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 باألسماء الجغرافيةفريق خبراء األمم المتحدة المعني  
 2023دورة عام  

    2023أيار/مايو   5-1  ،نيويورك
 وثائق الدورة   

  
 مذكرة من األمانة العامة  

  
 لغات تقديم الوثائق والمواعيد النهائية   

 
تكون لغات األمم المتحدة الرسممممممست اليممممما، أ  اإلسمممممةانست واإلنكويليت والروسمممممست وال مممممي ست وال ر ست   - 1

 والفرنيست، الوغات الرسمست لودورة.

وُيطوب من الحكومات أن ترسممممى الم األمانت ال امت، رال ريد اإللكتروني، قي أورت ووا م اسممممب  - 2
، كامى الوثائق )التقارير الوط ست، وتقارير المجموعات،  2023آذار/مارس  13لها ولكن قي موعد أو مممما   

ت( التي أُعممد ت مسممما يت وق رممال  ور المممدروممت قي وممدو  األعممما   وتقممارير األقروممت ال مماموممت، والوروممات التق سمم 
كوممت    3  300(. وي ةغي أال يتجماو  طو  الوثمائق كمامومت  GEGN.2/2023/1)  2023المؤوما لمدورة عما  

كومممت. وي ةغي أن تقممد    500صممممممممممممممفحممات(. وي ةغي أن تقممد  متممممممممممممممفوعممت رموولات، ال تتجمماو     10)نحو  
 كي تتي م ترومتها وإصدارها رالوغات الرسمست اليا. 2023ي اير كانون الثاني/ 20الموولات و ى 

ومن األهمسممت رمكممان أن تمتثممى الحكومممات والم راي لومواعيممد ال هممائسممت المممتكورة أع   لكي يتيمممممممممممممم م   - 3
 ، و ى ان قار الدورة.( 1) اصدار وثائقهم وإتاحتها عوم المووع التةكي لفريق الم راي

 
 موضوع الدورة   

ت ليل ال  وات والروارط وال ممممممم ت قي توحيد األسمممممممماي الجغرامست  ”هو   2023موضممممممموع رورة عا    - 4
من  17، مع التركيل رتممممممممممكى هاف عوم الهد   “ومن أوى تحقيق الت مست الميممممممممممتدامت والت اقي من الجائحت

_____ _____ 

 .https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/3rd_session_2023انظر  (1) 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/3rd_session_2023
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االسممتراتسجست    أهدا  الت مست الميممتدامت )عقد التممرالات لتحقيق األهدا (. ويتماذممم هتا الموضمموع مع المطت
، رتأن ال  وات والروارط وال  ت. ويتماذم 2، قي اطار االستراتسجست  2029-2021و رنامج ال مى لوفترة  

، وهو، وققا لقرار  2023أيضمما مع موضمموع الم تدس اليممساسممي الرمسع الميممتوس الم  ي رالت مست الميممتدامت ل ا  
( والت فيت الكامى لمطت  19-تيممممممريع الت اقي من مرس قيروس كورونا )لوقيد”راي،    75/290الجمعست ال امت 

، الت  طو ا  70/1. وتدعم موايمت المواضممممسع القرار  “عوم ومسع الميممممتويات  2030الت مست الميممممتدامت ل ا  
د الوجان الف ست التار ت لومجوج االوت ممممممممممممممار  واالوتماعي و يرها من الهي ات مسه الجمعست ال  امت أن تجيممممممممممممممي

ع الحكومات عوم  والم تديات الحكومست الدولست الطارع المتكامى لألهدا  وما ير طها من صمممممممممممم ت. وُتتممممممممممممج 
ي عموهمما المت وق ال ظر قي الطممارع المتكممامممى والمترارط و ير القممائممى لوتجلئممت ألهممدا  الت مسممت الميممممممممممممممتممدامممت ق

القضممممممايا ال امت والتحديات و وهي مدعوة أيضمممممما الم التركيل عوم موضمممممموع الدورة    ئتوحيد األسممممممماي الجغرامست.
 المرتةطت ئتوحيد األسماي الجغرامست.

 
 شكل الوثائق وعرضها   

وترسمممممممممممممممى رممال ريممد اإللكتروني الم األمممانممت ال ممامممت   Microsoft Wordتحرر الوثممائق ر ممممممممممممممسغممت   - 5
(. وي ةغي أن تتضمممممن اذممممارات الم القرارات ذات ال مممموت ال مممماررة عن مؤتمر األمم المتحدة 11  الفقرة )انظر

واألهم من   ه راي األمم المتحدة الم  ي راألسماي الجغرامست.الم  ي ئتوحيد األسماي الجغرامست وتوصسات قريق 
ئ د ودو  األعما  المؤوا المقرر أن ُي َظر قي الوثسقت قي اطار .  تتضمممممن أيضمممما اذممممارة الم ي ةغي أن ذلك، 

ع الحكومات عوم ارراي ققرة أهيرة قي كى وثسقت، تحا ع وان   اإلورايات المطووت من قريق الم راي  ”وتتمممممممممج 
صمممسات أو م اوتمممتها أو  ، تدعو قيها الفريق، عوم سممم يى المثا ، الم اإلحاطت عوما رمجموعت من التو “اتماذها
. وي ةغي لوحكومات أن تكون عوم عوم رأنه، من أوى ضممممممممممان انجا  أعما  الدورة قي االوتماعات ( 2) اورارها

 قي ر ض الوثائق لوِ وم ولسج لوم اوتت.ُي ظر المقررة، ود 

تتمألمد من ايرار التي ومُدمما ئهما. وي ةغي لوحكوممات أن  الرسمممممممممممممممسمت  وسممممممممممممممتو  ع الوثمائق كمامومت رمالوغمت   - 6
التيممسات الممت مرة والممت مرات ئتيممساتها الكاموت ع د ورورها ألو  مرة. وإذا اسمُتمدما تيممسات ممت مرة  

 وممت رات عدة، ي ةغي ئسانها قي وائمت قي مطوع الوثسقت.
 

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

ن مؤتمر األمم المتحممدة المممامج الم  ي ئتوحيممد األسممممممممممممممممماي ال مممممممممممممممارر ع  7عم  رممأحكمما  القرار   - 7
ُيطوب الم الحكومات أن تتقييد رالمةارئ التوويهست أرنا  لدس صممممممممممو  تقاريرها الوط ست عن التقد    ،( 3) الجغرامست

 لفريق الم راي. وي ةغي لوتقارير الوط ست أن تتضمن ما يوي: 2021المحر  م ت رورة عا  

 كومت، ي رس القضايا الرئسيست التي يت اولها التقرير؛ 500طوله  موول، ال يتجاو  )أ( 

_____ _____ 

ل ط ع عوم نمممماذي لوفقرة األهيرة تحممما  ،/https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021انظر   (2) 
 .“ الوثائق” ع وان  

 .www.ngii.go.kr/portal/ungn/mainEn.doمتاح ع ر الرارط  (3) 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/290b
https://undocs.org/ar/A/RES/75/290b
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
http://www.ngii.go.kr/portal/ungn/mainEn.do
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م وومات أسممممماسمممممست أو عرس تاريمي مقتضمممممب )رال يمممممةت ققط لو ودان التي لم تقد  تقارير   )ت( 
 وط ست قي المؤتمرات اليارقت(؛

 م اوتت لألهدا  وال رامج الوط ست؛ )ي( 

 ترة المتمولت رالتقرير؛م اوتت لومتالى والحوو  واإلنجا ات ه   الف )ر( 

م وومات ميمممممممممتكموت رتمممممممممأن اإلورايات المتمتة لدعم ت فيت المطت االسمممممممممتراتسجست و رنامج   )ه( 
 ، رتأن ال  وات والروارط وال  ت؛2، مع اي ي اهتما  هاف ل ستراتسجست 2029-2021ال مى لوفترة 

 االست تاوات والتوصسات. )و( 

ض الم وومات عن التوحيمد الوط ي قي وروات م ف ممممممممممممممومت تمهيمدا  وود يكون من األنيممممممممممممممب تقمديم ر  - 8
 لم اوتتها قي اطار ئ ور أهرس من ودو  األعما .

 
 تقارير المجموعات   
 )ب( من جدول األعمال المؤقت(   4)البند    

ي ةغي لوتقارير المقدمت من مجموعت من أعضمممماي قريق الم راي أن تتضمممممن م وومات عن األنتممممطت   - 9
والقضممايا ذات االهتما  المتممترك لودو  األعضمماي  الممثوت قي المجموعت. وود يكون من األنيممب ارراي ر ض 
الم وومات التي تتممممممير الم قرارس ال ودان قي التقارير الوط ست. و اإلضمممممماقت الم ذلك، ود يكون من الم اسممممممب  

 عما .تماما أن تحا  ر ض التقارير وت اَوش قي اطار ئ ور أهرس من ودو  األ
 

 تقرير الدورة   

 ي در تقرير عن أعما  الدورة. - 10

ومن رمات الوسماومت،   (.geoinfo_unsd@un.orgوي ةغي تووسمه المراسمممممممممممممم ت الم األممانمت ال ماممت ) - 11
ه أيضا نيخ من المراس ت الم سسييى ئوسك )  (.frani@un.orgوقيوما قراني ) (blake1@un.orgتوو 
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