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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية

 2021دورة عام 

 2021أيار/مايو  7-3اجتماع افتراضي، 

 )ب( من جدول األعمال المؤقت* 2البند 

 مسائل تنظيمية

   
 تنظيم األعمال   

  
 مذكرة من األمانة العامة  

 
ُأعدد  تنيي  األعمدال والجددول اليمني المحتر دان لددورق فريا  برام األم  المت ددق المألني بداأل ددددددددددددددمدام  - 1

عماًل بالمحررات ذات الصددددددددددددنة الصددددددددددددادرق عن الجمألية الألامة والمجن  ا قتصدددددددددددداد    2021الجغرافية لألا  
وا جتمداعي ومتتدب فريا ال برام من أجدل تي ددددددددددددددير النير في بنود جددول األعمدال ضددددددددددددددمن الوقدت الم ددد 

 وال دمات الم صصة لنفريا.

ترتيبات الألمل ال اصددددددددددددددة ( عنى 19-وبالنير إلى األثر الم ددددددددددددددتمر لمر  فيرو  تورونا )توفيد - 2
بدالييادات الفرعيدة لنمجن  ا قتصدددددددددددددداد  وا جتمداعي وم  مراعداق التوجييدات الصددددددددددددددادرق عن راي  المجن ، 

في شدددددتل مصدددددغةر عنى منصدددددة إلتترونية في الفترق   2021أوصدددددى المتتب بعن ُتألحد دورق فريا ال برام لألا  
 .2021أيار/مايو  7إلى  3 من

ألحد جن ددددددتين مير ر ددددددميتين في تل يو . و ددددددتألحد الجن ددددددات الصددددددبا ية و ددددددتتون المرافا متا ة ل - 3
 .17:00إلى ال اعة  15:00، وجن ات بألد اليير من ال اعة 11:00إلى ال اعة  9:00ال اعة  من

 
  

 

 * GEGN.2/2021/1. 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
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 تنظيم األعمال المقترح  
 

 البرنامج البند من جدول األعمال التاريخ/الوقت
   أيار/مايو 3 ،االثنين   

تنمدة افتتدا يدة ينحييدا راي  فريا  برام األم   افتتاح الدورق - 1 9:00-11:00
 المت دق المألني باأل مام الجغرافية

تنمدة تر يبيدة ينحييدا األمين الألدا  الم دددددددددددددداعدد 
 لنتنمية ا قتصادية وتبير ا قتصاديين

 إقرار جدول األعمال وتنيي  األعمال م اال تنييمية - 2 

  إقرار جدول األعمال -)أ(  2 

  تنيي  األعمال -)ب(  2 

 عر  التحارير تحريرا الراي  واألمانة الألامة - 3 

 مناقشة عامة وموجي

المناف  ا جتماعية وا قتصادية، ودع  التنمية الم تدامة، والتدابير  - 7 
 المت ذق والمحتر ة لتنفيذ الحرارات، وتحيي  عمل فريا ال برام

 الوثااا وتحديمياعر  

 مناقشة عامة وموجي

 مناقشة عامة وموجي (تاب ) 7 15:00-17:00

 التحارير المحدمة من: - 4 

ال تومدات عن ال دالدة في بنددانيدا وعن التحدد  الم ري في  - )أ( 4 
 تو يد األ مام الجغرافية

 التحارير الوطنيةمن عر  لموجي 

 مناقشة عامة وموجي

 الُشألب التابألة لفريا ال برام -)ب(  4  

 الفريا الألامل المألني بع مام البندان   -)ج(  4 

 ا جتماعات والمؤتمرات الوطنية والدولية -)د(  4 

 عر  التحارير الوطنية وتحارير الُشألب

 مناقشة عامة وموجي

   أيار/مايو 4 ،الثالثاء

 وا تصال بياالتألاون م  المنيمات األ رى  - 5 9:00-11:00

 المنيمات الدولية -)أ(  5 

النجنة ا قتصددددددادية ألفريحيا ولجنة ال برام المألنية ب دارق  -)ب(  5 
 المألنومات الجغرافية المتانية عنى الصأليد الألالمي

 عر  التحارير

 مناقشة عامة وموجي
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 البرنامج البند من جدول األعمال التاريخ/الوقت
 تو يد األ مام الجغرافية عنى الصأليدين الوطني والدولي - 6    

األ ددددددددددددمام والمألالجة من قبل المتاتب وال ددددددددددددنطات جم   -)أ(  6 
 الوطنية وال مات التي تتجاوي نطاا ال يادق والتألاون الدولي

 عر  الوثااا وتحديميا

 مناقشة عامة وموجي

 (تاب ) 6 15:00-17:00

المبادئ التوجييية المتألنحة باأل مام الطبغرافية لم رر   -)ب(   6 
 الم ررين ألمرا  ا  ت دا  الدوليال رااط وميره  من 

 

   أيار/مايو 5 ،األربعاء

عر  محدددددد  من منيت  اجتمددددداعدددددات الفريا  الم اال المتألنحة بالدعاية لفريا ال برام وتمويل مشاري  الفريا - 8 9:00-11:00
 الألامل المألني بالدعاية والتمويل

 مناقشة عامة وموجي

 مناقشة عامة وموجي األ مام الجغرافية في أفريحيااألنشطة المتألنحة بتو يد  - 9 

عر  محدددددد  من منيت  اجتمددددداعدددددات الفريا  تألني  األ مام الطبغرافية - 10 15:00-17:00
الألددامددل المألني بددالدددورات التدددريبيددة في مجددال 

 درا ة األ مام الطبغرافية

 مناقشة عامة وموجي

منيت  اجتمدددددداعددددددات الفريا  عر  محددددددد  من  مصطن ات األ مام الطبغرافية - 11 
 الألامل المألني بمصطن ات األ مام الطبغرافية

 مناقشة عامة وموجي

   أيار/مايو 6 ،الخميس

الجغرافية باعتبارها ثحافة وتراثًا وهوية، بما فييا لغات الشددألوب  - 12 9:00-11:00
 األصنية ولغات األقنيات والنغات اإلقنيمية وم اال تألدد النغات

محدددددد  من منيت  اجتمددددداعدددددات الفريا عر  
الألامل المألني باأل ددددددددمام الجغرافية باعتبارها  

 تراثا ثحافيا

 عر  الوثااا

 مناقشة عامة وموجي

عر  محدددددد  من منيت  اجتمددددداعدددددات الفريا  الت ميات األجنبية - 13 
 الألامل المألني بالت ميات األجنبية

 عر  الوثااا

 مناقشة عامة وموجي
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 البرنامج البند من جدول األعمال التاريخ/الوقت
عر  محددددددد  من منيت  اجتمدددددداعددددددات الفريا  منفات بيانات ومألاج  األ مام الطبغرافية - 14 15:00-17:00   

 الألامل المألني ب دارق بيانات األ مام الجغرافية 

 عر  الوثااا

 مناقشة عامة وموجي

   أيار/مايو 7 ،الجمعة

اجتمدددددداعددددددات الفريا عر  محددددددد  من منيت   ُني  التتابة والنطا - 15 9:00-11:00
 الألامل المألني بني  التتابة بال روف الالتينية 

 عر  الوثااا

 مناقشة عامة وموجي

 مناقشة عامة وموجي م اال أ رى تتألنا باأل مام الجغرافية - 16 

الترتيبددددات المتألنحددددة بدددددورق فريا  برام األم  المت دددددق المألني   - 17 
 2023باأل مام الجغرافية لألا  

مشددددددددددددددروع جددول األعمدال المؤقدت النير في 
 2023لدورق فريا ال برام لألا  

  م اال أ رى - 18 

 عر  ورقات مير ر مية عر  الحرارات واعتمادها - 19 

 مناقشة مشاري  الحرارات والنير فييا

 مناقشة مشاري  الحرارات والنير فييا (تاب ) 19 15:00-17:00

 تحدي  مشروع التحرير 2021عا  اعتماد التحرير عن أعمال دورق  - 20 

 مناقشة ت اورية واعتماد مشروع التحرير

 ا تتا  الدورق ا تتا  الدورق - 21 
 
 


