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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2019دورة عام 
  2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 5البند 
التقااارير المقاادمااة مكو الحعنماااا عك الحااالااة في ب اادا  ااا 

 وعك التقدم المحرز في تنحيد األسماء الجغرافية
   

 تقرير الف بيك  
  

 منجز**  
 

الفلبني أرخبيل يتألف من ثالث جمموعات رئيسييييييييييييي من ان ر يس لونون ونيسيييييييييييايان ومينداناو،  
كيلومرت مربع. ويوجد مقر احلكومي املرك يي يف العاصيييييييييييييييمي مانيال   300 000وتبلغ مسيييييييييييييييا ت  ا  اليي 

منطقي العاصيييييييمي الوسنيي املسيييييييما  مانيال الكات. وتتكون و دات احلكع ا لس من مقاسعات ومدن  ويف
منطقي تتألف  17اليت تعتا أصيييغر و د  سيييياسييييي يف البلد. وتوجد   ا    “البارانغايات”وبلديات ومن 

 .“بارانغايا  ” 42 045وع  مبلديي. ويوجد يف الفلبني ما جم 1 489مديني، و  145مقاسعي، و  81من 
 بان  نشيييييييييييييييياء  1900د األمساء انغرانييي يف الفلبني  ىل عا  وتعود أوىل انهود الرامييي  ىل تو يي 

اللجني الفلبينيي لألمساء انغرانيي اليت كانت وظيفتها الرئيسيي يس تسويي املسائل املتعلقي باألمساء انغرانيي. 
 بسبب  عاد  ييكلي احلكومي. 1973بيد أن اللجني ُ لت يف عا  

سييلطي صت ييي بتسييميي املناسا انغرانيي، و ن كانت املعامل ومنذ ذلك احلني، مل يعد لدت الفلبني  
الطبيعيي وا صيييييييييييييطناعيي امل بالفعل أمساءيا ا ليي. وت ييييييييييييياداهل علُ تلك األمساء انغرانيي ا ي ُي الوسنيي 

فعل لرسع اخلرائط واملعلومات املتعلقي باملوارد بوصفها الوكالي احلكوميي املرك يي املعنيي برسع اخلرائط، ويس ت
ذلك من خالل أنشيييييييييييييييطي ميدانيي للتطقا ويف  سار أنشيييييييييييييييطتها العاديي اليت تقو  نيها بتطدي  اخلرائط 
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. وُُتمع البيانات املتعلقي باألمساء انغرانيي 10 000: 1و  50 000: 1الطبغرانيي املوضييييييوعي  قياسييييييس 
دن والبلديات أو ، مث يتع علُ مسييتوت مكاتب التيطيط التابعي لو دات احلكع ا لس يف املقاسعات وامل

الت يييييييييييييييديا عليها يف امليدان. وُاَفر  يع األمساء انغرانيي وتدمن يف قاعد  البيانات الطبغرانيي الرقميي 
 املرك يي التابعي للهي ي الوسنيي لرسع اخلرائط واملعلومات املتعلقي باملوارد. 

 اسييييييتنادا   ىل خرائط سبغرانيي موضييييييوعي وتعكف ا ي ُي  اليا  علُ ادي  املعجع انغرايف للفلبني 
بناء  علُ خرائط سبغرانيي  1989. وكان املعجع انغرايف السيييييييابا قد ُنشييييييير يف عا  50 000: 1 قياس 
 .250 000: 1 قياس 

، رعت ا ي ُي الوسنيي لرسيييييييييييييييع اخلرائط واملعلومات 2018آذار/مارس  24 ىل  19ويف الفرت  من  
ور ا تدريب  قليميي ينظمها نريا خااء األمع املتطد  املعين باألمساء انغرانيي بشييييييييييييأن املتعلقي باملوارد أوَل د

دراسييييييي األمساء الطبغرانيي،  ا يف ذلك األمساء الطبغرانيي البطريي، يف مانيال. وقد  ويييييير الدور  مشيييييياركون 
مها سييييتي من من شييييعبي جنوق شييييرهل آسيييييا ومن املكاتب احلكوميي الوسنيي. وتوييييمنت الدور  عروضييييا  قد

أعويييياء نريا اخلااء وأربعي خااء .ليني. والت املواضيييييع اليت   تناو ا مبادة التسييييميي، وامل ييييطلطات، 
وتو يد األمساء انغرانيي، وأسييييييييييييييياليب  ع األمساء، وُتهي  األمساء انغرانيي، و نشييييييييييييييياء قواعد البيانات، 

ي، واألمساء الطبغرانيي بوصيييييييييييييفها تراثا ثقانيا . وجوانب .دد  من موضيييييييييييييوع تسيييييييييييييميي املعامل البطريي والغارق
 .“جمالس األمساء انغرانيي”ونُظمت أيوا  .اكا  تدريبيي  جتماع من اجتماعات 

وتقرتح ا ي ُي الوسنيي لرسييييييييييييييع اخلرائط واملعلومات املتعلقي باملوارد  عادَ  تشييييييييييييييكيل اللجني الفلبينيي  
نيما يتعلا باألمساء الرمسيي للمعامل اليت ستتومنها اخلرائط الطبغرانيي، لألمساء انغرانيي بغيي تاليف ا لتباس 

ويس تشييمل أيوييا  معامل  ريي ومعامل ةارقي ُتدرا يف اخلرائط املال يي. ويتعني أن يكون أعويياء اللجني من 
موظفس وكا ت  كوميي أخرت، وخاصيييييييييييي و دات احلكع ا لس،  ملا  يؤ ء ومعرنتهع اخلاصيييييييييييي بأمساء 

 األماكن الواقعي يف مناسقهع ا ليي.
 


