
   GEGN.2/2021/68 

 

 
 

 
8 February 2021 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

260221    170221    21-01606 (A) 

*2101606*  

 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2021دورة عام 
 2021أيار/مايو  7-3افتراضي، اجتماع 

 من جدول األعمال المؤقت* 12البند 
األسممممماء الجغرافية باعتبارقا ة افة وتراةاو وقويةا بما في ا 
لغات الشممممعوص األ ممممتية ولغات األلتيات والتغات ا لتيمية 

 ومسائل تعدد التغات
   

 وضع األسماء الفريزية عتى الخريطة   
  

 **موجز  
 

ة الوطنية لهولندا. ولها مركز رسممممممممممممممي في جميا أنقال هولندا وأقاليمها فيما ورال الهولندية هي اللغ 
البقار. وباإلضافة إلى ذلك، هناك عدة لغات أخرى معترف بها: البابيامنتو )أو البابيامنطو( واللغة اإلنكليزية  

الليمبورغية بأنهما لغتان   لهما مركز رسمممي في األقاليا الكاريبية. ويتعترف بلغة السمماكسممونية المنخلضممة واللغة
إقليميتان غير موقدتين، ويتعترف باللغة اليديشممممممممممية ولغة شممممممممممعب الروما السممممممممممنتي باعتبارهما لغتين من لغات 
األقليمات غير اإلقليميمة في الجزل األوروبي من هولنمدا. واللغمة التي تتكلمهما أكبر أقليمة هي اللريزيمة )اللريزيمة  

 طعة فريزيالن )فريزالند(.الغربية(، وهي لغة رسمية في مقا

ويغطي التقرير الكامل التطورات في اسمممممممممتخداا األسممممممممممال اللريزية على الخرالط الطبوغرافية لهولندا   
الماضمية. وللت األسممال الهولندية مهيمنة في الخرالط   75على مر القرون، ما التركيز على السمنوات الممممممممممممممم 

لماضممي. وأدى في نهاية المطاف ازدياد الوعي بالمجتما  من القرن السممابا عشممر قتى السممبعينيات من القرن ا
المقلي الناطق باللريزية واالعتراف باللغة اللريزية واألسمال اللريزية، منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي، 

ن إلى قبول األسممال اللريزية التي تلهر على الخرالط. وتبا ذلك ارتلاع مطرد في عدد األسممال اللريزية، واآ
 أصبقت األسمال اللريزية مهيمنة في الخرالط في المنطقة الناطقة باللغة اللريزية.

 

 * GEGN.2/2021/1. 
، وهي وكالة رسمممما الخرالط والمسمممماقة في هولندا. وسمممميتاص التقرير بوصممممل   أعد التقرير الكامل جاسممممبر هوغرويرف من أجل كاداسممممتر ** 

، بممممممممالمممممممملممممممممغممممممممة الممممممممتممممممممي قممممممممدا بممممممممهمممممممما فممممممممقممممممممط، عمممممممملممممممممى الممممممممرابممممممممط الممممممممتممممممممالممممممممي: GEGN.2/2021/68/CRP.68المممممممموثمممممممميممممممممقممممممممة 
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/. 

http://www.undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
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غير أن تسمممممممية األماكن هي إلى قد كبير مسممممممألة تختا بها البلديات في هولندا، ويسممممممم  النلاا  
بلدية ما الهولندي لتسجيل العناوين بتسجيل اسا واقد فقط لشارع أو قرية أو مدينة رسميا. وتقرر القكومات ال

إذا كانت األسمال الهولندية الموجودة للشوارع والقرى والمدن ستكتب باللريزية، أي وضا أسمال فريزية مقلها، 
وغالبًا بعد إجرال مناقشمممممممممممات مكثلة. ونتيجة لذلك، فنن أكثر من نصمممممممممممف القرى في المنطقة الناطقة باللريزية  

من القرى والمدن ال تزال لديها أسمممال هولندية. ووضممعت لديها اآن رسممميا أسمممال فريزية، في قين أن البقية 
عمليات االندماج بين البلديات مناطق ذات أسممممال فريزية وهولندية معا، مما يجعل الوضممما أكثر إرباكا ويزيد  

 من عدا االتساق.

ومن شمممممأن توقيد األسممممممال الجغرافية على الصمممممعيد الوطني وعلى صمممممعيد المقاطعات ما التنسممممميق   
المركزي لعملية الكتابة باللريزية أن يتي  كسمممممممر الجمود القالي. وسممممممميكون أقد التقسمممممممينات الرليسمممممممية تمكين  
تسمجيل الشموارع والقرى والمدن باسممين رسمميين، بقيو يكون االسممان اللريزي والهولندي رسمميين. ومن شمأن 

وأن يؤدي إلى االعتراف بالواقا هذا النهج أن يلغي القاجة إلى القياا باختيارات قسمممممممممماسممممممممممة بين االسمممممممممممين، 
الثنالي اللغة في مقاطعة بعينها يكون فيها أكثر من نصمف السمكان يسمتخدمون اللريزية بينما يسمتعمل أقل من 

 نصلها بقليل الهولندية أو لهجة ذات صلة كلغتها األا.
 


