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لجنةةا الراءاا المين ةةا رةةاداعل الميل  ةةا  
 الجغءاف ا المكان ا على الصي د اليالمي

 الدوعل الثا نا
 ٢٠١٨آب/أغسطس  ٣-١نيويورك، 

 *من جدول األعمال املؤقت* ٢البند 
    األعمال و سائل تنظ م ا أخءىإقءاع جدول 
 تنظ م األعمال  

  
  ذكءل  ن األ انا اليا ا  

 
ُأعد تنظيم األعمال املقرتح للدورة الثامنة للجنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية  - ١

االقتصــــــــــــــــاد  واالجتمــاعمب على الصـــــــــــــــعيــد العــاملمب رانظر املرفة  عما ةقررات اجلمعيــة العــامــة وا لس 
الزمين املتــاح واخلــدمــات  الصـــــــــــــــلــة بغيــة تيســـــــــــــــا النظر   بنود جــدول األعمــال    ــدود ا  ــار ذات

 للجنة. املخصصة
، الســــــــاعة ٢٠١٨آب/أغســــــــطس  ١وســــــــتعقد اجللســــــــة األو  للدورة الثامنة للجنة يو  األربعاء  - ٢

  كل يو . وســـــــــــوف تعقد اجللســـــــــــات . وســـــــــــوف تكوا املرافة متا ة لعقد جلســـــــــــت  ر يت  ١٠:٣٠
؛ وجلســــات ١٣:٠٠آب/أغســــطس فقىل  ل  الســــاعة  ١يو   ١٠:٣٠ر ١٠:٠٠الصــــبا ية من الســــاعة 
 .١٨:٠٠ل  الساعة  ١5:٠٠بعد الظهر من الساعة 

  

 

 .٢٠١٨ زيراا/يونيه  ١٣عيد لصدارها ألسباب فنية   أُ  * 
 ** E/C.20/2018/1. 

https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/1
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 المءفق
 تنظ م األعمال المقتءح  

 بند جدول األعمال والوثائة  التاريخ/الوقت

الوقـــــــت املقرتح 
ختصـــيصـــه لكل 

 لدقائة بند ربا
    آب/أغسطس ١األعرياا     

 ٦٠ افتتاح الدورة  ١٣:٠٠ -١٠:٣٠
  انتخاب أعضاء املكتب ١البند  

  لقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى ٢البند  

  للمناقشة  

   E/C.20/2018/1جدول األعمال املؤقت ر  

   E/C.20/2018/2مذكرة من األمانة العامة بشأا تنظيم أعمال الدورة ر  

   E/C.20/2018/3النظا  الداخلمب ر  

 ٤5 تعزيز لدارة املعلومات اجلغرافية املكانية ٣البند  
  للمناقشة  

مـــــذكرة من األمـــــانـــــة العـــــامـــــة بشـــــــــــــــــــأا تعزيز لدارة املعلومـــــات اجلغرافيـــــة املكـــــانيــــة   
   E/C.20/2018/4ر

  اخلطة املتعلقة باملعلومات اجلغرافية  لســــــــها  اللجاا ا قليمية واألفرقة املوا ــــــــيعية ٤البند  
 ٤5 املكانية على الصعيد العاملمب 

  للمناقشة  

مذكرة من األمانة العامة بشأا لسها  اللجاا ا قليمية واألفرقة املوا يعية   اخلطة   
   E/C.20/2018/5املتعلقة باملعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملمب ر

لســــــــها  اللجاا ا قليمية واألفرقة املوا ــــــــيعية   اخلطة املتعلقة باملعلومات اجلغرافية  ٤البند  ١٨:٠٠-٠٠:١5
 ٩٠ رتابع املكانية على الصعيد العاملمب 

  للمناقشة  

مذكرة من األمانة العامة بشأا لسها  اللجاا ا قليمية واألفرقة املوا يعية   اخلطة   
   E/C.20/2018/5املتعلقة باملعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملمب ر

 ٤5 استخدا  املعلومات اجلغرافية املكانية ألغراض التنمية املستدامة  ١٢البند  
  للمناقشة  

مذكرة من األمانة العامة بشـــــــــــــــأا اســـــــــــــــتخدا  املعلومات اجلغرافية املكانية ألغراض   
    E/C.20/2018/13التنمية املستدامة ر

 ٤5 ا  ار املرجعمب اجليوديسمب العاملمب 5البند  
  للمناقشة  

مــــــذكرة من األمــــــانــــــة العــــــامــــــة بشـــــــــــــــــــــأا ا  ــــــار املرجعمب اجليوديســـــــــــــــمب العــــــاملمب   
    E/C.20/2018/6ر

 ٤5 الو نيةنظم البيانات واملعلومات اجلغرافية املكانية  ١5البند   آب/أغسطس 2الرم س 
  للمناقشة  ١٣:٠٠-١٠:٠٠

https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/1
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/2
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/3
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/4
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/5
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/5
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/13
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/6
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 بند جدول األعمال والوثائة  التاريخ/الوقت

الوقـــــــت املقرتح 
ختصـــيصـــه لكل 

 لدقائة بند ربا
مذكرة من األمانة العامة بشـــــــــــأا نظم البيانات واملعلومات اجلغرافية املكانية الو نية       

    E/C.20/2018/16ر

واملعلومات ا  صــــــــــــائية وغاها من حتقية التكامل ب  املعلومات اجلغرافية املكانية  ١٠البند  
 ٤5 املعلومات ذات الصلة

  للمناقشة  

مذكرة من األمانة العامة بشــــــــــــــــأا حتقية التكامل ب  املعلومات اجلغرافية املكانية   
    E/C.20/2018/11واملعلومات ا  صائية وغاها من املعلومات ذات الصلة ر

 ٤5  حتديد الفئات املوا يعية للبيانات اجلغرافية املكانية األساسية على الصعيد العاملمب  ٦البند  
  للمناقشة  

مذكرة من األمانة العامة بشــــأا حتديد الفئات املوا ــــيعية للبيانات اجلغرافية املكانية   
    E/C.20/2018/7األساسية على الصعيد العاملمب ر

 ٤5 املعلومات واخلدمات اجلغرافية املكانية املتعلقة بالكوارث ١٣البند  
  للمناقشة  

مـذكرة من األمـانـة العـامـة بشــــــــــــــــأا املعلومـات واخلـدمـات اجلغرافيـة املكـانيـة املتعلقة   
   E/C.20/2018/14بالكوارث ر

 ٤5 تطبية املعلومات اجلغرافية املكانية   جمال تنظيم األرا مب ولدارهتا ١١البند  ١٨:٠٠-٠٠:١5
  للمناقشة  

مذكرة من األمانة العامة بشـــــــــــــــأا تطبية املعلومات اجلغرافية املكانية   جمال تنظيم   
    E/C.20/2018/12األرا مب ولدارهتا ر

 ٤5 األ ر القانونية والسياساتية، ةا   ذلك املسائل املتصلة بالبيانات املرجعية ٨البند  
  للمناقشة  

  ذلك املســـــائل مذكرة من األمانة العامة بشـــــأا األ ر القانونية والســـــياســـــاتية، ةا   
   E/C.20/2018/9املتصلة بالبيانات املرجعية ر

 ٤5 املعلومات اجلغرافية املكانية البحرية ١٤البند  
  للمناقشة  

مــــــذكرة من األمــــــانــــــة العــــــامــــــة بشــــــــــــــــــــأا املعلومــــــات اجلغرافيــــــة املكــــــانيــــــة البحريـــــة   
   E/C.20/2018/15ر

االجتاهات   الرتتيبات املؤســســية الو نية   جمال لدارة املعلومات اجلغرافية املكانية  7البند  
 ٤5 على الصعيد العاملمب

  للمناقشة  

املؤســــســــية الو نية   جمال مذكرة من األمانة العامة بشــــأا االجتاهات   الرتتيبات   
    E/C.20/2018/8لدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملمب ر

 آب/أغسطس 3الجميا 
 ٤5 اجلغرافية املكانيةتنفيذ واعتماد معايا من أجل الدوائر العاملية املعنية باملعلومات  ٩البند  ١٣:٠٠-١٠:٠٠

  للمناقشة  .

مذكرة من األمانة العامة بشـــأا تنفيذ واعتماد معايا من أجل الدوائر العاملية املعنية   
    E/C.20/2018/10باملعلومات اجلغرافية املكانية ر

https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/16
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/11
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/7
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/14
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/12
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/9
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/15
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/8
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/10
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 بند جدول األعمال والوثائة  التاريخ/الوقت

الوقـــــــت املقرتح 
ختصـــيصـــه لكل 

 لدقائة بند ربا
 ٤5 املتحدة   جمال لدارة املعلومات اجلغرافية املكانيةاستعراض أنشطة األمم  ١7البند      
  للمناقشة  

مذكرة من األمانة العامة بشـــــــــــأا اســـــــــــتعراض أنشـــــــــــطة األمم املتحدة   جمال لدارة   
   E/C.20/2018/18املعلومات اجلغرافية املكانية ر

 ٤5 تعزيز التعاوا مع فرية خرباء األمم املتحدة املعين باأل اء اجلغرافية ١٦البند  
  للمناقشة  

مذكرة من األمانة العامة بشـــــــــــــــأا تعزيز التعاوا مع فرية خرباء األمم املتحدة املعين   
   E/C.20/2018/17باأل اء اجلغرافية ر

 ٤5 التقرير عن لدارة الربامج ١٨البند  
  للعلم  

  تقرير شفو  من األمانة العامة بشأا لدارة الربامج  

 ٣٠ جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة للجنة اخلرباء ومواعيد انعقادها ١٩البند  ١٨:٠٠-٠٠:١5
  للمناقشة  

املؤقت للدورة التاســــــعة مذكرة من األمانة العامة تتضــــــمن مشــــــرول جدول األعمال   
   E/C.20/2018/L.1للجنة اخلرباء ر

 ١٢٠ تقرير جلنة اخلرباء عن دورهتا الثامنة  ٢٠البند  
  للمناقشة  

مذكرة من األمانة العامة تتضـــــــــــــــمن مشــــــــــــــــاريع قرارات الدورة الثامنة للجنة اخلرباء   
   E/C.20/2018/L.2ر

 ٣٠ اختتا  الدورة  
 

https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/18
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/17
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/L.1
https://undocs.org/ar/E/C.20/2018/L.2

