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مؤؤر ا اممؤؤت اةتاؤؤدي اشؤؤادي ع ؤؤا اة ؤؤؤ  
 بتوحيد اممساء اجلغاافية 

 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 
 *)ب( من جدول األعمال املؤقت 9البند 

 التوحيد الوط : م املة اممساء يف اةكاتب
  

اةيؤؤؤداىل اال االاؤؤؤت انة  كموعؤؤؤة ملصؤؤؤ ي مؤؤؤل اةصؤؤؤاد  يف االنتقؤؤؤان مؤؤؤل ال مؤؤؤ    
 اخلا جية يف اعداد اخلاائط وبياانت أمساء اةواقع اجلغاافية يف هولندا

  
 **موجز  

سـن  ىل   12الـغغم مـن ليلـيو ةورة ثـديا تيـااء أملـاق املواقـف ا مغا يـ  مـن يف هولندا، على  
العيوة املاضي ، واجهت عملياء مجف األملاق ا مغا يـ  يف امليـداض ضـموما متدايـدة  سن  واحدة على مدى
ةرجـــ  واملســـت دم   ٣٦0. غـــن أض  ـــور الاـــوارة املســـتامل  ســـنو  تداويـــ  2009أةء ىل  لوقفهــا عـــا  

ذلك ألغغاض ثديا أملاق املواقف ا مغا ي  مل لان حـ  حييييـا، ولـ لك ل الز يـد تيـدر أ ـ  علـى تعد 
تتدويــدها مسألملــاق. و يمــا  TOP10NLاســت دا  مدــاةر يارجيــ  للبيــااء ءــدع ىل ــغاق قاعــدة البيــااء 

الدــور ا ويــ  علــى اســت دا  البيــااء ايارجيــ  مسمقــزاض مــف  يتعلــب تســماء ااــال الــوديفا،  يــد ســاعد
ـــني  ىل  امل ـــل   عاء وعلـــى ىلضـــا   األملـــاق. و يمـــا كـــو أملـــاق األمـــا ن نيـــل اليياســـاء ا ندســـي  مـــن ال

األ ثغ ا تظادا مسلسااض وأملـاق الاـوارة،  يـد اسـت  د  السـرل الغليسـا للعنـاوين واملبـات الـ   لتعهـد  
مثــل أملــاق املبــات وااليــول، م هاــن ثديثــ   البلــد ء  مدــدر  ــا. تيــد أض العديــد مــن األملــاق ا مغا يــ ،

 .مسلبيااء ايارجي  املتاح 
يـاء الليـ  عملـب ماـغوة يـغي  ل يف ىلمـار  املدـال مس م، أ  201٦ويف الغتف الثالا من عـا   

املهتمــ  مسلتــاريب ملبــا لتعاولــا يف التحيــب مــن األملــاق املســت دم  يف مناميهــا. وق ــدمت لتلــك ا معيــاء 
، ومعـامل تتـارة غـن مسـماة يف قاعـدة TOP10NLال  ملنامب عملها، وقوالم أملاق مـن قاعـدة البيـااء يغ 

 
 

 * E/CONF.105/1. 
)هولندا(، من ىلةارة السرل العيار . وهاـن اممـ ة علـى التيغيـغ علـى  قا  إبعداة النو الاامل للتيغيغ  س  هوغغورع ** 

، مسللمــــ  الــــ  قــــد  ءــــا  يــــ ، http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.htmlاملوقــــف الاــــباا 
 .E/CONF.105/87/CRP.87مسعتبار  الو يي  

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
https://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/87/CRP.87


 E/CONF.105/87 

 

2/2 17-09403 

 

البيـــااء املـــ  ورة، ول لدويـــدها تـــدليل لـــوجيها مـــوجد وملـــ  ىلليهـــا أض لفحـــو األملـــاق املوجـــوةة، وأض 
 ضـــوق هـــا  هـــ ا ل ـــيأل األملـــاق املمفلـــ ، وأض لبـــق حـــدوة املنـــامب الـــ  لطلـــب عليهـــا للـــك األملـــاق. ويف

 املاغوة الترغي ، يتم اآلض لعميم ىلجغاقال  على الدعيد الومين.
 


