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 املعايمؤمتر األمم املتحدة احلاادي عرار 
 اجلغرافية األمساء بتوحيد
 2017 أغسطس/آب 17-8، نيويورك
 من جدول األعمال املؤقت* 5البند 

تقااار ر احلمومااا  عااة احلالااة   بلاادا ا وعااة 
التقاادا ازاارت   توحيااد األمساااء اجلغرافيااة م اا  

    املؤمتر العاشر )للتوت ع فقط(
 2017-2012 ةفت لا عة بول دار ر قت  

  
 موجز**  

 
األمســاا اراراةيــذ منــ   مســا  تقــدا الــ ر أهربوــد  ولنــدا   التقريــر مومومــا  عــن ال ن هــ امتضــي 

 .مؤمتر األمم املتحدة الواشر املوين  توهيد األمساا اراراةيذ
ووجــد رنتــام وومــام   حــال ووهيــد األمســاا اراراةيــذ    - اهليئااا  الوي يااة املع يااة  ألمساااء 

ذ لـوبارة الدالميــذ وارةارة التا وــ ،ومهـا  المننــذ املونيـذ  ومســ  أمسـاا األمـاان واألجســاا الةي يوغراةيـذ ، ولنـدا
حتد ِّة األمساا املستخدمذ ةال  هدوة البمـد، ورنـذ ووهيـد األمسـاا اراراةيـذ لـاري   وريـذ واليت الوموميذ 

عــن ووهيــد األمســاا اراراةيــذ لموــا   لماــذ   بولنــدا، ومســؤولذ  ر يس مصــمحذ املســاهذ  ولنــدا، وهــع   وــذ لــ
البولنديذ وومس  مباةئ الكتا ذ  حلروف الاوينيذ مـن الماـا  الـيت وسـتخدا أنامـذ الكتا ـذ غـا الرومانيـذ، 
ومتث ِّــ   ولنــدا   ةريــء األــ اا األمــم املتحــدة املوــين  ألمســاا اراراةيــذ، ووجــارك   املــؤمترا  وا جتماعــا  

 قوةة  جأم األمساا اراراةيذ.الدوليذ املو

 
 

 
 

 * E/CONF.105/1. 

أعـد  التقريــر الكامــ  ماشــيع بيـة، مــن رنــذ ووهيــد األمسـاا اراراةيــذ لــاري   وريــذ  ولنـدا. و كــن ا  ــا  عميــد   املوقــ   ** 
 لماــــذ الــــيت قــــد ِّا هــــا ةقــــ ،  و ــــةد  http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.htmlالجــــبكع 
 .E/CONF.105/61/CRP.61الوثيقذ 

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/61/CRP.61
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 مونم األمساا الطباراةيذ الـو ينُنجر  الطبوذ ارديدة من  - معجم األمساء الطبغرافية الويي 
ـــــــــ   ـــــــــور عم ـــــــــ ر  ت ـــــــــدر، ال ـــــــــاأل لتمـــــــــاان وأج ا  ـــــــــا،   وجـــــــــرين األول/ 103 086البولن  امســـــــــاأل رمسي

   دأعمــدة  يجــار سم املــم املكــام ونوعــ. ووــرة األمســاا   جــدول  تــور عمــ   انيــذ (1)2015أاتــو ر 
الومــوةين األول والثــا ،   هــن وتضــمن األعمــدة مــن الثالــء سم األــامس أمســاا البمــد   واملقا وــا  

مـألو  مـن السـن  وهـو واحملاةاا  اليت ووجد ةي ا املنطقذ. أما الوموة السـاة  ة ـو لمتوريـمل  ملنطقـذ، 
مد. ويـورة الومـوة السـا   الن ايـذ املضـاةذ ألمسـاا األمـاان،   هـن أم الرمسع الو ين لمتقسيم ارقميمع لمب

نجـــر الومـــوة الثـــامن، الـــ ر يســـرر ةقـــ  عمـــ  أمســـاا املـــدم والقـــر.،  تـــور عمـــ  الصـــةذ  ا  الصـــمذ. ووُ 
دلمذ عم  األمساا املدرجـذ اـ  ملـنذ   

ُ
ووـدل  هيـ  النةـا  يـوا  ة قـوانن   وريـذ  ولنـداريـدجالتاياا  امل

 وم الثا /يناير.اان  1
 

 جـــــأم  2005اـــــانوم الثا /ينـــــاير   6وةقـــــاأل لمقـــــانوم الصـــــاةر    - م اااااايد متعاااااددة اللغاااااا  
أمسـاا ”األقميا  القوميذ وارثنيذ والماا  ارقميميذ،  كن املتخداا األمساا التقميديذ  ماذ األقميذ  و ة ا 

امساأل أملانيـاأل   أر ـ   35، من ا 2012ا امساأل جديداأل لتماان من  عا 453وس ا ، املُتحدث “. سمساةيذ
ــــدا ، واانــــت  ــــ  عــــاا  12أمســــاا ااشــــو يذ    418 م  ، اعُتمــــد  أمســــاا أقميــــا   2005 مــــدة. ومن

امسـاأل ليتوانيـاأل،  30امسـاأل ااشـو ياأل، و  815امسـاأل أملانيـاأل، و  359، مصنةذ عمـ  النحـو التـا    مدة 1 240
 .(2)ليمكو أمساا  ماذ 9املم  ياروملياأل، و  27و 

. (3)2013  هنايــذ عــاا الدليمــذ ألمســاا البولنديــذ  قا مــذ جديــدة   جــر نُ  -الدخيلااة األمساااء  
اـ     مـويُطمـء علـاري هـدوة  ولنـدا.  األ جاراةيـ األ موممـ 13 358 أ مقت عمـ أمساا  ولنديذ  عم  رحتتو و 
ا . وعنـد الضـرورة، وقـد  وممـمملنب سهـداثيا  اا(، سم جمعا ملم البولندر وا ملم األ مع )ا ملم احمل وممم

الوـا   موموما  وماهاا  سمساةيذ. وقد مت وقسيم القا مذ سم  انيذ أج اا، ملبوذ من ا وتطا ء م  أجـ اا
)أورو  وآمليا وأةريقيا وأمريكا الجـماليذ وأمريكـا ارنو يـذ وأملـااليا وأوقيانوملـيا وأنتاراتيكـا(  وقميد أل  وروةذامل
نجــر األمسـاا  لاويــب األلـدر لمبمــدام البحـر. ووُ  ملــط  حتـت ريس املوجــوةةاتضـلم الثـامن صصــ   ارـ ا و 

ســـب الة ـــا . حب مرو بـــذ  قمـــيم س مـــد أو كـــ  واألقـــاليم غـــا املتمتوـــذ  حلكـــم الـــ اا. وأمســـاا املوـــا  اراراةيـــذ ل
دري مسمن انجر القا مذ  لماذ البولنديذ ةق ، ولكن وُ و 

ُ
 ي يذ.مكمتاح  لماذ ارن الجك  امل

الر يسـع  الو ين لتمساا اراراةيذ املرا ُ  السن    و ديت -ملفا  بياان  أمساء املواقع اجلغرافية  
 املسؤوليذ عند. ويوجد هاليـاأل مصمحذ املساهذ  بولندا  ر يسُ توم يلمتوثيء اريوةيسع ورملم األرا  ، ال ر 

مــن أمســاا املــم  123 000و حنــو  ــا،  ا  وأج ادمــبململــم ا 124 600و حنــاملــم، من ــا  247 700حنــو 
مــــن أمســــاا  34 700و حنــــاملــــم مــــن أمســــاا األجســــاا املا يــــذ، و  21 800و حنــــاألجســــاا الةي يوغراةيــــذ )

 األشياا األلر.(. أمساا املم من 66 500و حناألجساا األرمسيذ، و 
 

__________ 

 .http://ksng.gugik.gov.pl/english/official_names.phpانار املوق  الجبكع التا    (1) 
ثــــــ كــــــن ا  ــــــا  عمــــــ  قا مــــــذ ااممــــــذ وح (2)  األمســــــاا ارمســــــاةيذ  ماــــــا  األقميــــــا  مــــــن املوقــــــ  التــــــا   وتضــــــمن ذ  نتاــــــاا د 

http://ksng.gugik.gov.pl/english/files/list_of_minority_names.pdf. 
 .http://ksng.gugik.gov.pl/english/wpngs_en.phpانار املوق  الجبكع التا    (3) 

http://ksng.gugik.gov.pl/english/official_names.php
http://ksng.gugik.gov.pl/english/files/list_of_minority_names.pdf
http://ksng.gugik.gov.pl/english/files/list_of_minority_names.pdf
http://ksng.gugik.gov.pl/english/wpngs_en.php
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الةريـء سـرة جر  الا ـذ البولنديـذ ارديـدة ملنُ  - املصطلحا    توحيد األمساء اجلغرافيةدور  
. وهــــ مج ور ــــذ جديــــدة (4)2014ووهيــــد األمســــاا اراراةيــــذ   هنايــــذ عــــاا    ذخدمتســــممصــــطمحا  املل

 .2007واا لوارمساةذ  2002واا لنكمي يذ لمنسخذ ار
 ا تنجـطأمن مسـ رنذ ووهيد األمساا اراراةيذ لاري   وريـذ  ولنـداقوا و - نظم المتابة وال طد 

 ــا أ ــا   ناــم الكتا ــذ  أمسا عــن يوــ   وف الاوينيــذ لتغــراغ اراراةيــذ الـيت ة قواعــد الكتا ــذ  حلــر اعتمـ 
يذ وقواعـد النسـة الصـوا البولنـدر  ملـتخدام ا   وو صـغا الرومانيذ. ويو    ملتخداا قواعد الا ـذ ال

 منتنا  رملم األرا   البولنديذ وغاها من املطبوعا .
مــن القا مــذ الرمسيـذ ألمســاا البمــدام واألقـاليم غــا املتمتوــذ  جــر  الطبوــذ الثالثـذنُ  - أمسااء البلاادا  

مـن األقـاليم  69ووـاف هـا  ولنـدا و   مـداأل  195. ووتضمن القا مذ (5)2015 حلكم ال اا   هنايذ عاا 
 غا املتمتوذ  حلكم ال اا. وقد هصمت أمساا البمدام واألقاليم وعوا م ا عم  مواةقذ وبارة األارجيذ.

 

__________ 

 .http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/glossary_of_terms_PL.pdfانار املوق  الجبكع التا    (4) 
 .http://ksng.gugik.gov.pl/english/wykaz.phpانار املوق  الجبكع التا    (5) 

http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/glossary_of_terms_PL.pdf
http://ksng.gugik.gov.pl/english/wykaz.php

