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 املعين بتوحيدمؤمتر األمم املتحدة التاسع 

 مساء اجلغرافيةألا
 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 

 * جدول األعمال املؤقت من١٠البند 
  التسميات األجنبية

 أو أسـلوب عـدم التعـدي        -التسميات األجنبية املوصـى هبـا مـن املـاحنني             
 على اجلار

 
 **مقدم من إسرائيل  

 
 ***موجز  

التسميات األجنبية املوصى هبـا مـن       ”تقدم هذه الورقة تفصيالت لورقتني سابقتني مها         
التسميات األجنبية املوصى هبـا مـن املـاحنني         ”و  ) ١٩٩٢(“ يديةهنج خمتلف ألمساء تقل   : املاحنني

وقــد أُنــشئ الفريــق العامــل ). ١٩٩٨(“ واملتعلقــة بالــسمات الطبوغرافيــة التارخييــة يف إســرائيل
املعين بالتسميات األجنبيـة التـابع لفريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة يف عـام                       

 الفريـق ، قبـل  ٢٠٠٦ويف عـام  . اآلن بطريقة معدلة بعض الشيء فقط، وقدم املوضوع     ٢٠٠٢
العامل املعين مبصطلحات أمساء املواقع اجلغرافية وأصوهلا تعريفا جديـدا وأوسـع نطاقـا ملـصطلح           

وهــي حــاالت . التــسميات األجنبيــة، الــيت اقترحهــا الفريــق العامــل املعــين بالتــسميات األجنبيــة 
 يشكل تعريفهـا، مـن الناحيـة اجملازيـة، تعـديا علـى بعـض        قد) وردت بالتفصيل يف هذه الورقة (
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وأحد املخـارج مـن هـذا    . الدول، كما أشري إىل ذلك يف الدورة الثالثة والعشرين لفريق اخلرباء          
املأزق ذي األساس التارخيي أو السياسي يأيت من خالل األسلوب املقترح للتـسميات األجنبيـة               

وجرى اتباعـه يف إسـرائيل حيـث يوجـد عـدد          . يف الورقة املوصى هبا من املاحنني الوارد وصفها       
.  بـشكلها العـربي األصـلي   ارد ذكرهـا بالكتـاب املقـدس، وأساسـا        كبري من أمسـاء األمـاكن الـو       

وللعديد مـن هـذه األمسـاء أشـكال تـسميات أجنبيـة تقليديـة يف لغـات وآداب البلـدان املتلقيـة،                       
ويرمي األسلوب إىل تبسيط اسـتخدام اخلـرائط واجتيـاز الطـرق            . سيما يف الكتاب املقدس    وال

ــة،      ــرأون العربي ــذين ال يق ــراد ال ــارة     بواســطة األف ــائمني بزي ــب الق ــسائحني األجان ــيما ال وال س
وينبغـي  . وترد قائمة منقحة بالتسميات األجنبية يف إسـرائيل املوصـى هبـا مـن املـاحنني               . سرائيلإ

ــع أ  ــع مجي ــة املوصــى هبــا مــن املــاحنني   طب ــة يف شــكلها  مســاء املواقــع اجلغرافي  يف اخلــرائط األجنبي
وميكن أن ينطوي تطبيق نفـس املبـدأ علـى ميـزة لبلـدان أخـرى، وال سـيما تلـك الـيت                     . األصلي

 ومصر ولبنان واجلمهورية العربيـة      نورد ذكرها يف مؤلفات متعلقة بالكتاب املقدس مثل األرد        
ــا وا  ــسورية وتركي ــن األ    ال ــة م ــديها بقي ــاطق ل ــان، أو ملن ــود  ليون ــن عه ــابقة مســاء م .  احــتالل س

ير األمم املتحدة من خفـض عـدد التـسميات األجنبيـة وقـد مينـع              ذيتعارض هذا املبدأ مع حت     وال
 .حىت زيادة التحول من التسميات احمللية إىل تسميات أجنبية

 


