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فريق خبراء األمم المتحدة  المني   
 باألسماء الجغرافية

 2021ةور  عام 

  2021أيار/مايو  7-3اجتماع افتراضي، 

 *من جدول األعمال المؤقت  13البند 

 التسميات األجيبية 

   
 الطبنة الثايية لقائمة األسماء الجغرافية ف  النالم باللغة البوليةية   

  
 **موجز  

 
ور ددم الاراسم منرددورا يتضددمن ت ددميات  ، أصدددر المبتا الرسي ددي لدجيودي دديا2013في نهاية عام  

أجنبية بالدغة البولندية. وقد أعدت لجنة توحيد األ ددددددددماف الجغرافية اارة جمهورية بولندا شوا المنرددددددددور تحت 
عنوان ”قاسمة ر ددددددددمية باأل ددددددددماف الجغرافية في اللالم بالدغة البولنديةة. وع رضددددددددت ال اسمة عد  ال ري  اللامل 

 حزيران/ 7إل   5يدة في اجتمداعدل ال ددددددددددددددادي عرددددددددددددددر، الدو  ع دد في ال تر  من الملني بدالت ددددددددددددددميدات األجنب 
في شيرماغور بالنم دددا. وع رو موجز قصدددير عد  فري  ابراف األمم المتحد  الملني باأل دددماف   2014 يونيل

 أيدار/ 2ني ددددددددددددددان/أبريدل إل   28الجغرافيدة في دورتدل المدامندة واللرددددددددددددددرين المل ود  في نيويور  في ال تر  من 
 .2014 وماي 

. ولم تمرأ أ  تغييرات شدامدة، إأ أن 2019وقدد ن رددددددددددددددرت المبلدة المدانيدة من ال داسمدة في نهدايدة عدام  
التحديمات ردددددددددمدت تلديل نةم البتابة باألحرة ال تينية في لغتين، وتغييرات في بلو الت دددددددددميات األجنبية 

محدية(، وتصددددويبات م ي ة. وقد ن رددددرت بالدغة البولندية )نجمت جزسيا عن التغييرات المدادة عد  األ ددددماف ال
المبلدددة المدددانيدددة بدددالدغدددة البولندددديدددة ف م، ولبن تم إعدددداد تدددوييدددل داادي بدددالدغدددة ا نبديزيدددة، م  ترجمدددة األجزاف 

 اأ ته لية من المنرور.

 

 * GEGN.2/2021/1. 
، من لجنددة توحيددد األ ددددددددددددددمدداف الجغرافيددة اددارة جمهوريددة بولندددا. و ددددددددددددددوة يتددا  تحددت الرمز أعددد الت رير البددامددل مدداتردددددددددددددديي زي  )**( 

GEGN.2/2021/16/CRP.16   د م بدهدددددددا فد دم، فدي الدمدوقد  /https://unstats.un.org/unsd/ungegn، بدددددددالدددغدددددددة الدتدي قددددددد 
sessions/2nd_session_2021/. 
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من الملالم الجغرافية )وشو ما ي و  عدد الملالم الوارد  في  13 599وتتضددددددددددددددمن ال اسمة أ ددددددددددددددماف  
ملدمًا( في جمي  ال ارات، با ضدددددافة إل  أ دددددماف تضددددداريي قاع البحر. غير أن   276بم دار  المبلة األول 

أ دماف الملالم التي توجد بالبامل داال إقديم بولندا جر  ا دتبلادشا. وي ردار ف م إل  الملالم التي يوصد  ب ن 
اسمة أ تتضددددمن الملالم الجغرافية تحدَّد لها أ ددددماف جغرافية بالدغة البولندية )ت ددددميات أجنبية(. وعديل، ف ن ال 

 التي ليي لها ا م أو لم يوَص بتحديد ا مها بالبولندية.

وتن  م ال اسمة إل  ممانية فصول. وتتماب   بلة من شوه ال صول م  أجزاف اللالم الملروفة ت ديديًا   
ص )أوروبا وآ دددددديا وأفري يا وأمريبا الرددددددمالية وأمريبا الجنوبية وأ ددددددتراليا وأوقيانو ددددددي  ا وأنتاربتيبا(، بينما ا صدددددد 

ال صددددل األاير لتضدددداريي قاع البحر. وترد األ ددددماف بالترتيا األبجد  لدبددان واألقاليم غير المتمتلة بالحبم 
األ ماف  فسة. ويرد اأ م البولند  )الت مية األجنبية( لبل بيان، يديل اأ م المحدي أو  59الواتي، وتندرة في  

داميات الجغرافية لدملدم، بما ترد عند الدزوم ملدومات وم حةات إضددددددددددافية حول المحدية. وترد أيضددددددددددا ا ح
 الملدم أو ت ميتل.  

 


