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مؤمتر األمم املتحدة احلاادي عشار
املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية

نيويورك 17-8 ،آب/أغسطس 2017
البند  6من جدول األعمال املؤقت*
تقااار ر ع ا عم ا فر ا خااءاء األماام املتحاادة
املع ا ااين ابألمس ا اااء اجلغرافي ا ااة وش ا ااع وأفرقتا ا ا
العاملة وفرق عمل منذ املؤمتر العاشر

مخسون سنة م عم شع ة ال لدان الناطقة ابهلولند ة واألملانية يف فر خاءاء
األمم املتحدة املعين ابألمساء اجلغرافية
موجز**
يقدم التقرير وصفا لألنشطة اليت اضطلعت هبا شعبة البلدان الناطقة ابهلولندية واألملانية يف فريق
خـاا األمــم املتحــدة املعــي ابألمسـا اجلغرافيــة واإلجنــاتا الــيت حققتهـا خـ ل الســنوا اخلمســن املاضــية.
وق ــد ش ــار ت الش ــعبة منـ ـ إنش ــا ها بنش ــا يف اجمل ــا الر يس ــية اخلمس ــة التالي ــة املتعلق ــة أبمس ــا املواقـ ـ
املوح ـ ــدة لتحوي ـ ـ احل ـ ــرو (ب) تش ـ ـ ي تعل ـ ــيم أمس ـ ــا املواق ـ ـ اجلغرافي ـ ــة
اجلغرافي ـ ــة( :أ) تعزي ـ ــز ال ـ ـنظم َّ
(ج) األمسا األجنبية (د) املبادئ التوجيهية املتعلقة أبمسا املواق اجلغرافية (ه) الت هيـز اآليل للبيـات
وملفــا بيــات أمســا املواقـ اجلغرافيــة ومعامجهــا .ويف اجلــز الثــاي مــن التقريــر ،يــرد التنويـ ابألفـراد الـ ين
ــانوا يف طليعــة أعمــال الشــعبة عل ـ مــد الســنوا اخلمســن املاضــية ومــن ــانوا مبثابــة القــوة الدافعــة
الكامنة ورا هـا .ويـتم يف اجلـز الثالـ توثيـق مشـار ة أعضـا الشـعبة يف دورا مـؤرر األمـم املتحـدة املعـي
بتوحيد األمسا اجلغرافية ودورا فريـق خـاا األمـم املتحـدة .ويعـر اجلـز األخـر مـوجزا للمناسـبا الـيت
نظمتها الشعبة ،مبا يف ذلك الندوا املتعلقة ابألمسا اجلغرافية وسر مداو هتا.
* .E/CONF.105/1
** قــام إبعــداد التقريــر الكامـ ـ مــن بيــر جــوردان (النمســا) ،اجمللــس النمســاو املعــي ابألمســا اجلغرافيــة وفــر ن أورميلينـ
(هولنــدا) ويــورن ســيفر وبيــر-جورجيــو تا يــدو وبرنــد ابينشــتاين (و لهــم مــن أملانيــا) ،الل نــة الدا مــة املعنيــة ابألمســا
اجلغرافيــة .والتقريــر متــا عل ـ املوق ـ الش ــبك http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
ابللغة اليت قدم هبا فقط ،ابعتباره الوثيقة .E/CONF.105/79/CRP.79
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