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 مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية 
 2017آب/أغسطس  17-8نيويورك، 

 *األعمال املؤقت )ب( من جدول 9البند 
 التوحيد الوطين: معاملة األمساء يف املكاتب

   
 خدمة متاحة على اإلنرتنت للتعريف أبمساء املستوطنات يف فنلندا   

  
 **موجز  

بنشـــه   ـــه  ألســان املســـتودنا  اللنانديـــ   والل ـــه   2016قــام مد ـــد لنـــا   نانــدا   عـــام  
، حيــــــ    ـــــــن /http://kaino.kotus.fi/asutusnimihakemistoمتــــــا  لىــــــان عاــــــ  الدنـــــــوان الشــــــب   

االّدالع عاـ  أسـان عيـل الباـدا  والباـدف  اللنانديـ ، ب  جانـ  بموعـ  ابـرة مـن الرـه   والل ـه ، 
قيــد، طادــ  برــل  رايســي  الرــحلي   21 000الــ جي يــهجي هدينــا لنتلــام والــ جي وتــوجي عاــ   ــو 

ممّـــن وتـــاجون ب  ا ـــتءدام األســـان الرـــحيح  لامســـتودنا    عما ـــم   واملرتعـــ  ومـــوسل  الســـاطا 
ومتنـــذ  ـــ ة املدمـــ  املتاحـــ  عاـــ  اقنرتنـــت ا ـــتماب  لرـــهارا  مـــؤمته األمـــم املتحـــدة املدـــ  بتوحيـــد األســـان 

  7/9و  7/5و  1/4اجلنها ي  

ي  ترــــه ل  الرــــحيح لأل ــــالي والررــــد مــــن الل ــــه    األ ــــا   ــــو  دهيــــ  املســــتءدم   
ق من األ اوب املوص  با ل تاب  ا م ما واال ـم الـ جي يلطاـق ألسان  ويستطيل املستءدم  أيضا التحرّ ا

ق من موقل م ان ما  ووـد  املؤرـه عا   ّ ان بادي  قاام  أو  ابر   و  ن لامستءدم  أيضا التحرّ 
حـــاال  املســـتودنا  األصـــنه املراددـــ  الـــهب  رـــل يـــا اـــذ باديـــ ، امـــا يلدطـــ  ا ـــم الباديـــ  واملراددـــ    

 البادي   من
و تـــ ل  املـــا ة املتاحـــ  عاـــ  اقنرتنـــت   مدلم ـــا مـــن أســـان للانـــ  اللنانديـــ   و لـــدر  األســـان  

الســويدي  املها  ــ  للنســب  ب  املنــادق النناايــ  الانــ ، ب  جانــ  بدــص األســان للانــ  الرــامي   يمــا طــ  
 
 

 * E/CONF.105/1  
، مد ـــــد لنـــــا   نانـــــدا  والترهيـــــه متـــــا  عاـــــ  الدنـــــوان الشـــــب   يســـــتو ليندا-ألعـــــّد الترهيـــــه ال امـــــذ بوا ـــــط   ينـــــا مـــــاي ** 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf 11.html  للانـــ  الـــهب قلـــدم يـــا  رـــ ، ورمـــ ة او يرـــ   ـــو
E/CONF.105/77/CRP.77  

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/77/CRP.77
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/77/CRP.77
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لقضـا   ب  أسـان املـدن والباـدف  والرـه ، وتـوجي الل ـه  عاـ  أسـان املنادق الواقد    مشال  نانـدا  و 
أج ان من الره  واملدن وأسان منادق   ني    حال  وا له منذ  ـ ة املداومـا   ويتضـمن الل ـه  أيضـا 

 ال يتضمن أسان  ها   امل ارع واألمالك الدراري   و بدص أسان األماان التماري  واملواقل النرا ي   و 
التابدـــ  لا ياـــ  الودنيـــ  ملســـن األراضـــ     نانـــدا  MapSiteوقـــد ب ربـــ  بدـــص األســـان  دمـــ   

(https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka  ــــــــ   ــــــــهاا   بــــــــ ــــــــين االدــــــــالع عا /(، ممــــــــا يت
اطـــه  ل اجلنها يــ  تنطيـــ  نــاك أيضـــا  ــهاا  مرـــاحب  لــبدص البيـــا   قس ــار الاملســتودنا  ومواقد ـــا  و 

  املم ن  لترهي  بدص أنواع األسان
 


