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 الجغرافيةالمعني باألسماء  فريق خبراء األمم المتحدة
 2021دورة عام 

  2021أيار/مايو  7-3اجتماع افتراضي، 
 من جدول األعمال المؤقت* 13البند 

 التسميات األجنبية
   

 التسميات األجنبية باعتبارها جزًءا من التراث الثقافي   
  

 موجز**  
 

ما من شككف في أن األاككماج األجنبيي، أم أاككماج األماين التي د ياككتمدمما المجتم  المي ي والتي   
تمت ف عن األاككماج المي يي المناةر) ايااككم الميان السم ياككتمدمت المجتم  المي ي وييةل ب،بولتل، تشككيل 

مي اعتبار ال  ي جزًجا من ومن البدي  -جزًجا من التراث الث،افي من ييث أنما تعد عنصككككًرا من عناصككككر ال  ي 
 التراث الث،افي. 

غير أنت يمين، فضككككككككككككًب عن سلف، تبرير اعتبار األاككككككككككككماج األجنبيي جزًجا من التراث الث،افي. فمس   
األاكككماج تصكككار عن ررية ترجمي اداكككم المي ي، بتييي ت صكككرفًيا أو صكككوتًيا م  ال  ي المت ،يي أو عن ررية 

 ت إلل العبقي الوريد) ال،ائمي بين المجتم  المي ي السم ياكككتمدم األاكككماج وسلف يعزى ي -توليد ي مي جديد)  
المرابة في راكككككككمت ل  ي  - األجنبيي م  المعالم التي تشكككككككير إليما مس  األاكككككككماج. ونةًرا ألن اداكككككككم األجنبي

يت في المجتم  أاكككمل نرً،ا وي ًةا من نةير  المي ي، ف نت َير عة ع ل المع م السم تيثر ارشكككار) إل - المت ،يي
المي ي باكب  ما ييتاكيت من أمميي لمسا المجتم . وميسا ف ن النمر السم يتبعت المجتم  المي ي في األاكماج 
األجنبيي يعيس شكبيتت ال،ائمي من العبقات الاكيااكيي والث،افيي وادقتصكاديي المارجيي، ومن الواضكا أن المع م 

جنبيكي ييةل بكسمميكي لكدى اليثير من المجتمعكات المي يكي الكسم يشككككككككككككككار إليكت بكسعكداد يبير) من األاككككككككككككككمكاج األ
 المارج.  في
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وثمي مبرر ثان لتصكنيف األاكماج األجنبيي باعتبارما جزًجا من التراث الث،افي، ومو أنما تشكيل رابًرا  
يصككككل المجتم  المي ي بماضككككيتا فدائًما ما يشككككار، في الدرااككككات التاريميي، إلل األماين بساككككمائما المعروفي 

ل ي المجتم  المي ي. ومي أاككككككماج ربما يانت مي يي فيما مضككككككل من الزمن، ولم تصككككككبا أاككككككماج أجنبيي  في
عندما ت يرت الةروف الاكككككككككككيااكككككككككككيي أو الديم رافيي في وقت دية، أو ربما ااكككككككككككَتمدمت دائمًا يساكككككككككككماج  إد

 اصربييي في األدبيات التسريميي لسلف المجتم  المي ي. 

األاككماج األجنبيي تؤدم دوًرا ممًما، ليس ف،ر في األاككماج اليضككريي، من  ويتمثل تبرير ثالث في أن 
ا باعتبارما  قبيل أاكككككككككماج الشكككككككككوارع بميوناتما الميدد)، ييث تيل بال عل ميل التاكككككككككميات المي يي، بل أيضكككككككككً

رد ميونات ميدد) لألاكماج الوةي يي، من قبيل أاكماج أرباة الرعام، أو ال،ر  المواكي،يي، أو الماكرييات. وت 
 أمث ي في الت،رير اليامل بمدف تا ير الضوج ع ل ت ف البيانات.

 


