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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2021دورة عام 

 2021أيار/مايو  7-3اجتماع افتراضي، 
 من جدول األعمال المؤقت* 12البند 

األسممممممممماء الجغرافية باعتبار ا راافة وترارا و وية  
لغات الشمممممعول األوممممماية ولغات األ ايات   بما فيها

 والاغات اإل ايمية ومسائل تعدد الاغات
   

في بنك سيبيك   ُنطق أسمممممماء أماسك السمممممساك األوممممماييكو يدرا  ما ات وممممموتية   
 ألسماء األماسك 

  
 **موجز  

 
تضططع ل لجنا األاططماط العبيرافيا بواجبلا المتميل في ااعتماد الراططمي ألاططماط األماان في اططيا   

يتَّاططططططططططططططد بتطدد من الت طديطات المتلطَّدص، ومنلطا ع ن التيططططططططططططططوي التوفي  بين ا تيطاجطات  ويطا األ  بيطا النطاعلطا 
 ن مجتمتات الااان األي يين.بالفرنايا في ايبيك وا تياجات شت 

برا  ت ك    وتبتيي ال جنا ال فاظ ع ن أاطططططططططططماط األماان التايطططططططططططا بلنود أمرياا وشطططططططططططت  ا نويت وا 
األاطططماط، التي تشطططال عنيطططرا قياما من عنايطططر الترار اليلافي  ير المادم لايبيك، وضطططمان توارر األجيال 

  ذا التراَر.

ياططططير فلم  من قبل  ير المتتيططططيططططين، ومن يدَّ جت   وباططططب  مبدأ تفرسد ااططططد الماان وضططططرورص ت  
مرجتا فتاا، اتتارت ال جنا أن تتتمد راطميا أاطماط أماان الاطاان األيط يين مرتَّباب  اط  األبجديا الةتينيا،  

 مل ا تراد ُنظد الاتابا الموَّ دص التي تفض لا متت ف األمد أو المجتمتات في  ذا اليدد.

 

 * GEGN.2/2021/1. 

، من لجنا ايبيك لألاططططططماط العبيرافيا، اندا. واططططططياون متا ا بال يا التي ُقداد بلا فلع، في إيف بياططططططون -أعد التلريَر الاامَل مارم   ** 
 /https://unstats.un.org/unsd/ungegn، وذلططططك ع ن الرابع التططططالي  GEGN.2/2021/60/CRP.60وييلططططا ت مططططل الرم  

sessions/2nd_session_2021/. 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/%20sessions/2nd_session_2021/
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/%20sessions/2nd_session_2021/
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تضططيف، ال اططنا، ع ن ما تتتمدم راططميا من األاططماط التي يتود أيطط لا إلن ليات  ير أن ال جنا   
الشتو  األي يا أاماطب تل يدياب ) ير راميا( ألماان الااان األي يين بشتن ليات الشتو  األي يا، وذلك 

ااطططططد  1  500في بنك ايبيك ألاطططططماط األماان. وقد عمَّمت ال جنا ع ن شطططططباا ا نترنت عددا إجماليا يتجاو  
 تل يدم ألاماط أماان الااان األي يين.

، بمنااططططبا الاططططنا الدوليا 2019وشططططرعت لجنا األاططططماط العبيرافيا أيضططططا في اانون األول/دياططططمبر   
ل يات الشتو  األي يا التي اانت توشك ع ن نلايتلا، في إدراج ُنع  األاماط العبيرافيا ل ااان األي يين 

اليلافي لجتل  ذم العريلا   Avataqوقد ااططططططططططتفادت من التتاون مل متلد في بنك ايبيك ألاططططططططططماط األماان. 
 الجديدص  برا  أاماط أماان الااان األي يين ميارص لمن يريد ااعةع ع يلا.

من األاطماط  ير الراطميا ب يا ا نواتيتوت    411، ُعمد 2021اانون الياني/يناير  20واعتبارا من  
 ااميك، مرفلا بم ف يوتي.وليا شت  ا ينو وليا شت  األتي 

وتتوتن ال جنا، في مر  ا أولن، أن ُتضطططمان بنَك األاطططماط التاي بلا م فات يطططوتيا تتت   بنع   
ما تتتمدم راطططميا من أاطططماط األماان الجديدص التي يتود أيططط لا إلن الشطططتو  األيططط يا. وفي نلايا المعاف، 

ل أاططططططططططططماط األماان الجديدص التي يتود أيطططططططططططط لا إلن تبتيي ال جنا أن تتيح إماانيا اااططططططططططططتماع إلن ُنع  جمي 
 الشتو  األي يا المدرجا في بنك األاماط التاي بال جنا.

 


