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                              املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية      العاشر                 مؤمتر األمم املتحدة 
     ٢٠١٢      أغسطس  /  آب   ٩  -      يوليه  /     متوز  ٣١  ،        نيويورك

   *                      من جدول األعمال املؤقت ٤      البند 
                                                                    تقــارير احلكومــات عــن احلالــة يف بلــداهنا وعــن التقــدم احملــرز يف  

                                       توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر التاسع
       )           للتوزيع فقط (

              تقرير أملانيا    
  

    **    موجز
  

                                                                                            اضطلع باألنشطة الرئيسية لتوحيد األمسـاء اجلغرافيـة علـى الـصعيد الـوطين يف أملانيـا يف                
 Ständiger Ausschuss für (                                                  اللجنـة الدائمـة املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة          ٢٠١٢-    ٢٠٠٧         الفتـرة  

geographische Namen( ط واجليوديـسيا      ـــ     خلرائ          ة لرسـم ا     ـــ         ة االحتادي    ـــ          والوكال               ) Bundesamt für 

Kartographie und Geodäsie.(    
                                                                  ، الــذي اختــذ يف مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــامن املعــين بتوحيــد   ٦ /                         وعمــال بــالقرار الثــامن  

                                                                                                           األمساء اجلغرافية، متثلـت األولويـة األوىل ألملانيـا علـى الـصعيد الـوطين يف وضـع قاعـدة بيانـات                      
                                                                                          كون مبثابـة جـزء ال يتجـزأ مـن النمـاذج الرقميـة للمنـاظر الطبيعيـة الـيت                                             لألمساء اجلغرافية للبلد ت   

ــسيا       ــرائط واجليودي ــة لرســم اخل ــة االحتادي ــدها الوكال ــة   (                                                                تتعه ــاذج الرقمي              والنمــاذج    ٢٥٠                     النم
                                                                                      وستحل قاعـدة البيانـات اجلديـدة حمـل خمتلـف قواعـد البيانـات احلاليـة لألمسـاء                 ).    ١٠٠         الرقمية  

 
  

  *   E/CONF.101/1.   
                                                           ، وبرينـد إدويـن بينـستني، مـن الوكالـة االحتاديـة                                                                              أعد التقرير الكامل بيتر جورجيـو زاكـادو، ويـورن سـيفرز               **  

                      ِّ                                                        طــالع عليــه باللغــة الــيت قــدِّم هبــا فقــط علــى املوقــع الــشبكي التــايل                                          لرســم اخلــرائط واجليوديــسيا، وميكــن اال
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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                                                                         اهلياكل األساسية للبيانات املكانية األملانيـة، الـيت سـتكون متمـشية                                ً        اجلغرافية، وتصبح جزءاً من     
                                                                                                       مــع اهلياكــل األساســية للبيانــات املكانيــة األوروبيــة الــيت يــتعني إنــشاؤها عــن طريــق تــشريعات   

   .            لالحتاد األورويب
ــا           ــيت توضــع وفق ــة ال ــول األوروبي ــسرعة للحل ــدة ب ــة املتزاي ــق باألمهي ــا يتعل ــا، فيم                                                                                                     وثاني

ــة،         ــة األوروبيـ ــاء اجلغرافيـ ــشروع األمسـ ــق مـ ــة لتحقيـ ــت األولويـ ــة، أُعطيـ ــات املكانيـ                     ُ                                                                                     للمعلومـ
                                                                                            برنــامج يــستهدف وضــع هياكــل أساســية وخــدمات لبيانــات متعلقــة باألمســاء اجلغرافيــة          وهــو

                                                                            شروع األمسـاء اجلغرافيـة األوروبيـة جمموعـة مـن تـسعة أعـضاء مـن                                 ويقوم بتشغيل م    .         األوروبية
     ً     بلـداً     ١٥                                                                                       مخسة بلدان، تدعمها وكاالت وطنيـة لرسـم اخلـرائط واالستقـصاءات املـساحية مـن                 

ــا ــام    .          أوروبي ــذ ع ــة إىل الرابطــة         ٢٠٠٩              ومن ــة األوروبي ــسيق مــشروع األمســاء اجلغرافي                                                                        ، نقــل تن
   .                   واالستقصاءات املساحية           رسم اخلرائط  ل                         األوروبية للوكاالت الوطنية 

ّ                                                                                  ثالثــا، قــّدمت مــسامهة كــربى إىل أنــشطة فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين باألمســاء               
   .                                                                                اجلغرافية فيما يتعلق بتنظيم وعقد الدورات التدريبية يف جمال األمساء الطبوغرافية وأصوهلا

  


