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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2019عام  دورة

 2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 
 من جدول األعمال املؤقت* 15البند 

طبغرافية )معالجة ملفات بيانات ومعاجم األسمممممممممممماء ال
البيممانممات واألدواتد وةدارة د اعممد البيممانمماتد ون مممممممممممر 
البيمممانممماتت المنتجمممات واللمممدمممماتل )الفريق العمممامممم  

 األسماء الطبغرافيةل ومعاجمالمعني بملفات بيانات 
   

 ف ائد المعرِّفات ال حيدة الثابتة لألماكن المسماة وأسماء األماكن  
  

 م جز**  
 
اء متّكن الناس من الكتابة واحلديث عنها بشككككككككككككل عممن  وال ر  من ا  ككككككككككك  تُعَطى األماكن أمس 
تعريف مكان معّّي ضكككككمن عممية التوانكككككل املنسكككككاب  ّطاملا كان الباّل لمر كككككالة واملتم ن  ا يسكككككت دمان  هو

نفس األمساء لنفس األشياء، ّإّن الر الة تؤدي غرضها وتساعد الناس عمى التفكري والتصرف بشكل نحيح 
   كل موقف  ويف اخلرائط ومعاج  األمساء الطب راّية، تساعد األمساء يف العثور عمى األماكن املطموبةيف
وضكككككككككككككككمن تطبي كاو تكنولوجيكا املعمومكاو وهيكاككل املعمومكاو اع راّيكة املككانيكة،   تُعط ن أمساء  

ذلك مثال عندما حتمل  األماكن ومساهتا األخرى عادة تعريًفا مضكككككككككككككككبويا لا ّين الكفاية ل ماكن، وي هر
أماكن خمتمفة ا  ككككككككككك  نفسكككككككككككن  لذلك، غالًبا ما تكون ااذة بياناو األمساء اع راّية مصكككككككككككحوبة لعرّّاو 

 وحيدة ل ماكن املسماة و/أو ألمساء األماكن من أجل حتديدها بشكل   لبس ّين ألغرا  ت نية 
  بيل املثال: واملعرّّاو الوحيدة الثابتة تتيح األمور التالية لنا عمى 

 

 * GEGN.2/2019/1  
أعدَّ الت رير الكامل تيمو ليسككككينّي من ا ياة الوينية الفنمندية ملسكككح األراضكككن  و كككيكون الت رير متاحا عمى الرابط التا :  ** 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html م هبا ّ ط وبونككككككككككككفن ، بالم ة اليت ُقدِّ
  GEGN.2/2019/55/CRP.55الوثي ة 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/55/CRP.55
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تكككامككل موارد البيككانككاوق واملطككاب ككة بّي أمككاكن معينككة وأمسككائهككا املوحككدة وبّي املواد ذاو الصكككككككككككككككمكة  • 
 السجالو وجمموعاو البياناو اع راّية املكانية األخرى يف

معموماو موثوقة عن دورة حياة األماكن وأمسائها، ا ككككككككككتناداً دة نككككككككككيع املادة املوجودة يف قاعدة  • 
 البياناو، اليت مت توليدها كمما كان هناك ت يري يف هذه املادة

حتديثاو خانكككككككككككة بالت يرياو دون غريها، ا كككككككككككتناداً دة املعموماو عن دورة حياة األماكن وأمسائهاق  • 
 تنطوي هذه التحديثاو عمى دضاّة مواد خالل ّرتة زمنية معينة أو ت يري هذه املواد أو حذّها وقد

 البياناو يف حل ة معينة، ا تناًدا دة املعموماو عن دورة احلياة حالة جمموعة • 
ري معموماو عن مكان أو ا ككككك  مكان بعينن عمى نكككككورة بياناو مونكككككولة ترد ب شككككككال قابمة  •  تّو

 لمبحث وم روءة آليا 
 
 وي ككّدم الت رير معمومككاو عن ددارة املعرّّككاو الوحيككدة وعن دورة حيككاة األمككاكن وأمسككائهككا الواردة 
 ككجل األمساء اع راّية التابل لمهياة الوينية الفنمندية ملسككح األراضككن  ويتضككّمن الت رير أيضككا معموماو  يف

عن الفوائد والتطبي او واملمكانياو املتاحة ضككككككككككمن ما يتعمد بتطوير خدماو املعموماو وا ياكل الوينية 
 لممعموماو اع راّية املكانية 

 


