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 الجغرافية باألسماء المعني المتحدة األمم خبراء فريق
 2021 عام دورة

 2021 أيار/مايو 7-3 افتراضي، اجتماع
 المؤقت  األعمال جدول من )أ( 2 البند

 األعمال جدول إقرار تنظيمية: مسائل
 
 
 

 المشروح   المؤقت  األعمال  جدول   
 
 الدورة. افتتاح - 1

 تنظيمية: مسائل - 2

 األعمال؛ جدول إقرار )أ( 

 .األعمال تنظيم )ب( 

 واألمانة. الرئيس تقريرا - 3

 من: المقدمة التقارير - 4

 الجغرافية؛ األسماء توحيد في المحرز التقدم وعن بلدانها في الحالة عن الحكومات )أ( 

 الخبراء؛ لفريق التابعة الشعب )ب( 

 البلدان؛ بأسماء المعني العامل الفريق )ج( 

 والدولية. الوطنية والمؤتمرات االجتماعات )د( 

 األخرى: المنظمات مع تصالواال التعاون - 5

 الدولية؛ المنظمات )أ( 

 على المكانية  الجغرافية المعلومات بإدارة المعنية  الخبراء ولجنة ألفريقيا االقتصاادية  اللجنة )ب( 
 العالمي. الصعيد
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 والدولي: الوطني الصعيدين على الجغرافية األسماء توحيد - 6

 نطاق تتجاوز التي والمعالم الوطنية  والساااالطات المكاتب  قبل من  والمعالجة األسااااماء جمع )أ( 
 الدولي؛ والتعاون السيادة

  المحررين من وغيرهم  الخرائط  لمحرري  الطبغرافية باألسااااااااااااااماء المتعلقة التوجيهية المبادئ )ب( 
 الدولي. االستخدام ألغراض

  لتنفياة والمقترحاة المتخاةة والتادابير المسااااااااااااااتاداماة، التنمياة ودعم واالقتصااااااااااااااادياة، االجتمااعياة المناافع - 7
  الخبراء. فريق عمل وتقييم القرارات،

   الفريق. مشاريع وتمويل الخبراء لفريق بالدعاية المتعلقة المسائل - 8

 أفريقيا. في الوطني الصعيد على الجغرافية األسماء بتوحيد المتعلقة األنشطة - 9

 الطبغرافية. األسماء تعليم - 10

 الطبغرافية. األسماء مصطلحات - 11

 األقليات ولغات  األصاااااالية  الشااااااعوب لغات فيها بما وهوية، وتراثا ثقافة باعتبارها  الجغرافية  األسااااااماء - 12
 اللغات. تعدد ومسائل اإلقليمية واللغات

 األجنبية. التسميات - 13

 الطبغرافية. األسماء ومعاجم بيانات ملفات - 14

 والنطق. الكتابة منظ - 15

 الجغرافية. باألسماء تتعلق أخرى مسائل - 16

 .2023 لعام الجغرافية باألسماء المعني المتحدة األمم خبراء فريق بدورة المتعلقة الترتيبات - 17

 أخرى. مسائل - 18

 واعتمادها. القرارات عرض - 19

 .2021 عام دورة بأعمال المتعلق التقرير اعتماد - 20

 الدورة. اختتام - 21
 

 الشروح  
 الدورة افتتاح - 1 

 الفريق فيها يبلغ  الدورة، رئيس يلقيها  افتتاحية كلمة    االفتتاحية  للجلسة  المؤقت البرنامج يتضمن أن المتوقع من
 مالحظات ةلك وتلي .2021 عام بدورة المتعلقة الرؤية ويعرض الدورتين بين ما فترة  خالل المكتب  بأنشااااااطة
 آخر عدد   يضااااا   وقد االقتصاااااديين. وكبير  االقتصااااادية للتنمية المساااااعد العام األمين من وافتتاحية ترحيبية

 االفتتاحية. الجلسة برنامج إلى المتكلمين من
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 تنظيمية مسائل - 2 

 األعمال جدول إقرار )أ( 

 2021 عام لدورة  المؤقت األعمال  جدول ،2019 أيار/مايو 3 في المعقودة  العاشارة، جلساتها  في اللجنة  أقرت
(GEGN.2/2021/1.) 
 

 الوثائق  

 (GEGN.2/2021/1/Rev.1) المشروح المؤقت األعمال جدول
 

 األعمال تنظيم )ب( 

 الصااااااااااالة  ةات بالمقررات عمال 2021 لعام  الخبراء فريق  لدورة المقترحان الزمني والجدول  األعمال تنظيم ُأعد
 النظر تيسااااير  أجل من  الخبراء  فريق ومكتب واالجتماعي  االقتصااااادي  والمجلس العامة  الجمعية عن  الصااااادرة

 تنظيم تحديث وسااااااايتواصااااااال للفريق.  المخصاااااااصاااااااة  والخدمات المحدد  الوقت ضااااااامن  األعمال جدول بنود في
 للدورة. التحضيرية األعمال غضون في بالدورة المتصلة والوثائق المقترح األعمال

 
 الوثائق  

 (GEGN.2/2021/3) األعمال تنظيم
 

 واألمانة الرئيس تقريرا - 3 

 الدورتين بين ما فترة خالل بها المضطلع  األنشطة عن تقارير  اإلحصاءات  ُشعبة وممثل المكتب رئيس سيقدِّم
 الفريق. وأولويات المقبلة والخطط والقرارات للمقررات وفقا
 

 الوثائق  

 (GEGN.2/2021/4) الرئيس تقرير - 1

 (GEGN.2/2021/5/CRP.5) األمانة تقرير - 2
 

 من: المقدمة التقارير - 4 

 الجغرافية األسماء توحيد في المحرز التقدم وعن بلدانها في الحالة عن الحكومات )أ( 

 معلومات التقارير هةه وتتضاااااامن األعضاااااااء.  الدول من  المقدمة التقارير للعلم،  الخبراء، فريق على سااااااتعرض
 مقامه يقوم من أو الرئيس يقدم وقد الجغرافية.  األسااااااااااماء توحيد  في المحرز التقدم وعن بلدانها  في  الحالة عن

 لمناقشاااااااااتها  األعضااااااااااء الدول تقارير عرض أيضاااااااااا  يطلب وقد األعمال  جدول من البند هةا عن  موجزا تقريرا
 المتعددة، والتسااميات  األسااماء، تغيير مثل بالتوحيد، يتعلق فيما موضااوعية أهمية ةات  مسااألة هناك كانت إةا

  المتاحة. والحلول األسماء توحيد تواجه التي والصعوبات
 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/3
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 الوثائق  

 :( 1) التالية البلدان من وطنية تقارير قدمت

سابانيا، واألردن، واألرجنتين، الروساي، االتحاد ساتونيا، وأساتراليا، وا  ندونيسايا، وا  يطاليا، وآيسالندا، وأوكرانيا، وا   وا 
  وسااااالوفينيا، وسااااالوفاكيا، والدانمرك، كوريا، وجمهورية وتشااااايكيا، وتركيا، وتايلند، وبيالروس، وبولندا، وبلغاريا،

  العربياة والمملكاة والمكسااااااااااااااياك، وليتوانياا، والتفياا، وكنادا، اتياا،وكرو  والكااميرون، وقبرص، وفنلنادا، والسااااااااااااااوياد،
  وهنغاريا، ونيوزيلندا، والنمساااااااااا، والنرويج، الشااااااااامالية، وأيرلندا  العظمى لبريطانيا المتحدة والمملكة  الساااااااااعودية،

 واليابان. وهولندا،
 

 الخبراء لفريق التابعة الشعب )ب( 

عب من المقدمة التقارير للعلم، الخبراء،  فريق على سااااااااااايعرض  يطلب وقد  له. التابعة واللغوية  الجغرافية الشاااااااااااُ
عب من شاااعبة تقرير تقديم الرئيس  بإنشااااء أو هيكلها  أو بعملها تتعلق مساااألة هناك كانت ما إةا  للمناقشاااة  الشاااُ
 حلها. أو ما ُشعبة

 
 الوثائق  

 (GEGN.2/2021/7/CRP.7) الهادئ المحيط غرب جنوب شعبة تقرير - 1

 (GEGN.2/2021/11/CRP.11) الشمال بلدان شعبة تقرير - 2

 (GEGN.2/2021/27/CRP.27) واأللمانية بالهولندية الناطقة البلدان شعبة تقرير - 3

 (GEGN.2/2021/36/CRP.36) آسيا شرق جنوب شعبة تقرير - 4

 (GEGN.2/2021/82/CRP.82) الهيلينية - الرومانية الشعبة تقرير - 5

 خبراء لفريق التابعة الالتينية أمريكا شااااعبة رئيسااااة بوصاااافها المكساااايك بها اضااااطلعت التي  األنشااااطة - 6
 (GEGN.2/2021/84/CRP.84) الجغرافية باألسماء المعني المتحدة األمم

 (GEGN.2/2021/CRP.98) ووسطها آسيا وشمال الشرقية، أوروبا شعبة تقرير - 7

عباااة تقرير - 8  الجغرافيااة بااااألساااااااااااااامااااء المعني المتحااادة األمم خبراء لفريق التاااابعاااة البلطيق بلااادان شااااااااااااااُ
(GEGN.2/2021/CRP.101) 

  2020-2019 للفترة الجغرافيااااة  األساااااااااااااااماااااء مجااااال في العربيااااة  الشاااااااااااااااعبااااة  أنشاااااااااااااااطااااة  تقرير - 9
(GEGN.2/2021/CRP.102) 

 (GEGN.2/2021/CRP.103) أفريقيا وسط شعبة تقرير - 10

 (GEGN.2/2021/CRP.111) الصين شعبة تقرير - 11

 (GEGN.2/2021/CRP.115) أوروبا شرق وجنوب الوسطى أوروبا شرق شعبة تقرير - 12

 (GEGN.2/2021/CRP.121) الفرنسية باللغة الناطقة البلدان شعبة تقرير - 13
 

__________ 

 ./https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021 الرابط: عبر ةمتاح (1) 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/


GEGN.2/2021/1/Rev.1 
 

 

21-03834 5/15 

 

 البلدان بأسماء المعني العامل الفريق )ج( 

 هةه وترد (.GEGN.2/2021/CRP.130) البلدان بأساماء محدثة  قائمة للعلم، الخبراء، فريق على ساتعرض
 وثيقاة بمثااباة القاائماة تكون أن ويتوخى دوراتاه. من دورة كال في الخبراء فريق إلى تقادم عمال ورقاة في القاائماة
 الخبراء. فريق أعضاء بين المعلومات تبادل تيسر وأن عامة مرجعية

 
 والدولية الوطنية والمؤتمرات االجتماعات )د( 

عب ومن األعضاااااااااء  الدول من تقارير  والمناقشااااااااة، للعلم الخبراء،  فريق على سااااااااُتعرض  العاملة  واألفرقة الشااااااااُ
 والمؤتمرات  االجتماعات ونتائج بتنظيم المتعلقة  التفاصاااااااايل تتضاااااااامن  الخبراء لفريق التابعة  االتصااااااااال وهيئات
 الجغرافية. األساااااااااماء  توحيد بشاااااااااأن واألفكار  والخبرات المعار  لتبادل دعما   المعقودة  العمل  لقاتوح والندوات
 الجغرافية، األسااااااماء بتوحيد المعني الثاني المتحدة األمم مؤتمر  في اتخة الةي 2/19-م  القرار مع ةلك ويتفق
 المتحدة. األمم إلى تقدمه لالجتماعات برنامج بإعداد ُشعبة كل تقوم بأن المؤتمر فيه أوصى الةي

 
 الوثائق  

 (GEGN.2/2021/CRP.123) 2020-2019 البحار، بأسماء المعنية الدولية الدراسية الحلقة
 

 األخرى المنظمات مع واالتصال التعاون - 5 

 الدولية المنظمات )أ( 

 والجزء الجغرافياة األساااااااااااااامااء بتوحياد المعني الثااني المتحادة األمم مؤتمر في اتخاة الاةي 2/33-م للقرار وفقاا
 وأكاديمية علمية دولية منظمات مع  اتصااااااااااااالت الفريق يقيم الخبراء، لفريق التوجيهية المبادئ من )ح( الثالث

 ويواصاااال المقاييس لتوحيد الدولية  للمنظمة التابعة  211 التقنية واللجنة  الخرائط لرساااام الدولية  الرابطة قبيل من
 منة اتصااااااااالتهم عن باإلبالغ الخبراء لفريق التابعون المعينون  االتصاااااااال موظفو  وسااااااايقوم  االتصااااااااالت. تلك
 المخصاااااصاااااة، واألرقام لألساااااماء اإلنترنت هيئة التالية:  الجهات ومع  الدولية المجموعات تلك مع 2019 عام

 الهيدروغرافية  والمنظمة األصاااااااليين، الساااااااكان أماكن ألساااااااماء الدولي  والمجلس األعالم، لعلوم  الدولية واللجنة
 واتحااد باأنتااركتيكاا، الخااصاااااااااااااااة للبحوث العلمياة واللجناة والتااري،، للجغرافياا األمريكياة البلادان ومعهاد الادولياة،
 تلك مع التعاون  مجال  في المقترحة التحسااااااااااااينات لتناول مناقشااااااااااااات  الخبراء  فريق وساااااااااااايفت   الموحد. الترميز

 مجموعات مع االتصااال  أنشااطة بشااأن  مناقشااات أيضااا  تجرى أن ويمكن ها.مع االتصااال  وأنشااطة المجموعات
 مجموعات مع رساااااااااااميا تعاونا الخبراء فريق يقيم أن احتماالت االقتضااااااااااااء حساااااااااااب وساااااااااااتناق   أخرى. دولية
 إضافية. دولية

 
 الوثائق  

 الدولي  الجغرافي واالتحاد  الخرائط لرساام  الدولية  الرابطة بين المشااتركة  الجغرافية  األسااماء لجنة تقرير - 1
(GEGN.2/2021/74/CRP.74) 

 أجل من الدولي للتعاون المكساااايكية  الوكالة إطار  في الدومينيكية والجمهورية المكساااايك بين التعاون - 2
 وضاااااااااع  طريق عن  الجغرافية األساااااااااماء لتوحيد التقني التطبيق  مجال في  القدرات بناء بهد  التنمية
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 الااااااادوماااايااااناااايااااكااااياااااااة باااااااالااااجاااامااااهااااورياااااااة الااااخااااااااص الااااجااااغاااارافااااياااااااة األسااااااااااااااااامااااااااء مااااعااااجاااام ماااانااااهااااجااااياااااااة
(GEGN.2/2021/85/CRP.85) 

 (GEGN.2/2021/95) بأنتاركتيكا الخاصة بالبحوث المعنية العلمية اللجنة تقرير - 3

 (GEGN.2/2021/CRP.97) المخصصة واألرقام لألسماء اإلنترنت هيئة تقرير - 4
 

 العالمي الصعيد على المكانية الجغرافية  المعلومات  بإدارة المعنية  الخبراء  ولجنة  ألفريقيا  االقتصادية  اللجنة )ب( 

 بين المشاااترك العمل تعزيز ضااارورة جديد من المجلس فيه أكد الةي ،2018/2  المجلس بقرار عمال 
 فريق برح ما العالمي، الصااااااااااعيد على المكانية  الجغرافية المعلومات بإدارة المعنية الخبراء  ولجنة  الخبراء فريق

 عقد قبيل من تعاونية جهود خالل من الخبراء،  لجنة مع  ومبساااااااااااااطة  فعالة  عالقات بناء إلى يساااااااااااااعى  الخبراء
 من المقدم التقرير الخبراء  فريق على وساااااايعرض العاملة.  األفرقة  نطاق على والمشاااااااركة مشااااااتركة اجتماعات

  لتعزيز المقبلااة والخطط الاادورتين بين مااا فترة خالل بهااا المضااااااااااااااطلع األنشااااااااااااااطااة يبين الااةي الخبراء لجنااة
 التعاونية. الجهود

 
 الوثائق  

  الاعاااااااالاماي الصااااااااااااااعاياااااااد عالاى الاماكااااااااناياااااااة الاجاغارافاياااااااة الاماعالاوماااااااات باااااااإدارة الاماعاناياااااااة الاخاباراء لاجاناااااااة تاقاريار
(GEGN.2/2021/13/CRP.13) 
 

 والدولي الوطني الصعيدين على الجغرافية األسماء توحيد - 6 

 السمممممممميادة نطاق  تتجاوز التي  والمعالم  الوطنية  والسمممممممملطات  المكاتب  قبل من  والمعالجة  األسممممممممماء جمع )أ( 
 الدولي والتعاون

 القائمة، والمشاااااااااكل الجديدة، والنهج الممارسااااااااات،  أفضاااااااال على والمناقشااااااااات العروض تركز أن المتوقع من
 الموضااااااوع هةا ويتساااااام الوطني. الصااااااعيد على  الجغرافية األسااااااماء توحيد بتحقيق يتعلق فيما الممكنة  والحلول
 واالساااااتعانة بالمحفوظات،  واالساااااتعانة الميداني، )الجمع  األساااااماء جمع  طرق يلي: ما  ويشااااامل  نطاقه باتسااااااع
 وما الجمهور، عموم من المقدمة والوثائق البريدية، واالسااااتقصاااااءات  الخارجية،  المصااااادر من كبيرة بمجموعة

 األساااااماء، وتغييرات االزدواجية،  مساااااألة  معالجة في المتبعة )النهج المكاتب في  األساااااماء  ومعالجة ةلك(؛ إلى
دماج  السااااااكانية، والمجموعات  اللغات وتنوع المتعددة، والتسااااااميات التةكارية،  والتسااااااميات اإلدارية،  الوحدات وا 
 باألساااااماء المعنية  للسااااالطات التوجيهية والمبادئ  والساااااياساااااات والتشاااااريعات ةلك(؛ إلى وما  الشاااااوارع، وتسااااامية
 الهيئااات مختل  بين والعالقااات الواليااات، ونطاااق البرامج، وتخطيط والمبااادئ، المجااالس، وهياااكاال )القوانين،
  أو  ةلك(  إلى  وما  الجبلية،  والمناطق المياه، )علم معينة  ألغراض  واألسااااماء ةلك(؛ إلى وما باألسااااماء، المعنية

  الحكومة  ومساااتويات  الطوارئ،  وعمليات  )التعليم،  المساااتخدمين  من  معينة  بجماعات  يتعلق  فيما  التوحيد  متطلبات 
ضافة   ةلك(.   إلى   وما  المختلفة،   السيادة  نطاق  تتجاوز   التي  المعالم   أسماء   األعمال   جدول   بند  يتضمن   ةلك،   إلى   وا 
 الجغرافية.  األسماء   توحيد   مجال   في  الدولي  بالتعاون  تتعلق  بنودا  كةلك  ويتضمن  الواحدة، 

 
  

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/95
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 الوثائق  

 ( GEGN.2/2021/12/CRP.12)  الوطنية  الجغرافية  األسماء  بمحفوظات  المتعلقة  الجديدة  الخدمة - 1

 األمااااااااكاان لااتساااااااااااااااامااياااااااة جاااااااديااااااادة مااعاااااااايااياار ثااالثاااااااة لااناايااوزياالاانااااااادا الااجااغاارافااي الاامااجاالااس ةيااااااا تااناافاا  - 2
(GEGN.2/2021/19/CRP.19) 

 مقاطعة أرخبيل  الجغرافية: األساااااااااماء بيانات على  الحصاااااااااول  مجال في  المحلية الحكومات  مبادرات - 3
 (GEGN.2/2021/33/CRP.33) إندونيسيا في ناتونا

  إنااااااادونيسااااااااااااااياااااااا في الثقاااااااافياااااااة الهوياااااااة على الحفااااااااظ في الجغرافياااااااة األساااااااااااااامااااااااء توحياااااااد دور - 4
(GEGN.2/2021/35/CRP.35) 

 (GEGN.2/2021/41/CRP. 41) مدغشقر في الجغرافية لألسماء الوطنية الهيئة عمل سير - 5

 (GEGN.2/2021/44/CRP.44) غرينالند في الجغرافية األسماء توحيد - 6

 (GEGN.2/2021/52/CRP.52) فنلندا في الجغرافية األسماء توحيد ومبادئ أسس - 7

 (GEGN.2/2021/55/CRP.55) األماكن أسماء تحديد دليل - 8

 (GEGN.2/2021/58/CRP.58) الكندية األماكن أسماء خالل من بالنساء االعترا  - 9

 (GEGN.2/2021/72/CRP.72) للنمسا الوطنية الحدود تقطعها التي المعالم أسماء تنسيق - 10

 (GEGN.2/2021/86/CRP.86) الشمالية ألمريكا متكاملة خريطة - 11

 (GEGN.2/2021/CRP.108) اإلستونية األماكن أسماء قانون في التغييرات - 12
 

 ألغراض المحررين من وغيرهم الخرائط لمحرري الطبغرافيممة بمماألسمممممممممممماء المتعلقممة التوجيهيممة المبمماد  )ب( 
 الدولي االستخدام

 أوصااااااااااااااى  الجغرافية،  األسااااااااااااااماء بتوحيد المعني الرابع المتحدة األمم مؤتمر  في اتخة الةي 4/4-م  للقرار وفقا
 وغيرهم  الخرائط لمحرري  الطبغرافية باألسااااماء المتعلقة التوجيهية المبادئ  نشاااار على البلدان بتشااااجيع المؤتمر

بقائها المحررين من  حالة تبين األعضااء،  الدول تعدها تقارير  الخبراء فريق على معروضاا وسايكون  محدثة. وا 
 المبادئ هةه لتعميم المبةولة الجهود وتتناول الجغرافية باألسااااااماء المتعلقة والجديدة  المحدثة التوجيهية المبادئ

تاحتها. التوجيهية  وا 
 

 الوثائق  

 (GEGN.2/2021/53) فنلندا الجغرافية: باألسماء المتعلقة التوجيهية المبادئ تحديث - 1

 (GEGN.2/2021/90/CRP.90) الشمالية ألمريكا متكاملة خريطة - 2

 بمحرري  الخاصاااااااااااة  الجغرافية باألساااااااااااماء المتعلقة التوجيهية المبادئ  منساااااااااااق من  عامة  مالحظات - 3
 (GEGN.2/2021/92) الدولي االستخدام ألغراض المحررين، من وغيرهم الخرائط
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 القرارات   لتنفيذ  والمقترحة  المتخذة  والتدابير  المسممتدامة   التنمية ودعم  واالقتصممادية   االجتماعية  المنافع - 7 
 الخبراء فريق عمل وتقييم

 الساابقة المتحدة األمم  مؤتمرات في المتخةة  القرارات بمقتضاى المساندة المهام تنفية  مساألة  الخبراء فريق يتناول
 الجغرافية، باألساااااااماء المعني الجديد المتحدة األمم  خبراء فريق جانب ومن  الجغرافية األساااااااماء بتوحيد المعنية
  التدابير على  والمناقشاات العروض ساتركز األعمال،  جدول من البند هةا  إطار وفي  أهدافه. أحد ةلك باعتبار
 المسااااااااتوى على أو  الخبراء فريق  سااااااااياق  في تنفيةها، في المكتساااااااابة  الخبرات وعلى  القرارات، تنفية إلى  الرامية

 منافع تحقيق  طريق عن  التطورات من المزيد  إلى  القرارات بتنفية المتعلقة  المناقشات تؤدي أن ويتوقع  الُقْطري.
 قرارا. 211  مجموعه ما اآلن حتى اتخة  وقد .2030 لعام المساااتدامة التنمية  خطة ودعم واقتصاااادية اجتماعية
 قيام  ضاااااااارورة  في النظر ةلك  في بما وفعاليته، الخبراء  فريق بعمل يتعلق ما  في  مناقشااااااااات أيضااااااااا  وسااااااااتجرى

 الفرعية والهيئات  االجتماعات فعالية وزيادة  الوطنية الصاااااااااااعد على  الجغرافية األساااااااااااماء بتوحيد النامية البلدان
 الخبراء. لفريق التابعة

 
 الوثائق  

 األسااااااااااااااماااء بتوحيااد المعنيااة المتحاادة األمم مؤتمرات في المتخااةة القرارات نيوزيلناادا تنفيااة عن تقرير - 1
 (GEGN.2/2021/18/CRP.18) الجغرافية

 جائحة  مواجهة في الساااااااااعودية العربية المملكة في  الجغرافية األساااااااااماء بيانات قاعدة اساااااااااتعمال أثر - 2
 (GEGN.2/2021/50/CRP.50) (19-)كوفيد كورونا فيروس مرض

 (GEGN.2/2021/79/CRP.79) والتنفية بالتقييم المعني العامل الفريق تقرير - 3

 خبراء فريق بعمل وصاااااااالتها واالجتماعي  االقتصااااااااادي والمجلس  العامة الجمعية  قرارات  اسااااااااتعراض - 4
 (GEGN.2/2021/80/CRP.80) الجغرافية باألسماء المعني المتحدة األمم

 (GEGN.2/2021/94/CRP.94) العمل وبرنامج االستراتيجية الخطة مشروع - 5

 (GEGN.2/2021/CRP.125) والبيئة الجغرافية األسماء - 6
 

 الفريق مشاريع وتمويل الخبراء لفريق بالدعاية المتعلقة المسائل - 8 

 فيه يبين  الةي والتمويل بالدعاية المعني  العامل الفريق أعده  الةي التقرير للعلم،  الخبراء، فريق على سااايعرض
 الحضااااور تعزيز وفي  الجغرافية األسااااماء توحيد إلى  بالحاجة الوعي إةكاء في  وأنشااااطته العامل الفريق أهدا 
 المواد مجموعة  خالل ومن االجتماعي  التواصاااااااااال وسااااااااااائل وفي اإلنترنت  شاااااااااابكة على  الخبراء لفريق الرقمي

 دعم إليجاد المبةولة الجهود على أيضاااااااا الضاااااااوء تقريره  في العامل الفريق ويسااااااالط الخبراء. لفريق اإلعالمية
 ولتمكين الجغرافية، باألساااااااماء معنية وطنية  سااااااالطات وإلنشااااااااء  الطبغرافية، األساااااااماء  مجال  في للتدريب مالي
 داخل المعلومات تبادل تيساااااااااير إلى التقرير ويهد   الخبراء. فريق  دورات  حضاااااااااور من النامية البلدان ممثلي
 الخبراء. فريق

 
 الوثائق  

 (GEGN.2/2021/CRP.126) والتمويل بالدعاية المعني العامل الفريق أنشطة عن موجز تقرير
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 أفريقيا في الوطني الصعيد على الجغرافية األسماء بتوحيد المتعلقة األنشطة - 9 

 من بأفريقيا، المعني العمل فريق  ،2004 عام  في المعقودة والعشاااااااااارين، الثانية دورته  في الخبراء  فريق أنشااااااااااأ
 الكاملة التقارير لتقديم النهائي الموعد  وحتى القارة.  نطاق على وتعزيزه  الجغرافية األسااااماء توحيد تشااااجيع  أجل

 جاااادول من البنااااد هااااةا إطااااار في ورقااااات أي ترد لم (GEGN.2/2021/INF/1 )انظر التقنيااااة والورقااااات
 األعمال.

 ومساائل أوضااع من أبرز ما تناول  سايجري األعمال،  جدول من البند هةا  إطار في الالزمة  المناقشاة ولتيساير
عب األعضاااااااء  الدول من  المقدمة الوطنية رالتقاري  في  األسااااااماء بتوحيد متعلق وعمل  واللغوية  الجغرافية  والشااااااُ
 الجغرافية. األفريقية القارة داخل

 
 الوثائق  

 (GEGN.2/2021/CRP.103) أفريقيا وسط شعبة تقرير - 1

 2019 عااااااام دورة منااااااة المحرز والتقاااااادم الكاااااااميرون في الجغرافيااااااة األسااااااااااااااماااااااء توحيااااااد حااااااالااااااة - 2
(GEGN.2/2021/CRP.104) 

 
 الطبغرافية األسماء تعليم - 10 

 دراسااااااااااااة  مجال في التدريبية بالدورات المعني العامل الفريق أعده الةي التقرير  الخبراء  فريق على سااااااااااااايعرض
عبة  أو المضاااااايفة البلدان مع بالتنساااااايق  الجاري العمل  فيه يبين  والةي  الطبغرافية  األسااااااماء  التابعة المعنية الشااااااُ

 األساااااااااااااامااء مجاال في تادريبياة دورات من تنظماه بماا يتعلق فيماا الجهاات تلاك من وبمساااااااااااااااعادة الخبراء لفريق
 بالنظر اإللكتروني والتعلم اإلنترنت شاابكة عبر التدريب مبادرات في التطورات  آخر أيضااا وسااتُبين  الطبغرافية.

 وطلب والمرئية المسااموعة  المحاضاارات بث لتيسااير  الخبراء  فريق على مقترح ويعرض .19-كوفيد  جائحة إلى
 فريق فيهماا لينظر وةلاك تنااولهاا، المراد المهماة المواضاااااااااااااايع أو المحااور بياان على األعضاااااااااااااااء الادول يحاث

 ويناقشهما. الخبراء
 

 الوثائق  

 األمااااااااكاااان ألساااااااااااااااااامااااااااء الااااناااارويااااجااااي باااااااالااااقاااااااانااااون خااااااااصااااااااااااااااااااة اإللااااكااااتاااارونااااي لاااالااااتااااعاااالاااام دورة - 1
(GEGN.2/2021/20/CRP.20) 

 األساااااماء  مجال في التثقي  تكيي  إندونيسااااايا: في  الطبغرافية  األساااااماء عن  شااااابكية  دراساااااية  حلقات - 2
 (GEGN.2/2021/31/CRP.31) كورونا فيروس بمرض المتصلة الحالة مع الطبغرافية

 ( GEGN.2/2021/66/CRP.66)  الجغرافية  المواقع  أسماء  عن  مباشرة  ومرئية  مسموعة  محاضرات - 3

 الجغرافياة لألساااااااااااااامااء معجم وضااااااااااااااع منهجياة تنفياة  مراحال على الادومينيكياة الجمهورياة في التادرياب - 4
(GEGN.2/2021/87/CRP.87) 

 وموجز الجغرافيااة األماااكن بااأسااااااااااااااماااء المتعلقااة اإللكترونيااة التاادريبيااة الاادورات في التطور عن تقرير - 5
 الطبغرافيااة األسااااااااااااااماااء دراساااااااااااااااة مجااال في التاادريبيااة بااالاادورات المعني العاااماال الفريق ألنشااااااااااااااطااة

(GEGN.2/2021/CRP.127) 
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 الطبغرافية األسماء مصطلحات - 11 

 مساارد إعداد عن مسااؤول وهو .1989 عام في  الطبغرافية األسااماء  بمصااطلحات المعني العامل الفريق أنشاا 
 بيانات قاعدة ووضاااااااااااع المسااااااااااارد على  خلةالمد التحديثات  واساااااااااااتعراض  الطبغرافية  األساااااااااااماء  لمصاااااااااااطلحات
 األساااااماء توحيد  ألغراض  مصاااااطلحات مسااااارد من  إصااااادارات عدة  صااااادرت وقد بالغرض. تفي  للمصاااااطلحات

 الجغرافية، األسااااااماء بتوحيد المعني التاسااااااع المتحدة األمم مؤتمر  وفي .2002 عام في  آخرها كان  ،الجغرافية
 .للمسرد إضافة اعُتمدت ،2007 في نيويورك في المعقود

 عمله على الضااااااااااااوء تقريره في العامل الفريق ويساااااااااااالط العامل. الفريق تقرير  الخبراء فريق على وساااااااااااايعرض
نشااااااء  الطبغرافية  المصاااااطلحات  مسااااارد على  المدخلة التحديثات  اساااااتعراض في  للمصاااااطلحات بيانات قاعدة  وا 
عب  مختل  من  خبراء أعدها  صاالة ةات تقارير  الخبراء فريق على أيضااا وسااتعرض بالغرض. تفي  التابعة  الشااُ

 التالية  المرحلة بشااأن  له  توجيهات وتقديم العامل الفريق تقرير اعتماد الخبراء فريق إلى  ويطلب الخبراء. لفريق
 عمله. من

 الوثائق  

 (GEGN.2/2021/59/CRP.59) الكندية الجغرافية األسماء بيانات قاعدة في عامة مصطلحات - 1

 2021-2019 للفترة الطبغرافياااااااة األساااااااااااااامااااااااء بمصااااااااااااااطلحاااااااات المعني العاااااااامااااااال الفريق تقرير - 2
(GEGN.2/2021/CRP.105) 

  كوريااااااااا في الجغرافياااااااة  األسااااااااااااااامااااااااء بتوحياااااااد المتعلقاااااااة  المصاااااااااااااااطلحاااااااات  مسااااااااااااااارد نشااااااااااااااار - 3
(GEGN.2/2021/CRP.124) 

 واللغات  األقليات  ولغات  األصلية  الشعوب  لغات  فيها  بما وهوية   وتراثا    ثقافة  باعتبارها  الجغرافية  األسماء - 12 
  اللغات تعدد ومسائل اإلقليمية

 في اتخة الةي ،8/1-م بالقرار عمال ثقافيا تراثا باعتبارها  الجغرافية باألسااااااااااماء المعني  العامل الفريق أنشاااااااااا 
 وكااان .2002 عااام في برلين في المعقود الجغرافيااة، األسااااااااااااااماااء بتوحيااد المعني الثااامن المتحاادة األمم مؤتمر
 األقليات. ومجموعات األصلية بالشعوب المتعلقة لألسماء بالترويج المعني العامل الفريق باسم سابقا يعر 

 المتعلقة  الجغرافية لألسااااااااااااااماء بالترويج المتعلقة  األنشااااااااااااااطة على  اإلشاااااااااااااارا  في  العامل الفريق  هد  ويتمثل
 والشااااعوب  األقليات مجموعات  ثقافة على الحفاظ  مواصاااالة  أجل من  األقليات ومجموعات  األصاااالية  بالشااااعوب

 وعلى الثقافي والتراث األماكن  أسااااااماء بين العالقة على  الضااااااوء تسااااااليط على الفريق ويعمل تنشاااااايطها. و/أو
 الخبراء فريق على وسااايعرض  العالقة. هةه على  الحفاظ  لضااامان مناسااابة عمليات وضاااع في البلدان مسااااعدة

 الحاالياة. عملاه خطاة تنفياة في عملاه على الضااااااااااااااوء تقريره في العاامال الفريق ويساااااااااااااالط العاامال. الفريق تقرير
عب  مختل  من  خبراء أعدها  صااااااالة  ةات تقارير الخبراء  فريق على أيضاااااااا وساااااااتعرض  هةا  بخصاااااااوص  الشاااااااُ
 التالية  المرحلة بشااااااااااأن  له توجيهات وتقديم  العامل الفريق تقرير اعتماد  الخبراء فريق إلى  ويطلب الموضااااااااااوع.

 عمله. من
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 الوثائق  

عااااادة الطبيعيااااة المسااااااااااااااااااحااااات تسااااااااااااااميااااة المسااااااااااااااماااااة: غير المناااااطق - 1   ألمااااانيااااا في تسااااااااااااااميتهااااا وا 
(GEGN.2/2021/45/CRP.45) 

 بنك في الصااااااااوتية الملفات دمج األصاااااااالية: بالشااااااااعوب المتصاااااااالة  الجغرافية األماكن أسااااااااماء  ُنطق - 2
 (GEGN.2/2021/60/CRP.60) كيبيك في األماكن أسماء معلومات

  كناااااادا في األصاااااااااااااااليااااااة  بااااااالشاااااااااااااااعوب  المتصااااااااااااااالااااااة  األماااااااكن ألساااااااااااااااماااااااء تفاااااااعليااااااة  خريطااااااة  - 3
(GEGN.2/2021/61/CRP.61) 

 (GEGN.2/2021/62/CRP.62) األصلية بالشعوب المتصلة الجغرافية لألسماء بيئي مس  - 4

 (GEGN.2/2021/68/CRP.68) الخريطة على بفريزيا متصلة أسماء وضع - 5

 والشاااااوارع لألماكن اللغة ثنائية إضاااااافية  أساااااماء إلعطاء المجتمعي الةاتي االساااااتقالل من االساااااتفادة - 6
 (GEGN.2/2021/71/CRP.71) كارينثيا في المأهولة

 في كارينثيا، لجنوب مقارنة دراساااااة اللغات: المتعددة المناطق  في األماكن  أساااااماء تحديد  ساااااياساااااات - 7
 (GEGN.2/2021/75/CRP.75) تشيكيا في تشين/تشيِشن ومنطقة النمسا،

 (GEGN.2/2021/76/CRP.76) والهجرة األماكن أسماء - 8

 (GEGN.2/2021/77/CRP.77) ألمانيا في الطبيعية للمساحات األجنبية األسماء - 9

 الاامااكسااااااااااااااااياااااااك فااي الاارئاايسااااااااااااااااياااااااة األصاااااااااااااااالااياااااااة الشااااااااااااااااعااوب باالااغاااااااات طاابااوغاارافااياااااااة خااريااطاااااااة - 10
(GEGN.2/2021/88/CRP.88) 

 (GEGN.2/2021/CRP.112) الصينية الجغرافية باألسماء المتعلقة المسابقة - 11

 جائحة وآثار  البريطانية كولومبيا في األصااااااالية  بالشاااااااعوب  المتصااااااالة األماكن تسااااااامية مشااااااااريع - 12
 البريطااااااانيااااااة كولومبيااااااا في الجغرافيااااااة باااااااألسااااااااااااااماااااااء المعني المكتااااااب من تقرير :19-كوفياااااااد

(GEGN.2/2021/CRP.118) 

 ثقااافيااا تراثااا باااعتبااارهااا الجغرافيااة باااألسااااااااااااااماااء المعني العاااماال الفريق اجتماااعااات منظم من تقرير - 13
(GEGN.2/2021/CRP.128) 

 
 األجنبية التسميات - 13 

 مؤتمر في اتخة  الةي ،8/4-م بالقرار عمال ،2002 عام في األجنبية بالتساميات المعني العامل الفريق أنشا 
 خبراء من مقدمة ورقات  الخبراء فريق على وساتعرض  الجغرافية.  األساماء بتوحيد المعني الثامن المتحدة األمم
 االتجاهات عن تفصااااااايلية معلومات تتضااااااامن أخرى،  جهات بين من وهولندا، والدانمرك، وبولندا، ألمانيا، من

 الثالث  المتحدة األمم مؤتمر عن الصااااااااادر 3/18-م  بالقرار )عمال ةاألجنبي  التسااااااااميات  اسااااااااتخدام في  الحالية
 منة المنجز العمل عن مسااااااااتكملة معلومات أيضااااااااا العامل الفريق ويقدم  (.الجغرافية  األسااااااااماء بتوحيد المعني
 السااالسااالة من 8 المجلد وهو ،األجنبية التساااميات تصاااني  المعنون الكتاب إلى  إشاااارة تتضااامن األولى،  الدورة

 في  ُقدمت التي  الورقات من  مجموعة عن عبارة وهو  (،Name and Place) “والمكان  االسااااااااااااام” المساااااااااااااماة
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 الوثائق اسااااااااااااااتعراض  الخبراء فريق إلى  ويطلب .2018 عام في العامل للفريق والعشاااااااااااااارين الحادي االجتماع
 أخرى. بأعمال القيام في والنظر المقدمة

 
 الوثائق  

 الاابااولاانااااااادياااااااة باااااااالاالااغاااااااة الااعاااااااالاام فااي الااجااغاارافااياااااااة األسااااااااااااااامااااااااء لااقاااااااائااماااااااة الااثاااااااانااي اإلصاااااااااااااااااااادار - 1
(GEGN.2/2021/16/CRP.16) 

 (GEGN.2/2021/46/CRP.46) األلمانية األجنبية التسميات بيانات قاعدة - 2

  أوروبااياااااااة لاامااااااادن الاامساااااااااااااااتااخااااااادماااااااة الاااااااداناامااركااياااااااة األجااناابااياااااااة الااتسااااااااااااااامااياااااااات عااااااادد انااخاافااااااااض - 3
(GEGN.2/2021/54/CRP.54)  

 (GEGN.2/2021/56/CRP.56) األجنبية التسميات من أنواع أربعة - 4

  هولنادا في األجنبياة باالتساااااااااااااامياات المعني العاامال الفريق إلنشاااااااااااااااء الخمسااااااااااااااون الساااااااااااااانوياة الاةكرى - 5
(GEGN.2/2021/67/CRP.67) 

 (GEGN.2/2021/73/CRP.73) الثقافي التراث من جزءا باعتبارها األجنبية التسميات - 6

 (GEGN.2/2021/78/CRP.78) األجنبية بالتسميات المعني العامل الفريق تقرير - 7

 باللغة وصااااااااالتها األمريكتين في األصااااااااالية  الشاااااااااعوب بلغات  الجغرافية لألماكن األجنبية التساااااااااميات - 8
 (GEGN.2/2021/89/CRP.89) الالتينية أمريكا في المشتركة اللغة بوصفها اإلسبانية

 
  الطبغرافية األسماء ومعاجم بيانات ملفات - 14 

 ومحتوى بهيكل المتعلقة المسااااااائل يلي: ما مناقشااااااة  ساااااايجري  المؤقت، األعمال  جدول من  14 البند  إطار في
نشااااااااااء  الطبغرافية، األساااااااااماء بيانات ملفات  ونواتجها. وتعهدها الطبغرافية األساااااااااماء ومعاجم البيانات قواعد وا 
 المعلوماات، تكنولوجياا من بادعم البيااناات جمع قبيال من تقنياة، مواضاااااااااااااايع على التركيز ينصااااااااااااااب أن ويمكن

 طابع  ةات مواضاااايع وعلى البيانات؛ لقواعد )الشاااابكية( والتطبيقات للبيانات نماةج ووضااااع البيانات وتصااااني 
 الهياكل ضاااااااامن  الجغرافية  األسااااااااماء معلومات إدماج تحسااااااااين على التشااااااااجيع مثل أكبر،  بدرجة اسااااااااتراتيجي

 األسماء بتوحيد يتعلق ما  في البيانات  ترابط وعلى والدولي  الوطني الصعيدين على المكانية للبيانات  األساسية
 الوطنية المشاااااريع أو البرامج  خالل من المسااااتفادة الدروس التالية: المواضاااايع تناول أيضااااا ويمكن  الجغرافية.
 أيضااا وساايقدم .19-كوفيد  جائحة خالل  المسااتخدمة الممارسااات  وأفضاال  الجغرافية باألسااماء المتعلقة والدولية
 بين ما فترة في  أنشااااااااااااطته عن مسااااااااااااتكملة معلومات  الجغرافية األسااااااااااااماء بيانات  بإدارة المعني العامل الفريق

 .الجغرافية األسماء بيانات بإدارة المعني العامل الفريق إلى اسمه تغيير على التصديق وسيطلب الدورتين
 

 الوثائق  

 (GEGN.2/2021/6) الجغرافية األسماء توحيد ألغراض البيانات بترابط المتعلقة االعتبارات - 1

 وأجازائاهاااااااا لاألمااااااااكان الارسااااااااااااااماياااااااة لاألساااااااااااااامااااااااء الاباولانااااااادياااااااة لالاقاااااااائاماااااااة الاجااااااادياااااااد اإلصاااااااااااااااااااادار - 2
(GEGN.2/2021/15/CRP.15) 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/6
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  والهيئات  الخرائط لرسااام الوطنية  الوكاالت بيانات مجموعات  في اللغة  حساااب  موحدة  جغرافية  أساااماء - 3
 2021 الثاااااني/يناااااير كااااانون في األوروبي الشاااااااااااااامااااال بلاااادان في باااااألسااااااااااااااماااااء المعنيااااة الوطنيااااة

(GEGN.2/2021/26/CRP.26)  

  إندونيسيا في  الجغرافية األسماء بتوحيد للتعجيل  الجغرافية باألسماء  خاص معلومات نظام  استحداث - 4
(GEGN.2/2021/34/CRP.34) 

 (GEGN.2/2021/39/CRP.39) واستخدامها الجغرافية األسماء بيانات قاعدة إدارة - 5

 “الالاغاااااااات  ماتاعااااااادد تارماياز فاي الايااااااااباااااااان خارياطاااااااة” شااااااااااااااباكاياااااااة: لاخارياطاااااااة تاجارياباي إصاااااااااااااااااااادار - 6
(GEGN.2/2021/40/CRP.40) 

 العامل الفريق باسااااام ساااااابقا )المعرو   الجغرافية األساااااماء بيانات  بإدارة المعني العامل الفريق تقرير - 7
 2020 و 2019 لااعاااااااامااي الااطاابااغاارافااياااااااة( األسااااااااااااااامااااااااء ومااعااااااااجاام باايااااااااناااااااات بااماالاافاااااااات الاامااعاانااي

(GEGN.2/2021/47/CRP.47) 

 (GEGN.2/2021/48/CRP.48) ألوروبا المفتوح اإلقليمي الجغرافي المعجم عن مرحلي تقرير - 8

 (GEGN.2/2021/57/CRP.57) الكندية الجغرافية األسماء بيانات قاعدة تنسيق - 9

  لهولناااادا الطبوغرافيااااة البيااااانااااات قاااااعاااادة في الجغرافيااااة األسااااااااااااااماااااء عن للبحااااث شاااااااااااااابكي تطبيق - 10
(GEGN.2/2021/69/CRP.69) 

 ومعاجم  أطالس وتجميع الصين في  الجغرافية لألسماء وطنية بيانات  قاعدة إنشاء عن مرحلي تقرير - 11
 (GEGN.2/2021/CRP.113) الموحدة الجغرافية لألسماء ومدونات وقواميس جغرافية

 (GEGN.2/2021/CRP.117) بيرو في الجغرافية األسماء توحيد عملية حالة - 12
 

 والنطق الكتابة نظم - 15 

 باالحرو  الكتااباة بنظم المعني العاامال الفريق أعاده الاةي التقرير للمنااقشااااااااااااااة، الخبراء، فريق على ساااااااااااااايعرض
 في وضااااعها  يجري التي الالتينية  بالحرو  الكتابة نظم  مختل   حالة رصااااد تفاصاااايل فيه يبين الةي ،الالتينية
  تنفيةها ويجري المتحدة األمم عليها  وافقت التي النظم  حالة أو التينية غير بحرو  كتابة نظم تسااااااتخدم بلدان
 في أحرزتاه الاةي التقادم عن تقاارير تعاد أن الادورة في المشاااااااااااااااركاة للبلادان يمكن وباالمثال، المعنياة. البلادان في

 المقدمة الورقات تتناول أن أيضااااااااا ويمكن  الجغرافية. لألسااااااااماء الالتينية  بالحرو  للكتابة  نظم وتنفية وضااااااااع
 فية.الجغرا األسماء بنطق تتعلق مسائل

 
 الوثائق  

 (GEGN.2/2021/32/CRP.32) إندونيسيا في الجغرافية األسماء من التحقق - 1

 المتحاادة األمم لنظم الراهنااة الحااالااة الالتينيااة: بااالحرو  الكتااابااة بنظم المعني العاااماال الفريق تقرير - 2
 (GEGN.2/2021/93/CRP.93) الالتينية بالحرو  الجغرافية األسماء لكتابة
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 اللغة  إلى اليابانية اللغة من  الجغرافية األساااااااماء بتحويل المتعلقة التوجيهية للمبادئ مقتضااااااابة مقدمة - 3
 (GEGN.2/2021/CRP.114) الصينية

 الحرو ؟ نقاااااال في مشااااااااااااااااااااكاااااال من يواجااااااه لمااااااا حلول ثمااااااة هاااااال االسااااااااااااااتنساااااااااااااااااااا : أعمااااااال - 4
(GEGN.2/2021/CRP.120) 

 
 الجغرافية باألسماء تتعلق أخرى مسائل - 16 

 تقنية ورقات ساتقدم  الخبراء لفريق التابعة  العاملة  واألفرقة  والشاُعب  األعضااء الدول أن به المسالم من 
 من 16 بالبند يتعلق وفيما األعمال.  جدول ببنود المتعلقة العامل الفريق مواضاااااااااايع إطار  في منطقيا تندرج ال

 جدول ببنود لها صاااااااااااالة  ال الفئة هةه ضاااااااااااامن  ورقات  الخبراء فريق على سااااااااااااتعرض  المؤقت، األعمال  جدول
 الكااملاة التقاارير لتقاديم النهاائي الموعاد وحتى الرئيس. من بتوجياه 16 البناد في وسااااااااااااااينظر األخرى. األعماال
 األعمال. جدول  من  البند  هةا  إطار  في  ورقات  أي  ترد  لم  (GEGN.2/2021/INF/1  )انظر  التقنية  والورقات

 
 2023 لعام الخبراء فريق بدورة المتعلقة الترتيبات - 17 

 ،2018/264 المجلس مقرر في عليااه المنصااااااااااااااوص النحو على للفريق، الااداخلي النظااام من 6 للمااادة وفقااا
 للممثلين ويجوز .2023 عام لدورة المقترحة والمواعيد به الخاصااة  المؤقتة األعمال  جداول في الفريق سااينظر

 عليه. تعديالت إدخال أو المؤقت األعمال جدول في إلدراجها بنود اقتراح الدورة في المشاركين
 

 الوثائق  

 .2023 عام لدورة المؤقَّت األعمال جدول
 

 أخرى مسائل - 18 

 أخرى. مسائل إلى الخبراء فريق انتباه توجيه والُشعب األعضاء الدول ممثلو يود قد
 

 الوثائق  

  مسبقة. وثائق لتقديم طلب أي يرد لم
 

 واعتمادها القرارات عرض - 19 

 ورقة  الخبراء فريق على وسااااااُتعرض الخبراء.  فريق فيها  لينظر المقترحات جميع البند هةا إطار  في سااااااتعرض
 المقررات مشاريع اعتماد  إليه  وسيطلب المقرَرين، من  المقدمة  والقرارات  المقررات مشاريع تتضمن رسمية غير
 .2021 عام لدورة

 
 الوثائق  

 المقررات. مشاريع تتضمن رسمية غير ورقة
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 2021 عام دورة بأعمال المتعلق التقرير اعتماد - 20  

 المتعلقة التنظيمية المسااائل يغطي الةي  2021 عام دورة بأعمال المتعلق التقرير  الخبراء فريق على ساايعرض
  المقررين  إلى يعهد وأن  ،2021 عام  دورة بأعمال  المتعلق التقرير يعتمد  أن  الخبراء  فريق إلى  وسيطلب  بعمله.
 واالجتماعي. االقتصادي المجلس إلى لتقديمه النهائية صيغته في ووضعه تنظيمه بمهمة

 
 الوثائق  

 .2021 لعام دورته أعمال عن الخبراء فريق تقرير مشروع
 

 الدورة اختتام - 21 

 الفريق. جلسات من عامة جلسة كل اختتام الرئيس يعلن الخبراء، لفريق الداخلي النظام من 14 للمادة وفقا
 


