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  لتوحيد األمساء اجلغرافيةالتاسعمؤمتر األمم املتحدة 
   ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠ - ٢١، نيويورك

 وثائق املؤمتر  
 مذكرة من األمانة العامة  

  
 املوعد النهائي لتقدمي الوثائق ولغاا - أوال 

 نكليزيــة والروســية والــصينية والعربيــة    اإلســبانية واال ، الرمسيــةاألمــم املتحــدة لغــات  - ١
 لغـات   نكليزيـة والفرنـسية   اإلسـبانية واال  وسـتكون   . ستكون اللغات الرمسية للمؤمتر   والفرنسية،  

ويطلـب إىل احلكومـات أن ترسـل إىل األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة يف أقـرب                    . العمل للمـؤمتر  
بإحـدى  الوثـائق الـيت أُعـدت    ،  ٢٠٠٧ يونيـه /حزيـران  ١٥فرصة ممكنة، ولكن يف موعد أقصاه       

 . للمؤمتردعما للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت مللغات الع

ــة و - ٢ ــة احليوي ــزم احلكومــاتمــن األمهي ــهائي واخلــرباء أن تلت   املــذكور أعــاله باملوعــد الن
املؤمتر عن طريـق الـشعبة      انعقاد   قبل   وإتاحتها بصورة رمسية     إصدارها لتقدمي الوثائق كي يتسىن   

 وقـع فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة                يف األمم املتحـدة، علـى م       اإلحصائية
 ).(http://unstats.un.org/unsd/geoinfoعلى الشبكة العاملية 

 
 شكل الوثائق وعرضها - ثانيا 

انظـر عنـواين     (لألمم املتحـدة  ميكن إرسال الوثائق بالربيد اإللكتروين إىل األمانة العامة          - ٣
  أوباســتخدام برنــامج مايكروســوفت وورد ) أدنــاه١٠الربيــد اإللكتــروين املــدرجني يف الفقــرة 

وجيــب أن . وميكــن أيــضا إرســال الوثــائق إىل األمانــة العامــة بالربيــد العــادي   . pdfدي إف  يب
ــب األر         ــن اجلوان ــامش كــل م ــة ويكــون ه ــة متتالي ــى صــفحات مرقم ــة عل ــة بتكــون مطبوع ع

أو قـرص   وجيب إرفاق نسخة مسجلة من الوثيقة علـى قـرص مـرن             ). بوصة واحدة (سم   ٢,٥

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo)
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ومـن الـضروري أن يكـون طـول الوثـائق           . وذكـر برنـامج جتهيـز النـصوص املـستخدم         مضغوط  
إىل بنــد جــدول األعمــال املؤقــت  أيــضا وجيــب اإلشــارة .  صــفحات١٠معقــوال وأال يتجــاوز 

(E/CONF.98/1)م الوثيقدقة يف إطاره الذي ت. 

وسـتوزع الوثـائق بلغـة      . وجيب أن يرفق بكل وثيقـة مـوجز ال يتجـاوز نـصف صـفحة               - ٤
 باللغـات الرمسيـة   املـوجزات وتـوزع   سـتترجم و. العمل يف األمم املتحدة اليت ترسل ـا      ) لغات(

وجيب اإلشارة إىل األمسـاء الكاملـة الـيت يرمـز إليهـا بتـسميات خمتـصرة ومبختـصرات                   . األخرى
ــنص   وذ ــرة يف ال ــا ألول م ــد وروده ــك عن ــسميات     . ل ــن الت ــدد كــبري م ويف حــال اســتخدام ع

 .الوثيقةاملختصرة واملختصرات، جيب إدراجها يف قائمة يف بداية 

وجيب وضع ترتيبات مسبقة مع األمانة العامة ألي عرض خاص يستلزم جهاز عـرض               - ٥
 . بصرية أخرىمعدات صوتيةأو ) PowerPoint  برنامجمثال( بواسطة احلاسوب

 
 الرسوم التوضيحية - ثالثا 

رســوم توضــيحية متعــددة األلــوان أو كــبرية  تــود توزيــع جيــب علــى احلكومــات الــيت   - ٦
 بدال من أن تكون متاحـة فقـط كجـزء مـن الوثـائق الـيت قدمتـها علـى موقـع                     ( يف املؤمتر    احلجم

 مـن    رسـم   نـسخة مـن كـل      ٢٥٠ أن ترسـل     )فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية      
 .فريق اخلرباءهذه الرسوم التوضيحية إىل أمانة 

 
  التقارير الوطنية - رابعا 

 ) من جدول األعمال املؤقت٤البند (  

 الــصادر عــن مــؤمتر األمــم املتحــدة اخلــامس لتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة،   ٧ عمــال بــالقرار - ٧
ية الواردة أدنـاه لـدى صـوغ تقاريرهـا الوطنيـة            يطلب إىل احلكومات أن تتقيد باملبادئ التوجيه      

لتوحيـد األمسـاء   الثـامن  عن التقدم الـذي أُحـرز يف توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة منـذ انعقـاد املـؤمتر               
 : وجيب أن تتضمن التقارير الوطنية ما يلي.اجلغرافية

 موجز من صفحة واحدة يعرض املسائل الرئيسية اليت يتناوهلا التقرير؛ )أ( 

فقــط بالنــسبة إىل البلــدان الــيت مل تقــدم (معلومـات أساســية أو عــرض تــارخيي   )ب( 
 ؛)تقارير وطنية يف املؤمترات السابقة

 مناقشة لألهداف والربامج الوطنية؛ )ج( 

 مناقشة للمشاكل واحللول واإلجنازات خالل الفترة املشمولة بالتقرير؛ )د( 
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 .االستنتاجات والتوصيات )هـ( 

 مــن األنــسب تقــدمي بعــض املعلومــات عــن التوحيــد الــوطين يف ورقــات    ورمبــا يكــون - ٨
 .مستقلة ملناقشتها يف إطار بنود أخرى من جدول األعمال

 
  املؤمترتقرير - خامسا 

وسـتتاح الوثـائق التقنيـة الـيت تـرد يف         .  أعمال املـؤمتر    تقرير من جملد واحد عن     صدريس - ٩
املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة علــى الــشبكة  ألمــم ااملوعــد احملــدد علــى موقــع فريــق خــرباء  

 .العاملية

العنـوان   علـى  ألمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة     اخرباء توجه املراسالت إىل أمانة      - ١٠
 : التايلالربيدي
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