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 باألسماء الجغرافيةفريق خبراء األمم المتحدة المعني 
 الدورة الثانية

    2021أيار/مايو  7-3نيويورك، 
 وثائق الدورة   

  
 مذكرة من األمانة    

  
 لغات تقديم الوثائق والمواعيد النهائية  

 
ــيني، وال ريي،   - 1 ــي، وال ـ ــياني، واان يي ي، والروسـ ــمي، الســـأل، أة ااسـ ــت وغ ل األ األمم المتحدة الرسـ سـ

 والفرنسي،، الي األ الرسمي، ليدورة.

وُيطيب مغ الح وماأل أغ ترســـــــم نل  أمان، رري  أليراا األمم المتحدة الم نا ياألســـــــماا ال  راري،،  - 2
،  امم الوثائ  2021آذار/مارس  15ياليريد اال ترونا، را أقرب وقأل مناســــب للا ول غ را موقد أق ــــا   

تقارير األررق، ال امي،، والورقاأل التقني،( التا ُأقدَّأل ريما يت ي  يالينود  )التقارير الوطني،، وتقارير الشــــــــــُ ب، و 
(. ويني ا أال يت ــاو  طوم GEGN.2/2021/1) 2021المــدر ــ، را  ــدوم األقمــام المةقــأل لــدورة قــام 

 ــــــــــــفحاأل(. ويني ا أغ تقدم الوثائ  مشــــــــــــفوق، يمو  األ، ال تت او   10 يم، )نحو  3 300الوثائ   امي، 
ــدار ا   2021 انوغ الثانا/يناير  22،. ويني ا أغ تقدم المو  األ قيم   يم 500 ــن  تر متلا وا  ـــــــــ  ا تتســـــــــ

 يالي األ الرسمي، السأل.

ومغ األ ميـ، يم ـاغ أغ تمتثـم الح ومـاأل والأليراا ليمواقيـد النلـائيـ، المـذ ورة أقت  ل ا يتســــــــــــــن    - 3
ــيــــــــراا  ــفــــــــريــــــــ  الــــــــألــــــ ــيــــــــ ــــــــا لــــــ ــيــــــــ  الــــــــمــــــــوقــــــــ  الشـــــــــــــــــــ ــتــــــــلــــــــا قــــــ تــــــــاحــــــ ــقــــــــلــــــــم وا  ــدار وثــــــــائــــــ ن ـــــــــــــــــــ

(https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/،) .قيم ان قاد الدورة 
 

 موضوع الدورة  

ــول الدورة الثاني،  و  - 4 دارة ال ا”موضـ ــتدام، وا  ــماا ال  راري، تدقم التنمي، المسـ . ويتوار   ذا “ئح،األسـ
المحدد  2021الموضــــــول م  موضــــــول المنتدر الســــــياســــــا الرري  المســــــتور الم نا يالتنمي، المســــــتدام، ل ام 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
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قي  نحو  19-، و و ”الت ـارا المســــــــــــــتـدام والمرغ مغ آثـار  ـائحـ،  وريـد74/298قرار ال م يـ، ال ـامـ،  را
ــتدام،  يناا مســـار شـــامم ور ام لتحقي  ألط، قام  ــادي، واال تماقي، والييئي، ليتنمي، المسـ ي    األي اد االقت ـ

ــوقيغ قرار ال م ي،   2030 ــتدام،“. ويدقم توار  الموضــ ــيا  ققد ال مم واان ا  مغ أ م التنمي، المســ را ســ
، الذة دقا ريه الليئاأل والمنتدياأل الح ومي، الدولي، التاي ، ليم يس االقت ــــــــــــــادة واال تماقا 70/1ال ام، 

ــ َّ   ــتدام،، و ذلك ال ــــــــتأل التا تريط ريما يينلا. وُتشــــــ ــيد الطاي  المت امم أل داة التنمي، المســــــ نل  ت ســــــ
النظر را الطــاي  المت ــامــم والمترايط وقير القــايــم ليت  ئــ، أل ــداة التنميــ، المســــــــــــــتــدامــ، الح ومــاأل قي  

يتا تر ي  ألال قي  موضـــول الدورة أمر مرحب يه  ول غ  را قميلا المت ي  يتوحيد األســـماا ال  راري،. وا 
 يد األسماا ال  راري،.ُيش َّ  أيضًا تقديم الوثائ  التا تر   قي  القضايا ال ام، والتحدياأل التا توا ه توح

 
 شكل الوثائق وعرضها  

وترســــــــــــم ياليريد اال ترونا نل  أمان، الفري  )انظر  Microsoft Wordتحرر الوثائ  ي ــــــــــــي ،  - 5
ــُينظ ر را الوثيق، 11 الفقرة ــي، ويند  دوم األقمام المةقأل الذة ســـــــ ــار نل  القرار ذة ال ـــــــ (. وي ب أغ يشـــــــ
الح وماأل قي  ندراج رقرة أأليرة را  م وثيق، تذ ر ريلا اا راا  الذة ُيدق  رري  الأليراا نطار . وُتش    را

نل  اتألـاذ ، مغ قيـيم تو ـــــــــــــــياأل يحـاط يلـا قيمـا، ليمـناقشــــــــــــــ، أو اـيداا الرأة أو ليـت يـيد. ويني ا ليح ومـاأل 
النظر را ي ض الوـثائ   ت وغ قي  قيم ـي ـنه، توألـيًا ان ـا  أقمـام اـلدورة را اال تمـاقـاأل المقررة، يم غ أغ

 ليِ يم وال ل رض قرضلا.

وســــــــــتو َّل الوثائ  ي ييَّتلا يالي ، )يالي األ( الرســــــــــمي، األ ــــــــــيي، التا ُقدمأل يلا. ويني ا ليح وماأل  - 6
ذا اسـُتألدمأل  أغ تت  د مغ نيراد التسـمياأل المألت ـرة والمألت ـراأل يتسـمياتلا ال امي، قند ورود ا ألوم مرة. وا 

 مألت راأل قدة، يني ا ييانلا را قائم، را مطي  الوثيق،.تسمياأل مألت رة و 
 

 التقارير الوطنية  
 )أ( من جدول األعمال المؤقت( 4)البند   

ال ــادر قغ مةتمر األمم المتحدة الألامس الم نا يتوحيد األســماا ال  راري،  7قمت ي ح ام القرار   - 7
ــاب قير الرايط  د  (،www.ngii.go.kr/portal/ungn/mainEn.do)المتـ ــ  ــاأل أغ تتقيـ ــب نل  الح ومـ ُيطيـ

يـالميـادا التو يليـ، أدنـا  لـدر  ــــــــــــــوع تقـارير ـا الوطنيـ، قغ التقـدم المحر  منـذ الـدورة األول  لفري  الأليراا، 
 ا . ويني ا ليتقارير الوطني، أغ تتضمغ ما يي2019الم قودة را قام 

  يم،، ي رض القضايا الرئيسي، التا يتناوللا التقرير  500مو  ، ال يت او  طوله  )أ( 

م يوماأل أســـــاســـــي، أو قرض تاريألا مقتضـــــب )يالنســـــي، رقط ليييداغ التا لم تقدم تقارير   )ب( 
 وطني، را المةتمراأل السايق،( 

 مناقش، لأل داة واليرامج الوطني،  )ج( 

 ليمشا م والحيوم واان ا األ ألتم الفترة المشمول، يالتقرير مناقش،  )د( 

 استنتا األ وتو ياأل. ) ـ( 

وقد ي وغ مغ األنســــــــــــــب تـقديم ي ض الم يوماأل قغ التوحـيد الوطنا را ورقاأل منف ـــــــــــــــي، تملـيدا   - 8
 لمناقشتلا را نطار ينود أألرر مغ  دوم األقمام.

https://undocs.org/ar/A/RES/74/298
https://undocs.org/ar/A/RES/74/298
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://www.ngii.go.kr/portal/ungn/mainEn.do
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 تقارير الُشعب  
 مال المؤقت()ب( من جدول األع 4)البند   

يني ا ليتقارير المقدم، مغ شــــــــــ ي، رري  الأليراا أغ تشــــــــــمم مواد ذاأل ا تمام مشــــــــــترك ليشــــــــــُ ب.  - 9
ي وغ ندراج ي ض الم يوماأل را التقارير الوطني، أو را نطار أنشــط، أررق، قامي، م ين، )أو ينود أألرر  وقد
  دوم األقمام( أنسب مغ ندرا لا را تقارير الُش ب. مغ
 

 الدورةتقرير   

 سي در تقرير قغ أقمام الدورة. - 10

ومغ ياب اليياق،،   (. geoinfo_unsd@un.orgويني ا تو يه المراســـــــــتأل نل  أمان، رري  الأليراا )  - 11
ه أيضا نسخ مغ المراستأل نل  سيسيم يييك )   (. frani@un.orgورييما ررانا )   ( blake1@un.orgتو َّ

 

mailto:geoinfo_unsd@un.org
mailto:blake1@un.org
mailto:frani@un.org

