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 مؤؤؤؤؤألمم املمؤؤؤؤؤحل ايتعؤؤؤؤؤ   ا ؤؤؤؤؤادي ع ؤؤؤؤؤم
 بتوحي  املمساء اجلغمافيةايعين 

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

تقؤؤار م عؤؤـ عمؤؤؤؤؤؤـ فم ؤؤؤؤؤؤأل مؤؤملاء املمؤؤحل ايتعؤؤ   
ع وأ وقفمقتؤأ العاملؤةايعين   ابملمسؤاء اجلغمافيؤة وَعؤ

    ايألمم العاعم وفمق عملأ منذ
تقم ؤؤؤؤؤم الام ؤؤؤؤؤأل العامؤؤؤؤؤـ ايعؤؤؤؤؤين أللاؤؤؤؤؤاغ بيؤؤؤؤؤا غ ومعؤؤؤؤؤاجحل املمسؤؤؤؤؤاء ال وغمافيؤؤؤؤؤة   

2012-2017 
 

 **موجز 
يقـــدال التق يـــ  مـــوجزا ألنقـــطا الا يـــل ال امـــ  امل ـــا مسااـــاب ريـــا ب وم ـــاجم األ ـــا  الطب  ا يـــا  

 .2017-2012لا يل خربا  األمم املتحدة امل ا ابأل ا  اجل  ا يا خالل الارتة 
وو قا لاتق ي ، اقرترحت ثالث مهال/مسـال  جديـدة وأرفـيات نط نطـال عمـ  الا يـل ال امـ     

مـــؤا  األمـــم املتحـــدة ال اتـــ  امل ـــا رتوحيـــد األ ـــا  اجل  ا يـــا وخطـــا عماـــ . وا اـــل الا يـــل ال امـــ  عاـــ  
األســاليا الــع يت ــد اســتندامها تنقــا  منتــدمل نقــاش عاــ  املوقــل القــبنش. و   ــ ا ال ــد ، أرنقــ ت 

 ثالث صاحاب ملنتدايب  ر ىن مسوافيل حمد ة وُحراات أوط الواثلل املت ااقا هبا عا  املوقل القبنش.

 
 

 * E/CONF.105/1. 
)أملانيــا ، مــنجم اجتماعــاب، الا يــل ال امــ  امل ــا مسااــاب ريــا ب وم ــاجم  جيورجيــو  ســا يدو - أعــدا التق يــ  النامــ  ريــر ** 

القــــــــــــــــــــــــبنش التــــــــــــــــــــــــا    الــــــــــــــــــــــــ ار األ ــــــــــــــــــــــــا  الطب  ا يــــــــــــــــــــــــا. و نــــــــــــــــــــــــن ا  اــــــــــــــــــــــــال  عاــــــــــــــــــــــــ  التق يــــــــــــــــــــــــ  عاــــــــــــــــــــــــ  
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html ابلا ــا الـــع قـرـدل هبـــا  قــ ، قـــت رمــز الوثيقـــا ،

E/CONF.105/42/CRP.42. 
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أمـور مـن رينهـا ، قـال الا يـل ال امـ  ر ـداة 2017-2016وو قا لإلج ا اب املتاـل عايهـا لااـرتة  
مساعدة منتا   يل خربا  األمم املتحدة امل ا ابأل ا  اجل  ا يـا ابلت ـاوم مـل جلنـا خـربا  األمـم املتحـدة 
امل نيــا ا ارة امل اومــاب اجل  ا يــا املنانيــا عاــ   ســاي  ال ــو  عاــ  مهــال وأنقــطا   يــل ا ــربا  و  زيز ــا 

 و قدمي الدعم هلا.
التار ـــا لامنجمـــا الدوليـــا لتوحيـــد  211ومنجـــزاب الاجنـــا التقنيـــا ورصـــد الا يـــل ال امـــ  أنقـــطا  

 املقاييس واقا  ا دماب األرفيا الا اليا املاتوحا واقا  الرتميز املوحاد.
وواص  الا يل ال ام   قدمي ا ستقاراب واملقورة التقنيا رقأم حمتومل ماااب البيا ب وامل اجم  

  2013يم  وراب  دريبيــــا عــــن األ ــــا  الطب  ا يــــا   مدغقــــق  )اجل  ا يــــا و يا اهــــا، رســــب  منهــــا  نجــــ
  .2017  والربازي  )2014واجلزال  )
ــد منتــدايب النقــاش عاــ  اتنرتنــت، أســهم ال ديــد مــن أع ــا  الا يــل ال امــ    وابتفــا ا نط   ها

ام   نقــ اب مسقــا ب عــن اجلهــو  املب ولــا عاــ  ال ــ د الو نيــا   اــال قواعــد البيــا ب وم ــاجم الباــد
 .  يل ا ربا  وتار وا   مناسباب و نيا و وليا  ت اال رق ااي الا يل ال ام 

 


