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*1709339*  

 مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية 

 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 

 *من جدول األعمال املؤقت ٦البند 

ـــ  فريــأل مــملاء األمــم املتحــدة املعــين  ألمســاء   ـــن عمـ ـــر عــــ تقاريــــ
 اجلغرافية وُشَعبه وأفرقته العاملة وفرق عمله منذ املؤمتر العاشر

   
ريــأل العامــ  املعــين بــنبم الرتابــة  حلــروا الةتينيــةة احلالــة الرا نــة لــنبم األمــم تقريــر ال   

 املتحدة يف كتابة األمساء اجلغرافية  حلروا الةتينية 
 

 موجز**

ااتطـــورال اا ييســـي  ا ب ـــ    يـــوجز ير يـــ  اال يـــا اا بمـــا امل ـــاب رـــالم اايتبرـــ    ـــ    اا ييايـــ  
مــب يت  ـــا خمباـــ   ت ـــب نلــم اايتبرـــ    ـــ    اا ييايـــ  يف جـــد ين أنظــبين اال يـــا اا بمـــا امل ـــاب رـــالم  يف

اايتبر        اا يياي  يف إطبر ف يا خرباء األمـم املتحـدة امل ـاب  أل ـبء افي افيـ د  يـ ا فيـم امل  ومـبل 
   ااري ر ســي   اار يبريــ   اا ربيــ   ا ظ يــ  املت  رــ  رــالم اايتبرــ    ــ    اا ييايــ   ااســر  ا يــبل اا  ريــ

 املرد نيــــ   ااســــ ي ي   االبرســــي   األ ي انيــــ   األرميايــــ   افورجيــــ   اايبةاخيــــ   اا  يــــ   ااســــيا باي د  مــــ  
( ن ـــؤ مـــمم  األمـــم املتحـــدة 2007املتوقـــن أُ يَ ـــ نظن ااالـــبل املولـــد ا تحويـــا مـــ  اا  ريـــ  إ  اا ييايـــ   

مــبل نــ  ألــدو ااتطــورال افديــدة مل ــاب رتوليــد األ ــبء افي افيــ د  يرــظ  ااتر يــ  م  و ا ــباع ن ــ  ا
 مب يت  ا  ا يتني اا  ي   ااسيا باي د يف

  

 
 

 * E/CONF.105/1د 
  ن ــؤ املوقــن اا ــري  ااتر يــقــبل دنــداا ااتر يــ  اايبمــا ريــ   ين، مــالم اجتظبنــبل اال يــا اا بمــا،   يــ  ا ط ــ   ن ــؤ  ** 

 ااوثيرـ  يف ا ي  اايت َقدل هبب فرط،  https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html :ااتبيل
 دE/CONF.105/54/CRP.54 اايت حتظا اا مز

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/54/CRP.54
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 ي  د اال يا اا بما امل اب رالم اايتبر        اا يياي  لبا  نلـم اايتبرـ    ـ    اا ييايـ   
ااــيت أق  ــب األمــم املتحــدة  ي ــك ااــيت   يــزاين قيــد املابق ــ د يف جــد ين أنظباــم،  ــب يف ماــك نلــم اايتبرــ  

 يســـ ا ااتر يـــ  ااتطـــورال ااـــيت لاـــ مت ماـــ  ان رـــبا مـــمم  األمـــم املتحـــدة اا ب ـــ  امل ـــاب رتوليـــد األ ـــبء 
د   يـ  ا طـ   ن ـؤ ااتلب ـيا اايبم ـ  نـ  نلـم اايتبرـ    ـ    اا ييايـ  (1 2012افي افي  يف نبل 

 د (http://www.eki.ee/wgrsاا ري  ا ل يا اا بما  ن ؤ املوقن 
 

__________ 

ة   (1   ( قـــد م ب نـــدة أنرـــبء مـــ  ريـــا م: 2016   2014( امليظ ِّ ـــ  ا ظ  ومـــبل املردمـــ   ســـبررب  2017امل  ومـــبل املســـت د 
ايــــــب ييزي وفــــــب  أ ي انيــــــب( إي ياــــــب رــــــور ايتو  رــــــي ر  (،  غ ــــــورا اااييلــــــب  ر يــــــبرا(،  ي ــــــ بر ل ي ــــــني  يظرــــــواا(،   ا

 أرميايــــــب(،   ــــــوييب أر يد نيــــــدةع  جورجيــــــب(،  نــــــُو فومييســــــبع    وريــــــ     ااد ر اطيــــــ  اا ــــــ ري (،  أفــــــداايبُ  أريــــــور
 دهيتيبراي    س ع  نيب( ادُداد  

http://www.eki.ee/wgrs

