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فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
الدورة الثانية
نيويورك ٧-٣ ،أيار/مايو ٢٠٢١

جدول األعمال المؤقت لدورة فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسم م م م ممماء
الجغرافية لعام 2021
-١

افتتاح الدورة.

-٢

مسائل تنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال؛

(ب)

تنظيم األعمال.

-٣

تقريرا الرئيس واألمانة.

-٤

التقارير املقدمة من:

-٥

(أ)

احلكومات عن احلالة يف بلداهنا وعن التقدم احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافية؛

(ب)

الشعب التابعة لفريق اخلرباء؛

(ج)

الفريق العامل املعين بأمساء البلدان؛

(د)

االجتماعات واملؤمترات الوطنية والدولية.

التعاون واالتصال مع املنظمات األخرى:
املنظمات الدولية؛

(أ)
(ب)
الصعيد العاملي.
-٦

)19-07259 (A

اللجنة االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادية ألفريقيا وجلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على

توحيد األمساء اجلغرافية على الصعيدين الوطين والدويل:

020519
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020519
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مجع األمساء واملعاجلة من قبل املكاتب والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ات الوطنية واملعامل اليت تتجاوز ن اق
(أ)
السيادة والتعاون الدويل؛
(ب) املبـ ــاد التوجيهيـ ــة املتعلقـ ــة بـ ــاألمسـ ــاء ال بغرافيـ ــة حملرري اخلرائط وغريهم من احملررين
ألغراض االستخدام الدويل.
 - ٧املنافع االجتماعية واالقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية ،ودعم التنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،والتدابري املتخذة واملقرتحة لتنفيذ
القرارات ،وتقييم عمل فريق اخلرباء.
-٨

املسائل املتعلقة بالدعاية لفريق اخلرباء ومتويل مشاريع الفريق.

-٩

األنش ة املتعلقة بتوحيد األمساء اجلغرافية يف أفريقيا.

 - ١٠تعليم األمساء ال بغرافية.
 - ١١مص لحات األمساء ال بغرافية.
 - ١٢األمساء اجلغرافية باعتبارها ثقافة وتراثا وهوية ،مبا فيها لغات الش ـ ــعوب األص ـ ــلية ولغات األقليات
واللغات اإلقليمية ومسائل تعدد اللغات.
 - ١٣التسميات األجنبية.
 - ١٤ملفات بيانات ومعاجم األمساء ال بغرافية.
 - ١٥نظم الكتابة والن ق.
 - ١٦مسائل أخرى تتعلق باألمساء اجلغرافية.
 - ١٧الرتتيبات املتعلقة بدورة فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية لعام .٢٠٢٣
 - ١٨مسائل أخرى.
 - ١٩عرض القرارات واعتمادها.
 - ٢٠اعتماد التقرير املتعلق بأعمال دورة عام .٢٠٢١
 - ٢١اختتام الدورة.
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