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*1906674*  

 باألسماء الجغرافية ء األمم المتحدة المعنيفريق خبرا
 2019دورة عام 
 2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 
 )ج( من جدول األعمال املؤقت* ٥البند 

 من: الفريق العامل المعني بأسماء البلدان المقدمةالتقارير 
   

للقائمة الرسممممممممية ألسمممممممماء البلدان وغسمممممممماء األ اليم  ير المتمتعة ”تحديثات   
 باللغة البولندية“ بالحكم الذاتي

  
 **موجز  

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

خارج مجهوري  بولندا املن دددددددور امل نون  يرضدددددددمن قالم  ببلاا البودان  وأعدو ين  ألوايد األلاا اي را ي 
وُعرضددددددددددددددت ال ب   األو  من “  القالم  الرلي  أللاا البودان وألاا األقاليش غري املرمر   باحللش الذايت”

املن دددددددور أمتناا مؤ ر األمش املرادر ال ا دددددددر امل   بروايد األلاا اي را ي ، الذر ُعقد يف نيويورك يف ال  ر 
 ( E/CONF.101/46/Add.1)انظر الومتيق   2012آب/أغس س  9ليه إ   وز/يو  31من 

ومنذ ن دددددددددددر ال ب   األو ، ُن دددددددددددرو متصد تب او مسدددددددددددرلمو   اي  صددددددددددددرو ال ب   ال اني   
   2017، وصدرو ال ب   الراب   مؤخرا يف كانون األول/ يسمرب 201٥، وال ال   يف عام 2013 عام يف

إقويمددا من األقدداليش  69بودددات أل  هب  ددا بولندددا و  19٥وألرضدددددددددددددددمن ال ب دد  الراب دد  من القددالمدد   
 املرمر   باحللش الذايت  ومر ق بالسرل قالم  برس   أقاليش ذاو مركز  ويل غري حمد  أو مرنازع عويه   غري

  

 

 * GEGN.2/2019/1  
أعد الرقرير اللامل ماأل ددددددددددددددديي زي ، من ين  ألوايد األلاا اي را ي  خارج مجهوري  بولندا  واو مرات عو  الرابي الرايل   ** 

unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html  بالو   اليت قدم  ا  قي، بوصددددددددددددددد ه الومتيق ،
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وقددد اعُرمدددو ألدداا البودددان واألقدداليش وعواصدددددددددددددددمهددا الوار ر يف القددالمدد  من قبددل وزارر ااددارجيدد   
رر ااارجي  احلوا دددي اليت ألرضدددمن  دددراا ملركز البودان واألقاليش  وقد ن ألو ري الن وو بولندا  وو رو وزا يف

املسددرمدر من ألاا البودان واألقاليش وألسددمياو املواتنل والسددلان و قا لرأر وادر الرهرم  وعوش األلاا 
  يف جموس الو   البولندي  

 الر ع واير ويف اال  الظر ي  امللاني ( ويرضددمن كل قيد امنددش امل رلددر لوبود/ا)قويش )يف االيت 
بالو   البولندي ؛ وامنددددددددددددددش اللامل الرلي لوبود/ا)قويش بالو   البولندي ؛ وانددددددددددددددش الو   )أو الو او( الرلي  
بدالو د  البولندديد ؛ وامندددددددددددددددش امل رلدددددددددددددددر لوبودد/ا)قويش بو رده )أو ل داألده( الرليد ؛ وامندددددددددددددددش اللدامدل الرلي 

)أو ل األه( الرلي ؛ وصددددي   الن ت من انددددش البود/ا)قويش بالو   البولندي  )بلددددي   امل ر   لوبود/ا)قويش بو ره
املر وع املذكر(؛ وانددددددش نددددددلان البود/ا)قويش بالو   البولندي  )بلددددددير املذكر واملؤن  امل ر  واملذكر ايمع(؛ 

 و ره )أو ل األه( الرلي ؛وانش عاصم  البود/ا)قويش بالو   البولندي ؛ وانش عاصم  البود/ا)قويش ب
  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 ها أيضددددا لر ددددمل 
 احلروهب غري الصأليني  مق ن  بب لاهلا باحلروهب الصأليني  

 


