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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية

 2021دورة عام  

  2021أيار/مايو   7-3اجتماع افتراضي، 

 *)أ( من جدول األعمال المؤقت 4البند  

التقارير المقدمة من الحكومات عن الحالة في بلدانها وعن التقدم 
 المحرز في توحيد األسماء الجغرافية 

   
 تقرير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

  
 **موجز  

 
المملكد  المتدددل لبراندا ادا ال ومي وأيرلنددا الةددددددددددددددمدالاد  ةددددددددددددددلند  و ناد  وا ددل م ناد  ال توجدد في   

باألةدددددماك، ولكن منار ممارةددددداف  دددددامل  تكلج رق  األةدددددماك الوجراها  وتداول ال وتوجد م  اف تةدددددر  علي  
 ، التي األةددددددماك في اج من اةدددددد.تلندا وواللل ورالنردددددد   لولارل لرانا اا ال ومي )ولكن لا  أيرلندا الةددددددمالا

تةد.ج أيادا جلكا من المملك  المتددل لبرانا اا ال ومي وأيرلندا الةدمالا (، ي تر  بدوا  األةدماك الوجراها   
الواررل في منتواف م    المردددددددا   في لرانا اا ال وميل وتةوا م    المردددددددا   في أيرلندا الةدددددددمالا ، التاب   

أيرلندا الةددددددمالا ل واتاددددددمن التةرار الكامج موجلا عن   لدائرل خدماف األراضددددددي وال ةاراف، لومال  مما ل  في
م م  م    المرددددا   باعت ارما الواال  الو نا  لوضددددط اليرائن، واب  ن رورما هاما يت لء باألةددددماك الوجراها ،  

للراء خبراك األمم المتددل الم ني باألةدددددددددددددماك    2019واةددددددددددددد ر  لي المردددددددددددددتوداف التي  رأف من  رورل عاا  
ادددددمن التةرار م لوماف عن الردددددااةددددد  المت    بةددددد و األةدددددماك الوجراها ، و رارل قواعد لاا ات ا الوجراها ل وات

 والمنتواف المتصل  ل ال

واصددددددددد  التةرار أيادددددددددا  ال  الردددددددددوج الةنرن والردددددددددوج ااقلامي الد.وم    ن الل ين تديرمما و ارل  
 ب   ل الاليارجا  والكمنولث ورائرل الباا اف الرقما  الد.وما  التا

 

 * GEGN.2/2021/1ل 
  أُِعدَّ التةرار ب.امله من قبج اللون  الدائم  الم نا  باألةددددددددماك الوجراها  وم    المرددددددددا   في لرانا اا ال وميل وام.ن اال  ع علاه، ** 

الرمل   تدمدددددج  التي  الو اةددددد   في  فةن،  ل دددددا  ا  دِ  قدددددُ التي  التدددددالي  GEGN.2/2021/43/CRP.43بددددداللجددددد   الةدددددددددددددد .ي  الموقط  ، في 
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/ل 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
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وتتولي اللون  الدائم  الم نا  باألةددددماك الوجراها   ددددؤوو األةددددماك الوجراها  للماخن والم الم خار    
المملكد  المتدددل، وأمددا  مد ل اللوند  مب ند  في التةرارل وتومط اللوند  الددائمد  م لومداف عن األةددددددددددددددمداك التي 

دما الرلناف الو نا  وت لم الد.وم  باألةماك المناة     التي يم.ن ل ا اةتيدام ا في منتوات التو  

مت  لي مؤتمر األمم المتددل الدارن عةددددر الم ني لتو  د األةددددماك الوجراها       منةد  من    وُقدِ 
”الم ارئ التوج  ا  المت لة  باألةدددددددماك الن جراها  لمدررن اليرائن ون رمم من المدرران في المملك  المتددل 

الةدددددددمالا يل واورن تدديث م ل الم ارئ التوج  ا ، علي ةدددددددب ج الم ال، عند  جراك   لبرانا اا ال ومي وأيرلندا
 تج  راف  رارا ل واتامن التةرار الكامج م لوماف عن م ل التج  راف واافا  ال  ور علي الم لومافل

 


