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6
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 المقدمة

 

،  1967)المنعقدة في األعوام   األسماء الجغرافيةإعتمدت مؤتمرات األمم المتحدة العشر المعنية بتوحيد  

   .اقرار 211(  2017و 2012 ، 2007، 2002، 1998،  1992، 1987،  1982،  1977،  1972

، تم األسماء الجغرافيةالسابق لفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب لسكرتيرماكس دي هنسيلر، ا تحت إشراف

مؤتمر الخامس الذي للتجميع قرارات المؤتمرات األربعة األولى تحت عناوين المواضيع العامة، وتم توثيقها 

 . 1987عقد في مونتريال في عام 

خالصة وافية بتجميع *  األسماء الجغرافيةائمة الكندية المعنية بأمانة اللجنة الد قامتوعقب ذلك المؤتمر، 

 جميع قرارات المؤتمرات الخمسة األولى؛ وأضافت طبعات الحقة قرارات من المؤتمرات السادس تشمل

المؤتمر  المعتمدة من القرارات األربعةهذه الطبعة الحالية  تتضمنواآلن، . والعاشر  والثامن والتاسع والسابع

 ،تحديث الحواشي والمراجع لتسهيل التشاور . ولجعل هذا المجلد المرجعي مفيدا قدر اإلمكان، تمالحادى عشر

 .الموضوع الذى يندرج تحته القرار عنوانإلى جدول لإلشارة  تم تضمينو

ؤتمر عقب الم،  ولذلك ،، لوحظ االختالف الكبير في نطاق القرارات وأهميتها وإمكانية تطبيقها1987عام  ىف

من بين مهامه تقييم جميع القرارات من منظور كان و ، ، فريقا عامال معنيا بالتقييمفريق الخبراءأنشأ ، الخامس

 .على الصعيدين الوطني والدولي األسماء الجغرافيةآثارها الموضوعية على حالة توحيد 

، وما زالت الخالصة المستكملة بانتظام  أثبتت الطبعة األولى من هذه الوثيقة أنها أداة مفيدة لهذا الفريق العامل 

 .تمثل مرجعا أساسيا

الفريق من قبل نفس  جميع القراراتلقاعدة بيانات قابلة للبحث  تم إنشاءوفيما بين المؤتمرين التاسع والعاشر، 

عام من خالل موقع فريق بشكل ، وأتيحت م فريق العمل المعنى بالتقييم والتنفيذ(بإس اآلن)يشار اليه  العامل

 الخبراء على شبكة اإلنترنت.

فريق المقبلة ل مالألعاقيمة لجميع المشاركين في  اجع ويؤمل أن تظل الطبعة الحالية وقاعدة البيانات مر

 .دوراتهوالخبراء 
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بلد  ال( / أسماء المعالم  التى تتعدى سيادة 17مغمورة تحت سطح البحر  )القسم ل*** أسماء المعالم البحرية وا

 (18واحد  )القسم ال

األسماء المتحدة المعني ب ( / فريق خبراء األمم1)القسم  األسماء الجغرافية٪ مؤتمرات األمم المتحدة المعنية بتوحيد 

 (2)القسم   الجغرافية

 (13للبيانات )القسم  اآللية( /المعالجة 7)القسم  األسماء الجغرافيةمعالجة مجال ٪٪ التعليم والتدريب في 

 (21)القسم على الصعيد الوطنى  األسماء ( / دليل توحيد 11المنشورات  )القسم ٪٪٪

 (23 القسم( / لغات األقليات )5)القسم  التوحيد على الصعيد الوطني# 

 األسماء على الصعيد الوطنى ( / دليل توحيد 7)القسم  األسماء الجغرافيةالتعليم والتدريب في مجال معالجة  ##

 (21)القسم 

 (6( / االجتماعات اإلقليمية )القسم 2)القسم  األسماء الجغرافية### فريق الخبراء التابع لألمم المتحدة المعني ب
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 موضوعطبقا لل ألف . القرارات مدرجة

 

  األسماء الجغرافيةمؤتمرات األمم المتحدة المعنية بتودحيد   - 1

 

 األسماء الجغرافيةمؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني بتودحيد  :     1/2

 

 المؤتمر،إن 

 

واالهتمام الكبير الذي أبداه في هذا الموضوع المشاركون العديدون في  األسماء الجغرافيةأهمية توحيد  إذ يالحظ

 المؤتمر من الدول األعضاء في األمم المتحدة وأعضاء الوكاالت المتخصصة والمنظمات الدولية المهتمة باألمر،

 العمل الذي أنجزه المشاركون في هذا المؤتمر، وإذ يقدر

 

 لالستخدام الوطني والدولي، األسماء الجغرافيةبضرورة توحيد  روإذ يق

 

في  األسماء الجغرافيةالمجلس االقتصادي واالجتماعي بعقد مؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني بتوحيد يوصي 

 .1970موعد أقصاه الربع األخير من عام 

 

 الجغرافيةاألسماء مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني بتودحيد   :  2/1

 

 المؤتمر،إن 

 

من جانب الدول األعضاء في األمم المتحدة وأعضاء  األسماء الجغرافيةالتقدم المحرز  في توحيد  إذ يالحظ 

 الوكاالت المتخصصة وكذلك المنظمات الدولية المهتمة ،

 

كذلك أن هذه النتائج ترجع إلى حد كبير إلى الزخم الذي قدمه مؤتمر األمم المتحدة األول المعني بتوحيد  وإذ يالحظ

 ،األسماء الجغرافية

 

 بالمساهمات الهامة التي قدمها المؤتمر الثاني في هذا العمل، على النحو المبين في القرارات التي اعتمدت، وإذ يقر 

 هذا العمل الهام،بضرورة مواصلة وإذ يقر ايضا 

 

في  األسماء الجغرافيةالمجلس االقتصادي واالجتماعي بعقد المؤتمر الثالث لألمم المتحدة المعنى بتوحيد  يوصي

 .1977موعد أقصاه النصف األول من عام 

 

 



- 2 - 
 

 

 األسماء الجغرافيةمؤتمر األمم المتحدة الرابع المعني بتودحيد  :   1/ 3

 

 إن المؤتمر،

 

على الصعيدين الوطني والدولي من جانب  األسماء الجغرافيةأهمية وضرورة مواصلة العمل على توحيد  إذ يالحظ

 الدول األعضاء في األمم المتحدة،

 

كذلك اإلسهامات الهامة لهذا المؤتمر، فضال عن المساهمات فى  المؤتمرين األول والثاني لألمم المتحدة   يالحظوإذ 

 ،الجغرافيةاألسماء المعنيبن بتوحيد 

 

األسماء مؤتمر األمم المتحدة الرابع المعني بتوحيد استضافة   عن تقديره لحكومة إيران لعرضها  يعرب       - 1

 ؛الجغرافية

 

في إيران في  األسماء الجغرافيةالمجلس االقتصادي واالجتماعي بعقد المؤتمر الرابع  المعنى بتوحيد  يوصي      - 2

 .1982موعد أقصاه النصف االول من عام 

 

األسماء استخدام اللغة العربية كلغة شمل في مؤتمرات األمم المتحدة المقبلة المعنية بتودحيد :    3/24

 الجغرافية

 

 إن المؤتمر،

 

كانت اللغة العربية لغة عمل للجمعية العامة لألمم المتحدة  وبعض  1975أنه منذ عام    إذ يضع فى اعتباره

 أجهزتها،

 

وأنه من  األسماء الجغرافيةأن سبع دول عربية شاركت في مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني بتوحيد  وإذ يالحظ

 دولة من هذه الدول في المؤتمر الرابع، 15المتوقع أن يشارك ما ال يقل عن 

 

أن اللغة العربية تفهمها ثمانية وفود )بخالف الوفود الدول اإلسالمية( التي تحضر المؤتمر الثالث  وإذ يالحظ  أيضا

 ركة تقريبا،وأن عدد الوفود التي تفهم اللغة العربية تشكل بالتالي ثلث الوفود المشا

 

 أن الدول العربية مستعدة ألن تتحمل جزئيا أو كليا تكلفة جعل اللغة العربية لغة عمل للمؤتمر الرابع، وبالنظر إلى

 األسماء الجغرافيةبجعل  اللغة العربية إحدى لغات العمل في المؤتمرات المقبلة لألمم المتحدة المعنية بتوحيد  يوصي

 .واجتماعات فريق الخبراء
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 األسماء الجغرافيةمؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بتودحيد   :   4/1

 

 إن المؤتمر،

 

على الصعيدين  األسماء الجغرافيةالتقدم المحرز من جانب الدول األعضاء في األمم المتحدة في توحيد  إذ يالحظ 

 الوطني والدولي،

 

 المساهمات الهامة التي قدمها المؤتمر لهذا العمل، وإذ يالحظ كذلك

 

 ضرورة مواصلة هذا العمل الهام،وإذ يدرك  

 

األسماء عن تقديره  لحكومة كندا لعرضها استضافتها  مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بتوحيد  يعرب      - 1

 ؛الجغرافية

 

عقد المؤتمر المعني بتوحيد بالمجلس االقتصادي واالجتماعي بأن تقوم األمم المتحدة الخامسة   يوصى     - 2

 .1987في كندا في موعد أقصاه النصف الثاني من عام  األسماء الجغرافية

 

 األسماء الجغرافيةمؤتمر األمم المتحدة السادس المعني بتودحيد :    1/ 5

 

 إن المؤتمر،

 

الجغرافية على الصعيدين الوطني والدولي من جانب الدول   األسماء  التقدم المحرز فى توحيد  وإذ يالحظ

 األعضاء في األمم المتحدة،

 

 الدور األساسي الذي أداه هذا المؤتمر في تنسيق تلك الجهود، وإذ يالحظ أيضا

 

 بضرورة مواصلة هذا العمل الهام،وإذ يقر 

 

األسماء عن تقديره  لحكومة المغرب لعرضها استضافة مؤتمر األمم المتحدة السادس المعني بتوحيد  يعرب      - 1

 ؛الجغرافية

 

في  األسماء الجغرافيةالمؤتمر السادس المعني بتوحيد بعقد  المجلس االقتصادي واالجتماعي   يوصى     - 2

 .1992المغرب في النصف الثاني من عام 
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 التقارير الوطنية  :  5/7

 

 إن المؤتمر،

 

 األسماء الجغرافيةبأن التقارير الوطنية المقدمة من كل بلد إلى مؤتمرات األمم المتحدة المعنية بتوحيد وإذ يقر  

 مختلف بنود جدول أعمال المؤتمرات،ب ها تتضمن معلومات كثيرة مفيدة للنظر في

 

أنه من أجل إجراء تقييم كاف للتقدم الذي يحرزه الجميع فأنه من المهم اتاحة  الوثائق المتعلقة بكل بند من    وإذ يرى

 بنود جدول األعمال في الوقت المحدد  للمؤتمرات ، وعند الضرورة  ، من جانب كل بلد مشارك،

 

ول األعضاء للمشاركة في المؤتمرات، األمانة العامة لألمم المتحدة، عند توجيه دعوات إلى الد يوصي     - 1

إرفاق تصميم مفصل )نموذج( لصياغة التقارير الوطنية ، وتقديم مبادئ توجيهية محددة لكي تتبعها البلدان في تقديم 

 منذ انعقاد المؤتمر السابق؛ األسماء الجغرافيةالتقرير عن التقدم المحرز في توحيد 

 

الالزمة لضمان أن تكون جميع التقارير الوطنية التى سيتم مناقشتها فى باتخاذ الخطوات  يوصى  أيضا       - 2

 المؤتمر  يتم توزيعها  على البلدان المشاركة على األقل قبل شهر من بدء المؤتمر.

 

 األسماء الجغرافيةتقارير المنظمات الدولية المعنية بتودحيد :    5/8

 

 إن المؤتمر،

 

الذي طلب فيه  1968أيار / مايو  31( المؤرخ XLIVقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي )  باإلشارة إلى

أن يجمع، في جملة أمور، المعلومات التي  األسماء الجغرافيةالمجلس إلى فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب

 ،األسماء الجغرافيةتصدرها المنظمات الدولية التي تتناول توحيد 

 

أنه من أجل تفادي اإلزدواجية  فى العمل  بين الذي تقوم به مختلف المنظمات الدولية اعتباره  بوإذ يضع فى 

، يرى  الفريق  أنه من المستصوب بأن  تقوم تلك المنظمات  بنفسها ، األسماء الجغرافيةوالمنظمات المعنية بتوحيد 

األسماء عند القيام بأنشطتها فى مجال توحيد  ةاألسماء الجغرافيبالتنسيق مع فريق خبراء األمم المتحدة المعنى ب

 .الجغرافية

 

بأن يقوم جميع الموظفين المسؤولين عن االتصال مع تلك المنظمات الدولية بإعداد تقارير مكتوبة عن يوصي 

ولكل  األسماء الجغرافيةأنشطة المنظمات لتقديمها إلى كل مؤتمر من مؤتمرات األمم المتحدة المعنية بتوحيد 

ماع يعقده الفريق، وأنه في حالة عدم وجود موظفى اتصال من هذا القبيل ، تطلب األمانة إلى المنظمات بنفسها اجت

 أن تقدم هذه التقارير.
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 األسماء الجغرافيةمؤتمر األمم المتحدة السابع المعني بتودحيد  :   6/6

 

 إن المؤتمر،

 

على الصعيدين الوطني والدولي من جانب الدول األعضاء  األسماء الجغرافيةالتقدم المحرز فى توحيد  إذ يالحظ

 في األمم المتحدة،

 

 الدور األساسي الذي يؤديه هذا المؤتمر في تنسيق تلك الجهود، وإذ يالحظ أيضا

 

 بضرورة مواصلة هذا العمل الهام؛ وإذ يقر

 

عن تقديره  لحكومة جمهورية إيران اإلسالمية على ما أبدته من عرض الستضافة مؤتمر األمم يعرب       - 1

 ؛األسماء الجغرافيةالمتحدة السابع المعني بتوحيد 

 

األسماء المجلس االقتصادي واالجتماعي بعقد   مؤتمر األمم  المتحدة السابع   المعني بتوحيد  يوصى      - 2

 .1997ران  اإلسالمية  فى النصف الثانى من عام في جمهورية اي الجغرافية

 

 

والدورة العررون لفريق خبراء األمم  األسماء الجغرافيةمؤتمر األمم المتحدة الثامن المعني بتودحيد  :  7/2

 الجغرافبة  األسماء  المتحدة المعني ب

 

 إن المؤتمر،

 

على الصعيدين الوطني والدولي من جانب الدول األعضاء  األسماء الجغرافيةالتقدم المحرز فى  توحيد  وإذ يالحظ

 في األمم المتحدة،

 

األسماء الدور األساسي الذي اضطلع به هذا المؤتمر وفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب وإذ يالحظ أيضا

 في دورته التاسعة عشرة، الجغرافية

 

 الحاجة الى اإلستمرار فى هذا العمل المهم ، وإذ يدرك

 

في  األسماء الجغرافيةالمجلس االقتصادي واالجتماعي بعقد  المؤتمر الثامن المعني بتوحيد  يوصي         -1

 ؛2002النصف الثاني من عام 
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المجلس االقتصادي واالجتماعي بعقد  الدورة العشرون  لفريق خبراء  األمم المتحدة  المعني  يوصي أيضا        -2

 ؛1999بع األخير من عام خالل الر األسماء الجغرافيةب

 

بأن يواصل المجلس االقتصادي واالجتماعي دعمه العمل الهام الذي تضطلع به أمانة فريق  يوصي كذلك        -3

 .األسماء الجغرافيةالخبراء فيما يتعلق بتوحيد  

 

والدورة الثانية والعررون  لفريق  األسماء الجغرافيةمؤتمر األمم المتحدة التاسع المعني بتودحيد :   8/16

 األسماء الجغرافيةخبراء األمم المتحدة المعني ب

 

 إن المؤتمر،

 

، على الصعيدين الوطني والدولي معا ، من جانب الدول األسماء الجغرافيةالتقدم المحرز في توحيد  إذ يالحظ

 األعضاء في األمم المتحدة،

 

 األسماء الجغرافيةالدور األساسي الذي أداه فى ذلك  مؤتمر األمم المتحدة الحالي المعني بتوحيد  وإذ يالحظ أيضا

 ،األسماء الجغرافيةودورات فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب

 

 الحاجة الى االستمرار فى هذا العمل المهم، وإذ يدرك

 

األسماء المتحـدة التاسـع المعـني بتوحيـد المجلس االقتصادي واالجتماعي بعقـد مؤتمـر األمـم  يوصي -1

 ؛ 2007في النصـف الثاني من عام  الجغرافية

 

المجلس االقتصـادي واالجتمـاعي بعقـد الـدورة الثانيــة والعشــرين لفريــق خــبراء  يوصـي أيضـا -2

 . 2004في عام  األسماء الجغرافيةاألمــم المتحــدة المعــني ب

 

والعررون لفريق  والـدورة الخامـسة األسماء الجغرافيةمؤتمر األمـم المتحـدة العاشـر المعـني بتودحيـد    :  9/1

  األسماء الجغرافيةخبراء األمم المتحدة المعني ب

 

 إن المؤتمر،  

 

مـن انجـازات وتقـدم علـى الصعيدين الوطني  األسماء الجغرافيةما تحقق في العمل على توحيد   إذ يالحظ 

 والدولي، 
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المعني  المتحدة  الدور الرئيسي الذي يـضطلع بـه المـؤتمر الحـالي وفريـق خـبراء األمـم وإذ يالحظ   أيضا 

 في دورته الرابعة والعشرين،   األسماء الجغرافيةب

 

 بضرورة مواصلة هذا العمل الهام بدعم من المجلس االقتصادي واالجتماعي، وإذ يقر  

 

األسماء المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي بـدعوة مـؤتمر األمـم المتحـدة العاشـرالمعني بتوحيد  وصيي      - 1

 ؛ 2012إلى االنعقاد في عام  الجغرافية

 

األسماء المتحدة المعني ب بدعوة فريق خبراء األممالمجلس االقتصادي واالجتماعي  أيضا يوصي        - 2

 . 2009إلى عقد دورته الخامسة والعشرين في النصف األول من عام  الجغرافية

 

والدورة الثامنة والعررون  األسماء الجغرافيةمؤتمر األمم المتحدة الحادي شرر المعني بتودحيد   :  10/1

  الجغرافية األسماءلفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب

 

 إن المؤتمر،  

 

على الصعيدين الوطني  األسماء الجغرافيةإلنجازات التي تحققت والتقدم المحرز في العمل على توحيد إذ يالحظ ا 

 والدولي، 

 

األسماء الدور األساسي الذي يضطلع به المؤتمر الحالي وفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب وإذ يالحظ أيضا 

 في دورته السابعة والعشرين،  الجغرافية

 

 بضرورة مواصلة هذا العمل الهام بدعم من المجلس االقتصادي واالجتماعي،  وإذ يقر 

 

المجلس االقتصادي واالجتماعي بأن يدعو إلى عقد مؤتمر األمم المتحدة الحادي عشر المعني  يوصي     -1 

 ؛ 2017في عام  األسماء الجغرافيةبتوحيد 

 

أيضا المجلس االقتصادي واالجتماعي بأن يدعو إلى عقد الدورة الثامنة والعشرين لفريق خبراء  يوصي      -2 

 ؛2014في النصف األول من عام  األسماء الجغرافيةاألمم المتحدة المعني ب

  

المضي في  كيفيةلالستهالل عملية بحث  األسماء الجغرافيةمكتب فريق خبراء األمم المتحدة المعني بيدعو       -3 

 تحسين أساليب عمل المؤتمر وتقريره للدورة المقبلة.
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 تنظيم فريق خبراء االمم المتحدة المعنى باألسماء الجغرافية وأساليب شمله فى المستقبل 11/1

 

 ،المؤتمرإن 

 

 :المجلس االقتصادي واالجتماعي باعتماد القرار التالي يوصي

 

 ،المجلس االقتصادي واالجتماعيإن 

 

، الذي طلب فيه المجلس إلى األمين  1959نيسان / أبريل  23( المؤرخ 27-ألف )د  715قراره  يشير إلىإذ 

توصيات للتوحيد  صياغةستشاريين للنظر في المشاكل التقنية ، واالالخبراء صغير من  فريق إنشاءالعام 

 مجلس،الالمحلي لألسماء الجغرافية وتقديم تقرير إلى 

 

فيه أن من الضروري عقد مؤتمر دولي بشأن توحيد  أكد  ، الذي لذلك الفريققرير األول بالت وإذ يحيط علما

 قد المؤتمرات ،الالحقة المتعلقة بعمقررات المجلس االقتصادي واالجتماعي وباألسماء الجغرافية ، 

، الذي وافق فيه على اختصاصات  1968أيار / مايو  31( المؤرخ 44-)د  1314إلى مقرره أيضاً وإذ يشير 

األمم المتحدة  فريق خبراءبفريق الخبراء المخصص المعني باألسماء الجغرافية ، الذي سمي فيما بعد باسم 

ر / ياأ 4 فى المعقودة  1854جلسته  فى ه المجلس قرر الذي اتخذالمبموجب  ، المعني باألسماء الجغرافية

 ، 1973مايو 

  

 1314أهداف فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية ، المستمدة من المقرر  وإذ يؤكد من جديد

على أهمية توحيد األسماء الجغرافية على هدف التأكيد ، وال سيما  1968أيار / مايو  31( المؤرخ 44-)د 

 ، ا التوحيدوبيان المنافع الناجمة عن هذالصعيدين الوطني والدولي 

 

، على النظام  1988أيار / مايو  25المؤرخ  1988/116أن المجلس وافق ، في مقرره  وإذ يشير إلى

، في مقرريه  و أنه وافقاألساسي والنظام الداخلي لفريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية ، 

،  2002أكتوبر  تشرين االول / 25 رخالمؤ 307/  2002و  1993تموز / يوليه  12المؤرخ  1993/226

 نظام األساسي ،على صيغتين جديدتين لل

 

المعنون "تحويل عالمنا:  2015أيلول / سبتمبر  25المؤرخ  70/1قرار الجمعية العامة  وإذ يأخذ في اعتباره

بما في ذلك  ، ةالطموح ةالجديد الخطةعلى أهمية تنفيذ هذا  إذ يشدد" ، و2030خطة التنمية المستدامة لعام 

 أهمية توحيد األسماء الجغرافية ،

 

نيسان /  29المؤرخ  29/101 مقرر فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية  وإذ يشير إلى

بمبادره مكتبه باء( ، الذي رحب فيه فريق الخبراء  -األول، الفرع  E / 2016/66 )انظر 2016أبريل 
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اتفق المحددة التي قدمها المكتب وونوه بالمقترحات ،  كيفية تحسين طرائق عمل الفريقالى التفكير فى  الرامية

االستجابة بفعالية  بهدففريق الخبراء  ا بمراجعة طرائق عمل على أنه من المفيد دوري على أن من المفيد

 .االتتكنولوجيا المعلومات واالتصالمتغيرة فى مجال السياسات وللبيئة المتغيرة لحتياجات الل

 

فى بشأن تعزيز الترتيبات المؤسسية  2016تموز / يوليه  27المؤرخ  2016/27قراره  شير أيضا إلىيوإذ 

إدارة االتساق فى مجال الحاجة إلى تعزيز تنسيق و الذى أكد فيهإدارة المعلومات الجغرافية المكانية ، مجال 

بناء القدرات ، ووضع المعايير ،  مسائل من بينها بشان المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي ، 

داخل البيانات ،  من خالل آليات التنسيق المناسبة ، بما في ذلك  بادلشر البيانات وتونوجمع البيانات ، 

 ةالجغرافي المعلوماتعمل لجنة الخبراء المعنية بإدارة  مع االستفادة من منظومة األمم المتحدة األوسع نطاقا ، 

 .ة على الصعيد العالمىيالمكان

 

في توحيد وإدارة األسماء الجغرافية  اإلسهام الذى يقدمه و ،اتساع نطاق خبرة فريق الخبراء وإذ يشدد على

في جميع موضوعات التنمية العالمية ، والحاجة إلى مواصلة  أثرهو الصعيد الوطنى واإلقليمى والعالمى،على 

 برنامج عمله ،

 

أفرقة عاملة  ان منيتألفويقومان على التشارك ووطوعيين متكاملين ناجعين أن وجود آلية وهيكل ب وإذ يدرك

إلى تحقيق كفاءات  من شانه أن يفضى أساليب عمل منقحة  يتبع وشُعب لغوية وجغرافية ضمن إطار حديث 

 منظومة األمم المتحدة ،على نطاق فورات في التكاليف للدول األعضاء ووتشغيلية 

 

وقف مؤتمر األمم المتحدة المعني بتوحيد األسماء الجغرافية وفريق خبراء األمم المتحدة المعني تي تقرر أن -1

هيئة فرعية تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي  و أن يندمجا فى شكل  بشكلهما الحاليينباألسماء الجغرافية ، 

مؤتمر األمم المتحدة المعني بتوحيد األسماء  قراراتبكل منها ، حسب االقتضاء ، وكذلك  ةتحتفظ بوالي

من و تتألف  فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية ،  ىسمالمسؤولية عن تنفيذها ، تُ بالجغرافية و

كز على ترفي ذلك الخبراء المعينون من قبل الحكومات ، و نالدول األعضاء في األمم المتحدة ، بم ين عنممثل

االقتضاء ، الجوانب ذات الصلة من خطة  عندالتقنية المرتبطة بتوحيد األسماء الجغرافية التي قد تدعم ، مسائل ال

 ؛ 2030التنمية المستدامة لعام 

 

 من  ،  وذلك كل سنتين هأن يعقد فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية دوراتيقرر أيضا   -2

اتجاهه السلطة الكاملة لتحديد  على أن تكون له،  2019عام  ابتداء من  خمسة أيام لمدةحيث المبدأ ، 

االستجابة فى الوقت والقدرة على  ،إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي تقدماالستراتيجي واعتماد قرارات 

 سريعة التغير والتوسع ؛ التى تقتضيها بيئة تقنية حتياجات المناسب لال

 

لألمم  تابع  عقد دورات في مكان بديل امكانية الخبراء دوراته في نيويورك ، مع  أن يعقد فريق يقرر كذلك -3

 باستضافة الدورة وتمويلها ؛ دولة عضوالمتحدة أو في بلد معين ، إذا التزمت 
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، وكذلك تعزيز العمل  اتجنب االزدواجية وتداخل الجهود ، إن وجدسبل ضرورة النظر في  ؤكد من جديدي  -4

،  على الصعيد العالمىالجغرافية المكانية المعلومات  ادارةالمشترك بين فريق الخبراء ولجنة الخبراء المعنية ب

ن يكون لها موقع جسام الجغرافية المكانية التى تشير إليها األسماء الجغرافية ينبغى أمع مراعاة أن األماكن و األ

 ل اإلطار المرجعي الجيوديسي العالمي ؛من خاليتحدد جغرافي مكاني 

 

، على أساس  2019-2017على المكتب المنتخب لفريق الخبراء لإلشراف على الفترة  يقرر اإلبقاء  -5

 استثنائي ؛

 

6-  ً    أن يقوم المكتب بصياغة النظام الداخلي ، بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء في األمم المتحدة  يقرر أيضا

االقتصادي هيئات المجلس على المجلس االقتصادي واالجتماعي العتماده ، تماشياً مع إجراءات  هوأن يُعرض

يكون هذا النظام الداخلى قبل انعقاد الدورة األولى لفريق الخبراء ، وأن وذلك  ،واالجتماعي ذات الصلة

 :، من بين أمور أخرى ، النقاط التاليةيشملمفتوحة و تفاوضموضوع عملية 

 

 االنتخاب وشروط الخدمة ؛ طرائقتحديد هيكل المكتب و    أ((

أو أفرقة  تقنيةالهيكل التشغيلي لفريق الخبراء ، بما في ذلك دور ونطاق أي جلسات عامة أو لجان  ب((

توحيد األسماء لوتنقيح برامج فى وضع أ  الدعم للبلدان قديمإلى ت  تهدف شُعب  عاملة أو هياكل

 الجغرافية ؛

 دورة لفريقأخر أعمال  ولىشروع جدول أعمال للدورة األولى ، يعكس ، حيثما أمكن ، جدوضع م  ج( (

 توحيد األسماء الجغرافية ؛معنى بالخبراء وآخر مؤتمر لألمم المتحدة 

 ؛ وأساليب عمله بهيكل فريق الخبراء تصلعمليات االستعراض الجارية فيما ي د( (

 المشاركة )هـ( 

  

  

 األسماء الجغرافيةفريق خبراء األمم المتحدة  المعني ب  - 2

 

 األسماء الجغرافيةلجنة الخبراء الدائمة التابعة لألمم المتحدة والمعنية ب :    1/1

 

 إن المؤتمر،

 

أهمية بذل جهود متواصلة من جانب الدول األعضاء في األمم المتحدة وأعضاء وكاالتها المتخصصة   إذ يدرك

 ،األسماء الجغرافيةوالمنظمات الدولية المهتمة األخرى للنهوض بتوحيد 

 

 إن تمتلك  األمم المتحدة أنسب  الوسائل لتوفير التسهيالت الالزمة لمثل هذا الجهد،وإذ يضع فى اعتباره   
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تتألف من  األسماء الجغرافيةالمجلس االقتصادي واالجتماعي بإنشاء لجنة دائمة لألمم المتحدة معنية ب يوصى 

وتشجيع تشكيل  األسماء الجغرافيةخبراء لتوفير التنسيق المستمر واالتصال فيما بين الدول من أجل تعزيز توحيد 

 وعمل المجموعات األقليمية،

 

  األسماء الجغرافيةالمجلس بأنه  ينبغى أن يعكس تشكيل  لجنة خبراء  األمم المتحدة الدائمة  المعنية ب يوصي كذلك

 الدائم  التوزيع الجغرافي / اللغوي، وأنه ينبغي أن تتلقى المساعدة من خدمات األمانة العامة لألمم المتحدة، كما

 .،على نفقة حكوماتهم1968ينبغي أن يجتمع أعضاء اللجنة سنويا، ابتداء من عام 

 

تواصل األمانة العامة لألمم المتحدة العمل بوصفها الوكالة المركزية لمتابعة مهام غرفة تبادل المعلومات  يطلب أن

 عن طريق ما يلي: األسماء الجغرافيةالمتعلقة ب

 جمع المعلومات المتعلقة باإلجراءات والمعاجم الجغرافية؛  ( أ)

 

والنظم التي تستخدمها البلدان في عملية النقل الحرفى والصوتى لألسماء جمع البيانات عن التقنيات   ( ب)

 الجغرافية.

أن تنشر على جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة وأعضاءها والوكاالت المتخصصة، بجميع     )ج( 

الدول  ، وكذلك عن أعمالاألسماء الجغرافيةالمعلومات المتعلقة بعمل لجنة الخبراء الدائمة المعنية ب

األعضاء على النحو الذي أبلغت به األمم المتحدة، وذلك باستخدام ما هو متاح من دوريات األمم المتحدة 

 .ووسائل االتصال األخرى حيثما أمكن

 

 األسماء الجغرافيةشمل فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب  :   2/2

 

 إن المؤتمر،

 

في الفترة التي انقضت منذ انعقاد  األسماء الجغرافيةالعمل الممتاذ  الذي قام به فريق الخبراء المعني ب وإذ يالحظ

 ، بما في ذلك تنظيم هذا المؤتمر الثاني،1967المؤتمر األول في جنيف في عام 

 

بأن يواصل فريق الخبراء االسترشاد ببيان األهداف،ووظائفها وأساليب عملها الواردة في التقرير  يوصي    - 1

؛1970عن دورتها الثانية المعقودة في آذار / مارس 
1 

 

بأن يضطلع فريق الخبراء باألعمال التحضيرية للمؤتمر الثالث  في موعد يحدد في المستقبل  يوصي كذلك    - 2

 القريب.
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 األسماء الجغرافيةسم فريق خبراء األمم المتحدة المعني بإ :   2/3

 

 إن المؤتمر،

 

 عن دورته الثالثة، األسماء الجغرافيةتقرير فريق الخبراء المخصص المعني ب  اذ يضع فى اعتباره

 

أن الفريق أصبح اآلن هيئة مستمرة وأن مصطلح "المخصص" لم يعد مالئما، يوصي بتسمية فريق  وإذ يالحظ

 .األسماء الجغرافيةالخبراء رسميا باسم  فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب

 

 الرعب اللغوية / الجغرافية :    4/ 2

 

 إن المؤتمر،

 

( من المؤتمر األول المعني  7 ، الصفحة 1967، 1إدراج الشعب اللغوية / الجغرافية في التقرير )المجلد إذ يالحظ 

 ،األسماء الجغرافيةبتوحيد 

 

 ببعض التفضيالت كما ذكرت في هذا المؤتمر، وإذ يقر

 

 أن تكون مسميات   الشعب اللغوية / الجغرافية في الوقت الحاضر كما يلي:يوصي ب

 كندا -ات المتحدة األمريكية الوالي - 1

 أمريكا الالتينية -2

 مجموعة المملكة المتحدة  -3

 مجموعة الدول  الناطقة باللغة الهولندية و األلمانية  - 4

 دول الشمال  -5

 اللغات الرومانسية، غير أمريكا الالتينية  -6

 أوروبا، شرق وسط وجنوب شرق -7

 السوفياتيةاتحاد الجمهوريات االشتراكية  -  8

 العربية -  9

 جنوب غربي آسيا، ، غير العربية  -10

 المجموعة الهندية - 11

 جنوب شرقى آسيا - 12

 شرق أسيا  - 13

 جنوب الصحراء األفريقية -14
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 أنرطة الرعب واجتماشاتها:      5/ 3

 

 إن المؤتمر،

 

والقرار  األسماء الجغرافيةالصادر عن مؤتمر األمم المتحدة األول المعني بتوحيد    7القرار   إذ يضع فى اعتباره

 للمؤتمر الثاني، 19

 

ازدياد إنتاجية االجتماعات التي تعقد على مستوى الشعب وفيما بين الشعب والتعهدات  وإذ يضع في اعتباره أيضا

 التعاونية على النحو الذي أبلغ به هذا المؤتمر،

 

قسم رسم الخرائط التابع لمركز ل تقاريرتقدم بأن تواصل الشعب توسيع هذه األنشطة وأن توسع نطاقها وأن  يوصي

الموارد الطبيعية والطاقة والنقل، إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية،  األمانة العامة لألمم المتحدة عن 

 إليها وبرامج التعاون عند الشروع فيها. االجتماعات التى عقدت  ، االتفاقات التي يتم التوصل 

 

 الرعب اللغوية / الجغرافية األفريقية:    26/ 3

 

 إن المؤتمر،

 

قد عين شعبة    األسماء الجغرافيةالصادر عن مؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني بتوحيد  4أن القرار   إذ يالحظ

 جنوب الصحراء األفريقية كشعبة  لغوية / جغرافية واحده،

 

 بأن هذه الشعبة  إنقسمت  اآلن إلى شعبتي  شرق أفريقيا وغرب أفريقيا ، وإذ يدرك

 

 أن أهداف المؤتمر ستتحقق على نحو أفضل بجعل الشعب أكثر تمثيال من الناحية الواقعية، وإذ يدرك كذلك

 

 األسماء الجغرافيةبزيادة عدد الشعب اللغوية / الجغرافية األفريقية فى فريق خبراء  األمم المتحدة المعنى ب يوصي

 إلى  ثالثة ، وفقا للعناوين التالية ؛

 غرب أفريقيا ،  )أ(     

 وسط  أفريقيا،    )ب( 

 شرق أفريقيا،   )ج(  
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 األسماء الجغرافيةالمتحدة المعني بالثناء شلى شمل فريق خبراء األمم :     4/21

 

 إن المؤتمر،

 

التابع لألمم المتحدة والعمل  األسماء الجغرافيةبالنتائج اإليجابية للجهود التي بذلها فريق الخبراء المعني ب  قريإذ 

 الذي اضطلع به،

 

على  األسماء الجغرافيةالتأثير المتنامي للوثائق التي أعدها فريق الخبراء المعني ب وإذ يضع في اعتباره أيضا

 ،األسماء الجغرافيةالتنمية الوطنية والدولية لتوحيد 

على الصعيدين الوطني  األسماء الجغرافيةبأن يواصل فريق الخبراء جهوده من أجل توحيد  يوصي    - 1

 والدولي؛

ب المجلس االقتصادي واالجتماعي عن تقديره للجهود التي بذلها خبراء مختلف البلدان بأن يعر يوصي أيضا    - 2

 .األسماء الجغرافيةالتي  مكنت من  تحقيق المستوى الحالي لتوحيد 

 

 األسماء الجغرافيةمبادئ أألنرطة وهيكل فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب:     22/ 4

 

 إن المؤتمر،

 

 ،األسماء الجغرافيةفائدة أنشطة فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب إذ يالحظ

 

أنه قد يكون من الضروري ، بغية تحسين فعالية أنشطته في المستقبل مراجعة  شكل الوثائق  وإذ يالحظ أيضا

األساسية، والتى هي قرارات األمم المتحدة وطريقة عمله،وأهدافه ووظائفه ونظامه الداخلي، وتحديد األنشطة 

 لفريق الخبراء،

 

 ساسية ألنشطة وهيكل فريق الخبراء،بأن الوثائق المتاحة ينبغي أن تحدد بدقة المبادئ األ وإذ يدرك

 

 كذلك أن هناك عدة وثائق ذات صلة أعدت بشكل منفصل، وإذ يالحظ

 

بأن ينظر فريق الخبراء في إمكانية إعداد وثيقة تجمع وتعدل، عند االقتضاء، الوثائق المستقلة المشار إليها يوصي 

 أعاله.
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وأثرها شلى أألفرقة   مهامهو أهدافهدحول  األسماء الجغرافيةالمعني ببيان فريق خبراء األمم المتحدة :     4/23

 العاملة

 

 إن المؤتمر،

 

اعتمد بيانا باألهداف والمهام في دورته التاسعة  األسماء الجغرافيةأن فريق الخبراء المعني ب إذ يالحظ 
2
. 

 

 ً  من البيان، التي تنص على ما يلي: 11بالوظيفة  وإذ يحيط علما

 

 أكثر فعالية: األسماء الجغرافيةخطوات لجعل األفرقة العاملة التابعة لفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب"اتخاذ 

 

 ،لن تنشأ أفرقة عاملة إال إذا كانت للمهام المسندة إليها لها  أثر مباشر على أهداف فريق الخبراء     ")أ( 

 

ستتم مراجعة الحاجة إلى وجود أفرقة عاملة فى الدورات التالية لفريق الخبراء  ألغراض مواصلة واليتها      ")ب(

 ،أو إنهائها

 

بعد المؤتمرات مباشرة، سيناقش فريق الخبراء ويقيم إجراءات المؤتمر.وسيتم تقييم األفرقة العاملة   ")ج( 

 "،ووالياتها.وستشكل أفرقة عاملة جديدة حسب االقتضاء

 

 أن هذا البيان يوفر وسائل  تمكن فريق الخبراء من العمل  بمزيد من الفعالية، وبالنظر إلى

 

 .بأن تُنََظم أنشطة األفرقة العاملة  وفقاً لذلك يوصي

 

 أنرطة الرعب :   24 / 4

 

 إن المؤتمر،

 

أن الشعب الجغرافية / اللغوية عنصر أساسي في هيكل فريق خبراء األمم المتحدة المعني   إلعتبارإذ يضع فى ا

 ،األسماء الجغرافيةب

 

 األسماء الجغرافيةكذلك أن الشعب مؤهلة بشكل جيد للتعرف على مشاكل توحيد  ايضا إلعتباراوإذ يضع فى 

 المشتركة فى  مناطقهم  الجغرافية / اللغوية ،

 

 ،األسماء  بعض الشعب قد أحرزت تقدما بارزا في وضع الحلول المتعلقة بتوحيد  وإذ يالحظ أن

 بضرورة توسيع نطاق تبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الشعب، وإذ يقر 
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مواصلة تشجيع الشعب الجغرافية /  األسماء الجغرافيةبأن يقوم فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب يوصي      - 1

األسماء اللغوية على أن تكون أكثر نشاطا في تنفيذ قرارات مؤتمرات األمم المتحدة المعنية بتوحيد 

، حسب االقتضاء، و في وضع جداول زمنية لتقديم تقارير عن أنشطتها إلى جميع الدول داخل الجغرافية

 ؛األسماء الجغرافيةي بشعبها وإلى فريق خبراء األمم المتحدة المعن

 

بأنه ينبغى على الشعب أن  تشجع  تبادل المعلومات فيما بينها، ومن أجل هذا الغرض، ينبغي  يوصي كذلك     - 2

 أن تتيح  نتائج عملهم بالطريقة التي تراها مناسبة للشعب األخرى ، وذلك على نحو متكرر بقدر األمكان ، 

 

 األسماء الجغرافيةخبراء األمم المتحدة المعني بالدشم والتمويل لفريق :   25 /4

 

 إن المؤتمر،

 

 ،األسماء الجغرافيةالحاجة إلى العمل المتواصل لفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب وإذ يؤكد

 

بأن يقوم قسم رسم الخرائط التابع لشعبة الموارد الطبيعية والطاقة بادارة التعاون التقني من أجل التنمية في  يوصي

األمانة العامة لألمم المتحدة ، نيابة عن المؤتمر بالبحث عن إمكانية توفير الدعم المالى  من قبل الوكالة المناسبة فى 

 لخبراء.األمم المتحدة  ، لتمويل اجتماعات فريق ا

 

 األسماء الجغرافيةالنظام األساسي لفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب:   5/2

 

 إن المؤتمر،

 

، بأن 22قد أوصى، بموجب القرار  األسماء الجغرافيةأن مؤتمر األمم المتحدة الرابع المعني بتوحيد  إذ يالحظ

إمكانية إعداد وثيقة واحدة تحدد هيكل وأنشطة  األسماء الجغرافيةيدرس فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب

 الفريق،

 

أن الفريق اعتمد، في دورتيه الثانية عشرة والثالثة عشرة، النظام األساسي لفريق خبراء األمم  وإذ يالحظ أيضا

األسماء الجغرافيةالمتحدة المعني ب
3
 ، 

 

 ،22أعد وفقا للتوصية التي قدمها المؤتمر الرابع في قراره  رقم  قد  أن النظام األساسي إلعتباروإذ يضع فى ا

 

من اآلن فصاعدا الوثيقة  األسماء الجغرافيةبأن يكون النظام األساسي لفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب يوصي

 األساسية التي تحكم عمل الفريق.
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 )شدا العربية ( إنراء الرعبة الكلتية وشعبة شرق البحر األبيض المتوسط  :    5/3

 

 إن المؤتمر،

 

أن  تشكيل  الشعب اللغوية / الجغرافية  ينبغى أن يعزز عمل فريق خبراء األمم المتحدة   إلعتبارإذ يضع فى ا

 ،األسماء الجغرافيةالمعني ب

 

التي أعرب عنها الفريق في دورتيه الحادية عشرة والثانية عشرة  وإذ يالحظ األفضليات 
4
. 

 

الغربية )غير -المقترحات التي قدمها الفريق إلنشاء الشعبة الكلتية  وتقسيم  شعبة آسيا الجنوبية  وإذ يالحظ أيضا

 العربية( إلى شعبتين هما:

 

 )عدا العربية(،شعبة جنوب غرب أسيا )باستثناء العربية(، وشعبة شرق المتوسط 

 

التابع لألمم المتحدة  األسماء الجغرافيةبزيادة عدد الشعب اللغوية / الجغرافية في فريق الخبراء المعني بيوصي 

 ين على النحو التالي:تبمقدار شعب

 الشعبة الكلتية؛

 )غير العربية(.شعبة شرق المتوسط 

 

 وأنرطته المستقبلية األسماء الجغرافيةالمعني ب العمل الذي قام به فريق خبراء األمم المتحدة:    4/ 5 

  

 إن المؤتمر،

 

 ،األسماء الجغرافيةبالنتائج اإليجابية التي حققها فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب  إذ يقر

 

األسماء أن الفريق، خالل الفترة الفاصلة بين مؤتمرات األمم المتحدة المعنية بتوحيد   وإذ يضع فى اإلعتبار

على  األسماء الجغرافية، هو الهيئة الوحيدة داخل منظومة األمم المتحدة التي تعالج المشاكل المتعلقة  بالجغرافية

 الصعيد الدولي،

 

التوحيد في ضمان زيادة أنشطة الفريق إلى أقصى حد في جميع األوقات، وتوطيد البرامج التي تشجع   وإذ يرغب

 والدولي بأقصى قدر من الفعالية، على الصعيد الوطني

 

بمواصلة االضطالع بمسؤولياته بنشاط  األسماء الجغرافيةفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب يوصي     -1

 على النحو المحدد في نظامه األساسي ووفقا لما تنص عليه القرارات التي اعتمدها هذا المؤتمر؛



- 18 - 
 

 

 

  :بإنشاء فريق عامل داخل الفريق للقيام بما يلي يوصي أيضا       -2

 

الطرق  بأكثر وغاياته تقييم أنشطة الفريق والتحقيق في النهج الجديدة والسبل الجديدة لتحقيق أهدافه   (أ )

 كفاءة؛

 

، وتقديم األسماء الجغرافيةستعراض القرارات التي اعتمدتها مؤتمرات األمم المتحدة المعنية بتوحيد ا (ب )

 تنفيذها؛تقارير عن 

 

 .تقديم تقرير عن النتائج التي توصل إليها الفريق في دورته الرابعة عشرة    (ج )

 

 التعاون مع معهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ  :   10/ 5

 

 إن المؤتمر،

 

 ،األسماء الجغرافيةبأن المنظمات الدولية األخرى لها مصلحة في البرامج المتعلقة بتوحيد  إذ يقر

 

المعنية بالمعالم المغمورة  تحت سطح  األسماء الجغرافيةأن برامج فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب يدرك وإذ

البحر والمعالم  خارج األرض تم نقلها بشكل فعال إلى المنظمة الهيدروغرافية الدولية، واالتحاد الفلكي 

 اتصال مع كال المنظمتين ،الدولي،على التوالي، وأن اهتمامات  الفريق تمثل من قبل ضابط 

 

أن معهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ قد أعرب رسميا عن تأييده لبرنامج الفريق العامل  وإذ يدرك  أيضا

 للجنة رسم الخرائط التابعة له، األسماء الجغرافيةالمعني بالمعاجم الجغرافية و

 

 :جغرافيةاألسماء الفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب يوصي

اإلقرار  بإمكانات معهد البلدان األمريكية للجغرافيا والتاريخ  فى تحقيق األهداف الجديرة باالهتمام في  ( أ)

 مجاالت عملها؛

 

 الهيئتين. إقامة  اتصال مع المعهد لضمان التعاون األمثل بين    ( ب)
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 شمال ووسط آسياإنراء شعبة جنوب أفريقيا وشعبة البلطيق وأوروبا الررقية،شعبة :    6/1

 

 إن المؤتمر،

 

أن تشكيل  الشعب اللغوية/الجغرافية ينبغي أن يعزز  عمل فريق خبراء األمم المتحدة المعني  إذ يضع فى اإلعتبار

 ،األسماء الجغرافيةب

 

 :بإنشاء الشعب اللغوية / الجغرافية الجديدة التالية، بالمسميات األتية يوصي

 

 شعبة جنوب أفريقيا؛

 البلطيق؛شعبة 

 .شعبة أوروبا الشرقية، وشمال ووسط آسيا

 

 إشادة تنريط شعبة أمريكا الالتينية :   2/ 6

 

 إن المؤتمر،

 

أن الشعبة  اللغوية/الجغرافية ألمريكا الالتينية لم تكن ممثلة في المؤتمر السادس لألمم  إذ يضع فى اإلعتبار

 ،األسماء الجغرافيةالمتحدة المعني بتوحيد 

 

تقوم بلدان البرازيل والسلفادور والمكسيك والبرتغال وإسبانيا وفنزويال بإعادة تنشيط هذه الشعبة،  بأنيوصي  

 التى  تشكلت في البداية من تلك البلدان الستة، ولكن بعد ذلك عززته مشاركة جميع بلدان أمريكا الالتينية.

 

 األسماء الجغرافيةب أهداف ومهام فريق خبراء األمم المتحدة المعنيببيان :   3/  6

 

 إن المؤتمر،

 

بإنشاء   4قد أوصى في القرار رقم   األسماء الجغرافيةأن مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بتوحيد  إذ يالحظ

 ،األسماء الجغرافيةفريق عمل  لتقييم أنشطة فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب

 

األسماء الجغرافيةإلى النظام األساسي لفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب وإذ يشير
5

الذي يتضمن أهداف   

 الفريق ومهامه،

 

أن فريق العمل  قد أعد صيغة منقحة وإذ يالحظ
6 

األسماء ألهداف ومهام فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب 

 بهدف  إعطاء فريق الخبراء دورا أكثر نشاطا، الجغرافية
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أن تنقيح النظام األساسي لفريق الخبراء الذي اقترحه الفريق هو خطوة أولية نحو تحسين   وإذ يضع فى اإلعتبار

 أداء فريق الخبراء،

 

ة من قبل ، بصيغته المنقحاألسماء الجغرافيةباعتماد أهداف ومهام فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب يوصي

 فريق العمل .

 

 الفريق العامل المعني بالتقييم:     6/4

 

 إن المؤتمر،

 

أنشأ فريق عمل  لتقييم أنشطة  قد  األسماء الجغرافيةأن مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بتوحيد  إذ يالحظ

، بما في ذلك استعراض القرارات المعتمدة في مؤتمرات األسماء الجغرافيةفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب

 ، األسماء الجغرافيةاألمم المتحدة الخمس بشأن توحيد 

 

 على الفريق العامل المعني بالتقييم على إنجاز مهمته ويقر بحله؛يثني  - 1

 

 توصيات الفريق العامل المعني بالتقييم فيما يتعلق بما يلي:يؤيد  - 2

 

األسماء شملتها  األهداف والمهام المنقحة من قبل فريق خبراء األمم المتحدة  المعني باإلجراءات التي  ( أ)

 (؛األسماء الجغرافيةالمعتمد فى مؤتمر األمم المتحدة السادس  المعني بتوحيد  3)القرار رقم   الجغرافية

 

 تصنيف قرارات المؤتمرات وفقا ألهميتها بالنسبة إلى عمل فريق الخبراء؛ ( ب)

 ؛ األسماء الجغرافيةسلطات الوطنية المعنية بللورة أن تحتفظ األمانة العامة بقائمة ضر   )ج( 

 

الحاجة إلى طلب عرض شفوي لموجزات التقارير الخطية المقدمة من البلدان والشعب ، في مؤتمرات    )د( 

 ؛األسماء الجغرافيةاألمم المتحدة المعنية بتوحيد المعايير 

 

 .الحاجة إلى ترويج  األنشطة الوطنية  وأنشطة الشعب   )هـ( 
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 الفريق العامل المعني بالدشاية والتمويل :    6/5

 

 إن المؤتمر،

 

 ،األسماء الجغرافيةالحاجة إلى زيادة اهتمام المجتمع الدولي بتوحيد  إذ يالحظ

 

أن هناك نقص في نشر المعلومات فيما يتعلق بالعمل الحالي واإلنجازات السابقة والفوائد المستمدة  وإذ يالحظ أيضا

 بمطبوعات  واسعة  االنتشار  ومهنية على حد سواء ،  األسماء الجغرافيةمن توحيد 

 

 أن هذا النقص في مواد الدعاية ينبع، من بين أسباب أخرى، من نقص األموال، وإذ يالحظ كذلك

 

 ،األسماء الجغرافيةالحاجة إلى تمويل أنشطة فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب إذ يالحظو

األسماء بإنشاء فريق عامل معني بالدعاية والتمويل تابع لفريق خبراء األمم المتحدة  المعني بيوصي      - 1

 ، للعمل في تعاون وثيق مع  األمانة العامة لألمم المتحدة؛ الجغرافية

 

الفريق العامل بالبحث عن أساليب ووسائل لضمان  تخصيص  تمويل كافى ألنشطة فريق  يوصي أيضا     -2

 الخبراء.

 

 

 التعاون مع اللجنة العلمية المعنية ببحوث أنتاركتيكا :  12/ 6

 

 إن المؤتمر،

 

فريق ( من ميثاق ح) الثالث(، الجزء األول )ب( و 1992، المنقح 1987إلى النظام األساسي القائم ) إذ يشير

معلومات عن أعمال الهيئات الوطنية ال الذي ينبغى بموجبه  جمع،األسماء الجغرافيةالمعني ب األمم المتحدةخبراء 

مع المنظمات الدولية األخرى التي تتناول  التعاون ، الحفاظ على األسماء الجغرافيةالمعنية بتوحيد الدولية و

 المواضيع ذات الصلة،

 

للجنة العلمية المعنية ببحوث أنتاركتيكا، بوصفها هيئة استشارية علمية لنظام معاهدة أنتاركتيكا، أن ا دركيوإذ 

في  األسماء الجغرافيةلديها فريق عامل معني بالجيوديسيا والمعلومات الجغرافية، وهو المسؤول عن جمع 

 أنتاركتيكا،

 

 أن فريق الخبراء بحاجة إلى أن يكون على علم كاف بنشاط التسمية الذي يجري في أنتاركتيكا، وإذ يالحظ
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 :األسماء الجغرافيةفريق خبراء األمم المتحدة المعني بيوصي 

 

الفريق العامل المعني  االعتراف بإجراءات العمل المتعلقة بأسماء األماكن في أنتاركتيكا التي أنشأها  )أ( 

 والمعلومات الجغرافية التابع للجنة العلمية المعنية ببحوث أنتاركتيكا؛ بالجيوديسيا

 

بين الهيئتين وتزويد فريق الخبراء دوريا بتقرير مكتوب عن  األتصالمع اللجنة بغرض تعزيز  تعاونإقامة    )ب(

 األنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها اللجنة.

 

إنراء شعبة البلدان الناطقة باللغة الفرنسية :   1/ 7
7 

 

 المؤتمر،إن 

 

من وجهة نظر  نقاط األختالفأن البلدان الناطقة بالفرنسية تواجه مجموعة مشتركة من  إذ يضع فى إعتباره و

تتاح لهذه البلدان فرصة أن  عندما أسماء المواقع الجغرافية وأصولها الثقافية على حد سواء، وأنه من المرجح 

 ،األسماء الجغرافيةتكون في نفس الشعبة من شأنها أن تيسر مشاركتها في عمل فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب

 

 :األسماء الجغرافيةبإضافة الشعبة التالية إلى شعب فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب يوصي

 

 شعبة البلدان الناطقة بالفرنسية.

 

والدورة العررون لفريق خبراء األمم  األسماء الجغرافيةمؤتمر األمم المتحدة الثامن المعني بتودحيد :   7/2

 األسماء الجغرافيةالمتحدة المعني ب

 

 إن المؤتمر،

 

على الصعيدين الوطني والدولي من جانب الدول األعضاء  األسماء الجغرافيةالتقدم المحرز فى  توحيد  وإذ يالحظ

 في األمم المتحدة،

 

األسماء الدور األساسي الذي اضطلع به هذا المؤتمر وفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب وإذ يالحظ أيضا

 في دورته التاسعة عشرة، الجغرافية

 

 الحاجة الى اإلستمرار فى هذا العمل المهم ، وإذ يدرك

 

في  األسماء الجغرافيةالمجلس االقتصادي واالجتماعي بعقد  المؤتمر الثامن المعني بتوحيد  يوصي         -1

 ؛2002النصف الثاني من عام 
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المجلس االقتصادي واالجتماعي بعقد  الدورة العشرون  لفريق خبراء  األمم المتحدة  المعني  يوصي أيضا        -2

 ؛1999بع األخير من عام خالل الر األسماء الجغرافيةب

 

بأن يواصل المجلس االقتصادي واالجتماعي دعمه العمل الهام الذي تضطلع به أمانة فريق  يوصي كذلك        -3

 .األسماء الجغرافيةالخبراء فيما يتعلق بتوحيد  

 

 

 التعاون واالتفاقات مع المؤسسات االستهالكية:    7/7

 

 المؤتمر،إن 

 

أنشئ  والذى األسماء الجغرافيةالصادر عن مؤتمر األمم المتحدة السادس المعني بتوحيد  5إلى القرار  شيريإذ 

 الفريق العامل المعني بالدعاية والتمويل،  بموجبه

 

استمرار صعوبة تأمين األموال الالزمة لتنفيذ األنشطة التي تشتد الحاجة إليها لفريق خبراء األمم الحظ يوإذ 

 ، بما في ذلك النشر والتوعية والتدريب،األسماء الجغرافيةالمعني بالمتحدة 

 

بالحاجة الجوهرية إلى نشر أسماء األماكن الموحدة على نطاق واسع في السوق العالمية لكيي تسيتخدمها  يقروإذ 

 المشاريع التجارية وشركات االتصاالت ومطوري البرمجيات الدولية وغيرهم،

 

 رعاية مع الحكومات،التمويل ومتعددة  للاص على استعداد للدخول في ترتيبات بأن القطاع الخ يسلموإذ 

 

قبييل انعقيياد الييدورة و  السييابع مييؤتمرال عقييب األمانيية العاميية لألمييم المتحييدة، فييي أقييرب وقييت ممكيين  وصيييي - 1

التوصية بالمبادئ التوجيهية بطريقة أخرى   المبادئ التوجيهية القائمة أو باصدار العشرين لفريق الخبراء، 

 تفاقات تعاونية ورعاية مع عناصر من القطاع الخاص؛عن طريق ا فريق الخبراء التي تغطي مشاركة 

 

األنشطة التي تقترحها األطراف أخذ تعهد بتمويل بأن يواصل فريق الخبراء العمل بنشاط على وصي كذلك ي - 2

 المعنية في القطاع الخاص؛

 

فريق ل والمقبلة القادمةمانة العامة أن تبلغ عن التقدم المحرز في هذا المجال في االجتماعات األ  إلى يطلب - 3

 الخبراء.
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 الدشم :   10/ 7 

 

 المؤتمر،إن 

 

األسماء بتوحيد  يةالمعن راتوالمؤتم األسماء الجغرافيةبأهمية عمل فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب يقرإذ 

 ،الجغرافية

 

أنه في إطار إعادة تشكيل أمانة األمم المتحدة، يجري تخفيض عدد الموظفين عن طريق عدم شغل  الحظيوإذ 

 وظائف الموظفين الذين يتقاعدون أو ينفصلون عن خدمة األمم المتحدة،

 

قد  األسماء الجغرافيةأن عدد الموظفين الذين يخدمون مؤتمر األمم المتحدة المعني بتوحيد  الحظ أيضايوإذ 

 انخفض من خمسة إلى واحد، وأن الموظف الوحيد الذي ال يزال في الخدمة سيتقاعد قريبا من األمم المتحدة،

 

األسماء أن استمرار عمل األمانة لفريق خبراء األمم المتحدة ومؤتمر األمم المتحدة المعني بتوحيد  يدركوإذ 

 أمر أساسي، الجغرافية

 

والخبرة الالزمين في رسم الخرائط و / أو  مهارة األمين العام أن يكفل استمرار توافر الموظفين ذوي ال إلىطلب ي

 الصلة إلى فريق الخبراء التابع لألمم المتحدة وإلى المؤتمرات. ىذ لتقديم الدعم  األسماء الجغرافيةتوحيد 

 

 التعاون مع المنظمة الدولية لتودحيد المقاييس:     13 /7

 

 المؤتمر،إن 

 

شاركان والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس يت األسماء الجغرافيةأن فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب الحظيإذ 

 في عدة مجاالت موضوعية، اإلهتمام 

 

 ،األسماء الجغرافيةبأن تبادل المعلومات بين االثنين يمكن أن يعزز توحيد   يقروإذ 

 

تشجيع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي لمع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي  العامة  األمانة تتعاونبأن  يوصي -1

قرارات المؤتمر ذات الصلة بشأن الكتابة بالحروف الالتينية، ويقترح أن المنظمة ب على اإلحاطة علما

لعاملة المعنية بأسماء البلدان األفرقة اأن تقيم صالت من خالل األمانة العامة مع  لمقاييسالدولية لتوحيد ا

 ونظم الكتابة بالحروف الالتينية وملفات البيانات الجغرافية ومعاجم أسماء المواقع الجغرافية وأصولها؛

 

بأن تقوم األمانة العامة لألمم المتحدة بالتحقيق في جدوى استصواب إقامة صالت أقوى بين  وصي كذلكي - 2

 فريق الخبراء والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي؛
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، إلى فريق الخبراء في دورته هاتوصياتو األمانة العامة أن تقدم تقريرا عن استنتاجات تحقيقاتها إلىيطلب  - 3

 العشرين.

 

 الوصول إلى األوراق التقنية ودحفظها:     7/14

 

 المؤتمر،إن 

 

، الذي األسماء الجغرافيةالصادرين عن مؤتمر األمم المتحدة األول المعني بتوحيد  5و  1إلى القرارين  إذ يشير

 أوصي فيه بأن تعمل أمانة فريق الخبراء كمركز للوثائق ومركز لتبادل المعلومات،

 

 قدمت في المؤتمرات واالجتماعات السابقة لفريق الخبراء وأفرقة العمل التابعة له،بحجم المعلومات التي يقر وإذ 

 وأن الوصول إلي ةمانة فريق الخبراء غير كاملأ بحوذةورقات التقنية التي ال مجموعةكذلك بأن   يقروإذ 

 وإتاحتها بكفاءة وفعالية أمر صعب، المعلومات الواردة بها 

 

 الالزمة للوفاء بمهامها في هذا الصدد؛  البلدان على ضمان تزويد أمانة فريق الخبراء بالمواد يحث - 1

 

معلومات الواردة فهرسة وأعداد قائمة كاملة بالبالسعي إلى الحصول على دعم ومساعدة البلدان على  يوصي - 2

 ، بالتنسيق مع أمانة فريق الخبراء؛لديهمفي األوراق التقنية التي 

 

عادة إنتاج الوثائق في شكل يجعلها أكثر سهولة ان إلالمساعدة والدعم من بلد أو بلد بإلتماس وصي كذلكي - 3

 للجميع؛

 

 أوراق العمل والمحافظة علىها. كل المواد  التقنية و بأن تقوم األمانة، من اآلن فصاعدا، بجمع  يوصي أيضا - 4

  

اللغوية/الجغرافية واألفرقة العاملة التابعة لفريق خبراء األمم المتحدة االجتماشات المرتركة للرعب  :     8/5

  األسماء الجغرافيةالمعني ب

 إن المؤتمر،  

 

 ، األسماء الجغرافيةالذي اتخذه مؤتمر األمم المتحدة األول المعني بتوحيد  7في اعتباره القرار  إذ يضع
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في اعتبـاره النجـاح الـذي تحقـق في االجتمـاع المشـترك لشـعبة شـرق أوروبـا األوسـط  وإذ يضـع أيضـا

، والفريـق العـامل المعـني األسماء الجغرافيةوجنــوب شــرقها، التابعــة لفريـق خـبراء األمـم المتحـدة المعـني ب

 المعــاجم الجغرافية التابع لفريق الخبراء، الطبوغرافيـة وأصولهــا و األسماء  بملفـات البيانـات المتعلقـة ب

 

أن تبادل األفكار والخبرات والمواد في مثـل هـذا االجتمـاع المشـترك مـن شـأنه أن يعـزز تنفيـذ  وإذ يالحظ

 توصيـات وقـرارات هـذا المؤتمر، 

 

بمواصلة تنظيم االجتماعات المشـتركة للشـعب اللغويـة/الجغرافيـة واألفرقـة العاملـة التابعـة لفريـق  يوصي

للعمـل بشـكل جوهـري علـى بحـث االحتياجـات اإلقليميــة  األسماء الجغرافيةخـبراء األمـم المتحـدة المعـني ب

فيــة وأصولهــا، وملفات البيانات والمعاجم الجغرافية، الطبوغرا األسماء  فيمــا يتعلــق بــالتدريب في مجــال 

 ونظم الكتابة بالحروف الالتينية، والدعاية والتمويل، والمصطلحات. 

 

 تقديـم المساشدة إلى الفريق العامل المعني بالمعلومات الجغرافية التابع لألمم المتحدة  :      8/8

 إن المؤتمر، 

 

أن الفريـق العـامل المعـني بالمعلومـات الجغرافيـة التـابع لألمـم المتحـدة يسـعى جـاهدا إلى إنشـاء  إذ يالحـظ

 هيـاكل أساسـية للبيانـات المكانية لألمم المتحدة، 

 

الموحـدة عنصـرا  األسماء الجغرافيةأن الفريق العـامل قـد اعتـبر المعلومـات المتعلقـة ب وإذ يالحظ أيضا

 األساسية،  وأساسـيا لهـذه الهيـاكل  حاسمـا

 

في مســاعدة األمــم المتحــدة في  األسماء الجغرافيةبـدور فريـق خـبراء األمـم المتحـدة المعـني ب يعـترف

 الجغرافية، األسماء  األمــور المتصلــة ب

 

مـع الفريـق العـامل المعـني  األسماء الجغرافيةبأن يتعاون فريق خبراء األمـم المتحـدة المعـني بيوصي 

بالمعلومـات الجغرافيـة التـابع لألمـم المتحدة في تصميم وإنشاء عنصر لألسماء الطبوغرافية وأصولها في 

 هياكل األمم المتحدة األساسية للبيانات المكانية، 

 

ـام السـلطات الوطنيـة ـبــه، قيعش بأن ييسر فريق الخبراء بنشاط، عـن طريـق أفرقتـه العاملـة و يوصي أيضا

الموحدة إلى فريق خبراء األمم المتحدة المعني بالمعلومات  األسماء الجغرافيةالمختصـة بتقـديم معلومـات عن 

 الجغرافية. 

 

 



- 27 - 
 

 

والدورة الثانية والعررون لفريق  األسماء الجغرافيةمؤتمر األمم المتحدة التاسع المعني بتودحيد :    8/16  

  األسماء الجغرافيةخبراء األمـم المتحـدة المعني ب

 إن المؤتمر،

 

، على الصعيدين الوطني والدولي معا ، من جانب الدول األسماء الجغرافيةالتقدم المحرز في توحيد  إذ يالحظ

 األعضاء في األمم المتحدة،

 

 األسماء الجغرافيةالدور األساسي الذي أداه فى ذلك  مؤتمر األمم المتحدة الحالي المعني بتوحيد  وإذ يالحظ أيضا

 ،األسماء الجغرافيةودورات فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب

 

 الحاجة الى االستمرار فى هذا العمل المهم، وإذ يدرك

 

األسماء المجلس االقتصادي واالجتماعي بعقـد مؤتمـر األمـم المتحـدة التاسـع المعـني بتوحيـد  يوصي -1

 ؛ 2007في النصـف الثاني من عام  الجغرافية

 

المجلس االقتصـادي واالجتمـاعي بعقـد الـدورة الثانيــة والعشــرين لفريــق خــبراء  يوصـي أيضـا -2

 . 2004في عام  سماء الجغرافيةاألاألمــم المتحــدة المعــني ب

 

والـدورة الخامـسة والعررون  األسماء الجغرافيةمؤتمر األمـم المتحـدة العاشـر المعـني بتودحيـد  : 9/1

  األسماء الجغرافيةلفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب

 

 إن المؤتمر،  

 

 الوطني علـىالصعيدين انجـازات وتقـدممـن  األسماء الجغرافية توحيد على العمل في تحقق ما  إذ يالحظ 

  والدولي،

 

 المعني األمـمالمتحدة خـبراء وفريـق الحـالي المـؤتمر بـه يـضطلع الذي الرئيسي الدور وإذ يالحظ   أيضا 

   والعشرين، الرابعة دورته في األسماء الجغرافيةب

 

  واالجتماعي، االقتصادي المجلس من بدعم الهام العمل هذا مواصلة بضرورة وإذ يقر 

 

األسماء  بتوحيد العاشـرالمعني المتحـدة األمـم واالجتمـاعي بـدعوة مـؤتمر االقتـصادي المجلـس يوصي - 1

  ؛2012 عام في االنعقاد إلى الجغرافية
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األسماء ب المعني المتحدة األمم خبراء فريق واالجتماعي بدعوة االقتصادي المجلس أيضا يوصي  - 2

 . 2009 عام من األول النصف في والعشرين الخامسة دورته عقد إلى الجغرافية

  

في قارة  األسماء الجغرافيةتنظيم الدورة الخامسة والعررين لفر ق خبراء األمم المتحدة المعني ب:     9/2

 اأفريقي

 

 ، إن المؤتمر

 

 أو أوروبا في إال اآلن حتى تعقد لم األسماء الجغرافيةب المعني المتحدة األمم خبراء فريق دورات هأن  إذ يالحظ 

  الشمالية، أمريكا في

 

  ،األسماء الجغرافية توحيد مجال في يذكر تقدم تحقق لم األفريقية البلدان معظم أن أيضا وإذ يالحظ 

 

 المتحدة األمم خبراء دورات فريـق في المـشاركة في صـعوبات تواجـه األفريقيـة البلـدان أغلبيـة بـأن  وإذ يقر 

  الشمالية، أمريكا وفي أوروبا في تعقد التي األسماء الجغرافيةب المعني

 

 البلدان في سيما والثقافيـة،وال واالجتماعيـة االقتـصادية التنميـة في الجغرافيـة لألسماء الهام الدور  وإذ يؤكد 

  النامية،

 

 الخامسة، دورتها في أفريقيـا بالتنميـة في بالمعلومـات المتعلقـةالمعنية  القرار الذي اتخذته اللجنة إلى وإذ يشير 

 لفريق دورة بتنظيم المتعلق ،2007مـايو/أيـار 4إلى  أبريل/ نيسان 29الفترة من  أبابا في أديس في عقدت التي

  أفريقيا، في الخبراء

 

 اللجنة مع بالتعاون أفريقيـا، قـارة والعشرون في المتحدة الخامسة األمم تعقد دورة فريق خبراء يوصي بأن 

 الدعم مرافق كافة يجري توفير أن شـريطة المتحـدة، مراكـز عمـل األمـم أحـد في وذلـك ألفريقيـا، االقتصادية

 (. المتحدة لألمم الست الرسمية اللغات إلى الشفوية الترجمة خدمات فيها بما) الالزمة

 

 إنراء شعبة البلدان الناطقة بالبرتغالية :     9/3

 

 إن المؤتمر،  

 

 األسماء الجغرافيةب يتـصل المـسائل فيمـا مـن مشتركة مجموعة تواجه بالبرتغالية الناطقة البلدان أن إذ يرى 

 على شأنها من البلدان فرصة لتلـك مـشتركة يمثـل شـعبة داخل التواجد وأن الثقافية، الناحية ومن وأصولها

  ،األسماء الجغرافيةب المعني المتحـدة األمـم فريق خـبراء عمل في مشاركتها تيسر األرجح، أن
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 على والعشرين الرابعة دورته في وافق األسماء الجغرافيةب المعني المتحدة األمم خبراء فريق أن وإذ يالحظ 

  بالبرتغالية، الناطقة للبلدان شعبة إنشاء

 

لفريق  تابعة جغرافية/لغوية بأنها شـعبة كـامال اعترافا بالبرتغالية الناطقـة البلـدان لـشعبة يمنح بـأن يوصـي 

 . الخبراء

 والدورة الثامنة األسماء الجغرافيةمؤتمر األمم المتحدة الحادي شرر المعني بتودحيد  :   10/1

  األسماء الجغرافيةوالعررون لفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب

 إن المؤتمر، 

 

على الصعيدين  األسماء الجغرافيةاإلنجازات التي تحققت والتقدم المحرز في العمل على توحيد  إذ يالحظ

 الوطني والدولي، 

 

الدور األساسي الذي يضطلع به المؤتمر الحالي وفريق خبراء األمم المتحدة المعني  وإذ يالحظ أيضا

 لعشرين، في دورته السابعة وا األسماء الجغرافيةب

 

 بضرورة مواصلة هذا العمل الهام بدعم من المجلس االقتصادي واالجتماعي،  وإذ يقر

 

المجلس االقتصادي واالجتماعي بأن يدعو إلى عقد مؤتمر األمم المتحدة الحادي عشر المعني  يوصي - 1

 ؛ 2017في عام  األسماء الجغرافيةبتوحيد 

 

المجلس االقتصادي واالجتماعي بأن يدعو إلى عقد الدورة الثامنة والعشرين لفريق خبراء  يوصي أيضا - 2 

 ؛ 2014في النصف األول من عام  األسماء الجغرافيةاألمم المتحدة المعني ب

 

الستهالل عملية بحث لكيفية المضي  األسماء الجغرافيةمكتب فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب يدعو - 3 

 ين أساليب عمل المؤتمر وتقريره للدورة المقبلة. في تحس

 

في  األسماء الجغرافيةتنظيم الدورة الثامنة والعررين لفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب:     10/2

 قارة آسيا

 إن المؤتمر، 

 

تم عقدها حتى اآلن في أوروبا  األسماء الجغرافيةأن دورات فريق خبراء األمم المتحدة المعني بإذ يالحظ 

 وأمريكا الشمالية ومرة واحدة في أفريقيا، 
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 ،األسماء الجغرافيةضرورة إحراز تقدم أكبر للعديد من البلدان اآلسيوية في مجال توحيد وإذ يالحظ أيضا 

  

لمتحدة بأن معظم البلدان اآلسيوية تواجه صعوبات في المشاركة في دورات فريق خبراء األمم اوإذ يقر 

 التي تعقد في أوروبا أو أمريكا الشمالية،  األسماء الجغرافيةالمعني ب

 

على الدور الهام لألسماء الجغرافية في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما في وإذ يؤكد 

  البلدان النامية، 

 

الثامنة والعشرون في قارة آسيا،  لجغرافيةاألسماء ابأن تعقد دورة فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب يوصي

وذلك بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، وذلك في أحد مراكز عمل األمم 

المتحدة، شريطة توفير مرافق الدعم الالزمة، بما في ذلك ما يلزم إلتاحة الترجمة الشفوية إلى اللغات 

 دة. الرسمية الست لألمم المتح

 

تقسيم شعبة جنوب شرق آسيا وجنوب غرب المحيط الهادئ إلى شعبة جنوب شرق آسيا وشعبة :   10/5

 جنوب غرب المحيط الهادئ 

 

 إن المؤتمر، 

 

أن شعبة جنوب شرق آسيا وجنوب غرب المحيط الهادئ، بأعضائها البالغ عددهم اثنان وعشرون إذ يرى 

، وإذ يالحظ أن ارتفاع عدد األسماء الجغرافيةالمتحدة المعني ب عضوا، هي أكبر شعبة لفريق خبراء األمم

 ،األسماء الجغرافيةاألعضاء أعاق بصورة كبيرة عمليتي صنع القرار وتنفيذ األنشطة المتعلقة ب

 

وافق في دورته السابعة والعشرين على  األسماء الجغرافيةأن فريق خبراء األمم المتحدة المعني بوإذ يالحظ 

ة جنوب شرق آسيا وجنوب غرب المحيط الهادئ إلى شعبة جنوب شرق آسيا وشعبة جنوب غرب تقسيم شعب

 المحيط الهادئ، 

 

بمنح شعبة جنوب شرق آسيا وشعبة جنوب غرب المحيط الهادئ االعتراف الكامل بوصفهما شعبتين  يوصي

 . رافيةاألسماء الجغلغويتين/جغرافيتين تابعتين لفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب
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  األسماء الجغرافيةدشم العمل المتعلق بتودحيد :   10/10

 إن المؤتمر، 

 

 ، األسماء الجغرافيةبالنتائج اإليجابية التي حققها فريق خبراء األمم المتحدة المعني بإذ يقر 

 

األسماء المتعلقة بأن فريق الخبراء هو الهيئة الوحيدة في منظومة األمم المتحدة التي تتناول المشاكل وإذ يرى 

األسماء على الصعيد الدولي خالل الفترة الفاصلة بين مؤتمرات األمم المتحدة المعنية بتوحيد  الجغرافية

 ، الجغرافية

 

في كفالة تعظيم أنشطة فريق الخبراء في جميع األوقات وفي تعزيز البرامج التي تعزز وإذ يعرب عن رغبته 

 ي والدولي بأكبر قدر من الفعالية،عملية التوحيد على الصعيدين الوطن

 

، بدعم مستمر من شعبة األسماء الجغرافيةبأن يواصل فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب يوصي

اإلحصاءات بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لألمم المتحدة، القيام بواجباته 

 .ساسي ووفقا للقرارات التي اتخذتها المؤتمرات الحالية والسابقةبنشاط على النحو المحدد في نظامه األ

 

 تنظيم فريق خبراء االمم المتحدة المعنى باألسماء الجغرافية وأساليب شمله فى المستقبل 11/1

 

 ،المؤتمرإن 

 

 :المجلس االقتصادي واالجتماعي باعتماد القرار التالي يوصي

 

 ،المجلس االقتصادي واالجتماعيإن 

 

، الذي طلب فيه المجلس إلى األمين  1959نيسان / أبريل  23( المؤرخ 27-ألف )د  715قراره  يشير إلىإذ 

توصيات للتوحيد  صياغةستشاريين للنظر في المشاكل التقنية ، واالالخبراء صغير من  فريق إنشاءالعام 

 مجلس،الالمحلي لألسماء الجغرافية وتقديم تقرير إلى 

 

فيه أن من الضروري عقد مؤتمر دولي بشأن توحيد  أكد  ، الذي لذلك الفريققرير األول بالت وإذ يحيط علما

 قد المؤتمرات ،الالحقة المتعلقة بعمقررات المجلس االقتصادي واالجتماعي وباألسماء الجغرافية ، 

ختصاصات ، الذي وافق فيه على ا 1968أيار / مايو  31( المؤرخ 44-)د  1314إلى مقرره أيضاً وإذ يشير 

األمم المتحدة  فريق خبراءبفريق الخبراء المخصص المعني باألسماء الجغرافية ، الذي سمي فيما بعد باسم 

ر / ياأ 4 فى المعقودة  1854جلسته  فى ه المجلس قرر الذي اتخذالمبموجب  ، المعني باألسماء الجغرافية

 ، 1973مايو 
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 1314أهداف فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية ، المستمدة من المقرر  وإذ يؤكد من جديد

على أهمية توحيد األسماء الجغرافية على هدف التأكيد ، وال سيما  1968أيار / مايو  31( المؤرخ 44-)د 

 ، وبيان المنافع الناجمة عن هذا التوحيدالصعيدين الوطني والدولي 

 

، على النظام  1988أيار / مايو  25المؤرخ  1988/116أن المجلس وافق ، في مقرره  وإذ يشير إلى

، في مقرريه  و أنه وافقاألساسي والنظام الداخلي لفريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية ، 

،  2002ر أكتوب تشرين االول / 25 المؤرخ 307/  2002و  1993تموز / يوليه  12المؤرخ  1993/226

 نظام األساسي ،على صيغتين جديدتين لل

 

المعنون "تحويل عالمنا:  2015أيلول / سبتمبر  25المؤرخ  70/1قرار الجمعية العامة  وإذ يأخذ في اعتباره

، بما في ذلك  ةالطموح ةالجديد الخطةعلى أهمية تنفيذ هذا  إذ يشدد" ، و2030خطة التنمية المستدامة لعام 

 ألسماء الجغرافية ،أهمية توحيد ا

 

نيسان /  29المؤرخ  29/101 مقرر فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية  وإذ يشير إلى

بمبادره مكتبه باء( ، الذي رحب فيه فريق الخبراء  -األول، الفرع  E / 2016/66 )انظر 2016أبريل 

اتفق المحددة التي قدمها المكتب وونوه بالمقترحات ،  قالى التفكير فى كيفية تحسين طرائق عمل الفري الرامية

االستجابة بفعالية  بهدففريق الخبراء  ا بمراجعة طرائق عمل على أنه من المفيد دوري على أن من المفيد

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمتغيرة فى مجال السياسات وللبيئة المتغيرة لحتياجات الل

 

فى بشأن تعزيز الترتيبات المؤسسية  2016تموز / يوليه  27المؤرخ  2016/27قراره  شير أيضا إلىيوإذ 

إدارة االتساق فى مجال الحاجة إلى تعزيز تنسيق و الذى أكد فيهإدارة المعلومات الجغرافية المكانية ، مجال 

درات ، ووضع المعايير ، بناء الق بشان مسائل من بينها المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي ، 

داخل البيانات ،  من خالل آليات التنسيق المناسبة ، بما في ذلك  بادلشر البيانات وتونوجمع البيانات ، 

 ةالجغرافي المعلوماتعمل لجنة الخبراء المعنية بإدارة  مع االستفادة من منظومة األمم المتحدة األوسع نطاقا ، 

 .ة على الصعيد العالمىالمكاني

 

في توحيد وإدارة األسماء الجغرافية  اإلسهام الذى يقدمه و ،اتساع نطاق خبرة فريق الخبراء وإذ يشدد على

في جميع موضوعات التنمية العالمية ، والحاجة إلى مواصلة  أثرهو الصعيد الوطنى واإلقليمى والعالمى،على 

 برنامج عمله ،

 

أفرقة عاملة  ان منيتألفويقومان على التشارك ووطوعيين متكاملين ناجعين أن وجود آلية وهيكل ب وإذ يدرك

إلى تحقيق كفاءات  من شانه أن يفضى أساليب عمل منقحة  يتبع وشُعب لغوية وجغرافية ضمن إطار حديث 

 منظومة األمم المتحدة ،على نطاق فورات في التكاليف للدول األعضاء ووتشغيلية 
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المتحدة المعني بتوحيد األسماء الجغرافية وفريق خبراء األمم المتحدة المعني  وقف مؤتمر األممتي تقرر أن -1

هيئة فرعية تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي  و أن يندمجا فى شكل  بشكلهما الحاليينباألسماء الجغرافية ، 

بتوحيد األسماء قرارات مؤتمر األمم المتحدة المعني بكل منها ، حسب االقتضاء ، وكذلك  ةتحتفظ بوالي

من و تتألف  فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية ،  ىسمالمسؤولية عن تنفيذها ، تُ بالجغرافية و

كز على ترفي ذلك الخبراء المعينون من قبل الحكومات ، و نالدول األعضاء في األمم المتحدة ، بم ين عنممثل

االقتضاء ، الجوانب ذات الصلة من خطة  عندالتقنية المرتبطة بتوحيد األسماء الجغرافية التي قد تدعم ، مسائل ال

 ؛ 2030التنمية المستدامة لعام 

 

 من  ،  وذلك كل سنتين هأن يعقد فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية دوراتيقرر أيضا   -2

اتجاهه السلطة الكاملة لتحديد  على أن تكون له،  2019عام  ابتداء من  خمسة أيام لمدةحيث المبدأ ، 

االستجابة فى الوقت والقدرة على  ،إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي تقدماالستراتيجي واعتماد قرارات 

 سريعة التغير والتوسع ؛ التى تقتضيها بيئة تقنية حتياجات المناسب لال

 

لألمم  تابع  عقد دورات في مكان بديل امكانية الخبراء دوراته في نيويورك ، مع  أن يعقد فريق يقرر كذلك -3

 باستضافة الدورة وتمويلها ؛ دولة عضوالمتحدة أو في بلد معين ، إذا التزمت 

 

، وكذلك تعزيز العمل  اتجنب االزدواجية وتداخل الجهود ، إن وجدسبل ضرورة النظر في  ؤكد من جديدي  -4

،  على الصعيد العالمىالجغرافية المكانية المعلومات  ادارةالمشترك بين فريق الخبراء ولجنة الخبراء المعنية ب

ن يكون لها موقع جسام الجغرافية المكانية التى تشير إليها األسماء الجغرافية ينبغى أمع مراعاة أن األماكن و األ

 ل اإلطار المرجعي الجيوديسي العالمي ؛من خاليتحدد جغرافي مكاني 

 

، على أساس  2019-2017على المكتب المنتخب لفريق الخبراء لإلشراف على الفترة  يقرر اإلبقاء  -5

 استثنائي ؛

 

6-  ً    أن يقوم المكتب بصياغة النظام الداخلي ، بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء في األمم المتحدة  يقرر أيضا

االقتصادي هيئات المجلس على المجلس االقتصادي واالجتماعي العتماده ، تماشياً مع إجراءات  هوأن يُعرض

يكون هذا النظام الداخلى قبل انعقاد الدورة األولى لفريق الخبراء ، وأن وذلك  ،واالجتماعي ذات الصلة

 :، من بين أمور أخرى ، النقاط التاليةيشملمفتوحة و تفاوضموضوع عملية 

 

 االنتخاب وشروط الخدمة ؛ طرائقتحديد هيكل المكتب و    أ((

أو أفرقة  تقنيةالهيكل التشغيلي لفريق الخبراء ، بما في ذلك دور ونطاق أي جلسات عامة أو لجان  ب((

توحيد األسماء لوتنقيح برامج فى وضع أ  الدعم للبلدان قديمإلى ت  تهدف شُعب  عاملة أو هياكل

 الجغرافية ؛

 دورة لفريقأخر أعمال  ولىشروع جدول أعمال للدورة األولى ، يعكس ، حيثما أمكن ، جدوضع م  ج( (

 توحيد األسماء الجغرافية ؛معنى بالخبراء وآخر مؤتمر لألمم المتحدة 
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 ؛ وأساليب عمله بهيكل فريق الخبراء تصلعمليات االستعراض الجارية فيما ي د( (

 المشاركة )هـ( 

  

 

 المقبل لفريق خبراء االمم المتحدة المعنى باألسماء الجغرافية.:   اإلجتماع  11/2

 المؤتمر،إن 

توحيد األسماء الجغرافية على ب حرز من تقدم فى العمل المتعلقواإنجازات ما تحقق من  يضع فى إعتبارهوإذ 

 الصعيدين الوطني والدولي ،

فريق خبراء األمم المتحدة و كذلك المؤتمر  هذا  الذي اضطلع به الجوهرى الدور   يضع فى إعتباره أيضاوإذ 

 المعني باألسماء الجغرافية في دورته الثالثين ،

 بضرورة مواصلة هذا العمل الهام بدعم من المجلس االقتصادي واالجتماعي ، قريوإذ 

ية يوصي المجلس االقتصادي واالجتماعي بأن يعقد فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغراف -1

،  2019أيار / مايو  3نيسان / أبريل إلى  29من  فى الفترة من مدى خمسة أيام مجموعة جلسات على 

أغسطس  اب/ 17فى المؤرخ  1/  11-دلقرار على اموافقة المجلس التنفيذية لهذة الجلسات بطرائق وترتهن ال

2017 ، 

بشأن كيفية  تأملعملية ستهالل الجغرافية إلى ايدعو مكتب فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء  -2

 .لدورة المقبلةلأساليب عمل المؤتمر وتقريره على سين إادخال مزيد من التح

 

 األسماء الجغرافيةالتعاون الدولي في تودحيد    -3

 

 

 التودحيد الدولى لألسماء الجغرافية فهم مرترك ألهداف وغايات :    2/31

 

 المؤتمر،إن 

 

 على الصعيد الدولي، األسماء الجغرافيةتوحيد  غاياتباستصواب التوصل إلى فهم مشترك ألهداف و يقروإذ 

 

من قبل فريق الخبراء في مجال تطبيق التوحيد  بالتعريف العام التالي فيما يتصل بالدراسة المستمرةيوصي  - 1

 الدولي:

لتوحيد ووضع من ا عملى "التوحيد الدولي لألسماء الجغرافية هو النشاط الذي يهدف إلى تحقيق أقصى قدر 

عن  الطبغرافية للمعالم فى النظام الشمسى  األسماء  ،األرضية ومن ناحية أعم  األسماء الجغرافية تعريف لكل 

نظم  اللغات و التطابق بين مختلف متعارف عليه يشمل دولى فاق إت/ أو و  التوحيد على الصعيد الوطنيطريق 
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 ". الكتابة

 

في الخرائط والرسوم  قدر المستطاععلى المحلية الموحدة،  األسماء   ه يجب إستعمالبأن كذلكيوصى  – 2

 الجغرافيةاألسماء وأيضا في جميع المنشورات الدولية التي ال تظهر فيها ستخدامها دوليا دف اليه البيانية التي

األسماء تظهر عندما إلحصاءات الدولية. اأو جداول  زمنية الجداول ال، مثل  العمل به الجارىفي النص 

األجنبية،  األسماء  في المنشورات الدولية بلغة معينة، يمكن استخدام العمل به  النص الجارىفي  الجغرافية

 المحلية الموحدة بين أقواس. الجغرافيةاألسماء من المستصوب أن تظهر  ولكن في مثل هذه الحاالت

 

 األسماء الجغرافيةالتعاون الدولي في تودحيد :     33 /2

 

 المؤتمر،إن 

 

 مشكلة التوحيد الدولي لألسماء الجغرافية ومجال تطبيقها، بعد مناقشة

 

االتحاد البريدي مع المنظمات الدولية المهتمة، مثل تعاون صعوبة هذه المشكلة وضرورة إقامة وإذ يدرك 

 العالمي واالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية،

 

دراسة هذه المشكلة بالتعاون مع هذه  األسماء الجغرافيةبأن يواصل فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب يوصي

 المنظمات.

 

 األسماء الجغرافيةتودحيد  شلىالتعجيل بالعمل :     2/ 4

 

 المؤتمر،إن 

 

 األسماء الجغرافيةأنه خالل الفترة التي انقضت منذ انعقاد مؤتمر األمم المتحدة األول المعني بتوحيد  يالحظإذ 

من تنفيذ المشاريع الخاصة الكبيرة إلى حاجة أعم إلى تنمية استخدام األراضي  هتمامحدث تغيير في اإلقد 

والموارد الطبيعية وإعادة توزيع األراضي وحفظها من البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وكلها تستدعي 

 إشارة ال لبس فيها في تسمية الكيانات المادية،

 

التعدين، والوكاالت مقاولين لطات المعونة، واإلدارات الحكومية،وأن المنظمات الدولية، وس الحظ كذلكيوإذ 

تجهيز وثائق  المعنية باستخدام األراضي، والموارد المائية،والزراعة، والتنقيب عن المعادن والتنمية تتطلب 

وفي تحديد العناصر  تشكل عنصرا رئيسيا في هذه الوثائق األسماء الجغرافيةوأن للمخطط العام تفصيلية 

 ،الوثائق القانونية األخرىاإلدارية، وملكية األراضي، وطائفة واسعة من 

 

من قبل جميع المعنيين بهذه المواضيع،  على الخرائط األسماء الجغرافيةي تفاوتات تحدث فوجود  دراكذ يوإ
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التي توجد في المواد والوثائق الصادرة ألغراض مثل  األسماء  في  يضاعف من تفاوتات مماثلة خلطوأن هذا ال

شك الفي  تنتج حتما األسماء  هذة والسياحة، والدراسات االقتصادية واالتصاالت السلكية والالسلكية، وأن  النقل

 وقت والمال،للفي اإلنفاق غير الضروري  متسببا  الخلط الكلىوأحيانا 

 

 ماعية لألسماء الجغرافية،كذلك باألهمية الثقافية واالجت يقروإذ 

 

 بجميع الوسائل الممكنة. األسماء الجغرافيةبتعجيل توحيد  وصيي

 

 الوطنية والدولية األسماء الجغرافيةالترويج لبرامج تودحيد  :   5/6

 

  إن المؤتمر،

 

الميزة االقتصادية كذا ، والتراث الثقافى لألمم عناصر هامة في باعتبارها  األسماء الجغرافيةأهمية  إذ يدرك

 الوطنية، األسماء الجغرافيةتوحيد ل

 

األسماء والتسليم بإعتبار توحيد توحيد ألنشطة البتشجيع سلطات الدولة على تقديم الدعم المناسب  وصيي

 .جزءا هاما من برامجها للتعاون الدولي والمساعدة التقنية الجغرافية

 

 األسماء الجغرافيةالتغييرات في  برأنمعلومات من البلدان   :    6/8

 

 المؤتمر،إن 

 

التغيرات السياسية التي حدثت في العالم خالل السنوات األخيرة والتي لها تأثير مباشر على   إلعتبارضع في ايإذ 

 ،األسماء الجغرافية

 

األسماء كلما كان ذلك ممكنا، كل ستة أشهر، بإحالة المعلومات المتعلقة بالتغييرات في البلدان أن تقوم يوصي ب

بغية تمكين األمانة العامة من  األسماء الجغرافيةفريق خبراء األمم المتحدة المعني بالعامة ل ألمانة إلى أ الجغرافية

 .فى الوقت المالئم منشور آخر ذي صلة، لفريق الخبراء أو أي  خبارية نشر تلك المعلومات من خالل النشرة اإل
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المبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية وأصولها لمحرر   الخرائط وغيرهم    -4

  من المحررين

 

 

نرر المبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية وأصولها لمحرر   الخرائط وغيرهم من  :  4/4

 المحررين  

 

 إن المؤتمر،

 

والتدابير واإلنجازات في مجال توحيد بالحقائق الرئيسية  باستصواب التبادل الدولي للمعلومات المتعلقة  يقرإذ 

 ،األسماء على الصعيد الوطنى 

 

،   األسماء الجغرافيةألمم المتحدة المعني با خبراء فريق فى إطار    في هذا الصدد اأحرز تقدمقد   أنه وإذ يالحظ

 منذ دورته الثامنة
8
 ، 

 

الطبوغرافية وأصولها  األسماء  المبادئ التوجيهية المتعلقة بل واستكما بتشجيع البلدان على نشروصي ي - 1

بشكل صحيح  البلدان األخرى من أن يعالجو التي قد تمكن رسامي الخرائط من و للخرائط والمحررين اآلخرين 

التي تنتج مثل هذه المبادئ التوجيهية، للبلدان  على الخرائط أسماء المواقع الجغرافية للبلدان كتابة  جميع مشاكل

 والتي قد تساعد جميع المستخدمين في تفسير الخرائط؛

 

 العناصر التالية: وصي كذلك بأن تتضمن تلك المبادئ التوجيهية، في جملة أمور، وحسب االقتضاءي - 2

 ؛بالغات المعترف بها  بالبلدان المتعددة اللغاتلجغرافية الوضع القانوني لألسماء ا (أ )

 

 الحروف الهجائية و النصوص  غير غة أو اللغات، وعالوة على ذلك، في حالة للالحروف الهجائية  (ب )

 الالتينية 

 

 رسميا؛التى تم تقديمها   الحروف الهجائية والنصوص، مفاتيح الكتابة بالحروف الالتينية (ج )

 

 لألسماء الجغرافية؛مالئية اإلقواعد ال (د )

 

 ؛األسماء الجغرافيةالمساعدة على نطق  (ه )

 

قد  البيانات الفرعية اللغوية التي يمكن التعرف عليها في أسماء األماكن القائمة، ولكن فقط بقدر ما هي (و )

 تكون المعرفة ذات فائدة لرسام الخرائط؛
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 القياسية؛  /اللغاتواللغة ة/اللهجات العالقة بين اللهج (ز )

 

 للهجات الرئيسية؛  التوزيع الجغرافيحسب  هجة للاخصوصيات  (ح )

 

 التوزيع الجغرافي للغات داخل البلدان المتعددة اللغات؛ (ط )

 

 ؛األسماء  أسماء السلطات والتدابير المتخذة في توحيد  (ي )

 

 ؛مصدر المادة  (ك )

 

 مسرد للكلمات الالزمة لفهم الخرائط؛ (ل )

 

 االختصارات في الخرائط الرسمية؛ (م )

 

 التقسيم اإلداري؛ (ن )

الطبوغرافيية وأصيولها المقدمية مين  األسيماء  المبادئ التوجيهية المتعلقية به يجب أن تكون بأن وصي أيضاي - 3

النمسا 
9   

بمثابة 
 

 شكل والمحتويات؛للعينة 

 

 األسماء الجغرافيةالمعني بتوحيد األمم المتحدة فريق خبراء ل بأن تعين األمم المتحدة مراسال وصي كذلكي - 4

وطنية بشأن أسماء المواقع الجغرافية وأصولها، والحفاظ على التوجيهية المبادئ الضع الخاص بو عملاللتنسيق 

 التواصل مع الخبراء الوطنيين المشاركين في وضع هذه المبادئ التوجيهية.

 

  فى  الخرائط   تمييز  أسماء األماكن الطوبوغرافية  شن غيرها من النصوص:    5/11

 

 المؤتمر،إن 

 

الطبوغرافية عن النصوص غير المتعلقة  األسماء  تمييز ينشأ عند قد   ذى الصعوبات وسوء الفهم ال الحظيوإذ 

 بأسماء المواقع الجغرافية وأصولها،

 

أن المستخدمين الذين تختلف لغتهم األم عن تلك المستخدمة على الخريطة قد يواجهون صعوبات خاصة   وإذ يقر 

 في هذا المجال،

 

بأن المسح اآللي للخرائط بالوسائل اإللكترونية البصرية قد يسهل التسجيل اآللي لألسماء ضا أي يقروإذ 
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 الطبوغرافية،

 

الطبوغرافية  األسماء  طبوغرافية الوطنية بين خرائط اليوصي بأن يكون هناك تمييز مطبعي واضح على ال - 1 

 والنصوص التي تخدم أغراضا أخرى؛

 

المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية وأصولها الوطنية المبادئ التوجيهية فى وصي أيضا بتفسير أساليب التمايز ي - 2

 .من المحررين هموغير لمحررى الخرائط 

 

 .نرر المبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية وأصولها :   14 /5

 

 المؤتمر،إن 

 

محررى الطبوغرافية وأصولها ل األسماء  بنشر البلدان المبادئ التوجيهية المتعلقة ب المتعلق 4القرار شير إلى يإذ 

 ،األسماء الجغرافيةالخرائط وغيرهم من المحررين، التي اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة الرابع المعني بتوحيد 

 

 د منها لم يفعل ذلك بعد،أنه في حين أن بعض البلدان قد امتثلت بالفعل لهذا القرار، فإن العدي وإذ يالحظ

 

التوحيد على الصعيد إلى الدور الرئيسي الذي تؤديه هذه المنشورات في تحقيق أهداف   إذ يضع فى إعتبارهو

 كأساس للتوحيد القياسي الدولي، الوطني

 

لمحررى بتشجيع البلدان بقوة على نشر المبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية وأصولها  يوصي

للمؤتمر الرابع، وأن  4من المحررين، التي تتناول، في جملة أمور، البنود المدرجة في القرار م وغيره الخرائط

 هذه المبادئ التوجيهية. لطباعة و نشر توفر األمانة العامة لألمم المتحدة المساعدة المناسبة 

 

الخرائط وغيرهم من  وأصولها لمحرر  المبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية:  6/7

 المحررين

 

 المؤتمر،إن 

 

تتعلق بأسماء المواقع الجغرافية وأصولها التى توجيهية المبادئ المع التقدير تزايد عدد البلدان التي تعد  الحظيإذ 

 الخرائط وغيرهم من المحررين، ى لمحرر

 

أن نشر هذه المبادئ التوجيهية لألسماء الطبوغرافية وأصولها على نطاق أوسع أمر  فى اعتباره يضعوإذ 

 ضروري لتحقيق أقصى فائدة ممكنة،
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 :بأن   يوصي

 

 بلغة واحدة على الطبوغرافية وأصولها في مجلدات مجمعة األسماء  تصدر المبادئ التوجيهية المتعلقة ب    )أ( 

 المتحدة،لغات العمل في األمم من  األقل

 

 .الخرائط العالمية رسم النص على إصدار المبادئ التوجيهية في نشرةيتم    ب( )

 

 

 الوطني الصعيد شلى التودحيد   - 5

 

 

 الوطني الصعيد شلى التودحيد  :  4/ 1

 

 المؤتمر، إن

 

 من دولة كل على وعملية اقتصادية بمنافع يعود الوطني الصعيد على األسماء الجغرافية توحيد أن يدرك إذ

 الدول،

 

 ضرورية مقدمة هو الدول جميع قبل من الوطني الصعيد على األسماء الجغرافية توحيد أن كذلك يدرك وإذ

 الدولي، الصعيد على للتوحيد

 

األسماء  توحيد بشأن التالية التوصيات باستعراض المتحدة األمم في المختصة السلطات تقوم أن يطلب - 1

 الوطني؛ الصعيد على الجغرافية

 

ً  توليها كي المعنية الدولية والمنظمات األعضاء الدول جميع إلى التوصيات هذه إحالة على يحث - 2  اعتبارا

 ً  .إيجابيا

 

 األسماء  ب المختصة الوطنية السلطات - ألف التوصية

 

 وطنية سلطة بلد كل لدى يكون بأن الدولي، الصعيد على األسماء الجغرافية توحيد نحو أولى كخطوة يُوصى،

 :األسماء الجغرافيةب مختصة

 

 السلطة بوضوح مبين نحو على ولديها الهيئات، من منسقة مجموعة أو مستمر، وجود ذات هيئة من تتألف (  أ)

 البلد؛ في األسماء   بتوحيد المتعلقة السياسات وتقرير األسماء الجغرافية لتوحيد الالزمة والتعليمات
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 :يلي لما مستوفية اتهوإجراءا ومهمتها وتكوينها مركزها يكون (  ب)

  للبلد؛ الحكومي الهيكل مع متساوقة تكون أن (1

 

 ؛األسماء   لتوحيد الوطني البرنامج إنجاز في للنجاح فرصة أكبر توفر أن (2

 

ً  إطارها، داخل االقتضاء، حسب تنشئ، أن انهبإمكا يكون أن (3  أو المنطقة حسب محلية أو إقليمية لجانا

 اللغة؛

 الخاص القطاع ومنظمات الحكومية الوكاالت على إجراءات من تتخذه ما آثار بدراسة تتكفل أن (4

 ككل؛ للبلد األجل الطويلة المصالح مع ممكن، مدى أبعد إلى المصالح، هذه وبتوفيق األخرى، والفئات

 

 خبراء وأي واللغويين والجغرافيين الخرائط وراسمي المسَّاحين خدمات من كاملة استفادة تستفيد أن (5

 بكفاءة؛ اتهبعمليا االضطالع على السلطة مساعدة يمكنهم آخرين

 

 للمعلومات النطاق الواسع الفوري التوزيع تسهل التي والنشر السجالت حفظ بإجراءات القيام تتيح أن (6

ً  والدولي الوطني الصعيدين على توحدها، التي األسماء  ب المتعلقة  .معا

 وطني أساس على الجغرافية أسماءها توحيد في حقها ممارسة في بعد تبدأ لم التي البلدان، تقوم بأن ُويوصى

 .اآلن العمل هذا في بالشروع

 

 المتحدة األمم في المختص المكتب إبقاء على األسماء  ب مختصة وطنية سلطة كل تحرص بأن كذلك ُويوصى

 .أمينها وبعنوان ومهامها بتكوينها علم على

 

 األسماء الجغرافية جمع - ء باة التوصي

 

 :يلي بما يُوصى توحيده، يُزمع جغرافي اسم كل إلى بالنسبة

 

  :التالية النقاط عن معلومات توفير بقصد اإلمكان بقدر مكتملة والمكتبية الميدانية األبحاث تكون أن ( أ)

 المحليين؛ السكان لدى ومعناه لالسم والمنطوقة المكتوبة الصيغة (1

 

  األراضي؛ وسجالت العقاري السجل وثائق في الواردة التهجئة (2

 

  األخرى؛ التاريخية المصادر وفي والقديمة الحديثة الخرائط في الواردة التهجئة (3
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  القيمة؛ ذات المناسبة الوثائق من وغيرها الجغرافية والمعاجم التعدادات تقارير في الواردة التهجئة (4

 

  األخرى؛ المحلية والفنية اإلدارية الدوائر تستعملها التي التهجئة (5

 

 في المعتمدة الصوتي التدوين بطريقة تُكتب وأن شريط على لالسم المحلية المنطوقة الصيغة تُسجل أن ( ب)

 ؛األسماء  ب المختصة الوطنية السلطة

 أن يمكن الجوية الصور أن إلى الصدد هذا في ويشار - وموقعه ونطاقه المسمى المعلم طابع يُحدد أن (  ج)

 المصطلحات معنى بوضوح يُعَّرف وأن ممكنة، دقة بأكبر ذلك يُسجل وأن - مفيدة تكميلية  معلومات توفر

 المستعملة؛ العامة

 

 .استقصاء لكل بالنسبة األقل على مستقلين محليين مصدرين إلى ممكناً، هذا كان إن يُرجع، أن (  د)

 

ً  مدربين األسماء   جمع عن المسؤولون األفراد يكون بأن كذلك ُويوصى ً  تدريبا  المشاكل ومعالجة إلدراك مناسبا

 التي والمصطلحات الجغرافية والظواهر اإلمالئية والقواعد النحوي، والتركيب الصوتي، النظام،  اللغوية

 .تصادفهم أن يرجح

 

 الجغرافية لألسماء المكتبية المعالجة مبادئ - جيم التوصية

 

 التي والممارسات التوجيهية المبادئ وتعريف واعتماد بصوغ األسماء  ب مختصة سلطة كل تقوم بأن يوصى

 .عملها سياق في عادة ستطبقها

 

 :يلي ما والممارسات المبادئ هذه تشمل أن وينبغي

 

 األسماء   بتعديالت أو الجديدة األسماء  ب المتعلقة المقترحات لتقديم اتباعها الواجب الرسمية اإلجراءات (  أ)

 السلطة؛ إلى

 

 :مثل ،األسماء  ب المتعلقة المقترحات في نظرها لدى االعتبار في السلطة ستأخذها التي العوامل ( ب) 

  الراهن؛ االستعمال (1

 

  التاريخية؛ الخلفية (2

 

  المكتوبة؛ غير اللغات حالة وفي اللغات المتعددة المناطق حالة في المعالجة (3

 



- 43 - 
 

 

 الهجينة؛ األسماء   استعمال لتفادي المستصوب المدى (4

 

 ؛األسماء   تكرار تفادي (5

 

 الواحد؛ المعلَم على اسم من أكثر إطالق تفادي (6

 

 الكل تسمية ذلك في بما ،األسماء الجغرافية من حدة على اسم كل النطباق الدقيق النطاق توضيح (7

 ’ واألجزاء

 

 الرئيسية؛ المعالم حالة في (8

 

 ’ المستهجنة؛ األسماء   إلغاء (9

 

 السلطة؛ تطبقها التي األسماء   كتابة قواعد ( ج)

 

 مقترحات من مقترح أي بشأن آرائها عن تعبر أن المعنية األطراف لجميع ابه يمكن التي اإلجراءات ( د)

 بشأنه؛ قراراً  السلطة تتخذ أن قبل األسماء  

 

 .الوطنية الخرائط في الموحدة األسماء   ظهور ولكفالة السلطة قرارات لنشر الرسمية اإلجراءات ( )هـ

 :يلي بما يُوصى المبادئ، هذه صوغ ولدى

 ضرورة؛ بال األسماء   تغيير تفادي (1

 

 مع المعني، للبلد الراهنة اإلمالئية للممارسة اإلمكان بقدر مطابقة األسماء الجغرافية جئةته تكون أن (2

 اللهجات؛ في المستعملة للصيغ الواجب االعتبار إيالء

 

  أهمية؛ ذات عناصر طمس لألسماء المنهجية المعالجة مؤدى يكون أالا  ينبغي (3

 

 المختصة الوطنية للسلطة ينبغي مختلفة، نحوية بصيغ أو متباينة بصيغ األسماء   بعض توجد حيثما (4

 للتصريف، القابلة األسماء   حالة وفيد )السائ االسم الصيغ هذه إحدى جعل في تنظر أن األسماء  ب

 ؛(الرفع صيغة عادة تُختار

 

 للسلطة ينبغي ،األسماء الجغرافية على التعريف أداة إدخال اتهلغا في يمكن التي البلدان جميع في (5

 توحدها وأن التعريف أداة على تشتمل أن ينبغي التي األسماء   هي ما تقرر أن األسماء  ب المختصة
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 ً  األسماء   لجميع بالنسبة المعرفة وغير المعرفة الصيغتان فيها توجد التي اللغات حالة في أما .لذلك وفقا

 األخرى؛ أو الصيغتين إحدى أساس على التوحيد يتم بأن فيوصى معظمها، أو

 

  الجغرافية؛ أسمائها في المتضمنة العناصر مختصرات الستعمال معايير البلدان جميع تضع أن (6

 

 .المركبة األسماء   لمعاملة نظام بلد كل في يُوضع أن (7

 المبادئ ذهبه للتعريف الكافية اإلعالمية بالجهود األسماء  ب المختصة السلطة تقوم بأن كذلك ويوصى

 .والممارسات

 

 اللغات المتعددة المناطق - ل اد التوصية

 

 :يلي بما االقتضاء، حسب الوطنية، السلطة تقوم بأن يوصى واحدة، لغة من أكثر فيها يوجد التي البلدان في

 

 االقتضاء؛ حسب األخرى اللغات وفي الرسمية، اللغات من لغة كل في الجغرافيةاألسماء  تحدد أن (     أ)

 

ً  ابه المعترف األسماء   بين المساواة على إما واضحة داللة تعطي أن(    ب)  فيما األسبقية ترتيب على أو رسميا

 بينها؛

 

ً  ابه المعترف األسماء   هذه تنشر أن (    ج)  .الجغرافية والمعاجم الخرائط في رسميا

 

 الوطنية الجغرافية المعاجم - هاء التوصية

 

 األسماء الجغرافية لجميع مناسبة جغرافية معاجم بإصدار األسماء  ب مختصة سلطة كل تقوم بأن يوصى

 .مستمرة بصفة المعاجم هذه وتنقيح الموحدة،

 

 الالزمة المعلومات الموحدة، األسماء   إلى باإلضافة أدنى، كحد جغرافي، معجم كل يتضمن بأن كذلك ويوصى

 .اتهوهويا المسماة المعالم لمواقع السليم للتحديد

 

 :يلي ما بإدراج الخصوص، وجه على ويوصى،

 

 االسم؛ عليه ينطبق الذي المعلَم نوع )أ(     

 

 إن موضعه، إلى مرجعية إشارة ذلك في بما ونطاقه، المسماة المعالم من معلَم كل لموقع دقيق وصف    (ب)

 ذلك؛ أمكن
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ً  الطبيعية المعالم أجزاء تعريف (   ج) ً  تعريفا  حسب الممتدة، المعالم وتعريف الكل إلى بالنسبة إضافيا

 لها؛ المكونة األجزاء إلى بالنسبة االقتضاء،

 

ً  يُعتبر ما(   د)  أو خريطة إلى أمكن، إن واإلشارة، واإلقليمية، اإلدارية المناطق عن المعلومات من الزما

 المعنية؛ المعالم عليها توجد نوعية خريطة

ً  الموحدة المعلَم أسماء جميع ـ(  ه)  التي األسماء   إلى مرجعية إشارة وإيراد اسم، من أكثر له وجد إذا رسميا

 .ذاته  للمعلَم استعمالها سبق

 

 معلومات تُدرج أن معاً، واالقتصادية التقنية الناحيتين من ذلك، إمكانية قررت ما إذا الوطنية، للسلطات ويمكن

 والنطق والنبرة التشديد، ومواضع والتنكير، التعريف وصيغ والعدد، الجنس نوع مثل األسماء الجغرافية عن

 فهم تحسين إلى تؤدي أن يمكن أخرى لغوية معلومات وأي الصوتيات، لعلم الدولية الرابطة نظام حسب

ً  والدولي الوطني الصعيدين على واستعمالها األسماء    .معا

 

 ميدانيا ومعالجتها  مكتبيا األسماء الجغرافيةتقديم المساشدة لبرامج جمع :     27/ 2

 

 إن المؤتمر،

 

 أهمية جمع أسماء جميع البلدان في العالم ومعالجتها المكتبية، الحظيوإذ 

 

، وال سيما بالنسبة مكتبيا الميدانية ومعالجتها  األسماء  أيضا ضرورة وضع برنامج منهجي لجمع  الحظيوإذ 

 للبلدان النامية،

 

 إلى أن العديد من البلدان تفتقر إلى الموظفين المؤهلين والوسائل المالية،  إلعتباروإذ يضع فى إ

 

 أن تقدم السلطات والبلدان التي بوسعها أن تفعل ذلك الدعم الكامل إلنشاء هذا البرنامج.وصي بي

 

 

 نرر القرارات الصادرة شن السلطات الوطنية :   32/ 2

 

 إن المؤتمر،

 

 المشاكل المتصلة بالتوحيد القياسي الذي تقوم به السلطات الوطنية لألسماء الجغرافية،  إلعتبارإذ يضع فى ا

 

 أن كثيرا من المشاكل نشأ بسبب عدم كفاية النشر، الحظيوإذ 
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مؤتمر األمم المتحدة المعتمد فى  بشأن المسائل الوطنية 4ذات الصلة الواردة في القرار  كرر تأكيد التوصياتي - 1

، وهو أن تقوم كل سلطة وطنية لألسماء الجغرافية بنشرها على أوسع األسماء الجغرافيةاألول المعني بتوحيد 

لمتحدة، وليس فقط أحدث القرارات نطاق ممكن، وال سيما للسلطات الوطنية األخرى المعنية واألمانة العامة لألمم ا

المدرجة في قواميسها الجغرافية والمعاجم الجغرافية وما  األسماء  الوطنية ولكن أيضا  األسماء الجغرافيةب المتعلقة

 إلى ذلك؛

 

الوكاالت والمنظمات الدولية الى  تقوم األمانة العامة لألمم المتحدة بتوزيع المواد التي تتلقاها وصي بأني - 2

 .األسماء الجغرافيةفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب  المعروفة التي تهتم بها، وألعضاء

 

 في الوثائق األسماء الجغرافيةبيان  الموثوقية  برأن :    4/ 3

 

 إن المؤتمر،

 

 األسماء  دقة ستخدمون للحكم على يمكن أن يستند إليها الم عن األسس  التى  معلوماتبالتزود  بال بالرغبة فى  يقرإذ 

 ،األسماءوثيقة معينة  خاصة بمصدر   الواردة في

 

قبل السلطة الوطنية  إعتمدت نهائيا من   األسماء  بأن تقدم في هذه الوثائق معلومات عما إذا كانت  يوصي - 1

ينبغي توفير أقصى قدر ممكن من المعلومات عن كال الحالتين   . فيبشكل مؤقت  أو  األسماء الجغرافيةالمعنية ب

منحت بشكل على سبيل المثال، ما إذا كانت جمعت من الميدان أو جمعت من مصادر وثائقية أو  - األسماء  مصدر 

 ؛خاص

 

، وعند االقتضاء، دقتها و كمالها مع اإلشارة إلى لألسماء  بأن يجري أيضا تقييم لدرجة الدقة وصي كذلكي - 2

 .األسماء  ب اآلن استبدالها يتم التيقتباس من الوثائق السابقة إلأ

 

 الوطنى شلى الصعيد  التودحيد:   3/16 

 

 إن المؤتمر،

 

التوحيد على المتعلق ب 4اعتمد القرار  األسماء الجغرافيةأن مؤتمر األمم المتحدة األول المعني بتوحيد  شير إلىيإذ 

 ،الصعيد الوطني

 

 بوضعها القانونى  األسماء الجغرافيةسلطاتها الوطنية المعنية ب هاأن العديد من البلدان لدى  إذ يضع فى اعتبارهو

 الموحدة رسميا، األسماء الجغرافيةووظائفها وإجراءاتها المحددة بوضوح فيما يتعلق ب ها وتكوين
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 الرسمية، لتوحيدا بأن تلك السلطات الوطنية لألسماء الجغرافية قد وضعت قواعد تتعلق بإجراءات يقروإذ 

 

 ، 1972)انظر المجلد الثاني،  األسماء الجغرافيةأنه وفقا لمؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني بتوحيد  أيضا قروإذ ي

 ،كيان قانونى  تم التصديق  عليه رسميا من قبل (، فإن االسم الموحد هو االسم الذي 52الصفحة 

 

األسماء الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة األول المعني بتوحيد  4من القرار  ألف  التوصية  الى ضافيبأن  يوصي

 بما يلي: الجغرافية

 الموحدة من قبل  األسماء "ويوصى بأن ال تعترف األمم المتحدة بأي تغييرات تجريها السلطات األخرى في 

 ".األسماء الجغرافيةبالسلطة الوطنية المختصة 

 

 . لألسماء الجغرافية التودحيد شلى الصعيد الوطنيجمع المعلومات األساسية شن :    5/12

 

 المؤتمر،إن 

 

 ضرورية ومفيدة، األسماء الجغرافيةبأن المعلومات األساسية عن هيكل السلطات المسؤولة عن توحيد  يقر وإذ 

 

 وتؤدي دورا رئيسيا في مجال المعلومات والوثائق، تصال اإل كفلت  بأن األمانة العامة لألمم المتحدة أيضايقر وإذ 

 

ألمانة العامة استبيانا يتم توزيعه من قبل ا األسماء الجغرافيةيوصي بأن يعد فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب

 لدول األعضاء؛ النتائج على اإتاحة ومن  ثم يتم   سماءسلطات الوطنية لألتستكمله الللألمم المتحدة 

 

 االستبيان ما يلي: سيتناول

 

 سماء ؛الوطنية لأل سلطاتال)أ( هيكل ووظائف 

 

 )ب( مصارف بيانات أسماء المواقع الجغرافية وأصولها؛

 

 )ج( محتوى وعرض المعاجم الجغرافية.

 

 األسماء الجغرافيةإنراء السلطات الوطنية المعنية ب:    15/ 5 

 

 المؤتمر،إن 

 

 ،األسماء الجغرافيةبتوحيد ، التوصية ألف، الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة األول المعني 4القرار  شير إلىيوإذ 

 أن عددا من البلدان ليس لديها حتى اآلن سلطات وطنية لألسماء الجغرافية، الحظيوإذ 
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سماء الجغرافية على المضي قدما دون إبطاء في إنشائها، لأل وطنية التي ليس لديها حتى اآلن سلطات حث البلداني

الصادر عن مؤتمر األمم  التوصية ألف 4ووظيفتها وإجراءاتها المحددة في القرار  وضعها القانونى مع تحديد  

، باستخدام حيثما اقتضى األمر المعلومات التي تم جمعها عمال األسماء الجغرافيةالمتحدة األول المعني بتوحيد 

 من هذا المؤتمر، ، والسعي، عند االقتضاء، إلى المساعدة التقنية من بلدان المنطقة ومن األمم المتحدة. 12بالقرار 

 

 

 التودحيد شلى الصعيد الوطنيب إلشترافإ:  9/  6

 

 إن المؤتمر،

 

 باألهمية الثقافية والتاريخية لألسماء الجغرافية،  يقروإذ 

 

 مدى الحساسية للتغيير المتعمد لألسماء الجغرافية، مما قد يؤدي إلى فقدان التراث الثقافي والتاريخي، دركيوإذ 

 

 التي أنشأها كيان مشكل قانونا ويعترف به وطنيا، غير المأذون به بالفعل األسماء الجغرافيةعلى تغيير يشجع  - 1

 

،  األسماء الجغرافيةبتوحيد مم المتحدة الثالث المعني الصادر عن مؤتمر األ 16من جديد القرار  يؤيد ويؤكد - 2

التي تعطى و / أو توحدها هيئة غير تلك المعتمدة على الصعيد الوطني،  األسماء الجغرافيةحيث تم التأكيد على أن 

 ال ينبغي أن تعترف بها األمم المتحدة.

 

 الوطني القائم شلى االستعمال المحلي شلى الصعيد  التودحيد:   7/5

 

 المؤتمر،إن 

 

ومعالجتها رسميا في التوصيتين باء وجيم من القرار  األسماء الجغرافيةمبادئه التوجيهية بشأن جمع  وإذ يشير إلى

 ،األسماء الجغرافيةالصادر عن مؤتمر األمم المتحدة األول المعني بتوحيد  4

 

 في كثير من البلدان، الصعيد الوطنيالتوحيد على األثر اإليجابي لهذه المبادئ التوجيهية على  دركيوإذ 

 

كثيرا ما تستند إلى سلسلة الخرائط الوطنية دون االستفادة من  التوحيد على الصعيد الوطنيأن برامج  الحظيوإذ 

 التحقيق في االستخدام المحلي الحالي،

 

 ،تفقدالتي ال تظهر على الخرائط لم يتم جمعها بعد، وبالتالي قد  معالم أن أسماء العديد من ال وإذ يالحظ
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وذلك باستخدام  التي لم يتم جمعها بعد األسماء  تخاذ تدابير على الصعيد الوطني لضمان إدراج وصي باي - 1

 الطرق الموصوفة في التوصيات المذكورة أعاله؛

 

، األسماء  ستخدام المحلي الحالي ألشكال لإلحيثما أمكن ، التوحيد على الصعيد الوطنيوصي كذلك بأن يستند ي -2

 .التي يتم جمعها من خالل العمل الميداني

 

 الترويج لألسماء الجغرافية المستعملة لد  األقليات ومجموشات السكان األصليين :   8/1

 

 إن المؤتمر، 

 

أن مـن المعـترف بــه أن المحافظــة علــى ثقافــة األقليــات ومجموعــات الســكان األصليــين جــانب  إذ يـرى

 ، األسماء الجغرافيةهــام في توحيــد 

 

ر الـذي اتخـذه مؤتمـر األمـم المتحـدة الثـاني المعـني  36دف قرارات المؤتمرات السابقة، أي القرار ه إذ يذكاِّ

الـذي اتخـذه مؤتمـر األمـم   22المتعـددة اللغـات، والقـرار األسماء الجغرافيةبشأن  األسماء الجغرافيةبتوحيـد 

المستعملة لدى  األسماء الجغرافيةبشـأن تسـجيل واستخدام  األسماء الجغرافيةالمتحـدة الخـامس المعـني بتوحيـد 

 السكان األصليين، 

 

دة في كـامل أنحـاء العـالم تعمـل بنشـاط مـن أجـل المحافظـة علــى ثقافــة بـأن هنـاك هيئـات عديـ وإذ يعـترف

الطبوغرافية التي تمثل هذه  األسماء  األقليــات ومجموعــات السكان األصليين وإحيائها من خالل تسجيل 

 ا والترويج لها، بهموعات، واالعتراف المج

 

واألمـم المتحـدة، فضـال  األسماء الجغرافيةالسـلطات المعنيـة ب بـأن تعزيـز هـذا العمـل سـيفيديضا وإذ يعترف أ

 عـن إتاحـة معلومـات قيمة للمجتمع ككل،

  

 ذا العمل، هأستراليا عرضت مساعدة األمانة العامة لألمم المتحدة على إعداد وتقديم تقرير بشأن  وإذ يالحظ أن

ـذه هفي كـامل أنحـاء العـالم إلى تقـديم بيـان موجـز  األسماء الجغرافيةبدعـوة السـلطات المعنيـة ب يوصـي

، بشأن هذه األنشطة ستقوم بإعداده 7002األنشـطة إلدراجـه في تقريــر عام، من المقرر أن يصدر في عام 

 األمم المتحدة ثم توزعه على جميع األطراف المعنية.
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 الممارسات المتعلقة بتسمية المعالم الجغرافية مسميات تذكارية :   8/2  

  

 إن المؤتمر، 

أن إطـالق أسميـاء األشيـخاص أو األحيـداث عليـى المعيـالم ألغيـراض تذكارييـة أو بوصفيـها معيـالم  إذ يالحـظ

 جغرافيـة تذكاريـة يشــكل ممارسة شائعة،

  

بأن إطالق اسيم شيخص عليى معليم جغرافيي فيي حيياة ذليك الشيخص أو بعيد وفاتيه بقلييل ممارسية  وإذ يعترف

 واسعة االنتشار، 

أقيـر، فيي اجتميـاع عقـيـده فيي عـيـام  األسيماء الجغرافييةبـأن فريـق خـبراء األمـم المتحـدة المعيـني ب وإذ يذكاـر

باسم شخص على قييد الحيياة يمكين أن تترتيب عليهيا ، بــأن تســمية معلــم جغرافي ما أو إعادة تسميته 1960

 مشاكل،

 

بأن هذه الممارسة ليست مفيدة عموما ألن هذا النوع من التسمية يخضع الحقا لتغيييرات ال يقبلهيا  وإذ يعترف 

 المؤتمر، 

ي ال يتوافيـر سيـوى قيـدر نذييـر ميـن التوجييـهات بشيـأن ممارسيـة اسيـتعمال أسميـاء األشيـخاص في يالحـظ أنـه

 بقليل، تهم أو بعــد وفــا اتهمحي

 

بأال تشجع السلطات الوطنية المعنية إطالق أسماء األشخاص على المعالم الجغرافية ما داموا على  يوصي - 1

 قيد الحياة؛ 

 

السـلطات الوطنيـة المعنيـة مبادئـها التوجيهيـة بيانـا واضحـا لفــترة االنتظــار  منبـأن تض يوصـي أيضـا - 2

 ترغــب في تحديدها قبل استخدام أي اسم تذكاري.  الــتي

 

 بوصفها تراثا ثقافيا  األسماء الجغرافية :   8/9

 

 إن المؤتمر،  

 

م علـيـى  األسماء الجغرافيةبتشـديد أعضـاء الوفـود في مؤتمـر األمـم المتحـدة الثـامن المعـني بتوحيــد  إذ يسلــا

 بوصفها جزءا من التراث التاريخي والثقافي ألي أمة،  األسماء الجغرافيةأهميــة 

 

ييـزداد صعوبيـة فيي كثيـير ميـن بليـدان العيـالم بسيـبب سيـرعة التغيـير  األسماء الجغرافييةأن جمـع  وإذ يالحـظ

 تمع وعلى البيئة الطبيعية، لمجاالجتمـاعي واالقتصـادي بمـا يخلفه من آثار على ا
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فيي  األسيماء الجغرافييةإلى التوصيـة الـتي وضعـها مؤتمـر األمـم المتحـدة الثـاني المعيـني بتوحييـد  وإذ يشـير

بيأن يجيري عليى الصيعيد اليوطني  7/5وإلى التوصيـات التي وضعها المؤتمر السابع في قيراره م  27قـراره 

وفقيا لالسيتعمال المحليي  األسيماء  ـن اتخـاذ إجيـراءات لكفاليـة التسيـجيل المييـداني لميـا ليم يتيـم جمعيـه بعيـد مي

 ، األسماء  لصيغ هذه 

 

البلدان التيي ليم تأخيذ عليى عاتقهيا بعيد الجيـمع المنتظيـم لألسميـاء الجغرافييـة والعميـل عليـى زييـادة فيـهم  يحث

يمي الجمـهور األوسـع لمـا لألسمـاء الجغرافية الموروثة من أهمية للتراث والهوية على الصعيد المحلي واإلقل

 والوطني على القيام بذلك. 

 باشتبارها تراثا ثقافيا غير مادي  األسماء الجغرافية : 9/4

 

 ، إن المؤتمر 

 

 ، 8/9و  8/1و   7/5و   5/22و   2/36و   2/27على وجـه الخـصوص إلى قراراتـه   إذ يشير 

 

اتفاقييية صيون التيراث الثقييـافي غيـير الميـادي، الييـتي اعتميـدتها منظميـةاألمم المتحييدة   وإذ يضيع فيي االعتبيار 

،  وإذ يرى أن أسماء المواقع الجغرافية 2003تشرين األول/أكتوبر  17للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في 

 تندرج في إطار التراث الثقافي غير المادي، 

 

 األسيماء  أن هيذه  اسـتعمال بعـض أسمـاء المواقـع الجغرافيـة، فيي حيـين وجود مخاطر شتى تهدد  وإذ يالحظ 

 تنمي اإلحساس بالهوية والشعور باالستمرارية، 

 

 يشجع الهيئات الرسمية المعنية بأسماء المواقع الجغرافية وأصولها على القيام بما يلي:  - 1 

 

 تحديد أسماء المواقع الجغرافية التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في االتفاقية؛     (أ)

 

 إلى اللجنـة العليـا المنـشأة بموجـبهذه االتفاقية؛  األسماء  تقديم اقتراح بـشأن االعتـراف بهـذه    (ب)

 

 من االتفاقية؛  18( و 3) 2وضع برنامج لصون هـذا التـراث والتـرويج لـه وفقـا ألحكـام المـادتين    (ج)

 

 بدء تنفيذ هذا البرنامج.     (د)

 

لطلبات الدعم التي توجهها  منظمة األمم المتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة إلى التفـضل باالسـتجابةويدعو  - 2 

 سامية بشأن تنفيذ هذه التدابير. إليها األطراف المتعاقدة ال
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للرعوب األصلية واألقليات  والمجموشات اللغويةة  األسماء الجغرافيةالترويج لتـدوين واسـتعمال  :   9/5  

 اإلقليمية

 

 إن المؤتمر،   

 

الثيامن المعنيي  اليـذي اعتميـده ميـؤتمر األميـم المتحيـدة 8/1بأن المهمية المنصيوص عليهيا فيي القيرار   إذ يقر 

قد أنجزت بإصدار الصيغة األولى من التقرير الموجز لألنشطة المضطلع بهيـا فيي   األسماء الجغرافيةبتوحيد 

للشيييعوب األصييلية واألقلييييات  األسييماء الجغرافيييةشييـتى البلييـدان والمتيييـصلة بييـالترويج لتييـدوين واسيييـتعمال 

 والمجموعات اللغوية اإلقليمية، 

 

بتيراث الشيعوب  يمثيل إسيهاما قيميا فيي االعتيـراف األسيماء  تيرويج لتيدوين واسيتعمال هيذه أن الوإذ يالحظ   

 األصلية واألقليات والمجموعات اللغوية اإلقليمية وحفظه وإحيائه،  يوصي بالقيام بما يلي: 

 

 ؛ 2007االستمرار في تعهد واستكمال الصيغة األ ولى من التقرير التي صدرت في  عام      (أ)

 

للشعوب األصلية  األسماء الجغرافيةمجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة لالسترشــاد بهــا في جمــع     (ب)

  واألقليات والمجموعات اللغوية اإلقليمية في الميدان؛

 

لليـشعوب األصيـلية  األسيماء الجغرافييةإعداد طائفة متنوعة ميـن نميـاذج التيـرويج لتيـدوين واسيـتعمال     (ج)

ذج اإلجييـراءات التشييريعية والسياسييية والبحثييية(، اوالمجموعييـات اللغويييـة اإلقليميييـة )وبخاصيية نمييواألقليييـات 

 وذلك باالستعانة بها لدى مختلف البلدان من تجارب شتى؛

 

وسيائر المجموعيات والهيئيات  األسيماء الجغرافييةإقامة حيوار بيين فرييق خبيراء األميم المتحيدة المعنيي ب   (د)

للشيعوب األصيلية واألقلييات  األسيماء الجغرافييةلدوليـة المنخرطـة فيي أنيـشطة تتعليـق باألكاديمية الوطنيـة وا

 . األسماء الجغرافيةوالمجموعات اللغوية اإلقليمية، من أجل تعزيز العمـل علـى توحيـد

 

 باشتبارها تراثا ثقافيا  األسماء الجغرافيةمعايير تحديد وتقييم طبيعة :   3 /10

 إن المؤتمر، 

 

باعتبارهيا جيزءا مين التيراث الثقيافي لكيل  األسيماء الجغرافييةإلى وجود عدد مين القيرارات يتنياول  يشيرإذ 

 ،األسماء الجغرافيةشعب وضرورة المحافظة على التراث المتعلق ب

 

 في المكاتب،  األسماء الجغرافيةبشأن مبادئ معاملة  1/4-إلى التوصية جيم الواردة في قراره د وإذ يشير
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أنه لتطوير هذه المبادئ، من المستحسن تجنب التغييرات غير الضرورية لألسماء الجغرافية، وأن  وإذ يرى

 ال ينبغي أن تؤدي إلى كبت عناصر هامة لألسماء الجغرافية،  األسماء  معاملة 

 

أنه ال يرد في أي مبدأ من هذه المبادئ وصف لكيفية التعرف على االسم الذي ينبغي حمايته  وإذ يرى أيضا

 لصفاته التراثية الثقافية، 

 

وحمايتهيا، باسيتخدام المعيايير  األسيماء الجغرافييةمن أجل االعتراف بمثيل هيذا االسيم أو مجموعية  يوصي،

 التالية:

 

 قدم سجل يمكن الحصول عليه لالسم؛ عمر االسم، وفقا لما يبينه تاريخ أ   )أ( 

قدرتييه  اسييتمرارية االسييم، وفقييا لمييا تبينييه فتييرة اسييتخدامه بشييكل مسييتمر حتييى الوقييت الحاضيير أو    )ب( 

 الملحوظة على تجاوز المراحل التاريخية؛ 

 

 ندرة االسم أو الظاهرة الجغرافية التي يشير إليها االسم؛     )ج( 

 

تاريخي، أو أي واقيع آخير  قدرته على التجسيد الواضح لواقع ثقافي أو جغرافي أواالسم أو “ رمزية”   )د( 

 يختص به المكان ويشكل عنصراً أساسياً في الهوية المحلية أو اإلقليمية أو الوطنية؛

  

 جاذبية االسم، التي تتوافق مع اإلحساس باالنتماء المصاحب لالسم وللمكان الذي يعينه؛   )هـ( 

 

رة التصويرية لالسم، أو قدرتيه عليى اإللهيام باألفكيار أو الصيور القويية والغنيية ليدى مسيتخدميه، القد  )و( 

 دون أن تشير هذه الصور واألفكار بالضرورة إلى تاريخ أو طرائف دارجة محلياً.

 

 في أغراض تجارية األسماء الجغرافيةشدم ترجيع استخدام :   4 /10

 إن المؤتمر، 

 

 األسيماء الجغرافييةالذي يسيعى إليى تحقييق غيرض تجياري، وشيراء  األسماء الجغرافيةبأن استخدام  إذ يقر

 وبيعها، هما ممارستان قائمتان، ال سيما في المناطق الحضرية، 

 

ل األماكن و وإذ يرى ِّ ح أن تيروج  األسماء  أن هذه الممارسات تحوا التي تيؤثر عليهيا إليى سيلع أساسيية ييرجَّ

 المتداولة محليا منذ أمد طويل وتهدد سالمة التسميات الجغرافية لألمم،  ماء الجغرافيةاألسالستبدال 
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بوصيفها جيزءا مين التيراث التياريخي  األسيماء الجغرافيية، الذي أقر فيه بأهميية 8/9-إلى قراره د وإذ يشير

تشيكل جيزءا مين التيراث الثقيافي غيير  األسماء الجغرافيية، الذي أقر فيه بأن 9/4-والثقافي لألمة، وقراره د

المادي، بالمعنى المقصود في االتفاقية المتعلقة بحمايية التيراث الثقيافي غيير الميادي، التيي اعتميدتها منظمية 

   ،2003تشرين األول/أكتوبر  17األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 

 

متعلقية بحمايية التيراث الثقيافي غيير الميادي، تيذكر أنيه أن التوجيهات التنفيذية لتطبيق االتفاقيية ال وإذ يالحظ

ينبغي أال تهدد األنشطة التجارية سالمة التراث الثقافي غير المادي، وأنه ينبغي إيالء اهتميام خياص لتجنيب 

لجلييب منفعيية تجارييية، وكفاليية أال يييؤدي االسييتخدام التجيياري إلييى تشييويه معنييى التييراث  األسييماء  اسييتغالل 

 مادي وغرضه، للمجتمع المعني، الثقافي غير ال

 

األسييماء الييذي يسييعى إلييى تحقيييق غييرض تجيياري وأن شييراء  األسييماء الجغرافيييةأن اسييتخدام  وإذ يييرى

المتداوليية محليييا منييذ أمييد طويييل  األسييماء الجغرافيييةوبيعهييا همييا ممارسييتان تضييران باسييتقرار  الجغرافييية

 دة،بوصفها مرجعيات جغرافية مفي األسماء  وتهددان نوعية 

 

الناشيئة عين ممارسيات تجاريية هيي أسيماء متداولية  األسيماء الجغرافيية، من ناحية، أن عددا من وإذ يالحظ

 األسييماء الجغرافيييةمحليييا أيضييا منييذ أمييد طويييل وتفيييد كنقيياط مرجعييية، وميين ناحييية أخييرى، أن عييددا ميين 

المعنيي نتيجية لوجيود شيركة ميا  المتداولة محليا منذ أمد طويل سميت تلقائيا من جانب مستخدمين في اإلقليم

 في المنطقة،

 

أن بعض السلطات المعنيية بأسيماء المواقيع الجغرافيية فيي جمييع أنحياء العيالم قيد اعتميدت  وإذ يالحظ أيضا

 بالفعل معايير لتقييد أو حظر تلك الممارسات التجارية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية، 

 

التيي تسيعى  األسيماء الجغرافييةماء المواقيع الجغرافيية بتثبييط تسيمية بأن تقوم السلطات المعنيية بأسي يوصي

فيي  األسيماء الجغرافييةإلى تحقيق غرض تجاري، وكذلك الممارسات المختلفة التيي تنطيوي عليى اسيتخدام 

 األغراض التجارية، وذلك باعتماد معايير تعالج هذه المسائل. 

 

 االجتماشات اإلقليمية   - 6

 

 االجتماشات اإلقليمية :  1/7

 

 المؤتمر،إن 

 

نجاح المؤتمرات اإلقليمية لرسم الخرائط التي عقدت بمبادرة من األمم المتحدة والتي تحملت هذه  دركيإذ 

 ،األسماء الجغرافيةالمؤتمرات عقد مؤتمر األمم المتحدة الحالي المعني بتوحيد 



- 55 - 
 

 

 

 يوصي بما يلي:

 

مناقشة المشاكل المشتركة المرتبطة، ل على فترات مناسبةودون األقليمية ينبغي عقد مؤتمرات إقليمية     )أ( 

 ، األسماء الجغرافية وتعزيز توحيد

 

اإلجتماع على على   والمشاكل المشتركة هتماماتمجموعات الدول التي لديها بعض اإل تشجعينبغي أن    )ب(

المؤتمرات دون اإلقليمية أو اإلقليمية، وإلى إلى  التقدم المحرز في هذا الصددمبادرة خاصة بهم وتقديم تقرير عن 

 األمم المتحدة.

 

 

 المؤتمر السادس ألكاديميات اللغة اإلسبانية :   12 / 2

 

 المؤتمر،إن 

 

هناك تفاهما متعدد األطراف بين األغلبية الساحقة من البلدان الناطقة باالسبانية بأن مشاكلها اللغوية  الحظ أنيإذ 

 ينبغي أن تحل باالتفاق المشترك،

 

كذلك أن المؤتمر السادس ألكاديميات اللغة اإلسبانية سيعقد في كاراكاس في تشرين الثاني / نوفمبر  رىيوإذ 

 تحت رعاية حكومة فنزويال، 1972

                        

 إلى قرارات مؤتمر كاراكاس. األسماء الجغرافيةبأن يوجه انتباه فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب وصيي

 

 االجتماشات اإلقليمية:    2/19

 

 المؤتمر،إن 

 

األسماء عتمدها المؤتمر األول المعني بتوحيد إالمتعلق باالجتماعات اإلقليمية التي  7القرار   إذ يضع فى اإلعتبار

 ،الجغرافية

 

النجاح الذي تحقق في االجتماعات اإلقليمية التي عقدت في أمريكا الالتينية، وكذلك في  أيضا عتبارإلضع في ايوإذ 

شعبة بلدان الشمال، وقسم أوروبا الوسطى والجنوبية الشرقية الشرقية، والفرقة الناطقة بالهولندية واأللمانية، 

 العربية، شعبة وال

 

 إلى األمم المتحدة.  داخل الشعبةجتماعات إلكل شعبة بإعداد وتقديم برنامج مقترح ل يوصي
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 جتماشات الثنائية والمتعددة األطرافاإل :  5/5

 

 المؤتمر،إن 

 

تشارك البلدان في أنشطة مكثفة تتصل  األسماء الجغرافيةأنه بين مؤتمرات األمم المتحدة بشأن توحيد  الحظيوإذ 

 ، األسماء الجغرافيةبتوحيد 

 

والمواد يسهم إسهاما كبيرا في حل المشاكل المتعلقة ببلدين أو أكثر ينتميان إلى أن تبادل األفكار الحظ أيضا يوإذ 

  نفس المنطقة الجغرافية،

 

 بتنظيم اجتماعات ثنائية ومتعددة األطراف بروح من توصيات وقرارات هذا المؤتمر.يوصي 

 

 والمؤتمرات اإلقليمية لألمم المتحدة لرسم الخرائط األسماء الجغرافيةتودحيد :     7/3

 

 إن المؤتمر،

 

 تشكل عنصرا رئيسيا في مجال رسم الخرائط،  األسماء الجغرافيةأن  شير إلىيإذ 

 

 بالتطور السريع لتكنولوجيا المعلومات الجغرافية، حيط علمايوإذ 

 

 رعاية األمم المتحدة،وجود مؤتمرات إقليمية لرسم الخرائط تنظم تحت   الحظيوإذ 

 

تنظيم فى ، نيابة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي، العامة  مانةلأل  بالمسؤولية والوالية حيط علما أيضايوإذ 

 هذه المؤتمرات،

 

مقترحات المجموعة الفريق الخاص ب بأن تقوم األمانة العامة لألمم المتحدة، بوصفها جهة اتصال، بإبالغ  يوصي 

الصادرة  من توصيات المداوالت والرسم الخرائط ومؤتمرات اإلمم المتحدة اإلقليمية المعنية ل إعادة تنظيم المعنية ب

 األسماء الجغرافيةالمعنية بتوحيد ، ومؤتمرات األمم المتحدة  األسماء الجغرافيةفريق خبراء االمم المتحدة المعني ب

 .تحدة اإلقليمي السادس لرسم الخرائط لألمريكتينلمؤتمر األمم الم  2 على النحو المقترح في القرار 
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االجتماشات المرتركة للرعب اللغوية/الجغرافية واألفرقة العاملة التابعة لفريق خبراء األمم المتحدة :  8/5

  األسماء الجغرافيةالمعني ب

 

 إن المؤتمر، 

 ، األسماء الجغرافيةالذي اتخذه مؤتمر األمم المتحدة األول المعني بتوحيد  7القرار  إذ يضع في اعتباره

 

النجيـاح اليـذي تحقيـق فيي االجتميـاع المشيـترك لشيـعبة شيـرق أوروبيـا األوسيـط  وإذ يضـع أيضـا في اعتبـاره

، والفريييـق العييـامل الجغرافيييةاألسييماء وجنـييـوب شـييـرقها، التابعـييـة لفريييـق خييـبراء األمييـم المتحييـدة المعييـني ب

الطبوغرافيييـة وأصولهـييـا والمعـييـاجم الجغرافييية التييابع لفريييق  األسييماء  المعييـني بملفييـات البيانييـات المتعلقييـة ب

 الخبراء، 

 

أن تبادل األفكار والخبرات والمواد في مثـل هـذا االجتميـاع المشيـترك ميـن شيـأنه أن يعيـزز تنفييـذ وإذ يالحظ 

 رارات هـذا المؤتمر، توصيـات وقـ

 

بمواصلة تنظيم االجتماعات المشـتركة للشـعب اللغويـة/الجغرافيـة واألفرقـة العاملـة التابعـة لفريـق  يوصي

للعمـل بشـكل جوهـري علـى بحـث االحتياجـات اإلقليميــة  األسماء الجغرافيةخـبراء األمـم المتحـدة المعـني ب

الطبوغرافيــة وأصولهــا، وملفات البيانات والمعاجم الجغرافية،  األسماء  مجــال  فيمــا يتعلــق بــالتدريب في

 ونظم الكتابة بالحروف الالتينية، والدعاية والتمويل، والمصطلحات. 

 

 األسماء الجغرافيةالتعليم والتدريب في مجال معالجة     - 7

 

 : التدريب التقني للموظفين 2/18

 

 المؤتمر،إن 

 

 بالتحقيق الميداني والمعالجة المكتبية لألسماء الجغرافية،العالمى االهتمام  الحظيإذ 

 

 في الميدان وفي توحيدها، األسماء  في جمع  منخرطينالحاجة الملحة إلى تدريب الموظفين ال الحظ أيضايوإذ 

 

االقتراح الذي قدمه ممثل هولندا وممثل الشعبة اللغوية / الجغرافية بأنه ينبغي التحضير لدورة  الحظ كذلكيوإذ 

بالتعاون مع برنامج األمم  1974دراسية تغطي فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع تعقد في صيف عام 

 المتحدة للمساعدة التقنية،
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الجتها، مثل تلك المزمع عقدها في إسبانيا، تعتبر حيوية ومع األسماء  أن الدورات الدولية في جمع  رىيوإذ 

 لمصالح جميع البلدان،

 

بكل دعم ممكن من  ومعالجتها األسماء  رائدة في جمع التدريبية الدورات ينبغى أن تحظى ال بأنهيوصي  - 1 

 السلطات القادرة على إعطائه؛

 

 األسماء الجغرافيةالمعني باألمم المتحدة بتقديم برامج هذه الدورات إلى فريق خبراء  وصي كذلكي - 2

إلى األمين العام لألمم المعنى بإتاحة تلك الدورات الرسمي إحالة  ذلك اإلخطار للحصول على مشورته، و

 المتحدة.

 

 تدريبيةالدورات : ال  3/15

 

 المؤتمر،إن 

 

أن بعيييض البليييدان تقيييدم أو تخطييط لتقيييديم دورات تدريبيييية فيييي مجييال أسيييماء المواقيييع الجغرافيييية  وإذ يالحييظ

 وأصولها،

 

 األسييماء الجغرافيييةأن البلييدان األخييرى ترغييب فييي الحصييول علييى الخبييرة فييي مجييال جمييع  الحييظ كييذلكيوإذ 

 ومعالجتها وتوحيدها،

 

 خطط لتقديم دورات خاصة بهم، التى حددت  بإعطاء األفضلية للمرشحين من البلدان أو الشعب يوصي - 1

 

والخبيرة الفنيية لتليك البليدان التيي تطليب  بأن تقدم البلدان التي ليديها بيرامج للمسياعدة التقنيية وصي كذلكي - 2

النظير فيي تقيديم  منهم وتلك التيي تخطيط لتقيديم دورات فيي مجيال دراسية أسيماء المواقيع الجغرافيية وأصيولها

 رشحين المختارين للمشاركة في تلك الدورات.المساعدة المالية للم

 

 

 كيفية كتابة أسماء المواقع الجغرافية شلى  الخرائط  التعليم فى مجال   :  4/5

 

 المؤتمر،إن 

 

 ،الخرائطيةأسماء المواقع الجغرافية  فى مجال تعليم متخصصينأن هناك حاجة إلى موظفين  الحظيوإذ 

 

 الخرائطيةأن عددا قليال جدا من الجامعات واألكاديميات لديها علم أسماء المواقع الجغرافية  الحظ كذلكيوإذ 

 كجزء من المنهج الدراسي،
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في الجامعة الخرائطية أسماء المواقع الجغرافية  بأن يهدف كل بلد إلى توفير التدريب في مجال دراسةوصي ي

 أو على المستوى األكاديمي المقابل.

 

 دورة تدريبية فى أسماء المواقع الجغرافية وأصولها  :  4/6

   

 المؤتمر،إن 

 

نجاح الدورة التجريبية األولى في مجال دراسة أسماء المواقع الجغرافية وأصولها، التي   إذ يضع فى اإلعتبار

1982 عقدت في سيساروا، إندونيسيا، في حزيران / يونيه 
 10

. 

مماثلة في شعب جغرافية ولغوية أخرى، ويوصي كذلك بأن يقدم قسم بعقد دورات وحلقات دراسية يوصي 

رسم الخرائط التابع لشعبة الموارد الطبيعية والطاقة بإدارة التعاون التقني من أجل التنمية التابعة لألمانة العامة 

 .لألمم المتحدة من أجل توفير األموال الالزمة لتوفير هذه الدورات والحلقات الدراسية

 

 التعليم والتدريب :   5/21

 

 المؤتمر،إن 

 

نجاح وفائدة الدورات الدراسية في مجال أسماء المواقع الجغرافية وأصولها التي عقدت في   إذ يضع فى اإلعتبار

 ،1985والرباط بالمغرب في كانون األول / ديسمبر   1982سيساروا بإندونيسيا في حزيران / يونيه 

 

 االحتياجات والموارد، كما نوقش خالل هذا المؤتمر، أيضا يضع فى اإلعتبار وإذ 

 

بعقد دورات دراسية وحلقات دراسية في مجال أسماء المواقع الجغرافية وأصولها في مناطق جغرافية يوصي  - 1

اللغوية / الجغرافية في أفريقيا شعب ال مع توفير الدعم المالي المناسب من األمم المتحدة، وال سيما في أخرى

كندا، للمشاركين باللغات اإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية، وة وأمريكا الالتينية والواليات المتحدة األمريكية الشرقي

 على التوالي؛

 

بوضع مقرر للدورات التدريبية في مجال أسماء المواقع الجغرافية وأصولها، يمكن تكييفه مع  وصي أيضاي - 2

لكى يتم ، األسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة المعني هبإعدادعلى أن يقوم ،  احتياجات البلدان المعنية

أصولها، و مع الوثائق المناسبة المتعلقة بقرارات المؤتمر، والمبادئ التوجيهية الوطنية لألسماء الطبوغرافية  نشره 

وطرق إعداد قوائم جرد أسماء  األسماء  ، ومصارف البيانات، وهيكل سلطات فهارسوتعاريف المصطلحات، وال

 المواقع الجغرافية وأصولها.
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 تدريبيةل ا دورات:  ال6/13

 

 المؤتمر،إن 

 

إلى أنه ما زال هناك نقص كبير في الخبرة في البلدان النامية في مجال أسماء المواقع   إذ يضع فى اإلعتبار

 الجغرافية وأصولها،

 

 االهتمام الكبير الذي أعربت عنه البلدان في تلقي المساعدة التقنية، الحظيوإذ 

 

بتوحيد  مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعنى  هبشأن التعليم والتدريب، الذي اعتمد 21 إلى القرار و إذ يشير 

 ،األسماء الجغرافية

 

في كندا وأربعة بلدان في أمريكا  1992و  1987األثر اإليجابي للدورات التدريبية المعقودة بين عامي  دركيوإذ 

 الالتينية وإندونيسيا وجنوب أفريقيا،

 

 المساعدة المالية الكبيرة التي تقدمها مختلف الحكومات،  ضع في اعتبارهيوإذ  

 

أسماء المواقع الجغرافية للمشتركين من بتطبيقات  نية المعبأن الحلقات الدراسية والدورات التدريبية وصي ي

األسماء األمم المتحدة وأن ينظمها فريق خبراء األمم المتحدة المعني بمن  مساعدة مالية تتلقى البلدان النامية 

 أو غيرهم من الخبراء المؤهلين. الجغرافية

 

 باإلنترنت.  باستخدام األسماء الجغرافية: تودحيد  7/9

 

 المؤتمر،إن 

 

األسماء إمكانات اإلنترنت في تعزيز وتحقيق أهداف وقرارات مؤتمرات األمم المتحدة المعنية بتوحيد  دركيوإذ 

 ،الجغرافية

 

بأهمية أن تحافظ البلدان على تراثها الفردي في أسماء المواقع الجغرافية وأصولها وأن تعزز  سلم كذلكيوإذ 

 االستخدام الدولي ألسماءها الموحدة وطنيا بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك شبكة اإلنترنت،

 

ها على شبكة اإلنترنت أسماء المواقع الجغرافية وأصولمعنية بإنشاء مواقع على شبكة اإلنترنت  الحظ أنيوإذ 

 يمكن تحقيقه من الناحية التقنية اآلن بتكلفة منخفضة،

 

من  إنشاء المواقع الشبكية لألسماء الطبوغرافية وأصولها في البلدان واستخدامها لمجموعة متنوعةوصي بي - 1
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 األغراض، بما في ذلك:

 

 ؛األسماء الجغرافيةمعلومات عن توحيد      ( أ )

 

 الطبوغرافية وأصولها؛ األسماء  التوجيهية المتعلقة بالمبادئ   )ب( 

 

 معلومات عن الدورات التدريبية في مجال أسماء المواقع الجغرافية وأصولها؛    ج( )

 

 الموحدة على الصعيد الوطني؛ األسماء      (  د )

 

 ؛األسماء الجغرافيةالقدرات التفاعلية لمعالجة استفسارات     (ـ )ه

 

 تيسير التبادل الدولي لبيانات أسماء المواقع الجغرافية وأصولها؛     و( )

 

 بأن تنشئ أمانة فريق الخبراء موقعا على شبكة اإلنترنت تابع لفريق الخبراء؛ وصي كذلكي - 2

 

بأن يقوم الفريق العامل المعني بالدورات التدريبية في مجال دراسة أسماء المواقع الجغرافية  وصي كذلكي - 3

 النظر في وضع دورة تدريبية على شبكة اإلنترنت في مجال دراسة أسماء المواقع الجغرافية وأصولها؛ب لهاوأصو

 

 بتوفير إمكانية الوصول إلى البيانات المدرجة في المواقع الشبكية لألسماء الطبوغرافية وأصولها وصي كذلكي - 4

 التوحيد الدولي.للمهتمين بمجانا 

 

 التعليمية للدورات التدريبية في مجال أسماء المواقع الجغرافية وأصولهاالمواد :  7/11

 

 المؤتمر،إن 

 

الجهود التي تبذلها فرادى الدول األعضاء والخبراء في إعداد المواد التعليمية للدورات  إلعتبارأخذ في ايوإذ 

 الدراسية في مجال أسماء المواقع الجغرافية وأصولها،

 

الدورات التقليدية في مجال أسماء المواقع الجغرافية  يمكنه الوصول الى من المتدربين فقط عدد محدود أن وإذ يقرب 

 وأصولها،

 

 ،حديثة  بمواد تدريبية حتملينأيضا ضرورة تزويد المتدربين الم  اإلعتبار ضع فييوإذ 

 

منظمي الدورات الدراسية في مجال أسماء المواقع الجغرافية وأصولها على إتاحة نسخة من موادهم التعليمية  يحث
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إلى منظم اجتماع الفريق العامل المعني بالدورات التدريبية في مجال أسماء المواقع الجغرافية وأصولها، بحيث 

الستخدامها في دورات  حديثةبحثون عن مواد إضافية يمكن أن يكون بمثابة مركز لتبادل المعلومات لجميع الذين ي

 .في مجال أسماء المواقع الجغرافية وأصولها في أماكن أخرى

 

فريق  دوراتبالتزامن مع  وأصولها  أسماء المواقع الجغرافيةمجال دراسة دورات تدريبية في :شقد    7/12

 األسماء الجغرافيةالمعني ب ألمم المتحدةخبراء ا

 

 المؤتمر،إن 

 

العدد الكبير من خبراء أسماء المواقع الجغرافية وأصولهم الذين يشاركون في فريق خبراء  إذ يأخذ فى الحسبان

 ،األسماء الجغرافيةاألمم المتحدة المعني ب

 تخفيض تكاليف سفر أعضاء الفريق الذين يرغبون في اكتساب مهارات إضافية،لرغبة فى با يقروإذ 

 

الفريق العامل المعني بالدورات التدريبية في مجال أسماء المواقع الجغرافية وأصولها التابع لفريق خبراء  شجعي

بشأن المدى قصيرة  متقدمة  على النظر في تنظيم دورات تدريبية األسماء الجغرافيةاألمم المتحدة المعني ب

األسماء راء األمم المتحدة المعني بمن أجل عقد اجتماعات لفريق خب األسماء الجغرافيةموضوع توحيد 

 .الجغرافية

 تقديم الدشم إلى التدريب والمنرورات :   8/15

 إن المؤتمر،  

 

، مـن خـالل الشـعبة اإلحصائيـة لألمـم المتحـدة، أللمانيـا وهولنـدا واألمـم المتحـدة يعـرب عـن تقديـره (1

لتوفـير التمويــل للمشاركين من البلدان النامية في الدورة التدريبية المرتبطة بمؤتمر األمم المتحدة الثامن 

 ؛ األسماء الجغرافيةالمعني بتوحيد 

 

أهميـة هـذا التدريـب ويطلـب إلى الشـعبة اإلحصائيـة أن تســتمر، في حــدود مواردهــا  يشـدد علـى (2

 الحاليــة، في تقــديم التمويل لتوفير هذا التدريب للمشاركين من البلدان النامية؛ 

 

م المتحـدة في النسـخ اإللكترونيـة والمطبوعـة للوثـائق المتاحـة بجميـع اللغـات الرسميـة لألمـ يؤكـد أهميـة (3

 المسـتقبل المرئـي، وفي هذا الصدد؛ 

 

 ما يلي:  2005-2004إلى الشعبة اإلحصائية أن تدرج في برنامجها للمنشورات لفترة السنتين  يطلب (4
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منشور يتألف من نحو مائــة وستيــن صفحـة عـن نظـم وأشـكال ومعايـير تبـادل البيانـات  (أ)

 الطبوغرافيـة وأصولها؛  األسماء  المتعلقـة ب

 

 . األسماء الجغرافيةدليل أساسي من نحو مائة وخمسين صفحة عن  (ب)

 

 

 دشم التدريب والمنرورات   :   9/10

 

  إن المؤتمر

 

الجغرافية بشأن هذا األسماء  الذي اتخذه مؤتمر األمم المتحدة الثـامن المعـني  بتوحيـد  8/15بالقرار   إذ يذكر 

 الموضوع، 

 

األسماء على توحيد  بالدعم الذي تقدمه شـعبة اإلحـصاءات في األمـم المتحـدة لـدورات التـدريب  وإذ يقر 

 ، الجغرافية

 

على أهمية مثل ذلك التدريب، وال سيما بالنـسبة للمـشاركين مـن البلـدانالنامية، باعتباره عنصرا   وإذ يشدد

 التراث الثقافي،  ت المكانية، ووسـيلة لـصونأساسيا من الهياكل األساسية الوطنية للبيانا

 

  المتحدة، لألمـم الرسميـة اللغـات بكافـة المتاحـة واإللكترونيـة المطبوعـة الوثـائق بأهمية  وإذ يسلم 

 

 : يلي بما المتحدة األمم في اإلحصاءات شعبة تقوم بأن يوصي 

 

 الجغرافية بأسمـاءالمواقع التدريبيـة المتـصلة الـدورات في المـشاركة  التمويل لكفالة توفير مواصلة (أ)

  وأصلها؛

 

 له أداةعاإلنترنت لج علـى األسماء الجغرافيةب المعـني المتحدة األمم مواصلة تطوير موقع فريق خبراء  (ب)

   لألمم الرسمية اللغات بكافـة الـسابقة المؤتمرات وثائق شمل تحميل فعالة، مما اتصال وأداة مرجعية

  عليه؛لمتحدة ا

 : بالمنشورات الخاص برنامجها في يلي ما إدراج  (ج)

 المصطلحات مسرد إلى 2002عـام  منـذ أضـيفت الـتي المعلومـات  إضـافية تتـضمن صفحات (1

األسماء ب المعني المتحدة األمم خبراء فريق أعـده الـذي األسماء الجغرافية بتوحيد الخاصة

  ؛الجغرافية
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   ولعمل  الجغرافية لتوحيـد أسمائهـا التـرويج علـى البلدان لمساعدة صحفية مواد مجموعة (2

  .فريق الخبراء

 

 لهاووأص دورة تدريبية شلى شبكة اإلنترنت في مجال دراسة أسماء المواقع الجغرافية:     11 /10

 إن المؤتمر، 

بالحاجة المتزايدة إلى تدريب موظفين مؤهلين لالضطالع بمهام تتعلق بأسماء المواقع الجغرافية،  إذ يقر

في الهياكل األساسية الوطنية للبيانات  األسماء الجغرافيةبالنظر إلى الدور المتزايد األهمية لتوحيد 

 المكانية، 

 

ليم المتخصص في مجال دراسة أسماء بأن بضعة بلدان فقط هي القادرة على توفير التع وإذ يقر أيضا

 المواقع الجغرافية،

 

أن عدد المشاركين في الدورات الدراسية الدولية المتعلقة بدراسة أسماء المواقع الجغرافية  وإذ يالحظ

 أخرى،  وأصلها محدود وأن الذين قد تدربوا ينتقلون في كثير من األحيان إلى وظائف

 

 األسماء الجغرافيةوقع اإللكتروني لفريق خبراء األمم المتحدة المعني ببأن تُدمج وتُصان على الم يوصي

دورةٌ تدريبية في مجال دراسة أسماء المواقع الجغرافية وأصلها، يعدها الفريق والرابطة الدولية لرسم 

امة الخرائط، بدعم مالي من شعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة الع

لألمم المتحدة، من أجل المساهمة في التعليم والتدريب األساسيين للموظفين العاملين في مجال أسماء 

 المواقع الجغرافية.

 

 المصطلحات )بما في ذلك المسارد( شلم  . 8

 

 المصطلحات الجغرافية:       1/19

 

 المؤتمر،إن 

 

 بأهمية المصطلحات الجغرافية المستخدمة في منطقة معينة، يقرإذ 

 

 الوطنية. األسماء  من جانب سلطات  كامل والوافىاالهتمام ال على إيالء التوصيات التالية، علىحث ي

 

 دراسة طبيعة الكيانات الجغرافية -ألف  التوصية 

، فضال عن المعاني المختلفة  معينةمنطقة في   بإجراء دراسة لطبيعة الكيانات الجغرافية التي لها أسماء يوصى
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 المعالم: تلك سميةللكلمات المستخدمة لت

قد تجلب الدراسات الضوء على الحقائق الجديرة باالهتمام التي من شأنها أن تسمح فهم أفضل للكيانات الجغرافية 

 هذا الصدد. في  العاديةفى القواميس  المسماة. كما أنها قد تساعد على إبراز أوجه القصور

 

 اردالمس -التوصية باء 

 نفس الحجم. يوصى بأن تتضمن المعاجم الجغرافية المعجم مسردا ال ينشر بالضرورة

 

 العام" مصطلحتعريف "ال -التوصية جيم 

 يوصى بالموافقة على التعريف التالي "للمصطلح العام":

وله نفس المعنى في االستخدام  ىإلى نوع الكيان المسم يشيرسم جغرافي، إ المضمن فىالمصطلح العام: المصطلح 

 المحلي الحالي.

 

 تعريف "مسرد المصطلحات" -التوصية دال 

 يوصى بالموافقة على التعريف التالي "مسرد المصطلحات":

 سماء الجغرافية.لألالمصطلحات العامة مع معانيها  مجموعةمسرد المصطلحات: 

 

 المصطلحات التقنية   :  14/ 2

 

 المؤتمرإن 

 

في إدراج  األسماء الجغرافيةالتقدم الجيد المحرز منذ انعقاد مؤتمر األمم المتحدة األول المعني بتوحيد  الحظيوإذ 

المصطلحات التقنية المستخدمة في عملية التوحيد وتعريفها بمختلف اللغات، على النحو المبين في عدة وثائق 

 للمؤتمر،

 

 المعني بالتعاريف؛فريق العمل التابع له  جانب فريق الخبراء وبمواصلة العمل من  يوصي - 1

 

، بإرسال أي إضافات أو تعديالت  بأن يقوم الخبراء أو غيرهم من ممثلي الدول األعضاء وصي كذلكي - 2

. للنظر فيها ، لفريق العمل التابع لفريق الخبراء   يعتبرونها مرغوبة لقائمة المصطلحات
11 

 

 شرض المساردتودحيد  :   2/16

 

 المؤتمر،إن 

 

 المعاجم الجغرافية،الخاصة ببالحاجة إلى التوحيد في عرض المسارد  سلميوإذ 

 



- 66 - 
 

 

 كذلك أن من الصعب متابعة هذا التوحيد بالتفصيل، دركيوإذ 

 

 :وصي بما يليي

 

 ينبغي أن يتضمن كل معجم جغرافي أو قاموس جغرافي ما يلي:    )أ(

 

 شرح موجز لمعانيها. المستخدمة فيه، مع لمصطلحاتلمسرد أبجدي شامل  (1

 

، مع شرحا موجزا لمعانيها وتوزيعاتها اإلقليمية، المتواجدة به مسرد أبجدي شامل للمصطلحات العامة  (2

 مصطلحات ؛ما يرأسها من الواإلشارة إلى 

 

 معهم؛ مسرد شامل لمختصرات التسميات أو الرموز األخرى المستخدمة (3

 

 المعجم الجغرافي؛ المستخدمة فى الخرائط  والتى استند عليهامختصرات لسرد أبجدي شامل لم (4

 

جغرافي، حيثما كان ذلك مفيدا، على مسرد لعناصر االسم  قاموس)ب( يمكن أن يشتمل كل معجم جغرافي و

 المتكررة بشكل متكرر غير المصطلحات العامة؛

 

 2، 1المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين )أ(  المصطلحات التوضيحية والتفسيرات الموجزة يجب أن تترجم  )ج(

واحدة من تلك ب الوثيقة األصلية نفسها ليست ما كانت أعاله إلى لغة أو أكثر من اللغات الرسمية لألمم المتحدة،حيث

 اللغات.

 

 التودحيد القياسي  :  2/37

 

 المؤتمر، أن

 

 -أوال

 

  "standardization"هو المكافىء لمصطلح " normalización "  مصطلحفى اللغة األسبانية ال  هأن الحظيإذ 

 بالفرنسية. "normalisation"باإلنجليزية و 

مصطلح  و "uniformarبدال من "  "normalizarأن يستخدم في المستقبل مصطلح "وصي بي

"normalización "   بدال من "uniformación "  .في جميع الوثائق باللغة اإلسبانية 
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 –ثانيا 

 المؤتمر،إن 

 

  سبانية أحياناالفرنسية واأل  يستخدمان في " latinización " و " latinisation أن مصطلحي "  الحظيإذ 

 " باللغة اإلنكليزية، romanization "   لترجمة

 

تلك  حروف   أنها  تشير إلى تبنىو  لترجمة إلى الالتينية"ا"  ضمناعني ت"  latinizar أن " حقيقة  وبالنظر إلى

 األبجدية،

 

  " و  romanisation بأن تستخدم في المستقبل جميع الوثائق باللغتين الفرنسية واإلسبانية، و " وصيي

romanización"    "بدال من " latinisation  " " و latinización " . 

 

 

 مسرد المصطلحات التقنية :     3/14

 

 المؤتمر،إن 

 

أن مسرد المصطلحات التقنية  إذ يالحظ
12
 ليزية والفرنسية،نجقد اكتمل تقريبا بالنسختين اإل  

 

 أن النسخة اإلسبانية تتطلب عمال إضافيا ألن التعاريف المختلفة تتضمن أخطاء، كذلك الحظ يوإذ 

 

 الحاجة إلى وضع اللمسات األخيرة على المسرد بجميع اللغات الثالث، كذلك الحظ يوإذ 

 

بتقديم نسخة منقحة إلى فريق خبراء  تستعرض الدول الناطقة باالسبانية النص االسباني الحالي و يوصي بأن -1

 ؛األسماء الجغرافيةاألمم المتحدة المعني ب

 

من  في عبارة "اللغة الوطنية"  األسماء الجغرافيةفريق خبراء األمم المتحدة المعنى بنظر يبأن  وصي كذلكي - 2

مسرد المصطلحات  تجديدأجل 
13
"؛ "التحويل من نظام كتابة دخيلةإلى تعريف "التسميات ال  ضاف بعد ذلكي، وأن  

 ". دخيلة إلى آخر ال يؤدي، كقاعدة عامة، إلى أسماء 

 

النظر في اإلضافات والتعديالت المطلوبة  األسماء الجغرافيةفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب وصي كذلكي - 3

 النص.في هذا 
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 مسرد المصطلحات:     4/8

 

 المؤتمر،إن 

 

أن اللغة العربية ستقدم كلغة رسمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي وللمؤتمرات التي تعقدها األمم  الحظيوإذ 

 ،األسماء الجغرافيةتوحيد المعنية بالمتحدة 

 

بإنشاء مسرد للمصطلحات  ىأوص الجغرافيةاألسماء  أن مؤتمر األمم المتحدة المعني بتوحيد ضع في اعتبارهيوإذ 

مسرد متاحة، ال لذلك  واإلسبانية والفرنسية   ، وأن النسخ اإلنكليزيةاألسماء الجغرافيةتوحيد  المستخدمة في
14 

 

 أهمية ذلك المسرد من أجل مواءمة التعاريف، وتوضيح المفاهيم وتحديد معاني المصطلحات التقنية،ذ يدرك و

 

 عبة إدارة خدمات المؤتمرات باألمم المتحدة، بالتعاون معالتابع لشقسم الترجمة والمراجع والمصطلحات  يوصي

 الخدمة العربية لشعبة الترجمة، بوضع النسخة العربية لذلك المسرد.

 

 أسماء المواقع الجغرافية وأصولهابمسرد المصطلحات المتعلقة :    6/11

 

 المؤتمر،إن  

 

أن الفريق العامل المعني بمصطلحات أسماء المواقع الجغرافية وأصولها أعد مسردا جديدا، على نحو ما  إذ يالحظ

 في دورته الخامسة عشرة، األسماء الجغرافيةأوصى به فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب

 

 أنه وفقا للتوصية نفسها، تم تجميع المسرد، في المرحلة األولى، باإلنكليزية فقط، الحظ كذلكيوإذ 

 

على الصعيدين الوطني والدولي، ينبغي أن  األسماء الجغرافيةبأنه، لتحقيق أكبر قدر من التأثير في توحيد  وإذ يسلم

 يكون مسرد المصطلحات متاحا ألكبر عدد ممكن من القراء،

 

 :يوصي بما يلي - 1

 

مسرد بهدف وضع  )أ( أن يطلب إلى الفريق العامل المعني بمصطلحات أسماء المواقع الجغرافية أن يواصل عمله،

متعدد اللغات لمصطلحات أسماء المواقع الجغرافية وأصولها بحيث يشمل اللغات الرسمية الخمس المتبقية لألمم 

 المتحدة؛

 

وفي حدود الموارد المتاحة، ترجمة  تقدم، في إطار زمني متفق عليه)ب( يطلب إلى األمانة العامة لألمم المتحدة أن 

 المسرد الجديد من اللغة االنكليزية إلى كل من اللغات الرسمية الخمس األخرى لألمم المتحدة؛
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خبيرا أو بتعيين السادسة عشرة  دورتها  فى بأن يقوم فريق خبراء األمم المتحدة المعني بالجغرافي يوصي كذلك - 2

 عن الترجمة إلى كل من هذه اللغات؛ مسؤوال أن يكونو  تنسيقلثر للفريق العامل لأك

 

مراجعة المسرد دوريا  يوصي أيضا بأن يطلب إلى الفريق العامل المعني بمصطلحات أسماء المواقع الجغرافية -3

 .وتحديثه حسب الضرورة

  األسماء الجغرافيةاألمم المتحدة المعني ب الفريق العامل المعني بالمصطلحات التابع لفريق خبراء:     8/3

 إن المؤتمر، 

 األسماء الجغرافيةأن المسـرد الجديـد للمصطلحـات المسـتخدمة في توحيــد إذ يالحـظ 
15

قــد قــام بــإعداده   

الفريــق العــامل المعــني بالمصطلحات باللغات الرسمية الستة المستخدمة في األمم المتحدة، أي اإلسبانية 

 االنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، و

 

 أن المسرد المذكور قد صدر بالفعل،  وإذ يالحظ أيضا

 

 المصطلحات،  بأن التغييرات في المصطلحات ستستلزم إضافات و/أو تعديالت على تعاريف وأذ يعترف

 

ألعضـاء الفريـق العـامل المعـني بالمصطلحـات للخـبرة الـتي قدمـها  يـود اإلعـرب عـن التقديـر والشـكر - 1

في توحيد والوقــت الــذي كرسه على أساس شخصي وطوعي في تجميع مسرد المصطلحات المستخدمة 

 ؛  األسماء الجغرافية

 

ـدف اسـتعراض المسـرد بانتظـام بهأن يواصل الفريق العامل المعـني بالمصطلحـات عملـه يوصي ب - 2

 .واسـتكماله حسـب االقتضاء وفقا إلجراءات يتفق عليها أعضاء الفريق العامل

 

 قائمة أسماء البلدان -9

 

 قائمة أسماء البلدان:    3/6

 

 المؤتمر،إن 

 

قد أوشك على االنتهاء من وضع  األسماء الجغرافيةأن فريقا عامال من فريق الخبراء المعني ب إذ يضع في اعتباره 

؛ قائمة متعددة اللغات ألسماء البلدان 
16 
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إدارة خدمات المؤتمرات باألمانة العامة لألمم المتحدة، ب شعبة الترجمةالتابعة ل أن دائرة المصطلحات حظيالوإذ 

 مهتمة أيضا بهذه المسألة والمسائل ذات الصلة،

 

 ها؛بعمل يقائمة بأسماء البلدان التي من   األسماء الجغرافيةفريق الخبراء المعني بينهى بأن  يوصي - 1

 

استكشاف سبل تنسيق عملها ب في الوقت نفسه األسماء الجغرافيةبأن يقوم فريق الخبراء المعني ب يوصي كذلك - 2

 المصطلحات. إدارةبما في ذلك األمم المتحدة إدارات أخرى في مع مكاتب أو 

 

 أسماء البلدان  :    17/ 3

 

 المؤتمر،إن 

 

 سلم باستصواب تجنب التسميات األجنبية الجديدة،يإذ 

 

 األسماء  يوصي بأن يستخدم كل بلد بلغته )لغاته(، والبلدان التي استقلت حديثا، والبلدان التي تعتمد أسماء جديدة، 

 المحلية الرسمية للبلدان المعنية. األسماء  التي تتوافق قدر المستطاع مع 

 

 قائمة أسماء البلدان :  4/10

 

 المؤتمر،إن 

 

لفريق  التابع هتمام بقائمة أسماء البلدان التي يعدها الفريق العامل المعني بقائمة أسماء البلداناإل  ضع في اعتبارهيإذ 

 ،األسماء الجغرافيةخبراء األمم المتحدة المعني ب

 

 أنه يلزم تقديم مزيد من المعلومات الستكمال القائمة، حظيالوإذ 

 

 .األسماء الجغرافيةأن يتعاون كل بلد في هذه المهمة مع فريق خبراء األمم المتحدة المعني بيوصي ب

 

 قائمة أسماء البلدان : صيانة  4/11

 

 المؤتمر،إن 

 

لديه برنامج إلعداد قائمة بأسماء البلدان  األسماء الجغرافيةفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب الحظ أنيإذ 

 ،وصيانتها
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 بأن قسم األمم المتحدة للتوثيق والمراجع والمصطلحات لديه برنامج مماثل، وإذ يسلم 

 

بأن ينسق النشاطان وأن يتولى قسم رسم الخرائط التابع لشعبة الموارد الطبيعية والطاقة بإدارة التعاون  يوصي

التقني من أجل التنمية التابعة لألمانة العامة لألمم المتحدة االتصال بقسم األمم المتحدة للتوثيق والمراجع 

 مذكورة بعد نشرها.القائمة ال صيانة تحمل المسؤولية الكاملة عن لوالمصطلحات 

 

 

 قائمة أسماء البلدان:    6/10

 

 المؤتمر،إن 

 

 قد  األسماء الجغرافيةلفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب بأسماء البلدان التابع أن الفريق العامل المعني  شير إلىيإذ 

الصادر  6إلى فريق الخبراء في دورته الثانية عشرة تنفيذا للقرار  قدم قائمة بأسماء البلدان باللغات الرسمية لكل بلد

 المؤتمر الرابع،  من 10والقرار  األسماء الجغرافيةعن مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني بتوحيد 

 

حروف نسخة بال األسماء  ترافق ينبغي أن أنه أنه في حالة اللغات غير المكتوبة باألبجدية الرومانية،  الحظيوإذ 

نظام أخر و من خالل أي األمم المتحدة ، أ من قبل الالتينية من خالل نظام الكتابة بالحروف الالتينية المعترف به

 معترف به ، النظام ذلك الفي حالة عدم وجود للكتابة بالحروف الالتينية  

 

بمساعدة قسم المراجع  معتأن أسماء البلدان باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة قد جُ  الحظ أيضايوإذ 

 والمصطلحات في األمم المتحدة،

 

أن قسم الوثائق والمراجع والمصطلحات يتناول ويحدث بانتظام قائمة بأسماء البلدان باللغات  وإذ يالحظ كذلك

تحدة األمم الم و المعترف بها منالرسمية الست لألمم المتحدة، غير أن قائمة أسماء البلدان باللغات الرسمية لكل بلد 

 ،تحدثال تنشر أو 

 

 ،األسماء الجغرافيةالصادر عن مؤتمر األمم المتحدة الرابع المعني بتوحيد  11القرار  إذ يشير إلى

 بإنشاء قائمة بأسماء البلدان بلغتها )لغاتها( الرسمية وتحديثها بانتظام. وصيي

 

 أسماء البلدان قائمة  :  7/8

 

 المؤتمر،إن 

 

 ،األسماء الجغرافية الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة السادس المعني بتوحيد 10إلى القرار  إذ يشير

قد  األسماء الجغرافيةأن الفريق العامل المعني بأسماء البلدان التابع لفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب وإذ يالحظ
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لكل بلد، قدم إلى المؤتمر السابع قائمة بأسماء البلدان باللغات الرسمية 
17 

 

ا أن قسم الوثائق والمراجع والمصطلحات باألمانة العامة لألمم المتحدة يصدر ويستكمل بانتظام الحظ أيضيوإذ 

نشرة مصطلحات أسماء البلدان باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة، غير أن النشرة ال تتضمن أسماء البلدان 

 ،بلغاتها الرسمية 

 

المراجع والمصطلحات  و الصادرة عن قسم الوثائق األسماء  أن هناك بعض االختالفات بين  الحظ كذلكيوإذ 

 .األسماء الجغرافيةالفريق العامل التابع لفريق خبراء األمم المتحدة المعنى بواألشكال التي أوصى بها 

 

ها بالحروف الالتينية وكذلك بأن يتم تحديث قائمة أسماء البلدان باللغات الرسمية )لغاتها الرسمية( وشكل يوصي

، سواء  تعتبر مرجعا لجميع تطبيقات رسم الخرائطأن  بلغات العمل الثالث لفريق الخبراء على أساس منتظم و

 .التينيةالوطنية والدولية، التي نشرت باالبجدية  ال

  

 تودحيد أسماء البلدان :   8/12

 

 إن المؤتمر،  

 

الــذي الحــظ  األسماء الجغرافيةلمؤتمـر األمـم المتحـدة السـابع المعـني بتوحيـد  7/8إلى القـرار م  رإذ يشيــ

فيــه المؤتمــر وجــود بعــض االختالفـات في أسمـاء البلـدان الصـادرة عـن قسـم الوثـائق والمراجـع 

والمصطلحـات باألمانـة العامـة لألمـم المتحـدة
18 

ــا فريق خبراء األمم المتحدة بهلـتي أوصـى واألشـكال ا 

 ، األسماء الجغرافيةالمعني ب

 

أن من المستصوب أن تستخدم مختلـف كيانـات األمـم المتحـدة ذات أسمـاء البلـدان المسـتخدمة في  وإذ يرى

 اللغـة )اللغـات( الرسميـة لكل بلد وفي اللغات الرسمية لألمم المتحدة، 

 

واختصاصـه،  األسماء الجغرافيةأنه في ضـوء مهمـة فريـق خـبراء األمـم المتحـدة المعـني ب أيضا وإذ يرى 

 ، األسماء الجغرافيةينبغـي التنسـيق والتشـاور مـع مختلف كيانات األمم المتحدة العاملة في األنشطة المتعلقة ب

ـم المتحـدة وفريـق خـبراء األمـم المتحـدة أن يقـوم قســم المصطلحـات والمراجـع باألمانـة العامـة لألميوصـي 

بإجراء مشاورات بينهما عند استكمالهما لقوائم أسماء البلدان في العالم باللغات  األسماء الجغرافيةالمعـني ب

 .الرسمية لألمم المتحدة
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 إشداد المعاجم الجغرافية   -10

 

 (هاء)التودحيد الوطني التوصية   المعاجم الجغرافية الوطنية :)هـ(   1/4

 

 األسماء الجغرافية لجميع مناسبة جغرافية معاجم بإصداراألسماء ب مختصة سلطة كل تقوم بأن يوصى

 .مستمرة بصفة المعاجم هذه وتنقيح الموحدة،

 

 الالزمة المعلومات الموحدة،األسماء  إلى باإلضافة أدنى، كحد جغرافي، معجم كل يتضمن بأن كذلك ويوصى

 .اتهوهويا المسماة المعالم لمواقع السليم للتحديد

 

 :يلي ما بإدراج الخصوص، وجه على ويوصى،

 

 االسم؛ عليه ينطبق الذي المعلَم نوع )أ(     

 

 إن موضعه، إلى مرجعية إشارة ذلك في بما ونطاقه، المسماة المعالم من معلَم كل لموقع دقيق وصف    (ب)

 ذلك؛ أمكن

 

ً  الطبيعية المعالم أجزاء تعريف (   ج) ً  تعريفا  حسب الممتدة، المعالم وتعريف الكل إلى بالنسبة إضافيا

 لها؛ المكونة األجزاء إلى بالنسبة االقتضاء،

 

ً  يُعتبر ما(   د)  أو خريطة إلى أمكن، إن واإلشارة، واإلقليمية، اإلدارية المناطق عن المعلومات من الزما

 المعنية؛ المعالم عليها توجد نوعية خريطة

 

ً  الموحدة المعلَم أسماء جميع ـ(  ه)  التي األسماء   إلى مرجعية إشارة وإيراد اسم، من أكثر له وجد إذا رسميا

 .ذاته  للمعلَم استعمالها سبق

 

 معلومات تُدرج أن معاً، واالقتصادية التقنية الناحيتين من ذلك، إمكانية قررت ما إذا الوطنية، للسلطات ويمكن

 والنطق والنبرة التشديد، ومواضع والتنكير، التعريف وصيغ والعدد، الجنس نوع مثل األسماء الجغرافية عن

 فهم تحسين إلى تؤدي أن يمكن أخرى لغوية معلومات وأي الصوتيات، لعلم الدولية الرابطة نظام حسب

ً  والدولي الوطني الصعيدين على واستعمالها األسماء    .معا
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 التراور برأن إشداد المعاجم الجغرافية :  2/17

 

 المؤتمر،إن 

 أهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين البلدان، دركيإذ 

 

 استخدام المعلومات التي يقدمها بلد إلى آخر، الحظيوإذ 

 

 بأنه قبل أن يصدر بلد ما معجم بلد آخر، ينبغي إجراء مشاورات نشطة بين البلدان المعنية. يوصي

 

 القوائم المؤقتة لألسماء المودحدة:   35/ 2

 

 المؤتمر،إن 

 

 بأن النشر النهائي للمعاجم الجغرافية الوطنية الكاملة قد ال يكون ممكنا على الفور في بعض البلدان، سلميوإذ  

 

 الموحدة المتاحة لالستخدام الدولي، األسماء  بضرورة وجود مخزون أساسي من  سلم كذلكيوإذ 

 

 األسماء  واستخدام  دخيلةال األسماء  هتمام الشديد الذي أعربت عنه مختلف البلدان في إلغاء اإل اعتباره ضع فييوإذ 

 الموحدة على الصعيد الوطني، وبغية التعجيل بهذه العملية،

 

أسماء الكيانات الجغرافية، بما في ذلك ب تشجع البلدان، في غضون ذلك، على نشر قوائم موجزة صي بأنيو - 1

 اإلدارية، في غضون فترة زمنية معقولة؛ التقسيمات

 

تم  والذى غير روماني  بنص رسميا األسماء  كتابة هذه عند ، مكانقدر اإلب، البلدان  تقوم وصي كذلك بأني - 2

األسماء مم المتحدة المعني بتوحيد االول والثانى لألمؤتمرالبالحروف الالتينية في له االتفاق على نظام الكتابة 

 بالحروف الالتينية وفقا لتلك النظم في القوائم.المكتوبة   األسماء  ينبغي إدراج  فأنه  ،الجغرافية

 

 المعاجم الجغرافية للبلدان  مواصفات :   3/2

 

 المؤتمر،إن 

 

 بأن عدة بلدان أعدت أو ستعد معاجم جغرافية وطنية ألسماءها الجغرافية الموحدة، يقرإذ 

 

ينبغي أن تكون  هذا النوع من المعجم الجغرافيلبأن تكون صفحة العنوان وجميع المعلومات الالزمة  يوصي - 1

لغات األمم المتحدة. يجب أن تحتوي صفحة وبواحدة او أكثر من باللغة الرسمية )اللغات( الرسمية للبلد المعني 
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 م البلد المناسب(:العنوان على التفاصيل التالية )المساحات الفارغة المراد ملؤها باس

 

 ةالوطنيي اجم"سلسلة األمم المتحدة من المع

 

 ( مناألسماء الجغرافيةالمعنية ب"نشر من قبل )العنوان الرسمي للسلطة 

 

 ( مناألسماء الجغرافيةالمعنية ب"اعتمد لالستخدام الرسمي من قبل )السلطة 

 

 المعاجم الجغرافية الوطنية"."أعد، قدر اإلمكان، وفقا لتوصيات األمم المتحدة بشأن 

 

الصادر  4إلى التوصية هاء من القرار  بأن تدرج إشارة في مقدمة هذا النوع من المعجم الجغرافي وصي كذلكي - 2

 .األسماء الجغرافيةتوحيد ب عن مؤتمر األمم المتحدة األول المعني

 

 

 وأصولهاالمعالجة المرتركة لبيانات أسماء المواقع الجغرافية   :   4/18

 

 المؤتمر،إن 

 

 والمعاجم الجغرافية، بياناتلل اآلليةأصبح من الصعب على نحو متزايد فصل مواضيع المعالجة  الحظ أنهيوإذ 

 

 .األسماء  معلومات ملف هي وسيلة واحدة فقط إلنشاء  اآلليةأن معالجة البيانات درك يوإذ 

 

 ،األسماء  واحد لملف معلومات  منتج أن المعاجم الجغرافية ليست سوى  وإذ يدرك كذلك

 

ودورات فريق خبراء األمم  األسماء الجغرافيةبأن تنظر مؤتمرات األمم المتحدة المقبلة المعنية بتوحيد  يوصي

في كال الموضوعين في إطار بند واحد من جدول األعمال "ملفات بيانات أسماء  األسماء الجغرافيةالمتحدة المعني ب

 ، بما في ذلك إنتاج المعجم الجغرافي ".انتاج   (ج  )و صيانة(  ب  ،) صولها، )أ( إنشاءالمواقع الجغرافية وأ

 

 في شكلها الرسمي الوطني األسماء الجغرافيةنرر  :  5/16

 

 المؤتمر،إن 

 

 ،األسماء الجغرافيةتراكم قدر كبير من المعارف والخبرات في مجال توحيد  إذ يضع فى اإلعتبار

 أنه ينبغي تجميع المواد الناتجة وتوزيعها على جميع البلدان، الحظيوإذ 
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 أن عدة بلدان قد نشرت بالفعل معاجم جغرافية وطنية شاملة، دركيوإذ 

 

لمؤتمر األمم المتحدة الثاني  35قرار لل اوفقالموحدة،  األسماء  قوائم بوكذلك   خرائطكل بلد يعد بأن  وصيي - 1

 ؛الجغرافيةاألسماء بتوحيد المعني 

 

لمسارات تنسيق الجهود الوطنية وفقا لب األسماء الجغرافيةفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب وصي أيضاي - 2

 وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في المؤتمرات المقبلة. الثاني مؤتمرمن ال 35الموصى بها في القرار 

 

 

 نرورات الم  -11

 

 منرورات ال تبادل المعلومات وإشداد:    1/5

 

 ،المؤتمرإن 

 

تغطي العالم والتنوع الكبير في بيرامج التسيميات الجغرافيية مين التى  األسماء الجغرافيةبالحجم الهائل من  يقرإذ 

 بلد إلى آخر،

 

المزايا التي تعود على الدول األعضاء فيي األميم المتحيدة وأعضياء وكاالتهيا المتخصصية  في اعتباره ضعيوإذ  

 ولتعزيز التوحيد الدولي لألسماء الجغرافية؛ األسماء  المعلومات فيما يتعلق بتعزيز برامجها الخاصة بوتبادل 

 

بأن تواصل األمانة العامية لألميم المتحيدة العميل كمركيز للوثيائق حييث يمكين جميع المعلوميات ونشيرها،  يوصي

 .مباشر بين الدول األعضاء تبادلوتوزيعها، ويمكن اتخاذ ترتيبات إلجراء  منشوراتويمكن إعداد ال

 

 :  قائمة المراجع  2/15

 

 المؤتمر،إن  

 

 ، والقواميس من قبل فريق الخبراءمعاجم ال قائمة مراجع من  ه قد تم طلبأن إذ يالحظ 

 

على االنتهاء من قبل إ. ماينن، الخبير من جمهورية ألمانيا  تشكأوقد  القائمة  ه أن هذ وإذ يالحظ كذلك

 االتحادية،

 

 "(  World Cartography ) رسم الخرائط العالمي في " منها  عند االنتهاء قائمة المراجع بنشر  يوصي 
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 مؤتمرات األمم المتحدةمنرورات :   5/9

 

 المؤتمرإن 

 

على  األسماء الجغرافيةمن جديد الحاجة إلى التبادل الدولي للمعلومات عن اإلنجازات في مجال توحيد  ؤكديإذ  

 الصعيدين الوطني والدولي، 

 

 Worldلرسم الخرائط العالمى ) قيام األمم المتحدة بنشر المجلد الثامن عشر برضا الحظ ي (1

Cartography   ) على هعيتوزو الذى تم  ،األسماء الجغرافية، المكرس لموضوع 1986في عام 

 جميع أنحاء العالم وحظى بتقدير كبير من الدول األعضاء؛

 

تشجع األمانة العامة لألمم المتحدة على زيادة مشاركتها بأن وصي إدارة التعاون التقني من أجل التنمية ي (2

األسماء في اإلعداد، تنسيق منشورات األمم المتحدة التي تيسر تبادل المعلومات ونقل المعرفة في مجال 

 .الجغرافية

 

 نررة المعلومات نصف السنوية:   5/24

 

 المؤتمرإن 

 

 ،األسماء الجغرافيةب متعلقةالحاجة إلى إنشاء شبكة معلومات عالمية  الحظإذ ي

 

 ،األسماء الجغرافيةبعلقة أنشطتها المتعن بأن تزود البلدان األمانة العامة باألمم المتحدة بمعلومات  يوصي -1

 

األمانة العامة لألمم المتحدة على  يتم إعدادها و نشرها من قبل بإعداد نشرة إعالمية نصف سنوية وصي أيضاي -2

) أ ( أنشطة مثل الدورات ووكاالت رسم الخرائط، توفر معلومات عن   األسماء الجغرافيةالمعنية بسلطات ال

 .األسماء الجغرافيةواالجتماعات اإلقليمية، )ب( القرارات الهامة بشأن الجديدة  المنشورات والتدريبية 
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 تبادل الخبرات    -12

 

 المساشدة التقنية :   1/6

 

 المؤتمر إن 

 

 الدور الهام الذي اضطلعت به األمم المتحدة وما زالت تقدمه من مساعدة تقنية في مجال رسم الخرائط،  إذ يالحظ

 بالمساهمة التي تقدمها األمم المتحدة في هذا الميدان، يقروإذ 

 

 في العمل،بها مجال المسح ورسم الخرائط بخبراء المساعدة التقنية  التى يتواجدفي جميع الحاالت  يوصي -1

 .األسماء الجغرافيةتوحيد بإيالء االهتمام الواجب بوجوب 

 

إهتمامات مشتركة  منطقة معينة ولديها داخلفرادى البلدان أو بمجموعات من البلدان  بتشجيع وصي كذلكي -2

مدها بالمواد التقنية في شكل تدريب لموظفيها واستشاريينها و / أو التقنية الطلب، عند الضرورة، المساعدة ب

 .األسماء الجغرافيةمعلومات التي تعتبرها هامة في الوفاء ببرامج عملها المتعلقة بتوحيد وال

 

 تبادل الخبرات :   2/20 

 

 ،المؤتمرإن 

 

داخل شعبة و / أو  األسماء الجغرافيةاستصواب تبادل الخبرات بين المسؤولين عن توحيد   إذ يضع فى اإلعتبار

 ، منطقة معينة

 

 ،األسماء الجغرافيةبتشجيع تبادل الزيارات بين أعضاء فريق خبراء األمم المتحدة المعني بيوصي 
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 للبيانات اآلليةالمعالجة    -13

 

 للبيانات اآلليةالمعالجة   :   1/3

 

 المؤتمر، إن 

 

 كنولوجياتحدث في ميدان ت تىوالتطورات السريعة ال اآلليةبالتقدم السريع المحرز في معالجة البيانات  يقرإذ 

 الحاسوب،

لجدولة ألغراض مختلفة، و األسماء الجغرافية مجال قيمة تطبيق هذه الوسائل التقنية في عتبارإلضع في ايوإذ 

، أو األسماء  خاصة من ال نواعألالألسماء المعتمدة، وملف محدث باستمرار للحصول على  األسماء الجغرافية

 ، مطالب أخرىأى وفقا لفئات خاصة أو  األسماء  السترجاع 

 

في الحسبان على النحو الواجب عند تصميم  األسماء الجغرافية مسألةأنه من الصواب أن تؤخذ  الحظيوإذ 

 أنظمة استخدامها ،اإللكترونية وفي  المعدات

 

أو التي  اآلليةفي برامج معالجه البيانات  التى شاركت بالفعل جميع الدول األعضاء  من يطلببأن  وصيي

تبادل المعلومات، ولهذا الغرض سيكون من ،أن ت األسماء  لبيانات  اآلليةمعالجة اللمناقشات حول اشاركت في 

 ،المفيد تقديم التقارير باللغات الرسمية لألمم المتحدة

 

تواصل مع مصممي لل والحفاظ عليها اتصال  بإنشاء قنوات األسماء   نبأن يقوم أخصائيو وصي كذلكي

 ،المعدات، وأن يتم تعميم النتائج على الفور إلى الدول االعضاء

مانة العامة لألمم التابع لألقسم رسم الخرائط التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  أن يخدمطلب ي

 المتعلقة بالتجهيز اآللي للبيانات؛الوثائق المعلومات ويمكن أن تجمع وتوزع فيه  حيثبوثائق للا مركزكالمتحدة 

بهياكل الترميز الجغرافي والمبادئ  مرتبطةاألمين العام أن يساعد على وضع معايير دولية  طلب كذلك إلىي

 .التوجيهية اإلجرائية

 

 تطبيق معالجة البيانات  :   2/30

 

 المؤتمر،  إن 

 

للبيانات الذي اعتمده المؤتمر األول المعني بتوحيد  اآلليةبشأن المعالجة  3أهمية القرار   إلعتبارضع في ايإذ 

 ،األسماء الجغرافية

 



- 80 - 
 

 

 اآلليةبمعاجة البيانات اإلمكانيات التقنية النامية للتغلب على الصعوبات والمخاطر المتصلة  وإذ يالحظ كذلك

 ،لألسماء الجغرافية

 

بعناية بالتعاون الوثيق بين البلدان المعنية، ومع  األسماء الجغرافيةبأن يتم تطبيق معالجة البيانات على  وصيي

أو تقصيرها بأي شكل من األشكال، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالعالمات  األسماء  الحرص على عدم تشويه 

 .أو عالمات التشكيل، أو األحرف الكبيرة واألحرف الصغيرة، واألحرف الخاصة

 

 لبيانات لاآللية معالجة ال:    3/3

 

 المؤتمر،إن 

 

 ،األسماء الجغرافيةللمؤتمر الثاني المعني بتوحيد  30للمؤتمر األول والقرار  3أهمية القرار  إلعتبار في ا ضعيإذ 

 

خطط نشر المعاجم الجغرافية تحت رعاية األمم المتحدة، بما في ذلك معجم جغرافي موجز للعالم يستند  الحظيوإذ 

 ،الموحدة الوطنية األسماء  إلى 

 

 وإنتاج المعاجم الجغرافية،  األسماء الجغرافيةفي إدارة معلومات  للبيانات يةاآللالمعالجة  بالتوسع في يقروإذ 

 

ألسماء للمعلومات نظم الالنظر في مشكلة توافق  األسماء الجغرافيةفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب يوصي - 1

( عناصر البياناتالجغرافية )
19
 ؛اآلليةلمعاجم ونظم معالجة البيانات من أجل ادول مختلفة  ى تم جمعها منالت 

 

وسائط اإلخراج الناتجة عن معالجة البيانات  التوافق بين كذلك بأن يعترف فريق الخبراء بأهمية ذلك يوصي - 2

شكل البللمستخدمين الدوليين  األسماء الجغرافيةبحيث يمكن إتاحة معلومات  )مثل األشرطة المغناطيسية( اآللية

 مطبوع.غير ال

 

 المعالجة المرتركة لبيانات أسماء المواقع الجغرافية وأصولها  : 18 /4

 

 المؤتمر،إن 

 

 والمعاجم الجغرافية، بياناتلل اآلليةأصبح من الصعب على نحو متزايد فصل مواضيع المعالجة  الحظ أنهيإذ 

 

 .األسماء  معلومات ملف هي وسيلة واحدة فقط إلنشاء  اآلليةأن معالجة البيانات درك يوإذ 

 

 ،األسماء  واحد لملف معلومات  منتج أن المعاجم الجغرافية ليست سوى  وإذ يدرك كذلك
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ودورات فريق خبراء األمم  األسماء الجغرافيةبأن تنظر مؤتمرات األمم المتحدة المقبلة المعنية بتوحيد  يوصي

في كال الموضوعين في إطار بند واحد من جدول األعمال "ملفات بيانات أسماء  األسماء الجغرافيةالمتحدة المعني ب

 ، بما في ذلك إنتاج المعجم الجغرافي ".انتاج   (ج  )و صيانة(  ب  ،) المواقع الجغرافية وأصولها، )أ( إنشاء

 

 اآلليةمعالجة البيانات مجال تبادل المعلومات في :     19/  4

  

 المؤتمر،إن 

 

 األسماء الجغرافيةللبيانات المتعلقة ب اآلليةالمعالجة  جالالتقدم المحرز في م الحظي إذ 

خالل الفترة  األسماء الجغرافيةسلم بفوائد تبادل المعلومات فيما بين الدول في جميع المسائل المتعلقة بيوإذ 

 األسماء الجغرافيةبتوحيد  ةاألمم المتحدة المعني اتالفاصلة بين مؤتمر

 

بأن ترسل جميع البلدان إلى قسم رسم الخرائط التابع لشعبة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة إلدارة  يوصي

األسماء التعاون التقني ألغراض التنمية التابعة لألمانة العامة لألمم المتحدة تقارير عن التقدم المحرز في جمع 

للبيانات، بحيث يمكن إعداد خالصة  اآلليةالمعالجة ومعالجتها وكتابتها ونشرها، وال سيما في مجال  الجغرافية

 وحسب ما يراه مناسبا.وافية للمعلومات على أساس سنوي لنشرها من قبل قسم رسم الخرائط 

 

الطبوغرافية وأصولها بين مختلف النظم  األسماء  التبادل المباشر للمعلومات المتعلقة ب :   5/17

 الحاسوبية 

 

 المؤتمر،إن 

 

 بمساعدة الحاسوب، األسماء الجغرافية معالجة جالالتقدم الذي أحرزته عدة بلدان في م الحظيإذ  

الحظ أيضا الجهد الكبير المبذول في تطوير هذه األساليب، وعلى افتراض أن عددا متزايدا من البلدان يوإذ 

 سيستفيد من تلك األساليب،

 

، بالتشاور مع البلدان التي وضعت األسماء الجغرافيةوصي بأن يقوم فريق خبراء األمم المتحدة المعني بي 

بالفعل هذه األساليب، بالتحقيق في إمكانية إعداد مبادئ توجيهية لالتصال المباشر وتبادل المعلومات المتعلقة 

 ..الطبوغرافية وأصولها بين مختلف النظم الحاسوبية األسماء  ب
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 أشكال ومعايير تبادل البيانات المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية وأصولها  :  7/6

 

 المؤتمر،إن 

 

األسماء الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة األول المعني بتوحيد  4إلى أن التوصية )هاء( من القرار  شيريإذ  

 ،حدد الحد األدنى لمحتوى المعاجم الجغرافيةي الجغرافية

 

الفريق العامل  أنشات األسماء الجغرافيةبالثامنة عشرة لفريق خبراء األمم المتحدة المعني ة دورال أن وإذ يالحظ

 الطبوغرافية وأصولها، األسماء  ب بتبادل تنسيقات البيانات والمعايير المتعلقةالمعني 

.كذلك بتقرير الفريق العامل المقدم إلى المؤتمر السابعحيط علما يوإذ 
20
  

 

االستخدام الدولي ألسماءها الموحدة وطنيا بالوسائل الرقمية، بما في ذلك  فى تعزيزبإمكانات البلدان  يقرإذ و

 اإلنترنت، 

 

من خالل نشر وتبادل البيانات  لألسماء الجغرافية الموحدة وطنيابأن تشجع البلدان االستخدام الدولي وصي ي

وشكل المعجم الجغرافي  الدولية المستخدمةالطبوغرافية وأصولها، ومعايير الترميز األسماء  الرقمية المتعلقة ب

 .4استنادا إلى التوصية )هاء( من القرار 

 

يونيكود المجمع اقامة اتصال مع الجغرفية ب األسماء  ببأن يقوم فريق خبراء األمم المتحدة المعني يوصي كذلك 

مجال أسماء المواقع الجغرافية وأصولها، فى  موجودة ال ةترميز الكتاب بمتطلبات من أجل إبالغ تلك الهيئة 

 .األسماء الجغرافيةوتشجيع تطوير أدوات حاسوبية لتسهيل التبادل الرقمي لمعلومات 

 

 باإلنترنت.  باستخدام األسماء الجغرافيةتودحيد  :  7/9

 

 المؤتمر،إن 

 

األسماء إمكانات اإلنترنت في تعزيز وتحقيق أهداف وقرارات مؤتمرات األمم المتحدة المعنية بتوحيد  دركيوإذ 

 ،الجغرافية

 

بأهمية أن تحافظ البلدان على تراثها الفردي في أسماء المواقع الجغرافية وأصولها وأن تعزز  سلم كذلكيوإذ 

 ئل المتاحة، بما في ذلك شبكة اإلنترنت،االستخدام الدولي ألسماءها الموحدة وطنيا بجميع الوسا

 

أسماء المواقع الجغرافية وأصولها على شبكة اإلنترنت معنية بإنشاء مواقع على شبكة اإلنترنت  الحظ أنيوإذ 

 يمكن تحقيقه من الناحية التقنية اآلن بتكلفة منخفضة،
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 بلدان واستخدامها لمجموعة متنوعةإنشاء المواقع الشبكية لألسماء الطبوغرافية وأصولها في الوصي بي - 1

 من األغراض، بما في ذلك:

 

 ؛األسماء الجغرافيةمعلومات عن توحيد      ( أ )

 

 الطبوغرافية وأصولها؛ األسماء  المبادئ التوجيهية المتعلقة ب  )ب( 

 

 معلومات عن الدورات التدريبية في مجال أسماء المواقع الجغرافية وأصولها؛    ج( )

 

 الموحدة على الصعيد الوطني؛ األسماء      (  د )

 

 ؛األسماء الجغرافيةالقدرات التفاعلية لمعالجة استفسارات     (ـ )ه

 

 تيسير التبادل الدولي لبيانات أسماء المواقع الجغرافية وأصولها؛     و( )

 

 بأن تنشئ أمانة فريق الخبراء موقعا على شبكة اإلنترنت تابع لفريق الخبراء؛ وصي كذلكي - 2

 

بأن يقوم الفريق العامل المعني بالدورات التدريبية في مجال دراسة أسماء المواقع الجغرافية  وصي كذلكي - 3

 الجغرافية وأصولها؛النظر في وضع دورة تدريبية على شبكة اإلنترنت في مجال دراسة أسماء المواقع ب وأصولها

 

 بتوفير إمكانية الوصول إلى البيانات المدرجة في المواقع الشبكية لألسماء الطبوغرافية وأصولها وصي كذلكي - 4

 التوحيد الدولي.للمهتمين بمجانا 

في الهياكل األساسية للبيانات المكانية شلى الصعيدين الوطني  األسماء الجغرافيةإدراج بيانات :  8/6

 واإلقليمي 

 

 إن المؤتمر،  

 

الموحدة عنصر حيوي في تنمية االقتصادات الوطنية بفعالية  األسماء الجغرافيةإذ يؤكد أن المعلومات المتعلقة ب

 في جميع البلدان، 

 

تستخدم كوسيلة شائعة للوصول إلى المعلومات الجغرافية والهياكل األساسية  األسماء الجغرافيةوإذ يالحظ أن 

 للبيانات المكانية، 
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ر بأن مؤتمـر األمـم المتحـدة اإلقليمـي الخـامس عشـر لرسـم الخرائـط آلسـيا والمحيـط الهـادئ،  وإذ يذكاِّ

الوطني واإلقليمي لألسماء الجغرافية، أقر بتعزيز برامج التوحيد  2000المعقـود في كوااللمبـور في عـام 
21

 ، 

 

بأن مؤتمـر األمـم المتحـدة اإلقليمـي السـابع لرسـم الخرائـط لألمريكتـين، المعقـود في نيويـورك في  يذكار أيضا

الموحدة والثابتة بوصفها مجموعة من البيانات األساسية في الهياكل  األسماء الجغرافية، أقـربأهمية 2001عـام 

سية الوطنية واإلقليمية للبيانات المكانيةاألسا
22

 ، 

 

الموحـدة في االعتبـار عنـد إنشـاء هيـاكل أساسـية  األسماء الجغرافيةـأن تؤخـذ البيانـات المتعلقـة بب يوصـي

 وطنيـة وإقليميــة للبيانــات المكانية وأن تدرج في عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ. 

 

 الطبوغرافية  األسماء  وأشكال تبادل البيانات المتعلقة بمعاييـر :  8/7

 

 إن المؤتمر،  

 

قـد أوصــى، في قــراره م  األسماء الجغرافيةأن مؤتمـر األمـم المتحـدة السـابع المعـني بتوحيـد  إذ يشـير إلى

الموحدة على الصعيد الوطني، وإقامة اتصال مع  األسماء الجغرافية، بــأن يجــري بصــورة رقمية تبادل 7/6

 اتحاد اليونيكود، 

 

قـد أوصـى، في قـراره  األسماء الجغرافيةأيضا إلى أن مؤتمر األمم المتحـدة السـابع المعـني بتوحيـد  وإذ يشير

 ، بإقامـة اتصـال مع المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، 7/31م 

 

قـد أقـام مؤخـرا اتصـاال مـع كـل مـن  األسماء الجغرافيةمـم المتحـدة المعـني بأن فريق خبراء األ وإذ يالحظ

 اتحـاد اليونيكـود والمنظمـة الدولية لتوحيد المقاييس، 

 األسماء  أن هناك حاجة إلى وضع معاييـر دولية مناسبة للتبادل الرقمي للبيانات المتعلقة  وإذ يالحظ أيضا

 الطبوغرافية، 

 

بـأن يشـجع بشـــدة، مــن خــالل عالقــات  األسماء الجغرافيةق خـبراء األمـم المتحـدة المعـني بريـيوصـي ف

االتصــال الــتي أقامــها مــع المنظمات المعنية بالمقاييس، على وضع معاييـر دولية للتبادل الرقمي للبيانات 

 الطبوغرافية وأصولها.  األسماء  المتعلقة ب
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 الطبوغرافية وأصولها  األسماء  إجراءات جمع البيانات المتعلقة ب:  8/10 

 

 إن المؤتمر،  

 

لمؤتمـر  4مـن الميـدان مثلمـا ورد في التوصيـة بـاء مـن القـرار  األسماء الجغرافيةإلى أهميـة جمـع  إذ يشيــر

للمؤتمر  27، وعلى النحو المشار إليـه في القرار األسماء الجغرافيةاألمـم المتحــدة األول المعــني بتوحيد 

 الثاني، 

 

الحاجة المتزايدة لوضع أسماء جغرافية تتسم بدرجة عالية من الدقة والشمول والمعلومات المرتبطة  وإذ يدرك

 ا، به

 

مـن جميـع الفئـات السـتخدامها في بيئـة نظـام المعلومـات  األسماء الجغرافيةعلـى  وإذ يالحـظ الطلـب المـتزايد

 المتخصصة والمتعددة األغراض،  اآلليةالجغرافيـة، فضـال عـن استخدامها في قواعد البيانات 

، ووضـع اإلجـراءات األسماء الجغرافيةا الحالية لجمـع البيانـات المتعلقـة بتهبتوسيع إجراءا يوصي الحكومات

 . األسماء الجغرافيةمـن جميـعالمصادر المقبولة من أجل تلبية احتياجات مستخدمي  اء  األسملجمـع 

 

األسماء ب الـتي يتعهـدها فريـق خـبراء األمـم المتحـدة المعـني األسماء الجغرافيةقاشدة بيانات :  9/6

 الجغرافية

 

 إن المؤتمر،   

 

 الـتي والعشرين الثانيـة دورته في أوصى األسماء الجغرافيةب المعني المتحدة األمم إلى فريق خبراء إذ يشير 

 خاصة موثوقة بيانات قاعدة بإنـشاء ،2004أبريـل /نيـسان 29إلى  20الفتـرة مـن  نيويـورك في في عقـدت

  الرئيسية، والمدن البلدان بأسماء

 

من  المتحدة األمم في اإلحـصاءات شـعبة إطار أمانة فريق الخبراء في تبذله إلى ما وإذ ينظر  بعين  االعتبار 

 صيغة في العالم أنحاء كافة في الرئيـسية والمـدن البلـدان أسمـاء تتـضمن بيانات قاعدة إلنشاء مستمرة جهود

  جغرافيا، وموثقة الكتابية واألشكال اللغات متعددة

 

 مقرر هو كما الوطنية، اإلداريـة التقـسيمات عـن اإلطاريـة األساسـية البيانـات مجموعـات إتاحـة بـأن  وإذ يقر 

 المتحدة األمم فريق رعاية تحت المنفـذ الثـاني اإلداري المستوى على الحدود بيانات مجموعة مشروع في

 االقتصادية - االجتماعية الظواهر بالنـسبةلتحليل األهميـة شـديد الجغرافيـة، أمـر بالمعلومـات المعني العامل

  وتدبرها،
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 فيمـا المتحدة األمم في الخـرائط رسـم مـن قـسم بـدعم المتحدة، األمم في اإلحصاءات بأن تقوم شعبة يوصي 

 الثاني فيما اإلداري المستوى علـى الحـدود بيانـات مجموعـة مـشروع ومـن األساسـية، يخـص الخـرائط

 األمم مع فريق خبراء ظل التعاون في بالعمـلاإلداريـة،  البيانـات المتـصلة بالتقـسيمات مجموعـات يخـص

 بيانات قاعدة تطوير وإغناء وصيانة مواصلة األعـضاء، علـى والـدول األسماء الجغرافيةب المعني المتحدة

 تـشمل كانـت والـتي ،األسماء الجغرافيةب المعني المتحدة األمـم فريـق خـبراء يتعهـدها الـتي األسماء الجغرافية

 . الرئيسية والمدن والعواصـم البلـدان أسمـاء األمـر بـادئ في

 

 ومعانيها  األسماء الجغرافيةنرر المعلومات المتعلقة بأصل :   9/7  

 

 إن المؤتمر،  

 

 بتوحيد المعني األول المتحدة األمم مؤتمر اتخذه الذي 1/4 القرار في الواردة باء التوصية إلى إذ يشير  

 المكتوبة باألشكال المتعلقة توجيهيـة للبحـوث مبـادئ تتـضمن التوصـية الـتي ، وهـياألسماء الجغرافية

   ومعانيها، الجغرافية لألسماء والمنطوقة

 

 ،األسماء الجغرافية بتوحيـد المعـني السابع المتحدة األمم الذي اتخذه مؤتمر 7/9إلى القرار   وإذ  يشير أيضا 

 المؤتمر وقرارات ألهداف التـرويج أجـل مـن اإلنترنـت شـبكة توفرهـا التي باإلمكانات فيه سلم والذي

 الموحدة األسماء   لترويج اإلنترنت البلـدان مواقـع علـى تنشئ بأن وأوصى أرض الواقع، على وتجسيدها

  بها، الخاصة

 

فهـم  تعزيز إلى 8/9 قراره في اعد األسماء الجغرافية بتوحيد المعني الثامن المتحدة األمم مؤتمر أن وإذ يالحظ 

   والوطني، واإلقليمي المحلـي الـصعد علـى والهويـة للتـراث بالنـسبة األسماء الجغرافيةأهميـة 

 

 تذكي أن يرجح التي التراثيـة شأن مـن جوانـب المعلومـات جانبا ذا يمثل األسماء الجغرافية معنى بأن  وإذ يقر 

 مجال في اإلنسان بها يضطلع التي لألنـشطة العـالمي بالطابع الوعي نفسه الوقت في وتعزز بالهوية اإلحساس

  التسميات،

 

 تسنى، حيثما اإلنترنت، على المنشورة أو المطبوعة الوطنية البيانات وقواعد المعاجم في تدرج بأن يوصي 

 مع جنب إلى جنبا علمية، أو/و مـصادرشعبية إلى فيها يستندو ومعانيها، األسماء الجغرافية أصل عن معلومات

 . الصلة ذات التقنية المعلومات
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 (دخيلة )ال جنبيةاأل األسماء      -14 

 

 التقليدية( األسماء  االصطالدحية  و  األسماء  )  جنبيةاأل األسماء  :   قائمة     28/ 2

 

 المؤتمر،إن 

 على الصعيد الدولي، األسماء الجغرافيةفي تيسير توحيد  فى  إذ يرغب

 

التقليدية( تشكل أجزاء حية وحيوية من  األسماء  وصطالحية اال األسماء  األجنبية ) األسماء  بأن بعض  يقروإذ 

 اللغات،

التقليدية( ال تزال في اللغة بعد أن  األسماء  وصطالحية اال األسماء  األجنبية ) األسماء  بأن بعض  كذلك يقر وإذ

 تقلصت الحاجة إليها،

 

المستخدمة حاليا، وأن تستعرضها  جنبيةألا األسماء  لوطنية لألسماء الجغرافية قوائم ببأن تعد السلطات اوصي ي

 .ألغراض الحذف الممكنة، وأن تنشر النتائج

 

 األجنبية األسماء    :  2/29

1 

 المؤتمرإن 

 

 األجنبية، األسماء  باستصواب الحد من استخدام  يقروإذ 

 

لدخيلة المسماة ا األسماء  بأن يتم، في إطار التوحيد الدولي لألسماء الجغرافية، خفض استخدام تلك يوصي 

 .كيانات جغرافية تقع كليا داخل دولة واحدة إلى أقصى حد ممكن وبأسرع وقت ممكنل

2 

 

 المؤتمر،إن 

 

 ، حتى في االستخدام الوطني، مكانتها تفقد جنبيةاأل األسماء  بأن يقر وإذ 

 

التسميات الحد من ينبغي النظر في ، بأن  بأنه في المنشورات المعدة لالستخدام الوطني فقط وصيي      -1

 ؛جنبية ألا

 األسماء  في الحاالت التي يحتفظ فيها ب ة الرسميةالمحلي شكلاألتضاف   ه ينبغى أن بأن وصي كذلكي     -2

 .أقصى حد ممكنب ألجنبيةا
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 المؤقتة لألسماء المودحدةالقوائم   :  2/35

 

 المؤتمر،إن 

 

 بأن النشر النهائي للمعاجم الجغرافية الوطنية الكاملة قد ال يكون ممكنا على الفور في بعض البلدان، سلميوإذ  

 

 الموحدة المتاحة لالستخدام الدولي، األسماء  بضرورة وجود مخزون أساسي من  سلم كذلكيوإذ 

 

 األسماء  واستخدام  دخيلةال األسماء  هتمام الشديد الذي أعربت عنه مختلف البلدان في إلغاء اإل ضع في اعتبارهيوإذ 

 الموحدة على الصعيد الوطني، وبغية التعجيل بهذه العملية،

 

أسماء الكيانات الجغرافية، بما في ذلك ب تشجع البلدان، في غضون ذلك، على نشر قوائم موجزة صي بأنيو - 1

 ارية، في غضون فترة زمنية معقولة؛اإلد التقسيمات

 

تم  والذى غير روماني  بنص رسميا األسماء  كتابة هذه عند ، مكانقدر اإلب، البلدان  تقوم وصي كذلك بأني - 2

األسماء مم المتحدة المعني بتوحيد االول والثانى لألمؤتمرالبالحروف الالتينية في له االتفاق على نظام الكتابة 

 بالحروف الالتينية وفقا لتلك النظم في القوائم.المكتوبة   األسماء  ينبغي إدراج  فأنه  ،الجغرافية

 

 األجنبية األسماء  دراسة :  3/18

 

 المؤتمر،إن 

 

قد ، األسماء الجغرافيةالصادر عن مؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني لتوحيد  28أنه وفقا للقرار  الحظيإذ 

التسميات األجنبية حيث أن عددا من البلدان قد حددت أو أعدت، أو تعد، قوائم بأسماءها أحرز تقدم في مسألة 

 الخاصة،

 

 في جميع البلدان،متماثال مع ذلك بأن التقدم لم يكن  يقرإذ و

 

مقاربات يتطلب  دخيلةال األسماء  اللغات والفئات اللغوية المختلفة من   من أنواعأن تقليص كال  درك كذلكيوإذ 

 مختلفة،

 

 : يوصي بما يلي
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، مع اإلشارة إلى القوائم جنبيةاأل األسماء  أن تواصل البلدان المعنية العمل على إعداد قوائم مؤقتة ب ( أ)

 المناسبة للحذف المبكر؛

 

يساهم فريق الخبراء في تبادل المعلومات فيما بين البلدان المعنية بشأن نتائج الدراسات التي تجريها تلك   ( ب)

 .جنبيةلمختلف فئات التسميات األالبلدان 

 

 األجنبية األسماء  قوائم :    19/ 3

 

 المؤتمر،إن 

 

يدعو كل بلد  األسماء الجغرافية  لمؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني بتوحيد 28أن القرار  ضع في اعتبارهيإذ 

 المستخدمة حاليا، جنبيةألا األسماء  إلى إعداد قائمة ب

 

، التي أعدها ذلك E / CONF.69 / L.1" الوارد في الوثيقة جنبيةتعريف كلمة "التسميات األ ان وإذ يالحظ

 ،المؤتمر
23 

 

مشكوك فى المدلول الدقيق  في شكله الحالي يجب أن يسفر عن قوائم هائلة 28أن تنفيذ القرار  الحظ كذلكيوإذ 

 ،لها 

 

التي  تلك : جنبيةاأل األسماء  فئات من من  ما يلي 28القوائم المشار إليها في القرار ب  بعدم تضمين يوصي

؛ تلك التي تختلف أداة التعريفتختلف عن االسم الرسمي فقط عن طريق إغفال أو إضافة أو تغيير التشكيل أو 

 أو االشتقاق؛ تلك التي تنشأ عن ترجمة مصطلح عام. لتصريفعن االسم الرسمي با

 

 األجنبية األسماء  تخفيض :     4/20

 

 المؤتمر،إن 

 

األسماء الصادرين عن مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني بتوحيد  19و  18أنه وفقا للقرارين  إذ يالحظ

أعد عدد من الدول كما المستخدمة،  جنبيةاأل األسماء  أحرز مزيد من التقدم في تخفيض عدد  قد ،الجغرافية

 ،جنبيةاألقوائم بأسماءها 

 نفذ بنفس القدر من جانب جميع الدول،يالمستخدمة لم دخيلة ال األسماء  أن تخفيض درك يوإذ 

 

 جنبيةاأل األسماء  ض عدد يخفتأنه ينبغي باستمرار استعراض األساليب والمبادئ الرامية إلى  درك كذلكيوإذ 
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محتوى الخرائط المستخدمة من أجل التنفيذ السريع للقرار، وتفهم أنه ليس من الممكن لجميع البلدان أن تحكم 

 واألطالس المنشورة داخل أقاليمها،

 

وتنشر بين أقواس مع االسم مقتصدا التي تثير مشاكل دولية استخداما جنبية األ األسماء  بأن تستخدم يوصي 

 لمعياري المقبول وطنيا.ا

 

 أسبقية األشكال الرسمية الوطنية لألسماء الجغرافية :   13/ 5

 

 المؤتمر،إن 

 

 20، والقرار األسماء الجغرافيةالصادر عن مؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني بتوحيد  28إلى القرار  شيريإذ 

 ،األسماء الجغرافيةوحيد بت لمؤتمر األمم المتحدة الرابع المعني

 

ذات  المجاالتفى  في رسم الخرائط و جنبية ألا األسماء  تم إحراز تقدم في الحد من استخدام قد  أنه الحظيوإذ 

 الصلة،

 

 يجري بمعدالت مختلفة في بلدان مختلفة،جنبية ألا األسماء  أن التخفيض في استخدام  الحظيوإذ 

 

تؤدي دورا هاما وفعاال  األسماء  إلى أن العديد من المنظمات العامة والخاصة غير سلطات  إذ يضع فى اإلعتبارو

 ،جنبيةفي نشر أسماء األماكن األ

 

 ؛جنبيةاأل األسماء  بإجراء مزيد من التخفيض في استخدام  وصيي - 1

 

بما في ذلك المؤسسات التعليمية وشركات النقل  على وجه التحديد، بأن تكثف البلدان جهودها لإلقناع يوصي، - 2

األسماء في منشوراتها، أو على األقل، زيادة استخدام  جنبيةاأل األسماء  ووسائط اإلعالم، للحد من استخدام 

 (؛حليةالم األسماء  في شكلها الموحد المحلي )أي  الجغرافية

 

وثائق، تعطي األسبقية من ال في المنشورات والخرائط وغيرها دخيلةال األسماء  وصي أيضا، حيثما تستخدم ي - 3

 .لألسماء الرسمية الوطنية
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األسماء بالفريق العامل المعني بالتسميات األجنبية التابع لفريق خبراء األمم المتحدة المعني :  8/4

  الجغرافية

 إن المؤتمر، 

 

الـتي اتخذهـا مؤتمــر األمــم المتحــدة الثــاني المعــني بتوحيــد  38و  31و  29و  28إلى القـرارات  إذ يشـير

الـذي اتخـذه  20اللذين اتخذهما المؤتمر الثالث، والقـرار  19و  18، وإلى القراراين األسماء الجغرافية

اللذين اتخذهما   10و 4الـذي اتخـذه المؤتمـر الخـامس، فضـال عـن القرارين  13لمؤتمـر الرابـع، والقـرار ا

ـذي اتخـذه المؤتمـر الثـالث، والقـرار ال 7الـذي اتخـذه المؤتمـر الثـاني، والقـرار  35المؤتمــر األول، والقـرار 

 الـذي اتخذه المؤتمر الرابع،  4

 

أنه على الرغـم مـن أن الهـدف العـام يتمثـل في الحـد مـن اسـتعمال التسـميات األجنبيـة، فـإن االتجـاه  إذ يالحظ

 السـائد في العديـد من البلدان يشير إلى الزيادة في استعمالها، 

 

 األسماء  تخـاذ تدابـير مثـل تصنيـف اسـتعمال التسـميات األجنبيـة، ونشـر أدلـة لنطـق بـأن ايعـترف  

توجيهيـة تكفـــل اسـتعمال التسـميات األجنبيـة بصـورة ال تنطـوي علـى  المحليــــة، ووضـــــع مبـــــادئ

 نبية، دالالت سياسـية، مـن شـأنه أن يســاعد علــى خفــض عــدد التســميات األج

 

األسماء بإنشاء فريق عامل معني بالتسميات األجنبية تابع لفريق خـبراء األمـم المتحـدة المعـني بتوحيـد يوصي 

 ليقـوم بـإعداد مثل هذه التدابير المذكورة أعاله.  الجغرافية

 

 / شام )الرونة(الكتابة بالحروف الالتينية   - 15

 

 للكتابة بالحروف الالتينية مودحد نظام  :   9/ 1

 

 المؤتمر،إن 

 

االزدواجية واالرتباك الناجم عن وجود نظم مختلفة للكتابة بالحروف الالتينية على أساس  إذ يضع فى اإلعتبار

 ،تلقيةلمالتركيب الصوتي للغات ا

 

إلى المبادئ مستندا ،  لكتابة بالحروف الالتينيةموحد لنظام  الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن وصي ببذلي - 1

 ؛من أجل التطبيق الدولى،  التينيةغير أو كتابة  أبجدية  لكل العلمية، 

 

اللجنة المقترحة الدائمة لألمم المتحدة لفريق الخبراء  بإنشاء فريق عامل خاص تحت مسؤولية وصي كذلكي - 2

ركز على هذا الموضوع بغية إجراء دراسة مقارنة لمختلف نظم يأن حيث ينبغى عليه  األسماء الجغرافيةالمعنى ب
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 ؛األسماء الجغرافيةالكتابة بالحروف الالتينية وتحليل مزاياها وعيوبها كوسائط لتوحيد 

 

التي أعربت عنها مختلف الهيئات الدولية  بأن ينظر هذا الفريق العامل الخاص في اآلراء وصي كذلكي - 3

أو كتابة كل أبجدية موحد للكتابة بالحروف الالتينية لمن نظام  إيجاد سبل لتحقيق االعتمادوالوطنية، والسعي إلى 

 في أقرب وقت ممكن. لغرض التطبيق الدولى  التينية غير 

 

 شالمات التركيل المصادحبة للحروف فى األبجدية الالتينية :   1/10

 

 المؤتمر،إن 

 

وعالمات التشكيل التي ترافق الحروف األبجدية الرومانية من العديد من اللغات هي  العالمات النطقيةأن  دركيوإذ 

، وطول ودرجة االنفتاح نبرة اللهجةعن سمات أساسية مثل  لذين يعبرون جزء ال يتجزأ من هجاء هذه اللغات، وا

 نطق والمعنى،للجوانب هامة من من حروف العلة، وغيرها 

 

المكتوبة رسميا في هذه الحروف الهجائية من قبل البلدان المعنية غير  لجغرافيةاألسماء ابأن تظل جميع  وصيي

 .معدلة، وأن تحافظ على عالماتها المميزة، بل وحتى عندما تكون مكتوبة بحروف كبيرة

 

 نرر نظم الكتابة بالحروف الالتينية :   2/13

 

 المؤتمر،إن 

 

عدد من النظم من أجل الكتابة بالحروف الالتينية لمختلف الحروف الهجائية ألغراض رسم الخرائط  وقد  إعتمد

 الدولية،

 

 بأن تنشرها األمم المتحدة في كتيب لنشره على نطاق واسع على أعضائها. وصيي

 

 

 مودحد لكل نظام كتابة غير التينيةللكتابة بالحروف الالتينية نظام  :  3/25

 

 المؤتمر،إن 

 

في إعداد  األسماء الجغرافيةأنه لم يتم إحراز أي تقدم منذ مؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني بتوحيد  الحظيإذ 

 للكتابة بالحروف الالتينية لعدد من اللغات الهامة، موحدنظام 
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شارك بعد في فيها تلك اللغات لم ت نطق البلدان التي تتلك أن هذه الحالة ترجع أساسا إلى أن  الحظ كذلكيوإذ 

األسماء ومؤتمر األمم المتحدة المعني بتوحيد  األسماء الجغرافيةدورات فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب

 ،الجغرافية

 

 باستصواب إعداد نظام للكتابة بالحروف الالتينية لهذه اللغات، يقروإذ 

 

 م المتحدة في هذا الشأن.التابع لألم األسماء الجغرافيةبأن ينظر فريق الخبراء المعني ب يوصي

 

 مبادئ توجيهية للنظر في نظم الكتابة بالحروف الالتينية:   4/15

 

 المؤتمر،إن 

 

 بالحاجة إلى ضمان أقصى قدر من االستقرار في نظم الكتابة بالحروف الالتينية، يقرإذ 

 

 ،أن من الصائب وضع مبادئ توجيهية تنظم النظر في نظم الكتابة بالحروف الالتينية الحظيوإذ 

 

 ،التوحيد على الصعيد الوطنيالحظ كذلك المبدأ القائل بأن التوحيد الدولي ينبغي أن يستند إلى يوإذ 

 

فيها إال بشرط أن تقوم أن تكون نظم الكتابة بالحروف الالتينية الجديدة لالستخدام الدولي وال ينظر وصي بي  -1 

 (؛الخرائط و الرسوم البيانية)فى منتجاتتهم من رسم الخرائط  الدول الراعية بتنفيذ هذه النظم 

 

 .من قبل لالستخدام الدولي بأن تمتنع الدول عن تنقيح النظم المعتمدة وصي كذلكي  -2 

 

 

 نظم الكتابة بالحروف الالتينية إلنجازمبادئ توجيهية :   16/  4

  

 المؤتمر، إن 

 

، األسماء الجغرافيةالذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة األول المعني بتوحيد  9صحة القرار ؤكد من جديد يإذ 

 ،التينىللكتابة بالحروف الالتينية لكل نظام للكتابة غير  موحدنظام  إنجاز بشأن

 

متفق تكون  و، بالصعوبات التي ينطوي عليها الوصول إلى نظم الكتابة بالحروف الالتينية مع ذلكوإذ يقر  

 جميع البلدان، عليها من 
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، وال سيما داخل فريق خبراء األمم المتحدة مناسبة أن من الصائب إجراء مشاورات  يضع فى اإلعتبارإذ و

 ،األسماء الجغرافيةالمعني ب

 

الفريق العامل المعني من  األسماء الجغرافيةفريق الخبراء التابع لألمم المتحدة المعني ب يوصي بأن يطلب 

أن يناقش أي ،في دورته القادمة ، التينيةغير بحروف لكتابة بالحروف الالتينية لكل نظام للكتابة الموحد لنظام الب

 .خبراء في دورته التاليةال فريقنظام يمكن تقديمه إليه وأن يقدم تقريرا عن النتائج التي توصل إليها إلى 

 

 تنفيذ البلدان المزكية لنظم األمم المتحدة للكتابة بالحروف الالتينية   :    9/8

 إن المؤتمر، 

 

 ،األسماء الجغرافيةبتوحيـد المعـني الرابـع المتحـدة األمـم الذي اتخذه مـؤتمر ،4/15القرار  أن إذ يشير إلى 

 على النظم هذه المزكية الدول أو الدولة تطبق أن شريطة الالتينية بالحروف الكتابة نظم في النظر إلى دعا

  وطنية،ال  خرائطها إعداد

 

 لالستعمال المعتمدة النظم تنقح أال ينبغي أنه مفاده الذي ذاته، القرار في المبين العام المبدأ على وإذ يعد التأكد 

  الدولي، الصعيد على

 

 الدولة تواجه علـى الـصعيد الدولي، قد الالتينيـة بـالحروف الكتابـة نظـام بأنـه، بعـد اعتمـاد مع ذلك يسلم  وإذ  

 الصعيد على تنفيذه في صعوبات النظـام،  اعتمـاد   وقت الحساب في تكن المزكية، ألسباب لم الدول أو

  الوطني،

 

 مدى في إعـادة النظر إمكانيـة األسماء الجغرافيةب المعـني المتحـدة األمـم لفريـق خـبراء  بأن تتاح يوصي 

 غضون في المزكية الدول أو الدولة رسميا تنفذه دولي اولم اعتمد الالتينية كتابة بالحروف نظام أي صالحية

 ها.ذات الزمنية الفترة بعد تنفذه الدول أو الدولة تلك تعد لم أو اعتماده ، قرار اتخاذ من سنوات عشر

 

 غاتطبقا للالكتابة بالحروف الالتينية   -16

 

 شالمات التركيل التي ترافق الحروف األبجدية العربية.:   1/11

 

 ،إن المؤتمر

 

باألبجدية العربية  بالشكل   األسماء الجغرافيةبأن الممارسة الحديثة  قد استلزمت التخلى عن كتابة   إذ يدرك

 القياسى ، أى بالشكل  التقليدى ،
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في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك  األسماء الجغرافيةالدول الناطقة بالعربية بتقديم وثائق كاملة لجميع  يوصي

توفير جميع حروف العلة ورموز الحروف  الغير متحركة والساكنة  المزدوجة عن طريق عالمات التشكيل 

 ية مثل نقاط العلة والشدة والهمزة والسكون.العرب

 

 التينيةالحروف الالعربية ب األسماء الجغرافيةكتابة :   12 /1

 

 إن المؤتمر،

 

نظام الكتابة بالحروف الالتينية الذي يجري استخدامه حاليا في النقل الحرفى لألسماء الى الحروف إذ يالحظ 

 البلدان الناطقة بالعربية، مثل ليبيا والمملكة العربية السعودية،الالتينية ألجل الخرائط الرسمية لبعض 

 

اختالف نظام الكتابة بالحروف الالتينية المستخدم في رسم الخرائط الحالي للبلدان الناطقة  وإذ يالحظ كذلك

 بالعربية األخرى، مثل لبنان وسوريا،

 

 بالعربية ،تنوع النظم المستخدمة في البلدان األخرى الناطقة واذ يدرك 

 

الدول الناطقة بالعربية التي تنوي إنتاج خرائط أو معاجم جغرافية بالحروف الالتينية  من أجل اإلستخدام  يوصي

العربية بالحروف الالتينية  األسماء الجغرافيةالرسمي ،التحقق من إمكانية االتفاق على نظام موحد لكتابة 

لالستخدام الرسمي في جميع البلدان الناطقة باللغة العربية، أو بدال من ذلك، إذا ثبت أن نظام كتابة موحد 

بالحروف الالتينية  غير عملي، يمكن فى هذه الحالة فقط  استخدام نظامين أثنين ، أحدهما  معتمد على النظام 

 على  االنجليزى.الفرنسي للنقل الحرفى واألخر 

 

 اإليرانية بالحروف الالتينية األسماء الجغرافيةكتابة    :  1/13

 

 المؤتمرإن 

 

سماء للكتابة بالحروف الالتينية لألأن إيران اعتمدت رسميا واستخدمت لسنوات عديدة نظاما  إذ يالحظ

 ،ةالفارسي كتابةالجغرافية اإليرانية من ال

 

 أن هذا النظام يتماشى مع المبادئ اللغوية العلمية المتعلقة بالتحويل بين أنظمة الكتابة، وإذ يالحظ كذلك

 

لألسماء الجغرافية  نقل الحرفى وصي بأن يعتمد النظام الذي وضعته حكومة إيران في المنشور المعنون "الي

ليزية، بوصفه النظام الدولي ج(، في نسخته اإلن1966الفارسية إلى األبجدية الالتينية" )في أيلول / سبتمبر 

 ة.الفارسي كتابةللكتابة بالحروف الالتينية لألسماء الجغرافية اإليرانية من ال
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 التايالندية بالحروف الالتينية األسماء الجغرافيةكتابة :  14/  1

 

 المؤتمر،إن 

 

لألسماء الجغرافية من الحروف التمثيل الصوتى بالنظام العام المعدل الذي يستخدم حاليا رسميا في  عترفيإذ 

 ،التايلندية الى الالتينية

 

 خريطة الرسمية الثنائية اللغة لتايلند،فى التطبيق ذلك النظام  الحظيوإذ 

 

 أنه ال يوجد نظام متنافس على كتابة التايلندية بالحروف الالتينية، الحظ كذلكيوإذ 

 

باعتماد النظام العام المعدل للمعهد الملكي لتايلند وصيي
24

 األسماء الجغرافيةلكتابة بوصفه النظام الدولي  

 التايلندية بالحروف الالتينية.

 

 الصينية بالحروف الالتينية األسماء الجغرافيةكتابة  :   1/15

 

 المؤتمر،إن 

 

 ،الصينية بالحروف الالتينية  األسماء الجغرافيةلكتابة الطبيعة المعقدة للغاية للمشاكل المتصلة  دركيوإذ 

 

 ،الصينية بالحروف الالتينية األسماء الجغرافيةلكتابة  موحدبالحاجة إلى اعتماد نظام  وإذ يسلم كذلك

 

إلهتمام إبإيالء  األسماء الجغرافيةب يناللجنة الدائمة المقترحة لألمم المتحدة من الخبراء المعنيبأن وصي ي - 1

ستخدمه حاليا حكومة الصين من أجل كتابة خرائطها الرسمية وكتبها تنظام الكتابة بالحروف الالتينية الذي ل

 كتابة بالحروف الالتينية ؛اخر لل نظامالمرتبطة ب األسماء الجغرافيةوغيرها من الوثائق التي تتناول 

 

مة ئللنظر في مدى مال األسماء الجغرافيةلجنة الخبراء الدائمة التابعة لألمم المتحدة المعنية  وصي كذلكي - 2

 .بالحروف الالتينية  الصينية األسماء الجغرافيةكتابة لهذا النظام للقبول كمعيار نظام 

 

 التينيةالنقل الحرفي من األمهرية إلى األبجدية ال : 1/17

 

 المؤتمر،إن 

 

 ،التينيةلنقل الحروف األمهرية إلى الحروف األبجدية ال موحدبالحاجة إلى اعتماد نظام  سلميوإذ 
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 النقل الحرفىالتابعة لألمم المتحدة في نظام  األسماء الجغرافيةبأن تنظر لجنة الخبراء الدائمة المعنية بوصي ي

من األمهرية إلى اللغة اإلنكليزية الذي ستعتمده السلطة الوطنية األثيوبية لألسماء الجغرافية لقبوله كنظام دولي 

 . التينيةاألبجدية الباإلثيوبية  األسماء الجغرافيةلكتابة  قياسى

  

 األبجدية السيريلية البلغارية : 5 /2

 

 المؤتمر،إن 

 

سماء الجغرافية للتحويل لالتينية لألأن بلغاريا اعتمدت رسميا واستخدمت منذ عدة سنوات نظاما  الحظيإذ 

 من األبجدية السيريلية البلغارية، لبلغاريةا

 

النقل الحرفى إلى نظام بالبلغارية موجودة حاليا  األسماء الجغرافيةأن هناك مجموعة كبيرة من الحظ أيضا يوإذ 

 ،BGN/PCGN 1952  البلغارية السيريلية البلغارية الالتينية من 

 

ليزية، جإلنا نسخته لألسماء الجغرافية ب ضبط التهجئة والتمثيل الصوتى  مجلسالنظام الذي وضعه  بأن وصيي

(، مع إضافة 1972)صوفيا، باللغة الالتينية البلغارية  التمثيل الصوتى والنقل الحرفى لألسماء الجغرافية نظام 

كنظام دولي يعتمد ،  اللغات السيريلية البلغارية الستخدامها كمجموعة فقط حروف الحروف البديلة لبعضبعض 

 البلغارية بالحروف الالتينية من األبجدية السيريلية البلغارية. األسماء الجغرافيةلكتابة 

 

 (2/5ملحق )
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 وغوسالفيالي اتالسيريليات األبجدي :  2/6

 

 المؤتمر،  إن 

 

أن ابجديتين كانا يستخدمان منذ زمن طويل استخدام رسمى في يوغوسالفيا، هما االبجديه الرومانية يسلم بإذ 

 والسيريلية 

بأن الكتابة بالحروف الالتينية في يوغوسالفيا تجري في المعاجم الرسمية والخرائط وفقا لنظام  سلم كذلكيوإذ 

 موحد،

 

األماكن المأهولة( الذي نشره  معجم) Imenik Mestaور الرسمي يعتمد النظام المستخدم في المنش وصي بأني

للتحويل لالتينية من ، بوصفه النظام الدولي 1971المكتب اإلحصائي االتحادي، بلغراد، الطبعة األخيرة لعام 

 .يوغوسالفيةالمستخدمة رسميا في يوغوسالفيا لألسماء الجغرافية الاألبجدية  السريلية 

 

 ألبجدية األمهرية بالحروف الالتينية لالكتابة  : 2/7

 

 المؤتمر، إن 

 

 ، لالتينيةلنقل الحروف األمهرية إلى األبجدية اموحد بالحاجة إلى اعتماد نظام  سلميوإذ 

 

 (1962)الطبعة الثانية المنقحة، آب / أغسطس  بإعتماد نظام النقل الحرفى من األمهرية الى األنجليزية يوصي

لكتابة  قياسىقبولها كنظام دولي ، رسم الخرائط والجغرافيا ل ىاإلمبراطوري األثيوبي التي اعتمدها المعهد

 .بالحروف الالتينيةاإلثيوبية  األسماء الجغرافية

 

 التينيةالحروف الكتابة الألسماء الجغرافية العربية ب : 8/  2

 

 المؤتمر، إن 

 

األسماء الصادرين عن مؤتمر األمم المتحدة األول المعني بتوحيد  12و  11القرارين  ضع في اعتبارهيإذ 

 1971، وإذ يالحظ النظام الذي اعتمده الخبراء العرب في المؤتمر الذي عقد في بيروت في عام الجغرافية

 والذي يرد في مرفق الوثيقة 
25

E/CONF.61/L.77, 

 

 التعديالت العملية التي أجراها واتفق عليها ممثلو البلدان الناطقة بالعربية في مؤتمرهم،  الحظ كذلكيوإذ  
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، من أجل E/CONF.61/L.77  باعتماد نظام بيروت المعدل، على النحو المبين في مرفق الوثيقة يوصي

 .يعترف رسميا بهذا النظام مابالحروف الالتينية داخل البلدان الناطقة بالعربية حيث األسماء الجغرافيةكتابة 

 

 تينيةالالحروف الالعبرية ب األسماء الجغرافيةكتابة  :    9/ 2

 

 المؤتمر،إن 

 

  / E / CONF.61للوثيقة 2و  1أن نظام الكتابة بالحروف الالتينية الوارد وصفه في الحاشيتين  ذ يالحظإ

L.15 ،
26
 قد قبلته وأقرته حكومة إسرائيل، 

 

 هذا النظام،تبعا لالطبوغرافية وأصولها موجودة  األسماء  كذلك أن هناك مجموعة كبيرة من  الحظيوإذ 

 

 في إسرائيل بالحروف الالتينية لالستخدام الدولي. األسماء الجغرافيةباعتماد هذا النظام لكتابة وصي ي

 

 التينيةالحروف الالخميرية ب األسماء الجغرافيةكتابة :  10/  2

 

 المؤتمر،إن 

 

 من أجل الكتابة بالحروف الالتينية لنظام الكتابة الخميرية، موحدإلى اعتماد نظام  سلم بالحاجةيإذ 

 

 يقبل النظام الوارد في الوثيقة وصي بأني
27 

E / CONF.61 / L.5 / Add.18  بوصفه النظام الدولي الموحد

 .بالحروف الالتينيةالخميريه   األسماء الجغرافيةلكتابة 

 

 من لغات المجموشة الهندية الديفنغارية النقل الحرفى الى الالتينية و:    11/ 2

 

 المؤتمر،إن 

 

الذي اعتمده مؤتمر  4المتعددة اللغات، الواردة في القرار  ناطقالفقرة )ج( من التوصية دال، الم إلى إذ يشير

 ،األسماء الجغرافيةاألمم المتحدة األول المعني بتوحيد 

 

الحروف بللغات الرسمية في المجموعة الهندية  األسماء الجغرافيةالحاجة إلى كتابة  اإلعتبار ضع فييوإذ 

 الالتينية الستخدامها في رسم الخرائط الدولي،
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من لغات المجموعة الهندية،  الديفنغارية و  لالتينيةإلى ال النقل الحرفىبأن جداول يوصي 
28
باستثناء السنهالية  

 لغات المجموعة الهندية. أبجديةمن  للتحويل الى الالتينية تعتمد التاميل، بوالمذكرة المتعلقة 

 

 تينيةالالحروف الالصينية ب األسماء الجغرافيةكتابة    :  3/8

 

 المؤتمر،إن 

 

أن مخطط األبجدية الصوتية الصينية هو مخطط األبجدية الرومانية الرسمية للصين، وأن قواعد النقل ب إذ يقر

 ألسماء األماكن الصينية باألبجدية الصوتية الصينية قد وضعت في الصين،حرفى ال

 

الصينية  األسماء الجغرافيةاألنسب لكتابة  واألبجدية الصوتية الصينية سليم لغويا وهمخطط  وإذ يالحظ أن

األسماء التهجئة الصوتية، ومعجم ببالحروف الالتينية، وأن أطلس جمهورية الصين الشعبية في اللغة الصينية 

اللغة اإلنجليزية( وغيرها من المواد قد نشرت بهجاء المعتاد الالتهجئة الصوتية الصينية )مع بالصينية  الجغرافية

 .مستخدم على نطاق واسعفي الصين وأن المخطط هو بالفعل 

 

كتابة بالحروف الالتينية لل  (Pinyin)إمكانية كاملة العتماد األبجدية الصوتية الصينية  وإذ يضع فى اإلعتبار

 لألسماء الجغرافية الصينية دوليا خالل فترة انتقالية مناسبة ،

 

الصينية  األسماء الجغرافيةلكتابة كنظام دولي   (Pinyin) ألبجدية الصوتية الصينيةاتعتمد  يوصي أن

 بالحروف الالتينية.

 

 الالتينيةالحروف كتابة الحروف العربية ب :   3/9

 

 المؤتمر،إن 

 

 حد لنقل اللغة العربية إلى اللغة الالتينية،مواألهمية التي تعلق على إنشاء نظام  إذ يضع فى إعتباره 

 

الجهود المبذولة فيما يتعلق بالنقل  الحرفى  والنتائج التي توصل إليها مؤتمر بيروت  وإذ يضع فى اإلعتبار 

األسماء ( والتعديالت التي أدخلت على أنظمة بيروت في مؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني بتوحيد 1971)

.ت المعدلالحظ الصعوبات التقنية والعملية التي واجهتها في تطبيق نظام بيروي، وإذ الجغرافية
29 

 

بأن تجتمع الشعبة العربية وتناقش االقتراح المغربي للتوصل إلى حل يقدم في الدورة الثامنة لفريق  يوصي 

 .األسماء الجغرافيةخبراء األمم المتحدة المعني ب
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 األبجدية السيريلية البلغارية  :  3/10

 

 المؤتمر،إن 

 

لم  األسماء الجغرافيةالصادر عن مؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني بتوحيد  5أن القرار  إذ يضع فى اإلعتبار

 يعد مالئما،

 

 :وصي باستبداله على النحو التاليي

 

 المؤتمر،"إن 

 

للكتابة بالحروف الالتينية   النقل الحرفى والتمثيل الصوتى نظام  1972الحظ أن بلغاريا اعتمدت في عام ي"وإذ 

، لألسماء الجغرافية  ضبط التهجئة والتمثيل الصوتى  مجلسأصدره  ذىالجغرافية البلغارية ، ال سماءلأل

 منذ ذلك الوقت، والذى قيد االستخدامصوفيا، 

 

وفقا لهذا  تمت عملية النقل الحرفى لهاالبلغارية قد  األسماء الجغرافيةأن عددا كبيرا من  وإذ يضع فى اإلعتبار"

 النظام،

 

أيضا أنه بالنسبة لألبجدية السيريلية البلغارية، فإن نظاما موحدا فقط يفي بمتطلبات التوحيد الدولي درك ي"وإذ 

 لألسماء الجغرافية،

 

البلغارية ، على النحو  النقل الحرفى والتمثيل الصوتى للتحويل لالتينية من األبجديةوصي بأن يعتمد نظام ي"

 البلغارية بالحروف الالتينية". األسماء الجغرافيةالمبين في المرفق أدناه، بوصفه النظام الدولي لكتابة 

 

 (3/10ملحق )
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 الكرواتية والسيريالية المقدونية ليوغوسالفيا-الصربية بجدية األ   :   3/11

 

 المؤتمر،إن 

 

 ،األسماء الجغرافيةلمؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني بتوحيد   6القرار  تحسينبالحاجة إلى  سلميوإذ 

 

ية لالكرواتية والسيري-الصربية بجديةالكتابة بالحروف الالتينية لألأن في يوغوسالفيا ان  وإذ يدرك كذلك

 لمده طويله في المعاجم الرسمية والخرائط،استخدامه المقدونية تم 

 

الجغرافيه األسماء  كتابةنظم الواردة في مرفق هذا القرار كنظم دولية ليوصي بأن يتم اعتماد ال

 .بحروف التينية الكرواتية والمقدونية بيوغوسالفيا-الصربية
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(3/11ملحق )
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 الهندية  من لغات الرعبة  الديفنغارية الى الكتابة الالتينية و  فىنقل الحرال : 12/ 3

 

 المؤتمر،إن 

 

 ،األسماء الجغرافية بتوحيد المعني الثاني المتحدة األمم لمؤتمر 11 القرار إلى إذ يشير

 

 E / CONF.69 / L.116 الوثيقة في الواردة والتعديالت التصويبات الحظي وإذ
30

 ) 

 

 للتطبيق، قابلة اآلن أصبحت بالتاميل المتعلقة المذكرة أن كذلك حظيال وإذ

 

 في المستنسخة الهندية، الشعبة لغات من الديفنغارية الالتينية و اللغةالى  الحروف نقل جداول باعتماد يوصي

       الوثيقة في المعدلة بصيغته ،األسماء الجغرافية بتوحيد المعني الثاني المتحدة األمم لمؤتمر التقنية الورقات

E / CONF.69 / L. 116، األوردو من وبنغالديش باكستان مع باالقتران الدراسات من مزيد بإجراء رهنا 

 .والبنغالية

 

 العبرية بجدية: الكتابة بالحروف الالتينية لأل  3/13

 

 المؤتمر،إن 

 

 ،األسماء الجغرافية بتوحيد المعني الثاني المتحدة األمم لمؤتمر 9 القرار تحسين إلى بالحاجة سلمي وإذ

 

 للنظام وفقا والخرائط الرسمية المعاجم جميع فينفذت  إسرائيل في الالتينية بالحروف الكتابة بأن كذلك سلمي وإذ

 الثاني، المؤتمر تقرير في المذكور

 

العبرية  األسماء الجغرافية لكتابة الدولي النظام بوصفه القرار هذا مرفق في الوارد النظام باعتماد وصيي

  .الالتينية بالحروف
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 العبرية بجديةالكتابة بالحروف الالتينية لأل

 دليل النقل الحرفى والنطق

 

 االستقصائية الدراسة نشرتها التي الخرائط من الالتينية بالحروف طبعاتال في الموجودة العبرية األسماء  

المعجم  في والمنشورة( البرلمان) الكنيست اعتمدها التي الرسمية للقواعد وفقا قد تم النقل الحرفى لها  إلسرائيل

 عم جنب إلى جنبا أدناه،  القواعد بهذه قائمةتوجد .1957 يناير/  الثاني كانون 23 المؤرخ 519 رقم الرسمي

 .إلنجليزيةمتحدثى اللغة ال لنطقمبسط ل دليل

 

 اللغة ها فى نفس تقريبا هي حروفلل الصوتية القيمةحيث  . إسرائيل في السائد النطق السفارديتم استخدام  

 .األخير المقطع علىه معظمالنبر  ذلك؛ خالف ذكر إذا إال اإلنجليزية

 

 من" الطبوغرافية إسرائيل خرائط في الجغرافية ألسماءالحرفى لالنقل " انظر اكتماال، أكثر مقالة على للحصول 

 مختصرة نبذة  مع العبرية،) 1969 ،4 رقم أوراق، الخرائط رسم إسرائيل، مسح تالمي، .م و كادمون. ن قبل

 .اليسار إلى اليمين من تكتب العبرية(. باالنجليزية

 

 

 مالدحظات

 

يضاعف  ساكن، باستثناء ما هو مبين في القائمة، داخل  (  ) (dagesh hazaq. إضافة نقطة )داجيش هزاق1

 .)  sh  استثناء الدياغراف ) حرفان يمثالن صوتا منفردا ( مضاعفة  الحرف ذات الصلة )مع قيمتها ويمثلها

اثنين من حروف العلة المتتالية أو بين حرف ساكن وحروف العلة.  ( تفصل قليال بين  (Alef)’  . عالمة ")أليف2

 بداية كلمة يتم حذفها في النقل الحرفي.في 

 . ال يحدث في بداية االسم.3

 (.(dagesh qal). في بداية اسم هذه األحرف تحمل نقطة )داجيش قال 4

 في النطق الغربى . vفى النطق الشرقى و   w. ينطق 5

وى النطق الحلقى يفصل قليال بين حرفين متتاليين أو بين حرف ساكن و حرف علة، و يق‘(‘ Ayin. عالمة )6

 لحرف العلة التالية

 (، والتي يتم حذفها في النقل الحرفى ، و شيفا ناء  sheva nah( من نوعين: شيفا ناه )  sheva. شيفا )7.

‘(sheva na الذى يمثلها حرف ، )e.والذي يحدث في بداية كلمة أو مقطع ، 

  .é، إذا ابرزت، يتم نقلة حرفيا الى  zere (the. في بعض الخرائط وفي المسرد التالي عالمة الزير )8
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 األسماء  مسرد المصطلحات الجغرافية في تركيبات 

 

فى الطبعات المكتوبة بالحروف الالتينية لخرائط المساحة إإلسرائيلية هي مترجمة من  األسماء الجغرافيةمعظم 

تحتوي على المصطلحات الجغرافية،   يتم النقل الحرفى لها كما يرد  أدناه .  األسماء  العبرية. العديد من هذه 

 .يدل على حالة "بناء"   - aالمؤنث والتى تنتهي في    األسماء  في  t-الالحقة 

 

  (semikhut " أي )of مثال   األسماء  "، وجدت في معظم تركيبات .Horba  خربة؛ =Horbat Be'ér  =

الجمع في كثير من األحيان وجدت في الخرائط مدرجة أيضا. حرف التعريف يشار إليها خربة البئر. صيغة 

 .he-أو، في حاالت خاصة، من قبل  ha-بالبادئة 
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 التينيةالكتابة غير ال نظمالتحويل إلى :  4/14

 

 ،المؤتمرإن 

 

 ،التينيةغير البالحروف التقدم الذي أحرز في الكتابة بالحروف الالتينية ألنظمة الكتابة  إذ يالحظ

 

 التينية،غير نظم كتابة بحروف ل إلى يالتحو بحث امكانية الحاجة إلى  دركيوإذ 

 

في تحويل نظم الكتابة غير العربية إلى  األسماء الجغرافيةبأن ينظر فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب يوصي

إلى  التينيةغير بحروف نظم الكتابة من ، وعلى وجه الخصوص، إذا كان ينبغي تحويل ةعربيبحروف  كتابة

 .التينيةاألبجدية ال يكون ذلك من خالل وسيط   ةعربي كتابة بحروف 

 

 الرعبة الهندية لغات منالديفنغارية الالتينية والكتابة  النقل الحرفى  إلى  :    4/17

 

 إن المؤتمر، 

 

لمؤتمر األمم  12والقرار  األسماء الجغرافيةلمؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني بتوحيد  11القرار  إذ يشير إلى

 ،األسماء الجغرافيةالمتحدة الثالث المعني بتوحيد 

 

 ةوالديفاناغاري التينيةحيط علما بالعمل الذي أنجز في مجال نقل الحروف إلى اليوإذ 
31

تم والتعديالت التي  

في المؤتمر الثالث قبولها 
32

 ، 

 

 الشعبة الهندية، فى  التقدم المحرز واألعمال المطلوبة  الحظ كذلكيوإذ 

 

تجري الشعبة الهندية مزيدا من الدراسات باللغة األردية والبنغالية باالشتراك مع خبراء باكستان  يوصي بأن - 1

 وبنغالديش؛

 

 .نكا في االضطالع بتلك الدراساتباالشتراك مع بوتان ونيبال وسري ال وصي كذلكي - 2

 

 التينية الحروف الالروسية ب األسماء الجغرافيةكتابة :  5/18

 

 المؤتمر،إن 

 

لهذا البلد  األسماء الجغرافية لكتابةأن اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية اعتمد رسميا نظاما  الحظيإذ 

 ، باألبجدية السيريلية الروسية ةالمكتوبمن  بحروف التينية 
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 أن هذا النظام قد طبق على الخرائط التي أعدت في االتحاد السوفياتي لالستخدام الدولي، الحظ أيضايوإذ 

 

، الوارد في مرفق 1983لعام  أغسطس بأن يعتمد نظام اإلدارة العامة للجيوديسيا ورسم الخرائط في يوصي 

األبجدية السيريلية  منبالحروف الالتينية المكتوبة  األسماء الجغرافيةهذا القرار، بوصفه النظام الدولي لكتابة 

 الروسية.

 

 

 (5/18ملحق )

 

 لى الحروف الالتينيةإحروف السيريلية الروسية من الجدول النقل الحرفى 
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 التينيةالحروف الاليونانية ب الجغرافيةاألسماء كتابة :    : 5/19

 

 المؤتمر،إن 

 

نوقش على نطاق واسع في مؤتمرات األمم المتحدة  التينيةأن تحويل األبجدية اليونانية إلى الحروف ال الحظيإذ 

 ،األسماء الجغرافيةودورات فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب األسماء الجغرافيةالسابقة بشأن توحيد 

 

 (ELOT 743)رقم  نظام القياسىالرأي اإليجابي الذي أعرب عنه في المؤتمر الرابع بشأن ال يالحظ أيضاوإذ 

 الصادر عن منظمة التقييس اليونانية، الذي أعدته اليونان وقبرص،

 

 سماء اليونانية ،التمثيل الصوتى والنقل الحرفى لألهذا النظام سليم لغويا ومناسبا  وإذ يدرك أن

 

رسم الخرائط الرسمية وغراض ألأن حكومتي اليونان وقبرص قد وافقتا رسميا على هذا النظام ل أيضادرك يوإذ 

 ، وأنه استخدم لخرائط اليونان وخرائط ومعاجم قبرص،

 

أنه ستكون هناك حاجة إلى فترة انتقالية مناسبة قبل أن يتسنى تنفيذ النظام تنفيذا كامال، وأنه  درك كذلكيوإذ 

 لهذا الغرض، تلقيةينبغي للبلدان المانحة أن تقدم المساعدة العملية للبلدان الم

 

الوارد في المرفق )انظر الصفحة التالية( لهذا القرار بوصفه   ELOT 743بأن يعتمد نظام التحويل  يوصي

 .بالحروف الالتينيةاليونانية  األسماء الجغرافيةالنظام الدولي لكتابة 
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 (19 -5ملحق (

 ELOT 743جدول التحويل  
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 التينيةالحروف الالكورية ب األسماء الجغرافيةكتابة   : 5/20

 

 المؤتمر،إن  

 

 التينية ،للكتابة بالحروف الالتينية لكل لغة غير  موحدباستصواب وجود نظام  إذ يقر 

 

الصادر عن  15أيضا أن موضوع الكتابة بالحروف الالتينية، على النحو المشار إليه في القرار   يدركوإذ 

 مؤتمرات،فى الاهتماما بالغ األهمية  يولى ، األسماء الجغرافيةمؤتمر األمم المتحدة الرابع المعني بتوحيد 

 

التعليم  بالحروف الالتينية من قبل وزارةاعتماد مبادئ توجيهية جديدة من أجل كتابة اللغة الكورية  الحظيوإذ 

 ،1984كانون الثاني / يناير  13المؤرخ  1-84في جمهورية كوريا، وفقا لتوجيه الوزارة رقم 

 

أن المبادئ التوجيهية قد طبقت منذ ذلك التاريخ في الخرائط والمعاجم الجغرافية التي نشرتها  يالحظ أيضاإذ و

 السلطات الكورية،

 

إلى فريق خبراء األمم المتحدة المعني   (E/CONF.79/INF/68) انظر بأن تحال المبادئ التوجيهيةوصي ي

الكورية بالحروف  األسماء الجغرافية لكتابةلكي ينظر فيها بوصفها النظام الدولي الموحد  األسماء الجغرافيةب

 .الالتينية

 

 بالحروف الالتينية  للتحويل من الكتابة العربية إلى الكتابة  1972نظام بيروت المعدل لعام  : تنقيح 4 /7

 

 المؤتمر،إن 

مؤتمرات األمم المتحدة الثانية ل، على التوالي 9و  8عتبار مختلف القرارات، وال سيما القراران إلضع في ايإذ 

 ؛األسماء الجغرافيةتوحيد المعنية بوالثالثة 

 

لتحويل ، بناء على توصية من الخبراء العرب، نظاما 1972عتمدت في عام إ  ى أن الدول العربيةإل وإذ يشير

 ؛ 1972الكتابة بالحروف الالتينية، والذي تم تعديله في عام إلى كتابة الحروف العربية ال

 

أنه على الرغم من الجهود التي بذلت، ال تزال هناك صعوبات فيما يتعلق بتطبيق نظام الكتابة  الحظيوإذ 

 بالحروف الالتينية هذا، 

 

بأن تواصل جامعة الدول العربية، من خالل هياكلها المتخصصة وجهودها لتنظيم مؤتمر بهدف النظر  يوصي

العربية بالحروف لكتابة للتحويل من ا 1972تطبيق نظام بيروت المعدل لعام فى في الصعوبات التي تواجهها 
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األسماء األمم المتحدة المعني ب في أقرب وقت ممكن لفريق خبراءوإرسال حل الكتابة بالحروف الالتينية ، إلى 

 .الجغرافية

 

 التايلندية بالحروف الالتينية  األسماء الجغرافيةكتابة  : 8/13

 إن المؤتمر،  

 

، 41قـد أوصـى، في قـراره  األسماء الجغرافيةأن مؤتمـر األمـم المتحـدة األول المعـني بتوحيــد  ذ يـدركإ 

التايلندية  األسماء الجغرافيةللمعهد الملكي التايلندي بوصفه النظام الدولي لكتابة  باعتمـاد النظـام العـام المعدل

 بالحروف الالتينية، 

 

، النسـخة المنقحـة لهـذا النظـام بوصفـها 2000أن حكومة تايلند قد اعتمدت رسميـا، في عـام وإذ يدرك أيضا 

 قد نُــفـذت بالفعل،  نهاالمعيـار الوطـني وأ

 

باعتمـاد هـذا النظـام المنقـح، الـذي تحـددت مبادئـه في التقريـر المعنـون مبـادئ كتابـة اللغـــة  يوصـي

التايلنديــة بــالحروف الالتينيــة بطريقة التمثيل الصـوتي
 33

الـذي قدمتـه تـايلند إلى مؤتمـر األمـم المتحـدة  

التايلندية  األسماء الجغرافيةالنظـام الـدولي لكتابـة ، بوصفـه األسماء الجغرافيةالثـامن المعـني بتوحيـد 

  بالحروف الالتينية. 

 كتابة اللغـة السيريلية الصربية بالحروف الالتينية :  8/14

 إن المؤتمر، 

يتعلــق، في  األسماء الجغرافيةلمؤتمـر األمـم المتحـدة الثـالث المعـني بتوحيــد  11إلى أن القـرار  إذ يشـير

جملـة أمـور، بكتابــة األبجديــة السيريليـة الصربية والكرواتية في يوغوسالفيا
34
 بالحروف الالتينية،  

 

 أن مصطلح السيـريلية الصربية الكرواتية لم يعد صالحا،  وإذ يدرك

 

األمـم المتحــدة  اتبـأن يُـــستخدم بـدال مـن ذلـك مصطلـح السـيريلية الصربيـة في وثـائق مؤتمـر يوصـي

األسماء في المستقبل وبأن يستخدم فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب األسماء الجغرافيةالمعنيـــة بتوحيــد 

 هذا المصطلح أيضا.  الجغرافية
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 كتابة العبرية بحروف التينية :   9/9 

 

 إن المؤتمر،  

 

 ،1977عام  في عقـد الـذي ،األسماء الجغرافية بتوحيد الثالث المعني المتحدة األمم مؤتمر أن  إذ يالحظ 

  العبرية، األسماء الجغرافية تـدوين الالتينيـة في بـاألحرف الكتابـة نظام باستعمال 3/13قراره  في أوصى

 

 التي التغييرات، بعـض الماضـية سـنة الخمـسين مـدى علـى شـهد إسرائيل في العبرية نطق أن  وإذ يدرك 

   اإلسرائيليين، السكان تركيبة في تغيرات إلى منها جانب في ترجع

 

 وهـي العبريـة، من الحـروف نقـل قواعـد منـها بأمور المعنية الرسمية الهيئة الوطنية أن وإذ  يضع في اعتباره 

 العبرية األسماء الجغرافية كتابـة علـى التغـييرات بعـض إدخـال مـؤخرا قـررت العبريـة، اللغـة أكاديميـة

 تنفيذها وبدأ إسرائيل حكومة أقرتها الـتي التغـييرات وهـي الطـرق، والفتـات  الخـرائط في الالتينيـة باألحرف

  إسرائيل، في

 

 سابقا، اعتمد الذي الالتينيـة بـاألحرف العبريـة كتابـة نظـام على المحدودة التعديالت بعض بإدخال يوصي 

 وذلك على النحو التالي: 

 

 الحرف هذا يكون عندما ،  عندما يكون ساكنا wو  Wبدال من    vو  Vبالالتينية  וيكتب الحرف  (أ)

 (  U,u(، أو )   O,o) ֹו : حالها على الالتينية باألحرف كتابته قاعدة تبقى منقوطا علة حرف

 

  ؛z و Z بدال من   ts و Ts بالالتينية צ الساكن الحرف يكتب (ب)

 

  ؛q و Q وليس k و K بالالتينية ק الساكن الحرف يكتب (ج)

 

 كان حين في ،(ودائما)الكلمة حصرا  منتـصف في'  بالحركة بالالتينية ע و א الحرفين كال يمثل   (د)

  وآخرها؛ الكلمة أول في السابق في أيضا يمثل ע الحرف

.  فعال تنطق عندما فقـط  eبحـرف( sheva-na' بالالتينيـة تكتـب سابقا كانت التي)  shva-naتمثل( هـ) 

ֵני: مثال ָרק-בְּ אּוִלים لكن ،(Bene-Beraqتكت ب سابقا كانـت) ؛ Bne-Brakبالالتينية تكت ب בְּ  تكتب ְגְּ

 . Ge’ulim بالالتينية
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 البيالروسية بالحروف الالتينية  األسماء الجغرافيةكتابة :  10/6

 
 إن المؤتمر، 

 

، 2000أنه اعتُمد في بيالروس نظاٌم لكتابة أسماء المواقع الجغرافية بالحروف الالتينية في عام  إذ يالحظ

 ، 2007وأنه نُقاِّح في عام 

 

 بأن النظام سليم من الناحية اللغوية، وأنه قد نُفاِّذ في الخرائط والمعاجم الجغرافية لبيالروس،  وإذ يقر

 

 األسماء الجغرافيةكتابة ”المعنونة  بالمؤتمرورقة الفي  باعتماد النظام، على النحو المبينيوصي 

األسماء ، بوصفه النظام الدولي لكتابة  (E/CONF.101/CRP2)  البيالروسية بحروف األبجدية الالتينية

 البيالروسية بالحروف الالتينية.  الجغرافية

 البلغارية بالحروف الالتينية  األسماء الجغرافيةكتابة   :  10/7

 إن المؤتمر، 

 

 3/10-البلغارية بالحروف الالتينية الذي اعتمده المؤتمر في قراره د األسماء الجغرافيةبأن نظام كتابة  إذ يقر

 لم يعد مستخدما في بلغاريا، 

 

نظاما آخر للكتابة بالحروف الالتينية، وضعت صيغته  1999بأن بلغاريا قد نفذت منذ عام  وإذ يقر أيضا

 بموجب قانون الكتابة بحروف أجنبية، وينفاِّذ حالياً على نطاق واسع،  2009رسميا في عام  النهائية واعتمد

 

، بإعادة النظر في مدى صالحية أي نظام كتابة بالحروف 9/8-إلى أن المؤتمر سمح، في قراره د وإذ يشير

 الالتينية اعتمد دوليا، ولم تنفذه رسميا الدولة أو الدول الراعية له في غضون عشر سنوات من اعتماده،

 

 “حروف التينية في بلغاريانظام الكتابة ب”باعتماد النظام، على النحو المبين في الوثيقة المعنونة  يوصي

(E/CONF.101/12  and  /Add.1) البلغارية  األسماء الجغرافية، بوصفه النظام الدولي لكتابة

 بالحروف الالتينية.

 

 اإليرانية بالحروف الالتينية  األسماء الجغرافيةكتابة :   10/8

 إن المؤتمر، 

لم يعد  1/13-بالحروف الالتينية الذي اعتمده المؤتمر في قراره د األسماء الجغرافيةبأن نظام كتابة  إذ يقر

 مستخدما في جمهورية إيران اإلسالمية،
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النسخ ”عاما ُوضع نظام للكتابة بالحروف الالتينية أطلق عليه  20بأنه على مدى فترة تزيد عن  وإذ يقر أيضا

الوطنية لألسماء الجغرافية وفي خرائط  للغة الفارسية ويجري حاليا تنفيذه في قاعدة البيانات“ العريض

 التقسيمات اإلدارية في جمهورية إيران اإلسالمية،

 

إلى أن أشكال الكتابة الفارسية األصلية لألسماء الجغرافية اإليرانية متاحة في قاعدة البيانات  وإذ يشير

 ي قاعدة البيانات نفسها، الوطنية لألسماء الجغرافية وأن األشكال المكتوبة بالحروف الالتينية ستتاح ف

 

أنه نظرا لضرورة تنفيذ قدر أكبر من هذا النظام ولزوم مرور فترة انتقالية مناسبة قبل أن  وإذ يالحظ أيضا

يتسنى تنفيذ هذا النظام بالكامل على الصعيد الدولي، ينبغي لجمهورية إيران اإلسالمية أن تقدم مساعدة عملية 

 رض، للبلدان المتلقية لها لذلك الغ

 

، بإعادة النظر في مدى صالحية أي نظام كتابة بالحروف 9/8-إلى أن المؤتمر سمح، في قراره د وإذ يشير

 الالتينية اعتمد دوليا، ولم تنفذه رسميا الدولة أو الدول الراعية له في غضون عشر سنوات من اعتماده،

 

النظام الفارسي الجديد ”الوثيقة المعنونة ، على النحو المبين في “النسخ العريض”باعتماد نظام يوصي 

األسماء ، بوصفه النظام الدولي لكتابة (E/CONF.101/118 and /Add.1)“للكتابة بالحروف الالتينية

 اإليرانية بالحروف الالتينية. الجغرافية

 

 األوكرانية بالحروف الالتينية  األسماء الجغرافيةكتابة :   10/9

 إن المؤتمر،  

 

بالحروف الالتينية كان  األسماء الجغرافيةنظاما لكتابة  2010بأن أوكرانيا اعتمدت رسميا في عام  إذ يقر 

 ، 1996تنقيحا لنظام كان مستخدما منذ عام 

 

نفذ تماماً مع ذلك في  بأنه على الرغم من أن هذا النظام ال يمكن الرجوع عنه بالكامل، فقد وإذ يقر أيضا 

على الالفتات العامة وفي مجاالت الحياة  ية وقواعد البيانات األوكرانية، وكذلكالخرائط والمعاجم الجغراف

 ، األسماء الجغرافيةاألخرى فيما عدا المجاالت المتعلقة ب

 

نظام الكتابة بالحروف الالتينية في ”باعتماد النظام، على النحو المبين في الوثيقة المعنونة  يوصي 

األوكرانية  األسماء الجغرافية، بوصفه النظام الدولي لكتابة (E/CONF.101/84 and /Add.1)“أوكرانيا

 الالتينية.  بالحروف
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 كتابة األسماء الجغرافية العربية بالحروف الالتينية 11/3

 المؤتمر،إن 

 ، بالحروف الالتينية ألسماء الجغرافية العربيةابشأن كتابة   2/8-دالقرار  إذ يضع في اعتباره

المسمى  2007في بيروت في عام  المعقود في المؤتمر  العرب خبراء النظام الذي اعتمده بال علما  يحيط وإذ 

 ، لنقل األسماء الجغرافية من الحروف العربية إلى الحروف الالتينيةالموحد العربى النظام ب

الناطقة بالعربية  دوللممثلو ا أدخلها واتفق عليها التعديالت والتصويبات العملية التي ب يحيط علما كذلكوإذ 

 ، 2008عام فى الذي عقد في بيروت  ،سماء الجغرافيةالمعنى باألالمؤتمر العربي الرابع إبان 

بموجبها أصبح  الذىبشأن اعتماد النظام  ساريةقد أصدرت قراراتها الرسمية ال دوال  عربية كثيرة  أنوإذ يدرك 

ا في تلك الم  ، بلدانطبق ا ومستقر 

)نظام العربى الموحد لنقل األسماء الجغرافية من األحرف العربية إلى األحرف الالتينية نظام الباعتماد  وصيي

نقل األسماء الجغرافية من األحرف العربية في الوثيقة المعنونة "نظام  بصيغته الواردة ( ، 2007 لعام بيروت

و  5و  3و  1في الفقرات الواردة ت تعديالاليضاحات وباإلضافة إلى اإل" ، 2007إلى األحرف الالتينية لعام 

األسماء الجغرافية من األحرف العربية إلى األحرف الالتينية فى  بنقل  فيما يتعلق لهذه الوثيقة، 1من المرفق  6

 .البلدان الناطقة بالعربية التى يكون النظام قد أعتمد فيها رسميا  

 

 تحت سطح البحر المغمورة سماء المعالم البحريه وأ   -17

 

 البحرية : التسميات تودحيد ا:   2/22

 

 المؤتمر،إن 

 

 ،للتسمية بأن زيادة اهتمام البلدان النامية بالبيئة البحرية وأنشطتها تتطلب تحسنا في توحيد المعايير الدولية يقرإذ 

 

الممارسات الوطنية والدولية القائمة  األسماء الجغرافيةبأن يدرس فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب وصيي

وتسمية المحيطات والبحار، بما في ذلك تقسيماتها الفرعية المتكاملة، خارج حدود  حدود فيما يتعلق بتعيين

 .اإلجراءات والوالية الوطنية، بغية التوصية بإجراء تحسينات في الممارسات الحالية 

 

 

 

 



118 
 

 

 : أسماء المعالم بأنتاركتيكا و المغمورة تحت سطح البحر    2/23

 

 المؤتمر،إن 

 

وقد تم تحقيق ذلك  الدرجة العالية من االتفاق على أسماء أنتاركتيكا التي توصلت إليها الدول بنشاط الحظيوإذ 

وسياسات التسمية المماثلة وتبادل المعلومات الداعمة  من خالل التعاون غير الرسمي، بما في ذلك اعتماد

 الجديدة والمقترحات المضادة، إن وجدت، األسماء  لمقترحات 

 

 بأن هذه اإلجراءات تندرج ضمن اإلطار المحدد لهيئات التقييس الوطنية، سلميوإذ 

 

المغمورة تحت سطح معالم الأن هذه اإلجراءات تنطبق أيضا على التعاون بشأن تسمية  وإذ يضع فى االعتبار

 البحر،

 

فى  ى نموذج بيان  أو بياناتعلى  األسماء الجغرافيةبأن يعمل فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب وصيي    -1 

 اعتمادها من قبل البلدان المهتمة؛يقترح التي يمكن أن وأسماء المعالم تحت سطح البحر معالجة  

 

بتطوير صيغ نموذجية  األسماء الجغرافيةببأن يقوم فريق خبراء األمم المتحدة المعني  يوصي كذلك  - 2

تأخذها بعين لكي لمقترحات تسمية المعالم المغمورة تحت سطح البحر والكيانات الجغرافبة النتراكتيكا 

الوطنية، على غرار تلك التي يستخدمها مجلس الواليات المتحدة المعني  األسماء  سلطات  اإلعتبار

لكى يتم استخدامها من شكل أو أشكال كذلك والمنظمات المماثلة في بلدان أخرى، و األسماء الجغرافيةب

المعلم المغمور تحت نية لتحديد اسم بالوطنية في إخطار أي بلد أو مؤسسة مهتمة ال األسماء  سلطة قبل 

 .معلم بأنتاركتيكاالبحر أو ح سط

 

 السيادة الوادحدةتودحيد أسماء المعالم المغمورة تحت سطح البحر التى تتعد     :  2/26

 

-1- 

 ،المؤتمرإن 

 

 واحدة،السيادة المعالم المغمورة تحت سطح البحر التى تتعدى الهمية توحيد المعايير الدولية ألسماء أ إذ يدرك

 

 ،معالمكذلك بعدم وجود نظام وإجراءات محددين في الوقت الحالي لتسمية هذه ال سلميوإذ 

 

التابع لألمم المتحدة، بالتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية  األسماء الجغرافيةفريق الخبراء المعني ب يوصي

 المعالم المغمورة تحت سطح البحر وضع نظام لتسمية ل، المكتب الهيدروغرافي الدوليالمناسبة، وال سيما مع 

 موضوع.هذا الواحدة واقتراحه كأساس إلعداد اتفاقية دولية بشأن السيادة التى تتعدى ال
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-2- 

 

 المؤتمر،إن 

 

سطح البحر تمنع التوحيد الدولي  بالمعالم البحرية المغمورة تحتأن مشاكل المصطلحات المتعلقة  إذ يالحظ

 لألسماء الجغرافية التي تستخدم هذه المصطلحات،

 

التي يجري تنفيذها فيما بين  تحت سطح البحرالمغمورة  عالمالمناقشات المتعلقة بمصطلحات الم ذ يالحظ كذلكوإ

 ،علوم البحار والمحيطات و بتخصصمختلف البلدان 

 

 األسماء  ، بالتعاون مع سلطات األسماء الجغرافيةبأن يحاول فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب وصيي

 معالم المغمورة توحيد تعاريف المصطلحات والتعاريف المتعلقة باللالوطنية والمنظمات الدولية المهتمة باألمر، 

 . األسماء تحت سطح البحر وتشجيع قبولها واستخدامها من جانب سلطات 

 

 

 البحرية المعالم أسماء:  21/ 3

 

 المؤتمر،إن 

 

 ،األسماء الجغرافية توحيدب المعني الثاني المتحدة األمم مؤتمر عن الصادر 22 القرار  إذ يضع فى اإلعتبار

 

 ،بذلك للقيام تقنية لجنة عينت قد المكتب الهيدروغرافي الدولي أن يالحظ وإذ 

 

 معالمبال إليها المشار - الفرعية والتقسيمات والبحار المحيطات تسمية إجراءات في تحسينات بإجراء وصيي

 الوطنية، الوالية حدود خارج - البحرية

 

 البحرية، المعالم أسماء توحيد في المكتب الهيدروغرافي الدولي أحرزته الذي بالتقدم سلمي وإذ

 

علقة المت المتحدة األمم برامج في المساعدة عرضها على الدولية الهيدروغرافية للرابطة تقديره عن عربي - 1

 البحرية؛ معالمبال

 

 برامج مع برامجهافى تنسيق  األسماء الجغرافيةب المعني المتحدة األمم خبراء فريق يشارك بأن وصيي - 2

 .المكتب الهيدروغرافي الدولي
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 البحر سطح تحت المغمورة المعالم أسماء :    3/22

 

-1- 

 المؤتمر،إن 

 

 ،األسماء الجغرافية بتوحيد المعني الثاني المتحدة األمم مؤتمر عن الصادر 26 القرار إلى يشير إذ

 

 متزايد عدد لتحديد أسماء وضع إلى والحاجة المحيطات بحوث مجال في النشاط زيادة  إذ يضع فى اإلعتبارو

 حديثا، المكتشفةالمغمورة تحت سطح البحر و البحرية معالمال من سريعا

 

 ذات المواد أولخرائط أعماق البحار و الهيدروغرافية المنشورات لبعض مطلوبة األسماء   هذه بأن يسلم وإذ

 البحوث، توثيق في المستخدمة الصلة

 

 األعضاء، الدول جميع نفذتها ما إذا ستؤدي، المتحدة األمم وضعتها التي اإلجراءات من مجموعة أن الحظي وإذ

 في االزدواجية أو النزاعات لحل آلية إنشاء مع الجديدة، معالمال تسمية في التوحيد من مرغوبة درجة إلى

 ،األسماء

 

 توحيد فيليست   الدولية الحكومية األوقيانوغرافية واللجنة المكتب الهيدروغرافي الدولي مصلحة دركي وإذ

 ، نفسها  األسماءفحسب  ولكن فى توحيد  األسماء   تسمية إجراءات

 

المكتب  إلى المؤتمر، على المعروضة االسم اقتراح استمارة وكذلك والسياسات، المبادئ تقدم بأن يوصي

 التوجيهية المبادئ مجموعةل دوليا مقبولة بمتطلبات للوفاء عليه متفق بيان وضع بغرض الهيدروغرافي الدولي

 .البحر سطح تحت ألسماء المعالم المغمورة القياسي التوحيد من األقصى الحد ضمان إلى تهدف التي

 

-2- 

 

 المؤتمر،إن 

 

 سطح تحتمعالم المغمورة لل مختلفة وتعريفات مصطلحات تستخدم قد والدولية الوطنية المنظمات أن يالحظ إذ

 البحر،

 

 تعاريفالو مصطلحاتالب قائمة وضع قد األسماء الجغرافيةب المعني المتحدة األمم خبراء فريق أن يدرك وإذ

 المؤتمر، إلى وقدمت المكتب الهيدروغرافي الدولي عليها وافقت التي المصطلحات عن تختلفالتى 
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 من مشتركة قائمة ووضع تنظيم،ل المكتب الهيدروغرافي الدولي مع بالتعاون الخبراء، فريق يوصي

 .للمعالم المغمورة تحت سطح البحر والتعاريف المصطلحات

 

 البحرالمغمورة تحت سطح و البحرية المعالم أسماء :   4/12

 

 المؤتمر،إن 

 

 خبراء فريقل بالمعالم البحرية والمعالم المغمورة تحت سطح البحر التابع المعني العامل الفريق أن يالحظ إذ

 على البحر، معالم المغمورة تحت سطحبال يتعلق فيما مهامه أنجز قد األسماء الجغرافيةب المعني المتحدة األمم

 ،األسماء الجغرافية بتوحيد المعني الثالث المتحدة األمم لمؤتمر 22 القرار إليه دعا الذي النحو

 

وأنه ينبغى من ناحية أخرى أن يكون منسقا مع  العمل  بعد، ينته لممعالم البحرية الالمعنى ب العمل أن الحظي وإذ

 األمم مؤتمرفى  المكتب الهيدروغرافي الدولي  به تأوص ما نحو على الدولي الهيدروغرافيالمماثل للمكتب 

 ،21رقم  قراره  في األسماء الجغرافية بتوحيد المعني الثالث المتحدة

 

 ؛ البحرية معالالم على العامل الفريق مهمة تقتصر بأن يوصي -1

 

 أسماء بشأن األساسية واالتصاالت المشاوراتا جراءإل اتصال نقطة الخبراء فريق يحدد بأن كذلك وصيي - 2

 .الوطنية الهيئات قبل من المقترحة المعالم البحرية 

 

 

 الوادحدةسياده الالمعالم التي تتعدي أسماء    -18

 

 

 الوادحدة السيادة عد التي تت معالممعالجة أسماء ال :    1/8

 

 لمحه شامه  -أ

 

 ،المؤتمرإن 

 

يستخدم  اسم واحدأكثر من لديها ،  متمتد عبر حدودهوالمشتركة بين دولتين أو أكثر  معالمأن بعض ال إذ يدرك

 ،  لها

 

 ،لها  إمتداد مختلف  واستخدامات مختلفة  من هذا النوع معالمأن أسماء بعض ال وإذ يدرك كذلك
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فى مصلحة حيثما كان ذلك ممكنا عمليا،  شائعال ستخداميرى أنه من األفضل أن يكون االسم الشائع أو اال  -1

 توحيد المعايير الدولية.

 

أو  األسماءفي الدول المعنية للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه  األسماء الجغرافيةيوصي بأن تحاول سلطات  -2

 .التطبيقات المتضاربة

 

  المعالم البحرية والمعالم المغمورة تحت سطح البحر  -ب 

 

 المؤتمرإن 

 

والمغمورة تحت سطح  البحرية عالمناقش بعض المشاكل الناشئة عن االفتقار إلى التوحيد الدولي ألسماء المإذ 

 البحر،

 

تعزيز سالمة ل المحيطات فى والمغمورة تحت سطح مناطق للالدولية  األسماء  توحيد   سلم بضرورةيوإذ 

 علوم المحيطات.فى  لمالحة، وتيسير تبادل البياناتا

 

خطوات أولية قيمة قد اتخذت نحو توحيد كل من تسميات الخصائص الهيدروغرافية  ه هناكأن وإذ يالحظ

المكتب ومن جانب لجنة علوم المحيطات الحكومية الدولية معالم لبعض هذه ال األسماء الجغرافيةوالبحرية و

 .(، والدول األعضاءIAPO)الدولية لعلم المحيطات الفيزيائية والرابطة  الهيدروغرافي الدولي

 

 :ه ينبغى شليهاأن األسماء الجغرافيةبوصي لجنة الخبراء الدائمة التابعة لألمم المتحدة المعنية ي  -1

 

من لجنة علوم المحيطات  للتحكيم الدولي والمكتب الهيدروغرافي الدولي، والرابطة الدولية لعلم  الحصول)أ( 

 .تفاصيل كاملة عن األعمال التي أنجزتها تلك المنظمات بالفعل على  المحيطات الفيزيائية،

 

مصطلحات )ب( وضع وسائل لجمع األمم المتحدة والموافقة عليها وتوزيعها على حد سواء قائمة من ال

 األسماء الجغرافيةوقائمة أولية من  والمغمورة تحت سطح البحرتسميات البحرية لوالتعاريف المتفق عليها ل

 .التي تتطلب أسماء عالم ا للمالموصى به

 

كتشافها، إ عند المغمورة تحت سطح البحرالجديدة عالم )ج( وضع إجراءات للتوحيد القياسي الدولي لتسمية الم

 .تعريفها وتحديدها في المستقبلل
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لجنة علوم المحيطات الحكومية الدولية استخدام إمكانات وحسب اإلقتضاء بشأن )د( مواصلة التشاور 

(IAPO ) والمكتب الهيدروغرافي الدولي(IHB والهيئات األخرى ذات الصلة لتعزيز أهداف األمم المتحدة ،)

 المعالم البحرية والمغمورة تحت سطح البحر.في مجال توحيد المعايير الدولية ألسماء 

 

 .IHBو IAPOوصي كذلك بإحالة نسخ من هذا القرار فورا إلى لجنة علوم المحيطات الحكومية الدولية، ي  -2

 

 أسماء المعالم بأنتاركتيكا و المغمورة تحت سطح البحر   :   2/23

 

 المؤتمر،إن 

 

وقد تم تحقيق ذلك  أن الدرجة العالية من االتفاق على أسماء أنتاركتيكا التي توصلت إليها الدول بنشاط الحظيوإذ 

وسياسات التسمية المماثلة وتبادل المعلومات الداعمة  من خالل التعاون غير الرسمي، بما في ذلك اعتماد

 الجديدة والمقترحات المضادة، إن وجدت، األسماء  لمقترحات 

 

 بأن هذه اإلجراءات تندرج ضمن اإلطار المحدد لهيئات التقييس الوطنية، سلميوإذ 

 

المغمورة تحت سطح معالم الأن هذه اإلجراءات تنطبق أيضا على التعاون بشأن تسمية  وإذ يضع فى االعتبار

 البحر،

 

فى   يةنموذج بيان  أو بياناتعلى  األسماء الجغرافيةبأن يعمل فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب وصيي    -1 

 اعتمادها من قبل البلدان المهتمة؛يقترح التي يمكن أن وتحت سطح البحر المغمورة أسماء المعالم معالجة  

بتطوير صيغ نموذجية  األسماء الجغرافيةببأن يقوم فريق خبراء األمم المتحدة المعني  يوصي كذلك  - 2

تأخذها بعين لكي لمقترحات تسمية المعالم المغمورة تحت سطح البحر والكيانات الجغرافبة النتراكتيكا 

لمعني الوطنية، على غرار تلك التي يستخدمها مجلس الواليات المتحدة ااألسماء سلطات  اإلعتبار

لكى يتم استخدامها من شكل أو أشكال كذلك والمنظمات المماثلة في بلدان أخرى، و األسماء الجغرافيةب

المعلم المغمور تحت نية لتحديد اسم بالوطنية في إخطار أي بلد أو مؤسسة مهتمة ال األسماء  سلطة قبل 

 .معلم بأنتاركتيكاالبحر أو سطح 

 

 السيادة الوادحدة عد التي تت األسماء  تودحيد  :   2/24

 

 المؤتمر،إن 

 

العالم، والمحيطات، والقطب الجنوبي والفضاء، بما  فى  ستقصاءات بزيادة وتيرة وحجم البحوث واإل سلميإذ 

 في ذلك القمر والكواكب الشمسية،
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التى معالم العدم وجود اتفاقية دولية أو أي وثيقة دولية أخرى تحدد قواعد وإجراءات تسمية وتعيين ب يقروإذ 

الخرائط وغيرها من الوثائق لالستخدام وقابلية استعمال يشكل عقبة أمام إنتاج مما واحدة السيادة ال عدىتت

 الدولي،

 

أن وثيقة خاصة وضعت تحت رعاية األمم المتحدة يمكن أن توفر قاعدة عامة العتماد  إلعتبارضع في ايإذ 

لمعالم قواعد وإجراءات تقنية لتسمية وإعادة تسمية مختلف أنواع الخصائص الطوبوغرافية خارج األرض وا

 واحدة،السيادة التعدى التى تالجغرافية 

 

في إعداد هذه الوثيقة بالتعاون مع هيئات  األسماء الجغرافيةبأن ينظر فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب وصيي

 .األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى المختصة في هذه المشكلة

 

 السيادة الوادحدة عد التي تت معالمأسماء ال :    2/25

 

 المؤتمر،إن 

الجغرافية التي تخضع لسيادة أكثر من بلد ضرورة توحيد المعايير الدولية ألسماء المعالم  إلعتبارضع في ايإذ 

 واحد أو مقسمة بين بلدين أو أكثر،

 

وصل تسعى  للتأن عليها يجب بانه  لديه صيغ مختلفة لألسمجغرافي معين  معلمالتي تتقاسم  يوصي البلدان -1 

 المعني؛ علمإلى اتفاق بشأن تحديد اسم واحد للم

 

نجح في االتفاق تالو ،لغات رسمية مختلفة ولديها جغرافي معين  معلمبأنه عندما تتقاسم البلدان  وصي كذلكي -2

 أشكال  قبول  ينبغي هأنتنص على  ةقاعدة عامة في رسم الخرائط الدوليتوجد ينبغي أن  على شكل اسم مشترك،

استثناء البقية و االسم هذا سياسة قبول واحد فقط أو بعض من أشكال  قيد السؤال. إن  بكل من هذه اللغاتاألسم 

في الممارسة العملية. فقط قد تكون األسباب التقنية في  ةوغير مالئم ةغير متناسق ، سوف تكونمن حيث المبدأ 

 الستغناء عن استخدام بعض أشكالل، نطاقبعض األحيان ضرورية، وال سيما في حالة الخرائط الصغيرة ال

 التي تنتمي إلى لغة أو أخرى. األسماء  

 

 السيادة الوادحدة: تودحيد أسماء المعالم المغمورة تحت سطح البحر التى تتعد    26/  2

 

-1- 

 ،المؤتمرإن 

 

 واحدة،السيادة المعالم المغمورة تحت سطح البحر التى تتعدى الهمية توحيد المعايير الدولية ألسماء أ إذ يدرك

 

 ،معالمكذلك بعدم وجود نظام وإجراءات محددين في الوقت الحالي لتسمية هذه ال سلميوإذ 
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التابع لألمم المتحدة، بالتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية  األسماء الجغرافيةفريق الخبراء المعني ب يوصي

 المعالم المغمورة تحت سطح البحر وضع نظام لتسمية ل، المكتب الهيدروغرافي الدوليالمناسبة، وال سيما مع 

 موضوع.هذا الواحدة واقتراحه كأساس إلعداد اتفاقية دولية بشأن السيادة التى تتعدى ال

 

-2- 

 المؤتمر،إن 

 

سطح البحر تمنع التوحيد الدولي  بالمعالم البحرية المغمورة تحتأن مشاكل المصطلحات المتعلقة  إذ يالحظ

 لألسماء الجغرافية التي تستخدم هذه المصطلحات،

 

التي يجري تنفيذها فيما بين  تحت سطح البحرالمغمورة  عالمالمناقشات المتعلقة بمصطلحات الم ذ يالحظ كذلكوإ

 ،علوم البحار والمحيطات و بتخصصمختلف البلدان 

 

 األسماء  ، بالتعاون مع سلطات األسماء الجغرافيةبأن يحاول فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب وصيي

 معالم المغمورة توحيد تعاريف المصطلحات والتعاريف المتعلقة باللالوطنية والمنظمات الدولية المهتمة باألمر، 

 . األسماء تحت سطح البحر وتشجيع قبولها واستخدامها من جانب سلطات 

 

 

 

 السيادة الوادحدة  تعد التودحيد الدولي لألسماء التي ت :    2/34

 

 المؤتمر،إن 

 

 مشاكل التوحيد الدولي لألسماء الجغرافية،  بعد مناقشة

 

 واحدة،السيادة ال عدىالجغرافية التي تت معالمعلى أن مجال تطبيقه يمتد إلى إنشاء أسماء موحدة لل وبعد أن اتفق

 

واسع دراسة هذا الجانب ال األسماء الجغرافيةيواصل فريق الخبراء التابع لألمم المتحدة المعني ب يوصي بأن 

 .نطاقال
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 السيادة الوادحدة عد أسماء المعالم التي تت :   3/20

 

 المؤتمر،إن  

 

على النحو  الجغرافيةاألسماء لمؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني بتوحيد  25بإعادة صياغة القرار  وصيي 

 التالي:

 

 المؤتمر،إن 

 

الحاجة إلى توحيد دولي ألسماء المعالم الجغرافية التي هي تحت سيادة أكثر من بلد واحد  إذ يأخذ فى اإلعتبارو

 أو مقسمة بين بلدين أو أكثر

 

معين تحت أسماء مختلفة ينبغي أن تسعى، قدر اإلمكان، إلى  ىجغرافيمعلم البلدان التي تتقاسم وصي ي -1

 المعني؛ علمالتوصل إلى اتفاق بشأن تحديد اسم واحد للم

 

معين في االتفاق على اسم مشترك، ى جغرافيمعلم تتقاسم التى  البلدان ال تنجح كذلك بأنه عندما وصي ي -2

االسم الذي تستخدمه كل بلد من البلدان المعنية. إن بينبغي أن تكون قاعدة عامة في رسم الخرائط الدولي أن يقبل 

مع استبعاد الباقي سوف تكون غير متسقة من حيث المبدأ  األسماء  هذه من سياسة قبول واحد فقط أو بعض 

رسة العملية. واألسباب التقنية وحدها قد تجعل من الضروري أحيانا، خاصة في وكذلك غير معقولة في المما

 .التي تنتمي إلى لغة أو أخرى األسماء  حالة الخرائط الصغيرة، االستغناء عن استخدام بعض 

 

 تتعد  السيادة الوادحدةالتي  معالمال :   5/25

 

 المؤتمر،إن 

 

 ،األسماء الجغرافيةالصادر عن مؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني بتوحيد  25إلى القرار  إذ يشير

 

أنه سيكون من المفيد معرفة ومقارنة الخبرة العملية التي اكتسبتها البلدان المجاورة في  يأخذ فى اإلعتباروإذ 

 ،توحيد أسماء المعالم الجغرافية التي تمتد عبر حدودها المشتركة

إنجازاتها ب األسماء الجغرافيةتوحيد ب المعنيةالدول األعضاء بإبالغ مؤتمرات األمم المتحدة المقبلة  وصيي   -1

 بصورة منتظمة؛ جالفي هذا الم
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السلطات تفعل ذلك بعد مع   الوطنية التي لم األسماء الجغرافيةأن تقوم سلطات ، ب فى النهاية وصيي    -2

 .المشتركة ماالممتدة عبر حدوده معالممترابطة لجمع ومعالجة أسماء ال برامج مشتركة أووضع  ب، المجاورة، 

 

 خارج كوكب االرض معالمسماء الأ    -19

 

 الطوبوغرافية خارج كوكب األرض : معالمتودحيد أسماء ال :    2/11

 

 المؤتمر،إن 

 

 .األرضتسمية المعالم الطبوغرافية خارج كوكب بالوضع الحالي فيما يتعلق  بعد مناقشة

 

وما يرتبط بها من خرائط تفصيلية على  ، والدراسهكبيرة في استكشاف القمر والكواكب الزيادة ال دركيوإذ 

 .تسمية المعالم خارج األرض وقاعدة أوسع لالتفاق الدوليليتطلب منظورا جديدا ، نطاق واسع 

 

مسألة صياغة اتفاقية دولية بشأن توحيد  األسماء الجغرافيةبأن يدرس فريق خبراء األمم المتحدة المعني بوصي ي

 .التسميات خارج كوكب األرض، بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة األخرى

 

 أسماء المعالم خارج كوكب األرض :    3/23

 

 المؤتمر،إن  

 

 ،األسماء الجغرافيةالصادر عن مؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني بتوحيد  21القرار  شير إلىيإذ 

المكتشفة حديثا على  معالم أن برامج البحوث الكوكبية األخيرة أسفرت عن تزايد الحاجة إلى أسماء لل الحظيوإذ 

 سطح الكواكب،

 

 التي لم يتم التعرف عليها حتى اآلن ستكون مطلوبة للمستقبل، عالمللعديد من الم األسماء  أن  وإذ يتوقع

لخرائط والرسوم ل األسماء  بأن على الدول الناشطة في مجال بحوث الكواكب أن تستوفي متطلبات  سلميوإذ 

 البيانية.

 

في للبشرية جمعاء، واسع فى بأنه نظرا لألهمية الكبيرة الستكشاف الفضاء والمشاركة على نطاق  سلميوإذ 

من شأنه أن يضمن إن األجيال المقبلة سوف ترث تسميات  الذى خارج كوكب األرض المعالمإجراءات تسمية 

 الماضي،ة من ثوتلك التي مور خلطا عن أقل 
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أن تلك الدول التي تشارك بنشاط في استكشاف الكواكب قد وضعت إجراءات معينة إلنتاج أسماء  دركيوإذ 

 للخرائط والرسوم البيانية وغيرها من المنشورات،

 

على المعالم  األسماء  وتطبيق  األسماء  الدور الذي يؤديه االتحاد الفلكي الدولي في وضع قوائم  دركيوإذ 

 ألغراض دولية،

 

التعاون مع االتحاد الفلكي الدولي والهيئات ب األسماء الجغرافيةفريق خبراء األمم المتحدة المعني ب يوصي    - 1

األرض بحيث يمكن  كوكب خارج المعالمعلى  األسماء   المعنية بتخصيص برامجالفي  الدولية المهتمة األخرى

 ؛األسماءتلبية جميع متطلبات معلومات 

 

 لغاتها وكتاباتها في معالجة المصطلحات العامة؛نظم بأن تستخدم الدول، حسب االقتضاء،  صي أيضايو    -2 

جميع البلدان التي  لإلستخدام من قبل  استمارات لعرض اإلقتراح  يصمم فريق الخبراء بأن  وصي كذلكي    -3 

 .خارج األرض معالمقد ترغب في اقتراح أسماء لل

 

 األرضكوكب خارج المعالم أسماء  :   4/13

 

 المؤتمر،إن 

 

خارج كوكب األرض التابع لفريق  عالمالبيان الذي أدلى به رئيس الفريق العامل المعني بالم إلعتبارإذ يضع في ا

 ( بشأن الحالة الراهنة،E / CONF.74 / L.93) األسماء الجغرافيةخبراء األمم المتحدة المعني ب

 

الخارجة عن كوكب األرض تتم بطريقة مرضية من جانب الفريق العامل المعني  معالمأن تسمية ال وإذ يالحظ

 بتسمية النظام الكوكبي لالتحاد الفلكي الدولي،

 

خارج كوكب األرض التابع لفريق خبراء األمم  عالمبالمالفريق العامل المعني بأنه ينبغى حل يوصي    -1 

 ؛ األسماء الجغرافيةالمتحدة المعني ب

 

لحفاظ على االتصال بين فريق خبراء با خارج كوكب األرض عالمالمعني بالمرئيس الفريق  وصي كذلكي    - 2

 الفريق العامل المعني بتسميات النظام الكوكبي لالتحاد الفلكي الدولي.و األمم المتحدة
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 المكتوبة غير اللغات من األسماء الجغرافية  -20

 

 المكتوبة غير اللغات من األسماء الجغرافيةتسجيل :    16/ 1

 

 المؤتمر، إن

 

 للكتابة، نظام إلى العالم لغات من كثير افتقار عن الناجمة الكثيرة المشاكل يدرك إذ

 

ً  تسجيالً  اللغات هذه تسجيل إلى الحاجة كذلك يدرك وإذ  الكتابة، نظم من مناسب نظام في اإلمكان بقدر علميا

 

 المستعملة الطرق تكون بأن المكتوبة، غير اللغات في المستعملة األسماء الجغرافية تسجيل ألغراض ،يوصي

 :األفضلية حسب المرتبة التالية، الطرق هي ذلك في

 

 الصوتية؛ للكتابة نظام في التسجيل  (أ)

 

 :الدولية الصوتية باألبجدية التسجيل (ب)

 الطابع تسجيل بغية األسماء الجغرافية لنطق ذلك، يلزم حيثما المحدود، الصوتي التمثيل (1

 الدقة؛ من ممكن قدر بأكبر اسم لكل’ الكامل الصوتي

 

  الدولية؛ الصوتية باألبجدية لالسم العريض الصوتي التمثيل العادية، األحوال في (2

 

 قدر بأكبر لالقتراب مناسبة اصطالحية كتابة أو بأبجدية الجغرافي لالسم النهائية الكتابة تكون (3

 األبجدية باستعمال العريض الصوتي بالتمثيل المحولة الصيغة تمثله الذي الصوت’ من ممكن

 الدولية؛ الصوتية

 أبجدية؛ لها يوجد شقيقة لغة بأبجدية التسجيل (  ج)

 

 يتم التي باللغة ملم شخص بواسطة أمكن وإن آخر، كتابة بنظام أو اصطالحية بأبجدية مباشرة التسجيل (  د)

 التسجيل؛ منها

 

 موثوقية تقييم بغية المعلومات من ممكن قدر أكبر يُسجل اللغة، ذهبه ملم غير بالتسجيل القائم الشخص كان وإذا

 .النهائية المكتوبة بصيغته االسم
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 األفريقية  األسماء الجغرافيةكتابة :    1/18

 

 ان المؤتمر،

 

تعرض  التينيةبجدية الباأل تقديمها  يتم وجود عدد كبير من اللغات غير المكتوبة في أفريقيا التي   يدركإذ  

 سماء الجغرافية، التمثيل الصوتى لألمشاكل معقدة جدا في 

 

 بهذه اللغات، األسماء الجغرافيةاألبجدية الفرنسية واإلنجليزية تستخدم في الغالب في تقديم  الحظ أنيوإذ 

 

إلى الطبيعة  األسماء الجغرافيةب المعنيةإلى لجنة الخبراء الدائمة التابعة لألمم المتحدة  وجه االنتباهي   - 1

 الخاصة لهذه المشاكل؛

 

، وذلك  بهدف إحراز تقديم دقيق لألصواتأن تولي اهتماما خاصا لهذه المشاكل  يطلب إلى اللجنة المقترحة - 2

 .، اعتمادا على منطقة اللغة الفرنسية أو اإلنجليزيةالتهجئة باستخدام إما 

 

 

 األسماء الجغرافيةب المعني الخبراء لفريق السابعة التوصية تنقيح :   1/20

 

 المؤتمر، إن

 

 ،األسماء الجغرافيةب المعني الخبراء لفريق السابعة التوصية في نظر إذ
35  

 

ً  المتضمنة الفقرات عن التالية بالفقرات االستعاضة يقترح - 1  :التوصية تلك في سابقا

 

 المشاكل قبالً، ذلك فعلت قد تكن لم إن المعقد، واللغوي العرقي التركيب ذات البلدان تدرس بأن يوصى”

 أو مكتوبة) أقليات لغات أو مكتوبة، غير لغات من مستمدة حدودها، داخل جغرافية، أسماء وجود عن الناجمة

 المشاكل حلول أن إلى وبالنظر .المشاكل هذه حل تحاول وأن الرئيسية، اللغات لهجات من أو ،(مكتوبة غير

 أن يُقترح للغاية، صعبة تكون قد الرئيسية اللغة لهجات من أو مكتوبة غير لغات من أسماء وجود عن الناجمة

 التوصل بغية ا،تهخبر من تستفيد وأن مماثلة، مشاكل من تعاني التي األخرى الدول مع المعنية البلدان تتعاون

 .اتهاحتياجا تلبي حلول إلى

 

 تسجيل أجل من يمكن، فأوالً، .مكتوبة غير لغات من المستمدة األسماء   لمعالجة ضروريتان مرحلتان وهناك”

 قيد توجد حيثما لذلك، وكبديل .لغة لكل  الفونيمي للتدوين فيه لبس ال نظام وضع الشفوية، األدلة من األسماء  

 قد الدولية، األفريقية األبجدية مثل المكتوبة، غير اللغات من عدد مع تكييفها يمكن صوتية أبجدية االستعمال
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 المقرر النظامي التناظر طريق عن النهائية بصيغتها األسماء   كتابة يمكن وثانياً، .استعمالها المفيد من يكون

 موضوع للغة المعني البلد اعتمده الذي الكتابة ونظام الصوتية األبجدية أو للتدوين الفونيمي النظام ذلك بين

 .المناقشة

 

ل بأن يوصى” ً  تحويالً  للكتابة المختلفة النظم ذات اللغات من المستمدة األسماء   تُحوَّ  نقل بواسطة منهجيا

 ؛“االقتضاء حسب الصوتي، التمثيل أو الحروف

 

 النظر المتحدة باألمم إنشاؤها المقترح األسماء الجغرافيةب المعنية الدائمة الخبراء لجنة تواصل بأن يوصي - 2

 .المسألة هذه في

 

 األسماء  شلى الصعيد الوطنى دليل تودحيد  :   21

 

 األسماء الجغرافيةتنظيم وتعميم الخبرة في مجال تودحيد :     3/ 4

 

 المؤتمر،إن 

 

أنه تم اكتساب خبرة كبيرة في هذا المجال منذ انعقاد مؤتمر األمم المتحدة األول المعني  إذ يضع فى اإلعتبار

 ،األسماء الجغرافيةبتوحيد 

 

أيضا أن هذه التجربة ينبغي أن تكون منهجية ومعممة لكي تستخدمها جميع البلدان  إذ يضع فى اإلعتبار و

 المهتمة على نحو أفضل،

 

 ،األسماء الجغرافيةأن بعض البلدان ال تزال بصدد صياغة تعليمات وطنية لتوحيد  دركيوإذ 

 

الجغرافية أن تبدأ في دورتها القادمة تنظيم الخبرة األسماء فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب يوصي - 1

التي يمكن للبلدان  األسماء الجغرافيةوالمنهجية لتوحيد  العامة التقنية   مبادئالمعنى بإعداد كتيب  المكتسبة  فى

 ؛ المهتمة أن تستخدمها كدليل في وضع إجراءاتها الخاصة بالتوحيد

 

 الوثيقة المعنية على الجميع وينبغي أن تدرس في المؤتمر القادم.   بتعميم  وصي أيضاي - 2
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 األسماء شلى الصعيد الوطنى دليل تودحيد  :  4/9

 

 المؤتمر،إن 

 

باعتباره  األسماء الجغرافيةالصادر عن مؤتمر األمم المتحدة األول المعني بتوحيد  4القرار  الحظ أهميةيإذ 

 ،التوحيد على الصعيد الوطنيالوثيقة األساسية التي توفر المبادئ التوجيهية الموصى بها إلنجاز 

 

أنه تم اإلعراب عن الحاجة إلى وضع دليل للمبادئ التوجيهية المبسطة لمساعدة الدول  الحظ كذلكيوإذ 

 ،التوحيد على الصعيد الوطنياألعضاء التي بدأت  في مرحلة أولية من 

 

في دورته الحادية عشرة في إمكانية  األسماء الجغرافيةينظر فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب وصي بأني

 .المذكور 4وضع مثل هذا الدليل عن طريق توسيع التوصيات أ و ب  و ج من القرار 

 

 التودحيد شلى الصعيد الوطنيدليل  :   5/23

 

 ،المؤتمرإن 

 

األسماء أن الحاجة إلى دليل للمبادئ التوجيهية المبسطة لمساعدة الدول األعضاء على توحيد  إذ يالحظ

 على الصعيد الوطني قد تم اإلعراب عنها مرارا وتكرارا، الجغرافية

 

" تحت األسماء الجغرافيةوطني لتوحيد البرنامج الأنه تم تجميع كتيب بعنوان "تنظيم ووظيفة  الحظ أيضايوإذ 

 ،األسماء الجغرافيةريق خبراء األمم المتحدة المعني بإشراف ف

 

في  -(  World Cartography)  رسم خرائط العالمربما كمجلد من  -بأن تنشر األمم المتحدة الدليل  يوصي

 أقرب وقت ممكن، وأن توزعه على نطاق واسع.

 

 نررة المعلومات نصف السنوية:   5/24

 

 المؤتمرإن 

 

 ،األسماء الجغرافيةب متعلقةالحاجة إلى إنشاء شبكة معلومات عالمية  الحظإذ ي

 

 ،األسماء الجغرافيةبعلقة أنشطتها المتعن بأن تزود البلدان األمانة العامة باألمم المتحدة بمعلومات  يوصي -1
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األمانة العامة لألمم المتحدة على  يتم إعدادها و نشرها من قبل بإعداد نشرة إعالمية نصف سنوية وصي أيضاي -2

) أ ( أنشطة مثل الدورات ووكاالت رسم الخرائط، توفر معلومات عن   األسماء الجغرافيةالمعنية بسلطات ال

 .األسماء الجغرافيةواالجتماعات اإلقليمية، )ب( القرارات الهامة بشأن الجديدة  المنشورات والتدريبية 

 

 تقديم الدشم إلى التدريب والمنرورات :  8/15

 

 إن المؤتمر،  

 

، مـن خـالل الشـعبة اإلحصائيـة لألمـم المتحـدة، أللمانيـا وهولنـدا واألمـم المتحـدة يعـرب عـن تقديـره (1

لتوفـير التمويــل للمشاركين من البلدان النامية في الدورة التدريبية المرتبطة بمؤتمر األمم المتحدة الثامن 

 ؛ األسماء الجغرافيةالمعني بتوحيد 

 

ويطلـب إلى الشـعبة اإلحصائيـة أن تســتمر، في حــدود مواردهــا أهميـة هـذا التدريـب  يشـدد علـى (2

 الحاليــة، في تقــديم التمويل لتوفير هذا التدريب للمشاركين من البلدان النامية؛ 

 

النسـخ اإللكترونيـة والمطبوعـة للوثـائق المتاحـة بجميـع اللغـات الرسميـة لألمـم المتحـدة في  يؤكـد أهميـة (3

 المسـتقبل المرئـي، وفي هذا الصدد؛ 

 

 ما يلي:  2005-2004إلى الشعبة اإلحصائية أن تدرج في برنامجها للمنشورات لفترة السنتين  يطلب (4

 

ـة عـن نظـم وأشـكال ومعايـير تبـادل البيانـات المتعلقـة منشور يتألف من نحو مائــة وستيــن صفح (أ)

 الطبوغرافيـة وأصولها؛  األسماء  ب

 

 . األسماء الجغرافيةدليل أساسي من نحو مائة وخمسين صفحة عن  (ب)

 

  دشم التدريب والمنرورات :  9/10 

 إن المؤتمر  

 

 هذا بشأن األسماء الجغرافية بتوحيـد  الثـامن المعـني المتحدة األمم مؤتمر الذي اتخذه 8/15بالقرار   إذ يذكر 

  الموضوع،
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األسماء على توحيد  بالدعم الذي تقدمه شـعبة اإلحـصاءات في األمـم المتحـدة لـدورات التـدريب  وإذ يقر 

 ، الجغرافية

 

النامية، باعتباره عنصرا  على أهمية مثل ذلك التدريب، وال سيما بالنـسبة للمـشاركين مـن البلـدان  وإذ يشدد 

 التراث الثقافي،  أساسيا من الهياكل األساسية الوطنية للبيانات المكانية، ووسـيلة لـصون

 

 المتحدة،  بأهمية الوثـائق المطبوعـة واإللكترونيـة المتاحـة بكافـة اللغـات الرسميـة لألمـم  وإذ يسلم 

 

 : يلي بما المتحدة األمم في اإلحصاءات شعبة تقوم بأن يوصي 

 

 الجغرافية بأسمـاءالمواقع التدريبيـة المتـصلة الـدورات في المـشاركة  التمويل لكفالة توفير مواصلة   (أ)

  وأصلها؛

 

 له أداةعاإلنترنت لج علـى األسماء الجغرافيةب المعـني المتحدة األمم مواصلة تطوير موقع فريق خبراء   (ب)

المتحدة    لألمم الرسمية اللغات بكافـة الـسابقة المؤتمرات وثائق شمل تحميل فعالة، مما اتصال وأداة مرجعية

  عليه؛

 

 : بالمنشورات الخاص برنامجها في يلي ما إدراج (ج)

 المصطلحات مسرد إلى 2002عـام  منـذ أضـيفت الـتي المعلومـات إضـافية تتـضمن صفحات (1

األسماء ب المعني المتحدة األمم خبراء فريق أعـده الـذي األسماء الجغرافية بتوحيد الخاصة

  ؛الجغرافية

 

فريق  ولعمل الجغرافية لتوحيـد أسمائهـا التـرويج علـى البلدان لمساعدة صحفية مواد مجموعة (2

  .الخبراء
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 22-   المساشدة شلى النطق

 

 المساشدة شلى النطق :  7/  3

  

 إن المؤتمر

 

 كتابة إلى نظام آخر يمكن تيسيره بواسطة معلومات عن النطق،من نظام األسماء أن نقل  الحظيإذ 

مؤشرات عن النطق التقريبي توفير  ولكن  جدوىبدقة  اإلشارة الى النطق الدقيقصعوبة العملية في وإذ يدرك ال

 النص الوارد ، منكافية للفهم تكون 

 

فريق الخبراء بالنظر في طبيعة وتصميم البحوث والتجارب التي قد تساعد على تحديد نطاقات النطق  يوصي 

 .المفهومة

 

 

  األسماء الجغرافيةالفريق العامل المعني بطريقة نطق :      8/11

 

 إن المؤتمر،  

 

 أن لالسم الجغرافي طريقة نطــق شفوية وخطية،  إذ يالحظ

 

من لغة إلى حـروف لغـة أخـرى، مـع وجـود عالمـات  األسماء الجغرافيةأن نقل حروف  وإذ يالحظ أيضا

ـا، مثل الكتابة بالحروف الالتينية، ال يرشـد األشخاص غير المعتادين للغة األصلية نهصوتيــة ممـيزة أو بدو

 ، األسماءعادة إلى النطق السليم لهذه 

 

قـد أوصـى في قـراره  األسماء الجغرافيةأن مؤتمـر األمـم المتحـدة الثـالث المعـني بتوحيـد  وإذ يالحـظ كذلـك

 ، األسماء بمعالجـة مسـألة نطــق  7

 

 ضمن فريق خبـراء األمم المتحدة المعني األسماء الجغرافيةبإنشاء فريق عامل معنـي بطريقة نطق  يوصي

 . األسماء الجغرافيةبتوحيد 
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 لغات األقليات    -23

 

 مراكل لغات األقليات  :  2/36

 المؤتمر،إن 

 

فيه  في شمال أوروبا، يتم التحدث  بالالبيةأنه في بعض المناطق، على سبيل المثال، الجزء الناطق  الحظيإذ 

 أكثر من بلد ، منطقة تضمقلية داخل ألبلغة أ

 

يتم بلغة األقليات تكتب أحيانا وفقا لمبادئ مختلفة في مختلف البلدان التي  األسماء الجغرافيةأن  الحظ كذلكيوإذ  

 لغة األقليات،بفيها التحدث 

 

 المناطق،تلك استصواب معاملة موحدة لألسماء بلغة األقليات في  دركيوإذ 

 

 :لكى يتم   بأن تقوم البلدان المعنية، حيثما أمكن، بالتشاور مع الناطقين بلغة األقلية وصيي

 

 بلغة األقلية؛  األسماء الجغرافيةمشترك لجميع  للتهجئةعتماد نظام إ  )أ(

 

 ،مناطقهمبلغة األقلية فى ستخدام هذا التهجئة لتوحيد أسماء األماكن إ  )ب(

 

 .الموحدة في خرائطها الرسمية ومعاجمها الوطنية األسماء نشر  )ج( 

 

 

 للسكان األصليين / السكان المحليين  األسماء الجغرافية :   22/ 5

 

 إن المؤتمر

 

 أنحاء جميع في البلدان من كثير في موجودة األصليين السكان/  األصليين السكان من مجموعات أن دركي إذ

  العالم،

 

 وتقاليدها، وثقافاتها لغاتها الجماعات لهذه أن أيضا دركي وإذ

 

 كل في الجغرافية المواقع أسماء تقاليد من هاما جزءا تشكل المجموعات لهذه األسماء الجغرافية بأن سلمي وإذ

 ،يعيشون فيه بلد أو  منطقة
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 الجغرافية تسمياتهم بأن االعتراف في متأصلة مصلحة األصليين السكان/  األصليين للسكان بأن أيضا سلمي وإذ

 هامة،

 

 جهد ذلبب األصليين السكان/  األصليين السكان من مجموعات لديها التي البلدان جميع تقوم بأن وصيي -1

 خرى؛األ مناسبةال معلوماتال جانب إلى الجغرافية أسمائهم لجمع خاص

 

 على الرسمي لالستخدامالئما ، مو كلما يكون ممكنا ،األسماء لتلك ةالمكتوبصيغ ال تعتمد بأن أيضا وصيي - 2

 األخرى؛ والمنشورات الخرائط

 

 للسكان األسماء الجغرافية وتسجيل لجمع منهجيةتلك ال لمناقشة ودولية إقليمية اجتماعات بعقد كذلك وصيي - 3

 .األصليين السكان/  األصليين

 

 لترويج لألسماء الجغرافية المستعملة لد  األقليات ومجموشات السكان األصليين ا :   8/1

 

 إن المؤتمر،  

 

أن مـن المعـترف بــه أن المحافظــة علــى ثقافــة األقليــات ومجموعــات الســكان األصليــين جــانب  إذ يـرى

 ، األسماء الجغرافيةهــام في توحيــد 

 

ر الـذي اتخـذه مؤتمـر األمـم المتحـدة الثـاني المعـني  36دف قرارات المؤتمرات السابقة، أي القرار ه إذ يذكاِّ

الـذي اتخـذه مؤتمـر األمـم   22المتعـددة اللغـات، والقـرار األسماء الجغرافيةبشأن  ء الجغرافيةاألسمابتوحيـد 

المستعملة لدى  األسماء الجغرافيةبشـأن تسـجيل واستخدام  األسماء الجغرافيةالمتحـدة الخـامس المعـني بتوحيـد 

 السكان األصليين، 

 

كـامل أنحـاء العـالم تعمـل بنشـاط مـن أجـل المحافظـة علــى ثقافــة هنـاك هيئـات عديـدة في  وإذ يعـترف بـأن

الطبوغرافية التي تمثل هذه األسماء األقليــات ومجموعــات السكان األصليين وإحيائها من خالل تسجيل 

 ا والترويج لها، بهموعات، واالعتراف لمجا

 

واألمـم المتحـدة، فضـال  األسماء الجغرافيةبـأن تعزيـز هـذا العمـل سـيفيد السـلطات المعنيـة ب وإذ يعترف أيضا

 عـن إتاحـة معلومـات قيمة للمجتمع ككل، 

 

 ذا العمل، هأستراليا عرضت مساعدة األمانة العامة لألمم المتحدة على إعداد وتقديم تقرير بشأن  وإذ يالحظ أن

 



138 
 

 

ـذه لهفي كـامل أنحـاء العـالم إلى تقـديم بيـان موجـز  األسماء الجغرافيةالسـلطات المعنيـة ببدعـوة يوصـي 

، بشأن هذه األنشطة ستقوم بإعداده 7002األنشـطة إلدراجـه في تقريــر عام، من المقرر أن يصدر في عام 

 األمم المتحدة ثم توزعه على جميع األطراف المعنية. 

 

 

والمجموشات اللغوية  للرعوب األصلية واألقليات األسماء الجغرافيةالترويج لتـدوين واسـتعمال  :  9/5

 اإلقليمية

  

 إن المؤتمر،  

 

الثامن المعني بتوحيد  الـذي اعتمـده مـؤتمر األمـم المتحـدة 8/1بأن المهمة المنصوص عليها في القرار   إذ يقر 

قد أنجزت بإصدار الصيغة األولى من التقرير الموجز لألنشطة المضطلع بهـا في شـتى  األسماء الجغرافية

للشعوب األصلية واألقليات والمجموعات  األسماء الجغرافيةالبلـدان والمتـصلة بـالترويج لتـدوين واسـتعمال 

 اللغوية اإلقليمية، 

 

بتراث الشعوب  ل إسهاما قيما في االعتـرافيمث األسماء  أن الترويج لتدوين واستعمال هذه   وإذ يالحظ 

 األصلية واألقليات والمجموعات اللغوية اإلقليمية وحفظه وإحيائه،  يوصي بالقيام بما يلي: 

 

 ؛ 2007االستمرار في تعهد واستكمال الصيغة األولى من التقرير التي صدرت في  عام   (أ)

 

للشعوب األصلية  األسماء الجغرافيةمجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة لالسترشــاد بهــا في جمــع    (ب)

  واألقليات والمجموعات اللغوية اإلقليمية في الميدان؛

 

للـشعوب األصـلية  األسماء الجغرافيةإعداد طائفة متنوعة مـن نمـاذج التـرويج لتـدوين واسـتعمال    (ج)

والمجموعـات اللغويـة اإلقليميـة )وبخاصـة نمـاذج اإلجـراءات التشريعية والسياسية والبحثية(، وذلك واألقليات 

  باالستعانة بها لدى مختلف البلدان من تجارب شتى؛

 

وسائر المجموعات والهيئات  األسماء الجغرافيةإقامة حوار بين فريق خبراء األمم المتحدة المعني ب   (د)

للشعوب األصلية واألقليات  األسماء الجغرافيةوالدوليـة المنخرطـة في أنـشطة تتعلـق ب األكاديمية الوطنيـة

 . األسماء الجغرافيةوالمجموعات اللغوية اإلقليمية، من أجل تعزيز العمـل علـى توحيـد
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  أسماء المناطق الجغرافية الطبيعية  -24

 

 أسماء المناطق الجغرافية الطبيعيةتودحيد  : 4/7

 

 المؤتمرإن 

 

لألسماء  التوحيد على الصعيد الوطني ضمن هيكلشطة ناألأنه من الضروري تحديد  يأخذ فى اإلعتبارإذ 

 ،األسماء الجغرافيةلمؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني بتوحيد  16الجغرافية، وفقا للقرار 

 

 ،المشاكل عديد منيسهم في حل   الجغرافية الطبيعية مناطقال أسماء بأن توحيد سلميوإذ 

 

 ،تتميز بشكل ال لبس فيهبحيث  الجغرافية الطبيعية  مناطقال أسماء وصي بتسجيلي  -1

 

في المسوحات وغيرها من الوثائق جنبا إلى  الجغرافية الطبيعية  مناطقال ألسماءقوائم بإدراج  وصي كذلكي -2

اإلقليمية  بالمعالمينبغي اتباع نفس اإلجراءات أيضا فيما يتعلق  ه ، وأنعالموأبعاد المموقعها الجغرافى جنب مع 

 .مقسمة بين اثنين أو المزيد من البلدانال

 

 

 شلى الخرائط السيادحية األسماء الجغرافية   -25

 

 

 شلى الخرائط السيادحية األسماء الجغرافيةاستخدام :   2/38

 

 ،المؤتمرإن 

 

ضمان االستخدام المتسق والمنهجي في الخرائط السياحية لألسماء الجغرافية التي يحددها كل  فى  إذ يرغب 

 بلد، 

 

 تزايد توزيع وتأثير الخرائط السياحية في العالم الحديث،راعى وإذ ي

 

أن يوصي جميع  ويقترح االتحاد الدولي لمنظمات السفر الرسميةمع  فريق الخبراء  يتواصلبأن  يوصى 

 التوحيد على الصعيد الوطنيأعضائه بأن يستخدموا في خرائطهم السياحية أسماءا جغرافية موحدة وفقا لمبادئ 

 .األسماء الجغرافيةالتي أقرها أعمال مؤتمري األمم المتحدة األول والثاني المعنيين بتوحيد 
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 اإلعراب عن الشكر   -26

 

 اإلشراب شن الركر :  2/39

 

 المؤتمرإن 

 

 عن  يعرب

 

تنظيم مؤتمر من أجل التي اتخذتها  الممتازة  لحكومة المملكة المتحدة علي الترتيبات   خالص الشكر (1

 كرم الضيافة لكل مشارك.على و األسماء الجغرافيةاألمم المتحدة الثاني المعني بتوحيد 

 

 .المشاركين ةرفاهلة ترعايوامتنانه للرئيس على الطريقة الممتازة التي أدار بها االجتماعات  (2

 

 وعملهم الشاق.ئهم الممتاز امم المتحده علي ادوظفى األسئولى وملمتقديره  (3

 

 االشراب شن الركر :  27/ 3

 

  المؤتمر،إن  

 

الترتيبات الممتازة التي اتخذتها لتنظيم مؤتمر األمم المتحدة  لحكومة اليونان على خالص شكرهيعرب عن   - 1

 للمشاركين؛  الضيافة المقدمعلى كرم و  األسماء الجغرافيةبالثالث المعني 

 

رعاية  ه فى وأسلوبعقد االجتماعات  ها فى للرئيس على الطريقة الممتازة التي اتبع  عرب أيضا عن تقديرهي - 2

 المشاركين؛ رفاهة 

 

 الشاق.وظفي األمانة العامة لألمم المتحدة على عملهم سئولى وملم  عرب عن امتنانهي  - 3

 

 االشراب شن الركر :   4/26

 

 المؤتمر، إن 

وايضا االجتماعات، بها اأدار التي الممتازة الطريقة علىاللجنة  ورئيس المؤتمر لرئيس امتنانه عن عربي - 1

 .تفانيهم على والمحررين  التحريرية اللجان رئيسالى 
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 للمشاركين؛  الضيافة لكرم الطبوغرافي،مكتب اإلتحاد  خالل من سويسرا، لحكومة تقديره عن عربي - 2

 

 قام الذي القيم للعمل األسماء الجغرافيةالمعنى ب المتحدة األمم خبراء لفريق السابق للرئيس شكره عن يعرب - 3

 ،.برو من النمساج البروفيسور به

 

 .شاقة ومخلصة عمل جهود من بذلوه ما على المتحدة األمم وظفيسئولى وملم شكره عن يعرب - 4

 

 اإلشراب شن الركر  :  5/26

 

 المؤتمر،إن 

 

 الضيافة ولكرم للمؤتمر،ترتيبات ممتازة وخدمات  من قدمته ما على كندا لحكومة العميق شكره عن يعرب - 1

 ؛المقدم للمشاركين

 

 الثقافية بكيبيكوزارة العالقات الدولية والشئون  وإلى كيبيك في األسماء الجغرافية للجنة  امتنانه عن عربي - 2

 ؛على كرم ضيافتهم 

 

 مشتركة؛ دورة في المؤتمر يشارك أنللدعوة اليه  األعالم  لعلوم الدولي للمؤتمر شكره عن يعرب - 3

 

 لمصالح رعايتهعلى و االجتماعات التى أدار بها الممتازة الطريقة على المؤتمر لرئيس امتنانه عن يعرب - 4

 المشاركين؛

 

 عملهم على المتحدة واألمم كندا حكومة من  كال سئولى المؤتمر و لمسئولى وموظفى لم تقديره عن عربي - 5

 .الشاق

 

 االشراب شن الركر:  6/14

 

 المؤتمر،إن 

 

لم يكن  بدونها  ممتازها التيخدماتها اللألمانة العامة لألمم المتحدة على دعمها و  عرب عن شكرهي -1 

 باستطاعة المؤتمر أن يستكمل أعمالها في الوقت المحدد؛
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للمشاركين من خالل مجلس المقدم كرم الضيافة للحكومة الواليات المتحدة األمريكية   عرب عن تقديرهي  -2 

 ؛ األسماء الجغرافيةالمعنى بالواليات المتحدة 

 

 المشاركين؛ فى رعاية رفاهة ممتازال أسلوبهلرئيس المؤتمر على قيادته و عرب عن امتنانهي  -3 

 

بما في ذلك المترجمون لألمم المتحدة والموظفين التابعين  للمسئولينالمؤتمر و لمسئولين شكرهعرب عن ي  - 4

 الشفويون والمترجمون التحريريون، على عملهم الشاق والمخلص.

 

 االشراب شن الركر :  7/15

 

 المؤتمر،إن 

 

بدونها كان التي والممتازة  و لرعايتها لألمانة العامة لألمم المتحدة على دعمها المتواصل   عرب عن شكرهي  -1

 ال يمكن للمؤتمر أن يستكمل أعماله في الوقت المناسب؛

 

لحكومتي الواليات المتحدة األمريكية و جنوب أفريقيا لكرم الضيافة الممنوحة   عرب عن تقديرهي -2

 لمشاركين؛ل

 

 أدار بها المؤتمر؛ التى ممتازةاللرئيس المؤتمر على قيادته  امتنانهعرب عن ي -3 

والموظفين التابعين له بما في ذلك المترجمون  مسئوبينألعضاء مكتب المؤتمر ولل عرب عن شكرهي -4 

 لشفويون والمترجمون التحريريون، على عملهم الشاق والمخلص؛ا

 

أيضا للحكومات التي قدمت األفراد والمعدات، وتقديم الدعم والموارد إلى فريق الخبراء  عرب عن امتنانهي -5 

 التابع لألمم المتحدة وأفرقة العمل التابعة له، لتمكينه من االضطالع بأنشطته،

 

هذا الدعم للبلدان ل ها تقديرعن ا فيهاألمانة العامة لألمم المتحدة رسالة شكر تعرب  توجه يطلب أن  -6

 .األعضاء
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 تصويت لإلشـراب شن الركر  :   8/17

 

 إن المؤتمر، 

لحكومـة ألمانيـا مـن أجـل الترتيبـات والخدمـات الممتـازة الـتي قدمتـها  يعـرب عـن شـكره العميـق -1

ولضيافتها السخية للمشاركين  األسماء الجغرافيةلمؤتمـر األمـم المتحدة الثامن المعني بتوحيد 

 فيــه؛ 

 

بصفـة خاصـة للوكالـة االتحاديـة لرسـم الخرائـط والجيوديسيــا لتنظيمـها  يعـرب عـن تقديـره -2

 الممتــاز للمسـائل المتعلق ة بالمؤتمر والمعارض التقنيـة المرتبطـة بــه؛ 

 

 ا الجلسات؛ بهلرئيس المؤتمر للطريقة الفعالـة التي أدار  يعرب عن امتنانــه -3

 

موظفـي المؤتمـر ولمسـؤولي وموظفـي الحكومـة األلمانيـة واألمـم المتحـدة ل يعـرب عـن تقديـره -4

  مـن أجـل عملـهم الشـــاق وإخالصهم، مما سهل إلى حد كبير من تسيــيـر أعمال المؤتمر.

 

 قرار بتوجيه الركر :    9/11

 

 ، إن المؤتمر

 

وفرتها لمؤتمر األمم  لألمم المتحـدة علـى الترتيبـات والخـدمات الممتـازة الـتي بخالص الشكر  يتوجه   - 1

 ؛ األسماء الجغرافيةالمتحدة التاسع المعني بتوحيد 

 

الخـاص لـشعبة اإلحـصاءات التابعـة إلدارة الـشؤون االقتصادية واالجتماعية  يعـرب عـن امتنانـه   - 2

ظيمها الممتاز للمـسائل المتعلقـة بـالمؤتمروللمعرض التقني الذي أقيم على باألمانة العامة لألمم المتحدة لتن

 هامشه؛ 

 

 لرئيس المؤتمر ورؤساء اللجان التقنية لألسلوب الفعال الذي أداروا به االجتماعات؛  يعرب عن امتنانه   - 3

 

ألعضاء مكتب المؤتمر واللجان التقنية والموظفين والعـاملين في شـعبة اإلحـصاءات  يعرب عن تقديره   - 4

 في األمـم المتحـدة الجتـهادهم وتفـانيهم في العمـل، بمـا يـسر كـثيرا أعمال المؤتمر. 
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 اإلشراب شن الركر:  12 /10

 

 إن المؤتمر،

 

الشكر إلى األمم المتحدة للترتيبات والخدمات الممتازة المقدمة لمؤتمر األمم  يعرب عن خالص    - 1

 ؛األسماء الجغرافيةالمتحدة العاشر المعني بتوحيد 

 

الخاص لشعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  يعرب عن امتنانه - 2

 للمسائل المتصلة بالمؤتمر والمعرض التقني المصاحب له؛ باألمانة العامة لألمم المتحدة لتنظيمها الممتاز

 

لرئيس المؤتمر ولرؤساء اللجان التقنية على الطريقة الفعالة التي أداروا بها  يعرب عن امتنانه - 3

 االجتماعات؛

 

ألعضاء مكتب المؤتمر واللجان التقنية والمسؤولين وموظفي شعبة اإلحصاءات  يعرب عن تقديره - 4

 على عملهم الشاق وتفانيهم، الذي يَسَّر أعمال المؤتمر بدرجة كبيرة.

 

 اإلشراب شن الركر:    11/4

 المؤتمر،إن 

 

لمؤتمر األمم المتحدة لترتيبات والخدمات الممتازة المقدمة لألمم المتحدة إلى ا شكرخالص اليعرب عن     - 1

 الحادي عشر المعني بتوحيد األسماء الجغرافية ؛

 

لشعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  بوجه خاص  يعرب عن امتنانه   - 2

 ؛ له صاحببالمؤتمر والمعرض التقني الم المتصلة باألمانة العامة لتنظيمها الممتاز للمسائل 

 

أداروا بها  لرئيس المؤتمر ولرؤساء اللجان الفنية على الطريقة الفعالة التي يعرب أيضا عن امتنانه   - 3

 ؛ جلساتال

 

على  لمسئولى وموظفى شعبة اإلحصاءاتو تقنيةجان الاللو ألعضاء مكتب المؤتمر يعرب عن تقديره     - 4

   .تيسيرا كبيراأعمال المؤتمر  ارسَّ ي ين وتفانيهم ، األمر الذشاق عملهم ال
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