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ــم املتحــدة    ــؤمتر األم ــعم ــد  التاس ــين بتوحي  املع
 األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس /آب ٣٠ - ٢١، نيويورك
 * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

تقارير احلكومات عن احلالة يف بلداهنا وعـن التقـدم          
   احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر الثامن

  )٢٠٠٧-٢٠٠٢(التقرير الوطين لتركيا   
 **ورقة مقدمة من تركيا  

 
 ***موجز  

، املــسؤول عــن توحيــد )BEGeoN-T( ء اجلغرافيــة اجمللــس التركــي املعــين باألمســاأُســس 
 ، وذلـك بنـاء علـى التوجيـه الـذي أصـدرته       ٢٠٠٤يوليـه  /األمساء اجلغرافيـة يف تركيـا، يف متـوز        

ويعـرض التوجيـه اختـصاصات اجمللـس        . وزارة الداخلية بالتعاون مع املؤسسات الوطنيـة املعنيـة        
ــسؤولياته   ــه وم ــة أكادمييــ هــوواجمللــس . فــضال عــن مهام ــوىل    هيئ ــوزارات تت ــشتركة بــني ال ة م

وهـو يـضطلع مبهامـه      . مسؤولية تنسيق اجلهود املبذولة لتوحيد األمساء اجلغرافية وتسريع وتريهتا        
وهـو خمـوَّل قانونيـا صـالحية        . بالتوازي مع فريق خرباء األمم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة            

هـا التـسميات األجنبيـة واألمسـاء البحريـة        توحيد مجيع فئـات األمسـاء اجلغرافيـة يف تركيـا، مبـا في             
وأمساء تضاريس قاع البحار، إىل جانـب تقـدمي مقترحـات بـشأن أمسـاء األجـسام املوجـودة يف                    
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وميثل املـسؤولون األعـضاء يف اجمللـس عـددا مـن املؤسـسات، مـن مثـل املديريـة العامـة                       
 وجممـع   ، ووزارة الثقافة والـسياحة    ، ووزارة اخلارجية  ،إلدارة املقاطعات التابعة لوزارة الداخلية    

 يــةمعيــة التارخياجل و،إلحــصاءاتالتركــي لعهــد امل و،لمعــايريالتركــي لعهــد امل و،اللغــة التركيــة
ــة العامــة لتــسجيل األراضــي ومــسحها  ، واجلامعــات،التركيــة ــادة العامــة لرســم  ، واملديري  والقي
 .  وإدارة املالحة واهليدروغرافيا واألوقيانوغرافيا التابعة للقوات البحرية التركية،اخلرائط

 ،د األمســاء اجلغرافيــة اســتنادا إىل طريقــة ورودهــا يف منــشورات وزارة الداخليــة ُتوحَّــو 
 ،التابعـة لـوزارة الـدفاع   اخلرائط الطوبوغرافية الـيت تـصدرها القيـادة العامـة لرسـم اخلـرائط             يف  و

واخلرائط البحريـة الـيت تـصدرها إدارة املالحـة واهليـدروغرافيا واألوقيانوغرافيـا التابعـة للقـوات             
 .البحرية التركية

وحاليا، تتوىل توحيَد األمسـاء الطوبوغرافيـة والبحريـة واحملليـة، كـلٌّ مـن القيـادة العامـة                  
 وذلـك   يا واألوقيانوغرافيـا واجملـالس البلديـة احملليـة         وإدارة املالحـة واهليـدروغراف     ،لرسم اخلرائط 

 .بتخويل من وزارة الداخلية واجمللس
 


