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 المعني باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة
 2019 دورة عام
  2019 مايو/أيار3 - أبريل/نيسان 29 نيويورك،
 *من جدول األعمال املؤقت 8 البند

واالقتصااااااااااااااادياااة  ودعم التنمياااة  االجتمااااعياااةالمنااااف  
المساااااااااااتاااداماااة  والتااادابير المت ااا ة والم تر اااة لتن ياا  

ال ريق العاااامااار ) ال رارات  وت ييم عمااار فريق ال براء
    (المعني بالت ييم والتن ي 

النسااااااا ة العربية ل  رارات المت  ة في ماتمرات األمم المتحدة األ د ع ااااااار   
 المعنية بتو يد األسماء الجغرافية 

  
 **موجز  

 
يف أعقاب مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشـــر املبت بتو يد األ اجل اافرا،يع، عمل القريل البامل  

األمم املتحدة املبت باأل اجل اافرا،يع، واملبهد الوات  املبت بالتقييم والتنقيذ، املنشـــــــــــي يف رباار ،ريل   اجل
القرارات املت ذة يف املؤمترات ” للمبلومات اافرا،يع يف كوريا على حتديث النســــــــــ ع البربيع للونيقع املبنونع

 1982و  1977و  1972و  1967البشـــــــــــــــرة ليمم املتحــدة املبنيــع بتو يــد األ ــاجل اافرا،يــع ألعوا  
، وذلك بتضـــــــمينها القرارات املت ذة (1)“2012و  2007و  2002و  1998و  1992و  1987 و

وقاموا أيضــــــــا بالــــــــتبرا  النســــــــ ع البربيع لقاعدة البيانات القابلع . يف مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشــــــــر

__________ 

 * GEGN.2/2019/1. 
 وليتاح التقرير يف املوقع .عرييب، ااهاز املركزي للتببئع البامع واإل صاجل، مصرأعدت التقرير الكامل ربميان  ** 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1 st_session_UNGEGN.html باللفع اليت قد  هبا ،قط، بوصقه ،
 .GEGN.2/2019/42/CRP.42 الونيقع

 (1) https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/pdf/UNCGN-Resolution-1967-2012_Arabic.pdf. 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://undocs.org/ar/https:/unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/pdf/UNCGN-Resolution-1967-2012_Arabic.pdf
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وكــانــت  ــذ  ااهود نرمع ربم نبميم املبــار  . للبحــث ،يهــا اليت نتضـــــــــــــــمن بيــانــات عن  ــذ  القرارات
 .ومات املتبلقع بالقرارات على الدول األعضاجل النااقع باللفع البربيعواملبل

ربعداد النســــــــــــــ ع البربيع املســــــــــــــتكملع باملراجع التاليع  النســــــــــــــ تان البربيع ومتت االلــــــــــــــتبانع يف  
، والنســـــــــــ ع البربيع لتقرير مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشـــــــــــر املبت للونيقع الســـــــــــابقع الذكر (2)واإلنكليزيع
 .(E/CONF.105/165)انظر  األ اجل اافرا،يع بتو يد

القرارات املت ذة يف مؤمترات األمم املتحدة ”وُأ يلت النســــ ع البربيع املســــتكملع للونيقع املبنونع  
 1987و  1982و  1977و  1972و  1967األ د عشـــــــــــــــر املبنيع بتو يد األ اجل اافرا،يع ألعوا  

، ربم أمــانــع ،ريل   اجل األمم املتحــدة “2017و  2012و  2007و  2002و  1998و  1992 و
املبت باأل اجل اافرا،يع، والشـــــــــــــــببع البربيع التاببع لقريل   اجل األمم املتحدة املبت باأل اجل اافرا،يع للنظر 

 لبربيع على اإلنرتنت.،يها ولنشر ا على موقع ،ريل اخل اجل وموقع الشببع ا
، املتــا ــع على املوقع الشـــــــــــــــبكع لقريل اخل اجل، املســـــــــــــــتكملــعأن النســـــــــــــــ ــع البربيــع ومن املؤمــل  
مرجَبني قيِّمني لل  اجل من  لــــــــتشــــــــك  نالبيانات اخلاصــــــــع بالقرارات والقابلع للحث ،يها بالبربيع  وقاعدة

 .الدول األعضاجل البربيع

 

__________ 

 (2) https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/pdf/RES_UN_E_updated_1-11_CONF.pdf. 

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/165
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/pdf/RES_UN_E_updated_1-11_CONF.pdf

