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مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
نيويورك 17-8 ،آب/أغسطس 2017
البند  5من جدول األعمال املؤقت*
تقا ااااحلر احلتوما ااال عا ااد احلاوا ااة ق بلا اادا ا وعا ااد اوتقا ااد ا ا اار
ق توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر اوعاشر (ولتو حلع فقط)

تقرحلر عد أنشطة مصر ق توحيد األمساء اجلغرافية
ملخص**
تطبيقا للقرار  4/1للمؤمتر األول لألمم املتحدة املعـ تتوييـد األءـاجل اافرا يـا اابـاو يلتوييـد
علــا اليــعيد الــوم  ،قــاا اازــال املر ـ للتعبئــا العامــا واءييــاجل ومـ وتوييــمس وتوييــد أءــاجل األمــا ن
يف مي ــر يف تع ــدا الس ــوامل واء ــوامل واملن ـ ـ لع ــاا  ،2017وذل ــت يلتنس ــيمس مـ ـ ال ــولارا املعني ــا
واهليئا اء اريا يلدولا.
وقد شار ت مير يف أعمـال ريـمس اـ اجل األمـم املتحـدة املعـ يألءـاجل اافرا يـا يف عـدا تقريـر
ع ــن تقوي ــا العنيق ــا ت ــة الربري ــمس وان ــا اابـ ـ اجل املعني ــا ا ارة املعلوم ــا اافرا ي ــا املواني ــا عل ــا الي ــعيد
الع ــامليف ،ويف ترر ــا قـ ـرارا امل ـ ـؤمترا الع ــرة لألم ــم املتح ــدة املعني ــا تتويي ــد األء ــاجل اافرا ي ــا ،و ـ ـ لت
يف أعمال اللجامل الربنيا يل عبا العرتيـا ابـ اجل األءـاجل اافرا يـا امـ أءـاجل املـدمل الوـ ر العرتيـا ومعااـا
م ا ل نظاا الرومنـا العـرا املويـد ويف عـدا ليـل للميـطلحا العرتيـا ،مـا ت ـارك ميـر ترباعليـا يف
أعمال انا ااب اجل املعنيا ا ارة املعلوما اافرا يا املوانيا علـا اليـعيد العـامليف واللجنـا الداامـا امل ـ ا
املعنيــا يألءــاجل اافرا يــا لوــل مــن اراــا اافـرايف الــدوو والراتطــا الدوليــا لر ــم اابـراا  ،والربريــمس العامــل
املع أب ريقيا ،ومبؤمترا انا ااب اجل املعنيا ا ارة املعلومـا اافرا يـا املوانيـا التاتعـا علـا اليـعيد العـامليف
واجتماعا ال عبا العرتيا اب اجل األءاجل اافرا يا واراا اافرايف الدوو.
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و يما يتعلـمس تن ـر األءـاجل اافرا يـا واألاـاع املتعلقـا هـا ،قـد ن ـر ولارة التنميـا ا ليـا لـيني
للوي ــدا ا لي ــا ملي ــر لع ــاا  ،2016وق ــد ن ــر ااز ــال املر ـ ـ للتعبئ ــا العام ــا واءيي ــاجل لي ــل أء ــاجل
الويدا اء اريا ملير و ليل الع ب والتوات للقرر ،ما أملمس اازال النسـةا التجريبيـا األوم مـن تواتـا
مير اافرا يا علا اءن نت واابراا املوانيا واملعلوماتيـا مليـر الـ ت ـمل البحـا عـن األءـاجل اافرا يـا
للويدا اء اريا ملير مبستوايهتا الـالنيع اا ظـا  -مرا /أقسـاا  -شـيااا /قرر/مدمل ،الـ يـر
ا ــتوماهلا أبءــاجل املعــايت الـ رعزــا تتعــدا ميــر لعــاا  2017ويــتم يزــا عــرط اـراا لونيــا للبيــا
واملؤش ـرا اءييــاايا ،مــا متــت امل ــار ا يف العــد اابمســة للن ــرة املعلوماتيــا ني ـ الســنويا لربريــمس
ااب اجل املع يألءاجل اافرا يا يف اا عن ا تعمال األءاجل األجنبيا (الدايلا) يف مير.
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