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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية

 2021دورة عام 

 2021أيار/مايو  7-3افتراضي، اجتماع 
 *من جدول األعمال المؤقت  12البند 

األسمممممممممممماء الجغرافيممة بمماعتبممارومما ، ممافممة وترا،مما  ووويممة  
فيهما لغماا الومممممممممعوغ األاممممممممم يمة ولغماا األ  يماا  بمما

 اإل  يمية ومسائل تعدد ال غاا وال غاا
   

عادة تسمية المساحاا     الطبيعية في ألمانيا المناطق غير المسماة: تسمية وا 
  

 موجز**  

تشككككسل أ ككككمار المناعر الإبي يا،  لأل جان  األ ككككمار الج،رافيا األارة، عنالككككر  اما في الترا   
الثقافي والهويا اإلقليميا. وفي ألمانيا، وعلأل عسس أ مار األماسن وأ مار الشوارع، ال تحعأل أ مار المناعر 

ضككككافا  لأل عدد من أ ككككمار الم ككككاحات الإبي يا القديما الإبي يا بت ريف ر ككككمي أو تتمتم بحمايا ق انونيا. وا 
)ال،ابا ال كككودارا، التي يمسن ال ثور عليها في الارااإ القديما، ثما عدد سبير من  شكككزاراتزالدوالرا كككاا مثل 

األ ككككككمار التي  ي في سثير من األحيان أقل ا ككككككتادامًا وأقل شككككككيوعًا، ي،إي أجاار ألكككككك،ر من الم ككككككاحات 
ا. فزي الماضي، سان ا تادام أ مار الم احات الإبي يا محدودا ب ب  القيود المزروضا علأل ضيق الإبي ي 

م احا لحااف الارااإ المإبوعا. و ا  ي م ألا تقييم وااتيار أ مار الم احات الإبي يا مإروحا مجددا 
 رة الارااإ.اللحااف وغير المقيَّدة بمقياس لقراق َّما الم “geoviewers”اآلن في علر ُنُعم 

  

 

 * GEGN.2/2021/1. 
 أعكككككككد الكتكقكريكر الكسكككككككامكككككككل أنكككككككدريكككككككاس ديكسكس، مكن مك كهكككككككد الكجك،كرافكيكككككككا بكجكككككككامك كككككككا بكككككككامكبكر  فكي ألكمكككككككانكيكككككككا. و ككككككككككككككيكسكون مكتكككككككاحكككككككا  ** 

د م بككككككهكككككككا فككككككقككككككإ، فككككككي وثككككككيككككككقكككككككا تككككككحككككككمكككككككل الككككككرمككككككا  ، عككككككبككككككر الككككككرابككككككإ GEGN.2/2021/45/CRP.55بكككككككالككككككلكككككك،كككككككا الككككككتككككككي قكككككككُ
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021. 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021
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، قكام الج،رافي  ربرت لييكدسكخ باإوة منهجيكا  كامكا في ر ككككككككككككككم اريإتكخ الم نونكا 1983وفي عكام  
”Deutschland.: Landschaften, Namen und Abgrenzungen“ (” ألمانيا: الم كككككككككاحات الإبي يا

. فزي اريإتخ، ُأدرجت أ ككمار الم ككاحات 1:1  000 000 ا، التي ُوضكك ت بمقياس“وأ ككماؤ ا وت ليم حدود ا
الإبي يا وفقا لم ايير لكككككككارما، مثل ا كككككككتادامها الم كككككككتمر في الارااإ الإبوغرافيا وس ل  في الحياة ال اما 

؛ و كككتسون الابرات التي ُجم ت في تل  ال مليا 2017ُنقحت الاريإا آار مرة عام علأل مدة فترة إويلا. و 
موضكم نقا  و كتشكسل أ كا كا لموالكلا تإوير ر كم الاريإا وعمل اللجنا الدااما األلمانيا الم نيا باأل كمار 

 الج،رافيا.

 :وللاريإا جانبان ملزتان للنعر 

  نا  مناإق متداالا ت،إيها أ مار ماتلزا للم احات الإبي يا  - 

ومن نكاحيكا أارة،  نكا  ال كديكد من المنكاإق غير الم ككككككككككككككمكاة و ي تمثكل في ال،كالك  الم ككككككككككككككاحكات  - 
 الإبي يا األو م نإاقا واألقل تنعيما.

ن وتشككككسل المناإق غير الم ككككماة، بشككككسل ااج، ملككككدر  اعاا داام لم ككككتادمي الارااإ. ويبدو أ 
 نا  حاجا سبيرة  لأل ال ي  ضككمن م ككاحا إبي يا محددة بوضككو  تحمل أ ككمار االككا بها. وسثيرا ما يلجأ 
النكاس  لأل الارااإ التي يسون فيهكا اإلقليم الوإني مق ككككككككككككككمكا تق ككككككككككككككيمكا دقيقكا، من منعور علمي،  لأل منكاإق 

يا أو نوع التربا أو ال،إار متداالا، تسون فيها األ كككككككمار م كككككككتندة  لأل م ايير من قبيل ال كككككككمات الإبي  غير
 األرضي أو المناخ.

وفي المقكابكل، ال يولأل أبكدا أع اعتبكار للجوانك  الثقكافيكا أو التكاريايكا. فزي ألمكانيكا، وسمكا  و الحكال  
ا، ال ع “تلككككنيف الم ككككاحات الإبي يا”) “Naturräumliche Gliederung”في بلدان أارة، يشككككمل  ل  

ماضككككككككي في سلا من ألمانيا الشككككككككرقيا وألمانيا ال،ربيا سأ ككككككككاس للتاإيإ ُوضككككككككم بدرًا من ام ككككككككينات القرن ال
المساني. فاأل كككككمار الم كككككتادما للم كككككاحات الإبي يا  ي أ كككككمار تقليديا في جار منها، ولسنها، في سثير من 
األحيان، ُوضكككك ت وُجم ت حديثا. والت ككككميات مشككككتقا في ال،ال  من علم أشككككسال األري )الجيومورفولوجياا 

ت شكاا ا في الحياة اليوميا. بيد أن ويسيبيديا روجت له ا النوع من التلكنيف ولم كمار المرتبإا بخ و ي لي ك 
في ال ككككككككنوات األايرة ألنخ من األ ككككككككهل تداولخ حتأل من قبل عاما الناس. غير أن ال مليات الماتلزا لت يين 

نز ككككككخ، ي اد في ال،ال   إ ق   الحدود والالإ بين األ ككككككمار يالقان مجددا حالا من عدم اليقين. وفي الوقت
 أ مار جديدة علأل الم احات الإبي يا أل با  تجاريا.

 


