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 باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة المعني
 2019دورة عام 
  2019أيار/مايو  3 -ل نيسان/أبري 29نيويورك، 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 5البند 
التقارير المقدمة من الحكومات عن الحالة في بلدانها 

 وعن التقدم المحرز في توحيد األسماء الجغرافية
   

 تقرير هنغاريا  
  

 موجز**  
 

 كذذذذذذانون ال ذذذذذذا /  20إىل  2017آب/أغسذذذذذذذذذذذذذذذط   1يغطي هذذذذذذقا الالرير المتد املماذذذذذذدد من  
 .2019 يناير

 األساس القانوني  
كور  ب ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ن   - (14-)حذذذذاشر ع ذذذذذذذذذذذذذذذر - 303/2007ال يزال املرسذذذذذذذذذذذذذذذو  ا  ومي رق   
األمساء اجلغرافية الرمسية يف هنغاريا ي ذذذذذذ ل األسذذذذذذاو اللانو  لاوحيد األمساء اجلغرافية يف  وتسذذذذذذ يل وضذذذذذذ 

 مساء اجلغرافية.البلد ولن اط الل نة اهلنغارية املعنية باأل
ووفلا هلقا املرسذذذذذذذذو ، تاوىل الل نة اهلنغارية املعنية باألمساء اجلغرافية مسذذذذذذذذؤولية وضذذذذذذذذ  أمساء املعا   

املاشية )املناظر الطبيعية والاضذذاري  واألاذذ ال اهليدروغرافية(، وأمساء املنالط الطبيعية ا،مية، ومعا  النلل 
د. وتسذذذذذذدر الل نة امل ذذذذذذورد ب ذذذذذذ ن أمساء الوحداع ا شارية واملنالط واالتصذذذذذذاالع، واملعا  الريمية الصذذذذذذغ  

ا،لية وأجزاء من املنالط ا،لية واألماكن العامة )ال ذذوارو والسذذاحاع( ومعا  النلل ال انوية. وهي مسذذؤولة 
أيضذذذذذذذذا عن اسذذذذذذذذاجدا  الاسذذذذذذذذمياع األجنبية واألمساء بلغاع األقلياع. ويل  ا ا  اللراراع ب ذذذذذذذذ ن األمساء 

 

 * GEGN.2/2019/1. 
أعد الالرير ال امل كل من تاماو كوو وغابور مي يسي وأتيال مارتونمي وبيال بوكويل من الل نة اهلنغارية املعنية باألمساء  ** 

، https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1 st_session_UNGEGN.htmlاجلغرافية. وسيااح الالرير يف املوق  
 .GEGN.2/2019/53/CRP.53باللغة اليت قد  هبا فلط، بوصمه الوثيلة 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://undocs.org/ar/https:/unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1%20st_session_UNGEGN.html
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 GEGN.2/2019/53 

 

2/3 19-02359 

 

ا شارية ضذذذذذذمن نطا  سذذذذذذلطة السملان  وتل  تسذذذذذذمية املنالط ا،لية ضذذذذذذمن نطا  سذذذذذذلطة ر ي  اجلم ورية  
 تل  تسمية األماكن العامة وأجزاء من املنالط ا،لية ضمن نطا  سلطة ا  وماع ا،لية. بينما
 

 أسماء الوحدات اإلدارية  
 ا قليمية ألغراض ا حصاءاملنالط وفلا لاسمية االحتاش األورويب لل ماعاع   

مت منطلة كوبي 2018كانون ال ا /يناير   1يف   ماغيارورسذذاحب بسذذ  تسذذمية االحتاش  - ، ُقسذذت
 األورويب لل ماعاع ا قليمية ألغراض ا حصاء إىل جزأين مها بوشابست وملالعة بست.

 
 اس  امللالعة  

وقد ا ق السملان هقا . “Csongrád-Csanád”إىل ملالعة  “Csongrád”يغ ر اسذذذذذذذذذذذذذ  ملالعة  
 .2020اللرار، القر سيدخل حيز النما  يف حزيران/يونيه 

 
 أنشطة اللجنة الهنغارية المعنية باألسماء الجغرافية  

علدع الل نة سذذذذذت شوراع منق انعلاش مؤمر األم  املاحلدد ا اشر ع ذذذذذر املعأل باوحيد األمساء  
 قرارا، مبا يف  لك ما يلي: 37بنداً، وا قع  73اجلغرافية، وناق ت 

أمساء البلدان: ناق ذذذذت الل نة ملتحظ. وظلت الصذذذذيغة اهلنغارية  سذذذذواتيأل/ ل ة إسذذذذواتيأل هي  • 
”Szváziföld/Szváziföldi Királyság“  .إثر صذذذذذذذذذدور أنباء رمسية تميد تغي  اسذذذذذذذذذ  سذذذذذذذذذوابيلند

إىل  “Fehéroroszország”صذذذذذذذذذذذذذذذيغذذذذذة اهلنغذذذذذاريذذذذذة وعلى نم  املنوال،   تؤيذذذذذد الل نذذذذذة تغي  ال
”Belarusz“  ألن الصيغة اهلنغارية تلو  على أس  تارخيية سليمة وال تنطور على م اكل من

 الناحية اللغوية.
 “ Kazan ”اسذ  أجن  جديد: فيما خي  عاصذمة و ورية تاارسذاان، وضذعت الل نة الصذيغة  • 

 (.“Kazán”و  “Kazány”و  “Kazany” )قابان( )من بظ الصيغ األخرى املساجدمة
وتاعلط معظ  اللراراع واآلراء األخرى ب مساء األماكن اليت ت اسذذذذذذذذي أمهية على الصذذذذذذذذعيد ا،لي،  

 م ل ال وارو واملزارو واجلسور.
 

 المعجم الجغرافي لهنغاريا  
تاع د إشارد اجليوشيسيا واالسا عار عن بعد وشا رد األراضي الاابعة للم ا  ا  ومي للعاصمة  

بوشابسذذت قاعددا البياناع اصاصذذة باملع   اجلغرايف هلنغاريا. وياضذذمن املوق  ال ذذب ي لضشارد بع  األم لة 
ك شعما للنطط والنسذذذذذذذ  ، و لMP3باألجبدية الصذذذذذذذوتية الدولية، با ضذذذذذذذافة إىل امللماع الصذذذذذذذوتية بصذذذذذذذيغة 

 .(1)اللمظي الصحليحلظ

__________ 
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عن لريط العمل امليدا   10 000: 1ويغطي م ذذذذروو توحيد األمساء اجلغرافية للجرا ط مبلياو  
 يف املا ة من البلد.  70ك زء من املع   اجلغرايف هلنغاريا نسبة 

ب ي للم ا  ومي ن االلالو على أحدث البياناع عن املسذذذذذذذذذذذاولناع وأجزا  ا يف املوق  ال ذذذذذذذذذذذ 
 .(2)ا حصا ي اهلنغارر املركزر

 

__________ 

 .www.ksh.hu/apps/hntr.egyeb?p_lang=EN&p_sablon=LETOLTESانظر  (2) 
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