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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية

 2019دورة عام 
  2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 
 *)أ( من جدول األعمال املؤقت 5البند 

التقارير المقدمة من: الحكومات عن الحالة 
في بلددداا ددا وعن التقدددم المحرو في  و يددد 

    األسماء الجغرافية
  قرير فنلندا  

  
 **موجز  

 
اجلغرافية أو أي قانون خاص حيدد اجلهة اليت ال توجد يف فنلندا هيئة وطنية مسؤؤؤؤؤؤؤولة عن األ ا   

األ ا  املع مدة وأ ا   لديها سؤؤؤؤللة البت يف أ ا  األماملن املة لطة وطريجة هائ ها، واجلهة اليت تسؤؤؤؤال
 األماملن اليت ينبغي للسللات أن تس ةدمها.

 علجة ب وحيد أ ا  وي وىل معهد اللغات يف فنلندا دور اجلهاز ال نسؤؤؤؤيجي املوبو  با يف املسؤؤؤؤا ل امل 
األمؤؤاملن،  ي يجؤؤدت ال وجيؤؤا للهيئؤؤات ايداريؤؤة وي اج  من األ ؤؤا  اجلغرافيؤؤة املؤؤدرجؤؤة يف سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاؤؤل األ ؤؤا  
اجلغرافية لدى اهليئة الوطنية ملسؤؤؤؤر األراوؤؤؤؤي. وت وىل اهليئة الوطنية ملسؤؤؤؤر األراوؤؤؤؤي يف فنلندا املسؤؤؤؤؤولية عن 

ين وتعهد النظات الوطين للبيانات اللبغرافية، ودعو االه مات بأنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلة رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ا را   عل  ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعيد الوط
وتنسؤؤؤي  عملية تلوير اهلياملل األسؤؤؤاسؤؤؤية الوطنية للبيانات املصانية، و  ؤؤؤدار ونشؤؤؤر وتبادل بيانات ا را   

 .والبيانات األخرى يف جمال نشاطها
ويجدت ال جرير الصامل معلومات أسؤؤؤؤاسؤؤؤؤية ومعلومات مسؤؤؤؤ صملة عن املواوؤؤؤؤيخل ال الية  )أ( ا لطية  

اللغوية لأل ا  اللبوغرافية يف فنلندا؛ )ب( السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤللات املعنية باأل ا  وال شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريعات؛ ) (  خل أ ا  
 

 * GEGN.2/2019/1. 
أعدَّ ال جرير الصامل ملل من أوال أونصامو، معهد اللغات يف فنلندا، وتيمو ليسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤصينو، اهليئة الوطنية ملسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر األراوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي يف  ** 

ي ؤؤؤؤؤؤؤؤا  ال جرير يف  _https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st املوقخل الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبصي ال ؤؤؤؤؤؤؤؤا   فنلنؤؤؤؤؤؤؤؤدا. وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

session_UNGEGN.html ،ت هبا فج ، بو طا الوبيجة  .GEGN.2/2019/56/CRP.56 باللغة اليت ُقدِّ

https://undocs.org/en/GEGN.2/2019/1
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/56/CRP.56
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نؤؤات امل علجؤؤة بؤؤاأل ؤؤا  األمؤؤاملن يف امليؤؤدان؛ )د( معؤؤاملؤؤة األ ؤؤا  يف الؤؤدوا ر الر يؤؤة؛ )ا( جمموعؤؤات البيؤؤا
اللبغرافية؛ )و( املنشؤؤؤؤؤورات واوملت والندوات واملواقخل الشؤؤؤؤؤبصية. وأهو األنشؤؤؤؤؤلة منأل انعجاد مؤ ر األمو 
امل اؤؤؤؤؤدة اوؤؤؤؤؤادي عشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر املعين ب وحيؤؤؤؤؤد األ ؤؤؤؤؤا  اجلغرافيؤؤؤؤؤة هو  طل   طو ؤؤؤؤؤات األ ؤؤؤؤؤا  الرقميؤؤؤؤؤة يف 

 . 201٧األول/ديسمرب  ملانون
 


