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 إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالميةب المعنية اللجنة
 ة األولىالدور

 2011 رأآتوب/تشرين األول 26
 *المؤقت األعمال جدول من 2 البند
 أخرى تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار

   
  دورةال أعمال تنظيم  

 
 تنظيم أعمال الدورة 

 
 مذآرة من األمانة العامة  

 
دَّ - 1 دورة  ُأع ال ال رح ألعم يم المقت ى التنظ ة األول إدارة  للجن ة ب المعني

 بمقررات الجمعية   عمًال) انظر المرفق  (المعلومات الجغرافية المكانية العالمية   
ي  سير النظر ف ة تي صلة بغي اعي ذات ال صادي واالجتم ة والمجلس االقت العام

 . ة للجنةصبنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح والخدمات المخّص

تشرين  26 ربعاء،م األ  للجنة يو  األولىدورة  لن ا موتعقد الجلسة األولى     - 2
 . ية آوريا في سيول، جمهور30/13، الساعة 2011ر أآتوب/األول 

_________________ 
* E/C.20/2011/1. 
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 المرفق 

 تنظيم األعمال المقترح  
 

  

( 

اءاأل شرين 26 ،ربع ت
    2011أآتوبر /األول

 بعد الظهر
 )30/13-30/17(  

 
 1البند 

 افتتاح الدورة
 انتخاب أعضاء المكتب

 30                  
 

 2البند  
ة          سائل تنظيمي ال وم إقرار جدول األعم

  أخرى
    

  
شروح  ت وال ال المؤق دول األعم ج

)E/C.20/2011/1(  

  
ن ذآرة م يم م ن تنظ ة ع ة العام  األمان

  )E/C.20/2011/L.1(أعمال الدورة 
  إقرار اختصاصات اللجنة 3البند  
    
  )E/C.20/2011/2( اختصاصات اللجنة  
                 30         النظام الداخلي لّلجنة  4البند  
    

  
ن األم  ذآرة م ا  ة ت العامةنام ل به حي

  )E/C.20/2011/3 (م الداخلي لّلجنةالنظا

 
دة      5البند  م المتح ؤتمر األم ة لم ساهمة اللجن م

 20+ ريو-للتنمية المستدامة 
  45                   

    

 

ن األم    ذآرة م اميم نن الع ساهمة   ع م
ة    دة للتنمي م المتح ؤتمر األم ة لم اللجن

  )E/C.20/2011/4 (20+ ريو-المستدامة 

 
 6 لبندا

 
ة في          تتناولها اللجن قائمة المسائل التي س

 دوراتها القادمة
  30                 
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( 

  

ن   ة ع ة العام ن األمان ذآرة م ة م قائم
ي    ة ف تتناولها اللجن ي س سائل الت الم

  )E/C.20/2011/5( دوراتها القادمة

 
 7البند 

 

ع   دى الرفي ال المنت تعراض أعم اس
ات    شأن إدارة المعلوم ستوى ب الم

 الجغرافية المكانية العالمية
     15               

 
    
  تقرير شفوي  
               15       التشاور بشأن خرائط األمم المتحدة 8البند  

    

  
خرائط األمم   عن   ن العام ي األم تقرير من 
  )E/C.20/2011/6 (ةالمتحد

 
 9البند 

 
دورة    و المؤقت األعمال جدول تواريخ لل

 الثانية لّلجنة
  15              

 
    

  

 جدول تتضّمن  مذآرة من األمانة العامة     
ة     و المؤقت األعمال تواريخ للدورة الثاني
  )E/C.20/2011/L.2 (لّلجنة

             30     عن دورتها األولىاللجنة تقرير 10البند  
    
  اختتام الدورة  

 


