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 مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر 
 املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية 

 2017آب/أغسطس  17- 8نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

ن تقارير احلكومات عن احلالة يف بلداهنا وع 
التقدم احملرز يف توحيد األمساء اجلغرافية منذ 

    املؤمتر العاشر )للتوزيع فقط(
 بيالروس  

  
 **موجز  

ختضع األنشطة املتعلقة أبمساء املعامل اجلغرافية يف بيالروس للقواعد التنظيمية املنصـو  علياـا يف  
 املعامل اجلغرافية.بشأن أمساء  2010تشرين الثاين/نوفمرب  1٦قانون بيالروس املؤرخ 

األمســاء  وتقــوب بتنســيع األعمــال الراميــة هنج مديــد عــ  موءــد يتعلــع أبمســاء املعــامل اجلغرافيــة جلنــة   
اجلغرافية التابعة جمللس وزراء مجاورية بيالروس، اليت تتألف من ممثلني عن الوزارات واجملالس احمللية وعلمـاء 

 ؤسسات التعليم العايل واملتخصصني يف هنعداد اخلرائط.األكادميية الوطنية للعلوب يف بيالروس وم
 ،مــن أمســاء املعــامل اجلغرافيــة 1٣٣خــالل الســنوات اخلمــس املاقــية، أقــرت جلنــة األمســاء اجلغرافيــة و  

ووقعت الشـرو  واملعـايو والقواعـد املوءـدة  طـالا األمسـاء علـ  عنا ـر رـبتة الطـرا تترميـا لشخصـيات 
وأقرت قائمـة  ،ومن أجل هنءصائاا واستخداماا ،السياسية البارزة والفناننيو ية الدولة والشخصيات االجتماع

 األمساء املوءدة ملعامل الستك احلديدية يف البلد ابللغتني البيالروسية والروسية.

 
 

 * E/CONF.105/1. 
 ممتلتـــــــات الدولــــــة يف بـــــــيالروس، وميتــــــن االطـــــــال  عليــــــ  علـــــــ  املوقــــــع الشـــــــبت  أعــــــدت الـــــــنر التامــــــل للتقريـــــــر جلنــــــة   ** 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html، دب هبــــا فقــــط، ابعتبــــار  الو يقــــة ابللغــــة الــــيت ق ــــ
E/CONF.105/75/CRP.75. 

https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/75/CRP.75
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/75/CRP.75
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ويـــتم ا ءصـــاء العـــاب ألمســـاء املعـــامل اجلغرافيـــة يف البلـــد بواســـطة الفاـــرس احلتـــوم  ألمســـاء املعـــامل  
 أاير/ 1. ويف http://maps.byالروس، وهـــــــو متـــــــاا للعماـــــــور علـــــــ  املوقـــــــع الشـــــــبت  اجلغرافيـــــــة يف بـــــــي

مــن أمســاء املعــامل اجلغرافيــة. وتســعل األمســاء يف  ٣٦ ٤٥٩، كــان الفاــرس احلتــوم  يتضــمن 2017 مــايو
سـية الفارس احلتوم  ابحلـرو  البيالروسـية والروسـية والالتينيـة وفقـا لنظـاب كتابـة األمسـاء اجلغرافيـة البيالرو 

ابحلرو  الالتينية، املعتمـد يف مـؤ ر األمـم املتحـدة العارـر املعـي بتوءيـد األمسـاء اجلغرافيـة، الـ   عقـد يف 
 .2012عاب 

وتسعل أمساء عنا ر ربتة الطرا يف البلد )ءسب املستوطنات( يف سعل عنـاوين بـيالروس،  
 .http://nca.byال   ميتن االطال  علي  عل  املوقع الشبت  

عل  التياانت العامة واملنظمات األخرى واألفراد، مبا يف ذلك أ ـحاب املشـاريع، الـ ين  وجيب 
 يقومون أبنشطة يف جمال أمساء املعامل اجلغرافية، أن يستخدموا بياانت الفارس احلتوم  وسعل العناوين.

، مت توءيد أمساء نقا  وقو  وسائل النقل العاب يف منسك. ويف ه   العملية، 201٥ويف عاب  
 من نقا  الوقو . 1 ٩٦8ملا جمموع   من األمساء 8٥0مت توءيد 
ومـــن أجـــل قـــمان التوءيـــد يف جمـــال األمســـاء اجلغرافيـــة يف العـــامل، علـــ  النحـــو املبـــني يف اخلـــرائط  

ــــ ــــاليم العــــامل يف عــــاب واملؤلفــــات األخــــرى، مت هنعــــداد كت ومت طبعــــ  يف  2012اب مرجعــــ  ألمســــاء دول وأق
، وهــو دــدد أرــتاال موءــدة لتتابــة أمســاء دول وأقــاليم العــامل وعوا ــماا ومراك هــا ابللغــات 201٣ عــاب

هنقليما. وقد است خدمت قاعدة  ٤0دولة مستقلة و  1٩٤االنتلي ية والروسية والبيالروسية، ويشمل أمساء 
أنشـــأها فريـــع خـــرباء األمـــم املتحـــدة املعـــي ابألمســـاء اجلغرافيـــة كأســـاس لتتابـــة تلـــك األمســـاء  البيـــاانت الـــيت

 ابللغتني ا نتلي ية والروسية.
ملواقـع اجلغرافيـة البيالروسـية يف توءيـد ومواءمـة مجيـع األمسـاء احلاليـة، اوتتمن آفـاا تطـوير أمسـاء  

والتنظيميـة الالزمـة لالسـتفادة املثلـ  مـن أعمـال  واستتمال الفاـرس احلتـوم ، وهن ـدار املؤلفـات املرجعيـة
هيئــات ا دارة احلتوميــة والتيــاانت القانونيــة واألفــراد، مبــا يف ذلــك أ ــحاب املشــاريع، عنــد االقــطال  

 أبنشطة تتعلع ابألمساء اجلغرافية.
 


