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 باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة المعني
 2019دورة عام 

 2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقَّت* 6البند 

اللجنة  التعااو  واتصاااااااااااااا  مخ المن ماا  األخر  
اتقتاااااااااااااااديااة ألفريايااا ولجنااة الةبراء المعنيااة باا دارة 
 المعلوما  الجغرافية المكانية على الاعيد العالمي

  
 ة اتقتاادية ألفرياياصارير اللجن  

 
 **موجز  

يغطي التقرير الكامل ما ُأجنز من أنشططططططططططططططططث من  الدورخ ال األم لاريح ة امل األم  املت دخ امل    
باألمسامل اجلغرافيث. ويشططططططططمل ااجراملا  املتع خ ملتاب ث القرارا  املتع خ واألنشطططططططططث األةر  ال  يُ ت  أ ا 

 هت  الدول األعضامل والشركامل. 
 

 األنشطة ومجات  العمل واإلنجازا   
لقد كان مشطططرومل امل ا  اجلغراأل األفريقي جزملا من برنامم عمل الةانث اصقتيطططاريث ألفريقيا من   

 عدخ سنوا . ومن  بدمل املشرومل، حتققت ةطوا  هامث عديدخ: 
 ( لتسايل األمسامل اجلغرافيث والت قح منها.GeoNymsإعدار تطبيح شبكي م ياري ) • 
أل ب ض الدول األعضامل، وهي مدغشقر )اعتمار(، ومير  GeoNymsاةتبار واست مال تطبيح  • 

 وبوتسوانا وإأليوبيا )تسايل البيانا (، والسنغال )اةتبار(، والكامريون وكينيا )إبدامل اصهتمام(.
 وضطططططططططططططو ةطث عمل غابوروا بشطططططططططططططان األمسامل اجلغرافيث أل أفريقيا، وهي ةطث حتدر ا اص  ال  • 

ُُيتاج فيها إىل تضططططططافر جهور أملطططططط اب امليططططططة ث الودنيم وااقةيميم والدوليم ليتسطططططط   زين 
 

 * GEGN.2/2019/1. 
يتططططططططا  التقرير عة  الراب   **  أعططططططططد التقرير الكططططططططامططططططططل أنططططططططدريططططططططي نونغيريمططططططططا، الةانططططططططث اصقتيططططططططططططططططططططططاريططططططططث ألفريقيططططططططا. وسطططططططططططططططط

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html  بطالةغطث ال  قطدم فطا فق ، بطاعتبار ،
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https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1


 GEGN.2/2019/58 

 

2/2 19-02155 

 

األمسامل اجلغرافيث وإعارخ اسطططططططططتعدامها أل وضطططططططططو امراا  وااعيطططططططططاملا  وعمةيا  الت دار ون   
 امل ةوما  اجلغرافيث، وألغراض أةر  تت ةح باحلكومث والقطامل اماص.

وتاكيد مكانتي باعتبار  أعد الركااز األسطططططططططاسطططططططططيث ل مل الةانث ااقةيميث  GeoNymsإقرار تطبيح  • 
 ملباررخ األم  املت دخ ارارخ امل ةوما  اجلغرافيث املكانيث عة  الي يد ال املي امل نيث بافريقيا.

غري أن التقدم ملطططططططططططار بطي ا من  أك ر من ير سطططططططططططنوا ، ويرجو  ل  أسطططططططططططاسطططططططططططا إىل اصفتقار  
 املوارر املاليث الازمث لتناي  ب ض ما تقرر من أنشطث. ومن ااجنازا  احملرزخ أل اآلونث األةريخ ما يةي:  إىل

ت زيز أمهيث األمسامل اجلغرافيث من ةال إرراج مسطططططططططططططططالث توعيد األمسامل اجلغرافيث أل جداول أعمال  • 
 ألفريقيا.اصجتماعا  واملؤمترا   ا  اليةث ال  تن مها الةانث اصقتياريث 

عروض وأنشطططططططططططططث توعيث لةدول األعضططططططططططططامل بشططططططططططططان أنشطططططططططططططث الاريح ال امل امل   بافريقيا ةال  • 
 اصجتمامل األةري لةانث ااقةيميث.

 
 اآلفاق والتوقعا  والةطط المستابلية  

لقد أعد  الةانث اصقتيططططاريث ألفريقيا ةطث املططططا  مشططططرومل امل ا  اجلغراأل األفريقي وتا يل  
 أل ا اص  التاليث:األنشطث 
لة يطططططططول عة  ن ام ُيسطططططططت مل عة  نطا  واسطططططططو  GeoNymsحتسطططططططم اليطططططططيغث احلاليث لتطبيح  • 

 ويستوأل الشروط املطةوبث أل أراخ براجميث متاعث عة  شبكث اانرتنت.
تن ي  عةقا  عمل تدريبيث إقةيميث لتقيي  التطبيح وملطططططططططططقل ةاملطططططططططططياتي الو يايث واعتياجاتي من  • 

 البيانا ، واصستمرار أل حتسم قدرخ الدول األعضامل عة  استعدام ه   األراخ.جمموعث 
تقدمي املسطططططططططاعدخ إىل البةدان من ةال تقدمي املشطططططططططورخ التقنيث صةتبار التطبيح ونشطططططططططر  واعتمار   • 

 لتسايل األمسامل اجلغرافيث )األمسامل الطبغرافيث( والت قح منها.
 

 أمور ومسائل مطروحة للن ر  
أن األمسامل اجلغرافيث هلا أمهيث بالغث أل تتبو ورملطططططططد أهداي التنميث املسطططططططتدامث، ف ن مسطططططططامهث   غر  

البةدان األفريقيث أل أنشطث فريح ام امل تكار تكون م دومث. وهناك عاجث إىل إعدار توجيها  اسرتاتيايث 
زيارخ أنشطططططططططث الدعوخ والتوعيث بشططططططططان ت زيز اجلهور الراميث إىل بنامل القدرا  أل أفريقيا، جنبا إىل جن  مو 

 ال امث. وتشمل األنشطث ما يةي:
رعططايططث مشططططططططططططططططاركططث البةططدان األفريقيططث أل عةقططا  ال مططل واصجتمططاعططا  ااقةيميططث والططدوليططث امل نيططث  • 

 اجلغرافيث. باألمسامل
تشطططططططططايو الدول األعضطططططططططامل عة  الن ر أل إنشطططططططططامل هي ا  ودنيث تُ   باألمسامل اجلغرافيث أل أقرب  • 

 ممكن. وقت
إنشططططططططططامل فرقث عمل م نيث باألمسامل اجلغرافيث راةل الاريح ال امل احلاو امل   باموعا  البيانا   • 

 وامل ايري األساسيث التابو لةانث ااقةيميث.


