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مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشرر 
 بتوحيد األمساء اجلغرافيةاملعين 

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

 التسميات األجنبية
 

 استخدام التسميات األجنبية يف النمسا  
 موجز**  

ـــــت، و سااـــــيت ا   ـــــت والتســـــميا، األجنبي ـــــاول اسيـــــامي األاااـــــيت ليتســـــميا، احيي بعـــــد  ن
األجنبيـــت األملانيـــت عيـــل ايييـــت التـــاري  األ ـــد  السيااـــيت والفيا،يـــت، و ييبـــا، ااـــتتدا  التســـميا، 

)منذ أواار اليرن التااع عشـر،، ،ـ ن معـدل التيريـر ييـد   والـيا، ماـتتدا  التسـميا، األجنبيـت   
النمسا،  يك التسميا، اليت قا  بوضع ا ونشرها اجمليس النمساوي املعين ابألمساء اجلغرا،يت   عامي 

  األطـــــالس املدراـــــيت وغسهــــا مـــــن الواـــــام   اتمــــا   د هبـــــا  ييـــــدا  ، والــــيت يـــــتم التيي ــــ 2012و  1٩٩٤
التعييميـت النمســاويتي ويوالــي اجمليـسة بــخداة ااــتتدا  ةموعـت  ــدواة نســبيا مـن التســميا، األجنبيــت 
األملانيت، وهي أمساء معرو،ت ومسـتعميت   أواـاط طاميـت أواـع مـن املتعيمـحي ويد ـل معـد التيريـر، 

ااتتدا  األمساء األجنبيت   النمسا، وم ايما   أوااط جيل الشباب، وهـو  بشكل عا ، اخنياض
مـــا يةعـــخ ، عيـــل األرجـــس، ات أن التســـميا، األجنبيـــت األملانيـــت ي  كـــن  تمتـــع  كانـــت عاليـــت   ،ــــ ة 

بعــد ابــرب  ــ  اــيوط الســتار ابديــدي، وات ااــتتدا  ا ــارا، الســس  ا، التســميا، احييــت  مــا
جــانا الطــرس الســريعت والطــرس الرميســيت والســكك ابديديــت النمســاويتي و ــرا   اا ــت   يــرد عيــل

 التيرير اماتتداما، الرميسيت لألمساء األجنبيت األملانيت   النمسا، عيل النحو التايل:
 
 

 * E/CONF.105/1ي 
قا  إبعداا الني  الكامل ليتيرير بي  جوراان )النمسا،، منظم اجتماعا،، اليريق العامل املعين  ** 

اجمليس ابلتسميا، األجنبيت املنبفق عن ،ريق ارباء األمم املتحدة املعين ابألمساء اجلغرا،يت، ورميس، 
  :النمساوي املعين ابألمساء اجلغرا،يت، وميكن امط دع عييه عيل املوقع الشبكي التايل

.html11http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf  ، بواليه الوثييتابليغت اليت قةد  ،ي ا ،ي 
18/CRP.105/18E/CONF.. 
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ليجم ور احيي، عيل ابيل املفال،   أطالس وكتب املدارس الـيت  كـون لغـت التـدريس ،ي ـا  • 
 األملانيت  هي اليغت

  اليغـــت املنطوقـــت والنيـــو  املكتوبـــت التامـــت اليـــياغت، وعيـــل  ـــو أقـــل   واـــامل ام يـــال  • 
 التينيت، مفل اجلداول أو اسرام 

 ليمعاي اهلامت ابلنسبت جلماعت املتييح ألاباب خمتييت وألهنا قريبت ،حسب • 
   تعد   دوا اجملتمعا، احييتليمعاي العابرة ليحدوا،  عىن املعاي اجلغرا،يت اليت • 
 ليبحار واحيطا، • 
  يرا ليمعاي التارخييت اليت ليس هلا اام ميابل   الوقت اباضر • 
 ألي اام  يي مرك ب  ي مكو ِّن عا   ياف ميكن  رمجته • 
 ألي اام  يي ييعب عيل الناطيح ابألملانيت النطق به • 
 ا كفسا   النمسايألمساء  ييت بيغت م يتم  عيم  • 

 


