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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2021دورة عام 

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

 تقريرا الرئيس واألمانة
  

 تقرير الرئيس**  
 

دورته الثاني  بتشمممممممم ي ته   2021يعقد فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسممممممممماء الجيرافي  في عام  
من قرار المج س  6و  5)انظر الفقرتين  2017الجممديممدةد وقممد  ممان العممد  من ئعممادة ئنشمممممممممممممممما ممه في عممام 

( هو تعزيز اندماجه في مؤسممممممممسممممممممات منظم  األمم المتحدة، بما في  ل  2018/2االقتصممممممممادا واالجتماعي 
المج س االقتصممممادا واالجتماعي، وتوصيد صمممملته مت العي ات األخر  في ه م المنظوم ، مثل لجن  الخبراء 

 المعني  بإدارة المع ومات الجيرافي  الم اني  ع ى الصعيد العالميد 

، انع س التر يز ع ى هممم ا التوجممه 2019الخبراء في عمممام ومنممم  المممدورة األولى التي عقمممدهممما فريق  
ضممممممن أنشمممممص  الم ت  األخر ،   2029-2021األولوي  التي ُمنحت لوضمممممت الخص  االسمممممتراتيجي  ل فترة  في

وفي أوجممه التقممدم، المحرز منعمما بممالفعممل والمتوقت ئحرازهمما مسممممممممممممممتقبل، في ئدممما  الفريق في مؤسممممممممممممممسمممممممممممممممات 
 المتحدةد األمم

  
 األولوية الممنوحة لوضع الخطة الستراتيجية  -   أول  

، الموافق  ع ى سممممممممممت  مشمممممممممماريت 2019انتعت الدورة األولى لفريق الخبراء الجديد، المعقودة في عام  
توصممممممممممميات، اعتمدها المج س االقتصمممممممممممادا واالجتماعي الحقاد ومت  ل ، فإن جا ح  مر  فيروس  ورونا 

ن لم تمنت م تم  فريق الخب 19-) وفيمد راء من مواصمممممممممممممم م  أعممالمه بشمممممممممممممم مل صبيعي، عن صريق التمداول (، وا 
بالفيديو، تسمممممببت في تحديات  بيرة عرق ت سمممممير عمل األفرق  العام   التابع  لفريق الخبراء، التي تعين ئلياء 

د وفي ظل ه م الظرو  االسممممممممتثنا ي  جدا، انصمممممممم  تر يز  2020اجتماعاتعا الواحد ت و اآلخر من  ربيت عام 
   األولوي ، ع ى وضت الخص  االستراتيجي د الم ت ، من با

 

 * GEGN.2/2021/1د 
 أعد ه م الوثيق  بيير جايار، ر يس فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجيرافي د ** 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
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 2029-2021الخطة الستراتيجية وبرنامج العمل للفترة  - ألف 
( ع ى أن 2019/230قرر المج س االقتصممممممممممممادا واالجتماعي م)  2019لعام  1تنص التوصممممممممممممي   

الدول األعضمممممممماء، ئعداد يتولى م ت  فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسممممممممماء الجيرافي ، بالتشمممممممماور مت 
د وقد حظي ه ا العمل العام باألولوي  2021مشروع خص  استراتيجي  وبرنامج عمل العتمادهما في دورة عام 

 نشاص الم ت د في

وحرصممممممنا ع ى أن تسممممممتند عم ي  ئعداد المشممممممروع فع يا ئلى أ بر قدر مم ن من التعاون، وهو جعد  
ُدعيت الدول األعضممممممممماء ئلى اتعرا  عن توقعاتعا بشممممممممم ن ه م شمممممممممار  فيه بدأ   ل من الم ت  واألمان د و 

الوثيق  ثم ئلى ئبداء تع يقاتعا بشمممم ن المشمممماريت المتتالي  التي ُأعدت بناء ع ى ردودها األولىد وسمممماهم منسممممقو 
 األفرق  العام   في صياغ  األجزاء التي تخص المعام المنوص  ب ل منعاد 

واسمممممتراتيجياتعا قدر اتم ان لتتماشمممممى مت ما هو منصممممموص ع يه وقد تم تعديل موعد تقديم الوثيق   
د وبناء ع يه، تحدد 2030في سمممممياسممممم  األمم المتحدة الحالي  ل تنمي  المسمممممتدام ، والتي ُحددت  فاقعا في عام 

 ه م الخص  خمس  محاور استراتيجي  هي:

 الخبرة التقني  المتخصص  • 

 العلقات والصلت والروابص • 

 مل فعال برامج ع • 

 االعترا  بالثقاف  والتراث وال ي  • 

 تعزيز القدرات وبناؤها • 

وروعي في صممممياغ  مشممممروع الخص  االسممممتراتيجي  أيضمممما حوالي اثنا عشممممر قرارا  من قرارات الجمعي   
 3العام  والمج س االقتصممممادا واالجتماعي، تعيلن ع ى األفرق  العام   المعني  اسممممتعراضممممعا تصبيقا ل توصممممي  

 (د 2019/232من أجل تقييم ت ثيرها ع ى عمل فريق الخبراء )مقرر المج س  2019ام لع
 

 تنظيم الدورة الثانية - باء 
قمد تسممممممممممممممببمت في ئحمداث تييير جم را في ظرو  تنظيم المدورة الثمانيم د  19-يبمدو أن جما حم   وفيمد 

سممماسممما ئدارة شمممؤون الجمعي  العام  وسمممُتعقد ه م الدورة بال امل ع ى شمممب   اتنترنت، وفقا لبروتو ول أنشممم ته أ
والمؤتمرات ع ى نمص سمممير مؤتمرات أخر  في اآلون  األخيرةد ومن شممم ن ه ا الظر  الجديد أن يسمممم  لمزيد 
من الخبراء بالمشممار   في الدورة، ول نه سمميفر  أيضمما صممعوبات ع ى مسممتو  تنظيم المناقشممات، التي سمميتم 

ت التي ُتعقد بالحضمممممممممممور الشمممممممممممخصمممممممممممي، نظرا لفروق التوقيت بين  تق يص مدتعا بنسمممممممممممب  الث ث مقارن  بالدورا
األسممماء الجيرافي  تدعم التنمي  ”المشممار ين وظرو  عمل المترجمين الشممفوييند وسممي ون موضمموع الدورة هو 

دارة الجا ح  ؛ وهو موضوع يتوافق مت موضوع المنتد  السياسي الرفيت المستو  المعني بالتنمي  “المستدام  وا 
ع ى نحو يعزز األبعاد االقتصمممممممادي   19-التعافي المسمممممممتدام والمرن من  ثار جا ح   وفيد”وهو:  المسمممممممتدام 

في سممممممياق عقد   2030واالجتماعي  والبي ي  ل تنمي  المسممممممتدام : بناء مسممممممار شممممممامل وفعال لتحقيق خص  عام 
 د“العمل واتنجاز من أجل التنمي  المستدام 
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تي ا تنفممت ظرو  تنظيم الممدورة لفترة صوي مم ، لم يتم ن  ومت  لمم ، وبسممممممممممممممبمم  أجواء عممدم اليقين ال 
(، رغم رغبته في  ل د وتتوخى ه م 2019/231)مقرر المج س   2019لعام  2الم ت  من تنفي  التوصمممممممممممي  

التوصممممممي  اسممممممتعرا  ئجراءات وتوقيت ئعداد التقارير القصري  وتقديمعا ئلى دورات فريق الخبراء، فضممممممل عن 
لخاصممممممممممم  بعر  المواد الواردة في ت   التقاريرد وسممممممممممميتم تصبيق بع  التصورات تيسمممممممممممير عم يات التحاور ا

الصفيف  ريثما يتنسمى ئجراء المشماورات ع ى نحو أفضمل مت الدول األعضماء بخصموص ه م المسم ل  في ئصار 
 التحضير ل دورة الثالث د 

 
 2019توصيات أخرى صادرة عام  - جيم 

جمعي  العام  والمؤتمرات ع ى تنظيم الدورة الثاني  أ ثر انصممممبت اتصمممماالت الم ت  بإدارة شممممؤون ال 
مما ر زت ع ى عمل شممعب  الوثا ق، من حيث مسمماعدتعا في اسممتخدام األسممماء الجيرافي  ع ى النحو األمثل، 

(د بيد أن موظفي ه م الشمممعب  تم نوا من الحصمممول 2019/235)مقرر المج س   6وفقا لما ورد في التوصمممي  
 دة التي يرومونعا في ه ا الصدد من الدا رة ال يوي  المعني دمباشرة ع ى المساع

 وثم  توصيتان أخيرتان لم يتسن تحقيق أا تقدم م موس بش نعما: 

التي تدعو ئلى حث ال جن  االقتصمممممادي  ألفريقيا ع ى التعاون مت فريق الخبراء، سمممممعيا  4التوصمممممي   • 
 (2019/233 قيا )مقرر المج سلإلسعام في توحيد األسماء الجيرافي  في ب دان أفري 

التي تدعو ئلى ئنشمممماء فريق مخصممممص لتحديد فوا د ونصاق البحث في مبادة ومنعجي   5التوصممممي   • 
 (2019/234  تاب  األسماء الجيرافي  المنبثق  عن ال يات غير الم توب  )مقرر المج س

  
 المتحدة تحسين اندماج فريق الخبراء في مؤسسات األمم  -  ثانيا  

يمثل هد  تحسمممممممممين االندما  في منظوم  األمم المتحدة امتثاال ل سممممممممماس  اته ال ا ُأنشممممممممم  ع يه  
(، وعرفممانمما بممالجميممل تجممام األمممانمم  العمماممم  2018/2الخبراء )قرار المج س االقتصمممممممممممممممادا واالجتممماعي  فريق
تقدمه من دعم لعم ناد وما فت  ه ا االندما  يتحسمممن من الناحي  المؤسمممسمممي ، ومن المتوقت المتحدة لما  ل مم

 أن يتعزز في المستقبلد
 

 اندماج مؤسسي في تقدم ملحوظ - ألف 
في المشمار   سمنويا في هي تين: المنتد  السمياسمي  2020تتمثل معم  م ت  فريق الخبراء من  عام  

المسمممممتدام  واالجتماع السمممممنوا ل مج س االقتصمممممادا واالجتماعي مت ال جان  الرفيت المسمممممتو  المعني بالتنمي 
الفني  وهي ات الخبراءد وفي   تا العي تين، ييتنم فرصمممم  اسممممتخدام المنتد  ليشممممرت  ي  يم ن لتوحيد األسممممماء 

شمار ين  الجيرافي  أن يسمعم في تحقيق األهدا  األوسمت نصاقا ل مم المتحدة، ولتوعي  مجموع  متنوع  من الم
بشممم ن أهمي  ما يضمممص ت به من أعمالد ويسمممتند التزام فريق الخبراء باألهدا  المتوخاة من ئعادة ئنشممما ه ئلى 
سمممياسممم  المج س الحالي  في مجال تحقيق التنمي  المسمممتدام  واتسممماق بع  األهدا  المحددة في ه ا اتصار 

 ن أن يقدمعا التوحيد العادل ل سمممممممممماء مت أهدا  الفريقد وه  ا، ينصممممممممم  التر يز ع ى المسممممممممماهم  التي يم
من أهممدا  التنميمم  المسممممممممممممممتممداممم ، المتمث مم  في تعزيز الجعود الراميمم  ئلى  4-11الجيرافيمم  في تحقيق اليممايمم  

 حماي  وصون التراث الثقافي والصبيعي العالميد

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/2
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يرافيم  ومت  لم ، فقمد ترسمممممممممممممما التعماون بوجمه خماص مت لجنم  الخبراء المعنيم  بمإدارة المع وممات الج 
الم اني  ع ى الصممممعيد العالميد وقد شممممار  اثنان من أعضمممماء األفرق  العام   التابع  لفريق الخبراء في العمل 

ئلى اعتمممممماد ئصمممممار عمممممالمي ل مع وممممممات اتحصمممممممممممممممممما يمممم   2019الممممم ا أفضممممممممممممممى ب جنممممم  الخبراء في عمممممام 
ل بيانات الجيرافي   14المممممممممممممممم   ، يصممنل  األسممماء الجيرافي  ضمممن المواضمميت األسمماسممي ( 1) الم اني - والجيرافي 

يشممممممجت  ( 2) الم اني د وما برحت تعمل من   ل  الحين ع ى وضممممممت ئصار مت امل ل مع ومات الجيرافي  الم اني 
المعاهد الجيرافي  الوصني  ع ى ئشمممممممممممممرا  السممممممممممممم صات الوصني  المعني  بتوحيد أسمممممممممممممماء األما ن في عم ياتعاد 

من   ل  الحين أن بُوسمممت فريق الخبراء أن يقدم ئليعا ئسمممعامات  بيرة وبالمثل، اقترت م تبنا ع ى لجن  الخبراء  
 في اتجاهين محددين:

من جع ، تحديث قاعدة البيانات العالمي  ل سممممممممممممماء الجيرافي ، ع ى النحو المنصمممممممممممموص ع يه في  • 
ا خصم  عممل فريقنما العماممل المعني بمإدارة بيمانمات األسمممممممممممممممماء الجيرافيم د وهو عممل تع   أممانتنما حماليم 

 دع ى ئنجازم، ومن المفتر  أن تنتعي منه بح ول الدورة الثاني 

قرار وتجميععا في مجموع   200ومن ناحي  أخر ، تدوين التوصمممممميات المتناثرة حاليا في أ ثر من  • 
متماسمم   مرتب  حسمم  األولوي ، منظم  تنظيما ُمح ما حسمم  المواضمميت، األمر ال ا سمميعالج أوجه 

ور الوقت ويؤدا ئلى تيسممير الوصممول ئلى التوصمميات واسممتخدامعاد وه ا التضممار  التي نشمم ت بمر 
 المشروع ال يزال في مراح ه األولىد 

 
 تعزيز مراعاة أسماء األماكن في الدوائر الدبلوماسية - باء 

ال نزال ئ ن بحماجم  ئلى ئحراز مزيمد من التقمدم حتى يتحقق االعترا  بتوحيمد األسمممممممممممممممماء الجيرافيم   
، ليس فقص بوصممفه عنصممرا تقنيا ضممروريا لحسممن سممير األدوات الجيرافي ، وهو في حد  اته نصاق أوسممت ع ى

 يستعان به، بل أ ثر من  ل  بوصفه رهانا قا ما ب اتهد  أمر ال

فعو أوال وقبل  ل شممممميء، شمممممرص ي زم اسمممممتيفاؤم ع ى وجه التحديد لضممممممان حسمممممن سمممممير عمل فريق  
في انعقادم ع ى شممممممممب   اتنترنت، سممممممممتخضممممممممت االسممممممممتنتاجات الخبراءد وفي ظل الظرو  الخاصمممممممم  المتمث   

النعا ي والتوصميات والقرارات( لإلجراء الجديد ل موافق  الصمامت د وه ا اتجراء ينصوا ع ى خاصميتين  )التقرير
معمتين: ال يم نمه أن ينج  ئال بماتجمماع؛ وال يم ن تنفيم م ئال من قبمل الممث ين المدا مين ل مدول األعضممممممممممممممماء 

وضمممممممممممممموننمما  خبراءد ولمم لمم ، من المعم أال يثير أا من ممث ينمما الممدا مين أا اعترا  أو تحفظ، وهو المم ين يف
يفتر  قيمام المشممممممممممممممار ين في المدورة بمإبلغعم بموافقتعم ع ى االسممممممممممممممتنتماجمات، وتوعيتعم بمما تنصوا ع يمه  مما

 المسا ل قيد النظر من رهاناتد 

س االقتصمممممممادا واالجتماعي سمممممممتسمممممممتفيد من وفي ه ا الصمممممممدد، فإن جعود الم ت  في هي ات المج  
تعزيز الروابص بين خبراء الفريق والعي ات التمثي ي  الدا م  لب دانعم لد  األمم المتحدة، بما في  ل  قبل انعقاد  
الدورةد وأما المح  األخير في جعود توحيد األسمماء الجيرافي  فعو في الواقت  و صابت سمياسمي بحت: ويتع ق 

__________ 

-https://ggim.un.org/meetings/GGIM، متات ع ى الرابص التالي:  والجيرافي  الم اني اتصار العالمي ل مع ومات اتحصا ي   (1) 

committee/9th-Session/documents/The_GSGF.pdfد 

 د/https://ggim.un.org/IGIFمتات ع ى الرابص التالي:  (2) 

https://ggim.un.org/IGIF/
https://ggim.un.org/IGIF/
https://ggim.un.org/IGIF/
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أن ُتخص  في تسمممممممي  شمممممميء ”ر ال ا أوجزم الفي سممممممو  الفرنسممممممي ألبير  امو في مقولته: األمر بتجن  الخص
 د  ( 3) “  ن تزيد من بؤس ه ا العالم ما
  

 شكر وتقدير  -  ثالثا  
وفي ختممام همم ا التقرير، يود  مماتبممه اتشممممممممممممممممارة ئلى أن محتوام هو نتمما  تعمماون م ث  في الم تمم   

ثيرة التي صمممممودفت )في ال يات، وفروق التوقيت، وما ئلى  ل (د األمان ، ع ى الرغم من الصمممممعوبات ال  ومت
ويودل أن يعر  عن تقديرم الخالص والحار ل ل منعماد وقد سممممممممممممماهم نا با الر يس والمقرران، و  ل  الر يسممممممممممممم  
ع  والمتواترة،  السممممممممممابق  وأعضمممممممممماء األفرق  العام  ، المدعوون ئلى المشممممممممممار   في اجتماعات الم ت  الموسممممممممممل

عم عم التيسمممممممممميرا، مسمممممممممماهم   بيرة في جميت ه م األعمالد وما  ان لع م األعمال أن ت  ل  ئلىباتضمممممممممماف   
بالنجات، وال حتى أن يتحقق فيعا أا تقدم في بع  األحيان، بدون المسمماعدة األسمماسممي  المقدم  من موظف ي 

اتحصمماءاتد شمم را جزيل ل جميت األمان  العام  الم رسممين لدعم أعمال فريق الخبراء تحت قيادة مدير شممعب  
 ول ل واحد ع ى حدة!

 

__________ 

 (3) Albert Camus, «Sur une philosophie de l’expression» (1944) dans Œuvres complètes 

(Paris, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, tome I, 2006), p. 908د 


