
E/CONF.98/77  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
2 July 2007 
Arabic 
Original: French 

 

 
190707    190707    07-41235 (A) 

*0741235* 

 املعــين بتوحيــد التاســعمتر األمــم املتحــدة مــؤ
 األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس /آب ٣٠-٢١، نيويورك
 * املؤقتمن جدول األعمال) د (٩البند 

ــوطين  ــد الــ ــل اإلداري لأل: التوحيــ ــزةاهليكــ  جهــ
 ألمساءختصة باملاالوطنية 

   
ــة صــون التــراث الثقــايف غــري املــادي املؤرخــة         تــشرين ١٧تطبيــق اتفاقي

  على األمساء اجلغرافية٢٠٠٣أكتوبر /األول
 

 **مقدمة من فرنسا  
 

 ***موجز  
أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٧ عتمـدة يف   غـري املـادي امل     تنص اتفاقية صـون التـراث الثقـايف        
التراث الثقايف غري املادي املتوارث جيال عـن جيـل، تبدعـه    ’’على أن  ) ١ (٢يف مادهتا    ٢٠٠٣

اجلماعات واجملموعات من جديد بصورة مـستمرة مبـا يتفـق مـع بيئتـها وتفاعالهتـا مـع الطبيعـة                     
ها، ويعـزز مـن مث احتـرام    وتارخيها، وهـو ينمـي لـديها اإلحـساس هبويتـها والـشعور باسـتمراريت             

 علـى أن    صورة حمـددة  بـ ) أ) (٢ (٢وتـنص املـادة     . ‘‘التنوع الثقـايف والقـدرة اإلبداعيـة البـشرية        
التقاليـد وأشـكال التعـبري الـشفهي، مبـا يف      ’’التراث الثقايف غري املـادي يتجلـى بوجـه خـاص يف        
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 .‘‘ذلك اللغة كواسطة للتعبري عن التراث الثقايف غري املادي
 حيـث  من الظواهر الثقافيـة الـيت تنطـوي علـى مفارقـة           عدأن األمساء اجلغرافية ت   قع  واوال 

 هنـا تؤلـف    الظـواهر أل   أقـدم فهي من   .  ضعفا يف الوقت نفسه    هاأكثرمن   الظواهر و   أقدم منأهنا  
 اهلوية اجلماعيـة للـشعوب، ومـن مث فإهنـا تنتمـي فعـال            الرئيسية الداخلة يف تكوين    عواملللاليوم  

 الظواهر بالنظر إىل طابعها غري املـادي        ضعف أيضا من أ   عدلكنها ت و. قايف غري املادي  للتراث الث 
ولكوهنا ال تزال يف أغلب األحيان ظاهرة شـفوية، بـل إن املفارقـة هـي أن ضـعفها يـأيت أحيانـا                 

هلويــة، ممــا قــد يعرضــها للتخريــب العمــد بقــصد إلقائهــا يف غياهــب  املراهنــة عليهــا حلفــظ امــن 
 .ع دابرهاالنسيان أو قط

وهلذا، فمن املـستحب أن ترحـب اليونـسكو، بـل وتـشجع عـرض األطـراف املتعاقـدة                    
العليــا لألمســاء اجلغرافيــة كعناصــر مكونــة للتــراث الثقــايف غــري املــادي احملمــي مبوجــب اتفاقيــة     

ومهمـا يكـن مـن أمـر،        . ، عنـدما تـربر حالتـها اخلاصـة ذلـك          ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين األول  ١٧
. د منــا أن يــشجع الــسلطات يف بلــده علــى املــضي قــدما يف هــذا الــسبيل فباســتطاعة كــل واحــ

 وضـع وتنفيـذ برنـامج لـصون هـذا التـراث والنـهوض               ستصوبوعالوة على ذلك، يبدو من امل     
 . من االتفاقية له١٨و ) ٣ (٢به مبا يتماشي ومفهوم املادتني 

 


