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مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيـد       
 ةاألمساء اجلغرافي

  ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 
 * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

تقــارير احلكومــات عــن احلالــة يف بلــداهنا وعــن 
التقدم احملـرز يف توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة منـذ            

   املؤمتر الثامن
 ملانياأتقرير   

 
 **مقدم من أملانيا  

 
 ***موجز  

الدائمـة املعنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة والوكالـة االحتاديـة لرسـم اخلـرائط                اضطلعت اللجنـة     
نــشطة الرئيــسية لتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة علــى الــصعيد الــوطين يف أملانيــا يف    واجليوديــسية باأل

 .٢٠٠٧ إىل عام ٢٠٠٢الفترة من عام 
حيـد األمسـاء    الذي اختـذه مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـامن املعـين بتو             ٨/٦  م وعمال بالقرار  

اجلغرافية، أعطيت األولويـة، يف املقـام األول، إلنـشاء قاعـدة بيانـات متعلقـة باألمسـاء اجلغرافيـة                 
الـيت  ) النمـاذج الرقميـة   (ألملانيا تكون مبثابة جزء ال يتجزأ من النماذج الرقمية للمناظر الطبيعية            

 

 * E/CONF.98/1. 
 جورجيـــو زاكيـــدو، الوكالـــة االحتاديـــة لرســـم اخلـــرائط  -بينـــشتني، وبـــيري . رنـــسيفرز، وبرنـــد إأعـــده يو ** 

 .واجليوديسية، أملانيا
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ــسية     ــة لرســم اخلــرائط واجليودي ــة االحتادي ــة النمــاذج ا(يف عهــدة الوكال  والنمــاذج ٢٥٠لرقمي
، واليت ألغيـت عـن طريقهـا قواعـد بيانـات شـىت ألمسـاء جغرافيـة ثانويـة قائمـة                      )١٠٠٠الرقمية  
ــذاهتا ــة     . ب ــا والنمــاذج الرقمي ــة ألملاني  ٢٥٠وأخــذت قاعــدة البيانــات املتعلقــة باألمســاء اجلغرافي

انية األملانيـة، الـيت      تصبح من مكونات اهلياكل األساسية للبيانات املك       ١٠٠٠والنماذج الرقمية   
ســتكون متمــشية مــع اهلياكــل األساســية للبيانــات املكانيــة األوروبيــة الــيت يــتعني إنــشاؤها عــن  

 .طريق تشريعات أوروبية
وفيما يتعلق باألمهية املتزايدة بسرعة للحلـول األوروبيـة الـيت توضـع وفقـا للمعلومـات                  

تحقيـق مـشروع األمسـاء اجلغرافيـة األوروبيـة، وهـو            لاملكانية، أعطيت األولويـة يف املقـام الثـاين          
. برنامج يستهدف وضع هياكل أساسية وخدمات لبيانات متعلقة باألمساء اجلغرافيـة األوروبيـة            

ويقوم بتشغيل مشروع األمساء اجلغرافية األوروبية جمموعة من تسعة أعضاء مـن مخـسة بلـدان،       
 . بلدا أوروبيا١٥ املساحية من تدعمها وكاالت وطنية لرسم اخلرائط واالستقصاءات

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

 


