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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية

  2021دورة عام 

 2021أيار/مايو  7-3افتراضي، اجتماع 

 *)أ( من جدول األعمال المؤقت  4البند 

التقاارير المقادماة مل الحاوماا  عل الحاالاة في ب ادان اا وعل 
 التقدم المحرز في توحيد األسماء الجغرافية

   
 تقرير األرجنتيل   

  
 **موجز  

 
نجازاته ومشططططططططاريعه الجاري  رةل ال تر  ترد أدناه معلومات عن أنشططططططططد  المعاد الجورافي الودني    وا 

 .2021-2019الممتد  بين الدورتين 

 
 التعاول مع فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية   

المسطامم  في السطجةت الشط وي  للموقل الشطبفي ل رير ربرام األمم المتاد  المعني باألسطمام  ( )أ  
 نسم .  100  000الجورافي : إعداد وتقديم تسجيةت لألسمام الجورافي  للمدن التي يزيد عدد سفاناا على 

الصطططططططططططططططططططادر  عططن فططريططر رططبططرام األمططم  57الططمسطططططططططططططططططططامططمططططططط  فططي نشططططططططططططططر  الططمططعططلططومطططططططات رقططم  )ب(  
: 2019الطططجطططوطططرافطططيططططططط ، الطططتطططي نبشطططططططططططططططرت فطططي تشطططططططططططططططريطططن الططط طططططططانطططي/نطططوفطططمطططبطططر  بطططططططاألسطططططططططططططططمطططططططام  الطططمطططعطططنطططي  الطططمطططتطططاطططططططد  

 ”Towards the standardization of geographical names in Argentina “ انطططططططططططططط ططططططططططططططر(
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/pubs/Bulletin/UNGEGN_bulletin_no.57_rev.pdf ) . 

عني ل رير ربرام األمم المتاد  الم  2029-2021المسامم  في الرد  االستراتيجي  لل تر    )ج( 
 باألسمام الجورافي : تقديم تعليقات واقترااات استجاب  لدلب ال رير.

 

 *  GEGN.2/2021/1. 
بطططويطططنطططتطططي. وسطططططططططططططططططيطططتطططططططا  الطططتطططقطططريطططر فطططي  أعطططططططدت الطططتطططقطططريطططر الطططفطططططططامطططططططل فطططططططل مطططن أدريطططططططانطططططططا فطططيسطططططططططططططططططفطططوفطططو ومطططططططاريطططططططا دولطططوريططط  ** 

د م بطططططاطططططططا فطططططقطططططد، عطططططلطططططى الطططططرابطططططد الطططططتطططططططالطططططي GEGN.2/2021/70/CRP.70 الطططططرمطططططز تطططططاطططططمطططططططل و طططططيطططططقططططططط   :، بطططططططالطططططلطططططوططططططط  الطططططتطططططي قطططططططب
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/. 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/pubs/Bulletin/UNGEGN_bulletin_no.57_rev.pdf
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://undocs.org/ar/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021
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الت اعل مل الربرام واألفرق  العامل  وشططعب  أمريفا الةتيني : التواصططل مل الربرام ورؤسططام  )د( 
 األفرق  العامل  فيما يتعلر بوضل المشاريل.

 
 التطورا  المؤسسية  

ورافيطط  على الصططططططططططططططعيططد الودني، جماوريطط  األرجنتين،  إعططداد دليططل توايططد األسططططططططططططططمططام الج )أ( 
 .  2020، 1.0 النسر 

أول و يق  يصطططططططططططدرما المعاد لتاليل عملي  توايد األسطططططططططططمام الجورافي  ب فملاا، من جمل األسطططططططططططمام  
قدم الدليل معلومات أسططططططاسططططططي  ويعتبر العملي  جزما من إدار  المعلومات الجورافي  ي الجورافي  واتى نشططططططرما. و 

المفاني  في السططططططططيار التفنولوجي وال قافي الاالي. ومو يشططططططططمل األسططططططططمام الجورافي  بوصطططططططط اا بيانات جورافي  
 مفاني  مرجعي  وترا ا  قافيا غير مادي. 

لي  إعداد الررائد الاالي ، وبوصطططططط اا بيانات  ويؤفد على ضططططططرور  توايد األسططططططمام الجورافي  في عم 
 أساسي  وضروري  للبنى التاتي  للبيانات المفاني ، وجزما من اإلدار  المتفامل  للمعلومات الجورافي  المفاني .

ويادف الدليل إلى تاقير االتسطار في تاجئ  األسطمام الجورافي  في جماوري  األرجنتين اتى يتسطنى تسطجيلاا 
نات مؤسطسطي  لألسطمام الجورافي  سطتعتبر المصطدر الرسطمي الوايد. ويتجاوز التدبير المقتر  لا ا في قاعد  بيا

الدليل رسططططم الررائد، إ  تتعد ا فوائد توايد األسططططمام الجورافي   لم إلى المجاالت الراصطططط  واألفاديمي  وغير 
 الافومي  والمجتمل المدني.

 1:5 000 000م الجورافي  بمقيا  المعجم الجورافي الودني المرتصر لألسما )ب( 

مشطططططططروع جارا يشطططططططمل المراال التالي : تاليل الرل ي  الدولي ، والتواصطططططططل مل الربرام، وتاديد النا   
 والندار والمناجي . 

 أنشد  النشر )ج( 

إضططططاف  معلومات عن رل ي  فرير ربرام األمم المتاد  المعني باألسططططمام الجورافي  ورسططططالته وميفله  - 
 موقل الشبفي للمعاد الجورافي الودني.في ال

دراج قائم  ب سطططططمام البلدان المواد  التي أعدما ال رير العامل التابل ل رير الربرام، ل ائد  ناشطططططري  -  وا 
 المعلومات الجورافي  المفاني  ورسم الررائد ومستعملياا ومنتجياا.

 األنشد  األررا )د( 

 األسمام الجورافي ، في إدار دور  اتصاالته المؤسسي .عرض قدمه المعاد بش ن توايد  - 

 تمتين العةقات بين الفيانات المشارف  في توايد األسمام الجورافي . - 

التدريب والمشطططططططارف  في الدورات والمنتديات والالقات الدراسطططططططي  الشطططططططبفي  التي تن ماا لجن  الربرام  - 
على الصطططططططعيد العالمي وأنشطططططططدتاا في األمريفتين رةل  المعني  بإدار  المعلومات الجورافي  المفاني 

 .2020عام 

بل االتصططال لشططعب  أمريفا الةتيني  وللموقل الشططبفي ل رير  -  توفير المعلومات المسططتفمل  الراصطط  بسططب
 ربرام األمم المتاد  المعني باألسمام الجورافي .
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ن األمريفيططط  للجورافيطططا والتطططاري   تقطططديم مشططططططططططططططططاريل متعلقططط  بطططاألسططططططططططططططمطططام الجورافيططط  إلى معاطططد البلطططدا - 
لى برنام  الباي والتدوير في   2021 عام )دعو  إلى تقديم مقتراات لبرنام  المسططططططططاعد  التقني ( وا 

 لتقديم المقتراات(. 2020مجال الدفاع )دعو  عام 
 


