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فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
دورة عام 2021
اجتماع افتراضي 7-3 ،أيار/مايو 2021
البند ( 6أ) من جدول األعمال المؤقت*
توحيد األسممممممماء الجغرافية ععي ال ممممممعيديد الو ني والدولي جم األسممممممماء

والمعمالجمة مد لبمل المبماتمس والسمممممممممع ماا الو نيمة والمعمالم التي تتجماو ن ماق

السيادة والتعاود الدولي

إضفاء التناغم ععي أسماء المعالم التي تق عها الحدود الو نية لعنمسا
موج **
يبلغ طول الحدود الدولية للنمسا ا ا ااا  2 706كيلومترات ،ومن ذلك  1 689كيلومت اًر من الحدود البرية

مع كال من ييطاال اي ا ( 430كيلومت اًر) ،وسا ا ا ا ا ا االوفينياا ( 330كيلومت اًر) ،وهنغاارياا ( 356كيلومت اًر) ،وسا ا ا ا ا ا االوفااكياا

( 107كيلومترات) ،وتش ا ا ا اايكيا ( 466كيلومت اًر) .وعلى طول بعض أجزاء تلك الحدود ،هناك لغات أخرى غير
األلمانية تتمتّع بمركز اللغة الرسا اامية .واللغة األلمانية هي اللغة الرسا اامية للبلد ب كمله .وللمعالم الجغرافية التي
يقطعهاا ذلاك الشا ا ا ا ا ا اريط الحادود  ،من قبيال الجباال والممرات الجبلياة ومراعي جباال األلا واألنهاار ،أسا ا ا ا ا ا امااء

مختلفاة ،بحس ا ا ا ا ا ا ا

اللغاة التي يتكلّمهاا السا ا ا ا ا ا اكاان على جاانبي الحادود .وفي عاام  ،2020قاامات و ازرا الاداخلياة

االتحادية النمسا اااوية ،اسا ااتجابةً ألزمة مرض فيروس كورونا (كوفيد ،)19-بإصا اادار مرسا ااوم فرضا اات بموجبه
قيودا على الساافر وأدرجت قاةمة بجميع المعابر الحدودية نزوال يلى أصااغر الممرات الجبلية .وكشااس المرسااوم
عن عدد كبير من أوجه عدم االتس ا ا ااام في تس ا ا اامية األماكن ،وال س ا ا اايما على ص ا ا ااعيد طريقة تهجةة األس ا ا ااماء

غير األلمانية ،وفيما يتصا اال باةشا ااارا يلى نفس المعلم بتسا ااميات مختلفة على جانبي الحدود .وكان هذا دافعا
للمجلس النمس اااو المعني باألس ااماء الجغرافية لتقديم المكت

االتحاد النمس اااو للمقاييس والمس اااحة بص اافته

* GEGN.2/2021/1
أعد التقرير الكامل بيتر جوردان (النمسا ااا) ،الرةيس الفخر للمجلس النمسا اااو المعني باألسا ااماء الجغرافية ،ومارتينا بيكو  -روسا ااتيا
** ّ
(النمس ا ا ااا) ،رةيس ا ا ااة معهد أوربان يارنيك .وهو س ا ا ا رايتا في و يقة تحمل الرمز  ،GEGN.2/2021/72/CRP.72باللغة التي قر ّدم بها
فقط ،على العنوان الشبكي التالي.https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/ :
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الناشر الرسمي في البلد للخراةط الطبغرافية للمساعدا في مشروع ةضفاء التناغم على التسميات المعمول بها

على جانبي الحدود للمعالم التي يقطعها الشا ا ا اريط الحدود  .وفي يطار هذا المشا ا ا ااروع ،سا ا ا ااتجر اسا ا ا ااتشا ا ا ااارا

الس ا االطات الوطنية المعنية باألس ا ااماء والوكاالت الرس ا اامية لرس ا اام الخراةط في جميع البلدان المجاورا التي لديها

لغات رسامية غير األلمانية بشا ن التساميات المعمول بها على جانبها من الشاريط الحدود  .وقد بدأ المشاروع

د ارسا ااة تجريبية عن الحدود النمسا اااوية  -السا االوفينية بالتعاون مع اللجنة السا االوفينية لتوحيد األسا ااماء الجغرافية

ومعهد يارنيك أوربان في كالغنفورت ،النمساا ،وذلك فيما يتعلم ،بالنسابة لهذا األخير ،بالتساميات التي تخ ّ
األقلية السلوفينية على طول القسم الواقع في كارين يا من الشريط الحدود .
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