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

 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 5البند 
المقدمة من: الحكومات عن الحالة في بلدانها التقارير 

 وعن التقدم المحرز في توحيد األسماء الجغرافية
   

 النرويجتقرير   
  

 موجز**  
 

يف النرويج بشــــــــــ ن املســــــــــت دة  تطورات لو احملرز م اخلطوط العريضــــــــــ  ل تقد  يعطي التقرير الكامل  
األمساء اجلغرافي  منذ مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشـــــــــــــــر املعا بتوفيد األمساء اجلغرافي   و تع    فد  

لعام  ألمساء األماكنالنروجيي  القانونالر يســـــــــــــــي  الي يتناوعا التقرير بالتعدي ت املق ف  ع    املســـــــــــــــا ل
، أي 2018 شـــرين األول/أكتوبر القانون يف هذا ت ع   دة  عدي اق فت وزارة الثقاف  ع  فقد   1990

إلضـــــااء طاب  هتدف املراجع  اجلاري  ل قانون  ىل  جياد طريق  "و بعد ث ث ســـــنوات من التعديل الســـــاب   
 ق ح وزارة الثقاف  منح الب ديات و  وفيد األمساء اجلغرافي  ع   مستو  الب ديات  ع   عم ي  " الدميقراطي 
من خ ل  ســليل عم ي   وفيد األمساء وذلك صــ فيات فيما يتع   اســا ل األمساء اجلغرافي  مزيًدا من ال

 عادة  ومت أيضـــــــــا اق احالتوصـــــــــيات ال غوي   ومن دون التقي د بواملكتوب  املنطوقوفًقا ل ســـــــــت دام احمل ي 
هذه  مترير  املتوق   منو النروجيي    ال غ ، الي يديرها جم س بشــــــــــــ ن األمساء اخلدمات االســــــــــــتشــــــــــــاري  نظيم 

  2019حب ول منتصف عام  وبدء نااذهاالتعدي ت 
  

 

 * GEGN.2/2019/1  
يف اإلن نت ع   املوق   وسيكون التقرير متافا  كلٌّ من  ينغايل نوردالند وكييتل رينغن وبيدر غام توفتأعدَّ التقرير الكامل   ** 

 ، بال غ  الي قدم هبا فقطhttps://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.htmlالتايل: 
  GEGN.2/2019/76/CRP.76بوصاه الوثيق  و 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html
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  األماكن الســ ل املركزي ألمساء  عن  شــغيل و طوير يســؤولاملهيئ  رســم اخلرا ط النروجيي  و توىل  
العدد بذلك  ىل يصـــــــــــــــل ل، بعضـــــــــــــــلا كتوي ع   عدة أ ـــــــــــــــكال، من أمساء األماكن 987 000هناك و 

يب غ ل، خمت ا  بدا ل هت ئ بعض األمساء ع    وع وة ع   ذلك،  نطوي ل  الس   اسم يف 1 009 200
هت ئ  مصـــــــــــرح هبا  112 000يف اجملموع، هناك و   صـــــــــــيغ  من صـــــــــــيغ األمساء 1 196 000جمموعلا 

 الس ل  يف
يشــــــــــمل جديد  ب دي نشــــــــــاء هيكل  ع   الربملان، اق فت احلكوم  2017نيســــــــــان/أبريل يف و  

ب دي   428من اخنااضــــا عدد الب ديات   ــــلد، 2017منذ عام و   ع   فد ســــواء الب ديات واملقاطعات
ســـــيصـــــل ، 2020يف عام و   مقاطع 18مقاطع   ىل  19من اخنااضـــــا ، وعدد املقاطعات ب دي  422 ىل 

الي  شـــــــلدها  اإلصـــــــ فات  وبســـــــب  مقاطع  11عدد املقاطعات  ىل ب دي  و  354عدد الب ديات  ىل 
نســـ   منقح  من املبادل التوجيلي  املتع ق  باألمساء الطبغرافي   ي العمل ع    عدادجير ، احلكومات احمل ي 
  2019يف النرويج لدورة 

، ألمساء األماكنالنروجيي  العمل ب  ح  منقح  من القانون 2017وقد بدأ يف  ــــــــلر أيار/مايو  
 لغ  أمساءباملوازاة م   فارانغريف ب دي  جنوب  (Skolt Sámi) ســكولت ســاميلغ   أمساءأ افت اســت دام 

ومل يعد  ،النرويج ليست لغ  رمسي  يف سكولت سامي( أو بدال منلا  ولغ  North Sámi) الشمالي  سامي
هبذه ال غ  مســـــــــــــــت  دمً ، وقد   وم  ذلك، ال  زال األمساء اجلغرافي  هذا الب ديتحدث هبا داخل هناك من 

  مركزا أرق  يسكولت ساملغ   2017أيار/مايو  عديل منح 
 


