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فريق خبراء األمم المتحدة   
 باألسماء الجغرافية  المعني

 2021ةور  عام 
 2021أيار/مايو  7-3افتراضي، اجتماع 
 من جدول األعمال المؤقت* 10البند 

 تعليم األسماء الطبغرافية
   
تقةيم محاضددراس سددمعية ب ددرية ع  طريق البدف التةففقي في موضددو  األسددماء    

 الطبغرافية 
  
 **موجز  

 
ي من الفريا القامل المقني بالدورات التدريبي  في مجال درا للللللللل    بفضلللللللللل الدعي التقديمي الملدر

األ لللللللللللللللملاا اللبررافيل  التلاب  لفريا  براا األمي المت لدج المقني بلاأل لللللللللللللللملاا الجررافيل ، توافرت لدبدلدان 
الذاتي  عبر األعضللللاا عدّ مرر األعواي دورات تدريبي  بال ضللللور الولللل دللللي، ودورات تدريبي  لددرا لللل   

اإلنترنت قدرمها فريا ال براا والرابل  الدولي  لر للللللي ال رالل، ودليل التدريج في مجال درا لللللل  األ للللللماا 
( القللديللد من الجللامقللات عدّ تلللديي 19-اللبررافيلل أ أمللا اقن وقللد أجبر مرس فيرون  ورونللا   وفيللد

لفريا القامل ينظر في إم اني  برامج م اضللراتها عبر اإلنترنت في دللورج دورات  للمقي  بدللري ، ف ن ا
أن يترب  النهج نف لل أ ولدتّبرت من إم اني  تو للي  نلاا ودللول المواد التقديمي  ال ادلل  بفريا ال براا، 
ا اإلم انات التلني  المتا  ، و لللللليتلدج األمر أن ي ون با للللللتلاع  األمي المت دج تي للللللير  ّي تف ر  لللللليد

و للللللللي ون عدّ الدول األعضللللللللاا اإلفادج بالمواضللللللللي   البثر التدفرلي لدم اضللللللللرات ال للللللللمقي  البدللللللللري ،
هاأ أو  المجاالت المقرفي  التي تهمر

 

 * GEGN.2/2021/1أ 
، بالدر  التي GEGN.2/2021/66/CRP.66أعد التلرير ال امل فيرجان أورميدينغ من جامق  أوتري تأ وهو  لللللللللليلتاز ت ت الرمّ   ** 

 أ/https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021قلدري بها فلل، عدّ القنوان الوب ي التالي: 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
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وتبقًا لدموضلللوع الملدوج،  للليتقيرن عدّ الفريا القامل أيضلللًا االهتداا إلّ الم اضلللرين الم لمينأ   
م   ادلللللللللللللي  الت لللللللللللللجيل   Microsoft PowerPointوينبري لدمندللللللللللللل  التلني  الم تارج، من قبيل برنامج 

دللللللللللللوتي، أن ت ون في متناول الم اضللللللللللللرين الم تمدين وأن ت ون متوالم  م  البني  الت تي  ل مي المت دج ال
ب يث يم ن نوللرهاأ وللن  ان هذا من األهداا اللمو  ،  لليلتو رّ أيضللا إتا    ادللي  للرز األ لللد  عدّ 

ا ودللللول المواد التقديمي  عدّ الم اضللللرينأ بيد أن ال لوج األولّ تتمّل في الت  رد مما إذا  ان تو للللي  نلا
 هذا الن و أمرا م تدوبا ومرغوبا في أ

وتهلدا الورقل  ال لامدل  إلّ ت وين قلالمل  بلالمواضللللللللللللللي  أو المجلاالت التي يم ن تنلاولهلا في هلذا النوع  
ّويدها بلناج   من الم اضلرات ال لمقي  البدلري ، وذلع إلعلاا الدول األعضلاا ف رج عن المواضلي  المتا   وت

 إليدال لدباتهاأ
 


