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فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية

دورة عام 2019
نيويورك 29 ،نيسان/أبريل  3 -أيار/مايو 2019
البند ( 5أ) من جدول األعمال املؤقت*
التقااارير المقاادمااة مو الحعنماااا عو الحااالااة في ب اادا ااا
وعو التقدم المحرز في تنحيد األسماء الجغرافية

تقرير أيس ندا
منجز**
التقرير الكامل هو أول تقرير وطين تقدمه أيس ل ل ل للمتندا د مؤ ر أو ورا لاريم املاح األم املت دا
املعين باألمساح اجلغرافية .وقد أُ رج تقرير موجز عن احلالة ،يتض ل للمن أمساح األما ن أيس ل للمتندا ،ض ل للميمة
لمتتقرير الصللا ر عن ةللعبة بمتدان الوللمال ،وقُ قد د فريم املاح األم املت دا املعين باألمساح اجلغرافية،
ورته الثالثة والعورين املعقو ا فيينا عا .2006
واهلدف من التقرير تقدمي معمتومات أس ل ل للاس ل ل للية عامة عن غالة ة األمساح اجلغرافية أيس ل ل للمتندا
وتوغيدها ونورها ،وحتديد التطورات واملبا رات األاريا هذا اجملال .ويتألف التقرير من ستة فروع.
ويتضلمن الارع األول معمتومات أسلاسلية عن المتغة .فأيسلمتندا ُعرفت عمل التاري بأاا بمتد أغا
المتغة؛ واأليسل ل ل ل ل ل للمتندية ،الا تُكتي باحلروف الةتينية ،ه المتغة الوطنية والمتغة الرمسية الوغيدا لمتبمتد ،لكن
احلكومة تعرتف رمسيا بمتغة اإلةارا األيسمتندية أيضا.
وحيد الارع الثاين التول لريعات املتعمتقة بأمساح األما ن أيسل لمتندا وعد ا من اإلجراحات اإل ارية -
املبينة القانون املتعمتم بأمساح األما ن لعا  - 2015الا تنطبم عمتى خمتمتف مسل ل ل ل ل ل للاول التوغيد وتنطو
عمتى تااعل وتعاون اهليئات احلكومية عمتى الص ل ل ل ل ل للعيدين اذمت والوطين ،و ذل معاهد الدولة ،ومنها الو الة
* .GEGN.2/2019/1
** أعد التقرير الكامل أولستاين ها ونارسن من معهد آرين ماغنوسون لمتدراسات األيسمتندية .وسيتاح التقرير املوق
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املعنية برس اخلراوط ،ممثمتة اهليئة الوطنية األيسمتندية ملسح األراض ؛ واملكتي املعين بالعناوين واملسوغات،
ممثة مكتي الس ل للينل املدين األيسل ل لمتند ؛ ومعهد آرين ماغنوس ل للون لمتدراس ل للات األيسل ل لمتندية .وفيما يتعمتم
باهليئات احلكومية ،يكتس ور المتيننة الرمسية املعنية بأمساح األما ن أمهية ااصة.
ويناقش املؤلف ،ضل ل ل ل ل ل للمن أغد الاروع ،الدور املتزايد الذ يعطيه القانون املتعمتم بأمساح األما ن
لعا  2015لمتبمتديات املوافقة عمتى األمساح اجلديدا لمتمزارع وعمتى تغيري أمساوها ،وما يطرغه ذل من
حتلديلات حتقيم األهلداف العلاملة لمتقلانون امللذ ور ،لا ذلل احلالامل عمتى اململارس ل ل ل ل ل ل للات السل ل ل ل ل ل للمتيمة
فيما يتعمتم بأمساح األما ن.
ويتض ل ل ل للمن الارع الثالت نبذا عن تاري ونتاومل األعمال املض ل ل ل للطمت هبا ة أمساح األما ن
أيس للمتندا .ومعهد الدراس للات األيس للمتندية هو اجلهة املس للؤولة عن أموعة أمساح األما ن بالمتغة األيس للمتندية،
الا تتضللمن غوان نصللف ممتيون اسل  .ويُتوق أن يبدأ العمل عا  2019عمتى رقمنة اجملموعة و نولاح
قاعدا بيانات لكرتونية هلذا الغرض.
ويق قد الارع الراب ذة عامة عن أموعات البيانات املتاغة فيما يتعمتم باألمساح الطبغرافية ،ومنها
أموعة أمساح األما ن الصللا را عن معهد الدراسللات األيسللمتند  ،وقاعدا البيانات الرقمية  IS 50Vلمتهيئة
الوطنية األيس ل للمتندية ملس ل للح األراضل ل ل  ،الا تو ل للمل أ ثر من  120 000اسل ل ل من أمساح األما ن اذمتية،
وقاعدا بيانات العناوين الرقمية ملكتي السينل املدين األيسمتند .
ويتضمن الارع اخلامس قاومة باملنوورات واملواق الوبكية ذات الصمتة.
أما الارع السا س فيتضمن معمتومات عن جهات االتصال.
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