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 2019دورة عام 
 2019متوز/يوليه  24 - 2018متوز/يوليه  26

 )ط( من جدول األعمال 18البند 
 املسائل االقتصادية والبيئية: املعلومات اجلغرافية املكانية

   

 2019تقرير فريق خرباء األمم املتحدة املعين ابألمساء اجلغرافية عن دورته لعام   
 

 (2019أاير/مايو  3 -نيسان/أبريل  29)نيويورك،   
  

 موجز 
لفريق خرباء األمم املتحــــدة املألمس ءألاــــاء ايف راريــــ    مقر األمم  2019ُعقــــدر  واة عــــا   

، ورقـــا لقراا ا اال اصاتيـــــــــــــــــا   2019 ايا/مـــايو  3نيســـــــــــــــــا /  ريـــ      29املتحـــدة   الفمة من 
 .2018/2واصجتماعي 

التقرير األنشـــــــــــــ   املنفذة خرل الدواة ويألرئ النتافر الرفيســـــــــــــي  لفريق ا رباء، مر زا ويبني هذا  
املقا  األول عاى  مهي  عماه لدعم الدول األعضـــــــــــــــاء   امية األااء ايف راري  و و يدها ونشـــــــــــــــرها   

 و نشاء هيئار وطني  مألني  ءألااء ايف راري  املكاني .
 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
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تتطلب من اجمللس االقتصاااااااااادي واالجتماعي الب  في ا أو ال  املساااااااااائل ال   -أوال   
 يوّجه انتباهه إلي ا

 توصيات معروضة على اجمللس العتمادها -ألف  
يوصي رريق خرباء األمم املتحدة املألمس ءألااء ايف راري  ا ااَل اصاتيا   واصجتماعي ءعتما   - 1

 ما ياي:
 

 1التوصية   
 واصجتماعي،   ا اال اصاتيا    
يقرا    يتو  مكتب رريق ا رباء املألمس ءألااء ايف راري ، ءلتشــــــــــــاوا الو يق مة الدول  ) ( 

األعضـــــــاء   األمم املتحدة،  عدا  مشـــــــروة خ   اجـــــــما ياي  و رجلمر عم  لفريق ا رباء ايفديد  خذا  
 اصعتباا  مواا من  ينها ما ياي:  

 وصي  الفريق وهيكاه؛ ‘1’ 
  عم  نشاء هيئار وطني  جديدة مألني  ءألااء ايف راري  و ألزيز عم  اهليئار القافم ؛ ‘2’ 
  نشاء آليار لاتموي  )مث  صندوق اجتئماين( من  ج   عم  نفيذ ا    اصجما ياي ؛ ‘3’ 
 متييز الفريق والموير له عاى النحو املناجب؛ ‘4’ 
 ؛ا اال اصاتيا   واصجتماعي، و هدارها الرفيسي مراعاة جمال  ر يز اهليئ  األ ،     ‘5’ 
 وضة  طاا زممس خت ي ي مناجب؛ ‘6’ 
قرا  يضــــــا  ألميم مشــــــروة ا    اصجــــــما ياي  و رجلمر الألم . عاى الدول األعضــــــاء ي )ب( 

 لانظر ريه اب  اعتما ه   الدواة الثاني  لفريق خرباء األمم املتحدة املألمس ءألااء ايف راري .
 

 2التوصية   
    ا اال اصاتيا   واصجتماعي، 
يقرا    يسـتألرئ مكتب رريق األمم املتحدة املألمس ءألااء ايف راري ، ءلتشـاوا الو يق مة الدول  

األعضــــــــاء،  جراءار و وايا  عدا  التقااير الق ري  و قدوها     واار رريق ا رباء، رضــــــــر عن  يســــــــ  
 املوا  الواا ة    اك التقااير.عمايار التحاوا ا اص   ألرئ 
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 3التوصية   
    ا اال اصاتيا   واصجتماعي، 
يقرا     ســـــــــــــــتألرئ األررا  الألاما  املناجـــــــــــــــب  التا أل  لفريق خرباء األمم املتحدة املألمس ءألااء  

ايف راري  ءعتبااها  رااث ايف راري  )   الفريق الألام  املألمس ءلتقييم والتنفيذ، والفريق الألام  املألمس ءألااء 
 قــاريــا، والفريق الألــامــ  املألمس اافــار  يــاجلر ومألــاجم األاــاء ال ب راريــ ( ارااار ايفمأليــ  الألــامــ  وا اال 

لألم  رريق ا رباء  ألمهيتها ءلنســـــب  GEGN.2/2019/83اصاتيـــــا   واصجتماعي املشـــــاا  ليها   الو يق  
و    قد  التقرير اإلعرمي املتألاق ءصجــــتألرائ الذ   جر ه،  ســــب اصاتضــــاء،    رريق ا رباء    وا ه 

 الثاني  لانظر ريه.
 

 4التوصية   
    ا اال اصاتيا   واصجتماعي، 
خرل رريق الألم  يقرا    يواصــ  مكتب رريق خرباء األمم املتحدة املألمس ءألااء ايف راري ، من  

املألمس أبرريقيا،  ث الاان  اصاتيـــــــــــا ي  ألرريقيا عاى التألاو  مة رريق ا رباء، مثر   جمال   وير   بيق 
”GeoNyms“  و نفيذ خ   عم  غا واوين  شـــا  األااء ايف راري     رريقيا، ءعتباامها خ و ني لتحقيق

  و يد األااء ايف راري     ادا   رريقيا.
 

 5التوصية   
    ا اال اصاتيا   واصجتماعي، 
 يقرا    ينشــــــ  رريق ا رباء رريقا تيــــــيــــــا عا   ــــــراا الفريق الألام  املألمس ءألااء ايف راري  

ءعتبــااهــا  رااث  قــاريــا لتحــديــد روافــد ون ــاق البحــث   مبــا ء ومنهايــ   تــا ــ  األاــاء ايف راريــ  املنبثقــ  
 الا ار غ  املكتو  . عن
 

 6التوصية   
    ا اال اصاتيا   واصجتماعي، 
يشــــاة رريق ا رباء عاى مواصــــا  ا يــــاله ايفاا  مة مواثفي  ــــألب  الواثفق التا أل  إل ااة  ــــ و   

ايفمألي  الألام  وامل مترار لامســــــاعدة    يســــــ  عماهم واجــــــتفدامهم األااء ايف راري  عاى النحو األمث ، 
   عضاء رريق ا رباء ومواثفي  ألب  الواثفق.امنااش  اليت  اار  نيلمتا أل   
 

ه انتباه اجمللس إلي ا -ابء    املقرَّرات ال  يُوجِّّ
ه انتباه ا اال    املقرَّاار التالي  اليت اختذها رريق ا رباء: - 2  يوج ِّ
 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/83
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 1/2019/1 املقرر  
 تقرير الرئيس  

    رريق ا رباء: 
 ا رباء؛  اط عاما  تقرير افيال رريق  ) ( 
 عرب عن  قــديره لاقيــا ة اليت   ــداهــا الرفيال، وألعمــال املكتــب وايفهــار الــداعيــ      )ب( 

ومجية اإلجــــــــــــهامار األخر  الواا ة  ءاراجتماعار الفريق الألام ، ولادعم املقد  من  ــــــــــــألب  اإل يــــــــــــا
ولكن مة اص تفــا  ايفهــار الفــاعاــ  املر ب ــ  ءألمم املتحــدة   عقيق   ي  جلجل   هيكــ  الفريق  من

  نفال األهداا والم يز؛
ص ظ الضـــــــــــــــرواة املاحــ  لتحقيق  هــداا رريق ا رباء ومواءمــ   عمــالــه  عمــا لتحقيق  )ج( 

  هداا التنمي  املستدام ؛
  اة عاى  وجية ومواصا  املشاا   النش   من جانب املندو ني و عضاء الفريق. ) ( 

 
 1/2019/2املقرر   
 عامةتقرير األمانة ال  

    رريق ا رباء: 
الذ  يبني األنش   املض اة هبا   رمة السنتني لدعم الألام    اط عاما  تقرير األمان   ) ( 

 عم  رريق ا رباء، وص جيما الألم  املتألاق إبعدا  الدواة األو  لفريق ا رباء ايفديد؛
إل يـــــــاءار ومت وعو  عرب عن  قديره لاألم  الذ  ااما  ه األمان  الألام  و ـــــــألب  ا )ب( 

رريق ا رباء إلعا ة  يـــــــــــميم املواة اإللكموين لافريق و دء  شـــــــــــ ياه و عم مواصـــــــــــا    وير ااعدة  ياجلر 
األااء ايف راري  الألاملي  القافم  عاى الشــــــبك  وسار اإلجــــــنا  ايف را  لرجــــــتألاضــــــ  عن الت بيق املســــــا  

 ؛املاكي  احلايل
ألام  وضـــــــة خ   اجـــــــما ياي  و رجلمر عم  لرااه الذ    اط عاما ءاماح األمان  ال )ج( 

 جيس  ريه رريق ا رباء مستقبر.
 

 1/2019/3املقرر   
 التقارير الوطنية وتقارير الشعب وتقارير الفريق العامل املعين أبمساء البلدان  

    رريق ا رباء: 
 ادا، و عرب عن  قديره حلام املألاومار املتا  ،  41  اط عاما ءلتقااير املقدم  من  ) ( 

وص ظ    التقااير غ ا مواضـــــــــــية  شـــــــــــم  اواعد  ياجلر األااء ال ب راري ، و ااء جمموعار األاايار 
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ايفماعي، والســـــــــكا  األصـــــــــايني، واألااء ايف راري  والألناوين، واملنشـــــــــواار والندوار ا اصـــــــــ ، والتألهيد 
 و ضفاء ال ا ة الدوقراطي عاى األااء ايف راري ؛

 ــــــد  عاى ضــــــرواة النظر    رتو  التقااير الق ري  املقدم   نماسج  ألتمد من جانب  )ب( 
غ  نشـــــــــــــــ ــ   و اــد ص  كو  لــديهــا  رامر األاــاء ايف راريــ  تو يــد لالباــدا  اليت اــد يكو  لــديهــا  رجلمر 

 سلك القبي ؛ من
عاى مواصـــــا  اإل ـــــااة    القرااار اليـــــا اة عن م مترار األمم املتحدة األ د  ـــــاة  )ج( 

 عشر املاضي   شا   و يد األااء ايف راري  واصلتزا  هبا من  ج  الربهن  عاى رألاليتها وايم  وجو ها؛
 ــــــألب  ج راري /ل وي    أل   24 ــــــألب  من  صــــــ   12  اط عاما ءلتقااير املقدم  من  ) ( 

 ا رباء، و عرب عن  قديره  موع  املألاومار املتنوع  اليت  ألرئ  جاليب ومساف  و قنيار مهم ؛لفريق 
 ـــــــــاألا الشـــــــــألب عاى  عدا   اسج الألم  ءصجـــــــــتنا     التألايقار املقدم   شـــــــــا   )هـ( 

عمايار الشــــــألب األخر  و ــــــاة  يضــــــا ررا   البادا  عاى مواصــــــا   عم  نشــــــ   الشــــــألب، وص جــــــيما 
  ص  قو   ألماها  ما ينب ي؛الشألب اليت
  اط عاما  تقرير الفريق الألام  املألمس أبااء البادا  املشــفوة  قافم  رريق ا رباء املألمس  )و( 

 أبااء البادا  و تقريرين آخرين  شا   ااء البادا  املستفدم    البادا  املألني ؛
رب عن  قـــديره لافريق الألـــامـــ  اعما  ألمـــ  الفريق الألـــامـــ  املألمس أباـــاء الباـــدا  و ع )ز( 

 يبذل من جهو . ملا
 

 1/2019/4املقرر   
 التعاون مع املنظمات األخرى واالتصال هبا  

    رريق ا رباء: 
امااال الــدويل لألاو  التــا ألني ل  ــاط عامــا ءلتقــااير املقــدمــ  من مواثفي اص يــــــــــــــــال  ) ( 

شــــــم    ني الرا    الدولي  لرجــــــم ا رافر واصعا  ايف را  األعر ، والاان  املألني  أبااء املوااة ايف راري  امل
الدويل واملنظم  اهليداوغراري  الدولي ، و ذلك من يفن  خرباء األمم املتحدة املألني  إب ااة املألاومار ايف راري  

 املكاني  عاى اليأليد الألاملي؛
 اليت يقيم ا ياصر مألها؛ ار أبمهي  احلفا  عاى الألرا   ني رريق ا رباء واملنظمار  )ب( 
  اط عاما ءلتقريرين املقدمني من يفن  ا رباء املألني  إب ااة املألاومار ايف راري  املكاني   )ج( 

 عاى اليأليد الألاملي ومكتب رريق ا رباء ريما يتألاق ءلتألاو   ني رريق ا رباء ويفن  ا رباء؛
ا رباء املألنيــ  إب ااة املألاومــار ايف راريــ   ا ــب ءلتألــاو  القــافم  ني رريق ا رباء ويفنــ  ) ( 

املكاني  عاى اليــأليد الألاملي و ــاة الدول األعضــاء عاى الســألي، عاى املســتو  الوطمس،    زاي ة متكني 
 هذا التألاو .
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 1/2019/5املقرر   
 توحيد األمساء اجلغرافية على الصعيدين الوطين والدويل  

    رريق ا رباء: 
ءلتقـــااير األا ألـــ  عشـــــــــــــــر املقـــدمـــ  لاألرئ والتقرير املقـــد  لاألام    طـــاا    ـــاط عامـــا ) ( 

 البند من جدول األعمال؛ هذا
ربامر الجمموع    نا ـــــــئ  الامســـــــاف  لاا جر  من اجـــــــتكشـــــــاا مث  لرهتما  ا ب  )ب( 
 املقدم    التقااير؛األااء ايف راري  تو يد لالوطني  

  ب ا   وضة  رامر عماها  و عاياها؛  هنا البادا  اليت  ققا  قدما )ج( 
 مهي  احلفا  عاى اهلوي  والماث الثقا ، والتواصـــــــــــــــ   ا  ـــــــــــــــاا    عدة اااهار، منه ) ( 

ا تمألار احملاي   شا  مساف  التسمي ، والدعاي  و وضيل مبا ء التو يد و جراءا ه وعمايا ه، و ذلك  مة
  راري   و مألايفتها  و رهرجتها؛عسني و ألزيز و وجية ن اق مجة األااء ايف

ا ــب ءلتحــديثــار األخ ة لقــافمــ  جر  املبــا ء التوجيهيــ  املتألاقــ  ءألاــاء ال ب راريــ   )هـ( 
    تتاف امليا ا؛ فضي املتا   من خرل اوا ر 

 اة الدول األعضاء اليت مل  قم  ألد إبعدا  مبا ء  وجيهي  متألاق  ءألااء ال ب راري   )و( 
عديث  اك املبا ء التوجيهي  ءنتظا  و قدمي عاى القيا   ذلك ورقا لانموسج الذ  اام ه املنســـــــق و عاى 

  قااير     واار رريق ا رباء الر ق ؛
اامح النظر    وسج و ـــــــــــــــكـــ  و يقـــ  املبـــا ء التوجيهيـــ  املتألاقـــ  ءألاـــاء ال ب راريـــ   )ز( 

 ص تمال عسينها وعديثها.
 

 1/2019/6املقرر   
املنافع االجتماعية واالقتصااااااااااااادية، ودعم التنمية املساااااااااااتدامة، والتداب  املت  ة واملق حة لتنفي    

 القرارات، وتقييم عمل فريق اخلرباء )الفريق العامل املعين ابلتقييم والتنفي (
    رريق ا رباء: 
 ؛  اط عاما ءلتقااير املقدم     طاا هذا البند من جدول األعمال ) ( 
 عرب عن  قديره لاألم  الذ  اا   ه الفريق الألام  لتحســـــــــــــــني الفألالي  الواثيفي  لفريق  )ب( 

ا رباء، ص جـــــــــــــــيمـــا   اصنتقـــال    ال رافق ايفـــديـــدة، وءيفهو  املبـــذولـــ  لاتحفيز عاى  نفيـــذ القرااار، 
 سلك  نشاء ااعدة البياجلر املتألد ة الا ار ا اص  ءلقرااار؛   اا

ضـمن  2030 يضـا عن  قديره لاألم  املناز لدمر خ   التنمي  املسـتدام  لألا    عرب )ج( 
 رريق ا رباء وررا   الدول األعضاء.   من    ن اق  و يد األااء ايف راري  عاى مستو 
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 1/2019/7املقرر   
املساااااااااااااااائاااال املتعلقااااة ابلاااادعااااايااااة لفريق اخلرباء وملوياااال مشااااااااااااااااريع الفريق )الفريق العاااااماااال املعين   

 والتمويل( ابلدعاية
    رريق ا رباء: 
   اط عاما ءلتقريرين املقدمني لاألرئ    طاا هذا البند من جدول األعمال؛ ) ( 
نا ـــــــئ  املقدم    التقااير الامســـــــاف  لمن اجـــــــتكشـــــــاا مث  لرهتما    ا ب اا جر  )ب( 

 جمال الدعاي  ملشااية الفريق ومتوياها؛  
 .املشااية من خ ر التألاو  هبدا  عدا   وسج   ثر اجتدام  لتموي  اة عاى وضة املزيد  )ج( 

 
 1/2019/8املقرر   
 األنشطة املتعلقة بتوحيد األمساء اجلغرافية على الصعيد الوطين يف أفريقيا )فريق العمل املعين أبفريقيا(  

    رريق ا رباء: 
املألمس أبرريقيا واعما ءإلجراءار ق الألم  ي  اط عاما ءلتقرير املقد  من منســـــــــــــــق رر  ) ( 

 املتفذة لتو يد األااء ايف راري     رريقيا؛
 ــــــاة عاى اختاس التدا   املناجــــــب  لزاي ة مشــــــاا   ا رباء من  رريقيا   ضــــــوء ا فائ  )ب( 

 مألدل املشاا     الدواة احلالي ؛
 ة التألاو    جمال  ث عاى احلفا  عاى اليـــــــــــــــا  ءلاان  اصاتيـــــــــــــــا ي  ألرريقيا لزاي )ج( 

  و يد األااء ايف راري .
 

 1/2019/9املقرر   
 تعليم األمساء الطبغرافية )الفريق العامل املعين ابلدورات التدريبية يف جمال دراسة األمساء الطبغرافية(  

    رريق ا رباء: 
   اط عاما ءلتقرير املقد  لاألرئ    طاا هذا البند من جدول األعمال؛ ) ( 
ا ب إبعر   ندونيســـيا عن  نظيم  وا ني  دايبيتني   جمال األااء ال ب راري  و  اب  )ب( 

 جامايكا  نظيم  واة  دايبي    من ق  البحر الكااييب و اة عاى مواصا  اجتكشاا اإلمكانيار؛
  ــاط عامــا   اــب اــافمــ  ءملنــاطق اليت وكن     نظم ريهــا  واار  ــدايبيــ    جمــال  )ج( 

   األااء ال ب راري . ااج
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 1/2019/10املقرر   
 األنشطة املتعلقة ابلفريق العامل املعين مبصطلحات األمساء الطبغرافية  

    رريق ا رباء: 
   اط عاما ءلتقااير املقدم     طاا هذا البند من جدول األعمال؛ ) ( 
 ي احار؛هنا الفريق الألام  عاى  نشاء ااعدة البياجلر الشبكي  لام )ب( 
 اة الفريق الألام  عاى مواصا  مألايف  مقم ار اإلضارار والتألديرر والتيويبار  )ج( 

 املدخا  عاى ااعدة  ياجلر مي احار األااء ال ب راري .
 

 1/2019/11املقرر   
األمساء اجلغرافية ابعتبارها ثقافة وترااث وهوية، مبا في ا لغات الشاااااااااااعوغ األصااااااااااالية ولغات األقليات   

 واللغات اإلقليمية ومسائل تعدد اللغات )الفريق العامل املعين ابألمساء اجلغرافية ابعتبارها ترااث ثقافيا(
    رريق ا رباء: 
   اط عاما ءلتقااير املقدم     طاا هذا البند من جدول األعمال؛ ) ( 
راري  ءعتبااها موضـــــوة األااء ايف شـــــماها ص ظ ا موع  الواجـــــأل  من املســـــاف  اليت ي )ب( 
  رااث  قاريا؛
مواصــــا   با ل ا ربار الوطني  والتواصــــ  مة جمموعار الشــــألوب األصــــاي  ءعتباا  يد  )ج( 

 ألم ؛اسلك وجيا  لتثقيف اآلخرين  اخ  رريق ا رباء والموير ل
ق الألم  املألمس أبرريقيا املتألاق  إبنشــاء رريق تيــين مألمس  ُنظم يا ب ابا اة منســق رر  ) ( 

  دوين الا ار غ  املكتو  .
 

 1/2019/12املقرر   
 التسميات األجنبية )الفريق العامل املعين ابلتسميات األجنبية(  

    رريق ا رباء: 
   اط عاما ءلتقااير املقدم     طاا هذا البند من جدول األعمال؛ ) ( 
األااء األجنبي  و با ل   عرب عن  قديره ملسال   جراء مزيد من املداوصر  شا  طبيأل  )ب( 

 املألاومار املتألاق  ءألااء األجنبي  املستمدة من مناطق ل وي  رد ة من خرل الفريق الألام ؛
 ــــــــــــــاة عاى مواصــــــــــــــا  امية اوافم األااء األجنبي  و وزيألها و عا ا موعار الا وي   )ج( 

 والوطني  األخر     املسامه    هذا الألم .
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 1/2019/13املقرر   
ملفات بياانت ومعاجم األمساء الطبغرافية )معاجلة البياانت واألدوات، وإدارة قواعد البياانت، ونشااار   

 البياانت: املنتجات واخلدمات( )الفريق العامل املعين مبلفات بياانت ومعاجم األمساء الطبغرافية(
    رريق ا رباء: 
الفريق الألام  عن األنشـــــــــ   األخ ة واحلالي    اط عاما  تقرير الداعي    اجتماعار  ) ( 

 لافريق الألام  والتقااير التسأل  األخر  املقدم  من خرباء من مثاين  ول  عضاء تتاف ؛
 ؛م عرب عن  قديره لامألاومار املتا   واملشاا   الفألال  لاااس  الألام    مداخرهت )ب( 
ر ز عاى  نشــــــــــــــــاء اواعــد  يــاجلر ص ظ    مألظم األنشـــــــــــــــ ــ  اليت ار    الباــدا    )ج( 

وخدمار و  بيقار وطني  لألااء ايف راري  لتور   ياجلر األااء ايف راري   موع  متنوع  من األغرائ، 
 مث    ااة األااضي واليح  وال وااء وغ ها من ا دمار؛

 راري  اليت  ار  جــــــــــــــاليب  كنولوجي  من ابي  البياجلر املر وط  لتور   ياجلر األااء ايف ) ( 
 جينظر ريها الفريق الألام    املستقب ؛

اليــــــــــــا ا عن م متر األمم  8/6-ص ظ    الت واار  انا متســــــــــــق  متاما مة القراا   )هـ( 
املتحدة املألمس  تو يد األااء ايف راري ، الذ   وصــى  تحســني  مر األااء ايف راري    اهليا   األجــاجــي  

 الوطمس واإلاايمي؛ين عاى اليأليدلابياجلر املكاني  
  اة عاى مواصا   نش    عضاء الفريق الألام . )و( 

 
 1/2019/14املقرر   
 نظم الكتابة والنطق )الفريق العامل املعين بنظم الكتابة ابحلروف الالتينية(  

    رريق ا رباء: 
واحلالي    اط عاما  تقرير الداعي    اجتماعار الفريق الألام  عن األنشـــــــــ   األخ ة  ) ( 

 لافريق الألام ؛
 ـــــــــــــــاة الدول األعضـــــــــــــــاء اليت ليال لديها نظا  وطمس لاكتا   ءحلروا الر يني  عاى  )ب( 

  نشاء نظا  مألتمد.من  ج  اص يال ءلفريق الألام  املألمس  نظم الكتا   ءحلروا الر يني  
 

 1/2019/15املقرر   
 التعاون مع شعبة الواثئق  

    رريق ا رباء: 
  اط عاما ءلتقرير الشفو  املتألاق حباق  النقاش المس  ناولا املمااجار املتيا  ءألااء  ) ( 

 ؛ايف راري  اليت  ضرها  عضاء رريق ا رباء و ألب  الواثفق التا أل  إل ااة   و  ايفمألي  الألام  وامل مترار
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املألاومار  ـــــــاة عاى  نشـــــــاء اناة ا يـــــــال  ني ها ني ا موعتني هبدا  يســـــــ   با ل  )ب( 
 اصجتفدا  املناجب لألااء ايف راري . عن
  

 البنود ال  نظر في ا فريق اخلرباء - اثنيا 
 تقريرا الرئيس واألمانة العامة  - ألف 

ـــــد  - 3 ـــــه األو  والألـــــا ــــــــــــــرة، املألقو  ني  4نظر رريق ا رباء   البن ـــــه   جاســــــــــــــتي من جـــــدول  عمـــــال
، (GEGN.2/2019/4و ا  مألروضــــــــــــا، عايه  قرير الرفيال )انظر . 2019 ايا/مايو  3نيســــــــــــا /  ري  و  29  

 .الألام  ( الذ  ادمه ممث  األمان GEGN.2/2019/5الذ  ادمه افيال رريق ا رباء، و قرير األمان  الألام  )انظر 
،      بياجلر ممثاو الدول األعضــاء، متكامني نيســا /  ري  29و  ايفاســ  األو ، املألقو ة    - 4

  يضا ءجم الشألب ايف راري  والا وي  لك  منهم، وممثاو األمان  الألام  والرفيال.
 

 اإلجراء ال ي اخت ه فريق اخلرباء  
 ايا/مايو، مشــــــــــــروة مقراين مقدمني  3املألقو ة   اعتمد رريق ا رباء،   جاســــــــــــته الألا ــــــــــــرة،  - 5
 (.1/2019/2و  1/2019/1ءء، املقراا  -املقراْين،  يي تهما املألدل   فواي )انظر الفرة  وص من
 

 )التقارير الوطنية وتقارير الشعب وتقارير الفريق العامل املعين أبمساء البلدان( التقارير - ابء 
) (    ) ( من جــدول  عمــالــه، املتألاقــ  ءلتقــااير الوطنيــ  و قــااير  5البنو  نظر رريق ا رباء    - 6

 نيسا / 29   الشألب و قااير الفريق الألام  املألمس أبااء البادا ،   جاستيه الثاني  والألا رة، املألقو  ني
املنااشــــــــــــــ ، . و ا  مألروضــــــــــــــا عاى رريق ا رباء،   جاســــــــــــــته الثاني ، لاألام و 2019 ايا/مايو  3  ري  و 

  قريرا مقدما من الدول األعضاء و ألبها ايف راري  والا وي  والفريق الألام  املألمس أبااء البادا . 60
و  ايفاســـ  نفســـها،     ممثاو الدول األعضـــاء  بياجلر،  يضـــا ءجـــم الشـــألب ايف راري  والا وي   - 7

 م  املألمس أبااء البادا .لك  منهم، رضر عن الرفيال والداعي     اجتماعار الفريق الألا
 

 اإلجراء ال ي اخت ه فريق اخلرباء  
 ايا/مــايو، مشـــــــــــــــروة مقرا مقــد   3اعتمــد رريق ا رباء،   جاســـــــــــــــتــه الألــا ـــــــــــــــرة، املألقو ة    - 8
 (.1/2019/3ءء، املقرا -املقراْين،  يي ته املألدل   فواي )انظر الفرة  وص من
 

 نظمات األخرىالتقرير املتعلق ابالتصال ابمل -جيم  
 من جــدول  عمـــالــه   جاســـــــــــــــتيـــه الثـــالثـــ  والألـــا ـــــــــــــــرة، املألقو  ني 6نظر رريق ا رباء   البنـــد  - 9
   قااير لاألام تالث  جـــــــــث  جاســـــــــته ال يه. و ا  مألروضـــــــــا عا2019 ايا/مايو  3نيســـــــــا /  ري  و  30  

 واملنااش  ادمها ممثاو املنظمار املألني .

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/4
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/5
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 بياجلر ممثاو الدول األعضــاء، متكامني  يضــا ءجــم الشــألب ايف راري  و  ايفاســ  نفســها،      - 10
 والا وي  لك  منهم، والرفيال.

 
 اإلجراء ال ي اخت ه فريق اخلرباء  

 ايا/مايو، مشروة مقرا مقد  من املقراْين  3اعتمد رريق ا رباء،   جاسته الألا رة، املألقو ة    - 11
 (.1/2019/4ءء، املقرا -)انظر الفرة  وص

 

 توحيد األمساء اجلغرافية على الصعيدين الوطين والدويل - دال 
من جدول  عماله   جاســـــا ه الثالث  والرا أل  وا امســـــ  والســـــا جـــــ   7نظر رريق ا رباء   البند  - 12

. و ا  مألروضــــــــا عايه   جاســــــــا ه 2019 ايا/مايو  3و  1نيســــــــا /  ري  و  30والألا ــــــــرة، املألقو ة   
 قريرا لاألام واملنااشـــــ  ادمها ممثاو الدول األعضـــــاء والداعو      20لث  والرا أل  وا امســـــ  والســـــا جـــــ  الثا

 اجتماعار األررا  الألاما  املألني .
،      بيــاجلر ممثاو الــدول نيســــــــــــــــا /  ريــ  30و  ايفاســـــــــــــــتني الثــالثــ  والرا ألــ ، املألقو  ني    - 13

  راري  والا وي  لك  منهم، والرفيال.األعضاء، متكامني  يضا ءجم الشألب ايف
 

 اإلجراء ال ي اخت ه فريق اخلرباء  
 ايا/مايو، مشروة مقرا مقد  من املقراْين  3اعتمد رريق ا رباء،   جاسته الألا رة، املألقو ة    - 14

 (.1/2019/5ءء، املقرا -)انظر الفرة  وص
 

نمية املساااااااتدامة، والتداب  املت  ة واملق حة املنافع االجتماعية واالقتصاااااااادية، ودعم الت -هاء  
 لتنفي  القرارات، وتقييم عمل فريق اخلرباء )الفريق العامل املعين ابلتقييم والتنفي (

 من جدول  عماله   جاســــــــــتيه الســــــــــا جــــــــــ  والألا ــــــــــرة، املألقو  ني 8نظر رريق ا رباء   البند  - 15
لاألام واملنااشــ  ادمها     قاايرت  جاســته الســا جــ  جــ. و ا  مألروضــا عايه 2019 ايا/مايو  3و  1  

 ممثاو الدول األعضاء والداعي    اجتماعار الفريق الألام .
و  ايفاســ  نفســها،      بياجلر ممثاو الدول األعضــاء، متكامني  يضــا ءجــم الشــألب ايف راري   - 16

 والا وي  لك  منهم، والرفيال.
 

 اخلرباءاإلجراء ال ي اخت ه فريق   
 ايا/مــايو، مشـــــــــــــــروة مقرا مقــد   3اعتمــد رريق ا رباء،   جاســـــــــــــــتــه الألــا ـــــــــــــــرة، املألقو ة    - 17
 (.1/2019/6ءء، املقرا -املقراْين،  يي ته املألدل   فواي )انظر الفرة  وص من
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 املساااااااااااائل املتعلقة ابلدعاية لفريق اخلرباء وملويل مشااااااااااااريع الفريق )الفريق العامل املعين -واو  
 ابلدعاية والتمويل(

 من جدول  عماله   جاســــــــــتيه الســــــــــا جــــــــــ  والألا ــــــــــرة، املألقو  ني 9نظر رريق ا رباء   البند  - 18
لاألام واملنااشـــــ  ادمهما  . و ا  مألروضـــــا عايه   جاســـــته الســـــا جـــــ   قريرا 2019 ايا/مايو  3و  1  

 ممثاو الدول األعضاء والداعي    اجتماعار الفريق الألام .
و  ايفاســ  نفســها،      بياجلر ممثاو الدول األعضــاء، متكامني  يضــا ءجــم الشــألب ايف راري   - 19

 والا وي  لك  منهم، والرفيال.
 

 اإلجراء ال ي اخت ه فريق اخلرباء  
 ايا/مايو، مشروة مقرا مقد  من املقراْين  3اعتمد رريق ا رباء،   جاسته الألا رة، املألقو ة    - 20

 (.1/2019/7ءء، املقرا -لفرة  وص)انظر ا
 

األنشاااااطة املتعلقة بتوحيد األمساء اجلغرافية على الصاااااعيد الوطين يف أفريقيا )فريق العمل  -زاي  
 املعين أبفريقيا(

 من جدول  عماله   جاســـــــــــــتيه الســـــــــــــا أل  والألا ـــــــــــــرة، املألقو  ني 10نظر رريق ا رباء   البند  - 21
ق الألم  يعاى رريق ا رباء،   جاســـــــــته الســـــــــا أل ،  قرير رر  و ا  مألروضـــــــــا. 2019 ايا/مايو  3و  2  

 ق الألم  املألمس أبرريقيا.ي، الذ  ادمه منسق رر (GEGN.2/2019/15املألمس أبرريقيا )انظر 
متكامني  يضــا ءجــم الشــألب ايف راري   و  ايفاســ  نفســها،      بياجلر ممثاو الدول األعضــاء، - 22

 والا وي  لك  منهم، واملنسق والرفيال.
 

 اإلجراء ال ي اخت ه فريق اخلرباء  
 ايا/مايو، مشروة مقرا مقد  من املقراْين  3اعتمد رريق ا رباء،   جاسته الألا رة، املألقو ة    - 23

 (.1/2019/8ءء، املقرا -)انظر الفرة  وص
 

األمساااء الطبغرافيااة )الفريق العاااماال املعين ابلاادورات التاادريبيااة يف جمااال دراساااااااااااااة  تعليم -حاء  
 الطبغرافية( األمساء

 من جدول  عماله   جاســـــــــــــتيه الســـــــــــــا أل  والألا ـــــــــــــرة، املألقو  ني 11نظر رريق ا رباء   البند  - 24
اعــار عايــه   جاســـــــــــــــتــه الســـــــــــــــــا ألــ  وااــ  غررــ  اجتمــ . و ــا  مألروضـــــــــــــــــا2019 ايا/مــايو  3و  2  
(GEGN.2/2019/CRP.107. لاألام واملنااش ، ادمها الداعي    اجتماعار الفريق الألام ) 

و  ايفاســ  نفســها،      بياجلر ممثاو الدول األعضــاء، متكامني  يضــا ءجــم الشــألب ايف راري   - 25
 تماعار الفريق الألام .جاالداعي    ، و موالا وي  لك  منه
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 فريق اخلرباءاإلجراء ال ي اخت ه   
 ايا/مايو، مشروة مقرا مقد  من املقراْين  3اعتمد رريق ا رباء،   جاسته الألا رة، املألقو ة    - 26

 (.1/2019/9ءء، املقرا -)انظر الفرة  وص
 

 مصطلحات األمساء الطبغرافية )الفريق العامل املعين مبصطلحات األمساء الطبغرافية( -طاء  
 من جدول  عماله   جاســـــــــــــتيه الســـــــــــــا أل  والألا ـــــــــــــرة، املألقو  ني 12ا رباء   البند نظر رريق  - 27
عايــه   جاســـــــــــــــتــه الســـــــــــــــــا ألــ  وااــ  غررــ  اجتمــاعــار  . و ــا  مألروضـــــــــــــــــا2019 ايا/مــايو  3و  2  
(GEGN.2/2019/CRP.102 لاألام واملنااش ، ادمها الداعي    اجتماعار الفريق الألام . و ا  مألروضا )

 ق الألم  املألمس أبرريقيا.ي( ادمه منسق رر GEGN.2/2019/48رير )انظر عايه  يضا  ق
و  ايفاســ  نفســها،      بياجلر ممثاو الدول األعضــاء، متكامني  يضــا ءجــم الشــألب ايف راري   - 28

 .رريق الألم  املألمس أبرريقيا لألام  ومنسقوالا وي  لك  منهم، والداعي    اجتماعار الفريق ا
 

 اإلجراء ال ي اخت ه فريق اخلرباء  
 ايا/مايو، مشروة مقرا مقد  من املقراْين  3اعتمد رريق ا رباء،   جاسته الألا رة، املألقو ة    - 29

 (.1/2019/10ءء، املقرا -)انظر الفرة  وص
 

ترااث وهوية، مبا في ا لغات الشااااااعوغ األصاااااالية ولغات األمساء اجلغرافية ابعتبارها ثقافة و  -ايء  
األقليااات واللغااات اإلقليميااة ومساااااااااااااائاال تعاادد اللغااات )الفريق العاااماال املعين ابألمساااء 

 اجلغرافية ابعتبارها ترااث ثقافيا(
ة ، املألقو والألا ـــرة  ه الســـا أل  والثامن امن جدول  عماله   جاســـ 13نظر رريق ا رباء   البند  - 30
 ا قريرا لاألام واملنااشـــــ  ادمته 11. و ا  مألروضـــــا عايه   جاســـــته الســـــا أل  2019 ايا/مايو  3و  2  

 الداعي     اجتماعار الفريق الألام .
 ايا/مايو،      بياجلر ممثاو الدول األعضــــاء،  2و  ايفاســــتني الســــا أل  والثامن ، املألقو  ني    - 31

 والا وي  لك  منهم، والداعي     اجتماعار الفريق الألام  والرفيال. متكامني  يضا ءجم الشألب ايف راري 
 

 اإلجراء ال ي اخت ه فريق اخلرباء  
 ايا/مايو، مشروة مقرا مقد  من املقراْين  3اعتمد رريق ا رباء،   جاسته الألا رة، املألقو ة    - 32

 (.1/2019/11ءء، املقرا -)انظر الفرة  وص
 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/48
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 األجنبية )الفريق العامل املعين ابلتسميات األجنبية(التسميات  -كاف  
 من جــدول  عمــالــه   جاســـــــــــــــتيــه الثــامنــ  والألــا ـــــــــــــــرة، املألقو  ني 14نظر رريق ا رباء   البنــد  - 33
لاألام واملنااشــ  ادمها ممثاو الدول األعضــاء     قاايرت. و ا  مألروضــا عايه جــ2019 ايا/مايو  3و  2  

 لفريق الألام .والداعي    اجتماعار ا
 ايا/مايو،      بياجلر ممثاو الدول األعضاء، متكامني  يضا  2و  ايفاس  الثامن ، املألقو ة    - 34

 ءجم الشألب ايف راري  والا وي  لك  منهم، والداعي    اجتماعار الفريق الألام  وافيال رريق ا رباء.
 

 اإلجراء ال ي اخت ه فريق اخلرباء  
 ايا/مايو، مشروة مقرا مقد  من املقراْين  3ا رباء،   جاسته الألا رة، املألقو ة    اعتمد رريق - 35

 (.1/2019/12ءء، املقرا -)انظر الفرة  وص
 

ملفااات بياااانت ومعاااجم األمساااء الطبغرافيااة )معاااجلااة البياااانت واألدوات، وإدارة قواعااد  -الم  
لفريق العامل املعين مبلفات بياانت )االبياانت، ونشااااااااااار البياانت: املنتجات واخلدمات( 

 ومعاجم أمساء املواقع اجلغرافية(
ة ، املألقو والألا ـــرة  ه الثامن  والتاجـــأل امن جدول  عماله   جاســـ 15نظر رريق ا رباء   البند  - 36
ممثاو  قااير لاألام واملنااش  ادمها  10. و ا  مألروضا عايه   جاسته الثامن  2019 ايا/مايو  3و  2  

 الدول األعضاء والداعي    اجتماعار الفريق الألام .
 ايا/مايو،      بياجلر ممثاو الدول  3و  2و  ايفاســـــــــــــــتني الثامن  والتاجـــــــــــــــأل ، املألقو  ني    - 37

، والداعي    اجتماعار الفريق ماألعضــــــــاء، متكامني  يضــــــــا ءجــــــــم الشــــــــألب ايف راري  والا وي  لك  منه
 ا رباء.الألام  وافيال رريق 

 
 اإلجراء ال ي اخت ه فريق اخلرباء  

 ايا/مايو، مشروة مقرا مقد  من املقراْين  3اعتمد رريق ا رباء،   جاسته الألا رة، املألقو ة    - 38
 (.1/2019/13ءء، املقرا -)انظر الفرة  وص

 
 نظم الكتابة والنطق )الفريق العامل املعين بنظم الكتابة ابحلروف الالتينية(  -ميم  

التاجـــــــــــأل  والألا ـــــــــــرة، املألقو  ني من جدول  عماله   جاســـــــــــتيه  16نظر رريق ا رباء   البند  - 39
  3  ايا/مايو 2019. و ا  مألروضــا عايه    اســته التاجــأل   قرير )انظر GEGN.2/2019/11( لاألام 
واملنااشـ ، ادمته الداعي     اجتماعار الفريق الألام  ءلشـرا  . و ا  مألروضـا عايه  يضـا  قرير عن نظم 

.)GEGN.2/2019/59 الكتا   اليامي    السويد )انظر 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/11
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/59


E/2019/75 
 

 

19-08154 15/22 

 

   يضــــــا ءجــــــم الشــــــألب االدول األعضــــــاء، متكام  د  و  ايفاســــــ  نفســــــها،      بياجلر ممث   - 40
 ، والداعي     اجتماعار الفريق الألام  ءلشرا   وافيال رريق ا رباء.الألر ي 

 
 اإلجراء ال ي اخت ه فريق اخلرباء  

 ايا/مايو، مشروة مقرا مقد  من املقراْين  3اعتمد رريق ا رباء،   جاسته الألا رة، املألقو ة    - 41
 (.1/2019/14ءء، املقرا -)انظر الفرة  وص

 
 مسائل أخرى تتعلق ابألمساء الطبغرافية -نون  

 من جدول األعمال. 17مل  قد  واثفق    طاا البند  - 42
 

 خاصة ضعرو  -سني  
ر  منااشــــــــار عاواي  نشــــــــ  . اجــــــــتمة رريق ا رباء خرل الدواة     ا أل  عروئ خاصــــــــ  و ج - 43

 عاى النحو التايل: اك الألروئ و انا 
املنتد  الســــــــــــــياجــــــــــــــي الررية وا اال اصاتيــــــــــــــا   واصجتماعي و  2030خ   عا  ” ) ( 

، ادمه   ايفاســـ  الثالث  ممث  مكتب الدعم احلكومي الدويل والتنســـيق “املســـتو  املألمس ءلتنمي  املســـتدام 
 ألب  جنوب  و    الرفيال وممثاو يا ي  واصجتماعي .تالتا ة إل ااة الش و  اصامن  ج  التنمي  املستدام  

 ــــألب  آجــــيا الشــــراي  )ءجــــتثناء اليــــني(  تألايقار و  ــــرق آجــــيا و ــــألب  البادا  الناطق  ءهلولندي  واألملاني  
 ؛وطر وا  جئا   و  مقد  الألرئ الر  عايها

 ايفاســــــــ  ا امســــــــ  ممث  اســــــــم املألاومار ، ادمه  “ دو  املســــــــتو  اإل اا  الثاين” )ب( 
لرا    الدولي  لرجم اايف راري  املكاني  التا ة ملكتب  كنولوجيا املألاومار واص ياصر. و    الرفيال وممثاو 

و ــألب  املماك  املتحدة، و ــألب  الوصاير املتحدة األمريكي / ندا، و ــألب   ا رافر، و ــألب   ادا  الشــمال،
لشــألب  الألر ي ، و ــألب  آجــيا الشــراي  )ءجــتثناء اب   رريقيا الشــراي ، و ــألب  اهلند، و جنوب  ــرق آجــيا، و ــأل

 اهليايني ،  تألايقار وطر وا  جئا   و  مقد  الألرئ الر  عايها؛ -اليني(، والشألب  الروماني  
، ادمه   ايفاســـــ  الســـــا أل  ممث  املنتد  “اضـــــااي الشـــــألوب األصـــــاي  والماث الثقا ” )ج( 
ألب   ادا  البا يق، والرا    الدولي  لرجــــم ا رافر، الدافم  املألمس  قضــــااي الشــــألوب األصــــاي . و    ممثاو  ــــُ

و ــألب  املماك  املتحدة، و ــألب  جنوب  ــرق آجــيا، و ــألب   ادا  الشــمال، و ــألب  البادا  الناطق  ءلا   
 الفرنسي ،  تألايقار وطر وا  جئا   و  مقد  الألرئ الر  عايها؛

، ادمه “   واة   ااة الكوااث ‘البياجلر  ســـــــــــــــن  الســـــــــــــــمأل ’ جه  التباينار  موا” ) ( 
ايفاســـــــ  التاجـــــــأل  ممثاو مر ز املناب التا ة لايـــــــايب األار واهلرل األار واملألهد الدويل لبحوث املناب   

ألب  الألر ي ، و ــألب  آجــيا الشــراي  )ءجــتثناء اليــني(، و ــألب  جنوب اوا تمة. و    ممثاو   ــرق آجــيا، لشــُ
الألرئ  وو ألب  البادا  الناطق  ءلا   الفرنسي ، و ألب   مريكا الر يني   تألايقار وطر وا  جئا   و  مقدم

 الر  عايها.
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 ، ومكان ومواعيد انعقادها2021جدول األعمال املؤق  للدورة الثانية، يف عام  -اثلثا  

  ايا/مايو 3جاســــــــــته الألا ــــــــــرة، املألقو ة    من جدول  عماله   18نظر رريق ا رباء   البند  - 44
( ومواعيد GEGN.2/2021/1) 2021. و ا  مألروضـــــــــــــــا عايه جدول األعمال امل اا لدواة عا  2019

نيويواك   الفمة وارا     ألقــد الــدواة الثــانيــ  لفريق ا رباء   مقر األمم املتحــدة    ومكــا  انألقــا هــا.
 .2021 ايا/مايو  7    3 من
و  ايفاســــ  نفســــها،     خرباء من هولندا واملماك  الألر ي  الســــألو ي  ومجهواي   يرا  اإلجــــرمي   - 45

ومجهواي   وااي  تألايقار وطر وا  جــــــــــــئا . و    الرفيال ومدير  ــــــــــــألب  اإل يــــــــــــاءار     ااة الشــــــــــــ و  
 ني وا ا عاى األجئا .اصاتيا ي  واصجتماعي   بيان

 
 اإلجراء ال ي اخت ه فريق اخلرباء  

 ايا/مايو، جدول األعمال امل اا لدواة  3 ار رريق ا رباء،   جاســـــــــــته الألا ـــــــــــرة، املألقو ة    - 46
 املنقح   فواي.مواعيد ومكا  انألقا ها،  يي ته و ( GEGN.2/2021/1) 2021 عا 
من جدول  عماله وورقا  22و  ايفاســـــــــــ  نفســـــــــــها، انتفب رريق ا رباء ءلتز ي ،    طاا البند  - 47

من النظــــا  الــــداخاي، عاى النحو الواا    مقرا ا اال اصاتيــــــــــــــــــا   واصجتمــــاعي  8و  7لامــــا  ني 
 ،  عضاء مكتب الدواة الثاني  عاى النحو التايل:2018/264

 
 :الرفيال

  ي  جاايا )ررنسا( 
 :جلفبا الرفيال
  سن الدين عا دين ) ندونيسيا( 
 جان ي  شو )مجهواي   وااي( 
 :املقراا 

  رينا ءملر )الوصاير املتحدة األمريكي ( 
 ويند   و )نيوزياندا( 

  

 اعتماد التقرير -رابعا  
 ايا/مايو.  3من جدول  عماله   جاســـــــته الألا ـــــــرة، املألقو ة    21نظر رريق ا رباء   البند  - 48

،    جانب واا  (GEGN.2/2019/L.1) 2019و ا  مألروضــــــــا عايه مشــــــــروة التقرير املتألاق  دوا ه لألا  
 ا املقراا .منتاجار و وصيار ومقراار الدواة، ادمهغ  ااي   تضمن مشااية اجت

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/L.1
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و  ايفاســـــــ  نفســـــــها،     الرفيال واملقراا  وخرباء من مجهواي   يرا  اإلجـــــــرمي  والنروير و ملانيا  - 49
وررنســـــــا وايفزافر واملماك  الألر ي  الســـــــألو ي  وص فيا ومجهواي   وااي  بياجلر وطر وا  جـــــــئا ، ادما خرهلا 

 وة التقرير ووااار غ  ااي . ألديرر ملشر 
 

 اإلجراء ال ي اخت ه فريق اخلرباء  
 ايا/مايو، مشــــروة التقرير املتألاق  دوا ه  3اعتمد رريق ا رباء،   جاســــته الألا ــــرة، املألقو ة    - 50
،  يـــــــي ته املألدل   ـــــــفواي،    جانب مشـــــــااية اصجـــــــتنتاجار والتوصـــــــيار واملقراار الواا ة 2019لألا  
 ج واافة ايفاس .ا الواا  غ  الراي ، وعهد    املقراين  وضة اليي   النهافي  لاتقرير إب ا   
  

 تنظيم الدورة - خامسا 
 افتتاح الدورة ومدهتا -ألف  

ء األمم املتحدة املألمس ، عقد رريق خربا2018/2عمر  قراا ا اال اصاتيـــــــــــــــا   واصجتماعي  - 51
ــــه األو  اقر األمم املتحــــدة   نيويواك   الفمة من  ــــ      29ءألاــــاء ايف راريــــ   وا  نيســـــــــــــــــــا /  ري

 جاسار. 10. وعقد رريق ا رباء 2019 ايا/مايو  3
 

 احلضور -ابء  
ألب  ول  من الدول األعضـــــــاء   األمم املتحدة وا 70مشـــــــاا ا وثاو   280 ضـــــــر الدواة  - 52 لشـــــــُ

 .GEGN.2/2019/INF.4ايف راري  والا وي  لفريق ا رباء )انظر املررق(. و ر  اافم  املشاا ني   الو يق  
 

 أعضاء مكتب الدورة - جيم 
 أتلف مكتب الدواة من األعضاء التالي   ااؤهم: - 53
 

 :الرفيال
 ) جماليا( ي  وار  

 :جلفبا الرفيال
  سن الدين عا دين ) ندونيسيا( 
  يدير غامياتورا )النروير( 
 :املقراا 

 جان ي  شو )مجهواي   وااي( 
  رينا ءملر )الوصاير املتحدة األمريكي ( 

 ./https://unstats.un.org/unsd/ungegn/divisionsلرطرة عاى  ااء اؤجاء الشُّألب، انظر الرا ر التايل:  - 54

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/INF.4
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 و انا مكا ب األررا  الألاما  مكون  من األعضاء التالي   ااؤهم: - 55
 

 رريق الألم  املألمس أبرريقيا
 :املنسق

   راهيم ع و  
 املبا ء التوجيهي  حملرا  ا رافر وغ هم من احملراين ألغرائ اصجتفدا  الدويل

 :املنسق
 غ هاا  اامب  

 التدايبي    جمال  ااج   ااء املوااة ايف راري الفريق الألام  املألمس ءلدواار 
 :الداعي    اصجتماة

  يدير غامياتورا 
 الفريق الألام  املألمس اافار  ياجلر ومألاجم  ااء املوااة ايف راري 

 :الداعي    اصجتماة
 جيواجيو زا يدو - ي   

 الفريق الألام  املألمس اي احار  ااء املوااة ايف راري 
 :   اصجتماة الداعي

  رينا ءملر 
 الفريق الألام  املألمس  نظم الكتا   ءحلروا الر يني 

 :الداعيا     اصجتماة
  يم ءل 
  ا رين  شيثا  

 الفريق الألام  املألمس أبااء البادا 
 :الداعيا     اصجتماة

  ليزا ث  الفااا  
 ليو  ياو  

 الفريق الألام  املألمس ءلدعاي  والتموي 
 :لداعي    اصجتماةا

  يدير غامياتورا 



E/2019/75 
 

 

19-08154 19/22 

 

 الفريق الألام  املألمس ءلتقييم والتنفيذ
 :الداعي    اصجتماة

 جان ي  شو 
 الفريق الألام  املألمس ءلتسميار األجنبي 

 :الداعي    اصجتماة
  وهي وا جليب 

 الفريق الألام  املألمس ءألااء ايف راري  ءعتبااها  رااث  قاريا
 : اصجتماةالداعي   
 آنيا  وانسيو 

 
 البياانت االفتتاحية -دال  

األمين  الألام  املســــــاعدة لتنســــــيق الســــــياجــــــار والشــــــ و  املشــــــم    ني الو اصر  ارتتحا الدواةَ  - 56
و  ـــــررا عاى عماي  انتفاب الرفيال. و    الرفيال،  ي  وار ) جـــــماليا(،  2019نيســـــا /  ري   29  

 خرل الدواة.ض اة هبا موجزا ءملها  الرفيسي  اليت جيار ظار ارتتا ي  واد  
و  لا جلفب  افيســ  ا اال اصاتيــا   واصجتماعي،   ا  ريســتيا   ان اجل   جــوجــينا )الفابني(،  - 57

 بيا  نيا   عن افيســــ  ا اال. و  لا  يضــــا  بيا  األمين  الألام  املســــاعدة لتنســــيق الســــياجــــار والشــــ و  
  اصر.املشم    ني الو 

 

 إقرار جدول األعمال - هاء 
نيســـــــــــــــــا /  ريـــ  جـــدول  عمـــالـــه امل اـــا  29 ار رريق ا رباء   جاســـــــــــــــتـــه األو  املألقو ة    - 58
(GEGN.2/2019/1/Rev.1:عاى النحو التايل ) 

 ارتتاح الدواة. - 1 
 املكتب.انتفاب  عضاء  - 2 
 مساف   نظيمي : - 3 
 اعتما  النظا  الداخاي؛ ) (  
  اراا جدول األعمال؛ )ب(  
  نظيم األعمال، اا   سلك  نشاء اهليئار الفرعي ؛ )ج(  
 واثفق  فويض املمثاني. ) (  

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1/Rev.1
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  قريرا الرفيال واألمان . - 4 
 التقااير املقدم  من: - 5 

 عن التقد  احملرز    و يد األااء ايف راري ؛احلكومار عن احلال     اداهنا و  ) (
 الُشألب التا أل  لفريق ا رباء؛ )ب(  
 الفريق الألام  املألمس أبااء البادا ؛ )ج(  
 اصجتماعار وامل مترار الوطني  والدولي . ) (  
 التألاو  واص يال مة املنظمار األخر : - 6 
 املنظمار الدولي ؛ ) (  
اصاتيــــــــــــــــا يــ  ألرريقيــا ويفنــ  ا رباء املألنيــ  إب ااة املألاومــار ايف راريــ  الاانــ   )ب(  

 املكاني  عاى اليأليد الألاملي.
  و يد األااء ايف راري  عاى اليأليدين الوطمس والدويل: - 7 
مجة األااء واملألايف  من اب  املكا ب والســــا ار الوطني  واملألامل اليت  تااوز  ) (  

 والتألاو  الدويل؛ن اق السيا ة 
املبـــــا ء التوجيهيـــــ  املتألاقـــــ  أباـــــاء املوااة ايف راريـــــ  حملرا  ا رافر وغ هم  )ب(  

 احملراين لرجتفدا  الدويل. من
املنارة اصجتماعي  واصاتيـــــــــــا ي ، و عم التنمي  املســـــــــــتدام ، والتدا   املتفذة واملقم    - 8 

 )الفريق الألام  املألمس ءلتقييم والتنفيذ(. لتنفيذ القرااار، و قييم عم  رريق ا رباء
املســـــــــــــــاف  املتألاق  ءلدعاي  لفريق ا رباء ومتوي  مشـــــــــــــــااية الفريق )الفريق الألام  املألمس  - 9 

 ءلدعاي  والتموي (.
املســـــــــاف  املتألاق   تو يد األااء ايف راري  عاى اليـــــــــأليد الوطمس    رريقيا )رريق الألم   - 10 

 .املألمس أبرريقيا(
 ألايم األاـــاء ال ب راريـــ  )الفريق الألـــامـــ  املألمس ءلـــدواار التـــدايبيـــ    جمـــال  ااجـــــــــــــــــ   - 11 

 ال ب راري (. األااء
 مي احار األااء ال ب راري  )الفريق الألام  املألمس اي احار األااء ال ب راري (. - 12 
ل ار الشــــــألوب األصــــــاي  ول ار  األااء ايف راري  ءعتبااها  قار  و رااث وهوي ، اا ريها - 13 

األاايــار والا ــار اإلاايميــ  ومســــــــــــــــافــ   ألــد  الا ــار )الفريق الألــامــ  املألمس ءألاــاء 
 ايف راري  ءعتبااها  رااث  قاريا(.
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 التسميار األجنبي  )الفريق الألام  املألمس ءلتسميار األجنبي (. - 14 
  البيــاجلر واأل وار، و  ااة اواعــد مافــار  يــاجلر ومألــاجم األاــاء ال ب راريــ  )مألــايفــ - 15 

البياجلر، ونشـــــــــــــر البياجلر: املنتاار وا دمار( )الفريق الألام  املألمس اافار  ياجلر 
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 رفقامل
 قائمة أبمساء الشُّعب اجلغرافية واللغوية  

  ألب  وجر  رريقيا
  ألب   رريقيا الشراي 
  ألب   رريقيا ايفنو ي 
  ألب   رريقيا ال ر ي 

 الشألب  الألر ي 
  ألب  آجيا الشراي  )ءجتثناء اليني(

  ألب  جنوب  رق آجيا
  ألب  جنوب غرب آجيا )ءجتثناء البادا  الألر ي (

 البا يق ألب   ادا  
  ألب  الا ار الساتي 

  ألب  اليني
  ألب  البادا  الناطق  ءهلولندي  واألملاني 

  ألب   رق  واوء الوج ى وجنوب  رق  واوء
  ألب   واوء الشراي ، ومشال آجيا ووج ها

  ألب   رق البحر األ يض املتوجر )ءجتثناء البادا  الألر ي (
  ألب  البادا  الناطق  ءلا   الفرنسي 

  ألب  اهلند
  ألب   مريكا الر يني 
  ألب   ادا  الشمال

  ألب  جنوب غرب احملير اهلا ء
  ألب  البادا  الناطق  ءلرب  الي 

 اهليايني  -الشألب  الروماني  
  ألب  املماك  املتحدة

  ألب  الوصاير املتحدة األمريكي / ندا


