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فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
دورة عام 2019
نيويورك 29 ،نيسان/أبريل  3 -أيار/مايو 2019
البند ( 6أ) من جدول األعمال املؤقت*
التعاون واالتصال مع المنظمات األخرى :المنظمات الدولية

تقرير لجنة األسم م ممماء الجغرافية المبم م ممترطة بيد الرابرة الدولية لرسم م ممم ال را
واالتحاد الجغرافي الدولي
موجز**
يسلط التقرير الكامل الضوء على أنشطة جلنة األمساء اجلغرافية املشرتكة بني الرابطة الدولية لرسم
اخلرائط واالحتاااا اجلغراي الاادوم منااد الاادورث الفريني لربري ألماء األمم املتعاادث املء باااألمساااء اجلغرافيااة،
املءقواث ي نيويورك ي آب/أغس ااط  ،201٧ويتض اامن برنالعا لءا  .2019واللجنة مش اارورت مش اارتك
بني املؤس اسااتني اجلامءتني الءامليتني املءنيتني برساام اخلرائط واجلغرافيا ،الرابطة الدولية لرساام اخلرائط واالحتاا
اجلغراي الدوم ،وتأسا ا ا اس ا ا اات عا  .2011وهدف اللجنة الرئيس ا ا ااج هو تش ا ا ااجيق البعوء املتءلقة بأمساء
املواقق اجلغرافية ي لام اجلغرافيا ورس ا اام اخلرائط ،لا يكمل أعمال املنتدياد املتءداث التمث ا ا اث ا اااد مفل
فري اخلماء واجملل الدوم لءلو األعر  .ولدلك ،فعج تنظم مناس ا ا ا ا ااباد علمية وتنش ا ا ا ا اار وقائق أعما ا.
ومند آب/أغسااط  ،201٧نظمت اللجنة أو شاااركت ي تنظيم أربق ندواد وجلساااد ألرل مؤ راد
ي أربءة بلدان ي أربق قاراد .وي عا  ،2019 ،س ا ا ااتش ا ا ااارك ي أربق ندواد وجلس ا ا اااد ألرل مؤ راد
تءقد ي يرية بلدان ي يرء قاراد .واعمت أيضا ااا نشا اار وقائق أعمال ي سا اات مناسا ااباد .واملشا اارورت
الرئيس ا ا ااج للجنة هو انش ا ا اااء احتاا مء باألمساء اجلغرافية يض ا ا اام عدث جامءاد تقد فيعا اوراد اراس ا ا ااية
متءلقة باألمساء اجلغرافية باتبارت منعج اراس ا ا ا ا ا ااج موةد تقرس اللجنة ويدرسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارون ينتمون ا عدث
مؤسساد منعا اللجنة.
* .GEGN.2/2019/1
** أعد التقرير الكامل بيرت جوران ،رئي جلنة األمساء اجلغرافية املشرتكة بني الرابطة الدولية لرسم اخلرائط واالحتاا اجلغراي الدوم.
وسيتاح التقرير على الرابط ،https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html :باللغة
اليت قد هبا فقط ،بوصرب الوييقة .GEGN.2/2019/63/CRP.63
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