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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2021دورة عام 
 2021أيار/مايو  7-3افتراضي، اجتماع 

 )أ( من جدول األعمال المؤقت* 4البند 
التقااارير المقاادمااة مو الحعوماااا عو الحااالااة في ب اادان ااا 

 وعو التقدم المحرز في توحيد األسماء الجغرافية
   

 تقرير س وفينيا   
  

 موجز**  
 

، 2019باألســـــماء الجةرافيم، المعفودة في عام بعد الدورة األولى لفريق خبراء األمم المتحدة المعني  
واصــــــةت لجنم توحيد األســــــماء الجةرافيم في ســــــةوفينيا توحيد األســــــماء الجةرافيم داخل البةد وخارج   وعفدت 

اجتماعًا بواســـام البريد    22اجتماعا، اجتماعان منها بحضـــور يـــخصـــي واجتماعان افتراضـــيان و  26الةجنم  
  ( 1) ت عن الةجنم وأنياتها في موقع الحكومم عةى يبكم اإلنترنتاإللكتروني  وتنير المعةوما

والمهمم العاديم لةجنم هي إصـــدار ءراء بيـــإن ما إتا كانت األســـماء الجديدة لةيـــوارع والمســـتوانات  
ديد دورها في الفانون المتعةق بتعريت األراضـــــي وتســـــميم المســـــتوانات واليـــــوارع  صـــــحيحم ومناســـــبم  وقد ح 

ــماء الفا مم  والمباني  واآل ــماء جديدة أو تةيير األســــــــ راء التي تعتمدها الةجنم مةزمم لةبةديات عند اعتماد أســــــــ
 اسمًا من أسماء اليوارع واسم مستوانم واحدة  32وخالل الفترة التي يةايها التفرير، قررت الةجنم نحو 

__________ 

 * GEGN.2/2021/1  
 أعدَّت التفرير الكامل لجنم توحيد األســـــــــــــماء الجةرافيم في ســـــــــــــةوفينيا، ويمكن اماالع عةي  بالةةم التي ق ديم بها ففا في الو يفم التي ** 

 /https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions، في الموقع اليبكي التالي:  GEGN.2/2021/22/CRP.22الرمز    تحمل

2nd_session_2021/  
   /www.gov.si/en/registries/working-bodies/commission-for-the-standardization-of-geographical-namesانظر   (1) 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/%202nd_session_2021/
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/%202nd_session_2021/
http://www.gov.si/en/registries/working-bodies/commission-for-the-standardization-of-geographical-names/
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ــتور، ي   يااليم  وبموج  الدســــــــ ــةوفينيا أقةيتان قوميتان، هنةاريم واب ــاون اإليااليون وتوجد في ســــــــ تســــــــ
ــةوفينيين  وفي تموز/يولي   ، أنجز ميـــروع 2020والهنةاريون في المنااق المختةام إ نيًا في وضـــعهم مع السـ

  ويـار  في الميـروع الجماعم الفوميم 25  000:1 متعدد السـنوات لتوحيد األسـماء اإليااليم لةخرا ا بمفيا 
اسـم   300وفي نهايم الماات، قامت الةجنم بتوحيد أك ر من اإليااليم، وهي م المسـ  ورسـم الخرا ا، والةجنم  

ــروع ب عداد قا مم  ــتمر الميــــــ ــةوفينيم في المنافم المختةام إ نيًا  ويســــــ ــماء الجةرافيم اإليااليم والســــــ من األســــــ
ــماء الجةرافيم اإليااليم بمفيا   وما ــةم ب عداد 5  000:1يةيها من توحيد لألســــ ــام المتصــــ   وقد توقفت األنيــــ

  وتفع المســــــــــــــؤوليم المتعةفم بمبادرة إكمال 25  000:1وتوحيد األســــــــــــــماء الجةرافيم الهنةاريم بمفيا  الفا مم 
 الفا مم عةى المجتمع الهنةاري 

ومن الميـــــــــــــاريع المهمم األخرن التي نعمل عةيها تنســـــــــــــيق البيانات المتعةفم باألســـــــــــــماء الجةرافيم  
اون المؤســســات الســةوفينيم في هتم المهمم مع الةجنم الحدود عةى اول الحدود الوانيم مع النمســا  وتتع عبر

النمســـــــــــاويم لتوحيد األســـــــــــماء الجةرافيم ومع معهد أوربان جارن  اإل نومرافي في كالمنفورت، النمســـــــــــا  وقد 
وضـعت قا مم بنفاا العبور الرسـميم لةحدود وجميع األسـماء الجةرافيم، ويتواصـل حاليًا تنسـيفها  وفي المرحةم 

 ري إعداد قا مم موحدة وتوحيد األسماء من قبل لجنتي البةدين النها يم، سيج

ــةوفينيم الجديدة لةبةدان   ــماء الســـــ ــماء البةدان  وقامت الةجنم بتوحيد األســـــ وقد جرن تحديث قا مم أســـــ
، أنيـــــ ت الةجنم 2020واألقاليم مير المتمتعم بالحكم التاتي التي تةيرت أســـــماؤها األصـــــةيم  وفي نهايم عام 

لمعنيم بإســـماء البةدان مســـتعرائ الفا مم الكامةم  لةمعيار الفياســـي لةمنظمم الدوليم لتوحيد المفايي  الفرعيم ا
عداد مفترحات جديدة لألسماء السةوفينيم  3166:2020  )رموز تم يل أسماء البةدان وتفسيماتها الفرعيم( واب

الوسـاى وجنو  يـرق أوروبا،   وفي إاار فريق الخبراء، تيـار  سـةوفينيا بنيـاا في يـعبم يـرق أوروبا  
  وفي الفريق العامل المعني بالتسميات األجنبيم، والفريق العامل المعني ب دارة بيانات األسماء الجةرافيم 

 


