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  مؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

  *ت من جدول األعمال املؤق٦ البند
ــة   ــة والدوليـــ ــدوات الوطنيـــ ــؤمترات والنـــ ــات واملـــ  االجتماعـــ

        واإلعالنات واملنشورات
  تقرير املنظمة اهليدروغرافية الدولية    

  
  **موجز    

  
ن أنـــشطة التـــسمية اجلغرافيـــة تـــشارك املنظمـــة اهليدروغرافيـــة الدوليـــة يف نـــشاطني مـــ  

  :للمناطق البحرية مها
  ُتنجـز  الـيت  ،تسمية املعامل املغمورة الواقعـة يف منـاطق خـارج البحـار اإلقليميـة               )أ(  

 احلكوميـة الدوليـة      األوقيانوغرافيـة  طريق التعاون بني املنظمة اهليدروغرافية الدولية واللجنـة        عن
  لرسـم خـرائط    لعلـم والثقافـة، يف إطـار برنـامج مـشترك          التابعة ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة وا         

ــة الــيت ت. ُيعــرف باســم اخلريطــة العامــة ألعمــاق احمليطــات  احمليطــات  تــسمية املعــامل تــوىل واهليئ
قت وتـرد مجيــع األمسـاء الـيت صــدّ   . املغمـورة هـي اللجنـة الفرعيــة املعنيـة بأمسـاء املعــامل املغمـورة      

  ؛“جم أمساء املعامل املغمورةمع”عليها اللجنة الفرعية يف املنشور 
  

 
  

  *   E/CONF.101/1.  
ا فقـط علـى   هبـ دم قُـ يت  باللغـة الـ    يـه ميكـن االطـالع عل    تقرير الكامل املنظمة اهليدروغرافية الدولية، و     ل ا أعدت   **  

  .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html:  التايلاملوقع الشبكي
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تــسمية احمليطــات والبحــار واخللجــان وغريهــا مــن املــسطحات املائيــة ذات          )ب(  
حـدود  ”لمنظمـة يف املنـشور      لنـشاط   هـذا ال  وترد نتـائج    . الصلة، باإلضافة إىل تعريف حدودها    

شور وأُنـشئ فريـق عامـل بـشأن املنـ     . ١٩٢٨ الذي ُنشر ألول مـرة يف عـام         “احمليطات والبحار 
  ).١٩٥٣( هبدف حتديث الطبعة احلالية ٢٠٠٩تابع للمنظمة يف عام 

 ذي جـــرى مـــؤخرا بـــصدد املوضـــوعني ويعـــرض التقريـــر معلومـــات عـــن العمـــل الـــ    
 اسم جديد ملعـامل مغمـورة يف عـام       ١٠٠قت اللجنة الفرعية على زهاء      وصّد. املذكورين أعاله 

). سـع املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة          اسم منذ انعقاد مؤمتر األمم املتحـدة التا        ٢٠٠ (٢٠١١
، فقد أخفق الفريـق العامـل يف بلـوغ هدفـه،            “حدود احمليطات والبحار  ”فيما يتصل باملنشور    و

رغم التقدم اهلام احملرز يف معاجلة املسائل، وذلك أساساً بـسبب التـأثري الدبلوماسـي والـسياسي      
اهليـدروغرايف الـدويل الثـامن عـشر        ، قـرر املـؤمتر      ٢٠١٢ويف عـام    . الذي مارسه بعـض أعـضائه     

  .عدم اختاذ املزيد من اإلجراءات بشأن هذه املسألة، ومت حل الفريق العامل
  


