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

 من جدول األعمال املؤقت* 15البند 
ملفااااي بيااااعااااي ومعااااطم األسااااااااااامااااء ال بغرافياااة 
)معاااااالجاااااة البيااااااعااااااي واألدواي  و دارة   اعاااااد 
البياعاي  وعشااار البياعايل المنتجاي والادماي  
)الفريق العاااماام المعني بملفاااي بياااعاااي ومعاااطم 

 ال بغرافية األسماء 
   

 تقرير الفريق العامم المعني بملفاي بياعاي ومعاطم األسماء ال بغرافية  
  

 **م طز  
  

يقّدم التقرير موجزا ألنشــــلف ال ريع ال امل امل ف ت  اا بياناا وم اجم األااط اللبيراليف ل ريع  
 لدورتني.خرباط األمم املتحدة امل ف باألااط اجليراليف خالل لرتة ما بني ا

، قام ال ريع ال امل جبم ف أمور منها مســــــاعدة 2019-2017وولقا ل تدابري املت ع ع يها ل  رتة  
مكتب لريع خرباط األمم املتحدة امل ف باألااط اجليراليف يف الت اون مع جلنف اخلرباط امل نيف بإدارة امل  وماا 

 ودعمها. الضوط ع ى مهام وأنشلف لريع اخلرباط وت زيزهااجليراليف املكانيف ع ى الص يد ال املي ع ى تس يط 
التاب ف ل منظمف الدوليف لتوحيد  211وقام ال ريع ال امل برصـــــد أنشـــــلف ومنةزاا ال ةنف التقنيف  

  املقاييس؛ واحتاد اخلدماا األرضيف ال ضائيف امل توحف؛ واحتاد الرتميز املوحد.

 

 * GEGN.2/2019/1. 
ال ريع ال امل  منظم اجتماعااجيورجيو زاكيدو )الوكالف االحتاديف لرســم اخلرائط واجليوديســيا ،  - عد التقرير الكامل بيريأ ** 

ـــــــــف ـــــــــيـــــــــرالـــــــــي ـــــــــلـــــــــب ـــــــــاا ومـــــــــ ـــــــــاجـــــــــم األاـــــــــاط ال ـــــــــان ـــــــــي ـــــــــط املـــــــــ ـــــــــف تـــــــــ ـــــــــ ـــــــــاا ب ـــــــــراب ـــــــــا  عـــــــــ ـــــــــى ال . وهـــــــــو مـــــــــت
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.htmlط، بوصــــــــــــ   ، بال يف اليت قدم هبا لق

 .GEGN.2/2019/18/CRP.18الوثيقف 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html


 GEGN.2/2019/18 

 

2/2 19-01745 

 

املشورة التقنيف بشأن حمتوى م  اا البياناا وامل اجم وواصل ال ريع ال امل تقدمي االستشاراا و  
  .2018وهياك ها، بسبل منها تنظيم دوراا تدريبيف عن األااط اللبيراليف يف ال  بني )

وباإلضــــــــــالف نت ت ّهد منتدى النقان ع ى اإلنرتنت، أســــــــــهم ال ديد من أعضــــــــــاط ال ريع ال امل  
ف يف نشـــــراا لريع اخلرباط واـــــاركوا يف مناســـــباا وطنيف ودوليف تقاالا عن قواعد البياناا وامل اجم الوطني

 تت ّ ع بقضايا ال ريع ال امل.
 


