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بةدداة  المنلماةا   لجنة  البراا  المننةة   
 الجغاافة  المكانة  على الصنيد النالمي 

 الدوة  الثانة  عشا  
 2022آب/أغسطس  5-3نيويورك،  

 من جدول األعمال المؤقت*  2البند 
 إقااة جدول األعمال واسائل تنظةمة  أخاى 

   
 وثائق الدوة    

  
 اذكا  ان األاان  الناا   

 
ــينألم وال ر ألم   - 1 ــألم وال ـــــــ وســـــــ ــوانألم وا ناليريم والر  ــمألم الســـــــــت لبمم المتحدة يز ا ســـــــ اللغاُت الرســـــــ

والفرنســـــألمك وســـــتاول يز لالتالز اللغات الرســـــمألم للدورة الةانألم عاـــــرة للبنم ال براع الم نألم ل  ارة الم لومات 
 كالمكانألم على ال  يد ال المزالبغرافألم 

وســــــــــــــيتولى  عـدا  التألـارير التألنألـم األمـانـُم ال ـامـم أو مؤلفول آًرول و ينول لـ لـ  و ألـا  لبنو  جـدول   - 2
ــتتا   ــتتا  ي ه الوااتق التألنألم لاللغم ا ناليريمك وســـ األعمال المؤقت، على النحو ال ي وألره مكتب اللبنمك وســـ

ــادألي من ـددع اـلدورة،  ز موعـد أق ــــــــــــــاه  التألـارير اـلداعمـم لم تلن دنو    جـدول األعمـال للو و  قـبال ا ـام أســــــــــــ
ــ    13 ــاـلز   2022ـتمـوي/ـلوـلألـــــ اـلتـــــ اـلراـل   عــلى  ـــوكـز  الاــــــــــــ ــم  اـلـلبـنـــــ مـوقـي  عــلى  ــارـير  اـلـتألـــــ ــتـُناــــــــــــــر  وســــــــــــ ك 

https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Session/ك 

ونظرا  ألل دنو  جدول األعمال المؤقت تو  ِّر السألاق،   ل الحكومات مدعوة  لى أل تحيال  لى أمانم  - 3
اللبنم  ز أقرب وقت ممكن تألارير ُقطريم عن حالم ترتيواتها وأناــــــــــــطتها المت لألم ل  ارة الم لومات البغرافألم  

تألسـير توا ل الم لومات ال ملألم فألما دين الدول األعاـاع و ز  عم تألاسـم المكانألمك وتفيد التألارير الأُلطريم  ز 
ــلألم أو لاللغات التز ُقد ِّمت   ــُتناـــــر جمألي التألارير الأُلطريم  ز موقي اللبنم الاـــــوكز لاللغم األ ـــ الم ارفك وســـ

در ا مكـال، دهـاك وُت ـد  التأـلارير الأُلطريم لمي من اللغـات الرســــــــــــــمأـلم، وُيألتر  أل تاول  ال واألأـلم ماــــــــــــــفوعم ، قـ 
لموجر لاللغم االناليريمك وينوغز   را  الالمات التز ترمر  ليها الم ت ـــــــــرات لدر أول فهور لها  ز الن ك 
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 الدورة  لى أمانم اللبنم على النحو التالز وتوجَّ  المراس ت المت لألم ل  - 4

Mr. CheeHai TEO 

Secretariat, Global Geospatial Information Management 

Statistics Division, Department of Economic and Social Affairs 

2 United Nations Plaza, DC2-1506 

New York, NY 10017 

United States of America 

 4904 963 212 1+  ياتن

 0623 963 212 1+ اكس  
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