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مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيـد       
 األمساء اجلغرافية 

 ٢٠٠٧أغسطس /  آب٣٠-٢١نيويورك، 
 * من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

   التسميات األجنبية 
 ديةاألمساء اإلستونية يف اللغة الفنلن  

 
 **مقدمة من فنلند  

 
 موجز  

الفنلنديــة واإلســتونية لغتــان نــسيبتان تنتميــان إىل أصــل واحــد، وهبمــا عــدد كــبري مــن    
ومـن  .  دائمـاً متطابقـة  ليـست غـري أن حمتويـات الكلمـات وطريقـة صـرفها        . الكلمات املشتركة 

 املتعـارف عليهـا     بني املشاكل هناك مشكلة ما إذا كان ينبغي تطويـع أمسـاء األمـاكن اإلسـتونية               
أي أمســاء أجنبيــة أخــرى متامــاً  علــى غــرار إىل اللغــة الفنلنديــة، ومــا إذا كــان ينبغــي تــصريفها   

وكــان يوصــى ســابقاً بتطويــع الكلمــات يف األمســاء . لكلمــات الفنلنديــة املقابلــةعلــى غــرار ا أو
 .صريفها وفقاً لهتاإلستونية اليت يوجد هلا مقابالت يف اللغة الفنلندية وفقاً للنطق الفنلندي و

، نظر جملس اللغة الفنلنديـة التـابع ملعهـد حبـوث لغـات فنلنـدا يف                 ٢٠٠٤ويف ربيع عام     
ــاالً           ــة امتث ــة العام ــادئ التوجيهي ــن املب ــة م ــرر التوصــية مبجموع ــتونية وق ــاء اإلس ــصريف األمس ت

ووفقــاً . للتوصــيات الــيت صــدرت يف مــؤمترات األمــم املتحــدة املعنيــة بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة
، ينبغــي االحتفــاظ بأمســاء اللغــات األجنبيــة يف أشــكاهلا األصــلية قــدر   هــذهللمبــادئ التوجيهيــة

 .دم تطويعها إىل اللغة الفنلنديةاإلمكان وع
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 : جملس اللغة الفنلندية فيما يليوتتمثل املبادئ الرئيسية للتوصيات اليت أصدرها 
ري تـصريف أي أمسـاء مـستعارة       جيري تصريف األمساء اإلستونية متاماً كما جي       )أ( 
ويعها إىل ـمبعــىن كلمــات أجنبيــة مل يــتم تطــ    (دية ـرى تــرد يف نــصوص فنلنــ  ــــ ات أخـمــن لغــ 
 ؛)الفنلندية
مبعـىن أنـه    (القدمية اليت صـارت اصـطالحية       ) القليلة(جيب احلفاظ على األمساء      )ب( 

، Tartto  (Tartu)، وTallinna (Tallinn) مــــن قبيــــل ):جــــرى تطويعهــــا إىل اللغــــة الفنلنديــــة
وتَتـــرجم النقـــاط الرئيـــسية يف اجلـــزء . Saarenmaa (Saaremaa) ، و Hiidenmaa (Hiiumaa)و

-fi Itä-Virumaa   < Ida:احملـدِّد مـن األمسـاء متامـاً كمـا لـو كانـت أمسـاء أمـاكن أجنبيـة أخـرى           

Virmuaa) ”ا الشرقيةمفريمو“(و ،fi Länsi-Virumaa < Lääne-Virmuaa) ”؛)“غربيةفريموا ال 
تــصّرف األمســاء الــيت جــرى تطويعهــا بالكامــل إىل اللغــة الفنلنديــة باعتبارهــا     )ج( 

 كلمات فنلندية؛ 
 ال يتم متييز أمساء املعامل الطبيعية والسكنية عن طريق أي تصريف خمتلف؛  )د( 
ميكــن لألشــخاص الــذين جييــدون اللغــة اإلســتونية تــصريف األمســاء اإلســتونية  )هـ( 
 .ريف الفنلنديتبعاً للتص

 


