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 باألسماء الجغرافية خبراء األمم المتحدة المعني
 2021دورة عام 

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

ماء الجغرافية على الص      عيدين الولني والدولي  توحيد األس       
جمع األس         م اءة والمع الج ة من  ب ل المت ات  ة والس         لل ا  
 الولنيةة والمعالم التي تتجاوز نلاق السيادة والتعاون الدولي

  
 أسس ومبادئ توحيد األسماء الجغرافية في فنلندا   

 
 موجز**  

 
المسبببببببببببتومنات في فنمندا أسبببببببببببماج متوارة    رت  ل  الوجود بم   تكتسبببببببببببل الميالو المبييي  وأقدو  

المجتمع المحمي وترسبببببببب ت في اك وجي تاببببببببكل جلجقا من تراةنا الةاافي الماببببببببتركك وما يبي  عم  توحيد تمك 
األسببببماج عم  ال ببببييد الومني جو أن ا تيسببببت دو أيضببببا في جميع السببببياقات الرسببببمي ك و  يوجد في فنمندا أي  

 بتسمي  الميالو المبييي  أو ت يير أسمائ اكسمم  م ول  

ا لدل التوحيد عم  ال بييد الومني في فنمندا عم  أسبماج األماكن المتوارة     وين بل ا جتماو أسباسبق
التي يتضبمن ا سبجل األسبماج الج رافي  التت تتي دل ال يئ  الومني  لمسبر األراضبيك وعممي  التوحيد المن جي 

الميدة لالسبببببببببت داو تحت مسبببببببببؤولي  م تم  السبببببببببممات، من قبيل أسبببببببببماج المر    تتناول أسبببببببببماج األماكن 
والاببوارع، وأسببماج المنام  ايداري ، وأسببماج المنام  السببكني  الجديدة، وأسببماج مواقع النالك صير أن  يو بب  

 ا وبين  باسببببت داو أسببببماج األماكن المتوارة  الموحدة، حيةما أمكن، في األسببببماج الميدة لالسببببت داو، لمجمع بين 
 األسماج واألماكن المألوف  بالفيلك

وي بببببب  التارير حال  عممي  توحيد أسببببببماج األماكن عم  ا تال  أنواع ا في فنمنداك كما ين ر في  
 الفوائد التي يمكن أن تيود ب ا التارييات المتيما  بأسماج األماكن عم  تمك اليممي ك
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أعببد التارير الكببامببل أيوك  أونكببامو من مي ببد ل ببات فنمنببدا، وتيمو ليسببببببببببببببكينين من ال يئبب  الومنيبب  لمسببببببببببببببر األراضببببببببببببببي في فنمنببداك  ** 
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