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مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة التاســـع املعـــين  
 بتوحيد األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت) د( ٦البند 

االجتماعــــات : االجتماعــــات واملــــؤمترات
   واملؤمترات والندوات الدولية عن األمساء

املؤمتر الدويل الثالث والعشرون لعلوم األعالم؛ ووقائع املؤمترين احلـادي            
 والعشرين والثاين والعشرين

 
 **ورقة مقدمة من النمسا  

ــو     ــشرون لعلـ ــدويل الثالـــث والعـ ــؤمتر الـ ــُيعقد املـ ــن  سـ ــرة مـ ــالم يف الفتـ  إىل ١٧م األعـ
تـشابه  ”: وسيكون املوضوع الرئيـسي للمـؤمتر     ). كندا( يف تورونتو    ٢٠٠٨أغسطس  /آب ٢٢

 .“األمساء يف عامل متعدد اللغات والثقافات واألعراق: األمساء
ــة؛ وســُتقبل      ــسية واألملاني ــة والفرن  املعــدة الدراســاتوســتكون لغــات املــؤمتر اإلنكليزي

 . انية والربتغاليةباللغتني اإلسب
شــيال إمبلتــون، وولفغــانغ آريــرت، وأندريــه البــيري،      :  هــمالتنظيميــةوأعــضاء اللجنــة   

 .وغرانت مسيث
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ــد        ــتراك واملواعيـــ ــة باالشـــ ــصلة املتعلقـــ ــات ذات الـــ ــل املعلومـــ ــل كـــ ــن ترتيـــ وميكـــ
املقـــــررة للمحاضـــــرات، ورســـــوم املـــــشاركة يف املـــــؤمتر، واإلقامـــــة يف الفنـــــادق، النهائيـــــة 

: ملــؤمتر مــن املوقــع التــايل علــى شــبكة اإلنترنــت       التعمــيم األول الــصادر عــن ا   ى عــالوة علــ 
http://vpacademic.yorku.ca/ICOS2008 . 

 
 - أغـسطس / آب ٢٨ إيطاليـا،    -املؤمتر الـدويل الثـاين والعـشرون لعلـوم األعـالم، بيـزا                

  ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٤
 أعــضاء ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٣انتخبــت اجلمعيــة العامــة يف جلــستها املعقــودة يف      

 : اجمللس اجلديد للمؤمتر الدويل لعلوم األعالم وهم
 ماريا جيوفانا أركاموين، رئيسة 
 شيال إمبلتون، نائبة للرئيسة 
 ميالن هارفاليك، نائبا للرئيس 
 ريتشارد كوتس، أمينا 
 أوسكام، أمينة للخزانة-كارينا فان دالني 
 مارتينا بيتز، أمينة مساعدة 

 : مدون أن تكون عضويتهم حبكم منصبهم هجملس اإلدارة يف عضاء األو
 دوناتيلال برمير 
  رونسيفيتش- دوجنا بروزوفيتش 
 أدريان كومبان 
 جوليا كون 
 كاترينا اليربينغ 
 بيتر بال 
اخلـامس  اجلـزء   علميـة، وُخـصص     دراسـات   فيهـا   رضـت   أجـزاء ع   ٦  مـن   املؤمتر وتألف 
وال تـزال   . “أمسـاء جغرافيـة أخـرى     ) ب(ستوطنات؛  أمسـاء املـ   ) أ: (األمساء اجلغرافيـة  ”ملوضوع  

 .ت يف طور اإلعداددراساال

http://vpacademic.yorku.ca/ICOS2008
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 / آب٢٤-١٩ الـسويد،    -املؤمتر الدويل احلـادي والعـشرون لعلـوم األعـالم، أوبـساال               

 ٢٠٠٢أغسطس 
وقــد .  جملــدات٥متر الــدويل احلــادي والعــشرين لعلــوم األعــالم يف  سُتنــشر وقــائع املــؤ 

ــدان   ــدر اجمللـ ــامي ٢ و١صـ ــد   ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ يف عـ ــدار اجمللـ ــر إصـ ــن املنتظـ  / يف آب٣؛ ومـ
 .٢٠٠٨ يف عام ٥  و٤ واجمللدين ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول- أغسطس

 


