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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2019دورة عام 
 2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤقت* 13البند 

فيها  األسمممممممممممماء الجغرافية باعتباررا اًافة وةراااا ور ية  بما
األسممممممممممماء ببغاأل الةممممممممممع ل األتممممممممممبية واأل بياأل والبغاأل 
اإل بيميممة  والمئممممممممممممماغمم  المتعممددة البغمماأل  ال ريق العمماممم  

 ةرااا اًافيا(المعني باألسماء الجغرافية باعتباررا 
 

فحص الئممممياسمممماأل فيما يتعبق باألسممممماء الجغرافية ببغاأل الةممممع ل األتممممبية   
 واأل بياأل عبى الصعيد الدولي

 
 **م جز  

زيــــالة الوع   ــــا   اىــــا  ــــ  ع    ــــاري  يســــــــــــــــــاجلم افعةاا بــــاأل ــــا  ا  را يــــ  الت  يــــديــــ  و  
وث ا ات الشعوب األص ي  و نشيطها و عزيزجلا. وينص إعالن األمم املتحدة بشأن ح وق الشعوب  ول ات

األصـــــــ ي  ع   أن ل شـــــــعوب األصـــــــ ي  اعا   حملديد أ ا  ل موتمعات اى ي  واألما ن وافحت ا      
  بالتســـــــــــميات    ندا، ال مس الاندي لي ا  ا  را ي ، اجلتماما من  األ ا . و بدي اهليئ  الوطني  املعني

 أمد بعيد ببحث و وثيا وإقرار األ ا  ا  را ي  اليت وضعتها   األول الشعوب األص ي .
، مت التا يف بإجرا   حص ل ســــيابــــات ب ي  لرابــــ  بــــيابــــات التســــمي  2018و  أوائل عام  

لموع  خمتارة من الب دان اليت  يها بــــــــــــاان أصــــــــــــ يون أو بــــــــــــاان يتا مون ل ات أق يات. وي ز الت رير 
الاامل نتائج جل ا ال حص. وختت ف الســــــــيابــــــــات وايفجرا ات والنتهج    ل نطاق ا ت ــــــــا     ال 

ا  را يا والتاري  وال روا ايفق يمي . ويتيح مجع املع ومات مالة ف   در بثمن التســـــــــمي ، وجلو ما يعامس 
ل ســــ طات املعني  بالتســــميات ع   صــــعد افحملال وامل اطعات واألقاليم    ندا وبــــيمان أع ــــا  ال مس 
 الاندي لي ا  ا  را ي  من حملديد الث رات، و بالل أ  ــــــــل املماربــــــــات، والعمل معا من أجل حملســــــــن

 ايفطار السيابايت املتع ا بإقرار التسميات ا  را ي  املوضوع  من الشعوب األص ي     ندا.
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