
 E/CONF.105/55  األمــم املتحـدة 

  

 

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 

Distr.: General 

3 July 2017 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

240717    200717    17-09341 (A) 

*1709341*  

 بتوحيد األمساء اجلغرافيةمؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر املعين 
 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت 5البند 

تقارير احلكومات عن احلالةة   بلةدا ا وعةن التقةدر ايفةر    
    توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر العاشر )للتو يع فقط(

 يا العظمى وأيرلندا الشماليةتقرير اململكة املتحدة لربيطان  
 

 موجز**  

الشمالية هيئة وطنيـة معنيـة تلتسـمياع، علـى  ال يوجد يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا 
الــرغم مــن وجــو  هيئــة ء عــا ن ــال األمــاتن يف تــي مــن ااــكتلندا وويلــية ويف الواقــ ، ي عــ     يــة األ ــال 
اجلغرافيــة الــوار ة يف منت ــاع هيئــة املســااة لربيطانيــا العظمــى، املطبوعــة منوــا والرقميــةة وء ــو  هيئــة مســااة 

، التابعة لـداررة دـدماع األرا ـا والع ـاراع بو ياـة  ا لـة يف أيرلنـدا الشـماليةة ويـوجي الت ريـر أيرلندا الشمالية
مومة هيئة املسااة تعتبارها الوتالة الوطنية لو   اخلرارط، ويبّين  ورها فيما يتعلق تأل ال اجلغرافية، ويذتر 

 ــال اجلغرافيـةة ويت ــمن الت ريـر معلومــاع عــن املسـت داع منــذ مـؤألر األمــم املتحـدة العا ــر املعــ  بتوايـد األ
 السيااة املتبعة بشأن األ ال اجلغرافية، وإ ارة قواعد بياانهتا واملنت اع املتصلة هباة

وءتـــول الل نـــة الدارمـــة املعنيـــة تأل ـــال اجلغرافيـــة  ـــؤون أ ـــال األمـــاتن واملعـــا  اجلغرافيـــة دـــار   
يف الت ريـــرة و مـــ  الل نـــة الدارمـــة املعلومـــاع عـــن األ ـــال الـــ   اململكـــة املتحـــدة، وأهـــدا  الل نـــة مبينـــة

ءوانـدها السـلطاع الوطنيـة وء ر ـد اكومـة اململكـة املتحــدة بشـأن األ ـال املنااـبة الـ  اكـن ااــت داموا 
 يف منت اهتاة
وقـــد أتـــدرع اململكـــة املتحـــدة طبعـــة جديـــدة مـــن املبـــا ا التوجيويـــة ل  ـــال الطبغرافيـــة  ـــرر   

( لت ــداوا دــؤل مــؤألر األمــم املتحــدة ا ــا   E/CONF.105/32/CRP.32رارط وغــ هم مــن ا ــررين  اخلــ
  ه( من جدول األعمال املؤقتة ٩عشر املع  بتوايد األ ال اجلغرافية، يف إطار البند 

 
 

 * E/CONF.105/1ة 
 أعــــــــــــــــــد الت ريــــــــــــــــــر الكامــــــــــــــــــي أنيــــــــــــــــــت ءورينســــــــــــــــــيو وليلــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــاءاوك، وهــــــــــــــــــو متــــــــــــــــــا  علــــــــــــــــــى العنــــــــــــــــــوان التــــــــــــــــــا   ** 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html ،تللغـة الـ  قـ د  هبـا  تللغة الـ  قـ د  هبـا ف ـط
 E/CONF.105/55/CRP.55   ف ط، ورميه تو ي ة هو
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