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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2021دورة عام 

 2021أيار/مايو  7-3افتراضي، اجتماع 
 )أ( من جدول األعمال المؤقت* 4البند 

التقاارير المقادماة مال الحاوماا  عا الحاالاة في ب ادان اا 
 وعا التقدم المحرز في توحيد األسماء الجغرافية

   
 تقرير السويد   

  
 موجز**  

 
ويتضممممممممممممن ت رير الومممممممممممويد ومممممممممممتا فروعج وترد في اليرع األول لم ا عاما موج   عن الت مممممممممممري ات  

و يد األوممممال الجفرافياج أما اليرع الياني، المت تا باألوممممال في المنا ا والومممت ات الرييوممميا الم مممار ا في ت 
المت دد  التفات، فيتضمممممممن ت تي ات عتط األن مممممم ا المضمممممم تا بأا لت ييم اوممممممت دا  أومممممممال األما ن بتفات 
األقتيات في من  تي ال مممم ص ال ممممامي والتورنيدالي في الوممممويدج ويتضمممممن اليرع اليالر عرضمممما ل د  مبادرات 

 وميا تأدم إلط  ياد  الدع  الم د  لألقتيات ال وميا ولتفات األقتيات في الومممممممممممممويدج وم أد التفات والينون   
ال  بيا هييا ذات  بر  في هذا المجال تمت االوت انا بأا لت دي  الم ور  ب أن تتك المبادراتج ويتضمن هذا 

ألن ممممممم ا الت تيميا والي افيا في إ ار موممممممماعي اليرع أيضممممممماا م تومات عن الجأود التي يبذلأا الم أد لت  ي  ا
تن ي  لفات األقتيات ال وميا من  الل     الِمَنح ال  ومياج وي د  اليرع الرابا عرضا لألعمال التي قامت 
بأا  مممب ا األوممممال الجفرافياج وعاد  ما ت ومممت مممار ال مممب ا ب مممأن مومممايل م دد  تت تا باألوممممال، بما في ذلك 

ومممممال المن مات والوممممت ات، واألومممممال المت ممممتا بمن ممممور و ار  ال ارجيا الم نون إ ممممدار تو مممميات ب ممممأن أ
”Utrikes namnbok“  الذي يتضمممممممن قايما بترجمات أومممممممال البتدان وتوممممممميات رعاياها(ج وي ر  اليرع(

ال امس النومم ا الم دةيا لوممجل أومممال األما ن الذي يت أدة  م أد التفات والينون ال مم بياج وت مممل   مميتا 
متيون ب اقا فأروماج وتن مر  قاعد  البيانات أومماَل األما ن المومت دما في   3,7وممال األما ن إجماال  والي أ
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الومويد منذ أقد  ال  مور و تط يومنا هذا، وتتضممن م تومات عن م انيأا وتأجيتأا ون  أاج ويتضممن اليرع 
 أومال األما ن التي  تبأا  برال وويديونجاأل ير قايما بالم االت وال تص المت ت ا بأومال األما ن وبتو يد 

ويرد أدنا  قراران اعت مدا أينال مؤتمرات األم  المت د  الم نيا بتو يد األوممممممال الجفرافيا، وهما ويي ا   
 ال تا بأذا ال مل المت تا بتو يد األومال في الوويد 

 ( 3- 2بتفات األقتيات )الج لان ( ب أن الم ا ل المت تا  E/CONF.61/4)   36/ 2  ال رار   1972 •  

( ب ممممممممممممممممأن األومممممممممممممممممال الجفرافيمما بمماعتبممارهمما ترايمما ي ممافيمما E/CONF.94/3) 8/9  ال رار   2002 • 
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