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التوحيددد الددوايني اةيالددة ا داهيددة للويندداا الوا يددة املع يددة
ابألمسدداء اجلغرافي ددة والتشد دريعاا والإلياا دداا وا جد دراءاا
املتصلة هبا
الشباة الإلويدية لألمساء اجلغرافية
موجز**
أُنشئت شبكة األمساء اجلغرافية يف عام  201٣يف نطاق مسؤولية وزارة اخلارجية السويدية .وقـد
جاء إنشـاهاا لتتوعيـة يكيةيـة يو يـد ااـتأدام أمسـاء البتـداي األجنبيـة وغملاـا مـن املواقـا اجلغرافيـة امل مـة،
ويبــادل أف ــم املماراــاا يشــغرا .والغــرت من ــا اــو يــوفمل التوجي ـ وإاــداء املشــورة أو يميــدت التو ــياا
يشــغي المي ــاف الةرديــة املتألتميــة ألمســاء ،ل فيمــا يتألتــف سمســاء األمــاين فحســق ،يــم أي ــا فيمــا يتألتــف
سمســاء اــتطاا املرافــف الألامــة واأللميــاب الوجيةيــة .واــيتراب وغــا موــطتحاا لتغــة الســويدية يف اـ ا
الودد ،وايُشتا عتى ايباع ممارااا جيدة يف جمال أمساء األماين.
ويألم ــم ش ــبكة األمس ــاء اجلغرافي ــة عت ــى يش ــتيا التو ي ــد فيم ــا ـ املمارا ــاا املتألتمي ــة سمس ــاء
األماين وإاداء املشورة يشغي ييةية يرمجة أمساء األماين األجنبية يف خمتتف احلالا الرمسية ،مثم إعداد
التميــارير اارباريــة .ويــوفر أي ــا األمســاء الوــحيحة لتمواقــا اجلغرافيــة لتغــة الســويدية ،ويســداب املشــورة
يشــغي ييةيــة ااــتألما ا ،لــا يف دلــا ااــتأدام الأل مــاا الوــويية يف التغــة الســويدية والتغــاا الو ـامية.
ويُنشر املألتوماا واملشورة والتو ياا املتألتمية هب ا األمر عتى اانرتنت.
ويتغلف شبكة األمساء اجلغرافية من أوثف اجل اا املشارية ع قةً ألنشطة الرمسية املتوتة سمساء
األمــاين الســويدية وأيثراــا أ:يــة ،وا ـ و ايئــة اخل ـرا ا واملســا ة والألميــاراا الســويدية ،ووزارة اخلارجيــة،
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ومأل ـ ــد التغـ ــة والةولكتـ ــور ،لـ ــا يف دلـ ــا جمتـ ــس التغـ ــة السـ ــويدية ،وجامألـ ــة أويسـ ــال ،واملريـ ــز السـ ــويداب
لتموــطتحاا ،وااداعــة الســويدية ،املأل ــد الســويداب لتمألــايمل ،ودا ــرة الرتمجــة الســويدية يف األمانــة الألامــة
جملتس الحتاد األورويب ،ومأل د التغاا الةنتندية.
ويُ ّشــكم اجل ــاا املشــارية فريميــا أاااــيا ،ويكةــم ،جنبــا إا جنــق مــا الشــبكاا اخلا ــة هبــا،
متثي وااا النطاق ألفكار شبكة األمساء اجلغرافية ويو ياهتا يف اجملتما.
وممثــم مأل ــد التغــة وفولكتــور اــو ر ــيس شــبكة األمســاء اجلغرافيــة ،يينمــا ثّــم أمين ــا الألــام وزارة
اخلارجيــة .ومتمــا الشــبكة مــن ث ـ م إا أريــا م ـراا يف الســنة يــدعوة مــن األم ـ الألــام .و ــوز لتشــبكة
انتأاب أع اء ُجدد ر ل اجتماعاهتا ،مىت رأا دلا غرورف .و كن لألع اء أي ـا أي يـدعوا اخلـ اء
واحملاغرين دواب الوتة لتمشارية يف اجتماعـاا مألينـة .ويشـارك األع ـاء يوـةت م ممثتـ عـن من مـاهتم،
ل يوةت م الشأوية .وأاب ع و يتأل ر ااتمرار مشاريت  ،يكوي مسؤول عن اقرتا يديم حيم حمت .
ويُستش ــار ش ــبكة األمس ــاء اجلغرافي ــة يف المي ــاف املتألتمي ــة لس ــا م األمس ــاء األجنبي ــة يااتش ــارهتا
فيمــا ـ الــدليم الرمس ـ لــوزارة اخلارجيــة يشــغي ييةيــة ااــتأدام أمســاء األمــاين األجنبيــة ،عتــى اــبيم
املثـ ــال .ويسـ ــت دو الـ ــدليم مـ ــوجة املكايـ ــق والسـ ــتطاا وا يئـ ــاا احلكوميـ ــة ،لكـ ــن يسـ ــتأدم أي ـ ــا
الوــحةيوي وعامــة اجلم ــور .ويت ــمن أمســاء البتــداي وأمســاء ويــالا الحتــاد األورويب .ويت ــمن ي ـ لا
يرمجة ألمساء الستطاا واملن ماا امل مة يف السويد ،ع وًة عتى األلميـاب يف الـدوا ر الرمسيـة ،إا التغـاا
اا نكتيزية والةرنسية واألملانية وااابانية ،وإا التغت الةنتندية والرواية يف يألض األ ياي.
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