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 باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة المعني
 2021دورة عام  
  2021أيار/مايو   7-3، افتراضياجتماع 
 )أ( من جدول األعمال المؤقت* 4البند  

لحااالااة في نهاادا  ااا  التقااارير المقاادمااة مو الحعنمااا  عو ا 
 وعو التقدم المحرز في تنحيد األسماء الجغرافية 

    
 تقرير قبرص   

  
 منجز**  

يشيييييتر التإرىر نلط أاشيييييال المةنل الداةمل المدنال متو تد األايييييماق الةخرا ال في قبر    ل ال تر   
2019-2020. 

المةنل الداةمل وتشييييختموا، وا  ار  وىتضييييمن ال رع األول من التإرىر مدموماا أاييييااييييال عن ناشيييياق   
التشييييييييرىدي والوا مي الفي تدما  اا، والمئاسي الرةا ييييييييال التي تتإتد موا. وىدرص ال رع ال ااي و يييييييي ا موج ا  

 لمواموا الرةا ال. وىدرص ال رع ال الث و  ا وتوضاحا موج ىن  اةازاتوا الرةا ال.

( يوفر جماع المدمومياا ااا www.geoportal.gov.cyوتتدويد المةنيل نياات ياق موقديا  ييييييييييييييئ ايا ) 
 الصمل وعد   ئداا من المدةم الةخرافي، وأسواا نلكترواال.

وتتدود المةنل ناات اق مدةما كام  لةماع األايييييييييييماق الةخرا ال في قبر . وتةمع كافل األايييييييييييماق  
 ايل الميدرجيل  ايا تتمياا م وليل، وتي م ييييييييييييييتميد  من مدمومياا مو وقيل، و راة   الةخرا ايل واألاييييييييييييييمياق الائخرا

م يييا ال رايييمال ااا مباا، كبتر، واييية ا األراضيييي التي تحت ا موا نسار  األراضيييي والم يييا ل. والمدةم  
متاح عمط  ييئ ل ا اترات. وتوا ييا المةنل جمع األاييماق الةخرا ال وتو تدتا وكتامتوا نالحروي ال تتنال في  

 

 * GEGN.2/2021/1. 
أعد التإرىر الكاما رةاس المةنل الداةمل المدنال متو تد األايماق الةخرا ال في قبر ، أادرىا، تاسجترافتاس. وايتتاح التإرىر مو ي ا  ** 

اليييرمييي    تيييحيييميييييييا  اليييتيييي  اليييتييييييياليييي  GEGN.2/2021/9/CRP.9اليييو يييايييإيييييييل  اليييرانييي   عيييميييط  فيييإييي ،  ميييويييييييا  ق  د  قييييييي  اليييتيييي  نييييييياليييميييخيييييييل   ،
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021. 
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من مديييايتر المن ميييل الوتمتنايييل لتو تيييد المإييياياس، اليييفي ي ييييييييييييييتنيييد نلط المرايييار    743قبر ، وفإيييا لممرايييار  
 لممن مل الدولال لتو تد المإاياس. 843

وأعدا المةنل  ئدل من المدةم ندنوان ”مدةم األاييييييماق الةخرا ال الئحرىل في قبر  . وقد عرص   
عشيييييير المدني متو تد األاييييييماق الةخرا ال المدإوس في اتوىور  تفا المدةم عمط مؤتمر األمم المتحد  الحاسي 

، وقدق نلاا. وتو متاح أيضييا عمط  ييئ ل ا اترات. وى ييتند المدةم نلط قاعد  مااااا 2017في آب/أغ يياس  
تتدروغرا ال و نال يةري تحدي وا ناات اق. وتوزع المةنل المدةم عمط جماع الموتمتن ناألمر من األ ييييي ا   

 والمن ماا.

وىندرج تحديد أاييييييماق الارد وتدودتا في قبر  ضييييييمن ا تصييييييا  المةالس البمديل والمةتمرال.   
وىوافق عمتوا اييييييييتل موع ي مإا داا يدممون تحت ن ييييييييراي وزار  الدا مال. وقودي تحإتق ا ت يييييييياد وتو تد 

وا من أجا التحإق  المإاياس عمط اااد الة ىر ، تبمغ المةنل ناات اق نةماع األاماق الرامال لمشوارع وتحدي ات
منوا وتصييييييييوىبوا عند ا قتضيييييييياق. وتتدود نسار   دماا البرىد قاةمل كاممل ن اييييييييماق الارد، وتي متا ل عمط  

  ئ ل ا اترات.

وىم ن أيضيييييييييا ا   ع عمط جماع األايييييييييماق الةخرا ال واألايييييييييماق الائخرا ال في البوانل الةخرا ال  
. واألاييييييييييييييمياق الةخرا ايل وغترتيا من  www.geoportal.gov.cyا لكترواايل المتيا يل عمط الموقع الشييييييييييييييئ ي 

البايااياا الةخرا ايل الم يااايل متيا يل عمط  ييييييييييييييئ يل ا اترايت وىم ن الئحيث فتويا، وا   ع عمتويا، وتديديمويا،  
لةخرا ال. وتوا يييييييييييا المةنل وتن ىموا، و ئدوا، وىم ن أيضيييييييييييا ا   ع عمتوا مئا ييييييييييير  من ا اق لممدموماا ا

 م اعد  الموا نتن عمط الحصول عمط تمك المدموماا واات داموا.

وتشييييييييييار  المةنل في سوراا ولةان فرىق  براق األمم المتحد  المدني ناألاييييييييييماق الةخرا ال. وقدمت  
توا في  ورقاا تإنال ترس في اشييييييييراا فرىق ال براق، وىم ن ا   ع عم 10المةنل أيضييييييييا مةموعل م وال من  

الشييييييييييييييييييئييييي يييييي   الشييييييييييييييييييئييييي يييييي   www.geonoma.gov.cy/index.php/enimerosiاليييييميييييوقيييييع  واليييييميييييوقيييييع 
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/pubs تصيييييمام  ييييي حاا غ ي  . واييييياعدا المةنل أيضيييييا في

 الائداا ال ت ال انإل من النشر .

واألايييماق الةخرا ال في قبر  لا يييت مةرس كمماا عمط ال راة  وال فتاا، ما تي أسواا اتصيييال  
 توىل تد س أاماط ا اييتااان وا اييتكشيياي والوةر  وتراد البمد. وا ت يياد والدقل أايياايياان في ا  ييار  نلط 

ي لمنع ا لتئا،. وت ييييييمم المةنل ناألتمال الئالخل لااييييييماق الةخرا ال، التي تشيييييي ا  األماكن في المةتمع المحم
 ج قا   يتة أ من التراد ال إافي وتؤسي سورا تاما في التنمال الم تدامل لمبمد.
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