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 المعني باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة
 الدورة األولى

 2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤقت* 13البند 

ثقافة وتراثاً وهوية،  ارهاباعتباألسماء الجغرافية 
بما فيها األسمممممممماء بشغاب الصمممممممعو  األ مممممممشية 
واألقشيممماب والشغممماب اةقشيميمممة، والم مممممممممممممما ممم  
المتعممممممدغة الشغمممممماب مالاريق العمممممماممممممم  المعني 

 باألسماء الجغرافية باعتبارها تراثا ثقافيا(
   

 أهميممة أسممممممممممممماء األممماع  في تو ال أيوال األئيمماء البريممة وفوا ممدهمما في عمشيممة  
 التوطي  إعاغة

  
 موجز**  

 
ُتستتتتتتتتتأمد ماألم أنام األماءن من أنام األحلتتتتتتتتت ال أو اتيوانان أو النباتان  و  ن ل با     

مارفة اتالة الراهنة ل بيئان الطبياية والبشتترية ألن بكم ا م تستتايل األ دال والألرو  من املل املراقبة 
وإعداد الأقارير  غري أن فهم الألرو  البيئية املاضية مهمة صابة املباحلرة ومجع البيانان يف الوقت اتقيقي 

تأط تتإ إجرام ي يتتل ل  ءتتان من األنواك ال  ءتتانتتت بوئ هتتيو البيئتتة يف يون من األيتتان  ومن أهم هتتيو 
ق ال ءان، ال  أنشأها البشر، أنام األماءن، ال  تؤدي دورا هاما يف يديد الألرو  البيئية القد ة  وتوث  

باإلضتتتافة إا  الة هيو البيئان وما يأوي   ،أنام األماءن وجود األنواك ونطاق املستتتا ة ال  تنأشتتتر فيها
من عناصتتتتتتتتر وعملقاطا باألنشتتتتتتتتطة البشتتتتتتتترية  وتأيي أنام األماءن أينتتتتتتتتا إم انية اإلملان  الة املنا  القد  

 لبيئة وأنواك النباتان واملوارد املائية ال  ءانت سائدة يف ت ك ا
 

 * GEGN.2/2019/1  
أعد ءامل الأقرير عبد اهلل ناصر الولياي، ال انة الوطنية لألنام اجلغرافية، املم  ة الاربية الساودية  والأقرير مأاح ع ى  ** 

بال غة ال  قدن هبا ، unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html: الرابط الأايل
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فأوثيق أنام األماءن ويديد مواقاها أمر يف غاية األمهية، وااصتتتتتتة يف ضتتتتتتوم تنتتتتتتا ل امل تتتتتت  ة  
الاامة يف هيا املوضتتتتتتوك  وءانت األجيال الستتتتتتابقة ع ى مارفة تامة ب ل ما يأا ق باألراضتتتتتتي ال تتتتتت راوية 

 يأوي  من أماءن وماامل املم  ة الاربية الساودية  فقد رصدوها ووصفوها وأط قوا تسميان ع ى ما  يف
ومبا أن هيو األنام ال تزال موجودة دون تغيري، فقد استتتتُأ دمت، قدر املستتتتأطاك، لأ ديد تو  ك  

أنواك األ يام الربية يف الستتتتتتتتتتتتابق، بدما من األنواك املنقرضتتتتتتتتتتتتة مأبوعة باألنواك ال  ما  الت موجودة بأعداد 
ءانت تايش فيها  ويقدن الأقرير أدلة ع ى الفوائد املأأتية صغرية ع ى الرغم من تق ص مسا ة املوائل ال   

من استتتتتتتتتتتتتتتأ دان أنام األماءن ل أأءد من الشتتتتتتتتتتتتتتت ل اليي ءانت تأو  ك ب  اتيوانان يف الطبياة  و  ن 
  تسهم ت ك املارفة يف جناح عم ية إعادة توط  ت ك اتيوانان أن
 


