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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2019دورة عام 
  2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 7البند 
الوطني  الصمممممممممممعيدي توحيد األسمممممممممممماء الجغرافية ع   

والدولي: جمع األسمممممممماء والمعالجة م  كبت الم ات  
والسممممممممممم  ممماع الوطنيمممة والمعمممالم التي تتجممماو    ممما  

 السيادة والتعاون الدولي
   

ماء الج   غرافية ع   الصممممممممممعيد الوطني: ما تم   جا   حت  ا ن توحيد األسمممممممممم
واكتراحاع بشمممممممممم ن ال يمية التي يم   ببا لمريق خبراء األمم المتحدة المعني 

 باألسماء الجغرافية أن ييسر  حرا  مزيد م  التقدم 
  

 موجز**  
 

متثلتتت دىتتده املاتتاي الرليستتتتتتتتتتتتتتتيتتة لملري  األاا األمغ امليةتتدذ املعق بتتاأل تتاا ا  را يتتة منتت  انع تتا   
اجيماعه األول يف تشتتتتتتتترييإ وتيستتتتتتتتن دنشتتتتتتتتاا  يجلار وينية معنية باأل اا ا  را ية وا تتتتتتتتيمرار ا يف الدول 

دال الديابية لأل اا األعضتتتتتاا يف األمغ امليةدذب وينب   لدل بلد أن ييةمل املستتتتتؤولية عن توىيد األ تتتتت
 ا  را ية للمعامل واألماكن اخلاضعة لواليياا وا يخدامار   ه األ ااب 

مؤمترا من مؤمترار  11وتشتتتتتتتتتتتتتن ميفعدذ الي رير يف  تتتتتتتتتتتتتي يه الداملة د  أن عدذ ورقار قدمت يف  
جلار املعنية األمغ امليةدذ املعنية بيوىيد األ اا ا  را ية، تضتتتتتتتتتمنت تملا تتتتتتتتتيل عن عمل ومستتتتتتتتتؤوليار ا ي

باأل اا ا  را ية ومداتباا املخيصتتةب وير  يف عد  من ال رارار امليخ ذ يف املؤمترار تناول مبا تتر ملوضتو  
اليوىيد على الصعيد الويق، و و موضو  أ ا   له أمهية مسيمرذ لده  ري  اخلألااب وعالوذ على ذلك، 

 

 * GEGN.2/2019/1ب 
أعدر الي رير الدامل  يلني كن ور ملديب  ري  اخلألااب و يياح الي رير على الرابط  ** 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1 st_session_UNGEGN.html بالل ة اليت قدي هبا   ط، بو مله ،
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 ري  اخلألاا ليشتترييإ وتيستتن دنشتتاا  يجلار وينية تع   تشتتن ميفعدذ الي رير د  عد  من اليدابن اليت اه  ا
بتتاأل تتاا ا  را يتتة، و    تو ن اليتتدريتتب )اليتتدريتتب يف املوقإ و ورار اليتتدريتتب على ا ن نتتت(  ودعتتدا  
الوثال  ذار الصلة )األ لة والنشرار(  وتو ن املعلومار عن أ ضل املمار ار الوينية يف املوقإ الشبد  

)بإتاىياا يف النشتتتتتتتتترذ ا عالمية أو عن يري  نشتتتتتتتتتر عينار من املوا  الوينية(  ودنشتتتتتتتتتاا  رقة  لملري  اخلألاا
عمل اا تتتتتتتتتتتة أل ري يا  وت دىل املستتتتتتتتتتتاعدذ د   را ه البلدان من االل اليعاون الدو   و عوذ ضتتتتتتتتتتتيو  

يتتد األ تتاا لإل الا ببيتتانتتار يف مؤمترار و ورار  ري  اخلألاا من أجتتل الناوط بتتاليلبي تتار العمليتتة ليوى
 اللب را ية  وتنظيغ مناقشار بشأن توىيد األ اا يف املؤمترار األكا مييةب

وت دي مؤ تتتتتتتتتتتتتتترار على الي دي اور  على مر الع و  يف دنشتتتتتتتتتتتتتتتاا ا يجلار الوينية املعنية باأل اا  
وغ ما يصتتتتبو دليه من ا  را يةب بيد أنه مما ال  تتتتك  يه أن  ري  اخلألاا ال ييال ييعني عليه ال ياي بالدثن لبل

 حتمل كل  ولة من الدول األعضاا املسؤولية عن توىيد األ اا على الصعيد الويق على أ اس مسيمرب
د  املستتتتتتتتتتتتتي بل، كي   “ا ديد”وبينما ييللإ  ري  األاا األمغ امليةدذ املعق باأل اا ا  را ية  

يد األ اا ا  را ية؟ ل د يرىت م  ىار  تتتتتتتتتتتتي يغ الع بار اليت حتول  ون حت ي  ا د  امليمثل يف توى
هنج، ب ية  يح الن اش بني اخلألاا )وعند االقيضتتتتتتتتتتتتتتتاا، تشتتتتتتتتتتتتتتترييإ اليعاون مإ األ رقة العاملة اليابعة لملري  
اخلألاا(ب وتشتتمل املوضتتوعار امل  ىة ما يل   حتستتني املوا  امليصتتلة باليوىيد على الصتتعيد الويق املياىة 

  لملري  اخلألاا واليو إ  ياا  وحتديد ال يو  الرليسية اليت تواجااا الدول األعضاا ىاليا على املوقإ الشبد
يف جاو  ا من أجل دنشتتتتتتتتتتتتتاا  يجلار وينية معنية باأل اا ا  را ية  وحتديد أ ضتتتتتتتتتتتتتل الناج يف  ال بناا 

را ية  واال تتتتتتتتتتتيملا ذ ال درار ملعا ة احلاالر على اايال اا  و يا ذ د راك ا  ارذ ألمهية توىيد األ اا ا  
من الصتتتتتتتالر مإ ااموعار العلمية واألكا ميية األاره للناوط بيوىيد األ اا ا  را ية  ودنشتتتتتتتاا  ري  
خمصتتي يو ر ال يا ذ يف توجيه   ا ا انب من عمل  ري  اخلألاا والناوط بهب و تتيدعى اخلألاا د  ت دىل 

ن ييبعاا يف مستتتتتتتتتتتتتتتعاه لية ي   د  توىيد األ اا اق اىار بشتتتتتتتتتتتتتتتأن الديملية اليت ينب   لملري  اخلألاا أ
ا  را يتتتتة على الصتتتتتتتتتتتتتتتعيتتتتد الويق يف  يإ أةتتتتاا العتتتتامل، وبتتتتاليتتتتا  معتتتتا تتتتة عنصتتتتتتتتتتتتتتتر  تتتتاي يف والييتتتته يف 

 امل بلةب السنوار
 


