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 املعنــــي عشــ  احلــادي دةــــاملتح مـاألمــ مؤمتــــ 
 اجلغ افية األمساء بتوحيــــد
 2017 آب/أغسطس 17-8 نيويورك،
 املؤقت* األعمال جدول من )ج( 12البند 

ملفــــــــاأ بيـــــــــاغأ فمســــــــاء املواقـــــــــ  اجلغ افيـــــــــة 
خــــــــدماأ االيــــــــاغأ واات لي ــــــــاأ  ومعامجهــــــــا 
 وخدماأ اإلنرتنت()مثل املعاجم  واملنتجاأ

   
مســـاء وحـــدود املنـــا   خاصـــة أتـــوفد خدمـــة خ ال يـــة علـــت  ـــل ة اإلنرتنـــت   

اا ليعية اجلغ افية يف فملانيا تتواف  م  معـاريد املنممـة اادوايـة اتوحيـد امل ـارييس 
 ومعاريد احتاد اخلدماأ األرضية اافضالية املفتوحة

 
 موجز**  

ـــوارا يفيالـــا ، الت ريـــر،  الـــد  ـــدا نيـــا املنـــااجل الطبي،يـــل ايف راليـــل، متانـــل ،  ـــ    اخلريطـــل ال
ك لهــــو متــــا  منــــ  املنــــااجل ايف راليــــل الــــ   أعــــد   ريفــــر  ليــــد  قــــامو أمــــا  .1979مطبــــوذ منــــ  عــــا  

 .1984 عا 

، ، نـــن أ  2003قيـــد التطـــوير منـــ  عـــا    ـــوواهلي ـــ  األيايـــا ل بيـــاة  امل انيـــل األملانيـــل  
 .2007قيد التطوير من  عا   واهلي   األيايا ل م، وما  امل انيل ، ايفماعل األورويفيل  

وهتــــدك   ــــك املبــــاارا  ل  لنســــا   ي ــــ  أيايــــا   ــــد متوالــــجل مــــ  يفنيــــل موجهــــل  ــــو   ــــد   
 موندة ع ى  ب ل اإلنرتنت. اخلدما ، و  ا ي،د أ  البياة  امل انيل  تا  عن اريجل خدما 

 

 
 

 * E/CONF.105/1. 
أعـــد الت ريــــر ال امـــ  يــــورغن لــــالرت )أملانيـــا(، مــــن الووالــــل ا. اايـــل لريــــم اخلـــرا   وايفيوايســــيا. والت ريــــر متـــا  مــــن الــــرايف   ** 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.htmlابل  ــــل الــــد قـــــد   ــــا ل ـــــ ، يفو ــــ   الو ي ـــــل ، 
E/CONF.105/46/CRP.46. 

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
https://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
https://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/46/CRP.46
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/46/CRP.46
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ـــــدة   ـــــ  أ ر/ اخلا ـــــلواخلدمـــــل الســـــب يل اخلرا طيـــــل ايفدي ـــــل متانـــــل من ـــــااجل الطبي،يـــــل ايف رالي  ابملن
. و ن       اخلدمل املنتجا  املطبوعل ل  ال،ـا  www.geoportal.deع ى املوق  السب ا:  2017مايو 

 نيل.الرقما لإلنرتنت ول  اهلي   األيايا ل بياة  امل ا
وال يمل املضالل الر يسـيل هلـ   اخلدمـل  ـا ايفمـ  يفـن  ـولة اخلريطـل وال ـامو . وا ـن ايـت راج  

 و ف ل   منط ل يفن رة واندة ع ى اخلريطل.
 


