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 عشؤؤ  احلؤؤادي املتحؤؤ   األمؤؤ  مؤؤر  
  اجلغ افية األمساء بتوحي  املعين

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

 الوطين التوحي 
   

 احلض ية امل ور مناطق لتسمية توصيات  
 

 موجز**  
ــــاط  تســــمي  بشــــ   أطروحــــ  كشــــ ت  ــــ  احلضــــري  املــــرور من  اللــــوا   يف مقــــار  حبــــ  علــــ  مبني

 معهـد يف كرابف مارلني 2015 عام يف أجنزهتا الدويل، الصعيد وعل  النمسا يف الصل  ذات واملمارسات
 مجيــ  علــ  للــوا   ملحوظــا غيــاا التقريــر، كاتــ  إشــرا  حتــت فيينــا جبامعــ  اإلقليميــ  والبحــو  اجلغرافيــا

 جبمــ  األطروحــ  صــاحب  وقامــت. العمليــ  اإلجــراتات يف كبــ ة تناقضــات عــن فضــا اإلداريــ ، املســتو ت
 تســمي  عــن املســؤولني املــوظ ني مــن عــدد مــ  مقــابات وأجــرت الصــل  ذات اللــوا   بكــ  املتعلقــ  الواث ــ 
 حضــــري  بلــــد ت يف احلضــــري  املــــرور ملنــــاط  األخــــر  وال ئــــات واملســــارات والســــاحات والطــــر  الشــــوار 
ــــا الواقــــ ، يف أنــــ  األطروحــــ  وبينــــت. النمســــا ــــي  ــــ  وحــــد ا فيين ــــ  ال ــــر لــــوا   تطب  فيمــــا ت صــــيا، أكث

 للــوا   مقارنــ  أيضــا األطروحــ  ومشلــت. كنمــوذ  أحيــاا األخــر  النمســاوي  والبلــدات املــد  تســتمدمها
 إىل فيهـا وأشـ  وكنـدا وفنلنـدا، السـويد، سـيما وال أخـر ، بلـدا  وممارسـات بلـوا   النمسـاوي  واملمارسات

 . النمسا يف املستعمل  وتلك البلدا  تلك يف املستمدم  واملمارسات اللوا   بني كب ة فوار  وجود
 توصـيات وضـ  اجلغرافي  األمسات املعين النمساوي اجمللس قرر أعاه، الواردة النتا ج إىل واستنادا 
ـــــاط  تســـــمي  بشـــــ    املتصـــــل  املمارســـــات بشـــــ   8/2 القـــــرار واســـــت مدم. النمســـــا يف احلضـــــري  املـــــرور من

 األمســـات بتوحيـــد املعـــين الثـــامن املتحـــدة األمـــم مـــؤ ر اختـــذه الـــذي اجلغرافيـــ ، للمعـــام التذكاريـــ  التســـميات
 اخلاصـ  اللـوا   وأِخـذت منـاذ  مبثابـ  وكندا وفنلندا السويد يف اللوا   واعت ربت. انطا  كنقط  اجلغرافي ،
 . االعتبار يف أيضا بعد، فيما استكماهلا مت الي ب يينا،
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 النمســـاوي للمجلـــس اجتماعـــات عـــدة يف التقريـــر يف الـــواردة التوصـــيات ومناقشـــ  وضـــ  يـــتم وم 
ـــــ ، األمســـــات املعنيـــــ  الدا مـــــ  للجنـــــ  اجتماعـــــات يف ومناقشـــــتها عرضـــــها أيضـــــا مت بـــــ  فحســـــ ،  اجلغرافي

 الناطقــ  البلــدا  جلميــ  التنســي  خــدمات تقــدم الــي أملانيــا، يف األمــاكن أمســات لتوحيــد اخلــربات منتــد  و ــ 
 . التوصيات يف أساسي  مسامهات الدا م  اللجن  خربات قدم الواق ، ويف. األملاني 

 اجلامعـــــ  املنظمـــــات وكـــــذلك النمســـــا، يف احلضـــــري  البلـــــد ت مجيـــــ  علـــــ  التوصـــــيات وع ممـــــت 
 الســــــكا ، امل  ولــــــ  األمــــــاكن نيــــــ املع املركزيــــــ  واملؤسســــــات والبلــــــدات للمــــــد  النمســــــاوي  الرابطــــــ  مثــــــ 

 .اخلرا   ورسم واإلحصاتات،
 


