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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية

 2021دورة عام  

 2021أيار/مايو   7-3افتراضي، اجتماع 

 *من جدول األعمال المؤقت)أ(   6  البند 

توحيد األسممممماء الجغرافية علص اليممممعيدي  الووني والدولي   
جمع األسمماء والمعالجة م  بب  الماات  واللملتاا الوونية  

 والمعالم التي تتجاوز نتاق الليادة والتعاون الدولي 

  
مبادراا الحاوماا المحلية في مجال الحيممممممول علص  ياناا األسممممممماء الجغرافية   رخبي     

 ناتونا في إندونيليامقاوعة 

  
 ** موجز   

 
ومن الناايةان ااراريان،   جزيرأ اقع في بحر تاااوتاا   272  مقااعةان تاااوتاا ة اارأ عن أريبأاف يتا ل  من 

ف األريبأف مقاعةن رايف  ق ة     وما فتئت هذه المقاعةن اةمف ع ى اطوير  كأبولوان رياو في  تدوتةساااااةاُيشاااااألر
ومخت   المرافد قأد والم اتي   الطرقاتوال ازال شاااااااااااا ألن أراضااااااااااااأاا لتبون بممابن أبةد المناعد وأ مرها اقدما   

أ في جاورها من أجف أن ا اااااا   ت  مركزا اقت اااااااريا جديدا  وقد أعدر   التشااااااأأد، مما يشااااااأر  لى أن تااوتا جارر
جغرافةن، وبالتالي رع  التخطةط والتنمةن ع ى  البةاتات  اللح ااول ع ى من أجف ا  الحألومن المح ةن يطن عمف

 ال ةأد ااق ةمي 

(  Badan Informasi Geospasialوادع  الوكالن ااتدوتةساااااااااااااةن ل مة ومات الجغرافةن المألاتةن ) 
مقاعةن تااوتا قد   وكاتت   مساااااااااا  لغرااااااااااماء الط غرافةن جراء من أجف خذااا الحألومن المح ةن الم اررأ التي اار 

ذات األراااااماء والطرقات   الطرقات ع ى ضااااا طم اررأ ل تةاون مع الوكالن   في انفأذ، 2020في عام شااااارعت،  
 Sistem Akuisisi Data)المحمول    SAKTIاطبأد  باراتخدام  ، وذلك)بما في ذلك األزقن(  غأر المساماأ

Toponim)  األرماء الط غرافةنل ح ول ع ى بةاتات  
 

 * GEGN.2/2021/1  

من وكالن المة ومات الجغرافةان المألااتةان  ورااااااااااااااةألون التقرير متاايا بالرمز    ،أجي بوارا بأرراتاو  ألديال براراتا كاماًل كفُّ من التقرير أعد   ** 
GEGN.2/2021/33/CRP.33  الاااااااتاااااااالاااااااي الاااااااةاااااااناااااااوان  فاااااااي  ااتاااااااتااااااارتااااااات  عااااااا اااااااى  فاااااااقاااااااط،  باااااااااااااااا  م  در قاااااااُ الاااااااتاااااااي    : وباااااااالااااااا اااااااغااااااان 

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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ايو ال راااااابوعأن، امألرنوفي غضااااااون أ   جراء مساااااا  لغرااااااماء   ول مقاعةن من وكالن ن التابةون لمساااااار
ايون الخ اااااااااايص  الواةةةن ل تطبأد في يالن الو اااااااااف   تر ُمديرياتراااااااااالط غرافةن رايف   وقد فحص المسااااااااار

ان   بالشاااااا ألن والف ااااااف عناا، وذلك من أجف جمع راااااامات شاااااا ألن الطرقات بوارااااااطن البةاتات الاندرااااااةن الموجر
مسا  األراماء   الترحديات والفرص التي امخرض عناا بالمناقشانوراأتناول التقرير البامف  الاندراةن(     )الخطوط

 غأر المسماأ رايف مقاعةن تااوتا   والطرقات ذات األرماء اتطرقالط غرافةن ل 

 


