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

  *قتؤ من جدول األعمال امل٤البند 
 تقــــارير احلكومــــات عــــن احلالــــة يف بلــــداهنا وعــــن التقــــدم 

  توحيــــد األمســــاء اجلغرافيــــة منــــذ املــــؤمتر التاســــع  يف  احملــــرز
        )للتوزيع فقط(

  ٢٠١٢-٢٠٠٧فية يف أوكرانيا يف الفترة توحيد األمساء اجلغرا    
    

  **موجز
  

طرأت سلسلة من التغيريات يف نظام هيئـات اإلدارة احلكوميـة ألوكرانيـا يف مـا يتعلـق             
ــة  ــاء اجلغرافيــ ــد األمســ ــم    . بتوحيــ ــا رقــ ــس وزراء أوكرانيــ ــرار جملــ ــا لقــ ــؤرخ ٢٠٠ووفقــ  املــ

يقيــة ورســم اخلــرائط ، جيــري حــل الــدائرة احلكوميــة للمــساحة التطب٢٠١٢فربايــر /شــباط ٢٢
وتتـــوىل وزارة الـــسياسات الزراعيـــة واألغذيـــة مهـــام تنفيـــذ الـــسياسات  . والـــسجل العقـــاري

ــة   ــد األمســاء اجلغرافي ــة يف جمــال توحي ــوارد األراضــي يف   . احلكومي ــة مل ــة احلكومي وتتــوىل الوكال
وضـبطها  وتوحيـدها  أوكرانيا املسؤولية عن تنسيق األنـشطة املتـصلة بتحديـد األمسـاء اجلغرافيـة            

املنـهجي املـشترك     - ويستمر اجمللـس العلمـي    . وجردها وتسجيلها واستخدامها واحملافظة عليها    
  .بني اإلدارات املعين باألمساء اجلغرافية يف أداء عمله

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
ــرَ   **   ــد التقري ــاري      أع ــسجل العق ــة ورســم اخلــرائط وال ــة للمــساحة التطبيقي ــدائرة احلكومي ــل ال وميكــن .  الكام

 : املوقــــــــع الــــــــشبكي التــــــــايل  عليــــــــه باللغــــــــة الــــــــيت قــــــــدم هبــــــــا فقــــــــط علــــــــى       اإلطــــــــالع
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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ــم      ــرار رق ــة     ٥٥ومبوجــب الق ــشأن ضــبط كتاب ــا ب ــصادر عــن جملــس وزراء أوكراني  ال
، أُقــر ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين٢٧خ حــروف األجبديــة األوكرانيــة حبــروف التينيــة، واملــؤر 

وتبعـا العتمـاد القـرار املـذكور،        . “جدول كتابة حروف األجبدية األوكرانية حبروف التينيـة       ”
حبـروف  ) التـسميات اجلغرافيـة وأمسـاء األشـخاص واأللقـاب     (ُتكتب أمسـاء األعـالم األوكرانيـة      

األجبدية الالتينية وفقا للقواعد املوحدة لنقل احلروف األوكرانية إىل حروف التينيـة يف الوثـائق            
ــيت حتمــل أمســاء        ــات ال ــى اللوحــات والالفت ــة؛ وعل ــشورات اخلرائطي ــدى إصــدار املن ــة؛ ل الرمسي

. ومــا إىل ذلــكالــشوارع، واملنــاطق الــسكنية، ومواقــف احلــافالت، وحمطــات قطــار األنفــاق،   
، املعتمـد رمسيـا     “جدول كتابـة حـروف األجبديـة األوكرانيـة حبـروف التينيـة            ”قدم أوكرانيا   وُت

  .واملستخَدم على نطاق واسع على الصعيد الوطين، من أجل إقراره دوليا
املبادئ التوجيهية املتعلقة بدراسة أمسـاء املواقـع   ”، ٢٠١١وأصدرت أوكرانيا، يف عام       

ــرائ    ــة وأصــلها حملــرري اخل ــن احملــررين  اجلغرافي ــم م ــتعمال  (“ط وغريه ــدويللالس ــي “)ال ، وه
ــساعدة يف اســتخدام اخلــرائط     للمــستعملني خمصــصة  ــا، وهتــدف إىل امل خــارج حــدود أوكراني

  . األوكرانية ومصادر املعلومات األخرى املتعلقة باألمساء اجلغرافية األوكرانية
ام آيل جلـرد األمسـاء      ، األعمـال التحـضريية املتعلقـة بإنـشاء نظـ          ٢٠١١وأُجنزت يف عـام       

  .املوحدة للمعامل اجلغرافية األوكرانية التابع للسجل احلكومي لألمساء اجلغرافية
  


