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املنافع االجتماعية واالقتصـــــــــــــــادية، ودعم التنمية املســـــــــــــــتدامة، والتداب  املتخ ة واملق حة لتنفي   - 8
 القرارات، وتقييم عمل فريق اخلرباء )الفريق العامل املعين بالتقييم والتنفي (.

لفريق العــــامــــل املعين املســــــــــــــــــائــــل املتعلقــــة بــــالــــدعــــايــــة لفريق اخلرباء ومتويــــل مشــــــــــــــــــاريع الفريق )ا - 9
 والتمويل(. بالدعاية

 بأفريقيا(. األنش ة املتعلقة بتوحيد األمساء اجلغرافية عل  الصعيد الوطين يف أفريقيا )فريق العمل املعين - 10
 ال بغرافية(. تعليم األمساء ال بغرافية )الفريق العامل املعين بالدورات التدريبية يف جمال دراسة األمساء - 11
 مص لحات األمساء ال بغرافية )الفريق العامل املعين مبص لحات األمساء ال بغرافية(. - 12
األقليات لغات األمساء اجلغرافية باعتبار ا ثقافة وتراثاً و وية، مبا فيملا لغات الشــــــعوب األ ــــــلية و  - 13

بــاعتبــار ــا واللغــات القليميــة ومســــــــــــــــائــل تعــدد اللغــات )الفريق العــامــل املعين بــاألمســاء اجلغرافيــة 
 ثقافيا(. تراثا

 التسميات األجنبية )الفريق العامل املعين بالتسميات األجنبية(. - 14
ملفات بيانات ومعاجم األمساء ال بغرافية )معاجلة البيانات واألدوات، وإدارة قواعد البيانات، ونشــــــــــر  - 15

 معاجم األمساء ال بغرافية(.البيانات: املنتجات واخلدمات( )الفريق العامل املعين مبلفات بيانات و 
 نظم الكتابة والن ق )الفريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية(. - 16
 مسائل أخرى تتعلق باألمساء ال بغرافية. - 17
 .2021ال تيبات املتعلقة بدورة فريق اخلرباء لعام  - 18
 مسائل أخرى. - 19
 عرض القرارات واعتماد ا. - 20
 .2019أعمال دورة عام املتعلق باعتماد التقرير  - 21
 .2021انتخاب أعضاء املكتب لدورة عام  - 22
 اختتام الدورة. - 23



GEGN.2/2019/1/Rev.1 
 

 

19-06445 3/15 

 

 الشروح  
 افتتاح الدورة - 1 

االفتتاحية كلمًة افتتاحية يلقيملا رئيس الدورة، يقوم فيملا  للجلســــــــةأن يتضــــــــمن الربنام  املؤق   من املتوقع
. وتلي 2019عرض الرؤية املتعلقة بدورة عام بكتب خالل الف ة االنتقالية و بابالغ الفريق بأنشـــــــــــــــ ة امل

ذلك مالحظات ترحيبية وافتتاحية من األمني العام املســـــاعد لتنســـــيق الســـــياســـــات والشـــــؤون املشـــــ كة بني 
 االفتتاحية.اجللسة الوكاالت. وقد يضاف عدٌد آخر من املتكلمني إىل برنام  

 
 المكتبانتخاب أعضاء  - 2 

، اعتمد اجمللس االقتصـــــــــــــــاد  واالجتماعي ترتيبات العمل لفريق خرباء األمم املتحدة 2018/2يف القرار 
املعين باألمساء اجلغرافية، مبا يف ذلك قرار البقاء عل  املكتب املنتخب لفريق اخلرباء لإلشـــــراف  “اجلديد”

 .2019-2017عل  العملية االنتقالية للف ة 
من النظام الداخلي لفريق اخلرباء، عل  النحو املنصــــــــــوق علي  يف مقرر  7وعالوًة عل  ذلك، تنص املادة 

(، عل  أن يكون للفريق مكتـــــب منتخـــــب من بني  ثلي E/2018/INF/2)انظر  2018/264اجمللس 
الــدول األعضـــــــــــــــــاء يتــألي من رئيس ونــائبني للرئيس ومقررين، يوجملون أنشـــــــــــــــ ــة الفريق أثنــاء الــدورات 

لتنــاوب اجلغرايف العــادل هلؤالء بينملــا. وينبغي عنــد انتخــاب املكتــب إيالء االعتبــار الواجــب ملبــدأ ا وفيمــا
 األعضاء من ضمن مناطق الدول األعضاء.

يف بــدايــة الــدورة  2019من النظــام الــداخلي، يُنتخــب أعضــــــــــــــــاء مكتــب دورة الفريق لعــام  8وفقــا للمــادة و 
األعضــــــاء ال ين .لفوهنم. ويُنتخب أعضــــــاء مكاتب عضــــــوية ويوا ــــــلون مماولة مملامملم إىل حني بداية ف ة 

الالحقة يف هناية الدورة السابقة للدورة اليت سيماولون فيملا مملامملم. ويؤد  األعضاء مملامملم خالل الدورات 
 .مدورتني ويوا لون تلك اململام إىل أن تبدأ ف ة عضوية ال ين .لفوهنم. ويكون هلم احلق يف إعادة انتخاهب

 
 الوثائق  

 ال يت لب   ا البند أ  وثائق.
 

 مسائل تنظيمية - 3 
 اعتماد النظام الداخلي )أ( 

، قام مكتب فريق اخلرباء، بالتشــــــاور مع الدول األعضــــــاء يف األمم املتحدة، 2018/2عمال بقرار اجمللس 
 .2018/264بصيا ة النظام الداخلي. واعتمد اجمللس النظام الداخلي لفريق اخلرباء يف مقرره 

 
 لوثائقا  

 (GEGN.2/2019/2النظام الداخلي )
 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
https://undocs.org/ar/E/2018/INF/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/2
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 إقرار جدول األعمال )ب( 
( واعتمــد ــا 2019 - 2017اق ح املكتــب بنود جــدول األعمــال املؤقــ  خالل ف ة مــا بني الــدورتني )

 .2018/264اجمللس يف مقرره 
 

 الوثائق  
 (GEGN.2/2019/1/Rev.1املؤق  والشروح )جدول األعمال 

 
 تنظيم األعمال، بما في ذلك إنشاء الهيئات الفرعية )ج( 

عمال باملقررات ذات الصـــــلة  2019أُعد تنظيم األعمال واجلدول الممين املق حان لدورة فريق اخلرباء لعام 
ن اجلمعية العامة واجمللس االقتصـــــاد  واالجتماعي ومكتب فريق اخلرباء من أجل تيســـــ  النظر الصـــــادرة ع

يف بنود جدول األعمال ضــــــمن الوق  احملدد واخلدمات املخصــــــصــــــة للفريق. وســــــيتوا ــــــل  دي  تنظيم 
 األعمال املق ح والوثائق املتصلة بالدورة يف معرض األعمال التحض ية للدورة.

، قرر اجمللس أن يتوقي مؤمتر األمم املتحدة املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية وفريق خرباء 2018/2ويف القرار 
األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية بشــــــــــــكلملما احلاليني وأن يندجما يف شــــــــــــكل  يئة فرعية تابعة للمجلس 

 منملما. وُتسم    ه اهليئة الفرعية فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية. تفظ بوالية كل 
 

 الوثائق  
 (GEGN.2/2019/3) 2019تنظيم أعمال دورة فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية لعام 

 (GEGN.2/2019/INF/3العاملة وفريق العمل املعين بأفريقيا )قائمة األفرقة 
 

 تقريرا الرئيس واألمانة - 4 
عبة الحصــاءات تقارير عن األنشــ ة املضــ لع هبا خالل الف ة املمتدة بني  ســيقد م رئيس املكتب و ثل شــُ

 رات والقرارات، واخل   املقبلة، وأولويات الفريق.وفقا للمقر  نيالدورت
 

 الوثائق  
 (GEGN.2/2019/4تقرير الرئيس )
 (GEGN.2/2019/5/CRP.5تقرير األمانة )

 
 من: التقارير المقدمة - 5 

 الحكومات عن الحالة في بلدانها وعن التقدم المحرز في توحيد األسماء الجغرافية ()أ 
 تقريرا مقدما من الدول األعضـاء. وتتضـمن   ه التقارير معلومات 41سـُيعرض عل  فريق اخلرباء، للعلم، 

لرئيس عرض تقارير الدول عن احلالة يف بلداهنا وعن التقدم احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافية. وقد ي لب ا
األعضـــاء ملناقشـــتملا إذا كان   ناك مســـألة ذات أيية موضـــوعية فيما يتعلق بالتوحيد، مثل تغي  األمساء، 

 والتسميات املتعددة، والصعوبات اليت تواج  توحيد األمساء واحللول املتاحة.

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1/Rev.1
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/3
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/INF/3
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/4
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/5/CRP.5


GEGN.2/2019/1/Rev.1 
 

 

19-06445 5/15 

 

 الوثائق  
 :(1)قدم  تقارير وطنية من البلدان التالية

، واألردن، وأس اليا، وإستونيا، وأملانيا، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وآيسلندا، وإي اليا، والربازيل، اال اد الروسي
وبروين دار الســــــــالم، وبولندا، وبيالروي، وتشــــــــيكيا، ومجملورية كوريا، والداسرك، ورومانيا، وســــــــر  النكا، 

ق، والكام ون، وكرواتيا، وكندا، وســــــــلوفاكيا، وســــــــلوفينيا، والســــــــويد، والفلبني، وفنلندا، وفيي  نام، وقرب 
والتفيا، وليتوانيا، ومد شـــــــــــقر، ومصـــــــــــر، واململكة العربية الســـــــــــعودية، واململكة املتحدة لربي انيا العظم  

 وأيرلندا الشمالية، وموزامبيق، والنروي ، ونيوزيلندا، و نغاريا، و ولندا، واليابان، ودولة فلس ني
 

 ءالُشعب التابعة لفريق الخبرا )ب( 
عب اجلغرافية واللغوية التابعة ل . وقد ي لب  ســــــــــيعرض عل  فريق اخلرباء، للعلم، التقارير املقدمة من الشــــــــــُ
الرئيس تقدمي تقرير يتعلق بالُشعب للمناقشة إذا ما كان   ناك مسألة تتعلق بعململا أو  يكلملا أو إنشاء 

 ُشعبة ما أو حلملا.
 

 الوثائق  
 (GEGN.2/2019/16/CRP.16) ة باللغة الفرنسيةشعبة البلدان الناطقتقرير شعبة 

 (GEGN.2/2019/29/CRP.29اهليلينية ) -تقرير الشعبة الرومانية 
 (GEGN.2/2019/30/CRP.30تقرير الشعبة العربية )

 (GEGN.2/2019/67/CRP.67تقرير شعبة اللغات اهلولندية واألملانية )
 (GEGN.2/2019/69/CRP.69تقرير شعبة البلدان الناطقة بالربتغالية )

 (GEGN.2/2019/77/CRP.77) تقرير شعبة بلدان الشمال
 (GEGN.2/2019/79/CRP.79البل يق ) بلدانتقرير شعبة 

 (GEGN.2/2019/86/CRP.86تقرير شعبة جنوب شرق آسيا )
 (GEGN.2/2019/CRP.105تقرير شعبة أوروبا الشرقية ومشال آسيا ووس ملا عن أنش تملا )

 (GEGN.2/2019/CRP.111شرق أوروبا الوس   وجنوب شرق أوروبا ) تقرير شعبة
 (GEGN.2/2019/CRP.113تقرير شعبة الصني )

 (GEGN.2/2019/CRP.128تقرير شعبة وس  أفريقيا )
 

  

__________ 

 .https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.htmlمتاحة من خالل الراب :  (1) 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html
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 الفريق العامل المعني بأسماء البلدان )ج( 
ثة بأمساء البلدان. وترد القائمة سيعرض عل  فريق اخلرباء، للعلم، تقرير الفريق العامل املؤلي من قائمة حمد

يف ورقة عمل تقدم إىل فريق اخلرباء يف كل دورة من دورات . ويتفق الفريق العامل بشـــــــــــــــكل    رمسي عل  
 ديثات القائمة عل  أســــاي املعلومات اجملمعة من مصــــادر يتلفة. ويتوخ  أن تكون القائمة مبثابة وثيقة 

 ات بني أعضاء فريق اخلرباء.مرجعية عامة وأن تيسر تبادل املعلوم
 

 الوثائق  
بــاللغــة البولنــديــة  “للقــائمــة الرمسيــة ألمســاء البلــدان وأمســاء األقــاليم    املتمتعــة بــاحلكم الــ اي” ــديثــات 

(GEGN.2/2019/9/CRP.9) 
 (GEGN.2/2019/13/CRP.13قائمة أمساء البلدان )

 (GEGN.2/2019/14/CRP.14تقرير الفريق العامل املعين بأمساء البلدان )
 (GEGN.2/2019/CRP.131أمساء العوا م وأمساء بلدان منقحة يف العامل )

 
 االجتماعات والمؤتمرات الوطنية والدولية )د( 

سـُتعرض عل  فريق اخلرباء، للعلم واملناقشـة، تقارير من الدول األعضـاء ومن الشـُعب واألفرقة العاملة و يئات 
االتصــــــــــال التابعة لفريق اخلرباء تتضــــــــــمن التفا ــــــــــيل املتعلقة بتنظيم ونتائ  االجتماعات واملؤمترات والندوات 

فكار بشــأن توحيد األمساء اجلغرافية. ويتفق ذلك وحلقات العمل املعقودة دعماً لتبادل املعارف واخلربات واأل
يف مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية، ال   أو ــــــــــــــ   ال   اخت  2/19-مع القرار م

 في  املؤمتر بأن تقوم كل ُشعبة باعداد برنام  لالجتماعات تقدم  إىل األمم املتحدة.
 

 الوثائق  
 (GEGN.2/2019/CRP.118) 2018-2017لية املعنية بأمساء البحار، احللقة الدراسية الدو 

 
 التعاون واالتصال مع المنظمات األخرى - 6 

 المنظمات الدولية )أ( 
يف مؤمتر األمم املتحــــدة الثــــاين املعين بتوحيــــد األمســــاء اجلغرافيــــة واجلمء  الــــ   اختــــ  2/33-وفقــــا للقرار م

لفريق اخلرباء، عمد الفريق إىل إقامة وتعملد اتصـــــــــاالت مع منظمات دولية )ح( من املبادو التوجيملية  الثال 
التابعة للمنظمة الدولية لتوحيد  211علمية وأكادميية من قبيل الراب ة الدولية لرســــــــــم اخلرائ  واللجنة التقنية 

 2017ن  عام املقاييس. وســــيقوم موافو االتصــــال املعينون التابعون لفريق اخلرباء بالبالغ عن اتصــــاال م م
مع تلك اجملموعات الدولية ومع اجلملات التالية:  يئة الن ن  لألمساء واألرقام املخصــــــصــــــة، واللجنة الدولية 
لعلوم األعالم، واجمللس الدويل ألمساء أماكن الســــــــــــــكان األ ــــــــــــــليني، واملنظمة اهليدرو رافية الدولية، ومعملد 

العلمية للبحوث اخلا ـــــــــــــــة بأنتاركتيكا، وا اد ال ميم املوحد.  البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ، واللجنة
وســيفتف فريق اخلرباء املناقشــات لإلحاطة بالتحســينات املق حة يف جمال التعاون مع تلك اجملموعات وأنشــ ة 
االتصــــــــال معملا. وميكن أن تعقد أيضــــــــاً مناقشــــــــات بشــــــــأن أنشــــــــ ة االتصــــــــال مع جمموعات دولية أخرى. 

 قتضاء احتماالت أن يقيم فريق اخلرباء تعاونا رمسيا مع جمموعات دولية إضافية.وستناقش حسب اال
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 الوثائق  
 (GEGN.2/2019/40/CRP.40) تقرير مواي االتصال، اللجنة الدولية لعلوم األعالم

تقرير جلنـــة األمســـاء اجلغرافيـــة املشـــــــــــــــ كـــة بني الراب ـــة الـــدوليـــة لرســـــــــــــــم اخلرائ  واال ـــاد اجلغرايف الـــدويل 
(GEGN.2/2019/63/CRP.63 ) 

 (GEGN.2/2019/CRP.103تقرير املنظمة اهليدرو رافية الدولية )
 

ية عل   )ب(  ية بمدارة المعلومات الجغرافية المكان اللجنة االقتصااااااااااااادية ألفريقيا ولجنة الخبراء المعن
 الصعيد العالمي

، ال   أكد في  اجمللس من جديد ضـــــــــــرورة تعميم العمل املشـــــــــــ ك بني فريق 2018/2عمال بقرار اجمللس 
اخلرباء وجلنة اخلرباء املعنية بادارة املعلومات اجلغرافية املكانية عل  الصـــــــــــــــعيد العاملي، ما برح فريق اخلرباء 

جتماعات يسع  إىل بناء عالقات فعالة ومبس ة مع جلنة اخلرباء، من خالل جملود تعاونية من قبيل عقد ا
مشـــــ كة واملشـــــاركة عل  ن اق األفرقة العاملة. وإضـــــافًة إىل ذلك، ســـــع  فريق اخلرباء إىل تشـــــجيع إنشـــــاء 
ســــــــــل ات معنية باألمساء اجلغرافية يف أفريقيا بدعم من اللجنة االقتصــــــــــادية ألفريقيا وأمانة اللجنة القليمية 

نية عل  الصـــــــــــــــعيد العاملي املعنية بأفريقيا. وســـــــــــــــتقدم ملبادرة األمم املتحدة لدارة املعلومات اجلغرافية املكا
األمانة تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفي  خ ة عمل  ابوروين بشــــــــــأن األمساء اجلغرافية يف أفريقيا ومشــــــــــرو  

لألمساء اجلغرافية يف أفريقيا. وســـُتعرض عل  فريق اخلرباء تقارير اللجنة  Africa GeoNymsاملعجم اجلغرايف 
واخل    نية ألفريقيا واألمانة اليت تبني األنشـــــــــ ة املضـــــــــ لع هبا خالل الف ة املمتدة بني الدورتاالقتصـــــــــادي

 املقبلة لتعميم اجلملود التعاونية.
 

 الوثائق  
تــقــريــر جلــنــــــــة اخلــرباء املــعــنــيــــــــة بــــــــادارة املــعــلــومــــــــات اجلــغــرافــيــــــــة املــكــــــــانــيــــــــة عــلــ  الصــــــــــــــــعــيــــــــد الــعــــــــاملــي 

(GEGN.2/2019/47/CRP.47) 
املتعلق مبســـــاية فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية يف أنشـــــ ة األمم املتحدة التقرير املرحلي 

 (GEGN.2/2019/106/CRP.106)عل  الصعيد العاملي لدارة املعلومات اجلغرافية املكانية 
 

 توحيد األسماء الجغرافية عل  الصعيدين الوطني والدولي - 7 
التي تتجاوز ن اق  معالممن قبل المكاتب والسااااااااااال ات الوطنية والجمع األساااااااااااماء والمعالجة  )أ( 

 السيادة والتعاون الدولي
ينبغي أن تركم العروض واملناقشــــات عل  أفضــــل املمارســــات، والنمل  اجلديدة، واملشــــاكل القائمة، واحللول 

باتســــــا  الن اق  مساء اجلغرافية عل  الصــــــعيد الوطين. ويتســــــم   ا املوضــــــو املمكنة فيما يتعلق بتوحيد األ
ويشمل ما يلي: طرق مجع األمساء )اجلمع امليداين، واالستعانة باحملفواات، واالستعانة مبجموعة كب ة من 

ســـتقصـــاءات الربيدية، والوثائق املقدمة من عموم اجلمملور، وما إىل ذلك(؛ ومعاجلة االاملصـــادر اخلارجية، و 
، وتغي ات األمســاء، وإدمــاج الوحــدات يــةاالزدواجألــة معــاجلــة مســــــــــــــــيف املتبعــة األمســاء يف املكــاتــب )النمل  

املتعددة، وتنو  اللغات واجملموعات الســـــــــكانية، وتســـــــــمية  اتالت كارية، والتســـــــــمي اتالدارية، والتســـــــــمي

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
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والسـياسـات واملبادو التوجيملية للسـل ات املعنية باألمساء )القوانني،  اتالشـوار ، وما إىل ذلك(؛ والتشـريع
واملبـــادو، وخت ي  الربام ، ون ـــاق الواليـــات، والعالقـــات بني يتلي اهليئـــات املعنيـــة و يـــاكـــل اجملـــالس، 

ذلك(؛ واألمساء أل راض معينة )علم املياه، واملناطق اجلبلية، وما إىل ذلك( أو مت لبات  إىل ، ومامساءباأل
تويات احلكومة يتعلق جبماعات معينة من املســـــــــتخدمني )التعليم، وعمليات ال وارو، ومســـــــــ التوحيد فيما
تتجاوز ن اق اليت  املعاملإىل ذلك(. وإضـــــــــــــــافًة إىل ذلك، يتضـــــــــــــــمن جدول األعمال أمساء  املختلفة، وما

 بنودا تتعلق بالتعاون الدويل يف جمال توحيد األمساء اجلغرافية.ك لك يتضمن  و السيادة الواحدة، 
 

 الوثائق  
إجنازه حىت اآلن واق احات بشأن الكيفية اليت ميكن  توحيد األمساء اجلغرافية عل  الصعيدين الوطين: ما مت

 هبــــــــا لفريق خرباء األمم املتحــــــــدة املعين بــــــــاألمســــــــاء اجلغرافيــــــــة أن ييســـــــــــــــر إحراز مميــــــــد من التقـــــــدم
(GEGN.2/2019/25/CRP.25) 

 (GEGN.2/2019/74/CRP.74التسميات الت كارية يف كندا )
 ( GEGN.2/2019/75/CRP.75يف أمساء أماكن  )كندا، بلد ثنائي اللغة، تنعكس ثنائية اللغة في  

 (GEGN.2/2019/78/CRP.78املشرو  املتعلق بتوحيد األمساء اجلغرافية عل  الصعيد الوطين يف النروي  )
تغي  اســـــــــــم مالوكو تينغارا بارات رونســـــــــــي إىل كيبولوان تانيمبار رونســـــــــــي، مقاطعة مالوكو، إندونيســـــــــــيا 

(GEGN.2/2019/87/CRP.87) 
 (GEGN.2/2019/88/CRP.88يميا ال اث الثقايف والسياحة يف مقاطعة يو ياكارتا )طبون

الضـــــــــــرورة امللحة لصـــــــــــيا ة األنظمة احلكومية املتعلقة باملبادو التوجيملية لوضـــــــــــع األمساء اجلغرافية وتغي  ا 
(GEGN.2/2019/89/CRP.89) 

 (GEGN.2/2019/90/CRP.90نيسية )األمساء اجلغرافية للمعامل املغمورة يف املياه البحرية الندو 
 (GEGN.2/2019/CRP.98أمساء األماكن وال الح الدار  يف إستونيا )

 (GEGN.2/2019/CRP.112ليس األمر بتلك السملولة. ) -كرامنتسي أو كرامنتم  
 (GEGN.2/2019/CRP.114الصني أكمل  الدراسة االستقصائية الوطنية الثانية لألمساء اجلغرافية )

 (GEGN.2/2019/CRP.119) 2018-2017تنظيم األمساء اجلغرافية البحرية وأنش ة التوعية، إعادة 
 (GEGN.2/2019/CRP.120، ال بعة الثالثة )املبادو التوجيملية لتوحيد األمساء اجلغرافيةنشر 

عامل فيما يتعلق بتســـــــمية ال رق وامل 2016املت لبات القانونية لعام  -قواعد تســـــــمية األماكن يف فيكتوريا 
 (GEGN.2/2019/CRP.126واملواقع يف فيكتوريا )

 “املعامل اليت تتجاوز ن اق الســيادة الواحدة”طريق للمضــي قدما فيما يتعلق ببند جدول األعمال املعنون 
(GEGN.2/2019/CRP.130) 
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ألغراض لمحرري الخرائط وغيرهم من المحررين  المبادئ التوجيهية المتعلقة باألسماء ال بغرافية )ب( 
 االستخدام الدولي

يف مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية، أو ــــــ  املؤمتر  ال   اخت  4/4-وفقا للقرار م
بتشجيع البلدان عل  نشر املبادو التوجيملية املتعلقة باألمساء ال بغرافية حملرر  اخلرائ  و   م من احملررين 

نســــــــــــق األعمال املنف ة يف إطار   ا البند تقدمي الدعم إىل الدول األعضــــــــــــاء وإبقائملا حمدثة. ويوا ــــــــــــل م
وســـــــيعرض عل  فريق اخلرباء، للعلم والنظر، تقرير أعده  لعداد تلك املبادو التوجيملية و ديثملا ونشـــــــر ا.

جلملود املنســــــــــق، يبني في  وضــــــــــع املبادو التوجيملية املتعلقة باألمساء ال بغرافية احملدثة واجلديدة، ويصــــــــــي ا
الرامية إىل نشــر املبادو التوجيملية وإتاحتملا، ويمليب بالبلدان األعضــاء اليت ال توجد لديملا مبادو توجيملية 

 أن تقوم باعداد ا.
 

 الوثائق  
 (GEGN.2/2019/17/CRP.17) مبادو توجيملية متعلقة باألمساء ال بغرافية أل راض رسم اخلرائ : السويد

 (GEGN.2/2019/20/CRP.20العامة يف أملانيا )تو ية متعلقة بتسمية ال رق 
املبادو التوجيملية املتعلقة باألمساء ال بغرافية حملرر  اخلرائ  و   م من احملررين: ” دي  الورقة املعنونة: 

 (GEGN.2/2019/57) “فنلندا
 

تصاااااادية، ودعم التنمية المساااااتدامة، والتدابير المتخحة والمقترحة لتنفيح المنافع االجتماعية واالق - 8 
 القرارات، وتقييم عمل فريق الخبراء

 )الفريق العامل المعني بالتقييم والتنفيح(  
يف مؤمترات األمم املتحدة السابقة  املتخ ةيتناول فريق اخلرباء مسألة تنفي  اململام املسندة مبقتض  القرارات 

بتوحيد األمساء اجلغرافية ويف اجتماعات فريق خرباء األمم املتحدة اجلديد املعين باألمساء اجلغرافية، املعنية 
يف إطار   ا البند من جدول األعمال، ســـــــــــــ كم العروض واملناقشـــــــــــــات عل  و باعتبار ذلك أحد أ داف . 

يف ســـــــــــــياق فريق اخلرباء أو عل  يف تنفي  ا، املكتســـــــــــــبة التداب  الرامية إىل تنفي  القرارات، وعل  اخلربات 
املســــــــتوى الُق ور . ويتوقع أن تؤد  املناقشــــــــات املتعلقة بتنفي  القرارات إىل املميد من الت ورات عن طريق 

حىت اآلن  اختـ . وقـد 2030منـافع اجتمـاعيـة واقتصــــــــــــــــاديـة ودعم خ ـة التنميـة املســـــــــــــــتـدامـة لعـام   قيق
فيما يتعلق بعمل فريق اخلرباء وفعاليت ، مبا يف ذلك يف قرارا. وســـــــتعقد أيضـــــــاً مناقشـــــــات  211جمموع   ما

النظر يف ضرورة قيام البلدان النامية بتوحيد األمساء اجلغرافية عل  الصعد الوطنية وزيادة فعالية االجتماعات 
 واهليئات الفرعية التابعة لفريق اخلرباء.

 
 الوثائق  

رات األمم املتحـــدة املعنيـــة بتوحيـــد األمســـاء اجلغرافيـــة تقرير عن تنفيـــ  نيوزيلنـــدا القرارات املتخـــ ة يف مؤمت
(GEGN.2/2019/34/CRP.34) 

 النســــــــــخة العربية للقرارات املتخ ة يف مؤمترات األمم املتحدة األحد عشــــــــــر املعنية بتوحيد األمساء اجلغرافية
(GEGN.2/2019/42/CRP.42) 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/57
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 (GEGN.2/2019/46/CRP.46)تقرير الفريق العامل املعين بالتقييم والتنفي  
 تســـــــــــــــميـــــــة الشـــــــــــــــوار  كمجملود لتضـــــــــــــــييق الفجوات بني الســـــــــــــــل ـــــــات احملليـــــــة يف دولـــــــة إســـــــــــــــرائيــــــل

(GEGN.2/2019/82/CRP.82) 

مواءمــــة عمــــل فريق خرباء األمم املتحــــدة املعين بــــاألمســــاء اجلغرافيــــة مع مقررات اجلمعيــــة العــــامــــة واجمللس 
 (GEGN.2/2019/83/CRP.83)االقتصاد  واالجتماعي وقرارا ما 

 2030عــــاجم اجلغرافيــــة لــــدعم خ ــــة عــــام اململفــــات بيــــانــــات األمســــاء اجلغرافيــــة و  اليت تتيحملــــافرق ال
(GEGN.2/2019/CRP.104) 

 
 المسائل المتعلقة بالدعاية لفريق الخبراء وتمويل مشاريع الفريق - 9 

 )الفريق العامل المعني بالدعاية والتمويل(  
ســــــــــــــيعرض عل  فريق اخلرباء، للعلم، التقرير الــ   أعــده الفريق العــامــل الــ   يبني فيــ  أ ــداف الفريق العــامــل 

احلضور الرقمي لفريق اخلرباء عل  شبكة تعميم وأنش ت  يف إذكاء الوعي باحلاجة إىل توحيد األمساء اجلغرافية ويف 
. ويســــــــل  الفريق لفريق اخلرباء املواد العالميةويف وســــــــائل التوا ــــــــل االجتماعي ومن خالل جمموعة الن ن  

العامل يف تقريره الضوء أيضاً عل  اجلملود املب ولة لواد دعم مايل للتدريب يف جمال األمساء ال بغرافية، ولنشاء 
سـل ات وطنية معنية باألمساء اجلغرافية، ولتمكني  ثلي البلدان النامية من حضـور دورات فريق اخلرباء. ويملدف 

 التقرير إىل تيس  تبادل املعلومات بني أعضاء فريق اخلرباء.
 

 الوثائق  
 (GEGN.2/2019/73/CRP.73)االحتفال بيوم األمساء اجلغرافية يف كندا 

 (GEGN.2/2019/CRP.109تقرير الفريق العامل املعين بالدعاية والتمويل )
 

 الصعيد الوطني في أفريقيااألنش ة المتعلقة بتوحيد األسماء الجغرافية عل   - 10 
 )فريق العمل المعني بأفريقيا(  

فريق العمل املعين بأفريقيا، من أجل  2004أنشـــــــأ فريق اخلرباء يف دورت  الثانية والعشـــــــرين املعقودة يف عام 
تشــــــــجيع توحيد األمساء اجلغرافية وتعميمه عل  ن اق القارة. وســــــــيعرض عل  فريق اخلرباء تقرير فريق العمل 

 2017ين بأفريقيا، ال   يبني في  فريق العمل بالتفصـــيل األنشـــ ة املضـــ لع هبا يف الف ة ما بني عامي املع
، مبـا يف ذلـك املشــــــــــــــــاركـة يف االجتمـا  الســـــــــــــــنو  للجنـة القليميـة ملبـادرة األمم املتحـدة لدارة 2019 و

  فريق اخلرباء إىل اعتماد تقرير فريق املعلومات اجلغرافية املكانية عل  الصــــعيد العاملي املعنية بأفريقيا. ويدع
 بشأن املرحلة التالية من عمل . ات ل العمل وإىل تقدمي توجيمل

 
 الوثائق  

 (GEGN.2/2019/15/CRP.15تقرير فريق العمل املعين بأفريقيا )
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 تعليم األسماء ال بغرافية - 11 
 األسماء ال بغرافية()الفريق العامل المعني بالدورات التدريبية في مجال دراسة   

ســـيعرض عل  فريق اخلرباء التقرير ال   أعده الفريق العامل وال   يصـــي في  العمل اجلار  بالتنســـيق مع 
أو معملد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ أو الُشعبة املعنية من فريق اخلرباء، وباملساعدة  ةاملضيف انالبلد

ا تنظم  من دورات تدريبية يف جمال األمساء ال بغرافية. وســــــــــــــتعرض املقدمة من تلك اجلملات فيما يتعلق مب
األمساء املتعلقة بأيضــاً آخر الت ورات يف جمال التدريب املقدم عرب شــبكة الن ن ، مثل الدورة اللك ونية 

 ال بغرافية، ودليل التدريب يف جمال األمساء ال بغرافية.
 

 الوثائق  
 2019-2017للف ة  بالدورات التدريبية يف جمال دراســـــــــــــــة األمساء ال بغرافيةتقرير الفريق العامل املعين 

(GEGN.2/2019/CRP.107) 
 

 مص لحات األسماء ال بغرافية - 12 
 )الفريق العامل المعني بمص لحات األسماء ال بغرافية(  

رافية . و و مســــــــــؤول عن إعداد مســــــــــرد ملصــــــــــ لحات األمساء ال بغ1989أنشــــــــــل الفريق العامل يف عام 
. وقد تفي بالغرضواســــــــــتعراض التحديثات املدخلة عل  املســــــــــرد ووضــــــــــع قاعدة بيانات للمصــــــــــ لحات 

، كــان آخر ــا يف توحيــد األمســاء اجلغرافيــة أل راضمســـــــــــــــرد مصـــــــــــــــ لحــات  ــــــــــــــــدرت عــدة طبعــات من 
 . ويف مؤمتر األمم املتحــــدة التــــاســـــــــــــــع املعين بتوحيــــد األمســــاء اجلغرافيــــة، املعقود يف نيويورك2002 عــــام
 ، مت اعتماد إضافة للمسرد.2007 يف

وســــــــــــــيعرض عل  فريق اخلرباء تقرير الفريق العامل. ويســــــــــــــل  الفريق العامل يف تقريره الضــــــــــــــوء عل  عمل  
اســتعراض التحديثات املدخلة عل  مســرد املصــ لحات ال بغرافية وإنشــاء قاعدة بيانات للمصــ لحات  يف

عب التابعة تفي بالغرض. وســتعرض أيضــاً عل  فريق اخلرباء ت قارير ذات  ــلة أعد ا خرباء من يتلي الشــُ
بشـــــــــــــــأن املرحلة ل   اتلفريق اخلرباء. ويدع  فريق اخلرباء إىل اعتماد تقرير الفريق العامل وإىل تقدمي توجيمل

 التالية من عمل .
 

 الوثائق  
ـــغـــرافـــيـــــــة  ـــ ـــب ـــعــــــــامــــــــل املـــعـــين مبصـــــــــــــــــ ـــلـــحــــــــات األمســــــــاء ال ـــفـــريـــق ال ـــر ال ـــقـــري ـــلـــفـــ ة ت  2019-2017ل

(GEGN.2/2019/CRP.102) 
 

األقليات لغات األسماء الجغرافية باعتبارها ثقافة وتراثاً وهوية، بما فيها لغات الشعوب األصلية و  - 13 
 واللغات اإلقليمية ومسائل تعدد اللغات

 )الفريق العامل المعني باألسماء الجغرافية باعتبارها تراثا ثقافيا(  
يف مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين بتوحيد األمساء  ال   اخت ، 8/1-م أنشل الفريق العامل عمال بالقرار

. وكان يعرف سابقا باسم الفريق العامل املعين بال وي  2002يف عام  بأملانيا، اجلغرافية، املعقود يف برلني،
 جمموعات السكان األ ليني واألقليات. اليت تستخدمملا ألمساء أماكن 
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ســــــتخدمملا يعامل يف الشــــــراف عل  األنشــــــ ة املتعلقة بال وي  لألمساء اجلغرافية اليت ويتمثل  دف الفريق ال
ن واألقليات باعتبار ذلك وســـيلة ملوا ـــلة احلفاث عل  ثقافة جمموعات األقليات والســـكان و لســـكان األ ـــليا

ل اث الثقايف تنشـــي ملا. ويعمل الفريق عل  تســـلي  الضـــوء عل  العالقة بني أمساء األماكن وا األ ـــليني و/أو
عل    ه العالقة. وســــيعرض عل  فريق احلفاث وعل  مســــاعدة البلدان يف وضــــع عمليات مناســــبة لضــــمان 

خ ة عمل  احلالية. تنفي  اخلرباء تقرير الفريق العامل. ويســـــــل  الفريق العامل يف تقريره الضـــــــوء عل  عمل  يف 
اء من يتلي الُشعب خبصوق   ا املوضو . وستعرض أيضاً عل  فريق اخلرباء تقارير ذات  لة أعد ا خرب 

 بشأن املرحلة التالية من عمل . ات ل ويدع  فريق اخلرباء إىل اعتماد تقرير الفريق العامل وإىل تقدمي توجيمل
 

 الوثائق  
أيــيــــــــة أمســــــــاء األمــــــــاكــن يف تــوز   أنــوا  األحــيــــــــاء الــربيــــــــة وفــوائــــــــد ــــــــا يف عــمــلــيــــــــة إعــــــــادة الــتــوطــني 

(GEGN.2/2019/7/CRP.7) 
تقرير نيوزيلندا حول مشــــرو  دم  أطلس ي رناجنا أو نغا   و لل اث الثقايف، كا  ورو مانو، مع املعجم 

 (GEGN.2/2019/35/CRP.35اجلغرايف للمجلس اجلغرايف النيوزيلند  )
 (GEGN.2/2019/36/CRP.36تقرير نيوزيلندا عن التوا ل الفعال مع جمموعات الشعوب األ لية )

 (GEGN.2/2019/52/CRP.52اجلغرافية كأدوات اجتماعية ثقافية وتنظيمملا )األمساء 
مســــــــــــــف الســــــــــــــياســــــــــــــات الدولية املتعلق باألمساء اجلغرافية بلغات الشــــــــــــــعوب األ ــــــــــــــلية ولغات األقليات 

(GEGN.2/2019/71/CRP.71) 
 (GEGN.2/2019/85/CRP.85)تقرير الفريق العامل املعين باألمساء اجلغرافية باعتبار ا تراثا ثقافيا 

ضـــــــــــــــرورة إنشـــــــــــــــــــاء أفرقـــــة عـــــاملـــــة أو أفرقـــــة عـــــاملـــــة فرعيـــــة معنيـــــة بنظم تـــــدوين اللغـــــات    املكتوبـــــة 
(GEGN.2/2019/CRP.94) 

 (GEGN.2/2019/CRP.99القاموي الشبكي اخلاق بأمساء األماكن باللغة الستونية )
 (GEGN.2/2019/CRP.127تشجيع استخدام لغات السكان األ ليني )

 
 ميات األجنبيةالتس - 14 

 )الفريق العامل المعني بالتسميات األجنبية(  
يف  ال   اخت ، 8/4-، عمال بالقرار م2002أنشـــــــــــل الفريق العامل املعين بالتســـــــــــميات األجنبية يف عام 

مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية. وســــــــــتعرض عل  فريق اخلرباء ورقات مقدمة من 
 املتخ  3/18-خرباء تتضمن تفا يل االجتا ات احلالية يف استخدام التسميات األجنبية )عمال بالقرار م

شــرو  املتعلق مبعاجلة جمموعة من قوائم يف مؤمتر األمم املتحدة الثال ( وك لك معلومات مســتكملة عن امل
يف مؤمتر األمم املتحدة  ةاملتخ  2/35-و م 2/29-و م 2/28-التســـــميات األجنبية )عمال بالقرارات م

املتخــ  يف مؤمتر األمم املتحــدة الثــالــ (. ويــدع  فريق اخلرباء إىل اســـــــــــــــتعراض الوثــائق  3/19-الثــاين و م
 ى.أعمال أخر القيام باملقدمة والنظر يف 
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 الوثائق  
 (GEGN.2/2019/26/CRP.26ال بعة اجلديدة لقائمة األمساء اجلغرافية يف العامل باللغة البولندية )

 (GEGN.2/2019/38/CRP.38األمساء األجنبية باللغة السويدية )
 (GEGN.2/2019/54/CRP.54املعجم اجلغرايف للتسميات األجنبية الفنلندية عل  الن ن  )

 (GEGN.2/2019/62/CRP.62ترمس  أمساء األماكن )“ ما يعود هلم” و “ما يعود لنا”ني احلد الفا ل ب
 (GEGN.2/2019/64/CRP.64دراسة استقصائية عن استخدام التسميات األجنبية )

 (GEGN.2/2019/92/CRP.92تقرير الفريق العامل املعين بالتسميات األجنبية )
 

ال بغرافية )معالجة البيانات واألدوات، وإدارة قواعد البيانات، ملفات بيانات ومعاجم األساااااااااماء  - 15 
 ونشر البيانات: المنتجات والخدمات(

 )الفريق العامل المعني بملفات بيانات ومعاجم األسماء ال بغرافية(  
من جدول األعمال املؤق ، ســــيجر  مناقشــــة ما يلي: املســــائل املتعلقة هبيكل وحمتوى  15يف إطار البند 

ملفــات بيــانــات األمســاء ال بغرافيــة، وإنشــــــــــــــــاء وتعملــد ونوات  قواعــد البيــانــات ومعــاجم األمســاء ال بغرافيــة 
وجوانب من أشـــــــــكال ومعاي  تبادل بيانات األمساء ال بغرافية. وميكن أن ينصـــــــــب ال كيم عل  مواضـــــــــيع 

، ووضــع ساذج للبيانات، تقنية، من قبيل مجع البيانات بدعم من تكنولوجيا املعلومات، وتصــنيي البيانات
ووضــــــع ت بيقات )شــــــبكية( لقواعد البيانات؛ أو عل  مواضــــــيع ذات طابع اســــــ اتيجي أكرب، مثل العمل 
عل   ســـني إدماج معلومات األمساء اجلغرافية ضـــمن اهلياكل األســـاســـية للبيانات املكانية عل  الصـــعيدين 

نمية املســتدامة. وميكن أيضــاً تناول ما يلي: و قيق أ داف الت 2030خ ة عام أل راض الوطين والدويل و 
الدروي املســــــــــتفادة من خالل الربام  أو املشــــــــــاريع وأفضــــــــــل املمارســــــــــات املتعلقة باألمساء اجلغرافية عل  

من  مة تقنياو بأســـــاليب مدعما أُقر  ـــــحت  الصـــــعيدين الوطين والدويل، مبا يف ذلك فيما يتعلق باســـــتغالل 
، يف إطار العمل اخلارجية وبيانات مســـتمدة من جمموعة كب ة من املصـــادرمعلومات جغرافية مقدمة طوعاً 

 الوطين املتعلق بتوحيد األمساء ال بغرافية.
 

 الوثائق  
 (GEGN.2/2019/18/CRP.18تقرير الفريق العامل املعين مبلفات بيانات ومعاجم األمساء ال بغرافية )

اهلياكل األســـــــــــــــاســـــــــــــــية للبيانات املكانية األملانية موجم تعملد قاعدة بيانات األمساء اجلغرافية ونشـــــــــــــــر ا يف 
(GEGN.2/2019/21/CRP.21) 

تقرير مرحلي عن مســـــــــــــــتجــدات معجم األمســاء ال بغرافيــة يف إطــار اخلــدمــات األوروبيــة املتعلقــة بتحــديــد 
 (GEGN.2/2019/22/CRP.22األماكن )

م معلومات األمساء اجلغرافية املستمدة جتربة إعداد خري ة عل  شبكة الن ن  باألحرف الالتينية باستخدا
 (GEGN.2/2019/24/CRP.24من بيانات ال ابيع االجتا ية )

ت ور قاعدة البيانات الوطنية لألمساء اجلغرافية جبمملورية إيران الســـــــــــــــالمية، وإرســـــــــــــــاء نظام لتلقي اآلراء 
 (GEGN.2/2019/27/CRP.27التعقيبية من املستخدمني و سني املعلومات )
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 (GEGN.2/2019/37/CRP.37بشأن ت ور العمل املتعلق مبعجم نيوزيلندا اجلغرايف ) -ر نيوزيلندا تقري
 (GEGN.2/2019/55/CRP.55فوائد احملددات الوحيدة الثابتة لألماكن املسماة وأمساء األماكن )

 (GEGN.2/2019/CRP.115قاعدة البيانات الوطنية لألمساء اجلغرافية يف الصني )
مســـــــــــــــتودعنـــا الفيكتور  ألمســـاء األمـــاكن وتـــاريخ أمســـاء األمـــاكن الثقـــافيـــة  -اجلغرافيـــة  ســـــــــــــــجـــل األمســـاء

(GEGN.2/2019/CRP.125) 
 (GEGN.2/2019/CRP.133األمساء ال بغرافية )تبسي  وتوحيد رموز حالة اعتماد 

 
 نظم الكتابة والن ق - 16 

 )الفريق العامل المعني بنظم الكتابة بالحروف الالتينية(  
سيعرض عل  فريق اخلرباء، للمناقشة، التقرير ال   أعده الفريق العامل، ال   يبني في  تفا يل ر د حالة 

التينية  يتلي نظم الكتابة باحلروف الالتينية اليت ور  وضــــــعملا يف بلدان تســــــتخدم نظم كتابة  روف   
البلــدان املعنيــة. وبــاملثــل، ميكن للبلــدان أو حــالــة النظم اليت وافقــ  عليملــا األمم املتحــدة وور  تنفيــ  ــا يف 

املشـــــــاركة يف الدورة أن تعد تقارير عن التقدم ال   أحرزت  يف وضـــــــع وتنفي  نظم للكتابة باحلروف الالتينية 
 لألمساء اجلغرافية. وميكن أيضاً أن تتناول الورقات املقدمة مسائل تتعلق بن ق األمساء اجلغرافية.

 
 الوثائق  

كتابة األمساء للعامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية: احلالة الرا نة لنظم األمم املتحدة تقرير الفريق ا
 (GEGN.2/2019/11/CRP.11) اجلغرافية باحلروف الالتينية

 
 مسائل أخرى تتعلق باألسماء ال بغرافية - 17 

عب واألفرقة العاملة التابعة لفر  يق اخلرباء ســــــــــتقدم ورقات تقنية من املســــــــــلم ب  أن الدول األعضــــــــــاء والشــــــــــُ
من  17تندرج من قيا    مواضــــــــــــــيع الفريق العامل املتعلقة ببنود جدول األعمال. وفيما يتعلق بالبند  ال

جدول األعمال املؤق ، ســــتعرض عل  فريق اخلرباء ورقات ضــــمن   ه الفئة    ذات  ــــلة ببنود جدول 
 الرئيس. من توجي ب 17األعمال األخرى. وسينظر يف البند 

 
 الوثائق  

 .ورقات تقدمملا الدول األعضاء والُشعب اجلغرافية واللغوية واألفرقة العاملة
 

 2021الترتيبات المتعلقة بدورة فريق الخبراء لعام  - 18 
، ســــينظر 2018/264من النظام الداخلي للفريق، عل  النحو املنصــــوق علي  يف مقرر اجمللس  6وفقا للمادة 

يف دورتــ  املقبلــة. وووز  2021األعمــال املؤقتــة اخلــا ـــــــــــــــة بــ  واملواعيــد املق حــة لــدورة عــام الفريق يف جــداول 
 للممثلني املشاركني يف الدورة اق اح بنود أو تعديالت لدراجملا يف جدول األعمال املؤق .

 
 الوثائق  

 .2021جدول األعمال املؤقَّ  لدورة عام 
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 مسائل أخرى - 19 

 ألعضاء والُشعب توجي  انتباه فريق اخلرباء إىل مسائل أخرى. ثلو الدول ا يودقد 
 

 الوثائق  
 وثائق مسبقة. لتقدميمل يرد أ  طلب 

 
 عرض القرارات واعتمادها - 20 

ســــــــــــــتعرض يف إطار   ا البند مجيع املق حات لينظر فيملا فريق اخلرباء. وســــــــــــــُتعرض عل  فريق اخلرباء ورقة 
املقررات والقرارات املقدمة من املقررين، وســيدع  إىل اعتماد مشــاريع املقررات رمسية تتضــمن مشــاريع    

 .2019لدورة عام 
 

 الوثائق  
 ورقة    رمسية تتضمن مشاريع املقررات.

 
 2019أعمال دورة عام المتعلق باعتماد التقرير  - 21 

يغ ي املســـائل التنظيمية املتعلقة ال    2019أعمال دورة عام املتعلق بســـيعرض عل  فريق اخلرباء التقرير 
، وأن يعملد إىل املقرر 2019أعمال دورة عام بالتقرير املتعلق أن يعتمد فريق اخلرباء  لب من بعمل . وســـي

 النملائية لتقدمي  إىل اجمللس االقتصاد  واالجتماعي. ت ووضع  يف  يغ تنظيم مبملمة 
 

 الوثائق  
 .2019 مشرو  تقرير فريق اخلرباء عن دورت  لعام

 
 2021انتخاب أعضاء المكتب لدورة عام  - 22 

من النظام الداخلي، عل  النحو املنصــــوق علي   8و  7انتخاب أعضــــاء املكتب وفقا للمادتني  ســــيجر 
 .2018/264يف مقرر اجمللس 

 
 الوثائق  

 ال يت لب   ا البند أ  وثائق.
 

 اختتام الدورة - 23 
لفريق اخلرباء، يقوم الرئيس بــاعالن اختتــام كــل جلســــــــــــــــة عــامــة من  من النظــام الــداخلي 14وفقــا للمــادة 

 .جلسات الفريق
 


