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 الفصل الثالث
  املؤمتراختذهاالقرارات اليت   

مؤمتر األمـم املتحـدة العاشـر املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة والـدورة اخلامـسة                ٩/١ 
 خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافيةشرون لفريق والع

 إن املؤمتر، 
وتقـدم علـى   اجنـازات   ما حتقق يف العمل على توحيد األمسـاء اجلغرافيـة مـن            إذ يالحظ  

 الصعيدين الوطين والدويل،
 الدور الرئيسي الذي يـضطلع بـه املـؤمتر احلـايل وفريـق خـرباء األمـم                   أيضا وإذ يالحظ  
 املعين باألمساء اجلغرافية يف دورته الرابعة والعشرين، املتحدة 
  بضرورة مواصلة هذا العمل اهلام بدعم من اجمللس االقتصادي واالجتماعي،وإذ يقر 
مـؤمتر األمـم املتحـدة العاشـر        بـدعوة    اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي        يوصي - ١ 

 ؛٢٠١٢يف عام إىل االنعقاد املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية 
ــضايوصــي - ٢  ــاعي     أي ــصادي واالجتم ــس االقت ــدعوة اجملل ــق ب ــم  فري خــرباء األم

ــة   يف النــصف األول مــن ن ي اخلامــسة والعــشرتــهدورإىل عقــد املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافي
 .٢٠٠٩ عام
 

ألمســاء خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باتنظــيم الــدورة اخلامــسة والعــشرين لفريــق  ٩/٢ 
 ة أفريقيااجلغرافية يف قار

 إن املؤمتر، 
مل خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة   فريــق  أن كافــة دورات إذ يالحــظ 

 يف أوروبا أو يف أمريكا الشمالية،اآلن إال حىت تعقد 
يف جمــال توحيــد يــذكر  أيــضا أن معظــم البلــدان األفريقيــة مل حتقــق تقــدم وإذ يالحــظ 

 األمساء اجلغرافية،
فريـق  ن أغلبيـة البلـدان األفريقيـة تواجـه صـعوبات يف املـشاركة يف دورات         بـأ  وإذ يقر  

 خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية اليت تعقد يف أوروبا ويف أمريكا الشمالية،
 الدور اهلام لألمساء اجلغرافيـة يف التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،             وإذ يؤكد  

 ن النامية،سيما يف البلدا وال
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يف أفريقيـا   املتعلقـة بالتنميـة     املعلومـات   باللجنة املعنية   اختذته  لقرار الذي   إىل ا  يشري   وإذ 
مـايو  / أيـار  ٤أبريل إىل   / نيسان ٢٩من  يف الفترة   يف دورهتا اخلامسة، اليت عقدت يف أديس أبابا         

 رباء يف أفريقيا،اخلتنظيم دورة لفريق املتعلق ب، ٢٠٠٧
، ايف قـارة أفريقيـ   اخلامسة والعشرون   خرباء األمم املتحدة    فريق  ة  دور بأن تعقد    يوصي 

تحـدة، شـريطة    األمـم امل  عمـل   د مراكـز    بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيـا، وذلـك يف أحـ          
مبــا فيهــا خــدمات الترمجــة الــشفوية إىل اللغــات  ( كافــة مرافــق الــدعم الالزمــة ريتــوفجيــري  أن

 ).الرمسية الست لألمم املتحدة
 

 ناطقة بالربتغاليةالبلدان الإنشاء شعبة  ٩/٣ 
 إن املؤمتر، 
فيمـا يتـصل   أن البلدان الناطقة بالربتغالية تواجه جمموعة مشتركة مـن املـسائل           يرى   إذ 

ميثـل لتلـك   شـعبة مـشتركة   التواجد داخل ، وأن من الناحية الثقافية  هلا و ومساء اجلغرافية وأص  باأل
خـرباء األمـم املتحـدة    أن تيسر مشاركتها يف عمل فريق    ح،  فرصة من شأهنا على األرج    البلدان  

 املعين باألمساء اجلغرافية،
خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة وافــق يف دورتــه  فريــق  أن وإذ يالحــظ 

 اطقة بالربتغالية،للبلدان النالرابعة والعشرين على إنشاء شعبة 
ــأن يوصـــي  ــدان لـــشعبة ميـــنح  بـ ــة البلـ ــة الناطقـ ــا  بالربتغاليـ ــامال بأهنـ ــا كـ ــعبة اعترافـ شـ
 .رباءاخلفريق جغرافية تابعة ل/لغوية

 
 األمساء اجلغرافية باعتبارها تراثا ثقافيا غري مادي ٩/٤ 

 إن املؤمتر، 
 ٨/١  و ٧/٥  و ٥/٢٢  و ٢/٣٦  و ٢/٢٧قراراتـه   إىل  على وجـه اخلـصوص       إذ يشري  

 ،٨/٩ و
منظمـة  ، الـيت اعتمـدهتا      لثقـايف غـري املـادي     تفاقية صون التراث ا    ا وإذ يضع يف االعتبار    

 ،٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٧يف ) اليونسكو (األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
 أن أمساء املواقع اجلغرافية تندرج يف إطار التراث الثقايف غري املادي، وإذ يرى 
غرافيـة، يف حـني     هتدد اسـتعمال بعـض أمسـاء املواقـع اجل         شىت  خماطر  وجود   وإذ يالحظ  

 ،اإلحساس باهلوية والشعور باالستمراريةأن هذه األمساء تنمي 
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وهلا علــى القيــام  اهليئــات الرمسيــة املعنيــة بأمســاء املواقــع اجلغرافيــة وأصــ يــشجع - ١ 
 :يلي مبا

 حتديد أمساء املواقع اجلغرافية اليت تفي باملعايري املنصوص عليها يف االتفاقية؛ )أ( 
راح بـشأن االعتـراف هبـذه األمسـاء إىل اللجنـة العليـا املنـشأة مبوجـب           تقدمي اقت  )ب( 

 هذه االتفاقية؛
) ٣ (٢وضع برنامج لصون هـذا التـراث والتـرويج لـه وفقـا ألحكـام املـادتني               )ج( 

  من االتفاقية؛١٨ و
 .بدء تنفيذ هذا الربنامج )د( 
التفـضل باالسـتجابة     إىل   منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة         ويدعو - ٢ 

 .لطلبات الدعم اليت توجهها إليها األطراف املتعاقدة السامية بشأن تنفيذ هذه التدابري
 

ــات        ٩/٥  ــشعوب األصــلية واألقلي ــة لل ــتعمال األمســاء اجلغرافي ــدوين واس ــرويج لت الت
 واجملموعات اللغوية اإلقليمية

 إن املؤمتر، 
 الـذي اعتمـده مـؤمتر األمـم املتحـدة           ٨/١ر   بأن املهمة املنصوص عليها يف القرا      إذ يقر  

التقريــر املــوجز الثــامن املعــين بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة قــد أجنــزت بإصــدار الــصيغة األوىل مــن 
 املضطلع هبـا يف شـىت البلـدان واملتـصلة بـالترويج لتـدوين واسـتعمال األمسـاء اجلغرافيـة                     لألنشطة

 اإلقليمية،للشعوب األصلية واألقليات واجملموعات اللغوية 
 أن الترويج لتدوين واستعمال هذه األمساء ميثل إسهاما قيما يف االعتـراف             وإذ يالحظ  
 لشعوب األصلية واألقليات واجملموعات اللغوية اإلقليمية وحفظه وإحيائه،بتراث ا

 : بالقيام مبا يلييوصي 
 وىل مــن التقريــر الــيت صــدرت يف االســتمرار يف تعهــد واســتكمال الــصيغة األ  )أ( 

 ؛٢٠٠٧ عام
مجــع األمســاء اجلغرافيــة   لالسترشــاد هبــا يف  جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة     )ب( 

 للشعوب األصلية واألقليات واجملموعات اللغوية اإلقليمية يف امليدان؛
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لتـرويج لتـدوين واسـتعمال األمسـاء اجلغرافيـة          امـن منـاذج     إعداد طائفة متنوعة     )ج( 
وخباصـــة منـــاذج اإلجـــراءات ( وعـــات اللغويـــة اإلقليميـــةللـــشعوب األصـــلية واألقليـــات واجملم

 ؛ من جتارب شىتخمتلف البلدانباالستعانة هبا لدى ، وذلك )التشريعية والسياسية والبحثية

خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة وســائر إقامــة حــوار بــني فريــق  )د( 
األمسـاء اجلغرافيـة    نخرطـة يف أنـشطة تتعلـق ب       اجملموعات واهليئات األكادميية الوطنيـة والدوليـة امل       

العمـل علـى توحيـد      تعزيز  للشعوب األصلية واألقليات واجملموعات اللغوية اإلقليمية، من أجل         
 .األمساء اجلغرافية

 
خـرباء األمـم املتحـدة املعـين        قاعدة بيانات األمساء اجلغرافيـة الـيت يتعهـدها فريـق             ٩/٦ 

 باألمساء اجلغرافية
 ،إن املؤمتر 
خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية أوصى يف دورته الثانيـة           فريق  إىل  يشري  إذ   

، بإنـشاء   ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٢٩ إىل   ٢٠مـن   يف الفتـرة    والعشرين الـيت عقـدت يف نيويـورك         
 خاصة بأمساء البلدان واملدن الرئيسية،موثوقة قاعدة بيانات 

يف إطار شـعبة اإلحـصاءات يف       اخلرباء  فريق  ذله أمانة   ما تب  إىل   بعني االعتبار  وإذ ينظر  
جهود مستمرة إلنشاء قاعدة بيانات تتـضمن أمسـاء البلـدان واملـدن الرئيـسية               األمم املتحدة من    

 يف كافة أحناء العامل يف صيغة متعددة اللغات واألشكال الكتابية وموثقة جغرافيا،
األساسـية عـن التقـسيمات اإلداريـة         بـأن إتاحـة جمموعـات البيانـات اإلطاريـة            وإذ يقر  

الوطنية، كما هو مقرر يف مشروع جمموعة بيانات احلدود على املستوى اإلداري الثـاين املنفـذ                
أمـر شـديد األمهيـة بالنـسبة     حتت رعاية فريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومـات اجلغرافيـة،       

 االقتصادية وتدبرها، -تحليل الظواهر االجتماعية ل
قـسم رسـم اخلـرائط      شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، بـدعم مـن          تقوم   بأن   وصيي 

اخلـرائط األساسـية، ومـن مـشروع جمموعـة بيانـات احلـدود علـى            فيمـا خيـص      يف األمم املتحدة  
بالعمـل  ،  بالتقـسيمات اإلداريـة   املتـصلة   فيما خيـص جمموعـات البيانـات        املستوى اإلداري الثاين    

علـى  خرباء األمم املتحدة املعين باألمسـاء اجلغرافيـة والـدول األعـضاء،             فريق  التعاون مع   يف ظل   
خـرباء األمـم   قاعدة بيانات األمساء اجلغرافيـة الـيت يتعهـدها فريـق     وصيانة وإغناء  مواصلة تطوير   

املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية، والـيت كانـت تـشمل يف بـادئ األمـر أمسـاء البلـدان والعواصـم                     
 .ةواملدن الرئيسي
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 نشر املعلومات املتعلقة بأصل األمساء اجلغرافية ومعانيها ٩/٧ 
 إن املؤمتر، 
مــؤمتر األمــم املتحــدة  اختــذه  الــذي ١/٤القــرار الــواردة يف التوصــية بــاء إىل  يــشريإذ  

بحـوث  للالـيت تتـضمن مبـادئ توجيهيـة         وهـي التوصـية     األول املعين بتوحيد األمسـاء اجلغرافيـة،        
  املكتوبة واملنطوقة لألمساء اجلغرافية ومعانيها، األشكالاملتعلقة ب
مؤمتر األمم املتحدة السابع املعـين بتوحيـد    اختذه   الذي   ٧/٩القرار  إىل    أيضا شريوإذ ي  

األمساء اجلغرافية، والذي سلم فيه باإلمكانات اليت توفرهـا شـبكة اإلنترنـت مـن أجـل التـرويج                   
علـى  مواقـع   الواقع، وأوصى بأن تنشئ البلـدان       ألهداف وقرارات املؤمتر وجتسيدها على أرض       
 اإلنترنت لترويج األمساء املوحدة اخلاصة هبا،

يف دعــا أن مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــامن املعــين بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة  الحــظ وإذ ي 
األمسـاء اجلغرافيـة بالنـسبة للتـراث واهلويـة علـى الـصعد احمللـي                أمهيـة    إىل تعزيز فهـم      ٨/٩ هقرار
 قليمي والوطين، واإل

املعلومـات التراثيـة    جوانـب   مـن   ذا شأن    بأن معىن األمساء اجلغرافية ميثل جانبا        وإذ يقر  
اليت يرجح أن تذكي اإلحساس باهلوية وتعزز يف الوقت نفسه الوعي بالطابع العـاملي لألنـشطة                

 اليت يضطلع هبا اإلنسان يف جمال التسميات،
 البيانــات الوطنيــة املطبوعــة أو املنــشورة علــى   بــأن تــدرج يف املعــاجم وقواعــديوصــي 
، معلومات عن أصل األمساء اجلغرافية ومعانيها، ُيستند فيها إىل مـصادر             حيثما تسىن  اإلنترنت،
 . ذات الصلةأو علمية، جنبا إىل جنب مع املعلومات التقنية/شعبية و

 
 الالتينيةتحدة للكتابة باحلروف نظم األمم املالبلدان املزكية لتنفيذ  ٩/٨ 

 إن املؤمتر، 
مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بتوحيـد           اختذه  ، الذي   ٤/١٥أن القرار   إىل  يشري  إذ   

تطبــق الدولــة إىل النظــر يف نظــم الكتابــة بــاحلروف الالتينيــة شــريطة أن األمســاء اجلغرافيــة، دعــا 
  وطنية، هاإعداد خرائطعلى  هذه النظم الدول املزكية أو

ــد ال  ــدوإذ يعي ــيَّن يف القــرار  تأكي ــام املب ــدأ الع ــه ينبغــي    علــى املب ــذي مفــاده أن ــه، ال  ذات
 تنقح النظم املعتمدة لالستعمال على الصعيد الدويل، أال
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اعتمـاد نظـام الكتابـة بـاحلروف الالتينيـة علـى الـصعيد              بعـد   ،  هبأنـ مع ذلك    وإذ يسلم  
،  النظـام وقت اعتمـاد  احلساب مل تكن يفألسباب  قد تواجه الدولة أو الدول املزكية،       الدويل،  

 صعوبات يف تنفيذه على الصعيد الوطين،
إمكانيـة إعـادة    خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة             فريـق   تتاح ل  بأن   يوصي 

ــا ومل تنفــذه ، اعتمــد دوليــابــاحلروف الالتينيــة النظــر يف مــدى صــالحية أي نظــام كتابــة   رمسي
مل تعــد تلــك قــرار اعتمــاده، أو مــن اختــاذ  عــشر ســنوات يف غــضونالــدول املزكيــة أو الدولــة 
 .بعد الفترة الزمنية ذاهتاالدول تنفذه  الدولة أو

 
 كتابة العربية حبروف التينية ٩/٩ 

 إن املؤمتر، 
املعين بتوحيد األمسـاء اجلغرافيـة، الـذي عقـد      أن مؤمتر األمم املتحدة الثالث   إذ يالحظ  
يف تـدوين    باستعمال نظام الكتابـة بـاألحرف الالتينيـة          ٣/١٣، أوصى يف قراره     ١٩٧٧يف عام   

 األمساء اجلغرافية العربية،
 أن نطق العربية يف إسرائيل شـهد علـى مـدى اخلمـسني سـنة املاضـية بعـض             وإذ يدرك  

 السكان اإلسرائيليني، تركيبة تغريات يف اليت ترجع يف جانب منها إىل التغيريات، 
الوطنية الرمسية املعنية بأمور منـها قواعـد نقـل احلـروف            أن اهليئة   ضع يف اعتباره    وإذ ي  

من العربيـة، وهـي أكادمييـة اللغـة العربيـة، قـررت مـؤخرا إدخـال بعـض التغـيريات علـى كتابـة                         
األمساء اجلغرافية العربية باألحرف الالتينيـة يف اخلـرائط والفتـات الطـرق، وهـي التغـيريات الـيت                   

 يف إسرائيل،أقرهتا حكومة إسرائيل وبدأ تنفيذها 
 بإدخال بعض التعديالت احملدودة على نظـام كتابـة العربيـة بـاألحرف الالتينيـة          يوصي 

 :الذي اعتمد سابقا، وذلك على النحو التايل
 ؛)٤( عندما يكون ساكناw و W منبدال  v و V  بالالتينيةוيكتب احلرف  )أ( 
 ؛z و Z منبدال  ts و Ts  بالالتينيةצيكتب احلرف الساكن  )ب( 
 ؛q و Q وليس k و K  بالالتينيةקيكتب احلرف الساكن  )ج( 

__________ 
، )O ،o( ֹו : حرف علة منقوطا تبقى قاعـدة كتابتـه بـاألحرف الالتينيـة علـى حاهلـا      عندما يكون هذا احلرف )٤( 

 ).U ،u (ּוأو 
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ــل كــال احلــرفني   )د(  ــة باحلركــة  ע و אميث  يف منتــصف الكلمــة حــصرا  ' بالالتيني
 ؛يف أول الكلمة وآخرها أيضا يف السابق ميثل ע، يف حني كان احلرف )ودائما(

 فقـط   eحبـرف   ) sheva-na'اليت كانت سابقا تكتـب بالالتينيـة         (shva-naمتثل   )هـ( 
ــدما تنطــق فعــال  ــال. عن ــة  ְּבָרק-ְּבֵני: مث كانــت ســابقا تكتــب  (؛ Bne-Brak تكتــب بالالتيني

Bene-Beraq( تكتب بالالتينية ְגאּוִלים، لكن Ge’ulim. 
 

 دعم التدريب واملنشورات ٩/١٠ 
 إن املؤمتر 

 بتوحيـد األمسـاء   املعـين مؤمتر األمم املتحدة الثـامن  اختذه  الذي  ٨/١٥ بالقرار   إذ يذكر  
 اجلغرافية بشأن هذا املوضوع،

 بالدعم الذي تقدمه شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة لـدورات التـدريب               وإذ يقر  
  توحيد األمساء اجلغرافية،على

لمـشاركني مـن البلـدان      بالنـسبة ل  سيما    التدريب، وال  ذلك على أمهية مثل     وإذ يشدد  
اهلياكل األساسية الوطنية للبيانات املكانية، ووسـيلة لـصون   النامية، باعتباره عنصرا أساسيا من    

 التراث الثقايف،
 بأمهية الوثـائق املطبوعـة واإللكترونيـة املتاحـة بكافـة اللغـات الرمسيـة لألمـم                  وإذ يسلم  
 املتحدة،
 : بأن تقوم شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة مبا يلييوصي 
أمسـاء  املتـصلة ب   يف الـدورات التدريبيـة       ةاركملـش لكفالة ا مواصلة توفري التمويل     )أ( 

 املواقع اجلغرافية وأصلها؛
خرباء األمم املتحدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة علـى           فريق  موقع  تطوير  مواصلة   )ب( 

حتميل وثائق املؤمترات الـسابقة بكافـة       مما مشل   أداة مرجعية وأداة اتصال فعالة،      جلهله  اإلنترنت  
 ؛ عليهاملتحدةاللغات الرمسية لألمم 

 :برناجمها اخلاص باملنشوراتإدراج ما يلي يف  )ج( 
 ٢٠٠٢ املعلومـات الـيت أضـيفت منـذ عـام      تتـضمن صفحات إضـافية    ‘١’  

 الـذي أعـده     إىل مسرد املصطلحات اخلاصة بتوحيد األمساء اجلغرافيـة       
 خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية؛فريق 
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ة ملساعدة البلدان علـى التـرويج لتوحيـد أمسائهـا           جمموعة مواد صحفي   ‘٢’  
 .رباءاخلفريق اجلغرافية ولعمل 

 قرار بتوجيه الشكر ٩/١١ 
 إن املؤمتر، 
 خبالص الشكر لألمم املتحـدة علـى الترتيبـات واخلـدمات املمتـازة الـيت                يتوجه - ١ 

 وفرهتا ملؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية؛
ــرب - ٢  ــشؤون     يعـ ــة إلدارة الـ ــصاءات التابعـ ــشعبة اإلحـ ــاص لـ ــه اخلـ ــن امتنانـ  عـ

تنظيمها املمتاز للمـسائل املتعلقـة بـاملؤمتر    لألمم املتحدة باألمانة العامة لاالقتصادية واالجتماعية  
 على هامشه؛أقيم لمعرض التقين الذي لو

الفعــال لوب لألســ عــن امتنانــه لــرئيس املــؤمتر ورؤســاء اللجــان التقنيــة  يعــرب - ٣ 
 االجتماعات؛أداروا به الذي 

 التقنية واملوظفني والعـاملني      عن تقديره ألعضاء مكتب املؤمتر واللجان      يعرب - ٤ 
كـــثريا ا يـــسر مبـــ،  يف العمـــلوتفـــانيهمالجتـــهادهم شـــعبة اإلحـــصاءات يف األمـــم املتحـــدة  يف

 .املؤمتر أعمال
 




