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  مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

  * من جدول األعمال املؤقت٩بند ال
مبــا فيهــا (األمســاء اجلغرافيــة باعتبارهــا ثقافــة وتراثــا وهويــة 

ــاطق   األمســاء  ــات واملن ــشعوب األصــلية واألقلي ــات ال   )بلغ
  

  األمساء الرمسية الثنائية اللغة للمستوطنات يف كارينثيا النمساوية    
  

  **موجز    
  

 -األملانيـة  (يعرض هذا التقرير األنظمة اجلديـدة املتعلقـة باألمسـاء الرمسيـة الثنائيـة اللغـة          
 يف مقاطعـة كارينثيـا االحتاديـة        ٤٦/٢٠١١وفقا للقانون االحتـادي النمـساوي رقـم         ) السلوفينية
  ].كارْنِتن[النمساوية 

 ومرفقاتـــه بـــأن يكـــون للمـــستوطنات ٤٦/٢٠١١ويقـــضي القـــانون االحتـــادي رقـــم   
ويـستند هـذا العـدد    .  املوجودة يف األجزاء اجلنوبية مـن كارينثيـا امسـان رمسيـان بلغـتني         ١٦٤ الـ

 مــن النــاطقني باللغــة الــسلوفينية، طبقــا   يف املائــة مــن الــسكان هــم ١٧,٥إىل حقيقــة أن قرابــة 
  . ٢٠١١لتعداد السكان الذي أُجري يف عام 

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
ــل      **   ــر الكام ــد التقري ــر جــوردان  أع ــسا(بيت ــد البحــوث احلــضرية     )النم ــوم، معه ــساوية للعل ــة النم ، األكادميي

دم هبا  باللغة اليت قُ  على التقرير   وميكن االطالع   .  باألمساء اجلغرافية  واإلقليمية، رئيس اجمللس النمساوي املعين    
 .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html: فقط على املوقع الشبكي التايل



E/CONF.101/39/Add.1
 

2 12-39999 
 

.  مــستوطنة هــي ثنائيــة اللغــة بالفعــل، وفقــا للقــانون اجلديــد   ٩٣ويــشمل هــذا العــدد    
 على مساحة أربع مقاطعـات سياسـية يف النمـسا، تـضم وحـدات          ١٦٤وتنتشر املستوطنات الـ    

  . ى اإلقليمي األدىنمن اإلدارة احلكومية على املستو
ويوفر التقرير أيضا قائمة مرتبة أجبديا جبميع األمساء الرمسية الثنائية اللغـة للمـستوطنات                

  . وفقا للمقاطعات والبلديات السياسية
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