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 املعــين بتوحيــد  التاســعمــؤمتر األمــم املتحــدة 
  األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 
 *ل املؤقتمن جدول األعما) هـ (٩البند 

املبـــادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة   : التوحيـــد الـــوطين 
ــرائط    ــرري اخلـ ــوهلا حملـ ــة وأصـ ــاء الطبغرافيـ باألمسـ

 وغريهم من احملررين
   

 قواعد اللغة املتبعة يف علم األمساء الطبغرافية  
 

 **عرض مقدم من فرنسا  
 

 ***موجز  
 

اعتمـاد وإثـراء وحتـديث    ) يةاللجنـة الفرنـس  (واصلت اللجنة الوطنية لألمسـاء الطبغرافيـة       
واسـتعني  ). www.toponymie.gouv.fr(قوائم باألمساء الطبغرافية ووضعها على شبكة اإلنترنت    

 .ببعض من تلك القوائم كمرجع لوضع املعايري
لـك القـوائم يف شـكل    واعتدادا هبذه التجربة، سعت اللجنة الوطنية إىل جتسيد اتساق ت   

وأمثـر هـذا العمـل عـن مـشروع لقواعـد اللغـة خـاص باألمسـاء                  . توصيات خاصـة بقواعـد اللغـة      
الطبغرافيــة يعتــزم إدراجــه يف مقدمــة لقــاموس يــشمل جممــل تلــك القــوائم املــستكملة بأصــول     
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 يف جزء منه يف شكل مطبوع ويف جزء آخر يف شكل قـرص              ٢٠٠٧املفردات، سينشر يف عام     
 .مدمج

فاالسـتعمال هـو    . ترتع أية قواعد من قواعـد اللغـة إىل إبـراز االتـساق يف االسـتعمال               و 
إذن مــصدر قواعــد اللغــة مبعــىن أن الغــرض مــن أي قاعــدة مــن قواعــد اللغــة تتمثــل ببــساطة يف  
ــى       ــتالف، علـ ــة االخـ ــيوعا، أو يف حالـ ــر شـ ــتعمال األكثـ ــى االسـ ــة علـ ــصبغة الرمسيـ ــفاء الـ إضـ

تعمال هو أيضا سيد قواعد اللغة، مبعىن أنه ليس هناك أي قاعـدة             واالس. ‘‘االستعمال السليم ’’
من قواعد اللغة تـروم تغـيري االسـتعمال الـسليم الثابـت، الـذي ال ميثـل سـوى اسـتثناء إذا كـان                         

وهو أخريا احلكم الفصل، مـن حيـث أن         . خمالفا لقاعدة مستمدة من االستعمال األكثر شيوعا      
ى منطقيتــها وبــساطتها، بــل تقــاس أيــضا، وعلــى وجــه صــحة قاعــدة لغويــة ال تقــاس فقــط مبــد

ــك          ــدم تل ــها وبق ــيت تتقبل ــسليم ال ــتعمال ال ــن االس ــتثناءات م ــضئيل لالس ــدد ال اخلــصوص، بالع
 .االستثناءات

ــة        ــصبح بفعــل ذلــك عدمي ــة باالســتعمال، إال أهنــا ال ت ــة رهين  وإن كانــت قواعــد اللغ
ستعمل الذي جيـد مـن األفـضل تطبيـق          فهي متكن أوال من أن يساعد املنطق ذاكرة امل        . اجلدوى

غـري أن مثـل تلـك القـوائم تظـل           . جمموعة من القواعد املنطقيـة بـدال مـن حفـظ قـوائم باألمسـاء              
ضــرورية، وال ســيما ألغــراض وضــع املوســوعات أو التحقــق مــن طريقــة تطبيــق القواعــد يف      

.  تلـك القـوائم  حاالت مل يفصل فيها، وجيب بالتايل أن تستعمل قواعد اللغة كمرجع ملن يضع            
وأخريا، تعترب قواعد لغتنا مـن حيـث غرضـها دلـيال لالسـتعمال الـسليم يرشـد واضـعي األمسـاء                

 .الطبغرافية
وأقدم أدناه التوصيات اليت سـبق أن توصـلت إليهـا اللجنـة الوطنيـة لألمسـاء الطبغرافيـة                    

مسـاء الطبغرافيـة    فيما يتعلق بفرنسا، واليت يتعني مناقـشتها مـع الـسلطات األخـرى املختـصة باأل               
 .التابعة للبلدان الناطقة باللغة الفرنسية من أجل بلوغ توافق لآلراء

 


