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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2021دورة عام  
 2021أيار/مايو   7-3افتراضي، اجتماع 
 )أ( من جدول األعمال المؤقت* 4البند  

التقااارير المقاادمااة مو الحعنماااا عو الحااالااة في   اادا  ااا  
 األسماء الجغرافية وعو التقدم المحرز في تنحيد  

   
تقرير كرواتيا عو األ شااااا ة في مجاي تنحيد األساااااماء الجغرافية في ال ترة مو    

 2020إلى عام   2019عام 
  

 **منجز  
 

سييدمدت رمر ر ورواردا األطةييي  في متال رواألد األسييمار الت را د  في الب د، مر اإلييارت رلر التمر ر  
. واسييييتنادا رلر مسيييي  أراضييييي 2020رلر واطون األول/ديسييييمبر    2019السيييياخال، الل ال ترت من /مار/مار   

( وبهدف رواألد األسييييييييييمار الت را د  في  112/2018الدول  وسييييييييييتت الممت يا  الجمار   )التر دت الرسييييييييييمد ، 
. ورتكلف ال تن ،  2019كرواردا، أطةييييك  ا وم  ورواردا لتن  رواألد األسييييمار الت را د  في طهاي  /مار/مار   

متجددت التخصيييييييصيييييييا  ومتجددت المؤسيييييييسيييييييا ، من ابرار في متا   التألوديسيييييييدا والت را دا   خوصييييييي ها  أل  
وال  و ا  ورسيييييييئ الخرايد والهألدروورا دا والتار ا والاماف  والجلقا  الدولد  والج وت والتج دئ. وريدة ال تن   و  

 ل هأل   المروز   إدارت الدول  المدير الجات لإلدارت التألوديسيييييييييد  لدول  ورواردا، دامألر لييييييييياطتد ،  صييييييييي ت  ممالا 
 المسؤول  عن ستت األسمار الت را د .

ورموت ال تن ، في رطار مهامها المحددت  موجب الماطون، خرصييد رن ألا ال واي  المتج م   المسييتوطنا    
وريبدمها ع ر األسييييييييمار الت را د ت ورترت رنسدحا  لطسييييييييمار اليع را د ، ورحدد، عند ا قت ييييييييار، أسييييييييمار  

را د  جديدتت ورحدد معادئ وتا   واسييييتخدات األسييييمار الت را د  األجنبد  لتيبدمها، ع ر سييييبألت الماال، في  طع 
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ت خهيا فمد، في الو دمي  التي رحميت  **  أعيد  التمر ر اليياميت ردارت اليدولي  التألوديسييييييييييييييدي  في وروارديا. و م ن ا طلع ع دي ،  يال  ي  التي قي دلت

الييييتيييييييالييييي  ،GEGN.2/2021/21/CRP.21الييييرمييييز   الةيييييييييييييييييعيييي ييييي  الييييمييييوقيييير   /https://unstats.un.org/unsd/ungegn  :فييييي 

sessions/2nd_session_2021/. 
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متا   التج دئ والج وت والدخ وماسيييييييييد  اليروارد . وعلوت ع ر مل ، رمدت ال تن  ممتراا  وروصيييييييييدا   ةيييييييييكن  
 .لتي ر جنر  األسمار الت را د رحسألن ستت األسمار الت را د ، ورةارك في أعمال المنظما  الدولد  ا

والمهات المررعي  ختواألد األسييييييمار الت را د  ر ييييييي ر خها  أل ا  الماطون الجات وفما لتوصييييييدا  ال تن .  
، عمد  ال تن  أربر دورا  2020رلر منتصيييف واطون األول/ديسيييمبر    2019وفي ال ترت من خداي  از ران/يوطد   

  ا د  في ورواردا:  ةيكن رسيمد  المسيتوطنا  والةيوارع والسيااا ، وبةيكن واعتمد  روصيألتألن لتواألد األسيمار الت ر 
، اعتمد  الح وم ،  2020واسيييييتخدات األسيييييمار الت را د  من ال  ا  األجنبد . وفي رةييييير ن الااطي/طوفمبر   كتا   

 ل مرت األولر في رار خها، استنتاجا أيد   د  رن ألا ر   التوصدا . 

ا سييييئ ”و جرلف قاطون مسيييي  أراضييييي الدول  وسييييتت الممت يا  الجمار  ، في جم   أمور، مصييييي     
ودور سييييتت األسييييمار الت را د  الات يحت ل  د   البداطا  المتج م   األسييييمار الت را د  في ورواردا   “الت رافي

ا د  )التر دت الرسيييمد ،  ، ط ةييير المرسيييوت المتج ال  سيييتت األسيييمار الت ر 2020و ترت رجهد ا. وفي أيار/مايو  
(، الات يحدد محتوى سيييتت األسيييمار الت را د  وطر م  ا ظ  ورجهدع. ورمر مسيييؤولد  ا ل ورجهد  59/2020

سيييتت األسيييمار الت را د  ع ر عارال اإدارت التألوديسيييد  ل دول . و ةييي ت فهر  المجالئ الت را د  ومواصييي ا   
 .ستت األسمار الت را د  جزرا   يتتزأ من المرسوت

، أدا ت رحسيييييييألنا  ع ر التيبألال اإليتروطي لسيييييييتت األسيييييييمار الت را د  2019وفي از ران/يوطد   
(، وجمدر المج وما  الواردت في السيييييتت في ورواردا متاا  في الموقر  /https://rgi.dgu.hr/rgiapp)اطظر  

ئ في طهاي  واطون الااطي/يناير الةيييييييييييع ي. وع ر الصيييييييييييجألد  اجتماع  نايي خألن مما ي لتن    2020الدولي، ط ظلت
 رواألد األسمار الت را د  في ورواردا ومما ي لتن  رواألد األسمار الت را د  في س وفألندا.
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