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 المعني باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة
 2019دورة عام 
  2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 

 *من جدول األعمال املؤقت 4البند 
  تقريرا الرئيس واألمانة

  
 تقرير األمانة العامة  

 
 **موجز  

 
متشــــــــــيا ما املمارلــــــــــرب املتبفرب لدش وريج ال األ ووو ا ملشــــــــــرو  جدول األعمال ال   واوج ع ي ا  

، وعمال بال رارات وامل ررات اليت اُّتخ ت ر مؤمتر E/2018/264اجمل س االقتصـــــاال  واالجتماعق ر م رر  
األمم املتحدة احلاال  عشـــــــــــــــر املفا بتوفيد األلاأل ا اراويرب والدورة الءالامل ل ريج ال األ املفا باأللاأل 
 ا اراويرب، تفد األمانرب الفامرب ت ريرا م صال عن األنشطرب اليت اضط ا هبا ال ريج خالل ورتة ما بمل الدورتمل.

 ووريج ال األ املفا باأللاأل ا اراويرب مدعو إىل التفراض الت رير وت دمي تف ي ات ع يه. 
وي دم الت رير الكامل موجزا لألنشــــــــطرب الريتيســــــــيرب اليت اضــــــــط ا هبا وريج ال األ، مءل الــــــــتفراض  

م رب، وإجراأل ألـالي  عم ه وناامه الداخ ق. وتشـمل األنشـطرب األخرش تنسـيج أعمال املكت  واألورقرب الفا
أنشــــــــــطرب لععالن والتوعيرب، والعم تنميرب ال درات، وتفزيز الفالقات ما  نرب ال األ املفنيرب بوالارة املف ومات 
ا اراويرب املكانيرب ع ى الصــفيد الفاملق، واــيانرب و ديص الصــ حات الشــبكيرب ل  ريج، وإالارة قاعدة بيانات 

. وي دم الت رير 2019حضــــــقيرب لف د الورة وريج ال األ لفام األلاأل ا اراويرب الفامليرب، وتنســــــيج األعمال الت
أيضـــا ت ااـــيل عن األنشـــطرب اليت اضـــط ا هبا إفياأل ل  ارش الســـنويرب المســـمل ونشـــاأل وريج ال األ. ونارا 

، يتضمن الت رير مسايتل وتوايات العما ملواا رب 2017ر آب/أغسطس  “ا ديد”ونشاأل وريج ال األ 
ووظي ته ر إجناز واليته األلـــــــالـــــــيرب، اليت تتمءل ر وضـــــــا إجراألات وإنشـــــــاأل آليات  تفزيز عم يات ال ريج

لتوفيد األلاأل ا اراويرب الـتاابرب ل متط بات الوننيرب والط بات اددالة. وتشـمل التواـيات تبسـين برنام  
 عمل ال ريج ر إعداال خطرب الرتاتيايرب واعتماالها وتن ي ها.
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