
   GEGN.2/2021/86 

 

 
 

 

5 February 2021 

Arabic 

Original: Spanish 

 

 

 

220221    160221    21-01555 (A) 

*2101555*  

 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2021دورة عام 
 2021أيار/مايو  7-3افتراضي، اجتماع 
 )أ( من جدول األعمال المؤقت* 6البند 

توحيد األسمماء الجغرافية عى  العمعيديا الويني والدولي  
جمع األسممممممممممماء والمعمالجمة ما وبمس الم ماتم  والسمممممممممىيما  
المويمنميمممممة والمممعمممممالمم المتمي تمتمجممممماو  نميممممماق السممممممممميمممممادة 

 الدولي والتعاوا
  

 ألمري ا الشمالية الخريية المت امىة   
  

 **موج   
 

يتعاون المعهد الوطني لإلحصاااااااار والجفرافيا في الم مااااااايال، و مؤمااااااامااااااا  الو يات المتحد  ل ممااااااا   
ال ناديا  ل موارد الطبيعيا ، ومعهاد الب ادان األمري يا  ل جفرافياا والتااريح ع و توحياد وتن ي   الجيولوجي، واإلدار 

وضااااااة  ريط  ”األماااااامار الجفرافي  الرماااااامي  ل معال  التي تمتد بين حدود ب دانهاش فعي عطار م ااااااروع بعنوان 
ل ممااااااااااتوطنات،   250 000: 1، مااااااااااي عل رماااااااااا   ريط  اتجا ي  موحد  بم يا  “مت ام   ألمري ا ال اااااااااامالي 

والمرفولوجيا، والحدود اإلداري ، ووصاااااتت ا تصاااااال، والن ل، والهيدروارافيا عم اني  الت ااااافيل البيني ل بيانات 
ع و الممااااااااااااتويات الد لي والتن يمي والت نيش وماااااااااااايوفر  سا بدورج  ريط  عق يمي  أمااااااااااااامااااااااااااي  لجمية أنواع 

وضاااة اإلحا ت الجفرافي  ل مع ومات ب اااان أ دا  الممااات دمين وجمية أنواع التطبي ات التي ماااتمااااعد ع و 
التنمي  المماااااااتدام ، ورصاااااااد التفير البيلي ع و نطاع عالمي، وتمااااااارية تطوير الهيا ل األمااااااااماااااااي  اإلق يمي  
ل بيانات عن طريع دمج المع ومات الجفرافي ش وينطوي  سا العمل أمااااااااااااماااااااااااا ع و موارم  البيانات الجفرافي  

ال  تتع ع أمااماا بضامان تطابع البيانات الموجه  المتع    بالحدود من حيل الهندما  ل ب دان الثتث ، و ي مما 
وا ماااااااااااااا  الطبفرافي المطاااابع، فيماااا يتع ع، ع و ماااااااااااااابيااال المثاااال، بنهر  ولورادو وريو ارانااادي/ريو برافو 

 

 * GEGN.2/2021/1ش 
من  ااااااااااعب  أمري ا   أعد الت رير ال امل  ل من عنري ي مونيوز اونمااااااااااين )الرلي ( وماريو أن يل جا وي أمارو )الرلي  الم ااااااااااارال( ** 

ي بااااااااألمااااااااااااااماااااااار الجفرافيااااااا ش وماااااااااااااايتاااااااا  الت رير بوصااااااااااااااعااااااا  الوثي ااااااا  التتينيااااااا  التاااااااابعااااااا  لعريع  برار األم  المتحاااااااد  المعن
GEGN.2/2021/86/CRP.86 :باااال فااا  التي قاااد  بهاااا ف ط، ع و الرابط التاااالي ،https://unstats.un.org/unsd/ungegn/ 

sessions/2nd_session_2021/ش 

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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ودربي   حدودًا دولي  بين الم مااااااااااايال والو يات المتحد  األمري ي ، ومدن وطرع جزير  روال، و ندا بوصاااااااااااعهما
 ين، والو يااات المتحااد  األمري ياا  ونهر توميعوبيااا، ونهر يو ون الااسي يتاادفع  ااااااااااااااماااً  واربااًا عبر م اااطعاا  

ق ي  يو ون في  ندا وو ي  أ م ا في الو يات المتحد  األمري ي ش   ولومبيا البريطاني  وا 

 


