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البند  5من جدول األعمال املؤقت*
تق ااا ار احلاوم اااحل عا ا احلاهن ااة بل اادا ا وعا ا
اهنتقاادحمل ا اارح توحيااد األمساااء اجلغرافيااة م ا
املؤمتر اهن اشر (هنلتوحاع فقط)

تقرار ف ل دا
موجز**
يتوىل معهـد اللغـا الننلنديـد رور ااهـال التنسـي املوثـو هـيف ا املسـاامل املتعل ـد هتوأيـد أ ـا
األم ــا ن ،يق ي ــدج التوجي ــيف للهيي ــا اقراري ــد ويتح ــة م ــن األ ــا ااغ ا ي ــد املدرج ــد ا ـ مل األ ــا
ااغ ا يـد لـدا ائييـد الوةنيـد ملسـا األرافـ ا نلنــدا وجتـ األعمـال ا ـتنارا يىل البحـو امليدانيـد الـ
أج ي ــت ا عل ــم أ ــا األع ــقج من ــي هداي ــد ال ـ ـ ل العةـ ـ ين ،ويىل اقعتب ــارا اللغوي ــد ،والت ــاري ال ــاا،
والت اليد احملليد ،واملتطلبا العمليد للحياة اليوميد
ومت ــمل اقجـ ا ال ال ايســيال املتوــقل هتوأيــد أ ــا األمــا ن اللــيال ا اق ــا ا النـ ة املمتــدة
م ــن ع ــاج  2012يىل  2017ا اقـ ـ ان ــن تةـ ـ يعا هة ــنل أ ــا األم ــا ن ،ورقمن ــد عموع ــد األ ــا
(مس ر حمنوظا األ ا ) ال حيتنظ هبا معهد اللغا الننلنديد
وا ـانول ال ا//ينـاي  ،201٤أصــدر الن يـة العامـمل املعــح هوفـون اللغـد اقراريــد ،الـي عينتــيف
ولارة التعلـيم وا ل ا ــد ،ةطــد عمــمل لتحســس لغــد الســلطا و شطــوة عمليــد هةــنل مهــارا الســلطا ا
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ع ــال اقتو ــاق  ،تت ــمن ةط ــد العم ــمل اق اأ ــا هس ــن ق ــانول هة ــنل أ ــا األم ــا ن لتوف ــيا ا ــتشداج
األ ا الت ليديد لألما ن والتشطيط قعتمار أ ا ر يد جديدة
وق ــد ه ــدأ رقمن ــد عموع ــد األ ــا الـ ـ حي ـتنظ هب ــا معه ــد اللغ ــا الننلندي ــد ا ع ــاج 201٤
ويهــده اــيا املة ـ وي يىل رقمنــد اي ـ هطاقــا أ ــا األمــا ن املدرجــد ا اــيا املس ـ ر ،وة ـ ااط ا ــت ا
البيــاو ومــا يتوــمل هبــا مــن ةوــااص وهيــاو وصــنيد ويتم ــمل ائــده مــن قل ـ ا ــتا احملنوظــا
ال قميد حبلول هنايد عاج 2017
وا النـ ة املمتــدة مــا هــس عــام  2012و  ،2017ظــمل املعهــد يتح ــة مــن األ ــا املدرجــد ا
الس ـ مل الــوةح لأل ــا الــي تتعهــده ائييــد الوةنيــد ملســا األراف ـ ا نلنــدا وقــد يعــدار منةــورا
مطبوعد ويلك ونيد أل ـا األمـا ن ،ـا ا قلـ األ ـا األجنبيـد وأ ـا املسـتوةنا  ،وقُـدمت توصـيا
وهياو هةنل التشطيط قعتمار أ ا األما ن و ينيد تاهتها وا تشدامها
ويعد مل األ ا ااغ ا يد الي تتعهده ائييد الوةنيد ملسا األراف ا نلندا اهـد مسـتوري
البياو املوثو هيف لأل ا ااغ ا يد الننلنديد وأأـد العناصـ الـ يتـنله منهـا ائيكـمل األ ا ـ للبيـاو
املكانيد عل الوعيدين الوةح والدويل وا يةار مةـ وي تطـوي ائييـد الوةنيـد ملسـا األرافـ ا نلنـدا،
الـي نُنــي ا النـ ة املمتــدة هــس عــام  2010و  ،201٤جتديــد اــيا السـ مل الــي وفـ ا البدايــد
ا أواةـ التســعينا مــن ال ـ ل املافـ وملــمل اقصــقن املــي ور منــوقب هيــاو األ ــا  ،وقاعــدة هيــاو
األ ا  ،وأ اليب يرارة هياو األ ـا ويرماجهـا ا يعـدار ائـ ااط الوةنيـد ،وتطبي ـا اقنتـاب ،و ـيل
ةطــوإل اقنت ــاب وتنعــيم األعم ــال ويةــممل ـ مل األ ــا ااغ ا يــد ة ــدما توــنيه املعلوم ــا  ،وق ــد
أي ا جتديد منت ا البياو
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