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الشروح
 - 1افتتاح الدورة
من املتوقع أن يتض ـ ـ ــمن الربنام املؤق للجلس ـ ـ ــة االفتتاحية كلمةً افتتاحية يلقيملا رئيس الدورة ،يقوم فيملا
بابالغ الفريق بأنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة املكتب خالل الف ة االنتقالية وبعرض الرؤية املتعلقة بدورة عام  .2019وتلي
ذلك مالحظات ترحيبية وافتتاحية من األمني العام املسـ ــاعد لتنسـ ــيق السـ ــياسـ ــات والشـ ــؤون املش ـ ـ كة بني
عدد آخر من املتكلمني إىل برنام اجللسة االفتتاحية.
الوكاالت .وقد يضاف ٌ
 - 2انتخاب أعضاء المكتب
يف القرار  ،2/2018اعتمد اجمللس االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد واالجتماعي ترتيبات العمل لفريق خرباء األمم املتحدة
”اجلديد“ املعين باألمساء اجلغرافية ،مبا يف ذلك قرار البقاء عل املكتب املنتخب لفريق اخلرباء لإلشـ ـ ـراف
عل العملية االنتقالية للف ة .2019-2017
وعالوًة عل ذلك ،تنص املادة  7من النظام الداخلي لفريق اخلرباء ،عل النحو املنصـ ـ ـ ـ ــوق علي يف مقرر
اجمللس ( 264/2018انظر  ،)E/2018/INF/2عل أن يكون للفريق مكتـ ــب منتخـ ــب من بني ثلي
الــدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يتــألي من رئيس ونــائبني للرئيس ومقررين ،يوجملون أنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الفريق أثنــاء الــدورات
وفيمــا بينملــا .وينبغي عنــد انتخــاب املكتــب إيالء االعتبــار الواجــب ملبــدأ التنــاوب اجلغرايف العــادل هلؤالء
األعضاء من ضمن مناطق الدول األعضاء.
ووفقــا للمــادة  8من النظــام الــداخلي ،يُنتخــب أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مكتــب دورة الفريق لعــام  2019يف بــدايــة الــدورة
ويوا ـ ــلون مماولة مملامملم إىل حني بداية ف ة عض ـ ــوية األعض ـ ــاء ال ين .لفوهنم .ويُنتخب أعض ـ ــاء مكاتب
الدورات الالحقة يف هناية الدورة السابقة للدورة اليت سيماولون فيملا مملامملم .ويؤد األعضاء مملامملم خالل
دورتني ويوا لون تلك اململام إىل أن تبدأ ف ة عضوية ال ين .لفوهنم .ويكون هلم احلق يف إعادة انتخاهبم.
الوثائق

ال يت لب ا البند أ وثائق.
 - 3مسائل تنظيمية
(أ) اعتماد النظام الداخلي
عمال بقرار اجمللس  ،2/2018قام مكتب فريق اخلرباء ،بالتش ـ ــاور مع الدول األعض ـ ــاء يف األمم املتحدة،
بصيا ة النظام الداخلي .واعتمد اجمللس النظام الداخلي لفريق اخلرباء يف مقرره .264/2018
الوثائق
النظام الداخلي ()GEGN.2/2019/2
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(ب) إقرار جدول األعمال
اق ح املكتــب بنود جــدول األعمــال املؤقـ خالل ف ة مــا بني الــدورتني ( )2019 - 2017واعتمــد ــا
اجمللس يف مقرره .264/2018
الوثائق
جدول األعمال املؤق والشروح ()GEGN.2/2019/1/Rev.1
(ج) تنظيم األعمال ،بما في ذلك إنشاء الهيئات الفرعية
أُعد تنظيم األعمال واجلدول الممين املق حان لدورة فريق اخلرباء لعام  2019عمال باملقررات ذات الص ـ ــلة
الصـ ــادرة عن اجلمعية العامة واجمللس االقتصـ ــاد واالجتماعي ومكتب فريق اخلرباء من أجل تيس ـ ـ النظر
يف بنود جدول األعمال ض ـ ــمن الوق احملدد واخلدمات املخص ـ ـ ـص ـ ــة للفريق .وس ـ ــيتوا ـ ــل دي تنظيم
األعمال املق ح والوثائق املتصلة بالدورة يف معرض األعمال التحض ية للدورة.
ويف القرار  ،2/2018قرر اجمللس أن يتوقي مؤمتر األمم املتحدة املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية وفريق خرباء
األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية بش ـ ـ ـ ـ ــكلملما احلاليني وأن يندجما يف ش ـ ـ ـ ـ ــكل يئة فرعية تابعة للمجلس
تفظ بوالية كل منملما .وتُسم ه اهليئة الفرعية فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية.
الوثائق
تنظيم أعمال دورة فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية لعام )GEGN.2/2019/3( 2019
قائمة األفرقة العاملة وفريق العمل املعين بأفريقيا ()GEGN.2/2019/INF/3
 - 4تقريرا الرئيس واألمانة
ســيقدم رئيس املكتب و ثل ُش ـعبة الحصــاءات تقارير عن األنش ـ ة املض ـ لع هبا خالل الف ة املمتدة بني
الدورتني وفقا للمقررات والقرارات ،واخل املقبلة ،وأولويات الفريق.
الوثائق
تقرير الرئيس ()GEGN.2/2019/4
تقرير األمانة ()GEGN.2/2019/5/CRP.5
 - 5التقارير المقدمة من:
(أ) الحكومات عن الحالة في بلدانها وعن التقدم المحرز في توحيد األسماء الجغرافية
سـيُعرض عل فريق اخلرباء ،للعلم 41 ،تقريرا مقدما من الدول األعضـاء .وتتضـمن ه التقارير معلومات
عن احلالة يف بلداهنا وعن التقدم احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافية .وقد ي لب الرئيس عرض تقارير الدول
األعض ــاء ملناقش ــتملا إذا كان ناك مس ــألة ذات أيية موض ــوعية فيما يتعلق بالتوحيد ،مثل تغي األمساء،
والتسميات املتعددة ،والصعوبات اليت تواج توحيد األمساء واحللول املتاحة.
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الوثائق
قدم تقارير وطنية من البلدان التالية(:)1
اال اد الروسي  ،واألردن ،وأس اليا ،وإستونيا ،وأملانيا ،وإندونيسيا ،وأوكرانيا ،وآيسلندا ،وإي اليا ،والربازيل،
وبروين دار الس ـ ـ ــالم ،وبولندا ،وبيالروي ،وتش ـ ـ ــيكيا ،ومجملورية كوريا ،والداسرك ،ورومانيا ،وس ـ ـ ــر النكا،
وس ـ ـ ــلوفاكيا ،وس ـ ـ ــلوفينيا ،والس ـ ـ ــويد ،والفلبني ،وفنلندا ،وفيي نام ،وقربق ،والكام ون ،وكرواتيا ،وكندا،
والتفيا ،وليتوانيا ،ومد ش ـ ـ ـ ـ ــقر ،ومص ـ ـ ـ ـ ــر ،واململكة العربية الس ـ ـ ـ ـ ــعودية ،واململكة املتحدة لربي انيا العظم
وأيرلندا الشمالية ،وموزامبيق ،والنروي  ،ونيوزيلندا ،و نغاريا ،و ولندا ،واليابان ،ودولة فلس ني
شعب التابعة لفريق الخبراء
(ب) ال ُ
س ـ ـ ـ ــيعرض عل فريق اخلرباء ،للعلم ،التقارير املقدمة من ال ُش ـ ـ ـ ـ ـعب اجلغرافية واللغوية التابعة ل  .وقد ي لب
بالشعب للمناقشة إذا ما كان ناك مسألة تتعلق بعململا أو يكلملا أو إنشاء
الرئيس تقدمي تقرير يتعلق ُ
ُشعبة ما أو حلملا.
الوثائق
تقرير شعبة شعبة البلدان الناطقة باللغة الفرنسية ()GEGN.2/2019/16/CRP.16
تقرير الشعبة الرومانية  -اهليلينية ()GEGN.2/2019/29/CRP.29
تقرير الشعبة العربية ()GEGN.2/2019/30/CRP.30
تقرير شعبة اللغات اهلولندية واألملانية ()GEGN.2/2019/67/CRP.67
تقرير شعبة البلدان الناطقة بالربتغالية ()GEGN.2/2019/69/CRP.69
تقرير شعبة بلدان الشمال ()GEGN.2/2019/77/CRP.77
تقرير شعبة بلدان البل يق ()GEGN.2/2019/79/CRP.79
تقرير شعبة جنوب شرق آسيا ()GEGN.2/2019/86/CRP.86
تقرير شعبة أوروبا الشرقية ومشال آسيا ووس ملا عن أنش تملا ()GEGN.2/2019/CRP.105
تقرير شعبة شرق أوروبا الوس

وجنوب شرق أوروبا ()GEGN.2/2019/CRP.111

تقرير شعبة الصني ()GEGN.2/2019/CRP.113
تقرير شعبة وس أفريقيا ()GEGN.2/2019/CRP.128

__________
( )1متاحة من خالل الراب .https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html :
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(ج) الفريق العامل المعني بأسماء البلدان
سيعرض عل فريق اخلرباء ،للعلم ،تقرير الفريق العامل املؤلي من قائمة حمدثة بأمساء البلدان .وترد القائمة
يف ورقة عمل تقدم إىل فريق اخلرباء يف كل دورة من دورات  .ويتفق الفريق العامل بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل رمسي عل
ديثات القائمة عل أس ــاي املعلومات اجملمعة من مص ــادر يتلفة .ويتوخ أن تكون القائمة مبثابة وثيقة
مرجعية عامة وأن تيسر تبادل املعلومات بني أعضاء فريق اخلرباء.
الوثائق
املتمتعــة بــاحلكم الـ اي“ بــاللغــة البولنــديــة

ــديثــات ”للقــائمــة الرمسيــة ألمســاء البلــدان وأمســاء األقــاليم
()GEGN.2/2019/9/CRP.9
قائمة أمساء البلدان ()GEGN.2/2019/13/CRP.13
تقرير الفريق العامل املعين بأمساء البلدان ()GEGN.2/2019/14/CRP.14
أمساء العوا م وأمساء بلدان منقحة يف العامل ()GEGN.2/2019/CRP.131
(د) االجتماعات والمؤتمرات الوطنية والدولية

سـتُعرض عل فريق اخلرباء ،للعلم واملناقشـة ،تقارير من الدول األعضـاء ومن ال ُشـعب واألفرقة العاملة و يئات
االتص ـ ـ ـ ــال التابعة لفريق اخلرباء تتض ـ ـ ـ ــمن التفا ـ ـ ـ ــيل املتعلقة بتنظيم ونتائ االجتماعات واملؤمترات والندوات
وحلقات العمل املعقودة دعماً لتبادل املعارف واخلربات واألفكار بشــأن توحيد األمساء اجلغرافية .ويتفق ذلك
مع القرار م 19/2-ال اخت يف مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية ،ال أو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
في املؤمتر بأن تقوم كل ُشعبة باعداد برنام لالجتماعات تقدم إىل األمم املتحدة.
الوثائق
احللقة الدراسية الدولية املعنية بأمساء البحار)GEGN.2/2019/CRP.118( 2018-2017 ،
 - 6التعاون واالتصال مع المنظمات األخرى
(أ) المنظمات الدولية
وفق ــا للقرار م 33/2-الـ ـ اختـ ـ يف مؤمتر األمم املتح ــدة الث ــاين املعين بتوحي ــد األمس ــاء اجلغرافي ــة واجلمء
الثال (ح) من املبادو التوجيملية لفريق اخلرباء ،عمد الفريق إىل إقامة وتعملد اتصـ ـ ـ ــاالت مع منظمات دولية
علمية وأكادميية من قبيل الراب ة الدولية لرس ـ ـ ـ ــم اخلرائ واللجنة التقنية  211التابعة للمنظمة الدولية لتوحيد
املقاييس .وس ــيقوم موافو االتص ــال املعينون التابعون لفريق اخلرباء بالبالغ عن اتص ــاال م من عام 2017
مع تلك اجملموعات الدولية ومع اجلملات التالية :يئة الن ن لألمساء واألرقام املخصـ ـ ـص ـ ــة ،واللجنة الدولية
لعلوم األعالم ،واجمللس الدويل ألمساء أماكن الس ـ ـ ـ ـ ـ ــكان األ ـ ـ ـ ـ ـ ــليني ،واملنظمة اهليدرو رافية الدولية ،ومعملد
البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ ،واللجنة العلمية للبحوث اخلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بأنتاركتيكا ،وا اد ال ميم املوحد.
وســيفتف فريق اخلرباء املناقشــات لإلحاطة بالتحســينات املق حة يف جمال التعاون مع تلك اجملموعات وأنشـ ة
االتص ـ ـ ــال معملا .وميكن أن تعقد أيضـ ـ ـ ـاً مناقش ـ ـ ــات بش ـ ـ ــأن أنشـ ـ ـ ـ ة االتص ـ ـ ــال مع جمموعات دولية أخرى.
وستناقش حسب االقتضاء احتماالت أن يقيم فريق اخلرباء تعاونا رمسيا مع جمموعات دولية إضافية.
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الوثائق
تقرير مواي االتصال ،اللجنة الدولية لعلوم األعالم ()GEGN.2/2019/40/CRP.40
تقرير جلن ــة األمس ــاء اجلغرافي ــة املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك ــة بني الراب ــة ال ــدولي ــة لرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اخلرائ واال ــاد اجلغرايف ال ــدويل
()GEGN.2/2019/63/CRP.63
تقرير املنظمة اهليدرو رافية الدولية ()GEGN.2/2019/CRP.103
(ب) اللجنة االقتصا ا ا ا ا ااادية ألفريقيا ولجنة الخبراء المعنية بمدارة المعلومات الجغرافية المكانية عل
الصعيد العالمي
عمال بقرار اجمللس  ،2/2018ال أكد في اجمللس من جديد ض ـ ـ ـ ـ ــرورة تعميم العمل املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ك بني فريق
اخلرباء وجلنة اخلرباء املعنية بادارة املعلومات اجلغرافية املكانية عل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد العاملي ،ما برح فريق اخلرباء
يسع إىل بناء عالقات فعالة ومبس ة مع جلنة اخلرباء ،من خالل جملود تعاونية من قبيل عقد اجتماعات
مش ـ ـ كة واملش ـ ــاركة عل ن اق األفرقة العاملة .وإض ـ ــافةً إىل ذلك ،س ـ ــع فريق اخلرباء إىل تش ـ ــجيع إنش ـ ــاء
س ـ ـ ـ ــل ات معنية باألمساء اجلغرافية يف أفريقيا بدعم من اللجنة االقتص ـ ـ ـ ــادية ألفريقيا وأمانة اللجنة القليمية
ملبادرة األمم املتحدة لدارة املعلومات اجلغرافية املكانية عل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد العاملي املعنية بأفريقيا .وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقدم
األمانة تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفي خ ة عمل ابوروين بش ـ ـ ـ ــأن األمساء اجلغرافية يف أفريقيا ومش ـ ـ ـ ــرو
املعجم اجلغرايف  Africa GeoNymsلألمساء اجلغرافية يف أفريقيا .وس ــتُعرض عل فريق اخلرباء تقارير اللجنة
االقتصـ ـ ـ ــادية ألفريقيا واألمانة اليت تبني األنش ـ ـ ـ ـ ة املض ـ ـ ـ ـ لع هبا خالل الف ة املمتدة بني الدورتني واخل
املقبلة لتعميم اجلملود التعاونية.
الوثائق
تـقـريــر جلـن ـ ـ ــة اخلـرباء املـعـنـي ـ ـ ــة ب ـ ـ ــادارة املـعـلــوم ـ ـ ــات اجلـغـرافـي ـ ـ ــة املـك ـ ـ ــانـي ـ ـ ــة عـلـ الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـي ـ ـ ــد الـع ـ ـ ــاملــي
()GEGN.2/2019/47/CRP.47
التقرير املرحلي املتعلق مبسـ ــاية فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية يف أنش ـ ـ ة األمم املتحدة
لدارة املعلومات اجلغرافية املكانية عل الصعيد العاملي ()GEGN.2/2019/106/CRP.106
 - 7توحيد األسماء الجغرافية عل الصعيدين الوطني والدولي
(أ) جمع األس ا ا ا ا ااماء والمعالجة من قبل المكاتب والس ا ا ا ا اال ات الوطنية والمعالم التي تتجاوز ن اق
السيادة والتعاون الدولي
ينبغي أن تركم العروض واملناقش ــات عل أفض ــل املمارس ــات ،والنمل اجلديدة ،واملش ــاكل القائمة ،واحللول
املمكنة فيما يتعلق بتوحيد األمساء اجلغرافية عل الص ـ ــعيد الوطين .ويتس ـ ــم ا املوض ـ ــو باتس ـ ــا الن اق
ويشمل ما يلي :طرق مجع األمساء (اجلمع امليداين ،واالستعانة باحملفواات ،واالستعانة مبجموعة كب ة من
املص ــادر اخلارجية ،واالس ــتقص ــاءات الربيدية ،والوثائق املقدمة من عموم اجلمملور ،وما إىل ذلك)؛ ومعاجلة
األمســاء يف املكــاتــب (النمل املتبعــة يف معــاجلــة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـألــة االزدواجيــة ،وتغي ات األمســاء ،وإدمــاج الوحــدات
الدارية ،والتس ـ ـ ـ ــميات الت كارية ،والتس ـ ـ ـ ــميات املتعددة ،وتنو اللغات واجملموعات الس ـ ـ ـ ــكانية ،وتس ـ ـ ـ ــمية
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الشـوار  ،وما إىل ذلك)؛ والتشـريعات والسـياسـات واملبادو التوجيملية للسـل ات املعنية باألمساء (القوانني،
و يــاكــل اجملــالس ،واملبــادو ،وخت ي الربام  ،ون ــاق الواليــات ،والعالقــات بني يتلي اهليئــات املعنيــة
باألمساء ،وما إىل ذلك)؛ واألمساء أل راض معينة (علم املياه ،واملناطق اجلبلية ،وما إىل ذلك) أو مت لبات
التوحيد فيما يتعلق جبماعات معينة من املسـ ـ ـ ــتخدمني (التعليم ،وعمليات ال وارو ،ومس ـ ـ ـ ـتويات احلكومة
املختلفة ،وما إىل ذلك) .وإضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافةً إىل ذلك ،يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن جدول األعمال أمساء املعامل اليت تتجاوز ن اق
السيادة الواحدة ،ويتضمن ك لك بنودا تتعلق بالتعاون الدويل يف جمال توحيد األمساء اجلغرافية.
الوثائق
توحيد األمساء اجلغرافية عل الصعيدين الوطين :ما مت إجنازه حىت اآلن واق احات بشأن الكيفية اليت ميكن
هب ـ ـ ــا لفريق خرباء األمم املتح ـ ـ ــدة املعين ب ـ ـ ــاألمس ـ ـ ــاء اجلغرافي ـ ـ ــة أن ييسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر إحراز ممي ـ ـ ــد من التق ـ ـ ــدم
()GEGN.2/2019/25/CRP.25
التسميات الت كارية يف كندا ()GEGN.2/2019/74/CRP.74
كندا ،بلد ثنائي اللغة ،تنعكس ثنائية اللغة في يف أمساء أماكن ()GEGN.2/2019/75/CRP.75
املشرو املتعلق بتوحيد األمساء اجلغرافية عل الصعيد الوطين يف النروي ()GEGN.2/2019/78/CRP.78
تغي اسـ ـ ـ ـ ــم مالوكو تينغارا بارات رونسـ ـ ـ ـ ــي إىل كيبولوان تانيمبار رونسـ ـ ـ ـ ــي ،مقاطعة مالوكو ،إندونيسـ ـ ـ ـ ــيا
()GEGN.2/2019/87/CRP.87
طبونيميا ال اث الثقايف والسياحة يف مقاطعة يو ياكارتا ()GEGN.2/2019/88/CRP.88
الضـ ـ ـ ـ ــرورة امللحة لصـ ـ ـ ـ ــيا ة األنظمة احلكومية املتعلقة باملبادو التوجيملية لوضـ ـ ـ ـ ــع األمساء اجلغرافية وتغي ا
()GEGN.2/2019/89/CRP.89
األمساء اجلغرافية للمعامل املغمورة يف املياه البحرية الندونيسية ()GEGN.2/2019/90/CRP.90
أمساء األماكن وال الح الدار يف إستونيا ()GEGN.2/2019/CRP.98
كرامنتسي أو كرامنتم  -ليس األمر بتلك السملولة)GEGN.2/2019/CRP.112( .
الصني أكمل الدراسة االستقصائية الوطنية الثانية لألمساء اجلغرافية ()GEGN.2/2019/CRP.114
إعادة تنظيم األمساء اجلغرافية البحرية وأنش ة التوعية)GEGN.2/2019/CRP.119( 2018-2017 ،
نشر املبادو التوجيملية لتوحيد األمساء اجلغرافية ،ال بعة الثالثة ()GEGN.2/2019/CRP.120
قواعد تس ـ ـ ــمية األماكن يف فيكتوريا  -املت لبات القانونية لعام  2016فيما يتعلق بتس ـ ـ ــمية ال رق واملعامل
واملواقع يف فيكتوريا ()GEGN.2/2019/CRP.126
طريق للمضــي قدما فيما يتعلق ببند جدول األعمال املعنون ”املعامل اليت تتجاوز ن اق الســيادة الواحدة“
()GEGN.2/2019/CRP.130
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(ب) المبادئ التوجيهية المتعلقة باألسماء ال بغرافية لمحرري الخرائط وغيرهم من المحررين ألغراض
االستخدام الدولي
وفقا للقرار م 4/4-ال اخت يف مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية ،أو ـ ـ ـ املؤمتر
بتشجيع البلدان عل نشر املبادو التوجيملية املتعلقة باألمساء ال بغرافية حملرر اخلرائ و م من احملررين
وإبقائملا حمدثة .ويوا ـ ـ ـ ـ ــل منس ـ ـ ـ ـ ــق األعمال املنف ة يف إطار ا البند تقدمي الدعم إىل الدول األعض ـ ـ ـ ـ ــاء
لعداد تلك املبادو التوجيملية و ديثملا ونش ـ ـ ــر ا .وس ـ ـ ــيعرض عل فريق اخلرباء ،للعلم والنظر ،تقرير أعده
املنس ـ ـ ـ ــق ،يبني في وض ـ ـ ـ ــع املبادو التوجيملية املتعلقة باألمساء ال بغرافية احملدثة واجلديدة ،ويص ـ ـ ـ ــي اجلملود
الرامية إىل نشــر املبادو التوجيملية وإتاحتملا ،ويمليب بالبلدان األعضــاء اليت ال توجد لديملا مبادو توجيملية
أن تقوم باعداد ا.
الوثائق
مبادو توجيملية متعلقة باألمساء ال بغرافية أل راض رسم اخلرائ  :السويد

)(GEGN.2/2019/17/CRP.17

تو ية متعلقة بتسمية ال رق العامة يف أملانيا ()GEGN.2/2019/20/CRP.20
دي الورقة املعنونة” :املبادو التوجيملية املتعلقة باألمساء ال بغرافية حملرر اخلرائ و
فنلندا“ ()GEGN.2/2019/57

م من احملررين:

 - 8المنافع االجتماعية واالق تص ا ااادية ،ودعم التنمية المس ا ااتدامة ،والتدابير المتخحة والمقترحة لتنفيح
القرارات ،وتقييم عمل فريق الخبراء
(الفريق العامل المعني بالتقييم والتنفيح)
يتناول فريق اخلرباء مسألة تنفي اململام املسندة مبقتض القرارات املتخ ة يف مؤمترات األمم املتحدة السابقة
املعنية بتوحيد األمساء اجلغرافية ويف اجتماعات فريق خرباء األمم املتحدة اجلديد املعين باألمساء اجلغرافية،
باعتبار ذلك أحد أ داف  .ويف إطار ا البند من جدول األعمال ،س ـ ـ ـ ـ ـ ـ كم العروض واملناقشـ ـ ـ ـ ـ ــات عل
التداب الرامية إىل تنفي القرارات ،وعل اخلربات املكتس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة يف تنفي ا ،يف س ـ ـ ـ ـ ـ ــياق فريق اخلرباء أو عل
املس ـ ـ ــتوى ال ُق ور  .ويتوقع أن تؤد املناقش ـ ـ ــات املتعلقة بتنفي القرارات إىل املميد من الت ورات عن طريق
قيق منـافع اجتمـاعيـة واقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة ودعم خ ـة التنميـة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة لعـام  .2030وقـد اختـ حىت اآلن
ما جمموع  211قرارا .وسـ ـ ــتعقد أيض ـ ـ ـاً مناقشـ ـ ــات فيما يتعلق بعمل فريق اخلرباء وفعاليت  ،مبا يف ذلك يف
النظر يف ضرورة قيام البلدان النامية بتوحيد األمساء اجلغرافية عل الصعد الوطنية وزيادة فعالية االجتماعات
واهليئات الفرعية التابعة لفريق اخلرباء.
الوثائق
تقرير عن تنفيـ ـ نيوزيلن ــدا القرارات املتخـ ـ ة يف مؤمترات األمم املتح ــدة املعني ــة بتوحي ــد األمس ــاء اجلغرافي ــة
)(GEGN.2/2019/34/CRP.34

النسـ ـ ـ ـ ــخة العربية للقرارات املتخ ة يف مؤمترات األمم املتحدة األحد عشـ ـ ـ ـ ــر املعنية بتوحيد األمساء اجلغرافية
)(GEGN.2/2019/42/CRP.42
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تقرير الفريق العامل املعين بالتقييم والتنفي

)(GEGN.2/2019/46/CRP.46

تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوار كمجملود لتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــييق الفجوات بني السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ــات احملليـ ـ ــة يف دولـ ـ ــة إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيـ ـ ــل
)(GEGN.2/2019/82/CRP.82

مواءم ــة عم ــل فريق خرباء األمم املتح ــدة املعين ب ــاألمس ــاء اجلغرافي ــة مع مقررات اجلمعي ــة الع ــام ــة واجمللس
االقتصاد واالجتماعي وقرارا ما )(GEGN.2/2019/83/CRP.83
الفرق اليت تتيحمل ــا ملف ــات بي ــان ــات األمس ــاء اجلغرافي ــة واملع ــاجم اجلغرافي ــة ل ــدعم خ ــة ع ــام 2030
)(GEGN.2/2019/CRP.104

 - 9المسائل المتعلقة بالدعاية لفريق الخبراء وتمويل مشاريع الفريق
(الفريق العامل المعني بالدعاية والتمويل)
س ـ ـ ـ ـ ـ ــيعرض عل فريق اخلرباء ،للعلم ،التقرير الـ أعــده الفريق العــامــل الـ يبني فيـ أ ــداف الفريق العــامــل
وأنش ت يف إذكاء الوعي باحلاجة إىل توحيد األمساء اجلغرافية ويف تعميم احلضور الرقمي لفريق اخلرباء عل شبكة
الن ن ويف وسـ ـ ـ ــائل التوا ـ ـ ـ ــل االجتماعي ومن خالل جمموعة املواد العالمية لفريق اخلرباء .ويسـ ـ ـ ــل الفريق
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
االحتفال بيوم األمساء اجلغرافية يف كندا
تقرير الفريق العامل املعين بالدعاية والتمويل ()GEGN.2/2019/CRP.109
)(GEGN.2/2019/73/CRP.73

 - 10األنش ة المتعلقة بتوحيد األسماء الجغرافية عل الصعيد الوطني في أفريقيا
(فريق العمل المعني بأفريقيا)
أنشـ ـ ــأ فريق اخلرباء يف دورت الثانية والعش ـ ـ ـرين املعقودة يف عام  2004فريق العمل املعين بأفريقيا ،من أجل
تش ـ ـ ــجيع توحيد األمساء اجلغرافية وتعميمه عل ن اق القارة .وس ـ ـ ــيعرض عل فريق اخلرباء تقرير فريق العمل
املعين بأفريقيا ،ال يبني في فريق العمل بالتفصــيل األنش ـ ة املض ـ لع هبا يف الف ة ما بني عامي 2017
و  ،2019مبـا يف ذلـك املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة يف االجتمـا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنو للجنـة القليميـة ملبـادرة األمم املتحـدة لدارة
املعلومات اجلغرافية املكانية عل الصـ ــعيد العاملي املعنية بأفريقيا .ويدع فريق اخلرباء إىل اعتماد تقرير فريق
العمل وإىل تقدمي توجيملات ل بشأن املرحلة التالية من عمل .
الوثائق
تقرير فريق العمل املعين بأفريقيا ()GEGN.2/2019/15/CRP.15
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 - 11تعليم األسماء ال بغرافية
(الفريق العامل المعني بالدورات التدريبية في مجال دراسة األسماء ال بغرافية)
س ــيعرض عل فريق اخلرباء التقرير ال أعده الفريق العامل وال يص ــي في العمل اجلار بالتنس ــيق مع
الشعبة املعنية من فريق اخلرباء ،وباملساعدة
البلدان املضيفة أو معملد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ أو ُ
املقدمة من تلك اجلملات فيما يتعلق مبا تنظم من دورات تدريبية يف جمال األمساء ال بغرافية .وس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعرض
أيض ـاً آخر الت ورات يف جمال التدريب املقدم عرب شــبكة الن ن  ،مثل الدورة اللك ونية املتعلقة باألمساء
ال بغرافية ،ودليل التدريب يف جمال األمساء ال بغرافية.
الوثائق
تقرير الفريق العامل املعين بالدورات التدريبية يف جمال دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األمساء ال بغرافية للف ة 2019-2017
()GEGN.2/2019/CRP.107
 - 12مص لحات األسماء ال بغرافية
(الفريق العامل المعني بمص لحات األسماء ال بغرافية)
أنش ـ ـ ـ ــل الفريق العامل يف عام  .1989و و مس ـ ـ ـ ــؤول عن إعداد مس ـ ـ ـ ــرد ملصـ ـ ـ ـ ـ لحات األمساء ال بغرافية
واس ـ ـ ـ ــتعراض التحديثات املدخلة عل املس ـ ـ ـ ــرد ووض ـ ـ ـ ــع قاعدة بيانات للمصـ ـ ـ ـ ـ لحات تفي بالغرض .وقد
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت عــدة طبعــات من مسـ ـ ـ ـ ــرد مص ـ ـ ـ ـ ـ لحــات أل راض توحيــد األمســاء اجلغرافيــة ،كــان آخر ــا يف
ع ــام  .2002ويف مؤمتر األمم املتح ــدة الت ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع املعين بتوحي ــد األمس ــاء اجلغرافي ــة ،املعقود يف نيويورك
يف  ،2007مت اعتماد إضافة للمسرد.
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــيعرض عل فريق اخلرباء تقرير الفريق العامل .ويس ـ ـ ـ ـ ـ ــل الفريق العامل يف تقريره الض ـ ـ ـ ـ ـ ــوء عل عمل
يف اســتعراض التحديثات املدخلة عل مســرد املصـ لحات ال بغرافية وإنشــاء قاعدة بيانات للمصـ لحات
تفي بالغرض .وســتعرض أيضـاً عل فريق اخلرباء تقارير ذات ــلة أعد ا خرباء من يتلي ال ُشـعب التابعة
لفريق اخلرباء .ويدع فريق اخلرباء إىل اعتماد تقرير الفريق العامل وإىل تقدمي توجيملات ل بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن املرحلة
التالية من عمل .
الوثائق
ت ـق ـري ــر ال ـف ـري ــق ال ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــل امل ـع ــين مبصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـح ـ ـ ــات األمس ـ ـ ــاء ال ـ ـب ـغ ـراف ـي ـ ـ ــة ل ـل ـف ـ ة 2019-2017
()GEGN.2/2019/CRP.102
 - 13األسماء الجغرافية باعتبارها ثقافة وتراثاً وهوية ،بما فيها لغات الشعوب األصلية ولغات األقليات
واللغات اإلقليمية ومسائل تعدد اللغات
(الفريق العامل المعني باألسماء الجغرافية باعتبارها تراثا ثقافيا)
أنشل الفريق العامل عمال بالقرار م ،1/8-ال اخت يف مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين بتوحيد األمساء
اجلغرافية ،املعقود يف برلني ،بأملانيا ،يف عام  .2002وكان يعرف سابقا باسم الفريق العامل املعين بال وي
ألمساء أماكن اليت تستخدمملا جمموعات السكان األ ليني واألقليات.
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ويتمثل دف الفريق العامل يف الش ـ ـ ـراف عل األنش ـ ـ ـ ة املتعلقة بال وي لألمساء اجلغرافية اليت يس ـ ــتخدمملا
الســكان األ ــليون واألقليات باعتبار ذلك وســيلة ملوا ــلة احلفاث عل ثقافة جمموعات األقليات والســكان
األ ــليني و/أو تنشــي ملا .ويعمل الفريق عل تســلي الضــوء عل العالقة بني أمساء األماكن وال اث الثقايف
وعل مس ــاعدة البلدان يف وض ــع عمليات مناس ــبة لض ــمان احلفاث عل ه العالقة .وس ــيعرض عل فريق
اخلرباء تقرير الفريق العامل .ويس ـ ـ ــل الفريق العامل يف تقريره الض ـ ـ ــوء عل عمل يف تنفي خ ة عمل احلالية.
الشعب خبصوق ا املوضو .
وستعرض أيضاً عل فريق اخلرباء تقارير ذات لة أعد ا خرباء من يتلي ُ
ويدع فريق اخلرباء إىل اعتماد تقرير الفريق العامل وإىل تقدمي توجيملات ل بشأن املرحلة التالية من عمل .
الوثائق
أي ـي ـ ـ ــة أمس ـ ـ ــاء األم ـ ـ ــاكــن يف تــوز أن ـوا األح ـي ـ ـ ــاء الــربي ـ ـ ــة وف ـوائ ـ ـ ــد ـ ـ ــا يف ع ـم ـل ـي ـ ـ ــة إع ـ ـ ــادة ال ـتــوطــني
()GEGN.2/2019/7/CRP.7
تقرير نيوزيلندا حول مش ــرو دم أطلس ي رناجنا أو نغا و لل اث الثقايف ،كا ورو مانو ،مع املعجم
اجلغرايف للمجلس اجلغرايف النيوزيلند ()GEGN.2/2019/35/CRP.35
تقرير نيوزيلندا عن التوا ل الفعال مع جمموعات الشعوب األ لية ()GEGN.2/2019/36/CRP.36
األمساء اجلغرافية كأدوات اجتماعية ثقافية وتنظيمملا ()GEGN.2/2019/52/CRP.52
مس ـ ـ ـ ـ ـ ــف الس ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــات الدولية املتعلق باألمساء اجلغرافية بلغات الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب األ ـ ـ ـ ـ ـ ــلية ولغات األقليات
()GEGN.2/2019/71/CRP.71
تقرير الفريق العامل املعين باألمساء اجلغرافية باعتبار ا تراثا ثقافيا

)(GEGN.2/2019/85/CRP.85

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة إنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء أفرقـ ــة عـ ــاملـ ــة أو أفرقـ ــة عـ ــاملـ ــة فرعيـ ــة معنيـ ــة بنظم تـ ــدوين اللغـ ــات
()GEGN.2/2019/CRP.94

املكتوبـ ــة

القاموي الشبكي اخلاق بأمساء األماكن باللغة الستونية ()GEGN.2/2019/CRP.99
تشجيع استخدام لغات السكان األ ليني ()GEGN.2/2019/CRP.127
 - 14التسميات األجنبية
(الفريق العامل المعني بالتسميات األجنبية)
أنش ـ ـ ـ ـ ــل الفريق العامل املعين بالتس ـ ـ ـ ـ ــميات األجنبية يف عام  ،2002عمال بالقرار م ،4/8-ال اخت يف
مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية .وس ـ ـ ـ ــتعرض عل فريق اخلرباء ورقات مقدمة من
خرباء تتضمن تفا يل االجتا ات احلالية يف استخدام التسميات األجنبية (عمال بالقرار م 18/3-املتخ
يف مؤمتر األمم املتحدة الثال ) وك لك معلومات مســتكملة عن املشــرو املتعلق مبعاجلة جمموعة من قوائم
التسـ ــميات األجنبية (عمال بالقرارات م 28/2-و م 29/2-و م 35/2-املتخ ة يف مؤمتر األمم املتحدة
الثــاين و م 19/3-املتخـ يف مؤمتر األمم املتحــدة الثــالـ ) .ويــدع فريق اخلرباء إىل اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض الوثــائق
املقدمة والنظر يف القيام بأعمال أخرى.
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الوثائق
ال بعة اجلديدة لقائمة األمساء اجلغرافية يف العامل باللغة البولندية ()GEGN.2/2019/26/CRP.26
األمساء األجنبية باللغة السويدية ()GEGN.2/2019/38/CRP.38
املعجم اجلغرايف للتسميات األجنبية الفنلندية عل الن ن ()GEGN.2/2019/54/CRP.54
احلد الفا ل بني ”ما يعود لنا“ و ”ما يعود هلم“ ترمس أمساء األماكن ()GEGN.2/2019/62/CRP.62
دراسة استقصائية عن استخدام التسميات األجنبية ()GEGN.2/2019/64/CRP.64
تقرير الفريق العامل املعين بالتسميات األجنبية ()GEGN.2/2019/92/CRP.92
 - 15ملفات بيانات ومعاجم األسا ا ا ااماء ال بغرافية (معالجة البيانات واألدوات ،وإدارة قواعد البيانات،
ونشر البيانات :المنتجات والخدمات)
(الفريق العامل المعني بملفات بيانات ومعاجم األسماء ال بغرافية)
يف إطار البند  15من جدول األعمال املؤق  ،س ــيجر مناقش ــة ما يلي :املس ــائل املتعلقة هبيكل وحمتوى
ملفــات بيــانــات األمســاء ال بغرافيــة ،وإنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وتعملــد ونوات قواعــد البيــانــات ومعــاجم األمســاء ال بغرافيــة
وجوانب من أش ـ ـ ـ ــكال ومعاي تبادل بيانات األمساء ال بغرافية .وميكن أن ينص ـ ـ ـ ــب ال كيم عل مواض ـ ـ ـ ــيع
تقنية ،من قبيل مجع البيانات بدعم من تكنولوجيا املعلومات ،وتصــنيي البيانات ،ووضــع ساذج للبيانات،
ووض ـ ــع ت بيقات (ش ـ ــبكية) لقواعد البيانات؛ أو عل مواض ـ ــيع ذات طابع اس ـ ـ ـ اتيجي أكرب ،مثل العمل
عل ســني إدماج معلومات األمساء اجلغرافية ضــمن اهلياكل األســاســية للبيانات املكانية عل الصــعيدين
الوطين والدويل وأل راض خ ة عام  2030و قيق أ داف التنمية املســتدامة .وميكن أيضـاً تناول ما يلي:
الدروي املس ـ ـ ـ ــتفادة من خالل الربام أو املش ـ ـ ـ ــاريع وأفض ـ ـ ـ ــل املمارس ـ ـ ـ ــات املتعلقة باألمساء اجلغرافية عل
الص ـ ــعيدين الوطين والدويل ،مبا يف ذلك فيما يتعلق باس ـ ــتغالل ما أُقر ـ ــحت بأس ـ ــاليب مدعومة تقنيا من
معلومات جغرافية مقدمة طوعاً وبيانات مســتمدة من جمموعة كب ة من املصــادر اخلارجية ،يف إطار العمل
الوطين املتعلق بتوحيد األمساء ال بغرافية.
الوثائق
تقرير الفريق العامل املعين مبلفات بيانات ومعاجم األمساء ال بغرافية ()GEGN.2/2019/18/CRP.18
تعملد قاعدة بيانات األمساء اجلغرافية ونشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ا يف اهلياكل األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية للبيانات املكانية األملانية موجم
()GEGN.2/2019/21/CRP.21
تقرير مرحلي عن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجــدات معجم األمســاء ال بغرافيــة يف إطــار اخلــدمــات األوروبيــة املتعلقــة بتحــديــد
األماكن ()GEGN.2/2019/22/CRP.22
جتربة إعداد خري ة عل شبكة الن ن باألحرف الالتينية باستخدام معلومات األمساء اجلغرافية املستمدة
من بيانات ال ابيع االجتا ية ()GEGN.2/2019/24/CRP.24
ت ور قاعدة البيانات الوطنية لألمساء اجلغرافية جبمملورية إيران السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية ،وإرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء نظام لتلقي اآلراء
التعقيبية من املستخدمني و سني املعلومات ()GEGN.2/2019/27/CRP.27
19-06445
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تقرير نيوزيلندا  -بشأن ت ور العمل املتعلق مبعجم نيوزيلندا اجلغرايف ()GEGN.2/2019/37/CRP.37
فوائد احملددات الوحيدة الثابتة لألماكن املسماة وأمساء األماكن ()GEGN.2/2019/55/CRP.55
قاعدة البيانات الوطنية لألمساء اجلغرافية يف الصني ()GEGN.2/2019/CRP.115
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجــل األمســاء اجلغرافيــة  -مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتودعنــا الفيكتور ألمســاء األمــاكن وتــاريخ أمســاء األمــاكن الثقــافيــة
()GEGN.2/2019/CRP.125
تبسي وتوحيد رموز حالة اعتماد األمساء ال بغرافية ()GEGN.2/2019/CRP.133
 - 16نظم الكتابة والن ق
(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
يتلي نظم الكتابة باحلروف الالتينية اليت ور وض ـ ــعملا يف بلدان تس ـ ــتخدم نظم كتابة روف التينية
أو حــالــة النظم اليت وافقـ عليملــا األمم املتحــدة وور تنفيـ ــا يف البلــدان املعنيــة .وبــاملثــل ،ميكن للبلــدان
املشـ ـ ــاركة يف الدورة أن تعد تقارير عن التقدم ال أحرزت يف وضـ ـ ــع وتنفي نظم للكتابة باحلروف الالتينية
لألمساء اجلغرافية .وميكن أيضاً أن تتناول الورقات املقدمة مسائل تتعلق بن ق األمساء اجلغرافية.
الوثائق
تقرير الفريق ا لعامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية :احلالة الرا نة لنظم األمم املتحدة لكتابة األمساء
اجلغرافية باحلروف الالتينية ()GEGN.2/2019/11/CRP.11
 - 17مسائل أخرى تتعلق باألسماء ال بغرافية
من املس ـ ـ ـ ــلم ب أن الدول األعض ـ ـ ـ ــاء وال ُشـ ـ ـ ـ ـعب واألفرقة العاملة التابعة لفريق اخلرباء س ـ ـ ـ ــتقدم ورقات تقنية
مواض ـ ـ ـ ـ ـ ــيع الفريق العامل املتعلقة ببنود جدول األعمال .وفيما يتعلق بالبند  17من
ال تندرج من قيا
جدول األعمال املؤق  ،س ــتعرض عل فريق اخلرباء ورقات ض ــمن ه الفئة ذات ــلة ببنود جدول
األعمال األخرى .وسينظر يف البند  17بتوجي من الرئيس.
الوثائق
الشعب اجلغرافية واللغوية واألفرقة العاملة.
ورقات تقدمملا الدول األعضاء و ُ
 - 18الترتيبات المتعلقة بدورة فريق الخبراء لعام 2021
وفقا للمادة  6من النظام الداخلي للفريق ،عل النحو املنص ــوق علي يف مقرر اجمللس  ،264/2018س ــينظر
الفريق يف جــداول األعمــال املؤقتــة اخلــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ واملواعيــد املق حــة لــدورة عــام  2021يف دورتـ املقبلــة .وووز
للممثلني املشاركني يف الدورة اق اح بنود أو تعديالت لدراجملا يف جدول األعمال املؤق .
الوثائق
جدول األعمال املؤقَّ لدورة عام .2021
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 - 19مسائل أخرى
الشعب توجي انتباه فريق اخلرباء إىل مسائل أخرى.
قد يود ثلو الدول األعضاء و ُ
الوثائق

مل يرد أ طلب لتقدمي وثائق مسبقة.
 - 20عرض القرارات واعتمادها
س ـ ـ ـ ـ ـ ــتعرض يف إطار ا البند مجيع املق حات لينظر فيملا فريق اخلرباء .وس ـ ـ ـ ـ ـ ــتُعرض عل فريق اخلرباء ورقة
رمسية تتضــمن مشــاريع املقررات والقرارات املقدمة من املقررين ،وســيدع إىل اعتماد مشــاريع املقررات
لدورة عام .2019
الوثائق
ورقة

رمسية تتضمن مشاريع املقررات.

 - 21اعتماد التقرير المتعلق بأعمال دورة عام 2019
س ــيعرض عل فريق اخلرباء التقرير املتعلق بأعمال دورة عام  2019ال يغ ي املس ــائل التنظيمية املتعلقة
بعمل  .وس ــي لب من فريق اخلرباء أن يعتمد التقرير املتعلق بأعمال دورة عام  ،2019وأن يعملد إىل املقرر
مبملمة تنظيم ووضع يف يغت النملائية لتقدمي إىل اجمللس االقتصاد واالجتماعي.
الوثائق
مشرو تقرير فريق اخلرباء عن دورت لعام .2019
 - 22انتخاب أعضاء المكتب لدورة عام 2021
س ــيجر انتخاب أعض ــاء املكتب وفقا للمادتني  7و  8من النظام الداخلي ،عل النحو املنص ــوق علي
يف مقرر اجمللس .264/2018
الوثائق

ال يت لب ا البند أ وثائق.
 - 23اختتام الدورة
وفقــا للمــادة  14من النظــام الــداخلي لفريق اخلرباء ،يقوم الرئيس بــاعالن اختتــام كــل جلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عــامــة من
جلسات الفريق.
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