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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2019دورة عام 
  2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤقت* 8البند 

المناااافال اماتمااااعياااة واموتعااااااااااااااادياااة  ودعم التنمياااة 
المساااااااااااتاااداماااة  والتااادابير المت ااا ة والم تر اااة لتن ياا  
ال رارات  وت ييم عمااار فريق ال براء فال ريق العاااامااار 

 المعني بالت ييم والتن ي ( 
   

 تسمية الشوارع كمجهود لتضييق ال جوات بين السلطات المحلية في إسرائير  
  

 مواز**  
 

لورقة الكاملة، تستتتض رمل املؤلمة م اتة تستتتمية اليفتتتواري يف حيتتتراريل، وين تن ر يف جوان  يف ا 
اإلجراءات املض لقة بالصتتتتتتتتتتمت با ايكومضا ازلية واملركلية واسياكل األيتتتتتتتتتتايتتتتتتتتتتية القانونية والضنمي  عل  

اتوان   و أمهية تستتتتمية  . والقايتتتتم امليفتتتتهك با    األرمل واإلدراج يف الن م ايايتتتتوبية للةكومة املركلية
 اليفواري لرفا  يكان حيراريل عموما وللجهود الرامية حىل تضييق المجوات با خمضلف السلطات ازلية يف البلد.

 2030، اعضمدت اتم ية ال امة خطة الضنمية التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ستتتتتتضدامة ل ا  2015ويف أيلول/يتتتتتتبضم   
ي األ داف حىل ويفد البلدان للقضاء عل  المقر جبميع يف جمال الضنمية التتتم سضدامة. وترم 17وأ دافها التتت 

أشتتكال ، ومكافةة م ا ر عد  املستتاواع وم اتة تملن املناض، و تتمان عد  ترك أخ أود خلف الرك  يف 
الوقت نمست . وجهود تستمية اليفتواري، وي يتيما يف البلديات ازرومة، يض لق ب دد كبن من أ داف خطة 

أمناط ال يش  - 3القضتتتاء عل  المقرا واسدف  - 1، مبا يف ذلك: اسدف 2030الضنمية املستتتضدامة ل ا  

 

 * GEGN.2/2019/1. 
، رريستتة اللجنة اييتتضيفتتارية املتصتتصتتة لضستتمية اليفتتواري والف ت مل  ت حشتتراف و ارع أعدت الضقرير الكامل ليور شتتاخار ** 

 https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1التتتتتتتتداختتتلتتتيتتتتتتتتة يف حيتتتتتتتتتتتتتتتتترارتتتيتتتتتتتتل. ويتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتضتتتتتتتتا  التتتضتتتقتتتريتتتر يف املتتتوقتتتع 

st_session_UNGEGN.html باللملة الف قد  هبا فقط، بوصم  الوثيقة ،GEGN.2/2019/82/CRP.82. 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://undocs.org/ar/https:/unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1%20st_session_UNGEGN.html
https://undocs.org/ar/https:/unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1%20st_session_UNGEGN.html
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/82/CRP.82
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ايتتتتد من  - 10ال متتتتل المرق والنمو ايقضصتتتتتتتتتتتتتتتتتتادخا واستتتتدف  - 8الصتتتتتتتتتتتتتتتةيتتتتة والرفتتتتا يتتتتةا واستتتتدف 
 مدن وجمضم ات حملية مسضدامة. - 11املساواعا واسدف  ان دا 

ويف  تتتتتتتتتتتتتتتوء اعضماد اتم ية ال امة لم داف، اي ت وكومة حيتتتتتتتتتتتتتتتراريل قرارات  امة ترمي حىل  
الضصتتتتتتتتدخ للضةديات الف تواجهها أكتر الماات الستتتتتتتتكانية ورمانا والستتتتتتتتلطات ازلية يف حيتتتتتتتتراريل. و ي 

بميا شتتتتتتيكل حيتتتتتتراريلي جديد  10، الل ين خيصتتتتتتصتتتتتتان ميلانيضا تبلملان 959و  922تيفتتتتتتمل القرارين 
بليون دوير(، عل  الضوايل، لماردع الضنمية  0.5بليون شتتتيكل حيتتتراريلي جديد ) 1.8بميا دوير( و  3)

ايقضصتتتتادية للستتتتكان من األقليات يف حيتتتتراريل ولضمكا الستتتتلطات ازلية لمقليات يف البلد. ويض لق أود 
ية اليفتتتتتتتتتتتتتتتواري وترقيم املنا ل لد  بنود اإلجراءات الف ينبملي اياذ ا يف كم القرارين بكيمية م اتة تستتتتتتتتتتتتتتتم

الستتتتلطات ازلية للستتتتكان من األقليات، ألن  اتضتتتتم أن ال ديد من     البلديات ازرومة تض ثر بايفضقار 
 حىل أمساء اليفواري.

وتنجم عن عد  وجود أمساء رمسية وحمويتتتتبة لليفتتتتواري عقبات عديدع س   الماات من الستتتتكان،  
د ايجتتتا تتات لمفرقتتة الطبيتتة يف وتتايت الطوارإل وأفرقتتة اإلنقتتاذ يف مبتتا يف ذلتتك جوانتت  مضصتتتتتتتتتتتتتتتلتتة بضةتتديتت

ايايت ال اجلة، فضتتتتتتتتم عن اتوان  ذات الطابع ال ادخ جدا، متل حيصتتتتتتتتال ال يد والستتتتتتتتلع وا دمات 
الم مة للضنمية الصتتتةية للستتتكان. وفيما يض لق باتان  ايقضصتتتادخ، فهناك اعيف من األعمال الضجارية 

حيراريل الف ي تسضطيع ا روج من ودود املسضوطنات الصملنع حىل السوق ال امة يف حيراريل،  الصملنع يف
 وال كس صةيم.

ويف   ا الضقرير، تصتتتف املؤلمة خمضلف جوان  تستتتمية اليفتتتواري يف حيتتتراريل، مبا يف ذلك منهجية  
ة لضضتتييق المجوات با خمضلف تستتمية اليفتتواري ك نصتتر يف ال مقات با ايكومضا املركلية وازلية وكويتتيل

 السلطات ازلية يف البلد.

 


