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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2019دورة عام 
 2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت 15البند 

الطبغرافية )معالجة  األسمممممممممممماءملفات بيانات ومعاجم 
البيممانممات واألدواتد وةدارة د اعممد البيممانمماتد ون مممممممممممر 
البيمممانممماتت المنتجمممات واللمممدمممماتل )الفريق العمممامممم  

 المعني بملفات بيانات ومعاجم األسماء الطبغرافيةل
   

األسممماء الجغرافية ون ممريا في الهياأل  األسمماسممية للبيانات  تعهد داعدة بيانات  
 المكانية األلمانية

  
 **م جز  

 
تفظ جبميع املعلومات املتعلقة باألمساء اجلغرافية للعديد من نواتج البيانات املوجهة   يف أملانيا، ُيح

األمساء ”فما دونه، ضلللللللللللللللمن قاعدب بيانات وا دب بعنوان  250 000: 1)الطبوغرافية(، وفق السلللللللللللللللل  
معرِّفات فريدب، فإن األمساء اليت يت  إدخاهلا يف قاعدب البيانات وبفضلللللللللللل ا لللللللللللتعمال “. اجلغرافية يف أملانيا

ل من غد لبب جبميع قواعد البيانات والنواتج اليت توفردا الوسالة اائادية لر للللللللللللللل  ا را   وعل   توصلللللللللللللللي
 1 700مدخل، منها أسثر من  165 000اجليوديسللللليا. وتتضلللللمن قاعدب البيانات يف الوقت ا ا   و 

والفريزية والدامنرسية. ويف اآلونة األخدب، قحسلللللللللللللل   خر ما تبق  من الصللللللللللللللوربية بلغات األقليات من األمساء 
األمساء اجلغرافية باللغات الصللللوربية إيت فليت الصللللوربية العليا والصللللوربية الدنيا، لسللللاعدب من الل نة الدا مة 

 املعنية باألمساء اجلغرافية للمنطقة الناطقة باألملانية.

 

 * GEGN.2/2019/1. 
شعبة الناطقة باهلولندية جيورجيو زاتشيدو، ويورغن  رباداو، و اندرا ندينغ، وفكتوريا ريه، من ال -أعد التقرير الكامل بيد  ** 

واألملللللللللللللللللانلللللللللللللللليللللللللللللللللة. و للللللللللللللللللللللللللللللليللللللللللللللللكللللللللللللللللون الللللللللللللللللتللللللللللللللللقللللللللللللللللريللللللللللللللللر مللللللللللللللللتللللللللللللللللا للللللللللللللللا  عللللللللللللللللللللللللللللللللل  دلللللللللللللللل ا الللللللللللللللللرابلللللللللللللللل  
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.htmlره ، بلاللغلة اليت قلحدا فلا فق ، بلاعتبا

 .GEGN.2/2019/21/CRP.21الوثيقة 

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html
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ماين، بينما يت  تيسلد خدمة  - أيا - هاا إدارب وتعهد قاعدب البيانات يف فرانكفورتويحضلطلع ل 
اإلنرتنللت )للمعللاج  اجلغرافيللة( عن طريق املرسز الوطا للبيللانللات اجلغرافيللة التللابع للوسللالللة اائللاديللة لر لللللللللللللل  

 (.www.geodatenzentrum.deا را   وعل  اجليوديسيا يف ايبزيغ )
وتحسلللللللللتقدا يف الوقت ا اضلللللللللر اموعة قاعدب البيانات لتوفد البيانات املتعلقة باألمساء اجلغرافية  

ضلللللللمن اهلياسل األ لللللللا لللللللية للبيانات املكانية األملانية. وقد جرت مواءمة قاعدب البيانات مع قواعد التنفي  
وخللدمللات البيللانللات املكللانيللة )أن ئللديللد البيللانللات املتعلقللة بللاألمسلاء املتعلقللة بللالتشلللللللللللللللغيللل البيا  موعللات 

 (.INSPIRE -اجلغرافية )املرفق األول(( يف اهليكل األ ا ي للمعلومات املكانية يف أوروبا )إنسباير 
واموعة بيانات األمساء اجلغرافية ا اصلللللللللللللللة بالوسالة اائادية )املمتثلة هليكل إنسلللللللللللللللباير( متا ة  

(. وتتضلللللللللللللللمن البوابللة http://www.europeandataportal.eu/de البوابللة األوروبيللة للبيللانللات )بللالفعللل عرب
 البيانات الوصفية املستمدب من معلومات القطاع العاا املتا ة يف البلدان األوروبية.

فية األملانية، إيت جانب املعلومات السللللللللللللللليا ية، يف ، أحدرجت املناطق الفيزيوجغرا2017ويف عاا  
. وجيرن العمل عل  إضللللللافة أمساء جغرافية )التسللللللميات Geoportal.deشللللللكل طبقات خرا طية، يف موقع 

 األجنبية( بلغات الدول املتامخة باعتباردا معلومات إضافية إيت الطبقات ا را طية.
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