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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2021دورة عام 

  2021أيار/مايو  7-3اجتماع افتراضي، 
 )أ( من جدول األعمال المؤقت* 4البند 

التقااااارير المقاااادمااااة منن الح ومااااات عن 
الحاالاة في باادانواا وعن التقادم المحر  في 

 توحيد األسماء الجغرافية
   

  ندا تقرير    
  

 موج **  
 

، خطت 2019ذ الدورة األولى لفريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسمممممممممممممماء الجمرافي ، في  ام من  
هيئ  التنسممميق الوطني  ألسمممماء األماكن في كندا، وهي المجند الكندا لاسمممماء الجمرافي ، خطوات كبيرة في 

نتاج الخرائ  دارةط التفا ني ، مجاالت التخطيط االستراتيجي، وأتمت  قوا د البيانات وتوحيدها، وا   المجند. وا 

 شمممممممممممممم ر تشممممممممممممممرين األو /، الممذا   ممد في 123في اجتممما ممع العممام السممممممممممممممنوا قممد وافق المجند، و  
في السمممممنوات الخمد الم بن .  إلرشممممماد توج اتع وأ مالع  جديدة طموح ،  نى خط  اسمممممتراتيجي  2020 أكتوبر

تعزيز التواصمم  والتعاون  و  ؛والوالي  واإلدارة: دور االسممتعرا   هي وتتضمممن الخط  االسممتراتيجي   دة أولويات
دارت ا.  وقد تضمممممممممممملنت هذا األولويات االسمممممممممممتراتيجي  الداخني والخارجي؛ وتحسمممممممممممين محتوي قا دة البيانات وا 

األصممممنيين وشممممواسن م، وجسممممدت بذلا أهمي  هذا األ ما  با تبارها   أماكن السممممكانأسممممماء األ ما  المتعن   ب 
 كنل ا. المجند و منياتعجزءا ال يتجزأ من جوانب 

من واج م  برمجم  التطبي مات  آليما، وضممممممممممممممعمت أممانم  المجند أداة لجم  البيمانمات 2020وفي  مام  
دخال ا  ،الم اطعاتب  ا تنفيذ مشممممممممماري  إل ادة ت ييم  قا دة بيانات األسمممممممممماء الجمرافي  الكندي . ويجر   ضممممممممممنوا 

 

 * GEGN.2/2021/1. 
وسممممتيت وسممممتني، من األمان  العام  لنمجند الكندا لاسممممماء الجمرافي ، باإلدارة   أ دَّ الت رير الكام  ك  من كريسممممتينا كوياكاوسممممكي ** 

وبالنم  التي ُقدلم ب ا ف ط،  نى اإلنترنت  GEGN.2/2021/42/CRP.42الكندي  لنموارد الطبيعي . وسميكون الت رير متاحا بالرمز  
 .https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021في العنوان التالي: 

https://undocs.org/en/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021
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البحممج الموج مم  أداة تحممديممج تحممديممج واج مم  برمجمم  التطبي ممات التممابعمم  لنمجند و لالمصممممممممممممممطنحممات العمماممم ، و 
 وتوحيد محتويات قا دة البيانات. لنعموم،

قصممممممأل من األر : أسممممممماء أماكن السممممممكان ”، تم إصممممممدار خريط  تفا ني  بعنوان 2019في  ام  
الضممممموء  نى مجمو   مختارة من أسمممممماء أماكن السمممممكان األصمممممنيين،  من أج  تسمممممنيط، “األصمممممنيين في كندا

 .ومعاني م ملمت   نى وكذلا

، من المتوق  أن يتم تعيين رئيد جديد ومسممممممتشممممممارين من السممممممكان األصممممممنيين في 2021وفي  ام  
 المجند.

 


