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نيويورك 17-8 ،آب/أغسطس 2017
البند  4من جدول األعمال
التأمؤ ؤ يف املاض ؤؤي والنظؤ ؤ يف احلاضؤ ؤ والتطلؤ ؤ
إىل املستقب  :الذك ى السؤنوةة اخلمسؤو ملؤر
األم املتح املعي بتوحي األمساء اجلغ افية

مش وع ق ار مق م من رئيس مر األم املتح احلادي عش املعي بتوحي األمساء اجلغ افية
يوصي فريق خرباء األمم املتحدة املعين بتوحيد األمسـاء اجلغرافيـ اجمللـس االقتصـاي واالجتمـاعي
ابعتماي مشروع القرار التايل:

تنظي ف ةق خرباء األم املتح املعي ابألمساء اجلغ افية وأساليب عمله يف املستقب
إ اجمللس االقتصادي واالجتماعي،
إذ ةشري إىل قراره  715ألف (ي )27-املؤرخ  23نيسان/أبريل  1959الذ طلب فيه اجمللس
إىل األمــن العــا إنشــاء فريــق صــغر مــن اخلـرباء االستشــارين للنظــر يف املشــا ل التقنيـ وصــياغ توصــيا
للتوحيد احمللي لألمساء اجلغرافي وتقدمي تقرير إىل اجمللس،
وإذ حيؤؤي علمؤؤا ابلتقريــر األول لـذلك الفريــق الــذ أ ــد فيــه أن مــن الضــرور عقــد مــؤ ر يويل
بشأن توحيد األمساء اجلغرافي  ،ومبقررا اجمللس االقتصاي واالجتماعي الالحق املتعلق بعقد املؤ را ،
وإذ ةشؤ ؤؤري إىل مقـ ــرره ( 1314ي )44-املـ ــؤرخ  31أاير/مـ ــايو  1968الـ ــذ وافـ ــق فيـ ــه عل ـ ـ
اختصاصــا فريــق اخل ـرباء املخص ـ املعــين ابألمســاء اجلغرافي ـ  ،الــذ مســي فيمــا بعــد فريــق خ ـرباء األمــم
املتح ــدة املع ــين ابألمس ــاء اجلغرافي ـ ـ  ،مبوج ــب املق ــرر ال ــذ اخت ــذه اجملل ــس يف جلس ــته  1854املعق ــوية يف
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وإذ ةركؤ مؤن ج ةؤ أهــدا فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعــين ابألمسـاء اجلغرافيـ  ،املسـتمدة مــن
املق ــرر ( 1314ي )44-امل ــؤرخ  31أاير/م ــايو  ،1968وال س ــيما ه ــد أت ي ــد أمهي ـ ـ توحي ــد األمس ــاء
اجلغرافي عل الصعيدين الوطين والدويل وبيان املنافع النامج عن هذا التوحيد،
وإذ ةش ؤؤري إىل أن اجملل ــس واف ــق ،يف مق ــرره  116/1988امل ــؤرخ  25أاير/م ــايو  ،1988علـ ـ
النظــا األساســي والنظــا الــداخلي لفريــق خ ـرباء األمــم املتحــدة املعــين ابألمســاء اجلغرافي ـ  ،وأنــه وافــق ،يف
مقرريـ ـ ـ ــه  226/1993امل ـ ـ ـ ــؤرخ  12ـ ـ ـ ــو /يولي ـ ـ ـ ــه  1993و  307/2002امل ـ ـ ـ ــؤرخ  25تش ـ ـ ـ ـرين األول/
أ توبر  ،2002عل صيغتن جديدتن للنظا األساسي،
وإذ أيخ ؤؤذ يف اعتب ؤؤار قـ ـرار اجلمعيـ ـ العامـ ـ  1/70امل ــؤرخ  25أيل ــول/س ــبتمرب  2015املعن ــون
”حتويـل عاملنــا خطـ التنميـ املسـتدام لعــا  ،“2030وإذ ةشؤ د علـ أمهيـ تنفيــذ هـذه اخلطـ اجلديــدة
الطموح  ،مبا يف ذلك أمهي توحيد األمساء اجلغرافي ،
وإذ ةشؤ ؤؤري إىل مقـ ــرر فريـ ــق خ ـ ـرباء األمـ ــم املتحـ ــدة املعـ ــين ابألمسـ ــاء اجلغرافي ـ ـ  101/29املـ ــؤرخ
 29نيســان/أبريــل  )1(2016الــذ رحــب فيــه فريــق اخل ـرباء مببــايرة مكتب ـه الرامي ـ إىل التفكــر يف يفي ـ
حتسـن طرائـق عمـل الفريـق ،ونـوه ابملقحرحـا احملـدية الـي قـدماا املكتـب واتفـق علـ أن مـن املفيـد القيــا
يوراي مبراجع طرائق عمل فريق اخلرباء هبد االستجاب بفعاليـ لالحتياجـا املتغـرة يف جمـال السياسـا
وللبيئ املتغرة لتكنولوجيا املعلوما واالتصاال ؛
وإذ ةش ؤؤري أةض ؤؤا إىل قـ ـراره  27/2016امل ــؤرخ  27ــو /يولي ــه  2016بش ــأن تعزي ــز الحرتيب ــا
املؤسسـي يف جمــال إيارة املعلومــا اجلغرافيـ املكانيـ  ،الــذ أ ـد فيــه احلاجـ إىل تعزيـز التنســيق واالتســا
يف جمــال إيارة املعلومــا اجلغرافي ـ املكاني ـ عل ـ الصــعيد العــاملي بشــأن مســائل مــن بيناــا بنــاء القــدرا ،
ووضــع املعــاير ،ومجــع البيــا  ،ونشــر البيــا  ،وتبــايل البيــا  ،مــن خــالل آليــا التنســيق املناســب ،
مبا يف ذلك ياخل منظوم األمم املتحدة األوسع نطاقا ،مع االستفاية مـن عمـل جلنـ اخلـرباء املعنيـ إبيارة
املعلوما اجلغرافي املكاني عل الصعيد العاملي،
وإذ ةش د عل اتساع نطا خربة فريـق اخلـرباء واإلسـاا الـذ يقدمـه يف توحيـد وإيارة األمسـاء
اجلغرافي ـ عل ـ الصــعد الــوطين واإلقليمــي والعــاملي وأثــره يف مجيــع مواضــيع التنمي ـ العاملي ـ  ،وعل ـ ضــرورة
مواصل بر مج عمله؛
وإذ ةق أبن وجوي آلي وهيكل جعن وطوعين متكاملن ويقومان عل التشارك ويتألفان مـن
أفرقـ عاملـ وشـعب لغويـ وجغرافيـ ضـمن إطـار حـدي يتبـع أسـاليب عمـل منقحـ مـن شـأنه أن يفضــي
إىل حتقيق فاءا تشغيلي ووفورا يف التكاليف للدول األعضاء وعل نطا منظوم األمم املتحدة،
 - 1ةق ر أن يتوقف مؤ ر األمم املتحـدة املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـ وفريـق خـرباء األمـم
املتح ــدة املع ــين ابألمس ــاء اجلغرافيـ ـ بش ــكلاما احل ــالين وأن ين ــدجما يف ش ــكل هيئـ ـ فرعيـ ـ اتبعـ ـ للمجل ــس
االقتص ــاي واالجتم ــاعي حت ــتف بواليـ ـ ــل منام ــا ،حس ــب االقتض ــاء ،و ــذلك بقـ ـرارا م ــؤ ر األم ــم
املتحـدة املعــين بتوحيــد األمســاء اجلغرافيـ وابملســؤولي عــن تنفيـذها ،تُســم فريــق خـرباء األمــم املتحــدة املعــين
ابألمسـاء اجلغرافيـ وتتـألف مـن ممثلـن عـن الــدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة ،مبـن يف ذلـك اخلـرباء املعينــون
__________
( )1انظر  ،E/2016/66الفرع األول  -ابء.
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من احلكوما  ،وتر ز عل املسائل التقني املرتبط بتوحيد األمساء اجلغرافي الي قد تدعم ،عند االقتضـاء،
اجلوانب ذا الصل من خط التنمي املستدام لعا 2030؛
 - 2ةق ؤ ر أةضؤؤا أن يعقــد فريــق خ ـرباء األمــم املتحــدة املعــين ابألمســاء اجلغرافي ـ يورات ـه ــل
ســنتن وذلــك ،م ــن حي ـ املب ــدأ ،ملــدة مخس ـ أاي ابتــداء مــن ع ــا  ،2019عل ـ أن تك ــون لــه الس ــلط
الكاملـ لتحديــد اجتاهــه االسـحراتيجي واعتمــاي قـرارا تقــد إىل اجمللـس االقتصــاي واالجتمــاعي ،والقــدرة
عل االستجاب يف الوقت املناسب لالحتياجا الي تقتضياا بيئ تقني سريع التغر والتوسع؛
 - 3ةق ؤ ر كؤؤذل أن يعقــد فريــق اخل ـرباء يوراتــه يف نيويــورك ،مــع إمكاني ـ عقــد يورا يف
مكان بديل اتبع لألمم املتحدة أو يف بلد معن ،إذا التزمت يول عضو ابستضاف الدورة و ويلاا؛
 - 4ةرك ؤ مؤؤن ج ة ؤ ضــرورة النظــر يف ســبل جتنــب ا يواجي ـ وتــداخل اجلاــوي ،إن وجــدا،
و ذلك تعزيز العمل املشـحرك بـن فريـق اخلـرباء وجلنـ اخلـرباء املعنيـ إبيارة املعلومـا اجلغرافيـ املكانيـ علـ
الصعيد العاملي ،مع مراعاة أن األما ن واألجسا اجلغرافي املكاني الي تشر إلياا األمساء اجلغرافي ينبغـي
أن يكون هلا موقع جغرايف مكاين يتحدي من خالل اإلطار املرجعي اجليوييسي العاملي؛
 - 5ةق ؤ ر اإلبقــاء عل ـ املكتــب املنتخــب لفريــق اخل ـرباء لإلش ـرا عل ـ العملي ـ االنتقالي ـ
للفحرة  ،2019 - 2017عل أساس استثنائي؛
 - 6ةقؤ ؤ ر أةض ؤؤا أن يق ــو املكت ــب بص ــياغ النظ ــا ال ــداخلي ابلتش ــاور الوثي ــق م ــع ال ــدول
األعضاء يف األمم املتحدة وأن يعرضه عل اجمللس االقتصاي واالجتماعي العتمايه ،شيا مع إجراءا
هيئ ــا اجملل ــس االقتص ــاي واالجتم ــاعي ذا الص ــل  ،وذل ــك قب ــل انعق ــاي ال ــدورة األوىل لفري ــق اخلـ ـرباء،
وأن يكــون هــذا النظــا الــداخلي موضــوع عملي ـ تفــاو مفتوح ـ ويشــمل ،مــن بــن أمــور أخــر  ،النقــا
التالي
(أ)

حتديد هيكل املكتب وطرائق االنتخاب وشرو اخلدم ؛

(ب) اهليكــل التشــغيلي لفريــق اخل ـرباء ،مبــا يف ذلــك يور ونطــا أ جلســا عام ـ أو جلــان
تقنيـ أو أفرقـ عاملـ أو هيا ــل ُشـعب تـد إىل تقــدمي الــدعم للبلــدان يف وضــع أو تنقــي بـرامج لتوحيــد
األمساء اجلغرافي ؛
(ج) وضع مشروع جدول أعمال للدورة األوىل يعكس ،حيثما أمكن ،جـدويل أعمـال آخـر
يورة لفريق اخلرباء وآخر مؤ ر لألمم املتحدة معين بتوحيد األمساء اجلغرافي ؛
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(ي)

عمليا االستعرا

(ه)

املشار .

اجلاري فيما يتصل هبيكل فريق اخلرباء وأساليب عمله؛
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