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 اء الجغرافيةمفريق خبراء األمم المتحدة المعني باألس
 2019دورة عام 
 2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 7البند 

الوطني  الصمممممممممممعيدي توحيد األسمممممممممممماء الجغرافية ع   
المعالجة م  قبل المكاتب والدولي: جمع األسمممممممماء و 

والسممممممممممم  ممماع الوطنيمممة والمعمممالم التي تتجممماو    ممما  
 السيادة والتعاون الدولي

   
 تقرير منغوليا  

  
 موجز**  

 
  األكئاميييئغ املنموليئغ لوفوو ،  192٥أُنشئئئئئئئئئئئئئئئألئت  نئغ مفنيئغ بئاأليئايف ا مرا يئغ املنموليئغ   عئا   

  أحرف الومغ املنموليغ التقويديغ. وأميى هذا الفمل إىل نشئئئئر وكتبت هذه الوجنغ األيايف ا مرا يغ باسئئئئت دا
 كتاب عن األيايف ا مرا يغ املنموليغ احلديثغ.

وعوى الرغم من أن الشئئئئئئفو املنمود يسئئئئئئت د  بانتاا  أيايف جمرا يغ لومناقد ا ميغ واملقدسئئئئئئغ  
تمري مع مرور الزمن. ويستفيد البدو الرّّحل وينقل األيايف إىل ا يل التاد،  إن الفديد من األيايف ا مرا يغ 

من األيايف ا مرا يغ أكثر مما تسئئئئئئئئئتفيد منتا التمفال ا ويغ الط لديتا ال  لوفيع ى يقو  عوى ال حال، 
 ومن األمهيغ مبكان احلفاظ عوى األيايف األصويغ.

ال عشئئئئئئئواأليغ   األيايف قرارا حيار إجرايف تميري  1948وقد أصئئئئئئئدر زوا الونرايف املنمود   عا   
قرارا آخر بإنشايف  نغ   هذا السياق. ومت تكويف الوحدال اإلمياريغ  1961ا مرا يغ، كما أصدر   عا  

 ا ويغ باستفامية ومجع األيايف ا مرا يغ   مناقد كل منتا.
 

 * GEGN.2/2019/1. 
أعد التقريَر الكامل وكالغُ إميارة األراضي وتنايمتا، وا يومييسيا ورسم اخلراأل ،   منموليا. وسيتاح التقرير عوى الراب  التاد:  ** 
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، بشئئئئئئئئئئرن اسئئئئئئئئئئتفامية األيايف ا مرا يغ وتنايمتا، الوجنغ 280وأنشئئئئئئئئئئر زوا الونرايف،   قراره رقم  
الداألمغ املفنيغ باأليايف ا مرا يغ. وو قاً لوقرار، ُكوفت اإلميارة احلكوميغ لوجيومييسئئئئئئئئئيا ورسئئئئئئئئئم اخلراأل   مع 

 تميريال عشواأليغ  يتا. األيايف ا مرا يغ   مجيع أحنايف البود من أجل احلفاظ عويتا ومنع حدوث
وبميئئغ تنفيئئذ القرار، أجرل هئئذه اإلميارة ميراسئئئئئئئئئئئئئئئئال ميئئدانيئئغ   مجيع أحنئئايف منموليئئا خ ل الف ة  
 يًا جمرا ًيا.ا 242 388وسجوت  1980-1987

 11قانون ا يومييسئئئئئئئئيا ورسئئئئئئئئم اخلراأل  الذ  تنام املامية  1997واعتمد الربملان املنمود   عا   
ايًا  214 80٥ا مرا يغ. وو قاً هلذا القانون، أصئئئئئئدرل اإلميارة املذكورة قاألمغ ت ئئئئئئم منه مسئئئئئئاألل األيايف 

 .2003لفا   42جمرا ًيا، وا د عويتا الربملان   القرار رقم 
وأعدل اإلميارة مق َح مشئئئئئئئروت  وح ئئئئئئئوت عوى املوا قغ من ونارة البنايف والتنميغ احل ئئئئئئئريغ   عا   
إلقويم  2٥000: 1من األيايف ا مرا يغ هبدف رسئئئئئئم خرياغ مبقيا  إلجرايف عمويغ حتقد ميدانيغ  2017

منموليا بركموه   إقار الفمل   كا غ أرجايف البود عوى إجرايف عمويال حتقد ميدانيغ من األيايف ا مرا يغ 
 .2020-2016ا دمية   خاغ التنفيذ خلاغ الفمل احلكوميغ لوف ة 

 .2019لتمويل هذا النشاط   قانون املواننغ احلكوميغ لفا   غري أنه ى توجد خم  ال   امليزانيغ 
 عا    186و يما يتفود بالقرار الربملاين املذكور أع ه، أصئئئئئئئئئئئئئئدر الرأليا املنمود املرسئئئئئئئئئئئئئئو  رقم  
 حلمايغ األيايف ا مرا يغ وكوف حكا  كل وحدة إمياريغ بتنفيذ املرسو . 2017

راضي وتنايمتا، وا يومييسيا ورسم اخلراأل  بإنشايف الوا و  ضويف ما سبد، تقو  وكالُغ إميارِة األ 
الوقين املفين باأليايف ا مرا يغ هبدف محايغ األيايف ا مرا يغ، والتشئئئئئئئئجيع عوى اىسئئئئئئئئت دا  املنتام ل يايف 
ذ ا مرا يغ املنموليغ األصويغ، وحتديد السياسغ احلكومغ بشرن األيايف ا مرا يغ، وإنشايف هيكل مؤسسي لتنفي

 .هذه السياسغ. و  الوقت الراهن، تقو  الونارال والوكاىل املفنيغ باستفراض مشاريع الوثاألد
، شرعت الوكالغ   تنفيذ األعمال املت وغ بإنشايف قاعدة بيانال متكاموغ بشرن 2017و  عا   

وجير  حئاليا  .2018لفئا   A/202األيئايف ا مرا يئغ، ووا د رأليا الوكئالئغ عوى الت ئئئئئئئئئئئئئئئميم   القرار رقم 
إنشايف قاعدة بيانال متكاموغ بشرن األيايف ا مرا يغ، تت من ث ث  ألال رأليسيغ )قبيفيغ وبشريغ وإمياريغ( 

 .سما 214 000 ألغ  رعيغ حتتو  عوى  1٥و 
 


