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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية

 2021دورة عام 

  2021أيار/مايو  7-3اجتماع افتراضي، 

 *من جدول األعمال المؤقت  10البند 

 تعليم األسماء الطبغرافية

   
 دورة للتعلم اإللكتروني بشأن القانون النرويجي ألسماء األماكن   

  
 **موجز  

 
يتضمممن التيرير مناق ممأ ب ممان دعداد دورل لاتلات انل تروني و ي اتا وم توا ا واللبرل الم تهممبأ فيتا  

 تى اآلن، واألعمال التنفيذيأ المنجزل ب مممممممان تو يد األهممممممممال الجارافيأ بالااأ النرويجيأل و ما  و ال ال في 
لمت دل الملني باألهممممممممممال الجارافيأ، ف ن اللديد من البادان األلرى التي همممممممممبت أن أباات فريت لبرال األمت ا

تطبيت صمي  األهممال المو دل يتهمت بالردالل في   ير من األ يان، بال النعر عن نوع الوهمالل التنعيميأل 
والتدف انجمالي من دورل التلات انل تروني  و تطبيت الصمي  المو دل عاى ن و أفضمل وفيا لامبادا الواردل 

 مال األما نل في اليانون النرويجي أله

وأ مد أ مدت تلمديمل أدلمل عاى اليمانون النرويجي ألهممممممممممممممممال األمما ن، و و التلمديمل المذ  دلمل  يز  
، دور مجاس الاامأ في النروي  بماعتبماري  يلمأ اهممممممممممممممت مممممممممممممماريمأ في عمايمأ التو يمدل 2019النفماذ في تموز/يوليم  

الجارافيأل ولتذا، فيد ُأهمممندت دلى   وي ممممل  ذا الدور دهمممدال الم مممورل ب مممان تتجلأ األهممممال والتيار األهممممال
 المجاس، نيابأ عن وزارل ال يافأ النرويجيأ، المهؤوليأ الرليهيأ عن دعداد  ذي الدورلل 

تم ل الفلأ المهمتتدفأ من دورل التلات انل تروني أهماهما في اللاماين في اليطاع اللات الذين يلنون  وت  
باألهمال الجارافيأ عاى مهتوى ال  ومات الم ايأ )الباديات(ل ويجر  اهتلدات م توى مرلي وتفاعاي بتدف 

بالنهبأ لامجتمع وال يافأل ويؤمل  د راك المهتلدمين وت جيلتت عاى التلرف عاى األهمال الجارافيأ وأ ميتتا
 

 * GEGN.2/2021/1ل 
نمماممفمميمممممممل نممورد نمممممممد، الممنممرويمم ل وهممممممممممممممميممتممممممما  الممتمميممريممر فممي  **  أعمممممممد الممتمميممريممر المم ممممممماممممممممل  مممممممل مممن دلمميممن  مميممامميممبمموهمممممممممممممممتممممممماد تمُموفمممممممت وا 

د ت بمممممتممممممما فممممميمممممط، عمممممامممممى المممممرابمممممط المممممتمممممممالمممممي GEGN.2/2021/20/CRP.20 المممممرممممممز تممممم مممممممممممممل و ممممميممممميمممممممأ  :، بمممممممالمممممامممممامممممممأ المممممتمممممي قمممممممُ
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021. 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021
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أن تؤد   ذي الدورل دلى ت هممممين فتت األهمممماس المنطيي الذ  يهممممتند دلي  اليانون النرويجي ألهمممممال األما ن، 
وهمممممممتصمممممممدر  ذي الدورل في فصمممممممل الربيع الميبل   وأن تؤد  دلى التلريف ب جرالات التو يد بصمممممممورل أفضممممممملل

وفي عدد من الصمممف ات ال مممب يأ األلرى ذات الصممماأ بالموضممموع في  www.sprakradet.noالموقع  عاى
 اليطاع اللاتل

 

http://www.sprakradet.no/

