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

  *من جدول األعمال املؤقت) د (١١البند 
معـايري البيانـات    : ملفات بيانات ومعاجم أمساء املواقع اجلغرافية     

        والتشغيل البيين 
إطـار املعـاجم    : املتحدة األساسية للبيانـات املكانيـة     مشروع هياكل األمم        

  اجلغرافية للحماية االجتماعية يف إندونيسيا
    

  **مقدم من أستراليا    
  

  ***زموج    
  

يهدف مشروع إطار املعاجم اجلغرافية إىل حتسني تكامل البيانات املوجودة يف خمتلـف               
ق وضــع إطــار إلدارة املعــاجم الــنظم احلكوميــة وتيــسري الوصــول إليهــا واســتخدامها عــن طريــ  

  ).أدلة أمساء األماكن أو حمدداهتا وما يرتبط هبا من معلومات متعلقة باملواقع(اجلغرافية 
  

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
، منظمـة الكومنولـث للبحـوث       )أسـتراليا (أعد التقرير بول بوكس، ولورا كوستانسكي، وروب أتكينسون           **  

ئيس املـشارك لفريـق األمـم املتحـدة العامـل املعـين باملعلومـات               العلمية والصناعية، مبساعدة سوها أولغن، الـر      
 -اجلغرافية، ورئيس مركز االمتياز التابع ملشروع هياكـل األمـم املتحـدة األساسـية للبيانـات املكانيـة، وبـري                     

  .جيورجيو زاكيدو، الوكالة االحتادية لرسم اخلرائط واجليوديسية، أملانيا
: الكامــــل باللغــــة الــــيت قــــدم هبــــا فقــــط علــــى املوقــــع الــــشبكي التــــايل  ميكــــن االطــــالع علــــى التقريــــر   ***  

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 



E/CONF.101/55/Add.1
 

2 12-40077 
 

ومن املتـوخى أن يتـيح إطـار املعـاجم اجلغرافيـة آليـة لـربط البيانـات املكانيـة مـن أجـل                          
وتـستخدم  . تلـف الـصعد  تقدمي الدعم لطائفة مـن األنـشطة اإلمنائيـة واإلنـسانية والبيئيـة علـى خم             

ــائج التــشغيلية عــادة هنجــاً خمتلفــة الســتخدام       ــنظم املنفــصلة الــيت حتتــاج إىل التكامــل لــدعم النت ال
وبالتايل، فـإن اكتـشاف إمكانيـة الوصـول إىل املعلومـات مـن املـصادر املتعـددة           . املعاجم اجلغرافية 

ــه       ــسريها وحتويل ــة وتف ــة خمتلف ــاجم جغرافي ــا باســتخدام مع ــشار إليه ــستغرق   امل ــد ي ــا ق ا وإدماجه
وعـالوة علـى ذلـك، جيـب أن تتكـرر هـذه العمليـة حـني                 . طويالً ويـستوجب تكلفـة باهظـة       وقتاً

  .تتغري البيانات
ومــن الــصعوبات الــيت تعتــرض هــذه العمليــة بــشكل خــاص تفــسري احملــددات املكانيــة     

ــا إذا كانــت       ــد م ــات، أي حتدي ــددة مــن البيان ــها عــرب جمموعــات متع ــخمتلــف ومطابقت صادر م
ختـوم  /البيانات تستخدم أمساء األماكن نفسها أو أمساء أماكن خمتلفة ومـا يـرتبط هبـا مـن مواقـع             

فإن مـن األمهيـة مبكـان، مـن أجـل إجـراء حتليـل متعـدد القطاعـات           ولذلك،  . إلسناد املعلومات 
وإعــداد اســتجابات منــسقة وتكامليــة ومتعــددة القطاعــات، أن يكــون مــن الــسهل فهــم البعــد   

  .للمعلومات املوجودة لدى الوكاالت العاملة يف خمتلف القطاعاتاملكاين 
ويهـــدف هـــذا املـــشروع إىل إعـــادة هندســـة آليـــات إدارة بيانـــات املعـــاجم اجلغرافيـــة   

 يف البنيـة األساسـية      “مغريات قواعد اللعبة  ”ونشرها وتيسري الوصول إليها عن طريق استخدام        
احلوسـبة  ” ت استخدام آليـات ربـط البيانـات و        وتشمل هذه املغريا  . للحوسبة والربط الشبكي  

 لتوفري بنيـة أساسـية واسـعة االنتـشار، يـسهل الوصـول إليهـا عـرب شـبكة اإلنترنـت،                      “السحابية
وتتــسم باملرونــة إلتاحــة تفكيــك حمــددات املواقــع املكانيــة الــيت تــوفر روابــط إىل التعــاريف          

  .والتمثيالت املكانية وما يتصل هبا من بيانات
ــث للبحــوث     ومتــول املــ    ــة ومنظمــة الكومنول ــة الدولي ــة األســترالية للتنمي شروع الوكال

ــسيا       ــة يف إندوني ــة االجتماعي ــائج احلماي ــى دعــم نت ــصناعية وهــو يركــز أساســاً عل ــة وال . العلمي
اشترك يف إعداد هذه املشروع كل من منظمـة الكومنولـث للبحـوث العلميـة والـصناعية،                  وقد

 مــوظفي تكنولوجيــا املعلومــات يف األمانــة العامــة لألمــم ومكتــب األمــني العــام املــساعد وكــبري
للــهياكل األساســية للبيانــات املكانيــة يف األمــم  املتحــدة، ويتــوىل إجنــازه مركــز االمتيــاز التــابع  

ويهدف مركز االمتياز إىل دعم وضع املعايري واملنهجيات املتعلقة بأفـضل املمارسـات             . املتحدة
ية املستخدمة يف إطار منظومة األمم املتحدة من خالل تعزيـز           لتوفري جمموعات البيانات األساس   

ق، يهــدف إطــار ويف هــذا الــسيا. القــدرات علــى إنتــاج املعلومــات املكانيــة وتعهــدها ونــشرها
لتحديــد مراجــع لألمــم املتحــدة إىل تــوفري وســائل موحــدة وميكــن اســتغالهلا املعــاجم اجلغرافيــة 

  .ياكل األمم املتحدة األساسية للبيانات املكانيةاألماكن اجلغرافية لدعم تطبيقات مشروع ه
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وكجـزء مـن األنــشطة املتعلقـة باملعـايري وأفــضل املمارسـات الـيت يــضطلع هبـا مــشروع          
، يعتزم املـشروع التعـاون مـع أفرقـة اخلـرباء             يف األمم املتحدة   ياكل األساسية للبيانات املكانية   اهل

ع أعـضاء فريـق     شجَّويُـ .  املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة      ذات الصلة مبا فيها فريق خرباء األمم املتحدة       
اخلرباء على املشاركة بصورة نشطة يف هـذا املـشروع واالسـتفادة مـن هـذه اهلياكـل األساسـية                    

وســتقدم عــروض إيـضاحية عــن إطــار املعــاجم  .  الـيت جيــري تطويرهــا لــدعم أنـشطتهم اجلاريــة  
ء مــدعوون ملناقــشة إمكانيــات التعــاون مــع  اجلغرافيــة أثنــاء انعقــاد املــؤمتر وأعــضاء فريــق اخلــربا 

  .أعضاء فريق املشروع
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	مقدم من أستراليا**
	موجز***

	يهدف مشروع إطار المعاجم الجغرافية إلى تحسين تكامل البيانات الموجودة في مختلف النظم الحكومية وتيسير الوصول إليها واستخدامها عن طريق وضع إطار لإدارة المعاجم الجغرافية (أدلة أسماء الأماكن أو محدداتها وما يرتبط بها من معلومات متعلقة بالمواقع).
	ومن المتوخى أن يتيح إطار المعاجم الجغرافية آلية لربط البيانات المكانية من أجل تقديم الدعم لطائفة من الأنشطة الإنمائية والإنسانية والبيئية على مختلف الصعد. وتستخدم النظم المنفصلة التي تحتاج إلى التكامل لدعم النتائج التشغيلية عادة نهجاً مختلفة لاستخدام المعاجم الجغرافية. وبالتالي، فإن اكتشاف إمكانية الوصول إلى المعلومات من المصادر المتعددة المشار إليها باستخدام معاجم جغرافية مختلفة وتفسيرها وتحويلها وإدماجها قد يستغرق وقتاً طويلاً ويستوجب تكلفة باهظة. وعلاوة على ذلك، يجب أن تتكرر هذه العملية حين تتغير البيانات.
	ومن الصعوبات التي تعترض هذه العملية بشكل خاص تفسير المحددات المكانية ومطابقتها عبر مجموعات متعددة من البيانات، أي تحديد ما إذا كانت مختلف مصادر البيانات تستخدم أسماء الأماكن نفسها أو أسماء أماكن مختلفة وما يرتبط بها من مواقع/تخوم لإسناد المعلومات. ولذلك، فإن من الأهمية بمكان، من أجل إجراء تحليل متعدد القطاعات وإعداد استجابات منسقة وتكاملية ومتعددة القطاعات، أن يكون من السهل فهم البعد المكاني للمعلومات الموجودة لدى الوكالات العاملة في مختلف القطاعات.
	ويهدف هذا المشروع إلى إعادة هندسة آليات إدارة بيانات المعاجم الجغرافية ونشرها وتيسير الوصول إليها عن طريق استخدام ”مغيرات قواعد اللعبة“ في البنية الأساسية للحوسبة والربط الشبكي. وتشمل هذه المغيرات استخدام آليات ربط البيانات و ”الحوسبة السحابية“ لتوفير بنية أساسية واسعة الانتشار، يسهل الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت، وتتسم بالمرونة لإتاحة تفكيك محددات المواقع المكانية التي توفر روابط إلى التعاريف والتمثيلات المكانية وما يتصل بها من بيانات.
	وتمول المشروع الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية ومنظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية وهو يركز أساساً على دعم نتائج الحماية الاجتماعية في إندونيسيا. وقد اشترك في إعداد هذه المشروع كل من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية، ومكتب الأمين العام المساعد وكبير موظفي تكنولوجيا المعلومات في الأمانة العامة للأمم المتحدة، ويتولى إنجازه مركز الامتياز التابع للهياكل الأساسية للبيانات المكانية في الأمم المتحدة. ويهدف مركز الامتياز إلى دعم وضع المعايير والمنهجيات المتعلقة بأفضل الممارسات لتوفير مجموعات البيانات الأساسية المستخدمة في إطار منظومة الأمم المتحدة من خلال تعزيز القدرات على إنتاج المعلومات المكانية وتعهدها ونشرها. وفي هذا السياق، يهدف إطار المعاجم الجغرافية للأمم المتحدة إلى توفير وسائل موحدة ويمكن استغلالها لتحديد مراجع الأماكن الجغرافية لدعم تطبيقات مشروع هياكل الأمم المتحدة الأساسية للبيانات المكانية.
	وكجزء من الأنشطة المتعلقة بالمعايير وأفضل الممارسات التي يضطلع بها مشروع الهياكل الأساسية للبيانات المكانية في الأمم المتحدة، يعتزم المشروع التعاون مع أفرقة الخبراء ذات الصلة بما فيها فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية. ويُشجَّع أعضاء فريق الخبراء على المشاركة بصورة نشطة في هذا المشروع والاستفادة من هذه الهياكل الأساسية التي يجري تطويرها لدعم أنشطتهم الجارية.  وستقدم عروض إيضاحية عن إطار المعاجم الجغرافية أثناء انعقاد المؤتمر وأعضاء فريق الخبراء مدعوون لمناقشة إمكانيات التعاون مع أعضاء فريق المشروع.

