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مؤؤؤؤاألم اامؤؤؤؤ  ااتيؤؤؤؤاش ا ؤؤؤؤادي ا  ا ؤؤؤؤم 
 بتوحيا اامساء اجلغمافيةاا ين 

 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤقت* 5البند 

يف بلااهنا وعن  تقاريم ا كومات عن ا ا ة
ا تقؤؤؤؤار ايفؤؤؤؤمد يف توحيؤؤؤؤا اامسؤؤؤؤاء اجلغمافيؤؤؤؤة 

 منذ اااألم ا  ا م ) لتوديع فقط( 
 

 تقميم ا سويا  
 

 موجز**  
 

فرعــاو ويتنــمن الاــر، األول، الــل  يتنــاول التو يــد  11ينقســم التقريــر الــووي لإســويد     
رئيســـي  املاـــارو  د او يـــد األ ـــا  الـــووي، عـــ  عامـــ  مـــوجعة عـــن التاـــريتاا ا اليـــ  والســـإطاا ال

اجلغرافيــــ و ويقــــدا الاــــر، النــــاأل، الــــل  يتنــــاول األ ــــا  د املنــــاو  املتتــــد ة الإغــــاا، اتإيقــــاا عإــــ  
األ ــا  غإغــاا األقإيــاا والســإطاا املســؤول  عنلــاو ويتنــاول الاــر، النالــال مــا أ   ــ  مــن اتــدي ا 

ويدو ويتــرا الاــر، الراغــ  نســة  منقتحــ  مــن وتيتــ  عإــ  التاــريتاا املتتإقــ  أل ــا  األمــاون د الســ
عــن املمارتــاا اجليــدة املتتإقــ  أل ــا  األمــاون وياــا    عــرا أونــر اتتاا ــ  يــر  د ورقــ  عمــ  
مناصإ و أما الار، اخلامس فياا    وريق  انايل ااااقي  منظم  األمم املتحدة لإرتغي  والتإـم والنقافـ  

نقــاد غــا املــا  ، والــي د الســويدو ويقــدتا الاــر، الســا   عــ  عامــ  عــن املتتإقــ  امايــ  الــرتا  ال
اطور أ ا  األماون من أ ا  األغرشياا د التصور الوتط   ىت أ ا  املقاوتاا ا دينـ  ااملناـ ة 

اعإيـاا ”(، اليت ال اعال حتتاظ أل ائلا القدمي و ويروتع الار، الساغ  عإـ  مـا ي سـمت  2016د عاا 
د الســويد، و ــو مالــوا  ينــامغ ومتغــا غالبــا مــا ينــا مناقاــاا  ــول األ ــا  ويانــغ  “ صــائي اإل

   غتــا املاــاو و ويقــدا الاــر، النــامن متإومــاا عــن األ ــا  اجلديــدة لإمبــاأل الــيت وت ــتت تــ   
 
 

 * E/CONF.105/1و 
إيو و **  ــــــ ـــــا غالينــــــ  أوت   أعــــــد  التقريــــــر اليامــــــ  وــــــ  مــــــن ليإــــــ  مــــــاااول، وتــــــتافا. نيســــــرتوا، وآنيــــــت اورينةــــــوا، و يبـت

 الاــــــــــــــــــــــــبيغ التــــــــــــــــــــــــا  والتقريـــــــــــــــــــــــر متــــــــــــــــــــــــا ،  لإغــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــيت قـ ـــــــــــــــــــــــدتا  ـــــــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــــــــ ، عإــــــــــــــــــــــــ  املوقــــــــــــــــــــــــ  
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html غوصاه الوثيق ، E/CONF.105/14/CRP.14و 

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
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أ ـــا  األمـــاون وأا ـــت أ ـــا  مبـــا. ونـــاة ملعيـــد مـــن املســـتةدم ، ومـــنلم مـــن   ـــدماا الطـــوار  
واإلنقااو ويترت ف الار، التات  غاري  عام  أ نائ  دينا يسمت  شبي  األ ا  اجلغرافي و وياا الار، 
التاشــر    أ. اسإــس االتتاــار  املتــي أل ــا  األمــاون لــاول   ــا  تــب  لتنايــل قــرار فريــ   ــ ا  

 ي  اتـتةداا األ ــا  غاـ . عــدا ااـ 2012لتـاا  10/4-األمـم املتحـدة املتـي  أل ــا  اجلغرافيـ  ا
و أمــــا الاــــر، ا ــــا   عاــــر فيتنــــمن قائمــــ  (E/CONF.101/144 انظــــرا اجلغرافيــــ  د أغــــراا  اريــــ 

    2012مبقــــاالا ووتــــ  عــــن أ ــــا  األمــــاون واو يــــد أ ائلــــا ألتالــــا  ــــ ا  تــــويديو. مــــن عــــاا 
 و2016 عاا

والقراراا التاليـ  الصـا رة عـن فريـ   ـ ا  األمـم املتحـدة املتـي  أل ـا  اجلغرافيـ  ااا صـإ   
  اص   لتم  املتتإ  غتو يد األ ا  د السويد 

غاــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ماــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو  لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا األقإيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا  2/36-  القــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار ا1972 • 
 (3    1، وال تيما الارو، من E/CONF.105/14/CRP.14 اانظر

ــــــــــــــــــرا  ثقافيــــــــــــــــــا  8/9-  القــــــــــــــــــرار ا2002 •  ــــــــــــــــــ  غوصــــــــــــــــــالا ا غاــــــــــــــــــ . األ ــــــــــــــــــا  اجلغرافي
 (6    4والارو، من  1، وال تيما الار، E/CONF.105/14/CRP.14 اانظر

ــــــــرا  ثقافيــــــــا غــــــــا مــــــــا    غاــــــــ . 9/4-  القــــــــرار ا2007 •  ــــــــ  غوصــــــــالا ا األ ــــــــا  اجلغرافي
 (6    4والارو، من  1، وال تيما الار، E/CONF.105/14/CRP.14 اانظر

غاــ . عـدا ااــ ي  اتـتةداا األ ــا  اجلغرافيـ  د أغــراا  اريــ   10/4-  القـرار ا2012 • 
 (و10، وال تيما الار، E/CONF.105/14/CRP.14ر اانظ
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