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

  *من جدول األعمال املؤقت) أ (١١البند 
        متطلبات احملتوى: املواقع اجلغرافيةملفات بيانات ومعاجم أمساء 

  املواقع اجلغرافيةاألوجه األربعة ملعاجم أمساء     
    

  **ورقة مقدمة من أستراليا    
  

  ***موجز    
ــة مــا برحــت املعــاجم     ــيتاجلغرافي ــسلطات املختــصة بالتــسمي  ال  متيــل إىل ات جتمعهــا ال

. عهـا واملعلومـات املتـصلة مبوق  أنواع معاملهـا     مرتبطة بـ    رمسيا املعتمدةمساء  األالتركيز على إدراج    
كبري نشر اسم واحد ملكان واحـد فيمـا يتعلـق باألمـاكن املأهولـة،               إىل حد   تلك املعاجم   حتبذ  و

إال أن العــصر احلــديث شــهد انتــشار نظــام  . احلكوميــةاهلياكــل األساســية واألمــاكن املهمــة، و
رائط الرقميـة، وازداد    اخلـ علـى   اجلمهـور   إمكانية حصول   املعلومات اجلغرافية وما يرتبط به من       

وتتعلــق أنــواع طلبــات املعلومــات .  لــذلك علــى معلومــات املعــاجم غــري التقليديــة لطلــب تبعــاا
أو األمســاء الــيت ) أو التجاريــةأي الدارجــة، أو املؤقتــة، (املــذكورة عــادة باألمســاء غــري الرمسيــة  

أي أن تكـون البيانــات مجعـت واقترحــت علـى الــسلطة الوطنيـة، ولكــن     (د رمسيـا بعــ تعتمـد   مل
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
ــورا       **   ــيوية، ولـ ــترالية اآلسـ ــة للمنطقـــة األسـ ــاء اجلغرافيـ مـــن إعـــداد بيـــل وات، رئـــيس اللجنـــة املعنيـــة باألمسـ

  .كوستانسكي، وروب أتكنسون، وبول بوكس من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية
ــى         ***   ــط علـــــــــ ــلية فقـــــــــ ــها األصـــــــــ ــة بلغتـــــــــ ــة الكاملـــــــــ ــى الورقـــــــــ ــالع علـــــــــ ــن االطـــــــــ ميكـــــــــ

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 
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وباإلضـافة إىل   ).  شـهرا  ١٨ إىل   ٦ األمسـاء قبـل      ر، لـن تنـش    اجلودةإجراءات ضمان   نظرا لطول   
 حمـدودة بـصفة عامـة باإلحـداثيني        ذلك، فإن بيانـات املواقـع املـستندة إىل طبيعـة املكـان كانـت              

احلدود التنفيذية جملاالت مثل التعـداد الـسكاين والرمـز الربيـدي واألصـول              تكن  ص، ومل    و س
  .القضائيةيف املعاجم عام تدرج بوجه الثابتة 

ويقترح التقرير أن تنظر الدول األعضاء يف فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء                 
الوسـائط املرجعيـة    اجلغرافية يف وضع تعـاريف ألنـواع املعـاجم والبيانـات الـيت تـشمل جمموعـة                  

  :هلا أربعة أوجه هيويقترح أن يعاد تصّور املعاجم حبيث يصبح .  للمواقعالشائعة االستخدام
  سجل للعمليات الرمسية املتبعة يف تسمية األماكن  •  
   لألماكنمساء غري الرمسيةاألمستودع ب  •  
  إظهار اخللفيات الثقافية ألمساء األماكن  •  
  آلية إليصال املعلومات  •  

ومن املسلّم به أن هناك قـدرا مـن التـداخل يف هـذه اجلوانـب، إال أنـه يف سـياق النظـر                     
اســــتعماهلا  ةبيانــــات املعــــاجم وإمكانيــــمــــن هياكــــل قواعـــد  اكتــــساب رؤى ، ميكــــن فيهـــا 
  .مستودعات وجهات ممثّلة جملموعة كبرية متنوعة من البيانات اجلغرافية املكانيةك

البحـوث األوسـع    مـواد   ويف إطار قـرارات فريـق اخلـرباء وسياسـاته، وبالتأكيـد يف إطـار                  
 “رمسـي غـري   ”  و “رمسـي ”تعاريف شائعة القبول للمصطلحني     يس هناك على ما يبدو،      نطاقا، ل 

إمنــا يبــدو أن هنــاك كمــا كــبريا مــن املــصطلحات املــستخدمة    . فيمــا يتعلــق باملعــاجم وبياناهتــا 
 “رمسـي ”يف املعـاجم، وأنـواع املعـاجم ذاهتـا، تتـراوح بـني              الـيت تـدرج     لتعريف أنواع البيانات    

يف هـذا الـصدد، وضـعت خطـوط عريـضة           و. “غـري معتمـد   ”  و “غري رمسي ” ، و “معتمد” و
  .ملصطلحات كمحاولة لبدء حوار بشأن كيفية تعريف املعاجم وبياناهتاملختلف ا
ــة          ــسلطات املعني ــها لل ــيت ينبغــي مــن أجل ــا لألســباب ال ــر أساســا منطقي ويعــرض التقري

 ال يقتـصر تركيزهـا  بالتسمية أن تنظر يف زيادة نطـاق طرائـق مجعهـا للبيانـات واعتمادهـا، وأن                
ستعملني املــفحــسب، بــل أيــضا علــى تلبيــة احتياجــات  الرمسيــة التقليديــة األمســاء علــى بيانــات 

.  يف احلصول بسرعة على املعلومات عن األماكن ذات األمهية أو األمسـاء غـري الرمسيـة                نيالنهائي
 ألن تصبح املعاجم املعتمدة رمسيا على درجة عاليـة مـن اجلـودة مـن حيـث دقـة                    احلاجةوتتزايد  

احتياجـات  علـى تلبيـة     الكيانـات الرمسيـة     عمل  ، وإذا مل ت    تزايدا سريعا  انات املتاحة واكتماهلا  البي
الـدول األعـضاء يف فريـق اخلـرباء     تـشجع  و. اجملتمعات، سيلبيها مـوردون آخـرون غـري رمسيـون     
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بقوة على الشروع يف احلوار املتعلـق بتعريـف أنـواع املعـاجم والبيانـات هبـدف وضـع تعـاريف                     
وتوجــد إمكانيــة لتوســيع نطــاق  . ادة فعاليــة الــنظم الــيت نتعهــدها يف الوقــت احلــايل عمليــة وزيــ

 سىن للمعـاجم الوطنيـة أن تـشمل كـال         الطرائق الرمسية جلمع البيانات واعتماد األمسـاء، حـىت يتـ          
  .من األمساء الرمسية وغري الرمسية، مبا يليب احتياجات اجملتمعات من املعلومات
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	ما برحت المعاجم الجغرافية التي تجمعها السلطات المختصة بالتسميات تميل إلى التركيز على إدراج الأسماء المعتمدة رسميا مرتبطة بأنواع معالمها والمعلومات المتصلة بموقعها. وتحبذ تلك المعاجم إلى حد كبير نشر اسم واحد لمكان واحد فيما يتعلق بالأماكن المأهولة، والأماكن المهمة، والهياكل الأساسية الحكومية. إلا أن العصر الحديث شهد انتشار نظام المعلومات الجغرافية وما يرتبط به من إمكانية حصول الجمهور على الخرائط الرقمية، وازداد الطلب تبعا لذلك على معلومات المعاجم غير التقليدية. وتتعلق أنواع طلبات المعلومات المذكورة عادة بالأسماء غير الرسمية (أي الدارجة، أو المؤقتة، أو التجارية) أو الأسماء التي لم تعتمد رسميا بعد (أي أن تكون البيانات جمعت واقترحت على السلطة الوطنية، ولكن نظرا لطول إجراءات ضمان الجودة، لن تنشر الأسماء قبل 6 إلى 18 شهرا). وبالإضافة إلى ذلك، فإن بيانات المواقع المستندة إلى طبيعة المكان كانت محدودة بصفة عامة بالإحداثيين س و ص، ولم تكن الحدود التنفيذية لمجالات مثل التعداد السكاني والرمز البريدي والأصول الثابتة تدرج بوجه عام في المعاجم القضائية.
	ويقترح التقرير أن تنظر الدول الأعضاء في فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية في وضع تعاريف لأنواع المعاجم والبيانات التي تشمل مجموعة الوسائط المرجعية الشائعة الاستخدام للمواقع. ويقترح أن يعاد تصوّر المعاجم بحيث يصبح لها أربعة أوجه هي:
	• سجل للعمليات الرسمية المتبعة في تسمية الأماكن
	• مستودع بالأسماء غير الرسمية للأماكن
	• إظهار الخلفيات الثقافية لأسماء الأماكن
	• آلية لإيصال المعلومات
	ومن المسلّم به أن هناك قدرا من التداخل في هذه الجوانب، إلا أنه في سياق النظر فيها، يمكن اكتساب رؤى من هياكل قواعد بيانات المعاجم وإمكانية استعمالها كمستودعات وجهات ممثّلة لمجموعة كبيرة متنوعة من البيانات الجغرافية المكانية.
	وفي إطار قرارات فريق الخبراء وسياساته، وبالتأكيد في إطار مواد البحوث الأوسع نطاقا، ليس هناك على ما يبدو، تعاريف شائعة القبول للمصطلحين ”رسمي“ و ”غير رسمي“ فيما يتعلق بالمعاجم وبياناتها. إنما يبدو أن هناك كما كبيرا من المصطلحات المستخدمة لتعريف أنواع البيانات التي تدرج في المعاجم، وأنواع المعاجم ذاتها، تتراوح بين ”رسمي“ و ”معتمد“، و ”غير رسمي“ و ”غير معتمد“. وفي هذا الصدد، وضعت خطوط عريضة لمختلف المصطلحات كمحاولة لبدء حوار بشأن كيفية تعريف المعاجم وبياناتها.
	ويعرض التقرير أساسا منطقيا للأسباب التي ينبغي من أجلها للسلطات المعنية بالتسمية أن تنظر في زيادة نطاق طرائق جمعها للبيانات واعتمادها، وأن لا يقتصر تركيزها على بيانات الأسماء التقليدية الرسمية فحسب، بل أيضا على تلبية احتياجات المستعملين النهائيين في الحصول بسرعة على المعلومات عن الأماكن ذات الأهمية أو الأسماء غير الرسمية. وتتزايد الحاجة لأن تصبح المعاجم المعتمدة رسميا على درجة عالية من الجودة من حيث دقة البيانات المتاحة واكتمالها تزايدا سريعا، وإذا لم تعمل الكيانات الرسمية على تلبية احتياجات المجتمعات، سيلبيها موردون آخرون غير رسميون. وتشجع الدول الأعضاء في فريق الخبراء بقوة على الشروع في الحوار المتعلق بتعريف أنواع المعاجم والبيانات بهدف وضع تعاريف عملية وزيادة فعالية النظم التي نتعهدها في الوقت الحالي. وتوجد إمكانية لتوسيع نطاق الطرائق الرسمية لجمع البيانات واعتماد الأسماء، حتى يتسنى للمعاجم الوطنية أن تشمل كلا من الأسماء الرسمية وغير الرسمية، بما يلبي احتياجات المجتمعات من المعلومات.

