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 مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت ٤البند 
ــة احلتقــارير احلكومــات عــن   بلــداهنا وعــن  يف ال

التقــدم احملــرز يف توحيــد األمســاء اجلغرافيــة منــذ  
        )للتوزيع فقط( املؤمتر التاسع
  ٢٠١٢-٢٠٠٧تقرير بولندا للفترة     

  
  **موجز    

  
جلنـة أمسـاء    : توجد يف بولندا جلنتان استشاريتان معنيتان بتوحيد األمساء اجلغرافية ومهـا            

  . واملعامل الطبيعية اجلغرافية وجلنة توحيد األمساء اجلغرافية خارج مجهورية بولندالياتاحمل
ة  واملعـامل الطبيعيـة اجلغرافيـة، التابعـة لـوزير الـشؤون الداخليـ              لياتوحتدد جلنة أمساء احمل     
ويقوم الوزير، بعد تلقي رأي اللجنة، بنـشر        .  األمساء املستخدمة داخل حدود بولندا     ،واإلدارية

 ٢٠٠٧وجـرى يف الفتـرة مـن عـام          . جملة القوانني اخلاصة جبمهوريـة بولنـدا      تغيريات األمساء يف    
ــستودعات      ٩ إعطــاء ٢٠١٢إىل عــام  ــة وم ــالل وممــرات جبلي ــال وت ــدة جلب ــة جدي  أمســاء رمسي

 امسـا حملليـات     ١ ٠٨٤ امسا جديدا حملليـات أو أجـزاء منـها؛ ومت تغـيري              ٣٤١ال عن   وغابات فض 
  . امسا حملليات أو أجزاء منها٥٩١أو أجزاء منها وإلغاء 

  
 
  

  *   E/CONF.101/1.  
دم هبـا   باللغـة الـيت قُـ     ، وهـو متـاح       ماسييج زيخ، جلنة توحيد األمساء اجلغرافيـة خـارج مجهوريـة بولنـدا             أعده   **  

  .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html: فقط يف املوقع اإللكتروين التايل
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أما جلنة توحيد األمساء اجلغرافية خارج مجهورية بولندا، التابعة للمساح العام لبولنـدا،               
 مــرة ٤١وقــد اجتمعــت اللجنــة . نديــة للعــاملفهــي مــسؤولة عــن توحيــد األمســاء اجلغرافيــة البول

ــرة  يف ــار٢٠كمــا يف  (٢٠١٢-٢٠٠٧الفت ــايو / أي ــد ). ٢٠١٢م ــة صــدرت أوق ــة اللجن الطبع
ــة  ــة باأل  ملالرابعـ ــة املتعلقـ ــدا التوجيهيـ ــادئ بولنـ ــاء البـ ــم   طبمسـ ــرائط وغريهـ ــرري اخلـ ــة حملـ غرافيـ
ــام املـــــستعملني مـــــن ــام ). http://ksng.gugik.gov.pl/english/tgp.php (٢٠١٠ يف عـــ ويف عـــ

ــشور    ٢٠٠٧ ــشر العــدد الثالــث املــستكمل مــن من ــدان وعواصــمها وســكاهنا  ”، ُن  “أمســاء البل
)http://ksng.gugik.gov.pl/english/wykaz_panstw_3.php .(ــةونـــشرت يف ــام  هنايـ  ٢٠١١ عـ

ألقـاليم  القائمـة الرمسيـة ألمسـاء البلـدان واألقـاليم غـري ا      ” املعنونـة القائمة اجلديدة ألمساء البلـدان      
ويف الـسنوات   ). http://ksng.gugik.gov.pl/english/wykaz.php (“املتمتعـة بـاحلكم الـذايت      غري

األمسـاء اجلغرافيـة    نـشور   مل  األخرية ثالث جملدات ال، نشرت اللجنة    ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨
معلمـا   ١٩ ١٠٠ متضمنا أمساء حنو     )وهو معجم جغرايف ألهم املعامل اجلغرافية يف العامل        (للعامل

أجنبيـة   وكـذلك مـن البحـار، مبـا يف ذلـك أمسـاء أمـاكن                 ، بلدا وإقليما أوروبيا   ٥١جغرافيا من   
  ).http://ksng.gugik.gov.pl/english/wydawnictwa.php(معلم  ٧ ٠٠٠بولندية لقرابة 

 بشأن األقليات القوميـة والعرقيـة واللغـات         ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٦ووفقا لقانون     
ويف الفتـرة   . “أمسـاء إضـافية   ” جيوز استخدام األمساء التقليدية يف لغة أقليـة باعتبارهـا            اإلقليمية،
 امســا بيالروســيا،  ٢٧:  امســا جديــدا مــن أمســاء احملليــات    ٧٨٧ حنــو ، وضــع٢٠١٢-٢٠٠٧

وميكــن .  امســا ليتوانيــا٣٠ أمســاء ليمكويــة و ٩  امســا كاشــوبيا، و٣٩٧ امســا أملانيــا، و ٣٢٤ و
ـــ  ــى القائمـــ ــالع علــــ ـــ االطــــ ــة هبـــ ــايل   ذه ة الكاملــــ ــرابط التــــ ــى الــــ ــالنقر علــــ ــاء بــــ : األمســــ

http://ksng.gugik.gov.pl/english/files/list_of_minority_names.pdf.  
، والعمـــل يف إعـــداد الـــسجل العـــام لألمســـاء اجلغرافيـــة هـــو اآلن يف مرحلتـــه النهائيـــة    

االطـالع علـى    وميكـن   .  اسـم  ١٩٥ ٠٠٠ويضم السجل حاليا قرابة     . التحقق من األمساء   وهي
 geoportal يف البوابة اإللكترونية البولنديـة الرمسيـة جيوبورتـال    كل األمساء اليت يضمها السجل

)(www.geoportal.gov.pl . الــشؤون اإلداريــة والرقمنــة علــى    لــوزارةوتــنص الالئحــة اجلديــدة
لإلحـصاء  ويتـوىل املكتـب املركـزي       . يضا أمساء أماكن أجنبية بولنديـة     أالسجل  هذا  يتضمن   أن

ــد    ــة للبل ــشعبة اإلقليمي ــوطين لل ــوائم جيــري   . إدارة الــسجل الرمســي ال وتتــضمن هــذه القاعــدة ق
وأمسـاء  )  اسـم  ١٠٣ ٠٠٠حـوايل    ( احملليـات  حتديثها بانتظام لوحدات الـشعبة اإلقليميـة وأمسـاء        

وفـضال عـن ذلـك، جتـري حاليـا األعمـال النهائيـة لنـشر                ).  اسـم  ٢٤١ ٠٠٠حوايل  (الشوارع  
  . اسم١٠٣ ٠٠٠  وأجزائها، اليت تضم حوايل احمللياتلرمسية ألمساءالقائمة ا

  


