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ــين     ــع املعـ ــدة التاسـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ مـ
 األمساء اجلغرافية بتوحيد

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠ إىل ٢١نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٩البند 

   معاملة األمساء يف املكاتب: التوحيد الوطين
 قانون حفظ أمساء األماكن والتراث  

 
 ** من السويدةمقدم  

 
 ***موجز

، كانت هناك فقرة إضافية مدرجة يف قـانون حفـظ التـراث             ٢٠٠٠يوليه  / متوز ١حىت   
عمليـات الدولـة    يف  “ ة لتـسمية األمـاكن    حـسن ممارسـة   ”بالسويد، تـنص علـى وجـوب مراعـاة          

قـانون  ’ويشار إىل هذا القانون أحيانا يف ترمجات انكليزيـة أخـرى بوصـفه              . واحلكومات احمللية 
 .‘اآلثار والنفائس القدمية

ويشرف جملس التراث الوطين يف السويد على تطبيق القانون على الصعيد الوطين، مبـا               
ث الـوطين، يف حماولـة لتعزيـز        وقـد أصـدر جملـس التـرا       . يف ذلك حفـظ أمسـاء األمـاكن وإدارهتـا         

ــام        ــصورا يف عـ ـــبا مـ ــاكن، كتيـ ــسمية األمـ ــة بتـ ــرة املعنيـ ــذ الفقـ ــسري وتنفيـ ــه ٢٠٠١تفـ  عنوانـ
. “تفـسري وتطبيـق ممارسـة حـسنة لتـسمية األمـاكن         :  “ألمـاكن والتـراث   حفظ أمسـاء ا    قانون”

علـى مجيـع   وقد وزع هذا الكتيب، الذي ال يزال متاحا باللغة السويدية فقط حـىت اآلن، جمانـا        
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ــة يف الــسويد   ــة واإلقليمي ــسلطات احمللي وحنــن نقــدم للمــرة األوىل، يف مــؤمتر األمــم املتحــدة    . ال
 ترمجــة باللغــة االنكليزيــة هلــذا الــنص،  -  كوثيقــة مــستقلة وكجــزء مــن ورقــة عمــل - التاســع

 .مدرجة يف الطبعة السويدية الكاملة املطبوعة واملصورة
ــد حــددت املمارســة احلــ    ــسميةسنوق ــع    ة لت ــراث يف أرب ــظ الت ــانون حف ــاكن يف ق  األم

 جبانب التذكري أيضا باألدوار املختلفـة       ،وبعد عرض تارخيي موجز   .  ال أكثر  -عبارات موجزة   
ألمسـاء األمـاكن ، جيــري صـقل هـذه العبــارات املـوجزة والتعليـق عليهــا يف الكتيـب باســتخدام        

طـول  ”و  “ الراسـخة ”كلمـة   مـا الـذي تعنيـه       . أمثلة حمددة من عمليات حكوميـة وحمليـة شـىت         
فيما يتعلق بأمساء األماكن؟ ينص القانون على أن هذه األمساء جيب أال تغـري دون               “ االستعمال

؟ ومـا هـي     “قواعد مقبولة عموما للسالمة اللغويـة     ”وكيف جيب أن تفهم عبارة      . سبب وجيه 
دثــه علــى حييؤخــذ األثــر الــذي ”: الفكــرة الكامنــة وراء العبــارات التاليــة الــيت تــرد يف القــانون 

؟ وأخـريا، كيـف     “اء طـول االسـتعمال بعـني االعتبـار عنـد وضـع أمسـاء جديـدة لألمـاكن                  األمس
يف املنــاطق املتعــددة اللغــات يف مشــال الــسويد حيــث “ يف تــوازٍٍ”معاجلــة أمســاء األمــاكن ميكــن 

 تستخدم اللغتني الفنلندية والصامية جبانب اللغة السويدية؟
ــرور    ــد م ــى   وبع ــنوات عل ــذســت س ــاكن    تنفي ــسمية األم ــة بت ــرة املعني ــام - الفق  يف ع
ا هبـ  الكيفيـة الـيت اسـتقبلت         مـن بينـها     أمـور  لس التراث الوطين حماولـة لتقيـيم       بذل جم  - ٢٠٠٦

وتعرض النتـائج الـيت أسـفر    .  بلدية حملية يف السويد    ٢٩٠الفقرة والكتيب حىت اآلن من جانب       
ويـرد مزيـد    . ع باللغة السويدية، يتاح أيضا على اإلنترنـت       عنها هذا االستقصاء يف تقرير مطبو     

 .من التفاصيل عن هذا التقييم يف التقرير الوطين للسويد
 


