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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 

مااااة م   الح  مااااا   التقااااارير المقاااادا
الحاااالاااة في ب ااادالتاااا وع  التقاادم  ع 

 في ت حيد األسماء الجغرافيةالمحرز 
   

 تقرير مدغشقر  
  

 م جز**  
  

كما ذكرنا سـاباا،، إنن الجنن  الونني  لتوييد األاا  اغرراإي  اامج   يـيًا، ما ألسـبان من بين ا  
صـــــــيوب  ضيي  أعدـــــــا  ج دو وعدد ك اي  أو انيداد الوســـــــاسل املالي  صجرا  الدراســـــــا  ذا  ال ـــــــج   ا  

 نشيط هذه الجنن  كان وما زال من املشاكل الكربى اليت ضواج  ا مدغشار وهكذا، إنن ض

ويف الواقع، ضاود اليديد من املنظما  باليديد من أعمال رســـــــــــــــم ااراسط وا ســـــــــــــــتا ـــــــــــــــا ا   
والتيداوا  وغريها  ومن الواضح أن حتديد املواقع هو الركيزة األساسي  لنتاسج هذه األعمال املختج   وألن 

األماكن ض ستخدد بشكل أساسي لتادمي ا  ومع ذلك، ويف خمتجف التاارير اليت ضتمخض عن ناس   أاا  
األعمال هذه، ختتجف األاا  اغرراإي  املســـتخدم  لن مل املكان  ســـد أإراو البيج  املوجووين يف امليدان  

 إي  ل بسا، ملن يستخدم ا لذلك   بد من ضوييد األاا  يىت   ضسبِّد امليجوما  عن ن مل الناط  اغررا

  

 

 * GEGN.2/2019/1  
وبجرته األصجي   GEGN.2/2019/70/CRP.70السيدة إيرينرينا ياري و ناري، حتت الرمز  أعّدضهسي تاح النص الكامل، الذي  ** 

  https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html إاط يف الرابط الشبكي التايل:

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html
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عجى ااريط  الطبوغراإي  “( ماناف”) “Manave”وعجى ســـــبيل املجال، ضســـــمى إيدى املنان   
، و  ضزال هي ااريط  األســــاســــي  يف الوقت الايل  ويطج  عجي ا 100 000:  1املوضــــوع  وإ  الســــّجم 

”Manavy“ (”مانايف)“ لونين لإلي ـــــــــــــــا  ا ل اصعداو عاد عجى اريط  التيداو امليتمدة يف املي د ا
لجتيداو الياد لجسكان واملساكن  وميكن ض سري هذا ا ات ف بواسط  ضيجيل جديل  ولكن ي طج   2013

( يف املرســــــود “مانايف اليجيا”)الذي ييين  “Manavy Ambony”عجى هذه املنطا  ن ســــــ ا أيدــــــا، اســــــم 
حملجي ، وهو املســــــــــتوى الجالم يف التاســــــــــيم اصواري ، الذي حيدِّو مكونا  اغماعا  ا2015الراي لياد 

، ألهنا كج ا “راي ”ملدغشـــــــار  ومع ذلك، ادر اصيـــــــارة إر أن هذه امل ـــــــاور الج    ضاود بدور أاا  
 مستمدة من كيانا  يكومي  

ذ عجى ال ــــــــــييد   ولاد أ إيد عدة مرا  بأن اليديد من املنان  حتمل ا ســــــــــم ن ســــــــــه  وكحل اخت 
إنن املنان  الاريب  من بيدـــــ ا البيض  ،“Ambazoa” عجى ســـــبيل املجال، يف حماع  تجي  ضســـــمىاحملجي، 

 “Ambazoa II”  و  “Ambazoa I” حتمل ا ســــــــــــم ن ســــــــــــه، ولجتمييز بين ا أ ســــــــــــند   ا أرقاد كا  :
وقــد يكون من ب  نرا التمييز بين ــا   “Ambazoa V”و  “Ambazoa IV”و  “Ambazoa III” و

 )أمبــــاس الســـــــــــــــ جى( “Ambany (Bas)”أيدـــــــــــــــــــا، موضـــــــــــــــي ــــا بــــالنســـــــــــــــبــــ  لبيدـــــــــــــــ ــــا البيض، مجــــل 
)أنــــــــدريـــ ــــــــانــــــــا )الـــرـــربـــيـــــــ ((  “Andrefana (Ouest)”)أمـــبــــــــاس الـــيـــجـــيــــــــا( و  “Ambany (Haut)”و 
ا  املميِّزة ميكن )أضســــــــــينانا )الشــــــــــرقي ((، وهكذا وواليك  ويىت هذه التســــــــــمي “Atsinanana (Est)” و

 ضريريها  سد امل اور 

ويف قواعــــد البيــــانــــا  اغرراإيــــ  لجمي ــــد الونين اغررايف وا يــــدروغرايف، يتمجــــل الــــل التاين يف  
خت ـــيص رموز إريدة لجمنان   لكن لســـو  الال هذا   حيل عجى اصن ا املشـــكج  الاياي  امل ـــاوإ  يف 

ضـــــ  عن ا ســـــم بالرمز  وهنا ضظ ر صـــــيوب  أارى، ألنه من الدـــــروري امليدان، ألنه   ميكن أبدا، ا ســـــتيا
 أيدا، موا م  الرموز اليت ضستخدم ا الكيانا  املختج   

وبنا  عجيه، ومن بان التوصـــــي ، إنن ضاجيص عدو أعدـــــا  الجنن  الونني  املكج   بتوييد األاا   
د با ســـتا ـــا ا  امليداني ، قد يســـمح بتنشــيط اغرراإي  والرتكيز عجى اغ ا  الكومي  الرسيســـي ، اليت ضاو 

 الجنن ، يف البداي  عجى األقل 
 


