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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2021دورة عام  

 2021أيار/مايو    7- 3افتراضي،  اجتماع  
 من جدول األعمال المؤقت*  14البند  

 ملفات بيانات ومعاجم األسماء الطبغرافية 
 

توحيد األسمممممماء الجغرافية حلممممم  اللغة في مجموعات بيانات الويا ت الو نية   
لرسممممم الطراال والتياات الو نية المعنية باألسممممماء في بلدا  الرممممما  األورو ي  

 2021يانو  الثاني/يناير  في 
 

 موجز**  
، أجرت شعععععععان  لشدال التعععععععمال التاء   لمرال تبرا  األمن المتسدا الم ني ءاأل عععععععما  2011في عام   

ان  ءتععععال األ ععععما  الجغرافي  المت    والمت  دا في مجموعات   الجغرافي  درا عععع  ئيةععععامي  عشا مُععععتوأ التعععع 
 .(1)التمال األوروبيليا ات وكاالت ر ن الترامط الوطني  لبشدال  

، كررت التععععععععان  الدرا عععععععع . وفي كا ول العا ي/يناير، لشغ عدد األ ععععععععما  الجغرافي  2021وفي عام   
لغعع ، في مجموعععات ليععا ععات الوكععاالت الوطنيعع  لر ععععععععععععععن الترامط وال   ععات الوطنيعع  الم نيعع     17المويععدا، في  

في المام  منذ    9وهو ما يمعل زاادا لنُععععن  ا ععععن بارانا،  3  200  000ءاأل ععععما  في لشدال التععععمال األوروبي  
. وكال عدد األ عععععععععععما  الجغرافي  في مجموع  لغات الُععععععععععع ال األلعععععععععععش  ن أو األقشيات أو الشغات  2011عام  

 في المام . 27ا ن، وهو ما يمعل زاادا لنُن   128 000اإلقشيمي  يوالي 
الوكال  الوطني  لر عععن الترامط أو الُعععش    واادم التارار الكامل جدواًل يتضعععمن عدد األ عععما  يُععع    

 الوطني  الم ني  ءاأل ما  في لشدال التمال األوروبي، ويُ  الشغ .

__________ 

 * GEGN.2/2021/1. 
قدمت شععععان  لشدال التععععمال التارار الكامل، الذو أعدو موربن وانكشر )الدا مرو(، وبيمو ليُعععع  نن )فنشندا(، وجم شي لعبراد  )أيُععععشندا(،   ** 

، ءالشغ  GEGN.2/2021/26/CRP.26تاح التارار ءاعتنارو الوثيا  وك  تل رانغن )النرواج(، وجينا لرل نغ أ ععععع ش وس )الُعععععواد(. و ععععع 
 ./https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021التي ق ّدم ل ا فاط، عشا الراءط التالي: 

. 2011أيار/مايو   6-2لشدورا الُعععاد ععع  وال تعععران لمرال تبرا  األمن المتسدا الم ني ءاأل عععما  الجغرافي ، ف  نا،   34ورق  ال مل رقن   (1) 
العععععععععتعععععععععالعععععععععي:   العععععععععراءعععععععععط  ععععععععععشعععععععععا  -https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/26th-gegnمعععععععععتعععععععععايععععععععع  

docs/WP/WP34_Nordic-NMAs-indigenous-minority-regional-names.pdf. 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/26th-gegn-docs/WP/WP34_Nordic-NMAs-indigenous-minority-regional-names.pdf
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/26th-gegn-docs/WP/WP34_Nordic-NMAs-indigenous-minority-regional-names.pdf

