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جمموعة خرباء األمم املّتحدة يف األمساء اجلغرافية 

 حول األمساء اجلغرافية 2009مسابقة 

مبٕبعجخ أؼمبد اٌذوسح اخلبِغخ واٌؼششَٓ جملّىػخ خّّاء األُِ ادلزذذح يف األمسبء اجلغشافُخ ألٓوي ِٓشح يف إفشَمُب، مّت رٕظُُ 
ِغبثمخ ٌٍجٍذاْ اإلفشَمُخ ُثغَُخ رُّٕخ اٌىػٍ مبذي أمهُخ األمسبء اجلغشافُخ وثبٌذوس اٌزٌ رؤٓدَٗ يف ػاللزٕب ثبحملُط ويف فهّٕب 

ًّ ثٍذ، ػًٍ أٔٓهب ال ميىٓ أْ -رشّىً األمسبء اجلغشافُخ ػٕظشا أعبعُب يف لبػذح ادلؼطُبد اجلغشافُخ. ٌفضبئٕب اٌفضبئُخ ٌى
.    رؤٓدٌ دوس٘ب ثشىً جُذ ِب مل رىٓ األشىبي اٌىزبثُخ ِمًٕٖٕخ، ورٌه ِب رظجى إٌُٗ رلّىػخ خّّاء األُِ ادلٓزذذح

املسابقة 

أمسبء "وَُشبس إٌُهب أدُبٔب أَضب ثؼجبسح )رزؼٍّك ادلغبثمخ ثأدغٓ ِمبي أو شؼش دىي اعُ أو رلّىػخ أمسبء جغشافُخ خبطخ 
ٌٓ . (أمسبء ِغزىطٕبد أو أهنبس أو ججبي أو ِٕبطك أو ِب إىل رٌه" - األِبوٓ ُْ جغشايّف امسٗ وأ َِِؼٍَ ِضال، وُف الزىن 

ًّٓ أو ادلشىالد اٌيت لذ حتىي دوْ إجيبد االعُ أو  ُِ ادلغ ػاللخ خبٓطخ رشثط طبدَت ادلمبي أو اٌشؼش أو ػبئٍَزٗ ثبدَلِؼٍَ
مجؼٗ أو رأصًن اعُ ادلىبْ ادلؼُٓٓ يف دُبح طبدت ادلمبي أو اٌشؼش أو رأصًن رغًُن االعُ أو ِب َٕجٓش ِٓ ػىالَت ثغجت 

.  اِزالن ِىبْ ِب ألمسبَء ػٓذح

اهلدف 

ٌّٓن ثبٌجذش ػٓ األمسبء اجلغشافُخ ٌجٍٕذ ورمُٕٕهب ورىشميهُ، فهُ ثبٌزبيل  رشٍِ ادلغبثمخ إىل اٌزؼٓشف ػًٍ األشخبص ادلهز
ٌٖ ٌٍجٍذ ٍٓ َىفً اإلثمبء ػًٍ ادلىسوس اٌضمبيّف دُٓب وَضّٓ إٌّٖى االلزظبد ورشٔى . َغبمهىْ يف رطىَش ِظذس أعبع

رلّىػخ اخلّّاء ػّّ اإلػالْ ػٓ ٘زٖ ادلغبثمخ، إىل رُّٕخ اٌىػٍ مبذي أمّهُخ األمسبء اجلغشافُخ ِٓ صاوَخ احلفبظ ػًٍ 
 .اٌزشاس اٌضمبيّف ورىفًن ٔظشٕح إىل ِب حيُط ثٕب ػّّ خشائَط وأٔظّٕخ خبٓطخ ثبإلػالَ اجلغشايّف

اجلوائز 

لبِىط "، أو اٌىزبة اٌىالعُىٍ (1)"دساعُخ األمسبء اجلغشافُخ ولىإُُٔهب وٌغُزهب"حيظً اٌفبئضوْ ػًٍ ٔغخخ ِٓ ِؤٌّف 
، أو اٌذساعخ اٌيت أػٓذ٘ب ثبٌٍغخ اٌؼشثُخ فشَذ ثٓ سِضبْ وإثشاُُ٘ ػطىٌ، (2)"ادلفشداد ادلفُذح يف دساعخ أمسبء األِبوٓ

" ٔىُِٕب أفشَىبٔب"، ػالوح ػًٍ اشزشإن دلٓذح عٕزٌن يف جشَذح (3)"رغُّخ األِبوٓ واٌمجبئً واألشخبص يف اجلضائش"ثؼٕىاْ 
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اٌيت رظذس يف جٕىة إفشَمُب ومجٍٕخ ِٓ اإلطذاساد احلذَضخ جملّىػخ خّّاء األُِ ادلٓزذذح يف ادلىضىع  (األمسبء اإلفشَمُخ)
.   وادلزؼٍّمخ ثزمٌٕن األمسبء اجلغشافُخ

 (اجلضائش  )اشزشان دلذح عٕخ جملٍخ اٌؼٍىَ اجلغشافُخ اٌيت َظذس٘ب ادلؼهذ اٌىطين ٌٍخشائط واٌىشف ػٓ ثؼذ  -

 اٌيت َظذس٘ب ِشوض اٌجذش يف األٔضشوثىٌىجُخ  االجزّبػُخ و اٌضمبفُخ" جملٍخ اإلٔغبُٔبد"اشزشان دلذح عٕخ  -

 (و٘شاْ ) 

املشاركون 

ُٓ ثأمسبء األِبوٓ، عىاء ِٓ جبٔت احلفبظ ػًٍ اٌزشاس اٌضمبيّف أو إٔزبط  ٍٓ ِهز ًّ ِىاطٓ ِٓ ثٍذ إفشَم ادلغبثمُخ ِفزىدٌخ ٌى
ًٍ ثأمسبء األِبوٓ ًّ آخش ِٓزظ ٌٓ ِغؼ . اخلشائط أو اٌؼًّ ثٕظبَ اإلػالَ اجلغشايّف أو أ

التسجيل 

ُّ رغجًُ اٌؼٕبطَش اٌزبٌُخ ثئدذي اٌٍغبد األسثغ اٌزبٌُخ ِٓ ثٌن اٌٍغبد اٌشمسُخ ذلُئخ األُِ ادلٓزذذح، أٌ  جيت أْ حيىٌ و
: اٌؼشثُخ أو اإلجنٍُضَخ أو اٌفشٔغُخ أو اإلعجبُٔخ

اعُ ادلشبسن وثشَذٖ اإلٌىزشوين وػٕىأٗ ووظُفزٗ؛  .1

ًٖ اٌىاسٔد يف اٌزغجًُ  .2 ُِ ادلغّ  ؛(غًن إججبسٌ)طىسح ادلشبسن وطىسٌح ػٓ ادَلِؼٍَ

 ؛(ِٓ األفضً رمذمي رضوُخ ِٓ والمهب)سعبٌَزب رضوُٕخ ِٓ ٌذْ ِىظَّفٌن يف ِؤٓعغبد دىىُِخ أو جبِؼُخ  .3

4.  ٌّ ًّ ػٓ  (ِمبي أو شؼش)ٔضٌّ أطٍ  وٍّخ ثبٌٕغجخ إىل ادلمبي، وػٓ ِبئزٌن ومخغٌن مخظ ِبئخلبثً ٌٍٕشش ال َم
ػًٍ إٌض أْ َؼىظ ادلىاضُغ ادلزوىسح . أٌف وٍّخ يف وٍزب احلبٌزٌن وٍّخ ثبٌٕغجخ إىل اٌشؼش، وال َزؼٓذي

 أػالٖ؛

ًُ ادلؤٌُِّف مبىججٗ دمىَق إٌشش جملّىػخ خّّاء األُِ ادلٓزذذح يف األمسبء اجلغشافُخ، وَؼزشف فُٗ حبك  .5 رظشَْخ ََُِٕم
 .وطجٔؼهّب أو ٔشِشمهب ػًٍ شجىخ اإلٔزشُٔذ- وٍّٗ أو جضءا ِٕٗ - ادلٕظّخ يف اعزؼّبي اٌظىس وإٌض 
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 آخر أجل للتسجيل

 2009 فّّاَش 1جيت إسعبي ادلبٓدح ػّّ اإلٔزشُٔذ ألِبٔخ رلّىػخ خّّاء األُِ ادلٓزذذح يف األمسبء اجلغشافُخ ثُٕىَىسن يف 
   zewoldi@un.org: وألظً أجً، ػًٍ اٌَّّذ اإلٌىزشوين اٌزبيل

اإلعالن عه الفائزيه 

ُٓ اإلػالْ ػٓ اٌفبئضَٓ ثبجلىائض ػٕذ افززبح اٌذوسح اخلبِغخ واٌؼششَٓ جملّىػخ خّّاء األُِ ادلٓزذذح يف األمسبء  َز
ًِ رلّىػخ اخلّّاء هنبئُبًّ.  ثًٕنويب2009 ِبٌ 5اجلغشافُخ، َىَ  َؼزضَ . َىىْ لشاس ِىزت جلٕخ اٌزذىُُ ادلؼُٕٓخ ِٓ ٔلَج

ِىزت رلّىػخ اخلّّاء ٔشَش ػًّ اٌفبئض ػًٍ ِىلغ اجملّىػخ اإلٌىزشوين وسٓثّب مجغ أفضً األػّبي يف ٔششح إٌىزشؤُخ 
.  خبطخ

 2008أوزىثش 
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