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نيويورك 17-8 ،آب/أغسطس 2017
البند  4من جدول األعمال املؤقت*
التأمل يف اةاضي والنظا يف اشاضؤا والتللؤإ
اةس ؤ ؤؤتاللك ال ؤ ؤؤيةا الس ؤ ؤؤنو ة اخلمس ؤ ؤؤور ة ؤ ؤؤر ا
اممت اةتادي اة بتوحيد اممساء اجلغاافية

تكو ن ش لة بلدار ال مال واترخيها ومسامهتها
موجز**
ش ـ بل انــداا اليــمال م ـ وا ــدة مــن  24ش ـ بل لةويل/جةيا يــل ييــم ـحاة األمــم املتحــدة
امل ــاب مسألءــاة افةيا يــل ،ومتــيلل مــن آيســنندا ،والــداجيك فاــا يلــد جــار ــارو وغيين نــد  ،والســويد،
و ننندا ،والنيويج.
ومتثل مجيع البنداا األعضاة النةات االسـنندف يل ،الال أا نننـدا ميـارك فـم يمـا يت نـم ـد
لةتيهـا الــوتنيتو ،ومـ الســويديل .ولةتهــا الوتنيــل األ ــي  ،أو ال نننديــل ،ولةــل الســام  ،مـ 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
األء ــاة افةيا ي ــل .وق ــد ف ــاا ا ــ) مو ــدا فالن ــيويج م ــو الـ ـيئيس األول .وأعفبـ ـ ف ــل م ــن آالا روسـ ـت يد
فالس ــويد  ،واليي ــا م ــارد فرمـ ـ ف ننن ــدا  ،واومول ــل ميني ن ــد فالن ــيويج  ،وم ــانس رينةس ــتا فالس ــويد ،
وســ)فا مسينــاال ف نننــدا  ،وايــديي غامينتو ــت فالــداجيك  ،ي ـ عمــل األ ــ) ل رتمــو .وســيتو النة يــل
نوردالند فالنيويج منصب اليئيس ا د املؤمتي احلادو عيي.
* .E/CONF.105/1
** أعـ ـ ـ ـ ـ ــد التفيي ـ ـ ـ ـ ـ ــي النام ـ ـ ـ ـ ـ ــل اومول ـ ـ ـ ـ ـ ــل ميني نـ ـ ـ ـ ـ ــد فالن ـ ـ ـ ـ ـ ــيويج  .والتفيي ـ ـ ـ ـ ـ ــي متـ ـ ـ ـ ــا عنـ ـ ـ ـ ـ املوقـ ـ ـ ـ ــع اليـ ـ ـ ـ ــبن التـ ـ ـ ـ ــا
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ولنيـ بل موق هــا اليــبن اهبــان هــا منـ عــا 2008ف . 1ومــو مـنظم و فــا لنفـيار األول 4/ايــيا
التو يد الوتاب ،املـقتخ عا  .1٩٦7ويتمثل مد مـو ) م نومـات مـوجاة عـن املسـائل املت نفـل ا ييـم
حاة األمم املتحدة امل اب مسألءـاة افةيا يـل دا ـل منطفـل اليـ بل ،مـع مـو ) و ـ ت ال م نومـات الفـا يل
عن ال ييم والسنطات الوتنيل ألعضاة الي بل .ويتو ايديي غامينتو ت املسؤوليل اليا عن املوقع.
و امل ـ ـؤمتي األول ،ع ــا  ،1٩٦7قـ ــدمت ال ــداجيك والسـ ــويد والن ــيويج عيفـ ــا لتمثي ــل ـ ــو
اسنندف مو د لألءاة افةيا يل املنتوال مسألجبديل السـ)ينيل ،يـ أشـارت ال أا منـاك أعمـال متثيـل
ــو ميــاهل جتــيو اليــا مــن نظــم فتااــل أ ــي  ،اــا يهــا الصــينيل وال يايــل .وعيفــت منــد الــدول أيضــا
م نومــات عــن التهوحــل املو ــدة الســم مضــيم ســناج)اك .و امل ـؤمتي اليااــع ،قــدمت الي ـ بل مفيي ـيا عــن
قائمل اتنوينات دول اليمال األورويب ،واألءاة الا مطنم عن سناهنا ،والن وت يات الصنل.
و اجتمــال الي ـ بل آيار/مــار  ،1٩٩2امل فــود منســنن  ،فقــن امليــارفوا احلــد مــن
التســميات الد ينــل و فــا لفـيارات امل ـؤمتيات .ومتثنــت املوافــيع األ ــي اســتفيار نظــم النتااــل مسحلــيو
ال مينيل وفي يل ادة من ي مو يات ال ييم املؤسسات الدا نيل.
وعيفت م دي ت عن النظا األساس لن ييم يما يت نم مسلفيمل الثفا يل األءـاة افةيا يـل
ق
اجتمال اليـ بل عـا  . 200٥وقـا ال ييـم ال امـل امل ـاب مسألءـاة افةيا يـل مسعتبارمـا مـيا فا يـا ا ـي
الت دي ت مية أ ي الدورة التاس ل وال ييين لن ييم ،امل فودة نيساا/أاييل  201٦مسننوك.
وعن مي السـنو ،فـاا منـاك م ـاوا و يـم اـو شـ بل انـداا اليـمال وشـ بل انـداا البنطيـم .و
عــا  ،1٩٩7نقظمــت دورات لألءــاة الطبةيا يــل ريةــا ،اــدعم مــن ـحاة مــن الســويد و نننــدا والنــيويج.
و عــا  ،2013عفــد يــو اجتماعــات ميــرتك اــو الي ـ بتو الــو ،منت ـ نفــل دراســيل عــن الدمــا
ايافت عنم األءاة اهليافل األساسيل لنبيافت افةيا يل املنانيل.
و مي ـيين األول/أفتــواي  ،2010نقظمــت مناســبل ميــرتفل اــو الي ـ بل وال ييــم ال امــل امل ــاب
اصــطنحات األءــاة الطبةيا يــل م ه ـد النةــات وال نــوا الي ـ بيل أواســاال ،الســويد .وعفــد اجتمــال
ميرتك او الي بل وال ييم ال امل امل ـاب مسألءـاة افةيا يـل مسعتبارمـا مـيا فا يـا أينول/سـبتمح 201٥
الدارة حب ــود ان ــداا الي ــمال األورويب جام ــل فوانه ــاغن .و ض ــي االجتم ــال أيض ــا أعض ــاة ال يي ــم
ال امل امل اب مسلتفييم والتن ي وال ييم ال امل امل اب مسلدعايل والتمويل.
و امل ـؤمتي اليااــع ،أ ــادت الي ـ بل ا مجيــع انــداا اليــمال األورويب قــدمت املبــاد التوجيهيــل
املت نفل مسألءاة الطبةيا يل ل ائدة رسم اهبيائم .ومن يلد احلو قدمت عدة انداا نسخا مستنمنل.
واختـ ت اليـ بل عــدة مبــادرات لنــرتويج لألءــاة افةيا يــل منــاتم األقنيــات ،مثــل نيــي قاعــدة
ايافت أءاة األمافن انداا اليمال األورويب و دمل شبنيل مناظية هلا عا  .1٩٩٩ومولت اهليحـل
ننندا منسيم املييول اليـبن واستضـا ل قاعـدة البيـافت .ومنظـي اليـ بل أيضـا
الوتنيل ملسح األراف
العــداد م ـوارد النرتنــت لألءــاة افةيا يــل منــاتم األقنيــات دا ــل منطفــل الي ـ بل .ويســتند اســتخدا
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.
__________
ف 1انظي املوقع اليبن التا
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