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 عشؤؤؤ  احلؤؤؤادي املتحؤؤؤ   األمؤؤؤ  مؤؤؤ   
  اجلغ افية األمساء بتوحي  املعين
 املؤقت* األعمال جدول من ٧ البند

 ٢٠١٧ آب/أغسطس ١٧-٨ نيويورك،
 الوطنيؤؤؤؤة والنؤؤ وا  واملؤؤ   ا  االجتماعؤؤا 

 واملنشورا  واإلعالان  وال ولية
   

 التفيا يف األماكن ألمساء املخصص واالجتماع األماكن أبمساء اخلاص اليوم  
 

 موجز**  
ـــو   تشـــ ين ٢٠ يف التفيـــا يف األمـــا ن ألمســـا  خمصـــ  يـــو  أول ُعقـــد لقـــد   ،٢٠١٧ األول/أ ت
 مـد  علـ  املكانيـة اجلغ افيـة للمعلومات الالتفية للو الة التا ع الطبغ افية األمسا  خمترب لعمل تك ميا وذلك
ــــــ   مــــــا. عامـــــا ٢٢  فيهــــــا والتحقيــــــ  ومجعهــــــا التفيــــــا يف اجلغ افيــــــة لألمســــــا  األمــــــا ن أمســــــا  يــــــو  ُخص ِّ

 تفصـيال أ ث  معلومات عل  االطالع وميكن. شخصا 9٠ حنو املناسبة هذه يف شارك وقد. واستخدامها
 _www.lgia.gov.lv/lv/Aktualitates/2016/11 املوقــــــــع  علــــــــ  ابلصــــــــور مشــــــــفوعة الالتفيــــــــة  )ابللغــــــــة

novembris/04-1.aspx، ــــــــ  االطــــــــالع وميكــــــــن ــــــــاب هــــــــذا يف املقدمــــــــة العــــــــ و  عل ــــــــ  الب ــــــــع  عل  املوق
(http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang 0&cPath 3&txt id 116&0&ap 119 . 

. ٢٠١٧ عـــا  يف األمـــا ن أبمســـا  اخلـــا  ابليـــو  املتعلقـــة واألفكـــار املعـــاي  لـــورة تواصـــلت وقـــد 
 معهــد مــع ابلتعــاو  والثقافــة، والعلــم للرت يــة املتحــدة األمــم ملنظمــة التا عــة الالتفيــة الوطنيــة اللجنــة وأطلقــت
 محلـــة األمـــا ن، أبمســـا  اخلـــا  اليـــو  فكـــ ة إىل واســـتنا ا آخـــ ين، وشـــ  ا  التفيـــا  )جامعـــة الالتفيـــة اللغـــة

  األمــا ن، أمســا  وضــع يف اخلارجيــة املصــا ر مــن  بــ ة مبجموعــة لالســتعانة الــوطي الصــعيد علــ  تفاعليــة
  

 
 

 * E/CONF.105/1. 
 افيــــة املكانيــــة  وســــاندا رااب تــــوىل إعــــدا  التق يــــ  الكامــــل  ــــل مــــن فيتــــا ســــرتاونيتا )مــــن الو الــــة الالتفيــــة للمعلومــــات اجلغ ** 

معهـــــــــــــد اللغـــــــــــــة الالتفيـــــــــــــة، ىامعـــــــــــــة التفيـــــــــــــا . وميكــــــــــــن االطـــــــــــــالع علـــــــــــــ  التق يـــــــــــــ  علـــــــــــــ  املوقـــــــــــــع الشـــــــــــــبك   )مــــــــــــن
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html  ثيقـــــة ابللغــــة الــــ  قُـــــد ِّ   ــــا فقـــــ ،  وصــــف  الو

E/CONF.105/92/CRP.92. 

http://www.lgia.gov.lv/lv/Aktualitates/2016/11_%20novembris/04-1.aspx
http://www.lgia.gov.lv/lv/Aktualitates/2016/11_%20novembris/04-1.aspx
http://www.lgia.gov.lv/lv/Aktualitates/2016/11_%20novembris/04-1.aspx
http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang%200&cPath%203&txt%20id%20116&0&ap%20119
https://undocs.org/ar/E/CONF.105/1
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
https://undocs.org/E/CONF.105/92/CRP.92
https://undocs.org/E/CONF.105/92/CRP.92
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 . وقـــــــــــد مُجـــــــــــع https://vietvardi.lv/talka )انظـــــــــــ  األمـــــــــــا ن ألمســـــــــــا  املخصـــــــــــ  االجتمـــــــــــاع وهـــــــــــ 
 . اآل  حىت اسم 3 ٠٠٠

 إىل شــــــــــبا /فرباي  ٢3 مــــــــــن الفــــــــــرتة علــــــــــ  األمــــــــــا ن ألمســــــــــا  املخصــــــــــ  االجتمــــــــــاع وميتــــــــــد 
 األمــا ن، ألمسـا  الثـاي اليـو  سـُيعقد ،٢٠١٧ األول/أ تـو   تشـ ين ٢٠ ويف. ٢٠١٧ أيلول/سـبتمرب 3٠
 .االجتماع نتائج عل  الرت يز مع
 

https://vietvardi.lv/talka/

