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جلنةةةخل اءةةةةناة ادانةةةةخل ودات  ادالفيةةةةا  اجل  ا ةةةةةخل 
 على الصاةد الاادي ادكانةخل

 الدوت  الساباخل
 ٢٠١٧آب/أغسطس  ٤-٢نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* ٢البند 
 إق ات جدول األعمال ويسائل تنظةمةخل أخ ى

   
 تنظةم األعمال  

  
 يذك   ين األيانخل الاايخل  

أُعد تنظيم األعمال املقرتح للدورة السابعة للجنة اخلرباء املعنية إبدارة املعلومات اجلغرافية املكانية  - ١
واجمللــس اتقتيــادال واتجتمــاعر  ات علــا اليــعيد العــاملر اانظــر املرفــرا عمــع ةقــررات اجلمعيــة العامــة 

اليـــــــلة بغيـــــــة تيســـــــأل النظـــــــر ط بنـــــــود جـــــــدول األعمـــــــال ط  ـــــــدود ا  ـــــــار الـــــــ م  املتـــــــاح واخلـــــــدمات 
 للجنة. املخيية

، ٢٠١٧آب/أغســــــــطس  ٢وســــــــتعقد اجللســــــــة األو  للــــــــدورة الســــــــابعة للجنــــــــة يــــــــو  األربعــــــــاء  - ٢
رمسيتني ط كل يو . وسوف تعقد اجللسـات . وسوف تكون املرافر متا ة لعقد جلستني ١٠:3٠ الساعة

؛ وجلســات ١3:٠٠آب/أغســطس فقــىلا ل  الســاعة  ٢يــو   ١٠:3٠ا ١٠:٠٠اليــبا ية مــن الســاعة 
 .١8:٠٠ل  الساعة  ١5:٠٠بعد الظهر من الساعة 

  

 
 

 * E/C.20/2017/1. 

https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/1
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 اد  ق 

 تنظةم األعمال ادقرتح  
 

  األعمال جدول بند /الوقتالتاريخ

 املقـــــــــــــــــرتح الوقـــــــــــــــــت
 بنــــد لكــــل ختيييــــ 

 لدقاقراااب
    /أغسطسآب 2 األتبااة،    

 6٠ الدورة افتتاح  ٠٠:١3-3٠:١٠
  املكتب أعضاء انتخاب ١ البند 
  أخرى تنظيمية ومساقل األعمال جدول لقرار ٢ البند 
 للمناقشة  

 اC/E20C2017C1.جدول األعمال املؤقت والشروح ا
 اC/E20C2017C.E1.مذكرة من األمانة العامة بشأن تنظيم أعمال الدورة ا

 

  اأاالنظا  الداخلر  
 تع ي  لدارة املعلومات اجلغرافية املكانية 3 البند 

 للمناقشة
لدارة املعلومـــــــات اجلغرافيـــــــة املكانيـــــــة مـــــــذكرة مـــــــن األمانـــــــة العامـــــــة بشـــــــأن تع يـــــــ  

 اC/E20C2017C15.ا

6٠ 

لسها  اللجان ا قليمية واألفرقـة املوايـيعية ط اخلطـة املتعلقـة ابملعلومـات اجلغرافيـة  ٤ البند 
 املكانية علا اليعيد العاملر

3٠ 

 للمناقشة  
مـــذكرة مـــن األمانـــة العامـــة بشـــأن لســـها  اللجـــان ا قليميـــة واألفرقـــة املوايـــيعية ط 
ــــــــــــة املكانيــــــــــــة علــــــــــــا اليــــــــــــعيد العــــــــــــاملر  اخلطــــــــــــة املتعلقــــــــــــة ابملعلومــــــــــــات اجلغرافي

 اC/E20C2017C3.ا

 

لسها  اللجان ا قليمية واألفرقـة املوايـيعية ط اخلطـة املتعلقـة ابملعلومـات اجلغرافيـة  ٤ البند ٠٠:١8-٠٠:١5
 ااتبعا املكانية علا اليعيد العاملر

6٠ 

 للمناقشة  
ط  مـــذكرة مـــن األمانـــة العامـــة بشـــأن لســـها  اللجـــان ا قليميـــة واألفرقـــة املوايـــيعية

ــــــــــــة املكانيــــــــــــة علــــــــــــا اليــــــــــــعيد العــــــــــــاملر  اخلطــــــــــــة املتعلقــــــــــــة ابملعلومــــــــــــات اجلغرافي
 اC/E20C2017C3.ا

 

 6٠ املستدامة التنمية ألغراض املكانية اجلغرافية املعلومات استخدا  ١٢ البند 
 للمناقشة  

اســـتخدا  املعلومـــات اجلغرافيـــة املكانيـــة ألغـــراض مـــذكرة مـــن األمانـــة العامـــة بشـــأن 
 اC/E20C2017C11.التنمية املستدامة ا

 

 6٠ حتديد الفئات املواييعية للبياانت اجلغرافية املكانية األساسية علا اليعيد العاملر 6 البند 
 للمناقشة  

مـــذكرة مــــن األمانــــة بشـــأن حتديــــد الفئــــات املوايـــيعية للبيــــاانت اجلغرافيــــة املكانيــــة 
 اC/E20C2017C5.األساسية علا اليعيد العاملر ا

 

 ٤5 العاملر اجليوديسراملرجعر  ا  ار ١3:٠٠-١٠:٠٠ /أغسطسآب 3 اءمةس،
  للمناقشة  

https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/1
https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/L.1
https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/15
https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/3
https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/3
https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/11
https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/5
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  األعمال جدول بند /الوقتالتاريخ

 املقـــــــــــــــــرتح الوقـــــــــــــــــت
 بنــــد لكــــل ختيييــــ 

 لدقاقراااب
مـــــــــذكرة مـــــــــن األمانــــــــــة العامـــــــــة بشـــــــــأن ا  ــــــــــار املرجعـــــــــر اجليوديســـــــــر العــــــــــاملر       

 اC/E20C2017C4.ا
 

حتقير التكامل بني املعلومات اجلغرافية املكانية واملعلومات ا  ياقية وغألهـا مـن  ١٠ البند 
 املعلومات  ات اليلة

٤5 

 للمناقشة  
مــذكرة مــن األمانــة العامــة بشــأن حتقيــر التكامــل بــني املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة 

 اC/E20C2017C9.واملعلومات ا  ياقية وغألها من املعلومات  ات اليلة ا

 

 ٤5 ة نظم البياانت واملعلومات اجلغرافية املكانية الو ني ١5 البند 
 للمناقشة  

مذكرة من األمانة العامة بشأن نظم البياانت واملعلومات اجلغرافيـة املكانيـة الو نيـة 
 اC/E20C2017C13.ا

 

 ٤5 ابلكوارث املتعلقة املكانية اجلغرافية واخلدمات املعلومات ١3 البند 
 للمناقشة  

مـــن األمانـــة العامـــة بشـــأن املعلومـــات واخلـــدمات اجلغرافيـــة املكانيـــة املتعلقـــة  مـــذكرة
 اC/E20C2017C12.ابلكوارث ا

 

 ٤5 ولدارهتا األراير تنظيم جمال ط املكانية جلغرافية9٤٢ا املعلومات تطبير ١١ البند ٠٠:١8-٠٠:١5
 للمناقشة  

مذكرة من األمانة العامة بشأن تطبيـر املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة ط جمـال تنظـيم 
 اC/E20C2017C10.األراير ولدارهتا ا

 

 ٤5 البحرية اجلغرافية املعلومات ١٤ البند 
 للمناقشة  

 اC/E20C2017C16.املعلومات اجلغرافية البحرية امذكرة من األمانة العامة بشأن 
 

اتجتاهـــــات ط الرتتيبـــــات املؤسســـــية الو نيـــــة ط جمـــــال لدارة املعلومـــــات اجلغرافيـــــة  ٧ البند 
 املكانية علا اليعيد العاملر

٤5 

 للمناقشة  
اتجتاهات ط الرتتيبات املؤسسـية الو نيـة ط جمـال مذكرة من األمانة العامة بشأن 

ــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــا اليــــــــــــــــــــــــعيد العــــــــــــــــــــــــاملر  ــــــــــــــــــــــــة املكاني لدارة املعلومــــــــــــــــــــــــات اجلغرافي
 اC/E20C2017C6https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/6.ا

 

 ٤5 األ ر القانونية والسياساتية، ةا ط  لك املساقل املتيلة ابلبياانت املرجعية 8 البند 
 للمناقشة  

مذكرة من األمانـة العامـة بشـأن األ ـر القانونيـة والسياسـاتية، ةـا ط  لـك املسـاقل 
ـــــــــــــــة ا ـــــــــــــــاانت املرجعي  /C/E20C2017C7https://undocs.org/ar.املتيـــــــــــــــلة ابلبي

E/C.20/2017/7ا 

 

 ٤5 تع ي  التعاون مع فرير خرباء األمم املتحدة املع  ابألمساء اجلغرافية ١6 البند /أغسطسآب 4 اجلماخل،
 للمناقشة  ٠٠:١3-١٠:٠٠

مذكرة من األمانة العامة بشأن تع يـ  التعـاون مـع فريـر خـرباء األمـم املتحـدة املعـ  
 /C/E20C2017C17https://undocs.org/ar.ابألمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء اجلغرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا

E/C.20/2017/17ا 

 

 ٤5 تنفيذ واعتماد معايأل من أجل الدواقر العاملية املعنية ابملعلومات اجلغرافية املكانية 9 البند 

https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/4
https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/9
https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/13
https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/12
https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/10
https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/16
https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/6
https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/6
https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/7
https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/7
https://undocs.org/ar/%20E/C.20/2017/7
https://undocs.org/ar/%20E/C.20/2017/7
https://undocs.org/ar/%20E/C.20/2017/7
https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/17
https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/17
https://undocs.org/ar/%20E/C.20/2017/17
https://undocs.org/ar/%20E/C.20/2017/17
https://undocs.org/ar/%20E/C.20/2017/17
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  األعمال جدول بند /الوقتالتاريخ

 املقـــــــــــــــــرتح الوقـــــــــــــــــت
 بنــــد لكــــل ختيييــــ 

 لدقاقراااب
 للمناقشة      

مـــذكرة مـــن األمانـــة العامـــة بشـــأن تنفيـــذ واعتمـــاد معـــايأل مـــن أجـــل الـــدواقر العامليـــة 
املكانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املعنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ابملعلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات اجلغرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 اC/E20C2017C8https://undocs.org/ar/E/C.20/2017/8.ا

 

 ٤5 استعراض أنشطة األمم املتحدة ط جمال لدارة املعلومات اجلغرافية املكانية ١٧ البند 
 للمناقشة  

مـــذكرة مـــن األمانـــة العامـــة بشـــأن اســـتعراض أنشـــطة األمـــم املتحـــدة ط جمـــال لدارة 
ــــــــــــــــة املكانيــــــــــــــــة ا  /C/E20C2017C14https://undocs.org.املعلومــــــــــــــــات اجلغرافي

ar/E/C.20/2017/14ا 

 

 ٤5 الربامج لدارة عن التقرير ١8 البند 
 للعلم  

 تقرير شفوال من األمانة العامة بشأن لدارة الربامج
 

 3٠ جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة للجنة اخلرباء ومواعيد انعقادها ١9 البند ٠٠:١8-٠٠:١5
 مناقشةلل  

جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الثامنــة مــذكرة مــن األمانــة العامــة تتضــمن مشــرو  
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E/C.20/2017/L.2ا 

 

 ١٢٠ السابعة دورهتا عن اخلرباء جلنة تقرير ٢٠ البند 
 3٠ الدورة اختتا   
  

 ا.http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlمتاح علا املوقع الشبكر للجنة ا  اأا 
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