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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2021دورة عام 

  2021أيار/مايو  7-3اجتماع افتراضي، 
 *)أ( من جدول األعمال المؤقت  4البند 

التقاارير المقادماة مال الحاوماا  عا الحاالاة في ب ادان اا وعا 
 التقدم المحرز في توحيد األسماء الجغرافية

  
 تقرير س وفاايا   

  
 **موجز  

 
ورسي  الررائ  والسيجل الارارف في الجمرورية السياوفا ية تضي ان بةن ي ة  ما فتئت هيئة الجيوديسييا 

 تتااق بتوحيد األسماء الجغرافية دارل إقاي  ساوفا يا ورارجه.

 1995 عيامي بين سيييييييييييييياوفيا ييا إقاي  في الموحيد   الجغرافيية األسييييييييييييييمياء بييانيات قياعيد  ت وير وجرى 
محتواها  توسيييييين ت  ،2015 عا  ومنذ . مل باسيييييتمرارُتسيييييت  البيانات قاعد   ظّات الحين، ذلك ومنذ  .2003 و

 مصيدر بإضيافة أسيماء من 2018 عا  ومنذ الغابات،  ررائ  ومن الارارف  من السيجل أسيماء  بإضيافة تدريجيا  
 ارتيار عا ، يت   ل وفي .ترن تحت إ يييييييييراد  يييييييييت  المديرين التي المائية  بالمجارف المتاارة لألسيييييييييماء  آرر

ضيييافترا مسيييحرا من أجل سييياوفا يا إقاي  من محدد   منا ق ويت  ن ييير واسيييت مال و ائق  .البيانات قاعد  إل  وا 
 .( 1) جغرافية منترا  أسماء وقوائ  متاارة باألن  ة

، Esri shapefileبياأل يييييييييييييي يال التياليية  بيالمجيان و تتيح الريئية تنيييل البييانيات من قياعيد  البييانيات و  
تتوفر   ما . ( 2) ، والري  التي تفصيييل بينرا فواصيييلEsri geodatabase، و  Microsoft database Esri و

_________________ 

 * GEGN.2/2021/1. 

أعدَّت التررير ال امل  لٌّ من إيفا مي اوسيييييييييوفا، من هيئة الجيوديسييييييييييا ورسييييييييي  الررائ  والسيييييييييجل الارارف بالجمرورية السييييييييياوفا ية، ودارينا   ** 
وبالاغة    GEGN.2/2021/23/CRP.23ن التررير متاحا بالرمي  بوروبت ييييانوفا، من مارد براتيسييييوفا لاجيوديسيييييا ورسيييي  الررائ . وسييييي و 

 . /https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021التي ُقّد  برا فر ، عا  اإلنترنت في الانوان التالي   

 ./www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia: انظر (1) 

 ./www.geoportal.sk/en/zbgis-smd/download-section: انظر المعلومات، من للمزيد (2) 

https://undocs.org/en/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/
http://www.geoportal.sk/en/zbgis-smd/download-section/
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رري ية و يذليك  ( 3) ابييانيات المسييييييييييييييتميد  من قياعيد  البييانيات،للابييانيات الم يانيية و عا  اإلنترنيت رري ية تفياعايية 
 .( 4(األجنبية لاتسميات تفاعاية

 
 االجتماعا  الدولية  

الا يرون ل يابة  يرق أوروبا الوسي   وجنوق  يرق أوروبا التاباة لفريق ربراء األم  الدور  ال انية و  • 
 2019 با /فبراير  13 في براتيسوفاالمارود  في المتحد  الماني باألسماء الجغرافية، 

السيييييييا ات الو نية الت يييييييي ية والسييييييياوفا ية الماني بالتنسييييييييق الذف حضييييييير  مم او  االجتماع الترني • 
  أيار/  28 و 27 يومي وارسيييييييييييو والمارود في ،برسييييييييييي  الررائ  والسيييييييييييجل الارارفلمانية والبولندية ا

 2019 مايو

، الذف حضيييييييييييييير  ال بوغرافية في من رة الحدود الو نيةالماني بتنسيييييييييييييييق البيانات  االجتماع الترني • 
برسييييي  الررائ  والسيييييجل الارارف، السيييييا ات الو نية الت يييييي ية والسييييياوفا ية والبولندية المانية مم او 

 2019ت رين ال اني/نوفمبر  8 و 7 يومي براغوالمارود في 

في    في نيويوركلفريق ربراء األم  المتحد  الماني باألسييييييييييماء الجغرافية، المارود  2019دور  عا   • 
  2019أيار/مايو  3إل  نيسان/أبريل  29الفتر  من 

 يييييييابة  يييييييرق أوروبا الوسييييييي   وجنوق  يييييييرق أوروبا التاباة لفريق ربراء الدور  ال ال ة والا يييييييرون ل • 
 2019أيار/مايو  1، المارود  في نيويورك في المتحد  الماني باألسماء الجغرافية األم 

 ةلميييانييييا،بييي فران فورت، في المارود  لاجنييية اليييدائمييية المانيييية بييياألسييييييييييييييمييياء الجغرافيييية،  147اليييدور   • 
 2020آذار/مارس  3 و 2 يومي

 

_________________ 

 ,https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/en/zakladna-mapa?bm=zbgis&z=8&c= 19.255902: انظظظظظظظظظظظظظر (3) 

48.659730&sc=n. 

 =https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/en/geograficke-nazvy?bm=worldOceanBase&z=8&c: انظظظظظظظظظر (4) 

19.255902,48.659730&sc=n. 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/en/zakladna-mapa?bm=zbgis&z=8&c=%2019.255902,48.659730&sc=n
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/en/zakladna-mapa?bm=zbgis&z=8&c=%2019.255902,48.659730&sc=n
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/en/zakladna-mapa?bm=zbgis&z=8&c=%2019.255902,48.659730&sc=n
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/en/zakladna-mapa?bm=zbgis&z=8&c=%2019.255902,48.659730&sc=n
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/en/geograficke-nazvy?bm=worldOceanBase&z=8&c=19.255902,48.659730&sc=n
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/en/geograficke-nazvy?bm=worldOceanBase&z=8&c=19.255902,48.659730&sc=n

