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مؤؤؤؤاألم اامؤؤؤؤ  ااتيؤؤؤؤ   ا ؤؤؤؤادي ع ؤؤؤؤم 
 ااعين بتوحي  اامساء اجلغمافية 

 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤقت* 5البند 

تقؤؤؤا ام ا اومؤؤؤاحل عؤؤؤ  ا اهنؤؤؤة   بلؤؤؤ ا ا 
واهنتق م احملمز   توحيؤ  اامسؤاء اجلغمافيؤة 

   منذ اااألم اهنعاشم )هنلتوزاع فقط(
 تقمام أوكمانيا   

 
 موجز**  

قــانوب أنــدو ة انــم األنشمــم النــيوعيم ’’، اعتمــد الاملــاو األو ــرياو نا  وانــا را ا  2015يف عـا   
، متّــت جوجبـــن ة انـــم األنشمـــم النـــيوعيم والوطنيـــم ‘‘والوطنيــم ارتاـــ ا يم نالنا يـــم ، واشـــري الدعايـــم لريمو  ـــا

نوو حلشــري رمو  ــا  وض أينــا ةننــا  ةجــريا  ارتاــ ا يم نالنا يــم  النــموليم يف أو ريانيــا وو ــق األ ــا  ال ــا
 إل الم رمو  األنشمم النيوعيم النموليم  

جممَّعا  كنيا ووادة ة اريم يف خمتلف أحنا   900وعمال هبذا ال انوو، أعيدت تسميم أ ثري من  
اايـــم يف البلـــد نجـــا يف كلـــق مري ـــيا م ـــاطعو  نياوأي واســـق و  واـــوغريا   واملعـــا  الـــو  مـــ  أ ـــا  طبوغري 

اجملّمعــات الســكنيم الــو تتنــمن رمــو  األنشمــم النــيوعيم والنــموليم  ونتي ــم لــذلق، ا ــتعا ت اجملّمعــات 
منهـا الـ اا الث ـايف للسـكاو األ ـليق واألقليـات  70ا م اترخيي، يعكـس حنـو  300السكنيم أ ثري من 

وض ال نا  عمليّـا علـر رمـو  ارت ـتبدا  يف  ال وميم يف أو ريانيا، مث  تتار ال ري  والبلغار واليوبنيق واليهو  
 األ ا  اجلغرياايم خلرييطم أو ريانيا  

ـــم ل  ـــ  ا  اجلغرياايـــم يف ومـــن امل ـــرير ارتنتهـــا  مـــن قاعـــدة أيـــابت األ ـــا  اجلغرياايـــم لســـ   الدول
ا ـــم موّاــد للمعــا  اجلغرياايـــم يف  100 000  و تنــم  قاعـــدة البيــابت اــوا  2017 أو ريانيــا يف عــا 

 ريانيا أو 
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