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  مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 
احملـرز   تقارير احلكومات عن احلالة يف بلداهنا وعـن التقـدم         
  يف توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر التاسع عشر

        )للتوزيع فقط(
  التقرير الوطين لنيوزيلندا    

    
  **موجز    

  
 ملــؤمتر األمــم املتحــدة اخلــامس املعــين بتوحيــد   ٧/يقــدَّم التقريــر عمــال بــالقرار خامــسا   

ــة  ــاوين موحــدة، التقــدم احملــرز     . األمســاء اجلغرافي ــر، الــذي وضــع باســتخدام عن ويــشمل التقري
  .٢٠٠٧املؤمتر التاسع يف عام  منذ

، شـــهدت اهليئـــة الوطنيـــة املعنيـــة بالتـــسمية يف  ٢٠٠٨نـــوفمرب /ومنـــذ تـــشرين الثـــاين  
نيوزيلنــدا، وهــي اجمللــس النيوزيلنــدي لألمســاء اجلغرافيــة، تغــيريات كــبرية يف إدارة اختــصاصها   

 املهام والواجبات والعمليات اليت عهـدت إليهـا مـن           تالواسع النطاق يف جمال التسمية، وتزايد     
، الـذي حـل حمـل قـانون     ٢٠٠٨مساء اجلغرافية لعـام  خالل اعتماد قانون اجمللس النيوزيلندي لأل 

حتديــد املواقــع (ن يــضطلع هبمــا اجمللــس ان اللــذان األساســياالــدورُعــزز و. ١٩٤٦اجمللــس لعــام 
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
أعـــــــدت التقريـــــــر الكامـــــــل وينـــــــدي شـــــــو، أمينـــــــة اجمللـــــــس النيوزيلنـــــــدي لألمســـــــاء اجلغرافيـــــــة     **  

)Ngà Pou Taunaha o Aotearoa (        يت قـدم هبـا فقـط يف املوقـع الـشبكي التـايل             وميكن االطـالع عليـه باللغـة الـ :
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 
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تــشريعات جديــدة، ويظــالن يف صــميم أنــشطته التــشغيلية   بإصــدار ) وحفــظ التــراث والثقافــة 
  .وثباته يف اختاذ القراراتته بوصال

اجمللــس وتارخيــه بــصفة عامــة، كمــا يتــضمن  الــذي يــضطلع بــه  عمــلالالتقريــر يــورد و  
ضافة إىل ذلـك، تـرد يف التقريـر األمسـاء املقترحـة الـيت قدمتـها                 باإلو. تتعلق بالتجهيز إحصاءات  

نيوزيلندا مؤخرا واليت اجتذبت اهتماما كبريا مـن اجلمهـور، لتوضـيح األسـاس املنطقـي للقـرار                 
ومــن اجملــاالت الــيت حتظــى باهتمــام كــبري عمليــة . املتخــذ وآثــاره اجملتمعيــة والثقافيــة والــسياسية

قترحة يف إطار معاهـدة وايتـانغي عـن طريـق تـسويات خـارج نطـاق        استعادة األمساء األصلية امل   
وجيــري تنفيــذ هــذه الترتيبــات باعتبارهــا أولويــة . قــانون اجمللــس النيوزيلنــدي لألمســاء اجلغرافيــة

ويتــضمن التقريــر أيــضا .  هبــا، وحتقــق فائــدة ثقافيــة كــبرية واعترافــامنفــصلةحكوميــة، بقــوانني 
إضــفاء الطــابع الرمســي علــى جمموعــة مــن أمســاء  علــى مــل إىل العترمــي معلومــات عــن مبــادرة 

علــى الــصعيد الــوطين، بالتعــاون مــع الــسلطات اإلقليميــة، بغيــة  ) ونطاقهــا(الــضواحي واملواقــع 
، وتزيـل   والثقـة التمكني من وضع العناوين بطريقة متكاملة وموحـدة ومتـسقة تكفـل االتـساق               

  .كوميةخدمات الطوارئ والربيد واإلدارة احلمن أجل الغموض 
  


