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 مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 

 * من جدول األعمال املؤقت١٠البند 
  التسميات األجنبية

 ن التسميات األجنبيةكتاب ع  
 **ورقة مقدمـة من الفريق العامل املعين بالتسميات األجنبية  

 
  Peter Jordan, Milan Orožen Adamič and Paul Woodman eds., 

Exonyms and the International Standardisation of Geographical 
Names: Approaches towards the Resolution of an Apparent 
Contradiction, Wiener Osteuropastudien, vol. 24 (Vienna and Berlin, 

LIT Verlag, 2007) (€25)  
ــذا ال   ــضمن ه ــين        يت ــل املع ــق العام ــاء اجتماعــات الفري ــدمت أثن ــيت قُ ــات ال ــاب معظــم الورق كت

وليوبليانـا  ) ٢٠٠٣(ميات األجنبية، وخاصـة خـالل االجتمـاعني اللـذين انعقـدا يف بـراغ                بالتس
وتشكل املناقـشة الـيت دارت بِـشأن التعـاريف          . ، إضافة إىل بعض املسامهات األخرى     )٢٠٠٥(

التــسميات  ا أساســيا مــن الكتــاب؛ لكــن هــذا الكتــاب يــسلط الــضوء أيــضا علــى مــسألة   جــزًء
 تايسمتــالويبحــث فوائــد . ور متعــدد ومتــداخل التخصــصاتاألجنبيــة بــصفة عامــة مــن منظــ 

ــة يف جمــال التــسميات    األجنبيــة ــة يف اســتخدامها، وجهــود التوحيــد املبذول ، واالجتاهــات احلالي
ويكمِّلــه مــسرٌد . علــى حــد ســواء) األمــم املتحــدة(األجنبيــة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل  

وميكـن اعتبـار هـذا الكتـاب أول كتـاب           . امةللمؤلفات يتضمن مزيدا من املؤلفات املرجعية اهل      
مرجعي جامع يف موضوع التسميات األجنبية وكـذلك أول نتـاج ملمـوس يـصدر عـن الفريـق                  

 .العامل املعين بالتسميات األجنبية

 * E/CONF.98/1. 
، الفريــق العامــل املعــين بالتــسميات األجنبيــة، مــشارك يف عقــد االجتماعــات، )النمــسا(ا بيتــر يــوردان أعــّده ** 

 .األكادميية النمساوية للعلوم، معهد البحوث احلضرية واإلقليمية، فيينا
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 احملتويات  
 )رروناحمل(مقدمة  - ١
 حنو إدراك كُنه التسمية األجنبية - ٢
تـاريخ تعـيس    : املتحدة املعين باألمسـاء اجلغرافيـة     فريق خرباء األمم    التسميات األجنبية و   ١-٢

 )بول وودمان(
 )بول وودمان(تصنيف هيكلي وهنج جديد : التسميات األجنبية ٢-٢
 )يارنو روكو(تصنيف لساين للتسميات األجنبية  ٣-٢
 ؟التسمية األجنبيةكيف نعرِّف  - ٣
 )نافتايل كَدمون(كن تعريفه؟ حماولة تعريف ما ال مي: التسمية األجنبية والتسمية احمللية ١-٣
 )ماثيوز. بيتر بول، فيليب و (بعض اجلوانب اللسانية لتعريف التسميات األجنبية ٢-٣
للتـسمية  التعريفان اللذان وضعهما فريق خرباء األمم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة            ٣-٣

 )بول وودمان(األجنبية والتسمية احمللية 
 )بول وودمان(اء اليت أطلقها على املواقع اجلغرافية اإلنسان وأرضه واألمس ٤-٣
 )بيتر يوردان(“ التسمية األجنبية”و “ التسمية احمللية”تعريفي اعتبارات تتعلق ب ٥-٣
 )فريتل - رومان ستاين(صقل التعاريف : التسمية األجنبية والتسمية احمللية ٦-٣
 االجتاهات السائدة يف استخدام التسمية األجنبية - ٤
 )باِفل بوهاتش (التسميات األجنبيةاختفاء عن  ١-٤
 )دراغو كالدنيك(التسميات األجنبية يف اللغة السلوفينية أنواع  ٢-٤
مـيالن  (التسميات األجنبية والتعامل مـع األمسـاء اجلغرافيـة يف املنـاطق املتعـددة اللغـات              ٣-٤

 )أوروجِن آدميتش
وفينية مع إيالء اهتمام خـاص ألمسـاء البحـار    استخدام التسميات األجنبية يف اللغة السل     ٤-٤

 )ميالن أوروجِن آدميتش(
 )بيال بوكويل(استعراض تارخيي : أفكار أخرى عن التسميات األجنبية يف اللغة اجملَرية ٥-٤
 )ِفريان أورِملنغ(توحيد التسميات األجنبية يف اللغة اهلولندية  ٦-٤
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كيــف أصــبحت القواعــد اإلمالئيــة ألمســاء  التــسميات األجنبيــة أو التــسميات احملليــة؟   ٧-٤
 )سريكا بايكاال(األماكن األجنبية مترسخة يف اللغة الفنلندية أثناء القرن التاسع عشر 

التـسميات احملليــة أو التـسميات األجنبيــة؟   : األمسـاء الـيت أطلقهــا املـاوري علــى البلـدان     ٨-٤
 )بيتر بول، ماثيوز. فيليب و(
فريـــق خـــرباء األمـــم  التعـــاريف الـــواردة يف معجـــم ، يف مجلـــة أمـــور، يتـــضمنتـــذييل 
ــة  املتحــدة ، ونــصوص القــرارات الــيت اختــذهتا مــؤمترات األمــم املتحــدة    املعــين باألمســاء اجلغرافي
، ومــسرد للمؤلفــات  ) كريفــوتّمجعتــها هــيلني (الــصلة بــالنظر يف التــسميات األجنبيــة     ذات

 ).بيتر يوردان ّمجعه(
 LIT Verlag, Grevenerة مــن دار النــشر  وميكــن احلــصول علــى الكتــاب مباشــر     

Str./Fresnostr. 2, D-48159 Münster (http://www.lit-verlag.de; vertrieb@lit-verlag.de) أو ،
 ,Peter Jordan, Austrian Academy of Sciences:عـن طريـق بيتـر يـوردان علـى العنـوان التـايل       

Institute of Urban and Regional Research, Postgasse 7/4/2, A-1010 Wien 

(www.oeaw.ac.at/isr; peter.jordan@assoc.oeaw.ac.at, peter.jordan@univie.ac.at), . 
 


