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بتوحيـد   املعين مؤمتر األمم املتحدة التاسع   
 األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٩البند 

   معاملة األمساء يف املكاتب :التوحيد الوطين
 األطلس اهليدرولوجي للنمسا  

 
 **النمسامقدمة من ورقة   

 
 الفكرة   

تتطلب محاية املوارد املائية واستخدامها على حنو مستدام معرفة شاملة ملكونـات دورة            
 ونوعيـة   ات البـشرية  ريثتـأ  معلومـات عـن ال     لب أيضا تـوافر   وتتطوتوزيعها الزماين واملكاين،    ء  املا
ومن املهم بصورة خاصة وضع سجل مقتضب ملختلف املواضـيع اهليدرولوجيـة ومـسائل              . املاء

 .أفضلتقييما إدارة املياه من أجل تقييم التطورات احملتملة 
يـة   عرضا موحدا ومتسقا للمعلومـات اهليدرولوج      األطلس اهليدرولوجي للنمسا  ويقدم   

. وُتتاح هذه املعارف التفصيلية جلمهور واسع النطاق ويف شكل رسـوم توضـيحية     . عن النمسا 
وحمتويــات .  زيــادة وعــي اجلمهــور حبقيقــة كــون املــاء مــوردا مثينــا   هــووالغــرض مــن األطلــس 

خمتلـف  الـذي يتبـدى مـن خـالل          املعلومـات     علـى  طلبالاألطلس وطريقة عرضه مفيدان لتلبية      
 .ث والتعليم واالقتصاد والسياسةاحب اجلمهور، ومنها على سبيل املثال األامليادين اليت هتم

 

 * E/CONF.98/1 . 
ــائي،       **  ــوازن امل ــاه، إدارة الت ــة وإدارة املي ــات والبيئ ــة للزراعــة والغاب ــوزارة االحتادي أعــدها يوهــانس وورث، ال

 . املكتب املركزي اهليدروغرايف، النمسا
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 احملتويات واملنتج  
تقليديـة  يتـألف مـن خـرائط مواضـيعية         فهـو   . األطلس اهليدرولوجي للنمسا منتج ثنائي     
، أُضيفت إليها نسخة رقمية تـستند إىل نظـام املعلومـات اجلغرافيـة، وبالتـايل يـستجيب                  مطبوعة

ــذي    األطلــس ل ــة وأولئــك ال  يفــضلون العــرض  نتوقعــات كــل مــن مــستخدمي اخلــرائط التقليدي
 .اإللكتروين
كن مـن اعتمـاد خمطـط عـام متجـانس       مي مفاهيمي للخريطة،    أساسوقد مت التوصل إىل      

رض خمتلـف املواضـيع     األخـرى عـ   ناحيـة   الح مـن    يتـ ييعطي األطلس هويته اخلاصة مـن ناحيـة، و        
 .نسبألالنحو ايف األطلس على الواردة 
 ،، والـبحريات  حل، والـسي  واهلطـ (ويغطي هيكل األطلـس خمتلـف مكونـات دورة املـاء             

، ويغطـي كـذلك مواضـيع       ة املـاء والكتلـ     تـوازن  ويتضمن فـصوال خمتلفـة تتنـاول      ) واملياه اجلوفية 
 . املتعلقة باملاء والبيئةاملواضيع، فضال عن ءإدارة املا
وبالتـايل  . ساوية الرائدة يف اجملاالت املعنية    وميثل واضعو فرادى اخلرائط املؤسسات النم      

 . تعاون حقيقي بني أخصائيي اهليدرولوجيا النمساوينيمثرةفإن األطلس 
جمموعــات  اخلــرائط املواضــيعية وجيمــع بــنيواألطلــس اهليــدرولوجي الرقمــي للنمــسا   

، التحقـق االستفـسار و  إجـراء مزيـد مـن التحلـيالت، و        للمـستخدمني   مما يتيح   البيانات الرقمية،   
 ويتــضمن األطلــس .واســتخدام تلــك اخلــرائط وجمموعــات البيانــات يف التطبيقــات اخلاصــة هبــم

 . صحيفة توضيحية٧٠ صحيفة من صحائف اخلرائط و ٥٢الكامل 
 

 النسخة املطبوعة  
 بعـني    املبـادئ والعوامـل التاليـة      يأخذ مفهوم النسخة املطبوعة لألطلس وخمططهـا العـام         
 :االعتبار

  اخلرائط يف ملف مغلفجتميع • 

  عاليةجودةخمططات عامة للخرائط مصممة تصميما متناسقا وذات  • 

 خرائط مصحوبة بصحائف توضيحية متزامنة ميكن قراءهتا • 

ــة هـــ   •  ُيـــستخدم ؛ و١ ٠٠٠ ٠٠٠: ١ واملقيـــاس الرئيـــسي للنـــسخة املطبوعـــة للخريطـ
حيـث تكـون    (علومـات    يف اخلرائط اليت تقـل فيهـا كثافـة امل          ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ :١املقياس  

 )اليمترل م٤٢٠× ملليمترا  ٦٦٨أبعاد اخلريطة عند بسطها 
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وتتكـون صـحيفة   . نكليزيةالكُتبت مفاتيح اخلرائط والصحائف التوضيحية باألملانية وا       • 
اخلريطة من اجلزء اخلـاص باخلريطـة الـذي يـشمل العنـوان واخلريطـة ومفتاحهـا، ومـن                   

 معني ميكن أن تتضمن صحيفة اخلريطـة        ومن أجل عرض موضوع   . صحيفة توضيحية 
 . يبلغ أربع خرائطفرادى اخلرائطعددا من 

 
 األطلس اهليدرولوجي الرقمي للنمسا

األطلـس اهليـدرولوجي الرقمـي      يف الربنامج احلاسويب املـستخدم لعـرض حمتويـات          ستوي 
ــايري اعــدد للنمــسا ــة .  مــن املع ــسخة الرقمي ــسفالن ــوارد   لألطل ــع املعلومــات ال ــضمن مجي ة يف  تت

وتنطوي القائمة املستخدمة لتـصفح املواضـيع علـى نفـس اهليكـل املواضـيعي               . النسخة املطبوعة 
درجـة اسـتبانة   ونظرا لكـون منـاذج العـرض علـى الـشاشة ذات          . املستخدم يف األطلس املطبوع   

أمـا التقييمـات البيانيـة      .  للتنقـل  بوسـائل عو احلاجـة إىل االسـتعانة بعدسـة تكـبري و          منخفضة، تـد  
ر للـتحكم تظهـر     اول واإليضاحات اليت تقابل اخلرائط فـيمكن تفعيلـها مـن خـالل عناصـ              واجلد

 .على الوصلة البينية اخلاصة باملستخدم
 خصيـصا يـؤدي الوظـائف       ستحدثوتستند النـسخة الرقميـة إىل برنـامج اسـتعراض مـ            
 :التالية
 عرض صحائف اخلرائط املطبوعة  • 

 ائط وبني اجلداول والنصوص واملخططاتالربط بني العناصر الواردة على اخلر • 

  بيانات تتعلق مبواضيع خمتلفة وضع • 

 بيانــات أصــلية تتــضمن مواضــيع جــاهزة لالســتخدام يف تطبيقــات خاصــة    جمموعــات • 
 .باملستخدم

، أوليت أمهية كربى لـسهولة التنقـل        استحداث الوصلة البينية اخلاصة باملستخدم    وعند   
 سواء مـن الناحيـة املكانيـة    -داخل األطلس املوقع احلايل  عن  وتظل املعلومات . داخل األطلس 
تتـيح  وباإلضـافة إىل كامـل حمتـوى النـسخة املطبوعـة،            .  معروضـة علـى الـدوام      -أو املواضيعية   

 .عرض السلسلة الزمنية بيانيامثال،  ،“ختصاراالمفتاح ”وظيفة 
 


