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 2021دورة عام  
 2021تموز/يوليه  22 – 2020تموز/يوليه   23

 )ط( من جدول األعمال 18البند 
المسااااااااااداة االقتصاااااااااادمات وال    ات  الم ل  اا   

 الجغراف ت المكان ت 
   

تقرير فريق خ راء األ م المتحاةة الم يي اااألاااااااااامااء الجغراف ات ع  دورتا     
 2021 ل ام

  
 (2021أمار/ اي     7-3)دورة افتراض ت،    

  

 موجز  
إلى  3 في الفترة من  2021ُعقدت دورة فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألســـــماء اليةراعيم لعا   

س  2018/2باســـــــــت دا  مننـــــــــم إلرتروميمس وفقا لقرار المياع ا  تنـــــــــاد  وا جتماعي    2021أيار/مايو   7
 .2021/213ومقرره 

ــيم التي خا  إلي ا   فريق ويبين هذا التقرير األمشـــــــــةم المنفذة خ ل الدورة ويعر  النتاية الرييخـــــــ
ال براءس مركزا في المقا  األول عاى أهميم عماه في دعم الدول األعضــــــــــــاء في تيميغ األســــــــــــماء اليةراعيم  

 وتوحيدها ومشرها وإمشاء ساةات وطنيم معنيم باألسماء.

   
  

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
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المساااااادة التي تتنلا    المجلس االقتصاااااادي واالجتماعي ال ا ف  ا أو التي  -   أوال  
 إل  ا ي جَّ  انتباه  

 ت ص ا    روضت على المجلس العتمادها   -  ألف 
يوصــــــــي فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألســــــــماء اليةراعيم المياعم ا  تنــــــــاد  وا جتماعي  - 1

 باعتماد ما ياي:
 

 1الت ص ت    

 إن المياع ا  تناد  وا جتماعي: 

س الذ   رر بموجبه أن يتولى 2019تموز/يوليه  23المؤرخ   2019/230يشير إلى مقرره  )أ( 
مكتب فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألســـــماء اليةراعيم ورـــــغ مشـــــروة خةم اســـــتراتيييم و رمامة عم  
لفريق ال براء اليديدس وي حظ أن مكتب فريق ال براء  د أخذ في ا عتبار جميغ الشـــــــــروط واســـــــــتوفاها عاى 

س بما في ذلك إجراء ث ث مشــــاورات عالميم ومدوة عبر انمترمل  ب   2019/230المقرر    النحو المةاوب في
 امعقاد الدورة الثاميم لفريق ال براء؛

يرحب بال ةم ا ســـــــتراتيييم و رمامة العم  لفريق خبراء األمم المتحدة المعني باألســـــــماء   )ب( 
 لمعتمدين في دورته الثاميم؛المقدمين إلى فريق ال براء وا 2029-2021اليةراعيم لافترة 

يوافق عاى اعتماد ال ةم ا ســــــــــــتراتيييم و رمامة العم س مغ التخــــــــــــايم ب م ما وثيقم  ا ام   )ج( 
 لاتعدي س عاى أن يقو  فريق ال براء  تقييم ا دوريا لتنفيذها وتحديث ا وتعديا ا حخب ا  تضاء وعند الضرورة؛ 

تقييم هيكـ  هيـااـته الفر ـيم لاتمكين من تحقيق الفعـالـيم  يشــــــــــــــيغ مكـتب فريق ال براء عاى  )د( 
 تنفيذ ال ةم ا ستراتيييم و رمامة العم س وا تراح إعادة تنظيمه إذا ا تضى األمر؛ في

عمبس واألفر م العامامس وأفر م العم  التابعم لفريق ال براء   )ه(  يشـــــــيغ الدول األعضـــــــاءس والشـــــــُ
 إلى تنفيذ ال ةم ا ستراتيييم و رمامة العم  في دورات فريق ال براء. عاى تقديم تقارير عن أمشةت ا الراميم

 
 2الت ص ت    

 إن المياع ا  تناد  وا جتماعي: 

ــير إلى أن اليمميم العامم دعل في  رارها   )أ(  ــبتمبر   25المؤرخ  70/1يشــــــ   2015أياول/ســــــ
د الةابغ المترام  ال ياات والمنتد ــا ــاد  وا جتماعي إلى أن تيخـ يات الحكوميم الدوليم التابعم لامياع ا  تنـ

 ألهداف التنميم المختدامم وما ير ة ا من ص ت؛

عن  2018تموز/يوليه  23النــــادر في  72/305يشــــير أيضــــا إلى  رار اليمميم العامم   )ب( 
بشـــ ن تعزيز المياع ا  تنـــاد  وا جتماعيس الذ  يـــددت عيه   68/1اســـتعرا  تنفيذ  رار اليمميم العامم 

اليمميم عاى أن ي دف المياع إلى تحقيق التآزر وا تخـــــــــا  في عماه بايم رـــــــــمان الرفاءة والفعاليمس وأن 
لتنخــــــــــــــيق  ين جداول أعمال هيااته الفر يم و رامة عما اس مغ رــــــــــــــمان تناول مباد  خةم  يكف  المواءمم وا

 ؛وجوامب ا البالةم األهميم وثةرات التنفيذ في ا 2030التنميم المختدامم لعا  

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/72/305
https://undocs.org/ar/A/RES/72/305
https://undocs.org/ar/A/RES/68/1
https://undocs.org/ar/A/RES/68/1
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ــمـاء اليةراعـيم التي ل ـا صــــــــــــــ ت محتمـام  )ج(  ــر عـدـيدة لتوحـيد األســــــــــــ يقر  وجود عـناصــــــــــــ
 الةبيميم؛ بالبيام 

رمامة عم  فريق ال براء لم يخــترشــى حتى اشن بشــك  كام  الع  م القايممس يخــام ب ن    )د( 
 ين األسماء اليةراعيم و رامة األسماء الوطنيم وعم  فريق ال براء من ج مس وتشكي   أو التي يمكن أن تقو س

 ف م انمخان لابيام والت ثير عاي ا من ج م ثاميم؛

ــماء  يقرر أن ينظر فريق ال براء في   )ه(  النــــــــ ت القايمم حاليتا والمحتم  أن تقو   ين األســــــ
ــات أو البحوث أو ع  ــات العمــ   اليةراعيــم والبياــم وأن يــدرج في عمايــاتــه ومــداو تــه أمثاــم عاى الممــارســـــــــــــ

 النام. ذات
 

 3الت ص ت    

 إن المياع ا  تناد  وا جتماعي: 

ا  تقرير فريق خبراء األمم المتحــدة المعني (أ)  بــاألســــــــــــــمــاء اليةراعيــم عن دورتــه   يحيط عامــت
 (؛E/2021/69) 2021 لعا 

 ؛2023أيار/مايو  5إلى  1في الفترة من  2023يقرر أن تعقد دورة فريق ال براء لعا   (ب) 

 (.GEGN.2/2023/1) 2023يقرُّ جدول األعمال المؤ َّل لدورة عا   (ج) 
 

را  التي ي جَّ  انتباه المجلس إل  ا -  ااء   المقرَّ
رات التاليم التي ات ذها فريق ال براء: - 2 ه امتباه المياع إلى المقرَّ  يوجَّ
 

 1/ 2021/ 2المقرر    
 تقرير الرد س   

 إن فريق ال براء: 

 ال براء؛أحاط عاما  تقرير رييع فريق  )أ( 

أعرب عن تقــديره لاايــادة التي أ ــداهــا الرييعس وألعمــال المكتــبس ولاي ــات الــدا يــم إلى  )ب( 
ــاءات من دعم في الترتيب والتحضــــير لعقد الدورة الثاميم  اجتماعات الفريق العام س ولما  دمته يــــمبم انحنــ

 ا فتراريم خ ل تفشي اليايحم؛

ه يــكره لحخــن الدين عا دين  أعان عن مايبم الرييع اليديدة ســو  )ج(  زان  يرتاز )أســتراليا(س ووجا
 )إمدوميخيا( لما أسداه من خدمم؛

ــاد )د(  ــتراتيييم و رمامة  ب  أيــــ الي ود الراميم إلى إعةاء األولويم لورــــــغ مشــــــروة ال ةم ا ســــ
 ا مدماج مغ ساير مؤسخات األمم المتحدة. وتحخين 2029-2021العم  لافترة

 

https://undocs.org/ar/E/2021/69
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2023/1
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 2/ 2021/ 2المقرر    
 تقرير األ انت   

 إن فريق ال براء: 

الخــــــــــنتين الممتدة  ين  رحاب  تقرير األمامم الذ  يبين األمشــــــــــةم المضــــــــــةاغ   ا في فترة   )أ( 
 الدورتين لتنخيق عم  فريق ال براءس و  سيما األعمال التحضيريم لادورة الثاميم لفريق ال براء اليديد؛

ه الشــــــكر لاشــــــمبم انحنــــــاييمس و التبميمس لومامم العامم عاى مواصــــــام دعم ما الايام  )ب(  وجَّ
ــيبم ــيما خ ل األو ات العنــــــ ــبب   والثا ل لفريق ال براءس و  ســــــ ــي بخــــــ والقيود التي ووج ل في العا  المارــــــ

اليايحم العالميمس وعاى تنخــــــــــــــيق ا المخــــــــــــــتمر ألمشــــــــــــــةم فريق ال براءس األمر الذ  مكان من تحقيق ال ةم  
 ؛2029-2021ا ستراتيييم و رمامة العم  لافترة 

ل براء  أعرب عن تقــديره لاعمــ  الــذ  أميزتــه األمــامــم في تع ــد المو غ انلرترومي لفريق ا )ج( 
وتنشــيط  اعدة البيامات العالميم لوســماء اليةراعيم عاى انمترملس و حظ أن فايدة جمم ســتنيم عن اســترمال  
ــاء عاى توفير  ــيغ الدول األعضــــــــ ــول إلى  اعدة البيامات في أ رب و ل ممكنس ويــــــــ تاك التعدي ت والوصــــــــ

الحاليمس ورحب بعر  كندا تقديم  البيامات والمافات النــــــــــــــوتيم المنــــــــــــــرح   ا و/أو عاى تحدي  معاومات ا  
 المخاعدة حخب الحاجم؛

توصـــــــــــــــيات األمـاـمم  زـيادة تعزيز العماـيات التي يضــــــــــــــةاغ   ـا فريق ال براءس    وأـيد حظ  )د( 
 تشم  ما ياي: والتي

به الاةويم واليةراعيم البالغ عددها   ولرياساتعقد اجتماعات افتراريم منتظمم لامكتب  ‘1’  ُيمم
 يمبم؛ 24

تحديد الموارد التي ســــتخــــت د  نمشــــاء مننــــات تعايم إلرترومي ألســــماء الموا غ اليةراعيم   ‘2’ 
 من أج  الحفاظ عاى عرره المتعاق  تنميم القدرات؛

ــاء فريق عــامــ  معني  توحيــد األســــــــــــــمــاء الوطنيــمس يمكن أن يضــــــــــــــم فريق العمــ   ‘3’  إمشـــــــــــــ
 ب فريايا؛ معنيال

 تحديد الموظفين لشة  الوظايى الشاغرة وتنميم استراتيييات لت ةيط تعا ب الموظفين. ‘4’ 
 

 3/ 2021/ 2المقرر    
 التقارير ال طي ت وتقارير الُشَ ا وتقارير الفريق ال ا ة الم يي اأاماء ال لةان   

 إن فريق ال براء: 

والث ثين والبيامات ال ةيم العشــــــــرة المقدممس   أحاط عاماس مغ الشــــــــكرس بالتقارير التخــــــــعم )أ( 
 الرييعس وأ رزم ما  دمه مندو و البادان المعنيم؛ الذ   دمهوموجزها 

أعرب عن تقديره  تخـــاة مةا  المعاومات المتاحم بشـــ ن تنظيم التوحيد الوطني لوســـماء  )ب( 
ت األجنبيمس وجمغ األســـــــــماء اليةراعيم  اليةراعيمس والقواعد المةبقم عاى توحيد التخـــــــــميات المحايم والتخـــــــــميا



E/2021/69  

 

21-06849 5/21 

 

وتدقيق ا وحفظ اس وإدارة هذه البياماتس وقيمم هذه األســــــماء باعتبارها تراثا ثقاعيا والتو يم بشــــــ ن هذه العمايمس 
 فض ت عن اشثار التي ت اف ا اليايحم عاى األمشةم الياريم في هذا الش ن؛

تقارير القةريم  ب  و ل طوي  من امعقاد يؤكد من جديد التزا  المكتب  ورـــــــــــــغ مموذج لا )ج( 
 الدورة الثالثم؛

يـــمبم جةراعيم أو لةويم تابعم   24يـــمبم من أصـــ     13أحاط عاما بالتقارير التي  دمت ا   )د( 
لفريق ال براءس وأعرب عن تقديره لميموعم المعاومات المتنوعم التي تعر  أســاليب ومخــاي  وتقنيات م ممس 

 ات ال ةيم؛وأحاط عاما أيضا بالبيام 

عب عاى ممذجم العم  عاى أسـام عمايات الشـعب األخرل والتعايقات المقدممس  )ه(  يـيغ الشـُ
 وييغ أيضا فرادل البادان عاى مواصام دعم ا أمشةم الُشعب؛

 أحاط عاما بالقايمم المحدثم ألسماء البادان التي أعدها فريق ال براء؛ )و( 

الدعوة إلى اجتماعات الفريق العام  المعني ب ســـماء أيـــاد بعم  اثنين من المشـــاركين في  )ز( 
ــا(س المتقـاعـدان حـالـيتاس وأعرب عن  البـادانس ليو دياون )الو ـيات المتحـدة األمريكـيم( وإليزا ـي  كـالفـاران )فرمخــــــــــــ
ت اميه ل ما لما  ذ ه من ج ودس كما أعرب عن تقديره لارييع لتحديثه القايمم التي تضـم أسـماء البادانس والتي 

 نبةي تع دها في المختقب .ي 
 

 4/ 2021/ 2المقرر    
 الت اون واالتصال  ع الميظما  األخرى   

 إن فريق ال براء: 

أحـاط عامـا بـالتقـارير المةروحـم لامنـا شـــــــــــــــم من ممثاي لينـم أســــــــــــــمـاء الموا غ اليةراعيـم   )أ( 
ويـــــمبم أمريكا ال تينيم التابعم لفريق المشـــــتركم  ين الرابةم الدوليم لرســـــم ال رايط وا تحاد اليةرافي الدوليس 

 ال براءس ولينم ال براء المعنيم بإدارة المعاومات اليةراعيم المكاميم عاى النعيد العالمي؛

أحاط عاما أيضـــــــا با عتبارات التي أثيرت عيما يتعاق بالتعاون وا تنـــــــال مغ المنظمات   )ب( 
 التركيز حاليا عاى ا تحاد اليةرافي الدولي؛بانرافم إلى المنظمات التي  دمل عروراس مغ 

 أ ر ب هميم الع  ات  ين فريق ال براء والمنظمات التي يايم اتنا ت مع ا؛  )ج( 

رحب بالدعوة التي وج ت ا الاينم المعنيم باألســـــــماء الةبةراعيم   دف اســـــــتضـــــــافم مدوات  )د( 
 بش ن مواريغ ترمي إلى دعم عم  فريق ال براء؛

 يضا بالدعوة إلى مزيد من التعاون الرسمي  ين فريق ال براء ولينم ال براء؛رحب أ )ه( 

التعـاون  ين فريق ال براء وفر ـم العمـ  العـالميـم المعنيـم بـالعقـد الـدولي إ ـامـم  أ ر بـاعتزا    )و( 
 لاةات الشعوب األصايم.
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 5/ 2021/ 2المقرر    
 ت ح ة األاماء الجغراف ت على الص  ةي  ال طيي والةولي   

 إن فريق ال براء: 

ام في إطار   )أ(  أحاط عاما بالتقارير التخـــعم المةروحم لامنا شـــم و التقارير الخـــتم المقدمم لاعا
 هذا البند من جدول األعمال؛

رحب بما جرل من استرشاف مثير ل هتما  لامخاي  النايام في ميموعم البرامة الوطنيم   )ب( 
 لتوحيد األسماء اليةراعيم؛

لخـاةات المعنيم باألسـماء عاى تبادل سـياسـات ا ومبادي ا عيما يتعاق  تفاصـي  الاةم  يـيغ ا )ج( 
ــماي ا اليةراعيم الم ذون   ا عاى أوســـــغ   ــر أســـ ــايط إع   متنوعم تابعم لفريق ال براء وعاى مشـــ من خ ل وســـ

 مةا  ممكن؛

لمنــــــادر في  دعا إلى ا ســــــت دا  المفتوح والحر لبيامات األســــــماء اليةراعيم من م تاى ا )د( 
 إطار تنظيمي مناسب؛

ــماء الةبةراعيم لمحرر  ال رايط   )ه(  ــق اليديد لامباد  التوجي يم المتعاقم باألســــــــ أعان المنخــــــــ
ه يـــكره لييرهارد رامب    وغيرهم من المحررين ألغرا  ا ســـت دا  الدوليس جاســـبر هوغيرورف )هولندا(س ووجا

 )النمخا( لما أسداه من ال دمم؛

ثـات األخيرة لقـايمـم جرد المبـاد  التوجي يـم المتعاقـم بـاألســــــــــــــمـاء الةبةراعيـم  رحـب بـالتحـدي  )و( 
 ومشرها عبر م تاى وساي  انع  ؛

يــيغ الدول األعضــاء التي لم تقم بعد بإعداد مباد  توجي يم متعاقم باألســماء الةبةراعيم   )ز( 
اد  التوجي يـم بـامتظـا  وتقـديم عاى الايـا   ـذلـك وفقـا لانموذج الـذ  ا ترحـه المنخــــــــــــــق وعاى تحـديـ  تاـك المبـ 

 تقارير إلى فريق ال براء في دوراته ال حقم؛

أحاط عاما بالمشاك  التي يواج  ا مقدمو ال رايط ومننات ال رايط في است دا  األسماء   )ح( 
 س تمشيا مغ خةته ا ستراتيييم و رمامة عماهمع م  اليةراعيم وييغ فريق ال براء عاى إيياد تدا ير لامشاركم

س الرتابم إلي م لتخـايط الضـوء عاى المشـاك  التي صـادفوهاس وإط ع م 2029-2021لافترة  س بخـب  من ا مث ت
عاى الفوايد المكتخـبم من اسـت دا  األسـماء اليةراعيم الموحدةس وعر  التعاون في تبادل المعاومات الموثو م  

 من خ ل م تاى منتديات المنا شم؛

الحكومـات وغيرهـا عاى اســــــــــــــت ـدا  أســــــــــــــمـاء جةراعـيم موحـدة   حظ بقاق اعترا  بعض   )ط( 
ترون مدفوعم بضـــــــــرورات الخـــــــــياحم مث ت(س واعترف باألدوات التي من يـــــــــ م ا أن توفر المخـــــــــاعدةس  )عندما

 بي  التشـــــــــــريعات والتعايم والتو يمس وا ترح أن ترون المخـــــــــــ لم مفتوحم لامنا شـــــــــــم في المخـــــــــــتقب  لتبادل  من
 رات   دف الحنول من فريق ال براء عاى مشورة داعمم أ ول.الممارسات الييدة وال ب 

 



E/2021/69  

 

21-06849 7/21 

 

 6/ 2021/ 2المقرر    
الميافع االجتماع ت واالقتصااادمت، ودعم التيم ت المسااتةا ت، والتةاا ر المتواة والمقترحت لتيف ا القرارا ،    

 وتق  م عمة فريق الو راء 

 إن فريق ال براء: 

ام في إطار هذا أحاط عاما بالتقارير ال مخم   )أ(  المةروحم لامنا شم و التقريرالوحيد المقد  لاعا
 البند من جدول األعمال؛

أعرب عن تـقديره لعمـ  المكـتب واـلداعين إلى اجتمـاعـات الفريق العـامـ س واـلدعم المـقد  من  )ب( 
  الشــــــــمبم انحنــــــــاييمس وجميغ المدخ ت المقدمم من الدول األعضــــــــاء في األمم المتحدة في صــــــــياغم خةم

 استراتيييم و رمامة عم ؛

باعتباره إطارا    2029-2021وافق عاى مشـروة ال ةم ا سـتراتيييم و رمامة العم  لافترة  )ج( 
 ؛2029-2021توجي يا لفريق ال براء وتوحيد األسماء اليةراعيم لادول األعضاء خ ل الفترة 

لعامم والمياع ا  تنـــــــاد   أ رَّ بالتقد  المحرز عيما يتعاق باســـــــتعرا   رارات اليمميم ا )د( 
وا جتمــاعي لمــا ل ــا من أهميــم لعمــ  فريق ال براءس ويــــــــــــــيغ المكتــب عاى التنخــــــــــــــيق في إجراء تحــديــ  

 ل ستعرا   ب  ك  دورة؛

رحب بالمبادرة الراميم إلى توســــــيغ مةا  المنا شــــــم لتشــــــم  أهميم األســــــماء اليةراعيم في   )ه( 
 (؛19-التند  ليايحم مر  فيروم كوروما )كوفيد

ــترشـــاف مورـــوة  )و(  ــام اسـ من أج  التوصـــ  إلى  “األســـماء اليةراعيم والبيام”دعا إلى مواصـ
ــماء عيما يتعاق ب هداف التنميم  ــاةات المعنيم باألســـــــــ ــماء اليةراعيم وإجراءات الخـــــــــ ــ  لدور األســـــــــ ف م أفضـــــــــ
 المختداممس والخعي إلى تحقيق مزيد من التآزر  ين ال ياات الفر يم التابعم لامياع ا  تناد  وا جتماعي؛ 

العام  المعني بالتقييم والتنفيذ لتحخـين الرفاءة أعرب عن تقديره لاعم  الذ   ا  به الفريق  )ز( 
الوظيفـيم لفريق ال براءس بمـا في ذـلك مشــــــــــــــاركـته في تنفـيذ التوصـــــــــــــــيات المنبثقـم عن فريق ال براء في دورـته  

 األولىس والتحفيز عاى تنفيذ القراراتس وتع د  اعدة البيامات المتعددة الاةات ال اصم بالقرارات.
 

 7/ 2021/ 2المقرر    
 لمسادة المت لقت االةعامت لفريق الو راء وتم ية  شاريع الفريق ا   

 إن فريق ال براء: 

 أحاط عاما بالتقرير المقد  لامنا شم في إطار هذا البند من جدول األعمال؛ )أ( 

رحب باســـــــــــــترشـــــــــــــاف العم  المضـــــــــــــةاغ به في ميال الدعايم والمشـــــــــــــاركم في ال ةم   )ب( 
 المقدمين في التقرير؛ 2029-2021ة عماه لافترةا ستراتيييم لفريق ال براء و رمام

ــاريغ من خ ل   )ج(  ــتدا  لتموي  المشــــ ــاف نيياد مموذج مخــــ ــترشــــ ــام ا ســــ ــيغ عاى مواصــــ يــــ
ــاءاتس بما يضــــمن  ــتامامي لشــــمبم انحنــ ــندو  ا ســ ــتامامي تابغ لفريق ال براء تحل مظام النــ ــندو  اســ صــ

 الشفاعيم والرفاءة واندارة.
 



 E/2021/69 

 

8/21 21-06849 

 

 8/ 2021/ 2المقرر    
 ألنشنت المت لقت ات ح ة األاماء الجغراف ت على الص  ة ال طيي في أفريق ا ا   

 إن فريق ال براء: 

أحاط عاما بالتقريرين المقدمين لامنا شـــــــم في إطار هذا البند من جدول األعمالس فضـــــــ    )أ( 
النــعو ات التي عن عررــين يــفويينس وأ را بانجراءات المت ذة لتوحيد األســماء اليةراعيم في أفريايا و حظ  

أُعرب عن ا في ا عتراف ب هميم توحيد أســـــــــــماء األماكن من  ب  الخـــــــــــاةات الحكوميمس والنـــــــــــعو ات التي 
 يواج  ا ال براء القاريون الميتمعين لاعم  بش ن هذه المخ لم والحاجم إلى موارد إراعيم؛

طيب وعر  لامخاعدة أعرب عن تقديره لما أ دته الاينم ا  تناديم ألفريايا من استابال   )ب( 
 استيابم لاةابات وا  تراحات التي  دم ا فريق ال براء؛ GeoNymsفي عقد ا جتماعات ودعم أداة 

ــا في الميا ت التاليم  )ج(  ــاســـــ ــاعدة أســـــ ــدد عاى إمكاميم تقديم المخـــــ زيادة الوعي لدل   ‘1’يـــــ
اء تحدي  ألداة إدارة األســــماء  إجر  ‘3’ تيخــــير التواصــــ  الشــــبكي  ين ال براءس و ‘2’  الخــــاةات الحكوميمس و
 .GeoNymsاليةراعيم عاى انمترمل 

 
 9/ 2021/ 2المقرر    
 ت ل م األاماء النبغراف ت   

 إن فريق ال براء: 

ام في إطار هذا  )أ(  أحاط عاما بالتقارير األر عم المةروحم لامنا شــم و التقريرالوحيد المقد  لاعا
 البند من جدول األعمال؛

بالتةورات التي حدثل خ ل الدورات التدريبيم التي مظمت ا إمدوميخيا عاى انمترمل رحاب   )ب( 
في ميـال األســــــــــــــمـاء الةبةراعيـم والـدورة التـدريبيـم التي مظمت ـا النروية عاى انمترمـل عن القـامون النروييي 

 ألسماء األسماء؛

ريق العام  المعني الف ررها لمحارــــــرات الخــــــمميم البنــــــريم التي لب  اأعرب عن تقديره  )ج( 
 بالدورات التدريبيم في ميال دراسم األسماء الةبةراعيم؛

عـب المعنـيم  تةوير  )د(  أعرب عن ـت يـيده ل  تراح اـلداعي إلى تعـاون الفريق العـامـ  مغ الشــــــــــــــُ
 المحتول وإيياد مقدمي عرو  كفؤين بم تاى لةات األمم المتحدة؛

الموارـــــيغ األكثر فايدة ل ا في ورـــــغ  رامي ا يـــــيغ الدول األعضـــــاء عاى انيـــــارة إلى  )ه( 
 المعنيم  توحيد األسماء اليةراعيم؛

تتنــاول   19-رحــب بــالــدعوة إلى إعــادة الت ةيط لعقــد دورة تــدريبيــم إ ايميــم لمــا بعــد كوفيــد )و( 
 موروة األسماء الةبةراعيم في إمدوميخيا لنالح يمبم جنوب ير  آسيا.

 10/ 2021/ 2المقرر    
 ت لقت االفريق ال ا ة الم يي امصنلحا  األاماء النبغراف ت األنشنت الم   

 إن فريق ال براء: 
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 أحاط عاما بالتقارير الث ثم المةروحم لامنا شم في إطار هذا البند من جدول األعمال؛ )أ( 

أعرب عن تقديره نعداد صــيغ خاصــم  اةات معينم من مخــرد المنــةاحات ويــيغ عاى  )ب( 
 من هذا القبي ؛ا رة ة ب عمال أخرل 

أ ر بالحاجم إلى تقييم إمكاميم تنايح مخـــرد المنـــةاحات المخـــت دمم في توحيد األســـماء   )ج( 
 اليةراعيم؛ 

ــويبات  )د(  ــافات والتعدي ت والتنـ ــام عر  مقترحات تتعاق بانرـ ــيغ ال براءم عاى مواصـ يـ
يــيغ الفريق العام  عاى تناول المدخام عاى  اعدة البيامات ال اصــم بمنــةاحات األســماء الةبةراعيمس كما 

 تاك المقترحات.
 

 11/ 2021/ 2المقرر    
  األاااااماء الجغراف ت ااعتبارها ةقافت وتراةاو وه يت، اما ف  ا األاااااماء الغا  الشاااا  ق األصاااال ت واألقل ا   

 واللغا  اإلقل م ت، والمسادة المت ةدة اللغا  

 إن فريق ال براء: 

ام في إطار  أحاط عاما  )أ(  ــم المقدمم لاعا ــم و التقريرال مخــ بالتقارير الثماميم المةروحم لامنا شــ
 هذا البند من جدول األعمال؛

 حظ الميموعم الواســـعم من المخـــاي  التي يشـــما ا مورـــوة األســـماء اليةراعيم باعتبارها  )ب( 
 تراثا ثقاعيا؛

ات الشــــعوب األصــــايم لتثاي  أيد مواصــــام تبادل ال برات الوطنيم والتواصــــ  مغ ميموع )ج( 
 اشخرين داخ  فريق ال براء والتروية لاعم ؛ 

ييغ عاى مواصام التعاون مغ الفريق العام  المعني بالتخميات األجنبيم لمنا شم م تاى   )د( 
 وظايى التخميات المحايم والتخميات األجنبيم و اعتبارها أجزاء من تراث ثقافي مميز.

 
 12/ 2021/ 2المقرر    
 تسم ا  األجي  ت ال   

 إن فريق ال براء: 

ــم و ــالتقــارير )أ(  امس   أحــاط عامــا بــالتقــارير األر عــم المةروحــم لامنــا شـــــــــــــ األر عــم المقــدمــم لاعا
 و البيامات ال ةيم المقدمم في إطار هذا البند من جدول األعمال؛

 ا ال براء؛أعرب عن تقديره لوعمال والمداو ت بش ن التخميات األجنبيم التي ارةاغ    )ب( 

 رر إجراء مزيد من المنا شــــــــــات بشــــــــــ ن إيياد مباد  توجي يم توفق  ين القرارات الحاليم   )ج( 
ــ ن التخــــــــميات األجنبيم واعترافه   ذه األســــــــماء   لمؤتمر األمم المتحدة المعني  توحيد األســــــــماء اليةراعيم بشــــــ

 باعتبارها جزءا من التراث الثقافي؛



 E/2021/69 

 

10/21 21-06849 

 

غ الفريق العام  المعني باألســــماء اليةراعيم باعتبارها تراثا يــــيغ عاى مواصــــام التعاون م )د( 
 ثقاعيا لمنا شم م تاى وظايى التخميات المحايم والتخميات األجنبيم و اعتبارها أجزاء من تراث ثقافي مميز.

 
 13/ 2021/ 2المقرر    
عة ال  انا ، ونشااااااااار  لفا  ا انا  و  اجم األااااااااااماء النبغراف ت )  الجت ال  انا  واألدوا ، و دارة ق ا   

 ال  انا   الميتجا  والوة ا ( 

 إن فريق ال براء: 

أحاط عاما بالتقارير التخـــــعم المةروحم لامنا شـــــم والتقارير الث ثم المقدمم لاعام في إطار   )أ( 
هذا البند من جدول األعمالس ورحب بالمعاومات المتاحمس والمشـــــــــــــاركم النشـــــــــــــةم والي ود التي تبذل ا الدول  

 ء لإل  غ عن إدارة  يامات األسماء اليةراعيم وتعزيزها؛األعضا

ــا  تقرير الفريق العــامــ    )ب(  المعني بمافــات البيــامــات ومعــاجم األســــــــــــــمــاء أحــاط عامــا أيضـــــــــــــ
عن األمشـــــةم األخيرة والحاليم و التقارير األخرل التي  دم ا خبراء من تخـــــغ دول أعضـــــاء م تافم  الةبةراعيم  

 ويمبم واحدة؛

ةيير ا ســم إلى الفريق العام  المعني بإدارة  يامات األســماء اليةراعيمس والتنــديق اعتمد ت  )ج( 
 عاى ا سم رسميا؛

العـــــامـــــ    )د(  لافريق  المحـــــددين  العمـــــ   و رمـــــامة  ا ســـــــــــــــتراتيييـــــم  لا ةـــــم  الـــــدعم  أكـــــد 
 س واستعداد الدول األعضاء لامشاركم والمخاهمم في  نود العم ؛2029- 2021 لافترة

س 1الفريق العام  أن يقد  خبرته التقنيم ومشــــــــــــورته عيما يتعاق با ســــــــــــتراتيييم  طاب إلى  )ه( 
 س عند الةاب؛5إلى  2ال برة التقنيمس و ا ستراتيييات من  

 حظ أن البيــــامــــات المترابةــــم تمثــــ  مرحاــــم أخرل في تةور من ييــــات إدارة البيــــامــــات  )و( 
ــاء   التي النظر في ا لتيخــــــــير ا ســــــــت دا  الواســــــــغ النةا  لوســــــــماء  يتعين عاى فريق ال براء والدول األعضــــــ

 اليةراعيم الموحدة؛

طـاب من الفريق العـامـ  تيخــــــــــــــير التعـاون وحاـقات العمـ  بشــــــــــــــ ن البـياـمات المترابةـم  ين   )ز( 
الخـــــــاةات الوطنيم المعنيم باألســـــــماء والمتعاماين بالبيامات المترابةم من أج  تقديم إريـــــــادات عمايم بشـــــــ ن 

ــاي  و  ــات الحالم انفراديمس وإثبات الفوايد المخــــ ــام تبادل المعاومات ودراســــ العمايات التنظيميم والتقنيمس ومواصــــ
انجماليم ندارة األســــــــماء اليةراعيم الموحدةس وتةوير البيامات المترابةمس وتمكين الوصــــــــ  عيما  ين البيامات 

 مةولوجيات ذات النام؛المترابةمس من  ين أمور أخرلس ما يتيح تقديم مظرة عامم عاى األ

اتفق عاى أن منتدل المنا شـــم عاى انمترمل )ويكي( التابغ لافريق العام س  د يكون أكثر  )ح( 
 فعاليم إذا ما تحول إلى منتدل لتبادل الوثايق؛

إدماج التةورات في ال ياك  األسـاسـيم الوطنيم وان ايميم لابيامات المكاميم )القرار  ب أوصـى  )ط( 
عن مؤتمر األمم المتحدة المعني  توحيد األســــــــماء اليةراعيم( وتنخــــــــيق ا مغ أمشــــــــةم لينم    النــــــــادر 8/6-د

ال براء المعنيم بإدارة المعاومات اليةراعيم المكاميم عاى النـــــــــــــعيد العالمي المتنـــــــــــــام بمورـــــــــــــوة البيامات 
 ؛ “األسماء اليةراعيم”األساسيم 
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رف ومنا شـــــم التحديات وال ةط  يـــــيغ جميغ الدول األعضـــــاء عاى مواصـــــام تبادل المعا ) ( 
الياريم داخ  الفريق العام  صـــــوب تحقيق إدارة فعالم لبيامات األســـــماء اليةراعيمس مغ التركيز عاى ا  ترار 
في المن يـيم والترنولوجـيا لتةوير  واعـد البـياـمات الوطنـيم لوســــــــــــــمـاء اليةراعـيمس وخـدمـات الشــــــــــــــبكـم العـالمـيمس  

غرا س عاى ســــــــــــــبيـ  المثـال ال ـدمـات النــــــــــــــحيـم والةوار  وال ـدمـات  والتةبيقـات لميموعـم متنوعـم من األ
 .2030األخرلس و  سيما رصد أهداف التنميم المختدامم وفقتا ل ةم التنميم المختدامم لعا  

 
 14/ 2021/ 2المقرر    
 نظم الكتاات والينق   

 إن فريق ال براء: 

عن األمشــــــــــــــةـم  ـبالحروف ال تينـيم  المعني  نظم الرـتاـبم  أحـاط عامـا  تقرير الفريق العـامـ   )أ( 
 األخيرة والحاليم و التقارير الث ثم األخرل التي  دم ا خبراء من ث ث دول أعضاء م تافم؛

اتفق عاى مواصـــــــــام التحقيق في األســـــــــاليب ا  تراريم التي ســـــــــتخـــــــــت د  إما في الرتابم  )ب( 
 بالحروف ال تينيم أو في تخيي  مةق األسماء اليةراعيم؛

ه بالعم  المتعاق  نق  الحروف كما ُتافمظ  ين مظم الرتابم غير الروماميمس ويـــيغ الدول  موا  )ج( 
 األعضاء عاى مواصام هذه المشاريغ؛

ــم العم  اليار  مغ الفريق العام  من  )د(  ــام تقاســـ ــاء عاى مواصـــ يـــــيغ جميغ الدول األعضـــ
 مم المتحدة واعتماد مظم جديدة.أج  المضي في تنفيذ مظم الرتابم بالحروف ال تينيم الموجودة في األ

 
 15/ 2021/ 2المقرر    
 “ إقا ت  جتمع تس ده المساواة    خالل األاماء الجغراف ت ”  سادة أخرى تت لق ااألاماء الجغراف ت     

 إن فريق ال براء: 

ــوة  )أ(  ــماء ”رحاب بعقد حاقم النقاش في مورـــ ــاواة من خ ل األســـ ــوده المخـــ إ امم ميتمغ تخـــ
مشاركا  70في سيا  األحداث اليامبيمس و حظ مغ ا رتياح التقديرم وا هتما م الاذين أعرب عن ما س  “اليةراعيم

ــاواةس و حظ   ــوده المخـ ــام  لايميغ وتخـ ــعي إلى إ امم ميتمغ يـ ــماء اليةراعيم في الخـ ــاف دور األسـ ــترشـ في اسـ
 يةراعيم في تحقيق ميتمغ يشم  اليميغ؛أيضا مغ ا رتياح العر  المقد  بش ن إمكاميم إس ا  األسماء ال

أ را ب ن هذه المخـــــ لم هي أحد الةايات المتنـــــام ب هداف التنميم المخـــــتداممس التي أيدهاس   )ب( 
ــالح مغ  ــا ب ن المخــــــــاهمم المحتمام لوســــــــماء اليةراعيم في تحقيق هذه الةايم ييب أن تتنــــــ ولرنه أ ر أيضــــــ

 راثيم؛الوظايى األساسيم األخرل العمايم من ا والت 

دعا مكتبم فريق ال براء والفريق العام  المعني باألســــــــــماء اليةراعيم باعتبارها تراثا ثقاعيا   )ج( 
إلى النظر في ورــغ مباد  توجي يم ت دف إلى تحقيق المخــاواة ويــمول اليميغ في ميال األســماء اليةراعيم  

لحفاظ عايهس مغ انيـــــــارة إلى إســـــــ ا  ذلك بما يتمايـــــــى مغ المباد  المتعاقم  ترميم التراث الثقافي وحمايته وا
 ؛تحقيق أهداف التنميم المختدامم ذات النام في
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أعرب عن أماه في أن تنظر الخـــــــــاةات الوطنيم المعنيم باألســـــــــماء في ورـــــــــغ عمايات  )د( 
وآليات لتوحيد األســــماء اليةراعيم   دف تحقيق  در أكبر من المخــــاواة في التخــــميمس واحترا  حقو  الشــــعوب  

 األصايم واأل ايات في أسماء جةراعيم خاصم   ا؛ 

م ذات النــــام عاى متابعم المورــــوة في األحداث  ح َّ مكتبم فريق ال براء وأفر ته العاما )ه( 
ــيم محتمام إلى المياع   والدورات المقبام من خ ل ترتيبات م نـــــــنـــــــم لعقد ا جتماعاتس بايم تقديم توصـــــ

 ا  تناد  وا جتماعي.
 

 16/ 2021/ 2المقرر    
  سادة أخرى   

 إن فريق ال براء: 

د اليةرافي الـدولي منح هياين كيرفوتس أعرب عن تقـديره العميق لقرار لينـم جـايزة ا تحـا )أ( 
 ؛ 2021مندو م كندا لدل فريق ال براءس إحدل جايزتي ا تحاد اليةرافي الدولي الف ريتين لعا  

أيــــــاد بمخــــــاهمت ا ا ســــــتثناييم في العديد من الميا ت المتعاقم باليةراعياس و  ســــــيما مغ  )ب( 
 راعيم.فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الية

  
 ال  انا  المقة ت    الةول األعضاء والك انا   -  ةان ا  

ــم بهس دعيل الدول  - 3 ــيق الو ل الذ  تتخـــــ ــيم ورـــــ ــمي ل جتماعات ا فترارـــــ مظرا لاةابغ غير الرســـــ
األعضــاء والريامات المشــاركم إلى تقديم  يامات ومداخ ت خةيم تشــير إلى  نود محددة من جدول األعمال. 

 يــان ومــداخاــم خةيــمس تم تحميا ــاس بــالاةــم الواردةس عاى المو غ الشــــــــــــــبكي ال ــا     101رد  وفي الميموةس و 
 بالدورة. ويتضمن اليدول أدماه مزيدا من المعاومات.

 الواردة  البيامات األعمال  جدول   ند
 (1كندا ) تقريرا الرييع واألمامم - 3  
 (1الشماليم )الممارم المتحدة لبريةاميا العظمى وأيرلندا   
 التقارير: - 4
الحكومـات عن الحـاـلم في  ـادام ـا وعن التـقد    )أ(

 توحيد األسماء اليةراعيم المحرز في

 (1) أستراليا
 (2النين )
 (1 بر  )

 (1اليم وريم الدومينيكيم ) 
 (1ال ند ) 
 (1انس ميم( )  -إيران )جم وريم  
 (2 ولندا ) 
 (1الخعوديم )الممارم العر يم  
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 الواردة  البيامات األعمال  جدول   ند
 (1تركيا )   
 التقارير: - 4

 الشعب التابعم لفريق ال براء )ب(
 (1النمخا )

 (1انس ميم( )  -إيران )جم وريم 
 (1 ولندا ) 
 (1يمبم ير  أورو ا الوسةى وجنوب ير  أورو ا ) 
 التقارير: - 4

 الفريق العام  المعني ب سماء البادان )ج(
- 
 

 التقارير: - 4
 ا جتماعات والمؤتمرات الوطنيم والدوليم )د(

 (2اليابان )
 (2جم وريم كوريا )

 التعاون وا تنال مغ المنظمات األخرل  - 5
 المنظمات الدوليم )أ(

 (1كندا )
 (1النين )

 (1يمبم ير  أورو ا الوسةى وجنوب ير  أورو ا ) 
 األخرل التعاون وا تنال مغ المنظمات  - 5

الاينـم ا  تنــــــــــــــادـيم ألفريايـا ولينـم ال براء  )ب(
المعنيــم بــإدارة المعاومــات اليةراعيــم المكــاميــم عاى 

 النعيد العالمي

 (1الممارم المتحدة )
 

توحيد األســـــــــماء اليةراعيم عاى النـــــــــعيدين   - 6
 الوطني والدولي

جمغ األســــــماءس والمعاليم من  ب  المكاتبس   )أ(
الوطنيمس والمعالم التي تتياوز مةا   والخـــــــــــــاةات  

 الخيادةس والتعاون الدولي

 (1) النمخا
 (2كندا )

 (1النين )
 (4فرمخا )

 (1ألماميا ) 
 (1ال ند ) 
 (3إمدوميخيا ) 
 (1النروية ) 
 (1جم وريم كوريا ) 
 (1ساوفينيا ) 
 (1يمبم  ادان الشمال ) 
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 الواردة  البيامات األعمال  جدول   ند
اليةراعيم عاى النـــــــــعيدين  توحيد األســـــــــماء  - 6  

 الوطني والدولي
ــاألســــــــــــــمــــاء   )ب( بــ التوجي يــــم المتعاقــــم  المبــــاد  

الةبةراعيـم لمحرر  ال رايط وغيرهم من المحررين 
 ألغرا  ا ست دا  الدولي

- 

المنــافغ ا جتمــا يــم وا  تنــــــــــــــــاديــمس ودعم  - 7
التنميـم المخــــــــــــــتـدامـمس والتـدا ير المت ـذة والمقترحـم 

 القراراتس وتقييم عم  فريق ال براءلتنفيذ  

 (1النمخا )
 (1كندا )

 (1النين )
 (1ألماميا ) 
 (2إمدوميخيا ) 
 (1اليابان ) 
 (1ميوزياندا ) 
 (2النروية ) 
 (1جم وريم كوريا ) 
المخـــــــــــــــايـ  المتعاقــم بـالـدعـايـم لفريق ال براء  - 8

 وتموي  مشاريغ الفريق
- 

المتعاقم  توحيد األســــماء اليةراعيم  األمشــــةم   - 9
 عاى النعيد الوطني في أفريايا

- 

 (1النمخا ) تعايم األسماء الةبةراعيم - 10
 (1كندا ) 
 (1النين ) 
 (1ألماميا ) 
 (2إمدوميخيا ) 
 (2النروية ) 

 (1أستراليا ) منةاحات األسماء الةبةراعيم - 11
 (2إمدوميخيا ) 
 (1اليابان ) 
 (1 ولندا ) 

 (1النمخا )
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 الواردة  البيامات األعمال  جدول   ند
األســـــماء اليةراعيم باعتبارها ثقافم وتراثات   - 12  

وهويمس بما في ا األســماء  اةات الشــعوب األصــايم  
ــاـي  المتعـددة   واأل اـيات والاةـات ان ايمـيمس والمخــــــــــــ

 الاةات

 (1إمدوميخيا )

 (3النمخا ) التخميات األجنبيم - 13
 (2النين ) 
 (1الداممرك ) 
 (3فناندا ) 
 (1فرمخا ) 
 (1إمدوميخيا ) 
 (1 ولندا ) 
 (1) الفريق العام  المعني بالتخميات األجنبيم 

ــاء  - 14 األســــــــــــــمـــ ومعـــــاجم  ــامـــــات  مافـــــات  يـــ
 الةبةراعيم

 (1أستراليا )
 (1النمخا )

 (1كندا ) 
 (1ال ند ) 
 (3إمدوميخيا ) 
 ( 4اليابان ) 
 (1ميوزياندا ) 
 (2النروية ) 
 (1ساوفينيا ) 
 (1الممارم المتحدة ) 

 (1فرمخا ) مظم الرتابم والنةق - 15
 (2اليابان ) 

 - مخاي  أخرل تتعاق باألسماء اليةراعيم - 16
فريق خبراء  - 17 ــدورة  ــم  ـــ المتعاقـــ ــات  الترتيبـــ

اليةراعيــــــم   بــــــاألســــــــــــــمــــــاء  المعني  المتحــــــدة  األمم 
 2023 لعا 

 (1بال ولنديم واأللماميم )يمبم البادان الناطقم 
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 ، و كان و  اع ة ان قادها 2023جةول األعمال المؤقا لةورة عام   -  ةالثا  
لـــــدورة  2021أيـــــار/مـــــايو    12في   - 4 المؤ ـــــل  وجـــــدول األعمـــــال  مواعيـــــد  ال براء عاى  فريق  س وافق 

.  2021/213( بمقتضـــــى إجراء الموافقم النـــــامتمس عم  بمقرر المياع  GEGN.2/2023/1) 2023 عا 
ــترشـــــــاف إمكاميم 2023أيار/مايو   5إلى  1في الفترة من   2023و رر أن تعقد دورت ا لعا   س ووافق عاى اســـــ

 كامتا لعقد الدورات المقبام. است دا  مرافق األمم المتحدة في أورو ا م
  

 اعتماد التقرير  -  راا ا  
ــا     12وفي   - 5 لعــ ــه  التقرير عن دورتــ ال براء مشــــــــــــــروة  ــد فريق  اعتمــ أيضــــــــــــــــــاس  ــايو  ــار/مــ   2021أيــ
(GEGN.2/2021/L.1/Rev.1س إلى جامب ور م غير رســـميم تتضـــمن التوصـــيا) ت والمقررات المنبثقم عن

س وأوك  إلى المقررين  2021/213الدورةس وذلك بمقتضــــــــــــى إجراء الموافقم النــــــــــــامتمس عم  بمقرر المياع  
 م مم تبخيط التقرير وورعه في صيةته الن اييم.

  
 تيظ م الةورة  -   خا سا  

 افتتاح الةورة و ةت ا -  ألف 
س ومغ مراعاة الظروف الخـــــــــــــايدة  213/ 2021عم  بمقرر المياع ا  تنـــــــــــــاد  وا جتماعي   - 6

( التي تؤثر عاى ترتيـبات العمـ  والحاول الترنولوجيـم  19- المتعاقـم بيـايحـم مر  فيروم كوروـما )كوفـيد
.  2021وانجراييم المتاحم في فترة ا متقالس لم يعقد فريق ال براء جاخــــــــــــات رســــــــــــميم خ ل دورته لعا   

جاخـــات غير رســـميم افترارـــيم مغ توفير الترجمم الشـــفويم عن بعد في الفترة من    10وعقد فريق ال براء  
 .213/ 2021ومقرره    2/ 2018عم  بقرار المياع    2021 أيار/مايو  7إلى    3

 ت والمشـــــــــــــــاورات غير الرســــــــــــــميـمس ومظر وارــــــــــــــةاغ فريق ال براء بـ عمـالـه من خ ل المراســــــــــــــ  - 7
 .2021/213المقترحات بمقتضى إجراء الموافقم النامتمس عم  بمقرر المياع  في
 

 الحض ر -  ااء 
ــيم ما متوســـــةه   - 8 ــم افترارـــ ــر ك  جاخـــ عمب اليةراعيم والاةويم لفريق  127حضـــ ــُّ ــاركا يمثاون الشـــ مشـــ

مؤسـخـات تابعم لمنظومم األمم المتحدةس ومرا بون عن منظمات  ال براء )امظر المرفق(. وحضـر أيضـا ممثاو 
 حكوميم دوليم ومنظمات غير حكوميم ومنظمات أخرل.

 
 أعضاء  كتا الةورة -  ج م 

 ت لى مكتب الدورة من األعضاء التاليم أسماؤهم: - 9

 :الرييع
  يير جايار )فرمخا( 

 :مايبا الرييع
 سوزان  يرتاز )أستراليا( 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2023/1
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/L.1/Rev.1
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
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 )جم وريم كوريا(سامةي تشو  

 :المقرران
 ويند  يو )ميوزياندا( 
 ترينل بالمر )الو يات المتحدة األمريكيم( 

عبس امظر:     .https://unstats.un.org/unsd/ungegn/divisionsل ط ة عاى أسماء رؤساء الشُّ

 فر م العامام مكومم عاى النحو التالي:وكامل مكاتب األ - 10

 الفريق العام  المعني ب فريايا

 :الداعي إلى ا جتماة
 إ راهيم عةو   

المحررين ألغرا    ال رايط وغيرهم من  لمحرر   الةبةراعيـــــم  ــاء  بـــــاألســــــــــــــمـــ ــم  المتعاقـــ التوجي يـــــم  ــاد   المبـــ
 الدولي ا ست دا 

 :الداعي إلى ا جتماة
 غيرهارد رامب  

 العام  المعني بالدورات التدريبيم في ميال دراسم األسماء الةبةراعيمالفريق 

 :الداعي إلى ا جتماة
  يدير غامياتوفل 

 الفريق العام  المعني بإدارة  يامات األسماء اليةراعيم

 :الداعي إلى ا جتماة
 جيورجيو زاكيدو - يير   

 الفريق العام  المعني بمنةاحات األسماء الةبةراعيم

 :إلى ا جتماة الداعي
 ترينل بالمر 

 الفريق العام  المعني  نظم الرتابم بالحروف ال تينيم

 :الدا يان إلى ا جتماة
  يتر بال 
 كاثرين تشيثا    

 الفريق العام  المعني ب سماء البادان

 :الداعي إلى ا جتماة
 ياغر 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/divisions
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 الفريق العام  المعني بالدعايم والتموي 

 :ا جتماةالداعي إلى 
  يدير غامياتوفل 

 الفريق العام  المعني بالتقييم والتنفيذ

 :الداعي إلى ا جتماة
 سامةي تشو 

 الفريق العام  المعني بالتخميات األجنبيم

 :الداعي إلى ا جتماة
 كوهي واتاما ي 

 الفريق العام  المعني باألسماء اليةراعيم باعتبارها تراثا ثقاعيا

 :ةالدا يم إلى ا جتما
 آميل تورمخيو 

 
 ال  انا  االفتتاح ت -  دال 

في   - 11 الــــــدورة  الرييع  ــايو    3افتتح  ــار/مــــ ــا   2021أيــــ الم ــــ وأوجز  ــاحيــــــم  افتتــــ بم حظــــــات  وأدلى   .
 المقبام.  الرييخيم

 وأدلى األمين العا  المخاعد لاتنميم ا  تناديم وكبير ا  تناديين  بيان. - 12
 

 إقرار جةول األعمال - هاء 
( بمقتضــــــــــــــى إجراء الموافقم  GEGN.2/2021/1/Rev.1أ را فريق ال براء جدول أعمـاله المؤ ل ) - 13

 س عاى النحو التالي:2021/213النامتمس عم  بمقرر المياع 

 افتتاح الدورة. - 1 

 تنظيميم:المخاي  ال - 2 

 إ رار جدول األعمال؛ )أ(  

 تنظيم األعمال. )ب(  

 تقريرا الرييع واألمامم - 3 

 التقارير: - 4 

الحكومــات عن الحــالــم في  اــدام ــا وعن التقــد  المحرز في توحيــد األســــــــــــــمــاء  )أ(  
 ؛اليةراعيم

 الُشعب التابعم لفريق ال براء؛ )ب(  

file:///C:/Users/Fatima.Es-Sbai/Downloads/GEGN.2/2021/1/Rev.1
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 دان؛الفريق العام  المعني ب سماء البا )ج(  

 .ا جتماعات والمؤتمرات الوطنيم والدوليم )د(  

 التعاون وا تنال مغ المنظمات األخرل: - 5 

 المنظمات الدوليم؛ )أ(  

ــادـيم ألفرياـيا وليـنم ال براء المعنـيم ـبإدارة المعاومـات اليةراعـيم   )ب(   الايـنم ا  تنــــــــــــ
 المكاميم عاى النعيد العالمي.

 اليةراعيم عاى النعيدين الوطني والدولي:توحيد األسماء  - 6 

ــاةات الوطنيمس والمعالم التي  )أ(   ــماءس والمعاليم من  ب  المكاتبس والخــــ جمغ األســــ
 ؛تتياوز مةا  الخيادةس والتعاون الدولي

المـباد  التوجي ـيم المتعاقـم ـباألســــــــــــــمـاء الةبةراعـيم لمحرر  ال رايط وغيرهم من  )ب(  
 ا  الدولي.المحررين ألغرا  ا ست د

المنافغ ا جتما يم وا  تنـــــــــاديمس ودعم التنميم المخـــــــــتداممس والتدا ير المت ذة والمقترحم   - 7 
 .لتنفيذ القراراتس وتقييم عم  فريق ال براء

 .المخاي  المتعاقم بالدعايم لفريق ال براء وتموي  مشاريغ الفريق - 8 

 .عاى النعيد الوطني في أفريايااألمشةم المتعاقم  توحيد األسماء اليةراعيم  - 9 

 تعايم األسماء الةبةراعيم. - 10 

 منةاحات األسماء الةبةراعيم. - 11 

األسـماء اليةراعيم باعتبارها ثقافم وتراثات وهويمس بما في ا األسـماء  اةات الشـعوب األصـايم   - 12 
 واأل ايات والاةات ان ايميمس والمخاي  المتعددة الاةات.

 التخميات األجنبيم. - 13 

 مافات  يامات ومعاجم األسماء الةبةراعيم. - 14 

 مظم الرتابم والنةق. - 15 

 مخاي  أخرل تتعاق باألسماء اليةراعيم. - 16 

اليةراعيــــم   - 17  بـــــاألســــــــــــــمـــــاء  المعني  المتحـــــدة  فريق خبراء األمم  المتعاقـــــم  ـــــدورة  الترتيبـــــات 
 .2023 لعا 

 مخاي  أخرل. - 18 

 عر  المقررات واعتمادها. - 19 

 .2021اعتماد التقرير المتعاق ب عمال دورة عا   - 20 

 اختتا  الدورة. - 21 
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( بمقتضــــــــى إجراء الموافقم النــــــــامتمس عم  GEGN.2/2021/3أ را فريق ال براء تنظيم أعماله ) - 14
 .2021/213بمقرر المياع 

واعتمـد فريق ال براء أيضـــــــــــــــا مقررتا بمقتضــــــــــــــى إجراء الموافقـم النـــــــــــــــامتـمس عم  بمقرر المياع   - 15
س الذ  دعا عيه الريامات التاليم إلى المشــــاركم بنــــفم مرا ب في الدورة: جامعم آيتشــــي؛ والمع د 2021/213

لوطنيم لحدود الدولم وت وم ا؛ وهيام ال يدروغرافي في كرواتيا؛ والاينم التشــيكيم لوســماء اليةراعيم؛ واندارة ا
المعاومات اليةراعيم المكاميم في اليابان؛ ومع د الاةم والاةويات الررواتيم؛ والمع د اليةرافي العخـــــــــــــكر  في  
يـــــــياي؛ والرابةم الدوليم لرســـــــم ال رايط؛ وهيام انمترمل لوســـــــماء واألر ا  الم نـــــــنـــــــم؛ وا تحاد اليةرافي  

وغراعيم الدوليم؛ وجامعم كيويــــــو؛ ويــــــمبم الوكا ت المت نــــــنــــــمس وزارة ال ارجيمس  الدولي؛ والمنظمم ال يدر 
اليابان؛ ومع د ميروســــــــــ ف كريايا لنــــــــــناعم المعاجمس كرواتيا؛ والاينم العاميم المعنيم بالبحوث ال اصـــــــــم  

ــيم لادولم في  كرواتيا؛ وجامعم  ب متاركتيكا؛ والمنظومم الوطنيم لتنخـــــيق المعاومات ان ايميم؛ واندارة الييوديخـــ
 تيكيو؛ وجامعم زامبيا؛ وجامعم ألبرتا؛ وجامعم أوتاوا؛ وجامعم طوكيو.

 
 اعتماد التقرير -  واو 

( بمقتضـــــــى إجراء الموافقم النـــــــامتمس  GEGN.2/2021/L.1اعتمد فريق ال براء مشـــــــروةم تقريره ) - 16
س لتـقديمـه إلى المياعس وأذن لمقررـيه  ورــــــــــــــغ النــــــــــــــيةـم الن ـايـيم لاتقرير  2021/213المياع    عم  بمقرر

 بالتشاور مغ مكتب فريق ال براء وأمامته.
 

 ال ةادق -  زاي 
ــم   - 17 ــايق المعرورـــــــــــــــــم عاى فريق ال براء عاى المو غ الشــــــــــــــبكي لشــــــــــــــمبـ يمكن ا ط ة عاى الوثـ

ــالـــي:   انحنــــــــــــــــــــاءات الـــتـــــ الـــرابـــط    _https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2ndعـــاـــى 
session_2021/#documents. 

  
  

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/3
https://undocs.org/en/GEGN.2/2021/L.1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_%20session_2021/#documents
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_%20session_2021/#documents
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_%20session_2021/#documents
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_%20session_2021/#documents
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 المرفق 
 قادمت اأاماء الشُّ ا الجغراف ت واللغ يت   

  
 يمبم وسط أفريايا

 الشرقيميمبم أفريايا 

 يمبم أفريايا الينو يم

 يمبم أفريايا الةر يم

 الشمبم العر يم

 يمبم آسيا الشرقيم )باستثناء النين(

 يمبم جنوب ير  آسيا

 يمبم جنوب غرب آسيا )باستثناء البادان العر يم(

 يمبم  ادان الباةيق

 يمبم الاةات الخاتيم

 يمبم النين

 يميمبم البادان الناطقم بال ولنديم واأللمام 

 يمبم ير  أورو ا الوسةى وجنوب ير  أورو ا

 يمبم أورو ا الشرقيمس ويمال آسيا ووسة ا

 يمبم ير  البحر األ يض المتوسط )باستنثاء ا لةم لعر يم(

 يمبم البادان الناطقم بالفرمخيم

 يمبم ال ند

 يمبم أمريكا ال تينيم

 يمبم  ادان الشمال

 يمبم جنوب غرب المحيط ال اد 

 البادان الناطقم بالبرتةاليميمبم 

 ال ياينيم -الشمبم الروماميم 

 يمبم الممارم المتحدة

 يمبم الو يات المتحدة األمريكيم/كندا


