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 فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية
 ة والعشرونتاسعالدورة ال
    2٠١6 نيسان/أبريل 29-25، بانكوك

 مشروع تقرير  
 

 )الدامنرك( غاملتوفتبيدير   :ررانـــاملق  
 )الواليات املتحدة األمريكية( باملرترينت    

 
 تنظيم الدورة  

 افتتاح الدورة ومدهتا -ألف  
 ، عقسد فريسق خسرباء األمسم    2٠١4/24٠عمال مبقرر اجمللس  االتتاسا و واالمتمساع      - ١

إىل  25 ة والعشسسرييف ب بسسانكوك ب ال تسسرة مسسيفتاسسسعاجلغرافيسسة  ورتسس  الاملتحسسدة املعسسين باألمسسساء 
 . وعقد فريق اخلرباء ] [ ملسات.2٠١6نيسان/أبريل  29
 

 احلضور - باء 
حضسسسسر السسسسدورة ] [ مشسسسسارعا اجللسسسسون الشسسسسعف اجلغرافية/اللغويسسسسة ل ريسسسسق اخلسسسسرباء      - 2

 .GEGN/29/4املرفق(. وتر  تائمة املشارعني ب الوثيقة  )انظر
 

 أعضاء مكتف الدورة -ميم  
 تألف مكتف الدورة ميف األعضاء التالية أمساؤهم: - ٣

 :الرئيس
 بيل وات )أستراليا( 

http://undocs.org/ar/GEGN/29/4
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 :نائبا الرئيس
 فريمان أورميلينغ )هولندا( 
 نعيمة فرحية )تون ( 
 :املقرران
 بيدير غاملتوفت )الدامنرك( 
 باملر )الواليات املتحدة األمريكية( ترينت 
 /http://unstats.un.org/unsd/geoinfoولالطالع على أمساء رؤساء الش ُّعف انظر املوتس::   

ungegn/divisions.html .: وعانت مكاتف األفرتة العاملة مكونة عما يل 
 ال ريق العامل املعين بأفريقيا

 :الداعي إىل االجتماع
 وإبراهيم عطو 

 
 املوات: اجلغرافيةق العامل املعين بالدورات التدريبية ب جمال  راسة أمساء ال ري

 :الداعي إىل االجتماع
 فريمان أورميلينغ 

 
 ال ريق العامل املعين مبل ات بيانات أمساء املوات: اجلغرافية ومعامم أمساء املوات: اجلغرافية

 :الداعي إىل االجتماع
 ميورميو زاتشيدو -بيري  

 
 العامل املعين مباطلحات أمساء املوات: اجلغرافيةال ريق 

 :الداعي إىل االجتماع
 ستافان نيستروم 

 
 ال ريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية 

 :الداعي إىل االجتماع
 بيتر بال 
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 ال ريق العامل املعين بأمساء البلدان
 :إىل االجتماع انالداعي

 إليزابث عال اران 
 ليو  يلون 

 
 ال ريق العامل املعين بالدعاية والتمويل

 :الداعي إىل االجتماع
 بيدير غاملتوفت 

 
 ال ريق العامل املعين بالتقييم والتن يذ

 :الداعي إىل االجتماع
 سونغجاو تشو 

 
 ال ريق العامل املعين بالتسميات األمنبية

 :الداعي إىل االجتماع
 بيتر مور ان 

 
 ال ريق العامل املعين بالنطق

 :إىل االجتماع انالداعي
 جتري  تيشالر 
  ونال ماك غيوال إيزبايك   

 
 ال ريق العامل املعين باألمساء اجلغرافية باعتبارها تراثا ثقافيا

 :ن إىل االجتماعوالداع
 آنيت تورنسيو 
 ليف نيلسون 
 بيل وات 
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 الكلمات االفتتاحية - ال  
أومسسسز ، ب علمتسسس  االفتتاحيسسسة. و2٠١6نيسسسسان/أبريل  25افتسسستل السسسرئي  السسسدورة ب  - 4

احلاليسة لتعزيسز عمسل     كنولوميسا الت الرئي  املهام الرئيسية املقبلسة، مبسا فيهسا االسست ا ة املجللسى مسيف      
 .اخلرباء فريق
وألقى مسدير عسعبة اصحاساءات التابعسة ص ارة الشسالون االتتاسا ية واالمتماعيسة بيانسا          - 5

فريق اخلرباء ب اآلونة األخسرية واألنشسطة البسارزة السيت     افتتاحيا أومز في  اصجنازات اليت حققها 
 اضطل: هبا.

 
 إترار مدول األعمال - هاء 

أتسسر فريسسق اخلسسرباء مسسدول    ، 2٠١6نيسسسان/أبريل  25األوىل املعقسسو ة ب ة لسسساجلب  - 6
 :وهو يتضميف ما يل  ،(GEGN/29/1أعمال  )
 إترار مدول األعمال وبرنامج العمل املالتت. - ١ 
 تقرير الرئي . - 2 
 تقرير أمانة فريق اخلرباء. - ٣ 
 تقارير الشُّعف. - 4 
 رير موظ   االتاال واملنظمات الدولية.اتق - 5 
 األنشطة املتعلقة ب رتة العمل املعنية بأفريقيا. - 6 
 العامل املعين بالتقييم والتن يذ.تن يذ القرارات واألنشطة املتعلقة بال ريق  - 7 
األنشسسطة املتعلقسسة بسسال ريق العامسسل املعسسين بالسسدورات التدريبيسسة ب جمسسال  راسسسة   - 8 

 أمساء املوات: اجلغرافية.
أمسسساء املواتسس: اجلغرافيسسة األنشسسطة املتعلقسسة بسسال ريق العامسسل املعسسين مبل سسات بيانسسات   - 9 

 ومعامم أمساء املوات: اجلغرافية.
 ألنشطة املتعلقة بال ريق العامل املعين مباطلحات أمساء املوات: اجلغرافية.ا - ١٠ 
 األنشطة املتعلقة بال ريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية. - ١١ 
 األنشطة املتعلقة بال ريق العامل املعين بأمساء البلدان. - ١2 
 الدعاية والتمويل.األنشطة املتعلقة بال ريق العامل املعين ب - ١٣ 

http://undocs.org/ar/GEGN/29/1
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 األنشطة املتعلقة بال ريق العامل املعين بالتسميات األمنبية. - ١4 
 األنشطة املتعلقة بال ريق العامل املعين بالنطق. - ١5 
 األنشطة املتعلقة بال ريق العامل املعين باألمساء اجلغرافية باعتبارها تراثا ثقافيا. - ١6 
بأمسسساء املواتسس: اجلغرافيسسة خلسسررو اخلسسرائ  وغريهسسم  املبسسا ا التوميهيسسة املتعلقسسة - ١7 

 اخلررييف لالستخدام الدويل. ميف
 تضايا أخرى تتعلق بأمساء املوات: اجلغرافية. - ١8 
 اصعدا  ملالمتر األمم املتحدة احلا و عشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية. - ١9 
باألمسسساء اجلغرافيسسة التسساب:   اسسستعراا النظسسام األساسسس  ل ريسسق اخلسسرباء املعسسين      - 2٠ 

 .املتحدة لألمم
ني ل ريسسق خسسرباء األمسسم املتحسسدة املعسسين    جلالثالسسدورة السس ومكسسان انعقسسا   موعسسد  - 2١ 

 باألمساء اجلغرافية ومدول أعماهلا املالتت.
 اعتما  التقرير. - 22 

 (.GEGN/29/12اعتمد فريق اخلرباء تنظيم أعمال  ) أيضا،وب اجللسة األوىل  - 7
 

 اعتما  التقرير - واو 
مشسسروع  ،2٠١6 نيسسان/أبريل  29ب ملسست  ] [ املعقسو ة ب    ،اعتمسد فريسق اخلسرباء    - 8

لتقداسسس  إىل اجمللسسس  االمتمسسساع   (، GEGN/29/L.3ة والعشسسسرييف )تاسسسسعالتقريسسسر عسسسيف  ورتسسس  ال 
 ال ريسق  واالتتاا و، وأذن ملقرري  بوض: الايغة النهائية للتقرير بالتشساور مس: أعضساء مكتسف    

 وأمانت .
 

 الوثائق - زاو 
اكسسسسسيف االطسسسسسالع علسسسسسى الوثسسسسسائق املعروضسسسسسة علسسسسسى فريسسسسسق اخلسسسسسرباء ب  ورتسسسسس          - 9
 السسسسسراب  التسسسسسايل: املوتسسسسس: الشسسسسسبك  لشسسسسسعبة اصحاسسسسساءات علسسسسسى    ب والعشسسسسسرييف ةتاسسسسسسعال

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnSession29.html. 
 
 

http://undocs.org/ar/GEGN/29/12
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 املرفق
 تائمة بأمساء الشُّعف املشارعة  

 ععبة أفريقيا الوسطى
 ععبة أفريقيا الشرتية
 ععبة أفريقيا اجلنوبية
 ععبة أفريقيا الغربية

 الشعبة العربية
 ععبة آسيا الشرتية )باستجلناء الاني(

 ععبة منوب عرق آسيا
 ععبة منوب غرب آسيا )باستجلناء البلدان العربية(

 ععبة البلطيق
 الشعبة السلتية
 ععبة الاني

 لندية واألملانيةوععبة البلدان الناطقة باهل
 ععبة عرق أوروبا الوسطى ومنوب عرق أوروبا

 ععبة أوروبا الشرتية، ومشال آسيا ووسطها
 )باستجلناء البلدان العربية(ععبة عرق البحر األبيض املتوس  

 ععبة البلدان الناطقة بال رنسية
 ععبة اهلند

 ععبة أمريكا الالتينية
 ععبة بلدان الشمال

 اععبة منوب غرب اخلي  اهلا 
 ععبة البلدان الناطقة بالربتغالية

 اهليلينية -الشعبة الرومانية 
 ععبة اململكة املتحدة

 عندااألمريكية/ععبة الواليات املتحدة 
 


