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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2019دورة عام 
  2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 5البند 

 تقارير الحكومات عن الحالة في بلدانها وعن التقدم المحرز 
 األسماء الجغرافية توحيدفي 

   
 تقرير مقدم من هولندا  

  
 موجز**  

 
يصففففففففففففففو ال ورير ال توراإل وااجرالاإل واا ا اإل الا يفووت   وولندا   ءال  و يد األ ال  

 اجلغرافية منذ انعواد مؤمتر األمم امل حدة احلادي عشر املعين ب و يد األ ال اجلغرافية. 
ل. ووولنففدا وأ أ ففد الب ففدان الو ي ففة   أوروبففا الا لي  فيةففا بعففد يففففففففففففففف تففة و نيففة معنيففة بففاأل فا 

ال يوجففد فيةففا أي قواعففد أو تجرالاإل، ر يففة أو  ل ر يففة، ل و يففد األ ففال اجلغرافيففة ا  وففت ع يةففا  كمففا
األجةزة احلكومية املشفففففففففاركة    سففففففففف،يل األ ال اجلغرافية، وأمةا الب دياإل وعدد من الوكاالإل احلكومية 

ملعين باأل ال اجلغرافية باقرتاح تنشال جلنة الو نية. ولذلك، بادر وفد وولندا تىل فريق خربال األمم امل حدة ا
 جارية  اليا. والعم يةلأل ال الو نية من أجل وضع معيار و ين لأل ال اجلغرافية. 

 أما ال توراإل األخرى اهلامة فةأ ال الية: 
ت را   وّدم   مشفففففففففففففرور السففففففففففففف،ل العواري من أجل يفديس البياناإل التبونيمية   السففففففففففففف،ل  • 

 ( مبساعدة اجلمعياإل ال ارخيية احمل ية.Basisregistratie Topografieرئيسأ )التبغرا  ال

 

 * GEGN.2/2019/1. 
 /https://unstats.un.org/unsd قام بإعداد النص الكامل ل  ورير يايففففرب وو رورو )وولندا(. ويففففي اح ال ورير   املوقع ** 

geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html ،بففففففففالففف فففغففففففففة الفففا قففففففففدم  ففففففففا ففففوففف ، بفففو فففففففففففففففففف فففففففف  الفففو فففيفففوففففففففة 
GEGN.2/2019/80/CRP.80. 
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، الذي ي ضففففمن األ ال املوجودة ع   “TOPnamen”مراجعة ونشففففر م و البياناإل التبونيمية  • 
  يرتاوح مجيع اخلرائ  التبو رافية   السفففففففففف،ل التبغرا  الرئيسففففففففففأ املريففففففففففومة ع   مويا  نسففففففففففي

 1 000 000 :1و  25 000 :1بني 
(،   ت ار Nederlandse Taalunieتعادة  نظيم جلنة ال سمياإل األجنبية اليفاد ال غة اهلولندية ) • 

 ال ،نة اجلديدة املعنية بال سمياإل األجنبية.
ال نظيم واملشفففففففففففففففاركة   أنشفففففففففففففففتة فريق خربال األمم امل حدة املعين باأل ال اجلغرافية، م ل برنام   • 

أ   التبونيميفففا، مبفففا   طلفففك التبونيميفففا البحريفففة، الفففذي عوفففد   مفففاني    ال فففدريفففي ااق يم
، والندوة الع مية واالج ماعاإل املشففففففففففففففرتكة بني الشففففففففففففففعبة وال ريق العامل الا 2018آطار/مار  

 .2018نّظمةا فريق اخلربال   بروكسل    شرين األول/أك وبر 
 


