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مــؤمتر األمــم املتحــدة التاســع املعــين بتوحيــد 
 األمساء اجلغرافية

  ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 
 * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

تقــارير احلكومــات عــن احلالــة يف بلــداهنا وعــن      
ــذ      ــة من ــد األمســاء اجلغرافي ــدم احملــرز يف توحي التق

   املؤمتر الثامن
 تقرير ليتوانيا  

 
 **مقدم من ليتوانيا  

 
 ***موجز  

ة تـنظم اسـتخدامها يف      لقد مت توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة الليتوانيـة بإصـدار قـوانني رمسيـ                
وتتحمـل اهليئـة احلكوميـة للغـة الليتوانيـة مـسؤولية توحيـد              . النصوص الرمسية واخلـرائط الرمسيـة     

، بينمــا تتحمــل الــدائرة الوطنيــة لألراضــي برئاســة وزارة أمســاء األمــاكن علــى الــصعيد القطــري
 .هذا الصددومل يطرأ أي تغيري يف . الزراعة تلك املسؤولية بالنسبة للخرائط الرمسية

إمنا حدث تطور جديد يتمثـل يف قيـام دائـرة األراضـي الوطنيـة بوضـع مفهـوم لتطـوير                      
وسـعيا  . املعلومات اجلغرافية؛ إذ جيري تنفيذ مشروع بشأن البنية التحتية للمعلومـات اجلغرافيـة            

لتحقيــق هــذا اهلــدف، ستــصبح الــسجالت وســجالت األراضــي املمــسوحة وقواعــد البيانــات   
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اليت تديرها خمتلف مؤسسات الدولـة كـال متناسـقا وسـتكون            ) املة األمساء اجلغرافية  ش(املماثلة  
وهكـذا سـتتوافر فـرص جديـدة للقطـاعني العـام واخلـاص علـى الـسواء                  . متاحة علـى اإلنترنـت    

 .الستخدام املعلومات اجلغرافية
. اموس األمساء اجلغرافية للعامل ينشر بناء على مبادرة اهليئـة احلكوميـة للغـة الليتوانيـة               وق 

 اجلــزء ٢٠٠٦وقــد صــدر يف عــام . ويتــوىل معهــد العلــوم واملوســوعات عمليــة حتريــر القــاموس
 حـسب   ةأو مكتوبـ  (ويقـدم القـاموس أشـكاال أصـلية ومكّيفـة           . أوروبا: األول منه حتت عنوان   

. ماكن وتسمياهتا الليتوانية األجنبية؛ أما املدخالت فتحمل العالمـات النطقيـة          ألمساء األ ) نطقها
ويعـد القـاموس ذا أمهيـة نظـرا     . أمريكـا : ، من املتوقع نشر اجلزء الثـاين املعنـون  ٢٠٠٧ويف عام   

ألن اســـتخدام التـــسميات احملليـــة مل يكـــن القاعـــدة يف ليتوانيـــا يف ســـنوات مـــا قبـــل احلـــرب،  
ت الشعبية تستخدم يف كثري من األحيان األشـكال املكّيفـة ألمسـاء األمـاكن               زالت املنشورا  وما

 .األجنبية
 


