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ملخص
تم التنسيق مع الفريق العامل المعني بالتقييم والتنفيذ التابع لفريق خبراء األمم المتحدة المعنى باألسماء الجغرافية والهيئة الوطنية
للمعلومات الجغرافية الكورية ،عقب المؤتمر العاشر لألمم المتحدة المعنى باألسماء الجغرافية ،لترجمة الوثيقة التى أعدتها وزارة
الموارد الطبيعية بكندا باللغة االنجليزية بعنوان" القرارات المعتمدة في المؤتمرات العشرة لألمم المتحدة المعنية بتوحيد األسماء
الجغرافية  1 " 2012 ،2007 ،2002 ،1998 ،1992 ،1987 ،1977،1982 ،1972 ،1967إلى اللغة العربية ،الذى يبلغ عددهم
 207قرار ،وذلك بغرض نشر المعرفة والمعلومات المتعلقة بقرارات المؤتمرات للدول األعضاء الناطقة باللغة العربية ،
تم االستعانة فى الترجمة بمسرد المصطلحات المستخدمة فى توحيد األسماء الجغرافية  ، 2وبالنسخ العربية لتقارير مؤتمرات األمم
المتحدة المعنية بتوحيد األسماء الجغرافية ( الثامن والتاسع والعاشر )  3وبالنسخة العربية من دليل توحيد األسماء الجغرافية على
الصعيد الوطنى.4
ادرجت القرارات فى الوثيقة طبقا للموضوعات التى تشملها حيث بلغ عدد المواضيع  26موضوع ،علما بأن بعض القرارات التى
تشترك فى أكثر من موضوع تم وضع مالحظات بها ،تم ادراج جدول يشمل المؤتمرات بالترتيب ثم القرارات مرتبة داخل كل مؤتمر،
واالشارة لكل قرار عن الموضوع أو المواضيع التى ينتسب اليها ،واخيرا اضيف تزييل يشمل قائمة بروابط لتقارير المؤتمرات .
تم التنسيق مع الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية لنشر الوثيقة باللغة العربية على الموقع اإللكتروني التابع للشعبة  ،5كما تم
التنسيق أيضا مع الفريق العامل بالتنفيذ والتقييم وهيئة نظم المعلومات الجغرافية الكورية إلنشاء قاعدة بيانات قابلة للبحث باللغة
العربية لهذة القرارات أسوة بقواعد البيانات المنشورة بثالث لغات وهى الفرنسية واالنجليزية واالسبانية حتى األن والمتوفرة على
الموقع الشبكى للفريق ،6كما سيتم تسليمها لألمانة العامة لفريق خبراء األمم المتحدة المعنى باألسماء الجغرافية للنظر فيها ونشرها
على موقع الخبراء على االنترنت 7حيث تم نشر الوثيقة بأربع لغات حتى األن إإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية واألسبانية ،
يؤمل ان تكون هذة الوثيقة باللغة العربية مرفق رقم ( )1وقاعدة بيانات القرارات فيما بعد مرجعية قيمة لقرارات مؤتمرات األمم
المتحدة المعنية باألسماء الجغرافية  ،للخبراء من البلدان العربية .

 1انظر الوثيقة باللغة اإلنجليزية على الرابط https://unstats.un.org/Unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/RES_UN_E%20updated_1-10%20CONF.pdf :
انظر مسرد المصطلحات على الرابط https://unstats.un.org/Unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/pdf/Glossary_of_terms_revised.pdf :
2
انظر تقارير المؤتمرات األمم المتحدة العنى باألسماء الجغرافية على الرابط https://unstats.un.org/Unsd/geoinfo/UNGEGN/conferences.html :
3
انظر دليل توحيد األسماء الجغرافية على الصعيد الوطنى على الرابطhttps://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_88a.pdf :
4
موقع الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية http://adegn.net/index.php/ar/ :
5
 6ا نظر قاعدة البيانات القابلة للبحث للقرارات باللغة االنجليزية http://www.ngii.go.kr/portal/ungn/mainEn.do
موقع الخبراء على االنترنت https://unstats.un.org/Unsd/geoinfo/UNGEGN/confGeneral.html
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 :قائمة أسماء البلدان .

8/7

 :قائمة أسماء البلدان .

12/8

 :توحيد أسماء البلدان.
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إعداد المعاجم الجغرافبة

(4/1هـ)  :المعاجم الجغرافية الوطنية .

17/2

 :التشاور بشأن إعداد المعاجم الجغرافية.

35/2

 :القوائم المؤقتة لألسماء الموحدة * .

2 /3

 :مواصفات المعاجم الجغرافية للبلدان .

18/4

 :المعالجة المشتركة لبيانات أسماء المواقع الجغرافية وأصولها **.

16/5

 :نشر األسماء الجغرافية في شكلها الرسمي الوطني .
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المنشورات

5/1

 :تبادل المعلومات وإعداد المنشورات .

15/2

 :قائمة المراجع .

9/5

 :منشورات األمم المتحدة .

24/5

 :نشرة المعلومات النصف السنوية . %%%
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تبادل الخبرات

6/ 1

 :المساعدة التقنية .

20/2

 :تبادل الخبرات .
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المعالجة اآللية للبيانات  /البيانات الرقمية

3/1

 :المعالجة اآللية للبيانات.

30/2

 :تطبيق معالجة البيانات .

3/3

 :المعالجة اآللية للبيانات..

18/4

 :المعالجة المشتركة لبيانات أسماء المواقع الجغرافية وأصولها **.

9/4

 :تبادل المعلومات في مجال المعالجة اآللية للبيانات.

17/5

 :التبادل المباشر للمعلومات المتعلقة باألسماء الطبوغرافية وأصولها بين مختلف النظم الحاسوبية.

6/7

 :أشكال ومعايير تبادل البيانات المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية وأصولها.

9/7

 :توحيد األسماء الجغرافية باستخدام اإلنترنت .%%

6/8

 :إدراج بيانات األسماء الجغرافية في الهياكل األساسية للبيانات المكانية على الصعيدين الوطني واإلقليمي.

7/8

 :معاييـر وأشكال تبادل البيانات المتعلقة باألسماء الطبوغرافية.

10/8

 :إجراءات جمع البيانات المتعلقة باألسماء الطبوغرافية وأصولها.

6/9

 :قاعدة بيانات األسماء الجغرافية التي يتعهدها فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية.

7/9

 :نشر المعلومات المتعلقة بأصل األسماء الجغرافية ومعانيها.
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األسماء األجنبية (الدخيلة)

28/2

 :قائمة األسماء األجنبية (األسماء االصطالحية واألسماء التقليدية).

29/2

 :األسماء األجنبية.

35/2

 :القوائم المؤقتة لألسماء الموحدة *.

18/3

 :دراسة األسماء األجنبية.

19/3

 :قوائم األسماء األجنبية.

20/4

 :تخفيض األسماء األجنبية.

13/5

 :أسبقية األشكال الرسمية الوطنية لألسماء الجغرافية.

4/8

 :الفريق العامل المعني بالتسميات األجنبية التابع لفريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية.
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الكتابة بالحروف الالتينية (الرومنة )  /عام

9/1

 :نظام موحد للكتابة بالحروف الالتينية .

10/1

 :عالمات التشكيل المصاحبة للحروف فى األبجدية الالتينية.

13/2

 :نشر نظم الكتابة بالحروف الالتينية .

25/3

 :نظام كتابة بالحروف الالتينية موحد لكل نظام كتابة غير التينية.

15/4

 :مبادئ توجيهية للنظر في نظم الكتابة بالحروف الالتينية .

16/4

 :مبادئ توجيهية النجاز نظم الكتابة بالحروف الالتينية .

8 /9

 :تنفيذ البلدان المزكية لنظم األمم المتحدة للكتابة بالحروف الالتينية.
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الكتابة بالحروف الالتينية طبقا للغات

 : 11/1عالمات التشكيل التي ترافق حروف األبجدية العربية .
 : 12/1كتابة األسماء الجغرافية العربية بالحروف الالتينية .
 : 13/1كتابة األسماء الجغرافية اإليرانية بالحروف الالتينية .
 : 14/1كتابة األسماء الجغرافية التايالندية بالحروف الالتينية.
 : 15/1كتابة األسماء الجغرافية الصينية بالحروف الالتينية.
 : 17/1النقل الحرفى من األمهرية إلى األبجدية الالتينية .
5 /2

 :األبجدية السيريلية البلغارية .

6/2

 :األبجديات السيريليات ليوغوسالفيا .

7/2

 :الكتابة بالحروف الالتينية لألبجدية األمهرية.

8/2

 :كتابة األسماء الجغرافية العربية بالحروف الالتينية.

9/2

 :كتابة األسماء الجغرافية العبرية بالحروف الالتينية.

 : 10/2كتابة األسماء الجغرافية الخميرية بالحروف الالتينية .
 : 11/2النقل الحرفى إلى الالتينية و الديفانغارية من لغات المجموعة الهندية.
8 /3

 :كتابة األسماء الجغرافية الصينية بالحروف الالتينية .

9/ 3

 :كتابة الحروف العربية بالحروف الالتينية .

10/3

 :األبجدية السيريلية البلغارية .

 : 11 /3األبجدية الصربية -الكرواتية والسيريلية -المقدونية ليوغوسالفيا.
12/3

 :النقل الحرفى إلى الكتابة الالتينية و الديفاناغارية من لغات الشعبة الهندية.

 : 13 /3الكتابة بالحروف الالتينية لألبجدية العبرية .
14/4

 :التحويل إلى نظم الكتابة غير الالتينية .

 : 17/ 4النقل الحرفى إلى الكتابة الالتينية و الديفاناغارية من لغات الشعبة الهندية.
 : 18/ 5كتابة األسماء الجغرافية الروسية بالحروف الالتينية.
 : 19 /5كتابة األسماء الجغرافية اليونانية بالحروف الالتينية.
20/5

 :كتابة األسماء الجغرافية الكورية بالحروف الالتينية.

4/7

 :تنقيح نظام بيروت المعدل لعام  1972للتحويل من الكتابة العربية إلى الكتابة بالحروف الالتينية.

13/8

 :كتابة األسماء الجغرافية التايالندية بالحروف الالتينية .

14/8

 :كتابة اللغـة السيريلية الصربية بالحروف الالتينية.

9/9

 :كتابة العبرية بحروف التينية .

6/10

 :كتابة األسماء الجغرافية البيالروسية بالحروف الالتينية .

 : 7 /10كتابة األسماء الجغرافية البلغارية بالحروف الالتينية .
8/10

 :كتابة األسماء الجغرافية اإليرانية بالحروف الالتينية .

9/10

 :كتابة األسماء الجغرافية األوكرانية بالحروف الالتينية .
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أسماء المعالم البحرية و المغمورة تحت سطح البحر

22/2

 :توحيد التسميات البحرية .

23/2

 :أسماء المعالم بأنتاركتيكا و المغمورة تحت سطح البحر ***.

26/2

 :توحيد أسماء المعالم المغمورة تحت سطح البحر التى تتعدى السيادة الواحدة ***.

21/3

 :أسماء المعالم البحرية .

22/3

 :أسماء المعالم المغمورة تحت سطح البحر .

12/4

 :أسماء المعالم البحرية والمغمورة تحت سطح البحر .
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أسماء المعالم التى تتعدى السيادة الواحدة

8/1

 :معالجة أسماء المعالم التى تتعدى السيادة الواحدة.

23/2

 :أسماء المعالم بأنتاركتيكا والمغمورة تحت سطح البحر***.

24/2

 :توحيد األسماء التى تتعدى السيادة الواحدة.

25/2

 :أسماء المعالم التي تتعدى السيادة الواحدة.

26/2

 :توحيد أسماء المعالم المغمورة تحت سطح البحر التى تتعدى السيادة الواحدة***.

34/2

 :التوحيد الدولي لألسماء التى تتعدى السيادة الواحدة.

 : 20/3أسماء المعالم التى تتعدى السيادة الواحدة.
25/5

 :المعالم التى تتعدى السيادة الواحدة.
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أسماءالمعالم خارج كوكب األرض

 : 21/2توحيد أسماء المعالم الطوبوغرافية خارج كوكب األرض.
 : 23/3أسماء المعالم خارج كوكب األرض.
 : 13/4أسماء المعالم خارج كوكب األرض.
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األسماء الجغرافية من اللغات غير المكتوبة

 : 16/1تسجيل األسماء الجغرافية من اللغات غير المکتوبة .
 : 18/1كتابة األسماء الجغرافية األفريقية .
 : 20/1تنقيح التوصية السابعة لفريق الخبراء المعني باألسماء الجغرافية .
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دليل توحيد األسماء على الصعيد الوطني

3/4

 :تنظيم وتعميم الخبرة في مجال توحيد األسماء الجغرافية .

9/4

 :دليل توحيد األسماء على الصعيد الوطنى .

 : 23/5دليل التوحيد على الصعيد الوطني .
 : 24/5نشرة المعلومات نصف السنوية. %%%
 : 15/8تقديم الدعم إلى التدريب والمنشورات ..##
 : 10/9دعم التدريب والمنشورات .##
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المساعدة على النطق

7/3

 :المساعدة على النطق .

 : 11/8الفريق العامل المعني بطريقة نطق األسماء الجغرافية.
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لغات األقليات

 : 36/2مشاكل لغات األقليات.
 : 22/5األسماء الجغرافية للسكان األصليين  /السكان المحليين .
1/8

 :الترويج لألسماء الجغرافية المستعملة لدى األقليات ومجموعات السكان األصليين. #

5/9

 :الترويج لتـدوين واسـتعمال األسماء الجغرافية للشعوب األصلية واألقليات والمجموعات اللغوية اإلقليمية. #
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أسماء المناطق الجغرافية الطبيعية

7/ 4

 :توحيد أسماء المناطق الجغرافية الطبيعية .
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األسماء الجغرافية على الخرائط السياحية

 : 38/2استخدام األسماء على الخرائط السياحية.
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اإلعراب عن الشكر

 : 39/2اإلعراب عن الشكر.
 : 27 /3اإلعراب عن الشكر.
 : 26/4اإلعراب عن الشكر.
 : 26/5اإلعراب عن الشكر.
 : 14/6اإلعراب عن الشكر.
 : 15/7اإلعراب عن الشكر.
 : 17/8تصويت لإلعراب عن الشكر.
 : 11/9قرار بتوجيه الشكر.
 : 12/10اإلعراب عن الشكر.

مالحظات..
باء – القرارات المشار اليها عبر المؤتمر.
التذييل –  : 1قائمة تقارير العشر مؤتمرات لألمم المتحدة المعنية باألسماء بتوحيد األسماء الجغرافية.

___________________________________
ملحوظة  :القرارات التي تليها عالمات النجمة ،والرموز المئوية أو العالمة  #تغطي اثنين أو أكثر من الموضوعات.
* إعداد المعاجم الجغرافية (القسم  / )10األسماء األجنبية (القسم )14
** إعداد المعاجم الجغرافية (الباب  / )10المعالجة اآللية للبيانات (القسم )13
*** أسماء المعالم البحرية والمغمورة تحت سطح البحر (القسم  / )17أسماء المعالم التى تتعدى سيادة البلد الواحد (القسم )18
 ٪مؤتمرات األمم المتحدة المعنية بتوحيد األسماء الجغرافية (القسم  / )1فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية (القسم )2
 ٪٪التعليم والتدريب في مجال معالجة األسماء الجغرافية (القسم / )7المعالجة اآللية للبيانات (القسم )13
٪٪٪المنشورات (القسم  / )11دليل توحيد األسماء على الصعيد الوطنى (القسم )21
 #التوحيد على الصعيد الوطني (القسم  / )5لغات األقليات (القسم )23
 ##التعليم والتدريب في مجال معالجة األسماء الجغرافية (القسم  / )7دليل توحيد األسماء على الصعيد الوطنى (القسم )21
 ###فريق الخبراء التابع لألمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية (القسم  / )2االجتماعات اإلقليمية (القسم )6

