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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2021دورة عام  

 2021أيار/مايو   7-3افتراضي، اجتماع 
 من جدول األعمال المؤقت*  15البند  

 ُنظم الكتابة والنطق 
  

 التحقق من األسماء الجغرافية في إندونيسيا   
 

 **موجز  
 

توحيد األسمممممممماا ال فراإند في يادوانّمممممممنا يمري  مراحا ة و ليّ القناال والتيق يا والتيق يد  والتيق يا   
د األسممماا ال فراإند، ولو يبممما التابيت مااانا وخطنا من  اي اسمم  من  خطوٌل   أسمماسممنٌد في تقديد اووند و ممقي

األسممممممممماا الط فراإند  وتتطيلع لية الاملند تااو  الاديد من الوااراال والو اوال والقاوماال المقلند، حّممممممممع  
ادااُل الم تمع المقلي والطبراا المانيو   موقع اوسم  وينمت  اوسمتراتن ند  و ايرام ما تنطرف في لية الاملند ين

 اليين يتولو  جمع المالوماال التي قد تكو  ماميلد لبناااال األسماا الط فراإند 
والتق يا ي ري عادل من خ ل الاما الميدااي واوجتماعاال مع ال هاال المانند  لكني ذلك أ ممممممم     

 SAKTI (Sistem Akuisisiئقد  أميا من ومد  اآل  يت  بواسمممطد اراترات ا را لل رول التي ُتمليها ال ا

Data Toponim Indonesia)  فهي و ارل عن تطبيا ل مع مالوماال األسمممممممممممممماا الط فراإند، يمان الن اذ
 SINAR (Sistem Informasiيلنم  من خ ل اراترامت  ور ري حمالنما تفيير اسمممممممممممممم  لمية المن وممد يل   

Nama Rupabumi)طد التق يا بواسممطد اراترات  رير أ ي اوسممت ادل من  في    وقد أتاح التطبيا تن يي أابمم
 المناطا النائند  اات  ع د  ّبع اووند اتيصاوال اراترات في تلك المناطا 

وقممد أدر ممت و ممالممد المالوممماال ال فراإنممد المامماانممد، ولي ال هممُد المنّممممممممممممممي ممد للهي ممد الوطننممد الماننممد  
بواسمممممطد اراترات ل  تكن في مّمممممتول فاالند التق يا الم ا مممممر    التّممممممناال في يادوانّمممممنا، أ ي عملند التيق ا  

وسمممميتناول الت ررر الكاما  الت صمممميا التيقدياال وال رم التي تمطياممممت عنها الاملند األول  في يادوانّممممنا في  
 م ال التيق يا من األسماا الط فراإند بواسطد اراترات 
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، من و الد المالوماال ال فراإند الماااند  وسناو  الت ررر أعدَّ الت ررر  ام م  ا من عرر د تررّناواتي وألدي  برادااا ولاري فردااّناة ** 
المتمممممممالميّ    GEGN.2/2021/32/CRP.32ممتممممممماحممممممما  مممممممالمرمم    المامنموا   فمي  ارامتمرامممممممت  عملم   فم م ،  بمهممممممما  دي   قمممممممُ المتمي  وبمممممممالملمفمممممممد 
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