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*1709336*  

 مؤؤؤؤاألم اامؤؤؤؤ  ااتيؤؤؤؤ   ا ؤؤؤؤادي ع ؤؤؤؤم
 اامساء اجلغمافية ااعين بتوحي 

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

تقاريؤؤؤم عن عمؤؤؤؤل فميؤؤؤؤق خرباء اام  ااتي   
اجلغمافيؤؤؤؤؤة وه ؤؤؤؤؤعه   و فمقتؤؤؤؤؤ   ااعؤؤؤؤؤين  امسؤؤؤؤؤاء

    العاملة وفمق عمل  منذ اااألم العاهم
 تقميم هع ة ال ل ان الناطقة  للغة الفمنسية  

 

 **موجز 
الفرنســيع املنفةــنة منـن مــؤ ر األمــم املتحــدة اللاةــر اسـتند  أنطــطع ةــلبع الباــداق الناغةـع  لا ــع  

ــن  ا اجتمــاي الطــلبع امللةــو  ونيويــورك ا  امللــب وتوديــد األاــاا اة راايــع أساســا ت  الةــرارا  الــا اال
 .2014نيساق/أوريل  30

تاولع واستنا ا ت  تاك الةرارا ، كفل املكتب اةديد الاليع عمل الطلبع إبعدا  ورانمج عمل مل 
 األعمال الا ودأ  ا الواليع الساوةع، األمر الني أاتح الةيام مبا ياي:

تةاسم تةارير األنططع الوغنيع مع جر  اهليئا  الوغنيـع والسـاطا  الوغنيـع امللنيـع  اـاا املواقـع  • 
 اة راايع من خالل صحيفع ملاوما  عن الباداق أعيَد تنةيُحها؛

عــن ولــد ا دــال  راســع أاــاا املواقــع اة راايــع عــل املوقــع الطــبكي لامدرســع اقــحاح  ورة لاــتلام  • 
 ؛ا ارنسا الوغنيع لالاوم اة راايع

 
 

 * E/CONF.105/1. 
، رئيسـع ةـلبع الباـداق الناغةـع  لفرنسـيع، متـاح لالغـالي عايـه  لا ـع األصـايع النص الكامل الني أعدته تليزاويت كالفـاراق ** 

 http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.htmlعاــــــــــــــــــــــــ  املوقـــــــــــــــــــــــــع الطـــــــــــــــــــــــــبكي التـــــــــــــــــــــــــا : 
 .(E/CONF.105/52/CRP.52 )الوثيةع

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/52/CRP.52
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ـــــع  لا ـــــع الفرنســـــيع  لتحـــــدي  و كـــــ   •  ـــــع اة رااي ـــــع ةـــــبكي  اـــــص ألاـــــاا املواق تلهـــــد موق
الفرنسـيع وونكـا املستخدم  من أ وا  ةـ  تطـمل مـدال  رسـا ا أاـاا املواقـع اة راايـع  لا ـع 

 ألااا أماكن اللامل وتاك الا ع؛
( ولـد أق 10و  9و  8تصدار ثالثع أعدا  من النطرة اإلخباريع عن األاـاا اة راايـع )األعـدا   • 

 ؛2013ا عام  7واللد   2012ا عام  6مت تصدار اللد  
 اة راايع.املطاركع ا أعمال اريق خلاا األمم املتحدة امللب  ألااا  • 

و إلضــااع ت  املراســال  الــا يتبا هلــا األعاــاا  نت ــام، أساســا عــن غريــق الليــد اإللكــحو ،  
لفريــق خــلاا األمــم  29و  28اجتملــت الطــلبع مــرت  منــن انلةــا  املــؤ ر اللاةــر، عاــ   ــام  الــدورت  

 (.2016( وا  نكوك )عام 2014املتحدة امللب  ألااا اة راايع، امللةو ت  ا نيويورك )عام 
 


