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

  *قتؤ من جدول األعمال امل٤البند 
تقارير احلكومات عـن احلالـة يف بلـداهنا وعـن التقـدم       
   احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافية منذ املؤمتر التاسع

        )للتوزيع فقط(
  ر االحتاد الروسيتقري    
  **موجز    

، الـذي اعُتمـد يف      “أمساء املعامل اجلغرافية  ” املتعلق بـ    ١٥٢حدد القانون االحتادي رقم       
ــانون األول١٨ ــادة   ١٩٩٧ديـــسمرب / كـ ــة وإعـ ــامل اجلغرافيـ ، األســـاس التـــشريعي لتـــسمية املعـ

ا جـزءا مـن     تسميتها، وكذلك لتوحيد واستخدام وتسجيل وختـزين األمسـاء اجلغرافيـة باعتبارهـ            
بـشأن التـصديق   ”، اعُتمد القانون االحتـادي املعنـون   ٢٠٠٨ويف عام . التراث التارخيي والثقايف  

وقـد أُدخلـت    . “على التعديالت املُدخلة على القانون االحتادي املتعلـق بأمسـاء املعـامل اجلغرافيـة             
ة بعــض  التعــديالت لتفــصيل املفــاهيم واالختــصاصات األساســية للقــانون األصــلي، وملواءمــ       

  .أحكامه مع تشريعات االحتاد الروسي السارية
ونتيجــة إلعــادة تنظــيم الــسلطة التنفيذيــة االحتاديــة، كُلِّفــت وزارة التنميــة االقتــصادية     

مبهام وضع السياسات احلكومية وسـن األنظمـة املعياريـة والتـشريعية الناظمـة لـشؤون املـساحة                  
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
ــية للـــسجل الرمســـي والـــسجل العقـــاري ورســـم اخلـــرائط    أعـــد التقريـــر  **   ــة الروسـ  الكامـــل الـــدائرة االحتاديـ

ـــ   ).روسييــــستر( ــة الــــيت قُـ ــه باللغــ ــا فقــــط علــــى املوقــــع الــــشبكي التــــايل  وميكــــن االطــــالع عليــ  :دم هبــ
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 
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ــة    وكُلَّفــت الــدائرة االحتاديــة للــسّجل الرمســي   .التطبيقيــة ورســم اخلــرائط والتــسميات اجلغرافي
بوضــع الفهــرس احلكــومي لألمســاء اجلغرافيــة ) روسييــستر(والــسجل العقــاري ورســم اخلــرائط 

ــة باللغــة الروســية،    تعهــده بالتحــديث و) قاعــدة بيانــات( ــه، وتوحيــد أمســاء املعــامل اجلغرافي علي
ودراسة املقترحات املتعلقة بتسمية املعامل اجلغرافية وإعادة تسميتها، وتـوفري التعـاون الـدويل يف             

  .جمال توحيد األمساء اجلغرافية
ويتناول التقريـر بعـض االجتاهـات الـسائدة يف جمـال توحيـد التـسميات اجلغرافيـة علـى                      
د الوطين، والتقدم احملرز، ويذكر منتجات اخلرائط الرئيسية الـصادرة يف الفتـرة املـشمولة               الصعي

، الــذي GOST83بــالتقرير، ويــورد معلومــات عــن اســتخدام نظــام الكتابــة بــاحلروف الالتينيــة   
 اعتمده مؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية للخرائط واألطالس، املَُعـدَّة            

  .للتداول الدويل
ويــورد التقريــر بعــض االجتماعــات الدوليــة املتعلقــة باألمســاء اجلغرافيــة الــيت حــضرها       

 واملـشاريع ذات الـصلة املـضطلع        ٢٠١٢  و ٢٠٠٧اخلرباء الروس يف الفترة املمتـدة بـني عـامي           
  . نفسهاهبا خالل الفترة

  


