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 مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر املعين
 بتوحيد األمساء اجلغرافية

 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤّقت* 11البند 

 التسميات األجنبية
   

 استخدام األمساء األجنبية: السمات واملعايري املشرتكة على الصعيد العاملي  
  

 موجز**  
الثـــامن املعـــي  تومسيـــد األ ـــا  ، املعتمـــد ه مـــؤقر األمـــم املتحـــدة 8/4-أنشـــمل املـــؤقر، ه قـــرار    

، الفريق العامـ  املعـي تلتسـمياأل األجنبيـة التـا ي لفريـق  ـ ا  2002اجلغرافية، املعقود ه  رلني، ه عا  
األمم املتحدة املعي تأل ا  اجلغرافيـة، ووعـي مبـادو يوجي يـة ل ـماخ امـتألدا  األ ـا  األجنبيـة  طريقـة 

رئيسية. و ذل الفريق العام  الكثري من اجل ـود لممتثـال لت ـمل امل مـة، مسسامة مياميا، كإمسدى م امه ال
 مبا ه ذلمل:
 ؛200٣االجتماع الثاين ل فريق العام ، املعقود ه  راغ، ه عا   )أ( 
فيـــة، املعقـــود ه نيويـــورك، ه مـــؤقر األمـــم املتحـــدة التامـــي املعـــي  تومسيـــد األ ـــا  اجلغرا )ب( 

 ، والذي ُعرعت ونوقشت فيه قائمة مفص ة مبعايري امتألدا  األ ا  األجنبية؛2007 عا 
ــــا، ه عــــا   )ج(  ــــامن ل فريــــق العامــــ ، املعقــــود ه ييميشــــوارا،  روماني ، 2008االجتمــــاع الث

 والذي نوقشت وُعدلت فيه قائمة املعايري مرة أ رى؛
 

 
 

 * E/CONF.105/1. 
وميكن االّطمع قا  إبعداد التقرير الكام   يرت جورداخ )النمسا(، منظم اجتماعاأل، الفريق العام  املعي تلتسمياأل األجنبية.  **  

تل غة  http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html :ع ى التقرير ع ى املوقي الشبكي التايل
 .E/CONF.105/16/CRP.16الوثيقة  حتت رمزا فق،، هباليت ُقد  

https://undocs.org/E/CONF.105/1
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
https://undocs.org/E/CONF.105/16/CRP.16
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الدورة اخلامسة والعشروخ لفريق   ا  األمـم املتحـدة املعـي تأل ـا  اجلغرافيـة، املعقـودة  )د( 
 ، واليت أ فقت في ا حماولة اقرتاح نسألة خمتصرة من القائمة كنموذج لقرار؛200٩ه نريويب، ه عا  

والذي ، 2010االجتماع العاشر ل فريق العام ، املعقود ه اتانيش، تلنمسا، ه عا   )هـ( 
 مل يعد القصد منه إعداد قرار،    إصدار نشرة امتشارية أو كتّيب.

، و عــد مناقشــة 201٥وه االجتمــاع الســا ي عشــر ل فريــق العامــ ، املعقــود ه  غــرب، ه عــا   
مستفي ـــة، أكـــد الفريـــق العامـــ  اـــددا ه االجتمـــاع العاشـــر يف ـــي ه لتفـــادي ا ـــاذ  ـــ  معيـــاري. و ـــذا 

أخ مــــن ال ــــروري التأل ــــي عــــن الدرامــــاأل التاريبيــــة املتع قــــة تمــــتألدا  التســــمياأل الغــــرق، فقــــد يبــــني 
ورقــة ه االجتمــاع التامــي عشــر، املعقــود  1٦األجنبيــة ه خمت ــا أاــا  العــامل، وقُــدمت، ه هــذا الصــدد، 

مـة . وه مناقشة عامة، أعد الفريق العام ،  نا  ع ى مـا يوصـ  إليـه، قائ2017ه  راغ، ه نيساخ/أ ري  
 من السماأل واملعايري املشرتكة ع ى الصعيد العاملي المتألدا  األ ا  األجنبية.

ويشري املعايري الرئيسية إىل الظروف اليت ُيستألد  في ا األ ـا  األجنبيـة مساليـا، ولكن ـا ميكـن أخ  
 ُيستألد  أي ا كمبادو يوجي ية المتألدا  األ ا  األجنبية ه املستقب .

 


