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 املعـــين بتوحيـــد العاشـــرمـــؤمتر األمـــم املتحـــدة 
  األمساء اجلغرافية

  ٢٠١٢أغسطس /آب ٩ -يوليه / متوز٣١، نيويورك
  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

تقارير احلكومات عـن احلالـة يف بلـداهنا وعـن التقـدم       
  احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر التاسع

      )للتوزيع فقط(
  ياتقرير إسبان    

    **موجز    
 التاسـع املعـين  مؤمتر األمم املتحـدة  تعرض هذه الوثيقة التقدم الذي أحرزته إسبانيا منذ         

  .٢٠٠٧ يف نيويورك يف عام ، املعقودبتوحيد األمساء اجلغرافية
وفيما يتعلق باهليئات الوطنية املعنيـة برسـم اخلـرائط، متثَّلـت اخلطـوة األكـرب يف اعتمـاد                     

ــصادر يف ١٥٤٥/٢٠٠٧ املرســوم امللكــي رقــم  ــاين ٣، ال ــشرين الث ــوفمرب / ت ــذي ٢٠٠٧ن ، وال
 الوطين لرسم اخلرائط املكوَّن من اجمللـس اجلغـرايف األعلـى، بوصـفه اهليئـة الوطنيـة          هازحيكم اجل 

لرســم اخلــرائط، واللجنــة اخلاصــة املعنيــة باألمســاء اجلغرافيــة، وهــي اهليئــة املــسؤولة عــن إجــراء   
وحيـدِّد  .  قـرارات اجمللـس بـشأن األمسـاء اجلغرافيـة          لـصياغة  حتضريا   ترحاتقملالدراسات وتقدمي ا  

املرسوم أيـضا مـسؤوليات املعهـد اجلغـرايف الـوطين فيمـا يتعلـق بدراسـة أمسـاء املواقـع اجلغرافيـة                       

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
ــا       **   ــان ديــــاز، ومارتــ ــده أنطونيــــو لوخــ ــو، يــــايمونتأعــ ــا ليلــ ــو وآخنليكــ ــتانيو ســ ــد   كاســ ــن املعهــ اريز مــ

ــبانيا الـــوطين، اجلغـــرايف ــيـــهميكـــن االطـــالع علو .إسـ  :ه األصـــلية فقـــط علـــى املوقـــع التـــايل  بلغتـ
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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  ).املعجم اجلغرايف الوطين واملعجم اجلغرايف األساسي اإلسباين ( اجلغرافيةعاجماملو
  :بتوحيد األمساء اجلغرافيةامج الوطنية املتعلقة وفيما يلي موجز لألهداف والرب  
ــة امل  ) أ(   ــوجيهي ألمــر نقــل ا مــن خــالل  - عــاجم اجلغرافي ــذي  (EC/2007/2الت ال

إىل التـشريع اإلسـباين،   ) INSPIRE ينشئ بنية حتتيـة للمعلومـات املكانيـة يف اجلماعـة األوروبيـة            
شأن خـدمات البنيـة التحتيـة      بـ  ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٥ الـصادر يف     ١٤/٢٠١٠فإن القانون رقـم     

 D2.8.I.3واملعلومات اجلغرافية يف إسبانيا قد اعَتمد املعجـم اجلغـرايف النمـوذجي ذا املواصـفات                
 بـذلك عاجم اجلغرافية اليت تـضعها اإلدارات العامـة املـشمولة    املباعتباره النموذج املوحد جلميع     

عنيـة باألمسـاء اجلغرافيـة،      امليئـات   خمتلـف اهل  القانون؛ وقام املعهد اجلغرايف الـوطين، بالتعـاون مـع           
شروع املـ  املعجم اجلغـرايف اإلسـباين الـوجيز؛ وجيـري االنتـهاء مـن املرحلـة األوىل مـن                    حديثبت

بوضع معجم جغرايف إسباين أساسي، بينما جيري العمل يف املرحلة الثانيـة علـى مواءمـة                املتعلق  
جملتمعــات احملليــة ة مــن اهليئــات املختــصة يف اه مــن نتــائج مــع األمســاء الــوارد يــلإمــا مت التوصــل 

  املتمتعة باحلكم الذايت؛
، نـشر املعهـد اجلغـرايف الـوطين     ٢٠١١ يف عام -  اجلغرافية أمساء املواقع  أدلة  ) ب(  

اجلغرافيـة لالسـتخدام الـدويل مـن ِقبـل حمـرري اخلـرائط              أمساء املواقع   املبادئ التوجيهية املتعلقة ب   
  صيغة رقمية؛يف من احملررين وغريهم 
 أنـشئت  -  نـسمة ١٠٠ ٠٠٠أمساء البلدان واملدن اليت يزيد سـكاهنا عـن      ) ج(  

األمسـاء احملليـة   (صفحة شبكية ميكـن االطـالع عليهـا لتحـديث املعلومـات بـشأن أمسـاء البلـدان                  
   نسمة؛١٠٠ ٠٠٠واملدن األوروبية اليت يزيد سكاهنا عن ) واألمساء األجنبية

توجــد قائمــة بسلــسلة مــن الــصفحات الــشبكية الــيت  - الــصفحات الــشبكية  )د(  
ــة وإق     ــات وطنيـ ــى معلومـ ــصول علـ ــا للحـ ــالع عليهـ ــن االطـ ــد   ميكـ ــق بتوحيـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ليميـ

  .اجلغرافية األمساء
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	تعرض هذه الوثيقة التقدم الذي أحرزته إسبانيا منذ مؤتمر الأمم المتحدة التاسع المعني بتوحيد الأسماء الجغرافية، المعقود في نيويورك في عام 2007.
	وفيما يتعلق بالهيئات الوطنية المعنية برسم الخرائط، تمثَّلت الخطوة الأكبر في اعتماد المرسوم الملكي رقم 1545/2007، الصادر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، والذي يحكم الجهاز الوطني لرسم الخرائط المكوَّن من المجلس الجغرافي الأعلى، بوصفه الهيئة الوطنية لرسم الخرائط، واللجنة الخاصة المعنية بالأسماء الجغرافية، وهي الهيئة المسؤولة عن إجراء الدراسات وتقديم المقترحات تحضيرا لصياغة قرارات المجلس بشأن الأسماء الجغرافية. ويحدِّد المرسوم أيضا مسؤوليات المعهد الجغرافي الوطني فيما يتعلق بدراسة أسماء المواقع الجغرافية والمعاجم الجغرافية (المعجم الجغرافي الوطني والمعجم الجغرافي الأساسي الإسباني).
	وفيما يلي موجز للأهداف والبرامج الوطنية المتعلقة بتوحيد الأسماء الجغرافية:
	(أ)  المعاجم الجغرافية - من خلال نقل الأمر التوجيهي 2007/2/EC (الذي ينشئ بنية تحتية للمعلومات المكانية في الجماعة الأوروبية INSPIRE) إلى التشريع الإسباني، فإن القانون رقم 14/2010 الصادر في 5 تموز/يوليه 2010 بشأن خدمات البنية التحتية والمعلومات الجغرافية في إسبانيا قد اعتَمد المعجم الجغرافي النموذجي ذا المواصفات D2.8.I.3 باعتباره النموذج الموحد لجميع المعاجم الجغرافية التي تضعها الإدارات العامة المشمولة بذلك القانون؛ وقام المعهد الجغرافي الوطني، بالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالأسماء الجغرافية، بتحديث المعجم الجغرافي الإسباني الوجيز؛ ويجري الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع المتعلق بوضع معجم جغرافي إسباني أساسي، بينما يجري العمل في المرحلة الثانية على مواءمة ما تم التوصل إليه من نتائج مع الأسماء الواردة من الهيئات المختصة في المجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي؛
	(ب)  أدلة أسماء المواقع الجغرافية - في عام 2011، نشر المعهد الجغرافي الوطني المبادئ التوجيهية المتعلقة بأسماء المواقع الجغرافية للاستخدام الدولي من قِبل محرري الخرائط وغيرهم من المحررين في صيغة رقمية؛
	(ج)  أسماء البلدان والمدن التي يزيد سكانها عن 000 100 نسمة - أنشئت صفحة شبكية يمكن الاطلاع عليها لتحديث المعلومات بشأن أسماء البلدان (الأسماء المحلية والأسماء الأجنبية) والمدن الأوروبية التي يزيد سكانها عن 000 100 نسمة؛
	(د) الصفحات الشبكية - توجد قائمة بسلسلة من الصفحات الشبكية التي يمكن الاطلاع عليها للحصول على معلومات وطنية وإقليمية فيما يتعلق بتوحيد الأسماء الجغرافية.

