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*2109857*  

المعنية  إةادا ا المعلاتةا   لجنة  البراا   
 الجغاافي  المكاني  على الصعيد العالمي

 الدو ا الحادي  عشاا 

 2021آب/أغسطس  27و  24و  23نيويورك،  

 من جدول األعمال المؤقت*  2البند 

 إقاا  جدول األعمال وتسائل تنظيمي  أخاى 

   
 تنظيم األعمال   

  
 تذكاا تن األتان  العات   

 
أُعد تنظيم األعمال المقترح للدورة الحادية عشـــــــــــــرة لللنة ال براا الملنية مادارة المللوما  الل را ية   - 1

المر ق( عمال ممقررا  اللمليــة اللــامــة والمللس ايقت ــــــــــــــــاد   المكــانيــة علص ال ــــــــــــــليــد اللــالم   انظر  
وايجتمــاع  تا  ال ــــــــــــــلــة م يــة تيســــــــــــــير النظر    منود جــدول األعمــال     ــدود ا  ــار ال من  المتــاح 

 وال دما  الم   ة لللنة.

ــتمر لمرر  يرور نورونا  دو يد - 2 ( علص ترتيبا  عمل 19-وإت أخذ المللس    اعتباره األثر المســ
الموجهة إلص رئيس المللس ايقت ــــاد    2021نيســــار/أمريل   22لهيئا  الفرعية للمللس والرســــالة المؤرخة  ا

وايجتماع  من الرؤســاا المشــارنين لللنة ال براا، قرر أر ُتلقد الدورة الحادية عشــرة لللنة    تــكل م ت ل 
ــية     قرارا  الللنة ماتباع إجراا  ، وأر ُتت ذ 2021آب/أغســـطس   27و   24و   23ماســـت دان من ـــة ا ترا ـ

 الموا قة ال امتة.

  9:00وُتلقد جلسا  الدورة الحادية عشرة لللنة ال براا لمدة ساعتين لكل جلسة، امتداا من الساعة   - 3
  آب/  23مــالتوقيــت ال ــــــــــــــيف  لشــــــــــــــرت الوييــا  المتحــدة    التواري  التــاليــة  الللســـــــــــــــة األولص  ون ايثنين  

؛ والللســة ال ال ة واألخيرة  ون اللملة  2021آب/أغســطس   24نية  ون ال الثاا ؛ والللســة ال ا2021 أغســطس
 .2021آب/أغسطس  27
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 المافق 

 تنظيم األعمال المقتاح   
  

 مند جدول األعمال والوثائق التاري /الوقت

الـــمـــقـــتـــرح  ــت  الـــوقـــــ
ت  ــــــــي ــــــــ  لكل  

 مند  مالدقائق( 

    آب/أغسطس 23االثنين     

 30 ا تتاح الدورة  9:00-11:00

  انت اب أعضاا المكتب 1البند   

  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  2البند   

  للمناقشة  

  (E/C.20/2021/1جدول األعمال المؤقت    

أعمــــــال     تنظيم  مشـــــــــــــــــــ ر  اللــــــامــــــة  األمــــــانــــــة  من  الــــــدورة مــــــذنرة 
 E/C.20/2021/2) 

 

  (E/C.20/2021/3النظان الداخل     

مـذنرة من األمـاـنة اللـامـة مشــــــــــــــ ر الكيـاـنا  المـدعوة للمشــــــــــــــارنـة   
 الدورة م فة مراقب   

 

 30 تل ي  إدارة المللوما  الل را ية المكانية 3البند   

  للمناقشة  

ــ ر تل ي  إدارة المللوما  الل را ية     مذنرة من األمانة اللامة مشــــــــ
 (E/C.20/2021/4المكانية  

 

 25 المكانيةا  ار المتكامل للمللوما  الل را ية  5البند   

  للمناقشة  

مــذنرة من األمــانــة اللــامــة مشـــــــــــــــ ر ا  ــار المتكــامــل للمللومــا    
 (E/C.20/2021/6الل را ية المكانية  

 

 20 ا  ار المرجل  الليوديس  اللالم  6البند   

  للمناقشة  

ــ   مذنرة من األمانة    ــ ر ا  ار المرجل  الليوديســـــــــــ اللامة مشـــــــــــ
 (E/C.20/2021/7اللالم   

 

 15 است دان المللوما  الل را ية المكانية ألغرار التنمية المستدامة 7البند   

  للمناقشة  

https://undocs.org/ar/E/C.20/2021/1
https://undocs.org/ar/E/C.20/2021/2
https://undocs.org/ar/E/C.20/2021/3
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 مند جدول األعمال والوثائق التاري /الوقت

الـــمـــقـــتـــرح  ــت  الـــوقـــــ
ت  ــــــــي ــــــــ  لكل  

 مند  مالدقائق( 

المللوما  الل را ية  مذنرة من األمانة اللامة مشـــــــــــ ر اســـــــــــت دان       
 (E/C.20/2021/8المكانية ألغرار التنمية المستدامة  

 

    آب/أغسطس  24الثالثا   

تحقيق التكـــامـــل مين المللومـــا  الل را يـــة المكـــانيـــة والمللومـــا   8البند   9:00-11:00
 المللوما  تا  ال لةا   ائية وغيرها من 

15 

  للمناقشة  

ــ ر تحقيق التكـامـل مين المللومـا      مـذنرة من األمـاـنة اللـامـة مشــــــــــــ
الل را ية المكانية والمللوما  ا   ــــــائية وغيرها من المللوما  

 (E/C.20/2021/9تا  ال لة  

 

ـتـنظــيم   9البند    ــال  مـلـــــ ــة  ـ   ــاـنيـــــ اـلمـكـــــ ــة  اـللـ ـرا ـيـــــ ــا   اـلمـلــلومـــــ ـتطــبـيق 
 وإدارتها األرا  

15 

  للمناقشة  

ــ ر تطبيق المللومــا  الل را يــة     مــذنرة من األمــانــة اللــامــة مشـــــــــــــ
 (E/C.20/2021/10وإدارتها  المكانية    ملال تنظيم األرا   

 

 15 المللوما  وال دما  الل را ية المكانية المتللقة مالكوارث 10البند   

  للمناقشة  

مـذنرة من األمـاـنة اللـامـة مشــــــــــــــ ر المللومـا  وال ـدمـا  الل را ية    
 (E/C.20/2021/11مالكوارث  المكانية المتللقة  

 

 15 المللوما  الل را ية المكانية البحرية  11البند   

  للمناقشة  

مـذنرة من األمـانـة اللـامـة مشـــــــــــــــ ر المللومـا  الل را يـة المكـانيـة   
 (E/C.20/2021/12البحرية  

 

ــلة  12البند    ــائل المت ــــــ ــاتية، مما    تلة المســــــ ــياســــــ األ ر القانونية والســــــ
 مالبيانا  المرجلية 

15 

  للمناقشة  

مذنرة من األمانة اللامة مشـــــــــ ر األ ر القانونية والســـــــــياســـــــــاتية،   
تلـــــة   ممـــــا المرجليـــــة     مـــــالبيـــــانـــــا   المت ــــــــــــــلـــــة  ــائـــــل  المســــــــــــــــ
 E/C.20/2021/13) 

 

مــــالمللومــــا  الل را يــــة   13البند    الملنيــــة  للــــدوائر  تنفيــــذ واعتمــــاد ملــــا ير 
 المكانية علص ال ليد اللالم 

15 

https://undocs.org/ar/E/C.20/2021/8
https://undocs.org/ar/E/C.20/2021/9
https://undocs.org/ar/E/C.20/2021/10
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 مند جدول األعمال والوثائق التاري /الوقت

الـــمـــقـــتـــرح  ــت  الـــوقـــــ
ت  ــــــــي ــــــــ  لكل  

 مند  مالدقائق( 

  للمناقشة      

تنفيــذ واعتمــاد ملــا ير للــدوائر مــذنرة من األمــانــة اللــامــة مشـــــــــــــــ ر    
الملنيــة مــالمللومــا  الل را يــة المكــانيــة علص ال ــــــــــــــليــد اللــالم  

 E/C.20/2021/14) 

 

 15 التلاور مع  ريق خبراا األمم المتحدة الملن  ماألسماا الل را ية 14البند   

  للمناقشة  

التلــــاور مع  ريق خبراا    ــ ر  ــامــــة مشـــــــــــــــ اللــ ــة  ــانــ مــــذنرة من األمــ
 (E/C.20/2021/15المتحدة الملن  ماألسماا الل را ية   األمم

 

 15 التقرير عن إدارة البرامج 15البند   

  للللم  

  إدارة البرامجتقرير تفو  من األمانة اللامة مش ر   

    آب/أغسطس 27الجمع  

إســــــهان الللار ا قليمية واأل رقة الموا ــــــيلية    ال طة المتللقة   4البند   9:00-11:00
 مالمللوما  الل را ية المكانية علص ال ليد اللالم 

20 

  للمناقشة  

ــهان الللار ا قليمية واأل رقة     ــ ر إســــــ مذنرة من األمانة اللامة مشــــــ
الموا ــــــــــــــيلـية    ال طـة المتللقـة ـمالمللومـا  الل را ـية المكـانـية  

 (E/C.20/2021/5علص ال ليد اللالم   

 

ــرة لللنــة ال براا   16البند    جــدول األعمــال المؤقــت للــدورة ال ــانيــة عشــــــــــــ
 ومواعيد انلقادها

10 

  للمناقشة  

ــمن مشـــروع جدول األعمال المؤقت    مذنرة من األمانة اللامة تتضـ
للدورة ال انية عشــــرة لللنة ال براا والمواعيد المقتر ة للدورة ال انية  

 ( E/C.20/2021/L.1عشرة لللنة ال براا  

 

 75 دورتها الحادية عشرةتقرير للنة ال براا عن  17البند   

  للمناقشة  

مذنرة من األمانة اللامة تتضـــــــمن مشـــــــاريع قرارا  الدورة الحادية   
 (E/C.20/2021/L.2عشرة لللنة ال براا  

 

 15 اختتان الدورة  
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