
E/CONF.98/45  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
29 June 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 
200707    200707    07-40672 (A) 

*0740672* 

مــؤمتر األمــم املتحــدة التاســع املعــين بتوحيــد 
 األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 
 * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

تقارير احلكومات عن احلالة يف بلداهنا وعـن        
التقدم احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافية منذ       

   املؤمتر الثامن
 توحيد األمساء اجلغرافية يف اليابان  

 
 **ورقة مقدمة من اليابان  

ــان أمســاء ال ُتحــصى          ــاً يف الياب ــاس يومي ــستخدمها الن ــيت ي ــة ال ــشمل األمســاء اجلغرافي ت
 هــذه األمســاء وترتيبــها وتوحيــدها علــى جتميــعوسيــساعد . للمنــاطق الــسكنية واملعــامل الطبيعيــة

واالجتماعية وتعزيزها، وسيدعم أيضاً اجلهـود الراميـة إىل احلفـاظ           تشجيع األنشطة االقتصادية    
وينطوي توحيد األمساء اجلغرافية علـى جهـوٍد حـسنة التنـسيق            . على األصول التارخيية والثقافية   

 .تتعلق مبختلف املنظمات املعنية اليت تتوىل كل منها مهام حمددة بوضوح
 

  توحيد األمساء اجلغرافيةفهبداجلهود اليت تضطلع هبا كل منظمة  - ألف 
 

 توحيد األمساء اجلغرافية للمناطق السكنية - ١ 
يـــنظم القـــانون األمســـاء اجلغرافيـــة للمنـــاطق الـــسكنية، أي أمســـاء الوحـــدات اإلداريـــة  

 القــرى وأقــسام) cho( املــدن أقــسامللبلــديات ومــا ينــدرج ضــمنها مــن مــستويات خمتلفــة مثــل 
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)oaza (القرى   وكتل )aza( األمساء اجلديدة واملنـاطق الـيت تـدلّ هـذه األمسـاء عليهـا يف                ؛ وُتنشر 
ــة وحكومــات    ــة للحكومــات الوطني ــوفر هــذا النــوع مــن   . املقاطعــاتاجلرائــد الرمسي ونظــراً لت

ــة، جيــب أ  ــة القانوني  يــؤدي اخــتالف طــرق النطــق واحلــروف ومــا إىل ذلــك إىل لــبس    الالرقاب
 .ةمساء اجلغرافية للمناطق السكنييتعلق باأل فيما

  
 توحيد األمساء اجلغرافية للمعامل الطبيعية - ٢ 

إدارة الــــشؤون جيمــــع معهــــد املــــسح اجلغــــرايف خــــرائط للمنــــاطق الربيــــة، وجتمــــع   
اهليدروغرافية واألوقيانوغرافية التابعة هليئة حرس الـسواحل اليابانيـة خـرائط للمنـاطق الـيت ُتعـّد                 

اجلغرافيـة املـستخدمة يف اخلـرائط الـيت أعـدهتا           ونظراً لالختالفات يف األمسـاء      . يف معظمها حبرية  
 علـى تأسـيس اللجنـة املـشتركة املعنيـة         ١٩٦٠كل وكالة على حدة، اتفقت الوكالتان يف عـام          

 . بتوحيد األمساء اجلغرافية اليت جتتمع مرة أو مرتني سنوياً
. طـة وتعمل اللجنة، منذ تأسيسها، على توحيد األمسـاء اجلغرافيـة اسـتناداً إىل كـل خري      

أن و،  بعــني االعتبــارلكــن نظــراً ألن معاجلــة هــذه املعلومــات مل تكــن تأخــذ إحــداثيات املواقــع 
العمل كان يتطلـب الكـثري مـن الوقـت، فـإن الطريقـة التقليديـة انطـوت علـى بعـض املـشاكل،                        

وبالتــايل، جيــري اآلن النظــر يف أهــداف    . أدى إىل عــدم تغــيري األمســاء اجلغرافيــة بــسرعة     ممــا
 .  مثل إعداد قاعدة بيانات ميكن استخدامها مع نظام املعلومات اجلغرافيةمستقبلية،

 
 اعتماد أمساء جغرافية للمناطق البحرية - ٣ 

ــسواحل        ــة حــرس ال ــة هليئ ــة التابع ــة واألوقيانوغرافي ــشؤون اهليدروغرافي تعطــي إدارة ال
نظمـات املـسح البحـري    اليابانية أمساء رمسية للمعامل املغمورة اليت تكتـشفها أو تقـوم مبـسحها م        

وتتخـذ  . يف اليابان، وذلك اسـتناداً إىل توصـيات اللجنـة اليابانيـة املعنيـة بأمسـاء املعـامل املغمـورة                   
 الـذي أعّدتـه علـى حنـو         “توحيـد أمسـاء املعـامل املغمـورة       ”اللجنة مرجعاً هلا يف مـداوالهتا تقريـر         

التابعة للخريطـة العامـة ألعمـاق احمليطـات،         اللجنة الفرعية املعنية بأمساء املعامل املغمورة       مشترك  
والفريق العامل املعين بأمساء املعامل البحرية واملغمـورة التـابع لفريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين             

، )٢٠٠٢(ومنذ مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة             . باألمساء اجلغرافية 
ــسمية   ــع   شــكالً أرضــياً مغ ٤٠متّــت ت ــا مــوراً، ممــا يرف جممــوع أمســاء األشــكال األرضــية   حالي

 . امسا١ً ١٨٢ إىل املغمورة
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 اعتماد األمساء اجلغرافية يف أنتاركتيكا - ٤ 
 درجـــة ٦٠”باســـتثناء املعـــامل اجلغرافيـــة املوجـــودة يف املنطقـــة الواقعـــة جنـــوب خـــط  
الـدويل، فــإن املعــامل  علــى الــصعيد أمساؤهـا   والــيت ّمستــها بلـدان أخــرى أو اســُتخدمت  “جنـويب 
أنتاركتيكـا والنقـاط    بـشأن    اليت اكتشفتها الرحلة االستكشافية اليابانية إلجراء حبـوث          اجلغرافية

قبـة، ُتـسمى مؤقتـاً اسـتناداً إىل         اليت تتسم بأمهية كربى من الناحية اجليوديسية أو من ناحيـة املرا           
ادرة عن مقّر الرحلـة االستكـشافية       قرارات ص  (“املعامل اجلغرافية يف أنتاركتيكا   قواعد تسمية   ”

وتسلّم اللجنة املعنية بتـسمية األمـاكن يف أنتاركتيكـا    ). اليابانية إلجراء حبوث بشأن أنتاركتيكا   
هذه األمساء املؤقتة إىل مقّر الرحلة االستكشافية اليابانية إلجراء حبوث بـشأن أنتاركتيكـا، الـيت                

 . امساً ومت تسجيلها٣١٤لياً  على ومتت املوافقة حا. تبّت يف األمساء الرمسية
 

 املعجم الوطين لألمساء اجلغرافية - باء 
) ١٩٩٧لعــام ( احلكومــة اليابانيــة النــسخة الــسابقة نقحــت، ٢٠٠٧أغــسطس /يف آب 

قـرارات مـؤمترات األمـم املتحـدة املعنيـة بتوحيـد األمسـاء              وفقـا ل   “املعجم اجلغرايف لليابـان   ”من  
ــة ــذا املعجـــ . اجلغرافيـ ــوايل وحيتـــوي هـ ــرائط  ٤ ٠٠٠م علـــى حـ ــر يف خـ ــرايف، تظهـ ــم جغـ  اسـ
ــاس ــاس       ١:١ ٠٠٠ ٠٠٠مبقي ــاق مبقي ــاس األعم ــرائط لقي ــرايف، وخ ــسح اجلغ ــد امل ــّدها معه  أع
ــاس   ١:١ ٠٠٠ ٠٠٠ ــة مبقيــــ ــرائط دوليــــ ــشؤون  ٣:١ ٥٠٠ ٠٠٠ وخــــ ــدهتا إدارة الــــ  أعــــ

 .اهليدروغرافية واألوقيانوغرافية التابعة هليئة حرس السواحل اليابانية
 


