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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 
التقارير المقدمة من: الحكومات عن الحالة في بلدانها 

 وعن التقدم المحرز في توحيد األسماء الجغرافية
   

 تقرير سلوفاكيا   
  

 **موجز  
 

كيجل باألنشططتجل اضطططت هت ةياجل اديوييسطططيا وراطططو اسرا ا والسططط ل الهرار  ل ادماوريجل السططط و ا  
 التاليجل  يما يته ق بتوحيد األمساء ادغرا يجل:

، تهمل اهلياجل تدرجييا ع ى تواطططططططططططططططيب اتوت قاعدة البيانا  اسا طططططططططططططططجل 2015منذ عام  )أ( 
باألمساء ادغرا يجل ل ا و اكيا بإضا جل أمساء من الس ل الهرار  ومن خرا ا الغابا  ل املناطق املشمولجل 

ل مهادجل مصطططططططدر اخر لتمساء املته رجل  ، بدأ  اهلياجل أيضطططططططا  2018حزيران/يونيه بالهم يجل كل عام. ومنذ 
باجملار  املا يجل اليت يشططرع ع ياا لت ا املديرين. وتروم اهلياجل ارارنجل األمساء املسططتراة من السطط ل الهرار  
وخرا ا الغابا ، وتوحيدةا إذا لزم األمر،  ضطططططأ عن أمساء اجملار  املا يجل اساضطططططهجل لهاطططططراع، وي اا ل 

تمثل اهلدع من التوحيد ل حتديد ااطططو موحد  ريد لمل ملهم لو وإتاحجل األمساء املهتمدة قاعدة البيانا . وي
الاطططططتاداماا ع ى الصطططططهيدين الوطو والدو . ول اطططططياجل توحيد األمساء ادغرا يجل، تضطططططيا اهلياجل بصطططططورة 

 ا جل باملناطق؛تدرجييجل أمساء مراي جل، وال ايما من مصاير اسرا ا، إىل قواعد البيانا  غري المام جل اس

 

 * GEGN.2/2019/1. 
 /https://unstats.un.org/unsd/geoinfo أعدَّ التررير المامل إيفا ميم واو ا. وايتاح التررير ع ى الرابا التا : ** 

UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html ،بال غجل اليت قدم هبا  را، بو فه الوثيرجل GEGN.2/2019/93/CRP.93. 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/%20UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/%20UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/93/CRP.93
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 حتديث قاعدة البيانا  بااتمرار؛ )ب( 
، Esri shapefileتتيح اهلياجل تنزيل البيانا  من قاعدة البيانا   انا  باألاططمال التاليجل:  )ج( 

 .(1)، والريو اليت تفصل بيناا  وا لEsri geodatabase، و Esri Microsoft databaseو 
يجل  إتطاحطجل خريتطجل الهميطل املتطاحطجل ع ى )ي(  قطاعطدة بيطانطا  امله ومطا  ادغرا يطجل األاططططططططططططططططااططططططططططططططط

(ZBGIS  وةي تتبيق تفاع ي ع ى اإلنرتنت ل بيانا  املمانيجل، تسطططططططططططمح، ل ت جل أمور، بت  يل األنوا ،)
 التاليجل من األمساء واالطأ  ع ياا والب ث  ياا:

 األمساء ادغرا يجل املوحدة • 
 املرتاي ا  واألمساء التارخييجل • 
 األجنبيجل املوحدة  التسميا  • 

، نشطططططططططططططططر  اهلياططجل تهططديأ لتمر التوجياي املته ق بتوحيططد األمسططاء ادغرا يططجل. 2018ل  )ةط( 
وحدي ةذا التهديل أنواعا أخرت من األمساء اليت ينبغي تغيريةا أو احلفاظ ع ياا ل الشططططططططططططططمل املررتح لمي 

 تراعي أامال األمساء املستادمجل ع ى الصهيد احمل ي؛ 
الوثا ق املته رجل باألنشططططططتجل وقوا و لتارة من األمساء ادغرا يجل وحتديثاا ع ى املوقب  نشططططططر )و( 

 ؛(2)الشبمي ل اياجل
، نظمت اهلياجل ح رجل يرااطططططططططططططيجل ملدة يوم واحد بشططططططططططططط ن األمساء ادغرا يجل 201٧ل عام  )ز( 
 املشاركني ع ى األنشتجل ذا  الص جل هبذا اجملال؛ طأ إلاملوحدة 

جل ر ااطجل اطهبجل اطرجل أوروبا الواطتى وجنوب اطرجل أوروبا التابهجل لفريق خ اء وتتوىل اهليا )ح( 
 .2022إىل عام  2018األمو املت دة املهو باألمساء ادغرا يجل من عام 

 

__________ 

 ./https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie لأطأ  ع ى مزيد من التفا يل انظر الرابا التا : (1) 
 (2) http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/. 

https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie/
http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/

