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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2021دورة عام  

 2021أيار/مايو   7-3افتراضي، اجتماع 
 األعمال المؤقت*)أ( من جدول   6البند  

توحيد األسمماء الجغرافية عى  العمعيد ا الويني  
والممدوليج عما األسمممممممممممماء والمعممالجممة ما  بمم   
المكاتب والسممىتاا الوينية والمعالم التي تتجاو  

 نتاق السيادة والتعاون الدولي 
   

 توحيد األسماء الجغرافية في غرينىند   
  

 موعز**  
 

، عندما أنشمممممنت لينغ معن غ 1934شمممممباا/فبراير   1يعود توحيد األسمممممماغ اليةراي غ في نر نلند  ل   
باألسمممممممماغ اليةراي غ في الدانمر  بموجن أمر تنكين ا ودا  التدو نو ترو ن نةرع عامغ عن أسمممممممماغ وعدد  

في نر نلد، رن    ، ُنقلت ننه المسمممممممممممممؤول غ  ل  سمممممممممممممل ا  ال    الناتي1984المناطق في نر نلندا وفي عام 
عتمد حت  قانونًا ينشمممل سمممل غ معن غ باألسمممماغ اليةراي غ، ني لينغ نر نلند المعن غ باسمممماغ األما ن، ل  يُ  أ 

 ا1989عام  

، بدأ العمل بالترخ ص الواحد، الن  يعني أ  األسمممممممماغ اليةراي غ 1996دانو  الثاني/يناير  1وفي  
أ  اسمممممممممم  نر نلد  واسمممممممممم     -وفي حالغ وجود اسمممممممممممين لم ا  واحد  باللةغ الةر نلنديغ ني وحدنا التي ُتوحدا

ي و  االس  اليةرافي الةر نلند  نو الص ةغ الوحيدع الصال غ في االستخدام الرسميا   -دانماردي أو أجنبي 
وفي ال اال  التي ال يوجد فيتا اسمممممممم  نر نلند  لم ا  معين، ُتسممممممممتخدم فمممممممم ةغ االسمممممممم  اليةرافي الدانمرد غ 

 غ الموجودعااألجنب  أو

 

 * GEGN.2/2021/1ا 
أعد التقر ر الرامل مدير مشمممممممروع جم  أسمممممممماغ األما ن واألمين األ اديمي للينغ المعن غ باسمممممممماغ األما ن في نر نلند التابعغ ألمانغ  ** 

، باللةغ GEGN.2/2021/44/CRP.44ا وسممممممممميتاه باعتباره الو  قغ (، أرنا  با يونانسمممممممممنOqaasileriffikاللةا  في نر نلند )
 ا/https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021التي ُقّدم بتا فقط، عل  الرابط التالي: 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
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، عندما وضمعت ح ومغ نر نلند  2017و عود تار خ أحدث قانو  بشما  األسمماغ اليةراي غ  ل  عام   
 طار التزاما  لينغ نر نلند المعن غ باسمممممممماغ األما نا وللينغ سمممممممل غ توحيد األسمممممممماغ اليةراي غ في نر نلندا 

 و ق  م تبتا في مبن  أمانغ اللةا  في نر نلندا

اسمم  جةرافيا ومن بين ننه األسممماغ، اسممتملد حوالي   33  000سمميي يتنمممن حوالي   وتتعتد اللينغ 
اسم  من الميموعا  األفمل غ التي وضمعت في الثي ينا  والخمسمينا  من القر  الماضميا و  ك     27  000

 السيل في نةام مكتوه المصدر تتعتده أمانغ اللةا  في نر نلندا

ين م  الودالغ الدانمرد غ لتقدي  الب انا  واسممممتخدامتا ب كاغع وظلت ح ومغ نر نلند تتعاو  لمدع سممممنت 
ووزارع الدفاع الدانمرد غ بشمممممممممممما  مشممممممممممممروع لرسمممممممممممم  الخرالط في نر نلندا وأمانغ اللةا  في نر نلند مسممممممممممممؤولغ  

ضممما  اليودع، لركالغ فمم غ تتينغ األسممماغ اليةراي غ ومعلوما  المواق  المقابلغ لتاا وفي ننا الصممدد،  عن
مانغ اللةا  في نر نلند برنامج الب انا  األسممممممممماسممممممممم غ ل  ومغ نر نلند، الن  ين و  عل  نقل سممممممممميل  تعتمد أ

ل في السممابق دنقااا   األسممماغ اليةراي غ من نةام  ل  رخرا ودانت المواق  المرتب غ باألسممماغ اليةراي غ ُتسمميا
نا في تصممم   السمميلا وم   ل ،  وفي برنامج الب انا  األسمماسمم غ اليديد، ُتسمميال  دمنمملعا ، مما يمثل ت سمم

 ننا  بعض الت ديا ، عل  الن و التالي:

ل  ي ن النةممام السمممممممممممممممابق يعمممل  ال ب بقممغ واحممدع من األسممممممممممممممممماغ اليةراي ممغ، مممما ييعممل   )أ( 
الصمممممممعن ال صمممممممول عل  لم غ عامغ عن الم تواا وسممممممم شممممممممل النةام اليديد طبقتين، من أجل رفمممممممد   من

 لتا والتي سبق اعتمادنا؛ األسماغ التي يلزم  عادع الترخ ص

، الن  من نتاليه ضممممرورع 2019يتعلق ت ٍد رخر بقانو  حمايغ الب انا  الشممممخصمممم غ لعام  )ب( 
 زالغ الب انا  الشممممممخصمممممم غ المخزنغ في السمممممميل، مما ييعل من الصممممممعن ت ديد الصمممممملغ بين م توا السمممممميل  

 وم اضر االجتماعا  التي اتخن  فيتا اللينغ قراراتتاا

رات ي غ اللينغ في  ع اغ األولو غ لليودع عل  الرم غا وني تعمل جاندع لت قيق سممممممير  وتتمثل اسممممممت 
عمل أ ثر منتي غ، والمعاليغ الشمممماملغ للب انا  ةزالغ أوجه التررار، ونيرناا وااةضممممافغ  ل   ل ، من شمممما   

 نر نلندا الت سين التقني لنةام ب بقتين أ  ي سن الركاغع و عزز التعاو  م  السل ا  األخرا في
 


