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 باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة المعني
 2019دورة عام 
  2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 5البند 

لة في بلدانها التقارير المقدمة من الحكومات عن الحا
 وعن التقدم المحرز في توحيد األسماء الجغرافية 

   
 تقرير األردن  

  
 موجز**  

 
يدرك معظم البلدان أمهية األمساء اجلغرافية يف ماضــــيحا وهاضــــربا ومســــتابلحا، وبالتا  فح   و   

عيــا  معنيــة ابتمــامــا  باا وــاء وبنــاء علإ  لــم، فــدن معظم البلــدان اـــــــــــــــ لــت جلــانــا أو راب ــا  أو م
 اجلغرافيةء باألمساء
و ان األردن من الدول العربية الســـــــــــــــب.اقة يف بشا ااالء فاد أننـــــــــــــــ ت الل نة الو نية ل مساء  

، وفاا لارار صــــادر عن ر الــــة الواراءء و ان أعلــــا با رةلا عنا واارة األوقا  1984اجلغرافية يف عام 
ل العامة، وواارة الةاافة والنــــــبات، وم تر املدير العام والنــــــؤون واملادلــــــا  ارلــــــ مية، وواارة األاــــــغا

لدا رة األراضـــــــــــ  واملســـــــــــاهة، وم تر املدير العام للمر و اجلغرايف املل   األرد ، و ل اجلامعا  األردنية 
 احل ومية )مبا يف  لم األردنية، والاموك، ومؤ ة( وبلدية عمان واوي ة املعنية يف من اة العابةء

 الل نة املسؤوليا  التاليةاو توىل  
  وهيد  تابة األمساء اجلغرافية يف األردنء • 
  عحد فحرس األمساء اجلغرافية األردنية وننرهء • 

 

 * GEGN.2/2019/1ء 
أعد التارير ال امل عو  اخلصاونة، ر يس النعبة العربية التابعة لفريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافيةء وليتاح التارير علإ  ** 

، باللغة اليت https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.htmlاملوقع النب   التا ا 
 ءGEGN.2/2019/31/CRP.31ُقدم هبا فاط، بوصفه الوثياة 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://undocs.org/ar/https:/unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/31/CRP.31
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الايام باملرال   مع ر الة الواراء بنأن األمساء اجلغرافية املارتهة والبديلة اليت ينبغ  اعتمادبا،  • 
 ء واءأو إ  ق أمساء جديدة علإ أما ن ال أمسا

اعتمــاد نظــام  تــابــة األمســاء اجلغرافيــة بــاحلرو  ال  ينيــة )الرومنــة( أو األمســاء األجنبيــة بــاحلرو   • 
 للنظم املعتمدة لدى بي ة األمم املتحدة لنال احلرو ء االعربية وفا

ء إب غ بنم املعلوما  ببدا ل ل مساء اجلغرافية اجلديدة  نـــــــــا إىل األهداة التاردية والنـــــــــحدا • 
 والنخصيا  السيالية واألدبية الشين  ان وم دور بارا يف احلياة االجتماعيةء

 متابعة ما يست د يف الدول العربية والعامل بألره فيما دص األمساء اجلغرافيةء • 
 ما يل ا 2019والربع األول من عام  2018و نمل محام الل نة لعام  
ء وهلـــــــــر الدورة عدد 2018آ ار/مارس  29إىل  25عاد دورة  دريبية يف عمان يف الفرتة من  • 

 من املتدربا من الدول العربيةء
هلاــة عمــل  ــدريبيــة بنــــــــــــــــأن األمســاء اجلغرافيــة لتســـــــــــــــع دول عربيــة، عاــد  يف عمــان يف الفرتة  • 

 ء“  بيق النظام العريب املوهد للرومنة”بنأن موضوع  2018أيار/مايو  28إىل  24 من
  نة الو نية األردنية ل مساء اجلغرافيةءعاد اجتماعا  احرية لل • 
منــار ة ر يس النــعبة يف املؤلر الدو  األول ل راضــ  الفلســ ينية، الشد عاد يف دولة فلســ ا  • 

 ء2018 انون األول/ديسمرب   14و  13يوم  
 التحديث املســــــــــــتمر للموقع النــــــــــــب   للنــــــــــــعبة العربية التابعة لفريق  رباء األمم املتحدة املعين • 

 باألمساء اجلغرافيةء 
 بنأن األمساء اجلغرافيةء املاياسننر عدة أعداد من جملة  • 
الايـــــام بتعميم املعلومـــــا  عن احلـــــاجـــــة إىل   بيق الاواعـــــد املتعلاـــــة بتوهيـــــد أمســـــاء األمـــــا ن  • 

 علإ ميع اوي ا ، مبا يف  لم جامعة الدول العربيةء العربية باللغة
 أمساء األما ن الفلس ينية يف اخلرا طء الت مال و نايح ال تات عن • 
 ء“نافشة علإ العامل”حتديث  تات عن  • 
 حتديث اخلرا ط والرلوم البيانية ل ردن  ألاس ل مساء اجلغرافيةء • 

و نــــــــمل أننــــــــ ة الل نة يف املســــــــتابل الايام، بالتعاون مع النــــــــعبة العربية، بتنظيم هلاة العمل  
هول موضــــــــــــــوع  2019لوا/يوليـه  10إىل  7ة، يف عمـان يف الفرتة من الةـامنـة بنــــــــــــــــأن األمسـاء اجلغرافيـ

 ء“النظام العريب املوهد للرومنة    بيق”
 


