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 مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
  ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 

 * من جدول األعمال املؤقت٤البند 
تقارير احلكومـات عـن احلالـة يف بلـداهنا وعـن التقـدم احملـرز يف                 

   توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر الثامن
 تقرير هنغاريا  
 **ن هنغاريامقدمة مورقة   
 ***موجز  

  
.  األمساء اجلغرافية يف هنغاريـا     يفتقدم هذه الورقة حملة عامة عن األساس القانوين للبت           

الدســتور يف حالــة البلــد : قــرر األمســاء اإلداريــة مبوجــب تــدابري قانونيــة أرفــع مرتبــة، وهــي إذ ُت
أمـا  . دن والبلـدات والقـرى  والعاصمة، والربملان ألمساء األقضية، ورئيس اجلمهورية يف حالة املـ         

أشـكال  مثـل   (القرارات اليت تتخذ بشأن أمساء أخـرى، مثـل تلـك الـيت تـدل علـى معـامل ماديـة                      
 يف جمــال  املــستخدمةمســاءاألو) املنــاظر الطبيعيــة وأشــكال التــضاريس واألشــكال اهليدروغرافيــة

لية اللجنـة املعنيـة    صغرية، فهـي مـن مـسؤو    ريفيةعامل  مبمساء  األمحاية الطبيعة وحفظها، وكذلك     
هذه اللجنة بنـاًء علـى مرسـوم حكـومي يعـود تـاريخ صـدوره إىل         تتصرف  و. باألمساء اجلغرافية 

 . قيد اإلعداد ليحل حمله جديد، بيد أنه مثة تدبري قانوين١٩٨٩عام 
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سـيما   وجيري تـسليط الـضوء علـى النـشاط الـذي تـضطلع بـه اللجنـة بوجـه عـام، وال                      

 املميزة تلك املتعلقة بأمساء املـستوطنات       من القرارات و. نفذته أثناء السنوات اخلمس املاضية     ما
ــاً  (نية االــسك ــشوارع   ) مــع جتنــب األلفــاظ املتطابقــة نطق ــأجزاء مــن املــستوطنات وبأمســاء ال وب

كما قدمت أمثلة تشمل التـصويت غـري املـألوف          .  الطبيعة احملمياتوحمطات القطار واجلسور و   
 .عرب اإلنترنت بشأن اسم جسر كبري بالقرب من بودابست

القـانون بـثالث عـشرة فئـة مـن          ويعتـرف   . ويتناول أحد أجـزاء التقريـر أمسـاء ألقليـات          
ــة الرومــا اجمموعــةاألقليــات، أكربهــا  ــة الــيت مســاء األومثــة مثــال عــن  ). الغجــر (لعرقي الطبغرافي

 قائمـة  إىل جانـب  تقطنـها أقليـة مـن الـسلوفينيني،       صـغرية   يف قريـة    للمعـامل  ألقليـات تستخدمها ا 
ه علـى اللوحـة الـيت       بـ ي كتبـت    بلغة األقلية املعنية علـى النحـو الـذ        السكانية  بأمساء املستوطنات   
 . القرية/حتمل اسم البلدة

 


