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مؤؤر ا اممؤؤت اةتاؤؤدي اشؤؤادي ع ؤؤا 
 اةعين بتوحيد اممساء اجلغاافية 

  ٢٠17آب/أغسطس  17-8نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤقت* 7البند 

االجتماعات واةر اات والنؤدوات الوننيؤة 
 والدولية واإلعالانت واةن ورات

   
 2016 - 2015السنة الدولية للخاائط،   

 
 موجز**  

إىل   ٢٠15أغســــطس يف الفــــملة املمتــــدة مــــن آب/ “الســــند الدوليــــد ل  ــــ ا  ”مبــــا رة  مت تنظــــيم 
مـؤر   بـدعم ويييـد مـنال ابطـد الدوليـد ل  ـم ائـ ا    اختـهتاا، وهـ  مبـا رة ٢٠16كـانو  األول/ يسـم  

آ ــيا واطــي  ا،ــا ل، واش ــس املاــملك لمميــا  املم ومــا  نطةــد األمــم املتحــدة امق يمــ  ل  ــم ائــ ا   مل
 . وريـــ  المـــامل  ع ــا اليـــميد د ائـــ امل املمنيــد   ارة املم ومـــا  الغ افيـــد املنانيـــدالغ افيــد املنانيـــد، ولنـــ

مــن  الطبوغ افيــد، املواقــ  أمســامل را ــد ر ــم ائــ ا   و  يف جمــالعــد  مــن األناــطد ام ــافيد قامــد  املبــا رة 
 .واملمارض واملناورا  ،ئ ا  االحتفاليد ائاصد ابماي  قبيل األ

الطبوغ افيـــد  املواقـــ  أمســـامل را ـــد ر ـــم ائـــ ا   و أبناـــطد  كبـــر يـــد إىل حـــدجـــ   التوع وبـــهتل ، 
 يف مجي  أحنامل المامل. اخل اشتمما   ونظم املم وما  الغ افيد

ـــ   قـــد أ ويو    عـــد، الـــهت  أ  “عـــامل ائـــ ا  ” نتـــاب املنـــملوري الاـــ ر لاهتمـــا  خـــات يف التة ي
جمــام مــن املوقــ   ن يــل النتــابومينــن ت .إىل مخــس لغــا  جــ   ت مجتــ ، و ل  ــ ا   الســند الدوليــد مبنا ــبد

أيوــا  ممظــم  ــنا  المــامل. وتتوــمن الورقــد متاحــا أمــا  م ــ   ــم ائــ ا  ،  ــا جل  ابطــد الدوليــد لاــبن  لا
 ال غا  املتنوعد. منامل تارة ابثنتني  النموذجيد الفيول عد ا من

 
 

 * E/CONF.105/1. 
ــــــــــــ  **  ــــــــــــدا.أعــــــــــــد التة يــــــــــــ  النامــــــــــــل فرجــــــــــــا  أورمي ين ــــــــــــا: ع ــــــــــــا املوقــــــــــــ  الاــــــــــــبن  التــــــــــــاي  و  ، مــــــــــــن هولن التة يــــــــــــ  مت

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html ، ابل غــد الــد ق ــد  ،ــا فةــ ، ثــت رمــ  الوثيةــد
E/CONF.105/64/CRP.64. 
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