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مؤؤر ا اممؤؤت اةتاؤؤدي اشؤؤادي ع ؤؤا اة ؤؤ  
 بتوحيد اممساء اجلغاافية

 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت 4البند 

التأمل يف اةاضي والنظا يف اشاضؤا والتللؤإ    
اخلمسؤؤؤؤؤور ةؤؤؤؤؤر ا  اةسؤؤؤؤؤتاللك الؤؤؤؤؤيةا  السؤؤؤؤؤنو ة

 اممت اةتادي اة   بتوحيد اممساء اجلغاافية
  

 ومسامهتهاتكو ن ش لة بلدار ال مال واترخيها   
 

 **موجز
 

شـــ بل لةويل/جةيا يـــل    ييـــم  ـــحاة األمـــم املتحـــدة  24 شـــ بل انـــداا اليـــمال مـــ  وا ـــدة مـــن 
امل ــاب مسألءــاة افةيا يــل، ومتــيلل مــن آيســنندا، والــداجيك فاــا   يلــد جــار  ــارو وغيين نــد ، والســويد، 

 و ننندا، والنيويج. 
سـنندف يل، الال أا  نننـدا ميـارك  فـم  يمـا يت نـم   ـد  ومتثل مجيع البنداا األعضاة النةات اال 

لةتيهـا الــوتنيتو، ومــ  الســويديل. ولةتهــا الوتنيــل األ ــي ، أو ال نننديــل، ولةــل الســام ، مــ  لةــات أوراليــل. 
 ولةل السام  م  لةل مستخدمل عح احلدود، ومنتيي   األجااة اليماليل من السويد و ننندا والنيويج.

ومنوا  رتة عمل رئيس الي بل عادة   ال ـرتة اـو ان فـاد مـؤمتيو األمـم املتحـدة امل نيـو اتو يـد  
ت يد األءـــاة افةيا يـــل. وقـــد فـــاا اــــ( مو ـــدا فالنـــيويج  مـــو الــــيئيس األول. وأعفبـــ  فـــل مـــن آالا روســــ

فالســــويد ، واليي ــــا مــــارد فرمــــ  ف نننــــدا ، واومولــــل ميني نــــد فالنــــيويج ، ومــــانس رينةســــتا  فالســــويد ، 
وســ(فا مسينـــاال ف نننــدا ، وايـــديي غامينتو ــت فالـــداجيك ،  يــ  عمـــل األ ــ( ل رتمـــو. وســيتو  النة يـــل 

 نوردالند فالنيويج  منصب اليئيس ا د املؤمتي احلادو عيي.
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ــــــــــــــا    **  ــــــــــــــا  عنــــــــــــــ  املوقــــــــــــــع اليــــــــــــــبن  الت ــــــــــــــل ميني نــــــــــــــد فالنــــــــــــــيويج . والتفييــــــــــــــي مت أعــــــــــــــد التفييــــــــــــــي النامــــــــــــــل اومول
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ايــيا  4نظم و فــا لنفــيار األول/مــ. ومــو  1ف2008ق هــا اليــبن  اهبــان هــا منــ  عــا  ولنيـ بل مو  
مـو ( م نومـات مـوجاة عـن املسـائل املت نفـل ا ييـم     مد يتمثل . و 1٩٦7التو يد الوتاب، املـقتخ    عا  

و ـ ت ال  م نومـات الفـا يل  مـو (  حاة األمم املتحدة امل اب مسألءـاة افةيا يـل دا ـل منطفـل اليـ بل، مـع
 عن ال ييم والسنطات الوتنيل ألعضاة الي بل. ويتو  ايديي غامينتو ت املسؤوليل  اليا عن املوقع.

ــــل  ــــو  1٩٦7و  املــــؤمتي األول،   عــــا    ــــيويج عيفــــا لتمثي ــــداجيك والســــويد والن ، قــــدمت ال
ينيل،  يـ  أشـارت ال  أا منـاك أعمـال متثيـل لألءاة افةيا يل املنتوال مسألجبديل السـ(  و داسنندف  م

مــن نظــم فتااــل أ ــي ، اــا  يهــا الصــينيل وال يايــل. وعيفــت منــد الــدول أيضــا  جتــيو  اليــا ميــاهل ــو  
ســـناج(اك. و  املـــؤمتي اليااـــع، قـــدمت اليـــ بل مفييـــيا عـــن ســـم مضـــيم م نومـــات عـــن التهوحـــل املو ـــدة ال

 األءاة الا مطنم عن  سناهنا، والن وت يات الصنل.قائمل اتنوينات دول اليمال األورويب، و 
، امل فـــود   منســـنن ، فقـــن امليـــارفوا احلـــد مـــن 1٩٩2و  اجتمـــال اليـــ بل   آيار/مـــار   

التســميات الد ينــل و فــا لفــيارات املــؤمتيات. ومتثنــت املوافــيع األ ــي    اســتفيار نظــم النتااــل مسحلــيو  
 مو يات ال ييم   املؤسسات الدا نيل.ال مينيل وفي يل ادة من ي  

وعقيفت م دي ت عن  النظا  األساس  لن ييم  يما يت نم مسلفيمل الثفا يل األءـاة افةيا يـل    
. وقـا  ال ييـم ال امـل امل ـاب مسألءـاة افةيا يـل مسعتبارمـا مـيا   فا يـا ا ـي  200٥اجتمال اليـ بل   عـا  

   مسننوك. 201٦التاس ل وال ييين لن ييم، امل فودة   نيساا/أاييل   الدورة  مية أ ي الت دي ت 
وعن  مي السـنو، فـاا منـاك م ـاوا و يـم اـو شـ بل انـداا اليـمال وشـ بل انـداا البنطيـم. و   

ظمــت دورات لألءــاة الطبةيا يــل   ريةــا، اــدعم مــن  ــحاة مــن الســويد و نننــدا والنــيويج. ، نق 1٩٩7عــا  
فـــد يـــو  اجتماعـــات ميــرتك اـــو اليـــ بتو   الـــو، منتــ   نفـــل دراســـيل عـــن الدمـــا  ، ع2013و  عــا  

 ايافت عنم األءاة   اهليافل األساسيل لنبيافت افةيا يل املنانيل.
، نقظمـــت مناســـبل ميـــرتفل اـــو اليـــ بل وال ييـــم ال امـــل امل ـــاب 2010و  ميـــيين األول/أفتـــواي  

د النةـــات وال نـــوا اليـــ بيل   أواســـاال، الســـويد. وعفـــد اجتمـــال اصـــطنحات األءـــاة الطبةيا يـــل   م هـــ
 201٥ميرتك او الي بل وال ييم ال امل امل ـاب مسألءـاة افةيا يـل مسعتبارمـا مـيا   فا يـا   أينول/سـبتمح 

  الدارة حبــــود انــــداا اليــــمال األورويب   جام ــــل فوانهــــاغن. و ضــــي االجتمــــال أيضــــا أعضــــاة ال ييــــم 
  اب مسلتفييم والتن ي  وال ييم ال امل امل اب مسلدعايل والتمويل.ال امل امل
و  املـــؤمتي اليااـــع، أ ـــادت اليـــ بل  ا مجيـــع انـــداا اليـــمال األورويب قـــدمت املبـــاد  التوجيهيـــل  

 يلد احلو قدمت عدة انداا نسخا مستنمنل.  املت نفل مسألءاة الطبةيا يل ل ائدة رسم اهبيائم. ومن
ألءــاة افةيا يــل   منــاتم األقنيــات، مثــل نيــي قاعــدة ل نــرتويجبل عــدة مبــادرات لواختــ ت اليــ  

. ومولت اهليحـل 1٩٩٩ايافت أءاة األمافن   انداا اليمال األورويب و دمل شبنيل مناظية هلا   عا  
بل أيضـا اليـ  نظـيالوتنيل ملسح األراف     ننندا منسيم املييول اليـبن  واستضـا ل قاعـدة البيـافت. وم

لألءـــاة افةيا يـــل   منـــاتم األقنيـــات دا ـــل منطفـــل اليـــ بل. ويســـتند اســـتخدا   النرتنـــتالعـــداد مـــوارد   
 أءاة األقنيات ال  قوانو و/أو لوائح البنداا امل نيل.

ويتضمن التفييي جدوال يبو ال نا ي واهبطـوات اليئيسـيل   عمنيـل التو يـد   البنـداا األعضـاة  
   الي بل.
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