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  مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
   ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٨البند 
        معاملة األمساء يف املكاتب: التوحيد الوطين

    أمساء العناوين يف اجلزر املتطابقة األمساء    
  **مقدَّم من فنلندا    

  
  ***موجز    

  
 جزيــرة ٦٠ ٠٠٠كــة، ومــا يقــرب مــن   حبــرية أو بر١٠٠ ٠٠٠هنــاك مــا يزيــد عــن    

، ٢٠١١ويف عـام  . فنلندا، وعدد َمن يقيمون يف اجلزر حاليا هو أكـرب مـن أي وقـت مـضى        يف
اجلـزر   جزيـرة مـن   ٢٠ ٠٠٠وفقا لوزارة التشغيل واالقتصاد، كان هناك عددا امجاليـا يقـارب          

اجلـزر الـيت هبـا مـستوطنات     و . أو غـري دائمـة  دائمةإما  املستوطنات هبا    ،طرق ثابتة اليت ليس هبا    
 مـن الـسكان غـري الـدائمني     ٦٠ ٠٠٠ مـن الـسكان الـدائمني و        ٩ ٠٠٠عادية يقطنـها حـوايل      

 مــساكن اجلزيــرة بــصفة منتظمــة  لعطلــة، يــصبح جممــل املقــيمني يف اوعنــد احتــساب مــساكن  
  . نسمة٣٠٠ ٠٠٠

  

 
  

  *   E/CONF.101/1.  
  ).معهد أحباث اللغات يف فنلندا(من إعداد سريكا بايكاال    **  
ــه       ***   ــر بكاملـ ــى التقريـ ــالع علـ ــن االطـ ــط    ،ميكـ ــا فقـ ــدِّم هبـ ــيت قُـ ــة الـ ــايل   ، باللغـ ــشبكي التـ ــع الـ ــى املوقـ :  علـ

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html  
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 الـيت ال تـشملها شـبكة الطرقـات،          وحتتاج املباين السكنية يف اجلزر وغريها مـن املواقـع           
وذلــك مبجــرد عنــاوين، وميكــن اســتخدام أمســاء اجلــزر كأمســاء  . بــدورها إىل أن تعطــى عنوانــاً

. إال أنه ميكن أن تتـألف بلديـة واحـدة مـن عـدة جـزر حتمـل نفـس االسـم                . إضافة رقم للعنوان  
، ومعهــد أحبــاث ٢٠٠٦وقــد أصــدرت رابطــة الــسلطات احملليــة واإلقليميــة الفنلنديــة، يف عــام   

  . تعليمات عن كيفية وضع أمساء العناوين يف تلك احلاالت٢٠١١اللغات يف فنلندا يف عام 
األساســي عــدم تغــيري األمســاء األساســية التقليديــة املوحــدة علــى اخلــرائط، وإذا    ومــن   
فظ بـأكثر املواقـع مركزيـة كاسـم عنـوان           عـدة مواقـع خمتلفـة حتمـل نفـس االسـم، فُيحـتَ             كانت  

ســم أقــرب قريــة خمــال، أو حبــرية، وُتميَّــز أمســاء العنــاوين األخــرى عــن بعــضها الــبعض بإضــافة ا
  .منطقة أوسع أو
  


