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 بتوحيد مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين
 األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 
 *املؤقتجدول األعمال  من ٤البند 

تقارير احلكومات عن احلالة يف بلداهنا وعـن        
التقدم احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافية منذ       

   ملؤمتر الثامنا
 تقرير فنلندا  

 
 **مقدم من فنلندا  

 
 ***موجز  

 
تقدمي توصيات معيارية من أجل أمساء األمـاكن        يف   فنلندا احلق    ملعهد أحباث اللغات يف    

 وتــستند هــذه التوصــيات إىل  . القيــام بــذلكومــن مــسؤولياته الفنلنديــة والــسويدية والــساءمية 
 . وإىل التاريخ الثقايف، والتقاليد احمللية، واملتطلبات العملية للحياة اليومية،اعتبارات لغوية

ــرة    ــدى مســاء األضــيف إىل جمموعــة  أُ، ٢٠٠٦-٢٠٠٢وخــالل الفت معهــد األحبــاث  ل
 . اسم من األمساء الشمالية الساءمية١ ٠٠٠ اسم، منها ١٩ ٠٠٠حوايل 

 
 

 * A/CONF.98/1. 
الـدائرة الوطنيـة ملـسح األراضـي        من إعداد سريكا بايكاال، معهد أحباث اللغات يف فنلنـدا وتيمـو ليـسكينن،                ** 

 .فنلندا يف
 . A/CONF.98/1/32/Add.1 الوثيقةوصفهالنص الكامل للتقرير يصدر باللغة االنكليزية فقط ب *** 
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ــة الــيت    دقيقويقــوم معهــد األحبــاث بتــ    ــة الوطني ــرار األمســاء يف اخلــرائط الطبوغرافي  وإق
ان التركيـز   ، ك ٢٠٠٧-٢٠٠٤ فخالل الفترة    .تنتجها الدائرة الوطنية ملسح األراضي يف فنلندا      

يف هذا العمل على األمساء الالبلندية والساءمية يف أقصى الشمال، وذلك هبـدف إعـداد قاعـدة                 
. ٢٠٠٧بيانات طبوغرافية من أجل الدائرة الوطنية ملسح األراضي تشمل البلد بكامله يف عـام               

 .األمساء الساءمية والفنلندية يف املنطقةكال كما مت مجع عدد كبري من 
ــأثر   ــد تـ ــديات    وقـ ــل البلـ ــدا بـــشكل رئيـــسي بإصـــالح هياكـ ــاء يف فنلنـ ــيط األمسـ ختطـ
ض عـدد البلـديات عـن طريـق دمـج البلـديات،         يفختواهلدف من هذا اإلصالح هو      . واخلدمات

 أصـدر معهـد أحبـاث اللغـات يف فنلنـدا توصـية              ،وهلـذا الـسبب   . بلديـة تقريبـا    ٢٠٠حـىت   مثال،  
وأكثـر التوصـيات أمهيـة بـشأن        . األمسـاء اجلديـدة   تباعهـا عنـد اختيـار       ابشأن املبادئ اليت ينبغـي      

احلضرية كانت التوصية اليت تقدمت هبا جلنة أمسـاء األمـاكن يف مدينـة هيلـسنكي                املناطق  أمساء  
بشأن تكرمي ذكـرى األفـراد، والـشركات، واجملتمعـات، عنـد ختطـيط أمسـاء أمـاكن جديـدة يف                 

 .هيلسنكي
كما مت إصدار منشورات جديدة تتعلق بأمساء األمـاكن األجنبيـة، بـشكل رئيـسي مـن                  

هتجئـة أمسـاء   بـشأن أمنـاط   وكانت احلاجة ماسة جـدا إىل دليـل      . أجل استخدام وسائط اإلعالم   
 .األماكن والتشديد على مقاطعها يف االحتاد الروسي

رافيـة، وهـو قاعـدة بيانـات        وحتتفظ الدائرة الوطنية ملسح األراضي بسجل لألمسـاء اجلغ         
 للمــساعدة يف توحيــد األمســاء اجلغرافيــة وتقــدمي  تعــداجلغرافيــة وللخــرائط أُاألمــاكن ألمســاء 

جتديـد موقـع    مت  كمـا   . املعلومات اجلغرافية الوطنيـة مـن أجـل إنتـاج البيانـات املتعلقـة بـاخلرائط               
 األراضي يف فنلندا وتتعلـق      ، وهو خدمة جمانية تقدمها الدائرة الوطنية ملسح       (MapSite) اخلرائط

 .www.karttapikka.fiعلى موقع الشبكة اآلن  وهي متاحة شبكة،باخلرائط على ال
ــة باألمســاء         ــصلة املتعلق ــشورات ذات ال ــة باملن ــل قائم ــدا الكام ــر فنلن ــشمل تقري ــا ي كم

 .اجلغرافية وتوحيد األمساء يف فنلندا
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