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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2021دورة عام 

  2021أيار/مايو  7-3اجتماع افتراضي، 
 )أ( من جدول األعمال المؤقت* 4البند 

التقاارير المقادماة مال الحاوماا  عا الحاالاة في ب ادان اا 
 األسماء الجغرافيةوعا التقدم المحرز في توحيد 

    
 2021- 2019تقرير بولندا عا الفترة    

  
 موجز**  

يغطي تقرير بولندددا التقدددم المفر  في م دددددددددددددددا ددل األ ددددددددددددددمددا  الجغرافيدد  مندد  دور  فري   برا  األمم  
ني دددددددددددددددان/أبريددل  ل   29، المعقود  في الفتر  من 2019المعني بتوفيددد األ ددددددددددددددمددا  الجغرافيدد  لعددام  المتفددد 

 .2019و أيار/ماي  3
 

 ال لطات الوطني  المعني  باأل ما   
توجد لدى بولندا لجنتان ت دددنران عل  توفيد األ دددما  الجغرافي . األول  جي اللجن  المعني  ب  دددما   

األماكن واألج ددددددددددددام الفي يوؤرافي ، الم ددددددددددددؤول  أمام و ير الدا لي  واادار ، والقا م  عل  ضددددددددددددبط األ ددددددددددددما  
ا. والثاني  جي لجن  توفيد األ دددما  الجغرافي   ارو بولندا، الم دددؤول  أمام ر ي  الم دددت دم  دا ل فدود بولند

جي   الم ددداف  ببولندا، والقا م  عل  جمل  من المنام مننا توفيد األ دددما  الجغرافي  البولندي  في جميء أنفا  
ولي  المكر ددددددددد  ل  دددددددددما  العالم، وتمثيل بولندا في فري  ال برا ، والمشدددددددددارك  في المؤتمرات وااجتماعات الد

 الجغرافي .
 

 

 * GEGN.2/2021/1. 

أعدد  التقرير الكدامدل مداتشدددددددددددددديي  يأل، من لجند  توفيدد األ ددددددددددددددمدا  الجغرافيد   دارو جمنوريد  بولنددا. و دددددددددددددديكون التقرير متدافدا بدالرم   ** 
GEGN.2/2021/23/CRP.14   د م بددددددندددددددا فددددددقددددددط، عددددددلدددددد  اانددددددتددددددرندددددددت فددددددي الددددددعددددددنددددددوان الددددددتدددددددالددددددي وبدددددددالددددددلددددددغددددددد  الددددددتددددددي قددددددد 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021. 

https://undocs.org/en/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021
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 المعجم الجغرافي الوطني  
ل/دي ددمبر   أفدث طبع  من المعجم الجغرافي الوطني البولندي،  2019ن شددرت في شددنر كانون األو 

ا دددددمما ر دددددميما. وت نشدددددر في الجريد    102,875وقا م  األ دددددما  الر دددددمي  ل ماكن وأج ا نا، التي تفتوي عل  
كانون   1المد ل  عل  األ دما  الوارد  في القا م ، وتبدبه ج ا التغييرات  داري  في تاريأل  الر دمي  التغييرات

 الثاني/يناير من العام التالي.
 

 المناط  المتعدد  اللغات  
بشددددددددددد ن األقليات القومي  والعرقي  واللغات ااقليمي ، يجو    2005كانون الثاني/يناير  6وفقا لقانون  

، تم األ   2005ا دددددددت دام األ دددددددما  التقليدي  بلغ  من لغات األقليات باعتبارجا أ دددددددما   ضدددددددافي . ومن  عام 
   والليتواني .بلد  باللغات البيالرو ي  واأللماني  والكاشوبي  واللمكي  1 252ب  ما  

 
 الت ميات األجنبي   

الطبعد  الثدانيد  من قدا مد  بولنددا ل  ددددددددددددددمدا  األجنبيد ، وجي القدا مد    2019ن شددددددددددددددرت في نندايد  عدام  
باأل ددددما  الجغرافي  الموجود  في العالم باللغ  البولندي . وتفتوي القا م  عل  أ ددددما  بولندي  أطلقت  الر ددددمي 
  ارو فدود البلد.معلمام جغرافيام يقء  13 599عل  
 

 ملفات بيانات أ ما  المواقء الجغرافي   
ي ددنر المرك  الر ي ددي للجيودي دديا ور ددم ال را ط، التابء لمكتي ر ي  جي   الم دداف  ببولندا، عل   

 ا م. 256 000 دار  ال جل الوطني ل  ما  الجغرافي . ويضم ال جل فاليا قراب  
 

 أ ما  البلدان  
الطبع  ال ام   الم تكمل  من القا م  الر مي  أل ما  البلدان واألقاليم   2019م  ن شرت في نناي  عا 

ؤير المتمتع  بالفكم ال اتي. وقد وافقت و ار  ال ارجي  البولندي  عل  أ دددددددددددددما  البلدان واألقاليم وعوابدددددددددددددمنا 
 المدرج  في ج ا القا م .

 


