E/CONF.105/107/CRP.107
23 June 2017
Original: Arabic

Eleventh United Nations Conference on the
Standardization of Geographical Names
New York, 8-17 August 2017
Item 5 of the provisional agenda*
Reports by Governments on the situation in their countries and on the
progress made in the standardization of geographical names since the
Tenth Conference (for distribution only).

Report of the Kingdom of Saudi Arabia
Submitted by Saudi Arabia**

* E/CONF.105/1
** Prepared by Abdullah Nasser Alwelaie, Vice-Chairman of the National Committee on Geographical Names

Report of the Kingdom of Saudi Arabia:

تقرير المملكة العربية السعودية:
جهود المملكة العربية السعودية في خدمة األسماء الجغرافية
أ.د .عبداهلل بن ناصر الوليعي
نائب رئيس اللجنة الوطنية لألمساء اجلغرافية
يف اململكة العربية السعودية
ملخص:
مُتثّ للا أمس للاء اية للاةن أتي للة بالغ للة يف اعريل ل املب للا ر عاملع للاا ال بيعي للة عالب ل لرية عاع للد ةعرف للا
عاسل ل مداة ا ال للد يل ة للن العناص للر ايساس للية يف ا اجل للات اللع للات بل ل اجلماع للا عال بائ للا عيف
ةسللاعدا املسللافرين علللر ةعرفللة ال للر عاملسللال عالللدرع يف اللن ل  ،ب ل أر للاء الللب د بللا
للاريا للا ينبغ للي
اس للجيا ايمس للاء عاوصي للا ععصل ل اية للاةن يف اجلًي للرا العربي للة ث للا س للج
ا مام به عالعناية ب محيجله عةعرفة اارخيه.
عل نللاةي ا مللام بايمسللاء اجلغرافيللة يف دعت الع للاا عاةللة عيف اململكللة العربيللة السللعودية اص للة
عل عللدد اجل للا ايكوةيللة الللأ امعللم بنمسللاء ايةللاةن يف اململكللة عيتيللة او يللد اجل للود بل ل
ا يئ ل للا عال ل للواارا عاملجل ل للاا ايكوةي ل للةك ص ل للدر اية ل للر الس ل للاةي الك ل للر ر ل لل 36072 ،عا ل للاري
 1434/9/28ل ل بان للاء جلنللة عطنيللة لألمسللاء اجلغرافيللة ا لل ،اجل للا ايكوةيللة عا الع للة
عارةللي خ دةللة أمسللاء ايةللاةن يف اململكللة عن ي للا يكللو ة ر للا دارا امللل عبللدالعًيً .عا لل،
اللجنة ىت اآل ممثل خلمس ع را ة كوةية.

عةللن ايةللور امل مللة يف ال نميللة ع للود لرائا ةراب للة ب واعللد بيانللا عا ةر عيللة غرافيللة اللدار
بنب ،ةعلوةا غرافية ديثة عاس مدم أمساء غرافيلة ةو لدا .ع لد أف لر ع لود اادعا يلة يف
ايمسللاء أع يف طري للة اللدعين ا خ للدع ارابللاو يف الرصللد عال حليللا عا للد اخلللدةا ع ن ل
عل ل سللو ع للود للة رمسيللة ة م للا ايساسللية او يللد اجل للود للو أمسللاء غرافيللة ةو للدا يف
الك ابة عالن ل عالرعةنة ع ا ي لا ةن ال كالي عيعًا ال نسيل عيو د اجل ود.
ع للد رأن أ يع ل ّد ة للا يرصللد يتي ل اجل للود الللأ اةللو يللا اململكللة العربيللة السللعودية يف للات
ايمساء اجلغرافية ةلن ل ت رصلد أن ل ة يتيل اجل لا ايكوةيلة يف ل ا ا لات .ع لد اةلو دارا
املل عبدالعًيً ي ا اجل د ةنلردا يف أعت ايةر مث بعد أ اس و ة ابلا عرتل ه يف ضاتلرا عللر
ممثلي اجل ا ايكوةية عبعد عل عاعو نسمة ةن الك ا علر يتي املمثلل عطللب ةلن ،
اس كمات املعلوةا النا جلة أع رار ةا ة ب ع د اس جا ةعبم  .،عاا ح بعد ا الرصد
أ ناو ودا عبيمة د أجنً عأ ناو ودا أ ر يد اإلجناا علما أ ل ا ايجللر
يعللد الللاة ع نللا جل لرنا ةللا اس ل عنا الوصللوت ليلله ف للا .ةمللا للر ايا للة املاسللة لل نسلليل
اجل ا ايكوةية ملن ا ادعا ية عاكرار ايعمات ةن ل ت ال مثيلا املل صر يف
عال كاةا ب
اللجنة الوطنية لألمساء اجلغرافية يف اململكة العربية السعودية.

