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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2019دورة عام 
  2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 5البند 
التقااارير المقاادمااة مو الحعنماااا عو الحااالااة 

وعو التقااادم المحري في ين ياااد  في بلااادا  اااا
 األسماء الجغرافية
   

 يقرير بنلندا  
  

 منجز**  
 

تقرير الكامل معلومات عن التقدم الذي أحرزته بولندا يف مســـــــــــــاال األ ا  ا  را ي  يتضـــــــــــــمن ال 
إىل  8مؤمتر األمم املتحـدة ااـا ي ع ـــــــــــــــر املعغ بتوحيـد األ ـا  ا  را يـ ، الـذي ع قـد يف ال  ة من  منـذ
 .2017آب/أغسطس  17

وحيد األ ا  ا  را ي  يف توجد  نتان تعمالن يف جمال ت - ال يئاا النطنية المعنية باألساااااماء 
بولندا، ومها: اللجن  املعني  بأ ا  األماكن واألجســــــــــــــام ال يايوغرا ي ، التابع  لوزارة الداللي  وا  ارة العام  
واليت حتدِّ  األ ا  املســـــــــــــــتادم   الل حدو  البلد، و ن  توحيد األ ا  ا  را ي  لار،   وري  بولندا، 

ملســـــــاح  ببولندا، ومســـــــؤول  عن توحيد األ ا  ا  را ي  للعان بالل   البولندي  وهي تابع  لرايس مصـــــــلح  ا
ووضع مبا ئ الكتاب  بااروف الالتيني  من الل ات اليت تستادم أنظم  الكتاب  غري الالتيني ، ومتثِّل بولندا 

االجتماعات الدولي  املعقو ة يف  ريق اخلربا  األمم املتحدة املعغ باأل ا  ا  را ي ، وت ــــارك يف املؤمترات و 
 ب أن األ ا  ا  را ي .

  
 

 * GEGN.2/2019/1. 
، من  ن  توحيد األ ا  ا  را ي  لار،   وري  بولندا. وميكن االّطالع على التقرير على أعد التقرير الكامل مات يي زيخ ** 

، بالل   اليت https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.htmlاملوقع ال بكي التايل: 
 .GEGN.2/2019/8/CRP.8ق دم هبا  قط، بوص ه الوثيق  

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
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ن  ـــــــــــــــرت الطبعــ  ا ــديــدة من املعجم ا  رايف الوطغ البولنــدي،  - المعجم الجغرافي النطني 
. وت ن ــــــــــــر 2015ا اً ر ياً لألماكن وأجااا ا، يف ت ــــــــــــرين األول/أكتوبر  103 086الذي حيتوي على 

  املدرج  كل ســــــــــــــن  يف جريدة قوانا   وري  بولندا وتدلل حيا الن ا  يف م دلل  على األ االت يريات ال  
 كانون الثاين/يناير. 1

ب ــــأن األقليات القومي   2005كانون الثاين/يناير   6و قاً لقانون  - المناطق المتعددة اللغاا 
“. أ ا  إضـــــا ي ”وا ثني  والل ات ا قليمي ، ميكن اســـــتادام األ ا  التقليدي  بل ات األقليات بوصـــــ  ا 

مكــانــا، مصـــــــــــــــن ــ  على النحو التــايل:  1 246، اعت مــدت أ ــا  بل ــات األقليــات يف 2005ومنــذ عــام 
أ ــا   9ا ــاً بيالروســـــــــــــــيــاً، و  27ا ــاً ليتوانيــاً، و  30ا ــاً كــااـــــــــــــــوبيــاً، و  821انيــاً، و ا ــًا أملــ 359
 ليمكو. بل  

. وحتتوي على 2013ن  ـــرت قاام  األ ا  البولندي  الدليل  يف ةاي  عام  - األساااماء الدخيلة 
معلماً ج را ياً لار، حدو  بولندا. ومن املقرر ن ـــــــــــــر الطبع  الثاني   13 358أ ا  بولندي  أطلقت على 
  .2019من القاام  يف ةاي  عام 

  ا  را ي  املركا  الرايســــــــي يتع د الســــــــجلل الوطغ لأل ا - ملفاا بيا اا األسااااااماء الجغرافية 
للجيو يســيا ورســم اخلرااط، الذي يتوىل رايس  مصــلح  املســاح  ببولندا املســؤولي  عنه. ويف الوقت الراهن، 

 اسم. 252 000يتضمن السجل ما يقارب 
ن  ـــــــــــــــرت الطبع  الرابع  من القاام  الر ي  أل ا  البلدان وأ ا  األقاليم  - أساااااااااااماء البلدا  

. وقد اعت مدت أ ا  البلدان واألقاليم وعواصـــم ا املدرج  2017تع  بااكم الذايت يف ةاي  عام املتم غري
يف القاام  من قبل وزارة اخلارجي  البولندي . ومن املقرر ن ـــر الطبع  اخلامســـ  من القاام  يف النصـــ  الثاين 

  .2019من عام 
 


