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 المعني باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة
 2021دورة عام  

  2021أيار/مايو   7-3اجتماع افتراضي، 
 *من جدول األعمال المؤقت  14البند  

 ملفات بيانات ومعاجم األسماء الطبغرافية 
  

استتتحدان نمام معلامات لمستتماء الجغرافية للتعجتو بتااتد األستتماء الجغرافية    
 إندونيسيا  في 

  
 **ماجز  

 

هي الساااااااااااااا ا اقام في (  Badan Informasi Geospasial)كااتات ولاالام الماتومااغ اليةرالمام الم ااتمام   
لنظام التشااة      2016 عامSAKTI“  (Sistem Akuisisi Data Toponim Indonesia  )”اسااتادات بيب    

المتام حلأل بيه ز  أتدرويد بهدف الاصااااااااااول عتأل بماتاغ األسااااااااااماي اليةرالمم في حتدوتمسااااااااااما  وتظر ا لتااجم 
  وفي  2017 ُأبمات تساااانم من هلا التيب   عتأل  اااا  م ايتترتت في عام  األسااااماي اليةرالمم والتان  منها،

 SINAR“  (Sistem Informasi”الساااانم التالمم، اسااااتادلت الولالم بيبمن ا عتأل  اااا  م ايتترتت يام  اساااا  

Nama Rupabumi  )غ المتاتنم بتوح د األسااااماي اليةرالمم  ومنل  لتمساااا ر تشاااار األسااااماي اليةرالمم والماتوما
في بوح د األسماي اليةرالمم     “SAKTI”  ذلك الا ن، بستندم الوزاراغ والولاالغ والا وماغ الماتمم بيب  

المنصام الريمسامم التي يم ن لتيمهور اساتندامها لتو اول حلأل   “SINAR”  بايضاافم حلأل ذلك، يشا   بيب  
 بما في ذلك الماي  اليةرافي  بماتاغ األسماي اليةرالمم،

 2وُوضاااات قاعدن بنظمممم جديدن بشااايد بوح د األساااماي اليةرالمم )الناعدن التنظمممم الا وممم رق   
ا  وبو ااااي    “SINAR” في تظام  “SAKTI”  (، لتتشاااايمى عتأل ح ماا تظام2021لاام  لمصاااا اا تظام ا واحد 

وماغ الماتمم وبشايمى مشاارلم المواين ن من ل ل حباحم بتك الناعدن بيد يدع  النظام المشاارلم العاالم لتا 
حم اتمم الو ااااااااول حلأل جممى التماتاغ حتأل يتم نوا من المساااااااااهمم والتااود والمشااااااااارلم في الاصااااااااول عتأل  

 

 * GEGN.2/2021/1  
أعد التنرير التام  ل  من أريعا بريساااااناوابي، وسااااابت ن موالبسااااامر رزلي، وهار  فر ياتساااااما  من ولالم الماتوماغ اليةرالمم الم اتمم   ** 

الااااارماااااز   بااااااااااااات  تاااااااا   الاااااتاااااااالااااايGEGN.2/2021/34/CRP.34وسااااااااااااااااااا اااااُ الااااارابااااا   عاااااتاااااأل  فااااانااااا ،  األ اااااااااااااااااااتااااامااااااام  باااااتاااااةاااااتااااااار   ،: 
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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وفنا ألساااااتو  عم  جديد   “SINAR” بماتاغ األساااااماي اليةرالمم والتان  منها وتشااااارها  وقد اساااااُتادت تظام
ممم اليديدن  وأ ى ذلك حلأل ظهور وحداغ جديدن، وإضاااااااااااعاي بة  راغ عتأل بدف   تصااااااااااات عتمر الناعدن التنظم

 النظام، وإ لال عنا ر فاعتم جديدن في النظام 

“  Gegas”وقاد اسااااااااااااااتاادلات ولاالام الماتومااغ اليةرالمام الم ااتمام مؤلرا  بيبمن ن ل جهزن النناالام هماا   
ف دمج لام را  و ارن مثب تم عتأل مرل م أو منصاااااااااااااام متننتم يسااااااااااااااتندمها في    “Gegas”    فيما بيب  “lit@” و

وأبساااااااا  منر     “SINAR”  فهو تساااااااانم ألم وزت ا من بيب   “lit@”  الاصااااااااول عتأل البماتاغ  وأما بيب ب 
ويم ن لتتيبمن ن بشاااايمى مزيد من المواين ن عتأل المشااااارلم من ل ل المساااااهمم في الاصااااول عتأل بماتاغ 

 المم األسماي اليةر 

باعت ار  األ ان الريمساااااااااامم    “SINAR”  وساااااااااا ناقا التنرير التام  بمزيد من التعصاااااااااا   بيوير تظام 
لتوح د األساااااااااااااماي اليةرالمم في حتدوتمساااااااااااااما، حلأل جاتة التادياغ التي بواجر زيا ن لعاين النظام وقدربر عتأل  

 بياوز االفتنار حلأل البماتاغ في حتدوتمسما 
 


