
   GEGN.2/2021/69 

 

 
 

 

8 February 2021 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

260221    220221    21-01620 (A) 

*2101620*  

 باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة المعني
 2021دورة عام 
 2021أيار/مايو  7-3افتراضي، اجتماع 
 *من جدول األعمال المؤقت  14البند 

 ملفات بيانات ومعاجم األسماء الطبغرافية
   

تطبيق شببببببببببعي للبحبء عل األسبببببببببمباء الجغرافيبة في اباعبدة البيبانبات الطبغرافيبة    
 لهولندا 

  
 **موجز  

 
، أطلقت وكالة كاداستتتتتتتتتر، و ي وكالة رستتتتتتتتح اليراوط والمستتتتتتتتا ة في  ولندا، 2020في آذار/مارس   

تطبيقا شتتتتتتتتتتبكيا يمكمن المستتتتتتتتتتتيدمين من الب غ عن جميب األستتتتتتتتتتماب الجيرافية وبيانات األستتتتتتتتتتماب الطبيرافية 
 الصلة في قاعدة البيانات الطبيرافية الهولندية التابعة للوكالة. ذات

“ ) مكتشتتتتتتتت  األستتتتتتتتماب الطبيرافية“ ، متا  عل  Toponamenzoekerلمستتتتتتتتم   و ذا التطبيق، ا 
. و و يستتتيدح مجموعة بيانات موتو ة ومربوطة مستتتقاة من www.toponamenzoeker.nlالرابط التالي: 

، و ي جزب من 10 000: 1التتتتابعتتتة للوكتتتالتتتة، والتي  ي بمقيتتتاس رستتتتتتتتتتتتتتح  TOP10NLقتتتاعتتتدة بيتتتانتتتات 
 Basisregistratie topografie ستتتتتجل الموتا  الطبيرافي“ . وت توو مجموعة البيانات عل  أك ر من ( “

مليوني ستمة م ددة باسستح. وعندما يبدأ مستتيدح في كتابة استح، يب غ التطبيق  آنيا“ عن الستمات الموجودة 
 ص الذو يتح إدياله، وتظهر ا عل  يريطة  ولندا.في مجموعة البيانات التي ت توو أسماؤ ا عل  الن 
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، و ي وكالة رستح اليراوط والمستا ة في  ولندا. وستيتا  التقرير في و يقة ت مل أعد التقرير الكامل ياستبر  وررور  لوكالة كاداستتر ** 

دمح بتتتتتتتتتهتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتقتتتتتتتتتط، عتتتتتتتتتلتتتتتتتتت  التتتتتتتتترابتتتتتتتتتط التتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتي: GEGN.2/2021/69/CRP.69التتتتتتتتترمتتتتتتتتتز  ، بتتتتتتتتتالتتتتتتتتتلتتتتتتتتتيتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتي قتتتتتتتتت 
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/. 

http://www.toponamenzoeker.nl/
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
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ويتح ستتتترد الستتتتمات الناتجة مب اىشتتتتارة إل  نوعها. ويمكن للمستتتتتيدمين النقر لتكبير الستتتتمة ورؤية  
موقعها عل  اليريطة، وشتتتتتتتكلها )نقطة أو يط أو مضتتتتتتتلب ، والمعلومات الوصتتتتتتتوية ذات الصتتتتتتتلة. وبالنستتتتتتتبة 

بنيتتة، يتح عرح  تتالتتة اسستتتتتتتتتتتتتتح والمنطقتتة المبنيتتة، وعتتدد الستتتتتتتتتتتتتتكتتان، لألمتتاكن المتتة ولتتة، م تتل  تتدود منطقتتة م
 المضلب. و جح

وس يمكن عادة اسطالع مباشتتتتتتتتتتتترة عل  بيانات األستتتتتتتتتتتتماب الطبيرافية في قاعدة البيانات الطبيرافية،  
وي ستتتتتتتت ن  من ذلص المتيصتتتتتتتصتتتتتتتون في نظح المعلومات الجيرافية. ويعرح  ذا التطبيق الكح الهاول من  ذ  

 البيانات أماح عامة الجمهور، إل  جانب اىمكانيات التقنية سستيداح البيانات الموتو ة المربوطة.
 


