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  الجغرافية باألسماء المعني المتحدة األمم خبراء فريق
 2019 عام دورة

  2019 أيار/مايو 3 - نيسان/أبريل 29 نيويورك،
 املؤقت* األعمال جدول من )ج( 3 البند

 إنشاااااء ذلك في بما األعمال، تنظيم تنظيمية: مسااااا  
 الفرعية الهيئات

   
 األعمال تنظيم  

  
 العامة األمانة من مذكرة  

 بدداألءدداء املعين املتحددد  األمم خرباء فريق لدددور  املقرتحددان الزمين واجلدددول األعمددال تنظيم أُعددد   - 1
 االقتصدددددددددددددا   واجمل س العامة اجلمعية عن الصدددددددددددددا ر  الصددددددددددددد ة ذات باملقررات عملا  2019 لعام اجلغرافية

 احملد  الوقت ضددددددددددددددمن األعمال جدول بنو  يف النظر تيسددددددددددددددر أجل من اخلرباء فريق ومكتب واالجتماعي
 ل فريق. املخصصة واخلدمات

 ،2018 نيسددددددان/أبريل 29 االثنني يوم 2019 لعام اخلرباء فريق لدور  األوىل اجل سددددددة وسددددددتعقد - 2
 اجل سددددددات وسددددددتعقد يوم. كل  يف رءيتني ج سددددددتني لعقد متاحة املرافق تكون وسددددددو  .10:30 السدددددداعة

 تبدأ الذ  نيسدددان/أبريل، 29 االثنني يوم )باسدددتءناء 13:00 السددداعة إىل 10:00 السددداعة من الصدددباحية
 .18:00 الساعة إىل 15:00 الساعة من الظهر بعد وج سات (؛10:30 الساعة األوىل اجل سة فيه
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 المقترح األعمال تنظيم  

 الربنامج األعمال جدول بند التاريخ/الوقت
   نيسان/أبري  29االثنين    

 خرباء فريق رئيس ي قيها افتتاحية ك مة الدور  افتتاح - 1  10:30-13:00
  اجلغرافية باألءاء املعين املتحد  األمم

 العددددددام األمني من ترحيبيددددددة ملحظددددددات
 االقتصددددددددددددددددددا يددددة ل شدددددددددددددددؤون املسدددددددددددددددددداعددددد
  واالجتماعية

 فريق ونظر املكتب لعضوية الرتشيحات املكتب أعضاء انتخاب - 2 
  فيها اخلرباء

  تنظيمية مسائل - 3 
 التقارير عرض واألمانة الرئيس تقريرا - 4 

 وموجز عامة مناقشة
 من: املقدمة التقارير - 5 

 ب داهنا يف احلالة عن احلكومات - )أ( 5 
 األءددددددداء توحيدددددددد يف احملرز التقددددددددم وعن

 اجلغرافية

 الوطنية التقارير عرض
 وموجز عامة مناقشة

 )تابع(  من: املقدمة التقارير - 5 15:00-18:00
 اخلرباء لفريق التابعة الُشعب - )ب( 5 
 بدددد ءدددداء املعين العددددامددددل الفريق - )ج( 5 

 الب دان
 الوطنية واملؤمترات االجتمداعدات - ) ( 5 

 والدولية

 الُشعب وتقارير الوطنية التقارير عرض
 وموجز عامة مناقشة

 األخرى املنظمات مع واالتصال التعاون - 6 
 الدولية املنظمات - )أ( 6 
 ألفريقيدا االقتصددددددددددددددددا يددة ال جنددة - )ب( 6 

 املع ومددددددات بدددددد  ار  املعنيددددددة اخلرباء وجلنددددددة
  العاملي الصعيد ع ى املكانية اجلغرافية

  التقارير عرض
  وموجز عامة مناقشة
  موجز

   نيسان/أبري  30 الثالثاء
 الصدددددددددددددددعيدين ع ى اجلغرافية األءاء توحيد - 7 10:00-13:00

 والدويل الوطين
 وتقدميها الوثائق عرض

 وموجز عامة مناقشة
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 الربنامج األعمال جدول بند التاريخ/الوقت
 قبدددل من واملعددداجلدددة األءددداء مجع - )أ( 7    

 اليت واملعامل الوطنية والسددددددددددددد  ات املكاتب
 الدويل والتعاون السيا   ن اق تتجاوز

 )تابع( - 7  15:00-18:00
 املتع قددددددة التوجيهيددددددة املبددددددا   - )ب( 7 

 وغرهم اخلرائط حملرر  ال بغرافيدة بداألءداء
 الدويل االستخدام ألغراض احملررين من

 

 و عم واالقتصا ية، االجتماعية املنافع - 8 
 لتنفيذ واملقرتحة املتخذ  والتدابر املستدامة، التنمية

 العامل )الفريق اخلرباء فريق عمل وتقييم القرارات،
 والتنفيذ( بالتقييم املعين

  وتقدميها الوثائق عرض
 وموجز عامة مناقشة

   أيار/مايو 1األربعاء 
 املستوى ع ى احلدو  برنامج عن عرض خاص عرض 10:00-13:00

  الءاين اإل ار 
 ومتويل اخلرباء لفريق بالدعاية املتع قة املسائل - 9 

 بالدعاية املعين العامل )الفريق الفريق مشاريع
 والتمويل(.

 اجتمددددددداعدددددددات منظم من مقددددددددم عرض
 العامل الفريق

 وموجز عامة مناقشة
 اجلغرافية األءاء بتوحيد املتع قة األنشدددددددد ة - 10 

 املعين العمل )فريق أفريقيا يف الوطين الصدددددددددعيد ع ى
 ب فريقيا(

 العمل فريق منسق من مقدم عرض
 وموجز عامة مناقشة

 العددددامددددل )الفريق ال بغرافيددددة األءدددداء تع يم - 11 15:00-18:00
 األءاء  راسدددددددددددددددة جمال يف التدريبية بالدورات املعين

 ال بغرافية(

 الفريق اجتماعات منظم من مقدم عرض
 العامل
 وموجز عامة مناقشة

 )الفريق ال بغرافيددة األءدداء مصددددددددددددددد  حددات - 12 
 ال بغرافية( األءاء مبص  حات املعين العامل

 اجتمددددددداعدددددددات منظم من مقددددددددم عرض
  العامل الفريق

  وموجز عامة مناقشة
   أيار/مايو 2الخميس 
 املا   غر الرتاث عن عرض خاص عرض  10:00-13:00

 وتراثددداا  ثقدددافدددة بددداعتبدددارهدددا اجلغرافيدددة األءددداء - 13 
 األصدددددددد ية الشددددددددعوب ب غات األءاء فيها مبا وهوية،

 املتعد   واملسدددددددددددددددائل اإلق يمية، وال غات واألق يات
 اجلغرافيدددة بدددداألءدددداء املعين العددددامددددل )الفريق ال غددددات

 ثقافيا( تراثا باعتبارها

 اجتمددددداعدددددات منظِّمدددددة من مقددددددم عرض
 العامل الفريق
  الوثائق عرض

 وموجز عامة مناقشة
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 الربنامج األعمال جدول بند التاريخ/الوقت
 املعين العامل )الفريق األجنبية التسدددددددددميات - 14    

 األجنبية( بالتسميات
 اجتمددددددداعدددددددات منظم من مقددددددددم عرض
  العامل الفريق
  الوثائق عرض

 وموجز عامة مناقشة
 ال بغرافيدة األءدداء ومعدداجم بيددانددات م فددات - 15 15:00-18:00

 البيانات، قواعد وإ ار  واأل وات، البيانات )معاجلة
 )الفريق واخلدددمددات( املنتجددات البيددانددات: ونشدددددددددددددددر
 األءدددداء ومعدددداجم بيددددانددددات مب فددددات املعين العددددامددددل

 ال بغرافية(

 اجتمددددددداعدددددددات منظم من مقددددددددم عرض
  العامل الفريق
  الوثائق عرض

 وموجز عامة مناقشة

 املعين العامل )الفريق والن ق الكتابة نظم - 16 
 اللتينية( باحلرو  الكتابة بنظم

مدددددددة مدددن مدددقدددددددددم عدددرض  مدددندددظدددم/مدددندددظدددِّ
 بنظم املعين العدددامدددل الفريق اجتمددداعدددات

  اللتينية باحلرو  الكتابة
  الوثائق عرض

 وموجز عامة مناقشة
   أيار/مايو 3الجمعة 
 الكوارث خمدددددداطر من احلددددددد عن عرض خاص عرض 10:00-13:00

 وإ ارهتا
 وموجز عامة مناقشة ال بغرافية باألءاء تتع ق أخرى مسائل - 17 
 لعام اخلرباء فريق بدور  املتع قة الرتتيبات - 18 

2021 
 املؤقت األعمال جدول مشروع يف النظر
 2021 لعام اخلرباء فريق لدور 

  أخرى مسائل - 19 
  رءية غر ورقات عرض واعتما ها القرارات عرض - 20 

 فيها والنظر القرارات مشاريع مناقشة
 فيها والنظر القرارات مشاريع مناقشة )تابع( - 20  15:00-18:00

  ور  أعددددمددددددددال عددددن الددددتددددقددددريددددر اعددددتددددمددددددددا  - 21 
  2019 عام

 التقرير مشروع تقدمي
 التقرير مشروع واعتما  حتاورية مناقشة

 عددددام لدددددور  املكتددددب أعضدددددددددددددددددداء انتخدددداب - 22 
2021 

 فريق ونظر املكتب لعضدددوية الرتشددديحات
 فيها اخلرباء

 الدور  اختتام الدور  اختتام - 23 
 


