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

 *)أ( من جدول األعمال املؤقت 7البند 
توحيد األسمممممممممممماء الجغرافية ع ا النمممممممممممعيدي  الو ني 

جمع األسمممممممماء والمعالجة م  كبت الم ات  والدولي: 
والسممممممممممم  ممماع الو نيمممة والمعمممالم التي تتجممماو    ممما  

    السيادة والتعاون الدولي
الدكتوراه ع  توحيد األسممممممممماء الجغرافية في النروي  ع ا مشممممممممرور لنيت درجة   

 النعيد الو ني
  

 موجز**  
 

ري يف إطار مشروع 2016منذ أيلول/سبتمرب   ، ظلت البحوث املعنية بتوحيد األمساء اجلغرافية ُتج
قطاع ملنح درجة الدكتوراه ميوله جملس البحوث يف النرويج من خالل نظامه اخلاص بدرجة الدكتوراة يف ال

العااا و ويتم اال أحااد األلااداي الرريسااااااااااااااايااة لاادرجااة الاادكتوراه يف القطاااع العااا  يف إنتااا  معاااري جاادياادة يف 
جمااا ت دعااد ا اااجااة فيعااا إا املعرفااة وا بتزااار كبتة من بيااادة التعاااون بو القطاااع العااا  واألوساااااااااااااااااا  

اجلغرافية: حنو هنج نظري جديد  دساااااااااااااااييس دوحيد أمساء املواقناألكادمييةو والعنوان املقرتح لألطروحة لو 
و ولذا املشااااااااااروع، الذي يجتوقن أن يزتمل يف ال رتة للسااااااااااياسااااااااااة الزمية العددية يف دوحيد األمساء اجلغرافية

، جيري ا ضااااااطالع به بالتعاون من لااااااعبة التاطيل ا  ااااااري وااقليم  التابعة لل امعة 2021/2022
 النروجيية لعلو  ا ياةو

باعتباره اهليئة ا ساااااااتشاااااااارية ا زومية املعنية باملساااااااارل اللغوية، الساااااااياسااااااة  ويتابن جملس اللغات، 
اللغوية الرمسية املسااااااااااااندة إا وبارة ال قافةو ويف النرويج، يعد دوحيد األمساء اجلغرافية علط ال ااااااااااااعيد الوط  

 

 * GEGN.2/2019/1و 
أعدت التقرير الزامل إنغ يل نورد ند، كبتة مستشارين، مب لس اللغة يف النرويجو وسيتاح التقرير يف املوقن  ** 
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كن النروجي  جزءا   يت زأ من الساااااااااااااااياساااااااااااااااة اللغوية، بل ينظمه القانونو والغر  العا  لقانون أمساء األما 
لو محااايااة األمساااء اجلغرافيااة باااعتبااارلااا جزءا من الرتاث ال قااايف للبلاادو ويعاادي القااانون إا  1990 لعااا 

حتقيق التوابن بو التنوع يف اللع ات، و قواعد التع ئة الرمسية، وأصاااااااااااااااول األمساء، وأساااااااااااااااالي  التع ئة 
ادئ املاتل ة لتوحيد التقليدية، وا ساااااااااااااااتادا  احملل ، والرثبات احمللية، ودبثت قو  الساااااااااااااااو و بيد أن املب

األمساء ك تا ما دتعار ، مما يؤدي إا خالفات وحوار عا  ودنقيحات متزررة للقانونو ويف الوقت ن سه، 
 فإن اخلربة ال نية يف جمال علم األمساء الالبمة ملمارسة القانون ودن يذه آخذة يف التناقصو

ِدث صااياثة مشاازلة السااياسااات علط مسااتو  معو )كمسااتو    اجلغرافيا أو الو ية الق ااارية وحتج
أو النطا  الزم  أو اللغة( أثرا من حيث قدرات ا وكمة، واادما /ااق اااااااااااااااء، وامل ااااااااااااااا ، والساااااااااااااالطة، 
واملسااااااؤوليات لد  اجلعات ال اعلةو ودعزة وبارة الشااااااؤون ال قافية حاليا علط إضاااااا اء الطابن الدميقراط  

عو  ا زم الذايت للبلديات، مما يشااااااات إا أن األمساء علط ساااااااياساااااااات دوحيد األمساء اجلغرافية ضااااااامن م 
اجلغرافية ينبغ  إا حد كبت أن دجوّحد حبسااااا  ا ساااااتادا  احملل  املنطو  واملزتو  والرثبات احملليةو ومن 
ذلك، فز تا ما يتعار  ا ساااااااااااااتادا  احملل  من التوصااااااااااااايات اللغوية، مما يشااااااااااااات إا أنه   دوجد حقيقة 

 شبن الزي ية اليت ميزن أن حتل هبا مشزلة السياسات املتعلقة باألمساء اجلغرافيةو جدال عليعا ب  
البح   الدكتوراة ومن خالل دراساااااااة حالة إفرادية نوعية للقانون وداركه، يساااااااتزشاااااااة مشاااااااروع  

ة الزي ية اليت ميزن هبا لل عات ال اعلة يف جمال السياسات أن ُتري مناورات فيما بو املستويات املاتل 
من أجل إضااااا اء الشااااارعية علط معيار ما دون آخر )ومن ي األخذ بطريقة دنظيم ما علط حساااااا  طرارق 
أخر (و ودتبلة البيانات الت ريبية هلذا املشروع البح   من ن وص السياسات، مستزملة مبقابالت لبه 

ل املتعلق بالسااياساااتو منظمة من اجلعات ال اعلة الرريسااية يف جمال السااياسااات ومراقبة املشاااركو يف العم
واألداة التحليلية اليت اسااتادمت لتحليل البيانات ل  حتليل السااياسااات مبنعج ما بعد البنيوية اسااتنادا إا 
م اليم من قبيل السااااالطة، واملعرفة، واخلطا ، وعلم األنساااااا ، وأسااااالو  ا زمو ومن أجل جعل جملس 

املساااااتقبل يف إطار لذا امليدان الساااااياساااااايت، يتم ل  اللغة يف النرويج أك ر اساااااتعدادا لتقرير الساااااياساااااات يف
اهلدي العا  للمشاااروع يف التوصااال إا فعم أف ااال ل اااراعات اخلطا  واملساااوثات الساااياساااية اليت ينطوي 

 عليعا دوحيد أمساء املواقن اجلغرافية يف النرويجو
 


