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  فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية

  الدورة الثالثون

  ٢٠١٧آب/أغسطس  ١٨و  ٧نيويورك، 
  *من جدول األعمال املؤقت ١٠البند 

جدول األعمـال املؤقـت للـدورة احلاديـة والـثالثني      

  لفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية
      

  جدول األعمال املؤقت    
  
  إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل املؤقت.  - ١

  تقرير الرئيس.  - ٢

  تقرير أمانة فريق اخلرباء.  - ٣

  تقارير الشعب.  -٤

  تقارير موظفي االتصال واملنظمات الدولية.  - ٥

  األنشطة املتصلة بالتوحيد على الصعيد الوطين.  - ٦

لومـــات اجلغرافيـــة املكانيـــة تقريـــر عـــن التعـــاون مـــع جلنـــة اخلـــرباء املعنيـــة بـــإدارة املع   - ٧
  الصعيد العاملي. على

  األنشطة املتعلقة بفرقة العمل املعنية بأفريقيا.  - ٨

  تـنـفيذ القرارات واألنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بالتقييم والتنفيذ.  - ٩

ــة يف جمــال دراســة        - ١٠ ــدورات التدريبي ــل املعــين بال ــالفريق العام ــة ب أمســاء األنشــطة املتعلق
  اجلغرافية. املواقع
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األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين مبلفات بيانـات أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة ومعـاجم        - ١١
  أمساء املواقع اجلغرافية.

  األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين مبصطلحات أمساء املواقع اجلغرافية.  - ١٢

  عين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية.األنشطة املتعلقة بالفريق العامل امل  - ١٣

  األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بأمساء البلدان.  - ١٤

  األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بالدعاية والتمويل.  - ١٥

  األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين بالتسميات األجنبية.  - ١٦

  العامل املعين بالنطق.األنشطة املتعلقة بالفريق   - ١٧

  األنشطة املتعلقة بالفريق العامل املعين باألمساء اجلغرافية باعتبارها تراثا ثقافيا.  - ١٨

املبادئ التوجيهية املتعلقة بأمساء املواقع اجلغرافية حملرري اخلرائط وغريهم مـن احملـررين     - ١٩
  لالستخدام الدويل.

  جلغرافية.قضايا أخرى تتعلق بأمساء املواقع ا  - ٢٠

  اإلعداد ملؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية.  - ٢١

  استعراض النظام األساسي لفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية.  - ٢٢

اء موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية والثالثني لفريق خرباء األمم املتحدة املعـين باألمسـ    - ٢٣
  اجلغرافية وجدول أعماهلا املؤقت.

  .اعتماد التقرير  - ٢٤

 


