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

  * من جدول األعمال املؤقت١١لبند ا
        ملفات بيانات ومعاجم أمساء املواقع اجلغرافية

انات ومعاجم أمساء املواقع اجلغرافيـة      تقرير الفريق العامل املعين مبلفات بي         
  **٢٠١٢-٢٠٠٧للفترة 

    
  **موجز    

  
ــرة          ــالل الفتــ ــل خــ ــق العامــ ــشطة الفريــ ــر أنــ ــذا التقريــ ــص هــ  ٢٠١٢-٢٠٠٧يلخــ

). الفـصل الرابـع   (٢٠١٣-٢٠١٢ويعلن عـن بعـض األنـشطة القادمـة للفتـرة          ) الثالث الفصل(
ين باألمســاء اجلغرافيــة التــابع لألمــم  يف أعقــاب الــدورة اخلامــسة والعــشرين لفريــق اخلــرباء املعــ و
ونطــاق ) الفــصل الثــاين(، وضــع الفريــق العامــل خطــة عمــل تــشمل خمططــا لألهــداف  تحــدةامل

  ).الفصل األول(العمل اخلاص به 
املنظمــة الدوليــة لتوحيــد (اهليئــات الدوليــة لتوحيــد املقــاييس بويف مــا يتعلــق باالتــصال   

)) اليونيكــــود( املكانيــــة، واحتــــاد الترميــــز املوحــــد  املقــــاييس، واالحتــــاد املفتــــوح للجغرافيــــا 
، ينبغــي أن يــذكر علــى وجــه اخلــصوص عمــل االحتــاد املفتــوح للجغرافيــا )١-الثالــث الفــصل(

 املعـايري املرشـحة   -خدمة معاجم أمساء املواقـع اجلغرافيـة   : وثيقة أفضل املمارسات  ”املكانية يف   
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
، املـنظِّم، الفريـق العامـل املعـين مبلفـات بيانـات ومعـاجم أمسـاء                 )أملانيـا  (جورجيـو زاكيـدو    - من إعداد بـيري     **  

ع على النص الكامل للتقرير باللغـة الـيت قُـدم هبـا فقـط علـى املوقـع الـشبكي                   املواقع اجلغرافية، وميكن االطال   
 .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html: التايل
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، لكوهنـا ذات عالقـة كـبرية        “ للمعـامل اجلغرافيـة    للتنفيذ يف املواصفات الربجمية للخدمة الـشبكية      
وقد ساهم الفريق العامل يف التعليقـات املقدمـة مـن أجـل تعـديل وثيقـة          . بأنشطة الفريق العامل  

  .أفضل ممارسات معاجم أمساء املواقع اجلغرافية اليت وضعها االحتاد املفتوح للجغرافيا املكانية
ــابع ملــشروع ا     ــاز الت ــة   ويتمتــع مركــز االمتي ــة بأمهي ــة البيانــات املكاني ألمــم املتحــدة لبني

مباشرة لفريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافية التـابع لألمـم املتحـدة، وال سـيما للفريـق العامـل،                   
وهذا املركـز مبـادرة يقودهـا مكتـب تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت التـابع لألمانـة العامـة            

، ) اخلرباء املعين باألمسـاء اجلغرافيـة التـابع لألمـم املتحـدة             لفريق ٤١انظر النشرة اإلعالمية رقم     (
وحيصل املركز على تشجيع كبري مـن فريـق األمـم املتحـدة العامـل املعـين باملعلومـات اجلغرافيـة                     

 وسينشئ مركز االمتيـاز مـشروعاً إطاريـاً ملعجـم أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة،               ). ٢-الفصل الثالث (
  .ليكون عنصراً مبدئياً هاماً يف هيكل األمم املتحدة األساسي للبيانات املكانية

وعــالوة علــى ذلــك، قــدم الفريــق العامــل مجلــة أنــشطة مــن بينــها املــشورة واإلرشــاد      
يف ما يتعلق مبحتـوى ملفـات البيانـات وهياكلـها، وكـذلك حمتـوى معجـم أمسـاء املواقـع                      التقين

ــن    ــك ع ــه، وذل ــة وهيكل ــة      اجلغرافي ــع اجلغرافي ــال أمســاء املواق ــة يف جم ــدورات التدريبي ــق ال  طري
وجرى الترويج يف االجتماعـات واملـؤمترات والـدورات التدريبيـة ملبـادرة             ). ٣-الثالث الفصل(

اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا بإنــشاء قاعــدة بيانــات ومعجــم أمســاء املواقــع اجلغرافيــة يف أفريقيــا    
د الفريق العامل اجتماعـات بـاالقتران مـع حلقـات العمـل      وعق. “Africa GeoNyms ”املسماة

. الـــيت نظمهـــا مـــشروع األمســـاء اجلغرافيـــة األوروبيـــة، وقـــدم املـــشورة لنتـــائج هـــذا املـــشروع
ســامهت املـواد واخلــربات الــيت قـدمها فريــق اخلـرباء املعــين باألمســاء اجلغرافيـة التــابع لألمــم      وقـد 

ــية للمعلومـــات اجلغرافيـــة يف اجملموعـــة  املتحـــدة يف تطـــوير مواصـــفات بيانـــات البنيـــة   األساسـ
األوروبية يف ما يتعلق باألمساء اجلغرافيـة، وذلـك باتبـاع املبـدأ التـشاركي يف عمليـة بنـاء توافـق             

سـبانيا  إويف إطار املؤمتر الدويل الرابع والعشرين لعلوم األعالم الذي عقـد يف برشـلونة،               . اآلراء
ــن  ــول٩ إىل ٥م ــبتمرب / أيل ــسم العلمــي    ، ســاه٢٠١١س ــل يف الق ــق العام ــون ١٠م الفري  املعن

هــذا جلــسات  وتــرأس “مراكــز جديــدة إلدارة املعلومــات : رســم اخلــرائط وأمســاء األمــاكن ”
وإدارة حتليـل   ”موضـوع   بـشأن   القسم، وكذلك شارك الفريـق يف مناقـشات املائـدة املـستديرة             

  .“لوم األعالمقواعد بيانات املعلومات املتعلقة بأمساء املواقع اجلغرافية وع
  


