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 عشؤؤؤؤ  احلؤؤؤؤادي املتحؤؤؤؤ   األمؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ   
  اجلغ افية األمساء بتوحي  املعين

 2017 آب/أغسطس 17-8 نيويورك،
 املؤقت* األعمال جدول من 11 البند

 األجنبية التسميات
 يف مفتوحة تزال ال اليت األخرىو  حلها مت اليت املسائل - واألجنبية احمللية التسميات بني الفجوة 
  الدخيلة ابألمسا  املعين العامل لفريقا نشا إل عشرة اخلامسة السنوية الذكرى

 
 موجز**  

 يســل  الدخيلــة، ابألمســا  املعــين العامــل الفريــق إلنشــا  عشــرة اخلامســة الســنوية الــذكرى مبناســبة 
 اإلجنـــا ات وتشـــمل. مفتوحـــة تـــزال ال الـــيت املســـائل وكـــذل  العامـــل الفريـــق إجنـــا ات علـــ  الضـــو  التقريـــر
 اجلغرافيـة ابألمسـا  املعـين املتحـدة األمم خربا  فريق دورات هامش عل  ُعقدت اليت العمل حلقات سلسلة

 إىل يصــــل البلـــدا  مـــن عـــدد مــــن مشـــاركا ٣0 حـــواي دائمـــا فيهـــا شــــارك الـــيت املتحـــدة، األمـــم ومـــؤترات
 ومعــاير واألجنبيــة احملليــة التســميات بــني الفجــوة بشــ   جــادة ملناقشــات منتــد ت مبثابــة وكانــت بلــدا 20

 مـن الفـةة يف خمتلفـة أمـاكن يف النـو  هـذا من عمل حلقات عشر ونُظمت. األجنبية التسميات استخدام
 فقـ  لـيس مشاركة هو خاصة مضافة قيمة هذه العمل حللقات أعط  وما. 2017 عام إىل 200٣ عام

 الفريــق، دورات إىل بلــدا م وفــود يف أعضــا  يعــودوا مل اخلــربا  فريــق مــن ســابقني خــربا  أيضــا وإمنــا العلمــا ،
 سلسـلة هـو آخـر إجنـا ا يكـو  أ  جـدا وحيتمـل. القيمـة خبـربامم املناسـبات أعمـال نوعيـة من  ادوا ولكنهم

 جزئيا اإلجنا ات هذه وتعوض. والنتائج للمناقشات الدقيق والتوثيق العمل حلقات عن املنبثقة اإلجرا ات
 لفريـــق التقليديـــة “املنتجـــات” – التوجيهيــة واملبـــاد  والتوصـــيات القـــرارات حيــ  مـــن نتـــائج حتقيـــق عــدم
 للتسـمية اجلديـدا  التعريفـا  هـو العامـل للفريـق الوحيد التقليدي الناتج الواقع، ويف. العاملة وأفرقته اخلربا 
 كـا  ولـنن. اخلـربا  فريق مصطلحات ملسرد املعدلة الصيغة يف املوثق النحو عل  األجنبية، والتسمية احمللية

 لكو مـا انتقادمهـا مت مـا فسـرعا  التـداخل، حيـ  مـن سـابقيهما عيوب جتنب يتيحا  اجلديدا  التعريفا 
 . التوحيد ألغراض عمليني غر

 
 

 * E/CONF.105/1. 
 االطـع  وميكـن الدخيلـة، ابألمسـا  املعـين العامـل ابلفريـق االجتماعـات مـنظم )النمسـا،، دجـوردا  بيـة الكامـل التقريـر أعد ** 

 هبـــا قـــدم الـــيت ابللغـــة https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html الشـــبك  املوقـــع يف عليـــه
 .E/CONF.105/17/CRP.17 هو كوثيقة رمزه و فق ،

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/17/CRP.17
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 حلها: يتعني يزال ال اليت التالية املسائل التقرير ويتناول 
 التعريـف، أداة أو الصوتية الععمات إبسقاط فق  الرمسية األمسا  عن ختتلف األماكن أمسا  هل • 

 االشـتقا؟؟ أو التصريف حي  من فق  الرمسية األمسا  عن ختتلف وهل تغيرها؟ أو إضافتها أو
  أجنبية؟ تسميات تعترب ك  فق  العام املصطلح بةمجة تستحَدث وهل

 أجنبية؟ تسميات استحداث إىل يؤدي الصويت التمثيل هل • 
  لعسم؟ الكتايب الشكل يف األجنبية والتسميات احمللية التسميات بني الفجوة حصر ميكن هل • 
 البحار؟ ألمسا  إضايف مصطلح إىل حاجة هناك هل • 
 بـــني املكانية/اإلقليميـــة الععقـــةُ  فقـــ  األجنبيـــة والتســـمية احملليـــة التســـمية بـــني الفجـــوةَ  حتـــدد هـــل • 

 االسم؟ هذا يصفه الذي واملعلم االسم يستخدم الذي احملل  اجملتمع
 إقلـــيم يف ملعـــامل املعطـــ  االســـم أب ـــا احملليـــة التســـمية تعـــر   عنـــدما حملـــ  جمتمـــع إقلـــيم ينتهـــ  أيــن • 

 حمل ؟ جمتمع
 خعهلــا يكــو  أ  جيــب الــذي األجيــال عــدد هــو ومــا األصــلية؟ للشــعوب احمللــ  اجملتمــع هــو مــا • 

 األصلية؟ للشعوب جمتمعا يعترب ك  احلاي موطنه يف حاضرا
 املعلــم، فنــة مثــل مهمــة، خمتلفــة جوانــب تكــو  قــد األجنبيــة؟ التســميات تصــنف أ  ميكــن كيــف • 

 .احمللية ابلتسمية والععقة اللغوي، والشكل والداللة،
 


