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التسميات األجنبية
الفجوة بني التسميات احمللية واألجنبية  -املسائل اليت مت حلها واألخرى اليت ال تزال مفتوحة يف
الذكرى السنوية اخلامسة عشرة إلنشا الفريق العامل املعين ابألمسا الدخيلة
موجز**
مبناســبة الــذكرى الســنوية اخلامســة عشــرة إلنشــا الفريــق العامــل املعــين ابألمســا الدخيلــة ،يســل
التقري ــر الض ــو عل ـ إجن ــا ات الفري ــق العام ــل وك ــذل املس ــائل ال ــيت ال ت ـزال مفتوح ــة .وتش ــمل اإلجن ــا ات
سلسلة حلقات العمل اليت ُعقدت عل هامش دورات فريق خربا األمم املتحـدة املعـين ابألمسـا اجلغرافيـة
وم ــؤترات األم ــم املتح ــدة ،ال ــيت ش ــارك فيه ــا دائم ــا حـ ـواي  ٣0مش ــاركا م ــن ع ــدد م ــن البل ــدا يص ــل إىل
 20بلــدا وكانــت مبثابــة منتــد ت ملناقشــات جــادة بشـ الفجــوة بــني التســميات احملليــة واألجنبيــة ومعــاير
استخدام التسميات األجنبية .ونُظمت عشر حلقات عمل من هـذا النـو يف أمـاكن خمتلفـة يف الفـةة مـن
عام  200٣إىل عام  .2017وما أعط حللقات العمل هذه قيمة مضافة خاصة هو مشاركة لـيس فقـ
العلمــا  ،وإمنــا أيضــا خـربا ســابقني مــن فريــق اخلـربا مل يعــودوا أعضــا يف وفــود بلــدا م إىل دورات الفريــق،
ولكنهم ادوا من نوعيـة أعمـال املناسـبات خبـربامم القيمـة .وحيتمـل جـدا أ يكـو إجنـا ا آخـر هـو سلسـلة
اإلجرا ات املنبثقة عن حلقات العمل والتوثيق الدقيق للمناقشات والنتائج .وتعوض هذه اإلجنا ات جزئيا
عــدم حتقيــق نتــائج مــن حي ـ الق ـرارات والتوصــيات واملبــاد التوجيهيــة – ”املنتجــات“ التقليديــة لفريــق
اخلربا وأفرقته العاملة .ويف الواقع ،الناتج التقليدي الوحيد للفريـق العامـل هـو التعريفـا اجلديـدا للتسـمية
احمللية والتسمية األجنبية ،عل النحو املوثق يف الصيغة املعدلة ملسرد مصطلحات فريق اخلـربا  .ولـنن كـا
التعريفا اجلديدا يتيحا جتنب عيوب سـابقيهما مـن حيـ التـداخل ،فسـرعا مـا مت انتقادمهـا لكو مـا
غر عمليني ألغراض التوحيد.
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ويتناول التقرير املسائل التالية اليت ال يزال يتعني حلها:
• هل أمسا األماكن ختتلف عن األمسا الرمسية فق إبسقاط الععمات الصوتية أو أداة التعريـف،
أو إضافتها أو تغيرها؟ وهل ختتلف عن األمسا الرمسية فق من حي التصريف أو االشـتقا؟؟
تستحدث بةمجة املصطلح العام فق ك تعترب تسميات أجنبية؟
وهل
َ
• هل التمثيل الصويت يؤدي إىل استحداث تسميات أجنبية؟
• هل ميكن حصر الفجوة بني التسميات احمللية والتسميات األجنبية يف الشكل الكتايب لعسم؟
• هل هناك حاجة إىل مصطلح إضايف ألمسا البحار؟
• ه ــل حت ــدد الفج ــوةَ ب ــني التس ــمية احمللي ــة والتس ــمية األجنبي ــة فق ـ الععق ـةُ املكانية/اإلقليمي ــة ب ــني
اجملتمع احملل الذي يستخدم االسم واملعلم الذي يصفه هذا االسم؟
• أيــن ينته ـ إقلــيم جمتمــع حمل ـ عنــدما تعــر التســمية احملليــة أب ــا االســم املعط ـ ملعــامل يف إقلــيم
جمتمع حمل ؟
• مــا هــو اجملتمــع احملل ـ للشــعوب األصــلية؟ ومــا هــو عــدد األجيــال الــذي جيــب أ يكــو خعهلــا
حاضرا يف موطنه احلاي ك يعترب جمتمعا للشعوب األصلية؟
• كيــف ميكــن أ تصــنف التســميات األجنبيــة؟ قــد تكــو جوانــب خمتلفــة مهمــة ،مثــل فنــة املعلــم،
والداللة ،والشكل اللغوي ،والععقة ابلتسمية احمللية.
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