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ــين     ــم املتحــدة التاســع املع ــؤمتر األم م
 بتوحيد األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 
 * من جدول األعمال املؤقت١٣البند 

ــوهلا     ــة وأصــ ــاء الطبوغرافيــ ــع األمســ موقــ
   اإلنترنت على

 ديد اخلدمة العامة لرسم اخلرائط يف هيئة املساحة الوطنية يف فنلنداجت  
 

 **مقدم من فنلندا  
 

كان موقع رسم اخلرائط على اإلنترنت، وهي خدمة شـائعة لرسـم اخلـرائط إلكترونيـا            
تقدمها اهليئـة الوطنيـة للمـساحة يف فنلنـدا، مـشروعا رائـدا للبـاحثني عـن اخلـرائط علـى شـبكة                        

، أول خدمــة وطنيــة عامــة لرســم ١٩٩٦نــت هــذه اخلدمــة الــيت بــدأت يف عــام وكا. اإلنترنــت
وعلـى الـرغم مـن املخـاوف الـيت كانـت سـائدة، مل تـشكل              . اخلرائط على اإلنترنت يف أوروبـا     

. حرية احلصول علـى اخلـرائط الرقميـة أي هتديـد للخـرائط الورقيـة الـيت تقـدمها هيئـة املـساحة                      
 . زائر يوميا يف الوقت احلاضر٥ ٠٠٠رنت ويزور موقع رسم اخلرائط على اإلنت

موقـع لرسـم اخلـرائط للمـواطنني،        : ويقدم موقع رسم اخلرائط على اإلنترنت خـدمتني        
ــيني   ــع آخــر للمهن ــستخدميه      . وموق ــسمح مل ــني، وي ــل رســم مع ــع األخــري مقاب ــستخدم املوق وي

 اخلاصـة بأسـعار     برؤية اخلرائط فحسب بل وبتفقـد البيانـات املـساحية الفنلنديـة واملعلومـات              ال
 .العقارات املوجودة لدى اهليئة الوطنية للمساحة يف فنلندا

 

 * E/CONF.98/1. 
 .من إعداد تيمو ليسكينني، اهليئة الوطنية للمساحة يف فنلندا ** 
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وتقدم اخلدمة اجلديدة ملوقع رسـم اخلـرائط للمـواطنني مبقـاييس رسـم خمتلفـة يف مجيـع                    
كما أن بإمكان املستخدمني أن يطلبوا خـرائط مطبوعـة ونـسخ مطبوعـة مبقـاييس                . أحناء البالد 
وتغطـي العنـاوين    . إمكانية البحث عـن عنـاوين الـشوارع وأمسـاء األمـاكن           وتتاح  . رسم خمتلفة 

وجيري البحث عن أمساء األماكن على أسـاس        . املدن والبلدات واملناطق الريفية   : فنلندا بأسرها 
ــسميات  ــى اخلــرائط  ٨٠٠ ٠٠٠(الت ــة  )  اســم أساســي عل ــواردة يف ســجل األمســاء اجلغرافي . ال

الـدخول إىل موقـع اخلـرائط اخلـاص     تسجيل، فمن املمكـن  وحيث أنه مل تعد هناك حاجة إىل ال 
 .www.karttapaikka.fi: باملواطنني على اإلنترنت مباشرة من العنوان التايل

 

 


