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   املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيةالعاشرمؤمتر األمم املتحدة 
 ٢٠١٢أغسطس /آب ٩ -يوليه / متوز٣١، نيويورك

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

  نظام املقترح لكتابة األمساء اجلغرافية الفارسية باحلروف الالتينيةال    
    

  **إيران اإلسالميةمن مجهورية مقدم     
  

  ***موجز    
  

أجنز الفريـق العامـل املعـين بالنـسخ اللفظـي املنبثـق عـن اللجنـة اإليرانيـة املعنيـة بتوحيـد                         
وأُعـدت  . األمساء اجلغرافية نظاما جديـدا لكتابـة األمسـاء اجلغرافيـة الفارسـية بـاحلروف الالتينيـة                

  . الفارسيةاإلجراءات العلمية والتطبيقية استنادا إىل خصائص اللغة
 للفظـي نـسخ ا  وعرض الفريق اإليراين العامـل جـدول الرمـوز الالزمـة إلعـداد أجبديـة ال                 

  .كذلك احلروف املقابلة هلا يف األجبدية الصوتية الدولية ويف نظام الكتابة الفارسي وةعاملوّس
يـة  وطُرح النظام اجلديد يف اجتماع الفريق العامل املعين بـنظم الكتابـة بـاحلروف الالتين        

. خالل الدورة السادسة والعشرين لفريق اخلرباء املعين باألمسـاء اجلغرافيـة التـابع لألمـم املتحـدة                
  الحقـا ة  ـــالفريق العامل املعين بنظم الكتابة باحلروف الالتيني      وقد أسهم العمل الذي اضطلع به       

  
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
  .اللجنة اإليرانية املعنية بتوحيد األمساء اجلغرافيةه املركز الوطين لرسم اخلرائط املنبثق عن أعّد  **  
  .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html: على املوقعفقط  بلغته األصليةالتقرير الكامل متاح   ***  
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ــا والنتــــائج الــــيت  ــران   توصــــل إليهــ اجتمــــاع مــــنظم الفريــــق العامــــل، الــــذي ُعقــــد يف طهــ
  .، يف حتسني هذا النظام إىل حد كبري)٢٠١٢أبريل / نيسان٢٥االجتماع مؤرخ  حمضر(

وطُــرح النظــام اجلديــد للمناقــشة مــرة أخــرى يف اجتمــاع الفريــق العامــل املعــين بــنظم     
وقـد ُحلـت يف   . ٢٠١٢الكتابة باحلروف الالتينية، الـذي ُعقـد يف غدانـسك، ببولنـدا، يف عـام       

  .ل الرئيسية باتباع هنج مفتوح وبّناءذلك االجتماع مجيع املسائ
ويف الوقـت  . وأخرياً، فإن النـزوع إىل األخـذ بالـصيغة املنطوقـة هـو أمـر ال منـاص منـه              

 يف بلدنا العديد من النظم غري املعترف هبا للكتابة باحلروف الالتينيـة باالسـتناد     الراهن ًيستخدم 
. ارف اجلغرافيـة والكتـب ومـا إىل ذلـك       إىل النسخ اللفظي، كما هـو احلـال مـثال يف دوائـر املعـ              

ــد بعــد أن تعتمــده        ــع أرجــاء البل ــد يف مجي ــشيع اســتخدام هــذا النظــام الفري ــأمول أن ي ومــن امل
  .املتحدة األمم

  


