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

  * من جدول األعمال املؤقت١٢البند 
        املصطلحات املستعملة يف توحيد األمساء اجلغرافية

  العامليةاجلغرافية لوصفية للمعاجم املصطلحات ا    
    

  **ورقة مقدمة من أستراليا    
  

  ***موجز    
  

قــوائم بأمســاء مواقــع جغرافيــة تــشكل جمموعــة كــبرية مــن  اجلغرافيــة قــد تــورد املعــاجم   
وحىت يتسىن فهم هذه األمساء، مـن الـضروري حتديـد           . املصطلحات الوصفية املادية أو اإلدارية    

وهــذا يــؤدي إىل جمموعــة مــن القــضايا املتعلقــة بتــوافر  . يهــا املــصطلحنــوع الــصفة الــيت حييــل إل
ومـدى دقـة التمـايز      اجملـاالت احملـددة السـتخدام املعـاجم اجلغرافيـة،           ، و لعدة لغات وسائل دعم   

ولــدى إدمــاج البيانــات مــن مــصادر متعــددة، فــإن تــصنيف  . فيمــا بــني املــصطلحات الوصــفية
 درجــة تعقيــد أي عمليــة مــن عمليــات التفــسري فئــات املــصطلحات الوصــفية يزيــد مــنخمتلــف 

فغالبيـة البيانـات املتـوافرة عـن العمليـات البـشرية والطبيعيـة هلـا إحـاالت جغرافيـة،                    . البحث أو
عادةً من خالل شكل من أشكال حمدِّدات اهلوية كمدينـة مـثالً، أو منطقـة إداريـة، أو عنـوان،                    

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
مــن إعــداد لــورا كوستانــسكي، وروب أتكنــسون، وبــول بــوكس، ومنظمــة الكومنولــث للبحــوث العلميــة    **  

  . اجلغرافية للمنطقة األسترالية اآلسيويةوالصناعية، وبيل وات رئيس اللجنة املعنية باألمساء
ميكـــــــــــن االطـــــــــــالع علـــــــــــى التقريـــــــــــر الكامـــــــــــل بلغتـــــــــــه األصـــــــــــلية فقـــــــــــط علـــــــــــى           ***  

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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 وهـو ضـرورة ملحـة إن أريـد اسـتخدام       وتفسري هذه اإلحاالت لـه أمهيـة كـربى        .  ذلك وما إىل 
املعلومات على حنو أفضل لدعم اختاذ القرارات؛ واملعاجم هي مصدر املعلومات الالزمـة لفهـم     

  .هذه اإلحاالت
ويف شراكة مـع مكتـب األمـم املتحـدة لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت والوكالـة                    

للبحوث العلمية والصناعية تعمـل مـع       األسترالية للتنمية الدولية، ما برحت منظمة الكومنولث        
اللجنــة املعنيــة باألمســاء اجلغرافيــة للمنطقــة األســترالية اآلســيوية والوكالــة اإلندونيــسية الوطنيــة    

معجمي للشروع يف وضع إطار ) Badan Informasi Geospasial(للمعلومات اجلغرافية املكانية 
وجيـري  . عامليـاً هيكل أساسي دائم متاح ككممارسة فضلى على الصعيد العاملي، و استعماله  ميكن  

حمــدِّدات اهلويــة  استكــشاف معــاين األمســاء الطبغرافيــة أوللمــستعملني وضــع اإلطــار، الــذي يتــيح 
إطـار  ”املوجودة يف جمموعات مـن البيانـات ذات إحـاالت جغرافيـة، مـن خـالل مـشروع معنـون                     

غـــراض احلمايـــة االجتماعيـــة يف للبيانـــات املكانيـــة ألللـــهياكل األساســـية معجـــم األمـــم املتحـــدة 
وترد خطة املشروع وحملة عامة عـن البحـوث املتعلقـة بـه يف ورقـة أخـرى مقدمـة إىل                     . “إندونيسيا

  .www.csiro.au/gazetteerاملؤمتر، وميكن االطالع على املزيد من التفاصيل على 
 فريـق  ويف سياق وضع إطار لنموذج املعجم األويل بغرض تنفيذه يف إندونيسيا، واجـه              

البحث عدداً من القضايا اليت ستكون ذات أمهيـة بالنـسبة ألعـضاء فريـق خـرباء األمـم املتحـدة                
 وخباصـة القـضايا     -وتناقش هذه الورقة معضلة املصطلحات الوصـفية        . املعين باألمساء اجلغرافية  

املتصلة حبصر جمموعات متعددة ومتنوعـة مـن املـصطلحات الوصـفية يف إطـار هيكـل معجمـي                   
أمثلـة لفهـارس املـصطلحات الوصـفية القائمـة، إىل جانـب شـرح ملزايـا                 تـورد الورقـة     و. بطمترا

ويقتـرح فريـق البحـث علـى أعـضاء       . وعيوب طرائق التـصنيف احلاليـة للمـصطلحات الوصـفية         
أن تكـون جلنـة فرعيـة       ميكـن   (فريق اخلـرباء تـشكيل جلنـة خاصـة معنيـة باملـصطلحات الوصـفية                

 مبلفات بيانات ومعـاجم األمسـاء الطبغرافيـة، أو الفريـق العامـل املعـين                لفريق العامل املعين  تابعة ل 
بالفائدة من خالل تغذية إسهامات خرباء األمسـاء الطبغرافيـة          ستعود  ،  )باملصطلحات الطبغرافية 

الـيت  للبيانات املكانية التابعـة لألمـم املتحـدة،    هيكل أساسي   داخل املبادرة األوسع نطاقاً إلقامة      
والفوائـد املقترحـة مـن      . ادة فريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومـات اجلغرافيـة         حتت قي تنفذ  

ــسلطات        ــشمل متكــني ال ــصنيفاهتا واســعة النطــاق، وت وضــع قائمــة باملــصطلحات الوصــفية وت
املختــصة بالتــسمية مــن حتديــد جمــاالت توســيع نطــاق طرائقهــا املتبعــة يف مجــع بيانــات املعــاجم  

أربعـة  ”شته يف التقرير الـذي قدمتـه أسـتراليا إىل املـؤمتر القـادم املعنـون                 على حنو ما جرى مناق    (
  ).“أوجه ملعاجم األمساء الطبغرافية

  


