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ــدة   ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــرمـ ــد  العاشـ ــين بتوحيـ  املعـ
  األمساء اجلغرافية

  ٢٠١٢أغسطس /آب ٩يوليه إىل / متوز٣١، نيويورك
  * من جدول األعمال املؤقت١٥البند 

        تعليم أمساء املواقع اجلغرافية
  دورات التدريب يف جمال املواقع اجلغرافية املقرر عقدها يف إندونيسيا     

  
 **موجز

  
ــاء قــدرات املــسؤولني احلكــوميني علــى الــصعيدين املركــز      ــة بن ي واحمللــي وحتــسني بغي

مهاراهتم، وزيادة األنشطة املتعلقـة بـاملواقع اجلغرافيـة علـى املـستويني الـوطين والـدويل، ُسـيعزز                   
وستعقد دورة تـدريب دوليـة رابعـة بـشأن          . توحيد األمساء اجلغرافية  بالتعاون الدويل فيما يتعلق     

، ٢٠١٢سـبتمرب  / أيلـول ٢١   إىل ١٧املواقع اجلغرافية يف يوغياكارتا، إندونيسيا، يف الفتـرة مـن           
وســيكون مــن بــني . فريــق اخلــرباء املعــين باألمســاء اجلغرافيــة التــابع لألمــم املتحــدةبالتعــاون مــع 

شــعبة جنــوب شــرق آســيا املــشاركني يف هــذه الــدورة مــسؤولون حكوميــون وممثلــون لبلــدان  
  .وجنوب غرب احمليط اهلادئ

  

 
  

 * E/CONF.101/1.  
يت قدم هبـا  أعدت التقرير الكامل أمانة الفريق الوطين لتوحيد األمساء اجلغرافية، وميكن االطالع عليه باللغة ال      **  

  .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html :فقط، على املوقع
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