
   GEGN.2/2021/81 

 

 
  

22 February 2021 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

030321    010321    21-02428 (A) 

*2102428*  

 باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة المعني

 2021دورة عام  

 2021أيار/مايو   7-3افتراضي، اجتماع 

 *)أ( من جدول األعمال المؤقت 4البند  

الحكوماا  ع  الحاالاة في انادا  اا    :التقاارير المقادماة م  
 وع  التقدم المحرز في توحيد األسماء الجغرافية 

   
 تقرير إيطاليا   

  
 موجز**  

 
المسككككؤول  عن عفماس وااككككترمال و  ككككر  يتولى المعهد العسككككارج الفيرافي الي،الي، هواككككة  اله     

الخري،  الراكككما  لي،الاا، لةال  عو  د األاكككمار الفيرا ا  في اي،الاا، و لال من نتل لفنت  المعنا  هدرااككك  
 أامار األعتم الماا ا  الراما  الي،الا .

 دين ووفقا للقوا  ن  ات الصككككككل ، ععمن اللفن  والتعاوا مس اككككككاار المؤاككككككسككككككات العام  على الصككككككع 
 الوطني والقلامي وعلى اع د المقاطعات، وبدعم من المنظمات األكاديما .

 قديم آنر عقاريرها، واأل  ،  التالا  لتو  د األامار الفيرا ا :عوقد اض،لعت اي،الاا، منذ  

، على أاكككاال ااعةال المبرم ه ن المعهد  موااكككل  ععهد قاعدي هاا ات األعتم الماا ا  لمن،ق  ف ن تو • 
 وومن،ق  ف ن ت

_________________ 

 * GEGN.2/2021/1. 

لكككككككا ك كلكي. **  أ كككككككدريكككككككا  اليك،كككككككالكاككككككك ،  الكراككككككككككككككمكاككككككك   الكمكاكككككككا كاككككككك   األعكتم  أاككككككككككككككمكككككككار  درااككككككككككككككككككككك   لكفكنككككككك   راكاكك  الكركككككككامكككككككن  الكتكقكريكر   أعكككككككد 
الرم    ع كككككت  الو اقككككك   هكككككذ   التكككككالي  GEGN.2/2021/81/CRP.81واككككككككككككككتقتكككككال  ال كككككككككككككك اي  الراول  في  فقل،  األاككككككككككككككلاككككك   : هليتهكككككا 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/. 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
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عوقاس اعةكال ععكاوا جكديكد ه ن المعهكد والمكديريك  العكامك  ل اومك  القلام التكاوعك  للمفلك القلامي في  • 
 كام ا اا

درااكككككك  األعتم الماا ا  راككككككم الخراال ه ن ”  ككككككر وقااس الندوي العلما  الدولا  العا ا  عن موضككككككوع   • 
 2018، التي عققدت في ف ناساا في عام  “والفيرا اا التاريخ

عنظام النكدوي العلماك  الكدولاك  العكالعك  عن موضككككككككككككككوع ”أاككككككككككككككمكار المواقس الفيرا اك  ه ن ال قكار والت ول  • 
اله ل نا  التاوع  لةريق نبرار األمم  -، و لال والتعاوا مس ال ككككككر   الروما ا   “واااككككككتبدال والنسككككككااا
 ار الفيرا ا المت دي المعني واألام

 18الى   14عنظام المؤعمر الدولي العت  ن لراككككككم الخراال، المقرر عقد  في فلور سككككككا في الةتري من   • 
 2021كا وا األول/ديسمبر  

 


