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  مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية 
  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٨البند 
      معاملة األمساء يف املكاتب: التوحيد الوطين

املمارســة اجليــدة اخلاصــة بتــسمية األمــاكن يف القــانون الــسويدي حلفــظ       
  ٢٠١١  و٢٠٠٦التقييمان اللذان أجريا يف عامي : التراث

  
  **موجز     

 فقرة بشأن املمارسة اجليدة اخلاصة بتسمية األمـاكن يف          ٢٠٠٠يوليه  /وزأدرجت يف مت    
كتيبان ووزعا علـى مجيـع البلـديات        أعد  ولتنفيذ هذه الفقرة،    . القانون السويدي حلفظ التراث   

 تعليقــات علــى تقيــيمني أجريــا لدراســة  ويــوردويقــدم التقريــر الفقــرة كاملــة  . ٢٠٠١يف عــام 
مـن تـأثري    لفقـرة والكتيـبني     لملعرفة ما كـان     تقييم  أول  ، أجري   ٢٠٠٦يف عام   و. آثارها احملتملة 

. تقريـر مطبـوع   صـيغة   ووزع استبيان على البلديات وقـدمت اإلجابـات يف          . حىت ذلك الوقت  
وتظهـر  . ألوللالستبيان ا استبيان ثان يكاد يكون مماثال      على البلديات   ، وزع   ٢٠١١ويف عام   

ــدأتالتقييمــات أن الفقــرة   ــة و تــصبح ب ــة ومفهومــة  معروف ــدرجييا مقبول لــدى فئــات اجملتمــع  ت
 بـشأن ازداد الـوعي    وقـد   .  معظم الـشؤون احملليـة املتعلقـة بأمسـاء األمـاكن           تتناولالسويدي اليت   

إال أن البلـديات    . شكلها اللغوي وهجائها  تناول  اعتبار األمساء جزءا من التراث الثقايف، وعند        
منتـديات  عقـد   دعو إىل املزيـد مـن الـدعم والتـدريب، واخلـرباء مـن أجـل التـشاور، و                  تزال تـ   ال

  .على اإلنترنت، من بني أمور أخرىمزيد من املواقع وقواعد البيانات إنشاء للنقاش و
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وقـع  و ميكن االطالع على التقرير بلغته األصـلية فقـط علـى امل            . أعد التقرير الكامل ستافان نستروم، السويد       **  

 .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html: التايل
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ــة هتــدف إىل إد     ــة أيــضا وصــفا لعملي يف  Meänkieli “املــانكييلي”راج وتتــضمن الورق
لية معترف هبا رمسيا يف الـسويد، هلـا نفـس املركـز القـانوين               لغة أق هي   “املانكييلي” و. القانون
وتعترب حكومة السويد، كجزء من استراتيجية سياسـية        . الفنلنديةاللغة  و “سامي”بلغة  اخلاص  

الوعي بأمساء األمـاكن بلغـات األقليـات        نشر  طريقة مفيدة لتعزيز    أهنا  د،  لتعزيز األقليات يف البل   
  .ذه األمساءهة ومحاي

  


