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

  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 
ــة يف بلــداهنا   وعــن التقــدم احملــرز يف   تقــارير احلكومــات عــن احلال

        )للتوزيع فقط (األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر التاسع توحيد
  النمسارير تق    

  
  **موجز    

 منــذ املــؤمتر الــيت اضــطلعت هبــا النمــسا علــى األنــشطة الرئيــسية يــسلط التقريــر الــضوء  
النمـسا ونـشرها كطبعـة      يف  التاسع، مثل اسـتكمال املبـادئ التوجيهيـة ألمسـاء املواقـع اجلغرافيـة               

 األقليات وخاصة األقلية السلوفينية يف كارينثيا بواسـطة قـانون   اتأمساء جمموعترويج  و سابعة؛
إدراج أمســـاء احلقـــول الـــسلوفينية يف و ؛)٢٠١١عتبـــارا مـــن ا(جديـــد بـــشأن أمســـاء األمـــاكن 

 ونــــشر خــــرائط ســــياحية ثنائيــــة اللغــــة ؛لتــــراث الثقــــايف غــــري املــــاديل ةالنمــــساوي قائمــــةال
ــاللغتني( ــ ب ــمل واألةسلوفينيال ــد مــن  ) ةاني ــديات للعدي ــالالبل ــة منقحــة   ةكارينثي ــة ثاني ــشر طبع ، ون

بـول اخلـبري   هـايرت ديتـر   الـذي أعـده     ةكارينثيـ ال مساءلألملشروح ثنائي اللغة    اسجل  الومعدلة من   
 التعليميـة عالم   األمساء اجلغرافية يف وسائل اإل     املتعلقة بطريقة عرض  توصيات  ال” ونشر   ؛لغويال

 وتنظــيم ؛٢٠١٢يف عــام  اجمللــس النمــساوي املعــين باألمســاء اجلغرافيــةقــدمها  الــيت “النمــساوية
ــاع  ــام  اجتم ــشترك يف ع ــاخ يف ٢٠١٠م ــاثينكار (تاين ــة باألمســاء    )ي ــة املعني ــة الدائم ــني اللجن  ب

 التــابع لفريــق خــرباء األمــم  فريــق العامــل املعــين بالتــسميات األجنبيــة  ال، واجلغرافيــة يف النمــسا
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
باللغـة  فقـط   وهـو متـاح     رئيس اجمللس املعين باألمسـاء اجلغرافيـة يف النمـسا           ،  بيتر جوردان  التقرير الكامل    أعد  **  

  .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html:  فقط على املوقع التايلاألصلية
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وسـط  وشرق  واملتعلقة بـ  ولندية وباألملانية   والشعب الناطقة باهل  ،  املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية   
ــا    ــوب شــرق أوروب ــق اخلــ  وجن ــة لفري ــواع أمســاء   إدخــال  ورباء؛التابع ــع أن ــستوطنات مجي يف امل

 الوكالـة االحتاديـة للمـسح       حتـتفظ بـه   الـذي   ،  احلقول أمساء   -لمناظر الطبيعية   النموذج الرقمي ل  
النمـسا   يف   إلحصاءاتهيئة ا نشره  الذي كانت ت  غالق املعجم النمساوي،    إورسم اخلرائط بعد    

النمــسا مبناســبة يف اء األمــاكن أمســالبحــث يف ؛ وكــذلك نــشر كتــاب عــن  ٢٠٠١حــىت عــام 
أمســاء البحــث يف لمجلــس النمــساوي املعــين باألمســاء اجلغرافيــة و ربعــني لاألالــسنوية الــذكرى 

ألكادمييــــة التــــابع مســــاء النمــــساوية األللــــهجات و يــــةاملعجمالــــصناعة األمــــاكن يف معهــــد 
  .النمساوية العلوم

  


