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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2019دورة عام 
  2019أيار/مايو  3 - نيسان/أبريل 29نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت 10البند 

الصطعيد  عقىاألنشطةة المتعقةة بتحييد األسطماء الجغرافية 
 الحطني في أفريةيا )فريق العمل المعني بأفريةيا(

 
 تةرير فريق العمل المعني بأفريةيا  

  
 **محجز  

اجلغرافية، إذ يدرك أن أفريقيا تتسمممممممممم با  مممممممممو مممممممممية  إن فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء 
يتعلق باألمساء اجلغرافية وأن عددا كبريا من اللغات يف أفريقيا مسممممممتمد من لغات وري م توبة، ي ممممممعر  فيما

بممالقلق إءاء م ممممممممممممممم لممة األمسمماء اجلغرافيممة يف أفريقيمما منممين مؤور األمم املتحممدة األول املعين بتو يممد األمسمماء 
أشممممممممممممري بوتمممممممممممموا يف املؤورات إيف أن فناك  اجة إيف البدء يف الت  ري يف السممممممممممممبل العملية  اجلغرافية. وقد

 ال  يلة مبساعدة البلدان األفريقية على إدارة أمسائها اجلغرافية على حنو سليم.
وبالنظر إيف التقدم احملدود اليني أ رء منين ذلك احلني، ومن أجل مسممممممممممممممماعدة البلدان األفريقية  

ت مادة من تو يمد األمسماء اجلغرافيمة، أن مممممممممممممممي فريق عممل معين بمنفريقيما يف المدورة ال مانية على ءيمادة اسسممممممممممممممم
 .2004والع رين ل ريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية، اليني عقد يف عام 

وتويف فريق العمل املعين بنفريقيا املسمممممممممممؤولية ب ممممممممممم ة خا مممممممممممة عن إجراء تقييم وعن اق اا  لول  
لتعزيز تو يد األمساء اجلغرافية يف أفريقيا والبدء يف اإلجراءات ذات ال لة يف فينا ال نن، وس سيما مناسبة 

 إن اء كيانات مسؤولة عن تو يد األمساء اجلغرافية يف كل بلد من البلدان األفريقية.
 2004ويتضمممممممممممممممن التقرير ال ممامممل ختيه اإلجراءات ال  اعممينفمما فريق العمممل املعين بممنفريقيمما منممين عممام  

 ب نن اعاذ مبادرات جديدة ملوا لة تطوير األن طة املتعلقة باألمساء اجلغرافية يف أفريقيا.باإلتافة إيف مق  ات 

 * GEGN.2/2019/1. 
قممممام بممممتعممممداد التقرير ال ممممامممممل إبرافيم عطوي، منسمممممممممممممممق فريق العمممممل املعين بممممنفريقيمممما. و  ن اس    على التقرير على  ** 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html   باللغة ال  قدم هبا فقط، بو مممممممممممم ،
 .GEGN.2/2019/15/CRP.15 الوثيقة
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