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 باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة المعني
 2021دورة عام 
 2021أيار/مايو  7-3افتراضي، اجتماع 
 من جدول األعمال المؤقت* 12البند 

األسممممماء الجغرافية باعتبارقا ة افة وتراةا وقويةا بما في ا 
لغات الشممممعوص األ ممممتية ولغات األلتيات والتغات ا لتيمية 

 التغاتومسائل تعدد 
   

االحتكمام لل  خما ممممممممميمة الحكم الم اتي المجتمعي لتابيق مايمد م  التسمممممممممميمات   
 الةنائية التغة لألماك  والشوارع المأقولة بالسكا  في كارينةيا 

  
 **موجا  

 
ن المناا النللللللليانلللللللي بين األليبيا الناينا باأللمانيا واألقييا النللللللليوفينيا في مناي ا   بفضلللللللل تمنلللللللا

كارينثيا النمنلللللللللللللاويا، بات من الممكن اصمتكال كل  لااللللللللللللليا المكل الماتي المجتم ي  التي  ي من مباد  
عيال  شلللوارع جديدس تنلللميات الدنلللتورت لتيبيم ممارنلللا وضلللض صفتات كضلللافيا ألنلللمال ثنا،يا الياا ليمدن، وا 

ثنا،يا الياا. والللللللللللميم أن  مك اتمكانيا كانت موجودس دوما، ولكن تيبينما لل يكن ممكنا  في النلللللللللللابم ألن 
األليبيلا النلاينلا بلاأللملانيلا في جميض الكوميونلات الثنلا،يلا اليالا علدا كوميون واملد ملا كلانلت لتتاللم قرارا  كملما 

النللللللانما لتيبيم تنللللللميات ثنا،يا الياا ألماكن كضللللللافيا ع وس عي  لاللللللالم األقييا. أما انن، فرن الفراللللللا  
لنانون األقييات النوميا قد انتاياما ث ث من   46/2011المناوص عييما في الت ديل رقل   164التنميات الل  

انلللللتمداث أنلللللمال ليشلللللوارع لتمل ممل األنلللللمال الثنا،يا  الكوميونات بيرم ملتيفا. وقد تبيان من التجربا أن
الياا ألماكن مأ ولا بالنللللللللكان يير  تمديات جديدس أمال الكوميونات الثنا،يا الياا. وقد أشللللللللير اللللللللراما  في 

 2017توايات المجيس النمناوي الم ني باألنمال الجارافيا بشأن تنميا منايم المرور المضريا في عال 
 

 * GEGN.2/2021/1. 
رونلللتيا، من م مد أوربان يارنيل النللليوفيني ليدرانلللات اتثنولرافياأ ونانتي أوليج، من المجيس  -أعدت التنرير الكامل مارتينا بيكو  ** 

 -كلارينثيلاأ وبلافيلل أبوفنيلل، من جملاعلا نلللللللللللللليوفينيي كلارينثيلاأ وتيودور دومي، من م ملد ال يول النلللللللللللللليوفيني  الويني لنلللللللللللللليوفينيي
، بالياا التي ق دال بما فني، عي  ال نوان الشللللبكي GEGN.2/2021/71/CRP.71ك لينفورت. و و نللللي تا  في وثينا تممل الرم   

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

https://undocs.org/ar/A/RES/46/2011
https://undocs.org/ar/A/RES/46/2011
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/


 GEGN.2/2021/71 

 

2/2 21-01988 

 

ت كل  قيمللا انللللللللللللللتلللدال األنللللللللللللللمللال المنييللا E/CONF.105/21/CRP.21و  E/CONF.105/21 انظر 
والللللليات في لير ا من األنللللللمال الممييا التنييديا عند تيبيم التنللللللميات الجديدس. وقد أنللللللممت تيل الت  و/أو

 المفاظ عي  التنميات الممييا التنييديا لألماكن التي تلصا األقييا كأنمال شوارع.

 

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/21
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/21/CRP.21

