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    فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية

    2021دورة عام 

    2021أيار/مايو  7-3افتراضي، اجتماع 

    *)أ( من جدول األعمال المؤقت  4البند 

بلدانها وعن التقدم المحرز في التقارير المقدمة من الحكومات عن الحالة في 
 توحيد األسماء الجغرافية

 

  

   
 تقرير الدانمرك   

  
 **موجز  

 
نجح التعاون بين مؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسات الدولي الدانمرىيي التي تعمل عال ضسسسسسسسسمان التو يد الو ني ألسسسسسسسسسما   

باألسسسسسسسسسسسما  الج رافيي، لفريق خبرا  األم  المت د  ”الجديد“ المعني  2019األماىن بشسسسسسسسسسسىل جيد من  دور  عا  
وهو يشسدد مييدا من الت ور  والمؤسسسسات المعنيي هي مجموعي ب وأل األسسما  في جامعي ىوبنداون، والدي ي 
الو نيي لرسس  الخرا   والمسسح، ووىالي تيدي  البيانات واسستخدامدا بىفا  ، والاجني الدانمرىيي ألسسما  األماىن  

 يدها )بإ ن( من ويار  الثيافي الدانمرىيي، وهي، من  يأل المبدأ، وتسسسسسسمي الاجني رسسسسسسمياس أشسسسسسىال األسسسسسسما  لتو 
مفتو ي العضسويي أل  مؤسسسسي  ىوميي يدمدا التو يد  وفي الوقت الراهن، هناش عشسر مؤسسسسات ممثاي فيدا، 

 بما في  لش جامعي ىوبنداون والوىالي  وتشمل خ ي التو يد ما ياي:

 تدج ي الص ي ي ألسما  األماىن الدانمرىييت ديد مجموعي من اليواعد المعياريي لا • 

اتخا  خ وات إلضسسسسسفا   ابي رسسسسسسمي عال تنفي  قجرا  التدقيق اإلم  ي في سسسسسسجل الوىالي المعنون   • 
”Danske stednavneأسما  األماىن الدانمرىيي“( في المستيبل”( “ 

 

 * GEGN.2/2021/1  

)مجموعي الب وأل المعنيي باألسسما  بجامعي ىوبنداون ور يسسي   أعدَّ التيرير الىامل ىل من األسستا   المسساعد  ريىس سستيندولت أوليسسن ** 
الاجني الدانمرىيي ألسسسما  األماىن( ومورتن وينىار )ىبير المسسستشسسارين في وىالي تيدي  البيانات واسسستخدامدا بىفا  (  ويمىن ا   ع 

دي  بدسسسا في  في الوثييسسسي التي ت مسسسل الرمي  ، في الموقي الشسسسسسسسسسسسسسسبىي التسسسالي: GEGN.2/2021/24/CRP.24عايسسسس بسسسالا سسسي التي قسسس 
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/  

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
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ين الاجني الدانمرىيي  اتخا  خ وات إلضسسسسسسسفا   ابي رسسسسسسسسمي عال ت ديد األدوار والتعاون مسسسسسسسستيب  ب  • 
 ألسما  األماىن ووىالي تيدي  البيانات واستخدامدا بىفا   

 وسيىون من العناوين الر يسيي األخرى لاتيرير ما ياي:   

رقمني الم فوظات األساسيي التابعي لمجموعي الب وأل المعنيي باألسما  في جامعي ىوبنداون ولجني  • 
(، مما يؤىد ضسسسسسرور  سسسسسسدولي 19-روس ىورونا )ىوفيدأسسسسسسما  األماىن، في ضسسسسسو  جا  ي مر  في 

الوصسسسسسسول قلل الم فوظات وسسسسسسسدولي اسسسسسسستخدامدا وتوسسسسسسسيعدا ألورا  الب أل واإلجرا ات الرسسسسسسسميي 
 لاتو يد اليياسي

ال   ي التنظيميي العامي ل مايي البيانات ل ت اد األوروبي، مما يعيد األنشسسسسسسسسسسسسس ي المسسسسسسسسسسسسسستدامي مثل  • 
 ب وأل الرقمييقتا ي استخدا  م فوظات ال

تسسسسسسسسسجيل بع  النسسسسسسسسس  األلمانيي ألسسسسسسسسسما  األماىن الدانمرىيي في سسسسسسسسسجل الوىالي ألسسسسسسسسسما  األماىن  • 
ال ىرى الم ويي لتو يد نوردشسسسسسسسسسسايسسسسسسسسسسسفي  مي  2020“ )ىان عا  Danske stednavneالدانمرىيي ”
 الدانمرش(

 ثين في جامعي ىوبنداون( مشروع يتعاق بتسجيل أسما  أماىن مستعمرات الدانمرش )بمبادر  من با  • 

“، ال   Danske stednavneوصسسسسسسسسسا مختاا  ا ت ا سسسسسسسسسستخدا  لسسسسسسسسسسجل األماىن الدانمرىيي ” • 
يسسسسسستخد  ىمورد أسسسسسساسسسسسسي لابيانات العامي ل،سسسسسسما  الج رافيي، و لش عال سسسسسسبيل المثال، من جان  

في مشسسسسروع  ديأل خدمات اإلنيا  وال وارئ، وسسسسسج ت البيانات البي يي، وخدمات تخ ي  السسسسسفر  و 
 العدد، استخدمت المنا ق المعمور  التي تمت تسميتدا ل سا  مؤشرات أهداا التنميي المستدامي

قامت وىالي تيدي  البيانات واسسسسسستخدامدا بىفا   ومىت  اإل صسسسسسا ات الدانمرىي بعمل بشسسسسس ن وضسسسسسي  • 
 متر“  200”مبدأ تعريا دقيق لامن يي المعمور  )المديني/المديني/اليريي(، بما في  لش وصا 

اسستراتيجيي نشسر جديد  لسساسساي الىت  الو نيي والتاريخيي أسسما  األماىن في الدانمرش  ونشسرت لجني  • 
 ، وهو ي  ي ثاثي الباد تيريبا 1922أسما  األماىن المجاد األول في عا  

 


