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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية
 2019دورة عام 
  2019أيار/مايو  3 -نيسان/أبريل  29نيويورك، 

 *)أ( من جدول األعمال املؤقت 5البند 
المقااااادماااااة مت  الح  ماااااا  عت  التقاااااارير

لدانها وعت التقدم المحرز في  لة في ب الحا
  ت حيد األسماء الجغرافية

   
 تقرير بيالروس  

  
 **م جز تنفيذي  

 
 2010تشأأأأأأأأأأأأأأأرين ال أا /نو م   16املؤرخ  ينظم قانون بيالروس بشأأأأأأأأأأأأأأأأغن أيا  امل أا  ا  را يأ  

األنشط  املت لق  بغيا  امل ا  ا  را ي  يف بيالروس. وروعي يف صياغ  القانون مبدأ ثنائي  الل   املكرس يف 
بيالروس من خالل الدسأأتور )لكل من البيالروسأأي  والروسأأي  مر ر ل   ريي ، يف ال أن البيالروسأأي   ي 

 الل   الوطني (.
م بتنسأأأأأأأأأأأأأأأية األعمأأال الراميأأ  ا  تأأديأأد ء  مواأأد  يمأأا يت لة بأأغيأأا  امل أأا  ا  را يأأ   نأ   وتقو  

مم ال عن الوزارات والسأأأأأأأألطات  24األيا  ا  را ي  التاب   جمللس وزرا  مجهوري  بيالروس، اليت تتغلف من 
ايل واملتخصأأأأأأأصأأأأأأأل يف اعداد احمللي  وعلما  األ ادميي  الوطني  لل لوم يف بيالروس ومؤسأأأأأأأسأأأأأأأات الت ليم ال 

 .2018اخلرائط. ومتت املوا ق  على التشكيل احلايل للجن  أيا  املواقع ا  را ي  يف آذار/مارس 
وتتخذ قائم  الدول  احملتوي  على أيا  امل ا  ا  را ي  شأأأأأأأأأأأأأأأكل الءهرس احلكومي أليا  امل ا   

 .http://maps.byا  را ي  يف بيالروس، و و متاح للجمهور على املوقع الشبكي 

 

 * GEGN.2/2019/1. 
أعدت التقرير الكامل ايرينا بوروديتش، اللجن  احلكومي  امل ني  باملمتلكات يف مجهوري  بيالروس. وسيتاح التقرير على املوقع  ** 

بالل   اليت قدم هبا  قط،  ،https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.htmlالشبكي 
 .GEGN.2/2019/43/CRP.43بوصءه الوثيق  

https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/1
https://undocs.org/ar/https:/unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2019/43/CRP.43
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من أيا  امل ا   36 461،  ان الءهرس احلكومي يتضأأأأأأأأأأأأأأأمن 2019 انون ال ا /يناير   1ويف  
م يأأارا قأأانونيأا  50، وضأأأأأأأأأأأأأأأع اخل ا  املسأأأأأأأأأأأأأأأؤولون عن ت هأأد الءهرس احلكومي 2018ا  را يأأ . ويف عأأام 

 ت يريا على الءهرس. 192)م ظمها قرارات للسلطات احمللي (؛ وأدت  ذه امل ايري ا  ادخال 
جل أيا  املواقع ا  را ي  يف الءهرس احلكومي بالبيالروسأأأأأأأي  والروسأأأأأأأي  وباحلرو  الالتيني  وتسأأأأأأأ 

و قا لنظام  تاب  األيا  ا  را ي  البيالروسأأأأأأأأأي  باحلرو  الالتيني ، امل تمد يف مؤمتر األمم املترد  ال اشأأأأأأأأأر 
 .2012امل ين بتوايد األيا  ا  را ي ، الذي عقد يف عام 

ا  ا  را ي  البيالروسأأأأأأأأأأي  باألار  الالتيني  على اخلرائط امل د  للسأأأأأأأأأأياح األجانب. وآخر وتكتب األي 
 اريران/ 30 – 21م ال على ذلك  و اخلرائط الصأأأأأأأأأأأادر  من أجل الدور  ال اني  لبل ا) األوروبي  )مينسأأأأأأأأأأأك، 

 (.2019يونيه 
سأأأأأأأأأأأأأأأنوي  لقسأأأأأأأأأأأأأأأم وتسأأأأأأأأأأأأأأأتخدم امل لومات الوارد  يف الءهرس احلكومي  غسأأأأأأأأأأأأأأأاس للتردي ات ال 

من الرسأأأأأأأأأأأأال  ارتخباري  ارتلكضوني  اليت تتضأأأأأأأأأأأأمن الت يريات املدخل  على األيا  ا  را ي  يف  “بيالروس”
 الدول املشار   من رابط  الدول املستقل .

وتتضأأمن الرسأأال  ارتخباري  الت يريات اليت أدخلت على أيا  التقسأأيمات الءرعي  ارتداري  وا  را ي   
، وثالث  وسأأأتل قيدا 2017. ومت اضأأأا    سأأأ  وعشأأأرين قيدا يف عام 1997الروس منذ عام يف مجهوري  بي

 ايا. 1 031، تشمل الرسال  ارتخباري  2019 انون ال ا /يناير   1. ويف 2018يف عام 
، ما  تئت مجهوري  بيالروس تواد األيا  على نطاق شأأأأأأأبك  الطرق من أجل 2012ومنذ عام  

تخدام األيا  بالل تل البيالروسي  والروسي . وتسجل األيا  املستخدم  على نطاق تقية االتساق يف اس
شأأأأأأأأأبك  الطرق الوطني  )من قبل مر ر السأأأأأأأأأكان( يف السأأأأأأأأأجل الوطين لل ناوين، املتاح ل ام  ا مهور على 

 .http://nca.byاملوقع الشبكي 
وايد وموا م  مجيع األيا  املوجود ، وتكمن آ اق تطوير أيا  املواقع ا  را ي  البيالروسأأأأأأي  يف ت 

وتوسأأأأأأأأأأأيع نطاق الءهرس احلكومي، واصأأأأأأأأأأأدار املؤلءات املرج ي  والتنظيمي  الالزم  لتيسأأأأأأأأأأأري ال مل األم ل 
للسلطات احمللي  واألشخاص الطبي يل واالعتباريل، مبن  يهم  رادى أصرا) املشاريع، عند االضطالع 

 بغنشط  تت لة باأليا  ا  را ي .
 


