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   املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيةالعاشرمؤمتر األمم املتحدة 
 ٢٠١٢أغسطس /آب ٩ -يوليه / متوز٣١، نيويورك

  *من جدول األعمال املؤقت) هـ (١١البند 
خدمات البيانات  : ملفات بيانات ومعاجم أمساء املواقع اجلغرافية     

        ) مثل املعاجم وخدمات اإلنترنت(والتطبيقات واملنتجات 
  السجل الوطين لألمساء اجلغرافية    

    
  **مقدم من بولندا    

  
  ***موجز    

  
، حيــتفظ املراقــب العــام للمــسح اجلغــرايف يف بولنــدا بالــسجل الــوطين ١٩٩٤منــذ عــام   

يف ذلــك مــن خــالل املركــز الرئيــسي للتوثيــق اجليوديــسي ورســم    لألمســاء اجلغرافيــة، متــصرفا  
 َمعلمـا مـن املعـامل اجلغرافيـة مـع      ١٩٨ ٣٥٦وحيتوي الـسجل حاليـا علـى مـا يقـارب       . اخلرائط

 األساسية للمعلومـات املكانيـة يف       بالبنيةوقبل تنفيذ توجيه االحتاد األورويب املتعلق       . خصائصها
ــة  ــة اجملّمعــة يف الــسجل متاحــة  ، كانــت(Inspire)اجلماعــة األوروبي  للمهــتّمني  األمســاء اجلغرافي

  . إلزام رمسي باستعماهلاال يوجد باملوضوع، لكن
  

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
جلنة توحيد األمساء اجلغرافية خارج مجهورية بولنـدا، املكتـب الرئيـسي املعـين        من  أعدته كاتارينا بريسفسكا      **  

  .باجليوديسيا ورسم اخلرائط، وكارولينا سيسكوفسكا، املكتب الرئيسي املعين باجليوديسيا ورسم اخلرائط
ــا فقـــــــــط علـــــــــى املوقـــــــــع التـــــــــايل التقريـــــــــر الكامـــــــــل متـــــــــاح باللغـــــــــة الـــــــــيت قـــــــــد   ***   : م هبـــــــ

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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 يف القانون البولندي عـدد مـن املـشاريع          “Inspire”وقد نتج عن ضرورة تنفيذ توجيه         
 ، ختص وضع سجل يـؤدي وظيفـة قاعـدة بيانـات مرجعيـة رئيـسية               ،ذات صبغة تشريعية وتقنية   

ويشكل الـسجل أيـضا   .  وموثوقة وجارية لألمساء اجلغرافية اليت يوصى باستخدامها رمسيا        وتامة
  .قاعدة البيانات األساسية لنظم املعلومات اجلغرافية األخرى اليت تتضمن أمساء جغرافية

ــام    ــذ ٢٠٠٩ويف ع ــام، مت تنفي ــد نظ ــسجلل جدي ــذي ،ل ــال ــن مجــع البيانــات    ميكّ ن م
 إىل إتاحة خـدمات البحـث عـن البيانـات           للنظام اخلاصية الوظيفية    وقد أدت . وحتديثها وتبادهلا 
  .GEOPortal املوقع الشبكي  بوابةوتصفحها عرب

 يف أداء وظيفـة سـجل رمسـي لألمسـاء اجلغرافيـة، يكـون               للنظـام وتتمثل الغايـة الرئيـسية        
ــة وأمسا       ــع املعــامل اجلغرافي ــى نطــاق واســع، ويقــدم معلومــات عــن مواق ــا ومتاحــا عل ــا إلزامي ئه

  .واخلصائص ذات الصلة هبا
  : ، ستتألف قاعدة البيانات من جمموعتني رئيسيتني من املعامل٢٠١٣وحىت هناية عام   

  ؛)وهي متاحة اآلن(جمموعة أمساء املعامل اجلغرافية الواقعة يف بولندا   •  
ــدا         •   ــة خــارج بولن ــة الواقع ــامل اجلغرافي ــة للمع ــة األمســاء البولندي ــور  (جمموع وهــي يف ط

  ).عداداإل
.  باسـتمرار  تغذيتـها  اكتمال البيانات ودقتـها، يـتم مجـع األمسـاء والتحقـق منـها و               وبغية  

ــصوص         ــة، والن ــامل اجلغرافي ــة ألمســاء املع ــسجالت الرمسي ــتنادا إىل ال ــات اس ــذه العملي وُتنجــز ه
 وقـــوائم األمســـاء الـــيت تـــضعها    ،القانونيـــة، والـــسجالت احملفوظـــة لـــدى الـــسلطات احملليـــة     

ــسمي جلــان ــة،      الت ــة، واخلــرائط الطبوغرافي ــشرها املؤســسات العمومي ــيت تن ــوائم األمســاء ال ة، وق
  .إىل ذلك وما
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