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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 

الصمممممممممممعيدي  الو ني  توحيد األسمممممممممممماء الجغرافية ع  
والدولي: جمع األسمممممممماء والمعالجة م  كبت الم ات  
والسممممممممممم  ممماع الو نيمممة والمعمممالم التي تتجممماو    ممما  

 السيادة والتعاون الدولي
   

 األسماء الجغرافية ل معالم المغمورة في المياه اإل دو يسية  
  

 موجز**  
 

تتميز املعامل املغمورة يف إندونيسيييييييييييا ة ييييييييييانف عريدة ومعأدةئ وت يييييييييين  ع   أ ييييييييييا  أ ان ا  
وأعمارها وأعماق ا وجيناهتا وأحواض ا اجليولوجيةئ واملعامل املغمورة من قبيل َغْور هارتونو، وغور نوتي يو ، 

ما، وحيد كوينن، واجلبل وَحْيد  يييييني يو ، وحيد هام تون، وغور ويي، وحيد  يييييينتا، وحيد باو ، وحيد را
املغمور بارونا كومبا، عادة ما تسيييييييم  با يييييييخ السييييييي ينة املسيييييييتادمة يف إجرا  املسيييييييوحا  أو األ ييييييياا  

 املشاركني يف إجران ائ
وقد نظخ املع د اجليولوجي البحري يف إندونيسييييييييييييييييا عم ية اب البيانا  وكتابة األ ا  اجلديدة  

اجلغراعية، مبا يف ذلك العناصييييييير العامة والاصييييييية، ل ح يييييييول ع   أ ا  وحتديدها واع ا، وجت يز األ ا  
التشيييييييييييةييف  املغمورة يف كل مناأةئ وتغاي املواد البحاية ايب املعامل املورعولوجية املوجودة يف قا  البحر 

 ان ا األصيييييييييي ية، م ييييييييييحوبة مبع وما  إضيييييييييياعية بشييييييييييأن أيف إندونيسيييييييييييا، وال  ت حتديدها وتسيييييييييي ي  ا ب
هتائ وقد  يييييةنل برناما األ ا  الابغراعية ل مورعولوجيا البحرية نشييييياالا متعدد السييييينوا  ت تن ي   تشيييييةييف
 ئ2010إىل عام  2006من عام 

 

 * GEGN.2/2019/1ئ 
أعد التأرير الةامل م ا   حن ي من املع د اجليولوجي البحري يف إندونيسيائ و يتاح التأرير ع   الرابط التا :  ** 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html م هبا عأط، بوص ه ، بال غة ال  ُقدِّ
 ئGEGN.2/2019/90/CRP.90الوثيأة 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/90/CRP.90
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واملعامل املغمورة، وةاصييييييييييييية األحوال، هي املعامل الغالبة يف مناا  وتشييييييييييييييه، و ال  يييييييييييييومارة،  
رق إندونيسييييائ وقد تشييية ت عي عم ية وجنوب غرب  يييومارة، وجنوب جاوة، و ال با ، ويف ميا   ييي

تةتونية معأدة اناو  ع   اند ا  ال  يحة اهلندية األ رتالية احملياية حتت ال  يحة األوروبية اآل يوية 
الأاريةئ ويغ ب وجود مورعولوجيا اجلبال البحرية يف حبر باندا وحبر ع وريسئ واجلبال البحرية هي  يييييييي سييييييي ة 

 ئعتي دلييفل ع   وجود نشاط تةتوينمن الياكني املغمورة ال  تُ 
 


