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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية

 2021دورة عام  

 2021أيار/مايو   7-3، اجتماع افتراضي
 *)أ( من جدول األعمال المؤقت 4البند  

التقااارير المقاادمااة مو الحعنماااا عو الحااالااة في   اادا  ااا  
 وعو التقدم المحرز في تنحيد األسماء الجغرافية 

   
 تقرير النرويج   

  
 **منجز  

 
النرويج بشةةةةةةةة    يعطي التقرير الكامل الخطوط العريضةةةةةةةةم للتقدز  المطرر وللتطوراد الم ةةةةةةةةت د  في  

 .2019األسماء ال غرافيم منذ دور  فريق خبراء األمم المتطد  المعني باألسماء ال غرافيم لعا  

ويتضةةةمن البند األول من التقرير اسةةةتعراضةةةا  خر انوي  للقايو  النروي ي المتعلق ب سةةةماء األما ن   
لبلةديةم( وفي منةاأق أخر . ويمن   وآثةار  عل  اويدةد األسةةةةةةةةةةةةةةمةاء ال غرافيةم عل  م ةةةةةةةةةةةةةةتو  الط ومةم المطليةم )ا

القايو  الط وماد المطليم مزيدًا من ال ةلطم في رياد  اي ةدر اويدد األسةماء وفقًا لخسةتخدا  المطلي الم تو   
والمنطوق، بصةةةرل النعر عن التوتةةةياد اللغويم. ويشةةةمل البند األول أيضةةةا اراتةةةدل عن آثار  عاد  انعيم  

. ويدير م لس  2019سةةةةماء ال غرافيم، التي يت ت أيضةةةةا عن اعديل عا   الخدماد االسةةةةتشةةةةاريم المتعلقم باأل
 اللغم النروي يم ا   هذ  الخدماد.

، الةذ  خر  عةدد المنةاأق  2020ويتعلق البنةد الاةايي من التقرير بةرثةار ا تةةةةةةةةةةةةةةخ  ا دار  لعةا    
 ي ومم. 356  ل  422مقاأعم وعدد الط وماد المطليم )البلدياد( من   11 ل   18)المقاأعاد( من  

ويتضةةةةمن البند الاال  من التقرير اسةةةةتعراضةةةةا للخدماد المتعلقم باألسةةةةماء ال غرافيم التي اق  اطت  
م ةؤوليم اليدةم النروي يم لرسةم الخرا. . واتول  اليدةم م ةؤوليم اسةتضةافم ال ة ل المرسز  لاسةماء ال غرافيم  

سةةةةةةةماء بع  األما ن عد   م ا  أعطي له اسةةةةةةةم، واتخذ أ 1  050 000واعيد  واطوير . ويوجد في ال ةةةةةةة ل 
 

 * GEGN.2/2021/1. 
،  GEGN.2/2021/10/CRP.10  أعدَّ التقرير الكامل سلٌّ من  ينغردل يورداليد وبددر غاملتوفت )النرويج(. وسةدتا  التقرير ووتةره الوثيقم  ** 

 .https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021باللغم التي ُقدز  ويا فق ، عل  الراب  التالي: 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021
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اسةةم. وبا ضةةافم  ل   ل ،   1  075  000أشةة ال م توبم، مما ي عل م موع عدد األسةةماء ال غرافيم يصةةل  ل   
.  شةةة ل   1  264  000لبع  األسةةةماء اي ةاد مختلرم، مما ي عل العدد ا جمالي ألشةةة ال األسةةةماء يصةةةل  ل  

في ال ةةةةةةةةةة ل اي ةم م  و  ويا، وسةةةةةةةةةةُتكت  بويم   من األسةةةةةةةةةةماء ال غرافيم الوارد   119  000وإجماال، ام من   
 األسماء وفقا للقاعد  الم توبم  ل  أ  اول  اهتماما خاتا.

ويتعلق البند الراب  من التقرير ب يشةةةةةةةةطم أخر  في النرويج، بما في  ل  األعمال التطضةةةةةةةةدريم التي  
ألسةةةةةةةةةماء ال غرافيم عل  م ةةةةةةةةةتو   يقو  ويا م لس اللغم النروي يم لبدء دور  للتعلم ا لكترويي بشةةةةةةةةة   اويدد ا

الط وماد المطليم )البلدياد(. وبا ضةةةةافم  ل   ل ، يقو  أرشةةةةيا أسةةةةماء األما ن في  أار م موعاد اللغم  
النروي يم بإيشةةةةاء خدماد جديد  للم ةةةةاعد  في اويدد األسةةةةماء ال غرافيم وفقًا للتوتةةةةدتدن باء وجيم الواردادن 

(. وسةةةةةةُتعر   E/CONF.53/3لمعني وتويدد األسةةةةةةماء ال غرافيم )ايعر  لمؤامر األمم المتطد  ا 4في القرار  
 هذ  البنود بإي ار في اقرير النرويج وسُتناقش بالترصدل في اقارير منرصلم.

عن االاطةةاد   ويتنةةاول البنةةد الخةةامس من التقرير آثةةار األيعمةةم العةةامةةم لطمةةايةةم البيةةايةةاد الصةةةةةةةةةةةةةةةادر  
األوروبي، من منعور يروي ي، عل  جم  األسةةةةةةةماء ال غرافيم وا ةةةةةةة دليا وإدارايا السةةةةةةةتخداميا في التويدد. 

ابدن أ  ال  األيعمم اادر مشةةةةةا ل تةةةةةيبم في اقديم معلوماد األسةةةةةماء ال غرافيم  ل  واضةةةةةعي األيعمم   وقد
 وعامم ال ميور.

الشةةةةةعو  األتةةةةةليم واألقلياد في النرويج، اللغم الصةةةةةاميم ويتعلق البند ال ةةةةةادا من التقرير ولغتي  
ولغم الكردن، بما في  ل  ما يراب  ب ل ةةةاد االسةةةتماع المتعلقم باالسةةةمدن الرسةةةمددن للنرويج باللغم الصةةةاميم 

 ولغم الكردن، والمبادئ التوجدييم لقواعد التي ةم.
ملم المتعلقم ب سةةةةةماء المواق  ال غرافيم،  ويتعلق البند ال ةةةةةاب  من التقرير بالمبادئ التوجدييم الم ةةةةةتك 

اسةةةةةةةةةةت ابم ليتةةةةةةةةةةخ  ا دار  الذ  ورد ارصةةةةةةةةةةدله في  أار البند الاايي   2020التي قدمتيا النرويج في عا   
 .2021أعخ . ومن المتوخ   جراء انوي  آخر في عا   

https://undocs.org/ar/E/CONF.53/3

