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ــد     ــين بتوحي ــم املتحــدة التاســع املع ــؤمتر األم  م
 األمساء اجلغرافية

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

 التــدريس واملمارســة يف جمــال األمســاء الطبوغرافيــة
الـدورات التدريبيـة يف      :وأصوهلا، والتعاون الدويل  

 جمال األمساء الطبوغرافية وأصوهلا
  

يف جمال األمساء الطبوغرافية وأصوهلا يف الربازيـل،        أثر الدورات التدريبية      
 ٢٠٠٧عام 

  
 **مقدمة من الربازيل  

 
 ***موجز  

 
يقــوم املعهــد الربازيلــي للجغرافيــا واإلحــصاء بتــشجيع تنظــيم دورات تدريبيــة يف جمــال  

سؤولة األمساء الطبوغرافية وأصوهلا عن طريق املدرسة الوطنية للعلوم اإلحصائية التابعة لـه، واملـ      
وعقب موافقة جلنة تنسيق التـدريب التابعـة للمعهـد    . عن تنفيذ خطة التدريب السنوي للمعهد    

 ٢٠٠٧ تنسيق رسم اخلـرائط، مشلـت خطـة التـدريب الـسنوية لعـام           هيئةعلى مشروع اقترحته    
دورات يف جمال األمساء الطبوغرافيـة وأصـوهلا، عقـدت اثنتـان منـها يف الفـصل الدراسـي األول                   

 

 * E/CONF.98/1. 
 أوغــستو مــن املعهــد الربازيلــي للجغرافيــا وهلاأعــده آنــا ماريــا غــوالرت بوتــسمانتـي وموميــا خوزيــه دا كارفــ ** 

 .، الربازيلاإلحصاءو
 . E/CONF.98/97/Add.1 ذه الورقة باللغة االنكليزية فقط بوصفه الوثيقةيصدر النص الكامل هل *** 
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ــهما والتحــق ب وكانــت الــدورة الثانيــة، الــيت أقيمــت بــدعم معهــد البلــدان    .  طالبــا٣٣كــل من
األمريكية للجغرافيا والتاريخ، هي الدورة الدولية املعنيـة باألمسـاء الطبوغرافيـة التطبيقيـة، وهـي                

ــق العامــل املعــ        ــة الفري ــن أمريكــا الالتيني ــد خمتلــف م ــدها كــل ســنة يف بل ين باألمســاء دورة يعق
 وقــد استــضافها املعهــد الربازيلــي للجغرافيــا .وأصــوهلا التــابع للجنــة رســم اخلـرائط الطبوغرافيـة  

 يف املائــة مــن الطلبــة   ٣٠ويعمــل مــا يقــرب مــن    . حــصاء يف مقــره يف ريــو دي جــانريو   إلوا
ت امللتحقني هبذه الدورة الثانية يف وكاالت حكوميـة ودول وبلـدان أخـرى، ومـن مث فقـد مثلـ                    

 شبكة وطنية ودولية من أجـل توحيـد األمسـاء الطبوغرافيـة     بناءهذه الدورة خطوة هامة صوب   
. ١٩٩٢وكانــت آخــر دورة نظمهــا معهــد البلــدان األمريكيــة يف الربازيــل يف عــام    . وأصــوهلا

وجتدر اإلشارة إىل أنه بغض النظر عن أوجه التحسن التكنولوجية اليت حتدث تغـريات ضـخمة                
. مساء سـيظل يعتمـد دومـا علـى اجلهـود البـشرية            يف إجراءات إنتاج رسم اخلرائط، فإن مجع األ       

ة تنـسيق رسـم     هيئـ فإن  من هنا   ولذلك جيب بناء قدرة املوارد البشرية وجتديدها كلما أمكن، و         
 .٢٠٠٨ مزيد من الدورات لعام  تنظيماخلرائط تعتزم اقتراح

ــام     ــة لعـ ــشطة التدريبيـ ــأيت األنـ ــثلني   ٢٠٠٧وتـ ــشاركة املمـ ــاب مـ ــل يف أعقـ  يف الربازيـ
الـــدورة الثالثـــة :  الـــيت دعمتـــها األمـــم املتحـــدة٢٠٠٦يليني يف األنـــشطة الدوليـــة لعـــام الـــرباز

والعــشرون لفريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء اجلغرافيــة يف فيينــا، والــدورة التدريبيــة   
وأصــوهلا الــيت عقــدها يف مــابوتو فريــق اخلــرباء املعــين       يف جمــال األمســاء الطبوغرافيــة   الدوليــة 
 .رات التدريبية يف جمال األمساء الطبوغرافية وأصوهلابالدو

 


