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  املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيةالتاسعمؤمتر األمم املتحدة 
 ٢٠٠٧أغسطس /آب ٣٠إىل  ٢١، نيويورك

 من جدول األعمال املؤقت) ب (٣البند 
   إقرار جدول األعمال: املسائل التنظيمية

 جدول األعمال املؤقت  
 
 .افتتاح املؤمتر - ١

 .انتخاب رئيس املؤمتر - ٢

 :ةاملسائل التنظيمي - ٣

 اعتماد النظام الداخلي؛ )أ( 

 إقرار جدول األعمال؛ )ب( 

 انتخاب أعضاء املكتب عدا الرئيس؛ )ج( 

 تنظيم األعمال؛ )د( 

 .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر )هـ( 

تقارير احلكومات عن احلالة يف بلداا وعن التقـدم احملـرز يف توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة         - ٤
 .نمنذ املؤمتر الثام

تقارير شعب فريق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة عـن احلالـة يف تلـك                       - ٥
 .الشعب وعن التقدم احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر الثامن

 :االجتماعات واملؤمترات - ٦

 فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية؛ )أ( 
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 ات والربامج داخل الشعب وفيما بينها؛االجتماع )ب( 

 االجتماعات واملؤمترات والندوات الوطنية عن األمساء؛ )ج( 

 .االجتماعات واملؤمترات والندوات الدولية عن األمساء )د( 

ــرارات ا     - ٧ ــذ قـ ــت لتنفيـ ــذت واقترحـ ــيت اتخـ ــدابري الـ ــد   التـ ــشأن توحيـ ــدة بـ ــم املتحـ ألمـ
 .اجلغرافية األمساء

 .قتصادية واالجتماعية الناجتة عن التوحيد الوطين والدويل لألمساء اجلغرافيةاملنافع اال - ٨

 :التوحيد الوطين - ٩

 مجع األمساء يف امليدان؛ )أ( 

 معاملة األمساء يف املكاتب؛ )ب( 

 معاملة األمساء يف املناطق املتعددة اللغات؛ )ج( 

 اهليكل اإلداري للسلطات الوطنية لألمساء؛ )د( 

بــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باألمســاء الطبوغرافيــة وأصــوهلا حملــرري اخلــرائط        امل )هـ( 
 .وغريهم من احملررين

 .التسميات األجنبية - ١٠

 .التقارير عن برامج املساعدة يف جمال نطق األمساء - ١١

 :ملفات البيانات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا - ١٢

 إجراءات مجع البيانات؛ )أ( 

 عناصر البيانات الالزمة؛ )ب( 

 معايري وأشكال نقل البيانات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصوهلا؛ )ج( 

 نظم املعاجلة اآللية للبيانات؛ )د( 

 توافق النظم وهياكلها؛ )هـ( 

 املعاجم اجلغرافية الوطنية؛ )و( 

 .منشورات أخرى )ز( 

 . اإلنترنتمواقع األمساء الطبوغرافية وأصوهلا على - ١٣
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 .املصطلحات املستعملة يف توحيد األمساء اجلغرافية - ١٤

 :املعامل اليت تتعدى سيادة البلد الواحد - ١٥

 السياسات واإلجراءات والترتيبات التعاونية؛ )أ( 

 .املعامل املشتركة بني دولتني أو أكثر )ب( 

 :نظم الكتابة - ١٦

 الكتابة باحلروف الالتينية؛ )أ( 

 ويل إىل نظم الكتابة حبروف غري التينية؛التح )ب( 

 .كتابة األمساء املستعملة يف اللغات غري املكتوبة )ج( 

 :التدريس واملمارسة يف جمال األمساء الطبوغرافية وأصوهلا، والتعاون الدويل - ١٧

 التدريس واملمارسة احلاليان؛ )أ( 

 وهلا؛الدورات التدريبية يف جمال األمساء الطبوغرافية وأص )ب( 

 تبادل املشورة واملعلومات؛ )ج( 

 تبادل املوظفني؛ )د( 

 املساعدة التقنية؛ )هـ( 

 التعاون مع املنظمات الوطنية؛ )و( 

 التعاون مع املنظمات الدولية؛ )ز( 

 .التعاون مع وسائط اإلعالم اجلماهريي )ح( 

 .أمساء البلدان - ١٨

 .الترتيبات للمؤمتر العاشر - ١٩

 .رير املؤمتراعتماد تق - ٢٠

 .اختاذ القرارات اليت صيغت مشاريعها خالل املؤمتر - ٢١

 .اختتام املؤمتر - ٢٢

 


