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 مؤمتر األمم املتحدة احلاادي عرار
 بتوحيد األمساء اجلغرافيةاملعين 
 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤّقت* 8البند 

التااااااادابة املتقااااااافة وامل  حاااااااة لت  ياااااااف 
براااتو يوحياااد  قااارا األ األمااام املتحااادة

األمساااء اجلغرافيااة   ااا ا فلااد ال وا ااد 
    االقتصادية واالجتماعية

 ي رير نيوزيل دا عن ي  يف قرا األ األمم املتحدة  
 

 **موجز 
توحيــد األءــاغ افيرا يــ  باملعنيــ  قــرارا مــن قــراراا مــؤمراا األمــم املتحــدة  20ز التقريــر ع ــ  يرّكــ 

اختريا هذه القراراا نظرا إىل أمهيتها يف عمل اهليئ  الوطني  قد . و 2012و  1٩٦7املعقودة بني عامي 
 املعني  ابلتسمياا يف نيوزي ندا، وهي اجمل س افيرايف النيوزي ندي.

ــــ  يف ولألءــــاغ افيرا يــــ  دور هــــال يف الةــــؤوا التاراليــــ  وال قا يــــ  وا قت ــــادي  و   اإلداريــــ  وال يوي
نيوزي نـدا. وضطــط هل اهليئــ  املعنيــ  ابلتســمياا بــدورين أقاقــيني لوجــغ قــانوا اجمل ــس افيــرايف النيوزي نــدي 

املواقــهل وح ـل ال قا ــ  والــكاي، ولم يهمـا منــا هل اقت ـادي  واجتماعيــ ، مبا ــرة  ضعريـ ، ومهــا 2008لعـال 
  نديني.ع   مجيهل النيوزيابل ائدة وغري مبا رة، ضعود 

 
 

 * E/CONF.105/1. 
أعّدا التقرير المامل جيل رمنانت )نيوزي ندا(، مستةارة، اجمل س افيرايف النيوزي ندي. وميمـن ا طّـ ع ع ـ  التقريـر ع ـ   ** 

، ابل يـــ  الـــ  قـ ــدل  ـــا http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.htmlالةـــبمي التـــا    الـــراب 
 .E/CONF.105/36/CRP.36 ق ، حتت رمز الوثيق  

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.105/36/CRP.36
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األءـاغ  ضعتـرموثوقـ   ولـذل   هـاومواقع افيرا يـ  هـاأءـاغ معامل أا ضموا وضريد حموم  نيوزي ندا 
لبنيــ  التحتيــ  ل بيــااا املمانيــ  يف الب ــد. واألءــاغ افيرا يــ  ال ريــدة املممــن يف اافيرا يـ  مووــوعا أقاقــيا 

هـــي ضســـاعد اإلدارة ا موميـــ  ع ـــ  أداغ اقـــتمدامها هـــي م تـــام معر ـــ  أمـــاكن األ ـــما  والعقـــاراا، و 
عم ها بم اغة وضقيم رواب  بني البيااا لةىت األغراض العام  واخلاص . وحتدد األءاغ افيرا ي  األمـاكن 

وهــي كــذل  عن ــر مــن عناصــر البنيــ  التحتيــ ، واألهــم مــن  لــ   ،البةــر معمــاهلم اليوميــ   يهــاالــ  يقــول 
 تســهم يف  -حــا ا الطــوارت. وضزيــد األءــاغ افيرا يــ  مــن اإلحســاا ابهلويــ  وا نتمــاغ  يفأهنــا وــروري  

قــبقوهم. وض ــ  العديــد مــن  مــنوأمهيــ   ،ومــن أيــن جــا وا ،ضوطيــد الع قــ  بــني النــاا وهــويتهم  مــن هــم
وال قا يـــ  األءـــاغ افيرا يـــ  يف نيوزي نـــدا امل مـــع املاديـــ  ل معـــا  وضعطـــي مع ومـــاا عـــن الظـــرو  الطبيعيـــ  

ل زمن ال  ووعت  يه ض   األءاغ.  ـاملوارد املوجـودة يف ض ـ  األمـاكن قـد ضسـهم يف بقـاغ قـاكنيها ع ـ  
 قيد ا ياة أو ضساعدهم ع   المسغ ا قت ادي.

وقد اقتمر ضن يذ ضوصياا مؤمر األمم املتحدة املعين بتوحيد األءاغ افيرا ي   اا ال    طوال  
ي أ نةـ  ذخ  ا ل مج س افيرايف ال مري لنيوزي ندا، ال 1٩٤٦الذي بدأ عم ه رءيا عال اتريخ اجمل س، 

ــــدروا  ،. وع ــــ  مــــّر الســــنني1٩2٤عــــال  ــــق ل لمــــي يبــــنّي ال ضطــــور دور اجمل ــــس يف ضســــمي  األمــــاكن وص 
 طـــــ   املمارقـــــاا يف اـــــال مبـــــادت التســـــمي . ويّتبـــــهل اجمل ـــــس  طـــــ    ويـــــدماملســـــت ادة وضيـــــرّي املواقـــــ  

لتوصـياا الـواردة يف قـراراا املـؤمر الـ  ضنطبـن ع ـ  نيوزي نـدا. وعم يـ  بنـاغ ع ـ  ا ووعتارقاا ال  املم
 صنهل القرار يف اجمل س عم ي  مستق   ضستند إىل إجراغاا راقم .

 


