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*1709330*  

 بتوحيد األمساء اجلغرافيةمؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر املعين 
 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* 5البند 
تقاااا ار احلاومااااحل عااا  احلاهناااة   بلاااداحملا وعااا  اهنتقاااد  ا ااار    

 )هنلتو اع فقط(توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر اهنعاشر 
   

 تقرار أملانيا  
 

 موجز**  
اللجنــا الداةمــا امل نيــا األغــاي اهي اهليــا ملــو ا ينــا املســؤولا عــن ويــ   و ــيا    ــ    و يــد  

 األغاي اهي اهليا.
 201٦ون ــ   الطب ــا الساللــا للمبــاله التوجينيــا األملانيــا املت لرــا األغــاي اهي اهليــا   عــا   

 .(1)شبكا اإلنرتنتوملو متا ا على 
الــداك ويو  والي يويــو  واليــور يو  والســن   - وليــا  األقليــا  الروميــا األر ــ  املريمــا   أملانيــا 

م رتف هبا رغيا وليا  أقليا . والليا األملانيا الواطنا  تمت  مب وو ليا إقليميا، مما يتيح  - وال وما األملا 
يا  اإلقليميا أو ليا  األقليا . و ستخد  األغاي اهي اهليـا الليـا  ا احلمايا مبوجب امليثاق األورويب لل
 الي يويا والليا اليور يا ال ليا والدنيا.

، ن    اللجنا الداةما امل نيا األغـاي اهي اهليـا الطب ـا الثانيـا مـن قاةمتنـا الـ  2002و  عا   
علـى إعـدال قاةمـا مسـتكملا لـوف  تيحنـا  تضمن أغاي أماون خمتارة الليا األملانيا. وملو   كف اآل  

 الووالا االحتاليا ل لم اخل اةط واهيوليسيا على شبكا اإلنرتنت.
  

 
 

 * E/CONF.105/1. 
 أعــــــــــــــــــد التر يــــــــــــــــــ  الكامــــــــــــــــــا أنيــــــــــــــــــت  ورينســــــــــــــــــيو وليلــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا يوك، وملــــــــــــــــــو متــــــــــــــــــا  علــــــــــــــــــى ال نــــــــــــــــــوا  التــــــــــــــــــا   ** 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html الليا ال  ُقد  هبا هلرط، وحيما رمو الوثيرا  
E/CONF.105/48/CRP.48. 
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وجمموعــا البيــاأل  األملانيــا املردمــا مل ــ وأل ا ياوــا األلالــيا للم لومــا  املكانيــا   أوروا ملــو  
د   اليــا لاغــاي اهي اهليــا يــمن . وملــو  ســتخ“األغــاي اهي اهليــا ألملانيــا”قاعــدة  يــاأل  وا ــدة عنوا ــا 

 ا يكا األلالو للبياأل  املكانيا األملانيا.
 ظنــ  أقــاليم التضــاريس  2017ومثـا ددمــا جديــدة متا ــا علـى شــبكا اإلنرتنــت منــ  أ ر/مـايو  

 .(2)اهي اهليا   أملانيا
والت ـــاو  مـــ  مكا ـــب املســـح اهيـــ ا  امل نيـــا هبـــ ا األمـــ ، قامـــت الـــوال   االحتاليـــا ال ـــماليا  

. ويظن  هلينـا 2017 تنريح وحتديث أر   د اةط  يطو املياه السا ليا األملانيا، ون    اخل اةط   عا  
 لطيق.الم من األغاي امل رتوا  ني املياه السا ليا لبح  ال مال وحب  الب 1 500حنو 

، ن ـــ   اللجنـــا الداةمـــا امل نيـــا األغـــاي اهي اهليـــا قاةمـــا  دثـــا 201٤و  وـــانو  الثان/ينـــاي   
 .(3)أبغاي البلدا  الليا األملانيا )الطب ا الثالثا ع  ة من مل ا النوأل(

 

__________ 
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