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 اء الجغرافيةمفريق خبراء األمم المتحدة المعني باألس
 2019دورة عام 
 2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* )أ( 7البند 
لصمممممممممممعيدي  الو ني توحيد األسمممممممممممماء الجغرافية ع   ا

والدولي: جمع األسمممممممماء والمعالجة م  كبت الم ات  
والسممممممممممم  ممماع الو نيمممة والمعمممالم التي تتجممماو    ممما  

 السيادة والتعاون الدولي
   

الحمماجممة الم حممة عل  وئممممممممممع الأنحممة الح وميممة بةمممممممممممم ن المبمماد  التوجي يممة   
 لتخصيص األسماء الجغرافية وتغييرها

  
 موجز**  

 
الوطنية حلكومة إندونيسيا بشأن توحيد األمساء اجلغرافية تغيريا يتمّثل يف إدخال شهدت السياسات  

، بشييييييييييأن ال ريو الوطأل لتوحيد األمساء اجلغرافية، 2006لسيييييييييينة  112تعديالت على الالئحة الرئاسييييييييييية رق  
ت 2016لسييييينة  116وذلك مبوجب الالئحة الرئاسيييييية رق    بشيييييأن حّل املؤسيييييسيييييات  ري اتيكلية  وقد ن يييييّ

يف مادهتا الثانية على أن تتوىل املؤسييييييييسييييييييات احلكومية  ري الو ارية ال  ت يييييييي ل   116الالئحة الرئاسييييييييية رق  
  مبسؤوليات حكومية يف جمال اجلغرافيا املكانية مهاَم وواجبات ال ريو الوطأل لتوحيد األمساء اجلغرافية

نيييييية بتوحييييييد األمسييييياء اجلغرافيييييية وهنييييياك، يف الوقيييييت احليييييال، ا دواجيييييية يف ال وان  واللوائ  املع 
 إندونيسيا، ال  ال تزال سارية ومتبعة بكثافة؛ وهذه ال وان  واللوائ  هي: يف

ال يييييييادرا عن و ارا الداخلية بشيييييييأن املباد  التوجيهية  2008لسييييييينة  39الالئحة رق   )أ( 
 شأن حكومات األقالي ؛ب 2004لسنة  32العامة لتوحيد األمساء اجلغرافية، ال  تشري إىل ال انون رق  

 

 * GEGN.2/2019/1  
قامت الوكالة اإلندونيسية للمعلومات اجلغرافية املكانية بإعداد النص الكامل للت رير  وسيتاح الت رير يف املوق   ** 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html  باللغة ال  قدم هبا ف ط، بوص ه ،
  GEGN.2/2019/89/CRP.89الوثي ة 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/89/CRP.89
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ال يييييييييييييادرا عن الوكالة اإلندونيسيييييييييييييية للمعلومات اجلغرافية  2017لعام  6الالئحة رق   )ب( 
 املكانية بشأن تن يذ عملية توحيد األمساء اجلغرافية، ال  تشري إىل:

 بشأن األعالم واللغات والرمو  الوطنية والنشيد الوطأل؛ 2009لسنة  24ال انون رق   ‘1’ 
 بشأن املعلومات اجلغرافية املكانية؛ 2011لسنة  4ل انون رق  ا ‘2’ 
 بشأن حكومات األقالي   2014لسنة  23ال انون رق   ‘3’ 
على مادا حتظر املخال ة يف اسييييييييتخدام األعالم والرمو   2009لسيييييييينة  24وين وي ال انون رق   

 ات الوطنية والنشيد الوطأل، ولكنها ال حتظر املخال ة يف استخدام اللغ
لذلك، هناك حاجة ملحة إىل وضييييييييييييي  الئحة بشيييييييييييييأن االسيييييييييييييتخدام السيييييييييييييلي  واملناسيييييييييييييب للغة  

اإلندونيسيييييييييية  كما يييَعّد توحيد األمساء اجلغرافية واللغات املسيييييييييتخدمة على ن ا  واسييييييييي  وامل ييييييييي لحات 
  األجنبية، مبا يف ذلك األمساء اجلغرافية املستخدمة يف األماكن العامة، مسألًة عاجلة وضرورية

 


