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

 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 5البند 
في بلدانها وعن التقّدم المحرز  الحالةتقارير الحكومات عن 

 في توحيد األسماء الجغرافية
  

 تقرير التفيا  
 

 موجز**  
يلددت اناقددامت مؤ ر اليت  201٨-201٧يغطي التقرير الوطين املقدددم من فيايددا الس السدددددددددددددددنت   

 املتحدس احلامتي عشر املاين بتوحيد األمساء اجلغرااية. األمم
ويشدددددددددددددددمل التقرير أتم املسدددددددددددددددت دامس ء فيايا ايما يتالت بتوحيد األمساء اجلغرااية ء ا افمس  

لتغيريامس ء التشدددددددددددددددرياددامس، ونتددا   احلملددة التدداليددةت التوحيددد الوطين )اايعددامس املانيددة بدداألمسدداء اجلغراايددة، وا
 Place)التااعلية لالسدددددددددددتاانة   موعة ابريس من املصدددددددددددامتر علا الصدددددددددددايد الوطين لو ددددددددددد  أمساء األماان 

Names Bee) ،(؛ وقواعد بيانامس/س المس األمساء اجلغرااية احمللية )قاعدس بيانامس أمساء األماان ء فيايا
امس أمساء األماان ء فيايا(؛ والقواميس اإللكلونية واملطبوعة؛ وسددددددددددددددد ل الاناوين الوطين، وا ر  بطاق

م  باد افستشارامس وافّطالع علا املواق  الشبكية التثقياية؛ واملناسبامس الدولية والوطنية  واألمساء اليت ُتج
للاريت  املاقومتس ء فيايا )املؤ ر الالمي الدويل بشدددددددددددألن القيقامس األمعالم، وافجتماع احلامتي والاشدددددددددددرون

الاامل املاين بالتسدددددددميامس األجنبية املنبثت عن اريت مماء األمم املتحدس املاين باألمساء اجلغرااية، وأول يوم 
 إقليمي ألمساء األماان(؛ ويناول األمساء ء اخلرا ط والبيانامس اجلغرااية املكانية؛ والتسميامس األجنبية.

فياية علا شددددددددبكة اإلنلنت متاّلقة باألمساء وحيتوي التقرير أيضددددددددا علا وصددددددددالمس إ  مصددددددددامتر  
 اجلغرااية، ويتضمن مالومامس ج امس افيصال اخلاصة باملؤسسامس املانية.

 

 * GEGN.2/2019/1. 
، بإمتارس رسم اخلرا ط، ء الواالة الالياية قامت بإعدامت النّص الكامل للتقرير ايتا سلاوينيتش )ر يسة إمتارس خمتم الطبونيميا ** 

للمالومامس اجلغرااية املكانية( باستخدام البيانامس املقدمة من الواالة الالياية للمالومامس اجلغرااية املكانية؛ والواالة الالياية 
مراز الدولة للغة؛ ومؤسسة للغة؛ وما د اللغة الالياية ء جاماة فيايا؛ والدا رس الرمسية لألرا ي )قسم س ل الاناوين(؛ و 

 /https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN ( لنشر اخلرا ط. وسيتاح التقرير ء املوق Jāņa sētaيانا سيتا )

1st_session_UNGEGN.html  هبا اقط، بوصاه الوثيقةباللغة اليت قدم GEGN.2/2019/81/CRP.81. 
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