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 الشروح  
 افتتاح الدورة - 1 

ينبغي أن يتضاااااااااامن الربنامد املؤقال للدورة االفتتاحية المًة افتتاحية يلقيملا رئيس الدورة، يقوم فيملا بابال  
. وتلي ذلااك 2019الفريق بااأنشاااااااااااااااطااة املكتااب خالل الفرتة االنتقاااليااة وعرض الر يااة املتعلقااة باادورة عااام 

عبة اإلحصاااااااااااءات. وقد يضاااااااااااف عدد   خر من املتكلمني إ  مالحظ ات ترحيبية وافتتاحية من مدير شااااااااااُ
 برنامد الدورة االفتتاحية.

 
 انتخاب أعضاء المكتب - 2 

، اعتمد اجمللس االقتصااااااااااااااااد  واالجتماعي ترتيبات العمل لفريق خرباء األمم املتحدة 2018/2يف القرار 
املعين بااااألمسااااء اجلغرافياااة، مباااا يف ذلاااك القرار بااااإلبقااااء عل  املكتاااب املنتخاااب لفريق اخلرباء  “اجلااادياااد”

 .2019-2017لإلشراف عل  العملية االنتقالية للفرتة 
من النظام الداخلي لفريق اخلرباء، عل  النحو املنصااااااااااوق علي  يف مقرر  7وعالوًة عل  ذلك، تنص املادة 

(، عل  أن يكون للفريق مكتاااااب منتخاااااب من بني  ثلي E/2018/INF/2)انظر  2018/264اجمللس 
ئبني للرئيس ومقررين، يوجملون أنشاااااااااااااااطااة الفريق أثناااء الاادورات الاادول األعضااااااااااااااااااء يتااأل  من رئيس ونااا

بينملااا. وينبغي عنااد انتخاااب املكتااب إيالء االعتبااار الواجااب ملباادأ التناااوب اجلغرايف العااادل هلؤالء  وفيمااا
 األعضاء من ضمن مناطق الدول األعضاء.

يف باادايااة الاادورة  2019من النظااام الااداخلي، يُنتخااب أعضاااااااااااااااااء مكتااب دورة الفريق لعااام  8وفقااا للمااادة 
ويواصاااااالون مماولة مملامملم إ  حني بداية فرتة األعضاااااااء الذين تلفوهنم. ويُنتخب أعضاااااااء مكاتب الدورات 
الالحقة يف هناية الدورة الساااابقة للدورة اليت سااايماولون فيملا مملامملم. ويؤد  األعضااااء مملامملم خالل دورتني 

 الذين تلفوهنم. ويكون هلم احلق يف إعادة االنتخاب. ويواصلون تلك اململام إ  أن تبدأ فرتة عضوية
 

 الوثائق  
 ال يتطلب  ذا البند أ  وثائق.

 
 مسائل تنظيمية - 3 

 اعتماد النظام الداخلي )أ( 
األعضاااااااء يف األمم املتحدة، ، قام مكتب فريق اخلرباء، بالتشاااااااور مع الدول 2018/2عمال بقرار اجمللس 

 .2018/264بصيا ة النظام الداخلي. واعتمد اجمللس النظام الداخلي لفريق اخلرباء يف مقرره 
 

 الوثائق  
 (GEGN.2/2019/2النظام الداخلي )

 

https://undocs.org/AR/E/RES/2018/2
https://undocs.org/AR/E/RES/2018/2
https://undocs.org/AR/E/2018/INF/2
https://undocs.org/AR/E/RES/2018/2
https://undocs.org/AR/E/RES/2018/2
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 إقرار جدول األعمال )ب( 
( واعتماااد اااا 2019-2017اقرتح املكتاااب بنود جااادول األعماااال املؤقاااال خالل فرتة ماااا بني الااادورتني )

 .2018/264اجمللس يف مقرره 
 

 الوثائق  
 (GEGN.2/2019/1جدول األعمال املؤقال والشروح )

 
 تنظيم األعمال، بما في ذلك إنشاء الهيئات الفرعية )ج( 

عمال باملقررات ذات الصااااالة  2019املقرتحان لدورة فريق اخلرباء لعام أُعد تنظيم األعمال واجلدول الممين 
الصاااااادرة عن اجلمعية العامة واجمللس االقتصااااااد  واالجتماعي ومكتب فريق اخلرباء من أجل تيسااااا  النظر 
يف بنود جدول األعمال ضاااااامن الوقال احملدد واخلدمات املخصااااااصااااااة للفريق. وساااااايتواصاااااال  دي  تنظيم 

 والوثائق املتصلة بالدورة يف معرض األعمال التحض ية للدورة. األعمال املقرتح
، قرر اجمللس أن يتوق  مؤمتر األمم املتحدة املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية وفريق خرباء 2018/2ويف القرار 

كلملما احلاليني وأن يندجما يف شااااااااااااكل  يئة فرعية تابعة للمجلس األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية بشاااااااااااا
  تفظ بوالية ال منملما. وُتسم   ذه اهليئة الفرعية فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية.

 
 الوثائق  

 (GEGN.2/2019/3) 2019تنظيم أعمال دورة فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية لعام 
 (GEGN.2/2019/INF/3قائمة األفرقة العاملة وفريق العمل املعين بأفريقيا )

 
 تقريرا الرئيس واألمانة - 4 

سيقدِّم رئيس املكتب واملمثل عن ُشعبة اإلحصاءات تقارير عن األنشطة املضطلع هبا خالل الفرتة املمتدة 
 وأولويات الفريق.بني الدورات وفقا للمقررات والقرارات، واخلط  املقبلة، 

 
 الوثائق  

 (GEGN.2/2019/4تقرير الرئيس )
 (GEGN.2/2019/5تقرير األمانة )

 
 التقارير المقدمة من: - 5 
 الُشعب التابعة لفريق الخبراء )ب( 

عب اجلغرافية واللغوية التابعة ل . وقد يطلب  ساااااااااايعرض عل  فريق اخلرباء، للعلم، التقارير املقدمة من الشااااااااااُ
مي تقرير يتعلق بالُشعب للمناقشة إذا ما اانال  ناك مسألة تتعلق بعململا أو  يكلملا أو إنشاء الرئيس تقد

 ُشعبة ما أو حلملا.
 

https://undocs.org/AR/E/RES/2018/2
https://undocs.org/AR/E/RES/2018/2
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 الوثائق  
 ورقات تقدمملا الُشعب اجلغرافية واللغوية

 
 الفريق العامل المعني بأسماء البلدان )ج( 

من قائمة حمدثة بأمساء البلدان. وترد القائمة سيعرض عل  فريق اخلرباء، للعلم، تقرير الفريق العامل املؤل  
يف ورقة عمل تقدم إ  فريق اخلرباء يف ال دورة من دورات . ويتفق الفريق العامل بشاااااااااااااااكل    رمسي عل  
 ديثات القائمة عل  أساس املعلومات اجملموعة من مصادر خمتلفة. ويتوخ  أن تكون القائمة مبثابة وثيقة 

 تبادل املعلومات بني أعضاء فريق اخلرباء.مرجعية عامة وأن تيسر 
 

 الوثائق  
تقرير الفريق العاااااااامااااااال املعين باااااااأمسااااااااء البلااااااادان عن أنشاااااااااااااااطتااااااا  خالل الفرتة املمتااااااادة بني الااااااادورات 

(GEGN.2/2019/6) 
 (GEGN.2/2019/7قائمة بأمساء البلدان )

 وجيوز للدول األعضاء تقدمي ورقات
 

 والدوليةاالجتماعات والمؤتمرات الوطنية  )د( 
ساُتعرض عل  فريق اخلرباء، للعلم واملناقشاة، تقارير من الدول األعضااء ومن الشاُعب واألفرقة العاملة و يئات 
االتصااااااااااال التابعة لفريق اخلرباء تتضاااااااااامن التفاصاااااااااايل املتعلقة بتنظيم ونتائد االجتماعات واملؤمترات والندوات 

ربات واألفكار بشااأن توحيد األمساء اجلغرافية. ويتفق ذلك وحلقات العمل املعقودة دعماً لتبادل املعارف واخل
املعتمد يف مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية، الذ  أوصاااااااااااااا  في   2/19-مع القرار م

 املؤمتر بأن تقوم ال ُشعبة باعداد برنامد لالجتماعات تقدم  إ  األمم املتحدة.
 

 الوثائق  
 الدول األعضاء والُشعب اجلغرافية واللغوية.ورقات تقدمملا 

 
 التعاون واالتصال مع المنظمات األخرى - 6 

 المنظمات الدولية )أ( 
املعتمد يف مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية واجلمء الثال  )ح(  2/33-وفقا للقرار م

ريق إ  إقااامااة وتعملااد اتصاااااااااااااااااالت مع منظمااات دوليااة علميااة من املبااادو التوجيمليااة لفريق اخلرباء، عمااد الف
التااابعااة للمنظمااة الاادوليااة لتوحيااد  211وأاااادةيااة من قبياال الرابطااة الاادوليااة لرساااااااااااااام اخلرائ  واللجنااة التقنيااة 

 2017املقاييس. وساااايقوم موافو االتصااااال املعينون التابعون لفريق اخلرباء باإلبال  عن اتصاااااال م منذ عام 
موعات الدولية ومع اجلملات التالية:  يئة اإلنرتنال لألمساء واألرقام املخصااااااصااااااة، واللجنة الدولية مع تلك اجمل

لعلوم األعالم، واجمللس الدويل ألمساء أماان السااااااااااااااكان األصااااااااااااااليني، واملنظمة اهليدرو رافية الدولية، ومعملد 
بأنتاراتيكا، وا اد الرتميم املوحد.  البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ، واللجنة العلمية للبحوث اخلاصاااااااااااااااة

وساايفتف فريق اخلرباء املناقشااات لإلحاطة بالتحسااينات املقرتحة يف جمال التعاون مع تلك اجملموعات وأنشااطة 
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االتصال معملا. وةكن أن تعقد أيضاً مناقشات بشأن أنشطة االتصال مع جمموعات دولية أخرى. وستناقش 
 فريق اخلرباء تعاونا رمسيا مع جمموعات دولية إضافية. حسب االقتضاء احتماالت أن يقيم

 
 الوثائق  

 أوراق تقدمملا املنظمات الدولية وموافو االتصال املعينون.
 

ية عل   )ب(  ية بمدارة المعلومات الجغرافية المكان اللجنة االقتصااااااااااااادية ألفريقيا ولجنة الخبراء المعن
 الصعيد العالمي

، الذ  أاد في  اجمللس من جديد ضااااااااااارورة تعميم العمل املشااااااااااارتك بني فريق 2018/2عمال بقرار اجمللس 
اخلرباء وجلنة اخلرباء املعنية بادارة املعلومات اجلغرافية املكانية عل  الصاااااااااااااااعيد العاملي، ما برح فريق اخلرباء 

مبسطة مع جلنة اخلرباء، من خالل جملود تعاونية من قبيل عقد اجتماعات يسع  إ  بناء عالقات فعالة و 
مشااااارتاة واملشااااااراة عل  نطاق األفرقة العاملة. وإضاااااافًة إ  ذلك، ساااااع  فريق اخلرباء إ  تشاااااجيع إنشااااااء 
ية ساااااااااالطات معنية باألمساء اجلغرافية يف أفريقيا بدعم من اللجنة االقتصااااااااااادية ألفريقيا وأمانة اللجنة اإلقليم

ملبادرة األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية عل  الصاااااااااااااااعيد العاملي املعنية بأفريقيا. وساااااااااااااااتقدم 
األمانة تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل  ابوروين بشااااااااااأن األمساء اجلغرافية يف أفريقيا ومشاااااااااارو  

أفريقيا. وساااُتعرض عل  فريق اخلرباء تقارير اللجنة لألمساء اجلغرافية يف  Africa GeoNymsاملعجم اجلغرايف 
االقتصاااااااااادية ألفريقيا واألمانة اليت تبني األنشاااااااااطة املضاااااااااطلع هبا خالل الفرتة املمتدة بني الدورات واخلط  

 املقبلة لتعميم اجلملود التعاونية.
 

 الوثائق  
الصاااااااااااااااعياد العااملي عن دور اا التااسااااااااااااااعة  تقرير جلناة اخلرباء املعنياة باادارة املعلوماات اجلغرافياة املكاانياة عل 

(GEGN.2/2019/8) 
تقرير اللجنة االقتصاااااااااااااااادية ألفريقيا وأمانة اللجنة اإلقليمية ملبادرة األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية 

 (GEGN.2/2019/9املكانية عل  الصعيد العاملي املعنية بأفريقيا )
 

 دين الوطني والدوليتوحيد األسماء الجغرافية عل  الصعي - 7 
جمع األسااااااااماء والمعالجة من قبل المكاتب والساااااااالمات الوطنية والساااااااامات التي تتجاو  نما   )أ( 

 السيادة والتعاون الدولي
ينبغي أن ترام العروض واملناقشااااات عل  أفضاااال املمارسااااات، والنملد اجلديدة، واملشاااااال القائمة، واحللول 

جلغرافية عل  الصااااااعيد الوطين. ويتساااااام  ذا املوضااااااو  باتسااااااا  النطاق املمكنة فيما يتعلق بتوحيد االمساء ا
ويشمل ما يلي: طرق مجع األمساء )اجلمع امليداين، واالستعانة باحملفواات، واالستعانة مبجموعة اب ة من 
املصاااااااادر اخلارجية، واساااااااتقصااااااااءات املناطق الربيدية، والوثائق املقدمة من عموم اجلمملور، وما إ  ذلك(؛ 

اجلاااة األمسااااء يف املكااااتاااب )النملد يف حااال االزدواج، وتغي ات األمسااااء، وإدمااااج الوحااادات اإلدارياااة، ومعااا
والتساااامية التذاارية، والتساااامية املتعددة، وتنو  اللغات واجملموعات السااااكانية، وتساااامية الشااااوار ، وما إ  

)القوانني، و ياال اجملالس، ذلك(؛ والتشاااااريع والساااااياساااااات واملبادو التوجيملية للسااااالطات املعنية باألمساء 

https://undocs.org/AR/E/RES/2018/2
https://undocs.org/AR/E/RES/2018/2
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واملباااااادو، واطي  الربامد، ونطااااااق الوالياااااات، والعالقاااااات بني خمتل  اهليئاااااات املعنياااااة باااااالتسااااااااااااااامياااااة، 
ذلك(؛ واألمساء أل راض معينة )علم املياه، واملناطق اجلبلية، وما إ  ذلك( أو متطلبات التوحيد  إ  وما
تعليم، وعمليات الطوارو، ومساااااتويات احلكومة املختلفة، يتعلق جبماعات معينة من املساااااتخدمني )ال فيما
إ  ذلك(. وإضااااافًة إ  ذلك، يتضاااامن جدول األعمال أمساء مسات تتجاوز نطاق الساااايادة الواحدة،  وما

 اما يتضمن بنودا تتعلق بالتعاون الدويل يف جمال توحيد األمساء اجلغرافية.
 

 الوثائق  
 ب اجلغرافية واللغوية واألفرقة العاملةورقات تقدمملا الدول األعضاء والُشع

 
المبادئ التوجيهية المتعلقة بأساااااااااااماء المواقع الجغرافية لمحررغ الخرائ  وميررم من المحررين  )ب( 

 ألمراض االستخدام الدولي
املعتمد يف مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية، أوصااااااااااااااا  املؤمتر  4/4-وفقا للقرار م

بتشجيع البلدان عل  نشر املبادو التوجيملية املتعلقة باألمساء الطبغرافية حملرر  اخلرائ  و   م من احملررين 
وإبقائملا حمدثة. ويواصاااااااااااال منسااااااااااااق األعمال املنفذة يف إطار  ذا البند تقدمي الدعم إ  الدول األعضاااااااااااااء 

ق اخلرباء، للعلم والنظر، تقرير أعده وسااااااايعرض عل  فري إلعداد تلك املبادو التوجيملية و ديثملا ونشااااااار ا.
املنسااااااااااق، يبني في  وضااااااااااع املبادو التوجيملية املتعلقة باألمساء الطبغرافية احملدثة واجلديدة، ويصاااااااااا  اجلملود 
الرامية إ  نشاار املبادو التوجيملية وإتاحتملا، ويمليب بالبلدان األعضاااء اليت ال توجد لديملا مبادو توجيملية 

 أن تقوم باعداد ا.
 

 لوثائقا  
تقرير املنسااااق املسااااؤول عن املبادو التوجيملية املتعلقة باألمساء الطبغرافية حملرر  اخلرائ  و   م من احملررين 

 (GEGN.2/2019/10لالستخدام الدويل )
املبااادو التوجيمليااة املتعلقااة باااألمساااء الطبغرافيااة حملرر  اخلرائ  و   م من احملررين أل راض االساااااااااااااااتخاادام 

 ستقدمملا الدول األعضاء الدويل، اليت
 

المنافع االجتماعية واالقتصاااااادية، ودعم التنمية المساااااتدامة، والتدابير المتخحة والمقترحة لتنفيح  - 8 
 القرارات، وتقييم عمل فريق الخبراء

 )الفريق العامل المعني بالتقييم والتنفيح(  
يتناول فريق اخلرباء مسألة تنفيذ اململام املسندة مبقتض  القرارات املعتمدة يف مؤمترات األمم املتحدة السابقة 
املعنية بتوحيد األمساء اجلغرافية ويف اجتماعات فريق خرباء األمم املتحدة اجلديد املعين باألمساء اجلغرافية، 

دول األعمال، سااااااااااااااارتام العروض واملناقشاااااااااااااااات عل  باعتبار ذلك أحد أ داف . يف إطار  ذا البند من ج
التداب  الرامية إ  تنفيذ القرارات، وعل  اخلربات يف تنفيذ ا، يف سااااااااااااااياق فريق اخلرباء أو عل  املسااااااااااااااتوى 
الُقْطر . ويتوقع أن تؤد  املناقشاااات املتعلقة بتنفيذ القرارات إ  املميد من التطورات عن طريق  يئة منافع 

 211. وقد اعتمد حىت اآلن ما جمموع  2030ادية ودعم خطة التنمية املسااااااتدامة لعام اجتماعية واقتصاااااا
قرارا. وستعقد أيضاً مناقشات فيما يتعلق بعمل فريق اخلرباء وفعاليت ، مبا يف ذلك يف النظر يف ضرورة قيام 



 GEGN.2/2019/1 

 

8/12 19-00386 

 

اعات واهليئات الفرعية البلدان النامية بتوحيد األمساء اجلغرافية عل  الصاااااااااااااااعد الوطنية وزيادة فعالية االجتم
 التابعة لفريق اخلرباء.

 
 الوثائق  

 (GEGN.2/2019/11تقرير الفريق العامل املعين بالتقييم والتنفيذ )
 ورقات تقدمملا الدول األعضاء والُشعب اجلغرافية واللغوية واألفرقة العاملة

 
 المسائل المتعلقة بالدعاية لفريق الخبراء وتمويل مشاريع الفريق - 9 

 )الفريق العامل المعني بالدعاية والتمويل(  
ساااااااااااااايعرض عل  فريق اخلرباء، للعلم، التقرير الااذ  أعااده الفريق العاااماال الااذ  يبني فياا  أ ااداف الفريق العاااماال 
وأنشاااااااااااطت  يف إذااء الوعي باحلاجة إ  توحيد األمساء اجلغرافية ويف الدفع قدما باحلضاااااااااااور الرقمي لفريق اخلرباء 

عاملية ويف وسائل التواصل االجتماعي ومن خالل جمموعة املواد اإلعالمية. ويسل  الفريق العامل عل  الشبكة ال
يف تقريره الضاااااااااااوء أيضااااااااااااً عل  اجلملود املبذولة إلجياد دعم مايل للتدريب يف جمال األمساء الطبغرافية، وإلنشااااااااااااء 

النامية من حضاااااااور دورات فريق اخلرباء.  سااااااالطات وطنية معنية باألمساء اجلغرافية، ولتمكني املمثلني من البلدان
 ويملدف التقرير إ  تيس  تبادل املعلومات بني أعضاء فريق اخلرباء.

 
 الوثائق  

 ( GEGN.2/2019/12تقرير الفريق العامل املعين بالدعاية والتمويل )
 ورقات تقدمملا الدول األعضاء والُشعب اجلغرافية واللغوية واألفرقة العاملة

 
 نشمة المتعلقة بتوحيد األسماء الجغرافية عل  الصعيد الوطني في أفريقيااأل - 10 

 )فريق العمل المعني بأفريقيا(  
فريق العمل املعين بأفريقيا، من أجل  2004أنشاااااااأ فريق اخلرباء يف دورت  الثانية والعشااااااارين املعقودة يف عام 

تشااااااااجيع توحيد األمساء اجلغرافية وتعميمه عل  نطاق القارة. وساااااااايعرض عل  فريق اخلرباء تقرير فريق العمل 
 2017ملضاااطلع هبا يف الفرتة ما بني عامي املعين بأفريقيا، الذ  يبني في  فريق العمل بالتفصااايل األنشاااطة ا

، مباا يف ذلاك املشااااااااااااااااارااة يف االجتماا  السااااااااااااااانو  للجناة اإلقليمياة ملباادرة األمم املتحادة إلدارة 2019و 
املعلومات اجلغرافية املكانية عل  الصااااعيد العاملي املعنية بأفريقيا. ويدع  فريق اخلرباء إ  اعتماد تقرير فريق 

 توجي  بشأن املرحلة التالية من عمل .العمل وإ  تقدمي ال
 

 الوثائق  
 (GEGN.2/2019/19تقرير فريق العمل املعين بأفريقيا )

 ورقات تقدمملا الدول األعضاء والُشعب اجلغرافية واللغوية
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 تعليم األسماء المبغرافية - 11 
 المبغرافية()الفريق العامل المعني بالدورات التدريبية في مجال دراسة األسماء   

سااايعرض عل  فريق اخلرباء التقرير الذ  أعده الفريق العامل والذ  يصااا  في  العمل اجلار  بالتنسااايق مع 
عبة املعنية من فريق اخلرباء، وباملساااعدة  البلد املضااي  أو معملد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ أو الشااُ

دورات تدريبية يف جمال األمساء الطبغرافية. وسااااااااااااااتعرض  املقدمة من تلك اجلملات فيما يتعلق مبا تنظم  من
أيضااااااً  خر التطورات يف جمال التدريب املقدم عرب شااااابكة اإلنرتنال، مثل الدورة اإللكرتونية بشاااااأن األمساء 

 الطبغرافية، ودليل التدريب يف جمال األمساء الطبغرافية.
 

 الوثائق  
 (GEGN.2/2019/13ة يف جمال دراسة األمساء الطبغرافية )تقرير الفريق العامل املعين بالدورات التدريبي

 ورقات تقدمملا الدول األعضاء والُشعب اجلغرافية واللغوية واألفرقة العاملة
 

 مصملحات األسماء المبغرافية - 12 
 )الفريق العامل المعني بمصملحات األسماء المبغرافية(  

عداد مساااااااااارد ملصااااااااااطلحات األمساء الطبغرافية . و و مسااااااااااؤول عن إ1989أنشاااااااااال الفريق العامل يف عام 
واسااتعراض التحديثات املدخلة عل  املساارد ووضااع قاعدة بيانات للمصااطلحات املعمول هبا. وقد صاادرت 

. 2002عدة طبعات من مساارد املصااطلحات املسااتخدمة يف توحيد األمساء اجلغرافية، اان  خر ا يف عام 
، مت اعتماد 2007حيد األمساء اجلغرافية، املعقود يف نيويورك يف ويف مؤمتر األمم املتحدة التاساااااااااع املعين بتو 

 إضافة للمسرد.
وسااااااااايعرض عل  فريق اخلرباء تقرير الفريق العامل. ويسااااااااال  الفريق العامل يف تقريره الضاااااااااوء عل  عمل  يف 
اساااااتعراض التحديثات املدخلة عل  مسااااارد املصاااااطلحات الطبغرافية وإنشااااااء قاعدة بيانات للمصاااااطلحات 

عب التابعة امل عمول هبا. وسااااتعرض أيضاااااً عل  فريق اخلرباء تقارير ذات صاااالة أعد ا خرباء من خمتل  الشااااُ
لفريق اخلرباء. ويدع  فريق اخلرباء إ  اعتماد تقرير الفريق العامل وإ  تقدمي التوجي  بشاااااااااااأن املرحلة التالية 

 من عمل .
 

 الوثائق  
 (GEGN.2/2019/14مساء الطبغرافية )تقرير الفريق العامل املعين مبصطلحات األ

 
األسااااااااماء الجغرافية باعتباررا ثقافة وتراثا  وروية، بما فيها األسااااااااماء بلغات الشااااااااعوب األ اااااااالية  - 13 

 واألقليات واللغات اإلقليمية، والمسائل المتعددة اللغات
 )الفريق العامل المعني باألسماء الجغرافية باعتباررا تراثا ثقافيا(  

، املعتمد يف مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين بتوحيد األمساء 8/1-ريق العامل عمال بالقرار مأنشااااااااااااااال الف
. واان يعرف ساااابقا باسااام الفريق العامل املعين بالرتويد ألمساء 2002اجلغرافية، املعقود يف برلني، يف عام 

 أماان جمموعات السكان األصليني واألقليات. 
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العامل يف اإلشاراف عل  األنشاطة املتعلقة بالرتويد لألمساء اجلغرافية للساكان األصاليني ويتمثل  دف الفريق 
واألقليات باعتبار ذلك وساااااااااااااايلة ملواصاااااااااااااالة احلفاا عل  ثقافة جمموعات األقليات والسااااااااااااااكان األصااااااااااااااليني 

 وعل  تنشااااااااايطملا. ويعمل الفريق عل  تسااااااااالي  الضاااااااااوء عل  العالقة بني أمساء األماان والرتاث الثقايف أوو/
مساااااعدة البلدان يف وضااااع عمليات مناساااابة لضاااامان اإلبقاء عل   ذه العالقة. وساااايعرض عل  فريق اخلرباء 
تقرير الفريق العاااماال. ويساااااااااااااال  الفريق العاااماال يف تقريره الضااااااااااااااوء عل  عملاا  يف الوفاااء  طااة عملاا  احلااالياة. 

ل  الُشعب  صوق  ذا املوضو . وستعرض أيضاً عل  فريق اخلرباء تقارير ذات صلة أعد ا خرباء من خمت
 ويدع  فريق اخلرباء إ  اعتماد تقرير الفريق العامل وإ  تقدمي التوجي  بشأن املرحلة التالية من عمل .

 
 الوثائق  

 (GEGN.2/2019/15تقرير الفريق العامل املعين باألمساء اجلغرافية باعتبار ا تراثا ثقافيا )
 والُشعب اجلغرافية واللغوية واألفرقة العاملةورقات تقدمملا الدول األعضاء 

 
 التسميات األجنبية - 14 

 )الفريق العامل المعني بالتسميات األجنبية(  
، املعتمد يف مؤمتر 8/4-، عمال بالقرار م2002أنشااااال الفريق العامل املعين بالتساااااميات األجنبية يف عام 

افية. وسااااااااتعرض عل  فريق اخلرباء ورقات مقدمة من خرباء األمم املتحدة الثامن املعين بتوحيد األمساء اجلغر 
املعتمد يف  3/18-تتضاااامن تفاصاااايل االاا ات احلالية يف اسااااتخدام التسااااميات األجنبية )عمال بالقرار م

مؤمتر األمم املتحدة الثال ( واذلك معلومات مسااااااااااتكملة عن املشاااااااااارو  املتعلق مبعاجلة جمموعة من قوائم 
املعتمدة يف مؤمتر األمم املتحدة  2/35-و م 2/29-و م 2/28-مال بالقرارات مالتسااميات األجنبية )ع

املعتماد يف مؤمتر األمم املتحادة الثاالا (. ويادع  فريق اخلرباء إ  اساااااااااااااااتعراض الوثائق  3/19-الثااين و م
 املقدمة والنظر يف أعمال أخرى.

 
 الوثائق  

 (GEGN.2/2019/16تقرير الفريق العامل املعين بالتسميات األجنبية )
 ورقات تقدمملا الدول األعضاء وخرباء األفرقة العاملة

 
ملفات بيانات ومعاجم األساااااااااماء المبغرافية )معالجة البيانات واألدوات، وإدارة قواعد البيانات،  - 15 

 ونشر البيانات: المنتجات والخدمات(
 ة()الفريق العامل المعني بملفات بيانات ومعاجم األسماء المبغرافي  

من جدول األعمال املؤقال، ساااايجر  مناقشااااة ما يلي: املسااااائل املتعلقة هبيكل وحمتوى  15يف إطار البند 
ملفااات بيااانااات األمساااء الطبغرافيااة، وإنشاااااااااااااااااء وتعملااد ونواتد قواعااد البيااانااات ومعاااجم األمساااء الطبغرافيااة 

نصاااااااااب الرتايم عل  مواضااااااااايع وجوانب من أشاااااااااكال ومعاي  تبادل بيانات األمساء الطبغرافية. وةكن أن ي
تقنية، من قبيل مجع البيانات بدعم من تكنولوجيا املعلومات، وتصااني  البيانات، ووضااع  اذج للبيانات، 
ووضااااااع تطبيقات )شاااااابكية( لقواعد البيانات؛ أو عل  مواضاااااايع ذات طابع اساااااارتاتيجي أارب، مثل العمل 

ال األسااااساااية للبيانات املكانية عل  الصاااعيدين عل   ساااني إدماج معلومات األمساء اجلغرافية ضااامن اهليا 
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و قيق أ داف التنمية املسااتدامة. وةكن أيضاااً تناول ما يلي: الدروس  2030الوطين والدويل وخلطة عام 
املسااااااتفادة من خالل الربامد أو املشاااااااريع وأفضاااااال املمارسااااااات املتعلقة باألمساء اجلغرافية عل  الصااااااعيدين 

ذلك فيما يتعلق باساااااااااتغالل املعلومات اجلغرافية املقدمة طوعاً والبيانات املساااااااااتمدة الوطين والدويل، مبا يف 
من جمموعة اب ة من املصاااااااااادر، وإقرار صاااااااااحتملا، بأسااااااااااليب مدعمة تقنيا، يف إطار العمل الوطين املتعلق 

 بتوحيد األمساء الطبغرافية.
 

 الوثائق  
 (GEGN.2/2019/17ألمساء الطبغرافية )تقرير الفريق العامل املعين مبلفات بيانات ومعاجم ا

 ورقات تقدمملا الدول األعضاء والُشعب اجلغرافية واللغوية واألفرقة العاملة
 

 نظم الكتابة والنمق - 16 
 )الفريق العامل المعني بنظم الكتابة بالحروف الالتينية(  

سيعرض عل  فريق اخلرباء، للمناقشة، التقرير الذ  أعده الفريق العامل، الذ  يبني في  تفاصيل رصد حالة 
التينية    خمتل  نظم الكتابة باحلروف الالتينية اليت جير  وضااااااعملا يف بلدان تسااااااتخدم نظم اتابة  روف 

لبلاادان املعنيااة. وباااملثاال، ةكن للبلاادان أو حااالااة النظم اليت وافقااال عليملااا األمم املتحاادة وجير  تنفيااذ ااا يف ا
املشااااااااراة يف الدورة أن تعد تقارير عن التقدم الذ  أحرزت  يف وضاااااااع وتنفيذ نظم للكتابة باحلروف الالتينية 

 لألمساء اجلغرافية. وةكن أيضاً أن تتناول الورقات املقدمة مسائل تتعلق بنطق األمساء اجلغرافية.
 

 الوثائق  
 (GEGN.2/2019/18عامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية )تقرير الفريق ال

 ورقات تقدمملا الدول األعضاء والُشعب اجلغرافية واللغوية واألفرقة العاملة
 

 مسائل أخرى تتعلق باألسماء المبغرافية - 17 
عب واألفرقة العاملة التابعة لفريق اخلرباء سااااااااااتقد م ورقات تقنية من املساااااااااالم ب  أن الدول األعضاااااااااااء والشااااااااااُ

من  17تندرج منطقيا  ال مواضاااااااااااااايع الفريق العامل املتعلقة ببنود جدول األعمال. وفيما يتعلق بالبند  ال
جدول األعمال املؤقال، سااااتعرض عل  فريق اخلرباء ورقات ضاااامن  ذه الفئة    ذات صاااالة ببنود جدول 

 يف إطار توجي  الرئيس. 17األعمال األخرى. وسينظر يف البند 
 

 الوثائق  
 ورقات تقدمملا الدول األعضاء والُشعب اجلغرافية واللغوية واألفرقة العاملة

 
 2021الترتيبات المتعلقة بدورة فريق الخبراء لعام  - 18 

، سااااينظر 2018/264من النظام الداخلي للفريق، عل  النحو املنصااااوق علي  يف مقرر اجمللس  6وفقا للمادة 
يف دورتاا  املقبلااة. وجيوز  2021قتااة اخلاااصاااااااااااااااة باا  واملواعيااد املقرتحااة لاادورة عااام الفريق يف جااداول األعمااال املؤ 

 للممثلني املشاراني يف الدورة اقرتاح بنود أو تعديالت إلدراجملا يف جدول األعمال املؤقال.
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 الوثائق  

 .2021جدول األعمال املؤقَّال لدورة عام 
 

 مسائل أخرى - 19 
 والُشعب توجي  انتباه فريق اخلرباء إ  مسائل أخرى.قد ير ب  ثلو الدول األعضاء 

 
 الوثائق  

 مل يرد أ  طلب للحصول عل  وثائق مسبقة.
 

 عرض القرارات واعتمادرا - 20 
سااااااااااااااتعرض يف إطار  ذا البند مجيع املقرتحات لينظر فيملا فريق اخلرباء. وسااااااااااااااُتعرض عل  فريق اخلرباء ورقة 

رمسية تتضاامن مشاااريع املقررات والقرارات املقدمة من املقررين، وساايدع  إ  اعتماد مشاااريع املقررات    
 .2019لدورة عام 

 
 الوثائق  

 ورقة    رمسية تتضمن مشاريع املقررات.
 

 2019اعتماد التقرير عن أعمال دورة عام  - 21 
الذ  يغطي املساااااااااااااائل التنظيمية املتعلقة  2019سااااااااااااايعرض عل  فريق اخلرباء التقرير عن أعمال دورة عام 

، وأن يعملد إ  املقرر مبملمة 2019بعمل . وسااااااايدع  فريق اخلرباء إ  اعتماد التقرير عن أعمال دورة عام 
 صقل  ووضع  يف الصيغة النملائية لتقدة  إ  اجمللس االقتصاد  واالجتماعي.

 
 الوثائق  

 .2019مشرو  تقرير فريق اخلرباء عن دورت  لعام 
 

 2021انتخاب أعضاء المكتب لدورة عام  - 22 
من النظام الداخلي، عل  النحو املنصااااااااااوق علي  يف  8و  7يتم انتخاب أعضاااااااااااء املكتب وفقا للمادتني 

 .2018/264مقرر اجمللس 
 

 الوثائق  
 ال يتطلب  ذا البند أ  وثائق.

 
 اختتام الدورة - 23 

من النظااام الااداخلي لفريق اخلرباء، يقوم الرئيس باااعالن اختتااام ااال جلسااااااااااااااااة عااامااة من  14وفقااا للمااادة 
 جلسات الفريق.


