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بتوحي األمساء اجلغ افية
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البند  5من جدول األعمال املؤقت*
تقاري احلكومات عن احلالة يف بل اهنا والتق م احمل ز
يف توحيؤ ؤ ؤ األمس ؤ ؤؤاء اجلغ افي ؤ ؤؤة منؤ ؤ ؤ املؤ ؤ ؤ العاشؤ ؤ ؤ
(للتوزيع فقط)

التوحي الوطي ألمساء األماكن يف كازاخستان
موجز**
يــتم التوحيــد الــو ي ألمســا األمــا،ن ،و،ــكل تســليا،ا ،وفقــا لامــا ة  )13( )2( ٤مــن قــانو
اعتم ــد يف  3متوز/يولي ـ  ،2002ووفق ــا لش ــطو
،ازاخس ــتا املتعا ـ ابجليو يس ــيا ورس ــم اخل ـطا  ،ال ــك ُ
الربانمج احلكومي املتعا بتداول وتطور الاغات لافرتتني  2010-2001و .2020-2011
ومنـك عــا  ،2011جيـط العمـ عاـ حتــدي واسـتكمال قا مـ اخلـطا مبقيــا 1 :25 000
وسيُنلز هكا العم يف عا  .2017وبن،اي عا  ،2017سيتم إصدار معـاجم حم ّدثـ ومسـتكما ل ـ 1٤
منطق يف ،ازاخستا  .وستتضمن قاعدة بياانت قا م اخلطا الطبوغطافي ما جمموع  170 000تقطيبا
مــن األمســا الطوبوغطافي ـ مبقيــا  .1 :25 000وابت ــدا مــن ع ــا  ،2018ســيتم رص ــد قاعــدة بي ــاانت
القا م ـ احلكومي ـ أبمســا األمــا،ن يف ،ازاخســتا مــن أج ـ االســتلاب بســطع لاتغ ـتات و،فال ـ أ تظ ـ
املعاومات يف القا م متوافق مع احلقا الطاهن .
ويف سياق ،فال التبا ل املنتظم لامعاومات عن التغيتات يف أمسا األما،ن ،جيـط سـنوا حتـدي
النشـطة الطقميـ املتعاقـ ابلتغيـتات يف أمسـا األمــا،ن لاـدول األعضــا يف رابطـ الــدول املسـتقا  .ويــتم إصــدار
النشــطة وفقــا لق ـطار الــدورة الطابع ـ لاملاــس املشــرتك بــني الــدول املعــي ابجليو يســيا ورســم اخل ـطا والســل
العقار واستشعار األرض من بعد التابع لادول األعضا يف رابط الدول املستقا لعا .1٩٩3
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و،اّـ ر ــيس ،ازاخســتا  ،نــور ســاطا نزارابيي ـ  ،احلكوم ـ إبعــدا االنتقــال بكازاخســتا إىل
األجبدي الالتيني  .وينبغي وضع املعيار املوحـد اجلديـد لألجبديـ الكازاخسـتاني اجلديـدة و،تابت،ـا ابألحـط
الالتينيـ ـ بن،ايـ ـ  ،2017بع ــد إجـ ـطا مش ــاورات م ــع العام ــا واملمثا ــني العم ــوميني .ويُتوق ــع إجن ــاز عمايـ ـ
االنتقال إىل األجبدي الالتيني حباول عا .2025
ويف عا  ،2017شارك خربا من شعب أورواب الشطقي ومشال آسيا ووسط،ا التابع لفطي خربا
األم ــم املتح ــدة املع ــي ابألمس ــا اجلغطافيـ ـ م ــن ،ازاخس ــتا يف ال ــدورة التاس ــع والعشـ ـطين لفطيـ ـ اخلـ ـربا يف
ابنكوك .وشارك اخلربا من ،ازاخستا يف مجيع اجتماعات الفطي العام املعـي ابألمسـا اجلغطافيـ التـابع
لاملاــس املشــرتك بــني الــدول املعــي ابجليو يســيا ورســم اخل ـطا والســل العقــار واستشــعار األرض مــن
بعــد التــابع لاــدول األعض ــا يف رابط ـ الــدول املس ــتقا  .والفطي ـ العام ـ مكا ـ بضــما التبــا ل املن ــتظم
لامعاومــات عــن التغي ـتات يف أمســا األمــا،ن .وأســفط التعــاو عــن القيــا عا ـ حنــو مشــرتك إبعــدا نشــطة
رقمي عن التغيتات يف أمسا األما،ن لادول األعضا يف رابط الدول املستقا وحتديث،ا سنوا.
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