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مــؤمتر األمــم املتحــدة التاســع املعــين بتوحيــد   
 األمساء اجلغرافية

 أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 
 *أ من جدول األعمال املؤقت ١٥البند 

السياسات  :املعامل اليت تتعدى سيادة البلد الواحد
 واإلجراءات والترتيبات التعاونية

  
 اجلزء األول: موجز األمساء اجلغرافية للحدود الوطنية  

 
 **مقدم من شيلي  

 
 ***موجز  

 
 عـــن طريـــق املديريـــة الوطنيـــة للمنـــاطق تقـــدم وزارة العالقـــات اخلارجيـــة يف شـــيلي، 

 يف “اجلـزء األول  : فية للحـدود الوطنيـة    موجز األمساء اجلغرا  ” الدراسة املعنونة    واحلدود الوطنية 
 .مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية

كــل مــن تــرد األمســاء اجلغرافيــة للحــدود يف الوثــائق الرمسيــة الــيت قدمتــها علــى التــوايل   
األرجنـــتني وبوليفيـــا وبـــريو، مـــن خـــالل املعاهـــدات والربوتوكـــوالت واألحكـــام والقـــوانني   

التقنيـة، وخـرائط     - واخلطط، وغريها من الوثائق الرمسية، مبا فيها املذكرات النهائية، القانونيـة          
 .التضاريس ذات املعامل احملددة

 

 * E/CONF.98/1 . 
 . املديرية الوطنية للمناطق واحلدود الوطنية؛ وزارة العالقات اخلارجية، شيليأعدته ** 
 .E/CONF.98/60/Add.1سبانية وحدها بوصفه الوثيقةإلالنص الكامل للوثيقة باللغة ايصدر  *** 
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 املـشتركة الـيت أنـشأهتا البلـدان     وقامت اللجنة الشيلية املعنية باحلدود من خالل اللجان        
املتجاورة، املشار إليها، برسم خرائط مشتركة رمست فيهـا احلـدود الدوليـة فـضال عـن شـريط                   

 كيلــومترات علــى كــال جــانيب احلــدود، وكتبــت فوقــه مجيــع ٥مــن األرض يبلــغ عرضــه زهــاء 
 .األمساء اجلغرافية الواردة يف الوثائق املشار إليها أعاله

ذه الدراســـة هـــو التعريــف باألمســـاء اجلغرافيــة الرمسيـــة املوجـــودة يف   واهلــدف مـــن هــ   
 قـسما الـيت قامـت جلنـة     ١٥ومـن بـني الــ    . األراضي الشيلية، واملتامخـة للحـدود مـع األرجنـتني       

 أقـسام  ٨احلدود املشتركة بقسمة املنطقـة املوجـودة بـني شـيلي واألرجنـتني إليهـا، مل تقـدم إال         
 .التقنية وخرائط التضاريس ذات الصلة - ات النهائية القانونيةفقط تناظر ما ورد يف املذكر

ــسام األول إىل        ــوطين، املوجــودة يف األق ــيم ال ــة يف اإلقل ــق قائمــة األمســاء اجلغرافي ومرف
أمـا بقيـة أقـسام احلـدود الدوليـة مـع األرجنـتني              . الثامن باملنطقة الواقعة بـني شـيلي واألرجنـتني        

 .فال تزال خرائطها قيد اإلعداد) راألقسام التاسع إىل اخلامس عش(
ــاطق        ــشيلية يف من ــة ال ــة الرمسي ــوائم األمســاء اجلغرافي ــة ق ــشورات املقبل وستــضاف يف املن

  .احلدود املتامخة للحدود مع بوليفيا وبريو
 


