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مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة العاشـــر املعـــين بتوحيـــد  
  اء اجلغرافيةاألمس

  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٤البند 

تقارير احلكومات عـن احلالـة يف بلـداهنا وعـن التقـدم       
   اجلغرافية منذ املؤمتر التاسعاحملرز يف توحيد األمساء

      )للتوزيع فقط(
قرير عن العمل املتعلق بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة يف مجهوريـة كوريـا يف                ت    

   ٢٠١٢ و عام ٢٠٠٧الفترة املمتدة بني عام 
  

  **موجز    
مـا جمموعـه    أو تغـيري    ، جـرى اعتمـاد      ٢٠١٢أبريـل   / ونيسان ١٩٦١يف الفترة بني عام       
ــاً جغر١٥١ ٩٢٨ ــا  امسـ ــة كوريـ ــاً يف مجهوريـ ــام . افيـ ــوطين  ٢٠٠٨ويف عـ ــد الـ ــدر املعهـ ، أصـ

 عـن اجلغرافيـا     جممّعـة للمعلومات اجلغرافيـة أطلـساً وطنيـاً جلمهوريـة كوريـا يتـضمن معلومـات                
ويصدر هذا املعهـد نـسخة باللغـة    . الطبيعية والبشرية الوطنية ومعجماً جغرافياً باللغة اإلنكليزية 

ــة اإلن   ــسخة باللغــ ــة ونــ ــوار      الكوريــ ــا واجلــ ــة كوريــ ــرائط مجهوريــ ــن خــ ــة مــ ــى (كليزيــ علــ
). ١ ٠٠٠ ٠٠٠:١ علــى مقيــاس(ومــن خــرائط مجهوريــة كوريــا  ) ٣ ٠٠٠ ٠٠٠:١ مقيــاس

، أصــدر املعهــد مبــادئ توجيهيــة متعلقــة باألمســاء اجلغرافيــة وأصــوهلا حملــرري   ٢٠١٢ويف عــام 
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
ــة         **   ــشؤون اهليدروغرافيـ ــة للـ ــة واإلدارة الكوريـ ــات اجلغرافيـ ــوطين للمعلومـ ــد الـ ــل املعهـ ــر الكامـ ــد التقريـ أعـ

نوغرافية التابعة لوزارة األراضي والنقل والـشؤون البحريـة وميكـن االطـالع عليـه باللغـة الـيت قـدم هبـا              واألقيا
 .http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html: فقط على املوقع الشبكي التايل
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يف  جلمهوريــة كوريــا اخلــرائط وغريهــم مــن احملــررين حبيــث يتــسىن اســتخدام األمســاء اجلغرافيــة 
مـد مـا    ، اعتُ ٢٠١١ وعـام    ٢٠٠٢ويف الفتـرة املمتـدة بـني عـام          . العامل بـشكل مالئـم وصـحيح      

 مـن أمسـاء املعـامل    ٢٠٢  امساً من أمساء املعامل البحرية و      ٤٦٩(امساً جغرافياً حبرياً     ٦٧١جمموعه  
ــا ) املوجــودة حتــت ســطح البحــر  ــة كوري ، ٢٠٠٧ ومنــذ عــام. لالســتعمال الرمســي يف مجهوري

اعتمــدت اللجنــة الفرعيــة املعنيــة بأمســاء املعــامل املوجــودة حتــت ســطح البحــر للخريطــة العامــة     
ونظمــت اإلدارة .  امســاً مــن أمســاء املعــامل املوجــودة حتــت ســطح البحــر ٣٥ألعمــاق احمليطــات 

يـة  الكورية للشؤون اهليدروغرافية واألقيانوغرافية ندوات دولية عـن تطبيـق البيانـات اجليوفيزيائ            
البحريـة وأمســاء املعــامل املوجــودة حتــت ســطح البحــر، وقــد دأبــت علــى تقــدمي الــدعم ملــشاركة  

  .٢٠١١البلدان النامية يف فريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية منذ عام 
  


