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 املعؤؤي عشؤؤ  احلؤؤادي املتحؤؤ   األمؤؤ  مؤؤر  
 اجلغ افية األمساء بتوحي 
 2017 أغسطس/آب 17-8، نيويورك
 األعمال جدول من 4 البند

 والتطلؤؤؤ  احلاضؤؤؤ  يف والنظؤؤؤ  املاضؤؤؤي يف التأمؤؤؤ 
 ملؤر   اخلمسؤو  السؤنوةة الذك ى :املستقب  إىل

    اجلغ افية األمساء بتوحي  املعي املتح   األم 
  اجلغ افية األمساء بتوحي  املعي عش  احلادي املتح   األم  مر   رئيس من مق م ق ار مش وع  

 
 واالجتمـاعي االقتصـاي  اجمللـس اجلغرافيـ  األمسـاء بتوحيد املعين املتحدة األمم خرباء فريق يوصي 
 :التايل القرار مشروع ابعتماي

 
 ستقب امل يف هعمل وأساليب اجلغ افية ابألمساء املعي املتح   األم  خرباء ف ةق تنظي   

 
 ،واالجتماعي االقتصادي اجمللس إ  
 اجمللس فيه طلب الذ  1959 أبريل/نيسان 23 املؤرخ( 27-ي) ألف 715 قراره إىل ةشري إذ 

 توصــيا  صــياغ و  التقنيــ  املشــا ل يف للنظــر االستشــارين اخلــرباء مــن صــغر فريــق إنشــاء العــا  األمــن إىل
 ،اجمللس إىل تقرير وتقدمي اجلغرافي  لألمساء احمللي للتوحيد

 يويل مــؤ ر عقــد الضــرور  مــن أن فيــه أ ــد الــذ  لفريــقا ذلكلــ األول ابلتقريــر علمؤؤا حيؤؤي  وإذ 
 ،املؤ را  عقدب املتعلق   الالحق واالجتماعي االقتصاي  اجمللس ررا مبقو  ،اجلغرافي  األمساء توحيد بشأن

 علـــــ  فيـــــه وافـــــق الـــــذ  1968 مـــــايو/أاير 31 املـــــؤرخ( 44-)ي 1314إىل مقـــــرره  ةشؤؤؤؤؤري وإذ 
 األمـــم خـــرباء فريـــق بعـــد فيمـــا مســـي الـــذ ، اجلغرافيـــ  ابألمســـاء املعـــين املخصـــ  اخلـــرباء فريـــق اختصاصـــا 

ــــ  ابألمســــاء املعــــين املتحــــدة املعقــــوية يف  1854لــــس يف جلســــته اجمل اختــــذه الــــذ  قــــررامل مبوجــــب ،اجلغرافي
 ،1973 مايو/أاير 4
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 مــن املسـتمدة، اجلغرافيـ  ابألمسـاء املعــين املتحـدة األمـم خـرباء فريـق أهــدا  ج ةؤ  مؤن ةركؤ  وإذ 
ــــد هــــد  ســــيما وال، 1968 مــــايو/أاير 31 املــــؤرخ( 44-ي) 1314 املقــــرر ــــ  أت ي ــــد أمهي  األمســــاء توحي

  ،التوحيد هذا عن النامج  املنافع وبيان والدويل الوطين الصعيدين عل  اجلغرافي 
 علــــ ، 1988 مـــايو/أاير 25 املـــؤرخ 1988/116 مقـــرره يف، وافـــق اجمللـــس أن إىل ةشؤؤؤري وإذ 

 يف، وافـــق وأنـــه، اجلغرافيـــ  ابألمســـاء املعـــين املتحـــدة األمـــم خـــرباء لفريـــق الـــداخلي والنظـــا  األساســـي النظـــا 
 /األول تشـــــــــرين 25 املـــــــــؤرخ 2002/307 و 1993 يوليـــــــــه/ ـــــــــو  12 املـــــــــؤرخ 1993/226 مقرريـــــــــه
 ،األساسي لنظا ل تنجديد تنصيغ عل ، 2002 أ توبر

 املعنــــون 2015 ســــبتمرب/أيلــــول 25 املــــؤرخ 70/1 العامــــ  اجلمعيــــ  قــــرار اعتبؤؤؤؤار  يف خؤؤؤؤذأي وإذ 
 اجلديــدة اخلطــ  هـذه تنفيــذ أمهيـ  علــ  شؤ دة وإذ، “2030 لعــا  املسـتدام  التنميــ  خطـ  عاملنــا  حتويـل”

 ،اجلغرافي  األمساء توحيد أمهي  ذلك يف مبا ، الطموح
 املـــــؤرخ 29/101 اجلغرافيـــــ  ابألمســـــاء املعـــــين املتحـــــدة األمـــــم خـــــرباء فريـــــق مقـــــرر إىل شؤؤؤؤؤرية وإذ 

  يفيـــ  يف التفكـــر إىل الراميـــ  همكتبـــ مببـــايرة اخلـــرباء فريـــق فيـــه رحـــب الـــذ  (1)2016 أبريـــل/نيســـان 29
 القيــا  املفيـد مـن أن علـ  واتفـق املكتـب قـدماا الـي احملـدية ملقحرحـا اب ونـوه، الفريـق عمـل طرائـق حتسـن
 السياسـا  جمـال يف املتغـرة لالحتياجـا  بفعاليـ  االستجاب  هبد  اخلرباء فريق عمل طرائق مبراجع  يوراي
 واالتصاال ؛ املعلوما  لتكنولوجيا املتغرة وللبيئ 

 الحرتيبــــا  تعزيـــز بشـــأن 2016 يوليــــه/ ـــو  27 املـــؤرخ 2016/27 قــــراره إىل أةضؤؤؤا ةشؤؤؤري إذو  
 واالتســا  التنســيق تعزيـز إىل احلاجــ  فيــه أ ـد الــذ ، املكانيــ  اجلغرافيـ  املعلومــا  إيارة جمــال يف املؤسسـي 

، القــدرا  بنــاء بيناــا مــن مســائل بشــأن العــاملي الصــعيد علــ  املكانيــ  اجلغرافيــ  املعلومــا  إيارة جمــال يف
، املناســب  التنســيق آليــا  خــالل مــن، البيــا   وتبــايل، البيــا   ونشــر، البيــا   ومجــع، املعــاير ووضــع

 إبيارة املعنيـ  رباءاخلـ جلنـ  عمـل مـن االستفاية مع، نطاقا األوسع املتحدة األمم منظوم  ياخل ذلك يف مبا
  ،العاملي الصعيد عل  املكاني  اجلغرافي  املعلوما 
 األمسـاء وإيارة توحيـد يف يقدمـه الـذ  واإلسـاا  رباءاخلـ فريـق خربة نطا  اتساع عل  ةش د وإذ 
 ضـــرورة وعلـــ ، العامليـــ  التنميـــ  مواضـــيع مجيـــع يف وأثـــره والعـــاملي واإلقليمـــي الـــوطين الصـــعد علـــ  اجلغرافيـــ 
 عمله؛ بر مج مواصل 

 مـن ويتألفان التشارك عل  ويقومان متكاملن نوطوعي  جعن وهيكل آلي  وجوي نأب ةق  وإذ 
 يفضــي أن شـأنه مـن منقحـ  عمـل أسـاليب يتبـع حـدي  إطـار ضـمن جغرافيـ و  لغويـ  وشـعب عاملـ  أفرقـ 
 ،املتحدة األمم منظوم  نطا  وعل  األعضاء للدول التكاليف يف ووفورا  تشغيلي   فاءا  حتقيق إىل

 األمـم خـرباء وفريـق اجلغرافيـ  األمسـاء بتوحيـد املعـين املتحـدة األمم مؤ ر وقفيت أن ق رة - 1 
 للمجلــــس اتبعــــ  فرعيــــ  هيئــــ  شــــكل يف ينـــدجما وأن ناحلــــالي بشــــكلاما اجلغرافيــــ  ابألمســــاء املعــــين املتحـــدة

 األمــــم مــــؤ ر قــــرارا ب و ــــذلك، االقتضــــاء حســــب، منامــــا  ــــل واليــــ ب حتــــتف  واالجتمــــاعي االقتصــــاي 
 املعــين املتحــدة األمــم خــرباء فريــق ُتســم ، تنفيـذها عــن ابملســؤولي و  اجلغرافيــ  األمســاء بتوحيــد املعــين املتحـدة
 املعينــون اخلـرباء ذلـك يف نمبـ، املتحـدة األمـم يف األعضـاء الــدول عـن ممثلـن مـن تـألفوت اجلغرافيـ  ابألمسـاء

__________ 

 ابء. - ، الفرع األولE/2016/66انظر  (1) 
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، االقتضـاء عند، تدعم قد الي اجلغرافي  األمساء بتوحيد املرتبط  التقني  املسائل عل  تر زو ، احلكوما  من
 ؛2030 لعا  املستدام  التنمي  خط  من الصل  ذا  اجلوانب

  ـــل هيوراتـــ اجلغرافيـــ  ابألمســـاء املعـــين املتحـــدة األمـــم خـــرباء فريـــق يعقـــد أن أةضؤؤؤا ةقؤؤؤ ر - 2 
 الســـلط  لـــه تكـــون أن علـــ ، 2019 عـــا  مـــن ابتـــداء أاي  مخســـ  ملـــدة، املبـــدأ حيـــ  مـــن، وذلـــك ســـنتن
 والقــدرة ،واالجتمــاعي االقتصــاي  اجمللـس إىل تقــد  قــرارا  واعتمــاي االسـحراتيجي اجتاهــه لتحديــد الكاملـ 

 ؛والتوسع التغر سريع  تقني  بيئ  تقتضياا الي حتياجا لال املناسب الوقت يف االستجاب  عل 
 يف يورا  عقـــد إمكانيـــ  مـــع، نيويـــورك يف يوراتـــه اخلـــرباء فريـــق يعقـــد أن كؤؤؤذل  رةقؤؤؤ   - 3 

 ؛و ويلاا الدورة ابستضاف  عضو يول  التزمت إذا، معن بلد يف أو املتحدة لألمم اتبع بديل مكان
، اوجــد إن، اجلاــوي وتــداخل ا يواجيــ  جتنــب ســبل يف النظــر ضــرورة ج ةؤؤ  مؤؤن ركؤؤ ة - 4 
 علـ  املكانيـ  اجلغرافيـ  املعلومـا  إبيارة املعنيـ  اخلـرباء جلنـ و  اخلـرباء فريـق بـن املشـحرك العمل تعزيز و ذلك
 ينبغـي اجلغرافي  ألمساءا إلياا تشر الي املكاني  اجلغرافي  واألجسا  األما ن أن مراعاة مع، العاملي الصعيد

 ؛العاملي اجليوييسي املرجعي طاراإل خالل من يتحدي مكاين جغرايف موقع هلا يكون أن
 االنتقاليـــ  العمليـــ  علـــ  لإلشـــرا  اخلـــرباء لفريـــق املنتخـــب املكتـــب علـــ  اإلبقـــاء ةقؤؤؤ ر - 5 

 ؛استثنائي أساس عل ، 2019 - 2017 للفحرة
 الــــدول مــــع الوثيــــق ابلتشــــاور الــــداخلي النظــــا  بصــــياغ  املكتــــب يقــــو  أن أةضؤؤؤؤا ةقؤؤؤؤ ر - 6 
 إجراءا  مع  شيا، العتمايه واالجتماعي االقتصاي  اجمللس عل  هيعرض وأن املتحدة األمم يف األعضاء
، اخلــــرباء لفريــــق األوىل الـــدورة انعقــــاي قبـــل وذلــــك، الصـــل  ذا  واالجتمــــاعي االقتصـــاي  جمللــــسا هيئـــا 

 النقــا ، أخــر  أمــور بــن مــن، يشــملو  مفتوحــ  تفــاو  عمليــ  موضــوع الــداخلي النظــا  اهــذ كــوني وأن
 التالي  

 ؛اخلدم  وشرو  االنتخاب قائوطر  املكتب هيكل حتديد )أ( 
 جلــان أو عامــ  جلســا  أ  ونطــا  يور ذلــك يف مبــا، اخلــرباء لفريــق التشــغيلي اهليكــل )ب( 

 لتوحيــد بــرامج تنقــي  أو وضــع يف للبلــدان الــدعم تقــدمي إىل د تــ عبُشــ  ــلا هي أو  عاملــ  فرقــأ أو تقنيــ 
 ؛اجلغرافي  األمساء

 آخـر أعمـال جـدويل، أمكن حيثما، يعكس األوىل للدورة أعمال جدول مشروع وضع )ج( 
 اجلغرافي ؛ األمساء بتوحيد معين املتحدة ألممل مؤ ر آخرو  رباءاخل لفريق يورة

 ؛عمله وأساليب اخلرباء فريق كلهبي يتصل فيما اجلاري  االستعرا  عمليا  )ي( 
 .املشار   )ه( 

 


