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 الجغرافية باألسماء المعني المتحدة األمم خبراء فريق
 2019 عام دورة

 2019 أيار/مايو - 3 نيسان/أبريل 29 نيويورك،
 *املؤقت األعمال جدول من )أ( 7 البند

 الصمممممممممممعيدي  على الجغرافية األسمممممممممممماء توحيد
 م  والمعالجة األسماء جمع والدولي: الوطني
 والمعالم الوطنية والسمممممممممممل ا  المكاتب قبل
 الدولي والتعاون السيادة ن اق تتجاوز التي

   
 يوغياكارتا** مقاطعة في والسياحة الثقافي للتراث ال بغرافية األسماء  

  
 *موجز**  

 
 تشكل النبيلة القيم هذه برحت وما النبيلة. بالقيم ُمفعَمة متميزة بثقافة يوغياكارتا مقاطعة تتمتع 
 يوغياكارتا( )سااااااااااال نة بإنشاااااااااااا  األول بوونو هامينغكو السااااااااااال ان شااااااااااار  أن منذ هلا فلسااااااااااافيا   أسااااااااااااساااااااااااا  

Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat، أصاااااب ت الحق وقت يفو  وإقليما . وساااااكانا   حكومة   املساااااتقلة 
 أو (Yogyakarta) يوغياكارتا باساام عموما   معروفة خاصااة، من قة بوصااف ا إندونيساايا، من جز ا   الساال نة

 املن قة يف السااااااااااااااا دة الثقافية القيمَ  يوغياكارتا يف احمللية احلكومةُ  َتساااااااااااااات د   (.Jogjakarta) جوغجاكارتا
 البديعة )األعمال الثقافية القيم اسااااااااات دا  من اهلدف ويتمثل اجلذابة. الساااااااااياحية مبواقع ا االهتما  لدعم

 لت سني للمن قة امل يبة الصورة تعزيز يف اخلاصة( يوغياكارتا ملن قة اليدوية واألشغال واألفكار، واألذواق،
 الثقافية؛ مبمتلكاهتا صاااااااااااالة وذات اليههأ صاااااااااااانع من مبتكرة منتجات ت ويرو  احمللي؛ جمتمع ا ونوعية طابع
 تراثا باعتبارها اجلغرافية األمسا  بني للعالقة اسااااتعرا ااااا   الكامل التقرير ويتضاااامن السااااياحية. صااااورهتا وتعزيز
 وصاااااورهتا املن قة هوية يف الثقايف الرتاث في ا يؤثر اليت الكيفية عن فضاااااال يوغياكارتا، يف والساااااياحة ثقافيا

 

 * GEGN.2/2019/1. 
 .العضو ةالدول مع املشاورات بسبب الن ا ي املوعد انقضا  بعد املوجز هذا ُقد  ** 
 التااااا   الشااااااااااااااابكي املوقع على التقرير وسااااااااااااااايتااااا  الكاااااماااال. التقريرَ  إناااادونيسااااااااااااااايااااا يوغياااااكااااارتااااا، مقاااااطعااااة حكومااااةُ  أعااااد ت *** 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html، بوصااااااااااااااافاااه فقط هباااا قاااُد   اليت بااااللغاااة 
 .GEGN.2/2019/88/CRP.88 الوثيقة

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/88/CRP.88
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 السااي ا  جتتذب اليت للمواقع سااياحية قيمة   ُتوف ر أوال ، التاليني  اجملالني يف اجلغرافية األمسا  وتؤثر السااياحية.
 بُاْعد   إظ ار خالل من السااايا ، جتتذب معينة ساااياحية ملواقع أمهية تُع ي وثانيا ، التارخيية. أصاااوهلا وُتو ااا  
 إمكانات على ين وي ثقايف برتاث غني ة يوغياكارتا فإن اخلتا ، ويف املواقع. لتلك فلسفية صورة أو فلسفي
 إىل يؤدي الثقايف الرتاث أن إىل بالنظر اجلغرافية األمسا  مغزى حول ف م ولتكوين في ا الساااااااااااااااياحة لدعم

 السياحة. إدارة جمال يف االبتكار
 


