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 فريق خرباء األمم املتحدة املعين ابألمساء اجلغرافية
 الثالثونالدورة 

    2017آب/أغسطس  18و  7
 مشروع تقرير  

 
 )الدامنرك( غاملتوفتبيدير  :ررانـــاملق  
 )الوالايت املتحدة األمريكية( ابملرترينت    

  
 تنظيم الدورة  

 افتتاح الدورة ومدهتا -ألف  
، عقـد رريـخ اـ األ األمـم املتحـدة 2016/259عمال مبقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاع   - 1

 .2017آب/أغســـطس  18و  7يف مقـــر األمـــم املتحـــدة يف  الثالثـــناملعــاب مسألءـــاأل ايةراريـــة دورتـــ  
 وعقد رريخ اخل األ ] [ جلسات.

 
 احلضور - ابء 

املررـــخ(.  ب ايةرارية/اللةويــة ليريـــخ اخلــ األ )ا  ــرع  حضــر الــدورة ] [ ماــاروا اثلـــون الا ــ - 2
 .GEGN/30/4وترد قائمة املاارون يف الوثيقة 

 
 أعضاء مكتب الدورة -جيم  

 أتلف مكتب الدورة من األعضاأل التالية أءاؤهم: - ٣
 :الرئيس

 وات )أسرتاليا( ويليام 

https://undocs.org/ar/GEGN/30/4
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 :انئبا الرئيس
 رريجان أورميلينغ )هولندا( 
 ررحية )تو س( عيمة  
 :املقرران
 بيدير غاملتورت )الدامنرك( 
 ترينت مسملر )الوالايت املتحدة( 
ــــــــــــــــــــــــــعب ا  ــــــــــــــــــــــــــر املوقــــــــــــــــــــــــــ :   ولالطــــــــــــــــــــــــــالظ علــــــــــــــــــــــــــ  أءــــــــــــــــــــــــــاأل رؤســــــــــــــــــــــــــاأل الا 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/divisions.html . ووا ـــــــت مكاتـــــــب األررقـــــــة العاملـــــــة
 مكو ة وما يل :

 اليريخ العامل املعاب أبرريقيا
 :املنسخ

 يإبراهيم عطو  
 اليريخ العامل املعاب مسلدورات التدريبية يف جمال دراسة األءاأل الطبةرارية

 :الداع  إىل االجتماظ
 رريجان أورميلينغ 

 ءاأل الطبةراريةاليريخ العامل املعاب مبليات بياانت ومعاجم األ
 :الداع  إىل االجتماظ

 جيورجيو زاتايدو -بيري  
 اليريخ العامل املعاب مبصطلحات أءاأل املواق  ايةرارية

 :الداع  إىل االجتماظ
 ستاران  يسرتوم 

 اليريخ العامل املعاب بن م الكتابة مسحلروف الالتينية 
 :الداع  إىل االجتماظ

 بيرت مسل 
 أبءاأل البلدان اليريخ العامل املعاب

 :إىل االجتماظيان الداع

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/divisions.html
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/divisions.html
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 إليزابيث واليارين 
 ليو ديلون 

 اليريخ العامل املعاب مسلدعاية والتمويل
 :الداع  إىل االجتماظ

 بيدير غاملتورت 
 اليريخ العامل املعاب مسلتقييم والتنييذ

 :الداع  إىل االجتماظ
 سو ةجاي تاو 

 األجنبيةاليريخ العامل املعاب مسلتسميات 
 :الداع  إىل االجتماظ

 بيرت جوردان 
 اليريخ العامل املعاب مسلنطخ

 :الداع  إىل االجتماظ
 تيريد تياالر 

 اليريخ العامل املعاب مسألءاأل ايةرارية مسعتبارها ترااث ثقاريا
 :إىل االجتماظ ةالداعي

 آ يت تور سيو 
 حملرري اخلرائط وغريهم من احملررين املبادئ التوجيهية املتعلقة أبءاأل املواق  ايةرارية

 :املنسخ
 رامبل غريهارد 

 أما ة رريخ ا األ األمم املتحدة املعاب مسألءاأل ايةرارية
ســــــتييان سياينيســــــت، مــــــدير ســــــعبة اشحصــــــاألات التابعــــــة شدارة الاــــــ ون االقتصــــــادية  

 واالجتماعية يف األما ة العامة

 سيسيل بليك، سعبة اشحصاألات 
 رراين، سعبة اشحصاألاتريلما  
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 الكلمات االفتتاحية -دال  
ليريـــخ اخلـــ األ يف جلســـتها األوىل  الثالثـــنوات )أســـرتاليا(، الـــدورة  الـــرئيس، ويليـــامارتـــت   - 4

 .2017آب/أغسطس  7 املعقودة يف
األمـم ملـ رر التحضـريات وأوجز الرئيس يف ولمت  االرتتاحية املهام الرئيسية املقبلة، مبا ريها  - 5

 املتحدة احلادي عار املعاب بتوحيد األءاأل ايةرارية.
وألقــ  ســتييان سياينيســت، مــدير ســعبة اشحصــاألات التابعــة شدارة الاــ ون االقتصــادية  - 6

سـلط واالجتماعية، بياان ارتتاحيا أوجز ريـ  اشاـازات الـق حققهـا رريـخ اخلـ األ يف األو ـة األاـرية و 
 .الضوأل عل  أ اطة اليريخ

 
 إقرار جدول األعمال - هاء 

 ( عل  النحو التايل:GEGN/30/1جدول أعمال  امل قت ) أقر رريخ اخل األ يف جلست  األوىل أيضا   - 7
 ارتتاح الدورة. - 1
 إقرار جدول األعمال. - 2
 تقارير األررقة العاملة. - ٣
 االتصال.تقارير موظي   - 4
املســــائل التن يميــــة املتعلقــــة مبــــ رر األمــــم املتحــــدة احلــــادي عاــــر املعــــاب بتوحيــــد  - 5

 ايةرارية. األءاأل
 استعراض الن ام األساس  ليريخ ا األ األمم املتحدة املعاب مسألءاأل ايةرارية. - 6
 ا تخاب أعضاأل املكتب.  - 7
احلــــادي عاــــر املعــــاب بتوحيــــد  التخطــــيط لتنييــــذ تورــــيات مــــ رر األمــــم املتحــــدة - 8

 األءاأل ايةرارية.
 األررقة العاملة لالحتياجات املستقبلية. - 9
جدول األعمال امل قت للدورة احلادية والثالثن ليريخ ا األ األمم املتحدة املعاب  - 10

 مسألءاأل ايةرارية.
 مسائل أارى. - 11

 (.GEGN/30/5/Rev.1عمال  )رريخ اخل األ تن يم أ  يسها، اعتمدويف ايلسة  - 8
 ٣آب/أغسـطس، يف البنـد  7  ر رريخ اخل األ، يف جلستي  األوىل والثا ية املعقـودتن يف و  - 9

من جدول األعمال واستم  إىل تقارير مقدمـة مـن مـن م اجتماعـات اليريـخ العامـل املعـاب مبليـات 

https://undocs.org/ar/GEGN/30/1
http://undocs.org/GEGN/28/12
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ألءاأل الطبةرارية؛ ومن م اجتماعات اليريـخ العامـل املعـاب بـن م الكتابـة مسحلـروف بياانت ومعاجم ا
الالتينيــــة؛ ومــــن م اجتماعــــات اليريــــخ العامــــل املعــــاب مسلــــدورات التدريبيــــة يف جمــــال دراســــة األءــــاأل 
الطبةرارية؛ ومن م اجتماعات اليريخ العامل املعاب مسلتسميات األجنبية؛ ومن م اجتماعـات اليريـخ 

عامل املعاب مسلتقييم والتنييذ؛ ومن م اجتماعات اليريـخ العامـل املعـاب مسلدعايـة والتمويـل؛ ومنسـخ ال
املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة أبءــاأل املواقــ  ايةراريــة حملــرري اخلــرائط وغــريهم مــن احملــررين لالســتخدام 

لعامـــل املعـــاب مسألءـــاأل الــدويل؛ ومنســـخ اليريـــخ العامـــل املعـــاب أبرريقيـــا؛ ومـــن م اجتماعـــات اليريـــخ ا
 ايةرارية مسعتبارها ترااث ثقاريا.

مـن جـدول األعمـال واسـتم  إىل  4و  ر رريخ اخلـ األ أيضـا ، يف جلسـت  الثا يـة، يف البنـد  - 10
تقارير مقدمة من اجمللس الدويل لعلوم أءاأل األعـالم؛ وهيةـة اش رت ـت لءءـاأل واألرقـام املخصصـة؛ 

الـدويل؛ واليريـخ  وينة األءاأل ايةرارية املارتوة بن الرابطة الدوليـة لرسـم اخلـرائط واال ـاد ايةـرايف
العامــل املعــاب مسألءــاأل ايةراريــة التــاب  للمجلــس املاــرتك بــن أعضــاأل رابطــة الــدول املســتقلة املعــاب 
مسييوديسيا ورسم اخلرائط والسجل العقاري واستاعار األرض من بُعـد؛ ومعهـد البلـدان األمريكيـة 

 للجةراريا والتاريخ.
مــــن جــــدول األعمــــال واعتمــــد  5خ اخلــــ األ يف البنــــد ويف ايلســــة الثا يــــة أيضــــا ،   ــــر رريــــ - 11

 ماروظ تن يم أعمال امل رر.
 

 اعتماد التقرير - واو 
 ماــــروظ   2017آب/أغســــطس  18املعقــــودة يف  الثالثــــةاعتمــــد رريــــخ اخلــــ األ يف جلســــت   - 12

(، لتقداـ  إىل اجمللـس االجتمـاع  واالقتصـادي، GEGN/30/L.1) الثالثـنالتقرير عن أعمال دورت  
 وأذن ملقرري  بوض  الصيةة النهائية للتقرير مسلتااور م  أعضاأل مكتب  وأما ت .

 
 الواثئق - زاي 

املوقــــ   يف الثالثــــناكــــن االطــــالظ علــــ  الواثئــــخ املعروضــــة علــــ  رريــــخ اخلــــ األ يف دورتــــ   - 1٣
 األمــــــــــــــــــــــــــم املتحـــــــــــــــــــــــــدة علـــــــــــــــــــــــــ  العنــــــــــــــــــــــــــوانالاـــــــــــــــــــــــــبك  لاـــــــــــــــــــــــــعبة اشحصـــــــــــــــــــــــــاألات يف 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/ungegnSession30.html. 
  

https://undocs.org/ar/GEGN/30/L.1
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/ungegnSession30.html
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/ungegnSession30.html
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  املرفق
 اجلغرافية/اللغويةقائمة أبمساء الشُّعب   

 سعبة أرريقيا الوسط 
 الارقيةسعبة أرريقيا 

 سعبة أرريقيا اينوبية
 سعبة أرريقيا الةربية

 الاعبة العربية
 سعبة آسيا الارقية )مسستثناأل الصن(

 سعبة جنوب سرق آسيا
 سعبة جنوب غرب آسيا )مسستثناأل البلدان العربية(

 سعبة البلطيخ
 الاعبة السلتية
 سعبة الصن

 سعبة البلدان الناطقة مسهلولندية واألملا ية
 أورومس الوسط  وجنوب سرق أورومس سعبة سرق

 سعبة أورومس الارقية، ومشال آسيا ووسطها
 سعبة سرق البحر األبيض املتوسط )مسستثناأل البلدان العربية(

 سعبة البلدان الناطقة مسلير سية
 سعبة أمريكا الالتينية
 سعبة بلدان الامال

 ئسعبة جنوب غرب احمليط اهلاد
 مسل تةاليةسعبة البلدان الناطقة 

 اهليلينية -الاعبة الروما ية 
 سعبة اململكة املتحدة

 ووندااألمريكية سعبة الوالايت املتحدة 
 


