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اجلغرافةة  اعاةاةةة  جلنة  ارباا  اعننةة  ادا ا اعنلاتةا  
 على الصنةد الناعي

 تاسن الدو ا ال
 ٢٠١9آب/أغسطس  9-7نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت* ٢البند 
 إقرا  جدول األعمال وتسائل تنظةمة  أخرى

   
 تنظةم األعمال  

  
 األتاة  النات  تذكرا تن  

للجن  اخلرباء امل ني  إبدارة امل لومات اجلغرافي  املكاني   تاســــــ  أُعد تنظيم األعمال املقرتح للدورة ال - ١
على الصـــــــــــــــ يــد ال ــاملمب رانظر املرفة  عما ةقررات اجلم يــ  ال ــامــ  وا لس ا قتصــــــــــــــــاد  وا جتمــاعمب 

ل   حــدود اارــار الامت املتــاح واخلــدمــات الصـــــــــــــــلــ   غيــ  تيســـــــــــــــ  النظر    نود جــدول األعمــا ذات
 للجن . املخصص 

، ٢٠١9آب/أغســـــــــــــــطس  7للجن  يوم األر  اء  لتاســـــــــــــــ  وســـــــــــــــت قد اجللســـــــــــــــ  األو  للدورة ا - ٢
. وسوف تكون املرافة متاح  ل قد جلستني رمسيتني   كل يوم. وسوف ت قد اجللسات ١٠:3٠ الساع 

؛ وجلســــات ١3:٠٠آب/أغســــطس فقىل  ل  الســــاع   7يوم  ١٠:3٠ر ١٠:٠٠الصــــباحي  من الســــاع  
 .١8:٠٠ل  الساع   ١5:٠٠  د الظهر من الساع  

  

 

 * E/C.20/2020/1. 

https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/1
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 اعرفق
 تنظةم األعمال اعقرتح  

  ند جدول األعمال والواثئة  التاريخ/الوقت
الوقت املقرتح ختصــيصــ  

 لكل  ند رابلدقائة 
   آب/أغسطس 7األ بنا      

 6٠ افتتاح الدورة  ٠٠:١3-3٠:١٠
  انتخاب أعضاء املكتب ١البند  
  لقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمي  أخرى ٢البند  
  للمناقش   
   E/C.20/2020/1جدول األعمال املؤقت ر  
   E/C.20/2020/2مذكرة من األمان  ال ام   شأن تنظيم أعمال الدورة ر  
   E/C.20/2020/3النظام الداخلمب ر  
 45 ت ايا لدارة امل لومات اجلغرافي  املكاني  3البند  
  للمناقش   

 
ت ايا لدارة امل لومـــــات اجلغرافيـــــ  املكـــــانيـــــ  مـــــذكرة من األمـــــانـــــ  ال ـــــامـــــ   شــــــــــــــــــــأن  

   E/C.20/2020/4ر

 
لســـــــــــهام اللجان ااقليمي  واألفرق  املواةـــــــــــي ي    اخلط  املت لق  ابمل لومات اجلغرافي   4البند 

 45 املكاني  على الص يد ال املمب
  للمناقش   

  
مذكرة من األمان  ال ام   شـــأن لســـهام اللجان ااقليمي  واألفرق  املواةـــي ي    اخلط  

   E/C.20/2020/5املت لق  ابمل لومات اجلغرافي  املكاني  على الص يد ال املمب ر
فرق  املواةـــــــــــي ي    اخلط  املت لق  ابمل لومات اجلغرافي  لســـــــــــهام اللجان ااقليمي  واأل 4البند  ٠٠:١8-٠٠:١5

 ١٢٠ رات ع املكاني  على الص يد ال املمب 
  للمناقش   

  
مذكرة من األمان  ال ام   شـــأن لســـهام اللجان ااقليمي  واألفرق  املواةـــي ي    اخلط  

   E/C.20/2020/5املت لق  ابمل لومات اجلغرافي  املكاني  على الص يد ال املمب ر
 6٠ اارار املتكامل للم لومات اجلغرافي  املكاني  5البند  
  للمناقش   

  
 اارــار املتكــامــل للم لومــات اجلغرافيــ  املكــانيــ  مــذكرة من األمــانــ  ال ــامــ   شـــــــــــــــــأن

   E/C.20/2020/6ر
   آب/أغسطس 8اربمةس 
 45 اارار املرج مب اجليوديسمب ال املمب 6البند  ٠٠:١3-١٠:٠٠

  للمناقش   
   E/C.20/2020/7ر مذكرة من األمان  ال ام   شأن اارار املرج مب اجليوديسمب ال املمب  
 45 استخدام امل لومات اجلغرافي  املكاني  ألغراض التنمي  املستدام  7البند  
  للمناقش   

https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/1
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/2
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/3
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/4
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/5
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/5
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/6
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/7
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  ند جدول األعمال والواثئة  التاريخ/الوقت
الوقت املقرتح ختصــيصــ  

 لكل  ند رابلدقائة 
    
  

مذكرة من األمان  ال ام   شـأن اسـتخدام امل لومات اجلغرافي  املكاني  ألغراض التنمي  
   E/C.20/2020/8املستدام  ر

 
حتقية التكامل  ني امل لومات اجلغرافي  املكاني  وامل لومات ااحصـــــــــــــــائي  وغ  ا من  8البند 

 45 امل لومات ذات الصل 
  للمناقش   

  
اجلغرافيــ  املكــانيـ  حتقية التكــامــل  ني امل لومــات  شــــــــــــــــأن مــذكرة من األمــانــ  ال ــامــ  

  (E/C.20/2020/9) وامل لومات ااحصائي  وغ  ا من امل لومات ذات الصل 
 45 تطبية امل لومات اجلغرافي  املكاني    جمال تنظيم األراةمب ولدارهتا 9البند  
  للمناقش   

  
ال ام   شــــــــــــــــأن تطبية امل لومات اجلغرافي  املكاني    جمال تنظيم مذكرة من األمان  
  (E/C.20/2020/10) األراةمب ولدارهتا

 45 امل لومات اجلغرافي  املكاني  البحري  ١٠البند  ٠٠:١8-٠٠:١5
  للمناقش   

  
 امل لومــــــات اجلغرافيــــــ  املكــــــانيــــــ  البحريــــــ مــــــذكرة من األمــــــانــــــ  ال ــــــامــــــ   شـــــــــــــــــــــأن 

   E/C.20/2020/11ر
 45 األرر القانوني  والسياساتي ، ةا   ذلك املسائل املتصل  ابلبياانت املرج ي  ١٢البند  
  للمناقش   

  
مذكرة من األمان  ال ام   شـــــــأن األرر القانوني  والســـــــياســـــــاتي ، ةا   ذلك املســـــــائل 

  (E/C.20/2020/13)املتصل  ابلبياانت املرج ي  
 45 الص يد ال املمب تنفيذ واعتماد م اي  للدوائر امل ني  ابمل لومات اجلغرافي  املكاني  على ١5البند  
  للمناقش   

  
مــذكرة من األمــانــ  ال ــامــ   شــــــــــــــــأن تنفيــذ واعتمــاد م ــاي  للــدوائر امل نيــ  ابمل لومــات 

  (E/C.20/2020/16) اجلغرافي  املكاني  على الص يد ال املمب
 45 األساسي  للبياانت اجلغرافي  املكاني املواةيع ال املي   ١3 البند 
  للمناقش   

  
 مذكرة من األمان  ال ام   شــأن املواةــيع ال املي  األســاســي  للبياانت اجلغرافي  املكاني 

(E/C.20/2020/14)  
   آب/أغسطس 9اجلمن  
 45 امل لومات واخلدمات اجلغرافي  املكاني  املت لق  ابلكوارث ١١البند  ٠٠:١3-١٠:٠٠

  للمناقش   .

  
مــذكرة من األمــانــ  ال ــامــ   شـــــــــــــــــأن امل لومــات واخلــدمــات اجلغرافيــ  املكــانيــ  املت لقــ  

  (E/C.20/2020/12) ابلكوارث

 
الرتتيبـــات املؤســـــــــــــــســـــــــــــــيـــ  الورنيـــ    جمـــال لدارة امل لومـــات اجلغرافيـــ  املكـــانيـــ  على  ١4البند 

 45 ال املمب الص يد
  للمناقش   

  
مذكرة من األمان  ال ام   شــــأن الرتتيبات املؤســــســــي  الورني    جمال لدارة امل لومات 

  (E/C.20/2020/15) اجلغرافي  املكاني  على الص يد ال املمب
 45 الت اون مع فرية خرباء األمم املتحدة امل ت ابألمساء اجلغرافي  ١6البند  

https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/8
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/9
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/10
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/11
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/13
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/16
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/14
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/12
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/15
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  ند جدول األعمال والواثئة  التاريخ/الوقت
الوقت املقرتح ختصــيصــ  

 لكل  ند رابلدقائة 
  للمناقش       

  
مذكرة من األمان  ال ام   شــــــــــأن الت اون مع فرية خرباء األمم املتحدة امل ت ابألمساء 

  (E/C.20/2020/17) اجلغرافي 
 45 التقرير عن لدارة الربامج ١7البند  
  لل لم  
  تقرير شفو  من األمان  ال ام   شأن لدارة الربامج  

 3٠ للجن  اخلرباء ومواعيد ان قاد ا  اشرةجدول األعمال املؤقت للدورة ال ١8البند  ٠٠:١8-٠٠:١5
  للمناقش   

  

  اشـــــــــرةمذكرة من األمان  ال ام  تتضـــــــــمن مشـــــــــروت جدول األعمال املؤقت للدورة ال
 واملواعيد املقرتح  للدورة ال اشـــــــــــــــرة للجن  اخلرباء  E/C.20/2020/L.1للجن  اخلرباء ر

(E/C.20/2020/L.2)  
 ١٢٠ تاس  تقرير جلن  اخلرباء عن دورهتا ال ١9البند  
  للمناقش   

  
للجن  اخلرباء  تاســــــــــــــ  مذكرة من األمان  ال ام  تتضــــــــــــــمن مشــــــــــــــاريع قرارات الدورة ال

(E/C.20/2020/L.3)  
 3٠ اختتام الدورة  
 
 

 

https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/17
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/L.1
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/L.2
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/L.3

