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  بتوحيد األمساء اجلغرافية املعين مؤمتر األمم املتحدة العاشر
  ٢٠١٢ أغسطس/ آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

  * من جدول األعمال املؤقت١٠البند 
        األمساء األجنبية

  تقرير الفريق العامل املعين باألمساء األجنبية    
    

  **موجز    
  

ء، علـى االجتماعـات اخلمـسة الـيت عقـدها      يسلط التقرير الضوء، أوال وقبـل كـل شـي       
 منـذ مـؤمتر األمـم املتحـدة العاشـر املعـين بتوحيـد األمسـاء                  املعين باألمسـاء األجنبيـة     الفريق العامل 

، واليت اختذت ثالثة منها شكل حلقات عمـل اسـتمر كـل منـها ثالثـة       ٢٠٠٧اجلغرافية يف عام    
وكـان أول هـذه االجتماعـات هـو         . أيام ومت تكريسها لعرض ورقات وإجراء مناقشات مكثفة       

ــن      ــرة مـ ــا، يف الفتـ ــشوارا، رومانيـ ــد يف تيميـ ــذي عقـ ــامن الـ ــاع الثـ ــول ١١ إىل ٩االجتمـ  /أيلـ
ــة    ٢٠٠٨ ســبتمرب ــة الروماني ــشوارا، واألكادميي ــضافته جامعــة ويــست يونيفريســييت بتيمي ، واست

،  هـاوس ربونغـوتين  - مـولر آدم  مؤسـسة للعلوم، واملعهد العسكري الروماين لرسم اخلرائط، و  
وجرى تنظيمه باالقتران مع اجتماع للجنة األطالس الوطنية واإلقليمية التابعـة للرابطـة الدوليـة               

يف الفتـرة   ) النمـسا (وعقب ذلك االجتماع عقد االجتماع العاشـر يف تاينـاتش           . لرسم اخلرائط 
ة ومركـز   ، واستـضافته اهليئـة النمـساوية لألمسـاء اجلغرافيـ          ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ٣٠ إىل   ٢٨من  

وفـضال عـن ذلـك، جـرى تنظـيم االجتمـاع بـاالقتران مـع                . “سـوداليتاس ”التعليم الكاثوليكي   
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
ــه   **   ــا  الجتماعـــات)احلـــايل( املـــشارك املـــنظم، )النمـــسا( بيتـــر جـــوردان أعـــد التقريـــر بكاملـ ق العامـــل لفريـ

ــة املعــــين ــاء األجنبيــ ــو متــــاح باألمســ ــا فقــــط   ، وهــ ــدم هبــ ــة الــــيت قــ ــايل يف باللغــ ــروين التــ ــع اإللكتــ : املوقــ
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 
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ــة   ــة باألمســاء اجلغرافي ــة الدائمــة املعني واثنــتني مــن شــعب فريــق اخلــرباء املعــين    اجتماعــات اللجن
ة شــرق ملانيــة وشــعبألمهــا شــعبة النــاطقني باهلولنديــة وا التــابع لألمــم املتحــدةباألمسـاء اجلغرافيــة  

 بولنــدا، ،وعقــدت أحــدث حلقــة عمــل يف جدانــسك . وســط أوروبــا وجنــوب شــرق أوروبــا 
ــل،       ــق العام ــشر للفري ــاين ع ــاع الث ــا االجتم ــك باعتباره ــن  وذل ــرة م ــار١٨ إىل ١٦يف الفت  / أي

  .، واستضافها املكتب الرئيسي البولندي للجيوديسا ورسم اخلرائط٢٠١٢ مايو
 ضمن سلـسلة    “اهات يف استخدام األمساء األجنبية    اجت”ويشري التقرير إىل جملد بعنوان        

، حترير بيتر جـوردان وبـول       “االسم واملكان ”كتب جديدة عن األمساء الطبغرافية حتت عنوان        
وهو يتـضمن وقـائع االجتمـاع العاشـر للفريـق العامـل وقـام بتحريـره بيتـر جـوردان،                     . وودمان

  .وهوبريت بريغمان، وكارولني بريغيس، وكاثرين تشيتهام
الفـارق  واملواضيع الرئيسية اليت ناقشها الفريق العامل يف السنوات اخلمس املاضية هـي               

، واملبــادئ التوجيهيــة واملعــايري املنظمــة الســتخدام األمســاء  األجــنيب واالســم احمللــيبــني االســم 
. األجنبيـــة، فـــضال عـــن االجتاهـــات الـــسائدة يف اســـتخدام األمســـاء األجنبيـــة يف بلـــدان خمتلفـــة

االجتماعـات  وكانت هذه املواضيع حمل نقاش مكثف يف حلقات العمل املذكورة أعـاله،              وقد
الـذي كـان يـتم بـشكل        (األخرى ويف التواصل بني االجتماعات عن طريـق الربيـد اإللكتـروين             

إال أن مـن غـري املمكـن التوصـل إىل اسـتنتاجات هنائيـة بـشأن                 ). متكرر جدا يف بعض األحيـان     
ذ بـات يبـدو أن معظـم أعـضاء الفريـق العامـل غـري مرتـاحني للتعريـف                    إ. هذه املواضيع أي من   

) ٢٠٠٧الـواردين يف املـسرد الـصادر يف عـام           (احلايل لكل من االسم الداخلي واالسم األجنيب        
  :وذلك لألسباب الثالثة التالية

ــي واالســم         •   ــسي للفــصل بــني االســم احملل ــار الرئي ــة باعتبارهــا املعي ــان اللغ ــربز التعريف ي
نيب، يف حني أهنا ليست يف الواقع إال ذات طابع عرضي، ولكـن املعيـار األساسـي               األج

بـني  الفـارق    إال أن  .لـم واملْع) جمتمع، أو مجاعة متمايزة اهلوية    (هو العالقة بني السكان     
  .ما أيضا داخل لغةيوجد االسم احمللي واالسم األجنيب ميكن جدا أن 

بـني الرمسـي    الفـارق   اعتبـاره املعيـار، يف حـني أن         يربز التعريفان الوضع الرمسي لالسم ب       •  
بـني االسـم احمللـي      الفـارق   وغري الرمسي هو مسألة خمتلفة وجيب عدم اخللط بينها وبني           

ــم األجــنيب  أجنبيــا، إذا مل يقبلــه  امســا فاالســم الرمســي ميكــن جــدا أن يكــون     . واالس
 البولنديـة  Łódźدينـة   ملLitzmannstadtكمـا يف مثـال االسـم األملـاين     (السكان احملليـون   

  ). إبان االحتالل األملاين
ــأغراض فريــق اخلــرباء املعــين باألمســاء        •   ال يتــسم التعريفــان بطــابع عملــي فيمــا يتعلــق ب

  .اجلغرافية املتصلة بالتوحيد
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أن يعيد مناقشة تعريفي االسـم احمللـي واالسـم       أوال  ولذلك سيتعني على الفريق العامل        
ــرارات األخــرى األجــنيب، ألهنمــا األســاس جل  ــع الق ومثــة جمــاالن مهمــان آخــران ســيجري   . مي

همــا، ولكنــهما يأتيــان يف مرتبــة ثانيــة بعــد مــسألة التعريــف، ومهــا تــصنيف األمســاء   يلإالتطــرق 
 وسـُتعقد حلقـة العمـل التاليـة للفريـق العامـل يف         . األجنبية ووضع مبادئ توجيهية السـتخدامها     

  .٢٠١٣ ربيع عام
  
  


