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 باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة المعني
 2021دورة عام  

 2021أيار/مايو   7-3افتراضي، اجتماع 
 )ب( من جدول األعمال المؤقت* 4البند  

 التقارير المقدمة من: الُشعب التابعة لفريق الخبراء 
   

 تقرير شعبة جنوب شرق آسيا   
  

 موجز**  
 

يتضمن التقرير الكامل عرضا لألنشطة الرئيسية التي اضطلعت بها شعبة جنوب شرق آسيا التابعة  
. وخالل تلك الفترة، عقدت  2020و    2019لفريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسممممماء الفيرافية في عامي 

 الشعبة اجتماعيها السابع والثامن.

كحدث جانبي على   2019أيار/مايو    1اجتماعها السمابع في مقر األمم المتحدة في  وعقدت الشمعبة  
. وشمممممممارج في امجتماع مندونو يندونيسممممممميا ونروني دار السمممممممالم وتايلند 2019هامش دورة فريق الخبراء لعام  

عمل  وجمهورية مو الديمقراطية الشمممممممعبية وسمممممممنيافورة وكمبوديا. واعتمدت البلدار األعضممممممماء الحاضمممممممرة خطة  
 ، التي اقترحها رئيس الشعبة. وتتألف خطة العمل من األنشطة الرئيسية التالية:2022-2019الشعبة للفترة 

 قاعدة البيانات اإلقليمية ومعايير المعفم الفيرافي؛ )أ( 

 اجتماع شعبة جنوب شرق آسيا؛ )ب( 

 خريطة يقليمية ألعضاء شعبة جنوب شرق آسيا؛ )ج( 

 مصطلحات عامة. )د( 

انت الخطة األصمممممملية هي عقد امجتماع الثامن للشممممممعبة بالحضممممممور الشممممممخصممممممي في تمو /يولي   وك 
، بالتزامن مع الحلقة الدراسممممممية والتدريل الدوليين بشممممممأر األسممممممماء الطبيرافية.  ير أن  بسممممممبل جائحة  2020

 

 * GEGN.2/2021/1. 
، باللية التي GEGN.2/2021/36/CRP.36أعدت شمعبة جنوب شمرق آسميا التقرير الكامل. وسميتات التقرير في و يقة تحمل الرمز  ** 

 ./https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021ُقّدم بها فقط، على الرابط التالي: 
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ة يلى (، فرضمممممت بلدار كثيرة قيودا على السمممممفر، مما اضمممممطر أمانة الشمممممعب19-مرض فيروس كورونا )كوفيد
 .2021تحويل امجتماع يلى اجتماع يلكتروني. وُأرجئت الحلقة الدراسية والتدريل يلى الرنع الثاني من عام 

، ُعقد امجتماع الثامن للشممممممممممعبة يلكترونيا. وحضممممممممممرت  وفود  2020تشممممممممممرين األول/أكتونر   27وفي  
ورة والفلبين وفييت نام وماليزيا يندونيسممممممممميا ونروني دار السمممممممممالم وجمهورية مو الديمقراطية الشمممممممممعبية وسمممممممممنياف

 وميانمار. وحضر امجتماع أيضا ممثل لألمانة، مقره في نيويورج.

ومتابعة للقرارات التي اعتمدت في اجتماع الشممممممممممعبة السممممممممممابع، أبلح الرئيس بالتقدم المحر  في تنفي    
ألمانة العامة الفرصمممممة  خطة العمل، ال ي شممممممل تحويل الموقع الشمممممبإي للشمممممعبة يلى منبر تعاوني. وا تنمت ا

أيضمما لتشممفيع كل بلد من البلدار األعضمماء في الشممعبة على اسممتعراض مشممروع الخطة امسممتراتيفية ونرنام   
 العمل لفريق الخبراء.

ومن بين القرارات التي اعتممدت في امجتمماع الثمامن كمار هنماج  ممانيمة قرارات تتعلق بمالتقمدم المحر   
لدار األعضممممممماء في الشمممممممعبة، بما في ةلك مشمممممممروع الخطة امسمممممممتراتيفية  واألنشمممممممطة في يطار خطة عمل الب

 ونرنام  العمل لفريق الخبراء.

وترد في التقرير الكامل تفاصممممممممميل القرارات التي اتخ تها الشمممممممممعبة في امجتماعين السمممممممممابع والثامن،   
 في ةلك اإلجراءات المتخ ة للمضي قدما بخطة العمل. بما
 


