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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2021دورة عام 
 2021أيار/مايو  7-3افتراضي، اجتماع 
 )أ( من جدول األعمال المؤقت* 5البند 

التعاون واالتصال مع المنظمات األخرى: 
 المنظمات الدولية

   
تقرير لجنة األسممممممماء الجغرافية المبممممممترطة بين الرابرة الدولية لرسممممممم الخرا ر    

 واالتحاد الجغرافي الدولي 
  

 ز**موج  
 

يسللللللقر التلرير الضللللللول عق  أنمللللللرر لجنر األسللللللمال الجبرافير الممللللللتر ر بين الرابرر الدولير لرسلللللل   
لفريق خبرال األم  المتحدة المعني باألسللمال الجبرافير   2019الخرائر واالتحاد الجبرافي الدولي منذ دورة عا  

، ويتضللللللللللللللمن 2019يلار/ملايو أ 3نيسلللللللللللللللان/أبريلل  ل   29، التي ُعللدت في نيويور  في الفترة من “الجلديلد”
تحت رعاير هيقين  يرفوت، رئيسلللللللللر فريق الخبرال   2011. وقد أنملللللللللئت القجنر في عا  2021برنامجها لعا  

آنللذا ، وويورغ وللارتنر، رئير الرابرللر الللدوليللر لرسلللللللللللللل  الخرائر آنللذا ، ورون آبقر، رئير االتحللاد الجبرافي 
ي مل  واقع الجبرافير في مجالي الجبرافيا ورس  الخرائر، بماالدولي آنذا  لتمجيع البحوث المتعقلر بأسمال الم

أعملللال فريق الخبرال اللللذ  ير ا عق  التوحيلللد الليلللاسللللللللللللللي، والقجنلللر اللللدوليلللر لعقو  األع   التي تر ا عق  
القبويات. واعُتا  السللللللللعي  ل  تحليق هذا الهدق عن رريق تنبي  مناسللللللللبات في  رار مؤتمرات دولير وعلد 

 بمأن مواضيع محددة، بالتعاون مع المؤسسات المحقير في أوقب األحيان.  ندوات منفصقر
  

 

 * GEGN.2/2021/1. 
 أعد التلرير ال امل بيتر جوردان )النمسا( من األ اديمير النمساوير لقعقو ، وهو موبق االتصال التابع لقرابرر الدولير لرس  الخرائر، ** 

ورئير الرابرر لدى لجنر األسلللللللمال الجبرافير المملللللللتر ر بين الرابرر الدولير لرسللللللل  الخرائر واالتحاد الجبرافي الدولي. وسلللللللُيتا  هذا 
دت  بلهلللللللا فلللر، علقل  اللرابلر اللتلللللللاللي  GEGN.2/2021/74/CRP.74ي وثليلللللللللر تلحلملللللللل اللرملا اللتلللريلر فل  ، بلللللللاللقلبلللللللر اللتلي قلللللللُ

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/. 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
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بقدا في جميع اللارات.   46عضللللوا ما بين  امل العضللللوير ومنتسللللب من   163وتضلللل  القجنر حاليا  
مناسللللللبر في  رار  19، اسللللللتضللللللافت القجنر أو مللللللار ت في اسللللللتضللللللافر  2019وقبل دورة فريق الخبرال لعا  

، ُنبملت المنلاسللللللللللللللبلات التلاليلر، التي ورد 2021 و 2019ونلدوات. وفي الفترة ملا بين دورتي علامي مؤتمرات 
 بيانها في التلرير ال امل 

ندوة سلللللللللابلر لقمؤتمر الدولي لرسللللللللل  الخرائر بملللللللللأن المجالر الورنير ل سلللللللللمال، ُعل دت  )أ( 
 ؛2019تموا/يوليه  12و  11رو يو يومي  في

والعمللللللللرون لرسلللللللل  الخرائر، دورة القجنر المعلودة في رو يو من  المؤتمر الدولي التاسللللللللع )ب( 
 ؛2019تموا/يوليه  20 ل   15

عادة ”الندوة الدولير الخامسلللللر بملللللأن أسلللللمال األما ن حول موضلللللوع  )ج(  االعتراق والتنبي  وا 
رة من ، التي علدت في   رينر، جنوب أفريليا، في الفت “التنملللير  أسلللمال األما ن ولبات الملللعوب األصلللقير

 ، بالتعاون مع جامعر فر  ستيت؛2019أيقول/سبتمبر  20 ل   18

بمللللللللللأن أسللللللللللمال األما ن والهجرة، التي علدت في فيينا    GeoNamesندوة قاعدة بيانات  )د( 
، بالتعاون مع مللللعبر البقدان النارلر بالهولندير واأللمانير 2019تمللللرين الثاني/نوفمبر  8 ل   6الفترة من  في

ق الخبرال، والمجقر النمسللاو  المعني باألسللمال الجبرافير، والم تب االتحاد  لقملايير والمسللاحر التابعر لفري 
 بالنمسا، والجمعير الجبرافير النمساوير.

وخ ل الفترة قيد االسلللتعران، ُنملللرت الورقتان التاليتان القتان ُعرضلللتا في مناسلللبات نبمتها القجنر  
 أو مار ت في تنبيمها  

 :Chrismi-Rinda Loth, ed., Recognition, Regulation, Revitalisation )أ( 

Place Names and Indigenous Languages – Proceedings of the Fifth International 

Symposium on Place Names (Bloemfontein, South Africa, 2020)؛ 
 Allison Dollimore and Peter Jordan, eds., Place Names and )ب( 

Migration: Proceedings of the Symposium in Vienna, 6–8 November 2019 

(Hamburg, Germany, 2021). 
 


