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  مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

  * من جدول األعمال املؤقت١٤البند 
        أمساء البلدان
  القائمة الرمسية ألمساء البلدان واألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت    

    
  **مقدمة من بولندا    

  
  ***موجز    

ديــدة اجلقائمــة اللرئيــسي للجيوديــسا ورســم اخلــرائط ، نــشر املكتــب ا٢٠١١يف عــام   
وأعدت القائمة جلنة توحيد األمساء اجلغرافية خارج مجهورية بولندا، وصـدرت           . بأمساء البلدان 
وتـضم  . “القائمـة الرمسيـة ألمسـاء البلـدان واألقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت         ”حتـت عنـوان   

.  إقليمــا غــري متمتــع بــاحلكم الــذايت٦٩ بــل بولنــدا وبلــدا معترفــا بــه مــن ِق ١٩٥ أمســاء القائمــة
  . تنازع عليهاملدد أو احملدويل غري الوضع الذات أقاليم  ١٠ بالـوأُرفقت هبذا السجل قائمة 

وقد وافقت وزارة اخلارجية البولندية على أمساء البلدان واألقاليم وعواصـمها املدرجـة           
وأُوردت النعـوت   .  وضـع البلـدان واألقـاليم      وقدمت الوزارة احلواشي الـيت توضـح      . يف السجل 

املشتقة من أمسـاء البلـدان واألقـاليم، فـضال عـن أمسـاء املـواطنني والـسكان، وفقـا للـرأي الـذي                        
  . قدمته جلنة التهجئة واألمساء التابعة جمللس اللغة البولندية

ع والنـسبة  يف حالـة الرفـ  (اإلقلـيم   /االسم املختصر للبلـد   : وأُورد لكل بلد وإقليم ما يلي       
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
 لكتـروين إلملوقـع ا ايف  فقـط    هبـا  باللغـة الـيت قـدم     . د األمسـاء اجلغرافيـة بولنـدا      يـ زيخ، جلنـة توح   .أعدها ماسييج   **  

  .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html: التايل
 .ن االطالع على التقرير بكاملهكمي  ***  



E/CONF.101/44/Add.1
 

2 12-40029 
 

اإلقلــيم باللغـة البولنديــة؛  /باللغــة البولنديـة واالسـم الرمســي الكامـل للبلـد    ) املكـان اإلشـارة إىل  و
) اللغـات  أو(اإلقليم باللغة   /واالسم املختصر للبلد  الرمسية باللغة البولندية؛    ) اللغات(واسم اللغة   

الـصفة مـن اسـم      والرمسيـة؛   ) أو اللغـات  (اإلقلـيم باللغـة     /االسـم الرمسـي الكامـل للبلـد       والرمسية؛  
اإلقلـيم  /اسـم سـكان البلـد   و؛ )يف حالة الرفع مع إإلفراد والتـذكري      (اإلقليم باللغة البولندية    /البلد

ــا، ومجــع املــذكر  (باللغــة البولنديــة  ــيم /اســم عاصــمة البلــد و؛ ) مــع اإلفــراد تــذكريا وتأنيث اإلقل
  .الرمسية) أو اللغات(اإلقليم باللغة / البلد عاصمةستخدم يف اللغة البولندية؛ واسمامل

والقائمــــة منــــشورة باللغــــة البولنديــــة، ولكــــن مــــع إضــــافة تــــذييل داخلــــي باللغــــة    
ــة ــواميس    ( اإلنكليزي ــتهاللية واحلواشــي والق ــزاء االس ــضمن ترمجــة األج وميكــن االطــالع  ). يت
ــى ــداخلي و   علــــ ــذييل الــــ ــشور والتــــ ــة   املنــــ ــروين للجنــــ ــع اإللكتــــ ــديثات يف املوقــــ : التحــــ

http://ksng.gugik.gov.pl/english/wykaz.php.  
  


