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مؤمتر األمم املتحدة احلاادي عرار امل ا  
 بتوحيد األمساء اجلغرافية

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

تقااار ر احلمومااا  عااة احلالااة   بلاادا ا وعااة 
التقدم احملرز   توحياد األمسااء اجلغرافياة م ا  

    فقط( املؤمتر ال اشر )للتوز ع
 2017-2012اء اجلغرافية للا  التةرة أنرطة تونس   ما  ت لق ابألمس  

  
 موجز**  

توحيـــد  يف جمـــالتـــونس يت قامـــت  ـــا لـــاالتقريـــر مماومـــاأل عـــن األنســـط  الر يســـي   ن هـــ امتضـــي 
األمســاا اراراةيــ  منــ  مــؤار األمــم املتحــدة المايــر املمــجل رتوحيــد األمســاا اراراةيــ   وا اــت هــ   األنســط  

رراســـ  وعقــد رورة إقايميـــ  لاتــدري  عاــ  دراســ  األمســـاا الطباراةيــ  يف إنســاا رنــ  و نيـــ  ممنيــ  ر أساســا  
مـــا ياـــ  م يـــد مـــن  ابألمســـاا اراراةيـــ   ويف تماـــ األ تســـبامن  كمـــا يـــاركت تـــونس يف األمســـاا الطباراةيـــ 

  عن ذلك املماوماأل
 

 إنراء جل ة وط ية م  ية بدراسة األمساء الطبغرافية  
ب التوصـــياأل والقـــراراأل العـــاررة عـــن مـــؤاراأل األمـــم املتحـــدة املمنيـــ  رتوحيـــد األمســـاا اقـــعيف أ 

ردراســـ  األمســـاا نســـجلت رنـــ  و نيـــ  ممنيـــ  اراراةيـــ  وحـــئ املســـا ئ املتماقـــ  ابألمســـاا اراراةيـــ  يف الباـــد، أ  
  2013يباط/ةرباير  26املؤرخ  1299مبوج  املرسوم رقم  الطباراةي 

 

 
 

 * E/CONF.105/1  
أعدَّأل التقرير الكامئ نميم  ةرحي  )تـونس،، ئ بـ  ر ـيس ةريـ  ا ـرباا املمـجل ابألمسـاا اراراةيـ  التـارت لةمـم املتحـدة  و كـن  ** 

ابلااـــ  الـــيت  http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.htmlاال ـــعل عايـــو يف املوقـــت الســـبك  
  E/CONF.105/53/CRP.53قد ِّم  ا ةقط، روصفو الوثيق  

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
https://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/53/CRP.53


 E/CONF.105/53 

 

2/3 17-09338 

 

 بية اإلقليميةالدورة التدر   
مــد، ابلتمــاو  مــت ةريــ  مــرباا األمــم املتحــدة نظَّــم املركــ  الــو جل لرســم ا ــرا ط واالستســمار عــن ر   

املمــجل ابألمســاا اراراةيــ  ويــمب  ا حعــاااأل، حاقــ  عمــئ إقايميــ  رســيف  األمســاا اراراةيــ  يف الفــ ة مــن 
دراســ  ة أعضــاا الاةنــ  الو نيــ  املمنيــ  ريف تــونس الماصــم  لفا ــد 2015كــانو  ال اي/ينــاير   16إىل  12

 وروركينا ةاسو وار ا ر    ويارك ةيها مرباا من روتسوائاألمساا الطباراةي 
 

 املراركة   االجتماعا  الوط ية والدولية برأن دراسة األمساء الطبغرافية  
األمـــم املتحـــدة ق ـــدمت عـــروان وريـــائأل رســـيف  أمسيـــ  توحيـــد األمســـاا اراراةيـــ  ورور ةريـــ  مـــرباا  

 :املمجل ابألمساا اراراةي  معل املناسباأل التالي 
 

 عا  العميد الو جل  
  رســيف   2013نيســا /أرريئ  12إىل  8الــدورة الســارم  ملــؤار جيوتــونس، الــ ف عقــد يف الفــ ة مــن

 التنمي  املستدام  تحقي ل العزم  ي  اراراةي تحتالبني  ال
  2017نيســا /أرريئ  29إىل  25جيوتــونس الــ ف عقــد يف الفــ ة مــن احلاريــ  عســرة ملــؤار الــدورة 

رســــيف  رور نظــــم املماومــــاأل اراراةيــــ  والتطبيقــــاأل اراراةيــــ  املكانيــــ  واألمســــاا اراراةيــــ  يف  قيــــ  
 التنمي  املستدام 

 
اا عا  العميدين ا قايم  والدويل ويف إ ار التماو  مت ةري  مـرباا األمـم املتحـدة املمـجل ابألمسـ 

 اراراةي  ومباررة األمم املتحدة رسيف  إرارة املماوماأل اراراةي  املكاني  عا  العميد المامل 
  ــــ ف عقــــد يف الفــــ ة مــــن ــــ ، ال  اــــوز/ 13إىل  10املــــؤار المــــر  الســــار  املمــــجل ابألمســــاا اراراةي

 ا يف عم   2012 يوليو
 الو نيـ ، الـ ف عقـد يف الفـ ة مـن االجتمال السار  لاةن  املديرين المـام  لامكاتـ  ا حعـا ي  

 كوأل ريفوارريف ايموسوكرو  2012كانو  األول/ريسمرب   2تسرين ال اي/نوةمرب إىل  30
  الـدورة ال امنــ  والمسـرو  لفريــ  مــرباا األمـم املتحــدة املمـجل ابألمســاا اراراةيــ ، املمقـور يف الفــ ة مــن

 يف نيويورك 2014أاير/مايو  2نيسا /أرريئ إىل  28
  رسـيف  إرارة املماومـاأل اراراةيـ  املكانيـ  مببـاررة األمـم املتحـدة املنتدى ال الث الرةيت املسـتوى املمـجل

 2014تســــــرين األول/أكتــــــورر  24إىل  22، الــــــ ف عقــــــد يف الفــــــ ة مــــــن عاــــــ  العــــــميد المــــــامل 
 رية  يف

   رســيف  إرارة املماومــاأل  ا قايميــ  ألةريقيــا التارمــ  ملبــاررة األمــم املتحــدةاالجتمــال التحضــلف لاةنــ
ــــ  العــــميد المــــامل  ــــ  عا ــــ  املكاني ــــ ف عقــــد يف الفــــ ة مــــن اراراةي  كــــانو  األول/  12إىل  10، ال

 يف تونس الماصم  2014ريسمرب 
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 املراركة   اجتماعا  األفرقة ال املة  
 ا  يف االجتماعاأل التالي :كانت تونس مم َّ  

  ــــــيم ــــــ  المامــــــئ املمــــــجل ابلتقي ــــــ ف عقــــــد يف الفــــــ ة مــــــن اجتمــــــال الفري  اــــــوز/ 6إىل  4والتنفيــــــ ، ال
 يف سيول 2013 يوليو

  ـــــــــ ف عقـــــــــد يف الفـــــــــ ة مـــــــــن إىل  10اجتمـــــــــال الفريـــــــــ  المامـــــــــئ املمـــــــــجل ابلدعايـــــــــ  والتمويـــــــــئ، ال
 يف كورنهاغن 2015أياول/سبتمرب  12

 عايــ  والتمويــئ االجتمــال املســ ك لافريــ  المامــئ املمــجل ابلتقيــيم والتنفيــ  والفريــ  المامــئ املمــجل ابلد
إىل  19، الـــ ف عقـــد يف الفـــ ة مـــن ثقاةيـــا   ابعتبارهـــا تـــرا   والفريـــ  المامـــئ املمـــجل ابألمســـاا اراراةيـــ  

 يف إنسربوك ابلنمسا 2017نيسا /أرريئ  22
 

 أعما  ألرى  
 يت لــاالرارـت واألررمـ  وال ــامن واألررمـ  وا مسـ  مـن النسـراأل ا ععميـ   مـدرسـامست تـونس يف ال

 ةري  مرباا األمم املتحدة املمجل ابألمساا اراراةي رها أصد
 مـــد الـــيت عقـــدها ةريـــ  مـــرباا األمـــم املتحـــدة املمـــجل عـــن ر   املمقـــورة األاعـــمجتيـــاركت تـــونس يف اال

نوقست ةيها املسا ئ املتماق  أبنسط  الفري ، مت ال كي  روجو ماص عا  اليت ابألمساا اراراةي ، و 
األمـــم املتحــــدة رســـيف  إرارة املماومــــاأل اراراةيــــ  ارديــــدة وععقتهـــا مببــــاررة  الفريـــ  ئعمــــ ي لأســـا

 املكاني  عا  العميد المامل 
 


