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مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة التاســـع    
 املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس /آب ٣٠-٢١نيويورك، 
 * من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

  التسميات األجنبية
ــة     ــاكن العامليـ ــاء األمـ ــة يف    : أمسـ ــسميات احملليـ ــة والتـ ــسميات األجنبيـ التـ

 املنشورات الفنلندية
 

 **مقدمة من فنلندا  
 

 ***موجز  
 

ات يف فنلنــــدا كتــــابني لغــــ، نــــشر معهــــد أحبــــاث ال٢٠٠٧-٢٠٠٢خــــالل الفتــــرة  
ــضمنان ــة   يتـ ــة فنلنديـ ــسميات أجنبيـ ــام  ف: تـ ــي عـ ــشرت. ٢٠٠٣فـ ــن   ُنـ ــستكملة مـ ــسخة مـ  نـ

 Maiden nimet suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi الـدليل 
، ] والفرنـسية واألملانيـة    ، واالنكليزيـة  ،ميةآ والـسا  ، والـسويدية  ،الفنلنديـة غات  للأمساء البلدان با  [
كن يف أمــاأمسـاء  [  Venäjän federaation paikannimiä: Oikeinkirjoitus-ja painotusopas و

 تــاتــب فيــه أمســاء األمــاكن بكل، كُ]وهــو دليــل للتهجئــة والتــشديد يف اللفــظ: االحتــاد الروســي
ــسرييلية و التيناألحــرف ال ــة وال ــة   ئحــسب هتجرتبــت أجبــديا  ي ــها باســتخدام األحــرف اهلجائي ت

 .يةالتينال
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النسخة الفنلنديـة   إلدخاهلا يف    مكان   سما ١٤٥ ٠٠٠ املعهد   فحص،  ٢٠٠٥ويف عام    
ومـن هـذه    . ٢٠٠٦، الـيت نـشرت يف عـام         أطلس العامل الصادر عـن جملـة ريـدرز داجيـست          من  

سـتعمال  العدا  وملا كان هذا األطلس مُ    .  يف املائة تقريبا من التسميات األجنبية      ٥األمساء، كان   
اص للتسميات األجنبية الفنلندية ولكتابة األمسـاء بـاألحرف     اجلمهور العام، فقد أويل اهتمام خ     

ــال ــة الــسرييلية  ،ةالتيني ــة بــاألحرف اهلجائي ــنمط القــومي  ، الــيت كانــت مكتوب  وذلــك حبــسب ال
يف املـستعملة  التـسميات  جمموعـة  ويشمل هذا األطلـس    . الفنلندي لكتابة الكلمة حسب نطقها    

 ، الـسابقة  ةفيالسـ غووي ومجهوريـة مقـدونيا ال     ،وبلغاريـا  ،سالروي وب ، وأوكرانيا ،االحتاد الروسي 
 .يف اليوناناملستعملة التسميات جمموعة وصربيا، كما يشمل 

 يف عـام    )أمساء أماكن  (PAIKANNIMETوقام السيد هريكو هاكولنني بتحرير كتاب        
بـة  وتـشمل هـذه القائمـة، املرتَّ      .  مـن أمسـاء األمـاكن الدوليـة        اسـم  ٦ ٢٠٠ ضم، الذي ي  ٢٠٠٦
واألمسـاء  . لـذكر  وأكثـر املواقـع الطبيعيـة جـدارة با        كـربى،  واملـدن ال   ، والبلدان ،ا، القارات أجبدي

كـثري منـها    فإن ال املدرجة يف القائمة مكتوبة بشكل ينسجم مع اللغة الفنلندية، وبعبارة أخرى،            
) ‘البحــر’، MERIمثــل (األمســاء والعبــارات العامــة أدرجــت أيــضا و.  األجنبيــةاتمــن التــسمي

 .وباللغة االنكليزيةللغات الرمسية للبلدان با
، أرســـل املعهـــد، حـــسب الطلـــب، قائمـــة بـــصيغ ٢٠٠٧ويف الربــع الثـــاين مـــن عـــام   

املـستعملة يف فنلنـدا إىل      ) الطرق املائيـة، واجلبـال    واملدن الكربى،   والدول،  (التسميات األجنبية   
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