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 2018دورة عام 
 2018 متوز/يوليه 26 - 2017متوز/يوليه  27
 )ط( من جدول األعمال 18البند 

 المسااااااااااد االقتصاااااااااد   وال      

 المعلومات الجغراف   المكان  
   

 غر ناد ن(  مشروع مقرر مقدم من ناا   را س  المجلس، إنغا روندا ك نغ )سانت فنسنت وجزر  
  

النظاااام الااادارلي لبر ء ر را  اممح المتمااادة المعني لاااامسااااااااااماااا  الجغراف ااا    
 ومشروع جدول أعمال دورته امولى

  
 تهــــــــــ ين ال ا / 10املؤ خ  2018/2إن اجمللس االقتصــــــــــاعي واالجتماعإىل إر يهــــــــــ  إ  ق ا    
ىل الذي ق   فيه أن يقوم املكتب بصـــــــــيا ا النلام الدا لإ ل  يم  ربات األمم املتحدة امل   2017 نوفمرب

األعضـــــــــــــــات و األمم املتحدةىل وأن ي   ـــــــــــــــه عل  اجمللس باألمسات اجلغ افياىل بالتهـــــــــــــــاو  الو يم م  الدول 
 ما يلإ: يق  العتماع ىل 
 املوافقا عل  النلام الدا لإ لل  يمىل عل  النحو الوا ع و امل فم األول من هذا املق  ؛  )أ( 
ىل 2019املوافقا عل  مه وع جدول أعمال الدو ة األو  لل  يمىل املق   عقدها و عام  )ب( 

 ا ع و امل فم ال ا  من هذا املق  .عل  النحو الو 
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 المرفء امول
 النظام الدارلي لبر ء ر را  اممح المتمدة المعني لامسما  الجغراف    

  
 الم ادئ التوج ه    
 امهداف  - أوال  

 األهداف األساسيا ل  يم  ربات األمم املتحدة امل   باألمسات اجلغ افيا هإ كما يلإ:
أمهيا توحيد األمسات اجلغ افيا عل  الص يدين الوط  والدويل وبيان املناف  النامجا تأكيد  )أ( 

 ؛عن توحيد تلك األمسات
مج  نتائج أعمال اهليئات الوطنيا والدوليا اليت ت ىن بتوحيد األمسات اجلغ افيا وتيســــــــــــــ   )ب( 

 ؛نه  تلك النتائج عل  الدول األعضات و األمم املتحدة
رتاح املباعئ والســـــــــياســـــــــات والش ائم املناســـــــــبا    مهـــــــــاك  التوحيد عل  ع اســـــــــا واق )ج( 

 ؛الص يدين الوط  والدويل
القيام بدو  نهطىل من  الل تيس  إسدات املساعدة ال لميا والتقنيا إ  البلدان الناميا  )ع( 

 ؛ اصاىل من أج  إنهات آليات لتوحيد األمسات اجلغ افيا عل  الص يدين الوط  والدويل
توف  وســـــــــيلا لالتصـــــــــال والتنســـــــــيم بو الدول األعضـــــــــات وفيما بو الدول األعضـــــــــات  )ه( 

 ؛واملنلمات الدولياىل بهأن ال م  امل تبط بتوحيد األمسات اجلغ افيا
تن يذ املهام املســندة تقتضــ  الق ا ات امل تمدة و مؤمت ات األمم املتحدة امل نيا بتوحيد  )و( 

  ؛ اجتماعات ف يم  ربات األمم املتحدة اجلديد امل   باألمسات اجلغ افيااألمسات اجلغ افيا سابقا وو
التــأكيــدىل وفقــاق ملي ــامل األمم املتحــدةىل عل  احرتام املســــــــــــــــاواة بو اللغــات وعل  أمهيــا  )ز( 

 األمسات اجلغ افيا باعتبا ها جزتاق من اهلويا والرتاث التا خييو وال قافيو للبلدان.
 

 الم ادئ - ثان ا  
ي م  ف يم اخلربات بصـــــــــ ته هيئا اســـــــــتهـــــــــا يا مجاعيا؛ ومن ئىل يكون فيه االت امل عل  املســـــــــائ   - 1
 اإلج ائيا بتوافم اآل اتىل ال بالتصويت.   
يقدم ف يم اخلربات ق ا اته و شــــك  توصــــيات إ  اجمللس االقتصــــاعي واالجتماعإ إلق ا ها  ائياىل  - 2

لت  يف هبا عل  أوســـــــ  نشامل طكن عن ط يم الوســـــــائ  والقنوات ويُشلب إ  الدول األعضـــــــات نهـــــــ ها وا
املناســباىل م   املنلمات املهنياىل واملؤســســات البح يا وال لمياىل ومؤســســات الت ليم ال ايل. ويكون لق ا ات 

 ف يم اخلربات طاب  التوصيا.
ات بهـــــــــأن تشبيم ال يناقش ف يم اخلربات املســـــــــائ  اليت متس الســـــــــياعة الوطنياىل وال يت ذ أي ق ا   - ٣

 ف اعى األمسات اجلغ افيا. 
 يتقّيد ف يم اخلربات و أنهشته تباعئ مي امل األمم املتحدة وبا كمو التاليو: - ٤
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جيب أن يكون توحيد األمسات اجلغ افيا مســـتنداق إ  منتزات ال لم فيما يت لم بك  من  )أ( 
 البيانات املتصلا بد اسا أمسات املواق  اجلغ افيا؛امل اجلا اللغويا والوسائ  التقنيا لتتهيز وتوليد 

 جيب اال شالع بتوحيد األمسات اجلغ افيا عولياق عل  أساس التوحيد الوط . )ب( 
 

 امهداف  - ثالثا  
 أهداف ف يم اخلربات هإ كما يلإ: 
 اخلاصا؛إعداع إج اتات وإنهات آليات للتوحيد استتابا للمتشلبات الوطنيا وللشلبات  )أ( 
توف  االســـتم ا يا لطنهـــشا املضـــشل  هبا فيما بو عو اته؛ واال ـــشالع بدو  ال ياعة و  )ب( 

تن يــذ الق ا ات امل تمــدة و مؤمت ات األمم املتحــدة امل نيــا بتوحيــد األمســات اجلغ افيــا ســــــــــــــــابقــا وو عو ات 
 اخلربات؛ ف يم

 املوجها حنو التوحيد؛تهتي  مناقها وع اسا اخلشوات ال مليا والنل يا  )ج( 
تنســـــــيم أنهـــــــشا الهـــــــ ب اللغويا أو اجلغ افيا املنهـــــــأة لت زيز ال م  املضـــــــشل  به عل   )ع( 

الصــ يد الوط ؛ وتهــتي  املهــا كا النهــشا للبلدان والهــ ب؛ والتهــتي  عل  اقيم قد  من االتســامل و 
 األعمال املضشل  هبا؛

وم اجلا القضـــــــــــايا اليت تتتاوز  إنهـــــــــــات أي هيك   ـــــــــــ و ي لتكملا أعمال الهـــــــــــ ب )ه( 
 اله با؛ نشامل

إعداع ب امج مناســــــــبا للمســــــــاعدة و توف  التد يب و البلدانىل ف اعى ومجاعاتىل بغيا  )و( 
 اقيم التوحيد حي ما كان من دما؛

توعيـا املنلمـات امل نيـا تســــــــــــــــائ  اإلعا ة اجلغ افيـا املكـانيـا بأمهيـا اســـــــــــــــت ـدام األمسات  )ز( 
 دة؛املوح اجلغ افيا
مداوما االتصـــــــــــــــال باملنلمات الدوليا اليت ت اق املوا ـــــــــــــــي  املت لقا هبذا األم  وبلتنا  )ح( 

ىل وتهتي  اله ب التاب ا ل  يم اخلربات عل  الص يد ال املإ امل لومات اجلغ افيا املكانياإعا ة اخلربات امل نيا ب
 ألمم املتحدة عل  الص يد اإلقليمإ و   ؛عل  املها كا و املؤمت ات امل نيا ب سم اخل ائط اليت ت قدها ا

ال م  عل  أعل  املســــــــــــتويات املمكنا وطنيا وعوليا وعل  صــــــــــــ يد األمم املتحدةىل من  )ط( 
أجــ  ال بط بو ع اســـــــــــــــــا أمســات املواق  اجلغ افيـــا و ســـــــــــــــم اخل ائط و  هــا من الربامج امل نيـــا بــامل لومــات 

 املكانيا؛ اجلغ افيا
التوحيـــد واألمســـات اجلغ افيـــا املوحـــدة كم لومـــات عمليـــا بو أوســـــــــــــــــاط إتـــاحـــا مبـــاعئ  )ي( 

 املست دمو عل  أوس  نشامل طكن من  الل مجي  وسائط اإلعالم املناسبا.
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 النظام الدارلي  
 1المادة   

أنهئ ف يم  ربات األمم املتحدة امل   باألمسات اجلغ افيا بوص ه هيئا ف عيا للمتلس االقتصاعي  - 1
للنهوض بتوحيد األمسات اجلغ افيا عل  الصـــــــــــــــ يدين  2018/2واالجتماعإ عمال بق ا  اجمللس 

 الوط  والدويل. 
أن يتوقف عمــ  مؤمت  األمم  2018/2وق   اجمللس االقتصـــــــــــــــــاعي واالجتمــاعإ توجــب ق ا    - 2

مسات اجلغ افياىل اللذين املتحدة امل   بتوحيد األمسات اجلغ افيا وف يم  ربات األمم املتحدة امل   باأل
(ىل بهــــــــكليهما ا اليو وأن يند ا و 27-ألف )ع 715أنهــــــــئت واليتهما توجب ق ا  اجمللس 

ـــالق ا   ـــاألمســـات اجلغ افيـــا املنهـــــــــــــــــأ عمال ب ىل الـــذي 2018/2ف يم  ربات األمم املتحـــدة امل   ب
حدة امل   ســــــــــــيحت ن بواليا ك  منهماىل حســــــــــــب االقتضــــــــــــاتىل وكذلك بق ا ات مؤمت  األمم املت

 بتوحيد األمسات اجلغ افيا وباملسؤوليا عن تن يذها. 
 

 التعار ف - أوال  
 2المادة   

 أل  اض هذا النلام الدا لإ: 
ف يُم  ربات األمم املتحدة امل   باألمسات اجلغ افياىل املنهـــــــــــــــأ  “ال  يم”يُقصـــــــــــــــد بل ن  )أ( 

 ىل 2018/2توجب ق ا  اجمللس االقتصاعي واالجتماعإ 
ط لو الدول األعضـــــــــــــات و األمم املتحدةىل تن فيهم اخلربات  “املم لون”يُقصـــــــــــــد بل ن  )ب( 

 الذين ت ينهم ا كوماتىل 
أحد التقســــــيمات اللغويا واجلغ افيا ال ئيســــــيا و ال ا ىل عل  “ الهــــــ با”يُقصــــــد بل ن  )ج( 

 النحو املها  إليه و م فم هذا النلام. 
 

 تشك د البر ء - ثان ا  
 3المادة   

يتألف ال  يم من ط لإ الدول األعضـــــات و األمم املتحدة. وتســـــ   الدول األعضـــــات لدى ت يو  
ط ليها إ  ا تيا   ربات هلم ع ايا مت صــــــــــــصــــــــــــا و مياعين اجلغ افيا و ســــــــــــم اخل ائط وامل لومات اجلغ افيا 

 املكانيا واللسانيات والتا يخىل اليت هإ مياعين ي تبط ك  منها باآل  . 
 

 التمث د في الدورات - ثالثا  
 4المادة   

تقوم ك  عولا عضـــــــو بت يو شـــــــ ن أو أشـــــــ اف يكونون ط لو هلا و ال  يم ويكون أحدهم  - 1
 ت ابا  ئيس الوفد. 
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جيوز لك  عولا عضــــــــو أن ت و ط لو مناوبو لل م  ه   ط ليها و أي اجتماع من اجتماعات  - 2
يتمت  املم لون املناوبون امل ينون عل  هذا النحو بن س م كز املم لوىل ال  يم أو هيئاته ال  عيا. و 

 ويهم  رلك ا م و التصويت. 
 جيوز أن يكون ط لو الدول األعضات مصحوبو تا قد يلزم من املستها ين واخلربات.  - ٣
 

 الدورات - رالعا  
 5المادة   

 اعاة أي ها اجمللس االقتصاعي واالجتماعإىل تي قد ال  يم عو ة ك  سنتو و التوا يخ اليت حيدع 
 وت قد الدو اتىل مبدئياىل عل  مدى مخسا أيام.  توصيات ُيصد ها ال  يم.

 
 جدول امعمال - رامسا  
 6المادة   

من ق ا  اجمللس االقتصـــــــــــــــاعي  6ُأعد مهـــــــــــــــ وع جدول أعمال الدو ة األو  لل  يم وفقا لل ق ة  - 1
 ٌن و امل فم ال ا  من مق   اجمللس. ىل وهو مضم2018/2واالجتماعإ 

َ دِّ من قب  ف يم  - 2
ُ
فيما يت لم جبداول أعمال الدو ات الالحقاىل يكون جدول األعمال املؤقت امل

اخلربات و عو ته السابقا وامل َس  إ  ا كومات اليت ععاها األمو ال ام إ  إي اع ط لو للمها كا 
ؤقت للدو ة. وجيوز لل ربات املهـــــــــــــــا كو و الدو ة اقرتاح بنوع و الدو ةىل هو جدول األعمال امل

 ت ديالت إلع اجها و جدول األعمال املؤقت.  أو
 

 المكتب - سادسا  
 انتخاب أعضا  المكتب ومدة عضو تهح  
 7المادة   

يكون ل  يم اخلربات مكتـب منت ـب ويضـــــــــــــــ  املكتـب اإلطـا  التوجيهإ ألنهـــــــــــــــشـا ال  يم أ نـات  - 1
 الدو ات وفيما بينها. 

يَنت ب ال  يم من بو ط لإ الدول األعضات أعضات مكتبه وهم: ال ئيس ونائبا ال ئيس واملق  انىل  - 2
ـــــاوب اجلغ او ال ـــــاعل هلؤالت األعضــــــــــــــــــــات من  ـــــك التن ـــــاطم عل  أن ي اعإ و رل  ـــــــــــــــمن من

 األعضات.  الدول
 

 8المادة   
يُنت ب أعضـــات مكتب الدو ة األو  لل  يم و بدايا الدو ة األو  ويواصـــلون مزاولا مهامهم إ   - 1

 حو بدايا فرتة األعضات الذين خيل و م.
فيها يُنت ب أعضـــــــــات مكاتب الدو ات الالحقا و  ايا الدو ة الســـــــــابقا للدو ة اليت ســـــــــيزاولون  - 2

ويؤعي األعضــات مهامهم  الل عو تو ويواصــلون تلك املهام إ  أن تبدأ فرتة عضــويا  مهامهم.
 ويكون هلم ا م و إعاعة االنت اب.الذين خيل و م. 
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 اإلنال   
 9المادة   

إرا  اب ال ئيس و إحدى اجللســـــــــــــات أو و جزت منها أو   ي د قاع اق عل  أعات مهام ال ئيسىل  - 1
 و  ال ئاسا أحد نائََب ال ئيسىل أو أحد املق َ ين و حال  ياب النائبو.يت

يتمت  نائب ال ئيس أو املق   الذي يتو  مهام ال ئيس بن س الســـــــــــــــلشات امل ولا لل ئيس وتق   - 2
 عليه ن س الواجبات الواق ا عليه.

هىل ي ّو ال ئيس بـدعم من ال  يم إرا   يكن أحـد نـائََب ال ئيس أو املق َ ين قـاع اق عل  أعات مهــامــ - ٣
 عضوا من أعضات ال  يم إلمتام اجلزت املتبقإ من مدة عضويا أي منهم كان رلك شأنه. 

 
 أمان  البر ء - سالعا  
 واج ات اممان   
 10المادة   

يتصــــــ ف أمو ال  يمىل الذي ي ينه األمو ال ام لطمم املتحدةىل هبذ  الصــــــ ا و مجي  اجتماعات  
 وجيوز ألمو ال  يم أن ي و عضواق من األمانا يقوم مقامه و أي اجتماع.  ال  يم.

 
 11المادة   

يتو  أمو ال  يم توف  املوظ و ومد هم بالتوجيهات حســـــــبما يقتضـــــــإ ال  يمىل ويكون مســـــــؤوال  
  عن اختار مجي  الرتتيبات اليت قد تلزم ل قد اجتماعات ال  يم.

 
 اممان ال  انات المقدم  من   
 12المادة   

جيوز لطمو أو ط له أن يقّدم لل  يم بياناٍت شــ ويا أو  شيا بهــأن أي مســائ  قيد النل ىل  هنا  
  .2٤بأحكام املاعة 

  
 تصر ف امعمال - ثامنا  
 النصاب القانوني  
 13المادة   

األعضـــــات  لل ئيس أن ي لن افتتاح اجللســـــا وأن يســـــمق بســـــ  املناقهـــــا عند حضـــــو   ل  الدول 
 األق .  عل 
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 الصالح ات العام  للرا س  
 14المادة   

يقوم ال ئيسىل إ ـــــــافا إ  طا ســـــــا الصـــــــالحيات اليت ختوهلا له األحكام األ  ى من هذا النلامىل  - 1
بإعالن افتتاح ك  جلسا عاما من جلسات ال  يم وا تتامهاىل وبتوجيه املناقهاتىل وك الا التقّيد 

وإعشات ا م و الكالمىل وط ح املســـــــــــــــائ  للتصـــــــــــــــويتىل وإعالن الق ا ات. بأحكام هذا النلامىل 
ويتحكم ال ئيسىل  هنا بأحكام هذا النلامىل اكما تاما و ســـــــــــــــ  أعمال ال  يم وا  ا  عل  

ويبّت ال ئيس و النقاط النلاميا ويتحكمىل  هناق بأحكام هذا النلامىل اكما  النلام و جلســـاته.
م وا  ا  عل  النلام فيها. ولل ئيس أن يقرتح عل  ال  يم إق ال قائما تاما و ســ  أعمال ال  ي

املتكلموىل واديد الوقت الذي ُيسمق به للمتكلموىل وعدع امل ات اليت جيوز فيها لك  ط   أن 
 يتكلم و بند ماىل وإ جات املناقها أو إق اهلاىل وت ليم اجللسا أو  ف ها. 

 ىل ات سلشا ال  يم.م ال ئاسايلّ  ال ئيسىل و طا سته مها - 2
 

 النقاط النظام    
 15المادة   

أ نات مناقها أي مسألاىل جيوز ألي ط   أن ي   نقشا نلاميا و أي وقتىل ويبت ال ئيس فو اق و  - 1
نقشــا النلــام هــذ  وفقــاق ألحكــام هــذا النلــام. وللمم ــ  أن يش ن و ق ا  ال ئيس. ويُش ح الش ن 

 ملصوتا. للتصويت فو اىل ويبق  ق ا  ال ئيس قائما ما   تُبشله أ لبيا الدول األعضات ا ا  ة ا
 وال جيوز للمم  ىل عندما ي   نقشا نلامياىل أن يتكلم و مضمون املسألا قيد املناقها.  - 2
 

 إقبال قاام  المتكلم ن  
 16المادة   

جيوز لل ئيسىل أ نات املناقهـــــــــــــــاىل أن يُ لن قائما املتكلمو؛ كما جيوز لهىل توافقا ال  يمىل أن يُ لن  
كون هنــاا املزيــد من املتكلموىل ي لن ال ئيسىل توافقــا ال  يمىل ا تتــام وحينمــا ال ي إق ــال تلــك القــائمــا.

   يم.املناقها. ويكون هلذا اإلق ال ن س أ   اإلق ال بق ا  من ال
 

 حء الرد  
 17المادة   

وينبغإ للمم لو عند طا ســــا  مينق ال ئيس حم ال ع ملم   أي عولا عضــــو يشلب ا صــــول عليه. 
 ال ع. اإلجياز قد  اإلمكان وي ض  أن يدلوا ببياناهتم و  ايا اجللسا اليت يشلبون فيها حمهذا ا م أن يتو وا 
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 تعل ء الجلس  أو رفعها  
 18المادة   

ألي ط  ىل أ نات مناقهــا أي مســألاىل أن يلتمس و أي وقت ت ليم اجللســا أو  ف ها. وال ُيســمق  
 تناقها م   هذ  امللتمساتىل ب  ُتش ح للتصويت فو ا. 

 
 إرجا  المناقش   
 19المادة   

ألي ط  ىل أ نات مناقهـــــــــا أي مســـــــــألاىل أن يلتمس إ جات مناقهـــــــــا البند قيد النل . وال يســـــــــمق  
و شأن امللتمس إال ملم لو ا نو طن يؤيدون إ جات املناقها وط لو ا نو طن ي ا  ونهىل ئ يش ح بالكالم 

 امللتمس فو ا للتصويت. 
 

 إقبال لاب المناقش   
 20المادة   

ألي ط   أن يلتمسىل و أي وقتىل إق ال باب مناقهـــــــا البند قيد النل ىل ســـــــوات ُوجد ط   آ    
أم   يوجد. وال ُيســـــــــمق بالكالم و شـــــــــأن امللتمس إال ملتكلمو ا نو ي ا  ـــــــــان  أبدى   بته و الكالم

 إق ال باب املناقهاىل ئ يُش ح امللتمس فو ا للتصويت.
 

 الكلمات  
 21المادة   

ويقوم  ال جيوز ألي أحد أن يلقإ كلما أمام ال  يم عون ا صـــــول مســـــبقاق عل  إرن من ال ئيس. - 1
ىل بــدعوة املتكلمو إ  إلقــات كلمــاهتم 2٣إ   20و املواع من  18ملــاعة ال ئيسىل  هنــا بــأحكــام ا

 حسب ت تيب إبدائهم ال  با و الكالم.
تنحصـــــ  املناقهـــــا و املســـــائ  امل  و ـــــا عل  ال  يمىل ولل ئيس أن ينبه املتكلم إ  م اعاة أحكام  - 2

 النلام إرا كانت مالحلاته  ا جا عن املو وع قيد املناقها.
وز لل  يم أن حيدع الوقت املمنوح للمتكلمو وعدع امل ات اليت جيوز فيها لك  ط   أن يتكلم جي - ٣

و مســـألا ما. وال يســـمق بالكالم و شـــأن ملتمس يدعو إ  اديد مدة التد   لغ  ا نو من 
املم لو املؤيـــدين لـــذلـــك التحـــديـــد وا نو من املم لو امل ـــا  ـــــــــــــــو لـــهىل ئ يش ح االقرتاح فو ا 
ع ال ئيس مــدة التــد الت املت لقــا بــاملســــــــــــــــائــ  اإلج ائيــا و  للتصـــــــــــــــويــت. وعل  أيِّ حــالىل حيــدِّ

يزيد عل  مخس عقائم. فإرا ُحدِّعت مدة املناقهــا وواوز أحد املتكلمو الوقت امل صــن  ال ما
 إبشات إ  م اعاة أحكام النلام.لهىل ينبهه ال ئيس عون 
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 سمب المقترحات أو الملتمسات  
 22المادة   

جيوز لصاحب املقرتح أو الت دي  أو امللتمس أن يسحبه و أي وقت شات قب  البت فيهىل ش يشا  
 دمي املقرتح أو امللتمس املسحوب.أال يكون قد ُعّدل. وألي ط   أن ي اوع تق

 
 تقد ح المقترحات  
 23المادة   

مو بت ميم نســـــــــــــــخ منهــا عل  تقــدم املقرتحــات والت ــديالت إ  األمو  شيــا عــاعةىل ويقوم األ 
املم لو جبمي  اللغـــات ال مسيـــا. وال تنـــاَقش املقرتحـــات والت ـــديالت أو تش ح للتصـــــــــــــــويـــت إال ب ـــد م و  

 ساعا عل  ت ميم نسخ منها عل  مجي  الدول األعضاتىل ما   يق   ال  يم  الف رلك.  2٤
 

 إعادة النظر في المقترحات  
 24المادة   

أو ت دي  أو  ُِفضىل ال جيوز إعاعة النل  فيه و الدو ة ن ســــــــــهاىل ما   يق   مىت ما اعتمد مقرتح  
ال  يم رلك بأ لبيا  ل إ املم لو ا ا ــــ ين املصــــوتو. وال ُيســــمق بالكالم و شــــأن ملتمس بإعاعة النل  

 إال ال نو طن ي ا  ه من املم لوىل ئ يُش ح امللتمس فو ا للتصويت. 
  

 اراتاتخاذ القر  - تاسعا  
 توافء اآلرا   
 25المادة   

يت ذ ال  يم ق ا اته بتوافم اآل ات و مجي  املسائ ىل ما عدا اإلج ائيا منها. وو حال عدم التوص   - 1
 إ  توافم و اآل اتىل تُ جأ املسألا لت ديلها وإعاعة تقدميها. 

بتوافم اآل ات. وو حال يبذل ال  يم قصــــــــا ى جهد  لضــــــــمان البت و مجي  املســــــــائ  اإلج ائيا  - 2
 عدم التوص  إ  توافم و اآل ات بهأن املسائ  اإلج ائياىل جيوز لل ئيس أن يش ح األم  للتصويت.

 وإرا طلب ط ٌ  التصويت عل  املسائ  اإلج ائياىل يقوم ال ئيس بش ح األم  للتصويت.
لا باملو ــوعىل يبت  ئيس إرا  ا  تســا ل حول ما إرا كانت مســألا ما مســألا إج ائيا أو رات صــ - ٣

ال  يم و األم . وإرا طُِ ن و ق ا  ال ئيسىل يُش ح الش ن للتصـــــــــــــــويــت فو اىل ويبق  ق ا  ال ئيس 
 قائما ما   تبشله أ لبيا الدول األعضات ا ا  ة املصوتا.

 
 حقوق التصو ت  
 26المادة   

 يكون لك  عولا عضو صوت واحد. 
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 امغل    الالزم   
 27المادة   

 .25يت ذ ال  يم ق ا اته بأ لبيا الدول األعضات ا ا  ة املصوتاىل ورلك  هنا بأحكام املاعة  
 

 تعادل امصوات  
 28المادة   

إرا ت اعلت األصــوات و مســألا أ  ى    االنت ابىل جي ى تصــويت  ان ب د  ف  اجللســا مدة  - 1
 عقيقا.  15

 اعُترب املقرتح أو امللتمس م فو ا.فإن ت اعلت األصوات و التصويت ال ا ىل  - 2
 

 “الدول الماضرة المصوِّت ”معنى ع ارة   
 29المادة   

الدول األعضـــــات اليت “ الدول األعضـــــات ا ا ـــــ ة املصـــــوتا”أل  اض هذا النلامىل يُقصـــــد ب با ة  
 ا. تديل بأصواهتا إجيابا أو سلبا. أما الدول األعضات اليت متتن  عن التصويت فت ترب    مصوت

 
 طر ق  التصو ت  
 30المادة   

ىل جيوز لل  يم أن يصـــــــوت ب ف  األيديىل إال إرا طلب ط ٌ  أن ٤0باســـــــت نات ما تنن عليه املاعة  - 1
يكون التصـــــــــويت بندات األمسات فيت ي حينئذ ندات األمسات حســـــــــب الرتتيب األجبدي اإلنكليزي 

وو ك   يســــــــــــحب ال ئيس امسها بالق عا.ألمسات الدول األعضــــــــــــاتىل ابتدات بالدولا ال ضــــــــــــو اليت 
 “. طتن ”أو “ ال”أو “ ن م”تصويت بندات األمسات تناعى ك  عولا بامسهاىل ف ع ط لها بـ 

عندما يقوم ال  يم بالتصــويت مســت دما الوســائ  اآللياىل يســت اض بالتصــويت    املســت  عن  - 2
ت األمسات. وجيوز ألي ط   أن التصــــويت ب ف  األيديىل وبالتصــــويت املســــت  عن التصــــويت بندا

ُســــت  ىل يســــتغ  ال  يم عن إج ات ندات أمسات 
يشلب التصــــويت املســــت . وو حال التصــــويت امل

 الدول األعضاتىل ما   يشلب أحد املم لو  الف رلك.
 يُد َج و احملض  صوُت ك  عولا عضو مهرتكا و التصويت بندات األمسات أو تصويت مست  . - ٣
 

 د التي  جب ات اعها أثنا  التصو تالقواع  
 31المادة   

ب د أن ي لن ال ئيس بدت عمليا التصـــويتىل ال جيوز ألي ط   أن يقش  التصـــويت إال لي   نقشا  
 يا تت لم ب مليا التصويت راهتا. نلام
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 تعل د التصو ت  
 32المادة   

وجزة لغ ض وحيد هو ت لي  جيوز للمم لو أن يدلواىل قب  بدت التصـــــــــــــــويت أو ب د ىل ببيانات م 
تصــويتهم. وال جيوز ملم   أي عولا عضــو صــاحبا مقرتح أو ملتمس أن يتكلم ت ليال للتصــويت عل  رلك 

 امللتمسىل إال إرا كان قد ُعدِّل.املقرتح أو 
 

 تقس ح المقترحات إلى أجزا   
 33المادة   

را طَلب ط   تقســـــيمه إ  جي ي البت و أجزات مقرتح أو ت دي  باســـــتقالل عن ب ضـــــها ب ضـــــا إ 
أجزات. وإرا اعرتض أحد املم لو عل  رلكىل يُش ح ملتمس التقســــــيم للتصــــــويت. وال يســــــمق بالكالم و 
شــــأن ملتمس التقســــيم إال ملم لو ا نو يؤيدانه وط لو ا نو ي ا  ــــانه. فإرا قُب  ملتمس التقســــيمىل ُتش ح 

الحقاىل للتصويت عليها كك ٍّ. وإرا  ُفضت مجي  أجزات منشومل عل  ال  يم أجزات املقرتح اليت يُواَفم عليها 
 ىل اعُترب املقرتح م فو ا بكليته.املقرتح

 
 ترت ب التصو ت على التعد الت  
 34المادة   

عنــد التمــاس إع ــال ت ــديــ  عل  مقرتح مــاىل جي ي التصـــــــــــــــويــت عل  الت ــديــ  أوال. وإرا الُتمس  
ت ديالن أو أك   عل  مقرتح ماىل جي ي التصـــــــــــــويت أوال عل  الت دي  األب د من حي  اجلوه  عن املقرتح 

يت.    األصــــــلإىل ئ عل  الت دي  األق  منه ب داىل وهكذا عواليك إ  أن تش ح مجي  الت ديالت للتصــــــو 
أنه عندما يكون اعتماع ت دي  ما مقتضــــــــيا  فض ت دي  آ  ىل فال يش ح هذا الت دي  اآل   للتصــــــــويت. 

 وإرا اعتمد ت دي  واحد أو أك  ىل يش ح املقرتح بصيغته امل دلا للتصويت. 
 

 التعد الت   
 35المادة   

 الت دي  ليس سوى مقرتح يضيف أو حيذف أو ينقق جزتا من مقرتح آ  .  
 

 ترت ب التصو ت على المقترحات  
 36المادة   

إرا ُقدم مقرتحان أو أك  ىل    الت ديالتىل بهأن املسألا راهتاىل ج ى التصويت عل  املقرتحات  - 1
حســــــــب ت تيب تقدميهاىل ما   يق ِّ  ال  يم  الف رلك. وجيوز لل  يمىل ب د ك  تصــــــــويت عل  

 ملقرتح الذي يليه. مقرتح منهاىل أن يق   ما إرا كان سيصوت عل  ا
جي ي التصـــــــويت عل  املقرتحات املنق حا حســـــــب الرتتيب الذي ُقدِّمت به املقرتحات األصـــــــلياىل  - 2

  خي ج التنقيق ك  ا عن املقرتح األصــــــلإ. وو هذ  ا الاىل يُ ترب املقرتح األصــــــلإ مســــــحوباقىل  ما
 ويُ ترب املقرتح املنّقق مقرتحاق جديداق.
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 دم البت و مقرتح ما األولويا عل  رلك املقرتح.يكون مللتمس ب  - ٣
 

 االنتخالات  
 37المادة   

و ى مجي  االنت ــابــات بــاالقرتاع الســـــــــــــــ يىل مــا   يق ِّ  ال  يمىل إرا   يوجــد أي اعرتاضىل عــدم  
اللتوت إ  االقرتاع مىت ما وجد م شـــــــــــــــق مت م عليه أو قائما م شـــــــــــــــحو مت م عليها. وعند يت و تقدمي 
م شـــــــــــــــحوىل يقـد م كـ  واحـد من الرتشـــــــــــــــيحـات من قبـ  ط ـ  واحـد فقطىل وينتقـ  ال  يم ب ـد رلـك فو ا 

 االنت اب.  إ 
 

 38المادة   
و ا االت اليت ي اع فيها شغ  منصب انت ايب واحدىل و  حيص  أي م شق عل  األ لبيا املشلوبا  - 1

ون اللذين حصــــــــــــال عل  أكرب عدع من و االقرتاع األولىل جي ي اقرتاع  ان يقتصــــــــــــ  عل  امل شــــــــــــح
 األصوات. فإرا تساوت األصوات و االقرتاع ال ا ىل ي ص  ال ئيس بو هذين امل شحو بالق عا.

وو حال ت اعل األصـــــــوات و االقرتاع األول بو امل شـــــــِحو ا اصـــــــِلو عل   ا  أكرب عدع من  - 2
م إ  ا نو. وو حــال ت ــاعل األصـــــــــــــــواتىل جي ى اقرتاع  ــاف بو هؤالت بغ ض   ض عــدعه

األصــــــــوات بو  ال ا م شــــــــحو أو أك   حاصــــــــلو عل  أكرب عدع من األصــــــــواتىل جي ى اقرتاع 
 اف كذلك؛ فإرا ت اعلت األصوات م ة أ  ى و االقرتاع اخلافىل يلغإ ال ئيس أحد امل شحو 

ات الذي ينن عليه هذا بالق عاىل ئ جي ى اقرتاع آ   بو مجي  امل شــــــــــــحو املتبقو. ويك    اإلج  
 النلامىل إرا لزم األم ىل إ  أن يتم انت اب أحد امل شحو حسب األصول. 

 
 39المادة   

عندما يت و شـــــــــغ  منصـــــــــب انت ايب أو أك   و وقت واحد وبن س الهـــــــــ وطىل يُنت بىل ب دع  - 1
ملشلوبا وعل  يتتاوز عدع تلك املناصبىل امل شحون ا اصلون و االقرتاع األول عل  أ لبيا ا ال

 أكرب عدع من األصوات.
فإرا كان عدع امل شـــحو ا اصـــلو عل  تلك األ لبيا أق  من عدع املناصـــب امل اع ملؤهاىل و ى  - 2

اقرتاعات إ ــافيا مل ت املناصــب املتبقياىل عل  أنه إرا ظ  هناا منصــب واحد فقط يت و شــغلهىل 
ويقتصـــــ  االقرتاع عل  امل شـــــحو    ال ائزين  .٣8فتشب م اإلج اتاُت املنصـــــوف عليها و املاعة 

الذين حصلوا عل  أكرب عدع من األصوات و االقرتاع السابمىل عل  أال يتتاوز عدعهم   َ إن 
عدع املناصــــــــــــــب املتبقيا امل اع شــــــــــــــغلها. وم  رلكىل إرا ت اعلت األصــــــــــــــوات بو عدع أكرب من 

امل شــــحو إ  ال دع املشلوب؛ فإرا  امل شــــحو    ال ائزينىل جي ى اقرتاع  اف بغيا   ض عدع
ت اعلت األصوات م ة أ  ى بو أك   من ال دع املشلوب من امل شحوىل خي ض ال ئيس عدعهم 

 إ  ال دع املشلوب بالق عا.
وإرا كان االقرتاع املقصـــــو  )عون اعتبا  االقرتاع اخلاف الذي جي ى تقتضـــــ  الهـــــ وط احملدعة و  - ٣

 (    حاسمىل ي ص  ال ئيس بو امل شحو املتبقو بالق عا.2 ة اجلملا األ  ة من ال ق
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 اللغات - عاشرا  
 اللغات الرسم   ولغات العمد  

 
 40المادة   

تكون اإلســـــــــبانيا واإلنكليزيا وال وســـــــــيا والصـــــــــينيا وال  بيا وال  نســـــــــيا هإ اللغات ال مسيا لل  يم  
 ولغات ال م  فيه و آن م ا. 

 
 الترجم  الشبو    
 41المادة   

 ترتجم الكلمات اليت تُلق  بإحدى اللغات ال مسيا ت مجاق ش وياق إ  اللغات ال مسيا األ  ى.  - 1
جيوز ألي ط   أن يتكلم بلغا ليســــــــــت من اللغات ال مسياىل إرا وف  الرتمجا الهــــــــــ ويا لكلمته إ   - 2

ا أن يســــــــتندوا إ  اللغا ال مسيا وجيوز للمرتمجو الهــــــــ ويو التاب و لطمان إحدى اللغات ال مسيا.
 األو  اليت متت هبا الرتمجا اله ويا و الرتمجا اله ويا إ  اللغات ال مسيا األ  ى. 

 
 الوثااء - عشر حادي  
 42المادة   

 تُتاح الو ائم ال مسيا لل  يم بلغات ال  يم ال مسيا. 
 

 43المادة   
 فيها أن ال  يم يق ُّها أو يوافم عليها.ال ي   تقدمي و قا عم  لل  يم كإ ينل   - 1
 ال يكون لنل  ال  يم و أي و قا عم  أيُّ أمهيا سياسيا.  - 2
جيب أال ي ســــــــــــ   نل  ال  يم و و قا عم  أو مناقهــــــــــــتها عل  أنه تأييد أو م ا  ــــــــــــا ألي  أي  - ٣

 سياسإ أو قضيا سياسيا. 
ـــا اليت ت ع الحقـــا و تق ي  ال  يم - ٤ ـــدو ة إ  و قـــات ال مـــ  ليس هلـــا أي  كمـــا أن اإلحـــال عن ال

 سياسيا.  أمهيا
 

 السجالت - عشر نيثا  
 التسج الت الصوت   للجلسات  
 44المادة   

 ت د األمانا التستيالت الصوتيا وامل ئيا جللسات ال  يم وات ن هبا.  
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 الجلسات العلن   - عشر ثالث  
 45المادة   

 ي قد ال  يم جلساته علناقىل ما   يق    الف رلك. 
 

 اله  ات البرع    - عشر رالع  
 46المادة   

 ينهئ ال  يم من اهليئات ال  عياىل كاألف قا التقنيا أو األف قا ال املاىل ما قد يت و  لتأعيا مهامه.  - 1
يلزم من ت دي  حســـــــــــــــب  يســـــــــــــــ ي النلام الدا لإ لل  يم عل  أعمال اهليئات ال  عياىل م  ما - 2

مقتضـــــــــ  ا ال. عل  أنه جيوز هلذ  اهليئات أن تق   االســـــــــتغنات عن الرتمجا الهـــــــــ ويا إ  ب ض 
 ال مسيا.  اللغات

 
 الشعب اللغو   والجغراف    
 47المادة   

م الدعَم لل  يم و قيامه بأنهشته اله ُب اللغويا واجلغ افيا املد جا و م فم هذا النلام. - 1  تُقدِّ
 جيوز لل  يم عند االقتضات أن ينقق عدع اله ب اللغويا واجلغ افيا وتكوينها. - 2
تق   الدولا بذاهتا الهـــــــــ با اليت ت  ب و االنتمات إليها. وجيوز للدولا أن تكون عضـــــــــواق و شـــــــــ با  - ٣

 مل نيا.أ  ى ش ط أالّ تؤعي طبي ا اشرتاكها إ  تغي  الشاب  اللغوي واجلغ او لله با أو اله ب ا
 تنت ب ك  ش باىل بالش يقا اليت ختتا هاىل  ئيسا هلا مي لها و اجتماعات ال  يم. - ٤
 وجيوز لك  ش با أن تنت ب نائبا ل ئيسها وما قد يلزمها من أعضات آ  ين. - 5
يقوم  ئيس اله با ونائبه بتح يز األنهشا املتصلا بتوحيد األمسات اجلغ افيا عا   ش بتهما جبمي   - 6

وسـائ  املناسـباىل كالرتاسـ  م  اهليئات الوطنيا امل نيا بتوحيد األمسات اجلغ افيا والوكاالت الوطنيا ال
 امل نيا باملسائ  اجلغ افيا املكانيا؛ وتنليم اجتماعات أعضات اله با.

يكون  ئيس الهــ با مســؤوالق عن توجيه انتبا  ف اعى الدول األعضــات و الهــ با امل نيا إ  أعمال  - 7
ل  يم وإمكاناته من حي  تقدمي املســــــــاعدة التقنياىل وعن تزويد ال  يم بتقا ي  عن أي مهــــــــاك  ا

  اصا عا   اله با.
إرا أ اعت أي شـــــ با أن تناقش املســـــائ  التقنيا واإلج ائياىل جيوز هلا أن تنلم اجتماعات توازاة م   - 8

 آ  .  مناسبو أي وقت  عو ات ال  يم واجتماعات أي هيئا تد    من هيكله التنليمإىل أو
 

 مشارك  المراق  ن - س عشررام  
 48المادة   

حيم للوكاالت املت صــصــا أن تكون ط لا و اجتماعات ال  يم وأن تهــا ا فيهاىل عون أن يكون  - 1
هلــا ا م و التصـــــــــــــــويــت. وجيوز هلــا و املــداوالت املت لقــا ببنوع تســـــــــــــــرتعإ اهتمــامهــاىل أن تقــدم 
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البنوعىل وجيوز لل  يم أن ينل  و تلك املقرتحات بنات عل  طلب من ط   مقرتحات بهـــــأن تلك 
 األعضات.  أي عولا من الدول

تقوم األمانا بتوزي  البيانات اخلشيا لتلك الوكاالت عل  الدول األعضات و الدو ةىل باللغات اليت  - 2
 أتيحت هبا تلك البيانات لطمانا.

الـدوليـا والكيـانـات األ  ى اليت ُمنحـت م كز امل اقـب من قب  جيوز للـدول واملنلمـات ا كوميـا  - ٣
اجلم يا ال اما و  ها من املنلمات ا كوميا الدوليا اليت ي ينها اجمللس االقتصاعي واالجتماعإ 
عل  أســـــاس وصـــــن أو مســـــتم ىل أن تكون ط لا و اجتماعات ال  يم وجيوز هلا أن تهـــــا ا و 

 إ اهتمامهاىل من عون أن يكون هلا حم التصويت فيها. املداوالت املت لقا ببنوع تسرتع
جيوز للمنلمـات    ا كوميـا اليت ُمنحـت امل كز االســـــــــــــــتهــــــــــــــــا ي لـدى اجمللس االقتصــــــــــــــــاعي  - ٤

واالجتماعإ وكذا   ها من املنلمات    ا كوميا اليت ععاها ال  يم إ  املهـــــــــــــا كا و عو اتهىل 
ف يم  ربات األمم املتحدة الســـــــــــــــابم امل   باألمسات تا و رلك الدو ات الســـــــــــــــابقاىل وو عو ات 

(ىل واجتماعات 27-ألف )ع 715اجلغ افيا املنهــــأ عمال بق ا  اجمللس االقتصــــاعي واالجتماعإ 
مؤمت  األمم املتحدة امل   بتوحيد األمسات اجلغ افياىل أن ت و  ربات للحضـــــــــو  بصـــــــــ ا م اقبو و 

 تها ا و أنهشا الدو ة مىت ما ععاها ال  يم إ  رلك.اجللسات ال لنيا للدو ة وجيوز هلا أن 
جيوز لل  يم أن يدعو أي ش ن ري م  فا مت ّصصا جبوانب م ينا من مو وع توحيد األمسات  - 5

 اجلغ افيا إ  أن ي  ض تلك امل  فا املت صصا أمام ال  يم. 
  

 التعد الت - عشر دسسا  
 49المادة   

  يت ذ  ال  يم بأ لبيا  ل إ ا ا ـــــــ ين املصـــــــوتو. وال يبدأ ن ار أي جيوز ت دي  هذا النلام بق ا 
 ت دي  إال ب د إق ا   من جانب اجمللس االقتصاعي واالجتماعإ.
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 المرفء
 الشعب اللغو   أو الجغراف   لبر ء ر را  اممح المتمدة المعني لامسما  الجغراف    

 
 ش با وسط أف يقيا - 1
 اله قياش با أف يقيا  - 2
 ش با أف يقيا اجلنوبيا  - ٣
 ش با أف يقيا الغ بيا  - ٤
 اله با ال  بيا - 5
 ش با آسيا اله قيا )باست نات الصو(  - 6
 ش با جنوب ش مل آسيا - 7
 ش با جنوب   ب آسيا )باست نات البلدان ال  بيا(  - 8
 ش با بلدان البلشيم - 9
 ش با اللغات السلتيا  - 10
 وش با الص - 11
 ش با البلدان الناطقا باهلولنديا واألملانيا - 12
 ش با ش مل أو وبا الوسش  وجنوب ش مل أو وبا - 1٣
 ش با أو وبا اله قياىل ومشال آسيا ووسشها  - 1٤
 ش با ش مل البح  األبيض املتوسط )باست نات البلدان ال  بيا(  - 15
 ش با البلدان الناطقا بال  نسيا - 16
 ش با اهلند - 17
 ش با أم يكا الالتينيا - 18
 ش با بلدان الهمال - 19
 ش با جنوب   ب احمليط اهلاعئ - 20
 ش با البلدان الناطقا بالربتغاليا  - 21
 اهليلينيا  -اله با ال ومانيا  - 22
 ش با اململكا املتحدة - 2٣
  ش با الواليات املتحدة األم يكيا/كندا - 2٤
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 المرفء الثاني
 الجغراف   ال الدورة امولى لبر ء ر را  اممح المتمدة المعني لامسما مشروع جدول أعم  

 
 افتتاح الدو ة - 1
 انت اب أعضات املكتب - 2
 املسائ  التنليميا: - ٣

 اعتماع النلام الدا لإ )أ( 
 إق ا  جدول األعمال )ب( 
 تنليم األعمالىل تا و رلك إنهات اهليئات ال  عيا  )ج( 
 املم لو و ائم ت ويض )ع( 

 تق ي ا ال ئيس واألمانا - ٤
 التقا ي  املقدما من: - 5

 ا كومات عن ا الا و بلدا ا وعن التقدم احمل ز و توحيد األمسات اجلغ افيا )أ( 
 اله ب التاب ا ل  يم اخلربات )ب( 
 ال  يم ال ام  امل   بأمسات البلدان )ج( 
 ليااالجتماعات واملؤمت ات الوطنيا والدو  )ع( 

 الت اون واالتصال م  املنلمات األ  ى - 6
  املنلمات الدوليا )أ( 
اللتنا االقتصــــــــــــاعيا ألف يقيا وجلنا اخلربات امل نيا بإعا ة امل لومات اجلغ افيا املكانيا عل   )ب( 

 الص يد ال املإ 
 توحيد األمسات اجلغ افيا عل  الص يدين الوط  والدويل  - 7

اجلا من قب  املكاتب والسلشات الوطنيا والسمات اليت تتتاوز نشامل مج  األمسات وامل  )أ( 
 السياعة والت اون الدويل 

املبـــاعئ التوجيهيـــا املت لقـــا بـــأمســـات املواق  اجلغ افيـــا حمل  ي اخل ائط و  هم من احمل  ين  )ب( 
 أل  اض االست دام الدويل

امـا؛ التـداب  املت ـذة واملقرتحـا لتن يذ املنـاف  االجتمـاعيـا واالقتصــــــــــــــــاعيـا؛ ععم التنميـا املســـــــــــــــتـد - 8
 الق ا ات؛ تقييم عم  ف يم اخلربات )ال  يم ال ام  امل   بالتقييم والتن يذ(

املســــــــــــــــــائــــ  املت لقــــا بــــالــــدعــــايــــا ل  يم اخلربات ومتويــــ  مهــــــــــــــــــا ي  ال  يم )ال  يم ال ــــامــــ  امل    - 9
 والتموي ( بالدعايا
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اجلغ افيـــا عل  الصـــــــــــــــ يـــد الوط  و أف يقيـــا )ف يم ال مـــ  األنهـــــــــــــــشـــا املت لقـــا بتوحيـــد األمســـات  - 10
 بأف يقيا( امل  

ت ليم أمســات املواق  اجلغ افيــا )ال  يم ال ــامــ  امل   بــالــدو ات التــد يبيــا و  ــال ع اســــــــــــــــا أمســات   - 11
 اجلغ افيا( املواق 

صـــــــــــــــشلحـــات أمســـات املصـــــــــــــــشلحـــات املت لقـــا بـــأمســـات املواق  اجلغ افيـــا )ال  يم ال ـــامـــ  امل   ت - 12
 اجلغ افيا( املواق 

األمسات اجلغ افيا باعتبا ها  قافا وت ا اق وهوياىل تا فيها األمسات بلغات اله وب األصليا واألقليات  - 1٣
واللغات اإلقليمياىل واملســـــــــــــــائ  املت دعة اللغات )ال  يم ال ام  امل   باألمسات اجلغ افيا باعتبا ها 

 ت ا ا  قافيا(.
 ت اجلغ افيا األجنبيا )ال  يم ال ام  امل   باألمسات اجلغ افيا األجنبيا(األمسا - 1٤
مل ـــات بيـــانـــات أمســـات املواق  اجلغ افيـــا وامل ـــاجم اجلغ افيـــا )م ـــاجلـــا البيـــانـــات واألعواتىل وإعا ة  - 15

البيـانـاتىل ونهـــــــــــــــ  البيـانـات: املنتتـات واخلـدمـات( )ال  يم ال ـامـ  امل   تل ـات بيـانـات أمسات 
 املواق  اجلغ افيا وامل اجم اجلغ افيا(

 نلم الكتابا والنشم )ال  يم ال ام  امل   بنلم الكتابا با  وف الالتينيا( - 16
 مسائ  أ  ى تت لم بأمسات املواق  اجلغ افيا - 17
 الرتتيبات املت لقا بالدو ة ال انيا لل  يم - 18
 مسائ  أ  ى - 19
 ع ض الق ا ات واعتماعها - 20
 اعتماع التق ي  - 21
 انت اب أعضات مكتب الدو ة ال انيا - 22
 ا تتام الدو ة. - 2٣

 


