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  مؤمتر األمم املتحدة العاشرة لتوحيدة األمساء اجلغرافية
       ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه /متوز ٣١نيويورك 

  وثائق املؤمتر    
  مذكرة من األمانة العامة     

    
  املوعد النهائي لتقدمي الوثائق ولغاهتا  -أوال   

لروســية والــصينية لغــات األمــم املتحــدة املتحــدة الرمسيــة، أي اإلســبانية واإلنكليزيــة وا   - ١
وُيطلب إىل احلكومات أن ترسـل إىل       . والعربية والفرنسية، ستكون هي اللغات الرمسية للمؤمتر      

يف أقــرب فرصــة ممكنــة، ولكــن يف موعــد اقــصاه  املعــين باألمســاء اجلغرافيــة أمانــة فريــق اخلــرباء 
ــار ٢١ ــايو /أي ــود املدرجــة يف     ٢٠١٢م ــا للبن ــيت أُعــدت دعم ــة ال ــائق اإللكتروني  جــدول ، الوث

  .األعمال املؤقت للمؤمتر
ــهائي املــذكور أعــاله       - ٢ ــزم احلكومــات واخلــرباء باملوعــد الن ــة أن تلت ــة احليوي ومــن األمهي

 فريـق  لتقدمي الوثائق كي يتسىن إصدارها بصورة رمسية وإتاحتها قبل انعقـاد املـؤمتر علـى موقـع             
لعامليـــــــة  خـــــــرباء األمـــــــم املتحـــــــدة املعـــــــين باألمســـــــاء اجلغرافيـــــــة علـــــــى الـــــــشبكة ا       

(http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/default.html).  
  

  شكل الوثائق وعرضها  -ثانيا   
 انظــر عنـواين الربيــد (ريـق اخلـرباء   ميكـن إرسـال الوثــائق بالربيـد اإللكتـروين إىل أمانــة ف      - ٣

ــاه   ــدرجني أدن ــروين امل ــامج مايكروســوفت وورد أو يب دي إف   ) اإللكت . )pdf(باســتخدام برن
ــث ال يتجــاوز       ــوال حبي ــائق معق ــضروري أن يكــون طــول الوث ــن ال وجيــب .  صــفحات١٠وم

 .الـذي ُتقـّدم الوثيقـة يف إطـاره        ) E/CONF.101(اإلشارة أيضا إىل بند جدول األعمال املؤقـت         
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باجلدول الزمين للدورة، قد تدعو احلاجة إىل النظـر يف بعـض الوثـائق علـى أسـاس أهنـا                    وللوفاء  
  . للعرضوثائق للعلم وليس

وسـتوّزع الوثـائق باللغـة      . رفق بكل وثيقة موجز ال يتجاوز نـصف صـفحة         وجيب أن يُ    - ٤
وستترجم املوجزات وتوزع باللغات الرمسيـة      . الرمسية يف األمم املتحدة اليت ترسل هبا      ) اللغات(

وحيب اإلشارة إىل األمسـاء الكاملـة الـيت ُيرمـز إليهـا بتـسميات خمتـصرة ومبختـصرات                   . األخرى
ــا   و ــد وروده ــك عن ــنص ذل ــرة يف ال ــسميات     . ألول م ــن الت ــبري م ــدد ك ويف حــال اســتخدام ع

  .املختصرة واملختصرات، جيب إدراجها يف قائمة يف بداية الوثيقة
وجيب وضع ترتيبات مسبقة مع األمانة العامة ألي عرض خاص يستلزم جهاز عـرض                - ٥

  .ية بصرية أخرىأو معدات صوت) PowerPointمثالً برنامج (بواسطة احلاسوب 
  

  الوطنيةالتقارير   -ثالثا   
  ) من جدول األعمال املؤقت٤البند (    

عـن مـؤمتر األمـم املتحـدة اخلـامس لتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة،                 الصادر   ٧عمال بالقرار     - ٦
أن تتقّيـد باملبـادئ التوجيهيـة التـايل بياهنـا لـدى صـوغ تقاريرهـا الوطنيـة               ُيطلب إىل احلكومات    

منــذ انعقــاد مــؤمتر األمــم املتحــدة التاســع الــذي أُحــرز يف توحيــد األمســاء اجلغرافيــة عــن التقــدم 
  :وجيب أن تتضمن التقارير الوطنية ما يلي. لتوحيد األمساء اجلغرافية

  يعرض املسائل الرئيسية اليت يتناوهلا التقرير؛موجز من صفحة واحدة   )أ(  
فيمـا يتعلـق بالبلـدان الـيت        فقـط   (معلومات أساسية أو عرض تارخيي مقتـضب          )ب(  

  ؛)مل تقدم تقارير وطنية يف املؤمترات السابقة
  مناقشة لألهداف والربامج الوطنية؛  )ج(  
  مناقشة للمشاكل واحللول واإلجنازات خالل الفترة املشمولة بالتقرير؛  )د(  
  .االستنتاجات والتوصيات  )هـ(  

  
لتوحيــد الــوطين يف ورقــات  ورمبــا يكــون مــن األنــسب تقــدمي بعــض املعلومــات عــن ا     - ٧

  .مستقلة ملناقشتها يف إطار بنود أخرى من جدول األعمال
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التــدابري املتخــذة واملقترحــة لتنفيــذ قــرارات األمــم املتحــدة بــشأن توحيــد   -رابعا   

 ٧ البنـد (األمساء اجلغرافية، مبا يف ذلك الفوائد االقتـصادية واالجتماعيـة           
  )من جدول األعمال املؤقت

 مــن جــدول األعمــال املؤقــت ٧حلكومــات علــى تقــدمي وثــائق يف إطــار البنــد ُتــشجع ا  - ٨
  .بشأن تنفيذ قرارات األمم املتحدة

  
  تقرير املؤمتر  -خامسا  

وســتتاح الوثــائق التقنيــة الــيت تــرد . سيــصدر تقريــر يف جملــد واحــد عــن أعمــال املــؤمتر   - ٩
ــدة املعــــين  املوعــــد احملــــدد  يف ــة علــــى موقــــع فريــــق خــــرباء األمــــم املتحــ ــاء اجلغرافيــ  باألمســ

  .العاملية الشبكة على
وُتوجه املراسالت إىل املوظف التايل بأمانة فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء                    - ١٠

  :اجلغرافية على العنوان الربيدي التايل
Sabine Warschburger 
Statistics Division 
Statistical Services Branch 
2 United Nations Plaza, DC2-1682 
New York, NY 10017 
United States of America 
Fax: 1-212-963-4569 
E-mail: warschburger@un.org 
 

وينبغــي أيــضا أن ترســل، علــى ســبيل اجملاملــة، نــسخ مــن املراســالت إىل فيلمــا فــراين      - ١١
  .frani@un.org: عنوان الربيد اإللكتروين التايل على
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