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مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي التاسع عشر      
  لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ

ــانكوك،  ــشريـن األول٢٩ب ــوبر / ت  -أكت
   ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١

  من جدول األعمال املؤقت) ب (٣البند 
  :إقــرار جــدول األعمال ومسائــل تنظيمية أخرى

        رإقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال املؤمت
  جدول األعمال املؤقت    

  .افتتاح املؤمتر  - ١
  .انتخاب الرئيس وسائر أعضاء مكتب املؤمتر  - ٢
  :إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٣

  إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال املؤمتر؛  )أ(  
  اعتماد النظام الداخلي؛  )ب(  
  إنشاء اللجان التقنية وانتخاب رئيس كل جلنة؛  )ج(  
  .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر  )د(  

تقريــر اللجنــة الدائمــة املعنيــة باهليكــل األساســي لــنظم املعلومــات اجلغرافيــة آلســيا            - ٤
  .اهلادئ واحمليط

 عـشر لرسـم     الثامنتقرير عن تنفيذ القرارات اليت اختذها مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي             - ٥
  .اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ
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  :رقات املؤمترو  - ٦
  التقارير القطرية؛  )أ(  
إدارة جمـال   يف  الورقات املقدمة بناء على دعـوة بـشأن اإلجنـازات والتطـورات               )ب(  

  .املعلومات اجلغرافية فيما يتعلق مبعاجلة املسائل الوطنية واإلقليمية والعاملية
  .تقارير اللجان التقنية للمؤمتر  - ٧
 لرسـم اخلـرائط آلسـيا       العـشرين جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األمم املتحـدة اإلقليمـي            - ٨

  .واحمليط اهلادئ
ــي        - ٩  عــشر لرســم اخلــرائط آلســيا    التاســعاعتمــاد تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليم

  .اهلادئ واحمليط
  
  


	مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي التاسع عشر لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ
	بانكوك، 29 تشريـن الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 
	البند 3 (ب) من جدول الأعمال المؤقت
	إقــرار جــدول الأعمال ومسائــل تنظيمية أخرى:
	إقرار جدول الأعمال وتنظيم أعمال المؤتمر
	جدول الأعمال المؤقت
	1 - افتتاح المؤتمر.
	2 - انتخاب الرئيس وسائر أعضاء مكتب المؤتمر.
	3 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى:
	(أ) إقرار جدول الأعمال وتنظيم أعمال المؤتمر؛
	(ب) اعتماد النظام الداخلي؛
	(ج) إنشاء اللجان التقنية وانتخاب رئيس كل لجنة؛
	(د) وثائق تفويض الممثلين لدى المؤتمر.
	4 - تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالهيكل الأساسي لنظم المعلومات الجغرافية لآسيا والمحيط الهادئ.
	5 - تقرير عن تنفيذ القرارات التي اتخذها مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الثامن عشر لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ.
	6 - ورقات المؤتمر:
	(أ) التقارير القطرية؛
	(ب) الورقات المقدمة بناء على دعوة بشأن الإنجازات والتطورات في مجال إدارة المعلومات الجغرافية فيما يتعلق بمعالجة المسائل الوطنية والإقليمية والعالمية.
	7 - تقارير اللجان التقنية للمؤتمر.
	8 - جدول الأعمال المؤقت لمؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي العشرين لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ.
	9 - اعتماد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي التاسع عشر لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ.

