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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2021دورة عام 

 2021أيار/مايو  7-3اجتماع افتراضي، 
 )أ( من جدول األعمال المؤقت* 6البند 

 توحيد األسممممماء الجغرافية علص اليممممعيدي  الووني والدولي 
 جمع األسمماء والمعالجة م  بب  الماات  والسملواا الوونية

 تتجاوز نواق السيادة والتعاو  الدوليوالمعالم التي 
   

 دلي  لتحديد أسماء األماا    
  

 موجز**  
، ،ههل،ههل  من ااتههلمات المملي  شههملت 2019إلى عا    2015شههتدت فرن،هها، في ال تر  من عا   

 تمديدا دمج العديد من المناطق والعديد من البلديات، وبالتالي إنشاء أ،ماء أماكن جديد . 

 بيد أن اللجن  الوطني  لأل،هماء الطبررافي  ل  تششهر ف في تتهمي   اإل ااتهلمات أو في تن يا ا من 
قبل ،ههلطات الجماعات المملي . فل  يت،ههنا لتا إ  أن ت،ههتنتج، في وقت  مق، النوعي  الرديي  التي ات،هه  بتا 
بعض األ،ههههماء الجديد  المعتم د . ومنا الف المين، مشههههدت اللجن  جتود ا لكي تعد  لواضههههعي ال،ههههيا،ههههات، 

 م،أل  األ،ماء. وللم،ؤولين المنتخبين في المعا  األول، الم،اعد  في تم،ين معالج 

، وجتههت اللجنهه  ر،هههههههههههههههالهه  إلى الجتههات التي تمههدد المنههاطق الجههديههد  بريهه  توجيهه  2015ومنهها عهها   
انتبا تا إلى  اإل الم،ههههههأل ، ولعرض بعض العضههههههايا التي يجال أخا ا في ا عتبار، و قتراا تعدي  الم،ههههههاعد  

 يد  في تمديد أ،ماء المناطق، لكنتا لتلف الجتات. وجاءت الر،ال  في وقت متأخر جدا بميث أنتا ل  تكن م
 ،ا مت في اابلغ بشأن العلق من نوعي  األ،ماء الطبررافي .

 

 * GEGN.2/2021/1. 
، رييس اللجنه  الوطنيه  لأل،ههههههههههههههمهاء الطبررافيه  ورييس فريق خبراء األم  المتمهد  المعني بهاأل،ههههههههههههههمهاء أعهد التعرير  الكهامهل  بيير جهايهاار ** 

، والف على GEGN.2/2021/55/CRP.55الجررافي  )فرن،ههههههها(. و،هههههههيكون متاما باللر  التي قشد   بتا فعط، في وزيع  تممل الرم   
 ./https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021الرابط التالي: 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
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وخلل موج  إدماج البلديات التي تلت الف، وبدع  من و ار  الداخلي  ورابط  رؤ،ههههههههههاء البلديات في  
على طلال البلديات اعات المملي ، عرضههت اللجن  م،ههاعدتتا وأتههدرت اراء خاتهه  بناء مفرن،هها ورؤ،ههاء الج
 أو الممافظات. 

وأخيرًا، ا،ههههت ادت اللجن  من  اإل التجرب  واتتنمت فرتهههه  إيعات ااتههههلمات المتعلع  با نتخابات   
، ونشههههرت  على “البت في ا،هههه  من أ،ههههماء األماكن”البلدي  لوضههههي دليل عملي للم،ههههؤولين المنتخبين، بعنوان 

وخى  اا الدليل التوعي  باأل مي  الزعافي  والترازي  وال،هههههههههههههيا،هههههههههههههي  . ويت 2021اانترنت في كانون الزاني/يناير 
أل،هههههماء األماكن، وتعدي  المشهههههور  بشهههههأن اختيار ا،ههههه  المكان، والتاكير بالعواعد المنطبع  فيما يتعلق بكتابت ،  

من  يبش ضهههه وتمديد المتارات وااجراءات العانوني  المعمول بتا، ويتضههههمن أخيرا بعض المراجي ااضههههافي . وتو 
 إنجا  و ار  الزعاف ، أما تو يعش  فعد أش،ند إلى رابط  رؤ،اء البلديات في فرن،ا ورؤ،اء الجماعات المملي .

وترى اللجن  أن  اا الدليل يمكن أن يكون م يدا على نطاق أو،ههي لجميي المتتمين بأ،ههماء األماكن  
ل،هههههيا،هههههات على توخي الم يد من المار وبااجراءات المتابع  في اعتماد ا. وتأمل أن يشهههههجي الف واضهههههعي ا

 والمواطنين على توخي الم يد من اليعظ  إ اء  اا الموضوع.
 


