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  مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

   من جدول األعمال١٧البند 
        الترتيبات املتعلقة بعقد املؤمتر احلادي عشر

 لمؤمتر احلادي عشر  لجدول األعمال املؤقت    
  
  .افتتاح املؤمتر  - ١
   .مترانتخاب رئيس املؤ  - ٢
  :املسائل التنظيمية  - ٣

  اعتماد النظام الداخلي؛  )أ(  
  إقرار جدول األعمال؛  )ب(  
  انتخاب أعضاء املكتب عدا الرئيس؛  )ج(  
  تنظيم األعمال؛  )د(  
  .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر  )هـ(  

جلغرافيـة  تقارير احلكومات عن احلالة يف بلداهنا وعن التقـدم احملـرز يف توحيـد األمسـاء ا        - ٤
  .منذ املؤمتر العاشر

مت عــن العمــل الــذي اضــطلع بــه فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين  التقــارير الــيت قــدِّ  - ٥
  .عبه وأفرقته العاملة وأفرقة العمل التابعة له منذ املؤمتر العاشرباألمساء اجلغرافية وُش

ــة     - ٦ ــشطة الدعاي ــدوات وأن ــؤمترات والن ــشورات االجتماعــات وامل ــصعيدين   واملن ــى ال عل
  . والدويلالوطين 
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التدابري املتخذة واملقترحة لتنفيذ قرارات األمم املتحدة بشأن توحيد األمساء اجلغرافيـة،               - ٧
  .مبا يف ذلك الفوائد االقتصادية واالجتماعية

  :التوحيد على الصعيد الوطين  - ٨
  مجع األمساء يف امليدان؛  )أ(  
  معاملة األمساء يف املكاتب؛  )ب(  
  معاملة األمساء يف املناطق املتعددة اللغات؛  )ج(  
ــة       )د(   ــسياسات واإلجــراءات الوطني ــشريعات وال ــسلطات والت اهليكــل اإلداري لل

  املختصة باألمساء؛
املبادئ التوجيهية املتعلقة باألمساء اجلغرافية وأصوهلا حملـرري اخلـرائط وغريهـم             )هـ(  

  .من احملررين
ــة باعتبا   - ٩ ــة   األمســاء اجلغرافي ــاً وهوي ــة وتراث ــشعوب   (رهــا ثقاف مبــا فيهــا األمســاء بلغــات ال

  ).األصلية واألقليات واملناطق
  .التسميات األجنبية  - ١٠
  :ملفات بيانات ومعاجم أمساء املواقع اجلغرافية   - ١١

  متطلبات ومعايري احملتوى؛  )أ(  
  إدارة البيانات وقابلية التشغيل البيين؛  )ب(  
ـــ   )ج(   ات مــــن قبيــــل معــــاجم البلــــدان  خــــدمات البيانــــات والتطبيقــــات واملنتجـ

  .اإلنترنت وخدمات
  .املصطلحات املستعملة يف توحيد األمساء اجلغرافية  - ١٢
  :نظم الكتابة والنطق  - ١٣

  الكتابة باحلروف الالتينية؛  )أ(  
  التحويل إىل نظم الكتابة حبروف غري التينية؛  )ب(  
  تعملة يف اللغات غري املكتوبة؛األمساء املسكتابة   )ج(  
  .النطق  )د(  
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  .أمساء البلدان   - ١٤
  . تعليم أمساء املواقع اجلغرافية  - ١٥
  : املعامل اليت تتعدى سيادة البلد الواحد والتعاون الدويل  - ١٦

  املعامل املشتركة بني دولتني أو أكثر؛  )أ(  
  .االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف  )ب(  

  .لمؤمتر الثاين عشرلتيبات التر  - ١٧
  .قرارات املؤمتراعتماد   - ١٨
  .اعتماد تقرير املؤمتر  - ١٩
  .اختتام املؤمتر  - ٢٠
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