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 مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر املعين
 بتوحيد األمساء اجلغرافية

 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤّقت* 6البند 

 تقارير عن عمل فريق خرباء األمم املتحدة املعين
 ةـــــــة العاملـــــب واألفرقـــة والُشعـــغرافياء اجلــابألمس
    العمل التابعة له منذ انعقاد املؤمتر العاشر وأفرقة

 تقرير الفريق العامل املعين ابلتسميات األجنبية  
  

 موجز**  
يســـهذ  ــــرا التضويـــو النــــول عهــــ  األنلـــط  الــــا اينـــطهم اــــا ال ويــــ  ال امـــ  امل ــــ   لتســــميا   - 1

األجنبيــ  املنب ــ  عــن ربويــ  مــملال األمــم املتحــدة امل ــ   ألذــال ااألواربيــ ، منــر مــؤ و األمــم املتحــدة ال ا ــو 
ة، عضــد ال ويــ  ال امــ     ــ  . ومــ ل  ــرف ال ــ  2012امل ــ  وتوديــد األذــال ااألواربيــ ، امل ضــو    عــا  

 لضالا  عم  وأروم دهضا  عم  ونلو أرو   كتب وقائم.
مــ ل املــؤ و ال ا ــو امل ــ  وتوديــد األذــال  2012آب/أغســطس  6واجتمــم ال ويــ  ال امــ     - 2

جنبيــ ، ااألواربيــ ،   مضــو األمــم املتحــدة ونيويــورك، و قــا ال بــوة الضائمــ  وــا األذــال ا هيــ  واألذــال األ
، ربنــ  عــن مســ ل   ــ  مــن ينــوورة لوينــم “األجنــي االســم”و  “االســم ا هــ ”والت ــوي ا ااديــدين لـــ 

مصـــــطه  للـــــل لهميـــــاف الدوليـــــ . و  ااهســـــ  ن ســـــوا، أ قـــــو،   انت ـــــاب،   يـــــا ويـــــ  جـــــور ا  من مـــــا 
 الجتماعا  ال وي  ال ام . 

إىل  23ليـــــــو  ،   ال ـــــــ ة مـــــــن ربـــــــو،  وعضــــــد ال ويـــــــ  ال امـــــــ  اجتماعـــــــ  الواوـــــــم علـــــــو   كور  - 3
. وكـــا  االجتمـــال    ـــم  دهضـــ  عمـــ ، وقـــد ن  ـــم  لتـــ امن مـــم اجتمـــال له ويـــ  2013أاير/مـــايو  2٥

 
 

 * E/CONF.105/1. 
قـــا  اعـــدا  التضويـــو المامـــ  ويـــ  جـــور ا   النمســـا ، و ـــو مـــن م اجتماعـــا ، ال ويـــ  ال امـــ  امل ـــ   لتســـميا  األجنبيـــ .  ** 

 وميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اال ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التضويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  املوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبم  التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html ، لهألــ  الـــا قـ ـد  اـــا ربضــذ، قـــت رمــ  الو يضـــ  

E/CONF.105/23/CRP.23 . 

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
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مبــ ا  33ال امــ  امل ــ  حصــطهحا  أذــال املواقــم ااألواربيــ   عضــدف ســتي ا  نيســ و  . ودنــو االجتمــال 
ائنــ  وــا األذــال ا هيــ  واألذــال األجنبيــ ، وعــن عوينــا عــن ال بــوة الم 17وهــدا، وع ــوي عهيــ   20مــن 

اسـت دا  و و يــ  التســميا  األجنبيـ    لتهــن البهــدا . وأعضـب ال ــوويف مناقلــ ر مم  ـ  ولــ     ــوي ا 
. وقد ن لو  وقائم االجتمال الواوم علـو ووفـ وا ادهـد “األجني االسم”و  “ا ه  االسم” جديدين لـ

 ، الـــا يتـــوىل Name & Place  “واملمـــا  االســـم”ملواقـــم ااألواربيـــ  امل نونـــ  مـــن سهســـه  كتـــب أذـــال ا 3
 قويو ا وي  جور ا  ووول وو ما . 

مـ ل الـدورة ال امنـ  وال لـوين ل ويـ  مـملال  2014نيسا /أووي   2٩واجتمم ال وي  ال ام     - 4
األمم املتحدة امل    ألذال ااألواربيـ ،   مضـو األمـم املتحـدة ونيويـورك، وقـور أنـ  حـا أ  دهضـ  ال مـ  الـا 

ة اجتماعـــا ، ربـــ   ن موـــا ال ويـــ  ال امـــ  قـــد عضـــد  مناقلـــا  مم  ـــ  وعميضـــ  ولـــ   املوينـــول   عـــد
اجتماعـــ  املضبـــ ، الـــر  ســـي ضد    ومـــاغور،  لنمســـا، ســـيمو  آمـــو ربوفـــ  لهتوفـــ  أمـــ ا إىل   ـــوي ا 

 .“األجني االسم”و  “ا ه  االسم”جديدين لـ 
إىل  ٥،  لنمســـــا،   ال ـــــ ة مـــــن وعضـــــد ال ويـــــ  ال امـــــ  اجتماعـــــ  الســـــا   علـــــو    ومـــــاغور - ٥
وهــــدا، وع ــــوي عهيــــ  17مبــــ ا مــــن  28  دهضــــ  عمــــ . وقــــد دنــــوف ،    ــــم2014د يوا /يونيــــ   7

ورقـــ  عـــوي ولـــ   عـــدة جوانـــب له بـــوة الضائمـــ  وـــا التســـميا  ا هيـــ  والتســـميا  األجنبيـــ . و ـــ   18
. وو ـد املناقلـ ، “االسـم األجنـي”و  “االسـم ا هـ ” ال وويف مناقل ر مم    ول     وي ا جديدين لـــ

، عهــ  النحــو الــوار    “االســم األجنــي”و  “االســم ا هــ ”ت ــوي ا الــاليا لـــ اســتضو الــوأ  عهــ  أ  ال
، مهـــا   الالـــ  امل ينـــ  الت وي ـــا  امل اليـــا  “مســـو  املصـــطهحا  املســـت دم     وديـــد األذـــال ااألواربيـــ ”

ه   مــن سهســ 4املممــن وهوغومــا. ون لــو  وقــائم االجتمــال الســا   علــو له ويــ  ال امــ  ووفــ وا ادهــد 
 .“االسم واملما ”كتب 

أاير/مـــايو  16إىل  14وعضـــد ال ويـــ  ال امـــ  اجتماعـــ  الســـاوم علـــو    غـــوب،   ال ـــ ة مـــن  - 6
ورقــ   تنــاول م ــاي   16وهــدا، وق ــد  ربيــ   1٥مبــ ا مــن  33،    ــم  دهضــ  عمــ . وقــد دنــوف 201٥

ل ؛ واملصـــطهحا  املســـت مه    اســت دا  التســـميا  األجنبيــ   الـــا  ـــّمهت ال كيــ  املواينـــي   ل جتمــا 
جمال التسميا  ا هي  والتسـميا  األجنبيـ ؛ واالسـت دا  ال  هـ  لهتسـميا  األجنبيـ    لتهـن البهـدا . 
ومهص االجتمال إىل أن  ودال مـن وينـم م ـاي  السـت دا  التسـميا  األجنبيـ ، ربـ   مـن األربنـ  له ويـ  

لاليـ    اسـت دا  األذـال األجنبيـ ، وأ  يتبنـب اسـت دا  ال ام  أ  يوك  عهـ  اش ـارة إىل االها ـا  ا
 .“االسم واملما ”من سهسه  كتب  6  ادهد  2016هنج م يار . وظوو  وقائم االجتمال   عا  

، اجتمـال عمـ  2016نيسا /أووي   26وكا  االجتمال ال امن علو له وي  ال ام ، امل ضو     - 7
ل لوين ل وي  اخلملال، الا ع ضد    الهبن  االقتصا ي  واالجتماعي  آلسيا قص ا م ل الدورة التاس   وا
 وا يذ اهلا ئ    نموك. 

وع ضـد االجتمـال التاسـم علـو له ويـ  ال امـ    وــوام،  لتـ امن مـم اجتمـال له ويـ  ال امـ  امل ــ   - 8
وهـــدا، وق ـــد  ربيـــ  16ملـــاركا مـــن  26وـــن م المتاوـــ   لـــووة ال  ينيـــ   وو ســـ  ويـــ   ل . وقـــد دنـــوف 

ورق  عهمي . و  نت مناقل  عام  ول   اسـت دا  التسـميا  األجنبيـ    اليـو  األمـ  عـن ا  ـا   1٩
ولــ   جمموعــ  فــأل ة مــن الســما  وامل ــاي  امللــ ك  عهــ  الصــ يد ال ــامل . وســت وو وقــائم االجتمــال   

 .“االسم واملما ”من سهسه  كتب  7ادهد 


