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 املعؤؤؤؤؤي عشؤؤؤؤؤ  احلؤؤؤؤؤادي املتحؤؤؤؤؤ   األمؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ   
  اجلغ افية األمساء بتوحي 
 2017 آب/أغسطس 17-8 نيويورك،

 املؤقت* األعمال جدول من 5 البند
 احمل ز والتق م بل اهنا يف احلالة عن احلكومات تقاري 

 العاشؤؤؤؤؤ  املؤؤؤؤؤ    منؤؤؤؤؤ  اجلغ افيؤؤؤؤؤة األمسؤؤؤؤؤاء توحيؤؤؤؤؤ  يف
    فقط( )للتوزيع
  كازاخستان يف األماكن ألمساء الوطي التوحي 

 
 موجز**  

 قــانو  مــن (13) (2) ٤ لامــا ة وفقــا تســليا،ا، و،ــكل  األمــا،ن، ألمســا  الــو ي التوحيــد يــتم 
 لشـــطو  ووفقـــا ،2002 متوز/يوليـــ  3 يف اُعتمـــد الـــك  اخلـــطا  ، ورســـم ابجليو يســـيا املتعاـــ  ،ازاخســـتا 

 . 2020-2011 و 2010-2001 لافرتتني الاغات وتطور بتداول املتعا  احلكومي الربانمج
 1: 25 000 مبقيــا  اخلـطا   قا مــ  واسـتكمال حتــدي  عاـ  العمــ  جيـط  ،2011 عــا  ومنـك 
 1٤ لــ ومسـتكما  حمّدثـ  معـاجم إصدار سيتم ،2017 عا  وبن،اي . 2017 عا  يف العم  هكا وسُينلز
 تقطيبا 170 000 جمموع  ما الطبوغطافي  اخلطا   قا م  بياانت قاعدة وستتضمن. ،ازاخستا  يف منطق 
 بيـــاانت قاعـــدة رصـــد ســـيتم ،2018 عـــا  مـــن وابتـــدا   . 1: 25 000 مبقيـــا  الطوبوغطافيـــ  األمســـا  مـــن

 تظــ  أ  و،فالــ  لاتغــتات بســطع  االســتلاب  أجــ  مــن ،ازاخســتا  يف األمــا،ن أبمســا  احلكوميــ  القا مــ 
 .الطاهن  احلقا   مع متوافق  القا م  يف املعاومات
 حتـدي  سـنوا جيـط  األما،ن، أمسا  يف التغيتات عن لامعاومات املنتظم التبا ل ،فال  سياق ويف 
 إصــدار ويــتم. املسـتقا  الــدول رابطـ  يف األعضــا  لاـدول األمــا،ن أمسـا  يف ابلتغيــتات املتعاقـ  الطقميــ  النشـطة
 والســـل  اخلـــطا   ورســـم ابجليو يســـيا املعـــي الـــدول بـــني املشـــرتك لاملاـــس الطابعـــ  الـــدورة لقـــطار وفقـــا النشـــطة
 .1٩٩3 لعا  املستقا  الدول رابط  يف األعضا  لادول التابع بعد من األرض واستشعار العقار 

 
 

 * E/CONF.105/1. 
. األمـــا،ن ألمســـا  احلكوميـــ  والقا مـــ  املواضـــيعي  اخلـــطا   معاجلـــ  إ ارة ر يســـ  ،Evgeniya Gesko الكامـــ  التقطيـــط أعـــدت ** 

 قــد  الــي ابلاغــات ،http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html الــطاب  عاــ  متــا  والتقطيــط
 .E/CONF.105/7/CRP.7 الوثيق  بوصف  فق ، هبا
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 إىل بكازاخســتا  االنتقــال إبعــدا  احلكومــ  نزارابييــ ، ســاطا  نــور ،ازاخســتا ، ر ــيس و،ّاــ  
 ابألحـط  و،تابت،ـا اجلديـدة الكازاخسـتاني  لألجبديـ  اجلديـد املوحـد املعيار وضع وينبغي. الالتيني  األجبدي 
 عمايــــ  إجنــــاز ويُتوقــــع. العمــــوميني واملمثاــــني العامــــا  مــــع مشــــاورات إجــــطا  بعــــد ،2017 بن،ايــــ  الالتينيــــ 
 .2025 عا  حباول الالتيني  األجبدي  إىل االنتقال
 خربا  لفطي  التابع  ووسط،ا آسيا ومشال الشطقي  أورواب شعب  من خربا  شارك ،2017 عا  ويف 

 يف اخلــــربا  لفطيـــ  والعشــــطين التاســـع  الــــدورة يف ،ازاخســـتا  مـــن اجلغطافيــــ  ابألمســـا  املعــــي املتحـــدة األمـــم
 التـابع اجلغطافيـ  ابألمسـا  املعـي العام  الفطي  اجتماعات مجيع يف ،ازاخستا  من اخلربا  وشارك. ابنكوك

 مــن األرض واستشــعار العقــار  والســل  اخلــطا   ورســم ابجليو يســيا املعــي ولالــد بــني املشــرتك لاملاــس
 املنـــتظم التبـــا ل بضـــما  مكاـــ  العامـــ  والفطيـــ . املســـتقا  الـــدول رابطـــ  يف األعضـــا  لاـــدول التـــابع بعـــد

 نشــطة إبعــدا  مشــرتك حنــو عاــ  القيــا  عــن التعــاو  وأســفط. األمــا،ن أمســا  يف التغيــتات عــن لامعاومــات
 .سنوا وحتديث،ا املستقا  الدول رابط  يف األعضا  لادول األما،ن أمسا  يف التغيتات عن رقمي 

 


