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 بتوحيد األمساء اجلغرافيةمؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر املعين 
 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 

 *)د( من جدول األعمال املؤقت 9البند 
التوحيددد الددوايني اةيالددة ا داهيددة للويندداا الوا يددة املع يددة 
ابألمسددداء اجلغرافيدددة والتشدددريعاا والإليااددداا وا جدددراءاا 

    املتصلة هبا
 الشباة الإلويدية لألمساء اجلغرافية  

 
 موجز**  

يف نطاق مسؤولية وزارة اخلارجية السويدية. وقـد  201٣أُنشئت شبكة األمساء اجلغرافية يف عام  
جاء إنشـاهاا لتتوعيـة يكيةيـة يو يـد ااـتأدام أمسـاء البتـداي األجنبيـة وغملاـا مـن املواقـا اجلغرافيـة امل مـة، 

شــورة أو يميــدت التو ــياا ويبــادل أف ــم املماراــاا يشــغرا. والغــرت من ــا اــو يــوفمل التوجيــ  وإاــداء امل
يشــغي المي ــاف الةرديــة املتألتميــة  ألمســاء، ل فيمــا يتألتــف سمســاء األمــاين فحســق، يــم أي ــا فيمــا يتألتــف 
سمســاء اــتطاا املرافــف الألامــة واأللميــاب الوجيةيــة. واــيتراب وغــا موــطتحاا  لتغــة الســويدية يف اــ ا 

 ء األماين. الودد، واُيشتا عتى ايباع ممارااا جيدة يف جمال أمسا
ويألمـــم شـــبكة األمســـاء اجلغرافيـــة عتـــى يشـــتيا التو يـــد فيمـــا  ـــ  املماراـــاا املتألتميـــة سمســـاء  

األماين وإاداء املشورة يشغي ييةية يرمجة أمساء األماين األجنبية يف خمتتف احلالا الرمسية، مثم إعداد 
يـــة  لتغـــة الســـويدية، ويســـداب املشـــورة التميـــارير اارباريـــة. ويـــوفر أي ـــا األمســـاء الوـــحيحة لتمواقـــا اجلغراف

امية. وــيشــغي ييةيــة ااــتألما ا، لــا يف دلــا ااــتأدام الأل مــاا الوــويية يف التغــة الســويدية والتغــاا ال
 ويُنشر املألتوماا واملشورة والتو ياا املتألتمية هب ا األمر عتى اانرتنت.

ًة  ألنشطة الرمسية املتوتة سمساء ويتغلف شبكة األمساء اجلغرافية من أوثف اجل اا املشارية ع ق 
ة، ووزارة اخلارجيـــة، ياألمــاين الســـويدية وأيثراـــا أ:يـــة، واـــ و ايئـــة اخلـــرا ا واملســـا ة والألميـــاراا الســـويد
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ومأل ـــــد التغـــــة والةولكتـــــور، لـــــا يف دلـــــا جمتـــــس التغـــــة الســـــويدية، وجامألـــــة أويســـــال، واملريـــــز الســـــويداب 
الســويداب لتمألــايمل، ودا ــرة الرتمجــة الســويدية يف األمانــة الألامــة لتموــطتحاا، وااداعــة الســويدية، املأل ــد 

 جملتس الحتاد األورويب، ومأل د التغاا الةنتندية. 
وُيّشــكم اجل ــاا املشــارية فريميــا أاااــيا، ويكةــم، جنبــا إا جنــق مــا الشــبكاا اخلا ــة هبــا،  

 تما.متثي  وااا النطاق ألفكار شبكة األمساء اجلغرافية ويو ياهتا يف اجمل
وممثـــم مأل ـــد التغـــة وفولكتـــور اـــو ر ـــيس شـــبكة األمســـاء اجلغرافيـــة، يينمـــا  ثّـــم أمين ـــا الألـــام وزارة  

اخلارجيــة. ومتمــا الشــبكة مــن ثــ م إا أريــا مــراا يف الســنة يــدعوة مــن األمــ  الألــام. و ــوز لتشــبكة 
أي ـا أي يـدعوا اخلـ اء انتأاب أع اء ُجدد ر ل اجتماعاهتا، مىت رأا دلا غرورف. و كن لألع اء 

واحملاغرين دواب الوتة لتمشارية يف اجتماعـاا مألينـة. ويشـارك األع ـاء يوـةت م ممثتـ  عـن من مـاهتم، 
 ل يوةت م الشأوية. وأاب ع و يتأل ر ااتمرار مشاريت ، يكوي مسؤول عن اقرتا  يديم حيم حمت . 

األجنبيــــة يااتشــــارهتا ســــا م األمســــاء وُيستشــــار شــــبكة األمســــاء اجلغرافيــــة يف المي ــــاف املتألتميــــة ل 
 ـــ  الـــدليم الرمســـ  لـــوزارة اخلارجيـــة يشـــغي ييةيـــة ااـــتأدام أمســـاء األمـــاين األجنبيـــة، عتـــى اـــبيم  فيمـــا

املثـــــال. ويســـــت دو الـــــدليم مـــــوجة  املكايـــــق والســـــتطاا وا يئـــــاا احلكوميـــــة، لكـــــن يســـــتأدم  أي ـــــا 
ء ويـــالا الحتـــاد األورويب. ويت ـــمن يـــ لا الوـــحةيوي وعامـــة اجلم ـــور. ويت ـــمن أمســـاء البتـــداي وأمســـا

يرمجة ألمساء الستطاا واملن ماا امل مة يف السويد، ع وًة عتى األلميـاب يف الـدوا ر الرمسيـة، إا التغـاا 
 نكتيزية والةرنسية واألملانية وااابانية، وإا التغت  الةنتندية والرواية يف يألض األ ياي.اا

 


