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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2021دورة عام  

 2021أيار/مايو   7-3افتراضي، اجتماع 
 من جدول األعمال المؤقت*  12البند  

األسمماء الجغرافية باعتااراا قاافة ورراقا  وايية  بما فهاا 
لغات الشممعيا األيمموية ولغات األتويات والوغات امتويمية  

 ومسائل رعدد الوغات 
  

السمياسمات الحاةمة ألسمماء األماةي في المنااق المتعددة الوغاتر دراسمة ماار ة   
 لكارينثيا الجنيبية في النمسا  ومنطاة ريشهي/رشيِشي في رشيكيا 

 
 ميجز**  

 
تتناول الدراسةةةا تالتل ال السةةةااسةةةا  اللاةما لدراسةةةا األعوا المةاواا والاو ا والمسةةة لا  ال با اا  

ن في تشةةةةاةاا وةار نااا ال.نوقاا في النمسةةةةا  فقد وشةةةة    في من قتان ثنائاتي ال غا، هما: من قا تاشةةةةان/تشةةةةاشةةةة 
أوروقا الوسةةةةةةة م المتسةةةةةةة  تاللاو ا،  التكو ن ال غوي واإلثني في المن قتان عن التلرةا  السةةةةةةةةاواا في تار    

و شةةةةةةةةةترم تكو نااما في ةاار من التشةةةةةةةةةائ  المتشةةةةةةةةةاواا  ولاقا السةةةةةةةةةب ، ودا الت او  الوثا  وان ال ا اان 
النمسةا وتشةاةاا مسةتشةوقا ل غايا  ةما أ  الدراسةا  المقاروا تلتج الم.ال أماا ت ماما  أسةمل اسةتنا ا  لم  من

 أوجه التشاته واالختوف 
المن قتا  تسةةةةة سةةةةة ا من الن اعا  تشةةةةة   الوفتا  الانائاا ال غا في ال قو  األخار   و لق    وقد مر  

م ّدو الدراسةةةةةةا كاما تكشةةةةةةله هقن الن اعا  عن ال وقا وان االسةةةةةة  والمةا  والاو ا، واألسةةةةةة ا  الرئاسةةةةةةاا لت    
ل غا  وه  ي تمدو  في  راسةتا  ع م  الن اعا ، وال وامل األةار ت ثارًا في مواقف الناس  زاء الوفتا  الانائاا ا

ا عروق مت مقا   الُنُاج األواروقولوجاا وال.غراكاا  زاء أسةةماء األماةن ل ولةةول  لم فا  مرّة  ل ق.ةةايا  وُتقدض
ل ت فاا  التار تاا والسةةةةةةةااسةةةةةةةاا مةّم ًا ل تل ال المت    ودراسةةةةةةةا األعوا المةاواا فت. ل منه  راسةةةةةةةا في ع    

  النقدياألسماء ال  غراكاا  
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