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 الجغرافيةفريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء 
 2019دورة عام 
    2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 

 مشروع تقرير  
  

 )مجهورية كوريا( تشو سانغي :املقرران
 )الواليات املتحدة األمريكية( بالمرترينت  

  
 تنظيم الدورة  

 افتتاح الدورة ومدتها - ألف 
، عقد فريق خرباء األمم املتحدة املعين 2018/2عمالً بقرار اجمللس االقتصـــــــــــــــا    اال تماعي  - 1

نيســــــــــــــــــان/ بريــــل  ة  29بــــاألاــــاء ادغرافيــــة   رتــــا األ ة يفقر األمم املتحــــدة   نيويورك   ال  ة م  
  لسات. ] [.  عقد فريق اخلرباء 2019أيار/مايو  3
 

 الحضور - باء 
عجلغ ادغرافية/اللغوية ل ريق اخلرباء )انملر املرفق(.  تر  قا مة ] [ الد رة  حضــر - 2 مشــاركا لولون الشــ 

 .[]/GEGN.2/2019 املشاركني   الوثيقة
 

 أعضاء مكتب الدورة - جيم 
 تألف مكتغ الد رة م  األعضاء التالية أااؤهم:  - 3

 الر يس:  
 بيل  ات )أس اليا( 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/%5b%5d


 GEGN.2/2019/L.1 

 

2/6 19-07187 

 

 نا با الر يس:  
 حس  الدي  عابدي  ) ند نيسيا( 

 بيدير غاميلتوفت )النر يج( 
 املقرران:  

 سانغي تشو )مجهورية كوريا( 
 ترينت باملر )الواليات املتحدة األمريكية( 
. /https://unstats.un.org/unsd/ungegn/divisionsلالطالع على أااء رؤساء الش عغ انملر الرابط التايل:  

 : كانت مكاتغ األفرقة العاملة مكونة على النحو التايل
 ال ريق العامل املعين بأفريقيا

 اال تماع:الداعي  ة 
  براهيم عطو  

 املبا ئ التو يهية املتعلقة باألااء الطبغرافية حملرر  اخلرا ط  غريهم م  احملرري  ألغراض االستخدام الد يل
 :الداعي  ة اال تماع

 غريهار  رامبل 
 ال ريق العامل املعين بالد رات التدريبية   جمال  راسة األااء الطبغرافية

 :عالداعي  ة اال تما 
 بيدير غاميلتوفت  

 ال ريق العامل املعين يفل ات بيانات  معا م األااء الطبغرافية
 :الداعي  ة اال تماع

  يور يو زاكيد  -بيري  
 ال ريق العامل املعين يفصطلحات األااء الطبغرافية

 :الداعي  ة اال تماع
 ترينت باملر 

 الالتينيةال ريق العامل املعين بنملم الكتابة باحلر ف 
 :الداعي  ة اال تماع

 بي  بال 
 كاثري  تشيوام 

 ال ريق العامل املعين بأااء البلدان
 :الداعيان  ة اال تماع

  ليزابث كال اران  

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/divisions/
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 ليو  يلون 
 ال ريق العامل املعين بالدعاية  التمويل

 :الداعي  ة اال تماع
 بيدير غاميلتوفت 

 ن يذال ريق العامل املعين بالتقييم  الت
 :الداعي  ة اال تماع

 سانغي تشو 
 ال ريق العامل املعين بالتسميات األ نبية

 :الداعي  ة اال تماع
 كوهي  اتانايب 

 ال ريق العامل املعين باألااء ادغرافية باعتبارها تراثا ثقافيا 
 :الداعي  ة اال تماع

 آنيت تورنسيو 
 

 البيانات االفتتاحية - دال 
 ،األمينة العامة املســـــــــــاعدة لتنســـــــــــيق الســـــــــــياســـــــــــات  الشـــــــــــ  ن املشـــــــــــ كة بني الوالياتافتتحت  - 4

 أشــــــرفت على عملية انتخا   2019نيســــــان/أبريل  29فرانشــــــيســــــكا ســــــباتوليســــــانو، الد رة    - ماريا
  الر يس.  أ ة الر يس، بيل  ات )أس اليا(، يفالحملات افتتاحية  أ  ز املهام الر يسية املقبلة.

ت نا بة ر يســة اجمللس االقتصــا    اال تماعي، كريا كريســتيان  انغانان أســوســينا )ال لبني(،  أ ل - 5
ببيان نيابة ع  ر يســــة اجمللس.  أ لت أيضــــا ببيان األمينة العامة املســــاعدة لتنســــيق الســــياســــات  الشــــ  ن 

 املش كة بني الوكاالت، السيدة سباتوليسانو. 
 

 إقرار جدول األعمال - هاء 
نيســـــــان/أبريل،  د ل أعمالا امل قت  29ر فريق اخلرباء، أيضـــــــا    لســـــــتا األ ة املعقو ة   أق - 6
(GEGN.2/2019/1/Rev.1:على النحو التايل ) 

 افتتاح الد رة. - 1 
 انتخا  أعضاء املكتغ. - 2 
 مسا ل تنمليمية: - 3 
 اعتما  النملام الداخلي؛ )أ(  
 قرار  د ل األعمال؛ ) (  
 تنمليم األعمال، يفا   ذلك  نشاء اهليئات ال رعية؛ )ج(  

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1/Rev.1
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  ثا ق ت ويض املمولني. ) (  
 تقريرا الر يس  األمانة. - 4 
 التقارير املقدمة م : - 5 
 ادغرافية؛ احلكومات ع  احلالة   بلداهنا  ع  التقدم احملرز   توحيد األااء )أ(  
 الُشعغ التابعة ل ريق اخلرباء؛ ) (  
 ال ريق العامل املعين بأااء البلدان؛ )ج(  
 اال تماعات  امل مترات الوطنية  الد لية. ) (  
 التعا ن  االتصال مع املنملمات األخرى: - 6 
 املنملمات الد لية؛ )أ(  
املعنيــة بــة ارة املعلومــات ادغرافيــة اللجنــة االقتصــــــــــــــــا يــة ألفريقيــا  دنــة اخلرباء  ) (  

 املكانية على الصعيد العاملي.
 توحيد األااء ادغرافية على الصعيدي  الوطين  الد يل: - 7 
مجع األااء  املعادة م  قبل املكاتغ  السلطات الوطنية  املعامل اليت تتجا ز  )أ(  

 نطاق السيا ة  التعا ن الد يل؛
املتعلقــــة بــــاألاــــاء الطبغرافيــــة حملرر  اخلرا ط  غريهم م   املبــــا ئ التو يهيــــة ) (  

 احملرري  ألغراض االستخدام الد يل.
املنافع اال تماعية  االقتصــــــــــا ية،   عم التنمية املســــــــــتدامة،  التدابري املتخذة  املق حة  - 8 

 يذ(.لتن يذ القرارات،  تقييم عمل فريق اخلرباء )ال ريق العامل املعين بالتقييم  التن 
املســـــــــــــــا ل املتعلقة بالدعاية ل ريق اخلرباء  متويل مشـــــــــــــــاريع ال ريق )ال ريق العامل املعين  - 9 

 بالدعاية  التمويل(.
املســـــــــــــــا ل املتعلقة بالدعاية ل ريق اخلرباء  متويل مشـــــــــــــــاريع ال ريق )ال ريق العامل املعين  - 10 

 بالدعاية  التمويل(.
 ريق العامل املعين بالد رات التدريبية   جمال  راســـة األااء تعليم األااء الطبغرافية )ال - 11 

 الطبغرافية(.
 مصطلحات األااء الطبغرافية )ال ريق العامل املعين يفصطلحات األااء الطبغرافية(. - 12 
األااء ادغرافية باعتبارها ثقافة  تراثاً  هوية، يفا فيها لغات الشــــــعو  األلــــــلية  لغات  - 13 

 اللغــات القليميــة  مســــــــــــــــا ــل تعــد  اللغــات )ال ريق العــامــل املعين بــاألاــاء ادغرافيــة  األقليــات
 باعتبارها تراثا ثقافيا(.

 التسميات األ نبية )ال ريق العامل املعين بالتسميات األ نبية(. - 14 
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مل ــات بيــانــات  معــا م األاــاء الطبغرافيــة )معــادــة البيــانــات  األ  ات،    ارة قواعــد  - 15 
البيانات،  نشـــــــــــــــر البيانات: املنتجات  اخلدمات( )ال ريق العامل املعين يفل ات بيانات  معا م 

 األااء الطبغرافية(.
 نملم الكتابة  النطق )ال ريق العامل املعين بنملم الكتابة باحلر ف الالتينية(. - 16 
 مسا ل أخرى تتعلق باألااء الطبغرافية. - 17 
 .2021بد رة فريق اخلرباء لعام  ال تيبات املتعلقة - 18 
 مسا ل أخرى. - 19 
 عرض القرارات  اعتما ها. - 20 
 .2019اعتما  التقرير املتعلق بأعمال   رة عام  - 21 
 .2021انتخا  أعضاء املكتغ لد رة عام  - 22 
 اختتام الد رة. - 23 

نيســــــان/أبريل، تنمليم أعمالا امل قت  29 أقر فريق اخلرباء، أيضــــــا    لســــــتا األ ة املعقو ة    - 7
(GEGN.2/2019/3.) 
م   د ل  4نيســـــــــــــــان/أبريل،   البند  29 نملر فريق اخلرباء،   ادلســـــــــــــــة األ ة، املعقو ة    - 8

يت أجنزها فريق اخلرباء حىت اآلن، األعمال  استمع  ة عر ض التقارير املقدمة م  الر يس بشأن األعمال ال
  ممول أمانة شعبة الحصاءات   األمم املتحدة األمانة بشأن تقرير األمانة. 

م   د ل األعمال  اســتمع  ة عر ض التقارير  5   ادلســة الوانية، نملر فريق اخلرباء   البند  - 9
البلدان،  اســـــــــــــــتمع  ة بيانات أ ة  ا ممولو املقدمة م  الداعي  ة ا تماع ال ريق العامل املعين بأااء 

 الد ل األعضاء  الشعغ.
 

 اعتماد التقرير - واو 
مشــــــــــــر عجل التقرير ع   2019أيار/مايو  3اعتمد فريق اخلرباء    لســــــــــــتا العاشــــــــــــرة املعقو ة    - 10

(، لتقدلا  ة اجمللس اال تماعي  االقتصـــــــــــــــا  ،  أذن ملقرريا GEGN.2/2019/L.1أعمال   رتا األ ة )
 بوضع الصيغة النها ية للتقرير بالتشا ر مع أعضاء مكتبا  أمانتا.

 
 الوثائق - زاي 

لك  االطالع على الوثا ق املعر ضــــــــــة على فريق اخلرباء     رتا األ ة   املوقع الشــــــــــبكي لشــــــــــعبة  - 11
-https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2019الحصـــــــــــــــاءات   األمم املتحدة على الرابط التايل: 

new-york-ungegn-1st-session/#documents. 

  

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/3
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/L.1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2019-new-york-ungegn-1st-session/#documents
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2019-new-york-ungegn-1st-session/#documents
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 المرفق األول
 قائمة بأسماء الشُّعب الجغرافية/اللغوية  

 
 شعبة  سط أفريقيا
 شعبة أفريقيا الشرقية
 شعبة أفريقيا ادنوبية
 شعبة أفريقيا الغربية

 الشعبة العربية
 )باستوناء الصني(شعبة آسيا الشرقية 

 شعبة  نو  شرق آسيا 
 شعبة  نو  غر  آسيا )باستوناء البلدان العربية( 

 شعبة بلدان البلطيق 
 شعبة اللغات السلتية

 شعبة الصني 
 شعبة البلدان الناطقة باهلولندية  األملانية 

 شعبة شرق أ ر با الوسطى   نو  شرق أ ر با
 ها شعبة أ ر با الشرقية،  مشال آسيا   سط

 شعبة شرق البحر األبيض املتوسط )باستوناء البلدان العربية( 
 شعبة البلدان الناطقة بال رنسية

 شعبة اهلند 
 شعبة أمريكا الالتينية 
 شعبة بلدان الشمال 

 شعبة  نو  غر  احمليط اهلا ئ 
 شعبة البلدان الناطقة بالربتغالية

 اهليلينية -الشعبة الر مانية 
 شعبة اململكة املتحدة 

 شعبة الواليات املتحدة األمريكية/كندا
 


