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 مؤمتر األمم املتحدة التاسع املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 

 *من جدول األعمال املؤقت) د (١٢البند 
نظــم : ملفــات البيانــات املتعلقــة باألمســاء الطبوغرافيــة وأصــوهلا 

   املعاجلة اآلليـة للبيانات
 افية يف الياباننظم املعاجلة اآلليـة لبيانات األمساء اجلغر  
 **يابان من الةقدمورقة م  

 
 استخدام أنظمة احلاسوب يف القطاعني اخلاص والعام علـى وضـع قاعـدة              ـيشجع تنام   

 مـن قواعـد البيانـات    وفيما يلـي مقدمـة لـبعضٍ   . بيانات لألمساء اجلغرافية واملعلومات املتعلقة هبا     
 .سية لألمساء اجلغرافية اليت وضعت يف اليابانالرئي

 
 قواعد بيانات األمساء اجلغرافية للوحدات اإلدارية -ألف  

الرمزية اإلداريـة    األرقـام   ضعتـو. جملس بلدي فـي اليابان    ١ ٨٠٠يقرب من    يوجد ما   
اء وغريهـا مـن     وقامـت أجهـزة احلكـم احمللـى بتجميـع األمسـ            .ر الصناعية اليابانيـة   ـيـهلا هيئة املعاي  

 .املعلومات فـي قواعد للبيانات الستخدامها على نطاق واسع
قواعد بيانات األمساء اجلغرافية داخل احلـدود اإلداريـة املعنيـة املنظمـات             وتقـوم بوضـع     

ــصاالت    ــة واالتـ ــشؤون الداخليـ ـــي وزارة الـ ــصلة فـ ــذه   . ذات الـ ــات هـ ــد البيانـ ــشمل قواعـ وتـ
 اســم ٤٨٠ ٠٠٠حوالـــي (  املتعلقــة باألمســاء اجلغرافيــة التــصنيفات وطــرق اهلجــاء والنطــق إخل 

) تــشو(“  للمــدنـاأقــسام”مت جتميعهــا وإدارهتــا بوصــفها ملفــات تــضم    )الوقــت احلالـــي فـــي
 .على املستوى القطري) زاأ(“  للقرىـالكت” و
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 اجلغرافيةوإحداثياهتـا قاعدة بيانات األمساء اجلغرافية  -باء  
والنقـــل فــــي وضـــع   ياكـــل األساســـية  ألراضـــي واهل بـــدأت وزارة ا٢٠٠٠يف عـــام  

إحـداثيات الطـول والعـرض      (حتدد بيانات إحداثية    “ معلومات مرجعية ملواقع الكتل السكنية    ”
أقـسام  (ألمساء الكتـل الـسكنية      ) واإلحداثيات املتعامدة املستوية للنقاط التمثيلية للكتل السكنية      

وأرقـام للكتـل الـسكنية أو       ) وازاأ(قسام القرى   وأ) تشوم(وأقسام املدن التفصيلية    ) تشو(املدن  
ــام  ـــيأرقـ ـــي ) املبانـ ــاطق املفـ ـــة لنـ ــدن  اخلاضعـ ــيط املـ ـــي تخطـ ــانفـ ـــي( اليابـ  ٩٧ ٠٠٠ حوالـ
 ).مربع كيلومتر
 ٢٠٠٣ ويـتم حتـديث البيانـات سـنويا منـذ عـام              ٢٠٠٢مـارس   /وقد أجنـزت فــي آذار      

مـن  أبريــل   /نترنـت منـذ نيـسان     وأصبحت البيانات متاحة للجمهور بدون مقابل مـن خـالل اإل          
 .٢٠٠١عام 

م معهــد املــسح اجلغــرايف وضــع كافــة املعــامل علــى خــرائط رقميــة  ـ أتــ٢٠٠٢ويف عــام  
ي ـحوالــ (تغطــى املــساحة الكليــة لليابــان    ) خريطــة ٤ ٣٠٠ي ـحوالــ( ٢٥ ٠٠٠: ١ مبقيــاس
 .ووضع نظام جديد لتحديث البيانات بكفاءة) كيلومتر مربع ٣٧٨ ٠٠٠

يزيــد علـى     للنقــاط التمثيــلية وإحـداثياهتا اجلغرافيــة ملـا         نطق  الجاء و اهل درجت طرق وأُ 
حتـديثها أوال  مــن  ن  ـِّــ ميكوهـو   ،سم جغرايف ملعامل سكنية وطبيعية فـي هذا النظام        ا ٤٧٠ ٠٠٠

 . الطبوغرافيةاخلرائطبـيـانـات بأول كما هو احلال بالضبط مع 
ات رقميـة خلـرائط طبوغرافيـة مبقيـاس       ـــ فــي بيان  ات  ـــ ذه البيان ـــ ض ه ـــ ت بع ـــدجمد أُ ـوق 

 .ونشرت حبيث ميكن استخدامها فـي خمتلف أنواع نظم املعلومات اجلغرافية ٢٥ ٠٠٠: ١
ن هــذا ـِّـــوميك. اإلنترنـــتعلــى  )١(“نظــام دنــشى كوكــودو”دجمــت أيــضا فـــي كمــا أُ 

 خدام االسـم اجلغـرايف  النظام مستخدميه من احلصول على كافة املعلومات اجلغرافية مبجرد اسـت         
 .فـي البداية

 

__________ 
وميكـن  . أُدجمت خمتلف املعلومات اجلغرافية املتعلقة بالبيانات الرقمية ألرض الوطن اسـتنادا إىل بيانـات املوقـع         )١( 

 الـذي يـوفره معهـد       (WebGIS)نقلها على حاسوب باستخدام موقـع نظام املعلومات اجلغرافية على اإلنترنت           
وميكـن  . كمعلومـات أساسـية   ٢٥ ٠٠٠: ١وفر بيانـات عـن خـرائط طبوغرافيـة مبقيـاس          وتتـ . املسح الوطنــي  
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