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البند  11من جدول األعمال املؤقت*
التسميات األجنبية

استخدام التسميات األجنبية يف النمسا
موجز**
بع ـ ــد ن ـ ــاول اسي ـ ــامي األااا ـ ــيت ليتس ـ ــميا ،احيي ـ ــت والتس ـ ــميا ،األجنبي ـ ــت ،و ساا ـ ــيت ا
السيااــيت والفيا،يــت ،و ييبــا ،ااــتتدا التســميا ،األجنبيــت األملانيــت عيــل ايييــت التــاري األ ــد
(منذ أواار اليرن التااع عشـر، ،،ـ ن معـ لد التيريـر ييـد والـيا ،ماـتتدا التسـميا ،األجنبيـت
النمسا ،يك التسميا ،اليت قا بوضع ا ونشرها اجمليس النمساوي املعين ابألمساء اجلغرا،يت عامي
 1٩٩٤و  ،2012والـ ــيت يـ ــتم التيي ـ ـد هبـ ــا ييـ ــدا اتمـ ــا األطـ ــالس املدراـ ــيت وغسهـ ــا مـ ــن الواـ ــام
ـس بــخداة ااــتتدا ةموعـت ــدواة نســبيا مـن التســميا ،األجنبيــت
التعييميـت النمســاويتي ويوالــي اجملي ة
األملانيت ،وهي أمساء معرو،ت ومسـتعميت أواـاط طاميـت أواـع مـن املتعيمـحي ويد ـل معـد التيريـر،
بشكل عا  ،اخنياض ااتتدا األمساء األجنبيت النمسا ،وم ايما أوااط جيل الشباب ،وهـو
م ــا يةع ــخ  ،عي ــل األرج ــس ،ات أن التس ــميا ،األجنبي ــت األملاني ــت ي ك ــن تمت ــع كان ــت عالي ــت ،ـ ـ ة
مــا بعــد ابــرب ـ اــيوط الســتار ابديــدي ،وات ااــتتدا ا ــارا ،الســس ا ،التســميا ،احييــت
يــرد عيــل جــانا الطــرس الس ـريعت والطــرس الرميســيت والســكك ابديديــت النمســاويتي و ــرا اا ــت
التيرير اماتتداما ،الرميسيت لألمساء األجنبيت األملانيت النمسا ،عيل النحو التايل:
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** قا إبعداا الني الكامل ليتيرير بي جوراان (النمسا ،،منظم اجتماعا ،،اليريق العامل املعين
ابلتسميا ،األجنبيت املنبفق عن ،ريق ارباء األمم املتحدة املعين ابألمساء اجلغرا،يت ،ورميس ،اجمليس
النمساوي املعين ابألمساء اجلغرا،يت ،وميكن امطدع عييه عيل املوقع الشبكي التايل:
 http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.htmlابليغت اليت قةد ،ي ا ،ي  ،بواليه الوثييت
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• ليجم ور احيي ،عيل ابيل املفال،
هي اليغت األملانيت
اليغــت املنطوقــت والنيــو
•
التينيت ،مفل اجلداول أو اسرام

أطالس وكتب املدارس الـيت كـون لغـت التـدريس ،ي ـا

املكتوبــت التامــت اليــياغت ،وعيــل ــو أقــل

واــامل ام يــال

• ليمعاي اهلامت ابلنسبت جلماعت املتييح ألاباب خمتييت وألهنا قريبت ،حسب
• ليمعاي العابرة ليحدوا ،عىن املعاي اجلغرا،يت اليت تعد

دوا اجملتمعا ،احييت

• ليبحار واحيطا،
•

يرا ليمعاي التارخييت اليت ليس هلا اام ميابل

• ألي اام يي مركب ي ِّ
مكون عا

الوقت اباضر

ياف ميكن رمجته

• ألي اام يي ييعب عيل الناطيح ابألملانيت النطق به
• ألمساء ييت بيغت م يتم عيم ا كفسا
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