
E/CONF.101/48/Add.1  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
2 July 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

180712    170712    12-40047 (A) 
*1240047* 

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

  *من جدول األعمال املؤقت) أ (١٣البند 
      الكتابة باحلروف الالتينية: نظم الكتابة والنطق

احلالة الراهنة  : تقرير الفريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية           
  ة األمساء اجلغرافية باحلروف الالتينيةلنظم األمم املتحدة لكتاب

  
  **موجز

  
ــة           ــاحلروف الالتيني ــة ب ــة خمتلــف نظــم الكتاب ــسية يف حال ــر التطــورات الرئي ــيِّن التقري يب

املدرجة يف جدول أعمال الفريـق العامـل املعـين بـنظم الكتابـة بـاحلروف الالتينيـة التـابع لفريـق                      
ويتـضمن معلومـات عـن نظـم الكتابـة بـاحلروف            . ةخرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافيـ      

األرمينية واألوكرانية والبلغارية والبيالروسية واجلورجيـة واخلمرييـة والـسرييلية        لألمساء   الالتينية
 وتــشمل الــنظم املــرجح تقــدميها للموافقــة  .العربيــة والفارســية واملالديفيــة والنيباليــة واملقدونيــة 

 األمــم املتحــدة العاشــر املعــين بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة األوكرانيــة والبلغاريــة   عليهــا يف مــؤمتر
ــة    . والبيالروســية والفارســية  ــة لألرميني ــاحلروف الالتيني ــة ب ــد للكتاب . وجيــري وضــع نظــام جدي

  .وتستمر املناقشات بشأن الكتابة باحلروف الالتينية لألمساء اجلورجية والعربية والنيبالية
  

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
قـدم   باللغة اليتوميكن االطالع عليه  أعد التقرير الكامل الفريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتينية        **  

  ..http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html:  التايلهبا فقط يف املوقع الشبكي
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