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

 من جدول األعمال املؤقت* 13البند 
األسمممممممممممممماء الجغرافيممة بمماعتبممار مما   ممافممة و را مما  
و وية، بما فيها األسممممممممممماء ببغا  ال ممممممممممعو  
األصمممممممممممبيممممة واألإلبيمممما  والبغمممما  ا إلبيميممممة، 
والمسمممممممممممماال المتعددة البغا  مال ريق العامل 
المعني بمممماألسمممممممممممممممماء الجغرافيممممة بمممماعتبممممار مممما 

   افيا(  را ا
   

الوطنية لبتراث الث افي  سممممممممممجيل وسممممممممممماء الح وا في  يروا في إلاامة الجرد   
 المادي لبنمسا غير
  

 **موجز  
 

على اتفاقي  صــــــــون الاا  الاملا   مل املا   ملن م   2009صــــــــدقت نموم  النمســــــــا   عا   
. ومنذ ذلك احلني، تتعهد اللجن  النمســاوي  2003األمم املتحدة للابي  والعلم والاملاف  )اليونســمول لعا  

قامم  اجلر  الوطني  للاا  الاملا   مل املا  . ويؤ   إ راج أصـــــــنام   قامم  لليونســـــــمو قامم  ت ســـــــمى 
اجلر  إىل تعزيز إبراز العناصــــــر الاملافي  املســــــجل  وزيا ة اناا  الاا   مل املا   عموما. ويتم  مي  قامم  

الاملافي  اليت  اجلر  هذه من خالل عملي  تنطلق من الملاعدة، وم  قيا  فريق اســــــتاــــــار  باختيار العناصــــــر
الملامم . وهناك بعض املعايمل اليت تاــــمل مبا ج توجيهي   ااذ الملراراف باــــفافي  من  ميمن إضــــافتها إىل

 جانب الفريق.
 

 * GEGN.2/2019/1. 
 أعد التملرير المامل  ملهار  رامبل، قسم اللغاف واآل اب: اللسانياف، جامع  إنسربوك. وسيتاح التملرير على الرابط التايل: ** 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html،  باللغ  اليت قد  هبا فملط، بوصفه
 .GEGN.2/2019/66/CRP.66الوثيمل  

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html
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متت ا ســـــــــــتعان   جرامه من مســـــــــــل أ اء احلملول   تملول الذ   2016ومنذ ا نتهاء   عا   
دة احلا   عاــــر املع  ق دِّ  باــــعنه عرص خام   مؤمتر األمم املتحوالذ  ، مبجموع  كبملة من املصــــا ر

بتونيد األ اء اجلغرافي ، متّال هدم مملّدمي املعلوماف   ضـــــــــــــمان قبول أ اء احلملول اليت يتم  عها   
إطار قامم  اجلر . ومن أجل استيفاء املعايمل الالزم ، تعنّي على مملدمي الطلباف أن يصفوا كيف أن أ اء 

من نيث املمارس  احلالي  واألصل التارخييل، وأن يبّينوا كيف احلملول تاّمل جزءا من الاا   مل املا   )
ميمن توثيق العناصــر الاملافي ، وأن يوضــحوا امل اطر اليت تتهد  صــون هذه العناصــر، و  ااي  املطام أن 

 يوثملوا التدابمل اليت ستت ذ ملن  فملدان هذه العناصر. 
الطلباف لمي يمون مبااب  مبدأ توجيهي باــــــــــــــعن ويهدم التملرير المامل إىل توثيق عملي  تملدمي  

 كيفي  اعتما  األ اء اجلغرافي  باعتبارها جزءا من الاا   مل املا     البلدان واملناطق األخرى.
 


