
E/CONF.98/67  المتحـدةاألمــم 

 

المجلس االقتصادي 
 واالجتماعي

 
Distr.: General 
25 June 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 
120707    020707    07-39565 (A) 

*0739565* 

دة   م المتح ؤتمر األم م
د   ي بتوحي ع المعن التاس

 األسماء الجغرافية
 2007أغسطس / آب30-21 نيويورك،

 * من جدول األعمال المؤقت4البند 
تقاریر الحكومات عن الحالة في     

دم المحر      ز في   بلدانها وعن التق
ذ    ة من ماء الجغرافي د األس  توحي

    انعقاد المؤتمر الثامن
   التقریر الوطني إلندونيسيا  
   **مقدم من إندونيسيا  
   ***موجز  

 :المسائل الرئيسية

ة،  - 1 ة معني شاء هيئ ة  إن ماء الوطني ع( باألس رار أوال: المرج  4/الق
رار      ): 1967( وطني؛ والق صعيد ال ى ال د عل شأن التوحي ف ب ية أل التوص

سا ماء ) 1987 (15/خام ة باألس ة المعني ات الوطني شاء الهيئ ق بإن المتعل
 ).الجغرافية

 
 

 * E/CONF.98/1. 
 .من إعداد أمانة الفريق الوطني لتوحيد األسماء الجغرافية، إندونيسيا ** 
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سمية الجزر       - 2 سيا    :األولويات الوطنية المتعلقة بت ة     ، في إندوني  وهي دول
انون البحار         ا(أرخبيلية   ع    )1982(نظر اتفاقية األمم المتحدة لق ) ، الجزء الراب

ى اآلن           في  46.7ال يحمل حوالي      ة من الجزر أي أسماء حت : المرجع (المائ
 ).2006نوفمبر /تشرين الثاني 30منشور وزارة الداخلية المؤرخ 

ورة      : البرامج الوطنية  - 3 الم المغم نظرا ألن   . تسمية المعالم البحرية والمع
راء في   ةإندونيسيا أرخبيل يقع بين ثالث صفائح تكتوني    عالمية، فإنها تتمتع بث

دات  ة، والوه ات المتطاول ل االرتفاع ن قبي ورة م الم المغم واض، , المع واألح
ة في البحر،   البحار والخلجان واألراضي الداخل    والبراآين في قاع البحار، و   

 .لبيتها أي أسماء؛ وحتى إذا وجدت لها أسماء فإنها لم توحد بعدوليس لغا

م     - 4 ى اآلن أي معج ة حت ماء الوطني ة باألس ة المعني صدر الهيئ م ت ول
جغرافي رسمي وطني يشمل األسماء الموحدة ألغراض االستخدام الرسمي           

 .من جانب الحكومة، فضال عن الجمهور
 


