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

الحكومات عن الحالة في بلدانها  منالتقارير المقدمة 
 وعن التقدم المحرز في توحيد األسماء الجغرافية

   
 تقرير مصر  

  
 موجز**  

 
لامؤمتر األول لألمم املتحااادمل املبت بتو ياااد األغااااة اقاراايااا ، قاااا  اق اااا   1/4تطبيقاااال لاقرار  

املركزي لاتببئ  البام  واإل صاااة عمأ أغاة األماكن املصااري  الت ادااتيف دمت د تبداا الساااان واملساااكن 
 وذلك بالتنسيق مأ الو ارات املبني  واهليئات اإلااري .وبتوثيق ا وتو يدها،  201٧واملنشآت لبا  

وقد شاركت مصر د أعمال اريق خرباة األمم املتحدمل املبت باألغاة اقارااي  د ترمج  القرارات  
ذت د مؤمترات األمم املتحدمل اإل دى عشاااااااااار املبني  بتو يد األغاة اقارااي . وشاااااااااااركت أي ااااااااااا  الت اُّتخ

الفني  بالشااااااااااااااابب  البربي  التابب  لفريق اءرباة ندا مجأ أغاة املدن البربي . و  ااااااااااااااااا ل  أعمال الاجان د
ذلااك، تشااااااااااااااااارك مصااااااااااااااار بنشاااااااااااااااااي د أعمااال قناا  اءرباة املبنياا  باا اارمل املباومااات اقارااياا  املاااانيا    ىل
لال من االحتاا اقاراد الصااابيد الباملو، والاجن /الفريق البامل املشاااعكي املبنيي باألغاة الطبارااي   عاى

 الدويل والرابط  الدولي  لردم اءرائط، واريق البمل املبت بأاريقيا التابأ لفريق اءرباة.
وتشاااااااارك مصااااااار د املؤمترات واملنادااااااابات ذات الصاااااااا  باألنشاااااااط  اقارااي  املااني ،  ا د ذلك  

اة املبنيا  با اارمل املباوماات اقاراايا  املاااني  اجتمااعاات الشاااااااااااااااببا  البربيا  التااببا  لفريق اءرباة، وقنا  اءرب 
 الصبيد الباملو، واالحتاا اقاراد الدويل. عاى

 

 * GEGN.2/2019/1. 
أَعّدت التقرير الاامل  ميان عرييب، اق ا  املركزي لاتببئ  البام  واإل صاة، مصر. والتقرير متاح د املوقأ  ** 

unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html   بالاا  الت قيفّد  نا اقط، بوصفه الوثيق
GEGN.2/2019/41/CRP.41. 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/41/CRP.41


 GEGN.2/2019/41 

 

2/2 19-02013 

 

وايما يتباق بنشر األغاة اقارااي  واألحباث املتباق  نا، اقد أصدر اق ا  املركزي لاتببئ  البام   
ا يقابا ا من قرى ارعي . وتقو  وقائم  بأغاة القرى وم 201٧واإل صااااااة اليل التقسااااايمات اإلااري  لبا  

. وميان (3)واءرائط الرقمياا  (2)واءرائط املاااانياا  (1)أي ااااااااااااااااا بتحااديااي بواباا  الباااد اقارااياا  عاى اإلنعناات
االدااااااااتبان  بالبواب  اإللاعوني  لابحي عن األغاة اقارااي   سااااااااتويات  دواها اإلااري  ال  ث  )ادااااااااتنااا 

بت من تبداا عا    ىل ( وتيفبرض د البواب  أي ااا اءرائط املوا اايبي  لابيانات 201٧أغاة األماكن الت مجيف
 واملؤشرات اإل صائي .

الت  (4)وداااااصت مصاااار أي ااااا د الطبب  اءامساااا  واءمسااااي لانشاااارمل اإلع مي  نصاااا  الساااانوي  
 يي قّدمت مقال  بشااااأن األلر التشااااريبي   تصاااادر عن اريق خرباة األمم املتحدمل املبت باألغاة اقارااي ،

 .املتباق  بتو يد األغاة اقارااي  د مصر
 

__________ 
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UNGEGN_bulletin_55_revised.pdf. 
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