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اا رر رر رر رررررر   ااحدرر  اءررألررقال ا رر رر رر رر اافررق ررر
اباحس الاا جغقافية

ا2019دور اعاما
 2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤقت* 14البند 

ا  سررررررررررر يررافااح  أليررةااا عق راا  ررادر اا     ا
ابا  س يافااح  ألية(
   

اطأل ةا     ادناقائ ةااحس الاا جغقافيةاف اا  ا  ابا لغةاا ألو    ةاا
  

ادو ز**اا
 

ورسرررخل ائراين منشرررورا جديدا يا رررمن  ، نشرررر امل ال الرييسرررو لسييو يسررريا2013يف هناية عام  
تسرررررررررررررررميا  أجنبية بالسأة البولنديةي وأعد   نة توفيد األرا  ا أرا ية نار  ملنورية بولندا املنشرررررررررررررررور 

وُعرضرررررررررررررررت القايمة عس  ال ري  العامل “ي قايمة ررية باألرا  ا أرا ية يف العامل بالسأة البولندية” املعنون
إىل  ٥يف اجاماعه السررررا ر عشررررر املعقو  يف بامامور بالنمسررررا يف ال    من  املعين بالاسررررميا  األجنبية،

( عس   ري  نربا  األمخل املاحرد  املعين ٦4/14، وُعرض موجز )ورقرة العمرل رقخل 2014فزيران/يونيره  7
ىل نيسررررررررررررررران/أبريل إ 2٨باألرا  ا أرا ية، يف  ورته الثامنة والعشررررررررررررررررين املعقو   يف نيويورك يف ال    من 

 ، واملوجز مااح عس  املوقع الشب و ل ري  ائربا  املعين بالاسميا  األجنبيةي 2014أيار/مايو  2
معسما جأرا يا يف مليع القارا  واألرا  املاعسقة با اريس قاع  13 3٥9وتا من القايمة أرا   

القايمةي وتشرررررررررررررررا القايمة  قن  البحر؛ ما أن أرا  املعامل الواقعة بال امل  انل إقسيخل بولندا مل ُتدر  يف
إىل املعامل اليت يوص  بأن حتدَّ  هلا أرا  جأرا ية بالسأة البولندية )تسميا  أجنبية(ي وبذا يعين أن القايمة 

 ال تا من املعامل ا أرا ية اليت ليس هلا اسخل أو مل يوَص باحديد ارنا بالبولنديةي 
 

 * GEGN.2/2019/1ي 
 وسيااح الاقرير يف املوقعي أعد الاقرير ال امل ماتشيو زيخ، من  نة توفيد األرا  ا أرا ية نار  ملنورية بولندا ** 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html بالسأة اليت قدم هبا  قن، بوص ه ،
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وتنقسرررررررخل القايمة إىل صانية  ترررررررولي وياناول ول  ترررررررل من ال ترررررررول السررررررربعة األوىل من قة من  
مناط  العامل و   ال سررررررررررررررريخل الاقسيدا )أوروبا، و سررررررررررررررريا، وأ ريقيا، وأمري ا الشرررررررررررررررمالية، وأمري ا ا نوبية، 

و خمتررررض لا رررراريس قاع البحري وُيسررررانل ول وأسرررر اليا، وأوقيانوسرررريا وأناارواي ا(ي أما ال تررررل األنا  ن
 تل من ال تول السبعة األوىل بقايمة باألرا  البولندية املوص  هبا لسمناط  الرييسية واحملي ا  يف ذلك 
ا ز  من العامل، تسينا أرا  املعامل ا أرا ية مرتَّبة فسرررررررررررررررل ال تيل اهليايو لسبسدان واألقاليخل ما املاماعة 

وأرا  املعامل ا أرا ية ائاصرررررررررة  ناط  تقع يف  را   البسدان أو األقاليخل مترررررررررن ة ضرررررررررمن  باحل خل الذايتي
 ئررة، وياوقإ إ راجنررا يف القررايمررة عس  نتررررررررررررررررايض البسررد أو القسيخل املعيني وير  االسرررررررررررررررخل البولنردا  ٥9

إفداثيا  املعسخل، )الاسررمية األجنبية( ل ل معسخل من املعامل، يسيه االسررخل األصررسو )الاسررمية احملسية(ي   تر  
 وتسينا عند السزوم معسوما  إضا ية ومالفظا ي 

ي وسرررررررررررررررا ون عبار  عن طبعة 2019ومن املقرر نشرررررررررررررررر ال بعة الثانية من القايمة يف هناية عام  
مسررررررررا مسة من القايمة األوىل،  ون إ نال تأياا  وبا  عسيناي وسرررررررراشررررررررمل الاأياا  إ نال تعديال  

الالتينية يف لأاني اثناني، وتأاا  يف بعض الاسميا  األجنبية بالسأة البولندية  عس  نُظخل ال اابة باألفرف
)يعز  ذلك جزييا إىل الاأياا  املدنسة عس  األرا  احملسية(، بالضرررررررررا ة إىل بعض الاترررررررررويبا  ال  ي ةي 

من املنشررررررررور إىل  وسررررررررُانشررررررررر ال بعة الثانية بالبولندية  قن، ل ن من املقرر أن ُت جخل األجزا  االسرررررررراناللية
 الن سيزيةي السأة

 


