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مؤؤؤؤاألم اامؤؤؤؤ  ااتيؤؤؤؤ   ا ؤؤؤؤادي ع ؤؤؤؤم 
 بتوحي  اامساء اجلغمافيةااعين 
 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* 5البند 
وكومؤؤؤؤؤؤؤؤاة عؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا ا ؤؤؤؤؤؤؤؤة   بلؤؤؤؤؤؤؤؤ ا ا تقؤؤؤؤؤؤؤؤا  م ا 

ا تقؤؤ ا ازؤؤمت   توحيؤؤ  اامسؤؤاء اجلغمافيؤؤة  وعؤؤ 
    منذ انعقاد اااألم ا عاشم ) لتوت ع فقط(

 تقم م ا نمو ج  
 

 موجز**  
. 2015مث يف متوز/يوليــــ   200٦يف عــــا   1٩٩0ُعــــدل قــــانوأل أكــــار األمــــا ن الن و ــــ  ل ــــا   

يت لــب هتئة ــا أكــار ا يــازا، الثــأ ة، كيــي زــب ملالــ  ا يــازة  2015دخــيف يف عــا  و ــاأل أ ــم  أيــ  أُ 
ب املتثــلا الثــأ ة ا أل أأل يبــت يف  ة ــا األكــار الأ اتيــا للممتلمــا، صاملــا أممــن ا ثــول علــ  الو  ــ

، كيــي مــنم الــس اللأــا 2017هبــا. ودخلــت لــوا م  نجيميــا جديــدة للاــانوأل كيــ/ الن ــا  يف أ ر/مــايو 
 الن ويج والربملاأل الثام  يف الن ويج السلطا الاانونيا لوضع مبادئ م ثلا لتئة ا األكار الأ اتيا. يف

ألكـــار األمــا ن، الــن  يت ـــمن  و تــوا ائي ــا الن و يـــا ل ئــم اوــ ا ل مســـؤوليا الســةيف امل  ــ/  
ائـــــــــم جأـــــــــ ايف  ٩٩٦ 000ا أشـــــــــمال األكـــــــــار الأ اتيـــــــــا امل تمـــــــــدة وتاـــــــــا للاـــــــــانوأل. ويت ـــــــــمن كاليـــــــــ

 ة ــا  105 000مــن األمــا ن املســماة. و نــاك  ــو  ٩75 000 ة ــا ملــا عــدد   1 178 000 مــع
 .201٦در إصدار  يف عا  ُكدث السةيف وهُ  زدد ا الاانوأل. وقد

 

 
 

 * E/CONF.105/1. 
ر بــ  مئندئــهل، ائي ـــا  أعــد التا يــ  ه متــ  إنأ يـــيف نورد نــد ر بــ ة مستلــارين، الـــس اللأــا يف النــ ويج ، و ييتيــيف ريـــنأن ** 

الن و يــا ل ئــم اوــ ا ل ، وليـــ/ا مونيمــا أئ  ســن رر يســا قســـم، الربملــاأل الثــام  يف النــ ويج . والتا يـــ  متــا  علــ  املوقـــع 
ابللأــــا الــــا قُـــد  هبــــا تاــــل، ابعتبــــار   http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.htmlاللـــبم  
 .E/CONF.105/89/CRP.89الوثياا 
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 E/CONF.105/89 

 

2/2 17-09405 

 

و ســاعد ال نــاوين ال  يــدة مــع أكــار اللــوارل وأرقامئــا علــ    الــا أأل يــتممن النــا  مــن  ديــد  
عنـــواأل مـــا هســـ عا أ ـــرب يف ا ـــا ، الطار ـــا و/أو  اـــدل اوـــدما، أو إيثـــال الســـلع. وهنـــار علـــ   لـــ ، 
شـــ عت كمومـــا النـــ ويج هتن يـــن ملـــ ول لوضـــع عنـــاوين مـــع أكـــار اللـــوارل لمـــيف منـــ/ل أئـــ ة، ومؤئســـا 

 2010جتاريـــا، ومبـــب يف البلـــد. وامتـــد ركيـــا  ـــنا امللـــ ول، الـــن   اـــود   ي ـــا رئـــم اوـــ ا ل، مـــن عـــا  
،  ـاأل قـد ُخثـن عنـواأل 2017، لمن ال مـيف   يـ/ال مسـتم ا يف الواقـع. ويف أ ر/مـايو 201٤عا   إا

عنـاوين يف النـ ويج.  يف املا ـا مـن عيـع األمـا ن الـا  تـا  إا ٩0رك  مع ائم اللارل ورقم  ملا نسـبت  
وقد أم ت اوـدما، ا ئتلـاريا ألكـار األمـا ن، الـا يـدي  ا الـس اللأـا والربملـاأل الثـام ، قـدرا  بـ ا 
مـــن الوقـــت وأن اـــت الماـــ  مـــن املـــوارد خـــ ل الســـنوا، الاليلـــا املاضـــيا يف  اـــدل امللـــورة هلـــ أل  ســـميا 

 اللوارل للبلد ،.
ئــنا، تمامــا  20انوأل الثــاميهل  ــ  ئــاريهل منــن أ اــ  مــن ورغــم أأل قــانوأل أكــار األمــا ن وقــ 

يناثئما التن ين عل  عدة مستو ،. هيد أأل  طورا إ اهيا قد كدث يف ع ض األكـار الأ اتيـا الثـاميا 
علـ   تتـا، الطــ ق. وقـ ر، إدارة الطـ ق ال امــا يف النـ ويج إضـاتا األكــار الثـاميا إا ال تتـا، الاا مــا 

 ار الثاميا عند وضع  تتا، جديدة.وائتخدا  األك
وئـتاليف اصصـ كا، الاريــا يف ا مـم انلــ  مـن عــدد الوكـدا، اصداريــا يف النـ ويج إا درجــا   

  ب ة. ويوت  الس اللأا التوجي  هل أل املسا يف املت لاا أبكار البلد ، واملااص ا، الديدة.
، اللأــا وو و ــا، األكــار امل  بطــا إياــاحم و و ــا 2015وقــد قــ ر، جام ــا أوئــلو يف عــا   

، نُالــــت ان و ــــا، 201٦وت يــــب البحــــوث التــــاهع للةام ــــا امل ــــر أبكــــار األمــــا ن. ويف أ ر/مــــايو  هبــــا
جام ــا هــ غن، مـــع  اليــيف املــوارد األ اد.يـــا واملاليــا. و  يــ/ال مـــن غــ  امل ــ وحم مـــا إ ا  انــت عمليـــا  إا

يف اــــال األكــــار يف النــــ ويج. ويف الوقــــت ن ســــ ، تــــمأل اوــــربة الناــــيف ئــــتؤد  إا  نلــــيل هي ــــا البحــــوث 
 الطبأ اتيا ال زما لتن ين قانوأل أكار األما ن  تناقن هس عا.

و  اــــد  ي ــــا رئــــم اوــــ ا ل، واوــــدما، ا ئتلــــاريا ألكــــار األمــــا ن، والــــس اللأــــا، والربملــــاأل  
التنجيميـــا املت لاـــا هتوكيـــد األكـــار الأ اتيـــا. الثـــام  اجتماعـــا ئـــنو  ملناقلـــا املســـا يف الاانونيـــا واملئنيـــا و 

و األ التنايم الار  لاانوأل أكار األما ن ولوا ح  التنجيميا وورا للمناقلا يف  ـن  ا جتماعـا، خـ ل 
 .السنوا، اومس املاضيا

 


