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 باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة المعني
 2019دورة عام 
  2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 5البند 

لدانها  الحكوماتالتقارير المقدمة من:  لة في ب عن الحا
 وعن التقدم المحرز في توحيد األسماء الجغرافية

   
 تقرير السويد  

  
 موجز**  

ينقسمممممممي اللقرير الويد لىلسمممممممويد يع يممممممملأل لروال وييتن ال را األول، ال   يلناول اللو يد عىل   
املسمممملوو الويد، األ عامأل موجن  عن اللاممممرييا  الاليأل والسممممىلتا  الرةيسمممميأل املاممممار أل    و يد األ ا  

ىلغا ، ميىلوما  عن األ ا  اجلغراليألل ويلضممممممممممممممممن ال را اللاا، ال   يلناول األ ا    املناي  املليد   ال
بىلغا  األقىليا  والسممىلتا  املسممؤولأل عنأال أما ال را اللالك لع ن عىل   قريرين من  قارير الىلمهان يا قيد 
اإلعدا  ويليىلقان باألقىليأل النايقأل بالىلغأل الصمممممممماميأل   يال السممممممممويدل ويلضمممممممممن اجلن  الراب  ميىلوما  عن 

ونُقح   عا   2001 ليب )ُناممممممممممر بالىلغأل السممممممممممويديأل   عا  نسممممممممممةأل ينمىلينيأل ميممأل عىل  اإلن نت من  
( باأن املماريأل اجليد  ليما يليىل  بأ ا  األما نل ويقد  ال را اخلامس عرضا مسلممال ل ريقني 2016

يممممويديني عامىلني، يا ااىلس اايمممملاممممار  أل ا  األما ن وجلممممبمأل األ ا  اجلغراليأل، الىل ين ينو ان جلمممم  
امليىلوما  واملامممور ل ويلضممممن ال را السممما ر وصممم ا ملامممروعني مليني يلناوان اجلم  أصممم امل املصمممىل أل ب

 امليداا أل ا  األما ن   جنير  أواند، وهن منتقأل ري يأل، و  مدينأل أوبساا، وهن موق   ضر ل 

 

 * GEGN.2/2019/1ل 
أعدَّ اللقرير المامل  ل من ليىل  ما  ول، ويلالان نيس و ، وآنيت  ورينةوا، وييّبا بعلينغ أوِيىليورل وييلاح اللقرير عىل   ** 

، بالىلغأل اليت قد  هبا https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.htmlالرابط اللايل: 
 لGEGN.2/2019/39/CRP.39لقط، بوص ه الوثيقأل 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
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هلا صمممممممممممممممىلأل  والقرارا  اللاليأل اليت اعلمدهتا مؤمترا  األمي املل د  املينيأل بلو يد األ ا  اجلغراليأل 
 خاصأل هب ا اليمل املليىل  بلو يد األ ا    السويد:

 ( باأن ماا ل لغا  األقىليا  E/CONF.61/4) 2/36: القرار   1972 • 
 ( باأن األ ا  اجلغراليأل بوص أا  راثا ثقاليا E/CONF.94/3) 8/9: القرار   2002 • 
( باممممممممممممممممأن األ مما  اجلغراليممأل بمماعلبممارهمما  راثمما ثقمماليمما E/CONF.98/136) 9/4: القرار   2007 • 

 ما    غع
( باأن عد   امهي  ايلةدا  األ ا  اجلغراليأل E/CONF.101/144) 10/4-: القرار  2012 • 

   أغراض جتاريألل
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