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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
ــج             ــة دم ــد عملي ــديات بع ــسابقة للبل ــشأن اســتخدام األمســاء ال توصــية ب

   البلديات
  

  ** من فنلندامقدَّم    
  

  ***موجز    
 اًمسـا مـن أمسـاء البلـديات نتيجـة       ١٢٠خالل السنوات العشر األخرية اختفى أكثر من          

وكــثًريا مــا تكــون . لعمليــة دمــج البلــديات يف فنلنــدا، ويبــدو أن هــذا التوجــه ال يــزال مــستمًرا 
دية الرئيسية معلومـات    اسم البل حبيث ال يوفر     البلدية اجلديدة واسعة جًدا      التحالفاتمساحات  

  .وقد سبَّب التحول كثًريا من اخللط يف كيفية اإلشارة إىل هذه األماكن. عن املوقعكافية 
ويؤكد جملس اللغة الفنلندية أنه على الـرغم مـن فقـدان الكـثري مـن البلـديات ملركزهـا                      

السـم املكـان    وتعـد أهـم مهمـة       . الفعلية وأمساؤها ال تزال موجودة    فمواقعها  اإلداري املستقل،   
  .واسم املكان أيًضا جزء من هوية سكانه. هي حتديد موقعه املرجعي

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
  .من إعداد سريكا بايكاال، معهد أحباث اللغات يف فنلندا  **  
 :التـــــــايلاملوقـــــــع فقـــــــط علـــــــى األصـــــــلية ، باللغـــــــة  الكامـــــــللتقريـــــــراميكـــــــن االطـــــــالع علـــــــى   ***  

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 
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ويوصي جملـس اللغـة الفنلنديـة بـأن تـستمر اإلشـارة إىل البلـديات الـسابقة الـيت جـرى                        
ضمها يف بلدية واحدة كبرية بأمسائها القدميـة، متاًمـا كمـا كـان احلـال بالنـسبة لقراهـا املركزيـة          

 ومن األفضل، وخاصـة عنـد إرشـاد النـاس إىل       .السابقة، ما مل تكن هلذه البلديات أمساء أخرى       
مكان معني أو إعالمهم خبطـر مـا، أن يـستخدم االسـم املعـروف املعـيَّن علـى خريطـة بـسيطة،                       

  .والذي حيدد املوقع بأكرب قدر ممكن من الوضوح
ــة     ــسية ويكــون اســم البلدي ــدة ضــرورًيا  الرئي ــة  اجلدي ــة اإلداري ــد اإلعــالم  مــن الناحي عن

  االنتخابــات البلديــة اجلديــدة بأســرها أو مجيــع الــسكان فيهــا، مثــل مــسائل  باملــسائل الــيت هتــم
أو اخلـــدمات أو االلتزامـــات العامـــة هـــام املغـــري ذلـــك مـــن  وأوالـــضرائب والرعايـــة الـــصحية 

  .الصلة ذات
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	ويوصي مجلس اللغة الفنلندية بأن تستمر الإشارة إلى البلديات السابقة التي جرى ضمها في بلدية واحدة كبيرة بأسمائها القديمة، تمامًا كما كان الحال بالنسبة لقراها المركزية السابقة، ما لم تكن لهذه البلديات أسماء أخرى. ومن الأفضل، وخاصة عند إرشاد الناس إلى مكان معين أو إعلامهم بخطر ما، أن يستخدم الاسم المعروف المعيَّن على خريطة بسيطة، والذي يحدد الموقع بأكبر قدر ممكن من الوضوح.
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