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  مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

  * من جدول األعمال املؤقت١٤لبند ا
        أمساء البلدان
قائمة أمسـاء البلـدان الـيت وضـعها فريـق اخلـرباء املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة                       

  مم املتحدةالتابع لأل
    

األمـم املتحـدة    مقدمة من الفريق العامل املعين بأمساء البلدان التابع لفريق خـرباء                
  **املعين باألمساء اجلغرافية

  
  ***موجز    

ورتـــه دأثنـــاء أعـــاد فريـــق اخلـــرباء املعـــين باألمســـاء اجلغرافيـــة التـــابع لألمـــم املتحـــدة،     
ألشــكال ، عقــد فريقــه العامــل لوضــع ا١٩٩٢  يف عــامنيويــورك،املعقــودة يف عــشرة  الــسادسة

ــدان  ــة ألمســاء البل ــدان  وكُلــف الفريــق العامــل اجلديــد مبهمــة حتــديث ق  . الرمسي ائمــة بأمســاء البل
  .١٩٨٦ وضعت يف عام

 اجلهــد األول وقــد أُعــد بكاملــه باســتخدام أبنــاط متوافقــة مــع    ذلــكوخيلُــف التقريــر   
عمومــا دا الــيت يعتــرف اجملتمــع الــدويل  بلــ١٩٤ويــضم مــواد للـــ ). اليونيكــود(الترميــز املوحــد 

ومجيــع البلــدان املدرجــة يف . ٢٠١٢مــايو /وهــو يعكــس الوضــع يف أيـار . بكوهنـا دوال مــستقلة 
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
  .ن، منظم اجتماعات الفريق العامل املعين بأمساء البلدا)الواليات املتحدة األمريكية(من إعداد ليو ديلون   **  
ــايل           ***   ــروين التـ ــع اإللكتـ ــط يف املوقـ ــا فقـ ــدم هبـ ــيت قـ ــيت الـ ــة الـ ــر باللغـ ــل التقريـ ــى كامـ ــالع علـ ــن االطـ  :ميكـ

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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  . دول أعضاء باألمم املتحدة، باستثناء الكرسي الرسويل، الذي له مركز مراقب دائمالوثيقة
غـات املـستخدمة رمسيـا      والغرض الرئيسي للتقرير هو عرض أمسـاء البلـدان باللغـة أو الل              
وقد أُدرجت هذه األمساء، اليت يضمها الفرع اخلاص باألمساء الرمسيـة           .  كل بلد يف العامل    داخل

تكـون،   سـتخدام الـيت قـد تكـون رمسيـة أو ال           األمسـاء املختـصرة الـشائعة اال      : الوطنية، بـشكلني  
ويـرد عنـد اللـزوم مـا يـدل علـى            . واألمساء الرمسيـة املـستخدمة يف الـسياق الدبلوماسـي الرمسـي           

  .كون االسم مذكرا أو مؤنثا
وقسم املصطلحات يف األمم املتحدة هو اجلهة ذات احلجية فيما يتعلـق بأمسـاء البلـدان                 

قاعـدة مـصطلحات األمـم      املستخدمة رمسيا يف األمم املتحدة، وهـو القـسم الـذي يقـوم بتعهُّـد                
ــاملوقع  )UNTERM(املتحــدة املتعــددة اللغــات   . http://unterm.org: ، املتاحــة علــى اإلنترنــت ب

بيانات عن كل بلد تشمل بنودا منـها االمسـني املختـصر والرمسـي               املصطلحاتوتتضمن قاعدة   
ــم املتحــدة     ــست لألم ــة ال ــات الرمسي ــد باللغ ــن قاعــ     .للبل ــات م ــذه املعلوم ــد اســتمدت ه دة وق

، وأُدرجت بعد إدخال تعديالت طفيفة عليها يف فرع التقرير اخلـاص            UNTERMاملصطلحات  
  .باألمساء الرمسية املستخدمة يف األمم املتحدة

  


