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مؤمتر األمم املتحدة احلاادي عرار امل ا  
 بتوحيد األمساء اجلغرافية

 2017آب/أغسطس  17- 8نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت 5البند 

تقاااا ار احلاومااااحل عااا  احلاهناااة   بلااادا ا وعااا  
اهنتقااادحمل ا ااارح   توحياااد األمسااااء اجلغرافياااة م ااا  

 املؤمتر اهن اشر )هنلتوحاع فقط(
   

 ف ل دا ارتقر   
  

 موجز**  
 

املوثـو  هـيف ا املسـاامل املتعل ـد هتوأيـد أ ـا   اللغـا  الننلنديـد رور ااهـال التنسـي  يتوىل معهـد  
األمـــا ن، يق ي ـــدج التوجيـــيف للهييـــا  اقراريـــد ويتح ـــة مـــن األ ـــا  ااغ ا يـــد املدرجـــد ا  ـــ مل األ ـــا  

حـو  امليدانيـد الــ  ل ا ـتنارا يىل الباعمـاألجتـ   ااغ ا يـد لـدا ائييـد الوةنيـد ملسـا األرافـ  ا  نلنــدا  و 
أج يـــت ا علــــم أ ــــا  األعــــقج منــــي هدايــــد ال ـــ ل العةــــ ين، ويىل اقعتبــــارا  اللغويــــد، والتــــاري  ال  ــــاا، 

 والت اليد احملليد، واملتطلبا  العمليد للحياة اليوميد 
متــدة ومت ــمل اقجــ ا ال ال ايســيال املتوــقل هتوأيــد أ ــا  األمــا ن اللــيال   ا اق ــا ا النــ ة امل 
ورقمنـــد عموعـــد األ ــــا   ،ا اقـــ ان  ـــن تةـــ يعا  هةــــنل أ ـــا  األمـــا ن 2017يىل  2012مـــن عـــاج 

 )مس ر حمنوظا  األ ا ( ال  حيتنظ هبا معهد اللغا  الننلنديد 
، أصــدر الن يـة العامـمل املعــح هوفـون اللغـد اقراريــد، الـي  عينتــيف 201٤وا  ـانول ال ا//ينـاي   

ل  ا ــد، ةطــد عمــمل لتحســس لغــد الســلطا   و شطــوة عمليــد هةــنل مهــارا  الســلطا  ا ولارة التعلـيم وا
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ةطـــد العمـــمل اق اأـــا هســـن قـــانول هةـــنل أ ـــا  األمـــا ن لتوفـــيا ا ـــتشداج  عـــال اقتوـــاق ، تت ـــمن
 األ ا  الت ليديد لألما ن والتشطيط قعتمار أ ا  ر يد جديدة 

  201٤ا عـــاج  تنظ هبـــا معهـــد اللغـــا  الننلنديـــدوقـــد هـــدأ  رقمنـــد عموعـــد األ ـــا  الـــ  حيـــ 
وةــ ااط ا ــت ا   ،ويهــده اــيا املةــ وي يىل رقمنــد ايــ  هطاقــا  أ ــا  األمــا ن املدرجــد ا اــيا املســ ر

البيـــاو  ومـــا يتوـــمل هبـــا مـــن ةوـــااص وهيـــاو  وصـــنيد  ويتم ـــمل ائـــده مـــن قلـــ  ا  ـــتا احملنوظـــا  
   2017ال قميد حبلول هنايد عاج 

، ظــمل املعهــد يتح ــة مــن األ ــا  املدرجــد ا 2017و  2012 ة املمتــدة مــا هــس عــام  وا النــ 
ائييــد الوةنيــد ملســا األرافــ  ا  نلنــدا  وقــد   يعــدار منةــورا  الــي  تتعهــده الســ مل الــوةح لأل ــا  

توصـيا  دمت مطبوعد ويلك ونيد أل ـا  األمـا ن،  ـا ا قلـ  األ ـا  األجنبيـد وأ ـا  املسـتوةنا ، وقُـ
 أ ا  األما ن و ينيد  تاهتها وا تشدامها   قعتماروهياو  هةنل التشطيط 

ائييد الوةنيد ملسا األراف  ا  نلندا   اهـد مسـتوري الي  تتعهده ويعد   مل األ ا  ااغ ا يد  
  ا ـ  للبيـاو البياو  املوثو  هيف لأل ا  ااغ ا يد الننلنديد وأأـد العناصـ  الـ  يتـنله منهـا ائيكـمل األ

 ،املكانيد عل  الوعيدين الوةح والدويل  وا يةار مةـ وي تطـوي  ائييـد الوةنيـد ملسـا األرافـ  ا  نلنـدا
،   جتديــد اــيا الســ مل الــي  وفــ  ا البدايــد 201٤ و 2010الـي  نُنــي ا النــ ة املمتــدة هــس عــام  

ور منــوقب هيــاو  األ ــا ، وقاعــدة هيــاو  ا أواةــ  التســعينا  مــن ال ــ ل املافــ   وملــمل اقصــقن املــي 
األ ا ، وأ اليب يرارة هياو  األ ـا  ويرماجهـا ا يعـدار ائـ ااط الوةنيـد، وتطبي ـا  اقنتـاب، و ـيل  

ةـــدما  توـــنيه املعلومـــا ، وقـــد ةطـــوإل اقنتـــاب وتنعـــيم األعمـــال  ويةـــممل  ـــ مل األ ـــا  ااغ ا يـــد 
 أي ا جتديد منت ا  البياو    
 


