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 باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة المعني
 2019دورة عام 
 2019أيار/مايو  3 - نيسان/أبريل 29نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* 13البند 
بمماعتبممارقمما وتممافممة ويراومما  وق يممة   الجغرافيممةاألسمممممممممممممماء 

األقتيال فيها األسمممماء بتغال البمممع ي األ مممتية و  بما
 والتغال اإلقتيمية  والمسائل المتعددة التغال

 )الفريق العامل المعني باألسماء الجغرافية باعتبارقا يراوا وتافيا(
   

يترير ني زيتندا عن مبروع دمج أطتس التراث الثتافي لتمجتس التبتي لبعب   
  مع معجم مجتس األسممممممممممماء الجغرافية كا ق رو مان نغاي ياق   مبممممممممممروع 

 الني زيتندي 
  

 م جز**  
 

يتضمممن التيرير المامل امليد م من نيوليدندا مودوماع عن موممروس عمميسمماعد ا مسرويا األااي ا  را ي   
بد اع الوممممووص األ ممممدي  واألقدياع، باعتبار ةلل وعمممميد  لد ال والتيوي  الظيا يال والويا ل اليانوني  لد ي   

(، هي جتميع Ngā Pou Taunaha o Aotearoaلوطني  املوني  بالتسمممممممممممي ، ادغ األااي ا  را ي  النيوليدند   ا
األااي بد   املاور  األ ممدي  والتوممعيع عدت اعممت دام ا ومسجبيه  ع ت ا ال مم ي  ل ومسيع عدت ادغ األااي 

ومستناول املؤلا  ا  راك  ويتوا عديه الو اي هبالا  را ي  أيضممممما الت اماع نانممممم   عن مواهد  وايتان ي مستوده بالوممممم
مسيريرها اليرار األخري الذ  أ مممممممممممممممدرر ادغ األااي ا  را ي  بان يويع باألطدغ الذ  يوممه مومممممممممممممممروس 

عرب اإلنينت باعتبارر م ممممممممدرا مولوقا به لرااي ا  را ي ل ويير ادغ األااي ا  را ي  بان  هورو مانو كا
م جممدا لدمودوممماع املتمماخمم  من خممارو ارتموممم ، ويويع بمما  ممد ا مما ممل الممذ  بمم ذل األطدغ م ممممممممممممممممدر قي  

 

 * GEGN.2/2019/1ل 
(ل Ngā Pou Taunaha o Aotearoaأعممممد التيرير المممممامممممل وينممممد  نمممممممممممممممو، أمينمممم  ادغ األامممماي ا  را يمممم  النيوليدنممممد    ** 

 /https://unstats.un.org/unsd/geoinfoاالطممممممممممقس عممممممممممدممممممممممت الممممممممممتمممممممممميممممممممممريممممممممممر عممممممممممدممممممممممت الممممممممممرابمممممممممم  الممممممممممتمممممممممما    وميمممممممممممممممممممممن

UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html  بالد   اليت ق دم هبا  ي ، باعتبارر الوليي ،GEGN.2/2019/35/CRP.35ل 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
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إلعداد هذا األطدغ املوين برعممممممم خرا   املوارد الظيا ي  عدت مدت عممممممنواع عديد ، باعممممممت دام أنمممممممال 
ع خمتدا  من السممممممعقع الوام ، واملولون به من األعمال التارني  املنوممممممور ، والرواياع الومممممماوي ، ومداوال

، كل ةلل حتت إنممممراع منتدت أعمممماعممممي لدومممميو  (3 هابولدوومممما ر  (2 مارا التعمواع الوام   (1 وانان ا
إىل موعم ادغ األااي  كا هورو مانول وعتضاع األااي ا  را ي  الوارد  ا أطدغ موروس (4 كاومامسوا

ضممميل إدماو هذر األااي التيديدي  ا  را ي  النيوليدند ، باعتبارها أااي راي  أو مسمممعد  أو ام و ل وعمممي
عميا كبريا لدسمممعقع الراي ل والتالري عدت  (5 مساهووم مممادر املودوماع األ مممدي  واموع  السممممان ن ا  

 نوب ن ا  مساهو إجيايب لد اي  وهناك المظري من اإللار  بوان ما حتيه من مسواونل
 

__________ 

 اجتمع وناقش ومسداول ونظرل (1  
 ممان مويك خيث جيتمع الناسل (2  
 لعوري  (3  
 ن ص مسن ةو ممان ل (4  
 اموع  الووب املاور  اليت مسويش ا كل أحناي ا  ي األعظم من عاوث آيدند ا نيوليدندال (5  


