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 عشؤؤ  احلؤؤادي املتحؤؤ   األمؤؤ  مؤؤر  
  اجلغ افية األمساء بتوحي  املعين

 2017 آب/أغسطس 17-8 نيويورك،
  *املؤقت األعمال جدول من 5 البند

 وعؤن بل اهنا يف احلالة عن احلكومات تقاري 
 منذ اجلغ افية األمساء توحي  يف احمل ز التق م
 فقط( )للتوزيع العاش  املر  
   

 إن ونيسيا حكومة تق ي   
 

 موجز**  
 الســــلط  بوصــــ  ا املكانيــــ ، اجلغرافيــــ  للمعلومــــا  اإلندونيســــي  الوكالــــ  أبلغــــت التقريــــر، هــــ ا يف 
 املتحـدة األمـم مؤمتر من  هبا املضطلع األنشط  عن إندونيسيا، يف اجلغرافي  ابألمساء املعني  اجلديدة الوطني 
 تغيـر التقريـر تضمن ا اليت النقاط أبرز ومن. 2012 عام يف املعقود اجلغرافي  األمساء بتوحيد املعين العاشر
 إىل وإضـــاف . إندونيســـيا يف اجلـــ ر أبمســـاء جديـــد جغـــرايف معجـــم وإصـــدار ابألمســـاء املعنيـــ  الوطنيـــ  الســـلط 
 ابألمســــاء املتعلقــــ  البيــــا   الســــت را  نظــــام تطــــوير مســــتو  علــــ  تقــــدم إحــــراز عــــن اإلبــــ   مت ذلــــ ،

 .الطبغرافي 
 اجلغرافيـ  املعلومـا  وكال  هبا قامت الطبغرافي  ابألمساء متصل  أخر  أنشط  عن اإلب   مت وقد 
 تنسـي  ووزارة األمسـاك ومصـادد البحري  الشؤون ووزارة الداخلي  وزارة بين ا من أخر  ومؤسسا  املكاني ،
 يلي: ما األنشط  ه ه بني ومن إندونيسيا، وجامع  البحري  الشؤون

 
 

 * E/CONF.105/1. 
 التـــا : الشـــبكي املوقـــع علـــ  متـــا  والتقريـــر. املكانيـــ  اجلغرافيـــ  للمعلومـــا  اإلندونيســـي  الوكالـــ  إعـــداد مـــن أبكملـــ  التقريـــر ** 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf 11.html  الوثيقــــــ  بوصــــــ   فقــــــ  هبــــــا قُــــــدم الــــــيت ابللغـــــ 
E/CONF.105/86/CRP.86. 

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
https://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf%2011.html
https://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf%2011.html
https://undocs.org/E/CONF.105/86/CRP.86
https://undocs.org/E/CONF.105/86/CRP.86
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 يف واالصــطناعي  الطبيعيــ  والتضــاريس اجلــ ر أمســاء وتوحيــد الطبغرافيــ  األمســاء عــن استقصــاءا  • 
 إندونيسيا أحناء مجيع

 ذلـ  يف مبـا إندونيسـيا، يف الطبغرافيـ  األمسـاء بشـنن تدريبيـ  وبرامج واجتماعا  دراسي  حلقا  • 
 2017 سن  من الح  وقت يف سُتعقد اليت تل 

 الطبغرافي  األمساء بشنن ومنشورا  حبوث • 
 املعــين املتحــدة األمـم خــءاء ل ريـ  التابعــ  آسـيا شــر  جنـوب شــعب  أعمـال يف إندونيســيا مشـارك  • 

 اجلغرافي  ابألمساء
ـــر  الـــيت املشـــاك  وتشـــم    املعنيـــ  الوطنيـــ  الســـلط  تغيـــر عـــن النامجـــ  التحـــد   التقريـــر يف أُث
 .حل ا يتعني اليت الدخيل  ابلتسميا  املتعلق  واملشاك  ابألمساء

 


