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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية

 2021دورة عام 
 2021أيار/مايو  7-3اجتماع افتراضي، 

 *من جدول األعمال المؤقت  14البند 
 ملفات بيانات ومعاجم األسماء الطبغرافية

  
 تقرير حالة عن المعجم الجغرافي اإلقليمي المفتوح ألوروبا   

 
 موجز**  

واالتحاد األوروبي يدعم مشاااااااااريب ينشاااااااااث بنيب تحتيب حديةب لمبيانات يقامب  دمب   2006منذ عام  
بيانات إقميميب أوروبيب لألسااااااااااااااماث الجمرافيب تمري المنراب األوروبيب ب امماا  وقد تم إعداد الم جم الجمرافي 

الت ااون مب أعضااااااااااااااااث الرابراب، و ي ايقميمي المفتوح تحات ملماب الرابراب األوروبياب لمم موماات الجمرافياب، با 
رابرب غير ربحيب تضاام في عضااويتاا الاياات األوروبيب لم راار والمسااج والسااجرت ال ااريب  وتوفر الرابرب 
لممسااااااااات دمين األوروبيين األساااااااااماث الجمرافيب والبيانات الجمرافيب الم انيب األ را المتاحب لدا تم  الاياات، 

لمحصاااااااااااااول عمو تم  األساااااااااااااماث والبيانات  وقد تولت الو الب االتحاديب األلمانيب باعتبار الرابرب منفذا وحيدا 
 لمجيوديسيا ورسم ال راار إدارة إنتاج الم جم الجمرافي ايقميمي المفتوح  

ويحتوي الم جم الجمرافي ايقميمي المفتوح عمو جميب األساااماث الجمرافيب المسااات رجب من اةنين من  
ب لاماما اماوماااااااات الاجامارافايااااااابر قااااااااعااااااادة الابايااااااااناااااااات الاراباوغارافاياااااااب األوروباياااااااب إناتااااااااجاااااااات الاراباراااااااب األوروبايااااااا 

(EuroRegionalMap( وقااااعااادة البيااااناااات الجمرافياااب األوروبياااب )EuroBoundaryMap وتسااااااااااااااتوفي  )
البيانات الشااارور المرموبب في األساااماث الجمرافيب في إرار الاي ل األسااااساااي لمم مومات الم انيب في أوروبا  

 لمب  39، وذل  في “األقاليم التاب ب”من البمدان األوروبيب و  36اليا األسماث الجمرافيب لا وتشمل البيانات ح

وبايضااااااافب إلو ذل ، ترد التسااااااميات األجنبيب الموحدة والتسااااااميات المرادفب، بالنساااااابب لتم  الممات،  
 مرفوقب بما ياابماا في التسميات المحميب ومصنفب بحسب حالتاا 
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والفاات الجمرافيب التي يشاااااامماا الم جم الجمرافي المفتوح تضاااااام مجموعب واساااااا ب من أنواع الم الم،  
 مةل الوحدات ايداريب، والم الم الايدروغرافيب، واألما ن المأ ولب بالس ان، والمواقب المحميب  

يب يم ن الحصاااااول وينشااااار الم جم الجمرافي ايقميمي المفتوح باعتبارة  دمب شاااااب يب لمم الم الجمراف 
  GeoPackageعمياا، عند الرمب، في ش ل 

لو جااناب تااديم الم موماات األسااااااااااااااااسااااااااااااااياب عن محتوا الم جم الجمرافي المفتوح ونوعيتاه ورر    وا 
الوصاااااول إليه، يصاااااأ التارير أيضاااااا التوجه االساااااتراتيجي لمرابرب األوروبيب لمم مومات الجمرافيب فيما يت م  

وعاب بيااناات، بماا في ذلا  زياادة اساااااااااااااات ادام الم جم  وسااااااااااااااتاوم الرابراب األوروبياب بااذا الم جم بااعتباارة مجم
 Open Maps for)  “ راار أوروبا المفتوحب”من  رل مشااااروعاا الجديد المساااامو  -لمم مومات الجمرافيب  

Europe التوجيه بمامب  –(، و و مشاااروع يشاااار  في تمويمه مرف  الترابر األوروبي التابب لرتحاد األوروبي
في مجموعات البيانات األوروبيب النرا  التي يتم إعداد ا باسااااااااات دام الم مومات الرساااااااااميب المت ماب بال راار 
وم الم األرض والم مومات الجمرافيب الم انيب، بما في ذل  األسااااااااااااااماث الجمرافيب، والم جم الجمرافي ايقميمي 

 عات البيانات المذ ورة المفتوح،  ما ستاوم الرابرب بتسايل الوصول إلو مجمو 
 


