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 2017دورة عام 
 201٧متوز/يوليه  2٧-2016متوز/يوليه  28

  )ط( من جدول األعمال 18البند 
    املعلومات اجلغرافية املكانيةة: ـاملسائل االقتصادية والبيئي

تقريــــر فريــــأل مــــحاة املمـــــا املتغــــةة املعــــ   مل ـــــاة اجلغرافيــــة عــــ   عمـــــا    
 الثالثني دورته

  
 (2017آب/ غسطس  18-7، نيويورك)  

 موجز 
الثالثـــوف لق يـــ  ألـــاات األمـــم املتحـــدة امليـــق  ألألـــات ادة ا يـــ   قـــ  األمـــم املتحـــدة   ُعقـــدل الـــدو ة  

 .2016/259، و قا ملق   اجمللس االقتصادي واالجتماعي 201٧آب/أغسطس  18إىل  ٧نيويو ك من 
ويصــه اــلا التق يــ  أندــط  الــدو ة وييــ ر النتــايت  ال يتيســي  الــا ربوءــم إلي ــا   يــ  ا ــاات، مــ   

الرتكيز بدكم  يتيسي على أمهي  عمله   ربو ري الدعم ملؤمت  األمم املتحدة امليق بتوحيد األألات ادة ا يـ ، 
وعلـــى املســـاعدة األاااـــي  الـــا يواءـــم ربقـــدء ا إىل الـــدول األعاـــات بدـــ ف ربوحيـــد األألـــات ادة ا يـــ  و  

 ة ا ي .اجملالني املتصلني بللك ومها  ام ا  ايتط، وإدا ة امليلومال اد
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اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي بجــراة   ــ  ا  تســتةعي  ي يت ــ املســائل الــ   - وال  
 انتباهه بليها ال  يوجه و 

 ىل اجمللس العتماده مقةم بمقرر  م روع  
يوءــــي   يــــ  ألــــاات األمــــم املتحــــدة امليــــق  ألألــــات ادة ا يــــ  اجمللــــس  االقتصــــادي واالجتمــــاعي  - 1

 املق   التايل: مد وع عتماد 
 

االجتمـاع ، ومواعيـة الثالثـنيتقرير فريـأل مـحاة املمـا املتغـةة املعـ   مل ـاة اجلغرافيـة عـ  دورتـه   
    ي توحية امل اة اجلغرافية املما املتغةة املع  امل اة اجلغرافية املقبل ال ي سيعقةه فريأل محاة

 إف اجمللس االقتصادي واالجتماعي: 
  الثالثني؛أيألل علما بتق ي    ي  ألاات األمم املتحدة امليق  ألألات ادة ا ي  عن دو ربه  ( )أ 
أف يُيقد االجتماع املقبـم لق يـ  ا ـاات بدـ ف ربوحيـد األألـات ادة ا يـ  ملـدة  سـ  يق    )ب( 
عاة ملد وع الق ا  ،  ق  األمم املتحدة   نيويو ك، م ا2019أاي /مايو  3نيساف/أب يم إىل  29أايم، من 

. غــري أف الرتربيبــال القايتمــ  املتيلقــ   لــدو ة االاديــ  والثالثــني لق يــ  E/CONF.105/L.3الــوا د   الوثيقــ  
بتوحيـــد األألـــات ألـــاات األمـــم املتحـــدة امليـــق  ألألـــات ادة ا يـــ  ومـــؤمت  األمـــم املتحـــدة الثـــا  عدـــ  امليـــق 

 ادة ا ي  اتظم اا ي  إىل أف ييتمد اجمللس مد وع الق ا . 
  

 تقارير املفرقة العاملة  - اثنيا 
مـــن جـــدول األعمـــال )ربقـــا ي  األ  قـــ  الياملـــ (   جلســـتيه األوىل  3نظـــ    يـــ  ا ـــاات   البنـــد  - 2

 أدانه(.  44)انظ  القق ة  201٧آب/أغسطس  ٧والثاني  اللتني عقدمها   
 

 تقرير الفريأل العامل املع  مبلفات  ياانت   اة املواقع اجلغرافية ومعامجها - لف  
، قدم الق ي  اليامم امليق  لقال بياانل األألات ادة ا يـ  ومياه ـا ربق يـ ا 1   و ق  اليمم  قم - 3

، الــا رباـمنع دعـم إعــداد الوقيتـ  املقدمــ  إىل الـدو ة الســابي  201٧وعـام  2016عـن أندـطته   عــام 
قـاالل   ندـ ال للجن  ا اات امليني  إبدا ة امليلومال ادة ا ي  املكاني  على الصييد الياملي، واملسـامه   

  ي  ا اات عن اد ود الوطني  املتيلق  بقواعد البياانل واملياجم، وإادات املدو ة والنصيح  التقني  بدـ ف 
ماـــموف وايكـــم ملقـــال البيـــاانل وامليـــاجم. وُأألـــل علمـــا  لتقـــدم اليـــام ا ـــ ز  لقيـــا  إىل ألطـــ  عمـــم 

 الق ي  اليامم وأندطته املستقبلي . 
 من شيب  الوالايل املتحدة األم يكي /كندا بتيلي . وأدىل ألبري - 4
 

  الفريأل العامل املع   نظا الكتا ة  حلروف الالتينية - ة  
، ُاــلط الاــوت علــى األندــط  الــا اخــطل  رــا مــؤأل ا الق يــ  اليامــم امليــق 2  و قــ  اليمــم  قــم  - 5

ة االـادي عدـ  امليـق بتوحيـد األألـات ادة ا يـ ، بنظم الكتاب   ال وف الالربينيـ . وإ ف مـؤمت  األمـم املتحـد
اُعتمــد قــ ا  بدــ ف النظــام املوحــد لنقــم كتابــ  األألــات ادة ا يــ  مــن االــ وف الي بيــ  إىل االــ وف الالربينيــ . 

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/L.3
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وأعلــن عــن أف كــاث ين ربدــيثام )اململكــ  املتحــدة لايطانيــا اليظمــى وأي لنــدا الدــمالي ( قــد قبلــع أف ربصــب  
 جتماعال الق ي  اليامم.منظما مدا كا ال

وأ دىل بتيليقال وط ح أائل   يتيس الق ي  اليامم وألاات من الديب  الي بي  وشـيب  جنـوب شـ    - 6
 آايا. وأدىل منس    ي  اليمم امليق أب  يقيا ببياف.

 
  الفريأل العامل املع   لةورات التةريبية يف جما  دراسة   اة املواقع اجلغرافية - جيا 

، ءـــنه الق يـــ  اليامـــم امليـــق  لـــدو ال التد يبيـــ     ـــال د ااـــ  أألـــات 3 و قـــ  اليمـــم  قـــم   - ٧
املواقــ  ادة ا يــ  اــع دو ال ربد يبيـــ  دوليــ  ووطنيــ  ربتيلـــ  بد ااــ  أألــات املواقـــ  ادة ا يــ    عقــداا منـــل 

 ال ربد يبيـ  منظمـ  . ومثـ  ثـالد دو 2018. ومن املق   عقد دو ة ربد يبي    القلبني   عـام 2012 عام
عـــن ط يـــ  امتنرتنـــع متـــ    احـــم .تلقـــ  مـــن التطـــو . واـــيو   دليـــم ربـــد ي     ـــال د ااـــ  أألـــات املواقـــ  

 آب/ 14ادة ا يـــــ  ءكـــــن ربنزيلـــــه مـــــن املوقـــــ  الدـــــبكي للق يـــــ  اليامـــــم ألـــــالل األاـــــبوع الـــــلي يبـــــدأ   
)الــداك ك( قــد األتــري ليكــوف املــنظم ادديــد الجتماعــال  . وأُعلــن أف بيــدي  غاميلتو ــع201٧ أغســطس

 الق ي  اليامم.
 

 الفريأل العامل املع   لتسميات املجنبية - دا  
وءـــــقا لنتـــــايت  االجتمـــــاع التااـــــ  عدـــــ  للق يـــــ  اليامـــــم امليـــــق  4رباـــــمنع و قـــــ  اليمـــــم  قـــــم  - 8

اــله، ربواءــلع املناقدــ  بدــ ف  لتســميال األجنبيــ ، وحلقــ  عمــم عقــدل   بــ اق. وأثنــات حلقــ  اليمــم 
ااــتادام التســميال األجنبيــ    مقابــم التســميال ا ليــ . ولكــن   اليــوم األألــري لالجتمــاع،   التوءــم 
إىل اربقا  على  موع  ءةرية من ا صايتص وامليايري املدرتك  على الصييد اليـاملي، اـتي ر علـى املـؤمت  

 & Name  السل  كتب  ٧لتاا  عد  بوءق ا اجمللد االادي عد . واتند  وقايت  أعمال االجتماع ا

Place – Contributions to Toponymic Literature and Research   ـــــ إاـــــ امال    -)االاـــــم واملوق
املؤلقــال والبحـــود املتيلقـــ  أبألـــات املواقـــ  ادة ا يــ (. وأُعلـــن أف كـــواي واظان  )اليـــا ف( اـــتكوف املـــنظم 

 اليامم. ادديد الجتماعال الق ي 
 

  الفريأل العامل املع   لتقييا والتنفي  -اة ه 
وءــــقا لةندـــط  الــــا اخـــطل  رــــا الق يـــ  اليامــــم امليـــق  لتقيــــيم  5رباـــمنع و قـــ  اليمــــم  قـــم  - 9

والتنقيـــل منـــل الـــدو ة التااـــي  واليدـــ ين لق يـــ  ا ـــاات الـــا عقـــدل    نكـــوك. و متخـــا   إىل ااتاـــا   
 ك، النمسـا، حلق  عمم   ربلك الدو ة عـن ربنقيـل القـ ا ال، عقـد الق يـ  اليامـم أياـا اجتماعـا   إنسـبو 

. ورب كـزل املناقدـال الـا دا ل   كـم مـن حلقـ  اليمـم واالجتمـاع علـى اعتمـاد 201٧  نيساف/أب يم 
ربدابري كقيل  بتحسني ربنقيل الق ا ال وأدات   ي  ا اات واملؤمت . وقدمع إحاطال عن اليمم املنقـل بدـ ف 

 م الدو ال.قواعد البياانل املتيلق   لق ا ال واالاتقصات املتصم بتقيي
 

  الفريأل العامل املع   لةعاية والتمويل - واو 
، ع خـــا لةندـــط  الـــا اخـــطل  رـــا الق يـــ  اليامـــم امليـــق  لدعايـــ  8رباـــمنع و قـــ  اليمـــم  قـــم  - 10

والتمويم منل الدو ة التااي  واليد ين لق ي  ا ـاات،  ـا   كلـك اليمـم املنقـل لبلـوق اـدف إككـات الـوعي 
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وكــاف حاــو    يــ  ا ــاات علــى امتنرتنــع وواــايتم التواءــم االجتمــاعي  .األألــات ادة ا يــ  باــ و ة ربوحيــد
جيــدا بوجـــه عـــام، علـــى الـــ غم مـــن أف انـــاك  ــاال للتواـــ  والتحســـني. واـــلط التق يـــ  الاـــوت أياـــا علـــى 

 املـؤمت ال التحدايل املصاد     اليثو  على دعم متويلي للتد يب ول عاي  حاو  ممثلي البلداف النامي  إىل
 والدو ال. وأشا  منظم اجتماعال الق ي  اليامم إىل أف البحث جا  عن منظم أو منظم مدا ك جديد.

 وأدىل ألبري من شيب  اململك  املتحدة بتيلي  وط ح اؤاال.  - 11
 

 املبــادا التوجيهيــة املتعلقــة مل ــاة املواقــع اجلغرافيــة وــرري ا ــرائن وغــ ها مــ  اوــرري  - زاي 
 غرا  االست ةام الةويمل
، أشــري إىل أف ه و يــ  كــو اي وجنــوب أ  يقيــا و نلنــدا، قــد قــدمع، أثنــات 9  و قــ  اليمــم  قــم  - 12

 .الدو ة التااي  واليد ين لق ي  ا اات، نساا حمدث  من املبادئ التوجي ي  املتيلق  أبألـات املواقـ  ادة ا يـ 
قـ  أبألــات املواقـ  ادة ا يـ  علــى املوقـ  الدـبكي لق يــ  ا ـاات. وعمــال وربتـوا   هيـ  املبــادئ التوجي يـ  املتيل

 على رب وي  ند اا، أُندئع مداألم   مواوع  ويكيبداي و ُبطع  ملواخي  كال الصل .
 

  فريأل العمل املع  ملفريقيا - حاة 
عملــه. وانقــ  ، قــدم   يــ  اليمــم امليــق أب  يقيــا ميلومــال أاااــي  عــن 13  و قــ  اليمــم  قــم  - 13

التحــدايل املصـــاد     إندـــات ايئـــال وطنيــ  لتوحيـــد األألـــات ادة ا يـــ ، ووءــه كيقيـــ   احـــه    قيـــ  
 .201٧أادا ه. ومن املق   عقد اجتماع  دين  ادزايت    ربد ين الثا /نو ما 

 
  الفريأل العامل املع   مل اة اجلغرافية  عتبارها ترااث ثقافيا - طاة 

ربلايصـا ألندـط  الق يـ  اليامـم امليـق  ألألـات ادة ا يـ   عتبا اـا  14ربامنع و ق  اليمم  قـم  - 14
و كـــز الق يـــ  اليامـــم علـــى األألـــات ادة ا يـــ  املســـتادم  مـــن جانـــب األقليـــال، والتدـــ ييال  .ربـــ اق ثقا يـــا

امليــدا ، وربســجيم األألــات.  والسيااــال املتيلقــ   ألألــات ادة ا يــ   عتبا اــا ربــ اق ثقا يــا، وربدــجي  اليمــم
وييتزم الق ي  اليامم ربو ري مبادئ ربوجي ي  على موقيه الدـبكي، وكـللك أمثلـ  حاليـ  للمما اـال اديـدة 
   ـال التسـميال. وممـا يتسـم  ألمهيـ  أف الق يـ  اليامـم قـد أشـا  إىل أف النظـام األاااـي لق يـ  ا ــاات 

ة ا يــ   عتبا اــا ربــ اق ثقا يــا. وييتـزم الق يــ  اليامــم ربنظــيم حلقــال قـد ُعــدل لتاــمينه إشــا ة إىل األألـات اد
 عمم واجتماعال مدرتك  م  األ  ق  اليامل  األأل ى من أجم ربيزيز عمله.

 
  الفريأل العامل املع  مبصطلغات   اة املواقع اجلغرافية -ة اي 

وأُعلـن أف  .ت املواقـ  ادة ا يـ مل ربقدم أي و ق  من جانـب الق يـ  اليامـم امليـق  صـطلحال أألـا - 15
 رب نع  مل  )الوالايل املتحدة األم يكي ( قد ق ِبم  أف يصب  املنظم ادديد الجتماعال الق ي  اليامم.

 
  الفريأل العامل املع   لنطأل - كاف 

  وأعلن ألبـري مـن شـيب  البلـداف الناطقـ .مل ربقدم أي و ق  من جانب الق ي  اليامم امليق  لنط  - 16
 هلولندي  واألملاني ،  لنياب  عن منظم االجتماعال، أف مـنظم االجتماعـال لـن يكـوف  قـدو ه أف يسـتم  

   ربنسي  أندط  الق ي  اليامم.
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وق     ي  ا اات أف يلةي الق ي  اليامم امليق  لنط  وأف يُقسم أندط  اـلا الق يـ  اليامـم بـني  - 1٧
بياانل أألات املواق  ادة ا ي  ومياه ا والق ي  اليامم امليق  ألألات ادة ا ي  الق ي  اليامم امليق  لقال 

  عتبا اا رب اق ثقا يا.
  

 تقارير موظفي االتصا   - اثلثا 
مــن جــدول األعمــال )ربقــا ي  مــو(قي االربصــال(   جلســته الثانيــ   4نظــ    يــ  ا ــاات   البنــد  -18

 أدانه(.  45)انظ  القق ة 
 

 اجمللس الةوي لعلوم املعالم -  لف 
، عـــ ر مســؤول االربصـــال  جمللــس الـــدويل ليلــوم األعـــالم أندــط  اجمللـــس الـــا 6  و قــ  اليمـــم  قــم  - 19

)أونومـا(. وأءـد  اجمللـس قايتمـ  قصـرية  صـطلحال األعـالم  Onomaربامنع ند ربه امتألبا ي  وحوليته ال أليـ  
لق نســـي  واألملانيــ . و متخـــا   إىل كلــك، يواءـــم اجمللــس التيـــاوف مـــ  ربتــوا   علـــى موقيــه الدـــبكي  متنكليزيــ  وا

أعاات الق ي  اليامم امليق  صطلحال أألات املواق  ادة ا ي . ومن املق   عقد املؤمت  الدويل السـاد  واليدـ ين 
 .201٧أيلول/ابتما  1آب/أغسطس إىل  2٧للمجلس   ديايسني، انةا اي،   القرتة من 

 
 هيئة اإلنرتنت لأل اة واملرقام امل صصة -  ة 

ربــوىل مســؤول االربصــال ريئــ  امتنرتنــع لةألــات واأل قــام املاصصــ  )اايكــاف( عــ ر و قــ  اليمــم  - 20
الا  بطع بـني عمـم اهليئـ  املتيلـ  بتاصـيص أألـات النطاقـال مـن امل رببـ  اليليـا، واألألـات ادة ا يـ   ٧ قم 

كنـــع البلـــداف، بقاـــم عمليـــ  املســـا  الســـ ي  كال الصـــل ، مـــن أف ربـــو   واللةـــال واالـــ وف اهلجايتيـــ . ومت
، كاف قد   بنجـاح ربقيـيم مـا 201٧متوز/يوليه  1للمستادمني أألات نطاقال حب وف غري الربيني . وحىت 

بلــدا ألغــ ار امتاــناد مــن ألــالل عمليــ  املســا  الســ ي . ومــن املقــ   أف يُيقــد  39وألــام مــن  59 موعــه 
(   أبـو(    ال بـ  60ام الدويل املقبم هليئ  امتنرتنع لةألات واأل قام املاصص  )اايكـاف االجتماع الي

 .201٧الثالث من عام 
 

اللجنة املعنية مل اة املواقع اجلغرافية امل رتكة  ني الرا طة الةولية لرسـا ا ـرائن واالدـاد  - جيا 
 اجلغرايف الةوي

اللجنــ  ا مليلومــال عــن األندــط  الــا اخــطليع رــا مــؤأل ا ع خــ 10رباــمنع و قــ  اليمــم  قــم  - 21
. ومنــل املينيــ  أبألــات املواقــ  ادة ا يــ  املدــرتك  بــني ال ابطــ  الدوليــ  ل اــم ا ــ ايتط واال ــاد ادةــ ا  الــدويل

الـــدو ة التااـــي  واليدـــ ين، ن ظمـــع اللجنـــ  املدـــرتك  نـــدوربني وشـــا كع   ربنظـــيم مـــؤمت ين. وكـــاف املدـــ وع 
للجنـــ  اـــو إندـــات ا ـــاد ميـــق  ألألـــات ادة ا يـــ  بـــني عـــدة جاميـــال ءكـــن  ي ـــا ربـــو ري مقـــ  ال  ال يتيســـي

د ااـــي  عـــن أألـــات املواقـــ  ادة ا يـــ ، ااـــتنادا إىل مـــن   د ااـــي مدـــرتك ربوا ـــ  عليـــه اللجنـــ  و صـــص لـــه 
 حماخ وف )من بني أ  اد آأل ين( من اللجن .
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الفريأل العامل املعـ   مل ـاة اجلغرافيـة يف اجمللـس امل ـرتك  ـني الـةو  املعـ   جليوديسـيا  - دا  
 ورسا ا رائن والسجل العقاري واالست عار ع   عة التا ع لرا طة الةو  املستقلة

الق يــ  اليامــم  ، قُــدمع ميلومــال عــن األندــط  الــا اخــطل  رــا مــؤأل ا11  و قــ  اليمــم  قــم  - 22
جمللـس املدـرتك بـني الـدول امليـق  ديوديسـيا و اـم ا ـ ايتط والسـجم اليقـا ي ا   ألألـات ادة ا يـ  امليق 

. و  االجتمــاعني اللــلين عقــدا   شــيزيناو   عــامي واالاتدــيا  عــن بيــد التــاب  ل ابطــ  الــدول املســتقل 
 ـــاال بدـــ ف طايتقـــ  مـــن علـــى التـــوايل، رببـــادل ا ـــاات االاخـــ وف امليلومـــال وربقـــاألوا ا 2016و  2015

املسايتم املتصل   ألألات ادة ا ي . وا لطع و ق  اليمم الاوت على الند ة امتلكرتونيـ  للق يـ  اليامـم الـا 
 .1990بلدا   ربةيرياا بصو ة قانوني  منل عام  11اام جة ا     6 300ربامنع ميلومال عن أكث  من 

 
 والتاريخمعهة البلةاي املمريكية للجغرافيا  - هاة 

، الـــا قـــدمع  لنيابـــ  عـــن مســـؤول االربصـــال  ي ـــد البلـــداف األم يكيـــ  12  و قـــ  اليمـــم  قـــم  - 23
للجة ا يــا والتــا يو، نوقدــع الصــية املاتلقــ  للــدو ال التد يبيــ  الــا ينظم ــا املي ــد    ــال أألــات املواقــ  

. وقـــد ُءـــممع الـــدو ة 201٧  عـــام ادة ا يـــ . وأشـــري إىل أنـــه لـــيس مـــن املقـــ   حاليـــا ربـــو ري أي دو ال 
التد يبيــ  األءــلي  الــا ربســتة   أاــبوعني كــي ربــو   مقدمــ  وأاااــا لتوحيــد األألــات ادة ا يــ  علــى الصــييد 
الوطق، وب ان ا    ال علم أألات املواق  ادة ا ي  التطبيقي. وقـد ُعـدلع الـدو ة بد جـ  كبـرية واألتصـ ل 

ق يــ  اليامــم امليــق  ألألــات ادة ا يــ  التــاب  للمي ــد ربقــدما ءــوب ربــو ري مــد ا إىل أاــبوع واحــد. و ــ ز ال
 دو ة عن ط ي  امتنرتنع، ولكن ظ يو االنت ات من كلك مل يي ف بيد.

  
 استعرا  النظام املساسي لفريأل محاة املما املتغةة املع   مل اة اجلغرافية -را عا  

)ااـتي ار النظـام األاااـي لق يـ  ألـاات األمـم  6،   البنـد نظ    ي  ا اات،   جلسته الثانيـ  - 24
. ومل يُـدل االاـو  GEGN/30/2املتحدة امليق  ألألـات ادة ا يـ (، وربـوىل الـ يتيس عـ ر وثيقـ  كال ءـل  

  أبي ربيلي .
  

 انت اب  عضاة املكتب -مامسا  
ملكتــب(   جلســته الثالثــ  مــن جــدول األعمــال )انتاــاب أعاــات ا ٧نظــ    يــ  ا ــاات   البنــد  - 25

 .201٧آب/أغسطس  18الا عقداا   
 واربقـــــ    يـــــ  ا ـــــاات  متهـــــاع علـــــى انتاـــــاب األعاـــــات التاليـــــ  أألـــــا ام هليئـــــ  مكتبـــــه للقـــــرتة - 26

،   انتظــا  اعتمــاد اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي ملدــ وع القــ ا  املتيلــ  بتنظــيم   يــ  2022-201٧
 2019-201٧املستقبم، و  اله االال  اتكوف ايئـ  املكتـب منتابـ  للقـرتة الق ي  وأااليب عمله   

 (.E/CONF.105/L.3)انظ  الوثيق  
 

 :ال يتيس  
 )أارتاليا( وات ويليام 
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 انيتبا ال يتيس:
 )ربونس( فرحيةنييم   
 )إندونيسيا( عا ةي حسن الدين  

 
 املق  اف:
 )الوالايل املتحدة األم يكي (  ملررب ينع  
 )ه و ي  كو اي( ت واانةي  

وأعـــ ب  يتـــيس   يـــ  ا ـــاات، املنتاـــب ربـــوا، عـــن امتنانـــه للثقـــ  الـــا وخـــيع  يـــه لتوجيـــه أندـــط   - 2٧
 الق ي ، وربي د أبف يبلل قصا ى ج ده لد   عمم الق ي  قدما.

  
ؤمتر املمـــا املتغـــةة احلـــادي ع ـــر املعـــ   توحيـــة الت طـــين لتنفيـــ  تو ـــيات مـــ -سادسا  

 امل اة اجلغرافية
)التاطيط لتنقيـل ربوءـيال مـؤمت  األمـم املتحـدة  8نظ    ي  ا اات،   جلسته الثالث ،   البند  - 28

( مـــن األ  قـــ  الياملـــ  لالحتياجـــال املســـتقبلي ) 9االـــادي عدـــ  امليـــق بتوحيـــد األألـــات ادة ا يـــ ( والبنـــد 
ل األعمال. واعتمد   ي  ا اات مدـ وع مقـ   بدـ ف ربق يـ    يـ  ألـاات األمـم املتحـدة امليـق  ألألـات جدو 

ادة ا يـــ  عـــن دو ربـــه الثالثـــني ومواعيـــد االجتماعـــال املقبلـــ  لق يـــ  ا ـــاات بدـــ ف ربوحيـــد األألـــات ادة ا يـــ  
 أعاله(. 1)انظ  القق ة 

، الا عقدل ملدة يوم واحد قبم املـؤمت  االـادي عدـ  ويـوم ومتكنع الدو ة الثالثوف لق ي  ا اات - 29
 واحد بيده، من  قي  األاداف التالي :

ع ر التقا ي  املقدم  من األ  ق  اليامل  التس ، ومن منس  املبادئ التوجي يـ  املتيلقـ   )أ( 
لـدويل، و  يـ  اليمـم امليـق أبألات املواق  ادة ا ي     ي ا  ايتط وغريام من ا   ين ألغ ار االاتادام ا

 أب  يقيا عما ُاخطل  به من أعمال ملتابي  ق ا ال املؤمت  الياش ؛

مناقدــ  املســايتم التنظيميــ  للــدو ة املقبلــ ،  ــا   كلــك املســايتم امل رببطــ   للجــاف التقنيــ   )ب( 
 البلداف والُديب؛الا ايكوف اناك احتياج إلي ا، واملقرتحال ادديدة املتيلق   لنظ    ربقا ي  

عــ ر ربقــا ي  مســؤويل اربصــال   يــ  ا ــاات  ملنظمــال الدوليــ ، و كيــد ربييــني مســؤويل  )ج( 
 االربصال أو إعادة ربييين م للقرتة املقبل ؛

انتااب  يتيس   ي  ا اات وأعاات املكتب ااأل ين من أجم ربوجيه عمم الق ي  حـىت  )د( 
قتصـادي واالجتمـاعي مدـ وع القـ ا  املتيلـ  بتنظـيم الق يـ  وأاـاليب الدو ة املقبل ،  يثما ييتمد اجمللس اال

 ؛(E/CONF.105/L.3عمله   املستقبم )انظ  الوثيق  

ختطــــيط أندــــط  األ  قــــ  الياملــــ  واليمليــــال األألــــ ى مــــن أجــــم ربنقيــــل قــــ ا ال املــــؤمت   )ه( 
 عد ؛ االادي

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/L.3
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عــــ ر ربقــــا ي  الُدــــيب ادة ا يــــ  واللةويــــ  واأل  قــــ  الياملــــ  التابيــــ  لق يــــ  ا ــــاات الــــا  )و( 
 اجتميع أثنات املؤمت  االادي عد    نيويو ك؛

نيســـاف/أب يم إىل  29التوءـــي  أبف يُيقـــد االجتمـــاع املقبـــم لق يـــ  ا ـــاات   القـــرتة مـــن  )ز( 
 يو ك.  ق  األمم املتحدة   نيو  2019أاي /مايو  3

وقـــد أد جــــع االاـــتنتاجال والتوءــــيال امل رببطـــ   ديــــدا  اـــموف ربوحيــــد األألـــات ادة ا يــــ     - 30
 (.E/CONF.101/144ق ا ال املؤمت  الياش  وربق ي ه )الوثيق  

للةـــال الدـــقوي . وأشـــري إىل أف األ  قـــ  وقـــ     يـــ  ا ـــاات أف يندـــد   يـــ  عمـــم جديـــدا يُيـــ    - 31
اليامل  امليني  بنظم الكتاب   ال وف الالربيني ، و لقال بياانل أألات املواق  ادة ا ي  ومياه ـا، و ألألـات 

 ادة ا ي   عتبا اا رب اق ثقا يا اتسيى إىل التياوف ميا   الا املد وع.
، وشـج  (1)ي  ا اات املتيلق   ألألات ادة ا يـ  لليـاملوايقع إشا ة ألاء  إىل قاعدة بياانل     - 32

 ا اات على امتا ام   ه  امليلومال من أجم قاعدة البياانل.
  

 جةو  املعما  املؤقت للةورة احلادية والثالثني -سا عا  
ؤقـع من جدول األعمـال )جـدول األعمـال امل 10نظ    ي  ا اات،   جلسته الثالث ،   البند  - 33

للــدو ة االاديــ  والثالثــني لق يــ  ألــاات األمــم املتحــدة امليــق  ألألــات ادة ا يــ (. ونــوق  جــدول األعمــال 
ــــ  والثالثــــني ) ــــ  والثالثــــني GEGN/30/6املؤقــــع للــــدو ة االادي (، وجــــدول األعمــــال البــــديم للــــدو ة االادي

(GEGN/30/7  انتظــا  القــ ا  الــلي اــيتاله اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي بدــ ف مدــ وع القــ ا   ،)
 أبف ييتمده اجمللس.، اللي أوءى   ي  ا اات   املؤمت  االادي عد  E/CONF.105/L.3الوا د   الوثيق  

  
 اعتماد التقرير -اثمنا  

من جدول األعمال )مسايتم أأل ى(، واعتمـد  11نظ    ي  ا اات،   جلسته الثالث ،   البند  - 34
إىل اجمللــس االقتصـــادي  ( ربوطئـــ  لتقدءــهGEGN/30/L.1مدــ وع التق يــ  املتيلــ  أبندـــط  دو ربــه الثالثــني )

 واالجتماعي، وأ ِكف  ملق  يه أبف يايا التق ي    ءيةته الن ايتي ،  لتداو  م  املكتب وأمان    ي  ا اات.
 وألقيع كلمال لإلع اب عن الدك . - 35
  

 تنظيا الةورة -اتسعا  
 افتتاح الةورة ومةهتا -  لف 

عقـــد   يـــ  ألـــاات األمـــم املتحـــدة ، 2016/259 عيعمـــالم  قـــ   اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــا - 36
ــــــــه  ــــــــ  دو رب ــــــــو ك   القــــــــرتة مــــــــن امليــــــــق  ألألــــــــات ادة ا ي ــــــــني  قــــــــ  األمــــــــم املتحــــــــدة   نيوي إىل  ٧الثالث

 جلسال.  ثالد. وعقد   ي  ا اات 201٧آب/أغسطس  18

__________ 

 ./https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonamesمتاح  من ألالل ال ابط التايل:  (1) 

https://undocs.org/ar/E/CONF.101/144
https://undocs.org/ar/GEGN/30/6
https://undocs.org/ar/GEGN/30/7
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/L.3
https://undocs.org/ar/GEGN/30/L.1
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 احلضور -  ة 
. وربــ د (انظــ  امل  ــ )لق يــ  ا ــاات  اللةويــ و  يب ادة ا يــ الُدــ مدــا كام ءثلــوف 2٧8 حاــ  الــدو ة - 3٧
 . GEGN/30/3 لمدا كني   الوثيق ل املؤقت  قايتم ال

 
  عضاة مكتب الةورة - جيا 

  له مكتب الدو ة من األعاات التالي  أألا ام:  - 38
 

 :ال يتيس
 )أارتاليا( وات ويليام 

 
 انيتبا ال يتيس:
 )اولندا(  ورميلنغاف ج ري  
 )ربونس( فرحيةنييم   

 
 املق  اف:
 )الداك ك(  لتوفتيغامبيدي   
 )الوالايل املتحدة األم يكي (  ملررب ينع  
ـــــــــــــــــــــــــلالطـــــــــــــــــــــــــالع علـــــــــــــــــــــــــى أألـــــــــــــــــــــــــات   اـــــــــــــــــــــــــات ال  ـــــــــــــــــــــــــايل:  يب انظـــــــــــــــــــــــــ د  الـــــــــــــــــــــــــ ابط الت

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/divisions.html . األ  قــ  الياملــ  مكونــ  كانــع مكاربــب و
 :على النحو التايل

   ي  اليمم امليق أب  يقيا
 :املنس 

 يعطو إب اايم  
 

 املواق  ادة ا ي الق ي  اليامم امليق  لدو ال التد يبي     ال د اا  أألات 
 :منظم االجتماعال

  ورميلنغاف ج ري  
 

 املواق  ادة ا ي الق ي  اليامم امليق  لقال بياانل ومياجم أألات 
 :منظم االجتماعال

 يةوكزا جيو جيو  -بيري  
 

https://undocs.org/ar/GEGN/30/3
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 الق ي  اليامم امليق  صطلحال أألات املواق  ادة ا ي 
 :منظم االجتماعال

 نيسرتوماتا اف  
 

 الق ي  اليامم امليق بنظم الكتاب   ال وف الالربيني  
 :منظم االجتماعال

   بيرت  
 

 البلدافالق ي  اليامم امليق أبألات 
 :منظما االجتماعال

 كالفارايإليزابث  
 ديلويليو  

 
 الق ي  اليامم امليق  لدعاي  والتمويم

 :منظم االجتماعال
 لتوفتيغامبيدي   

 
 الق ي  اليامم امليق  لتقييم والتنقيل

 :منظم االجتماعال
 ت ونةي اا 

 
 الق ي  اليامم امليق  لتسميال األجنبي 

 :منظم االجتماعال
 جوردايبيرت  

 
 الق ي  اليامم امليق  لنط 

 :منظم االجتماعال
 تي الرريد يرب 

 
 الق ي  اليامم امليق  ألألات ادة ا ي   عتبا اا رب اق ثقا يا

 :منظم االجتماعال
 تورنسيوآنيع  
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 املبادئ التوجي ي     ي ا  ايتط وغريام من ا   ين ألغ ار االاتادام الدويل
 :املنس 

 رامبل غرياا د 
 

 أمان    ي  ألاات األمم املتحدة امليق  ألألات ادة ا ي 
 ، مدي  شيب  امتحصاتال، إدا ة الدؤوف االقتصادي  واالجتماعي شواينفستاتيقاف  
 ، شيب  امتحصاتال ليكايسيم  
 ، شيب  امتحصاتالفراين يلما  

 
 االفتتاحية الكلمات - دا  

 .201٧آب/أغسطس  ٧  ا تت  ال يتيس الدو ة  - 39
و ـــص الـــ يتيس،   مالحظاربـــه اال تتاحيـــ ، امل ـــام ال يتيســـي  املط وحـــ  علـــى الق يـــ ، الـــا ربدـــمم  - 40

 التحاري للمؤمت  االادي عد .
ببيـــاف ا تتـــاحي  مـــدي  شـــيب  امتحصـــاتال التابيـــ  متدا ة الدـــؤوف االقتصـــادي  واالجتماعيـــ وأدىل  - 41

 زال، والط  يه الاوت على عمم   ي  ا اات. ص  يه ما  ق  مؤأل ا من إ ا
 

 بقرار جةو  املعما  - هــاة 
 :التايل بيانه (GEGN/30/1املؤقع ) عمالاأل  ي  ا اات جدول  أق  ،  ادلس  األوىل - 42

 ا تتاح الدو ة. - 1 
 إق ا  جدول األعمال. - 2 
 ربقا ي  األ  ق  اليامل . - 3 
 ربقا ي  مو(قي االربصال. - 4 
ـــــــد  - 5  املســـــــايتم التنظيميـــــــ  املتيلقـــــــ   ـــــــؤمت  األمـــــــم املتحـــــــدة االـــــــادي عدـــــــ  امليـــــــق بتوحي

 ادة ا ي . األألات
 ااتي ار النظام األاااي لق ي  ألاات األمم املتحدة امليق  ألألات ادة ا ي . - 6 
 انتااب أعاات املكتب.  - ٧ 
التاطـــــــيط لتنقيـــــــل ربوءـــــــيال مـــــــؤمت  األمـــــــم املتحـــــــدة االـــــــادي عدـــــــ  امليـــــــق بتوحيـــــــد  - 8 

 ادة ا ي . األألات
 األ  ق  اليامل  لالحتياجال املستقبلي . - 9 
جـــدول األعمـــال املؤقـــع للـــدو ة االاديـــ  والثالثـــني لق يـــ  ألـــاات األمـــم املتحـــدة امليـــق  - 10 

  ألألات ادة ا ي .

https://undocs.org/GEGN/30/1
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 مسايتم أأل ى. - 11 
 (.GEGN/30/5/Rev.1و  ادلس  نقس ا، وا     ي  ا اات على ربنظيم أعماله ) - 43
من جـدول األعمـال،   ربقـا ي   3و  ادلستني األوىل والثاني ، نظ    ي  ا اات،   إطا  البند  - 44

املينيـ   لقــال بيــاانل أألــات املواقـ  ادة ا يــ  ومياه ــا، ونظــم الكتابــ  منظمـي اجتماعــال األ  قــ  الياملــ  
 الــ وف الالربينيــ ، والدعايــ  والتمويــم، واألألــات ادة ا يــ   عتبا اــا ربــ اق ثقا يــا، وكــللك   ربق يــ  منســ  

ألغـ ار االاــتادام املبـادئ التوجي يـ  املتيلقـ  أبألـات املواقـ  ادة ا يـ   ــ  ي ا ـ ايتط وغـريام مـن ا ـ  ين 
 الدويل، وربق ي  منس    ي  اليمم امليق أب  يقيا.

مــن جــدول األعمــال،   ربقــا ي  اجمللــس  4و  ادلســ  الثانيــ ، نظــ    يــ  ا ــاات،   إطــا  البنــد  - 45
 ا يــ  املينيـ  أبألـات املواقـ  ادةالـدويل ليلـوم األعـالم؛ وايئـ  امتنرتنـع لةألـات واأل قــام املاصصـ ؛ واللجنـ  

؛ والق ي  اليامـم امليـق  ألألـات ادة ا يـ  املدرتك  بني ال ابط  الدولي  ل ام ا  ايتط واال اد ادة ا  الدويل
جمللــس املدــرتك بــني الــدول امليــق  ديوديســيا و اــم ا ــ ايتط والســجم اليقــا ي واالاتدــيا  عــن بيــد ا  

  يكي  للجة ا يا والتا يو.؛ ومي د البلداف األمالتاب  ل ابط  الدول املستقل 
من جدول األعمال واعتمد مد وع ربنظـيم  5و  ادلس  الثاني  أياا، نظ    ي  ا اات   البند  - 46

 أعمال املؤمت  االادي عد .
 

 الواثئأل - واو 
  املوقـــ  الدـــبكي الثالثـــني ءكـــن االطـــالع علـــى الوقيتـــ  املي وخـــ  علـــى   يـــ  ا ـــاات   دو ربـــه  - 4٧
 .(2)  امتحصاتاللديب
 

  

__________ 

 (2) http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/ungegnSession30.html. 

https://undocs.org/GEGN/30/5/Rev.1
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 املرفأل
 اجلغرافية واللغويةقائمة مل اة ال ُّعب   

 الواطىشيب  أ  يقيا 
 شيب  أ  يقيا الد قي 
 شيب  أ  يقيا ادنوبي 
 شيب  أ  يقيا الة بي 

 الديب  الي بي 
 شيب  آايا الد قي  ) اتثنات الصني(

 شيب  جنوب ش   آايا
 البلداف الي بي (شيب  جنوب غ ب آايا ) اتثنات 

 شيب  بلداف البلطي 
 شيب  اللةال السلتي 

 شيب  الصني
 هلولندي  واألملاني البلداف الناطق   شيب  

 شيب  ش   أو و  الواطى وجنوب ش   أو و 
 شيب  أو و  الد قي ، ومشال آايا وواط ا

 شيب  ش   البح  األبيض املتواط ) اتثنات البلداف الي بي (
 البلداف الناطق   لق نسي شيب  

 شيب  اهلند

 شيب  أم يكا الالربيني 
 شيب  بلداف الدمال

 شيب  جنوب غ ب ا يط اهلادئ
 شيب  البلداف الناطق   لاربةالي 

 اهليليني  - الديب  ال وماني 
 شيب  اململك  املتحدة
 /كندااألم يكي  شيب  الوالايل املتحدة

 


