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تقريــر يريــا ــما األمــم املتحــدة املاــر فاأل ــا االراييــة عــن عمــال
دورته التاساة والاشرين
(فانكوك 29 - 2٥ ،نيسان /فريل )2016
موجز
عُقدت الدورة التاساة والاشرون لفريا ما األمم املتحدة املاـر فاأل ـا االراييـة
فــــانكوك مــــن  2٥إىل
مبقــــر اللانــــة االقتصــــادية واالجتماعيــــة ســــيا وانــــيط ا ــــاد
 29نيسان /فريل  ،2016ويقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي .2٤0/201٤
ويصف هذا التقرير نشـةة الـدورة وياـرل النتـائر الرئيسـية الـ تولـل إلي ـا يريـا
اخلما  ،مع التركيز فشكل رئيسـي علـأ ةيـة عملـه تـويع الـدعم ملـألمترات األمـم املتحـدة
املانية فتوحيد األ ا االرايية ،واملساعدة األساسية ال ال يـزال يقـدم ا إىل الـدول األع ـا
توحيد األ ا االرايية وجمايل رسم اخلرائط وإدارة املالومات االرايية ذوي الصلة.
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وال  -املسائل ال تتةلب من اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي اختـاذ إجـرا ات
فشأهنا و توجيه انتباهه إلي ا
لف  -مشاريع املقررات املةروحة علأ اجمللس العتمادها
س االقتصـــادي
 - 1يولـــي يريـــا ـــما األمـــم املتحـــدة املاـــر فاأل ـــا االراييـــة اجمللـ ـ ص
واالجتماعي فاعتماد مشاريع املقررات التالية:
مشروع املقرر األول
تقرير يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية عـن دورتـه التاسـاة والاشـرين،
وجــدول األعمــال املألقــت للــدورة الــثالثني ومواعيــدها ،ومواعيــد مــألمتر األمــم املتحــدة
احلادي عشر املار فتوحيد األ ا االرايية
إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي:
( ) يأ ــذ علمــا فتقريــر يريــا ــما األمــم املتحــدة املاــر فاأل ــا االراييــة عــن
دورته التاساة والاشرين()1؛
(ب) يقـــــرر عقـــــد الـــــدورة الـــــثالثني لفريـــــا اخلـــــما نيويـــــورك يـــــومي ٧
و  18آب /غسةس  ،201٧ويقر جدول األعمال املألقت للدورة علأ النحو الوارد دناه:
جــدول األعمــال املألقــت للــدورة الــثالثني لفريــا ــما األمــم املتحــدة املاــر
فاأل ا االرايية
-1

ايتتاح الدورة.

-2

إقرار جدول األعمال.

-3

تقارير األيرقة الااملة.

-٤

تقارير موظفي االتصال.

-٥

املســائل التنظيميــة املتالقــة مبــألمتر األمــم املتحــدة احلــادي عشــر املاــر فتوحيــد
األ ا االرايية.

-6

اســـــتارال النظـــــام األساســـــي لفريـــــا ـــــما األمـــــم املتحـــــدة املاـــــر
فاأل ا االرايية.

__________
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-٧

انتخاب ع ا املكتب.

-8

التخةيط لتنفيـذ تولـيات مـألمتر األمـم املتحـدة احلـادي عشـر املاـر فتوحيـد
األ ا االرايية.

-9

األيرقة الااملة لالحتياجات املستقبلية.

 - 10جدول األعمال املألقت للدورة احلادية والثالثني لفريـا ـما األمـم املتحـدة
املار فاأل ا االرايية.
 - 11مسائل رى.
(ج) يقــرر ن ياقــد مــألمتر األمــم املتحــدة احلــادي عشــر املاــر فتوحيــد األ ــا
االراييــة نيويــورك مــن  8إىل  1٧آب /غســةس  ،201٧ويقــر جــدول األعمــال املألقــت
املنقح للمألمتر ،علأ النحو الوارد دناه:
جدول األعمال املألقت املنقح ملألمتر األمـم املتحـدة احلـادي عشـر املاـر فتوحيـد
األ ا االرايية
-1

ايتتاح املألمتر.

-2

انتخاب رئيس املألمتر.

-3

مسائل تنظيمية:
()

اعتماد النظام الدا لي؛

(ب) إقرار جدول األعمال؛
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(ج)

انتخاب ع ا املكتب غع الرئيس؛

(د)

تنظيم األعمال؛

(ه)

وثائا تفويض املمثلني املويدين إىل املألمتر.

-٤

ال تأمل املاضي والنظر احلاضـر والتةلـع إىل املسـتقبل :الـذكرى السـنوية
اخلمسون ملألمتر األمم املتحدة املار فتوحيد األ ا االرايية.

-٥

تقارير احلكومات عن الوضع فلداهنا وعن التقدم انـرز توحيـد األ ـا
االراييــة منــذ اناقــاد مــألمتر األمــم املتحــدة الاا ــر املاــر فتوحيــد األ ــا
االرايية (للتوزيع يقط).
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-6

تقارير عن عمل يريا ما األمم املتحدة املاـر فاأل ـا االراييـة والشُـاب
واأليرقة الااملة و يرقة الامل التافاة له منذ اناقاد املألمتر الاا ر.

-٧

االجتماعات الوطنية والدولية واملألمترات والندوات والدعاية واملنشورات.

-8

التدافع املتخذة واملقترحة لتنفيذ قرارات األمـم املتحـدة فشـأن توحيـد األ ـا
االرايية ،مبا ذلك الفوائد االقتصادية واالجتماعية.

-9

التوحيد علأ الصايد الوطر:
()

مجع األ ا

(ب) مااملة األ ا

امليدان؛
املكاتب؛
املناطا املتاددة الللات؛

(ج)

مااملة األ ا

(د)

ا يكليــة ااداريــة للســلةات الوطنيــة املختصــة فاأل ــا والتشــرياات
والسياسات وااجرا ات املتصلة هبا؛

(هـ)

املبــاد التوجي يــة املتالقــة فأ ــا املواقــع االراييــة و لــو ا نــرري
اخلرائط وغعهم من انررين.

 - 10األ ــا اا لراييــة فاعتبارهــا ثقايــة وتراثــبا وهويــة (مبــا يي ــا األ ــا فللــات
الشاوب األللية واألقليات واملناطا).
 - 11التسميات األجنبية.
 - 12ملفات فيانات ومااجم ا املواقع االرايية:
()

متةلبات انتوى وماايعه؛

(ب) إدارة البيانات وقافلية التشليل البير؛
(ج)

ـــدمات البيانـــات والتةبيقـــات واملنتاـــات (مـــن قبيـــل املاـــاجم
و دمات اانترنت).

 - 13املصةلحات املستاملة

توحيد األ ا االرايية.

 - 1٤نظم الكتافة والنةا:
()

الكتافة فاألحرف الالتينية؛

(ب) التحويل إىل نظم الكتافة حبروف غع التينية؛
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- 1٥

(ج)

كتافة األ ا املستاملة

(د)

اللفظ.

الللات غع املكتوفة؛

ا البلدان.

 - 16تاليم ا املواقع االرايية.
 - 1٧املاامل ال تتادى سيادة البلد الواحد والتااون الدويل:
()

املاامل املشتركة فني دولتني و كثر؛

(ب) االتفاقات الثنائية واملتاددة األطراف.
 - 18الترتيبات ملألمتر األمم املتحدة الثاين عشر املار فتوحيد األ ا االرايية.
 - 19اعتمــــاد قــــرارات مــــألمتر األمــــم املتحــــدة احلــــادي عشــــر املاــــر فتوحيــــد
األ ا االرايية.
 - 20اعتماد تقرير املألمتر.
 - 21ا تتام املألمتر.
مشروع املق رّر الثاين
تاديل النظام األساسي لفريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية
إن اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي ،يقــرر املوايقــة علــأ تاــديالت النظــام األساســي
لفريـــا ـــما األمـــم املتحـــدة املاـــر فاأل ـــا االراييـــة الـ ـ اقترح ـــا يريـــا اخلـــما علـــأ
النحو التايل:
 - 1حتــت ” وال  -األهــداف“ ،فاــد الفقــرة الفرعيــة (ج) ،إدراج يقــرة يرعيــة
جديـــدة نصــ ا التـــايل(” :د) التأكيـــد ،ويقـــا مليثـــات األمـــم املتحـــدة ،ومـــع مراعـــاة املســـاواة
فــني الللــات ،علــأ ةيــة األ ــا االراييــة فاعتبارهــا جــز ا مــن ا ويــة والتــرا التــار يني
والثقاييني للدول“ ،ويااد ترقيم الفقرات الالحقة؛
 - 2حتــت ”ثانيــا  -املبــاد “ ،فاــد الفقــرة ( ٤ب) ،إدراج يقــرة يرعيــة جديــدة
نص ـ ا التــايل(” :ج) جيــب علــأ توحيــد األ ــا االراييــة إيــال االهتمــام فاأل ــا االراييــة
املوروثة و ةيت ا حفظ ا وية والترا انليني واملناطقيني والوطنيني“؛
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 - 3حتــت ”ثالثــا  -امل ــام“ ،فاــد الفقــرة  ،٧إدراج يقــرة جديــدة نص ـ ا التــايل:
” - 8التوعيــة فالللــات واألمــم والثقايــات املختلفــة وتنميـةل احترام ــا علــأ قــدم املســاواة عــن
طريا التـروير السـتامال األ ـا االراييـة الـ جـرى توحيـدها علـأ الصـايد الـوطر ،والـ
حتترم تاليا ا وية والترا انليني واملناطقيني والوطنيني“ ،وإعادة ترقيم الفقرات الالحقة.

فا  -املقرَّرات ال يوُجِّه انتباه اجمللس إلي ا
-2

يُوجَّه انتباه اجمللس إىل املقررات التالية ال اختذها يريا اخلما .

101 /29
تقرير رئيس يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية
إن يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية:
()

ذ علما فتقرير رئيس يريا اخلما ؛

(ب) ورحب مببادرة املكتب يريا اخلما إىل التفكع
يريا اخلما  ،ونوه فاالقتراحات انددة املقدمة من املكتب؛

كيفية حتسني طرائا عمـل

(ج) واتفــا علــأ ن مــن املفيــد القيــام دوريــا مبراجاــة طرائــا عمــل يريــا اخلــما
هبدف االستاافة ففاالية لالحتياجـات املـتلعة جمـال السياسـات وللبيئـة املـتلعة لتكنولوجيـا
املالومات واالتصاالت؛
ب يريــا اخلــما علــأ ن ي ــع ،فةريقــة ــفاية وتشــاورية ،مــع
(د) و ـاع مكتـ ص
مجيـــع الـــدول األع ـــا  ،مقترحـــات ـــددة فليـــة استاراضــ ا واحتمـــال اعتمادهـــا مـــألمتر
األمم املتحدة احلادي عشر املار فتوحيد األ ـا االراييـة ،املقـرر عقـده عـام  ،201٧مت يـدا
احالتــ ا إىل اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي للموايقـــة ،مبـــا ذلـــك ،علـــأ ســـبيل املثـــال
ال احلصر ،استارال الوتعة الدورية ملألمترات األمـم املتحـدة املانيـة فتوحيـد األ ـا االراييـة،
ودورات يريا اخلما  ،ومدهتا ،وتوضيح جدواها ،ورؤية طويلة األجل لفريـا اخلـما وحتديـد
الاالقة مع مبادرة األمم املتحدة فشأن إدارة املالومات االرايية املكانية الااملية.
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102 /29
تقرير مانة يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية
نوه يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية فالتقرير الشامل املقدم من مانـة
يريـا اخلـما الـذي يصــف األنشـةة امل ـةلع هبــا يتـرة السـنتني دعمـبا لامـل يريـا اخلــما ،
و عرب عن تقديره للتقرير.
103 /29
تقــارير الشــاب االراييــة والللويــة التافاــة ألمانــة يريــا ــما األمــم املتحــدة املاــر
فاأل ا االرايية
إن يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية:
( ) رحب فالتقارير ال قدمت ا  18ابة من الشـاب الــ  2٤االراييـة والللويـة
التافاة لفريا اخلما ؛
(ب) نظــــر فشــــكل مــــوجز
تقارير الشُاب؛

الانــــاوين واملواضــــيع الرئيســــية الــــ تناولتــــ ا

(ج) و كــد ن تقــارير الشــاب تاةــي مأل ــرا علــأ التقــدم الكــبع انــرز جمــال
شــاب فللــت عــن إوــازات رائاــة وعــن تاــاون إجيــا  ،مــع
توحيــد األ ــا االراييــة و ن ال ُ
االعتراف فأن التحديات ال تزال قائمة؛
(د) و ــاع اخلـــما علـــأ قـــرا ة األورات املقدمــة فليـــة ي ـــم التفالـــيل الـــواردة
تقارير الشُاب الـ  18ال ال ميكن نقل يحواها من الل اخلاللة املوجزة؛
(هـ) و ار إىل ن تقارير الشُاب ختتلف ا تاليـا كـبعا مـن حيـب البُنيـة والةـول
وامل مون و ن فاض الشاب فللـت عـن نشـةة الشـاب ومشـاريا ا واجتماعاهتـا ،حـني
ركــزت ل ــرى علــأ املالومــات القةريــة ،مــا يــدل علــأ ن للشــاب جمــاالت تركيــز تلفــة
نوعا ما وتواجه جمموعة متنوعة من التحديات والقيود املتالقة فاملوارد؛
(و)
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10٤ /29
تقارير موظفي االتصال واملنظمات الدولية
إن يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية:
ذ علما فالتقـارير اخلةيـة الثالثـة وفـالتقرير الشـفوي الـ عـدها رفاـة مـن
()
موظفي االتصال واملنظمات الدولية؛
(ب) و ــار إىل نــه س ـيُنظر فشــكل مســتقل
البندين  8و  9من جدول األعمال؛
(ج)

تقريــري اتصــال آ ــرين

إطــار

قر فأةية احلفاظ علأ الاالقة فني يريا اخلما وهذه املنظمات.

10٥ /29
تقرير يريا الامل املار فأيريقيا
إن يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية،
()
فتقرير املنسا؛

ـــكر لفريـــا الامـــل املاـــر فأيريقيـــا مـــا يبذلـــه مـــن ج ـــود ،و ـــذ علمـــا

(ب) قر فـأن الوضـع املاقـد يريقيـا يتةلـب فـذل ج ـودا مت ـايرة مـن جانـب
مجيع األطراف للمساعدة علأ حتقيا هداف يريا اخلما ؛
(ج) نـــوَّه فالامـــل القـــيم الـــذي لوــ صز ثالثـــة نشـــةة (نـــدوة واحـــدة ودورتـــان
تدريبيتان) نُظمت يريقيا منذ دورهتا الثامنة والاشرين؛
ةة عمل غافورون الل الندوة املزمـع عقـدها
(د) و اع علأ النظر فاناية
جاماة فليدا ،اازائـر ،تشـرين الثـاين/نويمم  ،2016فالتاـاون فـني يريـا اخلـما ويريـا
الامل املار فأيريقيا.
106 /29
تـنـفيذ القرارات واألنشةة املتالقة فالف ريا الاامل املار فالتقييم والتنفيذ
إن يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية:
()
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(ب) ورحب فاا ود الـ يبـذ ا الفريـا الاامـل لتحسـني تنفيـذ القـرارات املتالقـة
فالمامر الوطنية لتوحيد األ ا االرايية وزيادة ياالية األنشةة ال يقوم هبا يريـا اخلـما مـن
جل حتقيا هذه األهداف؛
(ج) و ثــع علــأ فرنــامر عمــل الفريــا الاامــل ،مبــا ذلــك قيــام الفريــا فتا يــز
وحتليــل االستقصــا ات اخلالــة فتقيــيم الــدورات واملــألمترات ،وإنشــا وتا ــد قاعــدة فيانــات
الة فالقرارات الصادرة عن مألمترات األمم املتحدة املتالقة فتوحيد األ ا االرايية؛
(د)
إىل القرارات

و ثـــع ي ـــا علـــأ مشـــاركة الفريـــا الاامـــل
األورات املقدمة املألمترات والدورات؛

تشـــايع اخلـــما ل

ـــارة

(هـ) و كر الفريا الاامـل علـأ تنظـيم حلقـة الامـل دورتـه التاسـاة والاشـرين
من جل تازيز تنفيذ القرارات املتالقة مبوضوع التسميات التذكارية؛
(و) و اد فاالقتراح الذي قدمه يريا الامـل املاـر فأيريقيـا انشـا ـابة يريقيـا
الشــمالية ومنةقــة الســاحل ،وقــرر موالــلة النظــر هــذه املســألة ،مــع مالحظــة اعتــرال
الشابة الارفية؛
(ز) و عرب عن تقديره لألمانة و ع ا يريا اخلما علأ جتميـع وثـائا املـألمترات
والــدورات وحفظ ــا علــأ املوقــع الشــبكي لفريــا اخلــما  ،وتقــديره ألمانــة يريــا اخلــما علــأ
موايقت ا علأ تقدمي الدعم املتوالل للمشروع ،و قـر فـأن انفوظـات متثـل مـوردا قيمـا لفريـا
اخلما و اع علأ استخدامه.
10٧ /29
األنشــــةة املتالقــــة فــــالفريا الاامــــل املاــــر فالــــدورات التدريبيــــة
ا الةبوغرايية

جمــــال دراســــة

إن يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية:
ذ علما فأنه مت عقد ثال دورات تدريبيـة متالقـة فأ ـا الةبوغراييـة منـذ
()
دورته الثامنة والاشرين وال تزال هناك ثالثـة دورات مقـررة و تملـة ،وفأنـه مت إعـداد املزيـد
من دوات التالم إلكترونية؛
(ب) و ياد فـأن املـواد التاليميـة املسـتخدمة
املوقع الشبكي لشابة البلدان الناطقة فا ولندية واألملانية؛
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(ج) و ذ علما فتق رير مسـألول االتصـال مـع ما ـد البلـدان األمريكيـة للالراييـا
والتــاري  ،و ــار إىل ن دورتــه الدراســية املاتــادة جمــال دراســة ــا الةبوغراييــة ميكــن
تكييف ا من حيب املدة وامل مون و نه من املقرر إتاحت ا علأ اانترنت؛
(د) والحــظ ن حلقــة الامــل املتالقــة فدراســة ــا الةبوغراييــة الــ عقــدت
تــونس الاالــمة كــانون الثاين/ينــاير  201٥وحــت توجيــه نشــةة اللاــان الوطنيــة
أل ا الةبوغرايية ،و ن ارطة الةريا انشا سلةات وطنية لتوحيد األ ـا االراييـة سـيتم
تةويرهــا وميكــن للبلــدان األ ــرى ن تســتخدم ا كنمــوذج ،و ن قيــادة نائــب رئــيس يريــا
اخلما  ،التونسي ،تستحا تقديرا الا ألهنا كانت من الاوامل األساسية لنااح الدورة؛
(هـ) و ار إىل الامل اااري اعداد دليل متقـدم لدراسـة األ ـا االراييـة ،فليـة
تويع إر ادات فشأن  ٤٤من املواضيع املرتبةة فتوحيد األ ا االرايية ،و اع اخلـما علـأ
التةــوع فتــأليف الفصــول الســتة املتبقيــة املخةــط ــا ،و يــاد فــأن هــذه الــدليل ســوف يتــاح
لورته الن ائية جمانا علأ املوقع الشبكي لفريا اخلما عام 201٧؛
(و) و ــذ علمــا فأنــه مت نشــر دورة تدريبيــة فالللــة الفرنســية عــن دارســة ــا
الةبوغرايية علأ اانترنت و ن مواد الدورة متاحة للتزنيل واالستخدام الاـام جمانـا ،مـع إتاحـة
يــار دارســت ا ملــدة ثالثــة ســافيع حتــت إ ــراف مالــم مقافــل رســوم ،وميكــن ن تــألدي هــذه
الدراسة إىل منح ادة تقدير كادميية ،و دفلوم حاالت ماينة؛
(ز) ونــاقو واليــة يريــا اخلــما لتيســع فنــا القــدرات جمــال توحيــد األ ــا
االرا يية ،واستذكر تاري وتةـور الـدورات التدريبيـة املتالقـة فأ ـا الةبوغراييـة و ـ د فـأن
تلك الدورات غةت الاديد من املواضيع املتالقة فاأل ا االرايية و هنا مُصـممة فةريقـة تُلـ
االحتياجات ـددة ،والحـظ األةيـة احليويـة لبنـا القـدرات اسـتمرار وـاح يريـا اخلـما ،
وهن أ الفريا الاامل املار فالـدورات التدريبيـة جمـال دراسـة ـا الةبوغراييـة و مانـة يريـا
اخلما علأ عما ما السـافقة واخلةـط املسـتقبلية ،ونـوّه فـأن مـدير ـابة ااحصـا ات التافاـة
ادارة الشــألون االقتصــادية واالجتماعيــة فــاألمم املتحــدة حــدد طرائــا للمســاةة املاليــة
دورات فنا القدرات هذه؛
(ح) و ــاع الــدول األع ــا علــأ التحلــي فــروح املبــادرة واالفتكــار
الفرص لتنفيذ األنشةة التدريبة وغعها من األنشةة ال تركز علأ االرايية املكانية؛
(ط)
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108 /29
األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار مبلفات فيانات ومااجم

ا الةبوغرايية

إن يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية:
()

رحب فالتقارير املقدمة

إطار هذا البند من جدول األعمال؛

(ب) و كر الفريا الاامل املاـر مبلفـات فيانـات وماـاجم ـا الةبوغراييـة علـأ
عمله ،والحظ االهتمام الكبع املتوالـل جمـال مسـألوليته ،علـأ النحـو الـذي يألكـده الاـدد
الكبع من التقارير؛
(ج) و ــار إىل ن غالبيــة التقــارير تناولــت نشــةة وطنيــة ،فينمــا تنــاول تقريــران
من ما اا ود متاددة اانسيات؛
(د) والحظ ن املوضـوع املشـترك فـني التقـارير هـو التوسـع اسـتخدام فيانـات
األ ــا االراييــة تلبيــة جمموعــة متزايــدة مــن األغــرال دا ــل ا ياكــل األساســية للبيانــات
املكانية الوطنيـة وااقليميـة ،متشـيا مـع القـرار  VIII/6الصـادر عـن مـألمتر األمـم املتحـدة الثـامن
املار فتوحيد األ ا االرايية؛
(هـ) و اع التةورات اااريـة منذجـة البيانـات وإدارهتـا علـأ الصـايد الـوطر،
مبـــا ذلـــك اســـتخدام طريقـــة ”البيانـــات املترافةـــة“ يكلـــة فيانـــات األ ـــا االراييـــة
ودجم ا ونشرها؛
(و) و دد علـأ ةيـة وضـع وإتاحـة ـا جلراييـة موحـدة كاـز ساسـي مـن
إدارة امل الومات االرايية املكانية ،علأ النحو الذي قرته انة اخلما املانيـة فـردارة املالومـات
االرايية املكانية علأ الصايد الااملي؛
(ز) ونوّه فرمكانات البيانات االرايية املكانية ،مبا يي ا األ ا االرايية املوحـدة،
ال ميكن تسخعها خلدمة البُاد املتالا فاالرايية املكانية هداف التنمية املستدامة()2؛
(ح) وطلب إىل الفريا الاامل التحقا من الولالت االكترونيـة املتاحـة
الشبكي لفريا اخلما وحتديث ا ،فاالقتران مع مانة يريا اخلما ؛

املوقـع

(ط) واعتــرف ف ــرورة اختــاذ إجــرا ات لصــيانة وحتــديب قاعــدة فيانــات األ ــا
ا الرايية الااملية اخلالة ففريا اخلما  ،و اع علأ تقدمي البيانات لدعم هذه املبادرة.
__________
( )2انظر قرار ااماية الاامة .1/٧0
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109 /29
األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار مبصةلحات

ا الةبوغرايية

إن يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية:
()

ذ علما فالتقارير املقدَّمة

إطار هذا البند من جدول األعمال؛

(ب) و ــكر للفريــا الاامــل املاــر مبصــةلحات األ ــا الةبلراييــة مــا ي ــةلع فــه
من نشةة؛
(ج) و ولـأ فــأن ينظــر الفريــا الاامــل
علأ مسرد املصةلحات فرنامر عمله املقبل؛

التلــيعات وااضــايات املقتــرح إد ا ــا

(د) وطلـــب متةوعـــا لشـــلل وظيفـــة مـــنظم اجتماعـــات ،فاـــد اناقـــاد مـــألمتر
األمم املتحدة احلادي عشر املار فتوحيد األ ا االرايية.
110 /29
األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فنظم الكتافة فاحلروف الالتينية
إن يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية:
عــرب عــن تقــديره للفريــا الاامــل املاــر فــنظم الكتافــة فــاحلروف الالتينيــة
()
ملا يبذله من ج ود؛
(ب) و قــر فتــاري الفريــا الاامــل ،واحلالــة الراهنــة وتنفيــذ نظــم الكتافــة فــاحلروف
الالتينية املاتمدة من األمم املتحدة ،وحتديب املوقع الشبكي للفريا الاامل؛
(ج) و ــذ علمــا ،علــأ وجــه اخلصــوص ،فزيــادة االتصــال مــع الفريــا الاامــل 3
املنبثــا عــن اللانــة التقنيــة  ٤6التافاــة للمنظمــة الدوليــة لتوحيــد املقــاييس ،ونـوّه فــأن املنظمــة
نشرت مايارا ُدّثا لكتافـة الكلمـات الصـينية حبـروف التينيـة و ن الامـل مي ـي قلـدما لـوب
نقل حروف الكتافة التايلندية؛
(د) و ذ علما فتةبيا نظـم الكتافـة فـاحلروف الالتينيـة اخلالـة فـاألمم املتحـدة،
ال مت اعتمادها مألمتر األمم املتحدة الاا ر املار فتوحيد األ ا االرايية؛
(هـ) و ولـــأ فتوعيـــة األوســـاط ااماهعيـــة واألكادمييـــة فوجـــود نظـــم الكتافـــة
فاحلروف الالتينية املاتمدة من األمم املتحدة وفاستخدام هذه النظم؛
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(و) وحــب البلــدان الـ ال تُكتــب للاهتــا فــاحلروف الالتينيــة والـ ال تةبــا حـ
ا ن نظما ماتمدة من األمم املتحدة علأ ن تبتكر نظم ـا الوطنيـة للكتافـة فـاحلروف الالتينيـة
و ن تةبق ا وتقدم ا إىل مألمتر األمم املتحدة املقبل املار فتوحيد األ ا االرايية العتمادها؛
(ز) و ـــذ علمـــا فاســـتحدا فرنـــامر لترمجـــة املصـــةلحات الاامـــة اليافانيـــة
إىل اانكليزيــة الســتخدام ا اخلــرائط وغعهــا مــن املــواد مــن جــل تيســع التوالــل فالنســبة
للزوار الدوليني؛
(ح) واعتـــــرف فالتاقيـــــدات الـــــ تظ ـــــر عنـــــد اســـــتخدام ترمجـــــة جزئيـــــة
أل ــا الةبوغراييــة ،واستحســن يكــرة قيــام ع ــا الفريــا الاامــل مباااــة هــذه املســائل علــأ
املستوى ااقليمي؛
(ط) و ار إىل ن الفريا الاامل املار فأيريقيا اقتـرح إيـال اهتمـام ـاص لللـات
غع املكتوفة يريقيا وتشكيل جمموعة ملاااة هـذا املوضـوع ،إضـايةب إىل تشـكيل جمموعـات
رى لدراسة ريةة الةريا و ا الةبوغرايية اخلالة مبنةقة الساحل.
111 /29
األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فأ ا البلدان
إن يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية:
()

ذ علما فالتقارير املقدَّمة

إطار هذا البند من جدول األعمال؛

(ب) واعتــرف فالامــل الفريــا الاامــل املاــر فأ ــا البلــدان ،و عــرب عــن تقــديره
للفريا الاامل ملا يبذله من ج ود.
112 /29
األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فالدعاية والتمويل
إن يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية:
()

ذ علما فالتقارير املقدَّمة

إطار هذا البند من جدول األعمال؛

(ب) و كر للفريا الاامل املار فالدعايـة والتمويـل مـا يبذلـه مـن ج ـود و ـااه
علأ مواللة عمله املمتاز؛
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(ج) واعتــرف مبــا مت مــن إوــازات تازيــز وجــود يريــا اخلــما علــأ وســائط
ااعـالم الرقميــة مــن ــالل جمموعـة املــواد ااعالميــة واملوقــع الشـبكي للفريــا ،والتفاعــل عــم
موقع تويتر ،والبب الشبكي علأ قناة الفريا علأ موقع يوتيوب؛
(د) يد إنشا ”اليـوم الاـاملي لأل ـا االراييـة“ عـام  201٧لتسـليط ال ـو
علأ ةية يريا اخلما وجدوى عمله وعملية توحيد األ ا االرايية؛
(هـ) واتفا علأ ن يكون الفريا الاامل مسألوال عن االسـتمرار تنسـيا ج ـود
التروير لفريا اخلما و ن يامل مع الفريا الاامل املاـر فـالتقييم والتنفيـذ فشـأن اليـوم الاـاملي
لأل ا االرايية املقترح إنشاؤه.
113 /29
الفريا الاامل املار فاأل ا الد يلة
إن يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية:
ذ علما فالتقارير املقدمة إطار هذا البند من جـدول األعمـال ،واعتـرف
()
فاا ود الدؤوفة ال يبذ ا الفريا الاامل املار فالتسميات الد يلة؛
(ب) و ار إىل مبقرر الفريا الاامل القاضـي فاافقـا علـأ تاريفـي التسـمية انليـة
والتسمية الد يلة كما وردا ملحا عـام  200٧ملسـرد املصـةلحات املسـتخدمة توحيـد
األ ا االرايية؛
(ج) و ــذ علمــا مبقــرر الفريــا الاامــل القاضــي فاــدم حتديــد التســميات الد يلــة
تلـف
فةريقة مايارية ،والقيام فدال من ذلك فدراسة االستخدام احلايل للتسميات الد يلة
كال االتصال و تلف جزا الاامل وفوضع مناذج ونقاط مرجاية؛
(د) ورحب فاا ود املتواللة ال يبـذ ا الفريـا الاامـل
تركز علأ جدول عماله احلايل و توثيا املداوالت.

تنظـيم حلقـات عمـل

11٤ /29
األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فالنةا
إن يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية:
قر فأن الدراسات املتالقة فالنةا ـا لـلة فدراسـة ـا الةبوغراييـة وجيـب
()
ي م ا ضمن السياقات واحلاالت املناسبة؛
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(ب) و ــذ علمــا فتقريــر الفريــا الاامــل املاــر فــالنةا ،الــذي قــدم ــرحا مقناــا
لكيفية تأثع النةا علأ عمل األيرقة الااملة األ رى؛
(ج)

و كر للفريا الاامل نشةته.

11٥ /29
األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فاأل ا االرايية فاعتبارها تراثاب ثقايياب
إن يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية:
()

ذ علما فالتقارير املقدَّمة

إطار هذا البند من جدول األعمال؛

(ب) الحظ قيمة األ ا االرايية كمفتاح للتاري وا وية ،وااوانب املتنوعة الـ
مت عرض ا ييما يتالا مبوضوع األ ا االرايية فاعتبارها تراثا ثقاييا؛
(ج) ورحب فالارل الذي قدمه الفريا الاامل املار فاأل ـا االراييـة فاعتبارهـا
تراثا ثقاييا فشأن جتميع مثلة من املمارسات اا يـدة جمـال التسـمية مـن جـل إعـداد مبـاد
توجي ية إلكترونية فشأن موضوعات مثل التسميات التذكارية وتسويا األ ا االرايية؛
(د)

و كر للفريا الاامل ما ي ةلع فه من نشةة.

116 /29
املبــاد التوجي يــة نــرري اخلــرائط وغعهــم مــن انــررين ييمــا يتالــا فاســتخدام
املواقع االرايية علأ الصايد الدويل

ــا

إن يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية،
حاط علما فالتقارير املقدمة إطار هذا البند من جدول األعمـال ،ورحـب
()
فالتحــديثات األ ــعة لقائمــة املبــاد التوجي يــة املتالقــة فأ ــا املواقــع االراييــة ،علــأ ــو
ما عرض ا املنسا؛
(ب) ــاع الــدول األع ــا ال ـ مل تقــم فاــد فرعــداد املبــاد التوجي يــة املتالقــة
فأ ا املواقع االرايية ويقا للقرار  IV/4الصادر عن مألمتر األمم املتحـدة الرافـع املاـر فتوحيـد
األ ا االرايية؛
(ج) وطلب إىل الدول األع ا القيـام فانتظـام فتحـديب قائمـة املبـاد التوجي يـة
املتالقة فأ ا املواقع االرايية.
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11٧ /29
ق ايا رى تتالا فأ ا املواقع االرايية
إن يريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية:
()

رحب فالتقارير املقدمة

إطار هذا البند من جدول األعمال؛

(ب) حــب الســلةات الوطنيــة ال ـ تتــوىل توحيــد املقــاييس علــأ موالــلة عمل ـ ا
احليوي ،وعلأ عرل جتارهبا الدورات املقبلة.

ثانيا  -البنود ال نظر يي ا يريا اخلما
لف  -تقرير الرئيس

 - 3نظر يريا اخلما البند  2من جدول عمالـه جلسـتيه األوىل والثامنـة املاقـودتني
 2٥و  29نيســان /فريل ،علــأ التــوايل .وللنظــر هــذا البنــد ،كــان ماروضــا علــأ يريــا
اخلـــما تقريـــر الـــرئيس الـــوارد الوثيقـــة  ،GEGN/29/10وورقـــة الامـــل  W.P.67/2اللـ ـتني
عرض ما الرئيس االسة األوىل .و دىل فتاليقات و طرح سئلة اخلما من الشـابة الارفيـة،
و ـابة البلـدان الناطقــة فا ولنديـة واألملانيــة ،و ـابة آســيا الشـرقية (فاســتثنا الصـني) ،و ــابة
الواليات املتحدة األمريكية/كندا ،و ـابة فلـدان الشـمال ،و ـابة البلـدان الناطقـة فالفرنسـية،
والشابة الرومانية  -ا يلينية.
ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
االسة الثامنة ،املاقـودة  29نيسـان /فريل ،اعتمـد يريـا اخلـما مشـروع مقـرر
-٤
مقدما من املقررين (انظر الفرع وال  -فا  ،املقرر .)101/29

فا  -تقرير مانة يريا اخلما
 - ٥نظر يريا اخلما البند  3من جدول عماله جلستيه األوىل والثامنـة ،املاقـودتني
 2٥و  29نيســان /فريل ،علــأ التــوايل .وللنظــر هــذا البنــد ،كــان ماروضــا علــأ يريــا
اخلــما تقريــر مانــة يريــا اخلــما الــوارد الوثيقــة  .GEGN/29/11واســتمع يريــا اخلــما ،
جلسته األوىل ،إىل فيان است اليل دىل فـه ممثـل عـن األمانـة .و دىل اخلـبع مـن ـابة الواليـات
املتحدة األمريكية/كندا فبيان رد عليه ممثل األمانة.
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ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
االسة الثامنة ،املاقـودة  29نيسـان /فريل ،اعتمـد يريـا اخلـما مشـروع مقـرر
-6
مقدما من املقررين (انظر الفرع وال  -فا  ،املقرر .)102/29

جيم  -تقارير ال شُاب
 - ٧نظر يريا اخلـما البنـد  ٤مـن جـدول عمالـه جلسـاته األوىل والثانيـة والثامنـة،
املاقودة  2٥و  29نيسان /فريل .وللنظـر هـذا البنـد ،كـان ماروضـا علـأ يريـا اخلـما
ورقـــة الامـــل  W.P.76/4/Rev.2مـــن جـــل عرضـ ـ ا ،وورقـــات الامـــل  W.P.1/4و W.P.16/4
و  W.P.23/4/Rev.1و  W.P.24/4و  W.P.31/4/Rev.1و  W.P.32/4و  W.P.34/4و W.P.35/4
و  W.P.36/4و  W.P.41/4و  W.P.42/4/Rev.1و W.P.47/4و W.P.49/4و W.P.52/4و
 W.P.68/4و  W.P.69/4و  W.P.77/4/Rev.1و  W.P.83/4للالـــم .و االســـة األوىل ،اســـتمع
يريا اخلما إىل استارال عام قدمه اخلبع من ابة اململكة املتحدة .و االسـة الثانيـة ،دىل
فتاليقـات و طـرح سـئلة كـل مـن الـرئيس واخلــما مـن ـابة يريقيـا اانوفيـة ،و ـابة آســيا
الشرقية (فاستثنا الصني) ،والشابة الارفية ،و ابة الصني.
ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
االسة الثامنة ،املاقـودة  29نيسـان /فريل ،اعتمـد يريـا اخلـما مشـروع مقـرر
-8
مقدما من املقررين (انظر الفرع وال  -فا  ،املقرر .)103/29

دال  -تقرير موظفي االتصال واملنظمات الدولية
 - 9نظر يريا اخلما البند  ٥من جدول عماله جلستيه األوىل والثامنـة ،املاقـودتني
 2٥و  29نيســان /فريل ،علــأ التــوايل .وللنظــر هــذا البنــد ،كــان ماروضــا علــأ يريــا
اخلـــما ورقـــات الامـــل  W.P.19/5و  W.P.80/5و  W.P.84/5مـــن جـــل عرضـ ـ ا ،والوثيقـــة
 GEGN/29/7للالــم .و االســة الثانيـــة ،اســتمع يريــا اخلـــما إىل عــرول قــدم ا موظفـــو
االتصــال التــافاون للمنظمــة ا يدروغراييــة الدوليــة ،واجمللــس الــدويل لالــوم ــا األعــالم،
و ركة اانترنت لأل ا واألرقام املخصصة ،والرافةة الدولية لرسـم اخلرائط/االحتـاد االـرا
الدويل .و دىل فبيان و طرح سئلة كل من الرئيس و ما من الشابة الارفية ،و ـابة جنـوب
غرب انيط ا اد  ،و ابة آسيا الشرقية (فاسـتثنا الصـني) ،و ـابة يريقيـا اانوفيـة ،و ـابة
البلدان الناطقة فا ولندية واألملانية ،ي ال عن املراقب عن االحتاد الدويل لأل ا االرايية.
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ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
 - 10االسة الثامنة ،املاقودة  29نيسان /فريل ،دىل اخلبع من ـابة البلـدان الناطقـة
فا ولندية واألملانية فبيان اقتُرح الله تاديل ملشروع مقرر مقدم مـن املقـررين .واعتمـد يريـا
اخلما مشروع املقرر فصيلته املادلة (انظر الفرع وال  -فا  ،املقرر .)10٤/29

ها  -تقرير يريا الامل املار فأيريقيا
 - 11نظر يريا اخلما البند  6من جدول عماله جلستيه الثانيـة والثامنـة ،املاقـودتني
 2٥و  29نيســان /فريل ،علــأ التــوايل .وللنظــر هــذا البنــد ،كــان ماروضــا علــأ يريــا
اخلما ورقة الامل  W.P.4/6من جـل عرضـ ا .واسـتمع يريـا اخلـما  ،جلسـته الثانيـة ،إىل
عــرل قدمــه منســا يري ـا الامــل املاــر فأيريقيــا .و دىل فتاليقــات و طــرح ســئلة كــل مــن
الــرئيس ،واملنســا ،واخلــما مــن ــابة يريقيــا اانوفيــة ،والشــابة الارفيــة ،و ــابة الواليــات
املتحدة األمريكية/كندا ،وممثل األمانة.
ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
 - 12االسة الثامنة ،املاقودة  29نيسان /فريل ،دىل اخلبع مـن الشـابة الارفيـة فبيـان
اقتُرح الله تاديل ملشروع مقـرر مقـدم مـن املقـررين .واعتمـد يريـا اخلـما مشـروع املقـرر
فصيلته املادلة (انظر الفرع وال  -فا  ،املقرر .)10٥/29

واو  -تنفيذ القرارات واألنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فالتقييم والتنفيذ
 - 13نظر يريا اخلما البند  ٧من جدول عماله جلستيه الثانيـة والثامنـة ،املاقـودتني
 2٥و  29نيســان /فريل ،علــأ التــوايل .وللنظــر هــذا البنــد ،كــان ماروضــا علــأ يريــا
اخلــــما ورقــــات الامــــل  W.P.14/7و  W.P.20/7و  W.P.60/7و  W.P.63/7و  W.P.73/7مــــن
جـــل عرضـ ـ ا ،والوثيقتـــان  GEGN/29/8و  GEGN/29/9للالـــم .واســـتمع يريـــا اخلـــما ،
جلســته الثانيــة ،إىل عــرول قــدم ا مــنظم اجتماعــات الفريــا الاامــل املاــر فــالتقييم والتنفيــذ
واخلما من ابة الواليات املتحدة األمريكية/كندا ،و ـابة آسـيا الشـرقية (فاسـتثنا الصـني)،
والشـابة الارفيــة ،و ــابة يريقيـا اانوفيــة .و دىل فتاليقــات و طــرح سـئلة كــل مــن الــرئيس،
ومـــنظم االجتماعـــات ،واملنســـا ،واخلـــما مـــن الشـــابة الارفيـــة ،و ـــابة الواليـــات املتحـــدة
األمريكية/كنــدا ،و ــابة جنــوب غــرب انــيط ا ــاد  ،و ــابة البلــدان الناطقــة فا ولنديــة
واألملانية ،و ابة فلدان البلةيا .وقدم مـني يريـا اخلـما توضـيحات إىل يريـا اخلـما  .وفاـد
ذلك قدم منظم االجتماعات موجزا للمناقشة ال جرت فشأن البند.
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ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
 - 1٤االسة الثامنة ،املاقودة  29نيسان /فريل ،دىل اخلبعان من الشابة الارفيـة والشـابة
الرومانية  -ا يلينية فبيانني اقتُرح اللـه تاـديل ملشـروع مقـرر مقـدم مـن املقـررين .و دىل الـرئيس
فبيــان .واعتمــد يريــا اخلــما مشــروع املقــرر فصــيلته املادلــة (انظــر الفــرع وال  -فــا  ،املقــرر
.)106/29

زاي  -األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فالدورات التدريبيـة
املواقع االرايية

جمـال دراسـة ـا

 - 1٥نظر يريا اخلما البنـد  8مـن جـدول عمالـه جلسـاته الثالثـة والرافاـة والثامنـة،
املاقودة  26و  29نيسان /فريل .وللنظـر هـذا البنـد ،كـان ماروضـا علـأ يريـا اخلـما
ورقـــــات الامـــــل  W.P.30/8و  W.P.33/8و  W.P.51/8و  W.P.53/8و  W.P.81/8و W.P.85/8
من جل عرض ا ،وورقة الامل  WP.48/8للالم .واستمع يريا اخلـما  ،جلسـته الثالثـة ،إىل
عرول قدم ا منظم اجتماعات الفريا الاامل املار فالدورات التدريبية جمـال ـا املواقـع
االراييــة واخلــبعان مــن ــابة الواليــات املتحــدة األمريكية/كنــدا ،و ــابة البلــدان الناطقــة
فالفرنســية ،وكــذلك ممثلــو مانــة يريــا اخلــما  .و دىل فتاليقــات و طــرح ســئلة تــوىل مقــدمو
ورقات الامل الرد علي ا ،كل من منظم االجتماعات و ما مـن ـابة جنـوب ـرت آسـيا،
و ـابة الواليـات املتحــدة األمريكية/كنـدا ،و ــابة يريقيـا اانوفيـة ،والشــابة الارفيـة ،و ــابة
يريقيا الوسةأ ،و ابة جنوب غـرب انـيط ا ـاد  ،ي ـال عـن املراقـب عـن االحتـاد الـدويل
لأل ـــا االراييـــة .و االســـة الرافاـــة ،دىل فتاليقـــات وطـــرح ســـئلة كـــل مـــن مـــنظم
االجتماعات واخلبعين من الشابة الواليات املتحدة األمريكية/كندا ،و ـابة يريقيـا اانوفيـة.
وقدم منظم االجتماعات موجزا للمناقشة ال جرت فشأن البند.
ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
 - 16االسة الثامنة ،املاقودة  29نيسان /فريل ،دىل اخلبع من ـابة البلـدان الناطقـة
فالفرنسية فبيان اقتُرح الله تاديل ملشـروع مقـرر مقـدم مـن املقـررين .واعتمـد يريـا اخلـما
مشروع املقرر فصيلته املادلة (انظر الفرع وال  -فا  ،املقرر .)10٧/29
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حا  -األنشــةة املتالقــة فــالفريا الاامــل املاــر مبلفــات فيانــات ــا املواقــع االراييــة
ومااجم ا املواقع االرايية
 - 1٧نظر يريا اخلما البند  9من جدول عماله جلستيه الرافاة والثامنـة ،املاقـودتني
 26و  29نيســان /فريل ،علــأ التــوايل .وللنظــر هــذا البنــد ،كــان ماروضــا علــأ يريــا
اخلــــما ورقــــات الامــــل  W.P.2/9و  W.P.18/9و  W.P.21/9/Rev.1و  W.P.27/9و W.P.37/9
و  W.P.38/9و  W.P.39/9و  W.P.44/9و  W.P.65/9و  W.P.71/9من جـل عرضـ ا ،وورقـات
الامــــل  W.P.5/9و  W.P.6/9و  W.P.25/9و  W.P.40/9و  W.P.79/9للالــــم .واســــتمع يريــــا
اخلما  ،جلسته الرافاة ،إىل عـرول قـدم ا مـنظم اجتماعـات الفريـا الاامـل املاـر مبلفـات
فيانات ا املواقع االرايية ومااجم ـا املواقـع االراييـة واخلـما مـن ـابة ـرت وسـط
وجنـوب ــرت وروفــا ،و ــابة فلــدان الشــمال ،و ــابة البلــدان الناطقــة فا ولنديــة واألملانيــة،
و ــــابة الواليــــات املتحــــدة األمريكية/كنــــدا ،و ــــابة آســــيا الشــــرقية (فاســــتثنا الصــــني).
و دىل فتاليقـــات و طـــرح ســـئلة تـــوىل مقـــدمو الاـــرول الـــرد علي ـــا ،كـــل مـــن مـــنظم
االجتماعات واخلما من ابة الواليـات املتحـدة األمريكية/كنـدا ،والشـابة الارفيـة ،والشـابة
الرومانيــة  -ا يلينيــة ،و ــابة البلــدان الناطقــة فا ولنديــة واألملانيــة ،و ــابة يريقيــا الشــرقية،
و ابة فلدان البلةيـا ،و ـابة يريقيـا اانوفيـة ،و ـابة جنـوب غـرب انـيط ا ـاد  ،و ـابة
الصـني ،و ـابة جنــوب ـرت آســيا .وقـدم مـنظم االجتماعــات مـوجزا للمناقشــة الـ جــرت
فشأن البند.
ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
 - 18االسة الثامنة ،املاقودة  29نيسان /فريل ،دىل اخلبع مـن ـابة فلـدان الشـمال
فبيان اقتُرح الله تاـديل ملشـروع مقـرر مقـدم مـن املقـررين .واعتمـد يريـا اخلـما مشـروع
املقرر فصيلته املادلة (انظر الفرع وال  -فا  ،املقرر .)108/29

طا  -األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار مبصةلحات

ا املواقع االرايية

 - 19نظــر يريــا اخلــما البنــد  10مــن جــدول عمالــه جلســاته الرافاــة واخلامســة
والثامنــة ،املاقــودة  26و  2٧و  29نيســان /فريل .وللنظــر هــذا البنــد ،كــان ماروضــا
علـــأ يريـــا اخلـــما ورقـــات الامـــل  W.P.3/10/Rev.1و  W.P.8/10و  W.P.72/10مـــن جـــل
عرض ـ ا ،وورقتــا الامــل  WP.17/10و  WP.87/10للالــم .واســتمع يريــا اخلــما  ،جلســته
الرافاــة ،إىل عــرول قــدم ا ــما مــن الشــابة الارفيــة ،و ــابة البلــدان الناطقــة فا ولنديــة
واألملانيــة ،و ــابة الواليــات املتحــدة األمريكية/كنــدا .و دىل فتاليقــات و طــرح ســئلة تــوىل
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مقدمو الارول الرد علي ا ،كل من منظم اجتماعات الفريا الاامـل املاـر مبصـةلحات ـا
املواقع االرايية و ما مـن ـابة اململكـة املتحـدة ،و ـابة آسـيا الشـرقية (فاسـتثنا الصـني)،
و ابة البلدان الناطقة فا ولندية واألملانية ،و ـابة فلـدان البلةيـا .وقـدم مـنظم االجتماعـات،
االسة اخلامسة ،موجزا للمناقشة ال جرت فشأن البند.
ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
 - 20االسة الثامنة ،املاقودة  29نيسـان /فريـل ،اعتمـد يريـا اخلـما مشـروع مقـرر
مقدما من املقررين (انظر الفرع وال  -فا  ،املقرر .)109/29

يا  -األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فنظم الكتافة فاحلروف الالتينية
 - 21نظــر يريــا اخلــما البنــد  11مــن جــدول عمالــه جلســتيه اخلامســة والثامنــة،
املاقــودتني  2٧و  29نيســان /فريــل ،علــأ التــوايل .وكــان مةروحــا مــام يريــا اخلــما ،
ألغرال نظره البند ،ورقتـا الامـل  W.P.22/11و  W.P.50/11مـن جـل عرضـ ما .واسـتمع
يريا اخلما  ،االسة اخلامسة ،إىل عرل قدمه منظم اجتماعات الفريا الاامل املاـر فـنظم
الكتافة فاحلروف الالتينية ،ي ال عن اخلبع مـن ـابة آسـيا الشـرقية (فاسـتثنا الصـني) .و دىل
منظم االجتماعات واخلما من ابة الصني ،والشابة الارفيـة ،و ـابة ـرت وروفـا الوسـةأ
وجنــوب ــرت وروفــا ،و ــابة آســيا الشــرقية (فاســتثنا الصــني) ،و ــابة اململكــة املتحــدة،
و ابة البلدان الناطقة فا ولندية واألملانية ،فتاليقات وطرحوا سئلة توىل مقـدما ورقـ الامـل
الرد علي ا .وقدم منظم االجتماعات موجزا للمناقشة فشأن البند.
ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
 - 22االسة الثامنة ،املاقودة  29نيسان /فريل ،دىل اخلما مـن ـابة آسـيا الشـرقية
(فاســتثنا الصــني) ،و ــابة الصــني ،والشــابة الارفيــة ،والشــابة الرومانيــة  -ا يلينيــة ،ومــنظم
اجتماعات الفريا الاامل املار فنظم الكتافة فاحلروف الالتينيـة فبيانـات اقتُـرح ال ـا إد ـال
تاديالت علأ مشروع مقرر مقدم من املقررين .واعتمد يريا اخلما مشروع املقرر ،فصـيلته
املادلة (انظر الفرع وال  -فا  ،املقرر .)110/29

كاف  -األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فأ ا البلدان
 - 23نظــر يريــا اخلــما البنــد  12مــن جــدول عمالــه جلســتيه اخلامســة والثامنــة،
املاقودتني  2٧و  29نيسان /فريـل ،علـأ التـوايل .وكـان مةروحـا مامـه ،ألغـرال النظـر
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البند ،ورقة الامل  W.P.57/12من جل عرض ا ،وورقة الامـل  W.P.74/12للالـم .واسـتمع
يريــا اخلــما  ،جلســته اخلامســة ،إىل عرضــني قــدم ما اخلــبعان مــن ــابة البلــدان الناطقــة
فالمتلالية ،و ابة الواليـات املتحـدة األمريكية/كنـدا .و دىل مـنظم اجتماعـات الفريـا الاامـل
املاــر فأ ــا البلــدان واخلــما مــن ــابة البلــدان الناطقــة فا ولنديــة واألملانيــة ،و ــابة جنــوب
غـــرب آســـيا (فاســـتثنا البلـــدان الارفيـــة) ،والشـــابة الرومانيـــة  -ا يلينيـــة ،والشـــابة الارفيـــة،
فتاليقــات وطرحــوا ســئلة تــوىل مقــدما ورقـ الامــل الــرد علي ــا .وقــدم مــنظم االجتماعــات
موجزا للمناقشة فشأن البند.
ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
 - 2٤االسة الثامنة ،املاقـودة  29نيسـان /فريل ،دىل اخلـبع مـن الشـابة الرومانيـة -
ا يلينية ،ومنظم اجتماعات الفريا الاامل املار فأ ا البلدان ،فبيـانني اقتُـرح ال مـا إد ـال
تاديل علأ مشروع مقرر مقدم من املقـررين .واعتمـد يريـا اخلـما مشـروع املقـرر ،فصـيلته
املادلة (انظر الفرع وال  -فا  ،املقرر .)111/29

الم  -األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فالدعاية والتمويل
 - 2٥نظــر يريــا اخلــما البنــد  13مــن جــدول عمالــه جلســاته اخلامســة والسادســة
والثامنة ،املاقـودة  2٧و  29نيسـان /فريـل .وكـان مةروحـا مـام يريـا اخلـما  ،ألغـرال
النظـــر البنـــد ،ورقـــات الامـــل  W.P.61/13و  W.P.66/13و  W.P.75/13/Rev.1مـــن جـــل
عرض ـ ا ،وورقــة الامــل  W.P.62/13للالــم .واســتمع يريــا اخلــما  ،جلســته اخلامســة ،إىل
عرضني قدم ما اخلبعان من ابة اململكـة املتحـدة ،و ـابة آسـيا الشـرقية (فاسـتثنا الصـني).
و دىل الــرئيس واخلــما مــن ــابة الواليــات املتحــدة األمريكية/كنــدا ،و ــابة آســيا الشــرقية
(فاســتثنا الصــني) ،و ــابة يريقيــا اانوفيــة ،و ــابة البلــدان الناطقــة فالفرنســية ،فتاليقــات
وطرحــوا ســئلة تــوىل مقــدمو ورقــات الامــل الــرد علي ــا .وقــدم ممثــل مانــة يريــا اخلــما
توضيحات إىل ع ـا يريـا اخلـما  .واسـتمع يريـا اخلـما  ،جلسـته السادسـة ،إىل عـرل
قدمــه اخلــبع مــن ــابة آســيا الشــرقية (فاســتثنا الصــني) .و دىل الــرئيس واخلــما مــن الشــابة
الارفية ،و ابة الواليات املتحدة األمريكية/كندا ،و ابة يريقيا اانوفيـة ،فتاليقـات وطرحـوا
ســئلة تــوىل مقــدم ورقـــة الامــل  W.P.66/13الــرد علي ــا .وقـــدم الــرئيس مــوجزا للمناقشـــة
فشأن البند.
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ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
 - 26و االسة الثامنة ،املاقودة  29نيسان /فريل ،دىل اخلبع من ـابة آسـيا الشـرقية
(فاستثنا الصني) فبيان .واعتمد يريا اخلما مشروع مقرر مقـدما مـن املقـررين (انظـر الفـرع
وال  -فا  ،املقرر .)112/29

ميم  -الفريا الاامل املار فاأل ا الد يلة
 - 2٧نظــر يريــا اخلــما البنــد  1٤مــن جــدول عمالــه جلســتيه السادســة والثامنــة،
املاقودتني  2٧و  29نيسان /فريـل ،علـأ التـوايل .وكـان مةروحـا مامـه ،ألغـرال النظـر
البنــد ،ورقــة الامــل  W.P.9/14مــن جــل عرض ـ ا ،وورقتــا الامــل  W.P.7/14و W.P.12/14
للالم .واستمع يريا اخلما  ،جلسـته السادسـة ،إىل عـرل قدمـه مـنظم اجتماعـات الفريـا
الاامل املاـر فاأل ـا الد يلـة .و دىل مـنظم االجتماعـات واخلـما مـن ـابة البلـدان الناطقـة
فا ولنديــة واألملانيــة ،والشــابة الرومانيــة  -ا يلينيــة ،والشــابة الارفيــة ،و ــابة البلــدان الناطقــة
فالفرنسية ،فتاليقات وطرحوا سئلة توىل مقدم الارل الرد علي ـا .وقـدم مـنظم االجتماعـات
موجزا للمناقشة فشأن البند.
ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
 - 28االسة الثامنة ،املاقودة  29نيسـان /فريـل ،اعتمـد يريـا اخلـما مشـروع مقـرر
مقدما من املقررين (انظر الفرع وال  -فا  ،املقرر .)113/29

نون  -األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فالنةا
 -29نظــر يريــا اخلــما البنــد  1٥مــن جــدول عمالــه جلســتيه السادســة والثامنــة،
املاقــودتني  2٧و  29نيســان /فريل ،علــأ التــوايل .وكــان مةروحــا مــام يريــا اخلــما ،
ألغـــرال النظـــر البنـــد ،ورقـــة الامـــل  W.P.45/15مـــن جـــل عرضـ ـ ا ،وورقتـــا الامـــل
 W.P.46/15/Rev.1و  W.P.88/15للالـــم .واســـتمع يريـــا اخلـــما  ،جلســـته السادســـة ،إىل
عـــرل قدمـــه مـــنظم اجتماعـــات الفريـــا الاامـــل املاـــر فـــالنةا .و دىل مـــنظم االجتماعـــات
واخلبعان مـن ـابة الصـني و ـابة البلـدان الناطقـة فا ولنديـة واألملانيـة ،فتاليقـات و طرحـوا
سئلة توىل مقدم الارل الرد علي ا .وقدم منظم االجتماعات موجزا للمناقشة فشأن البند.
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ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
 - 30االسة الثامنة ،املاقودة  29نيسـان /فريـل ،اعتمـد يريـا اخلـما مشـروع مقـرر
مقدما من املقررين (انظر الفرع وال  -فا  ،املقرر .)11٤/29

سني  -األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فاأل ا االرايية فاعتبارها تراثا ثقاييا
 -31نظــر يريــا اخلــما البنــد  16مــن جــدول عمالــه جلســاته السادســة والســافاة
والثامنــة ،املاقــودة  2٧و  28و  29نيســان /فريل ،علــأ التــوايل .وكــان مةروحــا مامــه،
البنـــــــد ،ورقـــــــات الامـــــــل  W.P.10/16و  W.P.11/16و W.P.28/16
ألغـــــــرال النظـــــــر
و  W.P.43/16/Rev.1و  W.P.56/16و  W.P.64/16و  W.P.70/16و  W.P.78/16مــــــــن جــــــــل
عرضـ ـ ا ،وورقـــات الامـــل  W.P.59/16و  W.P.82/16و  W.P.86/16للالـــم .واســـتمع يريـــا
اخلما  ،جلسته السادسة ،إىل عرول قدم ا منظم اجتماعات الفريا الاامل املاـر فاأل ـا
االرايية فاعتبارها تراثـا ثقاييـا واخلـما مـن ـابة الواليـات املتحـدة األمريكية/كنـدا ،و ـابة
جنوب غرب انيط ا اد  ،و ابة البلدان الناطقة فا ولندية واألملانية ،و ابة الصني ،و ـابة
فلدان الشمال .و دىل منظم االجتماعات واخلما من ابة الواليـات املتحـدة األمريكية/كنـدا
والشابة الرومانية  -ا يلينية ،والشابة الارفية ،و ابة آسيا الشرقية (فاسـتثنا الصـني) ،و ـابة
فلدان البلةيا ،و ـابة جنـوب غـرب انـيط ا ـاد  ،و ـابة اململكـة املتحـدة ،و ـابة يريقيـا
اانوفيــة ،و ــابة ــرت وروفــا الوســةأ وجنــوب ــرت وروفــا ،و ــابة يريقيــا الشــرقية،
فتاليقات وطرحوا سـئلة تـوىل مقـدمو ورقـات الامـل الـرد علي ـا .واسـتمع يريـا اخلـما ،
جلسـته السـافاة ،إىل عرضـني قدمتـ ما ـابة آســيا الشـرقية (فاسـتثنا الصـني) و ـابة البلــدان
الناطقــة فا ولنديــة واألملانيــة .و دىل مــنظم االجتماعــات واخلــبع مــن ــابة الصــني فتاليقــات
وطرحــا ســئلة تــوىل مقــدمو ورقــات الامــل الــرد علي ــا .وقــدم مــنظم االجتماعــات مــوجزا
للمناقشة فشأن البند.
ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
 - 32االسة الثامنة ،املاقودة  29نيسان /فريل ،دىل اخلبعان من ابة آسيا الشـرقية
(فاســـتثنا الصـــني) ،و ـــابة فلـــدان الشـــمال ،فبيـــانني اقتُـــرح ال مـــا إد ـــال تاـــديل علـــأ
مشــروع مقــرر مقــدم مــن املقــررين .واعتمــد يريــا اخلــما مشــروع املقــرر فصــيلته املادلــة
(انظر الفرع وال  -فا  ،املقرر .)11٥/29
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عني  -املباد التوجي يـة نـرري اخلـرائط وغعهـم مـن انـررين ييمـا يتالـا فاسـتخدام
ا املواقع االرايية علأ الصايد الدويل
 - 33نظــر يريــا اخلــما البنــد  1٧مــن جــدول عمالــه جلســتيه الســافاة والثامنــة،
املاقودتني  28و  29نيسـان /فريل ،علـأ التـوايل .وكـان مةروحـا مامـه ،ألغـرال النظـر
البنـــد ،ورقـــات الامـــل  W.P.13/17و  W.P.29/17و  W.P.54/17و  W.P.58/17مـــن جـــل
عرض ا .واستمع يريا اخلـما  ،جلسـته السـافاة ،إىل عـرول قـدم ا منسـا الفريـا الاامـل
املار فاملباد التوجي ية املتالقة فاأل ا الةبلرايية واخلما مـن ـابة فلـدان الشـمال ،و ـابة
يريقيا اانوفية ،و ابة آسيا الشـرقية (فاسـتثنا الصـني) .و دىل الـرئيس واخلـبعان مـن الشـابة
الارفية ،و ابة اململكة املتحدة ،فتاليقات و طرحـوا سـئلة تـوىل مقـدمو ورقـات الامـل الـرد
علي ا .وقدم الرئيس موجزا للمناقشة فشأن البند.
ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
 - 3٤االسة الثامنة ،املاقـودة  29نيسـان /فريل ،اعتمـد يريـا اخلـما مشـروع مقـرر
مقدما من املقررين (انظر الفرع وال  -فا  ،املقرر .)116/29

يا  -ق ايا رى تتالا فأ ا املواقع االرايية
 - 3٥نظــر يريــا اخلــما البنــد  18مــن جــدول عمالــه جلســتيه الســافاة والثامنــة،
املاقــودتني  28و  29نيســان /فريــل ،علــأ التــوايل .وكــان مةروحــا مــام يريــا اخلــما ،
البند ،ورقة الامل  W.P.26/18من جـل عرضـ ا ،وورقـة الامـل W.P.15/18
ألغرال النظر
للالــم .واســتمع يريــا اخلــما  ،جلســته الســافاة ،إىل عــرل قدمــه اخلــبع مــن ــابة فلــدان
الشمال .وقدم الرئيس موجزا للمناقشة فشأن البند.
ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
 - 36االسة الثامنة ،املاقـودة  29نيسـان /فريل ،اعتمـد يريـا اخلـما مشـروع مقـرر
مقدما من املقررين (انظر الفرع وال  -فا  ،املقرر .)11٧/29

لاد  -ااعداد ملألمتر األمم املتحدة احلادي عشر املار فتوحيد األ ا االرايية
 - 3٧نظــر يريــا اخلــما البنــد  19مــن جــدول عمالــه جلســته الســافاة املاقــودة
 28نيســان /فريل .و طلــع الــرئيس يري ـاص اخلــما علــأ جــدول األعمــال املألقــت ملــألمتر األمــم
املتحــدة احلــادي عشــر املاــر فتوحيــد األ ــا االراييــة ) (GEGN/29/3الــذي لقــرَّ املــألمتر
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الاا ــر .و دلــت اخلــبعة مــن ــابة الواليــات املتحــدة األمريكيــة/كنــدا فبيــان اقترحــت اللــه
تنقيح جدول األعمال املألقت للمألمتر.
ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
 - 38قرر يريا اخلما جلسته السافاة ن يولي اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي فتنقـيح
جدول األعمال املألقت للمألمتر (انظر الفرع والب  -لف ،مشروع املقرر األول).

قاف  -استارال النظام األساسي لفريا ما األمم املتحدة املار فاأل ا االرايية
 - 39نظــر يريــا اخلــما البنــد  20مــن جــدول عمالــه جلســته الســافاة ،املاقــودة
البند ،كـان ماروضـا علـأ يريـا اخلـما ورقـة الامـل WP.55/20
 28نيسان /فريل .وللنظر
من جل عرض ا .واستمع يريا اخلما إىل عرل قدمه اخلبع من ابة فلـدان الشـمال .و دىل
الرئيس و ما من ابة آسيا الشرقية (فاستثنا الصني) ،و ابة جنوب غرب آسـيا (فاسـتثنا
البلدان الارفية) ،والشابة الارفية فتاليقات و طرحوا سئلة توىل مقدم الارل الرد علي ا.
ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
 - ٤0قــرر يريــا اخلــما جلســته الســافاة ن يولــي اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي
فرد ال تاديالت علأ النظـام األساسـي علـأ النحـو الـوارد ورقـة الامـل ( WP.55/20انظـر
الفرع والب  -لف ،مشروع املقرر الثاين).

را  -عرول الة
 - ٤1استمع يريا اخلما

الل الدورة إىل الارول اخلالة التالية:

( ) ”وقــع األمــاكن و اؤهــا :مبـــادرة األمــم املتحــدة فشــأن إدارة املالومـــات
االرايية املكانية علأ الصايد الاـاملي ويريـا ـما األمـم املتحـدة املاـر فاأل ـا االراييـة“،
قدمــه االســة الثالثــة املمثــل عــن ــابة ااحصــا ات التافاــة ادارة الشــألون االقتصــادية
واالجتماعيـة .و دىل الـرئيس و ـما مــن ـابة البلـدان الناطقــة فا ولنديـة واألملانيـة ،والشــابة
الارفية ،و ابة يريقيا اانوفية ،فتاليقات وطرحوا سئلة توىل مقدم الارل الرد علي ا.
(ب) ”منتدى مناقشة عم اانترنت للفريا الاامـل املاـر مبلفـات فيانـات وماـاجم
األ ا الةبلرايية“ ،قدمه االسة الرافاة اخلبع من ابة الللات ا ولندية واألملانيـة ،فـيع -
جورجيو زاتشـيدو .و دىل الـرئيس واخلـبع مـن ـابة فلـدان الشـمال فتاليقـات وطرحـا سـئلة
توىل مقدم الارل الرد علي ا.
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(ج) ”التقـــدم انـــرز تةبيقـــات تكنولوجيـــا الف ـــا آســـيا وانـــيط ا ـــاد
والتحديات ال تواج ا“ ،قدمه االسة اخلامسة ممثل عن اللانة االقتصـادية واالجتماعيـة
سـيا وانـيط ا ـاد  .و دىل الـرئيس و ـما مــن ـابة جنـوب ـرت آسـيا والشـابة الارفيــة
فتاليقات وطرحوا سئلة توىل مقدم الارل الرد علي ا.
(د) ” ســـتراليا ونيوزيلنـــدا :مقارنـــة لامليـــات إطـــالت األ ـــا فللـــة الشـــاوب
األلــلية“ ،قدمــه االســة السادســة اخلــبع مــن ــابة جنــوب غــرب انــيط ا ــاد  .و دىل
الرئيس و ما من ابة البلدان الناطقة فا ولندية واألملانية ،و ابة يريقيـا اانوفيـة ،والشـابة
الارفية ،و ابة آسيا الشرقية (فاستثنا الصني) ،فتاليقـات وطرحـوا سـئلة تـوىل مقـدم الاـرل
الرد علي ا.
(هـ) ”االفتكار إطالت األ ا  :دراسات احلاالت اايرادية والتحـديات املتالقـة
فاأل ــا االراييــة عــام  ،“2016قدمــه االســة الســافاة مراقــب عــن هيئــة اانترنــت
لأل ا واألرقام املخصصة .و دىل الرئيس و ما من ابة فلدان البلةيـا فتاليقـات وطرحـوا
سئلة توىل مقدم الارل الرد علي ا.
(و) ”نظام مرجاي عاملي للمواقع قائم علأ عناوين مأللفة مـن ثـال كلمـات“،
قدمــه االســة الثامنــة ممثــل عــن ــركة وات ثــري ووردز ( .)what3wordsو دىل الــرئيس
و ــما مــن الشــابة الرومانيــة  -ا يلينيــة ،و ــابة الواليــات املتحــدة األمريكيــة/كنــدا ،و ــابة
فلدان البلةيا ،والشابة الارفية ،و ابة يريقيا اانوفية ،و ابة فلدان الشمال ،و ـابة جنـوب
رت آسيا ،و ابة آسيا الشرقية (فاستثنا الصني) ،و ابة اململكة املتحدة فتاليقات وطرحـوا
سئلة توىل مقدم الارل الرد علي ا.

ثالثاب  -مو اعيــد الــدورة الــثالثني لفريــا ــما األمــم املتحــدة املاــر فاأل ــا
االرايية ،ومكان اناقادها وجدول عما ا املألقت
 - ٤2نظــر يريــا اخلــما ــالل جلســته الســافاة ،املاق ـودة  28نيســان /فريــل ،البنــد
 21من جدول عماله .وللنظر هذا البند ،كان ماروضا علأ يريا اخلما جدول األعمـال
املألقت للـدورة الـثالثني لفريـا ـما األمـم املتحـدة املاـر فاأل ـا االراييـة (،)GEGN/29/6
إىل جانــب موعــد الــدورة املــنقح ــفوياب .و دىل الــرئيس واخلــما مــن ــابة الواليــات املتحــدة
األمريكيـة/كنــدا ،و ــابة البلــدان الناطقــة فا ولنديـة واألملانيــة ،والشــابة الارفيــة ،و ــابة آســيا
الشرقية (فاسـتثنا الصـني) فتاليقـات وطرحـوا سـئلة .وقـدم املمثـل عـن األمانـة إي ـاحات
هذا الشأن.
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ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
 - ٤3اعتمــد يريــا اخلــما جلســته الســافاة مواعيــد الــدورة الــثالثني ومكــان اناقادهــا
وجــدول عما ــا املألقــت ،علــأ النحــو الــوارد الوثيقــة  ،GEGN/29/6مــع املواعيــد املنقح ـة
فوياب (انظر الفرع والب  -لف ،مشروع املقرر األول).

رافااب  -اعتماد التقرير
 - ٤٤نظر يريا اخلما البند  22مـن جـدول عمالـه ـالل جلسـته الثامنـة ،املاقـودة
 29نيســان /فريــل .وكــان ماروضــا علــأ يريــا اخلــما مشــروع التقريــر عــن دورتــه التاســاة
والاشرين ( ،)GEGN/29/L.3/Rev.1إىل جانب ورقة غع ر ية تت من مشـروع االسـتنتاجات
والتوليات واملقررات الصادرة عن الدورة ،واللذين قدّم ما املقرران.
 - ٤٥و االســة نفس ـ ا ،دىل الــرئيس واملقــرران واخلــما مــن ــابة الواليــات املتحــدة
األمريكيــــة/كنــــدا ،و ــــابة جنــــوب غــــرب آســــيا (فاســــتثنا البلــــدان الارفيــــة) فتاليقــــات
وطرحوا سئلة.
ااجرا الذي اختذه يريا اخلما
 - ٤6االسة الثامنة ،املاقودة  29نيسان /فريل ،اعتمد يريـا اخلـما مشـروع التقريـر
عن دورته التاساة والاشرين ،فصيلته املادلة فوياب ،إىل جانب التوليات واملقـررات الـواردة
الورقة غع الر ية ،وكلّف املقرريْن وضع الصيلة الن ائية للتقرير فردراج وقائع االسة.

امساب  -تنظيم الدورة
لف  -ايتتاح الدورة ومدهتا
 - ٤٧عمالب مبقرر اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي  ،2٤0/201٤عقـد يريـا ـما األمـم
املتحدة املار فاأل ا االرايية دورته التاساة والاشـرين فـانكوك مـن  2٥إىل  29نيسـان/
فريل  .2016وعقد يريا اخلما مثاين جلسات.

فا  -احل ور
 - ٤8ح ـــر الـــدورة  180مشـــاركاب ميثلـــون  22ـــابة مـــن الشـــاب االراييـــة/الللويـــة
الـ  2٤لفريا اخلما من  ٤9دولة ع ـواب (انظـر املريـا) .وفـني جممـل عـدد املشـاركني ،مثانيـة
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كانوا مراقبني ومخسة كانوا ممثلني عن األمانة الاامة لألمم املتحدة .وتـرد قائمـة املشـاركني
الوثيقة .GEGN/29/4

جيم  -ع ا مكتب الدورة
 - ٤9تألف مكتب الدورة من األع ا التالية اؤهم:
الرئيس:

فيل وات ( ستراليا)

نائبا الرئيس:
يعيان ورميلينغ (هولندا)
نايمة يرحية (تونس)
املقرران:
فيــدير غاملتويــت (الــدامنرك) ( غيافــه ،قــدمت املســاعدة كــاثرين تشــيثام (اململكــة
املتحدة لميةانيا الاظمأ و يرلندا الشمالية))
ترينت فاملر (الواليات املتحدة األمريكية)
لالطــــــــــــــــالع علــــــــــــــــأ ــــــــــــــــا رؤســــــــــــــــا الشُّــــــــــــــ ـاب انظــــــــــــــــر
 .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/divisions.htmlوكانــت مكاتــب األيرقــة الااملــة
مكونة كما يلي:
يريا الامل املار فأيريقيا
الداعي إىل االجتماع:
إفراهيم عةوي
الفريا الاامل املار فالدورات التدريبية

جمال دراسة ا املواقع االرايية

منظم االجتماعات:
يعيان ورميلينغ
الفريا الاامل املار مبلفات فيانات ومااجم األ ا الةبلرايية
منظم االجتماعات:
فيع  -جيورجيو زاكيدو
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الفريا الاامل املار مبصةلحات ا املواقع االرايية
منظم االجتماعات:
ستايان نيستروم
الفريا الاامل املار فنظم الكتافة فاحلروف الالتينية
منظم االجتماعات:
فيتر فال
الفريا الاامل املار فأ ا البلدان
منظم االجتماعات:
إليزافب كالفاران
ليو ديلون
الفريا الاامل املار فالدعاية والتمويل
منظم االجتماعات:
فيدير غاملتويت
الفريا الاامل املار فالتقييم والتنفيذ
منظم االجتماعات:
سونلااي تشو
الفريا الاامل املار فالتسميات األجنبية
منظم االجتماعات:
فيتر جوردان
الفريا الاامل املار فالنةا
منظم االجتماعات:
تيعد تيشالر
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الفريا الاامل املار فاأل ا االرايية فاعتبارها تراثا ثقاييا
منظما االجتماعات:
آنيت تورنسيو
ليف نيلسون

دال  -الكلمات االيتتاحية
 - ٥0ايتتح الرئيس الدورة

 2٥نيسان /فريل  2016و دىل فكلمة ايتتاحية.

 - ٥1و لقــأ نائــب مــدير اادارة امللكيــة التايلنديــة للمســح ،اللــوا ســوفرالت تشايتشــانا،
كلمة الترحيب ال سلط يي ا ال و علأ الدور ا ام لأل ا االرايية الاديد من األنشـةة
الوطنية و اّع علأ االستخدام الواسـع النةـات لأل ـا االراييـة املوحـدة .و دىل نائـب األمـني
التنفيذي للانة االقتصادية واالجتماعية سيا وانيط ا اد  ،هونلاو هام ،فبيان.
 - ٥2و لقأ مدير ابة ااحصا ات التافاـة ادارة الشـألون االقتصـادية واالجتماعيـة ،فيانـبا
ايتتاحيبا كر ييه يريـا اخلـما علـأ ااوـازات الـ حقق ـا واللانـة االقتصـادية واالجتماعيـة
سيا وانيط ا ـاد علـأ است ـاية الـدورة التاسـاة والاشـرين .وفااضـاية إىل ذلـك ،ـاع
يريــا اخلــما علــأ موالــلة عمليــة االســتارال هبــدف حتــديب ســاليب عملــه وتازيــز الاالقــة
الفنية مع انة اخلما املانية فردارة املالومات االرايية املكانية علأ الصايد الااملي.

هــا  -إقرار جدول األعمال
 - ٥3االسة األوىل ،املاقودة
( ،)GEGN/29/1كما يلي:

 2٥نيسان /فريـل ،اعتمـد يريـا اخلـما جـدول عمالـه

 - 1إقرار جدول األعمال وفرنامر الامل املألقت.

32/34

-2

تقرير الرئيس.

-3

تقرير مانة يريا اخلما .

-٤

تقارير الشُّاب.

-٥

تقارير موظفي االتصال واملنظمات الدولية.

-6

األنشةة املتالقة ففريا الامل املار فأيريقيا.

-٧

تـنـفيذ القرارات واألنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فالتقييم والتنفيذ.
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جمــال دراســة

-8

األنشــةة املتالقــة فــالفريا الاامــل املاــر فالــدورات التدريبيــة
ا املواقع االرايية.

-9

األنشـــــةة املتالقـــــة فـــــالفريا الاامـــــل املاـــــر مبلفـــــات فيانـــــات وماـــــاجم
األ ا الةبلرايية.

 - 10األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار مبصةلحات ا املواقع االرايية.
 - 11األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فنظم الكتافة فاحلروف الالتينية.
 - 12األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فأ ا البلدان.
 - 13األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فالدعاية والتمويل.
 - 1٤األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فالتسميات األجنبية.
 - 1٥األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فالنةا.
 - 16األنشةة املتالقة فالفريا الاامل املار فاأل ا االرايية فاعتبارها تراثاب ثقايياب.
 - 1٧املباد التوجي ية املتالقة فأ ا املواقع االرايية نرري اخلرائط وغعهـم مـن
انررين لالستخدام الدويل.
 - 18ق ايا رى تتالا فأ ا املواقع االرايية.
 - 19ااعداد ملألمتر األمم املتحدة احلادي عشر املار فتوحيد األ ا االرايية.
 - 20اســـــتارال النظـــــام األساســـــي لفريـــــا ـــــما األمـــــم املتحـــــدة املاـــــر
فاأل ا االرايية.
 - 21مواعيد الدورة الثالثني لفريا ـما األمـم املتحـدة املاـر فاأل ـا االراييـة،
ومكان اناقادها وجدول عما ا املألقت.
 - 22اعتماد التقرير.
 - ٥٤و االسة نفس ا ،اعتمد يريا اخلما تنظيم عماله ()GEGN/29/12/Rev.2

واو  -الوثائا
 - ٥٥ميكـــــن االطـــــالع علـــــأ الوثـــــائا املاروضـــــة علـــــأ يريـــــا اخلـــــما دورتـــــه
التاســـــاة والاشـــــرين املوقـــــع الشـــــبكي لشـــــابة ااحصـــــا ات علـــــأ الـــــرافط التـــــايل:
.http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/ungegnSession29.html
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املريا
قائمة فأ ا الشُّاب املشاركة
ابة يريقيا الوسةأ
ابة يريقيا الشرقية
ابة يريقيا اانوفية
الشابة الارفية
ابة آسيا الشرقية (فاستثنا الصني)
ابة جنوب رت آسيا
ابة جنوب غرب آسيا (فاستثنا البلدان الارفية)
ابة فلدان البلةيا
ابة الللات السلتية
ابة الصني
ابة البلدان الناطقة فا ولندية واألملانية
ابة رت وروفا الوسةأ وجنوب رت وروفا
ابة وروفا الشرقية ،ومشال آسيا ووسة ا
ابة رت البحر األفيض املتوسط (فاستثنا البلدان الارفية)
ابة البلدان الناطقة فالفرنسية
ابة مريكا الالتينية
ابة فلدان الشمال
ابة جنوب غرب انيط ا اد
ابة البلدان الناطقة فالمتلالية
الشابة الرومانية  -ا يلينية
ابة اململكة املتحدة
ابة الواليات املتحدة األمريكية/كندا
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