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مؤمتر األمم املتحدة الثامن لتوحيد األمساء اجلغرافية 
  برلني، ٢٧ آب/أغسطس - ٥ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

وثائق املؤمتر 
 مذكرة من األمانة العامة 

 املوعد النهائي لتقدمي الوثائق ولغاا 
لغات املؤمتر الرمسية هي االسبانية واالنكليزية والروسية والصينية والعربيـة والفرنسـية،  - ١
ولغات عمله هي اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية. ومبا أن مرافق ترمجة واستنسـاخ الوثـائق يف 
موقع املؤمتر ستكون حمدودة، يطلب إىل احلكومات أن ترسل إىل األمانة العامة لألمـم املتحـدة 
يف أقـرب فرصـة ممكنـة، ولكـن يف موعـد أقصـــاه ٣٠ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، نســختني (بــإحدى 

لغات العمل) من أي من الوثائق املعدة دعما للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت. 
وجيـب أن تلـتزم احلكومـات بـاملوعد النـهائي لتقـدمي الوثـائق كـي يتســـىن استنســاخها  - ٢
بصورة رمسية وإدراجـها يف ملـف القـرص الضوئـي لألمـم املتحـدة وتصبـح بالتـايل متاحـة قبـل 
املؤمتــــــر عــــــن طريــــــق صفحــــــــات الشـــــــعبة اإلحصائيـــــــة علـــــــى الشـــــــبكة العامليـــــــة 

 .(http://un.org/Depts/unsd/)
 

 شكل الوثائق وعرضها 
ميكـن إرسـال الوثـائق بالـربيد اإللكـتروين إىل األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة بالشــكلني  - ٣
ـــترونيني املذكوريــن يف الفقــرة ٩. وميكــن أيضــا  التـاليني: doc. أو pdf.، علـى العنوانـني اإللك
إرسـال الوثـائق بالـربيد العـادي إىل األمانـة العامـة. وجيـب أن تكـون مطبوعـة علـــى صفحــات 
مرقمـة متتاليـة ويكـون هـامش كـل مـن اجلوانـب األربعـة ٢,٥ سـم (بوصـة واحـــدة). وجيــب 
إرفاق نسخة مسجلة من الوثيقة علـى قـرص مـرن وذكـر برنـامج جتـهيز النصـوص املسـتخدم. 
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ومن الضروري أن يكون طـول الوثـائق معقـوال وأال يتجـاوز ١٠ صفحـات. وجيـب اإلشـارة 
إىل بند جدول األعمال املؤقت (E/CONF.94/1) الذي تقدم الوثيقة يف إطاره. 

وجيب أن يرفق بكل وثيقة موجـز ال يتجـاوز نصـف صفحـة. وسـتوّزع الوثـائق بلغـة  - ٤
(لغـات) العمـل يف األمـم املتحـدة الـــيت ترســل ــا. وتقــوم األمانــة العامــة بترمجــة املوجــزات 
وتوزيعها بلغات العمل األخرى. وجيب اإلشارة إىل األمساء الكاملة اليت يرمـز إليـها بتسـميات 
خمتصرة ومبختصرات وذلك عند ورودها ألول مرة يف النـص. ويف حـال اسـتخدام عـدد كبـري 
مـن التسـميات املختصـرة واملختصـــرات، جيــب إدراجــها يف قائمــة يف بدايــة النــص وإيضــاح 

التسمية الكاملة املقابلة هلا. 
 (Po werPoint وجيوز عرض الوثائق باستخدام برنامج عرض بواسطة احلاسوب (مثال - ٥

أو أجهزة العرض العادية. 
 

 الرسوم التوضيحية 
جيب على احلكومات اليت تقدم رسوما توضيحية متعددة األلوان أو كبـرية احلجـم أن  - ٦
ترسـل ٢٥٠ نسـخة مـن كـل مـن هـذه الرسـوم التوضيحيـة إىل أمانـة املؤمتـر يف نيويـورك بغيـــة 

توزيعها أثناء انعقاد املؤمتر. 
 

 التقارير الوطنية 
ـــد األمســاء اجلغرافيــة،  ٧ - عمـال بـالقرار ٧ الصـادر عـن مؤمتـر األمـم املتحـدة اخلـامس لتوحي
يطلب إىل احلكومات أن تتقيد باملبادئ التوجيهية الواردة أدناه لـدى صـوغ تقاريرهـا الوطنيـة 
ـــة منــذ انعقــاد املؤمتــر الســابع. وجيــب أن  عـن التقـدم الـذي ُأحـرز يف توحيـد األمسـاء اجلغرافي

تتضمن التقارير الوطنية ما يلي: 
موجز من صفحة واحدة يعرض املسائل الرئيسية اليت يتناوهلا التقرير؛  (أ)

معلومـات أساسـية أو عـرض تـارخيي (فقـط بالنسـبة إىل البلـدان الـيت مل تقــدم  (ب)
تقارير وطنية يف املؤمترات السابقة)؛ 

مناقشة لألهداف والربامج الوطنية؛  (ج)
مناقشة للمشاكل واحللول واإلجنازات خالل الفترة املشمولة بالتقرير؛  (د)

االستنتاجات والتوصيات.  (هـ)
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 أعمال املؤمتر 
ستصدر أعمال املؤمتر يف جملد واحد هـو التقريـر عـن املؤمتـر. وسـتتاح الوثـائق التقنيـة  - ٨
اليت ترد يف املوعد احملدد على موقع فريق اخلرباء املعين باألمسـاء اجلغرافيـة التـابع لألمـم املتحـدة 

على الشبكة العاملية. 
 

 العناوين 
العنوان الربيدي :  - ٩

 Mr. Amor Laaribi
 United Nations Secretariat,
 Statistics Division, Office of the Director
 2 United Nations Plaza, DC2-1418
 New York, NY 10017
 United States of America  

العنوانان اإللكترونيان : 
 laaribi@un.org
 javier@un.org

 
 


