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 المعني باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة
 2021دورة عام 
 2021أيار/مايو  7-3افتراضي، اجتماع 
 من جدول األعمال المؤقت* 14البند 

 ملفات بيانات ومعاجم األسماء الطبغرافية
   

 طبعة جديدة من القائمة البولندية لألسماء الرسمية لألماكن وأجزائها   
  

 موجز**  
 

، ُنشممممممممرت في بولندا الابثة ال ال ة من قاامة األسممممممممما  الرسمممممممممية 2019في كانون األول/ديسمممممممممبر   
. ويأتي إدمدار الةاامة بمةتضما الةانون  2015لألماكن وأجزا ها. وكانت الابثة السمابةة قد دمدرت في عا  

. وينظ  2003في عا  وغرافية، الذي دخل حيز الن اذ ي المتثلق باألسمممممممما  الرسممممممممية لألماكن واألجسممممممما  ال يز 
الةانون المذكور جملة مسممممممممماال من بيندا الةواعد والجرا ات المتدممممممممملة بتحديد األسمممممممممما  الرسممممممممممية لألماكن 

ددار قواا  هذه األسما . لغاادا، عالوًة علا الاريةة المتبثة في إعداد وا   وأجزاادا، وتغييرها وا 

اسمممممممممًا   211اادا )الثدد يةل بما قدره  اسمممممممممًا رسممممممممميًا ألماكن وأجز   102 875وتتضمممممممممن هذه الةاامة  
اسمممممممًا لبلدات ومدن )  يوجد في بولندا تمييز رسمممممممي بين البلدة   940(، مندا 2015ورد في ابثة عا   عما

اسمممممممممممًا ألجزا   36  044اسمممممممممممًا ألجزا  من بلدات ومدن، و  6 783 اسمممممممممممًا لُةر ، و 43  057 والمدينة(، و
 اسمًا لةر  دغيرة. 4 585اسمًا لمستوانات، و  5 137قر ، و  من

وقد ُرتِّبت الةاامة في شممكل جدول من  مانية أعمدة. ف ي الثمود األول ُيشممار إلا المكانت ويتضمممن   
الثمود ال اني نوع المكان المحدد رسممممممممممممميًات وُيشممممممممممممار في األعمدة ال الو والرابا والخام  إلا الوحدة الدارية 

ةااثة(ت ويتضممن الثمود السماد  اسمما يدل علا هوية المكان المسمتمد المنَتسم  إليدا )المحلية، والبلدية، والم
 من السمممجل الرسممممي الواني للتةسمممي  الداري للبلدت ويتضممممن الثمود السمممابا ما تنتدي بف أسمممما  األماكن في
 حالة الجرت ويتضمن الثمود ال امن الد ة ذات الدلة )ينابق فةا علا أسما  المدن أو البلدات والةر (.

 

 * GEGN.2/2021/1. 
ورسممممم  الخرااا منشمممممورا جديدا يتضممممممن تسمممممميات أجنبية باللغة البولندية.  ، نشمممممر المكت  الرايسمممممي للجيوديسممممميا2013في نداية عا   ** 

 :في الرابا الشممممممممممممممبكي التممممالي  ،، بلغتدممما األدممممممممممممممليممممة فةاGEGN.2/2021/15/CRP.15وسممممممممممممممتُتمممماا همممذه الو يةممممة تحممممت الرمز 
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/. 
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كانون ال اني/يناير بثد إدممممممممدارها في جريدة قوانين   1دخل التثديالت علا الةاامة كل سممممممممنة في وتُ  
جمدورية بولندا. وتكون التثديالت نتيجًة للتغييرات التي ُتدخل علا األسممممممممممما  ن سممممممممممدا والتغييرات التي ُتدخل 

بلممدات(. وعالوًة علا ذلمم ، علا نوع المكممان )التي قممد تكون نتيجممًة لتغييرات ارأت علا حممدود المممدن أو ال
 تؤدي لوااح مجل  الوزرا  المتثلةة بالحدود إلا تغييرات في نوع المكان. قد

ويمكن ا االع علا الةمممماامممممة في الموقا الشممممممممممممممبكي للجنممممة توحيممممد األسممممممممممممممممممما  الجغرافيممممة خممممار   
 .( 1) بولندا جمدورية

 

__________ 

 .http://ksng.gugik.gov.pl/english/official_names.phpانظر  (1) 

http://ksng.gugik.gov.pl/english/official_names.php

