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ــد      ــين بتوحي ــم املتحــدة العاشــر املع ــؤمتر األم م
  األمساء اجلغرافية

  ٢٠١٢ أغسطس/ آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت٥البند 

رباء املعـــين باألمســـاء اخلـــ تقـــارير عـــن عمـــل فريـــق 
ــة  ــابع لاجلغرافيـ ــه  التـ ــعبه وأفرقتـ ألمـــم املتحـــدة وشـ
         منذ املؤمتر التاسعه العاملةالعاملة وفرق
  تقرير الفرقة العاملة ألفريقيا    

    
  **موجز    

يــق اخلـرباء املعــين باألمســاء اجلغرافيـة التــابع لألمــم   منـذ الــدورة الـسادسة والعــشرين لفر    
  . الفرقة العاملة ألفريقيا عدة إجراءاتتاملتحدة، اختذ

  : يذكر منها على وجه اخلصوص ما يلي  
ــا      )أ(   ــصادية ألفريقيـ ــة االقتـ ــسوانا واللجنـ ــة بوتـ ــع حكومـ ــشترك مـ ــاع املـ االجتمـ
ــق ــة   وفريـ ــاء اجلغرافيـ ــرباء املعـــين باألمسـ ــابع لألمـــ  اخلـ ــدةالتـ ــابوروين يف  ، م املتحـ ــود يف غـ املعقـ
ــاد إعـــالن بعنـــوان   ، ٢٠١١نـــوفمرب /الثـــاين تـــشرين ــه اعتمـ ــة عمـــل ”والـــذي جـــرى فيـ خطـ
  .“غابوروين

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
 :أعدتــــه الفرقــــة العاملــــة ألفريقيــــا وهــــو متــــاح باللغــــة الــــيت قــــدم هبــــا فقــــط مــــن املوقــــع اإللكتــــروين     **  

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 
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ونتيجة لتحليل حالة توحيد األمساء اجلغرافية يف أفريقيـا، مت وضـع خطـة مفـصلة حتـدد                    
قيــا وإرفاقهــا خبطــة عمــل  آليــات لتنــشيط وتعزيــز األنــشطة املتعلقــة باألمســاء الطبغرافيــة يف أفري 

  .غابوروين
ــا     ــة اإلحــصائية ألفريقي ــرت اللجن ــانون األول   ،وأق ــه يف ك ــذي عقدت ــاع ال  / يف االجتم
  . التوصيات الواردة يف تلك اخلطة، يف كيب تاون٢٠١١ديسمرب 
ــة          )ب(   ــع اللجن ــدة خطــوات باالشــتراك م ــضا اختــاذ ع ــدأ أي ــك، ب ــضال عــن ذل وف

فقـد تقـرر أن تقـوم       . شطة املتعلقـة باألمسـاء الطبغرافيـة يف أفريقيـا         االقتصادية ألفريقيا لتعزيز األن   
ــة    ــة يف القطاعـــات املختلفـ ــاء اجلغرافيـ ــة بفوائـــد توحيـــد األمسـ ــة بـــدور أكـــرب يف التوعيـ : اللجنـ

 الكـوارث الطبيعيـة، ومـا إىل        االقتصادية والثقافية واالجتماعية واألمنية وحاالت الطوارئ أثناء      
  .ذلك

تفاق املتبـادل إدراج موضـوع األمسـاء اجلغرافيـة يف جـدول أعمـال               وهلذا فقد تقرر باال     
اجتماعـــات خمتلفـــة تنظمهـــا اللجنـــة، وال ســـيما اجتمـــاع اللجنـــة املعنيـــة باملعلومـــات والعلـــم  

  .والتكنولوجيا يف جمال التنمية
 ، الفرقـــة العاملـــة ألفريقيـــا واخلـــرباء األفارقـــةتوباإلضـــافة إىل ذلـــك، اغتنمـــ  )ج(  

رئـيس فريـق اخلـرباء املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة التـابع لألمـم املتحـدة ونائبـه                 بالتعاون مـع    
 فرصـة املـشاركة يف حلقـة عمـل بـشأن            ،وممثلي اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا واالحتـاد األفريقـي          

 ٢٠١٢أبريـل  /توحيد األمساء اجلغرافية عقدهتا وزارة الفنون والثقافـة جبنـوب أفريقيـا يف نيـسان           
ــابوروين،    يف جوها ــة عمـــل غـ ــاودة مناقـــشة خطـ ــتعراض ومعـ ــا، السـ نـــسربغ، جنـــوب أفريقيـ

  .اليت قد تعيق تنفيذهااملالية سيما بشأن الصعوبات  وال
لفرقـة العاملـة ألفريقيـا      ل هذه اإلجراءات والسماح     ولالستفادة من وحتقيقا هلذه الغاية،      

فريقيـة ومتكـني اهلياكـل احلكوميـة         على النحو املناسب ملصلحة البلدان األ      امبواصلة القيام بعمله  
الدولية على الصعيدين القاري واإلقليمي من االسـتفادة مـن مزايـا توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة يف                
ــه رســائل إىل خمتلــف اهلياكــل      ــة للبلــدان األفريقيــة، تقــرر توجي ــة االقتــصادية واالجتماعي التنمي

 االقتـصادية ألفريقيـا، طلبـا ملـساعدهتا         القارية األفريقية، مثل مصرف التنمية األفريقي، واللجنـة       
  . خطة عمل غابوروينبنودودعمها يف تنفيذ 

وهناك إجناز أفريقي آخر يستحق الذكر وهو ما قامت بـه اللجنـة االقتـصادية                 )د(  
 والـذي جتربـه حاليـا    Africa GeoNymsألفريقيا مؤخرا من استحداث نظام للرباجميـات يـسمى   

  .بلدان أفريقية عديدة
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 جلميـع البلـدان الـيت    ا وتقديرهاعرب عن امتناهنتود الفرقة العاملة ألفريقيا أن    تا،  وأخري  
وفرت العون واملساعدة، وال سيما يف السماح لبعض املشاركني من البلـدان األفريقيـة حبـضور            

  .املؤمتر
  


