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  مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية

  ٢٠١٧آب/أغسطس  ١٧-٨نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت ١٨البند 

  الترتيب للمؤمتر الثاين عشر
     

  املؤقت األعمال جدول    

  افتتاح املؤمتر.  - ١

  انتخاب رئيس املؤمتر.  - ٢

  املسائل التنظيمية:  - ٣

  اعتماد النظام الداخلي؛  (أ) 

  إقرار جدول األعمال؛  (ب) 

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  (ج) 

  تنظيم األعمال؛  (د) 

  وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر. (هـ) 

 تقارير احلكومات عن احلالة يف بلداا وعن التقدم احملـرز يف توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة      - ٤

  .)١(منذ املؤمتر احلادي عشر
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تقارير عن عمـل فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة وشـعبه وأفرقتـه             - ٥

  العاملة وفرق عمله منذ املؤمتر احلادي عشر.

تقرير عن التعاون بني فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية وجلنـة اخلـرباء     - ٦

  بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي.املعنية 

  االجتماعات واملؤمترات والندوات الوطنية والدولية واإلعالنات واملنشورات.  - ٧

التدابري املتخذة واملقترحة لتنفيذ قرارات األمم املتحدة بشأن توحيد األمساء اجلغرافيـة،    - ٨

  ماعية.مبا يف ذلك الفوائد االقتصادية واالجت

  التوحيد على الصعيد الوطين:  - ٩

  مجع األمساء يف امليدان؛  (أ) 

  معاملة األمساء يف املكاتب؛  (ب) 

  معاملة األمساء يف املناطق املتعددة اللغات؛  (ج) 

اهليكلـــة اإلداريـــة للـــهيئات الوطنيـــة املعنيـــة باألمســـاء اجلغرافيـــة والتشـــريعات    (د) 

  والسياسات واإلجراءات املتصلة ا؛

املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بأمســاء املواقــع اجلغرافيــة وأصــوهلا حملــرري اخلــرائط   (هـ)  

  وغريهم من احملررين.

ــة (مبــا فيهــا األمســاء بلغــات الشــعوب        - ١٠ ــا وهوي ــة باعتبارهــا ثقافــة وتراث األمســاء اجلغرافي

  األصلية واألقليات واملناطق).

  التسميات األجنبية.  - ١١

  أمساء املواقع اجلغرافية ومعامجها:ملفات بيانات   - ١٢

  متطلبات احملتويات ومعايريها؛  (أ) 

  إدارة البيانات وقابليتها للتشغيل البيين؛  (ب) 

خــدمات البيانــات والتطبيقــات واملنتجــات (مبــا يف ذلــك املعــاجم وخــدمات      (ج) 

  اإلنترنت).

  املصطلحات املستعملة يف توحيد األمساء اجلغرافية.  - ١٣
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  الكتابة والنطق:نظم   - ١٤

  الكتابة باحلروف الالتينية؛  (أ) 

  التحويل إىل نظم الكتابة باحلروف غري الالتينية؛  (ب) 

  كتابة األمساء املستعملة يف اللغات غري املكتوبة؛  (ج) 

  النطق. (د) 

  أمساء البلدان.  - ١٥

  تعليم أمساء املواقع اجلغرافية.  - ١٦

  الواحد والتعاون الدويل: املعامل اليت تتعدى سيادة البلد  - ١٧

  املعامل املشتركة بني دولتني أو أكثر؛  (أ) 

  االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف. (ب) 

  الترتيب للمؤمتر الثالث عشر.  - ١٨

  اعتماد قرارات املؤمتر.  - ١٩

  اعتماد تقرير املؤمتر.  - ٢٠

 اختتام املؤمتر.  - ٢١


