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 )ط( من جدول األعمال املؤقت* 01البند 

 املسائل االقتصادية والبيئية: رسم اخلرائط
    

 تقريــر يريــا  ــما  األمــم املتحــدة املاــر فاأل ــا  االراييــة عــن  عمــال    
 دورته الثامنة والاشرين

  
 (4102 يار/مايو  4 -نيسان/ فريل  42)نيويورك،   

  

 موجز 
ُعقدت الدورة الثامنة والاشرون لفريا  ما  األمـم املتحـدة املاـر فاأل ـا  االراييـة       

  يــــار/ 4نيســــان/ فريل     42يف مقــــر األمــــم املتحــــدة يف نيويــــورك  ــــ ل الفتــــرة مــــن  
 .4102/452قرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي ، ويقا مل4102مايو 

ويصـ  ذــاا التقريــر  نشــرة الـدورة ويقــدم النتــائل الرئيســية الـي تو ــل  لي ــا يريــا     
اخلما ، مع التركيـ  فشـ ل رئيسـي علـي  عيـة عملـه يف دعـم مـؤمرات األمـم املتحـدة املانيـة            

 ال يقــدم ا    الــدول األعيفــا  يف فتوحيــد األ ــا  االراييــة، واملســاعدة ااوذريــة الــي ال يــ 
 جمال املالومات االرايية امل انية وما يتصل فالك من جماالت رسم اخلرائط.

 
  

 
 

 * E/2014/1/Rev.1.املريا الثاين ، 
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اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  املســائل الــي تترلــب اختــاذ  جــرا  مــن -  وال 
 الي وجه اذتمامه  لي ا  و
 

 مشاريع املقررات املاروةة علي اجمللس العتمادذا   -  ل  
 
ر فاأل ـــا  االراييـــة اجمللـــس االقتصـــادي  يو ـــي يريـــا  ـــما  األمـــم املتحـــدة املاـــ  - 0

 واالجتماعي فاعتماد مشاريع املقررات التالية:  
 

 مشروع املقرر األول   
ــة         تقريــر يريــا  ــما  األمــم املتحــدة املاــر فاأل ــا  االراييــة عــن دورتــه الثامن

والاشـــرين، ومواعيـــد وم ـــان اناقـــاد دورتـــه التاســـاة والاشـــرين وجــــدول        
   (0)قتاملؤ  عماهلا

  ن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  
 تحـدة املاـر فاأل ـا  االراييـة    فتقرير يريا  ما  األمم امل حييط علما ) (  

 ؛(E/2014/78)عن دورته الثامنة والاشرين 
 فـان وك، يف  التاسـاة والاشـرين لفريـا اخلـما  يف     عقـد الـدورة   يقـرر  )ب(  

 ؛  4101نيسان/ فريل  42    45الفترة من 
   األمـ  الاـام  ن يقـدم    يريـا اخلـما  يف دورتـه التاسـاة         يرلب )ج(  

ــدعم اللوجســي اليفــروري و ــدمات        ــك ال ــا يف ذل ــة، ل والاشــرين املســاعدة ال  م
ية املرلوفـة  الترمجة الشفوية    الللات الر يـة السـت و ـل ذلـك مـن املـوارد األساسـ       

 إلجناح الدورة؛  
لـي النحـو   جدول األعمـال املؤقـت للـدورة التاسـاة والاشـرين ع      يقر )د(  

  دناه.   املب 
 

جدول األعمال املؤقـت للـدورة التاسـاة والاشـرين لفريـا  ـما  األمـم            
 تحدة املار فاأل ا  االراييةامل

  قرار جدول األعمال وفرنامل الامل املؤقت.   - 0  
 تقرير الرئيس.   - 4  
__________ 

 .، فشأن اآلثار املترتبة يف املي انية المناجمية01نظر الفقرة ا (0) 

http://undocs.org/ar/E/2014/78
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 تقرير  مانة يريا اخلما .   - 2  
 تقارير الشُّاب.   - 2  
 تقرير موظفي االتصال واملنظمات الدولية.   - 5  
 األنشرة املتالقة ففرقة الامل املانية فأيريقيا.   - 1  
تـنـــــفيا القـــــرارات واألنشـــــرة املتالقــــة فـــــالفريا الاامـــــل املاـــــر    - 2  

 ا.  والتنفي فالتقييم
األنشرة املتالقـة فـالفريا الاامـل املاـر فالـدورات التدريبيـة يف جمـال         - 2  

 دراسة   ا  املواقع االرايية.  
األنشرة املتالقـة فـالفريا الاامـل املاـر للفـات فيانـات   ـا  املواقـع          - 2  

 االرايية ومااجم   ا  املواقع االرايية.  
الاامــــل املاــــر لصــــرلحات   ــــا     األنشــــرة املتالقــــة فــــالفريا    - 01  

 االرايية.   املواقع
ــة     - 00   ــنظم ال تافــــ ــر فــــ ــل املاــــ ــالفريا الاامــــ ــة فــــ ــرة املتالقــــ األنشــــ

 ال تينية.   فاحلروف
 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فأ ا  البلدان.   - 04  
 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فالدعاية والتمويل.   - 02  
 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فالتسميات األجنبية.   - 02  
 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فالنرا.   - 05  
األنشــرة املتالقــة فــالفريا الاامــل املاــر فاأل ــا  االراييــة فاعتبارذــا   - 01  

 تراثا ثقاييا.  
 ذـم مـن احملـررين ييمـا يتالـا     املبادئ التوجي ية حملرري اخلـرائط و ل  - 02  

   ا  املواقع االرايية علي الصايد الدويل.   دامفاستخ
 قيفايا   رى تتالا فأ ا  املواقع االرايية.   - 02  
ــد      - 02   ــر فتوحيــ ــر املاــ ــادي عشــ ــدة احلــ ــم املتحــ ــؤمر األمــ ــداد ملــ اإلعــ

 االرايية.   األ ا 
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مم املتحـدة املاـر فاأل ـا     استاراض النظام األساسي لفريا  ما  األ - 41  
 االرايية.  

مواعيــد وم ــان اناقــاد الــدورة الــث ث  لفريــا  ــما  األمــم املتحــدة  - 40  
 املار فاأل ا  االرايية وجدول  عماهلا املؤقت.  

 اعتماد التقرير.   - 44  
 

 مشروع املقرر الثاين   
 املار فاأل ا  االراييةتحدة تاديل النظام الدا لي لفريا  ما  األمم امل   

  ن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  
يقرر املوايقة علـي تاـديل النظـام الـدا لي لفريـا  ـما  األمـم املتحـدة املاـر            

ــا اخلــما      ــن يري ــرح م ــة حســب املقت ــادة   (4)فاأل ــا  االرايي  22فاالستااةــة عــن امل
 التايل:   فالنص

 االسات الالنية  -ثاين عشر ”    
   22البند     

ت ـــون جلســـات يريـــا اخلـــما  و يرقتـــه الااملـــة علنيـــة مـــا   يقـــرر الفريـــا    
 “.  ذلك   ف

 
 املقررات الي ُيوجه انتباه اجمللس  لي ا   - فا  

 ُيوجَّه انتباه اجمللس    املقررات التالية الي اختاذا يريا اخلما .   - 4
 

 42/010   
 تقرير الرئيس 
 ا  املار فاأل ا  االرايية علما فالتقّرير املقدم من الرئيس.   حاط يريا اخلم  

 
 42/014 
 تقرير  مانة يريا اخلما  
  حاط يريا اخلما  علما فالتقرير املقدَّم من األمانة.    
__________ 

  دناه. 11انظر الفقرة  (4) 
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   42/012 
 تقارير الشُّاب    

  ن يريا اخلما :    
الشــاب  شــابة مــن   ــل    02 حــاط علمــا فالتقــارير املقدّمــة مــن      ) (  

، و عـرب عـن تقـديره    شـابة  42االرايية/الللوية التافاـة لفريـا اخلـما  البـالد عـددذا      
 للموج  املمتا  عن ذاه التقارير؛  

ال توحيـد   كد  ن تقارير الُشـاب تا ـس التقـّدم ال ـبل احملـرم  يف جمـ       )ب(  
فللـت   يادت فاض الُشاب فتحقيـا  جنـا ات فـاذرة، يف حـ        األ ا  االرايية؛ وقد

شاٌب   رى عن مواج ة حتـديات. وال تـ ال املشـاكل السياسـية واالقتصـادية تارقـل       
  جناح مساعي فاض الُشاب؛  

 شــ ع اخلــما  علــي االســتفادة مــن الت ــارب املاروةــة يف التقــارير  )ج(  

 السباة عشر الي قدمت ا الُشاب؛  
لــ ا الحــأ  ن تقــارير الُشــاب متباينــة    حــد كــبل مــن حيــ  ذي   )د(  

  فللت فاض الُشـاب عـن جمموعـة متنوعـة مـن األنشـرة الـي        وحمتواذا، حي  وطوهلا
ــات    ــد االجتماع ــل عق ــا مث ــتركة    اةــرلات   ــة، واملشــاريع املش ــع اإلل تروني ، واملواق

 األ رى، فينما رك ت شاٌب   رى علي املالومات القررية؛  
ــا      )ذـ(   ــة  ن الُش ــارير تا ــس حقيق ــ  التق ــوارل ف ــأن الف ــّر ف ب تواجــه  ق

 جمموعة متنوعة من التحديات وقلة يف املوارد؛
نظـــر يف وةـــع واســـتخدام دـــوذج موّحـــد للتقـــارير الـــي ســـتقدم ا   )و(  

ــي  ن       ــوذج ينبلـ ــاا النمـ ــتخدام ذـ ــأن اسـ ــر فـ ــة، و قـ ــدورات املقبلـ ــ ل الـ ــاب  ـ الُشـ
 طوعيا.   ي ون

 
   42/012   
 تقارير موظفي االتصال واملنظمات الدولية   

 خلما :   ن يريا ا  
ي  عــدذا  رفاــة مــن  ريــة وتقريــر شــفو حــاط علمــا فأرفاــة تقــارير  ) (  

 ومنظمات الدولية؛موظفي االتصال 
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 الحأ  ييفا  نه   ترد تقارير من مجيع موظفي االتصال؛ )ب(  
  قر فأعية احلفاظ علي الا قة ف  يريا اخلما  وذؤال  الشركا ؛  )ج(  
ــاون  )د(   ــي  ن التا ــل الســنة  املق اثالتشــارك يف األحــد و اتفــا عل ــة، مث بل

 سي ري تش ياه فقوة.   الدولية للخرائط،
 

   42/015   
 تقرير الفرقة الااملة املانية فأيريقيا   

  ن يريا اخلما :    
 رّحب فالتقرير الاي قدمه منسا الفرقة الااملة املانية فأيريقيا؛ ) (  
تترلـــب فــال ج ــود متيفـــايرة    قــر فــأن احلالـــة املاقــدة يف  يريقيــا      )ب(  

 للمساعدة علي حتقيا  ذداف يريا اخلما ؛
ح  الفرقة الااملة املانيـة فأيريقيـا علـي موا ـلة ج ودذـا مـن  جـل         )ج(  

التوعية فأعية األ ا  االرايية، وشـّ ع البلـدان األيريقيـة علـي موا ـلة فرنـامل عمـل        
 حسب املب  يف تقرير يرقة الامل.   الفرقة الااملة

 
   42/011 
 تـنـفيا القرارات واألنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فالتقييم والتنفيا   

  ن يريا اخلما :    
  حاط علما فالتقارير املقدَّمة يف  طار ذاا البند من جدول األعمال؛ ) (  
ــا  )ب(   ــا الاامــل  رحــب ف ــاهلا الفري ــي يب ــا ســايا    حتســ  ت  ا ود ال نفي

 يــادة  لراييــة علـي الصــايد الـوطر، و    توحيــد األ ـا  اا فـمامل   تالقـة القـرارات امل 
 ياالية األنشرة الي يقوم  ا يريا اخلما  من  جل حتقيا ذاه األذداف؛

ــا       )ج(   ــه الفري ــاي ييفــرلع ف ــامل الامــل اهلــام ال  عــرب عــن تقــديره لمن
ــاي  جــرا      ــك االستقصــا  ال ــل، لــا يف ذل ــدورات  الاام ، واملــؤمرات ه فشــأن تقيــيم ال

وج وده يف جمال مجـع وحفـأ ورقـات الامـل، و نشـا  وتا ـد قاعـدة فيانـات  ا ـة          
 فالقرارات الصادرة عن مؤمر األمم املتحدة املار فتوحيد األ ا  االرايية؛
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ــديره  ييفــا   )د(   ــل يف تشــ يع     عــرب عــن تق ــا الاام   ا  مشــاركة الفري
ــرارات  اخلــم ــاه الق ــي اإلشــارة    ذ ــن  ا  عل ــة   ع ــادئ التوجي ي ــتاانة فاملب ــا االس طري
 الوثائا؛   فشأن

الحـــأ التقـــدم الـــاي  حر تـــه البلـــدان فشـــ ل يـــردي ييمـــا يتالـــا   )ذـ(  
فالتشــرياات والل ــان املانيــة فاأل ــا  االراييــة، واامايــات األكاد يــة، وكــالك        

 التحديات املاثلة  مام تنفيا األطر املؤسسية؛
   نشـــــا  شـــــابة  يريقيـــــا الشـــــمالية،  شـــــاد فـــــاملقترح الـــــداعي   )و(  

األطـراف املانيـة علـي التشـاور ييمـا فينـ ا قبـل  نشـائ ا احملتمـل  ـ ل الـدورة             وح 
 والاشرين.   التاساة

 
   42/012   
األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فالدورات التدريبيـة يف جمـال دراسـة   ـا         

 املواقع االرايية
  ن يريا اخلما :    
  حاط علما فالتقارير املقدَّمة يف  طار ذاا البند من جدول األعمال؛ ) (  
 عرب عن ش ره للفريا الاامل علي الامل القّيم الـاي قـام فـه علـي      )ب(  

 مدى السنوات املاةية؛
شدد علي  ن النشاط الرئيسي للفريا الاامل يتمثـل يف ةـمان تـويل     )ج(  

 رة املتالقة فأ ا  املواقع االرايية يف املستقبل؛موظف  مؤذل  للمشاركة يف األنش
ــه شــابة اإلحصــا ات التافاــة     )د(    عــرب عــن تقــديره للــدعم الــاي قدمت

إلدارة الشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعيـــة يف األمانـــة الاامـــة    الـــدورات التدريبيـــة  
 املقبلة؛   السافقة، وطلب    شابة اإلحصا ات دعم  نشرة التدريب

ــا الاامــل املاــر فرســم      )ذـ(    عــرب عــن تقــديره  ييفــا للتاــاون مــع الفري
اخلرائط التافع ملا د البلدان األمري ية لل لراييا والتاريخ، الـاي ذـو لثافـة شـريك يف     
تنظـــــيم دورات تدريبيـــــة يف جمـــــال دراســـــة   ـــــا  املواقـــــع االراييـــــة يف منرقـــــة   

 ال تينية.    مري ا
الــي يقــوم  ــا املختصــون يف   ــا  املواقــع   شــار     ن طبياــة امل ــام  )و(  

االرايية ويف رسم اخلرائط قـد ترـورت مـن جمـرد عمليـة امـع األ ـا  وإ ي ذـا            
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تا د قواعد البيانات و ـدمات علـي شـب ة اإلنترنـت، و ن حتـدي  البيانـات فشـ ل        
ــي االســتاانة        ــات تاتمــد عل ــة اام ــور مــن  ــ ل تقني ــاون عام ــد ســيترلب تا مت اي

مـاذل، وشـّ ع، يف ذـاا السـيال، علـي القيــام فامل يـد مـن  نشـرة التوعيـة املتالقــة          فاا
 فاأل ا  االرايية.  

 
   42/012   
األنشــرة املتالقــة فــالفريا الاامــل املاــر للفــات فيانــات   ــا  املواقــع االراييــة      

 ومااجم   ا  املواقع االرايية
  ن يريا اخلما :    
ة يف  طـار ذـاا البنـد    التقـارير والبيانـات الشـفوية املقدَّمـ     حاط علما ف ) (  

 األعمال؛ من جدول
 عرب عن ش ره للفريـا الاامـل املاـر للفـات فيانـات   ـا  املواقـع         )ب(  

ل الــاي  فــداه يف جمــال االراييــة وماــاجم   ــا  املواقــع االراييــة علــي االذتمــام ال ــب
  من التقارير الي قّدم ا؛يتب  من الادد ال بل ا تصا ه، حسب ما

ترـرل   والحأ  ييفا  ن ماظم التقارير تناولـت  نشـرة وطنيـة، فينمـا     )ج(  
و ن مجيـع ذـاه التقـارير فيَّنـت  عيـة          نشرة اشتركت يي ا عدة فلـدان، اثنان من ا  

 ؛وعرة ا وتاميم ا مات املتالقة فاأل ا  االرايية عداد آليات لتخ ين املالو
  قواعد فيانـات  وجود اإاه يف األنشرة حنو التركي  علي  نشاالحأ  )د(  

ــات   ــدمات وتربيقـ ــدة    و ـ ــة لاـ ــائ   و متاحـ ــددة الوظـ ــة متاـ ــا  االراييـ ــن األ ـ  عـ
 عن األ ا  االرايية أل راض متنوعة؛ تتيح تويل فياناتمستامل ، 

ه مشــ ع يســاي     تاحــة  الحــأ  ن عــدة تقــارير  شــارت    اإــا   )ذـ(  
 عن   ا  املواقع االرايية جمانا علي شب ة اإلنترنت؛ت البيانا

اسـتخدام نظـام املالومـات االراييـة وموقــع نظـام املالومـات         الحـأ  )و(  
 الو  ت املؤدية    البيانات؛  ( يف WebGISاالرايية علي شب ة اإلنترنت )

ا  عــن األ ــا ــود الــي تتــيح  دمــاج البيانــات  قــّر فبــال امل يــد مــن ا ) (  
ــية للب  ــل األساسـ ــة يف اهلياكـ ــة  االراييـ ــد  عيـ ــة، وفت ايـ ــات امل انيـ ــن  يانـ ــتفادة مـ االسـ

 عن طريا االستاانة فااماذل؛قدَّمة طوًعا والبيانات املادة املالومات االرايية امل
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ــرار      )ح(   ــة جــدامت متوايقــة مامــا مــع الق الحــأ  ن ذــاه االإاذــات اإلجافي
مــؤمر األمــم املتحــدة الثــامن املاــر فتوحيــد األ ــا        الصــادر عــن   1املــؤمر الثــامن/ 

االراييــة، الــاي  و ــي فادمــاج األ ــا  االراييــة فشــ ل  ييفــل يف ذياكــل البيانــات 
امل انية الوطنية واإلقليمية. وقد  قرت انـة اخلـما  املانيـة فـادارة املالومـات االراييـة       

 ا  جلرايية موحدة   ـن االعتمـاد   امل انية علي الصايد الااملي فأعية وةع و تاحة  
 علي ا ك     ساسي من  دارة املالومات االرايية امل انية؛  

قــرارا مــن قــرارات األمــم املتحــدة تتالــا  مــا لاــاجم    01الحــأ  ن  )ط(  
   ا  املواقع االرايية  و فبيانات مت  عدادذا آليا  و فيانات رقمية؛  

ــا الاامــل علــي موا ــلة   )ي(   ــي يقــوم   حــ  الفري  ــا، األعمــال اهلامــة ال
 دراسة منتديات النقاش الي يتيح ا علي شب ة اإلنترنت؛ سيما يف جمال  عادة وال
ــل املم   )ك(   ــة و ييفـ ارســـات  و ـــي الفريـــام الاامـــل امـــع ونشـــر األمثلـ

يريـا اخلــما  علــي   دمــة مــن البلـدان  و الُشــاب لوقــع املقواملسـائل املشــتركة عمومـا،   
 ؛  شب ة اإلنترنت

ــا ا     )ل(   ــة ذــاه املســائل    الفري ــي  حال ــا عل ــة   واي ــر فالدعاي ــل املا لاام
 والنظر يي ا مع  مانة يريا اخلما .   والتمويل،

 
   42/012   
 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار لصرلحات   ا  املواقع االرايية   

  ن يريا اخلما :    
 مة يف  طار ذاا البند من جدول األعمال؛ حاط علما فالتقارير املقدَّ ) (  
صــرلحات   ــا  املواقــع للفريــا الاامــل املاــر ل  عــرب عــن شــ ره )ب(  

 علي األنشرة الي قام  ا؛  االرايية 
ــي يقــوم  ــا،      )ج(   ــام الاامــل علــي موا ــلة األعمــال اهلامــة ال حــ  الفري

ا  و فـرا  حيفـوره علـي    يريـا اخلـم   وجود فيانات رقمية عـن  ال تا ي سيما يف جم وال
ــب ة اإل ــد      شـ ــرلحات قيـ ــات املصـ ــدة فيانـ ــلة فقاعـ ــه املتصـ ــ ل  عمالـ ــن  ـ ــت مـ نترنـ
 حاليا؛ اإلعداد

مسـرد املصـرلحات املسـتخدمة يف     شّ ع الفريا الاامل علي مراجاة )د(  
 ؛  4105توحيد األ ا  االرايية، فد ا فاقد اجتماع يف عام 
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املصرلحات املستخدمة يف توحيـد  و عرب عن تأييده لتحويل مسرد  )ذـ(  
 .األ ا  االرايية من الش ل الورقي    الش ل الرقمي

 
   42/001املقرر    
 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فنظم ال تافة فاحلروف ال تينية   

  ن يريا اخلما :  
 عمال؛ حاط علمامت فالتقارير املقدمة يف  طار ذاا البند من جدول األ ) (  
 قر مع االرتياح فت ايد عدد البلدان الناطقة فللات ال ت تب حبـروف   )ب(  

 التينية وتربا نظم األمم املتحدة املاتمدة ل تافة األ ا  االرايية فاحلروف ال تينية؛  
 عرب عن تقديره للخروات الي اختاهتا تلـك البلـدان  ـدف تربيـا      )ج(  

 حنة وعلي الصايد الدويل علي السوا ؛النظم املاتمدة يف البلدان املا
 شدد علي  عية قافلية التراجع عن  ي نظام مقترح  ن  م ن ذلك؛ )د(  
ح  البلدان الناطقـة فللـات ال ت تـب حبـروف التينيـة و  تسـتامل        )ذـ(  

فاد النظم املاتمدة من األمم املتحدة علي  ن تيفـع نظم ـا الوطنيـة لل تافـة فـاحلروف      
تربق ــا وتقــدم ا    مــؤمر األمــم املتحــدة املقبــل املاــر فتوحيــد األ ــا   ال تينيــة و ن 

 االرايية إلقرارذا؛
ــن       )و(   ــدة مـ ــنظم املاتمـ ــديل الـ ــا فتاـ ــت  مـ ــي قامـ ــدان الـ ــب    البلـ طلـ

ــدة لدراســت ا واعتمادذــا يف     املتحــدة  و األمــم ــنظم اادي   تاــد تربق ــا،  ن تقــدم ال
 مرحلة الحقة؛  

مالومـات عـن  نشـرة الفريـا الاامـل وكـالك عـن نظـم         نوه فاتاحة  ) (  
ال تافة فاحلروف ال تينية علي موقع الفريا الاامل علي شـب ة اإلنترنـت الـاي جـري     

 حتديثه فصورة دورية؛
 يد استمرار االتصال ف  الفريا الاامل واهليئات الدولية الـي تتنـاول    )ح(  

 2واألرقـام املخصصـة والفريـا الاامـل     مواةيع متشا ة، مثل شركة اإلنترنت لأل ا  
 التافاة للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس؛   21املنبثا عن الل نة التقنية 
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ح  الفريا الاامل علي موا لة ج ـوده املباولـة سـايا    االتصـال      )ط(  
فالسلرات الوطنية يف  طار املسائل املتالقة فال تافـة فـاحلروف ال تينيـة، ور ـد حالـة      

 فة فاحلروف ال تينية علي الصايد الااملي.  ال تا
 

   42/000املقرر    
 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فأ ا  البلدان   

  ن يريا اخلما :  
 حاط علما فتقرير الفريا الاامـل وفقائمـة   ـا  البلـدان  ـل الر يـة        ) (  
 ؛“نسخة الامل”
ــل   )ب(   ــا  الفريـــا الاامـ ــر   ثـــل علـــي  عيفـ ــم املتحـــدة املاـ ــا األمـ ، ويريـ

فاملصرلحات فاإلةاية     ـما  آ ـرين نظـرا     سـ ام م يف اسـتاراض وتصـحيح       
 الصيلة ااديدة لقائمة   ا  البلدان الي وةا ا يريا اخلما ؛  

شــ ر الفريــا الاامــل علــي  عمالــه املتوا ــلة يف احلفــاظ علــي قائمــة    )ج(  
   ا  البلدان وحتسين ا.

 
   42/004ملقرر ا   
 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فالدعاية والتمويل   

  ن يريا اخلما :  
  حاط علمامت فالتقارير املقدمة يف  طار ذاا البند من جدول األعمال؛ ) (  
ــي      )ب(   ــل علــي األنشــرة ال ــة والتموي ــا الاامــل املاــر فالدعاي شــ ر الفري

 تقب مت؛ُنفات مؤ رامت والي ستنفا مس
شـــ ع الفريـــا الاامـــل علـــي موا ـــلة عملـــه املمتـــا ، وال ســـيما يف   )ج(  

الن وض فتـويل فيانـات رقميـة عـن يريـا اخلـما ، وذلـك عـم جمموعـة مسـت ملة مـن            
املواد اإلع مية، علي موقع يريا اخلما  علي شب ة اإلنترنت وموقع وي يبيـديا، ومـن   

م املـايل الـ  م للمشـاركة يف التـدريب       ل ما يباله مـن ج ـود  ـدف حتديـد الـدع     
 وحيفور دورات يريا اخلما ؛

إلفــرا   عيــة  4102 يــد  عــ ن يــومل دويل لأل ــا  االراييــة يف عــام  )د(  
 وجدوى يريا اخلما  وعملية توحيد األ ا  االرايية؛
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اتفـا علـي  ن ييفـرلع ذـاا الفريـا الاامـل لسـؤولية امليفـي قــدمامت يف          )ذـ(  
 اه التو ية.تنفيا ذ

 
   42/002املقرر    
 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فالتسميات األجنبية   

  ن يريا اخلما :  
 حــاط علمــا فالتقــارير الــي قطــدمت يف  طــار ذــاا البنــد مــن جــدول      ) (  

األعمال، و ثل علي اا ود الشـاملة لللايـة املباولـة يف حتديـد الفصـل فـ  التسـميات        
 لية والتسميات األجنبية وعلي وةع تااري  جديدة؛احمل
الحأ الصاوفات يف التو ل    اتفال فشأن وةع تاـاري  جديـدة    )ب(  

 نظرامت    التوتر القائم ف  الن وج النظرية والتربيقية؛  
ــرة        )ج(   ــل كــي حيــاول للم ــا الاام ــام الفري ــي  تاحــة الفر ــة  م ــا عل واي

  جديـــدة  ثنـــا  اجتماعـــه الـــاي ســـياقد يف  األ ـــلة االتفـــال فشـــأن وةـــع تاـــاري 
 ؛4102ح يران/يونيه  ذلما ور، النمسا، يف

 يد تركي  الفريـا الاامـل يف املسـتقبل علـي حتديـد ماـايل السـتخدام         )د(  
 التسميات األجنبية؛

رحب فتوثيا دراسـة الف ـوة فـ  اال ـ  احمللـي واألجـنب يف  رفاـة         )ذـ(  
 استئناف املناقشة يف املستقبل؛جملدات، األمر الاي سيتيح 

 شــاد فاســتمرار   ــدار ماــاجم للتســميات األجنبيــة مفصــلة فشــ ل   )و(  
 جيد، والحأ   دار مااجم جديدة قدمت  ييفامت  ثنا  ذاه الدورة.

 
   42/002املقرر    
 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فالنرا   

  ن يريا اخلما :  
قرير الاي قدم دراسة حالة  يرادية  فر ت  عية ي ـم   حاط علما فالت ) (  

 اآلثار املترتبة علي التللات يف النرا؛
  عرب عن االمتنان للفريا الاامل ملا ينفاه من  نشرة مستمرة؛ )ب(  
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 قر فـأن نرـال عمـل الفريـا الاامـل املاـر فـالنرا قـد يـؤثر يف عمـل            )ج(  
ايية فاعتبارذا تراثامت ثقاييـامت، ونظـم ال تافـة فـاحلروف     األيرقة الااملة املانية فاأل ا  االر

 يترلب مشاركة تلك األيرقة الااملة ومساعت ا؛ ال تينية وقد
 تيش ر.   رحب فاملنظم ااديد الجتماعات الفريا الاامل، السيد إلد )د(  

 
 42/005املقرر    
 يية فاعتبارذا تراثامت ثقاييامتاألنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فاأل ا  االرا   

  ن يريا اخلما :  
 حاط علمامت فالتقارير املقدمة يف  طار ذاا البنـد مـن جـدول األعمـال      ) (  

 والبيان الشفوي املقدم يف  طاره؛
 وش ر الفريا الاامل علي ما يباله من ج ود حثيثة؛ )ب(  
   شــــــار    يوائــــــد  تاحــــــة البيانــــــات اهلامــــــة علــــــي املســــــتوي   )ج(  

 والتارخيي؛ الثقايف
ش ع علي موا لة مناقشة التيفارب ف  كل مـن التسـميت  الر يـة     )د(  

 واخلا ة والتحدي القائم  مام توحيد األ ا ؛
ــب،  ييفــل املمارســات واخلــمات يف      )ذـ(   ــيح، حســب الرل عــرض  ن يت

 التاامل مع حاالت التسمية احلساسة، مثل تسمية الشوارع.
مْين ااديـدْين لاقـد االجتماعـات، وعـا السـيدة آنيـت       رحـب فـاملنظ   )و(  

تورنسيو والسيد لي  نيلسون، اللاين سـيتلقيان املسـاعدة مـن يريـا تـوجي ي مؤلـ        
 من ستة  ما ؛

 
   42/001املقرر    
املبـادئ التوجي يـة حملـرري اخلـرائط و لذـم مـن احملـررين ييمـا يتالـا فاسـتخدام              

 الصايد الدويل   ا  املواقع االرايية علي
  ن يريا اخلما :  
 حاط علما فالتقارير املقدمة يف  طار ذاا البند من جـدول األعمـال،    ) (  

 ورحب فالتحديثات األ لة لقائمة املبادئ التوجي ية املتالقة فأ ا  املواقع االرايية؛
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علي ما فاله مـن ج ـود يف اإلشـراف علـي ذـاا       ش ر املنسا السافا )ب(  
 مل اهلام و عرب عن  سفه   ا  اةرراره ل ستقالة؛المنا

 و ي الدول األعيفا  الي   تاد فاد مبادئ توجي يـة تتالـا فأ ـا      )ج(  
 ؛2املواقع االرايية  ن تفال ذلك، ويقا للقرار املؤمر الرافع/

ــة        )د(   ــادئ التوجي ي ــام املب ــأن تســت مل فانتظ ــدول األعيفــا  ف  و ــي ال
 أ ا  املوقع االرايية، من  جل حتديث ا  وال فأول.احلالية املتالقة ف

 رحب فاملنسا ااديد  لذارد رامبل.   )ذـ(  
 

   42/002املقرر    
 قيفايا   رى تتالا فأ ا  املواقع االرايية   

  ن يريا اخلما :  
  حاط علمامت فالتقارير املقدمة يف  طار ذاا البند من جدول األعمال؛ ) (  
ســلرات الوطنيــة الــي تتــو  توحيــد املقــاييس علــي موا ــلة   حــ  ال )ب(  

عمل ا امل ـم لللايـة، وعلـي عـرض إار ـا يف الـدورات املقبلـة، وال سـيما ييمـا يتالـا           
 اودة البيانات؛

الحــأ وجــود التحــدي الواةــح املتمثــل يف تراجــع الــدعم املقــدم     )ج(  
 علم األ ا  واألحباث املتصلة فه وتدذور حالت ما؛

ــة        )د(   ــل ويؤكــد  عي ــؤمر املقب ــي امل ــرض عل ــرار ُيا ــداد ق ــي  ع شــ ع عل
 البحوث املتالقة فأ ا  األماكن.

  
 البنود الي نظر يي ا يريا اخلما  - ثانيا 
 تقرير الرئيس -  ل  

من جدول  عماله يف جلسـتيه األو  والثامنـة، املاقـودت      4نظر يريا اخلما  يف البند  - 2
تقريـــر ”، علـــي التـــوايل. وكـــان ماروةـــا عليـــه 4102 يار/مـــايو  4 فريل و نيســـان/ 42يف 

 ، والاي قدمه الرئيس.GEGN/28/10، الوارد يف الوثيقة “الرئيس
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 اإلجرا  الاي اختاه يريا اخلما   
 يار/مـايو، مشـروع مقـرر مقـدم      4اعتمد يريا اخلما  يف جلسته الثامنة، املاقـودة يف   - 2

 (.42/010فا ، املقرر  - الفرع  والمن املقررين )انظر 
 

 تقرير  مانة يريا اخلما  - فا  
من جدول  عماله يف جلسـتيه األو  والثامنـة، املاقـودت      2نظر يريا اخلما  يف البند  - 5
، علــي التــوايل. وكــان ماروةــا عليــه تقريــر  مانــة 4102 يار/مــايو  4نيســان/ فريل و  42يف 

واســـتمع يريـــا اخلـــما ، يف جلســـته األو ،   .GEGN/28/11لوثيقـــة يريـــا اخلـــما  الـــوارد يف ا
ــد      ــة. وقـ ــل األمانـ ــه ةثـ ــت  يل  د  فـ ــان اسـ ــدة    فيـ ــات املتحـ ــابة الواليـ ــن شـ ــبل مـ  د   ـ

 األمري ية/كندا فبيان.
 

 اإلجرا  الاي اختاه يريا اخلما   
و، مشـروع مقـرر مقـدم     يار/مـاي  4اعتمد يريا اخلما  يف جلسته الثامنة، املاقـودة يف   - 1

 (.42/014فا ، املقرر  - من املقررين )انظر الفرع  وال
 

 تقارير الُشاب   - جيم 
من جدول  عماله يف جلسـتيه األو  والثامنـة، املاقـودت      2نظر يريا اخلما  يف البند  - 2
ــوايل. وكــان ماروةــا عليــه يف جلســته   4102 يار/مــايو  4 نيســان/ فريل و 42يف  ، علــي الت

 W.P.9/4 و W.P.3/4مـــن  جـــل عرةـــ ا، وورقـــات الامـــل      W.P.77/4األو ، ورقـــة الامـــل  
 W.P.59/4 و W.P.58/4 و W.P.37/4 و W.P.36/4 و W.P.32/4 و W.P.24/4 و W.P.18/4 و
 W.P.74/4 و W.P.70/4 و W.P.69/4 و W.P.66/4 و W.P.65/4 و W.P.63/4 و W.P.62/4 و
 للالم. W.P.75/4 و
لسة األو   ييفا، استمع يريا اخلما     استاراض عام قدمه اخلبل مـن شـابة   ويف اا - 2

 - فلدان الشمال. و د  الرئيس واخلما  من شابة الواليات املتحدة/كنـدا، والشـابة الرومانيـة   
اهليلينيـة، والشــابة الارفيــة فتاليقــات  و طرحـوا  ســئلة؛ وقــدم اخلــبل مـن شــابة فلــدان الشــمال    

 شات فشأن ذاا البند.موج ا للمناق
 

 اإلجرا  الاي اختاه يريا اخلما   
 يار/مايو، مشـروع مقـرر مقـدم     4واعتمد يريا اخلما  يف جلسته الثامنة، املاقودة يف  - 2

 (.42/012املقرر  -فا ،  - من املقررين، وذلك فصيلته املادلة شفويامت )انظر الفرع  وال
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 الدولية تقرير موظفي االتصال واملنظمات - دال 
من جدول  عماله يف جلسـتيه الثانيـة والثامنـة، املاقـودت       5نظر يريا اخلما  يف البند  - 01
، علــي التــوايل. وكــان ماروةــا عليــه، يف جلســته  4102 يار/مــايو  4 نيســان/ فريل و 42يف 

ــل    ــات الام ــة، ورق ــد،  W.P.76/5 و W.P.72/5 و W.P.34/5 و W.P.6/5الثاني ــاا البن  . ويف  طــار ذ
 .  GEGN/28/7كان ماروةامت علي يريا اخلما  للالم الوثيقة 

ــة املاقــودة يف   - 00 ــا اخلــما     عــروض    42ويف االســة الثاني نيســان/ فريل، اســتمع يري
قدم ا موظفو االتصال التـافاون للمنظمـة اهليدرو راييـة الدوليـة، واجمللـس الـدويل لالـوم   ـا          

 األرقام املخصصة، والرافرة الدولية لرسم اخلرائط.األع م، وشركة اإلنترنت لأل ا  و
ويف االسة نفس ا،  د  الرئيس واخلما  من شـابة فلـدان الشـمال، والشـابة الارفيـة،       - 04

وشابة البلدان الناطقة فاهلولندية واألملانيـة، وشـابة الواليـات املتحـدة األمري ية/كنـدا، وشـابة       
 سئلة، وقدم الرئيس موج ا للمناقشة.   يريقيا اانوفية فبيانات  و طرحوا  

 
 اإلجرا  الاي اختاه يريا اخلما   

 يار/مـايو، مشـروع مقـرر مقـدم      4اعتمد يريا اخلما  يف جلسته الثامنة، املاقـودة يف   - 02
 (.  42/012فا ، املقرر  - من املقررين )انظر الفرع  وال

 
 تقرير يرقة الامل املانية فأيريقيا - ذا  

من جدول  عماله يف جلسـتيه الثانيـة والثامنـة، املاقـودت       1يريا اخلما  يف البند  نظر - 02
، علـي التـوايل. ويف جلسـته الثانيـة، كـان ماروةـا       4102 يار/مايو  4 نيسان/ فريل و 42يف 

. ويف االسة نفس ا، استمع يريـا اخلـما     عـرض    W.P.29/6علي الفريا الاامل ورقة الامل 
قــة الامــل املانيــة فأيريقيــا. و د  الــرئيس واملنســا واخلــما  مــن شــابة  يريقيــا    قدمــه منســا ير

الوسري، والشابة الارفية، وشابة  يريقيـا الشـرقية فتاليقـات  و طرحـوا  سـئلة؛ وقـدم الـرئيس        
 موج ا للمناقشة فشأن ذاا البند.  

 
 اإلجرا  الاي اختاه يريا اخلما   

 يار/مايو، مشروع مقـرر مقـدم    4ه الثامنة، املاقودة يف اعتمد الفريا الاامل يف جلست - 05
 (.42/015املقرر  -فا ،  - من املقررين، وذلك فصيلته املادلة شفويامت )انظر الفرع  وال
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 تنفيا القرارات واألنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فالتقييم والتنفيا - واو 
 عمالـه يف جلسـاته الثانيـة والثالثـة والثامنـة،      مـن جـدول    2نظر يريـا اخلـما  يف البنـد     - 01

، علي التوايل. ويف جلسـته الثانيـة،   4102 يار/مايو  4نيسان/ فريل، و  42و  42املاقودة يف 
ــل    ــات الامــــ ــه ورقــــ ــا عليــــ ــان ماروةــــ  W.P.42/7 و W.P.41/7 و W.P.31/7 و W.P.27/7كــــ

ــن  جـــــــــــل   W.P.71/7 و W.P.55/7 و W.P.52/7 و W.P.50/7 و W.P.47/7 و W.P.46/7 و مـــــــــ
 للالم. GEGN/28/9 و GEGN/28/8والوثيقتان  عرة ا؛

نيســان/ فريل، اســتمع يريــا اخلــما         42ويف االســة الثانيــة  ييفــامت، املاقــودة يف     - 02
عروض قدم ا منظم اجتماعات الفريا الاامل املار فـالتقييم والتنفيـا. وقـدمت عـروض  ييفـا      

حدة األمري ية/كندا، وشابة آسيا الشرقية )فاسـتثنا  الصـ (،   من  ما  من شابة الواليات املت
والشـــابة الارفيـــة، وشـــابة فلـــدان الشـــمال، وشـــابة  يريقيـــا اللرفيـــة. و د  الـــرئيس ومـــنظم   
االجتماعات واخلما  من شـابة البلريـا، وشـابة الواليـات املتحـدة األمري يـة/ كنـدا، وشـابة         

والشـابة الارفيـة، وشـابة  يريقيـا الوسـري فتاليقـات        فلـدان الشـمال، وشـابة  يريقيـا اانوفيـة،     
 وطرحوا  سئلة، تو  مقدمو الاروض الرد علي ا.  

نيسان/ فريل، استمع يريا اخلـما     عـروض قـدم ا     42، املاقودة يف 2ويف االسة  - 02
 ــما  مــن الشــابة الارفيــة، وشــابة فلــدان الشــمال، وشــابة آســيا الشــرقية )فاســتثنا  الصــ (.   
و د  الرئيس ومنظم االجتماعات و ما  من الشابة الارفيـة، وشـابة فلـدان الشـمال، وشـابة      
الصــ  وشــابة الواليــات املتحدة/كنــدا فتاليقــات وطرحــوا  ســئلة تــو  مقــدمو الاــروض الــرد  

 علي ا. وقدم منظم االجتماعات موج ا للمناقشة فشأن ذاا البند.  
 

 اإلجرا  الاي اختاه يريا اخلما   
 يار/مـايو، مشـروع مقـرر مقـدم      4اعتمد يريا اخلما  يف جلسته الثامنة، املاقـودة يف   - 02

 (.42/011فا ، املقرر  - من املقررين، وذلك فصيلته املادلة شفويامت )انظر الفرع  وال
 

األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فالدورات التدريبيـة يف جمـال دراسـة   ـا       - اي  
 االرايية املواقع

مـن جـدول  عمالـه يف جلسـاته الثالثـة والرافاـة والثامنـة،         2نظر يريا اخلما  يف البنـد   - 41
. وكــان ماروةـا عليــه يف جلســته الثالثــة  4102 يار/مــايو  4 نيســان/ فريل و 42املاقـودة يف  
 .W.P.67/8و  W.P.53/8و  W.P.40/8و  W.P.33/8 ورقات الامل
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ســتمع يريــا اخلــما     عــرض قدمــه مــنظم اجتماعــات الفريــا  ويف االســة نفســ ا، ا - 40
ــنظم     ــة. و د  مـ ــا  املواقـــع االراييـ ــة   ـ ــال دراسـ ــة يف جمـ الاامـــل املاـــر فالـــدورات التدريبيـ
ــا        ــا الوســري، وشــابة  يريقي ــا الشــرقية، وشــابة  يريقي ــن شــابة  يريقي االجتماعــات و ــما  م

مال، وشابة الواليات املتحدة/كندا، وشابة شـرل  اانوفية، والشابة الارفية، وشابة فلدان الش
 وروفــا الوســري وجنــوب شــرل  وروفــا فتاليقــات وطرحــوا  ســئلة تــو  مــنظم االجتماعــات   

 علي ا. الرد
واستمع يريا اخلما  يف جلسته الرافاة    عـروض قـدم ا  ـما  مـن الشـابة الارفيـة،        - 44

لواليـات املتحدة/كنـدا. و د  الـرئيس ومـنظم     وشابة آسيا الشرقية )فاستثنا  الص (، وشابة ا
االجتماعات واخلما  من تلـك الشـاب فتاليقـات وطرحـوا  سـئلة تـو  مقـدمو الاـروض الـرد          

 علي ا. وفاد ذلك قدم منظم االجتماعات موج ا للمناقشة.
 

 اإلجرا  الاي اختاه يريا اخلما   
 يار/مـايو، مشـروع مقـرر مقـدم      4يف  اعتمد يريا اخلما  يف جلسته الثامنة، املاقـودة  - 42

 (.42/012فا ، املقرر  - من املقررْين )انظر الفرع  وال
 

األنشــرة املتالقــة فــالفريا الاامــل املاــر للفــات فيانــات   ــا  املواقــع االراييــة    - حا  
 ومااجم   ا  املواقع االرايية

اته الرافاـة واخلامسـة والثامنـة،    من جدول  عماله يف جلس 2نظر يريا اخلما  يف البند  - 42
 يار/مايو، علي التوايل. وكان ماروةـا عليـه، للنظـر     4نيسان/ فريل و  21و  42املاقودة يف 

ــد، ورقــات الامــل    W.P.16/9و  W.P.15/9و  W.P.12/9و  W.P.7/9و  W.P.5/9و  W.P.1/9يف البن
 W.P.49/9و  W.P.48/9و  W.P.45/9و  W.P.22/9و  W.P.21/9و  W.P.20/9و  W.P.19/9و 
 W.P.79/9و  W.P.2/9مــن  جــل عرةــ ا وورقتــا الامــل      W.P.73/9و  W.P.56/9و  W.P.54/9 و

 للالم.
واستمع يريا اخلما ، يف جلسته الرافاة،    عروض قـدم ا مـنظم اجتماعـات الفريـا      - 45

االراييـة و ـما  مـن     الاامل املار للفات فيانات   ا  املواقع االرايية ومااجم   ـا  املواقـع  
شابة آسيا الشرقية )فاستثنا  الصـ (، وشـابة جنـوب  ـرب آسـيا )فاسـتثنا  البلـدان الارفيـة(،         
والشــابة الارفيــة، وشــابة البلــدان الناطقــة فاهلولنديــة واألملانيــة، وشــابة فلــدان الشــمال. و د    

ل آسـيا، وشـابة   الرئيس ومنظم االجتماعات و ـما  مـن الشـابة الارفيـة، وشـابة جنـوب شـر       
 -  يريقيا اانوفية، وشابة الواليات املتحدة/كنـدا، وشـابة فلـدان الشـمال، والشـابة الرومانيـة      
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اهليلينيـة، وشــابة البلـدان الناطقــة فالفرنســية، فتاليقـات وطرحــوا  ســئلة تـو  مقــدمو الاــروض     
 علي ا. الرد
آســيا الشــرقية  ويف جلســته اخلامســة، اســتمع    عــروض قــدم ا  ــما  مــن شــابة         - 41

)فاستثنا  الص (، وشابة الواليات املتحدة/كندا، وشابة آسيا الوسري، وشابة جنوب شـرل  
 وروفا، وشابة  مري ا ال تينية. و د  منظم االجتماعات و ما  مـن الشـابة الارفيـة، وشـابة     

لبلريـا، وشـابة   اهليلينيـة، وشـابة ا   -  يريقيا اانوفية، وشابة فلدان الشمال، والشابة الرومانية
البلدان الناطقة فاهلولندية واألملانية فتاليقات وطرحوا  سئلة تو  مقدمو الاـروض الـرد علي ـا.    

 وفاد ذلك قدم منظم االجتماعات موج ا للمناقشة الي جرت فشأن البند.
 

 اإلجرا  الاي اختاه يريا اخلما   
 يار/مـايو، مشـروع مقـرر مقـدم      4 اعتمد يريا اخلما  يف جلسته الثامنة، املاقـودة يف  - 42

 (.42/012فا ، املقرر  - من املقررْين )انظر الفرع  وال
 

 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار لصرلحات   ا  املواقع االرايية - طا  
ــد    - 42 ــا اخلــما  يف البن ــة،      01نظــر يري ــه يف جلســتيه اخلامســة والثامن ــن جــدول  عمال م

 يار/مايو، علي التوايل. وكان ماروةا عليه ورقتـا الامـل    4نيسان/ فريل و  21املاقودت  يف 
W.P.38/10  وW.P.44/10 .من  جل عرة ما 

ــات        - 42 ــنظم اجتماع ــدم ا م ــروض ق ــا اخلــما ، يف جلســته اخلامســة،    ع واســتمع يري
ــة و ــما  مــن شــابة شــرل  و        ــع االرايي ــا الاامــل املاــر لصــرلحات   ــا  املواق ــا الفري روف

الوسري وجنوب شرل  وروفا. و د  مـنظم االجتماعـات و ـما  مـن شـابة البلـدان الناطقـة        
فاهلولنديــة واألملانيــة، والشــابة الارفيــة، وشــابة فلــدان الشــمال فتاليقــات وطرحــوا  ســئلة تــو  

 مقدمو الاروض الرد علي ا.
 

 اإلجرا  الاي اختاه يريا اخلما   
 يار/مـايو، مشـروع مقـرر مقـدم      4جلسته الثامنة، املاقـودة يف  اعتمد يريا اخلما  يف  - 21

 (.42/012فا ، املقرر  - من املقررْين، وذلك فصيلته املادلة شفويا )انظر الفرع  وال
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 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فنظم ال تافة فاحلروف ال تينية - يا  
ــه يف جلســاته اخلامســة والسادســة  مــن جــدول  00نظــر يريــا اخلــما  يف البنــد   - 20  عمال

ــودة يف   ــة، املاق ــل     4نيســان/ فريل و  21والثامن ــا الام ــه ورقت ــايو. وكــان ماروةــا علي  يار/م
W.P.8/11  وW.P.4/11 .من  جل عرة ما 

اخلامسـة،    عــرض قدمــه  ـبل مــن شــابة جنــوب    واستمع يريا اخلما ، يف جلسته   - 24
رفية(. و د  منظم االجتماعـات فتاليقـات وطـرح  سـئلة تـو        رب آسيا )فاستثنا  البلدان الا

 مقدم الارض الرد علي ا.
واستمع يريا اخلما ، يف جلسته السادسة،    عرض قدمـه مـنظم اجتماعـات الفريـا      - 22

الاامــل. و د  مــنظم االجتماعــات و ــما  مــن شــابة الصــ  فتاليقــات وطرحــوا  ســئلة تــو   
 وفاد ذلك قدم منظم االجتماعات موج ا للمناقشة.مقدم الارض الرد علي ا. 

 
 اإلجرا  الاي اختاه يريا اخلما   

 يار/مايو، مشـروع مقـرر مقـدم     4اعتمد يريا اخلما ، يف جلسته الثامنة، املاقودة يف  - 22
 (.42/001فا ، املقرر  - من املقررْين، وذلك فصيلته املادلة شفويا )انظر الفرع  وال

 
 شرة املتالقة فالفريا الاامل املار فأ ا  البلداناألن - كاف 

من جدول  عماله يف جلستيه السادسة والثامنـة. وكـان    04نظر يريا اخلما  يف البند  - 25
 للالم. W.P.60/12من  جل عرة ا وورقة الامل  W.P.61/12ماروةا عليه ورقة الامل 

رض قدمه  ـبل مـن شـابة الواليـات     واستمع يريا اخلما ، يف جلسته السادسة،    ع - 21
املتحدة/كنــدا،  د  فتاليقــات عليــه  ــما  مــن شــابة شــرل  وروفــا الوســري وجنــوب شــرل   

 اهليلينية.- وروفا والشابة الرومانية
 

 اإلجرا  الاي اختاه يريا اخلما   
دم  يار/مـايو، مشـروع مقـرر مقـ     4اعتمد يريا اخلما  يف جلسته الثامنة، املاقـودة يف   - 22

 (.42/000من املقررْين )انظر الفصل األول، الفرع فا ، املقرر 
 

 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فالدعاية والتمويل - الم 
من جدول  عماله يف جلستيه السادسة والثامنـة. وكـان    02نظر يريا اخلما  يف البند  - 22

 من  جل عرة ما. W.P.35/13ة  ا املتصل والوثيقة W.P.25/1ماروةا عليه ورقة الامل 
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ويف االسة نفس ا، استمع يريا اخلـما     عـروض قـدم ا مـنظم اجتماعـات الفريـا        - 22
الاامل و بل من شابة البلدان الناطقة فالفرنسية. و د  مـنظم االجتماعـات والـرئيس و ـما      

وشــابة  يريقيــا اانوفيــة، مــن شــابة  يريقيــا الشــرقية، والشــابة الارفيــة، وشــابة آســيا الشــرقية، 
وشــابة فلــدان الشــمال، وشــابة الصــ ، وشــابة البلــدان الناطقــة فاهلولنديــة واألملانيــة، وشــابة    

 الواليات املتحدة/كندا فتاليقات وطرحوا  سئلة تو  مقدمو الاروض الرد علي ا.
 

 اإلجرا  الاي اختاه يريا اخلما   
 يار/مـايو، مشـروع مقـرر مقـدم      4ة، املاقـودة يف  اعتمد يريا اخلما  يف جلسته الثامن - 21

 (.42/004فا ، املقرر  - من املقررْين )انظر الفرع  وال
 

 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فالتسميات األجنبية - ميم 
ــد    - 20 ــا اخلــما  يف البن ــه يف جلســاته السادســة والســافاة     02نظــر يري مــن جــدول  عمال

ووثـــائا   ـــرى متصـــلة  ـــا ذـــي   W.P.13/14روةـــا عليـــه ورقـــة الامـــل والثامنـــة. وكـــان ما
W.P.11/14  وW.P.26/14  وW.P.64/14 .من  جل عرة ا 

واستمع الفريا الاامل، يف جلسته السادسة،    عرض قدمه منظم اجتماعات الفريـا   - 24
دان الشـمال  الاامل املار فالتسميات األجنبية. و د  منظم االجتماعات و ـما  مـن شـابة فلـ    

 والشابة الارفية فتاليقات وطرحوا  سئلة تو  مقدم الارض الرد علي ا.
ويف جلسته السافاة، استمع يريا اخلما     عروض قدم ا ةثلو شابة فلـدان الشـمال    - 22

وشــابة شــرل  وروفــا الوســري وجنــوب شــرل  وروفــا. و د  مــنظم االجتماعــات فتاليقــات   
اـروض الـرد علي ـا. وفاـد ذلـك قـدم مـنظم االجتماعـات مـوج ا          وطرح  سئلة تو  مقـدمو ال 

 للمناقشة.
 

 اإلجرا  الاي اختاه يريا اخلما   
 يار/مـايو، مشـروع مقـرر مقـدم      4اعتمد يريا اخلما  يف جلسته الثامنة، املاقـودة يف   - 22

 (.42/002فا ، املقرر  - من املقررْين )انظر الفرع  وال
 

 ة فالفريا الاامل املار فالنرااألنشرة املتالق - نون 
من جدول  عمالـه يف جلسـتيه السـافاة والثامنـة. وكـان       05نظر يريا اخلما  يف البند  - 25

 من  جل عرة ا. W.P.10/15ماروةا عليه ورقة الامل 
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واستمع الفريا الاامل، يف جلسته السـافاة،    عـرض قدمـه  ـبل مـن شـابة الصـ .         - 21
  مــن شــابة البلريــا، وشــابة  يريقيــا اانوفيــة، والشــابة الارفيــة، وشــابة  و د  الــرئيس و ــما

فلدان الشمال فتاليقات وطرحوا  سئلة تو  مقدم الارض الرد علي ا. وفاد ذلك قدم الـرئيس  
 موج ا للمناقشة.

 
 اإلجرا  الاي اختاه يريا اخلما   

 يار/مـايو، مشـروع مقـرر مقـدم      4اعتمد يريا اخلما  يف جلسته الثامنة، املاقـودة يف   - 22
 (.42/002فا ، املقرر  - من املقررْين، وذلك فصيلته املادلة شفويا )انظر الفرع  وال

 
 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فاأل ا  االرايية فاعتبارذا تراثا ثقاييا - س  

لسـافاة والثامنـة. وكـان    من جدول  عمالـه يف جلسـتيه ا   01نظر يريا اخلما  يف البند  - 22
مــن  جــل عرةــ ما يف  طــار ذــاا البنــد   W.P.68/16و  W.P.17/16ماروةــا عليــه ورقتــا الامــل 

 للالم. W.P.57/16وورقة الامل 
،    عـــروض قـــدم ا  ـــما  مـــن شـــابة      واستمع الفريا الاامل، يف جلسته السافاة - 22

لشـمال، وشـابة جنـوب شـرل آسـيا. و د       البلدان الناطقة فاهلولندية واألملانية، وشابة فلدان ا
 - فبيان  بل مـن شـابة الواليـات املتحدة/كنـدا. و د  الـرئيس و ـما  مـن الشـابة الرومانيـة         

 اهليلينية، وشابة آسـيا الشـرقية )فاسـتثنا  الصـ (، وشـابة البلريـا، وشـابة الواليـات املتحـدة/         
وب شــرل آســيا، وشــابة البلــدان كنــدا، وشــابة الصــ ، وشــابة  يريقيــا اانوفيــة، وشــابة جنــ 

الناطقة فاهلولندية واألملانية فتاليقات وطرحوا  سـئلة تـو  مقـدمو الاـروض الـرد علي ـا. وفاـد        
 ذلك قدم الرئيس موج ا للمناقشة.

 
 اإلجرا  الاي اختاه يريا اخلما   

قــرر  يار/مــايو، مشــروع م 4اعتمــد يريــا اخلــما  يف جلســته الثامنــة، الــي ُعقــدت يف  - 51
 (.42/005فا ، املقرر  - فصيلته املادلة شفويا )انظر الفرع  وال مقدم من املقررْين، وذلك

 
املبادئ التوجي يـة حملـرري اخلـرائط و لذـم مـن احملـررين ييمـا يتالـا فاسـتخدام           - ع  

 األ ا  االرايية علي الصايد الدويل
جلسـتيه السـافاة والثامنـة. وكـان      من جدول  عمالـه يف  02نظر يريا اخلما  يف البند  - 50

ــه ورقــات الامــل   مــن  جــل  W.P.78/17و  W.P.28/17و  W.P.23/17و  W.P.14/17ماروةــا علي
 عرة ا.



 E/2014/78 

 

24/32 14-53894 

 

واستمع يريا اخلما ، يف جلسته السافاة،    عروض قدم ا  ـما  مـن شـابة البلـدان      - 54
يقيـا الشـرقية. ويف االسـة ذاهتـا،     الناطقة فاهلولندية واألملانية، وشابة فلدان الشمال، وشـابة  ير 

ــة        ــة فاهلولندي ــدان الناطق ــدا، وشــابة البل ــات املتحدة/كن ــن شــابة الوالي ــرئيس و ــما  م  د  ال
واألملانية، فتاليقات وطرحوا  سئلة تو  مقدمو الاروض الرد علي ـا. و طعلـن ا تيـار  ـبل مـن      

ظم املقبــل الجتماعــات الفريـــا   شــابة البلــدان الناطقــة فاهلولنديــة واألملانيــة كـــي ي ــون املــن       
ــرئيس      الاامــل ــة. وفاــد ذلــك قــدم ال املاــر فاملبــادئ التوجي يــة املتالقــة فأ ــا  املواقــع االرايي
 للمناقشة. موج ا

 
 اإلجرا  الاي اختاه يريا اخلما   

 يار/مـايو، مشـروع مقـرر مقـدم      4اعتمد يريا اخلما  يف جلسته الثامنة، املاقـودة يف   - 52
 (.42/001فا ، املقرر  - ررْين )انظر الفرع  والمن املق

 
 قيفايا   رى تتالا فأ ا  املواقع االرايية - يا  

من جدول  عمالـه يف جلسـتيه السـافاة والثامنـة. وكـان       02نظر يريا اخلما  يف البند  - 52
 من  جل عرة ا. W.P.51/18و  W.P.43/18و  W.P.39/18ماروةا عليه ورقات الامل 

استمع يريا اخلما ، يف جلسته السافاة،    عروض قدم ا  ـما  مـن شـابة البلـدان     و - 55
ــدان الشــمال، وشــابة آســيا الشــرقية )فاســتثنا  الصــ (. و د        ــة، وشــابة فل الناطقــة فالمتلالي
الرئيس و ما  من شابة اململ ة املتحدة، وشابة جنوب شـرل آسـيا، وشـابة فلـدان الشـمال،      

ة )فاستثنا  الص (، والشابة الارفية، وكـالك ةثلـون عـن شـركة جوجـل،      وشابة آسيا الشرقي
فتاليقات وطرحوا  سـئلة تـو  مقـدمو الاـروض الـرد علي ـا. وفاـد ذلـك قـدم الـرئيس مـوج ا            

 للمناقشة.
 

 اإلجرا  الاي اختاه يريا اخلما   
روع مقـرر مقـدم    يار/مـايو، مشـ   4اعتمد يريا اخلما  يف جلسته الثامنة، املاقـودة يف   - 51

 (.42/002فا ، املقرر  - من املقررْين )انظر الفرع  وال
 

 اإلعداد ملؤمر األمم املتحدة احلادي عشر املار فتوحيد األ ا  االرايية -  اد 
مـن جـدول  عمالـه يف جلسـته الثامنـة. وكـان ماروةـا         02نظر يريا اخلما  يف البند  - 52

قت ملؤمر األمـم املتحـدة احلـادي عشـر املاـر فتوحيـد األ ـا         جدول األعمال املؤ’’عليه للالم 



E/2014/78 
 

 

14-53894 25/32 

 

، الـاي مت  قـراره يف املـؤمر الااشـر. ووجـه الـرئيس       GEGN/28/3، الوارد يف الوثيقـة  ‘‘االرايية
 انتباه يريا اخلما     الوثيقة.

 
 عروض  ا ة - قاف 

 ة:استمع يريا اخلما    ل الدورة    الاروض اخلا ة التالي - 52
ــة   ’’ ) (  ــع: االإاذــات يف نظــم املالومــات االرايي ــوة املوق قدمــه يف االســة   ،‘‘ق

ــا       ــة، وشــابة  يريقي ــرئيس و ــما  مــن الشــابة الارفي ــة. و د  ال ــنظم البيئي ــة ةثــل ما ــد ال الثالث
اانوفية، وشابة فلدان الشمال، وشابة  يريقيا الوسري، فتاليقات وطرحوا  سـئلة تـو  مقـدم    

 د علي ا.الارض الر
، قدمــه يف االســة ‘‘إديــد نظــام مجــع وختــ ين   ــا  األمــاكن يف النــرويل  ’’ )ب( 

الرافاة  بل من شابة فلدان الشمال. و د  الرئيس و ما  من شابة  يريقيـا الشـرقية، وشـابة    
بة اهليلينيـة، وشـا   -  يريقيا اانوفية، وشابة فلدان الشمال، والشابة الارفية، والشابة الرومانيـة 

 الواليات املتحدة/كندا فتاليقات وطرحوا  سئلة تو  مقدم الارض الرد علي ا.
ــة أل ــراض األمــم املتحــدة   ’’ )ج(  ــة امل اني املقــدم يف االســة  ‘‘ املالومــات االرايي

اخلامسة من ةثل قسم رسم اخلرائط التافع إلدارة الدعم امليداين فاألمانة الاامـة. و د  الـرئيس   
بة الارفيـة، وشـابة  يريقيـا اانوفيـة، وشـابة  يريقيـا الوسـري، وشـابة البلـدان          و ما  من الشا

ــة   ــة فالفرنســية، والشــابة الروماني ــدان الشــمال، وشــابة اململ ــة      - الناطق ــة، وشــابة فل اهليليني
 املتحدة فتاليقات وطرحوا  سئلة تو  مقدم الارض الرد علي ا.

ــ ا يف   ” )د(  ــة و ماكن ــة األ ــا  االرايي ــة     عي ــادرة األمــم املتحــدة املتالق  طــار مب
قدمـه يف االسـة السادسـة ةثـل عـن       “فادارة املالومات االرايية امل انية علـي الصـايد الاـاملي   

و ـما  مـن   شابة اإلحصا ات التافاة إلدارة الشؤون االقتصـادية واالجتماعيـة. و د  الـرئيس    
ــات املتحدة  ــابة الوالي ــة    ش ــدان الناطق ــابة البل ــدا، وش ــدان    /كن ــابة فل ــة، وش ــة واألملاني فاهلولندي

الشمال، والشـابة الارفيـة، وشـابة  يريقيـا الوسـري، وشـابة شـرل  وروفـا الوسـري وجنـوب           
 شرل  وروفا، فتاليقات وطرحوا  سئلة تو  مقدم الارض الرد علي ا.

، قدمه يف االسـة السـافاة   ‘‘ت امل املالومات االرايية امل انية واإلحصائية’’ (ذـ) 
ثــل عــن شــابة اإلحصــا ات التافاــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة. و د  الــرئيس   ة

و ما  من الشابة الارفية، وشابة البلدان الناطقة فاهلولنديـة واألملانيـة، وشـابة  يريقيـا الشـرقية      
م )فاستثنا  الص (، وشابة جنوب شرل آسيا، وشابة  يريقيا اانوفيـة، والرافرـة الدوليـة لرسـ    

 اخلرائط، فتاليقات وطرحوا  سئلة تو  مقدم الارض الرد علي ا.  
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، قدمــه يف االســة الثامنــة ةثــل عــن قســم  ‘‘املصــرلحات يف األمــم املتحــدة’’ )و( 
املصرلحات واملراجـع التـافع إلدارة شـؤون اامايـة الاامـة واملـؤمرات. و د  الـرئيس و ـما          

ألملانيـة، وشـابة الصـ ، وشـابة الواليـات املتحدة/كنـدا،       من شابة البلدان الناطقة فاهلولندية وا
 والشابة الارفية فتاليقات وطرحوا  سئلة تو  مقدم الارض الرد علي ا.

  
 جدول األعمال املؤقت للدورة التاساة والاشرين وم ان ومواعيد اناقادذا -ثالثا  

لثامنـة. وكـان ماروةـا    مـن جـدول  عمالـه يف االسـة ا     41نظر يريا اخلما  يف البند  - 52
راييـة عـن دورتـه    مـم املتحـدة املاـر فاأل ـا  اال    تقرير يريـا  ـما  األ  ’’عليه مقرران عنواهنما 

’ “الثامنة والاشرين ومواعيد وم ان اناقاد الدورة التاساة والاشرين وجدول  عماهلـا املؤقـت  
(GEGN/28/L.1 و )’’    ــر فا ــما  املاـ ــا اخلـ ــي لفريـ ــام األساسـ ــديل النظـ ــة تاـ ــا  االراييـ ‘‘ أل ـ
(GEGN/28/L.2.) 

اهليلينيـة فتاليـا وطـرح سـؤاال،      - ويف االسة نفس ا،  د   بل من الشابة الرومانيـة  - 11
ــان القــائم فأعمــال مــدير شــابة اإلحصــا ات التافاــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية      كمــا  د  فبي

األم  الاـام، يتالـا فاآلثـار املترتبـة     ، فاسم س رتل يريا اخلما  فيانا شفوياواالجتماعية. وت  
 .GEGN/28/L.1يف املي انية المناجمية علي مشروع املقرر 

 
 اإلجرا  الاي اختاه الفريا الاامل  

، مشــروع 4102 يار/مــايو  4اعتمــد الفريــا الاامــل يف جلســته الثامنــة، املاقــودة يف   - 10
  ل (. - ال)انظر الفرع  و GEGN/28/L.2و  GEGN/28/L.1املقررْين 

  
 اعتماد التقرير - رافاا 

مـن جـدول  عمالـه. وكـان ماروةـا       40نظر يريا اخلما  يف جلسته الثامنـة يف البنـد    - 14
ــرين )   ــه الثامنـــة والاشـ ــة (GEGN/28/L.3عليـــه مشـــروع التقريـــر عـــن دورتـ ،    جانـــب ورقـ

لــدورة، ر يــة تتيفــمن مشــروع االســتنتاجات والتو ــيات واملقــررات الصــادرة عــن ا         ــل
 عرة ما املقرران.

ويف االسة نفس ا،  د  الرئيس واملقرران و ما  من شـابة الواليـات املتحدة/كنـدا،     - 12
وشــابة آســيا الشــرقية )فاســتثنا  الصــ (، وشــابة جنــوب شــرل آســيا، وشــابة شــرل  وروفــا    

 - ومانيـة الوسري وجنوب شرل  وروفا، وشابة البلريا، وشابة اململ ة املتحدة، والشـابة الر 
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اهليلينية، وشابة البلدان الناطقة فاهلولندية واألملانية، وشابة  يريقيا الشرقية فبيانـات  طد لـت يف   
 سياق ا تادي ت علي مشروع التقرير والورقة  ل الر ية.

 
 اإلجرا  الاي اختاه الفريا الاامل  

مـايو، مشـروع التقريـر عـن      يار/ 4اعتمد يريا اخلما  يف جلسته الثامنـة، املاقـودة يف    - 12
دورته الثامنة والاشرين، فصيلته املادلة شفويا،    جانب مشـروع االسـتنتاجات والتو ـيات    
ــر      واملقــررات الــواردة يف الورقــة  ــل الر يــة، وكلــ  املقــررْين فوةــع الصــيلة الن ائيــة للتقري

 فادراج وقائع االسة.
  

 تنظيم الدورة -  امسا 
 ويترة اناقادذا ايتتاح الدورة -  ل  

ــس االقتصــادي واالجتمــاعي     - 15 ــرر اجملل ــم   4102/452عمــ  لق ــا  ــما  األم ــد يري ، عق
املتحــدة املاـــر فاأل ـــا  االراييــة دورتـــه الثامنـــة والاشــرين لقـــر األمـــم املتحــدة يف الفتـــرة مـــن     

ئاست ا نائبـا  . وقد عقد يريا اخلما  مثاين جلسات تو  ر4102 يار/مايو  4نيسان/ فريل     42
 الرئيس، يلجان  ورميلينع )ذولندا(، ونايمة يرحية )تونس(، يف  ياب الرئيس فيل واط ) ستراليا(.

 
 احليفور - فا  

من املشـارك  الـاين  ثلـون الشـاب االراييـة والللويـة التافاـة         022وحيفر االسة  - 11
 .GEGN/28/4  يف الوثيقة لفريا اخلما  )انظر مريا ذاا التقرير(. وترد قائمة املشارك

 
  عيفا  م تب الدورة -جيم 

 كان  عيفا  م تب الدورة عل النحو التايل: - 12
 الرئيس:
 فيل واط ) ستراليا( 

 
 نائبا الرئيس:

 يلجان  ورميليند )ذولندا(   
 نايمة يرحية )تونس( 
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 املقرران:
 فيدير  املتويت )الدادرك( 
 ألمري ية(ترينت فاملل )الواليات املتحدة ا 

ــي   ــا  رلســا  الشُ:ــاب انظــر:       /http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn ول طــ ع عل

divisions.html. :وكانت األيرقة الااملة مش لة من األعيفا  التالية   الذم 
 

 يرقة الامل املانية فأيريقيا
 منظم االجتماع:

  فراذيم عروى 
 

 دريبية يف جمال دراسة   ا  املواقع االراييةالفريا الاامل املار فالدورات الت
 منظم االجتماع:

 يلجان  ورميليند 
 

 الفريا الاامل املار للفات فيانات   ا  املواقع االرايية ومااجم   ا  املواقع االرايية
 منظم االجتماع:

 جيورجيو  اتشيدو -فيل  
 

 لراييةالفريا الاامل املار لصرلحات   ا  املواقع اا
 منظم االجتماع:

 ستايان نيستروم 
 

 الفريا الاامل املار فنظم ال تافة فاحلروف ال تينية 
 منظم االجتماع:

 فيتر فال 
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 الفريا الاامل املار فأ ا  البلدان
 منظم االجتماع:

 ليو ديلون 
 

 الفريا الاامل املار فالدعاية والتمويل
 منظم االجتماع:

 فيدر  املتوف 
 

 ا الاامل املار فالتقييم والتنفياالفري
 منظم االجتماع:

 سوجناي تشو 
 

 الفريا الاامل املار فالتسميات األجنبية
 منظم االجتماع:

 فيتر جوردان 
 

 الفريا الاامل املار فالنرا  
 منظم االجتماع:

 (2) لذارد رامبل 
 

 الفريا الاامل املار فاأل ا  االرايية فاعتبارذا تراثا ثقاييا
 منظما االجتماع:

  نيت تورنسيو 
 لي  نيلسون 

 

__________ 

 .4102 يار/مايو  0 االسة السافاة املاقودة يف انُتخب يف (2) 
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 البيانات االيتتاحية -دال  
ــتح يلجــان  ورميلينــد )ذولنــدا(، نائــب      - 12 ــرئيس فيــل واط ) ســتراليا( ايت ــة عــن ال فالنياف

ــدت يف      ــي ُعقــ ــة األو  الــ ــما  يف االســ ــا اخلــ ــرين لفريــ ــة والاشــ ــدورة الثامنــ ــرئيس، الــ الــ
 .4102نيسان/ فريل  42
ــ ا    و - 12 ــة، ومنـ ــية املقبلـ ــام األساسـ ــوج ا للم ـ ــة، مـ ــه االيتتاحيـ ــرئيس، يف تاليقاتـ ــدم الـ قـ

 االستفادة القصوى من الت نولوجيات الراذنة يف تا ي   عمال يريا اخلما .
ــة إلدارة       - 21 ــدير شــابة اإلحصــا ات التافا ــائم فأعمــال م و د  ســتيفان شواينفســت، الق

ايتتـاحي  وجـ  ييـه مـا حققـه يريـا اخلـما  مـن  ـ ل           الشؤون االقتصادية واالجتماعية، فبيان
 عمله من  جنا ات وع مات فار ة يف اآلونة األ لة.

 
  قرار جدول األعمال -ذا   

ــت )      - 20 ــه املؤق ــته األو  جــدول  عمال ــا اخلــما  يف جلس ــر يري ( فصــيلته GEGN/28/1 ق
 املنقحة شفويا علي النحو التايل:

 فرنامل الامل املؤقت.   قرار جدول األعمال و - 0 
 تقرير الرئيس.   - 4 
 تقرير  مانة يريا اخلما .   - 2 
 تقارير الشُّاب.   - 2 
 تقرير موظفي االتصال واملنظمات الدولية.   - 5 
 األنشرة املتالقة ففرقة الامل املانية فأيريقيا.   - 1 
 فالتقييم والتنفيا.  تـنـفيا القرارات واألنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار  - 2 
دراســة  األنشــرة املتالقــة فــالفريا الاامــل املاــر فالــدورات التدريبيــة يف جمــال  - 2 

   ا  املواقع االرايية.
األنشرة املتالقة فالفريا الاامـل املاـر للفـات فيانـات   ـا  املواقـع االراييـة         - 2 

 ومااجم   ا  املواقع االرايية.
 قة فالفريا الاامل املار لصرلحات   ا  املواقع االرايية.  األنشرة املتال - 01 
 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فنظم ال تافة فاحلروف ال تينية.   - 00 
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 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فأ ا  البلدان.   - 04 
 لتمويل.  األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فالدعاية وا - 02 
 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فالتسميات األجنبية.   - 02 
 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فالنرا.   - 05 
 األنشرة املتالقة فالفريا الاامل املار فاأل ا  االرايية فاعتبارذا تراثا ثقاييا.   - 01 
و لذم من احملررين ييمـا يتالـا فاسـتخدام     املبادئ التوجي ية حملرري اخلرائط - 02 

 علي الصايد الدويل.   ة  ا  املواقع االرايي
 قيفايا   رى تتالا فأ ا  املواقع االرايية.   - 02 
 اإلعداد ملؤمر األمم املتحدة احلادي عشر املار فتوحيد األ ا  االرايية.   - 02 
ــث ث     - 41  ــدورة ال ــد وم ــان اناقــاد ال ــا  ــما  األمــم املتحــدة املاــر   مواعي لفري

 فاأل ا  االرايية وجدول  عماهلا املؤقت.  
 اعتماد التقرير.   - 40 

 
 .(GEGN/2/12ويف االسة األو   ييفا، اعتمد يريا اخلما  وثيقة تنظيم  عماله ) - 24
 

 الوثائا - واو 
ا  يف دورتــه    ــن االطــ ع علــي الوثــائا الــي كانــت ماروةــة علــي يريــا اخلــم          - 22

ــة ــا    الثامنــــ ــع شــــ ــي موقــــ ــرين علــــ ــت:    والاشــــ ــب ة اإلنترنــــ ــي شــــ ــا ات علــــ بة اإلحصــــ
http://unstats.unorg/unsd/geoinfo/ungegn/ungegnSession28.html ومــــــــــد ل ،PaperSmart ،

-http://papersmart.unmeetings.org/en/ecosoc/ungegn/twentu-eighth علــــــــــــــي املوقــــــــــــــع:

session/agenda/. 
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 املريا

 قائمة فأ ا  الشُّاب املشاركة  
   

 شابة  يريقيا الوسري
 شابة  يريقيا الشرقية
 شابة  يريقيا اانوفية
 شابة  يريقيا اللرفية

 الشابة الارفية
 شابة آسيا الشرقية )فاستثنا  الص (

 شابة جنوب شرل آسيا  
 شابة جنوب  رب آسيا )فاستثنا  البلدان الارفية(

 شابة البلريا
 لتيةالشابة الس
 شابة الص 

 شابة البلدان الناطقة فاهلولندية واألملانية
 شابة شرل  وروفا الوسري وجنوب شرل  وروفا

 شابة  وروفا الشرقية، ومشال آسيا ووسر ا
 شابة شرل البحر األفيض املتوسط )فاستثنا  البلدان الارفية(

 شابة البلدان الناطقة فالفرنسية
 شابة  مري ا ال تينية

 ان الشمالشابة فلد
 شابة جنوب  رب احمليط اهلادئ
 شابة البلدان الناطقة فالمتلالية

 اهليلينية -الشابة الرومانية 
 شابة اململ ة املتحدة

 شابة الواليات املتحدة/كندا


