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  للمسميات الجغرافيةاألمم المتحدةخبراء مجموعة 
)UNGEGN(  

  
 التاسع مؤتمر ال في تقریر المنظمة اإلفریقية للخرائط واالستشعار عن بعد

  2007 أغسطس –نيویورك 
 
 

مم بالمسميات الجغرافية وبأعمال مجموعة خبراء األار عن بعد جل اهتمامها عأولت المنظمة اإلفريقية للخرائط واالستش 
عندما حضر ،  2006مارس في فيينا خالل شهر الثالث والعشرين ) UNGEGN( إجتماع ية منذلتنميط األسماء الجغرافالمتحدة 

ت الجغرافية في القارة  وخصصت جلسة خاصة لمناقشة موضوع المسميانظمة اجتماعات المجموعة ألول مرةأمين عام الم
فبالنظرا إلى العالقة الكبيرة . في القارة اإلفريقيةعلى تنشيط دور المسميات الجغرافية منذ ذلك الحين والمنظمة تعمل اإلفريقية، و

من ريقيا في إفألعمال المنظمة باألسماء الجغرافية ، فإن المنظمة تحرص على العمل بكل إمكاناتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة 
وضع الخرائطي في القارة اإلفريقية ، ورغم أن عدد البأس به من الدول إذ أن ال .خالل خرائط جيدة تحمل مسميات جغرافية صحيحة

اإلفريقية قد قامت في السنوات األخيرة بتغطية خرائطية طبوغرافية جيدة ألراضيها، إال أن القارة بشكل عام تعتبر فقيرة في بعض 
رافية بمقاييس مناسبة ودقة مقبولة ، وعند الحديث األحيان ، أو شديدة الفقر في أحيان أخرى ، من حيث التغطية الخرائطية الطبوغ

 .عن الخرائط والتغطيات الخرائطية فإن األمر يتعلق آثيرا باألسماء الجغرافية
 

وبهذه المناسبة تتقدم أمانة المنظمة اإلفريقية للخرائط واالستشعار عن بعد بالشكر والتقديرلرآسة وأمانة مجموعة  
)UNGEGN (آانت لفتة آريمة وبداية الجغرافية في القارة اإلفريقية فلقدة لمناقشة وضعية المسميات على تخصيص تلك الجلس 

 .طيبة النطالق أعمال المنظمة في مجال المسميات الجغرافية
 
 : ندرج ما يلي منذ اجتماع فيينا تلخيصا لما قامت به المنظمة اإلفريقية للخرائط واإلستشعار عن بعدو
 

 المرآز الجهوي لالستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيامن ة آبمشارة للخرائط واالستشعار عن بعد قامت المنظمة اإلفريقي -1
 2007للمسميات الجغرافية في تونس خالل شهر أبريل دولي ملتقى بتنظيم ) UNGEGN(مجموعة ودعم من مساندة بو

تح الملتقى وزير الدفاع التونسي افت. والسيد نائب رئيس المجموعة) UNGEGN( آل من السيدة رئيسة مجموعة حضره
 عندورة تدريبية تخللت الملتقى .  في تونس اإلسكان والتجهير والتهيئة الترابيةةوأشرفت على حفل االختتام وزير

 بالمستوى العلمي  اتسمت الدورة التدريبية. دولة إفريقية وعربية11 مشارآا من 70أآثر من ها حضرالمسميات الجغرافية 
وبهذه المناسبة تتقدم األمانة العامة للمنظمة . واإلهتمام العريض من قبل المشارآين، من قبل األساتذةطاء الرفيع  والع،العالي

 : في سبيل إنجاح الملتقى وهم وتحملوا عناء ومشقة السفرالذين بذلوا طوعا الجهد الكبيربالشكر والتقدير إلى السادة األساتذة 
  

 )UNGEGN(مجموعة ، رئيسة )Helen Kerfoot(السيدة هيلين آيرفوت  -
 )UNGEGN(مجموعة ، نائب رئيس )Brahim Atoui(السيد إبراهيم عطوي  -
 )Ferjan Ormeling(السيد فرجان أورميلينك  -
 )Henri Dorion(ري دوريون السيد هن -
 )Elisabeth Calvarin(السيدة إليزابيث آالفارين  -

  
بعض فر لــر ســتذاآ رـ وف الذي باألمم المتحدةاءـم اإلحصـ قس إلىرــتقدي والكرــة بالشــة العامــما تتقدم األمانــآ 

رئيس الفريق  )UNGEGN(إلى السيد نائب رئيس مجموعة و ،شارآوا في الدورة التدريبية في تونس ء أفارقة خبرا
 . على التنسيق والمشارآة في تنظيم الدورة التدريبيةاإلفريقي 
  
وخاصة فريق التدريب بها ) UNGEGN(ارة إلى مجموعة ــة الحــة بالتهنئـة المنظمـمانبة تتقدمم أــوبهذه المناس 
يا عام ــفي إندونيسالتي التأمت ميات الجغرافية ـــة األولى في مجال المســ عاما على تنظيم الدورة التدريبي25رور ــعلى م
 .ن في هذا المجالالدورة العشروة على نجاح دورة تونس، ــبالتهنئما تتقدم ــآ ،1982

 
 بحضور السيدة الشعبة العربية اجتماع  خالل الملتقى الدولي للمسميات الجغرافية2007عقد في تونس في شهر أبريل  -2

 حيث .وذلك استعدادا لممؤتمر لبنان العربي ومؤتمر نيويورك العالمي )UNGEGN ( مجموعةوالسيد نائب رئيس رئيسة 
 . بدعوة خبراء جميع الدول العربيةتواجد عدد من خبراء شمال إفريقيا فقامت ة لتانة المنظمة أنها فرصة جيدرأت أم
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بمجموعة فريقي ورئيس الفريق اإل) UNECA( باألمم المتحدةاللجنة اإلقتصادية اإلفريقية بعد عدة اتصاالت مع  -3

)UNGEGN ( نة تنمية المعلومات المسميات الجغرافية في القارة اإلفريقية على جدول أعمال لجتم ادراج موضوع
)CODI 5 ( في جلسة  وبعد مناقشة هذا الموضوع. 2007 مايو 4أبريل إلى  30المنعقدة في أديس أبابا خالل الفترة من

وأمين عام المنظمة اإلفريقية للخرائط واالستشعار عن بعد والسيد ياآوب ) UNGEGN(حضرها نائب رئيس  مجموعة 
 مجموعة جتماعاتخرجت اللجنة بتوصية إلقامة أحد ا، )UNGEGN(مجموعة من أمانة  )Yacob Zewoldi(زيولدي 

)UNGEGN ( في إحدى الدول اإلفريقيةالقادمة. 
   
ومن بينها برآينا فاسو ع بعض الدول اإلفريقية ت مدة اتصاالبعالمنظمة اإلفريقية للخرائط واالستشعار عن بعد اآلن تقوم  -4

وقد أبدت بعض الدول اإلفريقية . رافية على غرار الدورة التي أقيمت في تونس لتنظيم دورة تدريبية في المسميات الجغ
رغبتها في المشارآة في اقامة الدورة إال أن الموضوع مازال في البداية واألمر يتطلب بعض الوقت إلظهار المشروع إلى 

 برآينا فاسو .حيز الوجود
 

، وقد  2008يين المـزمع عقـده في تونس العـام القادم رافـللجغالثـالثين المؤتمــر العـالمي الحـادي وة في ــاهم المنظمـتسـس -5
  تمت بعض اإلتصاالت في هذا الخصوص

 
 
 

                                                                   المنظمة اإلفريقية للخرائط واالستشعار عن بعد
 


