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

 من جدول األعمال املؤقت* 13البند 
األسمممممممممممماء الجغرافية باعتباررا اًافة وةراااا ورهية  بما في ا 
األسممممممممممماء ببغاأل الةممممممممممعهل األتممممممممممبية واأل بياأل والبغاأل 
اإل بيمية  والمسائل المتعددة البغاأل )الفريق العامل المعني 

 باألسماء الجغرافية باعتباررا ةرااا اًافيا(.
   

 إشكالية أسماء األماكن التي يعهد أتب ا إلى لغاأل غير مكتهبة  
  

 مهجز**  
 

تتناول الوثيقة املتعلقة بإشككلالية أءاا األما ن الي يعوأ أهككلىلا غا لغا  كت ملتوبة ل املىلا  
الصكككككككككككككككاأرة عن مؤار األم  املت دة ا اأ   E/CONF.105/123/CRP.123االقرتاحا  الوارأة ل الوثيقة 

(، نيما يتعلق 2017آب/أكسككككك    17غا  8عشكككككر املعح بتوحيد األءاا ايغرانية ونيويورك، النرتة من 
 بضرورة غنشاا نريق عامل أو نريق عامل نرعي يعىن بنظ  تدوين اللغا  كت امللتوبة.

وترى منظمككة األم  املت ككدة للرتبيككة والعل  وال)قككانككة واليونسكككككككككككككككلو( أن اللغككا  تنتمي غا الرتا   
 ال)قال كت املاأ  لإلنسانية،  ما أهنا تسىلر على ا ناظ على التنوع اللغو . 

املعح بتوحيد األءاا ايغرانية ل اتناقية هون الرتا  ال)قال كت املاأ ، ونظر مؤار األم  املت دة  
، واعترب أن أءاا األما ن تندرج حتت عنوان 2003تشكككككككرين األول/أ توبر  17الي اعتمدهتا اليونسكككككككلو ل 

ما أءاا الرتا  ال)قال كت املاأ ، وخلص غا أن أخ ارا شككهت هتدأ اخككت داض بعا أءاا األما ن، وال خككي
 األما ن الي يعوأ أهكككككككككلىلا غا لغا  كت ملتوبة، ل الوقت الي  تونر نيا  يح األءاا غحسكككككككككاخكككككككككا با وية

 

 * GEGN.2/2019/1. 
لنص اللككككككامككككككل الككككككي  أعككككككدح منسكككككككككككككككق النريق العككككككامككككككل املعح بكككككك نريقيككككككا، غبرا ي  ع و ، حتككككككت ميلن االطالع على ا ** 

، و ككككككو مككككككتككككككككاف بككككككككالككككككلككككككغككككككككة الككككككي قككككككككدض  ككككككككا نككككككقكككككك  عككككككلككككككى الككككككعككككككنككككككوان الككككككتككككككككا   GEGN.2/2019/49/SRP.49 الككككككرمكككككك 
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html. 

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/123/CRP.123
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
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 ، 2/36، و ض 2/27(. وأقر املؤار أيضكككككككككككككككا ل العديد من قراراتا والقرارا  ض 9/4واالخككككككككككككككتمرارية والقرار ض 
تشكككككككككلل ج اا من الرتا  التاريفي وال)قال ( أن أءاا األما ن 8/9، و ض 8/1، و ض 7/5، و ض 5/22و ض 

لألمة، وأ د ا اجة غا حنظىلا ومحايتىلا، وحث البلدان الي مل تق  بعد جبمع األءاا ايغرانية بصككككككككككككككورة 
 منىلجية وبالرتويج لنىل  أنضل ملا حتملا من معىن بالنسبة للرتا  وا وية على أن تنعل ذلك.

حكا  ملعكايكة  كيا الومبكككككككككككككككع،  كا ل ذلكك مكا يتعلق ويتضكككككككككككككككمن النص اللكامكل  كيح الوثيقكة مقرت  
باخلصكككوهكككية األنريقية، و ي توجا انتباح نريق خرباا األم  املت دة املعح باألءاا ايغرانية غا مشكككروع قرار 
 ينص على غنشاا نريق عامل معح ب ءاا األما ن الي يعوأ أهلىلا غا لغا  كت ملتوبة، للي ينظر نيا.

 


