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 مؤمتر األمم املتحـدة احلـادي عشـر   
  املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية

        ٢٠١٧آب/أغسطس  ١٧ - ٨نيويورك 
  وثائق املؤمتر    

    
  مذكرة من األمانة العامة     

    
  املوعد النهائي لتقدمي الوثائق ولغاا  - أوال   

وهـي اإلسـبانية واإلنكليزيـة والروسـية والصـينية       ستكون لغات األمم املتحدة الرمسية،  - ١
والعربية والفرنسية، هي اللغات الرمسية للمـؤمتر. ومبـا أن إمكانيـات ترمجـة واستنسـاخ الوثـائق       
ســتكون حمــدودة يف موقــع انعقــاد املــؤمتر، يطلــب إىل احلكومــات أن ترســل إىل األمانــة العامــة   

جـدول األعمـال املؤقـت للمـؤمتر يف أقـرب موعـد        نسخا رقمية من الوثائق الـمعدة لدعم بنـود 
  .٢٠١٧أيار/مايو  ٢٩يناسبها، على أال يتعدى ذلك يوم 

ومن األمهية مبكان أن تلتزم احلكومات واخلرباء باملوعـد النـهائي املـذكور أعـاله لكـي        - ٢
اء األمم يتسىن إصدار الورقات رمسيا وإتاحتها قبل انعقاد املؤمتر على املوقع الشبكي لفريق خرب

  .(http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/default.html)املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية 
    

  شكل الوثائق وعرضها  - ثانيا   

ميكـن إرسـال الوثـائق بالربيـد اإللكتـروين إىل أمانـة فريـق اخلـرباء (انظـر عنـواين الربيـد              - ٣
). PDF) أو بصـيغة الوثـائق احملمولـة (   Wordورد (اإللكتروين أدناه) إما بصيغة مايكروسوفت و

صـفحات. وجيـب أيضـا أن     ١٠ومن الضروري أن يكون طـول الوثـائق معقـوال وأال يتجـاوز     
) الـذي يـتعني أن يـتم يف إطـاره     .105/1E/CONFتتم اإلشارة إىل بند جـدول األعمـال املؤقـت (   
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يف الوثيقة. وللوفاء باجلدول الزمين للدورة، قد تدعو احلاجة إىل النظـر يف بعـض الوثـائق    النظر 
  على أساس أا وثائق للعلم ال للعرض.

وجيــب أن يرفــق بكــل وثيقــة يتجــاوز طوهلــا صــفحة واحــدة مــوجز ال يتجــاوز طولــه     - ٤
ــائق باللغــة (أو اللغــات)    ــة لألمــم  نصــف صــفحة يــدرج يف بدايــة الــنص. وســتوزع الوث الرمسي

املتحدة اليت ترِد ا، وستترجم املوجزات وتوزع باللغات الرمسية األخرى. وجتدر اإلشـارة إىل  
أن األمساء اليت يرمز إليها حبروفها األوىل أو مبختصراا جيب ذكرها كاملة عند ورودهـا ألول  

جهــا يف قائمــة يف مــرة، ويف حــال اســتخدام عــدد كــبري مــن الرمــوز واملختصــرات، جيــب إدرا  
  الوثيقة. بداية

وجيب وضع ترتيبات مسبقة مع األمانة العامة ألي عرض خاص يستلزم جهاز عـرض    - ٥
  ) أو معدات مسعية بصرية أخرى.PowerPointبواسطة احلاسوب (مثالً برنامج 

    
  التقارير الوطنية  - ثالثا   

  من جدول األعمال املؤقت) ٥(البند     

ــالقرار    - ٦ ــد األمســاء       ٧عمــال ب الصــادر عــن مــؤمتر األمــم املتحــدة اخلــامس املعــين بتوحي
اجلغرافية، يطلب إىل احلكومات أن تتقيد باملبادئ التوجيهية التالية يف صوغ تقاريرهـا الوطنيـة   
عن التقدم احملرز منذ انعقاد مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيـة. وجيـب   

  ارير الوطنية ما يلي:أن تتضمن التق

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

ــيت        (ب)   ــدان ال ــارخيي مقتضــب (بالنســبة فقــط للبل معلومــات أساســية أو عــرض ت
  تقدم تقارير وطنية يف املؤمترات السابقة)؛ مل

  مناقشة لألهداف والربامج الوطنية؛  (ج)  

  ل واحللول واإلجنازات خالل الفترة املشمولة بالتقرير؛مناقشة للمشاك  (د)  

  االستنتاجات والتوصيات.  (هـ)  

ورمبا يكون من األنسب تقدمي بعـض املعلومـات املتعلقـة بالتوحيـد الـوطين يف ورقـات         - ٧
  منفصلة ملناقشتها يف إطار بنود أخرى من جدول األعمال.

    
  تقرير املؤمتر  - رابعا   

املوعد احملدد على  أعمال املؤمتر. وستتاح الوثائق التقنية اليت ترد يفسيصدر تقرير عن   - ٨
  املوقع الشبكي لفريق خرباء األمم املتحدة.
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  وتوجه املراسالت إىل املوظفة التالية يف أمانة فريق خرباء األمم املتحدة:  - ٩
Cecille Blake 

Statistics Division 

Department of Economic and Social Affairs  

2 United Nations Plaza, DC2-1678 

New York, NY 10017 

United States of America 

E-mail: blake1@un.org 

ــراين         - ١٠ ــه نســخ مــن املراســالت إىل فيلمــا ف ــة، ينبغــي أيضــا أن توج ــى ســبيل اامل وعل
  .frani@un.org عنوان الربيد اإللكتروين التايل: على

 


