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مــؤمتر األمــم املتحــدة التاســع املعــين بتوحيــد   
 األمساء اجلغرافية

  ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت) و (١٢البند 

ــة    ــاء الطبوغرافيـ ــة باألمسـ ــات املتعلقـ ــات البيانـ ملفـ
   املعاجم اجلغرافية الوطنية: وأصوهلا

 (GN-DE)قاعدة بيانات جديدة لألمساء اجلغرافية يف أملانيا   
 

 **ورقة مقدمة من أملانيا  
ــف عــام    قيــة ورســم   أنــشأت الوكالــة االحتاديــة لعلــم املــساحة التطبي    ٢٠٠٦يف خري

اخلرائط بالتعاون مع اللجنة الدائمة املعنية باألمساء اجلغرافيـة خدمـة جديـدة للمعـاجم اجلغرافيـة       
ويــستند هـذا املوقــع الـشبكي للمعـاجم اجلغرافيــة إىل مـا تــوفره خدمـة شــبكية      . علـى اإلنترنـت  

ــوح للجغرافيــ        ــصلة لالحتــاد املفت ــة للمواصــفات ذات ال ــي مطابق ــن مث فه ــصور وم ــزودة بال ة م
 .املكانية

وبغيـــة تلبيـــة شـــرط صـــيانة البيانـــات الواضـــحة يف الوكالـــة االحتاديـــة مت دمـــج مجيـــع   
 ومـن بينـها   -املعلومات املتعلقـة باألمسـاء اجلغرافيـة لعـدة نـواتج للبيانـات الطبوغرافيـة املوجهـة          

، (DLM 250/1000) ١٠٠٠ ٠٠٠: ٢٥٠/١ ٠٠٠: ١النمـــوذج الرقمـــي للمنـــاظر الطبيعيـــة 
: ٢٥٠/١ ٠٠٠: ١ واألمســــاء اجلغرافيــــة (VG 250) ٢٥٠ ٠٠٠: ١إلداريــــة والوحــــدات ا

١٠٠٠ ٠٠٠ (GN 250/1000) .    احلـصول  وحسب منوذج جديد للبيانات جـرى وضـعه مـن أجـل 
 

 * E/CONF.98/1. 
 جورجيـو زاخدوويوريـد سـيفريز، الوكالـة االحتاديـة      -باينستني، وبيري  .  وبرند إ  من إعداد يورغين سربادو،    ** 

 .لعلم املساحة التطبيقية ورسم اخلرائط
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علــى املعلومــات املتعلقــة باألمســاء اجلغرافيــة، مت حتويــل البيانــات اخلاصــة هبــا إىل قاعــدة بيانــات   
ومـن خـالل عناصـر حمــددة    . (GN-DE)غرافيــة ألملانيـا  واحـدة تـدعى قاعـدة بيانـات األمسـاء اجل     

تنفرد هبا قاعدة البيانات هذه، يتم وصل مدخالت األمساء اليت تتضمنها جبميع قواعد البيانـات               
وهبذه الطريقة توفر قاعدة بيانات األمسـاء اجلغرافيـة ألملانيـا مـصدرا     . واملنتجات املذكورة أعاله  

واتج الوكالــة االحتاديــة وبــالطبع للموقــع الــشبكي للمعــاجم   فريــدا لألمســاء اجلغرافيــة جلميــع نــ 
 وُيضطلع مبهام إدارة وصيانة قاعدة بيانات األمسـاء اجلغرافيـة ألملانيـا يف فرانكفـورت                .اجلغرافية

ري خدمات شبكة املعاجم اجلغرافية من خالل مركز البيانـات اجليوديـسية   أم ماين بينما يتم تيس   
 .يف الوكالة االحتادية لعلم املساحة التطبيقية ورسم اخلرائط يف ليبزيغ

 :وتبني املقارنة الواردة فيما يلي اإلضافة القيمة اليت ميثلها مضمون البيانات 
 
 GN-DE) ٢١/٣/٢٠٠٧نسخة الفترة ( GN) ٣١/١٢/٢٠٠٥نسخة الفترة (

 مكان مأهول ٥٨ ١٠٠ مكان مأهول ٥٥ ٧٠٠
 معلم هيدروغرايف ١٩ ٢٠٠ معلم هيدروغرايف ١ ٣٠٠
 منظر طبيعي وجبال ٦ ٧٠٠ منظر طبيعي وجبال ١ ٦٠٠
 مدخالت جمموعة البيانات ٨٤ ٠٠٠ مدخالت جمموعات البيانات ٥٨ ٦٠٠

 
ىل قاعـدة بيانـات األمسـاء     إالـيت تـستند     ح أيضا اخلدمة الشبكية للمعـاجم اجلغرافيـة         يوتت 

 الوصـــول مباشـــرة إىل األمســـاء اجلغرافيـــة املعتمـــدة رمسيـــا للغـــات (GN-DE)اجلغرافيـــة ألملانيـــا 
 ). مدخال٧٧(يزية فروال)  مدخال٤٨١(األقليات الصوربية 

 :وميكــــن الوصــــول إىل اخلدمــــة الــــشبكية للمعــــاجم اجلغرافيــــة مــــن املوقــــع التــــايل   
. Path: Suche geographischer Namen www.geodatenzentrum.de. 
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