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ــؤمتر األمـــم ــر املعـــين بتوحيـــد   مـ ــدة العاشـ املتحـ
  األمساء اجلغرافية

  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 
  *من جدول األعمال املؤقت) هـ (١١البند 

ــة     ــع اجلغرافي ــاجم أمســاء املواق ــات ومع ــات بيان : ملف
مثـــل (خـــدمات البيانـــات والتطبيقـــات واملنتجـــات 

        )املعاجم وخدمات اإلنترنت
  قواعد بيانات ومعاجم أمساء املواقع اجلغرافية وأصلها يف إستونيا    

    
  **موجز    

يتناول هذا التقرير خمتلف املوارد اللغوية الرقمية احلديثـة املتعلقـة باألمسـاء اجلغرافيـة يف                  
وتـضم قاعـدة    . إستونيا، واليت يتوىل مجعها بصورة أساسية معهد اللغة اإلستونية ومعهـد فـورو            

ــاكن    ــاء األم ــات أمس ــن     ١٤١ ٠٠٠ “KNAB”بيان ــر م ــا أكث ــم؛  ٤٠٠ ٠٠٠ســجل، فيه اس
 منها أساسا املساعدة يف حتديد األمساء اجلغرافية اإلسـتونية واألجنبيـة علـى حـد سـواء                  والغرض

وقاعـدة البيانــات هـذه غـري رمسيـة ولكــن وسـائط اإلعـالم تـستخدمها علــى        . وتوحيـدها لغويـا  
وهـي مقاطعـة    (وتضم قاعدة بيانات أمساء األمـاكن يف مقاطعـة فورومـا التارخييـة              . نطاق واسع 

ســجل مــن تلــك  ٢٤ ٠٠٠، حنــو “AVKA”، املعروفــة باســم )إســتونياتقــع يف جنــوب شــرق 
، أُجــري مــسح إلكتــروين  ٢٠١١ ويف عــام. املقاطعــة كمــا تــبني االســتعماالت احملليــة لألمســاء  

لبطاقــات فهــرس أمســاء املواقــع اجلغرافيــة وأصــلها احملفــوظ يف معهــد اللغــة اإلســتونية وعــددها    
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
التقرير الكامل، وميكن االطالع عليه باللغة الـيت قُـدم هبـا فقـط علـى املوقـع الـشبكي                 ) إستونيا(أعد بيتر بيل      **  

 .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegConf10.html: التايل
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ميكــن يف الوقــت احلاضــر   اإلنترنــت؛ والبطاقــة، ونــشرت البطاقــات علــى شــبكة  ٥٤٠ ٠٠٠
وبدأ العمل مبـشروع معجـم      . سوى تصفح الصور ولكن جيري حاليا إضافة بيانات نصية إليها         

وســيكون هــذا . ٢٠١٣ ، ومــن املقــرر إجنــازه يف عــام ٢٠٠٩ أمســاء األمــاكن يف إســتونيا عــام 
وسـيكون  . ٢٠١٣ ام، ومـن املقـرر إجنـازه يف عـ         ٢٠٠٩ املعجم أمساء األماكن يف إسـتونيا عـام       

مقـال عـن األمـاكن       ٦ ٠٠٠هذا املعجم مرجعا يقع يف جملد واحـد لعامـة النـاس، ويـضم حنـو                 
املأهولة بالسكان، واملعامل الطبيعية، وأصل األمساء، وطريقة نطقهـا، واسـتعمال أشـكال ظـرف            

ميـع بيانـات    وجيري جت . املكان والصيغ البديلة لألمساء يف املصادر التارخيية ويف اللغات األخرى         
. املعجـــم عـــن طريـــق مرفـــق إلكتـــروين لتجميـــع بيانـــات املعـــاجم يف معهـــد اللغـــة اإلســـتونية  

ــضم ــسماة    وت ــات امل ــي لدراســة أمســاء األعــالم اإلســتونية    ”قاعــدة البيان عــدد “ الثبــت املرجع
  .سجل ٤ ٤٠٠
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	يتناول هذا التقرير مختلف الموارد اللغوية الرقمية الحديثة المتعلقة بالأسماء الجغرافية في إستونيا، والتي يتولى جمعها بصورة أساسية معهد اللغة الإستونية ومعهد فورو. وتضم قاعدة بيانات أسماء الأماكن ”KNAB“ 000 141 سجل، فيها أكثر من 000 400 اسم؛ والغرض منها أساسا المساعدة في تحديد الأسماء الجغرافية الإستونية والأجنبية على حد سواء وتوحيدها لغويا. وقاعدة البيانات هذه غير رسمية ولكن وسائط الإعلام تستخدمها على نطاق واسع. وتضم قاعدة بيانات أسماء الأماكن في مقاطعة فوروما التاريخية (وهي مقاطعة تقع في جنوب شرق إستونيا)، المعروفة باسم ”AVKA“، نحو 000 24 سجل من تلك المقاطعة كما تبين الاستعمالات المحلية للأسماء. وفي عام 2011، أُجري مسح إلكتروني لبطاقات فهرس أسماء المواقع الجغرافية وأصلها المحفوظ في معهد اللغة الإستونية وعددها 000 540 بطاقة، ونشرت البطاقات على شبكة الإنترنت؛ ولا يمكن في الوقت الحاضر سوى تصفح الصور ولكن يجري حاليا إضافة بيانات نصية إليها. وبدأ العمل بمشروع معجم أسماء الأماكن في إستونيا عام 2009، ومن المقرر إنجازه في عام 2013. وسيكون هذا المعجم أسماء الأماكن في إستونيا عام 2009، ومن المقرر إنجازه في عام 2013. وسيكون هذا المعجم مرجعا يقع في مجلد واحد لعامة الناس، ويضم نحو 000 6 مقال عن الأماكن المأهولة بالسكان، والمعالم الطبيعية، وأصل الأسماء، وطريقة نطقها، واستعمال أشكال ظرف المكان والصيغ البديلة للأسماء في المصادر التاريخية وفي اللغات الأخرى. ويجري تجميع بيانات المعجم عن طريق مرفق إلكتروني لتجميع بيانات المعاجم في معهد اللغة الإستونية. وتضم قاعدة البيانات المسماة ”الثبت المرجعي لدراسة أسماء الأعلام الإستونية“ عدد 400 4 سجل.

