
 E/CONF.105/70  األمــم املتحـدة 

  

 

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 

Distr.: General 

30 June 2017 

Arabic 

Original: Chinese/English 

 

 

 

210717    200717    17-09365 (A) 

*1709365*  

املعا  مؤمتر األمم املتحدة احلاادي عرار 
 بتوحيد األمساء اجلغرافية

 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤقت* 10البند 

رااث وهوياة األمساء اجلغرافية ابعتبارها ثقافة وتا
)مباااا فيااااا األمسااااء بلغاااال ا راااعو  األ ااالية 

 واألقليال واملناطق(
 

 بناء ثقافة األمساء ا طبوغرافية يف ا صني  
 

 **موجز 
عامـا، أقــال ال ـىلص النـيف   ا ــذ  ٥ 000يف اتريـ  اضاـارة النــينيذ الـود يىلـوك ر  أ  ــ  مـن  

الوااــ  النطــاذ الــود ا ــ،دأ النــد، أريــب  عــدك  بــ     يــذ مسألءــاغ افي ا يــذج ونتيوــذ لعتواــ  الىلمــ اي
من األءاغ افي ا يذ ال دميذ خيتفي بس عذ يف املناطق ال يفيذج ومن أجل محايذ ررث   ا ذ األءاغ افي ا يذ 
واوري ـ  لججيـال امل بعـذ واناقعـ ، احـوم  اومـذ النـد اــداب  يف  ـوا النـدك مـن أجـل اىلزيـز بنـاغ   ا ــذ 

ي ا يذ، ومحايذ األءاغ افي ا يذ بوريـف،ا اـ اث   ا يـا، واىلزيـز اف،ـوك ال اميـذ ر  التىل يـة باـ ورة األءاغ اف
 محايذ   ا ذ األءاغ افي ا يذ والتوعيذ بولكج وقد ُأ  ز ا دل  ب  يف اعك اجملاالمج

أريـبحت  ي،ـا ونتيوًذ لعتوا  الىلم اي الوااـ  النطـاذ الـود ا ـ،دأ النـد، صـ  النـد    عـذ  
األءــاغ افي ا يــذ ال دميــذ حتفــي بســ عذ يف املنــاطق ال يفيــذ، بينمــا اــاز لعوجــوك أءــاغ جي ا يــذ جديــدة يف 
املدن والبعـدامج وأريـبحت عيـ    ـام اجملتمـ  ا ـىل  مسضنـد لعـزمن ال ـدت واـوأ ا تمامـا أ ـا لعحفـا  

زيـز بنـاغ   ا ـذ األءـاغ الطبي ا يـذج ويف السـنوام ععى الرتاث ال  ـايف لجءـاغ الطبوغ ا يـذ وقـد كعـت ر  اىل
األخـــ ة، أ ـــ زم النـــد ا ـــدما ععـــى مســـتوا اضفـــا  ععـــى الـــرتاث ال  ـــايف لجءـــاغ الطبوغ ا يـــذ وععـــى 

 مستوا التىل ية ب  ا ذ األءاغ الطبي ا يذج
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