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*1709894*  

 مؤؤؤ األ ا مؤؤؤد ااتاؤؤؤؤشر ا ؤؤؤادي ع ؤؤؤؤأل
 بتوحيش ا مساء اجلغألافيةااعين 

 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤقت* 9و  5ن البندا
وعؤؤا  أل ا كومؤؤاع عؤؤا ا ا ؤؤة هن بلؤؤشا اتقؤؤا  

ا تقؤؤشا ازؤؤألت هن توحيؤؤش ا مسؤؤاء اجلغألافيؤؤة م ؤؤ  
 اا األ ا عاشأل ) لتوت ع فقط(

 ا توحيش ا وطين
   

تسخري قواعؤش بيؤا ع ا مسؤاء اجلغألافيؤة  شمؤة ا ت ميؤة ااسؤتشامة وا ؤ ا   ؤري   
 اعهش ا وطين  ألسد ا ألائط وا ك ف عا بعشا ااادي ا وطين:

 
 موجز**  

أمســاا املواقــغ افيةاأليــل ألأ  مــد أو منطيــل أو مدينــل أو غيمــا مــن األقــاليم افيةاأليــل مــ   مــو   
األمساا افيةاأليـل الـت مسـما عـا عناذـة مـاك األمـاعن،  تمتـل أو متُةقـله ومـادرء مـاك األمسـاا مـن  وا  

ل، ومطورمــا الميــوأ، شــ ، أأ مــن أيــا أذــمتا، ووظلتتــا، واــةول امــتادامتا لتســميل األمــاعن املتنيــ
 وطةييل امتادامتا عما خمتمف املستو ت، احملميل واإلقميميل والوطنيل والدوليله 

ويتتمـــــد مـــــاا التمـــــم أمامـــــا عمـــــا افيةاأليـــــا وعمـــــا التـــــاري  والمســـــانياته ويســـــتُيد أي ـــــا مـــــن  
ـــــا السيا ـــــم رمـــــم ا ـــــةا   وافيةاألي ـــــا وعم ـــــر السومـــــيولوجيا واألن ة ولوجي مـــــيل، ختصصـــــات أنـــــةا مـــــن قبي

حلسن ألتم أمهيل أمساا املواقغ افيةاأليل يف مياق وايُتيتا األماميتني، أأ مسـميل األمـاعن وحةأـل  وذلك
 ما ينطوأ عميه اظمم من متموماته 

 
 

 * E/CONF.105/1ه 
ميكن اظطال  عما الـن  الكامـر الـاأ أعـدك أسـن عبـدظوأ، املـدية التـا  لممتتـد الـوطا لةمـم ا ـةا   والك ـف عـن  ** 

 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  افتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،  لميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األذــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميل، عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا املوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبك  التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html   الوثييلE/CONF.105/11/CRP.11 ه 

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.105/11/CRP.11
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واملتتـــد الـــوطا لةمـــم ا ـــةا   واظمت ـــتار عـــن  تـــد،  صـــُته اطي ـــل املســـؤولل عـــن رمـــم نـــةا    
طاعـــات واألن ـــطل، يتمـــر منـــا حن ـــا ه عمـــا  ـــغ متمومـــات افتا ـــة وعـــن م ـــايغ امـــتتماطا يف شـــ  الي

موثوقـــل ييـــاييس متتـــدوة متتمـــا  ألمســـاا افيةاأليـــل ومتكـــس  مانـــل احليـــا ا امليدانيـــل ونصوذـــيات احليـــت 
افيــةايف افتا ــةأ، عمــا يتمــر عمــا منعــيم ممــك املتمومــات يف قواعــد لمبيــاات ويــدعو ح  متميمتــا ا تيــاا 

 ميغه امتادامتا من قبر اف
وماســـتاد  قاعـــدة  يـــاات األمســـاا افيةاأليـــل افتا ةيـــل، ياتمـــف امليـــاييس، يف قطاعـــات متنوعـــل  

ومســــتُيد منتــــا شــــ  التطبييــــات وم ــــاريغ البحــــواه وطــــةأ ئــــدي تا  ســــ  مومــــغ التيطيــــل ا ةا طيــــله 
 هويكتس  موأيدما أمهيل  ليل وماتطا له األولويل املطميل يف  ةامج البحوا الوطنيل

 


