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 األمساء اجلغرافيةمؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر املعين بتوحيد 
 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* 5البند 
تقااااااحلر احلتومااااال عااااد احلاوااااة ق بلاااادا ا وعااااد اوتقااااد  ا اااار  

    توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر اوعاشر )ولتو حلع فقط( ق
 تقرحلر عد أنشطة مصر ق توحيد األمساء اجلغرافية   

  
 ملخص**  

للمؤمتر األول لألمم املتحدة املعـ  تتوييـد األءـاجل اافرا يـا اابـاو يلتوييـد  1/4تطبيقا للقرار  
تعبئــا العامــا واءييــاجل ومــ  وتوييــمس وتوييــد أءــاجل األمــا ن علــا اليــعيد الــوم ، قــاا اازــال املر ــ   لل

، وذلــــت يلتنســــيمس مــــ  الــــولارا  املعنيــــا 2017ميــــر يف تعــــدا  الســــوامل واء ــــوامل واملن ــــ   لعــــاا  يف
 واهليئا  اء اريا يلدولا.

تقريـر وقد شار ت مير يف أعمـال  ريـمس اـ اجل األمـم املتحـدة املعـ  يألءـاجل اافرا يـا يف  عـدا   
عـــن تقويـــا العنيقـــا  تـــة الربريـــمس وانـــا اابـــ اجل املعنيـــا ا ارة املعلومـــا  اافرا يـــا املوانيـــا علـــا اليـــعيد 
العــــامليف، ويف تررــــا قــــرارا  املــــؤمترا  الع ــــرة لألمــــم املتحــــدة املعنيــــا تتوييــــد األءــــاجل اافرا يــــا، و ــــ لت 

افرا يـا امـ  أءـاجل املـدمل الوـ ر العرتيـا ومعااـا أعمال اللجامل الربنيا يل عبا العرتيـا ابـ اجل األءـاجل ا يف
م ا ل نظاا الرومنـا العـرا املويـد ويف  عـدا   ليـل للميـطلحا  العرتيـا،  مـا ت ـارك ميـر ترباعليـا يف 
أعمال انا ااب اجل املعنيا ا ارة املعلوما  اافرا يا املوانيا علـا اليـعيد العـامليف واللجنـا الداامـا امل ـ  ا 

يألءــاجل اافرا يــا لوــل مــن اراــا  اافــرايف الــدوو والراتطــا الدوليــا لر ــم اابــراا ، والربريــمس العامــل املعنيــا 
اب اجل املعنيا ا ارة املعلومـا  اافرا يـا املوانيـا التاتعـا علـا اليـعيد العـامليف ااملع  أب ريقيا، ومبؤمترا  انا 

 واراا  اافرايف الدوو. واجتماعا  ال عبا العرتيا اب اجل األءاجل اافرا يا
  

 
 

 * E/CONF.105/1. 
أعــد  التقريــر الوامــل  دــامل أ ــد عــريك، اازــال املر ــ   للتعبئــا العامــا واءييــاجل، ميــر، ودوــن ارمــني  عليــ  يف املوقــ   ** 

يللفــــا الــــ  قــــدا هــــا  قــــ ، تو ــــرب   http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.htmlال ــــبويف 
  .E/CONF.105/31/CRP.31الوييقا 

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/31/CRP.31
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و يما يتعلـمس تن ـر األءـاجل اافرا يـا واألاـاع املتعلقـا هـا،  قـد ن ـر  ولارة التنميـا ا ليـا  لـيني   
، وقــــد ن ــــر اازــــال املر ــــ   للتعبئــــا العامــــا واءييــــاجل  ليــــل أءــــاجل 2016للويــــدا  ا ليــــا مليــــر لعــــاا 

ت  للقرر،  ما أملمس اازال النسـةا التجريبيـا األوم مـن تواتـا الويدا  اء اريا ملير و ليل الع ب والتوا
مير اافرا يا علا اءن نت واابراا  املوانيا واملعلوماتيـا مليـر الـ  ت ـمل البحـا عـن األءـاجل اافرا يـا 

شـيااا /قرر/مدمل، الـ  يـر   -مرا  /أقسـاا  -للويدا  اء اريا ملير مبستوايهتا الـالنيع  اا ظـا  
ويــتم  يزــا عــرط اــراا  لونيــا للبيــا    2017هلا أبءــاجل املعــايت الــ    رعزــا تتعــدا  ميــر لعــاا ا ــتوما

واملؤشـــرا  اءييـــاايا،  مـــا متـــت امل ـــار ا يف العـــد  اابمســـة للن ـــرة املعلوماتيـــا نيـــ  الســـنويا لربريـــمس 
 لا( يف مير.ااب اجل املع  يألءاجل اافرا يا يف اا عن ا تعمال األءاجل األجنبيا )الداي

 


