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 املعـين بتوحيـد     التاسـع مؤمتر األمم املتحدة    
 األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس /آب ٣٠-٢١، نيويورك
 * من جدول األعمال املؤقت)هـ( ١٢البند 

 بأمساء املنـاطق اجلغرافيـة  ملفات البيانات املتعلقة    
   توافق النظم وهياكلها: وأصوهلا

ــا       ــوب أفريقيـ ــة يف جنـ ــاء اجلغرافيـ ــم األمسـ ــل نظـ ــر ) SAGNS(دليـ وآخـ
 التحسينات املدخلة عليه

 
 **مقدمة من جنوب أفريقيا  

نظام األمسـاء اجلغرافيـة يف جنـوب أفريقيـا منـذ عـام              تنفيذ   وزارة الفنون والثقافة     بدأت 
.  جنـوب أفريقيـا     يف األمـاكن أمساء  الرمسية اخلاصة ب  بيانات  الوإدارة قاعدة   بغرض تعهد    ٢٠٠٣

 لزيــادة تبــسيط أســاليب ٢٠٠٦وقــد أدخلــت تطــويرات كــربى علــى هــذا النظــام خــالل عــام  
ــة   األمــاكن بأمســاء املتعلقــة العمــل ورصــد املعلومــات   ــة ومأمون ــة فعال ومجعهــا وتعميمهــا بطرق
 .وجمدية من حيث التكلفة

 :قيا ما يليوتتضمن التحسينات املدخلة على نظام األمساء اجلغرافية يف جنوب أفري 
 وظيفة لتتبع األمساء املوجودة عند تسجيل اسم جديد إلكترونيا؛استحداث  )أ( 
ــارات إىل    )ب(  ــة الكـــربى بإشـ اســـتعيض عـــن اإلشـــارات إىل التقـــسيمات اإلداريـ
وبلديات األقضية املناسبة، ممـا جعلـها أكثـر متاشـيا مـع املعـايري الـيت حـددهتا          املقاطعات  بلديات  
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 البلديات؛تعيني حدود وجملس احلكم احمللي قاطعات واملشؤون حكم وزارة 
 الــيت NET.إىل بيئــة ) نظــام املعلومــات اجلغرافيــة (ُنقــل عنــصر رســم اخلــرائط   )ج( 

كمـا جـرى أيـضا حتـسني أدوات تـصفح نظـام             . تقلص إىل حـد كـبري مـن وقـت تعطـل النظـام             
 املعلومات اجلغرافية؛

) Gazetteer( القـاموس اجلغـرايف    حتميل الصفحات املستنسخة ذات الصلة مـن       )د( 
 وحتريرها وعرضها كجزء من قاعدة البيانات؛

 جرى حتسني بنية القائمة لتعزيز طريقة تصفح النظام؛ )هـ( 
اعتماد نظام لتسيري إجراءات العمل يتـيح للمـستخدم متابعـة تطـور التغـيريات                )و( 

 املدخلة على اسم ما؛
حتــسني وظيفــة البحــث، وهــي الوظيفــة احملوريــة يف نظــام األمســاء اجلغرافيــة يف  )ز( 

 جنوب أفريقيا، لتمكني املستخدم من فصل السجالت حسب املوقع ونوع املَْعلَم وغري ذلك؛
 :ومن بني التحسينات الكربى املزمع إدخاهلا على النظام املذكور، ما يلي 
ــتمكني وزا اســتحداث  )أ(  ــسجيل أمســاء   وظيفــة لفــظ ل ــة مــن ت ــون والثقاف رة الفن

 ؛ا وخزهناوإدارهتهلا الصحيح األماكن حسب النطق 
إضـــافة مزيـــد مـــن البيانـــات إىل نظـــام املعلومـــات اجلغرافيـــة وحتـــسني قـــدرة    )ب( 

 املستخدمني على إعداد تقارير عن األماكن اجلغرافية عربه؛
 .اكناألمإضافة معلومات إحصائية ودميغرافية إىل أمساء  )ج( 
 :ميكن زيارة موقع نظام األمساء اجلغرافية على العنوان التايل 
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