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*1709678*  

بتوحيؤؤد اةعؤؤ  مؤؤر ا اممؤؤت اةتاؤؤدي اشؤؤادي ع ؤؤا 
 اممساء اجلغاافية

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

التؤؤدابا اةتةؤؤاي واة لحؤؤة لترايؤؤا قؤؤااملاح اممؤؤت اةتاؤؤدي 
ب ؤؤؤؤوح دوحيؤؤؤؤد اممسؤؤؤؤاء اجلغاافيؤؤؤؤةئ  ؤؤؤؤا    لؤؤؤؤ  الاوا ؤؤؤؤد 

 االقتصادية واالجتماعية

ااح الع ؤؤاي لممؤؤت اةتاؤؤدي اةعريؤؤة   اةؤؤر  اةتةؤؤايالرسؤؤةة العابيؤؤة لل ؤؤااملاح   
 اممساء اجلغاافيةتوحيد ب
 موجز**  

بغرض تعميم املعارف واملعلومات املتعلقة بقـرارات مـؤارات األمـم املتحـدة املعنيـة بتوأليـد األ ـا   
التابع لفريـق اجلغرافية على الدول األعضا  الناطقة ابللغة العربية، قام الفريق العامل املعين ابلتقييم والتنفيذ 

خـاا  األمـم املتحــدة املعـين ابأل ــا  اجلغرافيـة واملع ــد الـوطين للمعلومــات اجلغرافيـة، ق وريــة  ـور ، عقــ  
القــرارات ” املــؤار العا،ــر، بتنســيق ج ومجةــا ليقــة الوعيقــة الــا أعــداا ويارة املــوارمج الطبيعيــة ب نــدا بعنــوا 

، 1972 ، و1967حــدة املعنيــة بتوأليـــد األ ــا  اجلغرافيــة ألعـــوام املتخــذة ا املــؤارات العلــرة لتمـــم املت
إىل  “2012 ، و2007 ، و2002 ، و1998 ، و1992 ، و1987 ، و1982 ، و1977 و

. و ــا  افــدف أيضــا اــو إنلــا  قاعــدة بيــا ت قابلــة للبحــه ابللغــة العربيــة فــذ  القــرارات (1)اللغــة العربيــة
 .(2)اا  واملتاألة على موقعه اللب يقبل فريق اخل مماعلة لقاعدة البيا ت املنلأة من

__________ 

 * E/CONF.105/1. 
الايــــــد ا ل ــــــيو   ) أعــــــدت التقريــــــر ال امــــــل إ ــــــا  أرــــــد عــــــرية )مإلــــــر( ، اجل ــــــاي املر ــــــ   للتعب ــــــة العامــــــة وا ألإلــــــا  ** 

emanorieby@gmail.com و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ا طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ا املوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ي ،)
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html  ، اــــو    وعيقــــةورمــــ  ابللغــــة الــــا قــــدم  ــــا فقــــ 
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، (3)مبسـرمج املإلـطلحات املسـتخدمة ا توأليـد األ ـا  اجلغرافيـةوات ا ستعانة ا ترقـة الوعيقـة  
 (4)وابلنسخ العربية لتقارير مـؤارات األمـم املتحـدة املعنيـة بتوأليـد األ ـا  اجلغرافيـة اللـامن والتاسـع والعا،ـر

 .(5)العربية من مجليل توأليد األ ا  اجلغرافية على الإلعيد الوطينوابلنسخة 
ملرفـــــــق( اىل أمانـــــــة فريـــــــق ، اE/CONF.105/6/CRP.6واـــــــت إألالـــــــة النســـــــخة العربيـــــــة للوعيقـــــــة ) 

وموقـــع  (6)ا ولنلـــراا علـــى موقـــع فريـــق اخلـــاا واللـــعبة العربيـــة خلـــاا  األ ـــا  اجلغرافيـــة للن ـــر في ـــ اخلـــاا 
 .(7)العربية اللعبة

ويؤمـــل أ  ت ـــو  النســـخة العربيـــة للوعيقـــة وقاعـــدة البيـــا ت اخلالـــة ابلقـــرارات والقابلـــة للبحـــه  
ابلعربية الـا ستسـتحد يف ا املسـتقبل مـرجعم قيمـم للخـاا  مـن الـدول األعضـا  العربيـة بلـأ  القـرارات 

 ؤارات.الا اختذاا امل
 

__________ 

-https://unstats.un.org/Unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/RES_UN_E%20updated_1متـــــــــــــاا ا املوقـــــــــــــع التـــــــــــــا     (1) 

10%20CONF.pdf. 
 .http://www.ngii.go.kr/portal/ungn/mainEn.doمتاا ا املوقع التا    (2) 
 . متـــــــــــــــــــــــــــــــاا ا املوقـــــــــــــــــــــــــــــــع التـــــــــــــــــــــــــــــــا  M.01.XVII.7منلـــــــــــــــــــــــــــــــورات األمـــــــــــــــــــــــــــــــم املتحـــــــــــــــــــــــــــــــدة، رقـــــــــــــــــــــــــــــــم املبيـــــــــــــــــــــــــــــــع  (3) 

https://unstats.un.org/Unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/pdf/Glossary_of_terms_revised.pdf. 
 .https://unstats.un.org/Unsd/geoinfo/UNGEGN/conferences.htmlمتاا ا املوقع التا    (4) 
 .https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_88a.pdf ملوقع التا  متاا ا ا (5) 
 (6) https://unstats.un.org/Unsd/geoinfo/UNGEGN/confGeneral.html. 
 (7) http://adegn.net/index.php/en./ 

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/6/CRP.6

