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  غرافيةعين بتوحيد األمساء اجلمؤمتر األمم املتحدة العاشر امل
 ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

  * من جدول األعمال املؤقت١٠البند 
       التسميات األجنبية

      حنو رؤية شاملة للفصل بني التسميات احمللية والتسميات األجنبية    
    **النمسامقدم من     
  ***موجز    

مـن  لـيس   التـسميات األجنبيـة      و ل التقرير النظـر إىل الفـصل بـني التـسميات احملليـة            حياو  
واجلغرافيـــة  االجتماعيـــةالناحيـــة اللغويـــة فحـــسب، بـــل أيـــضا مـــن منظـــور يـــشمل اجلوانـــب  

  .والسياسية والقانونية
ــسلِّ   ــدور األ  وي ــى ال ــضوء عل ــر ال ــة    ط التقري ــي يف عملي ــساين احملل ساســي للمجتمــع اإلن

املَْعلَــم علــى أهنــا املعيــار األساســي واحلاســم للفــصل بــني  والتــسمية والعالقــة بــني اجملتمــع احمللّــي
ــة ــة والتــسميات احمللي ــة  . التــسميات األجنبي التــسميات  وويعكــس الفــصل بــني التــسميات احمللي

خيـص  ”ه علـى أنـه       وبـني مـا يعـدّ      “خيـّصه ”ه  ي مـا بأنـ    األجنبية الفـرق بـني مـا يعـّده جمتمـع حملِّـ            
  وتشري التسميات احمللية إىل أمساء يطلقها اجملتمع احمللي على املعامل اجلغرافية اليت ميلكهـا              . “غريه

  
 
  

 * E/CONF.101/1. 
لبحـوث احلـضرية واإلقليميـة، واجمللـس        ، األكادميية النمـساوية للعلـوم، ومعهـد ا        )النمسا(أعده بيتر جوردان     ** 

  .النمساوي املعين باألمساء اجلغرافية
: ميكــــن االطــــالع علــــى التقريــــر الكامــــل باللغــــة الــــيت قــــدِّم هبــــا فقــــط علــــى املوقــــع الــــشبكي التــــايل     ***  

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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ــها    ــسؤولية عن ــشعر بامل ــيت ي ــك اجملتمــع أو ال ــة إىل أمســاء    . ذل ــسميات األجنبي ــشري الت يف حــني ت
 ُتــستخدم ملعــامل واقعــة علــى أراضــيها تعكــس مــستمدة مــن جمتمعــات حمليــة أخــرى وإىل أمســاء

  .شبكة العالقات اخلارجية لذلك اجملتمع
 بالعموميــة “مــا خيــص اآلخــرين”  و“مــا خيــّص اجملتمــع احمللــي ”ويتــسم الفــصل بــني   

. الشديدة، وهو يعكس أصال موقفا فرديـا، ناهيـك عـن مواقـف العـائالت والقـرى والبلـديات                  
وإضـافة إىل ذلـك فـإن الفـصل         . وال يقتصر ذلك إطالقا على اجملتمعـات ذات اللغـات املختلفـة           

) التـسميات األجنبيـة    (“األمساء من اخلارج   ”، و )التسميات احمللية  (“األمساء من الداخل  ”بني  
  .اللغة الواحدةميكن أن يوجد ضمن 

 “التــسمية األجنبيــة ” و“لتــسمية احملليــةا”تعريفــان جديــدان لكــل مــن وعليــه ُيقتــرح   
  :على النحو التايل

 يــشري املــصطلح إىل االســم الــذي يطلقــه اجملتمــع احمللــي علــى َمْعلَــم  - التــسمية احملليــة  
جغرايف يعدُّه ذلك اجملتمع جزءا مـن املنطقـة الـيت يقطنـها، مـا مل يوجـد جمتمـع أصـغر يـستخدم                    

  . امسا خمتلفا
 الـذي يطلقـه اجملتمـع احمللـي علـى َمْعلَـم        يشري املصطلح إىل االسـم    - التسمية األجنبية   

جغــرايف يقــع خــارج املنطقــة الــيت يقطنــها ذلــك اجملتمــع والــذي خيتلــف يف شــكله الكتــايب عــن  
  . التسمية احمللية لتلك املنطقة

ت املعـامل العـابرة للحـدود،        علـى العديـد مـن حـاال        املفهـومني اجلديـدين   وميكن تطبيـق      
ــيت ــب الـ ــشكِّيغلـ ــدان األ أن تـ ــة    ل امليـ ــسميات احملليـ ــني التـ ــصل بـ ــق الفـ ــساسية لتطبيـ ــر حـ  كثـ
  .األجنبية التسمياتو
  


