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*2101756*  

فريق خبراء األمم المتحدة   
 باألسماء الجغرافية  المعني

 2021ةور  عام 
 2021أيار/مايو  7-3افتراضي، اجتماع 

 من جدول األعمال المؤقت* 13البند 
 التسميات األجنبية
   

فدا  عدةة التسدددددددددميدات األجنبيدة المسدددددددددتخدةمدة ل مدة  األوروبيدة في ال غدة انخ   
 الةانمركية 

  
 **موجز  

 
في اللغة الدانمركية تسمممممممميات أجنبية لادد من البلدان األوروبيةم وعلل مدي اللرنين الماضممممممميين،  

لتلك المدن انخفض عدد هذه التسمميات تدريجيا،، يي  بات يسسمتااض عن ا أك ر فثك ر بالتسمميات الميلية  
عند اإلشممممممارا بلي ا باللغة الدانمركيةم وقد بدأت المياولت األولل لتوييد وتنتيد اسممممممتخداد أسممممممما  األماكن 
األجنبية في اللغة الدانمركية في أواخر اللرن التاسممع عشممرم أير أن هذه الممارسممة لد تكتسممب ق  ال ممبغة 

دارت مما في نتمماد دقي  منممذ الرسممممممممممممممميممة علل أرار أسممممممممممممممممما  األممماكن الميليممة التي كممان يجر  ي توييممدهمما وات
بمارفمة اللجنمة المدانمركيمة ألسمممممممممممممممما  األمماكنم وقمد كمانمت اللجنمة ممتنامة بجممال عن الليماد بمثي  1910 عماد

شممممممممي  عدا بسممممممممدا  المشممممممممورا بشممممممممثن أسممممممممما  األماكن األجنبية و ر  ت ج ت ام ومنذ بنشمممممممما  مجل  اللغة 
ن تل هذا في  مممممورا   ، كانت هذه المسمممممثلة1955الدانمركية في عاد  تساالج بواسممممم ة هذه ال ي ة ويدها، وات

 تو يات بشكل ر يسيم
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ويسمممممتند التلرير الكامل بلل األ ال  والموسممممموعات المدرسمممممية الدانمركية، بلل جانب قوا د أيد   
ع دا، ملدلمة من مجل  اللغة الدانمركية تتضمممممن ال ممممي  المو ممممل ب ا للتسمممممياتم وهو سمممميتضمممممن قا مة 

نة في تلك الم مممممممممممادر منذ بجميع ما ت يتوي عليه اللغة الدانمركية من تسمممممممممممميات أجنبية لمدن أوروبية مدول
 أوا ل اللرن التاسع عشر بلل اآلنم وسيجري البي  عن بجابات علل األس لة التالية  

أي المدن هي التي نسيتت ل ا تسممممميات أجنبية في اللغة الدانمركيةي أهي م م المدن التي  )أ( 
 ترب  ا  مت و يلة بالدانمرك أو المدن التي ي اب علل الدانمركيين ن   أسما  ا أو ت ج ت اي 

ما هي األشمممممكال التي اختيرت للتسمممممميات األجنبية الدانمركيةي أي هل هي م م تسمممممميات  )ب( 
ول   لت بلل النس  الدانمركي أد تسميات أسخذت من لغات أخري وتد اعتمادهاي يس

مما هي التسممممممممممممممميمات األجنبيمة المدانمركيمة التي تسركمت ويلملت ميل ما التسممممممممممممممميمات الميليمةي  )ج( 
 تسركتي   ومتل

 ما هي التسميات األجنبية الدانمركية التي ما  الت مستخدمةي وكيف يبدو مستلبل اي  )د( 

اد خاص لسمممممممممتخداد التسمممممممممميات األجنبية الدانمركية للمدن الواقاة خارج يدود البلد وسممممممممميولل اهتم 
اليالية في منا   كانت في السممممماب  ج  ا من الدانمرك، ولمسمممممثلة ما بذا كان يجري اختيار أسمممممما  سمممممويدية 

 فنلندية للمدن الواقاة في األج ا  ال نا ية اللغة من فنلندام أو
 


