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

 من جدول األعمال املؤقت* 17البند 
 مسائل أخرى تتعلق باألسماء الطبغرافية

   
 لبولندا “لدان واألقاليمالقائمة الرسمية ألسماء الب”استكمال   

  
 موجز**  

 
، أصددددددر امللرئ الرليسدددددي لوريو يسددددديا ورندددددش اارالي يف بولندا من دددددورا جديدا 2011يف عام  

يرضدددددددمن قالم  ببلاا البودان  وأعدو ين  ألوايد األلاا ايخراجي  وارة بووري  بولندا املن دددددددور امل نون 
وُعرضددددددددددددددت ال ب   األو  من   “األقاليش غري املرمر   باحللش الذايتالقالم  الرلي  أللاا البودان وألاا ”

املن دددددددور أمتناا مؤ ر األمش املرادر ال ا دددددددر امل   بروايد األلاا ايخراجي ، الذر ُعقد يف نيويورك يف ال  ر 
 ( E/CONF.101/46)انظر الومتيق   2012آب/أغس س  9 وز/يوليه إ   31من 

ومنذ ن دددددددر ال ب   األو ، ُن دددددددرو متلة  ب او مسدددددددرلمو ا اي  صددددددددرو ال ب   ال اني  يف  
   2017، وصدرو ال ب   الراب   مؤورا يف كانون األول/ يسمرب 2015، وال ال   يف عام 2013 عام

إقويمددا من األقدداليش  69و  بودددات أل  هب  ددا بولندددا 195وألرضدددددددددددددددمن ال ب دد  الراب دد  من القددالمدد   
 املرمر   باحللش الذايت  ومرجق بالسرل قالم  برس   أقاليش ذاو مركز  ويل غري حمد  أو مرنازع عويه  غري

وقد اعُرمدو ألاا البودان واألقاليش وعواصدددددددددددددددموا الوار ر يف القالم  من قبل وزارر ااارجي  يف  
ألرضددددددددمن  ددددددددراا ملركز البودان واألقاليش  وقد   ألوجري الن وو بولندا  ووجرو وزارر ااارجي  احلوا ددددددددي ال  

املسددرمدر من ألاا البودان واألقاليش وألسددمياو املوا نل والسددلان وجقا لرأر وادر الرورم  وعوش األلاا 
 يف جموس الوخ  البولندي  

 

 * GEGN.2/2019/1  
، من ين  ألوايد األلاا ايخراجي  وارة بووري  بولندا  وميلن االّ لع عوى الرقرير عوى أعد الرقرير اللامل ماأل يي زيخ ** 

، بالوخ  ال  https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.htmlاملوقع ال بلي الرايلا 
  E/CONF.105/29/CRP.29 ُقدم  ا جقي، بوص ه الومتيق 

https://undocs.org/AR/E/CONF.101/46
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
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رجي  امللاني ( ويرضددمن كل قيد االنددش امل رلددر لوبود/ا)قويش )يف اال  الرجع واير ويف اال  الظ 
بالوخ  البولندي ؛ واالنددددددددددددددش اللامل الرلي لوبود/ا)قويش بالوخ  البولندي ؛ وانددددددددددددددش الوخ  )أو الوخاو( الرلي  
بدالوخد  البولندديد ؛ واالندددددددددددددددش امل رلدددددددددددددددر لوبودد/ا)قويش بوخرده )أو لخداألده( الرليد ؛ واالندددددددددددددددش اللدامدل الرلي 

الن ت من انددددش البود/ا)قويش بالوخ  البولندي  )بلدددديخ  امل ر   لوبود/ا)قويش بوخره )أو لخاأله( الرلي ؛ وصدددديخ 
املرجوع املذكر(؛ وانددددددش نددددددلان البود/ا)قويش بالوخ  البولندي  )بلددددددير املذكر واملؤن  امل ر  واملذكر ايمع(؛ 

 وانش عاصم  البود/ا)قويش بالوخ  البولندي ؛ وانش عاصم  البود/ا)قويش بوخره )أو لخاأله( الرلي  
  وكما كان 2019ومن املقرر إصدددددددددار ال ب   ااامسدددددددد  من القالم  يف النلدددددددد  ال ا  من عام  

احلال يف ال ب او السددددابق ، نددددوهب ألرضددددمن ال ب   م ووماو مسددددرلمو  وندددديرش ألونددددي وا أيضددددا لر ددددمل 
 احلروهب غري اللأليني  مق ن  بب لاهلا باحلروهب اللأليني  

 


