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*1709378*  

 املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيةمؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر 
 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 

 )ب( من جدول األعمال املؤقت* 14البند 
 والنطق: التحويل إىل نظم الكتابة ابحلروف غري الالتينيةنظم الكتابة 

    
التطوووو اجل اجلديووودة ة اوووياغة املجوووادا التوجيبيوووة املتعل وووة بتحويووول األمسووواء   

 اجلغرافية من اللغاجل األجنجية إىل اللغة الصينية 
 

 موجز** 
جمـال وويـ   خالل السنوات القليلة املاضية، دأبت الصـ  ستـتمرار علـع يززيـز األنفـطة ي 

األمســــاغ افيراميــــة مــــن الليــــات األجنبيــــة ست الليــــة الصــــينيةي واتــــتنادا ست املبــــاد  التوجي يــــة ال مانيــــة 
لتحويـــ  األمســـاغ افيراميـــة مـــن الليـــات األجنبيـــة ست الصـــينية، وضـــزت الصـــ  أربزـــة مزـــاي  جديـــدة 

ليات الكورية والياسنيـة والاارتـية خالل السنوات اخلمس املاضية بفأن ووي  األمساغ افيرامية من ال
 والالوية ست اللية الصينيةي

والصــينية  ــل الليــة الرمسيــة ي الصــ ، و ــل أياــا وااــدة مــن الليــات الرمسيــة الســت ل مــم  
املتحـــدةي ون ـــرا لكـــون انـــروى الصـــينية علـــع عـــك  رتـــوىن م ـــل يزـــ   عـــن الصـــوت واملزـــ  ي ناـــس 

صــــيد بزــــدة يــــرع وأن يكــــون لزــــدة اــــروى ناــــس النطــــ ي الوقــــتي ومــــن الفــــاحر أن ي نطــــ  اــــرى 
ولــكل ، مــلن الســبي  الوايــد لتوايــد عمليــة وويــ  األمســاغ افيراميــة األجنبيــة ست الليــة الصــينية  ــو 
يطبيــ  يقنيــات ومزــاي  متوصصــةي ويتزلــ  املبــاد  التوجي يــة األربزــة افديــدة  ل ــا بتحويــ  األمســاغ 

ست الليــــة الصــــينيةي ويتم ــــ  املبــــاد  املفــــ  ة لتحويــــ  األمســــاغ  مــــن ن ــــم  تابــــة يــــروى غــــ   يينيــــة
 يلل: ميما

اتـــتوداىن املـــواد األصـــلية واعتمـــاد ال اـــات الصـــينية املقبولـــة عمومـــا ي التحويـــ ي  )أ( 
وينبيـــل أن يكـــون اخلـــراح  واملزـــاجم افيراميـــة والقـــواميس افيراميـــة وغ  ـــا مـــن املـــواد املســـتودمة ي 

 
 

 * E/CONF.105/1ي 
قاىن إبعداد التقرير أب مله    من ليو لياانن وغاو يو وجل يـوان، وككـن ا يـالل عليـه علـع املوقـر الفـبكل التـا :  ** 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html سلليتــــ  اللتــــ  قــــدىن همــــا مقــــ  بوصــــاه ،
 يE/CONF.105/71/CORP.71الوثيقة 

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
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دةي وينبيــل ايبــال وويــ  األمســاغ  ثــة وموايــ افيراميــة مــن الليــات األجنبيــة ست الليــة الصــينية رمسيــةد و دي
 ال اات الصينية املقبولة عموما ل مساغ افيرامية األجنبية؛

 ونق  أمساغ الزلم صوييا ويراة أمساغ افنس؛  )ب( 
بـــناس الطريقـــة الـــ   ووويـــ  األمســـاغ املفـــتقة وأمســـاغ الزلـــم الـــ  ي طلـــ  علـــع أمـــا ن )ج( 

 ايُّبزت سلنسبة ل مساغ ال  أ خكت من اي

 


