
   GEGN.2/2019/60 

 

  
 

 

12 February 2019 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

040319    280219    19-02157 (A) 

*1902157*  

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

 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 5البند 
التقارير المقدمة من الحكومات عن الحالة في بلدانها 

 وعن التقدم المحرز في توحيد األسماء الجغرافية
   

 تقرير الدانمرك  
  

 **موجز  
 

منذ مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشررررررررررررر املمسا بتوغيد األ،ات از راتيا،  مس ا التمساون   الدا رك  
ألماكن   اهليئا الوطنيا لوضع اخلرائط واملسح، بني قسم حبوث األ،ات   جاممسا كوبنهاغن وقسم أ،ات ا

التابمسا لوكالا  قدمي البيانات واسررررررت دامها ب واتة  وقسررررررم حبوث األ،ات   جاممسا كوبنهاغن  و الرئي  
الدائم للجنا الدا ركيا أل،ات األماكن والقائم بأمانتها  واهلدف من  ذا التمساون  و كوالا اسرررررررررررررررت دا  

 ،ات و وغيد ا   السجالت اليت متس ها وكالا  قدمي البيانات واست دامها ب واتة التهجئا املمستمدة لأل
 ويقو  التمساون على ما يلي: 

 حتديد جمموعا من القواعد املمسياريا لتهجئا أ،ات األماكن الدا ركيا  • 
وضرررررع طريقا للتحقهت من أجئا أ،ات األماكن الدا ركيا املسرررررجلا غالياأ ولتسرررررجيل أ،ات أماكن  • 

 جديدة )مبا   ذلك األ،ات التجاريا وأ،ات األماكن اليت  دخل ضمن املل يا اخلاصا(  
  

 

 * GEGN.2/2019/1  
ستينهولت أوليسن، من جاممسا كوبنهاغن، ومور ن وين لر، من وكالا  قدمي البيانات أعدت التقرير ال امل ري ي  ** 

، https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.htmlواست دامها ب واتة  وسيُتاح التقرير على الرابط 
  GEGN.2/2019/60/CRP.60بالل ا اليت ُقد  هبا تقط، باعتباره الوثيقا 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
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من أ،ات األماكن الدا ركيا املدرجا   سرررررررررررررررجل الوكالا أل،ات  120 000التحقهت من أجئا  • 
ألماكن الدا ركيا دون أن   ون قد اعُتمدت بصرررررررررررورة ر،يا  ويتيرررررررررررمن السرررررررررررجل أييررررررررررراأ  و ا

اجملموعا  من أ،ات األماكن املوغدة املمستمدة ر،ياأ من قبل زنا األ،ات الدا ركيا ) ذه 25 000
حمدودة بسررررررررررررررربض نعالن قانوا يتيرررررررررررررررمن ن رررررررررررررررارة غاميرررررررررررررررا ن  أ يا التوغيد على أسرررررررررررررررا  

 اخلاصا(  ويستبمسد صراغا أ،ات األماكن )الس نيا( اليت  دخل ضمن املل يا “المسمليا احلاجا”
 از راتيا  نعداد التشريمسات املتمسلقا باأل،ات از راتيا هبدف  مس ي  االست دامات اإلداريا لأل،ات • 

 ويتيمن التقرير أيياأ ما يلي: 
 مسا كوبنهاغن عرض موج  للحالا الرا نا لقسم حبوث األ،ات السابهت   جام • 
موج  التوقمسات املتمسلقا بتوتري املمسارف املت صرررررررررررررصرررررررررررررا    سرررررررررررررجيل األ،ات از راتيا و وغيد ا  • 

نطار التشرررررررريمسات املتوقع سرررررررنها رصررررررروي األ،ات از راتيا أو تيما صررررررردر   املسرررررررتقبل من   
 نعالنات قانونيا 

برراعتبرراره ج تاأ من الجنررام   ممسلومررات عن عرضل لسرررررررررررررررجررل أ،ررات األمرراكن الرردا ركيررا ونم ررانررا رر  • 
الدا ركي املشرتك المسا  للبيانات األساسيا )البيانات املتاغا   السجل مي ن اآلن الوصول نليها 

  وختيرررررع البيانات Data Distributorبسرررررهولا من خالل منصرررررا  وايع مشررررررتكا، موا  البيانات 
   خمتلف النظم(  للتوغيد، ولذلك مي ن ازمع بينها واست دامها على  و متسهت

وصف مشرو   نوذه وكالا  قدمي البيانات واست دامها ب واتة من أجل رقمنا سجالت األ،ات  • 
الطبوغراتيا التماثليا ألغراض وضررررررررررع اخلرائط  وقد د اميع مواد السررررررررررجالت على مد  مئات 

ا ا بطاقا ورقيا، وجيري غاليا تر  120 000السرررررررررررررررنني  ومتت عمليا املسرررررررررررررررح اليررررررررررررررروئي لنحو 
 وتهرستها ألغراض نشر ا 

ممسلومات عن اال واق املج  بني وكالا  قدمي البيانات واسررت دامها ب واتة وم تض اإلغصرراتات  • 
الدا ركي هبدف  بادل البيانات سررررررررررررررنوياأ  تامل تض يتسررررررررررررررلم جمموعا بيانات عن املدن والبلدات 

ومن مث يقو  امل تض حبسرررررررررررررررا   والقر  اليت أعطيت هلا أ،ات، مع حتديث النطاقات از راتيا،
عدد السرررررررر ان  و قو  وكالا  قدمي البيانات واسررررررررت دامها ب واتة،   وقت الغهت، بنشررررررررر  ذه 
البيانات، مبا   ذلك األماكن اليت أُعطيت هلا أ،ات  ولتحديث  ذه النطاقات،  سرررررررررررررررت د  

 ة الوكالا بيانات المسناوين لتبني األماكن اليت نشأت هبا مساغات مبنيا جديد
 


