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 مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة التاســـع املعـــين 
 بتوحيد األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (١٧البند 

التــــدريس واملمارســــة يف جمــــال األمســــاء    
ــدويل  ا ــاون ال ــة وأصــوهلا، والتع  :لطبوغرافي

ــاء   ــة يف جمـــــال األمســـ الـــــدورات التدريبيـــ
   الطبوغرافية وأصوهلا

برعايـة فريـق     عقـدت    دورة تدريبية يف جمال األمساء الطبوغرافية وأصوهلا        
ــاتو، مــاالنغ، جــاو  األمــم املتحــدة خــرباء   هاملعــين باألمســاء اجلغرافيــة يف ب

 ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول ٢٣ إىل ١١رة من لفتالشرقية، إندونيسيا، يف ا
 

 **مقدمة من إندونيسيا  
إقلـيم  (قـع غـرب مدينـة مـاالنغ     عقدت إندونيسيا دورة تدريبية يف باتو، وهي منتجع ي  

وكانـت هـذه هـي الـدورة        . ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ٢٣ إىل   ١١، يف الفترة مـن      )الشرقيةجاوه  
واشـترك يف تنظيمهـا املعهـد الـوطين     . ١٩٨٢عـام   التدريبية الثالثة اليت تعقـد يف إندونيـسيا منـذ           

ة جنوب شرق آسـيا وجنـوب غـرب احملـيط     بعبرعاية ش) ITN Malang(للتكنولوجيا يف ماالنغ 
اهلادئ والفريق العامل املعـين بالـدورات التدريبيـة يف جمـال األمسـاء الطبوغرافيـة وأصـوهلا التـابع               

وشـارك  .  واسـتمرت الـدورة ثالثـة أسـابيع        .يةغرافاملعين باألمساء اجل  األمم املتحدة   لفريق خرباء   
 - وبــروين دار الــسالم، وتيمــور  مــشاركا مــن أســتراليا، وســري النكــا، وباكــستان،   أربعــون

 

 * E/CONF.98/1. 
 .من إعداد أمانة الفريق الوطين املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية، إندونيسيا * 
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أسـبوع واحــد مـن احملاضــرات يف   اشــتملت علـى  وإندونيـسيا يف الــدورة التدريبيـة الـيت    ، ليـشيت 
ن طريــق مقابلــة الــسكان ، وأســبوع واحــد يف امليــدان مكــرس جلمــع األمســاء عــغــرف الدراســة

التجهيـز املكـتيب وإنـشاء    مـن  احملليني من أجل احلصول على األمسـاء ومعانيهـا، وأسـبوع واحـد        
ويف هناية الدورة، محل كل مشارك معه نسخة من قاعدة البيانـات الـيت أنـشأها                . قاعدة بيانات 

 .املشاركون أنفسهم
ا ، الـيت تـشتهر بارتباطهـ      ‘اريسنغوس’وكانت املنطقة اليت مشلها التدريب هي مقاطعة         

الشرقية، حيث كانت عاصمة مملكة سنغوساري قبل قيـام مملكـة           بأيام اململكة اهلندية يف جاوه      
وتزخـر املنطقـة باألمسـاء اجلغرافيـة،        . مشال سنغوساري ) ١٥٢٢–١٢٩٣(ماجاباهيت العظيمة   

 .اهلندية نسكريتية يف امللحمةُتذَكِّر كثريين من الناس باألمساء الساألمساء اجملمعة يف املنطقة و
يف ا قياسـيا     تـدريب  اهذا النموذج التدرييب الذي يستغرق ثالثة أسـابيع منوذجـ         وسيصبح   

إندونيـسيا يف إطــار تطــوير القــوة العاملــة لألقــاليم املــستقلة ذاتيــا واألقــاليم الفرعيــة والبلــديات،  
ــاليم يف أعقــاب ســن الالئحــة ال    . ٢٠٠٦-١١٢رئاســية رقــم تلبيــة لالحتياجــات املتزايــدة لألق

ــق   ــذا يتحق ــة    وه ــة وظــائف احلكوم ــار سياســة المركزي ــة    يف إط ــق باألمســاء اجلغرافي ــا يتعل فيم
 .لمنطقةلقواعد بيانات إنشاء يتصل هبا من أنشطة  وما

ــة     احلاجــة إىل توحيــد األمســاء  : ومــن مجلــة املواضــيع الــيت تطرقــت هلــا الــدورة التدريبي
مسائل اللغة، واخلرائط واألمسـاء اجلغرافيـة، واملـسائل الدوليـة،           اجلغرافية على الصعيد الوطين، و    

اجم اجلغرافيـة،   وملفات البيانات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية وأصـوهلا، وقواعـد البيانـات واملعـ            
ــة،   ــسائل الدولي ــة        وامل ــد األمســاء اجلغرافي ــشأن توحي ــم املتحــدة ب ــدها األم ــيت تعق ــؤمترات ال وامل

 .تلك املؤمتراتيف ُتتخذ والقرارات اليت 
 


