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 عشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيةمؤمتر األمم املتحدة احلادي 
 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 

 من جدول األعمال 20البند 
 اعتماد تقرير املؤمتر
   

 مشروع تقرير  
  

 )الدامنرك( غاميلتوفتبيدر  املقرر:
  

 تنظيم أعمال املؤمتر  
   

 االختصاصات - ألف 
بتوحيـد األاـاا اراراةيـ  ق مقـر األمـم املتحـدة ق ُعقد مؤمتر األمم املتحدة احلـاي  عرـر امل ـ   - 1

 .2016/259، وةقاً ملقرر اجمللس االقتصاي  واالجتماعي 2017آب/أغسطس  17إىل  8الفرتة من 
 

 افتتاح املؤمتر - ابء 
ـــــــتَ املـــــــؤمترح مـــــــدير  ـــــــ ب  ا حصـــــــاااال التاب ـــــــ   يارة الرـــــــؤو  االقتصـــــــايي  واالجتماعيـــــــ   - 2 اةت

 ال ام . ابألمان 
 

 احلضور - جيم 
حضـــر املـــؤمتر رر مرـــاراا. و عـــن االةـــشا علـــا قاعمـــ  املرـــارا  ق املوقـــ  الرـــبعي التـــا :  - ٣

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/uncsgn.htm. 
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 انتخاب الرئيس - دال 
، انتخـــــــ، املـــــــؤمتر، ابلت ايـــــــ ، 2017آب/أغســـــــطس  8ق ارلســـــــ  ال امـــــــ  األوىل امل قـــــــوية ق  - ٤

 أورميلينغ )هولندا( رعيسا للمؤمتر. وألقا الرعيس الم  ترحي،. ةرجا 
وق ارلســــــــ  نفســــــــةا، أيىل مــــــــدير  ــــــــ ب  ا حصــــــــاااال التاب ــــــــ   يارة الرــــــــؤو  االقتصــــــــايي   - 5

 واالجتماعي  ببيا .
 

 املسائل التنظيمية - هاء 

 اعتماد النظام الداخلي - ١ 
ـــدا لي 2017آب/أغســـطس  8 ق ارلســـ  ال امـــ  األوىل امل قـــوية ق - 6 ، اعتمـــد املـــؤمتر نلامـــ  ال

 .(1)املؤقت
 

 إقرار جدول األعمال - ٢ 

(. واــــا  E/CONF.105/1ق ارلســـ  ال امــــ  األوىل أيضـــاً، أقــــر املـــؤمتر جــــدول أعمالـــ  املؤقــــت ) - 7
 جدول األعمال الذ  أُقر االتا :

 اةتتاح املؤمتر. - 1 
 انتخاب رعيس املؤمتر. - 2 
 املساعل التنليمي : - ٣ 
 اعتماي النلام الدا لي؛ )أ(  
 إقرار جدول األعمال؛ )ب(  
 انتخاب أعضاا املعت، غري الرعيس؛ )ج(  
 تنليم األعمال؛ )ي(  
 واثعق تفويض املمثل  لدى املؤمتر. )هـ(  
احلايـر والتطلــ  إىل املســتقبل: الـذارى الســنوي  ا مســو  التأمـل ق املايــي والنلــر ق  - ٤ 

 ملؤمتر األمم املتحدة امل   بتوحيد األااا اراراةي .
تقــارير احلعومــاال عــن احلالــ  ق بلــداقا وعــن التقــدم امســرا ق توحيــد األاــاا اراراةيــ   - 5 

 منذ املؤمتر ال ا ر )للتواي  ةقط(.
األمـــم املتحـــدة امل ـــ  ابألاـــاا اراراةيـــ  و ـــ ب  وأةرقتـــ   تقـــارير عـــن عمـــل ةريـــق  ـــ اا - 6 

 ال امل  وةرق عمل  منذ املؤمتر ال ا ر.

__________ 

، متـــــــــــــــــاح ق املوقـــــــــــــــــ  الرـــــــــــــــــبعي التـــــــــــــــــا : E/CONF.105/2النلــــــــــــــــام الـــــــــــــــــدا لي، بصـــــــــــــــــيات  الـــــــــــــــــوارية ق الو يقـــــــــــــــــ  1 (1) 
ttt.ntts:/tot/ps:pad/ts:/rt/na.:tats:u//:ptth. 

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/2
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 االجتماعاال واملؤمتراال والندواال الوةني  والدولي  وا عشانال واملنروراال. - 7 
 ، التدابري املتخـذة واملقرتحـ  لتنفيـذ قـراراال األمـم املتحـدة برـأ  توحيـد األاـاا اراراةيـ - 8 

 مبا ق ذلك الفواعد االقتصايي  واالجتماعي .
 التوحيد الوة : - 9 
 مج  األااا ق امليدا ؛ )أ(  
 م امل  األااا ق املعات،؛ )ب(  
 م امل  األااا ق املناةق املت دية اللااال؛ )ج(  
اهليعلـــــ  ا ياريـــــ  للةيةـــــاال الوةنيـــــ  امل نيـــــ  ابألاـــــاا اراراةيـــــ  والترــــــري اال  )ي(  

 والسياساال وا جراااال املتصل  هبذه األااا؛
املبــــايت التوجيةيــــ  املت لقــــ  ااــــاا املواقــــ  اراراةيــــ  وأ ــــوهلا مســــرر  ا ــــراعط  )هـ(  

 وغريهم من امسررين.
األااا اراراةي  ابعتبارها  قاة  وترااث وهوي  )مبا ةيةا األااا بلااال الرـ وب األ ـلي   - 10 

 .واألقلياال واملناةق(
 التسمياال األجنبي . - 11 
 ملفاال بياانال أااا املواق  اراراةي  وم امجةا: - 12 
 متطلباال امستوايال وم ايريها؛ )أ(  
 إيارة البياانال وقابليتةا للترايل البي ؛ )ب(  
  دماال البياانال والتطبيقاال واملنتجاال )مثل امل اجم و دماال ا نرتنت(. )ج(  
 املست مل  ق توحيد األااا اراراةي .املصطلحاال  - 1٣ 
 نلم العتاب  والنطق: - 1٤ 
 العتاب  ابحلروف الشتيني ؛ )أ(  
 التحويل إىل نلم العتاب  ابحلروف غري الشتيني ؛ )ب(  
 اتاب  األااا املست مل  ق اللااال غري املعتوب ؛ )ج(  
 النطق. )ي(  
 أااا البلدا . - 15 
 ت ليم أااا املواق  اراراةي .  - 16 
 امل امل اليت تت دى سياية البلد الواحد والت او  الدو : - 17 
 امل امل املررتا  ب  يولت  أو أاثر؛ )أ(  
 االتفاقاال الثناعي  واملت دية األةراف. )ب(  
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 الرتتي، للمؤمتر الثاين عرر. - 18 
 اعتماي قراراال املؤمتر. - 19 
 تقرير املؤمتر.اعتماي  - 20 
 ا تتام املؤمتر. - 21 

 
 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس - ٣ 

 ق ارلس  نفسةا، انتخ، املؤمتر أعضاا املعت، التالي  أااؤهم: - 8
 انعبا الرعيس:

 (إبراهيم عطو  )ار اعر 
 (أندرايس هايجرياةتيس )ق ص 

 
 املقرر:

  و )نيوايلندا( بيدر غاميلتوةت )الدامنرك(، تساعده ويند   
 

 رعيس التحرير:
 ترينت ابملري )الوالايال املتحدة األمريعي (، تساعده إ ا  ال رييب )مصر( 

 
 تنظيم األعمال - ٤ 

، واةــق املــؤمتر علــا تنلــيم أعمالــ  2017آب/أغســطس  8ق ارلســ  ال امــ  األوىل امل قــوية ق  - 9
وانتخـ، املـؤمتر  ، اب نعلي ي  ةقط(، وقام إبنرـاا أربـ  رـا  تقنيـ .E/CONF.105/INF/2/Rev.2املقرتح )

 أيضا أعضاا املعت، وأحال بنويا من جدول األعمال إىل اللجا  التقني  علا النحو التا :
 

نهةةة    -مةةج جةةدول األعمةةال وال نةةود ال(رعيةةة نأ   9حيةةد الةةواين نال نةةد اللجنةةة التقنيةةة األولت التو 
واألمساء اجلغرافية ابعت ارها ثقافة وترااث وهوية نمبا فيهةا األمسةاء بلغةات الشةعوب األصةلية واألقليةات 

 مج جدول األعمال   ١0واملنااق نال ند 
 

 الرعيس :
 أنيت تورنسيو )السويد( 

 
 انع، الرعيس :

 )مجةوري  اوراي(  سناجي ترو 
 

 املقررة:
 ليلا ماتفولك )السويد(، يساعدها غريهاري رامبل )النمسا(  

 

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/INF/2/Rev.2
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مةةةج جةةةدول  ١٢ اللجنةةةة التقنيةةةة ال انيةةةةت مل(ةةةات بيةةةاات أمسةةةاء املواقةةةل اجلغرافيةةةة ومعا هةةةا نال نةةةد
 نج   -األعمال وال نود ال(رعية نأ  

 
 الرعيس:

 جيورجيو ااايدو )أملانيا(  -بيري  
 الرعيس: انعب 

 ري اا ويندايستويت )إندونيسيا( 
 املقررة:

 أليُسن يوليمور )اململع  املتحدة ل يطانيا ال لما وأيرلندا الرمالي ( 
  

مةةج جةةدول األعمةةال ا نظةةم الكتابةةة والن ةةق  ١١اللجنةةة التقنيةةة ال ال ةةةت التسةةميات األجن يةةة نال نةةد 
مةةةةةج  ١5ند  ا أمسةةةةاء ال لةةةةدا  نال نةةةةد  -مةةةةج جةةةةدول األعمةةةةال وال نةةةةةود ال(رعيةةةةة نأ   ١٤نال نةةةةد 
 األعمال  جدول

 
 الرعيس:

 (بيرت جوريا  )النمسا 
 انع، الرعيس:

 (اوهي وااتانيب )اليااب  
 املقررة:

 اا رين تريثام )اململع  املتحدة( 
  

مةةج جةةدول  ١٣اللجنةةة التقنيةةة الرابعةةةت املصةة لحات املسةةتعملة مس توحيةةد األمسةةاء اجلغرافيةةة نال نةةد 
مةج جةدول األعمةال ا املعةايت الةد تتعةدة  ةيادة  ١6ل ا تعليم أمساء املواقل اجلغرافية نال نةد األعما

 مج جدول األعمال وال ندا  ال(رعيا  نأ  و نب   ١7ال لد الواحد والتعاو  الدويل نال ند 
 

 الرعيس:
 ليو ييلو  )الوالايال املتحدة(  

 انعب  الرعيس:
 ن يم  ةرحي  )تونس( 
 املقررة:

 (سواا  بورتل  )أسرتاليا 
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 ق جلساال عام . 21إىل  18و  8إىل  1وجرى النلر ق بنوي جدول األعمال  - 10
 

 واثئق ت(ويض املم لني لدة املؤمتر - 5 
من النلام الـدا لي، واةـق املـؤمتر ق جلسـت  ال امـ  األوىل أيضـا، علـا أ  تتـأل   ٣وةقا للماية  - 11

س وانعـــيب الـــرعيس واملقـــرر، يقـــدم هلـــم الـــدعم اثـــل عـــن  ـــ ب  ا حصـــاااال رنـــ  واثعـــق التفـــويض مـــن الـــرعي
التاب ــ   يارة الرــؤو  االقتصــايي  واالجتماعيــ . وقــرر أيضــا أ  تقــوم رنــ  واثعــق التفــويض بفحــ  واثعــق 

 تفويض املمثل ، وتقدمي تقريرها إىل املؤمتر بعامل هيةت  بدو  إبطاا.
، أةـايال رنـ  واثعـق التفــويض 2017وية ق رر آب/أغسـطس وق ارلسـ  ال امـ  ررر امل قـ - 12

 اقا وجدال واثعق تفويض املمثل  سليم .
 

 الواثئق - واو 
 .(2)تري قاعم  الواثعق اليت عريت علا املؤمتر ق املوق  الربعي للمؤمتر احلاي  عرر - 1٣
 

__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/uncsgn.htm متاح  ق املوق  التا : (2) 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/uncsgn.htm

