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مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر املعين
بتوحيد األمساء اجلغرافية

نيويورك 17-8 ،آب/أغسطس 2017
البند  11من جدول األعمال املؤقّت*
التسميات األجنبية

استخدام األمساء األجنبية :السمات واملعايري املشرتكة على الصعيد العاملي
موجز**
أنش ــمل امل ــؤقر ،ه ق ـرار  ،4/8-املعتم ــد ه م ــؤقر األم ــم املتح ــدة الث ــامن املع ــي تومسي ــد األ ــا
اجلغرافية ،املعقود ه رلني ،ه عا  ، 2002الفريق العامـ املعـي تلتسـمياأل األجنبيـة التـا ي لفريـق ـ ا
األمم املتحدة املعي تأل ا اجلغرافيـة ،ووعـي مبـادو يوجي يـة ل ـماخ امـتألدا األ ـا األجنبيـة طريقـة
مسسامة مياميا ،كإمسدى م امه ال رئيسية .و ذل الفريق العام الكثري من اجل ـود لممتثـال لت ـمل امل مـة،
مبا ه ذلمل:
(أ)

االجتماع الثاين ل فريق العام  ،املعقود ه راغ ،ه عا 200٣؛

(ب) مــؤقر األمــم املتحــدة التامــي املعــي تومسيــد األ ــا اجلغرافيــة ،املعقــود ه نيويــورك ،ه
عا  ،2007والذي ُعرعت ونوقشت فيه قائمة مفص ة مبعايري امتألدا األ ا األجنبية؛
(ج) االجتم ــاع الث ــامن ل فري ــق العام ـ ـ  ،املعق ــود ه ييميش ـ ـوارا ،روماني ــا ،ه ع ــا ،2008
وعدلت فيه قائمة املعايري مرة أ رى؛
والذي نوقشت ُ
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الدورة اخلامسة والعشروخ لفريق ا األمـم املتحـدة املعـي تأل ـا اجلغرافيـة ،املعقـودة
(د)
ه نريويب ،ه عا  ، 200٩واليت أ فقت في ا حماولة اقرتاح نسألة خمتصرة من القائمة كنموذج لقرار؛
(هـ) االجتماع العاشر ل فريق العام  ،املعقود ه اتانيش ،تلنمسا ،ه عا  ،2010والذي
مل يعد القصد منه إعداد قرار ،إصدار نشرة امتشارية أو كتيّب.
وه االجتمــاع الســا ي عشــر ل فريــق العام ـ  ،املعقــود ه غــرب ،ه عــا  ،201٥و عــد مناقشــة
مستفي ــة ،أكــد الفريــق العام ـ اــددا ه االجتمــاع العاش ــر يف ــي ه لتفــادي ا ــاذ ـ معيــاري .و ــذا
الغ ــرق ،فق ــد يب ــني أخ م ــن ال ــروري التأل ــي ع ــن الدرام ــاأل التاريبي ــة املتع ق ــة تم ــتألدا التس ــمياأل
األجنبيــة ه خمت ــا أاــا العــامل ،وقُــدمت ،ه هــذا الصــدد 1٦ ،ورقــة ه االجتمــاع التامــي عشــر ،املعقــود
ه راغ ،ه نيساخ/أ ري  . 2017وه مناقشة عامة ،أعد الفريق العام  ،نا ع ى مـا يوصـ إليـه ،قائمـة
من السماأل واملعايري املشرتكة ع ى الصعيد العاملي المتألدا األ ا األجنبية.
ويشري املعايري الرئيسية إىل الظروف اليت يُستألد في ا األ ـا األجنبيـة مساليـا ،ولكن ـا ميكـن أخ
يُستألد أي ا كمبادو يوجي ية المتألدا األ ا األجنبية ه املستقب .
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