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 الجغرافيةفريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء 

 2021دورة عام  

  2021أيار/مايو   7-3اجتماع افتراضي، 
 *من جدول األعمال المؤقت  10البند  

 تعليم األسماء الطبغرافية 

   
حلقات دراسيييييية  يييييبمية عل األسيييييماء الطبغرافية في ف دو يمييييييا  ت  ي  تعليم األسيييييماء    

 الطبغرافية مع ظروف جائحة مرض ف روس كورو ا
  

 ** موجز   

 
في إندونيســـــــــيا،  المنفَّذةنشـــــــــ ة العديد من األ( على 19-كوفيدفيروس كورونا )  جائحة مرض  تر أث   
الوكالة اإلندونيسـية  وبشـل  وور،، وولت. وفي السـنوات السـابقة،  المتعلقة باألسـما  ال غررايية نشـ ةومنها األ
الوطنيــة  بــاعتغــارلــا الهي ــة  ،  (Badan Informasi Geospasial)  للمعلومــات الررراييــة الملــانيــةالوطنيــة  

ــما  ال غررايية من   لحلومات المحليةوزويد االرررايية،  المســــــؤولة عن األســــــما    بالتوجيهات التقنية عن األســــ
 غير أن  لذا العم  أصغح متعذرا بسبب الظروف الرالنة. .الناحيتين النظرية والعملية

ومن أج  التكي ف مع الوضــــــــع المتري ر، كان ن إجد  من إجرا  بع  األنشــــــــ ة في مرال األســــــــما   
وكنولوجيا عن  ، عقدت الوكالة ثالث حلقات وراســــــــية  ــــــــغلية 2020وفي عام ســــــــ ة اإلنترنت.  ال غررايية إوا

الالفيات   ـتىعدو من المتكلمين من  و ـار  في لذ  الحلقات   .األسـما  ال غررايية وسـياسـاوها واسـتاداماوها
ــاع ــاويميون والابرا  والق ــ ــارســــــــــــــون واألكــ الممــ ــا  الاــــا     والرؤى. ومثــــ  لؤن  جهــــات معنيــــة كثيرة، منهــ

 الحلومي. والق اع

 

 * GEGN.2/2021/1. 
من وكالة المعلومات الرررايية الملانية. وســــــــــيلون   ،ألديال إراوانا ونراســــــــــيتا نندا إراوانا وأجي إوورا إيروانا كاماًل ك ُّ من التقرير  أعدَّ  ** 

بــــــالرمز   متــــــاحــــــا  الت  GEGN.2/2021/31/CRP.31التقرير  التــــــاليوبــــــاللرــــــة  العنوان  في  اإلنترنــــــت  على  فقن،  إهــــــا  م  د  قــــــج  :ي 
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/. 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
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و ــــملت الحلقات الدراســــية الشــــغلية المعنية باألســــما  ال غررايية المزيد من األطراف، ولم يقت ــــر   
ــاركين والمتابعين للوكالة   ــيا من قب  المشـــــ جمهورلا على الحلومات المحلية. وكان انلتمام إها ملثفا وحماســـــ

ــتقاة من  على يوويوب. رالت المسـ ــ  قناة الوكالة على يوويوب أن  انلتمام بالحلقات كان كبيرا  وقد وبي ن من السـ
ــي  عن الا وات التي اواذوها الوكالة من أج    .من البداية حتى النهاية ــم ن التقرير الكام  وفاصــــــ ــيتقــــــ وســــــ

 سيما الحلقات الدراسية الشغلية، في وثقيف الرمهور األوسع ن اقا. اعتماو وسائ  اإلعالم اإللكترونية، ون
 


