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 األسماء الجغرافيةب فريق خبراء األمم المتحدة المعني
 2021دورة عام 
 2021أيار/مايو  7-3افتراضي، اجتماع 
 )أ( من جدول األعمال المؤقت* 4البند 

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

   
 تقرير تشيايا   

  
 **موجز  

 
تاأ  لقد دأبت تشيييييعيا عوح توأيد أ ييييما  األماعن الواق   دا ل    أراضيييييخا و ارجخاج ويجره ت خإد واة

األ يييييييما  الموأدف، بما في ال  أ يييييييما  البودان، عوح الموقة الشيييييييبعي لةدارف الأعومي  لوم ييييييياأ  األرضيييييييي  
بمجموع  من ال صائص   2007(ج وقد جرى تأديث األ ما  منا عام  www.cuzk.czوال جالت ال قاري  )

قيدج ويجره ال مل تدريجيا  300 000اعدف البيانات الوطني  لأل ما  الجغرافي  التي تأتوه عوح أوالي  في ق
عوح إضيييييييرا  المرع ي  عوح جمية البيانات المتصيييييييو  بالمصيييييييطوأات بأيث تصيييييييب  في عخدف معت  وأيدج 

دف )األ ييما  الر ييمي ، وس  يييما أ ييما  الم ييتوطنات( في   ل األ ييما  اير الموأإ قاعدف البيانات الوطني ج وُت ييجإ
 (جhttps://geoportal.cuzk.czوتتوافر ال رائط ومواد اإلظخار البياني عوح اإلنترنت )انظر 

ه اسنتباه إلح م رد مصطوأات توأيد األ ما  الجغرافي  الاه ُنشر في عام    ج( 1) 2019وُيوجإ

__________ 

 * GEGN.2/2021/1ج 
أعدت التقرير العامل إيرينا شيييييييييييييريخووفا، أمين  الوجن  التشييييييييييييييعي  الم ني  باأل يييييييييييييما  الجغرافي ج و و  ييييييييييييييتا  في و يق  تأمل الرم   ** 

GEGN.2/2021/64/CRP.64دإم بيييييييخيييييييا فيييييييقيييييييط، عيييييييويييييييح الييييييي ييييييينيييييييوان الشيييييييييييييييييييييبيييييييعيييييييي ا ليييييييتييييييياليييييييي  ، بييييييياليييييييويييييييغييييييي  اليييييييتيييييييي قيييييييُ
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/ج 

-https://cuzk.cz/O-resortu/Poradci-a-poradni-organy/Nazvoslovna-komise-CUZK/Nazvoslovnaانييظيير   (1) 

komise-CUZK-(1)/Dalsi-publikace-o-nazvoslovi/Slovnik-toponymicke-terminologie_2013.aspxج 

http://www.cuzk.cz/
https://geoportal.cuzk.cz/
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
https://cuzk.cz/O-resortu/Poradci-a-poradni-organy/Nazvoslovna-komise-CUZK/Nazvoslovna-komise-CUZK-(1)/Dalsi-publikace-o-nazvoslovi/Slovnik-toponymicke-terminologie_2013.aspx
https://cuzk.cz/O-resortu/Poradci-a-poradni-organy/Nazvoslovna-komise-CUZK/Nazvoslovna-komise-CUZK-(1)/Dalsi-publikace-o-nazvoslovi/Slovnik-toponymicke-terminologie_2013.aspx
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(ج  http://jmenasveta.cuzk.czو نا  مشيروع بشي ن األ يما  ال المي  متا  عوح اإلنترنت )انظر   
وقد أصيدرت الوجن  التشييعي  الم ني  باأل يما  الجغرافي  طب   جديدف لقائم  األ يما  األجنبي  التشييعي  واأل يما  

  ما  الدول وأج ائخا اإلقويمي ، و ي منشورف عتطبيق مرتو ج الجغرافي  التاري ي  وأ 

وفيما يت وق بالت اون الدولي، ُعقد اسجتماعان ال اني وال شييييييرون وال الث وال شييييييرون لشيييييي ب  شييييييرق  
أوروبا الو يييييييييييطح وجنو  شيييييييييييرق أوروبا في براتي يييييييييييالفا ونيويور ، عوح التواليج وعقدت الوجن  اجتماعاتخا  

 (ج19-ائأ  فيروس عورونا )عوفيداإلنترنت ب ب  ج عبر

 

http://jmenasveta.cuzk.cz/

