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 مؤؤؤؤؤألمم املمؤؤؤؤؤحل ايتعؤؤؤؤؤ   ا ؤؤؤؤؤادي ع ؤؤؤؤؤم
 بتوحي  املمساء اجلغمافيةايعين 

 2017آب/أغسطس  17 - 8نيويورك، 
 *)ج( من جدول األعمال املؤقت 12البند 

واقؤؤل اجلغمافيؤؤة ومعا  ؤؤا  ملفؤؤاب بيؤؤامسب  مسؤؤاء اي
 وا تط يقؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب واي ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب خؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ماب ا  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤامسب

    ايعاجحل وخ ماب اإلنرتنت( )مثل
 مع حل املمساء اجلغمافية  ل عار يف قربص  

 

 **موجز 
لتصـدر  اللجنـة “ معجم األمساء اجلغرافية للبحـار   قـ  ”جرى مؤخرا إعداد منشور جديد بعنوان  

األمساء اجلغرافية   ق  . ويستند املنشور إىل نتائج دراسة علميـة مشـة ة أجر ـا اللجنـة  الدائمة املعنية بتوحيد
الدائمــة وإدارة األرا ــمل واملســاحة. ولــاان ال يــاطن  ــا الســلطال املنتصــة املســؤولة عــن  ــ  و  يــز األمســاء 

 ومحايت ا.اجلغرافية   ق   وتوقيع ا على اخلرائط وتوحيدلا ونقل حروف ا بني اللغال 
وميثل معجم األمساء اجلغرافيـة للبحـار ت ملـة ملعجـم األمسـاء اجلغرافيـة الرمسـمل الـاق قدمتـ  قـ    

إىل مـــــــؤ ر األمـــــــم املتحـــــــدة اخلـــــــامس املعـــــــو بتوحيـــــــد األمســـــــاء اجلغرافيـــــــة، املعقـــــــود   مـــــــونة ل،  نـــــــدا، 
الثقــا  و  نمام ــا التعليمــمل . واملنشــور اجلديــد الــاق ميثــل إســ اما لامــا   تــرا  قــ   1987 عــا   

( بعــد رــ ر آب/ www.geonoma.gov.cyســي ون متاحــا للتنزيــل علــى املوقــ  الشــب مل للجنــة الدائمــة )
. وســتتان نسـن مــن املنشــور ألغـراخ العــرخ خـمل مــؤ ر األمــم املتحـدة ا ــادق عشــر 2017 أغسـطس

 اء اجلغرافية. ومي ن ا صول على نسن مطبوعة إ افية من اللجنة عند الطل..املعو بتوحيد األمس
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)ق  (، رئيس اللجنـة الدائمـة املعنيـة بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة   قـ  ، و بـري  التقرير ال امل، الاق أعد  أندر س لادجريافتيس ** 
عـــن األرا ـــمل ، ورســـم اخلـــرائط، واجليوديســـيا، وامليـــدروغرافيا، واملســـا التصـــويرق، إدارة األرا ـــمل واملســـاحة، و ارة  ابلنيابـــة املســـؤولني

ابللغــة  http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html الداخليــة، لو وســيا، متــان علــى املوقــ  الشــب مل
 .E/CONF.105/34/CRP.34 اليت قد  هبا فقط، ابعتبار  الوثيقة

http://www.geonoma.gov.cy/
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
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ويتضــمن معجـــم األمســاء اجلغرافيـــة للبحـــار،    لــة أمـــور،  لمــة مقتضـــبة ألقالـــا  ــل مـــن و يـــر  
الةبيـــة والثقافـــة ورئـــيس اللجنـــة الدائمـــة املعنيـــة بتوحيـــد األمســـاء اجلغرافيـــة. و  أحـــد فـــرو  املعجـــم،  ـــرق 

املن جيــة املتبعــة خــمل  ــ  أمســاء البحــار و  يزلــات ويتــان جــدول لتحويــل األ ديــة اليوطنيــة إىل  فحــ 
)املنممــــة اليوطنيــــة لتوحيــــد األمســــاء اجلغرافيــــة(.  ELOT/743حــــروي يتينيــــة، اســــتنادا إىل نمــــا  التحويــــل

املتعلـق  III/16روي يتينيـة والقـرار املتعلق ب تابـة األمسـاء اجلغرافيـة اليوطنيـة  ـ V/19إرارة إىل القرار  ومثة
بتوحيـــد األمســـاء اجلغرافيـــة علـــى الصـــعيد الـــوأو. ويتضـــمن ال تـــاب أيضـــا ف رســـا  مســـاء  يـــ  البحـــار، 
ابلةتيـــ. األ ـــدق. وتلـــمل  ـــل مـــن األمســـاء املبينـــة ابللغـــة اليوطنيـــة   العمـــود األول أداة تعريـــ  ايســـم، 

و خلــيج صــغري، أو جزيــرة صــغرية، وصــيغت  ابأل ديــة المتينيــة، ووصــ  لل يــان اجلغــرا  )مــثم خلــيج، أ
صــنرة(، امتمــ  االــمل املعــو )مــثم البلديــة، أو املدينــة، أو القريــة(، واملنطقــة ا داريــة، وخــط الطــول،  أو

خريطـــــة  قيـــــاس  47وخـــــط العـــــرخ، واملرجـــــ  علـــــى اخلريطـــــة. وو، ملـــــاا الغـــــرخ، إعـــــداد مـــــا  موعـــــ  
 ف رس نان، مصنوة حس. اسم امتم  االمل، . ويتضمن ال تاب أيضا األمساء نوس ا  25 000 :1

واســم املنطقــة، وايســم الطبغــرا . وتشــمل أمســاء البحــار  يــ  األمســاء اليوطنيــة والة يــة واألمســاء األخــرى 
 املسجلة رمسيا حىت اآلن.

 


