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*2101759*  

 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية

 2021دورة عام  

  2021أيار/مايو   7-3اجتماع افتراضي، 

 *)أ( من جدول األعمال المؤقت 4البند  

التقاارير المقادماة مل الحاتماا  عل الحاالاة في ا ادا  اا  
 وعل التقدم المحرز في تتحيد األسماء الجغرافية 

  
 2021- 2019تقرير النمسا عل الفترة   

 
 **متجز  

 
  2019ا دورة عام يسلللهذ  اا التررار ال لللوا عهط األلرلللية الري سللل ة التي اضللليهنت   ا النمسلللا من 

المنني بللاألاللللللللللللللمللاا الج را  للة، التي علرللد  في ل واور  في الفترة من    “الجللديللد”لفراق خبراا األمم المتحللدة  
. وترللللللللم   ا  األلرللللللللية المؤتمر النهمي الدولي المنني ب اللللللللماا  2019أيار/مايو    3ل سللللللللاإ/أ را   لط  29

بمناالللللللللل ة الا ر     2019ترللللللللللران الرالي/لوفمبر   8لط   6األماكن وال جرة، الاي علرد في ف  نا في الفترة من  
السللللنواة النمسلللل ن ملرللللاا المجهل النمسللللاوي المنني باألاللللماا الج را  ة  والتحديرا  المدخهة عهط النسللللنة  
املكترول ة من مسلرد المطليهحا  المسلتندمة في تو  د األالماا الج را  ة الطلادر عن فراق النبراا، التي 

في الموقع الرللل كي لهمجهل النمسلللاوي المنني باألالللماا الج را  ة  والتحديرا  المدخهة  يمكن االطالع عه  ا  
عهط اللللهسللللهة خرايذ المكتي االتحادي لهمراي ل والمسللللا ة بالنمسللللا  والج ود الجاراة لمواامة أاللللماا المنالم  

ضللللللللنت   في البهديا  الكارانر ة، الج را  ة الواقنة عهط جالبي الحدود الوطن ة  والنالما  الرناي ة اله ة التي ول
بالسلللللللللللهوف ن ة واأللمال ة  والدراالللللللللللة المرارلة المتنهرة ب الللللللللللماا األماكن في المناطق الرناي ة اله ة في  ارانر ا 
)النمسا( ومنيرة ت ر ن )تر ك ا(  ومرار ة أع اا المجهل النمساوي المنني باألاماا الج را  ة في منتهف  

فرقلة النلامهلة وفي اجتملاعلا  الرللللللللللللللنلي واجتملاعلا  المجهل، و  ر  لل  من  االجتملاعلا  الوطن لة واللدول لة لأ
 المناا ا   ولرر منهوما  عن األلرية المتنهرة ب اماا األماكن في النمسا.
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