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*1709147*  

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

 )ب( و )ج( من جدول األعمال املؤقت* 12البند 
إدارة البيااااااوان  ا:اااااااااع اجلغرافياااااة ومعا  اااااااااااملفااااااان بيااااااوان  مسااااااء املواق

 ااناااااااان واملنتجااااااالبياااوان والتيبي  وقابليت ااا للتشااغيب البيااينا و اادماان
   و دماان اإلنرتنت(  مااااب املعاجاااا)مث

  إطاااار ااااادماان  “GeoLocator”ت ريااار مرحلاااي عااات التياااوراان    دماااة   
 األوروبية املتعل ة بتحديد األماكت

 
 موجز**  

ـــــ  لممتمومـــــا  ا   ا يـــــ  )تواصـــــا ال ا طـــــ    ـــــد EuroGeographicsاألورو ي ( تطـــــوي  وتـــــا ا ت وي
املستتممني األورو يني ابألمساء ا   ا ي  وغريها من البياان  املكاني  املستمدة من السمطا  الوطنيـ  ل تـم 
اخلـ ا   والسـ ا الترــار  مـن قـةل نرطــ  دقـول وحتيـدةل ول اســني التمـا الـا   دأتــ  قدمـ  األمســاء 

ضــمن  “GeoLocator”(  صــورة ريبــرية مــن قــةل تصــميم قدمــ  EuroGeoNamesا   ا يــ  األورو يــ  )
( وتواصـــا هـــاا European Location Frameworkمشـــ وإل ارطـــار األوروا لمبيـــاان  ا   ا يـــ  املكانيـــ  )

ل وقدمـــــ  2018التمـــــا مـــــن أجـــــا تكـــــني تشـــــ يا اخلـــــدما  األورو يـــــ  لتحديـــــد األمـــــارين  مـــــول عـــــا  
”GeoLocator“  هي قدم  عمى شبك  ارنرتنت أتقا شكا مت م ج  ايف، وتتاح لم مهور لمت  يب

ـــــاان  الوحتـــــدا  ارداريـــــ  ـــــ ، والتنـــــاوين، و ي ـــــا متمومـــــا  عـــــن األمســـــاء ا   ا ي ـــــيمل وتتاـــــمن حتالي  والتري
مـــــ   مـــــدا أورو يـــــال ويواصـــــا أعاـــــاء ال ا طـــــ  األورو يـــــ  لممتمومـــــا  ا   ا يـــــ  تطـــــوي  واســـــني قد 24 لــــــ
”GeoLocator“  اليت أتو  قدما  وطني  تتةء  مع البني  األتاتي  لممتمومـا  ا   ا يـ  يف اوموعـ ،

 لاألورو ي  وابلتايل يمبون الطمبا  املت ايدة لممستتممني
 

 
 

 * E/CONF.105/1ل 
أعـــد التر يــــ  الكامــــاو الــــدريتور تــــوليوت أورابانت، مستشــــار يف تطـــوي  اخلــــدما ، ال ا طــــ  األورو يــــ  لممتمومــــا  ا   ا يــــ   ** 

(EuroGeographics ؛ و يكا التفاال، عـا  ابحتـ ، املتهـد الفنمنـد  لبحـور ا   ا يـا املكاني /اليطـ  الوطنيـ  لممسـاحت  يف)
ابلم ــــ   http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html نمنــــدا، وهــــو متــــاح يف املوقــــع الشــــبكي 

 لE/CONF.105/39/CRP.39اليت ُقد  هبا  ر ، ورم ه ريوثير  هو  

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
https://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/39/CRP.39

