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*1709350*  

مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر املعين 
 بتوحيد األمساء اجلغرافية

 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 14البند 

   نظم الكتابة والنطق: الكتابة ابحلروف الالتينية
 القواعد املطبَّقة يف بولندا بشأن كتابة األمساء اجلغرافية ابحلروف الالتينية   

 
 **زــــموج

ينطوي أحد أنشطة جلنة توحيد األمسـا  اجلرااييـة املوجـوخة جـارو يةوريـة اولنـدا ع ـ  و ـ   
قواعـــد لتحويــــا أمســـا  األجســــاض اجلرااييـــة املو ــــوعة اــــنروم غـــي يتينيــــة و تااتةـــا   ــــاو  ال تينيــــة  

دوين و جز  من هذا النشاط، اعتمدت ال جنة لكّا لرة من ال رات قواعـد لنلـا ا ـاو  وقواعـد ل تـ
الصـو.  ايــد أّه هنـاك االــث اياـتفنا ات ييمــا يتال ــس  ل رـات اناــيويةي يبالنسـبة ل صــينية واليا نيــة 
والكورية والتاي ندية وال وية والبورمية ولرة اخلمي، توصـ  ال جنـة انلـا ا ـاو   وعـ وة ع ـ   لـ ، 

  ل رات الامسية اإلق يمية واحمل ية مل يتّم االد  بط قواعد ال رة البولندية يف التدوين الصو. ملالوم ا
وإيــــاي، اعتمــــدت جلنــــة توحيــــد األمســــا  اجلرااييــــة املوجــــوخة جــــارو يةوريــــة اولنــــدا قواعــــد  

لرـــة  وتطبــــس ال جنـــة اشـــكا غـــي رمســـ  قواعـــد ل كتااــــة  37ل كتااـــة   ـــاو  ال تينيـــة ييمـــا  ـــّ  
 عتمــاخ قواعـــد مــن اـــ  اللواعـــد لرـــة، توصــ  ال جنـــة  12لرــة أجـــاي  وييمــا  ـــ   40 ـــ   ييمــا

لرــة  15 الف ثــ  الــت اعتمــدها مــؤاا األمــم املتحــدة املالــ  اتوحيــد األمســا  اجلرااييــة  وييمــا يتال ــس اـــ
أجاي مدرجة ع   جدول أعمال الفايس الالاما املال  انوم الكتااة   او  ال تينية، توص  ال جنة 

  الاغم من أه املؤاا مل يالتمدها االـد اشـكا رمسـ    عتماخ قواعد لست من هذه ال رات و ل  ع 
لرــة غــي مدرجــة يف  33 و إل ــاية إذ  لــ ، اجــذ ال جنــة الواعــد ا ــاو  ال تينيــة يف  تااــة أمســا 

 املوق  الشبك  ل فايس الالاما 

 
 

 * E/CONF.105/1  
التلايــا الكامــا أعــّده مااــيين جليــتو مــن جلنــة توحيــد األمســا  اجلرااييــة املوجــوخة جــارو يةوريــة اولنــدا  وايتســ  يف  ** 

ايّطـ   ع ـ  هـذا التلايـا  http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.htmlاملوق  الشبك  
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