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مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيـد       
 األمساء اجلغرافية

  ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت) د (١٢البند 

ملفات البيانات املتعلقة باألمساء الطبوغرافية     
   نظم املعاجلة اآللية للبيانات: وأصوهلا

إعداد قاعدة بيانات جغرافية لألمساء الطبوغرافية يف سياق إعداد معجـم             
 جغرايف وطين

 
 **ورقة مقدمة من إندونيسيا  

 
 ***موجز  

 ذات قبائل متعددة، صعوبات يف ما يتعلـق         يةواجهت إندونيسيا، بوصفها دولة أرخبيل     
ورسم اخلرائط، يف حماولـة     للمسح  وقد قامت وكالة التنسيق الوطنية      . بتوحيد األمساء اجلغرافية  

للتوصل إىل طريقة منظمة لتصريف الشؤون اإلدارية، بتهيئة الطريـق جتـاه جعـل قاعـدة بيانـات          
ويــتعني تعزيــز .  قائمــة بــذاهتا لألمســاء الطبوغرافيــة، جــزءا مــن وضــع املعجــم الــوطين   جغرافيــة

العالقــات الــيت تــربط بــني احلكومــة املركزيــة واحلكومــات احملليــة، لــصاحل إجيــاد طريقــة منظمــة  
لتــصريف الــشؤون اإلداريــة، ممــا يــستوجب إعــداد نظــام للــروابط بــني الطــرفني، يف مــا يتعلــق    

وتتطلب كفالـة تطـور تلـك العالقـات بـصورة ناجحـة إنـشاء قاعـدة                 . رافيةبتوحيد األمساء اجلغ  
نتـاج منـوذج ملعجـم      إ،  ٢٠٠١ومت، يف عام    . نترنتإلبيانات جغرافية لألمساء الطبوغرافية على ا     
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نترنت، يف مكتب حبـوث القياسـات اجلغرافيـة، التـابع لوكالـة التنـسيق الوطنيـة                 إلجغرايف على ا  
 .للمسح ورسم اخلرائط

احلصول على البيانـات املتعلقـة باألمسـاء اجلغرافيـة مـن جمموعـة خـرائط طبوغرافيـة           ومت   
وّمجعـت  . ٥٠ ٠٠٠: ١ و   ٢٥ ٠٠٠: ١إلندونيسيا، أعدت مبقاييس رسم خمتلفة تتراوح بني        

. وهي مرتبطـة ببعـضها ارتباطـا مكانيـا        تلك البيانات يف هيئة قاعدة بيانات لألمساء الطبوغرافية         
. املتعلقـة بإعـداد اخلـرائط     أعمـال املـسح     وكانت األمساء اجلغرافية جتمع يف السابق عند اكتمال         

، كقاعــدة  بعــد الدقــة املطلوبــةقاعــدة البيانــات اجلغرافيــة لألمســاء الطبوغرافيــة حتقــق  مل ،وعليــه
 . الطبوغرافيةألمساءلبيانات وطنية 

ــدة الب      ــصل قاعـ ــب، فـ ــستقبل القريـ ــتم يف املـ ــع أن يـ ــاء   ويتوقـ ــة لألمسـ ــات اجلغرافيـ يانـ
األمسـاء اجلغرافيـة    حبيث تـرد    ربطها  ، وميكن   الطبوغرافية عن قاعدة البيانات الطبوغرافية القائمة     

 .ساسية بصورة سلسةاألريطة اخليف 
 


