
E/CONF.101/42/Add.1  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
2 July 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

130712    130712    12-40017 (A) 

*1240017* 

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

  *من جدول األعمال املؤقت) هـ (٨البند 
ــوطين  ــد ال ــة بدراســة أمســاء    : التوحي ــة املتعلق ــادئ التوجيهي املب

      املواقع اجلغرافية وأصلها حملرري اخلرائط وغريهم من احملررين 
بـــادئ التوجيهيـــة للنمـــسا املتعلقـــة بدراســـة أمســـاء املواقـــع اجلغرافيـــة  امل    

  ٢٠١٢وأصلها حملرري اخلرائط وغريهم من احملررين، الطبعة السابعة، 
  

  **موجز
  

 صــياغة الطبعــة الــسابعة مــن املبــادئ التوجيهيــة للنمــسا املتعلقــة بدراســة أمســاء    متَّــت  
 الــتغريات العديــدة الــيت طــرأت منــذ الطبعــة ي، الــيت تراعــ)٢٠١٢(املواقــع اجلغرافيــة وأصــلها 

ــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين        ــدورة اخلامــسة والعــشرين لفري ــيت أُحــِدثت يف ال ــسادسة ال ال
  .٢٠٠٩باألمساء اجلغرافية، اليت ُعقدت يف نريويب يف عام 

  :وتتمثل أهم التغيريات يف ما يلي  
، )إْسـِزد  (“Eszet” أو) حلـادة الـسني ا  (“scharfes s”إدخال حرف كبري ملا ُيسمى   •  

  )األملانيةاألجبدية : ٢-٢-١- اللغات، القسم الفرعي: ١ - القسم) (ß(وهو 
  

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
وميكـن  . ، نائب الرئيس، اجمللس النمساوي لألمسـاء اجلغرافيـة  )النمسا( الكامل هيوبرت بريغمان   رأعدَّ التقري   **  

 :م هبــــــــا فقــــــــط علــــــــى املوقــــــــع الــــــــشبكي التــــــــايل     الع عليــــــــه باللغــــــــة الــــــــيت قُــــــــدِّ   طــــــــاال
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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لألمــاكن املأهولــة يف منطقــة  ) ســلوفيين/أملــاين(توســيع األمســاء الرمسيــة الثنائيــة اللغــة    •  
ــا مــن     ــة كارينثي ــسلوفينية يف مقاطع ــة ال ــات، : ١ - القــسم (١٦٤ إىل ٩٣األقلي اللغ

  )اللغة السلوفينية: ١-٣-١- سم الفرعيالق
ــة        •   ــشر اخلــرائط الرمسي ــة ن ــستجد مــن معلومــات عــن حال ــا ي ــوا: ٣ - القــسم(م  دامل

  )املصدرية
إيقاف إصدار املعجم اجلغرايف لألماكن املأهولة، الذي يقوم بتحريـره، حـىت تارخيـه،                •  

، وإدماجــه يف النمــوذج الرقمــي  )Statistik Austria(املكتــب النمــساوي لإلحــصاء  
 Bundesamt أمساء نطاقات املكتب االحتادي للمقاييس واملـساحة -للمناظر الطبيعية 

für Eich- und Vermessungswesen) ( (املواد املصدرية: ٣ - القسم(  
) ســترييا (Styriaيف مقاطعــة ) مورتــال (Murtalإنــشاء منطقــة إداريــة جديــدة ُتــدعى    •  

بـــسبب ) نيِتلِفلـــد (Knittelfeldو) يـــودينربغ (Judenburgقـــاطعَتي نتيجـــة إلدمـــاج م
  )التقسيم اإلداري مع األرقام الرمزية: ألف - املرفق(إصالح إداري 

  حتديث اخلرائط التوضيحية لكل قسم من األقسام اإلدارية يف املرفق  •  
اء املواقـع  وستتاح الطبعة السابعة مـن املبـادئ التوجيهيـة للنمـسا املتعلقـة بدراسـة أمسـ          

ــل حمــرري اخلــرائط         ــن ِقب ــدويل م ــصعيد ال ــى ال ــة وأصــلها املخصــصة لالســتخدام عل اجلغرافي
 :يوليــه علــى عنــوان صــفحة الــشبكة التــايل / متــوز١وغريهــم مــن احملــررين، يف موعــد أقــصاه  

http://www.oeaw.ac.at/dinamlex/AKO/AKO_Toponymic_Guidelines.html.  
  

http://www.oeaw.ac.at/dinamlex/AKO/AKO_Toponymic_Guidelines.html�

