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 المعني باألسماء الجغرافية فريق خبراء األمم المتحدة
 2019دورة عام 
 2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* 15البند 
ملفات بيانات ومعاجم األسمممممممممممماء العبغرافية  معالجة 
البيممانممات واألدواتد وةدارة د اعممد البيممانمماتد ون مممممممممممر 
البيمممانممماتت المنتجمممات واللمممدمممماتل  الفريق العمممامممم  

 األسماء العبغرافيةل معاجمو المعني بملفات بيانات 
   

تقرير مرحلي عن مسممممممممتجدات معجم األسممممممممماء العبغرافية في ة ار اللدمات   
 األوروبية المتعلقة بتحديد األماكن

  
 م جز**  

 
( تلوير وسللللللللللللللللا للل ت ويلد EuroGeographicsتواصللللللللللللللللل الرابلللا األوروبيللا ل م  ومللا  ا  را يللا   

را يا وغريها من البيانا  املكانيا املسلعمد  من السل لا  الوينيا لرس  املسلع م   األوروبي  باألاا  ا  
اخلرا ط والسلللللللللل ل ال لارق من خول نللا .خول وسيد ل ول اسلللللللللل  ال مل ال ق بدأت  خدما األاا  

لعحديد “ GeoLocator”( بصللللور   بري  من خول تصللللمي  خدما EuroGeoNamesا  را يا األوروبيا  
( ال ق European Location Frameworkوع اإليار األورويب لعحديد األما ن  األما ن ضلللللللللمن م لللللللللر 

وتواصلللل ه ا ال مل من أجل  ك  ت للل يل اخلدما   2016إىل عا   2013االضللللوع ب  من عا   ل
األوروبيا لعحديد األما ن سىت الوقت احلاضللرل وقد ور.  امل  وما  األسللاسلليا ضللمن ورقا االجعماعا  

 مؤ ر األم  املعحد  احلا.ق ع ر امل ين بعوسيد األاا  ا  را يالامللدما إىل 

 

 * GEGN.2/2019/1ل 
توىل إعدا. العلرير الكامل ساوليوس أورباناس، خبري اسع ارق يف تلوير اخلدما  لدى الرابلا األوروبيا ل م  وما   ** 

 جيورجيو زات يدول وسوف يعاح العلرير يف املوقع - ا  را يا، بالع اون مع جانيت  ريع ، ومار وس برول، وبيري
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ 1st_session_UNGEGN.html  بال  ا اليت ُقّد  هبا

 لGEGN.2/2019/22/CRP.22  حسب، ضمن الوثيلا

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/22/CRP.22
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وهتدف مجيع م لللللاريع الرابلا األوروبيا ل م  وما  ا  را يا إىل إعدا. قاعد  بيانا  مسلللللعكم ا  
مل    إق يمي لألاا  اللب را يا ي لللمل املنللا األوروبيا ب موم ال وتر   املبا.ر  احلاليا ع ض وضلللع م    

وروبيا املفعوسا العابع ل رابلا إق يمي لألاا  اللب را يا ون لللرم ضلللمن م لللروع خدما  البيانا  املكانيا األ
 ل2019-2017األوروبيا ل م  وما  ا  را يا ل فرت  

وسلللوف يع لللمن امل    اإلق يمي لألاا  اللب را يا يف إيار خدما  البيانا  املكانيا األوروبيا  
 اوح ملللا ب املفعوسلللا بيلللانلللا  تع  ا بلللاألالللا  ا  را يلللا امل ملللا يف أوروبلللا و ا مللللايي  إق يميلللا وعلللامليلللا ترت 

وسلللللوف تسلللللع رأل بيانا  األاا  من اموعيت البيانا  املنسللللللع   ل1: 1 000 000و  1: 100 000
، EuroRegionalMapواس   EuroBoundaryMapل رابلا األوروبيا ل م  وما  ا  را يا امل رو ع  باس  

 دما شلللللللللللللللبكيا ع ض املوقع مث جيرق تدشلللللللللللللللين ا  م موعا بيانا  مفعوسا لألاا  اللب را يا اإلق يميا و 
(ل وتع لللللمن اموععا البيانا  https://openels.euال لللللبكي خلدما  البيانا  املكانيا األوروبيا املفعوسا  

عللد.ا  بريا من األاللا  اللب را يللا ل وسللدا   EuroRegionalMap و EuroBoundaryMapاملنسللللللللللللللللعللان 
ذلك من املواضللللللليع  ر  والنلل وشلللللللبكا  امليام، وغرياإل.اريا، واألما ن املأهولا بالسلللللللكان، واملنايا امل مو 

 اللبوغرا يا يف أوروبال
بيانا   EuroBoundaryMapوتُ َرض األاا  اللب را يا  أاا  حم يال وت لللللللللل  اموعا البيانا   

 ،EuroRegionalMapب للللدا وإق يمللللال أمللللا  55مرج يللللا ب للللللللللللللللللأن مجيع الوسللللدا  اإل.اريللللا األوروبيللللا يف 
ب دا وإق يما، مبا يف ذلك احلدو.  44  مرج يا يب را يا مع د.  الوظا ف ت لللللللللللللللمل اموعا بيانا   ي

 اإل.اريا، وشبكا  امليام والنلل، واملسعوينا ، وال لا  النبايت واملناظر اللبي يا وغريهال
وقد ل توسللللللللللللللليع امل    اإلق يمي لألاا  اللب را يا يف إيار خدما  البيانا  املكانيا األوروبيا  

وسا، وذلك بع لللللللللمين  حمعوى إضلللللللللايف يف شلللللللللكل أاا  أجنبيا وغريها من األاا  امل اير  اليت ي للللللللليع املفع
 اسع دام ا لدى  ريا خربا  األم  املعحد  امل ين باألاا  ا  را يال

وت عرب األن لللللللا املعصلللللل ا بامل    اإلق يمي لألاا  اللب را يا يف إيار خدما  البيانا  املكانيا  
ملفعوسا، يف مج ا من األمور، إسلللل اما إضللللا يا يف املنعوأل األوسللللع نلاقا، أال وهو خدما البيانا  األوروبيا ا

من ب د إىل آخر  GeoLocatorل وختع ف البيانا  املوجو.  يف خدما GeoLocatorاملكانيا امل رو ا باسلل  
اخلدما انلوقا ولكن ا ت لللللمل م  وما  مفصللللل ا جدا من مصلللللا.ر البيانا  الوينيال وجيرق ت للللل يل ه م 

قاعد  بيانا  تُلَع  َّد مر  يال وقد ل إن للللللاشها يف شللللللكل خدما ع ض شللللللبكا اإلنرتنت و ا، باإلضللللللا ا  من
 حمعواها من البيانا ، خاصيا تعيح إمكانيا الليا  بالرتمي  ا  رايف والرتمي  ا  رايف ال كسيل إىل

منوذجا أوليا  2018أملانيا يف عا   وقد .شلللللللللللنت و الا ا يو.يسللللللللللليا ورسللللللللللل  اخلرا ط االاا.يا يف 
ل م    اإلق يمي لألاللا  اللب را يللا يف إيللار خللدمللا  البيللانللا  املكللانيللا األوروبيللا املفعوسللا،  عوق ع ض 
أاا  املنايا امل مور ل ومن املعوقع أن تن لللللللللللللللر الصلللللللللللللللي ا الن ا يا من امل    اإلق يمي لألاا  اللب را يا 

ل ويف الوقت نفسلللللل ، 2019انيا األوروبيا املفعوسا يف شلللللل ر نيسللللللان/أبريل إيار خدما  البيانا  املك يف
أن للللللللأ  الو الا االاا.يا واج ا بينيا ع ض اإلنرتنت سللللللللععيح لفريا اخلربا  إضللللللللا ا وت  د األاا  األجنبيا 

 لاملفعوساقاعد  بيانا  امل    اإلق يمي لألاا  اللب را يا يف إيار خدما  البيانا  املكانيا األوروبيا  يف
 


