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  الدورة الثامنة والعشرون
   ٢٠١٤مايو / أيار٢ -أبريل / نيسان٢٨نيويورك، 

  ** من جدول األعمال املؤقت٢٠البند 
جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة التاســعة     
ــاء   والعـــشرين لفريـــق اخلـــرباء املعـــين باألمسـ

        اجلغرافية التابع لألمم املتحدة
  مشروع مقرر مقدم من رئيس فريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافية    

  
يقــرر فريــق اخلــرباء املعــين باألمســاء اجلغرافيــة التــابع لألمــم املتحــدة أن يوصــي اجمللــس      

  :قرر التايلاالقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروع امل
  

تقريــر فريــق اخلــرباء املعــين باألمســاء اجلغرافيــة التــابع لألمــم املتحــدة عــن دورتــه       
الثامنة والعشرين، ومواعيـد ومكـان انعقـاد دورتـه التاسـعة والعـشرين وجـدول                

  أعماهلا املؤقت 
  

  :إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
مسـاء اجلغرافيـة التـابع لألمـم املتحـدة          حييط علما بتقرير فريق اخلـرباء املعـين باأل          ) أ(  

  يف دورته الثامنة والعشرين؛
 يقرر أن يعقد الدورة الثامنة والعشرين لفريق اخلرباء املعين باألمسـاء اجلغرافيـة              ) ب(  

  ؛٢٠١٦أبريل / نيسان٢٩ إىل ٢٥التابع لألمم املتحدة يف بانكوك يف الفترة من 
 
  

 .٢٠١٤مايو / أيار١أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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ــة   يطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم    ) ج(   إىل فريــق اخلــرباء املعــين باألمســاء اجلغرافي
ــدعم         ــك ال ــا يف ذل ــة ، مب ــساعدة الالزم ــشرين امل ــه التاســعة والع ــم املتحــدة يف دورت ــابع لألم الت
اللوجــسيت الــضروري وخــدمات الترمجــة الــشفوية إىل اللغــات الرمسيــة الــست وغــري ذلــك مــن  

  املوارد األساسية املطلوبة إلجناح الدورة؛
ــدو   ) د(   ــر جـ ــو      يقـ ــى النحـ ــشرين علـ ــعة والعـ ــدورة التاسـ ــت للـ ــال املؤقـ ل األعمـ

  .أدناه املبني
  

جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والعشرين لفريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافية          
  التابع لألمم املتحدة

  .إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل املؤقت  - ١
  . تقرير الرئيس  - ٢
  .ق اخلرباءتقرير أمانة فري  - ٣
  .تقارير الشُّعب  - ٤
  .تقرير موظفي االتصال واملنظمات الدولية  - ٥
  .األنشطة املتعلقة بفرقة العمل املعنية بأفريقيا  - ٦
  .تـنـفيذ القرارات واألنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بالتقييم والتنفيذ  - ٧
ــدورا      - ٨ ــل املعــين بال ــالفريق العام ــة ب ــشطة املتعلق ــة يف جمــال دراســة أمســاء   األن ت التدريبي

  .اجلغرافية املواقع
األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين مبلفـات بيانـات أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة ومعـاجم                   - ٩

  .أمساء املواقع اجلغرافية
  .األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين مبصطلحات أمساء املواقع اجلغرافية  - ١٠
  .ملتعلقة بالفريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينيةاألنشطة ا  - ١١
  .األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بأمساء البلدان  - ١٢
  .األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بالدعاية والتمويل  - ١٣
  .األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بالتسميات األجنبية  - ١٤
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  .ألنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بالنطقا  - ١٥
  .األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين باألمساء اجلغرافية باعتبارها تراثا ثقافيا  - ١٦
املبادئ التوجيهية املتعلقة بأمساء املواقع اجلغرافية حملرري اخلرائط وغريهـم مـن احملـررين       - ١٧

  .لالستخدام الدويل
  .ى تتعلق بأمساء املواقع اجلغرافيةقضايا أخر  - ١٨
  .اإلعداد ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية  - ١٩
  .استعراض النظام األساسي لفريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافية التابع لألمم املتحدة  - ٢٠
 املعــين باألمســاء اجلغرافيــة التــابع مواعيــد ومكــان انعقــاد الــدورة الــثالثني لفريــق اخلــرباء  - ٢١

  .لألمم املتحدة وجدول أعماهلا املؤقت
  .اعتماد التقرير  - ٢٢
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