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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية

 2021دورة عام 

 2021أيار/مايو  7-3افتراضي، اجتماع 

 *)أ( من جدول األعمال المؤقت  6البند 

توحيد األسمماء الجغرافية عى  العمعيديا الويني والدولي  
جمع األسممممممممممماء والمعمالجمة ما وبمس الم ماتم  والسمممممممممىيما  
المويمنميمممممة والمممعمممممالمم المتمي تمتمجممممماو  نميممممماق السممممممممميمممممادة 

 الدولي والتعاوا

   
 األسماء الجغرافية الوينية خدمة جديدة لمحفوظا    

  
 **موج   

يقدم التقرير الكامل معلومات مفصلل  عن التطييي ننالاخ طدم  ويني  جديدل لموفوتات األالماخ  
نل   علداد الطلدمل  وتعميم االلللللللللللللتطلدامةلام ومن أللداد الطلدمل  جمل كلل المصللللللللللللللادر الرقميل  والم رقم  الجغرافيل  واع

دل لتياللللير وفت و األس األاللللماخ الجغرافي م وتاللللتند لى  الطدم   ل  المعروف  لألاللللماخ الجغرافي  في بواب  واو
  ( 1) مبادئ داللي  مفتوو  المصللللللدر ت اللللللتطدم فيةا أنيولوجيا النموىم المرجعي المفاليمي للجن  الدولي  للتو يس

 –في   الجغرافي  وغير الجغرا -ىا النةج الطدم   من تبادل البيانات مل الللللللاألر مجموعات البيانات ل واللللللليمك ن
من طالل واجة  بيني  للبرنامج التيبيقي م والطدم  متاو  واليًا في اللكل نموىم أولي، يتضللمن عددا مودودا 

__________ 

 * GEGN.2/2021/1م 
، بلغتةا األصلللللللللللللي  GEGN.2/2021/12/CRP.12أعد التقرير الكامل ِبيدر جاميلتوفت، النرويجم واللللللللللللت تاة لى  الو يق  توت الرم    ** 

 م/https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021فقي، في الرابي الابكي التالي: 
لي أدال نضلللللللللفاخ التكامل عل  المعلومات الداللي ، ت ودد الدالالت األالللللللللاالللللللللي  التي ترتك  عليةا مطييات قواعد البيانات ولياكل  (1) 

افي والمتاود من طالل وضلللل أنيولوجيا رالللمي  تمك ن من توقيس التالللغيل البيني الدالليم الو األس المالللتطدم  في تو يس الترال ال ق
 م/www.cidoc-crm.org انتر

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021
file:///C:/Users/estanesta/Downloads/www.cidoc-crm.org/
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االللللللللللتمارل فقي طاصللللللللللل  باألالللللللللللماخ الجغرافي م ومن المتوط  أن   500 000من مجموعات البيانات وووالي  
 ون اام جغرافي فرديمملي  2,5ماليين ااتمارل أاماخ، تتعلس بووالي  7تتضمن الطدم  أك ر من 

وك يرًا ما تاللك ل الصلليت التاريطي  والمعلومات المتعلق  بالنيس المولي األاللا  الىي ي اللتند  لي  في  
توديد التةجأل  الصلويو  لألالماخ الجغرافي م ويقدم التقرير بيانًا الالتعمال الطدم  في مالاألل التوويد القياالي 

وم الجمةور الالللللتقاخ معلومات تاريطي  عن تةجأل  األالللللماخ الجغرافي  وكيفي  االللللتعمالةا كلدال للمنت مين وعم
ر الطدم  القرارات المتطىل بالللللن توويد األاللللماخ الجغرافي  وتاللللةم  النرويجي  ويريق  نيقةام وي توط  أن تيالللل 

 في تواين الافافي  في عملي  اتطاى القراراتم

القانوني في عقب  موتمل  ترتبي بطضلللللوع  ويتم ل أود الجوانب التي الللللتقتضلللللي الم يد من التوقيس 
الموفوتللات ومجموعللات المعلومللات للتوول الرقمي النللاجم عن تنفيللى  في النرويج في اةونلل  األطيرل وأنتمل  
االتولاد األوروبي المتعلقل  بللوكلام النتلام العلام لوملايل  البيلانلاتم وفي أاللللللللللللللوأ األووال، لن ت جي  للى  األنتمل  

 لق  باألاماخ الجغرافي  المفتوة والور مل المنت مين وعموم الجمةورمتبادل المعلومات المتع


