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 باألسماء الجغرافيةفريق خبراء األمم المتحدة المعني 
 2019دورة عام 
 2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 5البند 

التقاارير المقادمة م ا الحماماع ع  الحالة 
في بلااادا واااا وع  التقااادم المحرد في  ا ياااد 

 األسماء الجغرافية
   

  قرير النرويج  
  

 ماجز**  
 
يعطي التقرير الكامل اخلطوط العريضــــــــــا لزتقدلت اررت ولزتطورايف املســــــــــت دة   النروي  ب ــــــــــ ن  

األمساء اجلغرافيا. وتتعزق إ دى األمساء اجلغرافيا منذ مؤمتر األمم املتحدة احلادي ع ـــــــــــــــر املع  بتو يد 
املســـــــــــــــــاتـــل الرتيســـــــــــــــيـــا ال  يتنـــاولـــا التقرير بـــالتعـــدي يف املق  ـــا عز  القـــانون النرو ي ألمســـاء األمـــا ن 

، 2018ة تعدي يف عز  هذا القانون   ت رين األول/أ توبر . فقد اق  ت وتارة الثقافا عدل 1990 لعات
وهتـــدمل املراجعـــا اجلـــاريـــا لزقـــانون إ  إ ـــاد  ريقـــا أي بعـــد   ن اـــــــــــــــنوايف من التعـــديـــل الســـــــــــــــــابق. 

عز  عمزيا تو يد األمساء اجلغرافيا عز  مســـــــــــتوى البزديايف. وتق   وتارة  “ ابع الدميقرا يا إلضـــــــــــ اء”
الثقافا منح البزديايف مزيًدا من الصــ  يايف فيما يتعزق اســاتل األمساء اجلغرافيا ومل  من ت ل تســ يل 

وفًقا ل اــــت دات ارزي املنطومل واملكتوم، ومن دون التقيلد بالتو ــــيايف الزغويا. و  عمزيا تو يد األمساء 
أيضــــــــا اق ا  إعادة تنايم اخلدمايف ا اــــــــت ــــــــاريا ب ــــــــ ن األمساء، ال  يديرها  ز  الزغا النرو يا. ومن 

 . 2019املتوقلع مترير هذه التعدي يف وبدء ن امها حبزول منتصف عات 
  

 

 * GEGN.2/2019/1. 
أعدَّ التقرير الكامل  لٌّ من إينغ يل نورد ند و ييتل رينغن وبيدر غامزتوفت. واـــــــــــــــيكون التقرير متا ا   اإلن نت عز   ** 

، بــالزغـــا ال  قــدت  ــا https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.htmlاملوقع التـــا   
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م اخلراتط النرو يا املســؤوليا عن ت ــغيل وتطوير الســ ل املر زي ألمساء األما ن. وتتو  هيئا راــ 
من أمســاء األمــا ن، بعضـــــــــــــــ ــا يتوي عز  عــدة أ ـــــــــــــــكــال، ليصــــــــــــــــل العــدد بــذلــ   987 000وهنــاك 

ااــــم   الســــل ل. وع وة عز  مل ، تنطوي بعع األمساء عز  بداتل هت ئا  تز ا،  1 009 200 إ 
هت ئا مصـــر   ا  112 000 ـــيغا من  ـــيغ األمساء. و  اهموك، هناك  1 196 000ليبزغ  موع ا 
   الس ل.

، اق  ت احلكوما عز  الربملان إن ــــــــــاء هيكل بزدي جديد ي ــــــــــمل 2017و  نيســــــــــان/أبريل  
بزديا  428،  ــــ د عدد البزديايف اا اضــــا من 2017البزديايف واملقا عايف عز   د اــــواء. ومنذ عات 

، اـــــيصـــــل 2020مقا عا. و  عات 18مقا عا إ   19وعدد املقا عايف اا اضـــــا من بزديا،  422إ  
مقا عا. وبســـــــبا اإل ـــــــ  ايف ال  ت ـــــــ دها  11بزديا وعدد املقا عايف إ   354عدد البزديايف إ  

احلكومايف ارزيا،  ري العمل عز  إعداد نســـ ا منقحا من املبادل التوجي يا املتعزقا باألمساء الطبغرافيا 
 .2019النروي  لدورة   
العمل ب تحا منقحا من القانون النرو ي ألمساء األما ن،  2017وقد بدأ    ــــــــ ر أيار/مايو  

(   بزديا جنوم فارانغر باملواتاة مع أمساء لغا Skolt Sámiأتا ت ااــت دات أمساء لغا اــكولت اــامي )
اامي ليست لغا رمسيا   النروي ، ومل يعد  ( أو بد  من ا. ولغا اكولتNorth Sámiاامي ال ماليا )

هناك من يتحدن  ا داتل هذا البزد. ومع مل ،   تزال األمساء اجلغرافيا  ذه الزغا مســـــــــــــــت  دمًا، وقد 
 لغا اكولت اامي مر زا أرق . 2017منح تعديل أيار/مايو 

 


