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 باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة المعني

 2021دورة عام 

 2021أيار/مايو  7-3افتراضي، اجتماع 

 *من جدول األعمال المؤقت  14البند 

 ملفات بيانات ومعاجم األسماء الطبغرافية

   
تقرير الفريق العامل المعني بإدارة بيانات األسممممماء الجغرافية عالمعروب سممممابقا   

باسمممم الفريق العامل المعني بملفات بيانات ومعاجم األسمممماء الطبغرافيةي لعامي 
 2020و    2019

  
 **موجز  

 
قام خبراء الفريق العامل المعني بإدارة بيانات األسمممماء الجفرافيج بجتد تعاوني لتجمين عناهمممر      

. وبسمممممممممممممب  جا  ج مر  2020و  2019الوثيقج التي تفطي األنشمممممممممممممطج المتعلقج بالفريق العامل في عامي 
ات عديدة على هممممممممممممممعيد ال ياة العمليج لنا جميعا،  ( وما أ دثته من تفّيرات وت ّدي 19-فيروس كورونا )كوفيد

يكن الفريق العامل على نفس القدر من النشمممممممممممممماط كما كان مقّررا  بيد أنه أ رد شممممممممممممممي ا من التقّدم الجدير  لم
 باإلبالغ عنه.

، قمام الفريق العماممل بجملمج أمور منتما رهممممممممممممممد 2021-2019ترة ووفقما لججراءات المتفق عليتما للف 
التممابعممج للمنامممج الممدوليممج لتو يممد المقمماييس  211أنشممممممممممممممطممج ومنجدات  ي ممات تو يممد المقمماييس  اللجنممج التقنيممج 

(ISO/TC 211( ، وات ماد نامام المعلوممات الجفرافيمج المفتو ،)OGC  .)د )اليونيكود (، وات ماد الترميد المو مّ
سممداء المشممورة التقنيج بشممهن م توا و يكل ادارة البيانات عبر جملج وسمما ل منتا وواهممل تقدي  م االسممتشممارات واء

عقممد  لقممات العمممل والمؤتمرات. وقمام الفريق العمماممل بتعتممّد وت ممديما منتممدا للنقمما  اإللكتروني على نسممممممممممممممق 
ودعا فريق خبراء األمم (، وال سمممميما بشممممهن موضمممموع البيانات المفتو ج المترابطج،  wikiالمنهممممات التعاونيج )

 

 * GEGN.2/2021/1. 
منّام اجتماعات الفريق العامل المعني بإدارة بيانات األسممممممماء الجفرافيج )المعروا سممممممابقا بالفريق العامل المعني أعد التقرير الكامل   ** 

جورجيو داكيدو، من وكالج الجيوديسمممممممممميا ورسممممممممممم الخرا ط االت اديج في ألمانيا  - بملفات بيانات ومعاجم األسممممممممممماء الطبفرافيج(، بيير
(BKGو و سممممممممممميقتا  في وثيقج ت مل ا .)  لرمدGEGN.2/2021/47/CRP.47 باللفج التي ققّدم بتا فقط، على العنوان الشمممممممممممبكي ،

 ./https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021التالي  

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
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المت دة المعني باألسممممممممممماء الجفرافيج ومجتمن البيانات المفتو ج المترابطج الى اسممممممممممتخدام هممممممممممف ات المنتدا 
 التعاوني.

ر 2020وفي نيسمان/أبريل   ل الى  ل توافقي داخل المكت  الموسمّن أسمفر عن ا:تي  تقر  ، تم التوهمّ
 “المعني بملفات بيانات ومعاجم األسمممممماء الطبفرافيج ”لفريق العامل مؤقتا قبول تفيير اسمممممم الفريق العامل من ا

. وأبلغ الفريق العامل فريق الخبراء بتفيير االسممممممممم في النشممممممممرة “المعني بإدارة بيانات األسممممممممماء الجفرافيج”الى 
سممممممم للفريق، وطقل  اليه أن تقديم طل  الى فريق الخبراء للتهممممممديق رسممممممميا على تفيير اال 58اإلعالميج رقم 

 وفقا ل لك. 2023وت ديا جدول األعمال المؤقت لعام 
 


