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  بتوحيد األمساء اجلغرافية مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين
  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت) هـ (١١البند 
خدمات البيانات  :ملفات بيانات ومعاجم أمساء املواقع اجلغرافية

        )مثل املعاجم وخدمات اإلنترنت(والتطبيقات واملنتجات 
  تقرير عن نظام جديد لقاعدة بيانات املعجم اجلغرايف لنيوزيلندا    

  
  **موجز    

يعــرض التقريــر نظامــا جديــدا لقاعــدة بيانــات املعجــم اجلغــرايف لنيوزيلنــدا مــن املقــرر      
بيانـات أوليـة مـن    طبقـات   كتطبيق شبكي وعلى شـكل  ٢٠١٢إتاحته يف وقت الحق من عام  

  )./http://data.linz.govt.nz(ملعلومات األراضي خالل خدمة بيانات مركز نيوزيلندا 
توفري إطار لعمليات تغيري األمساء اجلغرافية وإطالقهـا واعتمادهـا واملوافقـة            وعمال على     

ــإطالق األمســاء       ــة ب ــة املعني ــة الوطني ــة عليهــا وإثباهتــا ووقــف العمــل هبــا، تكفــل اهليئ يف اجلغرافي
ــا    ــدي لألمسـ ــس النيوزيلنـ ــي اجمللـ ــدا، وهـ ــة نيوزيلنـ ) Ngā Pou Taunaha o Aotearoa(ء اجلغرافيـ

ومتــسقة وشــاملة ويــسهل   دقيقــة املعلومــات املتعلقــة باألمســاء موثوقــة وموحــدة و    تكــون  أن
  .احلصول عليها

ومن أجل االضطالع هبذه املهام بفعاليـة وكفـاءة، وبغيـة االمتثـال للـشروط التـشريعية                   
، )Ngā Pou Taunaha o Aotearoa(غرافيـة   للمجلس النيوزيلندي لألمساء اجل٢٠٠٨لقانون عام 
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أعـــــــدت التقريـــــــر الكامـــــــل وينـــــــدي شـــــــو، أمينـــــــة اجمللـــــــس النيوزيلنـــــــدي لألمســـــــاء اجلغرافيـــــــة     **  

)Ngā Pou Taunaha o Aotearoa( التـايل الـشبكي  ليت قُدم هبا فقط علـى املوقـع   باللغة اميكن االطالع عليه    ، و :
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.    
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بـصورة  يتـيح  يقوم اجمللس حاليا بتطوير نظام لقاعدة بيانات املعجم اجلغرايف قائم على املعـايري،         
ــضا بتلــك        ــة واحلــصول عليهــا، ويعتــرف أي ــة وغــري الرمسي ــة الرمسي ــة إدارة األمســاء اجلغرافي فعال

ــة املكانيــة يف أي هيكــل أساســي  كمجموعــة أساســية مــن بيانــات املعلومــات اجل   األمســاء غرافي
  .للبيانات املكانية

الــذي ســيحل حمــل عــدد مــن املعــاجم اجلغرافيــة القائمــة علــى (وســيتيح النظــام اجلديــد   
 الرمسيــة مــن ِقبــل املنظمــات الــيت هتــتم مباشــرة هبــذه األمســاءزيــادة اســتخدام ) جــداول البيانــات

 إىل املعلومــات ونــشرها كجــزء أساســي  األمســاء، ومــن قبــل غريهــا ممــن ميكنــهم إضــافة قيمــة   
بذلك قيمة إىل حكومـة نيوزيلنـدا واقتـصادها،         فتضيف  وموثوق من جمموعات بيانات أخرى،      

  . والثقافةتراثاظ على الفعلى حتديد املوقع واملساحة بدقة، وعلى احلوتساعد 
  


