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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2019دورة عام 
 2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 5البند 
التقااارير المقاادمااة مكو الحعنماااا عك الحاالاة 
في بلااادا واااا وعك التقااادم المحرد في  ن ياااد 

 األسماء الجغرافية
   

  قرير كروا يا  
  

 منجز**  
، أقّر ال ملان الكروايت القانون اجلديد بشــــــــــ ن املســــــــــ  2018يف شــــــــــألر /انون األول/ يســــــــــم   

احلكومي وســــــــــــــعل املمت كاذ التقاريج، القي يتم عوجبمس ءقييد ايي األ ار اجليراضيج يف /رواءيا  ــــــــــــــمن 
ون، ءقرر أن ســـــــــــــعل األ ار اجليراضيج القي ءديرا وءتتألدا ا  ارة احلكوميج ل عو يســـــــــــــيا  ويف ن   القان

ءتوىل الســـ  اذ التامج مألاو ءو يد األ ار اجليراضيج وضقات لتوتـــياذ جلنج ءو يد األ ار اجليراضيج  وقد بدأ 
ك مل ءتمكن بتد  كومج /رواءيا من ل؛ لق2018ســــــــــريان نقا القانون اجلديد يف /انون األول/ يســــــــــم  

 ءتيني أعضار يف ال عنج 
 قياو باملألاو التاليج:ومين  القانون ال عنج تال يج ال 

 رتد ءن يق ال وائ  اخلاتج باملستوطناذ وء بيقألا يف األ ار اجليراضيج • 
 مراجتج األ ار ال بيراضيج، واقرتاح أ ار جديدة إذا لزو األمر • 
و ـــــــــي مبا ا بشـــــــــ ن /تابج واســـــــــت داو األ ار اجليراضيج األجنبيج ال  ســـــــــت  ب   م ال يف التت يم  • 

 والدب وماسيج الكرواءيجوالت وو 
 

 * GEGN.2/2019/1  

أعد ذ التقرير الكامل إيرينا زضي وضا، أمينج الّ عنج التشيكيج املتنيج باأل ار اجليراضيج  وسيكون التقرير متا ا ع ى ا نرتنت  ** 
، بال يج ال  قدو هبا https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.htmlيف املوقي التايل: 

  GEGN.2/2019/51/CRP.51ضقط وبوت مس الوثيقج 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html
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 ءقدمي مقرت اذ وءوتياذ بش ن ءو يد األ ار اجليراضيج يف /رواءيا واأل ار اجليراضيج األجنبيج • 
 ءقدمي ءوتياذ بش ن حتسني سعل األ ار اجليراضيج • 
 املشار/ج يف أعمال املنظماذ الدوليج ال  ء تىن باأل ار اجليراضيج • 

ا تا طبيراضيا يف ســعل األ ار اجليراضيج  واملرــدر الرئيســي  132 881ويوجد يف الوقت احلايل  
  خال األ ار اجليراضيج يف قاعدة البياناذ نو اخلرائط ال بوغراضيج الر يج ال  ءرـــــــــدرنا ا  ارة احلكوميج 

  وحيتوي /ل اســـــــــــــم جيرايف يف 25 000:  1 و 300 000:  1ل عو يســـــــــــــيا ع ى مقيا  يرتاوح بني 
 ى الســــــماذ التاليج: املتّرا اجليرايف، واســــــم الرــــــ ج اجليراضيج، والو دة ا  اريج، والترــــــني ، الســــــعل ع

وتــــييج بدايج  ورة احلياة، وتــــييج ةايج  ورة احلياة، والقيمج األتــــ يج، وال يج، واحلرا، واحلالج، واملرــــدر، 
لتييري، وءاريخ ةايج التييري، وسبب ، وءاريخ بدايج اجواجلن  من النا يج النحويج، والتد  من النا يج النحوي

 التييري، واالسم باحلروا الالءينيج 
(، ميكن االطالع /http://rgi.dgu.hr/homeويف موقي متعم األ ـــار اجليراضيـــج ع ى ا نرتنـــت ) 

( والتترا INSPIREع ى س بل الوتول إىل موار  اهليكل األساسي ل مت وماذ املكانيج يف أوروبا )نيكل 
اذ الشـــــبكج وءنزي ألا  وءتوضر يف بوابج /رواءيا اجليراضيج وثائ   البياناذ الوتـــــ يج اموعج البياناذ ع ى خدم

 و/قلك خدماذ الشبكج 
ضيما يتت   عو ــوع األ ار  INSPIREويتواض  منوذج البياناذ بالكامل مي منوذج بياناذ نيكل  

وبراجميــج  PostgreSQLبـــاســـــــــــــــت ـــداو نظـــاو  اجليراضيـــج  والبيـــانـــاذ  ت ع هبـــا يف قـــاعـــدة بيـــانـــاذ جيراضيـــج
Post GIS وني موجو ة لدى ا  ارة احلكوميج ل عو يســــــــــــيا  ويتم نشــــــــــــر قاعدة بيناذ األ ار اجليراضيج ،

باســـــت داو خدماذ خرائط الويب وميزاذ الويب ال  يوضرنا احتا  اخلدماذ األر ـــــيج ال ضـــــائيج امل تو ج، 
  والبياناذ متا ج ل تنزيل Geoserverلقي يســــــتتمل خا وو ا INSPIREوبواســــــ ج امل ح  اخلا  هبيكل 

 ( ومن  ون أي قيو  ع ى استيالهلا من قبل اجلمألور GMLب يج الرتميز اجليرايف )
 


