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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 اللجنة العلمية المعنية بالبحوث الخاصة بأنتاركتيكا   

  
 موجز**  

 
لم تقدد  الجنندا المجم دا الممن دا حدالالوا البداتدددددددددددددددا حدمؤتدارتت ألدا تقداردر  ل  مؤتمرا  األمم المتلدد   

السددددددددداحقا الممن ا ستوء د األردددددددددمار النبراء ا ومل  فردد  برار األمم المتلد  الممني حاألردددددددددمار النبراء ا في  
صددت مسددؤول التصددال في الجننا من من  2007السددنوا  األ  ر ، عقت تقاعد يورس ردد )رل )ألماؤ ا( في عا  

لدى فردد الببرار. ومع ذلك، لم يتوقف تن) ذ سرامج أؤتارتت ألا المتصدجا ستوء د األردمار النبراء ا. وقد ء در  
الرئ س المشدددددددددددددارة السددددددددددددداسد لجننا الدائما الممن ا حالممجوما  النبراء ا في أؤتارتت ألا التاحما لج ننا المجم ا،  

. وعمددا السدددددددددددددد ددد  2019، الدددور  األول  ل)ردد الببرار، التي عقددد  في عددا    يف س رلو  )سجن ألددا(  - جدداس
س رلو ، من  الل دوره الق ادي وتشن ماته والتزامه، عج  النهوض ستطودر المماررا  والممج ا  اللديثا في  

 منال توء د األرمار النبراء ا من جاؤت منتمع أؤتارتت ألا.

الجننا الدائما اجتماعها السددددددددنوي )الفتراضددددددددي(، الذي تناولت  الله  ، عقد  2020وفي تمول/يول ه   
ا  الموقع الشددددداألي، واردددددتتشدددددا  ا فا ، واؤتبا    التقاردر الوطن ا، ومنتنا  الجننا الدائما وأدواتها، ومسدددددتند 

ألا في وضددع أع ددار مألتت الجننا الدائما، والتقد  الذي أءرله فردقها الماما الممني حمرددمار األماين في أؤتارتت  
 مشاردع ماادئ ومجرارا  دول ا ألرمار األماين في أؤتارتت ألا. ود م ال)ردد الماما ممثج ن عن التلاد الروري  

 

 

 * GEGN.2/2021/1. 
التدددامدددا لي فددداي  **  التقردر  النبراء دددا في أؤتدددارتت ألدددا.   أعدددد  حدددالممجومدددا   الممن دددا  الددددائمدددا  الجنندددا   وبول موردن، رئ سدددددددددددددددددا مألتدددت 

الرمز   التي تلمددددا  الوم قددددا  التددددالي     GEGN.2/2021/95/CRP.95وردددددددددددددد تددددات في  الراحت  سهددددا فقت، عج   د   قدددد  التي  حددددالجبددددا 
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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وأرددددترال ا وألماؤ ا وميطال ا وبجن ألا وبجباردا والصدددد ن وفرؤسددددا والممجتا المتلد  لبردطاؤ ا الم م  وأيرلندا الشددددمال ا  
ردأل ا. ورددددددت ممصم ت)اتدددددد ا وم قا مشدددددداردع الماادئ واطجرارا ، وتذلك البطوا   وؤ ولدجندا والوليا  المتلد  األم 

التي رددددت تبذ من أجا اعتمادسا ررددددم ا من جاؤت الجننا المجم ا الممن ا حالالوا الباتددددا حمؤتارتت ألا. وردددد  ن ر  
  ألا. في الب ارا  المتاءا لالتصال حالبجداس ذا  الستماما  الممج ات ا والمجم ا حشمس أؤتارتت 

 


