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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2019دورة عام 
  2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقَّت 14البند 

 التسميات األجنبية )الفريق العامل المعني بالتسميات األجنبية(
   

 ترسمه أسماء األماكن “ما يعود لهم”و  “ما يعود لنا”الحد الفاصل بين   
  

 **موجز  
 

يرمز التمييز بني التسمممممممممممممميام ات يأل والتسمممممممممممممميام األجنبيأل ميما    أ ا  األما ن    التمييز  
من الناحيأل اجلغراميأل، أي بني املعامل اجلغراميأل لإلق يم اخلاص  “ما يعود هلم”و  “ما يعود لنا”القائم بني 

أل لإلق يم اخلاص مبجتمع ما تشممممممممم ل مبجتمع ما ومعامل اإلق يم اخلاص مبجتمع آخر. مأ ا  املعامل اجلغرامي
التسممممميام ات يأل ااأل ا  املسممممتمدا من الداخلا. وتعد التسممممميام ات يأل رمزا ل مت ك. معادا ما  ت   
 ل من مي ك مع ما من املعامل أو ي ون مسمممممممممممؤوم عن. وت تسمممممممممممميت.. وتشمممممممممممب.     الو ي أل الو ي أل ال  

الشمممممممعارام. وعادا ما تعتمد ا تمعام، ميما    املعامل اجلغراميأل تؤديها األع م أو شمممممممعارام النبالأل أو 
الواقعممأل خممارل  ق يمهمما، التسمممممممممممممممميممام القممائمممأل، ع أ أبمما تقوم ب اتهمما    لغتهمما أو بت يي همما من النمماحيمأل 
الصمممممممممممرميأل أو الصممممممممممموتيأل. وع أ ع ا أ ا  املعامل ا اإلق يم اخلاص با تمع االتسمممممممممممميام ات يألا، م بد 

مجتمع من تسمممميام أجنبيأل لإلشمممارا    املعامل الواقعأل خارل  ق يم. ع أ رو ييسمممر ا مممت دامها، مبع  ل 
أن ت ون قاب أل ل نطت ويسممممممهل  ب عها. وع أ ع ا التسممممممميام ات يأل، م تعد التسممممممميام األجنبيأل رمزا 

ا مع م من املعامل بالنسمممممممممبأل ل مت ك، وم تعرب عن أي مطالبام،  م أبا تشمممممممممة    األكيأل ال  ي تسممممممممميه
ل مجتمع والع قأل ال  تربط. ب لك املع م، وبعبارا أخرى، مهي تشمممممممة    شمممممممب أل الع قام اخلارجيأل ال  
يتسممممممممم ملا ملك املع م. وتسمممممممماعد التسممممممممميام األجنبيأل ع أ دميف مع م أجن  ا ا ال ال قاا  تمع ما، 
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ط قا من وجهأل النظر ال قاميأل واجلغراميأل، مإن الغرض من تسممماعد ع أ  نإل اإلقصممما  والتهمي . وان  ما
 التقرير ال امل  و   هار ما ي ي:

التمييز القممائم بني التسمممممممممممممممميممام ات يممأل والتسمممممممممممممممميممام األجنبيممأل يع ا بممدقممأل التمييز القممائم بني  • 
   ، وبالتايل مهو يشمممممممممممممممة    مبدأ اإلق يميأل، وبعبارا أخرى، “ما يعود هلم”و  “يعود لنا ما”

املواقف اإلنسمممانيأل األ ممما ممميأل واملعامل األ ممما ممميأل ل هياا البشمممريأل، و و ب لك مسمممألأل أ ممما ممميأل من 
 مسائل أ ا  األما ن. 

تؤدي التسمممممممممممممممميممام األجنبيممأل أيدمممممممممممممممما و ي ممأل  االممأل ا ممدود، و دمممال األجممانممإل ا ا ممال ال قمماا  • 
  ي أل. و ي، خ ما ل مجتمع، و ي أدوام ل رب  الشمممممممممممب ي الدويل وم تسممممممممممما  خريطأل م نيأل  

ل م ا يم السممابقأل، مبا ا ملك ت ك الواردا ا القرارام املت  ا ا مؤارام األمم املتهدا املعنيأل 
بتوحيد األ ا  اجلغراميأل ال  تو ممي با د من ا ممت دام التسممميام األجنبيأل، ماأل تتجاوا ا دود 

دام التسممممممميام األجنبيأل وتيسممممممر امتصممممممامم الدوليأل، ومع ملك يصممممممت القول أيدمممممما  ن ا ممممممت 
 يتط إل حسا  يا يا.

 


