األمــم املتحـدة

اجمللس االقتصادي واالجتماعي

E/CONF.105/86
Distr.: General
30 June 2017
Arabic
Original: English

مؤؤر األمؤ املتحؤ احلؤؤادي عشؤ
املعين بتوحي األمساء اجلغ افية

نيويورك 17-8 ،آب/أغسطس 2017
البند  5من جدول األعمال املؤقت*
تقاري احلكومات عن احلالة يف بل اهنا وعؤن
التق م احمل ز يف توحي األمساء اجلغ افية منذ
املر العاش (للتوزيع فقط)

تق ي حكومة إن ونيسيا
موجز**
يف هـ ـ ا التقري ــر ،أبلغ ــت الوكالـ ـ اإلندونيس ــي للمعلوم ــا اجلغرافيـ ـ املكانيـ ـ  ،بوصـ ـ ا الس ــلط
الوطني اجلديدة املعني ابألمساء اجلغرافي يف إندونيسيا ،عن األنشط املضطلع هبا من مؤمتر األمـم املتحـدة
العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافي املعقود يف عام  .2012ومن أبرز النقاط اليت تضمن ا التقريـر تغيـر
الســلط الوطني ـ املعني ـ ابألمســاء وإصــدار معجــم جغ ـرايف جديــد أبمســاء اجل ـ ر يف إندونيســيا .وإضــاف إىل
ذلـ ـ  ،مت اإلبـ ـ ع ــن إحـ ـراز تق ــدم علـ ـ مس ــتو تط ــوير نظ ــام الس ــت را البي ــا املتعلقـ ـ ابألمس ــاء
الطبغرافي .
وقد مت اإلب عن أنشط أخر متصل ابألمساء الطبغرافي قامت هبا وكال املعلومـا اجلغرافيـ
املكاني  ،ومؤسسا أخر من بين ا وزارة الداخلي ووزارة الشؤون البحري ومصـادد األمسـاك ووزارة تنسـي
الشؤون البحري وجامع إندونيسيا ،ومن بني ه ه األنشط ما يلي:
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• استقصــاءا عــن األمســاء الطبغرافي ـ وتوحيــد أمســاء اجل ـ ر والتضــاريس الطبيعي ـ واالصــطناعي يف
مجيع أحناء إندونيسيا
• حلقا دراسي واجتماعا وبرامج تدريبيـ بشـنن األمسـاء الطبغرافيـ يف إندونيسـيا ،مبـا يف ذلـ
تل اليت ستُعقد يف وقت الح من سن 2017
• حبوث ومنشورا بشنن األمساء الطبغرافي

• مشـارك إندونيســيا يف أعمـال شــعب جنـوب شــر آسـيا التابعـ ل ريـ خـءاء األمـم املتحــدة املعــين
ابألمساء اجلغرافي
وتش ــم املش ــاك ال ــيت أُث ــر يف التقري ــر التح ــد النامج ـ ع ــن تغي ــر الس ــلط الوطني ـ املعنيـ ـ
ابألمساء واملشاك املتعلق ابلتسميا الدخيل اليت يتعني حل ا.
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