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

  *جدول األعمال املؤقتمن ) د (١١البند 
ــة    ــع اجلغرافيـ ــاء املواقـ ــاجم أمسـ ــات ومعـ ــات بيانـ ــايري  :ملفـ معـ

        البيانات والتشغيل البيين 
 الوطنيـة   اهلياكـل األساسـية   لتوحيد استعمال أمساء األماكن ضـمن       طريقة      

  للبيانات املكانية
  **مقدم من فنلندا    
  ***موجز    

تتعهد اهليئة الوطنية للمـساحة يف فنلنـدا سـجل األمسـاء اجلغرافيـة الـذي ميثـل مـستودع                  
األخـرى  املؤسـسات   ويوجد أيضا عـدد مـن       . البيانات الوطين الرئيسي ألمساء األماكن املوحدة     

  .رافية خمزنة يف قواعد البيانات اخلاصة هبااليت حتتفظ بأمساء تطلق على املعامل اجلغ
ويتمثل أحـد أهـداف اهلياكـل األساسـية الوطنيـة للبيانـات املكانيـة يف فنلنـدا يف جتنـب                       

ــة أو  يف مجــع تكــرار ال ــات املكاني ــدها املعلوم ــة   . أو حتــديثهاتعه ــسبب، اقترحــت اهليئ ــذا ال وهل
 إطـار اهلياكـل األساسـية للبيانـات     األمـاكن يف توحيد اسـتعمال أمسـاء   الوطنية للمساحة طريقة ل   

ــدا  ــة يف فنلن ــستند . املكاني ــذه وت ــة   ه ــات قائم ــة إىل مكون ــتعمال الطريق ــد االس ــشمللتوحي   ، ت
  

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
  ).اهليئة الوطنية للمساحة يف فنلندا(أعدها السيد تيمو ليسكينني   **  
 :وقــــع الــــشبكي التــــايلميكــــن االطــــالع علــــى التقريــــر الكامــــل باللغــــة الــــيت قُــــدم هبــــا فقــــط علــــى امل    ***  

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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معرِّفات فريدة ثابتة للمعامل الـواردة يف سـجل األمسـاء اجلغرافيـة، ويف واجهـة اخلدمـة الـشبكية                    
  .املزودة بالصور التابعة للهيئة الوطنية للمساحة

ــضاء،           ــد االقت ــر، عن ــة األم ــة يف بداي ــوم مؤســسة خارجي ــة املقترحــة، تق ــا للطريق ووفق
وبإمكـان املؤسـسة بعـد    . بتخزين حمدِّدات األماكن كتسميات لكـل معلـم مـن معاملهـا املكانيـة            

ذلك البحث عن حمددات األمـاكن عـن طريـق اخلدمـة الـشبكية املـزودة بالـصور التابعـة للهيئـة                 
الـواردة لـدى اهليئـة    نـها بالتـايل إدمـاج التحـديثات أو إدراج الـتغريات      الوطنيـة للمـساحة، وميك  

ولذلك فال حتتـاج املؤسـسة      . سجل األمساء اجلغرافية، حسب الضرورة    يف  الوطنية للمساحة أو    
  .إىل إدخال أي تصليح أو حتديث من لدهنا على األمساء املطلقة على معاملها املكانية

  


