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(مثل ايعاجحل وخ ماب اإلنرتنت)

مع حل املمساء اجلغمافية ل عار يف قربص
موجز**
جرى مؤخرا إعداد منشور جديد بعنوان ”معجم األمساء اجلغرافية للبحـار قـ “ لتصـدر اللجنـة
الدائمة املعنية بتوحيد األمساء اجلغرافية ق  .ويستند املنشور إىل نتائج دراسة علميـة مشـة ة أجر ـا اللجنـة
الدائمــة وإدارة األرا ــمل واملســاحة .ولــاان ال يــاطن ــا الســلطال املنتصــة املســؤولة عــن ـ و يــز األمســاء
اجلغرافية ق وتوقيع ا على اخلرائط وتوحيدلا ونقل حروف ا بني اللغال ومحايت ا.
وميثل معجم األمساء اجلغرافيـة للبحـار ت ملـة ملعجـم األمسـاء اجلغرافيـة الرمسـمل الـاق قدمتـ قـ
إىل مـ ـ ــؤ ر األمـ ـ ــم املتحـ ـ ــدة اخلـ ـ ــامس املعـ ـ ــو بتوحيـ ـ ــد األمسـ ـ ــاء اجلغرافيـ ـ ــة ،املعقـ ـ ــود مـ ـ ــونة ل ،ن ـ ـ ــدا،
عــا  .1987واملنشــور اجلديــد الــاق ميثــل إسـ اما لامــا تـرا قـ الثقــا و نمام ــا التعليمــمل
ســي ون متاحــا للتنزيــل علــى املوق ـ الشــب مل للجنــة الدائمــة ( )www.geonoma.gov.cyبعــد ر ـ ر آب/
أغسـطس  .2017وســتتان نسـن مــن املنشــور ألغـراخ العــرخ خـمل مــؤ ر األمــم املتحـدة ا ــادق عشــر
املعو بتوحيد األمس اء اجلغرافية .ومي ن ا صول على نسن مطبوعة إ افية من اللجنة عند الطل..
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** التقرير ال امل ،الاق أعد أندر س لادجريافتيس (ق ) ،رئيس اللجنـة الدائمـة املعنيـة بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة قـ  ،و بـري
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لــة أمــور ،لمــة مقتضــبة ألقالــا ــل مــن و يــر
ويتضــمن معجــم األمســاء اجلغرافيــة للبحــار،
الةبي ــة والثقاف ــة ورئ ــيس اللجن ــة الدائم ــة املعني ــة بتوحي ــد األمس ــاء اجلغرافي ــة .و أح ــد ف ــرو املعج ــم ،ــرق
فحـ املن جيــة املتبعــة خــمل ـ أمســاء البحــار و يزلــات ويتــان جــدول لتحويــل األ ديــة اليوطنيــة إىل
ح ــروي يتيني ــة ،اس ــتنادا إىل نم ــا التحوي ــل( ELOT/743املنمم ــة اليوطني ــة لتوحي ــد األمس ــاء اجلغرافي ــة).
ومثة إرارة إىل القرار  V/19املتعلق ب تابـة األمسـاء اجلغرافيـة اليوطنيـة ـروي يتينيـة والقـرار  III/16املتعلـق
بتوحي ــد األمس ــاء اجلغرافي ــة عل ــى الص ــعيد ال ــوأو .ويتض ــمن ال ت ــاب أيض ــا ف رس ــا مس ــاء يـ ـ البح ــار،
ابلةتي ــ .األ ــدق .وتل ــمل ــل م ــن األمس ــاء املبين ــة ابللغ ــة اليوطني ــة العم ــود األول أداة تعري ـ ايس ــم،
وصــيغت ابأل ديــة المتينيــة ،ووص ـ لل يــان اجلغ ـرا (مــثم خلــيج ،أو خلــيج صــغري ،أو جزيــرة صــغرية،
أو صــنرة) ،امتم ـ االــمل املعــو (مــثم البلديــة ،أو املدينــة ،أو القريــة) ،واملنطقــة ا داريــة ،وخــط الطــول،
وخ ـ ــط الع ـ ــرخ ،واملرجـ ـ ـ عل ـ ــى اخلريط ـ ــة .وو ،مل ـ ــاا الغ ـ ــرخ ،إع ـ ــداد م ـ ــا موعـ ـ ـ  47خريط ـ ــة قي ـ ــاس
 .25 000 :1ويتضمن ال تاب أيضا األمساء نوس ا ف رس نان ،مصنوة حس .اسم امتم االمل،
واســم املنطقــة ،وايســم الطبغ ـرا  .وتشــمل أمســاء البحــار يـ األمســاء اليوطنيــة والة يــة واألمســاء األخــرى
املسجلة رمسيا حىت اآلن.
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