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البند  8من جدول األعمال املؤقّت*
التا ا اادابة املتقا ا اافة وامل حا ا ااة لت يا ا ااف
قا ارا األ األم اام املتح اادة بر ااتو يوحي ااد
األمساااء اجلغرافيااة ااا ا فلااد ال وا ااد
االقتصادية واالجتماعية

ي رير نيوزيل دا عن ي يف قرا األ األمم املتحدة
موجز**
يرّكـز التقريــر ع ـ  20ق ـرارا مــن ق ـراراا مــؤمراا األمــم املتحــدة املعني ـ بتوحيــد األءــاغ افيرا ي ـ
املعقودة بني عامي  1٩٦7و  .2012وقد اختريا هذه القراراا نظرا إىل أمهيتها يف عمل اهليئ الوطني
املعني ابلتسمياا يف نيوزي ندا ،وهي اجمل س افيرايف النيوزي ندي.
ولألء ــاغ افيرا ي ـ ـ دور ه ــال يف الة ــؤوا التارالي ـ ـ وال قا ي ـ ـ وا قت ــادي واإلداري ـ ـ وال يوي ـ ـ يف
نيوزي نـدا .وضطــط هل اهليئـ املعنيـ ابلتســمياا بــدورين أقاقــيني لوجــغ قــانوا اجمل ــس افيـرايف النيوزي نــدي
لعـال  ،2008ومهــا ضعريـ املواقــهل وح ـل ال قا ـ والـكاي ،ولم يهمـا منــا هل اقت ـادي واجتماعيـ  ،مبا ــرة
وغري مبا رة ،ضعود ابل ائدة ع مجيهل النيوزي نديني.
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وضريد حموم نيوزي ندا أا ضموا أءـاغ معاملهـا افيرا يـ ومواقعهـا موثوقـ ولـذل ضعتـر األءـاغ
افيرا يـ مووــوعا أقاقــيا يف ا لبنيـ التحتيـ ل بيــااا املمانيـ يف الب ــد .واألءــاغ افيرا يـ ال ريــدة املممــن
اقــتمدامها هــي م تــام معر ـ أمــاكن األ ــما والعقــاراا ،وهــي ضســاعد اإلدارة ا مومي ـ ع ـ أداغ
عم ها بم اغة وضقيم رواب بني البيااا لةىت األغراض العام واخلاص  .وحتدد األءاغ افيرا ي األمـاكن
الـ يقــول يهــا البةــر معمــاهلم اليوميـ  ،وهــي كــذل عن ــر مــن عناصــر البنيـ التحتيـ  ،واألهــم مــن لـ
أهنــا وــروري يف حــا ا الط ـوارت .وضزيــد األءــاغ افيرا ي ـ مــن اإلحســاا ابهلوي ـ وا نتمــاغ  -تســهم يف
ضوطيــد الع قـ بــني النــاا وهــويتهم مــن هــم ،ومــن أيــن جــا وا ،وأمهيـ مــن قــبقوهم .وض ـ العديــد مــن
األءــاغ افيرا ي ـ يف نيوزي نــدا امل مــع املادي ـ ل معــا وضعطــي مع ومــاا عــن الظــرو الطبيعي ـ وال قا ي ـ
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
اتريخ اجمل س ،الذي بدأ عم ه رءيا عال  1٩٤٦خ ا ل مج س افيرايف ال مري لنيوزي ندا ،الذي أنةـ
ع ــال  .1٩2٤وع ـ ـ م ـ ّـر الس ــنني ،ضط ــور دور اجمل ــس يف ضس ــمي األم ــاكن وص ــقل لم ــي يب ـ ّـني ال ــدروا
املسـ ــت ادة وضيـ ـ ّـري املواق ـ ـ ويـ ــدم ط ـ ـ املمارق ـ ــاا يف اـ ــال مبـ ــادت التسـ ــمي  .ويتّبـ ــهل اجمل ـ ــس ط ـ ـ
املمارقاا ال ووعت بنـاغ ع ـ التوصـياا الـواردة يف قـراراا املـؤمر الـ ضنطبـن ع ـ نيوزي نـدا .وعم يـ
صنهل القرار يف اجمل س عم ي مستق ضستند إىل إجراغاا راقم .
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