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مؤؤر ا اممؤؤت اةتاؤؤدي اشؤؤادي ع ؤؤا
اةعين بتوحيد اممساء اجلغاافية

نيويورك 17-8 ،آب/أغسطس 2017
البند  5من جدول األعمال املؤقت*
تقاريا اشكومات عن اشالة يف بلداهنا وعؤن
التقدم احملاز يف توحيد اممساء اجلغاافية منذ
اةر ا العاشا (للتوزيع فقط)

التقايا الوطين لنيوزيلندا
موجز**
يق ــدم التقري ــر ال ــوزي لنيوويقن ــدا و ق ــا لققـ ـرار م 7/5-الص ــاعر ع ــن م ــؤتر األم ــم املتح ــدة امل ــي
بتوحيد األمساء اجلغرا يـ .ووـو يسـتند ال التقـارير الوزنيـ .السـابق .الـه قـ ودمتلا نيوويقنـدا لقمـؤترين التا ـ
وال اشر ،امل قوعين عامي  2007و 2012
ويــورع التقريــر السقســا ومنيــا لؤحــدا املــؤورة يف التســميا  ،الرمسيــ .منلــا وغــي الرمسيــ ،.ي طــي
حملــ .عــن ا ــت دام األمســاء الطبغرا يــ .عقــم مــد ومــن زويــل وعقــم ّــو مــن وم ومت مــد ويب ـ و اصتصــا
اجملقس اجلغرايف النيوويقنـد املو و ـ ويـرع يف التقريـر أيلـا مق ـل عـن الـدور التن يمـي الـه يلـطق بـ
اجملقس وملام وأودا اال رتااليجي ،.ابإلضا  .ال ر ـم ططيطـي يبـ و ابصتصـار ال مقيـ .املتب ـ .لقن ـر يف
مقرتحــا األمســاء اجلغرا ي ــ .ال اعيــ .وتلوــل األنذــط .الرتيســي .امل ــهاورة يف التقريــر عم ــل اجملقــس اجلغ ـرايف
النيوويقنــد األ ا ــي وعمــل أمانت ـ و تســلم مبــاعرا الســن .املقبقــ .يف يقي ـ األوــدا اال ـرتااليجي.
لقمجقس ويسقوط التقرير اللوء اهلك عقم ال ديد من التحداي وعقم اإلجراءا املت هة ملواجلتلـا،
ويهار بصورة صاص .التغييا اله أُعصقت عقم ا  .أمساء جغرا ي .هلا عالال مؤذي.

*
** أع ـ ـ ـ ود التقريـ ـ ــر ال ام ـ ــل وينـ ـ ــد ش ـ ــو ،أمين ـ ــ .اجملق ـ ــس اجلغـ ـ ـرايف النيوويقنـ ـ ــد والتقري ـ ــر مت ـ ــا عق ـ ــم الـ ـ ـرابط الذ ـ ــب ي
 http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf 11.htmlابلقغــ .الــه قُــدم رــا قــط ،ورمــز او يقــ .وــو
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