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  مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

  * من جدول األعمال املؤقت٥البند 
تقــارير عــن عمــل فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء     
      اجلغرافية وُشَعبه وأفرقته العاملة وفرق عمله منذ املؤمتر التاسع

  شعبة جنوب أفريقيا    
  

  **موجز
  

ــشاري    ــة يف    ُعِقــدت حلقــة عمــل است ــه األنــشطة املتعلقــة باألمســاء اجلغرافي ة بــشأن توجُّ
ــا يف املــستقبل، يف غــابورون يف الفتــرة مــن    . ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٥ إىل ٢٣أفريقي

رك يف تنظيم حلقـة العمـل حكومـة بوتـسوانا، واللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا التابعـة لألمـم                     اوش
  . التابع لألمم املتحدة اجلغرافيةملعين باألمساءارباء اخلاملتحدة، وفريق 

يف االجتمــاع قــدِّمت وأســفرت حلقــة العمــل عــن وضــع خطــة عمــل غــابورون، الــيت    
عقـد  نالثالث للجنة اإلحصائية ألفريقيا، ويف منتدى أفريقيا الـسابع املعـين بالتنميـة اإلحـصائية امل               

ار موضـــوع  يف إطـــ٢٠١٢ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٣ إىل ١٧يف كيـــب تـــاون يف الفتـــرة مـــن 
  .“مواءمة اإلحصاءات دعماً للتكامل االقتصادي والنقدي واالجتماعي يف أفريقيا”

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
لوسي مماسيباتيال فـاالغي، الـرئيس املؤقـت، شـعبة جنـوب أفريقيـا، وهـو متـاح بلغتـه               التقرير الكامل    تأعّد  **  

  ..http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html: األصلية فقط على املوقع
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  األنشطة اجلغرافية اليت اضطلعت هبا البلدان األعضاء
 منذ انعقاد حلقة العمل االستشارية، بذلت بوتسوانا جهوداً إلحياء جلنة بوتـسوانا             - بوتسوانا

ع وزارة األراضـي واإلسـكان ملواصـلة التـشاور يف     وقـد أجريـت اتـصاالت مـ    . ألمسـاء األمـاكن  
وشرعت إدارة املساحة واخلرائط يف مشروع جلمع البيانات وحتديـد مواقـع املعـامل           . هذا الشأن 

 يجتــرو. اجلغرافيــة يف البلــد، هبــدف جتميــع قاعــدة بيانــات باألمســاء الــيت هلــا إحــاالت جغرافيــة 
ــل امل      ــن قبي ــة، م ــاء املعني ــع ســلطات األحي ــشاورات م ــة باألراضــي،    م فوضــني، واجملــالس املعني

ــة األخــرى       ــامل اجلغرافي ــصحيحة للمع ــع ال ــد املواق ــة، بغــرض حتدي ــسلطات واجملــالس القََبلي . وال
ــى جــار العمــل و ــة      عل ــن اللجن ــة م ــة مقدم ــات جماني ــة باســتخدام براجمي إدراج األمســاء اجلغرافي

  .االقتصادية ألفريقيا
  

ــق ــِشئ معهــد األمســاء اجلغرا - موزامبي ــشطة األمســاء     أُن ــوط مبــسؤولية أن ــق، املن ــة يف موزامبي في
ــة ــة  املعهــد ويتــوىل . ٢٠٠٩ديــسمرب /يف كــانون األول اجلغرافي تنــسيق مجيــع األنــشطة اجلغرافي

قـانون  األنـشطة اجلغرافيـة، وهـو       إلدارة  ح قانون   اقتراحالياً تقدمي   جيري  و. املضطلع هبا يف البلد   
مــشاورات مــع خمتلــف األطــراف املعنيــة يف  ي جتــرو. مل يكــن لــه وجــود منــذ عهــد االســتعمار 

نـة  تبـاع قـوانني معيّ    الوُتجرى املشاورات بغرض إسداء املشورة للبلديات       . املقاطعات واألحياء 
واقُتـِرح عقـد مـؤمتر وطـين يف     . إلطالق األمساء على املناطق مثل الساحات وامليادين والشوارع   

  .األموالبسبب نقص  أنه سيتعذر عقده فية، إالّاملتعلقة باألمساء اجلغراسائل حماولة لتناول امل
  

 عقد اجمللـس املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة يف جنـوب أفريقيـا حلقـة عمـل وطنيـة                     - جنوب أفريقيا 
 حلقــة العمــل توحــضر. لتقاســم اخلــربات وتبادهلــا فيمــا يتعلــق باألمســاء اجلغرافيــة يف املنطقــة  

 شعبة جنوب أفريقيا وناقـشت أفـضل هنـج ميكـن           اللجان املعنية باألمساء اجلغرافية، حيث التقت     
مثـل فريـق   هيئـات  اتباعه للتوعية بأمهية األمساء اجلغرافية يف أفريقيـا وبالـدور الـذي تـضطلع هبـا            

، واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا، واالحتــاد ألمــم املتحــدة التــابع لرباء املعــين باألمســاء اجلغرافيــةاخلـ 
  .املساعدة على تعزيز هذه املسألةاألفريقي، واملراكز اإلقليمية، يف 

  
بـسبب   كانت األنشطة املتعلقة باألمساء اجلغرافية املضطلع هبا يف سـوازيلند ضـئيلة          - سوازيلند

هيئـة  حمـاوالت إلنـشاء     ُبـذلت   و.  أو جمـالس معنيـة بـإطالق األمسـاء يف البلـد            هيئاتعدم وجود   
وُبــِذلت . الكــثريالــشيء تحقــق يه مل معنيــة بــإطالق األمســاء يف مثانينيــات القــرن العــشرين إال أنــ

 شرعت وحدة االستـشعار عـن       عندما،  ٢٠٠٤جهود مماثلة يف جمال توحيد األمساء حوايل عام         
ُبْعد التابعة للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، مبـساعدة مركـز بيانـات مراقبـة مـوارد األرض                 

، )EIS Africa (“ئيـة يف أفريقيـا  نظـم املعلومـات البي  ”ومنظمة العلوم البيئيـة  ) EROS(وعلومها 
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ــة     ــة يف املنطق ــات املكاني ــة للبيان ــة وطني ــة حتتي ــة بني ــادرة يف    . يف إقام ــذه املب ــذ ه ــذَّر تنفي ــد تع وق
ومــن بــني املــشاكل   . ســوازيلند نظــراً الضــطالعها بأنــشطة إمنائيــة أخــرى يف ذلــك الوقــت       

  :والتحديات اليت واجهتها سوازيلند ما يلي
الـصدد،   دعم الـالزم يف هـذا  تشريعية معنية بإطالق األمسـاء وإىل الـ  هيئات االفتقار إىل    •  

  يئاتاحملاوالت املبذولة إلنشاء تلك اهلمن رغم على ال
عدم متكُّن ممثلو سوازيلند من حضور أي دورات تدريبية أو اجتماعات لفريـق خـرباء                 •  

  املتحدةاألمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية أو غريها من مؤمترات األمم 
ــاء           •   حمدوديــة األمــوال املتــوافرة لتنميــة القــدرات واالضــطالع بأنــشطة يف جمــال األمس

   على إحراز التقدماًاجلغرافية، مما أثر سلب
  

 أهنـا ال تقـوم      احني، إالّ  توجد جلنة وطنية معنية باألمساء اجلغرافية يرأسها كبري املـسّ          - زمبابوي
عدة بيانات باألمساء اجلغرافية، وإمنا يدوياً فقط، وذلـك         وتتوافر قا . بوظائفها ألسباب اقتصادية  

التحديات الـيت   تتمثل  و. الذي مل تكن له مرافق داعمة      لقاعدة البيانات    لالنظام األو تعطّل  منذ  
ــابوي  ــا زمبـ ــدرَّبني وإىل  يفتواجههـ ــار إىل املـــوظفني املـ ــا،   االفتقـ ــزة احلواســـيب وبرجمياهتـ أجهـ

ــة ولوضــع قاعــدة بيانــات بأمســاء األمــاكن    تــوافر األمــوال الالزمــة إلعــ  وعــدم ــاء اللجن ادة إحي
  .اجلغرافية

  


