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

  * من جدول األعمال املؤقت١٠البند 
        التسميات األجنبية

  توحيد التسميات األجنبية بني حرية التعبري واحلفاظ على التنوع الثقايف    
    

  **عرض مقدم من فرنسا    
  

  ***موجز    
  

ــصاحل العــ        ــق ال ــات، ولتحقي ــة أصــول الكلم ــد أساســي ملعرف ــة  إن التوحي ــن الناحي ام م
ويف علم أمساء األماكن، اقترن هذا املطلب االجتماعي باحلاجـة التقنيـة لـدى القـائمني                . اللغوية

 إىل تنظـيم مـؤمترات األمـم املتحـدة          ١٩٦٧على إدارة املعلومات اجلغرافيـة، ممـا أفـضى يف عـام             
ــق اخلــرباء املعــين باألمســ      ــشكيل فري ــة وإىل ت ــد األمســاء اجلغرافي ــة بتوحي ــابع  املعني ــة الت اء اجلغرافي

  . املتحدة لألمم
بيد أن أعمال تلك املؤمترات وفريق اخلـرباء املـذكور، ال سـيما فيمـا خيـص التـسميات                     

األجنبية، حنت أحيانا، فيما يبدو، منحـى التوحيـد مـن دون الرجـوع إىل املبـادئ الكـربى وإن                    
 وعلـى وجـه اخلـصوص،       .كانت قـد اكتـسبت قيمـة قانونيـة حـىت بالنـسبة ألعلـى املعـايري رتبـة                  

 ١٩ مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، واملـادة      ١املـادة  (ينبغي أن خيل التوحيد الدويل حبرية التعـبري     ال
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
  .من إعداد بيار جايار  **  
ــايل            ***   ــشبكي التــ ــع الــ ــط يف املوقــ ــا فقــ ــدم هبــ ــيت قــ ــة الــ ــل باللغــ ــر الكامــ ــى التقريــ ــالع علــ ــن االطــ : ميكــ

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 
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 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           ١٩ و   ٢من اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان، واملادتـان            
ــسياسية  ــة وال ــشتمل      ) املدني ــا ي ــادي مب ــايف غــري امل ــراث الثق ــى الت ــاظ عل ــوع   واحلف ــن تن ــه م علي

، واتفاقيـة   ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٧محاية التراث الثقايف غـري املـادي املؤرخـة           اتفاقية(
ومـن  ). ٢٠٠٥أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٠محاية وتعزيز تنـوع أشـكال التعـبري الثقـايف املؤرخـة        

 ينـسجم مـع هـذه املبـادئ     ٣١/جهة أخرى، فإن تعريف التوحيد الدويل الوارد يف القرار الثـاين   
، لكنـه ال ينـسجم معهـا إذا مـا مت     “اسم واحـد لكـل مكـان ولكـل لغـة     ”ما دام حييل إىل معىن      

  .“اسم واحد مهما كانت اللغة”تأويله مبعىن 
. وللتوفيق بني هذه املقاصد، من املهم أن خيتلف هنج التوحيد باختالف االسـتعماالت              

حريـة التعـبري، وال يـدخل بـأي حـال مـن األحـوال يف                فاستعمال أمساء األماكن يدخل يف باب       
وال ميكـن االقتـصار     . باب التوحيد؛ ومن مث مل يكن هنـاك بـد مـن تناولـه مـن الناحيـة النحويـة                   

ــيما االســتعماالت         ــا، ال س ــى اختالفه ــسياق وعل ــار لل ــا اعتب ــتعماالت دومن ــد االس ــى توحي عل
. ضيل لغــة بعينــها بــشكل أويلالدوليــة، ولعــل مــن املستــصوب يف هــذه االســتعماالت عــدم تفــ

  .وأخريا، ينبغي اإلبقاء على الترابط بني االستعماالت بوجود السياق ويف غيابه
  


