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 املعين بتوحيـد    التاسعمتر األمم املتحدة    مؤ
 األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس /آب ٣٠-٢١، نيويورك
 * من جدول األعمال املؤقت٥البند 

تقارير ُشعب فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين            
عب ـُّـباألمساء اجلغرافيـة عـن احلالـة يف تلـك الـش           

 وعن التقـدم احملـرز يف توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة           
  منذ املؤمتر الثامن

 تقرير شعبة جنوب شرق آسيا وجنوب غرب منطقة احمليط اهلادئ  
 **مقدم من شعبة جنوب شرق آسيا وجنوب غرب منطقة احمليط اهلادئ  
 استعراض عام  

 
، جتـدر  ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٣٠استنادا إىل حمضر اجتمـاع الـشعبة املعقـود يف فيينـا يف               

 :اإلشارة إىل أن البنود اهلامة كانت كالتايل
ريــق خــرباء فيف املــستقبل، يظــل رئــيس الــشعبة يف منــصبه منــذ أي اجتمــاع ل   )أ(  

 حـىت االجتمـاع الـذي يليـه، مـع إمكانيـة جتديـد الواليـة                 األمم املتحدة املعين باألمسـاء اجلغرافيـة      
 لفترة أخرى بناء على دعوة من الشعبة؛

، )بــروين دار الــسالم(بــالنظر إىل اخلدمــة املتميــزة الــيت أداهــا الــسيد ماتوســني   )ب(  
 ؛٢٠٠٦أغسطس /شعبة يف جاكرتا يف آبُيدعى إىل مواصلة مهام الرئاسة حىت اجتماع ال

 

 * E/CONF.98/1. 
ة احملـيط   ، رئيس شعبة جنوب شرق آسيا وجنوب غرب منطق        )إندونيسيا(ماتينداس  . من إعداد رودولف و    ** 

 .فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافيةاهلادئ التابعة ل
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 إىل ٢٠٠٦أغـسطس   /متتد فترة الرئاسة الالحقة مـن اجتمـاع جاكرتـا يف آب            )ج(  
 .٢٠٠٩اجتماع فريق اخلرباء يف عام 

متدد فتـرة    ، مل ٢٠٠٦أغسطس  /ويف اجتماع الشعبة األخري املعقود يف جاكرتا يف آب         
ن الـسيد رودولـف   ـــ وُعي. ةــبـة للشعــا رئيســونيسيت إندــبـذاك، وانتخ ــالبلد القائم بالرئاسة آن   

 .ماتينداس، رئيس وكالة التنسيق الوطنية للمسح ورسم اخلرائط، رئيسا للشعبة. و
 

 نشاط الشعبة  
 االجتماعات - ١ 

منذ مؤمتر األمم املتحـدة الثـامن املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة، املعقـود يف بـرلني يف                      
 :شعبة اجتماعات منها، عقدت ال٢٠٠٢عام 

تـشرين   ١٧  و ١٦اجتماع الشعبة احلادي عشر املعقود يف كواالملبـور يـومي            )أ( 
 ؛٢٠٠٣أكتوبر /األول

ــود يف   )ب(  ــشر املعقـ ــاين عـ ــشعبة الثـ ــاع الـ ــن  اجتمـ ــسالم مـ ــروين دار الـ  إىل ٢٢ بـ
 ؛٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٤

ــا يف   )ج(  ــود يف جاكرتـ أغـــسطس /آب ٢٤ اجتمـــاع الـــشعبة الثالـــث عـــشر املعقـ
ظمت حلقــة عمــل تتــألف مــن جلــستني؛ نظــرت  ـ، ُنــ٢٠٠٦أغــسطس / آب٢٥ويف . ٢٠٠٦

ــصادية  ”أوالمهــا يف موضــوع   ــة واالقت ــافع االجتماعي ــة يف املن ؛ ونظــرت “دور األمســاء اجلغرافي
 اجلغرافيـــة وأصـــوهلا يف دعـــم   أمهيـــة ملفـــات البيانـــات اخلاصـــة بأمســـاء املواقـــع     ”الثانيـــة يف 

 .“الرشيد احلكم
ومت يف اجتماع جاكرتا التوصل إىل اتفاق بأن يعقد االجتماع الرابـع عـشر للـشعبة يف       

 .نيويورك، بالتزامن مع مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
 األنشطة - ٢ 

كانت األنشطة املضطلع هبا يف املنطقة يف جمال دراسة أمساء املواقـع اجلغرافيـة وأصـوهلا                 
يوجـد تعـاون حقيقـي بـني         وحـىت هـذا التـاريخ، ال      . تتم يف سياق أهداف كل بلد واحتياجاتـه       

 : أنه يتعني اإلشارة إىل ما يليالبلدان؛ غري
وجيــب . جغــرايف إقليمــينيبــذلت أســتراليا ونيوزيلنــدا جهــودا لوضــع خريطــة ومعجــم   • 

واالســتجابة متابعــة هــذه اجلهــود، وتــشجيع البلــدان األعــضاء علــى إبــداء تقــديرها هلــا 
 .لذلك وفقا
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 ).١القرار اإلجرائي (جتري مواصلة مشروع وضع أمساء عامة يف لغات املنطقة  • 
ــة التابعــة ل     •  ــات األمســاء اجلغرافي ــسهم قاعــدة بيان ــضا أن ت ــق خــرباء األ ينتظــر أي مــم فري

 . يف إغناء قاعدة البيانات العامةاملتحدة املعين باألمساء اجلغرافية
عقدت بلدان مثل أسـتراليا وإندونيـسيا دورات تدريبيـة يف جمـال دراسـة أمسـاء املواقـع                     • 

ت نام تنظيم تـدريب مـن هـذا القبيـل           ـيـيـوتعتزم كل من ماليزيا وف    . اجلغرافية وأصوهلا 
 .يف السنة احلالية

 
 نشطة املقبلةاأل - ٣ 

اقترحت إندونيسيا النظر يف نشاط تعاون مشترك جديد خالل اجتماع الـشعبة الـذي                
 :، ويشمل ذلك استحداث ما يلي٢٠٠٧ أغسطس/ آب٢٠سُيعقد يف نيويورك يوم 

قاعدة بيانات لشعبة جنوب شرق آسيا وجنوب غـرب منطقـة احملـيط اهلـادئ                )أ( 
، علــى غــرار قاعــدة بيانــات فريــق عــين باألمسـاء اجلغرافيــة فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املالتابعـة ل 
 اخلرباء؛

مركــز يف شــعبة جنــوب شــرق آســيا وجنــوب غــرب منطقــة احملــيط اهلــادئ       )ب( 
 .للتدريب يف جمال دراسة أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا

 


