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 مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
 ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت) هـ (١١البند 
خــدمات البيانــات  : ملفــات بيانــات ومعــاجم أمســاء املواقــع اجلغرافيــة     

        )مثل املعاجم وخدمات اإلنترنت(والتطبيقات واملنتجات 
ــة  مرحلــي تقريــر      ــة  عــن حال ــة األوروبي تنفيــذ  :مــشروع األمســاء اجلغرافي

  خدمات مسارد جغرافية أوروبية مستدامة
    

  **مقدَّم من أملانيا    
    

  ***موجز    
، الــذي متولــه ، بــدأ مــشروع األمســاء اجلغرافيــة األوروبيــة ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول١يف   

ــار   ــة يف إطـــــــ ــية األوروبيـــــــ ــافية املفوضـــــــ ــة اإلضـــــــ ــامج احملتويـــــــــات اإللكترونيـــــــ   برنـــــــ
)eContentplus programme(    حيـث  ٢٠٠٩فربايـر  / شـباط ٢٨، وامتدت فتـرة التمويـل حـىت ،

بنيـة أساسـية لألمسـاء    وأثنـاء فتـرة التمويـل، أُنـشئت     .  مليـون يـورو  ١,٨بلغت ميزانية املشروع    
 عن طريق الربط بني ما هو قائم من مصادر البيانات الرمسية الوطنية التابعـة               ةاجلغرافية األوروبي 

وهبــذه .  املعنيــة برســم اخلــرائط وإجــراء االستقــصاءات املــساحية املــشاركةوكــاالت الوطنيــة لل
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
دافيـد أوفرتـون     مشروع األمساء اجلغرافية األوروبية،   مركز خدمات   ، و )أملانيا( غيورغو زاكيدو    -بيري  أعده    **  

  .مشروع األمساء اجلغرافية األوروبيةمدير ، و)بلجيكا(
ـــ     ***   ــه، باللغــ ــر بكاملـــ ــى التقريـــ ــالع علـــ ــن االطـــ ــع   ميكـــ ــى املوقـــ ــط، علـــ ــا فقـــ ــدم هبـــ ــيت قُـــ ــايلة الـــ :  التـــ

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 
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الطريقة، ُتحدَّث البيانات املتعلقة باألمساء اجلغرافية على حنو متسق وُيحتفظ هبـا علـى مـستوى                
  .ة املؤسسات املسؤولةاملصدر بواسط

ــة يــوفر و   ــة األوروبي ــامــشروع األمســاء اجلغرافي ــة   حالي ، بوصــفه مــشروعا ناجحــا للغاي
منظمـة املعلومـات    باعتراف املفوضية األوروبية والشركاء يف املشروع، فرصـا ممتـازة لكـل مـن               

لرابطــــة لعــــضائها، وألو“ EuroGeographics -يوروجيــــوغرافيكس ”اجلغرافيــــة األوروبيــــة 
، وذلــك املعنيــة برســم اخلــرائط وإجــراء االستقــصاءات املــساحيةوروبيــة للوكــاالت الوطنيــة األ

البنية األساسـية للمعلومـات اجلغرافيـة يف    على سبيل املثال،   (هبدف تلبية االحتياجات املستقبلية     
لـبىن األساسـية    للالضطالع بدور مقدمي معلومـات مرجعيـة        ) INSPIRE - اجملموعة األوروبية 

  .ات املكانية على الصعيدين الوطين واألورويبللبيان
ــام     ــذ عـــــ ــت ٢٠٠٩ومنـــــ ــة   ، دأبـــــ ــة األوروبيـــــ ــات اجلغرافيـــــ ــة املعلومـــــ   منظمـــــ

ــوغرافيكس ” ــام اإل “ EuroGeographics -يوروجيـ ــطالع مبهـ ــى االضـ ــة  علـ ــة للبنيـ دارة العامـ
 اخلــرائط األملانيــة االحتاديــة لرســماألساســية ملــشروع األمســاء اجلغرافيــة األوروبيــة، مــع الوكالــة 

  .يف أملانياواجليوديسيا 
 حيث يقترب مشروع األمساء اجلغرافيـة األوروبيـة مـن           ٢٠١٢التنفيذ يف عام    ويستمر    

 بلـدا مـن بلـدان االحتـاد األورويب يف إطـار             ٢٧  ما ال يقـل عـن      حتقيق هدفه بوصول التغطية إىل    
  .مبادرة جلعل مشروع األمساء اجلغرافية األوروبية مكتفيا ذاتيا

ى استكــشاف هنــج جديــد هليكــل مــشروع األمســاء اجلغرافيــة األوروبيــة وإدارتــه  وجــر  
وشـبكٍة ألفـضل املمارسـات، وذلـك        للبيانات املكانية األوروبيـة     جزئيا يف إطار البنية األساسية      

ويف هـذا املـشروع، يـتم الـسعى      . بالتعاون مع جلنة تنسيق مشروع األمسـاء اجلغرافيـة األوروبيـة          
البنيـــة األساســـية للمعلومـــات اجلغرافيـــة يف المتثـــال ملعـــايري لملمارســـات  أفـــضل اللوصـــول إىل

 وإجيــاد بيانــات مواقــع وخــدمات متــسقة علــى نطــاق عمــوم  INSPIRE - اجملموعــة األوروبيــة
قدمتـها الـشبكة يف   مواضيع  مخسة هو أحدومبا أن مشروع األمساء اجلغرافية األوروبية     . أوروبا
ــيت   عــدد مــن األفكــار يوجــد، ٢٠١١عــام  ــذ مــشروع  أدرجــت والتحــسينات ال  اآلن يف تنفي

  .األمساء اجلغرافية األوروبية
  
  
  


