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هيئة الوطنية الجغرافية والالفريق العامل المعني بالتقييم والتنفيذ التابع لفريق خبراء األمم المتحدة المعنى باألسماء مع  تم التنسيق

للمعلومات الجغرافية الكورية ،عقب المؤتمر العاشر لألمم المتحدة المعنى باألسماء الجغرافية، لترجمة  الوثيقة التى أعدتها وزارة 

ة بتوحيد األسماء الموارد الطبيعية بكندا باللغة االنجليزية بعنوان" القرارات المعتمدة في المؤتمرات العشرة لألمم المتحدة المعني

"  2012، 2007، 2002، 1998، 1992، 1987، 1977،1982، 1972، 1967الجغرافية  
1   

إلى اللغة العربية، الذى يبلغ عددهم 

 نشر المعرفة والمعلومات المتعلقة بقرارات المؤتمرات للدول األعضاء الناطقة  باللغة العربية ،  وذلك بغرض قرار، 207

 بمسرد المصطلحات المستخدمة فى توحيد األسماء الجغرافية ترجمةتم االستعانة فى ال
2

، وبالنسخ العربية لتقارير مؤتمرات األمم  

المتحدة  المعنية  بتوحيد األسماء الجغرافية ) الثامن والتاسع والعاشر ( 
3  

توحيد األسماء الجغرافية على وبالنسخة العربية من دليل  

الصعيد الوطنى
4
. 

موضوع، علما بأن بعض القرارات التى  26التى تشملها حيث بلغ عدد المواضيع  القرارات فى الوثيقة طبقا للموضوعاتادرجت 

تم ادراج  جدول يشمل المؤتمرات بالترتيب ثم القرارات مرتبة داخل كل مؤتمر، ، تشترك فى أكثر من موضوع تم وضع مالحظات بها

 اضيع التى ينتسب اليها، واخيرا اضيف تزييل يشمل قائمة بروابط  لتقارير المؤتمرات  .واالشارة لكل قرار عن الموضوع أو المو

مع الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية  لنشر الوثيقة باللغة العربية على الموقع اإللكتروني التابع للشعبة  تم التنسيق
5

، كما تم 

باللغة قابلة للبحث م وهيئة نظم المعلومات الجغرافية الكورية  إلنشاء قاعدة بيانات التنسيق أيضا مع الفريق العامل بالتنفيذ والتقيي

العربية لهذة القرارات أسوة بقواعد البيانات المنشورة بثالث لغات وهى الفرنسية واالنجليزية واالسبانية حتى األن والمتوفرة على 

الموقع الشبكى للفريق
6

العامة لفريق خبراء األمم المتحدة المعنى باألسماء الجغرافية  للنظر فيها ونشرها ،  كما سيتم تسليمها لألمانة 

على موقع الخبراء على االنترنت
7 

 حيث تم نشر الوثيقة  بأربع لغات حتى األن  إإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية واألسبانية ،

دة بيانات القرارات فيما بعد مرجعية قيمة لقرارات مؤتمرات األمم وقاع( 1مرفق رقم ) ن تكون هذة الوثيقة  باللغة العربية يؤمل ا 

  المتحدة المعنية باألسماء الجغرافية ، للخبراء من البلدان العربية .
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