
E/CONF.101/70/Add.1  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
2 July 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

190712    190712    12-40195 (A) 
*1240195* 

  ةــم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيـر األمــؤمتم
 ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ج (١١البند 
       تعهد البيانات : ومعاجم أمساء املواقع اجلغرافيةملفات بيانات

   إنشاء قاعدة البيانات املاليزية لألمساء اجلغرافية    
       **وجزم    

بالنـسبة ملاليزيـا إذ أهنـا أدركـت أن           أمـراً ذا أمهيـة حامسـة       اجلغرافيـة مساء  بات توحيُد األ    
نـشئت قاعـدة بيانـات     ذلـك، أُ وبناء علـى . دقة أمساء األماكن عامل من عوامل التواصل الفعال     

شاملة ومتـسقة لألمسـاء اجلغرافيـة تتـسم مبوثوقيتـها، وتتـيح للمعنـيني احلـصول علـى املعلومـات                     
ممت قاعـدة البيانـات لكـي       وقـد صُـ   . حاسويب علـى شـبكة اإلنترنـت      بسرعة من خالل تطبيق     

لـى سـبيل املثـال       ع ، األمـاكن الرمسيـة ولالسـتفادة منـها يف جمـاالت عـدة منـها               ع فيها أمسـاءُ   توَد
 التبادل التجاري والتجـارة، وإحـصاءات الـسكان الوطنيـة، وحتديـد حقـوق امللكيـة                 ،احلصر ال

ومــسوحات الــشهر العقــاري، والتخطــيط العمــراين واإلقليمــي، واإلدارة البيئيــة، واإلغاثــة مــن  
ائط آثــار الكــوارث الطبيعيــة، واالســتراتيجيات األمنيــة وعمليــات حفــظ الــسالم، وإعــداد اخلــر

 .ية واإلخباريةدمات الربيداخلحة اآللية، والسياحة، واالتصاالت مبا يف ذلك الواألطالس، وامل

واستهل وضـع قاعـدة البيانـات املـذكورة بتـشكيل ثالثـة أفرقـة عاملـة يف إطـار اللجنـة                 
ــة   ــة باألمســاء اجلغرافي ــة املعني ــدأ العمــل يف عــام  . الوطني  باســتخدام خريطــة مقياســها  ٢٠٠٤وب
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ت واملعـاجم  أعدت التقرير الكامـل فوزيـة أبـو حنيفـة، رئيـسة الفريـق العامـل املـاليزي املعـين  بقواعـد البيانـا              **  
ــة ل ــة، و ألالوطني ــر   مســاء اجلغرافي ــى التقري ــايل    ميكــن االطــالع عل ــشبكي الت ــع ال ــة فقــط يف املوق ــة اإلحال : بلغ

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

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


E/CONF.101/70/Add.1
 

2 12-40195 
 

 نظـرا للتوسـع     ٢٥ ٠٠٠:١، جـرى ختفـيض املقيـاس ليـصبح          ٢٠٠٩ويف عام   . ١٠٠ ٠٠٠:١
 بنمـاذج تــستخدم احلــروف العربيــة ومنــاذج  ٢٠١١وأُدخــل العمــل يف عــام . العمـراين احلاصــل 

ستكمل وُينتظـر، إذا اسـتمرت الـوترية احلاليـة، أن يُـ      . مصحوبة بتسجيالت مسعية باللغة املالييـة     
 التحــديثُ ٢٠١٣يف عــام  وأن يبــدأ ٢٠١٢لــة حبلــول هنايــة عــام  املعجــم اجلغــرايف التــابع للدو

  .١٠ ٠٠٠:١التايل لقاعدة البيانات باستخدام خرائط للمدن مبقياس 
  


