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

  *من جدول األعمال املؤقت) هـ (٨البند 
ــوطين ــد الـ ــة  : التوحيـ ــة املتعلقـ ــادئ التوجيهيـ ــعاملبـ ــاء املواقـ  بأمسـ

        ين اجلغرافية وأصوهلا حملرري اخلرائط وغريهم من احملرر
اجلغرافيــة وأصــوهلا املواقــع اســتكمال املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بأمســاء       

  حملرري اخلرائط وغريهم من احملررين
    

  **مقدم من فنلندا    
  

  ***موجز    
  

املواقــع ملبـادئ التوجيهيــة املتعلقـة بأمســاء   ا”مــن اسـتكمال الطبعــة الرابعـة   جـرى حاليــا    
خـالل الـدورة   الـذي قـدم   ، “ وغريهـم مـن احملـررين، فنلنــدا    اجلغرافية وأصوهلا حملرري اخلـرائط    

ــق   ــة والعــشرين لفري ـــة  اخلــالثاني ــم املتحــدة  رباء املعــين باألمســاء اجلغرافي ــابع لألم ــودة يف الت املعق
علــى وميكــن االطــالع عليــه علــى اإلنترنـــت   ) ٢٠١٢مــارس /ارذآ (٢٠٠٤نيويــورك يف عــام 

  .www.kotus.fi/index.phtml?=en&s=510املوقع 
  

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
  .)الوطنية يف فنلندااملساحة هيئـة (وتيمو ليسكينن ) معهد أحباث اللغات الفنلنديـة( سريكا بايكاال، أعده  **  
ـــ   ***   ــا فقـــــــط علـــــــى املوقـــــــع     التقريـــــــرىميكـــــــن االطـــــــالع علــــ ــة الـــــــيت قـــــــدم هبـــــ  الكامـــــــل باللغـــــ

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.12-4013. 
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