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 المعني باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة
 2019عام  دورة

    2019أيار/مايو  3 - نيسان/أبريل 29نيويورك، 
 وثائق الدورة  

  
 مذكرة من األمانة العامة  

  
 لغات تقديم الوثائق والمهل النهائية  

ستتونون اتاا ممما محوة ا مارةيا ماستتي، أس منستتوانيا يمنننويليا يماريستتيا يمالتتيييا يما ربيا  - 1
يمافرنستتتيا، ماوتاا مارةيا او يراي ييب ون محل ممنوماا أن لرستتتل ان مممانا ما اما، باالي  منان ي ، 

ماوثائق مايت أب  َّا  ، كامل2019آذمر/مارس  18يف أقرب يقي مياستتتتتتتتتتتتتن دا يانحل يف مو   أقلتتتتتتتتتتتتتا  
(ي يييوتي ا وع GEGN.2/2019/1) 2019د متا اوويود محت ر تا يف  ت يع مم متاع محدقتي ات يرا  تا  

صتتتتتتتتتتتتتتتفةتتتاا(ي يييوتي مس يثي تتتا يو تتتاي   ودتتتا  10كومتتتا ) و   3 300ماوثتتتائق كتتتاموتتتاو أ  لو تتتاي  
ذم محو ل، ماذس ييوتي كوما ) و صتتتتتتتتتتتتتتتفةا يمش ا( أن ل  َّ  مأتتتتتتتتتتتتتتتفو ا  و ل  و  أن ي  َّ    330
 كانون ماثا /يياير كي لوسىن لرمجوه ياص مر  بااوتاا مارةيا ماسيي   28كوما، قول   500يو اي   أ 
يمحل مممهيا  نان أن ميوثل كل محل ممنوماا يمخللمء باحهل مايهائيا محذكورا أ ال  كي يوستتتتتتتىن  - 2

 محوقع ماأتتوني افريق المء ممما محوة ا مح ب بامةاء اصتت مر يرقا ا يالاشوها، قول من  اد ما يرا،  ل
 (يhttps://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html) مجلترمفيا

 
 شكل الوثائق وعرضها  

أدنتتتتا ( بلتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتا  10ثتتتتائق بتتتتااليتتتت  منان ي  ان مممتتتتانتتتتا ما تتتتامتتتتا )من ر ماف را لبرستتتتتتتتتتتتتتتتتتل ماو  - 3
Microsoft Word ي يجين أن يأتتتتتتتتتتار ان ما رمر ذس مالتتتتتتتتتتوا يبي    يع مم ماع محدقي ماذس ستتتتتتتتتتيبي  ر

ماوثي تتتا يف ا تتتار ي يييوتي اوةنومتتتاا أن لنون  و   وا بتتتإلنتتته، لوايتتتاو نالتتتا  أ متتتاع ماتتت يرا االع  يف
 ا اا مح ررا، مينحل ماي ر يف ب ض ماوثائق اوِ وا ي  اترض  رضهايم  وم
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يستتتتتتتتتوو َّ  ماوثائق بنويَّوها بااوتا )بااوتاا( مارةيا ممصتتتتتتتتتويا مايت قب مي تاي يييوتي اوةنوماا  - 4
لوإلك  محل ايرمد ماوستتتتتتتتتتتتتتتمياا مح ولتتتتتتتتتتتتتتترا يمح ولتتتتتتتتتتتتتتترما بوستتتتتتتتتتتتتتتميا ا ماناموا  ي  يريد ا ميع مراي  أن
 مسوب  مي لسمياا خمولرا يخمولرما   ا، ييوتي بياهنا يف قائما يف م وع ماوثي اي ياذم
يجين يضتتتتع لرليواا مستتتتو ا مع مممانا ما اما مس  رضت اا  يستتتتوول   ها   رض بومستتتت ا  - 5

 ( أي م  ما ة يا بلريا أارىيPowerPointمماسوب )مثل برنامج 
 

 التقارير الوطنية  
 )أ( من جدول األعمال المؤقت( 5)البند   

مالتتتتتتتتتتتتتتتتتادر  حل مدار ممما محوةتتت ا مخلتتتامر مح ب بووشيتتت  ممةتتتاء مجلترمفيتتتا  7 مال بتتتاا رمر  - 6
لو يتتتتتت    ان ممنومتتتتتتاا أن (، يب وتتتتتتنwww.ngii.go.kr/portal/ungn/mainEn.do ل مارمبط  )محوتتتتتتا 

باحوادئ ماوو يهيا أدنا  ا ى صتتتتتتتتتتتتتتتون ل ارير ا ماو ييا  حل ماو    ممر  ميذ من  اد مدار ممما محوة ا 
 ممادس  أر مح ب بووشي  ممةاء مجلترمفياي يييوتي اوو ارير ماو ييا أن لوضمحل ما يوي:

 يايدا ماو رير؛ كوما، ي رض ما ضايا مارئيسيا مايت يو  500مو ل،   يو اي   واه  )أ( 
م ووماا أساسيا أي  رض لارخيي م وضن )باايسوا ف ط اووو من مايت مل ل    ل ارير  )ب( 

 ي ييا يف محدارما ماساب ا(؛ 
 مياقأا األ  مف يمالممج ماو ييا؛  )ج( 
 مياقأا اومأاكل يممووع يمنالا ما االع ماف ا محأمواا بااو رير؛  )د( 
 صيااي مسويوا اا يلو  )ه( 

يق  ينون محل ممنستتتتتتتتتتتن ل  م ب ض مح ووماا  حل ماووشي  ماو ب يف يرقاا ميفلتتتتتتتتتتتوا اهي م  - 7
 حياقأوها يف ا ار بيود أارى محل   يع مم ماعي

 
 تقارير الشعبة  
 )ب( من جدول األعمال المؤقت 5البند   

 وما  مأتتتتتتتت ك اوأتتتتتتتت ني ييوتي اوو ارير مح  ما محل شتتتتتتتت وا فريق مخللمء أن لأتتتتتتتتمل مومد ذما م - 8
ينون محل ادرمج ب ض مح وومتتتتاا يف ماو تتتتارير ماو ييتتتتا أي يف ا تتتتار أنأتتتتتتتتتتتتتتت تتتتا أفرقتتتتا  تتتتاموتتتتا م ييتتتا  يقتتتت 
 أارى محل   يع مم ماع( أنسن محل ادرم ها يف ل ارير ماأ ني بيود )أي
 

 تقرير الدورة  
محهل مايهائيا مواشا ستتتتيلتتتت ر ل رير  حل أ ماع ما يراي يستتتتونون ماوثائق ماو ييا مايت لرد ضتتتتمحل  - 9

  ل محوقع ماأوني افريق مخللمءي
يف أمانا فريق مخللمءي يمحل باب ماوياقا،  (blake1@un.orgان سيسيل باليك )لبو َّه محرمسالا  - 10

 (يfrani@un.orgلو َّه أيضا نسخ محل محرمسالا ان فيوما فرمن )
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