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 بتوحيـد   مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين    
 األمساء اجلغرافية

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

 وعــن تقــارير احلكومــات عــن احلالــة يف بلــداهنا
التقدم احملـرز يف توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة منـذ            

   املؤمتر الثامن
 املسميات اجلغرافية يف اجلماهريية العربية الليبيةتقرير عن   

 
 **مقدم من اجلماهريية العربية الليبية  

 
تتـــابع إدارة املـــسوح آخـــر التطـــورات الـــيت يـــشهدها جمـــال املـــسميات، وذلـــك عـــرب  

ــدي  ــة  االجتماعــات واملنت ــة والوطني ــة واإلقليمي ــذي  . ات واملــؤمترات الدولي وإن املــؤمتر األخــري ال
 يف طـــرابلس ٢٠٠٤ديــسمرب  / كــانون األول ٢٠ إىل ١٨عقدتــه هــذه اإلدارة يف الفتــرة مـــن    

وقُـدمت يف هـذا     . الغرب، كان املؤمتر اإلقليمي األول الذي يعقد يف اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة             
 .يدةاملؤمتر دراسات وتقارير عد

ــاس     ــيحية مبقيـــ ــرائط توضـــ ــضا خـــ ــدرت اإلدارة أيـــ ــرية، أصـــ ــسنوات األخـــ  ويف الـــ
 تغطــي اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة بأكملــها، كمــا أصــدرت خــرائط توضــيحية  ٥٠٠ ٠٠٠: ١

ــة مبقيـــاس  ١ ٠٠٠ ٠٠٠: ١مبقيـــاس  ، تتـــضمن ١ ٧٥٠ ٠٠٠: ١، فـــضال عـــن رســـوم بيانيـ
الكتابــة بــاحلروف الالتينيــة نيــة، وفقــا لنظــام مــسميات باللغــة العربيــة ومعادهلــا بــاحلروف الالتي

 .الذي أعد يف بريوت
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ومجعــت اإلدارة، عــرب مــشروع وطــين، املــسميات الرمزيــة املتعلقــة بــاخلرائط املتــوافرة    
وحــددت مواقـع املعــامل امليدانيــة  . واستعرضـتها، ال ســيما اخلـرائط املتوســطة والــصغرية املقيـاس   

 إضــافة إىل ذلــك، مجعــت اإلدارة، إىل أقــصى حــد  .وطريقــة لفــظ أمسائهــا، وأكــدت وجودهــا 
مث ). أدت هـذه املهمـةَ ثالثـة أفرقـة عمـل ميدانيـة      ( ممكن، معلومـات وصـورا عـن مجيـع املعـامل         

ُتدرج البيانات اليت ُجمعت، بعد مقارنتها بالبيانات املـستمدة مـن اخلـرائط املتـوافرة حاليـا، يف                  
تتــوىل هــذه العمليــةَ ثالثــة أفرقــة عمــل يف   (قاعــدة بيانــات حمــددة تتــضمن مــسميات جغرافيــة   

وُيدرج فيها نـوع املعلـم مـشفوعا بامسـه وإحداثياتـه وموقعـه علـى اخلـرائط املتـوافرة                    ). مكاتبها
حاليا، ومقياس اخلريطة ورقمها وامسها، وإحـداثيات الزاويـة الـسفلى اليـسرى للخارطـة وغـري                  

 . يف أي خارطة أيا يكن مقياسهاذلك من املعلومات، حبيث ميكن البحث عن املعامل 
 :واضطلعت إدارة املسوح هبذا العمل لألسباب التالية 
إنشاء قاعدة بيانات تتضمن مجيع املـسميات املـستخدمة للمعـامل املوجـودة يف               )أ( 
 وسيعقب ذلك كتابة هذه املسميات باحلروف الالتينية إلصدار خرائط بلغتني؛. الطبيعة

 ملنـاطق حيويـة األمهيـة       ٢٥ ٠٠٠: ١ط حديثة مبقيـاس     التحضري إلصدار خرائ   )ب( 
 وســتغطّى املنــاطق املتبقيــة خبــرائط مبقيــاس ). الــشريط الــساحلي والواحــات واملنــاطق املأهولــة (
  أو مقاييس متوسطة وصغرية أخرى؛٥٠ ٠٠٠: ١

ــة ليتـــسىن إلدارات املـــسوح    )ج(  ــها بـــاحلروف الالتينيـ توحيـــد املـــسميات وكتابتـ
دى إصدارها خرائط مبقاييس كبرية، ولـضمان عـدم وجـود أي تبـاين بـني                استخدامها الحقا ل  

 .هذه اإلدارات
طلــع اإلدارة إىل اســتثمار خــربات البلــدان العربيــة وجتارهبــا والعمــل معهــا يف جمــال   توت 

توحيد املسميات ومعادهلا باحلروف الالتينية، لتمكينها من إصدار معجم جغرايف وطين شـامل             
 .رسات املعتمدة يف هذه البلدانيكون متفقا مع املما

 


