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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2019دورة عام 
 2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقَّت* 5البند 

لة  : الحكومات عنمنالتقاارير المقادماة  الحاا
في بلااادا واااا وعن التقااادم المحرد في  و ياااد 

 األسماء الجغرافية
   

  قرير قبرص  
  

 موجز**  
 

يغطي التقرير الكامل أنشططططططططططططططططة العننة الدايمة املانية بتوفيد األقاص االغرا ية   ق     ل  
 .2018-2017الفرتة 

العننة الدايمة وتشغيعها، واإلطار ويتضمن الفرع األول من التقرير ماعومات أساسية عن إنشاص  
التشططططططططرياي واذيكعي الفي تامل  يد، واملباسي الرييسططططططططية الض تتقيد اا. ويارف الفرع ال ا  و ططططططططفا موج ا 

 ملهامها الرييسية. ويارف الفرع ال الث و فا وحتعي  موج ين إلجنازاهتا الرييسية.
( يو ر مجيع املاعومططططات www.geoportal.gov.cyوتتاهططططد العننططططة بططططانتكططططا  موقاططططا  طططططططططططططططبكيططططا ) 

الصطططططططعة وطباات املانيف االغرا . ويتضطططططططمن أيضطططططططا أساة لعنقل التعقايي لفقاص االغرا ية من ا رو   ذات
الفي وضططططططططططططططاتد املنكمة اليونانية لتوفيد  743اليونانية إىل ا رو  ال تينية، اسططططططططططططططتناسا إىل مايار الت ويل 

 األقاص االغرا ية.

 

 * GEGN.2/2019/1. 
أعد التقرير الكامل رييس العننة الدايمة املانية بتوفيد األقاص االغرا ية   ق  ، أندرياس هاسجريا تيس. وسيتاح التقرير  ** 

، بالعغة الض قد  اا https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.htmlععى الرابط 
 .GEGN.2/2019/6/CRP.6 قط، بو فد الوثيقة 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/6/CRP.6
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مانيف مجيع األقاص االغرا ية   ق  . وكا ة األقاص االغرا ية واألقاص الطبغرا ية وتتاهد العننة  
املدرجة  يد مسططططططتمدة من اارايط املسططططططافية الرقية ذات املقياس الكبري وسططططططن ت األراضططططططي الض حتتف  

 إسارة األراضي واملسافة. واملانيف متاح ععى  بكة اإلنرتنت. اا
مانيف األقططططاص االغرا يططططة الب ريططططة ”ة جططططديططططدة من املانيف بانوان وأعططططدت العننططططة مؤ را طباطططط 

وقد عرف هفا املانيف ععى الدورة ا اسية عشططططططططططططططرة ملؤ ر األميف املت دة املا  بتوفيد األقاص . “ق    
 ، وقد  إليها. وهو متاح أيضا ععى  بكة اإلنرتنت.2017االغرا ية املاقوسة   نيويورك   آب/أغسطس 

حتديد أقاص الطرق وتاهدها   ق   ضطططططططططططططططمن ا تصطططططططططططططططا  ا الس البعدية وا تماية. ويندرج  
ويوا ق ععيها موظفو املقاطاات الفين يامعون حتت إ طططرا  وزارة الدا عية. واد  حتقيق ااتسطططاق ععى 

قتضطططاص. نطاق اال يرة، تبعغ العننة جبميع األقاص الرقية لعشطططوارع من أجل الت قق منها وتصطططويبها عند اا
 وتتاهد إسارة  دمات ال يد قايمة كامعة بأقاص الطرق، وهي متافة ععى  بكة اإلنرتنت.

وميكن أيضططططططططططططططططططا ااط ع ععى مجيع األقططططاص االغرا يططططة واألقططططاص الطبغرا يططططة   البوابططططة االغرا يطططة  
غريها من البيانات . واألقاص االغرا ية و www.geoportal.gov.cyاإللكرتونية املتافة ععى املوقع الشطططططططبكي 

االغرا ية املكانية متافة ععى  طططططططططططططبكة اإلنرتنت وميكن الب ث  يها، وااط ع ععيها، وتاديعها، وتن يعها، 
 وطباها، وميكن أيضا ااط ع ععيها مبا رة من نكا  لعماعومات االغرا ية.

  ق   و قا لعمايار  وتوا ل العننة مجع األقاص االغرا ية وتوفيدها وكتابتها با رو  ال تينية 
 . وتقو  هيئات مأذون ذا جبمع كا ة األقاص االغرا ية استناسا إىل ماعومات تارخيية ورقية سعيمة.743

وأعدت العننة مؤ را معصقا بشأن توفيد ونقل فرو  األقاص االغرا ية، وزع ععى مجيع املدارس  
ارس واإلسارات ا كومية. وك مها يتضطططططططططططططططمن ال انوية. كما نشطططططططططططططططرت ع مة مرجاية وزعت ععى مجيع املد

 .ماعومات أساسية عن العننة وعن القواعد املتباة   نقل ا رو . واملعصق متاح ععى  بكة اإلنرتنت
وتشارك العننة   مؤ رات وسورات  ريق   اص األميف املت دة املا  باألقاص االغرا ية و  األ رقة  

 نة أيضا جمموعة من الورقات التقنية الض ترس   نشرات  ريق اا اص.الاامعة التاباة لد. وقدمت العن
واألقاص االغرا ية عنصططططططططططر ها  ضططططططططططمن املاعومات االغرا ية املكانية و سططططططططططد  سططططططططططيدا معموسططططططططططا  

حتمعد من ماىن وما ختت ند من ذاكرة النشطططططططططاع البشطططططططططري ععى كوك، األرف. وإن العننة،   إطار  ما ع 
ي األميف املت ططدة، وتروج، ععى الصطططططططططططططططايططد الططدومس، لفقططاص االغرا يططة الرقيططة   ق   مهططامهططا، تؤيططد مبططاس

 الوسايل املتافة. بكل
 


