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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 

: الحكومات عن الحالة في بلدانها منالتقارير المقدمة 
 وعن التقدم المحرز في توحيد األسماء الجغرافية 

   
 تقرير سلوفينيا  

  
 موجز**  

 
منذ مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشــر امل ب بتوديد األءاا اراراةي ، واتــلت اللان  الســلوةيني   

 لتوديد األءاا اراراةي  عملها املت لق بتوديد األءاا اراراةي  داخل إقليم سلوةينيا وخارجه.

نشــــــــــر اجتماعا مناظرا. وتج  17مناســــــــــب ة عجتدا اســــــــــ  اجتماعاا و 22واجتم ت اللان  يف  
 .(1)امل لوماا واألنشط  املت لت  باللان  على موق ها الشبكي

ومتثلت املهم  الرئيســـــي  للان  يف إعداد قراراا بشـــــان تـــــح  ومناســـــب  األءاا ارديدة واألءاا  
ة للشــــوارمل واملســــتوقناا، وةتا لتانون اديد املناقق وتســــمي  ووســــم املســــتوقناا والشــــوارمل واملبا .  املاّير

ة، بد  وال من أن تتَِّبع البلدياا، وهي الســـــــلط  املكلال  بايع ن رءيا عن األءاا ارديدة أو األءاا املاّيَّ

__________ 

 * GEGN.2/2019/1. 
 أعدا التترير الكامل رن  توديد األءاا اراراةي  يف سلوةينيا. وسيتاح التترير على املوقع الشبكي ** 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html باللا  اليت قدم هبا ةتط، بوتاله ،
 .GEGN.2/2019/50/CRP.50 الوثيت 

 (1) http://www.gu.gov.si/en/delovnapodrocja_gu/projekti_gu/slovene_governmental_commission_for_the_ 
standardisation_of_geographical_names/#c17314. 
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، 2017اءا لشـــــــوارمل يف عام  20قراَر اللان  باملواةت  على تلك األءاا. واختذا اللان  قراراا بشـــــــان 
 .2019، واءي شارعني، دىت تارخيه، يف عام 2018اءا لشوارمل يف عام  13و

وتوجد يف ســـلوةينيا أقليتان قوميتان، هنااري  وإيطالي . ووةتا لدســـتور ســـلوةينيا، ي َاي با نااري   
واييطالي  كلاتني رءيتني يف املناقق املختلط  األعراق. وداخل ســـلوةينيا، ال ينطبق توديد األءاا ا نااري  

رى غّي املوددة أخطاا كبّية يف اخلرائط وقواعد واييطالي  إال على املســـــــتوقناا. وتنام عن األءاا األخ
، جيري بذل جهود لتوديد مجيع األءاا اراراةي  ا نااري  واييطالي   مبتياس 201٤البياناا. ومنذ عام 

. وأعد اجملتم ان احملليان الوقنيان امل نيان قائميت األءاا ا نااري  واييطالي ، مبشــــــــــارك  هي   1ة 25 000
اخلرائط يف ســـــلوةينيا  واللان  الســـــلوةيني  لتوديد األءاا اراراةي . وقائم  األءاا اييطالي   املســـــم ورســـــم

شـــــبه تام ال إز ال تمسال أءاا قليل  ةتط غّي مكتمل . لكن، هناك داج  إث الكثّي من ال مل الســـــتكمال 
التائم . وتتع املســـــؤولي  التائم  ا نااري ، نظرا لوجود شـــــكوك بشـــــان أكثر من نملـــــيف األءاا املدرج  يف 
 املت لت  باملبادرة إث إكمال كلتا التائمتني على عاتق اجملتم ني احملليني الوقنيني.

تالظ باألءاا اراراةي  )املوددة وغّي املوددة( يف ســـال األءاا اراراةي ، الذي تت هدي هي     وُيج
ال امل امل ب مبلالاا بياناا وم اجم األءاا املسم ورسم اخلرائط. وتشارك ا ي   بنشاط يف أعمال الالريق 

 الطباراةي  التابع لالريق خرباا األمم املتحدة امل ب باألءاا اراراةي .
وتشــارك ســلوةينيا بنشــاط يف أنشــط  الالريق ال امل امل ب بالتســمياا األجنبي  التابع لالريق اخلرباا  

ا يف م هد أنطون مليك ارارايف. ويتوم البادثون وهي نشــط  للااي  يف لال التســمياا األجنبي ، ال ســيم
 يف امل هد بانتظام بنشر متاالا عن التسمياا األجنبي  يف منشوراا حملي  وأجنبي .

 وأءـــاا البلـــدان هي من بني األءـــاا اراراةيـــ  األجنبيـــ  التليلـــ  اليت تودـــد بـــاللاـــ  الســـــــــــــــلوةينيـــ  
الذايت(. وســــيتواتــــل توديد األءاا يف شــــباط/ةرباير  إقليما غّي متمتع باحلكم 51دول  مســــتتل  و 198)

 من خ ل إدراج أءاا بلدان جديدة، مثل إسواتيب. 2019
 


