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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2021دورة عام  

 2021أيار/مايو   7-3، اجتماع افتراضي
 *قت*من جدول األعمال المؤ  7البند  

التنمياااة   المناااافال اماتمااااالياااة واموتعااااااااااااد اااة  ودعم 
المستدامة  والتدابير المتخذة والمقترحة لتنفيذ القرارات   

 وتقييم عمل فريق الخبراء 
   

أثر امساااتعابة بقاعدة بيابات األساااماء الجغرافية في الممعرة العرسية الساااع د ة    
 ( 19- في م ااهة اائحة )ك فيد 

  
 ***م از  

 
( خطرًا وبررًا على الم تمعّا  ّاالعّالوب و مّا أم الممل ّ  19-مثّل  فررو  ووروّاا المجّّّّّّّّّّّّّّت ّد   وفّرد 

ّّح  االممل     ّّار ال اصح ، فلد قامت و ار  ال ّّّّّّّّّ ّّعوبي  قد مر  ال ثر المرا   خطور  من اات،ّّّّّّّّّ العر ي  الجّّّّّّّّّ
لتوضيح أما ن الخطور  المحتمل   ااالستعاا  االخراصط التفاعلي  المعتمد  على قاعد  بيااا  األسماء ال غرافي   

( على مجّتو  المناق  ادبارة  والمحافاا  واللر  والمدم التي 19-الات،ّار فررو  وورواا المجّت د   وفرد
ظهر  علرها األسّماء ال غرافي  ا،ّ   جليب وللد ساعد  ه ا الخراصط ا،   ررر مشا ر على رعرا العام  

ول  أو ررر المعروف  ورثبرت االسّّّّّّّو ال غرافي في األوهام اموقع   على اعض األسّّّّّّّماء ال غرافي  ررر المتدا
ال ّحيح على الخراصط الرقمي ، وما سّاعد  الن،ّرا  ادخشارة  بوسّاص  ادعلم المجّموع  والمرصي  في معرف   
النط  ال ّحيح لشعض األسّماء ال غرافي   مث  سّبت العليا، طّامط ، قلو ، رفاصج ال مل، الممّ ، ملي  ،  

 بن ه،ب ، الح ر ، ثرةشام، روةم  العرض(ب  وابي

 

 ب2021 شاط/فبراير  22أعرد إطدارها ألسشاب فني  في  * 
 ** GEGN.2/2021/1ب 
ّّتاو   ***  ّّماء ال غرافي  في الممل   العر ي  الجّّّّّّّّعوبي  وأسّّّّّّ أعد التلرةر ال ام  عبد هللا ااطّّّّّّّّر الوليعي، ااصل رصي  الل ن  الوقني  لجسّّّّّّ

 /https://unstats.un.org/unsd/ungegn: الرااط ال،ّش ي التاليال غرافيا الطبيعي  في جامع  الملك سّعوبب وسّرتاا التلرةر في 

sessions/2nd_session_2021/   م بها فلط، بوطف  الوثيل  بGEGN.2/2021/50/CRP.50االلغ  التي ُقدلِّ

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
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ورب ل الل ن  الوقني  لجسّّّّماء ال غرافي  في الممل   العر ي  الجّّّّعوبي  م هوبا  لن،ّّّّر ثلاف  وتاا   
األسّّّّّّّماء ال غرافي  االحروا اللررني  االممل  ، إال أاها ما  الت رعااي  تى وقتنا الراهن من عدم اسّّّّّّّتيعاب 

االممل   لف ر  وتاا  األسّماء ال غرافي  االحروا اللررني ، وخاطّ  عند عرض األسّماء  المؤسّجّا  ال ّحي  
 ال غرافي  للمناق  ادبارة  والمحافاا  والمدم واأل ياء بلغ  ررر العر ي ب

 


