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

 التقارير المقدمة من: الُشعب التابعة لفريق الخبراء
   

 تقرير ُشعبة بلدان البلطيق  
  

 **موجز  
 

 يغطي التقرير الفرتة اليت تلت مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية. 
مخسمممممممممة وتضممممممممممم  ممممممممممعبة بلدان البلطي  التابعة لفري  ين اء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية  

بلدان أعضممممممماء دي ارواد الروتمممممممي، ودتمممممممتونيا، وبولندا، ورتفيا، وليتوانيا. وتقو  رتفيا بتنسمممممممي  أنشمممممممطة 
. ورئيسممة الشممعبة دي السمميدة فيتا تممرتوتنيي  2017الشممعبة ين ل فرتة السممنوار األربيت اليت تبدأ م عا  
 )رتفيا( ونائب الرئيسة دو ماتييج زيتش )بولندا(. 

. وجرى 2018جتماع التاتممممميت عشمممممر لشمممممعبة بلدان البلطي  م ليتوانيا م أيار/مايو وقد عقد ار 
متثيل الشمممممممممعبة م مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشمممممممممر وم الدورة الث ار لفري  ان اء. و مممممممممارك ين اء من 

بعة لفري  الدول األعضممممماء م  مممممعبة بلدان البلطي  م العمل املتطمممممل الري تضمممممطليت با األفرقة العاملة التا
ان اء: الفري  العامل املعين مبلفار بيانار ومعاجم األمساء الطبغرافية، والفري  العامل املعين بنظم الكتابة 
بمممماحلروال ال تينيممممة، والفري  العممممامممممل املعين مبطمممممممممممممممطلحممممار األمسمممماء الطبغرافيممممة، والفري  العممممامممممل املعين 

األجنبيمة، وم املنماتمممممممممممممممبمار المدوليمة األينرى املتعلقة البلمدان، والفري  العماممل املعين بمالتسمممممممممممممممميمار  بممسمسماء
 اجلغرافية.  باألمساء

 

 * GEGN.2/2019/1. 
)رتفيا(، رئيسمممممممممة  مممممممممعبة بلدان البلطي  التابعة لفري  ين اء األمم املتحدة املعين  التقرير بمسكملا من دعداد فيتا تمممممممممرتوتنيي  ** 

بمممممممماألمسمممممممماء اجلممغممرافمميممممممممة، بممممممممالممتممعمممممممماون ممميت أعضمممممممممممممممممممممماء الشمممممممممممممممممعممبممممممممة. والممتممقممريممر مممتمممممممما  عمملمم  املمموقمميت الشمممممممممممممممممبممكممي الممتمممممممما : 
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html  ،بوصمممممممممممممممفا باللغة اليت ُقد  هبا فقط
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عل  املوقيت  1992وميكن ارط ع عل  حماضمممر  ييت اجتماعار  مممعبة بلدان البلطي  منر عا   
 (.http://eki.ee/knn/ungegnالشبكي للشعبة )

بلدان البلطي ، وارجتماع ويتضمممن التقرير معلومار مفطمملة عن ارجتماع التاتمميت عشممر لشممبعة  
احلادي والعشمممممرين للفري  العامل املعين بالتسمممممميار األجنبية، الري اتمممممتضمممممافتا رتفيا، واملشممممماركة م أفرقة 

 عاملة تابعة لفري  ان اء وغري ذلك من املناتبار الدولية املتطلة باألمساء اجلغرافية.
 


