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 احلــادي ع ـــ دة ـــــم املتحـاألمــمؤمتــــ  
 املعنــي بتوحيــــد األمساء اجلغ افية

 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 
 املؤقت*جدول األعمال من  6البند 

تقـــا ع  عـــف عمـــا ف عـــ   ـــ اء األمـــم 
ابألمســــــاء اجلغ افيــــــة  املتحــــــدة املعــــــي

ـــم ـــم ا عاملـــة وفـــ   عمل  وشـــعوة وقف قت
 منذ املؤمت  ا عاش 

   
تق ع  شعوة قو واب ا   قية ومشال آسيا ووسطها ا تابعة  ف ع    اء األمـم املتحـدة   

 2017إىل عام  2012عف قن طتها  لفرتة مف عام املعي ابألمساء اجلغ افية 
 

 موجز**  
، كانت شعبة أورواب الشرقية ومشال آسيا ووسـطاا 2017 و 2012يف الفرتة املمتدة بني عامي  

رباء األمم املتحدة املعـ  ابألاـاء اراراةيـة لتـمل  مـن خـرباء مـن األبـد عشـر بيـدا التاليـة  التابعة لفريق خ
 ،وجورجيـــــــا ،وبـــــــي رو  ،وبياـــــــارا ،وأوكرانيـــــــا ،وأوزبكســـــــتا  ،وأرمينيـــــــا ،وأذربيجـــــــا  ،االحتـــــــاي الروســـــــي
ة مـراقبني . وابإلضـاةة ىل  ذلـ ، شـارك يف أنشـطة الشـعبة ب ـفوكازاخسـتا  ،وقريغيزسـتا  ،وطاجيكستا 
 .وليتوانيا ،واللفيا ،وبولندا ،ىلستونياخرباء من 
 2013يف ابكـو، ويف عـا   2012قـوية يف عـا  وياطي لقرير الشـعبة اجتماعااـا اإلقييميـة، املع 

يف لشــــــيزيناويت، والـــــ  لبــــــايل ةيـــــ  املشــــــاركو   2016يف يريفــــــا ، ويف عـــــا   2015يف الطـــــا، ويف عـــــا  
 املعيومات بشم  املسائل املت ية بتوبيد األااء اراراةية عيى ال عيدين الوط  والدويل.

 
 

 * E/CONF.105/1. 
أعد التقرير الكامل وقدم  رئيس شعبة أورواب الشرقية ومشال آسيا ووسطاا التابعة لفريق خرباء األمم املتحدة املع  ابألااء  ** 

اراراةية، ف.  . بوغينسكي )االحتاي الروسييت، وميكن االط ع عييـ  ابلياتـني اليتـني قـد  ةيامـا ةقـا عيـى الـرابا التـايل  
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html  ابعتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  الو يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،

E/CONF.105/50/CRP.50. 

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/50/CRP.50
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/50/CRP.50
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يـــد األاـــاء اراراةيـــة عيـــى ال ـــعيد الـــوط  الـــ   وقـــد أقـــر التقريـــر ابلتقـــد  الكبـــري ا ـــرز يف لوب 
 بققت  البيدا  األعضاء يف الشعبة.

وجــرا التمكيــد يف التقريــر عيــى التعــاو  النــاجر بــني شــعبة أورواب الشــرقية ومشــال آســيا ووســطاا  
عامـل املعـ  وشعبة بيدا  البيطيـق التـابعتني لفريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـ  ابألاـاء اراراةيـة، والفريـق ال

ابألاـــاء اراراةيـــة التـــابا ليمجيـــس املشـــرتك بـــني أعضـــاء رابطـــة الـــدول املســـتقية املعـــ  ابريوييســـيا ورســـم 
 اخلرائا والسجل العقار  واستشعار األرض من بُعد.

 


