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                اللجنة اإلحصائية
         واألربعون               الدورة التاسعة 

     ٨١٠٢          آذار/مارس    ٩- ٦
 )م( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 

                                                         بنود للعلم: تكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية
                                                                 تقرير فريق اخلرباء املعين بتكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية  

  
                    مذكرة من األمني العام  

  
                              ، يتشـ   األمـا المـام حيي  طـه  طــ     ٨٨٢ /    ٨١٠2                                   وفقـا  ملقـ ر اس ـال اصقتيـااال واصجتمـاع   

                                                                                           تق يــ  ف يــرب ا ـــيناب املمــا عتوامــه املم يمـــاغ افييــاكطن وا ي افطـــن املواءطــنق يقــدم ف يـــرب ا ــيناب   تق يـــ   
                                                                                لألءشــــلن الــــهب امــــل و ةــــا منــــر الــــدورة الاامنــــن واألرعمــــا ل  نــــن افييــــاكطن، وفقــــا ملقــــ ر ال  نــــن       مــــيج ا 

                                                                                ق واعتمـــدغ  نـــن ا ـــيناب املمنطـــن ااارة املم يمـــاغ ا ي افطـــن املواءطـــن ع ـــ  اليـــمطد المـــامل ،      ٠١٢ /  4٢
                   وا ي افطــن املواءطـــنق                                                           ، املبـــاال التيجط طــن ا مطـــن لا ــار المـــامل  ل مم يمــاغ افييـــاكطن   ٠١2 / ٦       مق رهــا 

                                                                                   وابفمـــافن ذل ذلــــ ، يــــيف  ف يــــرب ا ـــيناب مم يمــــاغ عــــن ت جطــــ   ع ـــ  تييطــــد املبــــاال التيجط طــــن ا مطــــن 
                                                                                             وتنفطرها،   املالع  حيمير من ا ذعداا النماذج ع   املطتيى القل ال، وعن تيلط  الدور التنططق  المام 

                                                   يياكطن وا ي افطن املواءطنق وال  نن مدعية ذل التنييـ                                          لألءشلن املضل و ةا   جمال توامه املم يماغ اف
                                                                                       ابلتقــدم الــرال هيــ ق  ف يــرب ا ــيناب   عم ــ  ع ــ  تي طــد اف ــار وتنفطــر ، وذل افيا ــن ع مــا  راب ف يــرب 

                                                        األءشلن   جمال توامه املم يماغ افيياكطن وا ي افطن املواءطنق       تنططرب        ا يناب   
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      مقدمة -     أوال 
                                           ، هءشـــشغ ةـــمبن افييـــاباغ التاعمـــن فاارة الشـــؤوي    ٠١٠ /  44                    قـــ ر ال  نـــن افييـــاكطن      عمـــال م -   ٠

                                           ، ف يرب ا يناب املما عتوامه املم يماغ افيياكطن     ٨١٠2                                          اصقتيااين واصجتماعطن ابألماءن المامن،   عام 
        ملم يمـــاغ                                                                             وا ي افطـــن املواءطـــن، الـــرال يضـــم هعضـــاب اـــياب مـــن األواـــا  امل نطـــن املمنطـــن ابفييـــاباغ هو اب

                                                                                         ا ي افطــن املواءطــن   الــدول األعضــابق ويقــدم ف يــرب ا ــيناب التقــاري  ذل جــه مــن ال  نــن افييــاكطن و نــن 
                                                                                             ا ــيناب املمنطـــن ااارة املم يمــاغ ا ي افطـــن املواءطــن ع ـــ  اليـــمطد المــامل    الـــدوراغ الطــنيين الـــهب تمقـــدها  

       من ماق   جه
                                                  لف يــــرب ا ــــيناب   متاعمــــن تنفطــــر اف ــــار المــــامل  ل مم يمـــــاغ                             وتتماــــه األهــــدا  وامل ــــام المامــــن  -   ٨

                 َّ               مو الم م هء  اطلبَّرب ع   املبـااراغ       ٨١٨١                                                      افيياكطن وا ي افطن املواءطن وتلبطق    جيلن تمداااغ عام 
                                                                                       األخــ ى، مــا   ذلــ  التمــداااغ األخــ ى، مــن قبطــه التمــداااغ ال راعطــن والتمــداااغ اصقتيــااين، وع ــ  

    ق    ٨١2١                     لتنمطن املطتدامن لمام            تنفطر خلن ا
                                                                                      و  هرا التق ي ، يقدم ف يرب ا يناب ميج ا لألءشلن الرال امل و ةا منر الدورة الاامنن واألرعما  -   2

  ،     ٨١٠2                                                                                      ل  نن، ما   ذل  النتاكج ال كطططن صجتماع  ال اعو، املمقيا   اتيج يمل   تش ين الااين/ءيفمين
                                                              التقــدم ازــ ق   تنفطــر اف ــار المــامل  ل مم يمــاغ افييــاكطن وا ي افطــن                              الــرال هع ــه فطــ  ف يــرب ا ــيناب عــن

                                                                                                املواءطن وا  يا ال امطن ذل تم ي  اليع  وعناب القدراغ والتنفطر   اطاق هرا اف ـارق وال  نـن مـدعية ذل 
                اعتمــاا وتنفطــر ،                                                                               افيا ــن ع مــا ةــرا التق يــ  والتنييــ  ابلتقــدم الــرال هيــ ق  ف يــرب ا ــيناب   ذعــداا اف ــار و 

                    ا ارين   هرا اليداق                          وابملشاورة الدولطن املطتم ة
  

                                                                      الدددورة البددابعة للجنددة اخلددرباء املعنيددة ودارة املعلومددات اجلغرافيددة املكانيددة علددد   -      اثنيا 
              الصعيد العاملي

          اورهتــا                                                                           هةــااغ  نــن ا ــيناب املمنطــن ااارة املم يمــاغ ا ي افطــن املواءطــن ع ــ  اليــمطد المــامل ،  -   4
                                         اب  ـــيا المم طـــن الـــهب يبـــرءا ف يـــرب ا ـــيناب لـــ  اة    ،    ٨١٠2                                     الطـــاعمن املمقـــياة   ءطييـــيرس   آ /ه طـــلال 

                                                                                              التماوي افق طم    الرتويج لتنفطر اف ار المامل  ل مم يماغ افيياكطن وا ي افطـن املواءطـن وتطـ طز م يـد 
                                     ه املمايري افيياكطن وا ي افطن املواءطنق                                                 من الضيب ع ط ، عطبه من ا ي قن الممه املتم قن عتوام

                               لتم يـــ  توامـــه املم يمـــاغ افييـــاكطن                                               وءيهــت  نـــن ا ـــيناب اب  ـــيا الـــهب تبـــرءا الـــدول األعضـــاب -   5
                                                                                          واملم يماغ ا ي افطن املواءطن، وة مت ع   مياص ن تنقطح وتنفطر اف ـار المـامل  ل مم يمـاغ افييـاكطن 

                                                                ــا ومــو وــج مييــد ل تشــيطه البطــا ل بطــاوغ والبطــاوغ اليصــفطن، مــو ذيــالب                           وا ي افطــن املواءطــن، عطــبه من
ــــــــ  مياج ــــــــن التحــــــــد غ  ــــــــاغ تقنطــــــــن قــــــــاارة ع                                                                            اصهتمــــــــام ل بطــــــــاوغ الضــــــــتمن، وومــــــــو هاواغ وعم ط

                                                                              ابلتوامـــه افق طمـــ  واوي افق طمـــ ، والن ـــ ،   هـــرا الطـــطاق،   هما ـــن  ـــداة ع ـــ  اصتفاقـــاغ         املتم قـــن
    طنق               واملمارااغ املؤاط

                                                                                   وهق غ  نن ا يناب عرتجط  ال  نن افيياكطن ع   تم ي  وصين ف يرب ا ـيناب مـن خـالل تيلطـ  الـدور  -   ٦
                                                                                      التنطــطق  المــام  مطــو األءشــلن املضــل و ةــا   جمــال توامــه املم يمــاغ افييــاكطن وا ي افطــن املواءطــن، 

                                    ل  اي افق طمطن التاعمن ل  نن ا يناب،                                                           ول  طئاغ افيياكطن افق طمطن من هجه ومو وتم ي  الش اجاغ مو ا
                                                  ، وم اعاة األمهطن املت ايدة لتوامه املم يماغ ا ي افطن     ٨١2١                                          عطبه من ا تنفطر خلن التنمطن املطتدامن لمام 
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                                                                                        وافيياكطن   اطاق ذاماج البطاوغ املطتمدة مـن الدرااـاغ اصاتقيـاكطن وامليـاار افااريـن واملم يمـاغ 
                  ا ي افطن املواءطنق

                                                                   االجتمدا  الرابدل ليريدق اخلدرباء املعدين بتكامدل املعلومدات اإلحصدائية واجلغرافيدة  -      اثلثا 
        املكانية

  ،     ٨١٠2                  تشــ ين الاــاين/ءيفمين     ٠١  و    ٩                  اــتيج يمل يــيم     ُ                              ُعقــد اصجتمــار ال اعــو لف يــرب ا ــيناب -   2
                              املمنطن عتوامه املمايري افيياكطن                                                               وااتضافت  هطئن افيياب الطييدينق وجاب اصجتمار صيقا  حل قن الممه 

                 ال  نـن اصقتيـااين       ٨١٠2                  تشـ ين الاـاين/ءيفمين    ٢  و    ٦                                           وا ي افطن املواءطن، الهب ةارجت   عقـدها يـيم   
                                                                                 ألورواب و نـــــــن ا ـــــــيناب املمنطـــــــن ااارة املم يمـــــــاغ ا ي افطـــــــن املواءطـــــــن ع ـــــــ  اليـــــــمطد المـــــــامل    موتـــــــ  

         ابلطييدق          افيياباغ
                                                                          د  من اصجتمـار   ااـتم ات ءتـاكج الـدورتا الطاااـن والطـاعمن ل  نـن ا ـيناب املمنطـن   ّ     ومتّاه اء -   ٢

                                                                                             ااارة املم يماغ ا ي افطن املواءطـن ع ـ  اليـمطد المـامل  وءتـاكج اوراغ ال  نـن افييـاكطن املتم قـن ابف ـار 
                     عتنطـطرب األءشـلن   اـطاق                                                                       المامل  ل مم يمـاغ افييـاكطن وا ي افطـن املواءطـن، و  مناقشـن الطـبه الوفط ـن

                           التوامـــــه ذاغ اليـــــ ن ابملم يمـــــاغ                     ، و ـــــري ذلـــــ  مـــــن هءشـــــلن    ٨١٨١                           التحضـــــري  يلـــــن التمـــــداااغ لمـــــام 
   ،        واليناقيــه   ،       وهملاءطــا   ،             ع ــدا )هاــرتالطا    ٠5          مشــارجا مــن     ٨٩                                         افييــاكطن وا ي افطــن املواءطــنق ويضــ  اصجتمــار 

                                        واملم وـــن املتحـــدة لينيلاءطـــا الم مـــ  وهي لنـــدا    ،       واملوطـــط    ،     وجنـــدا   ،       والف بـــا   ،      وف ءطـــا   ،       والطـــييد   ،       وعيلنـــدا
                             والطـاابي(، وسـال من مـاغ ذق طمطـن    ،                       والـيص غ املتحـدة األم يوطـن   ،     واءنـد   ،          وءطيقي نـدا   ،        والن ويج   ،        الشمالطن

                                                                                       واولطــن )ةــمبن افييــاباغ، وال  نــن اصقتيــااين ألف يقطــا، وال  نــن اصقتيــااين ألورواب، وصــندوق األمــم 
                                                                    ملوتـ  افييــاك  لال ـاا األوروم( ومــن ةـبون  نــن ا ـيناب املمنطــن ااارة املم يمــاغ                  املتحـدة ل طــواي، وا

                                                        ا ي افطن املواءطن ع   اليمطد المامل  التاعمن ل قلار ا اصق
                                                                              ووقــف ف يــرب ا ــيناب ابلتفيــطه التلــير احلـــاي لا ــار المــامل  ل مم يمــاغ افييــاكطن وا ي افطـــن  -   ٩

                        ملطاكه ال كطططن التالطن:                     املواءطنق وقد مت  ديد ا
ِ  ل                                                              ُيِشـــدل ابلفمـــه اعـــم قـــيال ااخـــه األواـــا  افييـــاكطن الماملطـــن لا ـــار وهعمـــال ف يـــرب     )ه(   ُ

                                                                              ا يناب، ولون مثن ياجن ذل ق اة املشارجن ومطتيى التاقطف   األواا  ا ي افطن املواءطن؛
                اال اف ـار ا مطـن                                                         جي  هي ي ج  ف يرب ا يناب ع   ومو التفاصطه الهب تقيم ع ط ا مب    ) ( 

                                                                                 حبطــــن اوــــن ااــــتتدام  عفمالطــــن   التنفطــــر ع ــــ  اليــــمطد الــــي ا، وص اــــطما لــــدعم جيلــــن التمــــداااغ 
  ؛    ٨١2١                                 وتنفطر خلن التنمطن املطتدامن لمام       ٨١٨١     لمام

  َّ                                                                           هيَّــد ف يــرب ا ــيناب عقــية ءتــاكج ي قــن الممــه املمنطــن عتوامــه املمــايري افييــاكطن وا ي افطــن     )ج( 
                                        الـهب يـداغ   ي قـن الممـه، ووافـرب ع ـ  املطـامهن    ل  َّ                                 هلق َّ ما اط  ال مـن الممـه وهءشـلن التمـاوي           املواءطن، و 

                                                                             يطاما همون وة و ااك  املن ماغ الدولطن والب داي ع   املطامهن هيضا   ت   املشاريو؛
              قطمت  وفاكدت                                                                ووافرب ف يرب ا يناب ع   مياص ن تم ي  اف ار واعم  وتيمطح  من يطن    )ا( 
ُ                 اارتاتط طن اصتياصغ الشام ن الهب ُوممت خالل اصجتمار؛      ابتبار                                 
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                                                                         اـــي  ين ـــ  ف يـــرب ا ـــيناب     يقـــن التمـــاوي مـــو الشـــ جاب لتم يـــ  تنمطـــن القـــدراغ عيطـــن   ( ه ) 
                                                                                            التموا من التوامه املطتدام ل مم يماغ افيياكطن وا ي افطن املواءطن، وص اطما لدعم جيلن التمداااغ 

  ؛    ٨١٨١     لمام 
                                                               م تياــطو ءلــاق ف يــرب ا ــيناب، ء ــ ا ألءــ      يقــ  ألي ييــبح ف يــرب التنطــطرب       اــي  يــت    )و( 

                                                                    الشامه  مطو األءشلن   جمال توامه املم يماغ افيياكطن وا ي افطن املواءطنق
                           والوطفطن الهب اتيف  ةا ف صا       ٨١٨١ ُ                                             وُقدمت   اصجتمار ع وت عششي جيلن التمداااغ لمام  -    ٠١

                                                               ةـــ وع ا   تنفطـــر هءشـــلن التمـــداا الي نطـــن، ص اـــطما فطمـــا يتم ـــرب عتوامـــه                           لتنمطـــن قـــدراغ ل ب ـــداي لـــدى
                                                                                      املم يمـــاغ افييـــاكطن وا ي افطـــن املواءطـــنق ومـــن النقـــا  اءامـــن الـــهب قـــدمت   املناقشـــن الاليقـــن هـــ  هي 
                                                                                     املشارجن مو وجاصغ رام ا  اكز مل توـن ءشـا ا متشصـال   جاـري مـن األج ـ ة افييـاكطن الي نطـنق وجـاي 

                                                                                  نــاس تيافــرب   ا راب فطمــا عــا الــدول األعضــاب الــهب يضــ غ اصجتمــار ع ــ  مــ ورة املشــارجن ا ي، و   ه
                                                                                          هيطــاي جاــرية، لوفالــن هي يوــيي اصتيــال التقــا جطــدا فطمــا عــا اليجــاصغ املمنطــن اب ي افطــا املواءطــن وراــم 

                       اغ املقب ــن، ووجــيا ةــ جاب                                                               ا ــ اكز وافييــاباغ وهوــا تممــه ع ــ   قطــرب ءتــاكج جطــدة مــن جيلــن التمــداا
                                                                              مشـــــرتجا مـــــن ا  ـــــاغ املاكـــــن الدولطـــــن واليجـــــاصغ اف اكطـــــن اوـــــن م اصاـــــتفااة مـــــن عالقـــــاهتم   تـــــيفري 

                                                                             والتشــ طو مــن هجــه ومــو وــج يقــيم ع ــ  م يــد مــن التمــاوي والتوامــه عــا اليجــاصغ افييــاكطن       الــدعم
          املواءطنق           وا ي افطن

ّ  وقــد هتــ    وقتـــ  متامــا جـــّه  -    ٠٠                                                          مــن ذقـــ ار مبــاال اف ـــار المــامل  ل مم يمـــاغ افييــاكطن وا ي افطـــن                      
                                        ذذ هصبحت احلاجن ماان ذل هرا الممه مـن هجـه                                                  املواءطن والممه ا ارال ع   ومو تفاصط  ا ال كطططن،

                                                          ق ومت افقـــ ار هيضـــا ابألمهطـــن الباليـــن ل تمـــداااغ   عنـــاب واعـــم هاـــاس     ٨١٨١                        اعـــم جيلـــن التمـــداااغ لمـــام 
                                   ق وهــــ  هامــــن ع ـــ  وجــــ  ا يــــيص لــــدعم ذ ــــار     ٨١2١                                تم قــــن للــــن التنمطــــن املطـــتدامن لمــــام           البطـــاوغ امل

                                                     ألي اف ـــار المــامل  ل مم يمــاغ افييــاكطن وا ي افطــن املواءطـــن    ا    ء ــ        ٨١2١                         املؤةــ اغ الماملطــن  لــن عــام
                                                                              يدعم ذءتاج البطاوغ وتينطف ا، ع   يد اياب، فطما يتم رب ابملنا رب ا ي افطن الييريةق 

                                                                                   ومن ت   املناقشن، اتفرب ف يرب ا يناب ع   تيجطـ  راـالن عطـطلن وركططـطن ذل ال  نـن افييـاكطن،  -    ٠٨
                                                                                        تفطد حيء  ينبي  مجو جافن البطاوغ الياراة   ا الغ الييداغ افيياكطن هو رعل ا ميقو م جم ، وهي 

          )ر( ا اصن                القطمتا )س( و                                     ذءتاج افيداثطاغ ا ي افطن املواءطن ذاغ                               هرا ما اطتطح،   ظ و  ماالطن،
          عوه ا هق 

                                                                                 وقبه عقد اجتمار ف يرب ا يناب، ةارس جاري من األعضاب   ي قـن الممـه املمنطـن عتوامـه املمـايري  -    ٠2
                                                                                          افيياكطن وا ي افطن املواءطن، الهب ااعد جاري من األعضاب هيضا   تن طم ا وتططـريهاق و  مـيب التـياقي 

                                                                   خيناب ا ي افطا املواءطن، هاتيت ي قن الممه ف صن ف يدة ل  اة التماوي عا                         ا طد عا خيناب افيياباغ و 
                                                                                      األواــــا  افييــــاكطن واألواــــا  ا ي افطــــن املواءطــــن، وص اــــطما عشــــشي النمــــاذج واأل ــــ  واملمــــايري التقنطــــن، 

                                 ي تبز ةا من ميل حاغ وءقا  تقا وق    وما
    َّ                                     وهقــ َّ الوطفطــن الــهب تقــيم ةــا عشــوه مباةــ  تططــري                                       وء ــ  ف يــرب ا ــيناب جــرل    ءتــاكج اصجتمــار -    ٠4

                                                                                               تم ي  اف ار المامل  ل مم يماغ افيياكطن وا ي افطن املواءطنق وءتط ن لرل ، هيد ف يـرب ا ـيناب عقـية ق اة 
                                                                                     تمــاوي ت ــ  األواــا  وعم  ــا   جمــال التشــيطه البطــاق ووافــرب ف يــرب ا ــيناب هيضــا ع ــ  املطــامهن، يطامــا 

                                                                            يا، وةـ و اـاك  املن مـاغ الدولطـن والب ـداي ع ـ  املطـامهن هيضـا فط ـاق وي فـت ف يـرب              همون،   ت   ا
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                                                                                       ا ـــيناب اءتبـــا  ال  نـــن افييـــاكطن ذل م فـــرب هـــرا التق يـــ ، الـــرال يتضـــمن قـــياكم ابملشـــاريو القيـــرية األجـــه 
              اصغ يتمــا فط ــا                                                                           واملشــاريو الليي ــن األجــه املقرتيــن   ي قــن الممــه والــهب هق هــا ف يــرب ا ــيناب ابعتبارهــا جمــ

   مـن                                                                                         تم ي  قاع طن التشيطه البطاق واي  يتم ذعالغ  نن ا يناب ابلقاكمن وحيال تقدم   ق   ت   املشـاريو
           وذق ارهاق             هجه تيجط  ا

                                                                              وخالل اصجتماعاغ اصفرتامطن الهب عقدغ قبه ميعد اصجتمار ال اعو   اتيج يمل، وافـرب ف يـرب  -    ٠5
                                                                 قـن عام ـنق وي جـ  جـه ف يـرب من ـا ع ـ  ومـو مبـده وايـد مـن املبـاال ا مطـن                       ا يناب ع   تشوطه سطن هف

                                                                                 المـــامل  ل مم يمـــاغ افييـــاكطن وا ي افطـــن املواءطـــنق و  اصجتمـــار ال اعـــو لف يـــرب ا ـــيناب، ع مـــت        لا ـــار
         فط ــا                                                                                     األف قـن المام ـن ءتـاكج الن ـ  يالطــا   ا ياءـ  األاااـطن لوـه مبـده، واســاصغ ازـداة ملياصـ ن الن ـ

                                                 ُ                                      ل واألعمال وا لز الهب ينبي  اصاتم ار   تنفطرهاق اي  تُنش  ع   امليقـو الشـبو  ل  نـن ا ـيناب املـياال 
ِ  ذ                                                           الــهب عمم ــا ت ــ  األف قــن هو تُمِــدذها، مــا   ذلــ  ارااــاغ احلــاصغ افف اايــن القل يــن وافق طمطــنق واــي    ُ                        

ُ        ل                     تلدعم ت   املم يماُغ اعتماال اف ار وتنفطر  من خالل                                           تيفري التيجط    جمميعن من املطاراغ املمونن و     ل               
                                                                                     ابه تم ي  املمارااغ الط طمن، ةد  اعم الب داي لتحقطرب التنفطر األماه من ءقا  عدب متنيعنق

 ُ                                                                                     ويُمتين تم ي  املمارااغ الط طمن عني ا ابله األمهطن لدعم تنمطن القدراغ ا ي افطن املواءطن ااخه  -    ٠٦
ــ َّ حيمهطتــ    متوــا عم طــن افعــالغ                     الب ــدايق وهــي يوتطــ  ه                                    ُِ  َّ                         مهطــن خاصــن   منــا رب ماــه هف يقطــا، يطــن هُِق

                           ، عطــــبه من ــــا، مــــاال ، ااــــتتدام     ٨١2١                                                    ميجــــ  ذ ــــار املؤةــــ اغ الماملطــــن  لــــن التنمطــــن املطــــتدامن لمــــام 
          التينطفق        هاالط 

ــــر اف ــــار المــــامل  ل مم ي  -    ٠2              مــــاغ افييــــاكطن                                                                   وهفــــااغ هاــــرتالطا والطــــييد وف ءطــــا حيوــــا تقــــيم عتنفط
                                                                                           وا ي افطن املواءطن، الرال ييف  اصاتفااة من هوج  الوفابة   عم طن ذءتاج افيياباغ، من خالل تنفطر 
                                                                                      اف ــار، ويتـــطح هيضـــا   اليقــت ءفطـــ   طـــا تبــاال املم يمـــاغ افييـــاكطن وا ي افطــن املواءطـــن وتوام  ـــا 

                               ع ـــ   طـــا جفـــابة رصـــد مؤةـــ اغ ههـــدا                                              اليجـــاصغ الي نطـــن و  ااخ  ـــاق ويممـــه اف ـــار هيضـــا    عـــا
          املطتدامنق        التنمطن
                                                                          واي  يويي من املمون ومو مباال اف ار وذءشاب املمارااغ الط طمن مـن خـالل ااـتتدام  -    ٠٢

                                                                                               املمايري ال اهنن واملطت دة، وه  عم طن ين   ذلط ا ف يرب ا يناب ابعتبارها ههم هولي ت ق ولرل ، اي  ين   
                         األخ ى ذاغ األوليين األاىنق                                             ومو عم طن رمسطن ل تييطد و   اكفن من املشاريو                 م ة هخ ى صيقا    

  ،     ٨١٠2                                                                           وء   ف يرب ا يناب   اليصين املنقحن املقدمن ذلطـ  مـن ال  نـن افييـاكطن   آذار/مـارس  -    ٠٩
      ب ع ـ                                      ق واتفرب ف يـرب ا ـيناب ع ـ  هي ي جـ  األعضـا    ٨١٠2                                     والهب هيدهتا صيقا  نن ا يناب   آ /ه طلال 

ّ                                                            املشارجن مو اءطئاغ الدولطن الهب يشّوه توامه املم يماغ افيياكطن وا ي افطن املواءطن ج با من وص هتا،                                  
                                                                                  والــهب يشــارس فط ــا ابلفمــه جاــري مــن األعضــاب، وذلــ  مــن خــالل تم يــ  املــياا افعالمطــن والتشــ طو ع ــ  

                             طـــط  لألخــر ع مـــام املبــاارة   هـــرا                                                       مياصــ ن التيعطـــن مــن جاءـــ  هعضــاب ف يـــرب ا ــينابق وقـــد تليعــت املو
                                                                               ا اءــ ، مــن خــالل ومــو قاعــدة ممــار ، وعمطــو املــياا افعالمطــن، و طــا امليقــو الشــبو  واعــم ءشــ  

                                                                            املم يماغ عن األيداث املتي ن ابيتطاجاغ ف يرب ا يناب وا  اغ الفاع ن ع   ءلاق هواوق
                                    م يــدا مــن التشــاور مــو املطــتمم ا مــن هجــه                                         واــي  يتضــمن عــ ومج الممــه احلــاي لف يــرب ا ــيناب  -    ٨١

                                                                                          تقططم جدوى وفمالطن اف ار المامل  ل مم يماغ افيياكطن وا ي افطن املواءطن، جمـا اـي  يتضـمن الممـه 
                                        عششي الرتمط  ا ي ا ، وا ييصطن، والتيعطنق
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                         االستنتاجات وآفاق املبتقبل -       رابعا 
اّـــت  نـــن ا ـــيناب امل   ٠١2 / 2          املقــ ر  -    ٨٠                                                 منطـــن ااارة املم يمـــاغ ا ي افطـــن املواءطـــن ع ـــ  اليـــمطد    لّ               ، يل

                                                                                            المامل   اوا افق طمطن ع   ااتم ار التياصه والتمامه مو ء رياهتا افق طمطـن المام ـن   جمـال افييـاباغ 
                                                                                                من هجه مياص ن تم ي  الش اجاغ الماملطن وتنفطر اف ار المامل  ل مم يماغ افيياكطن وا ي افطن املواءطنق 

 ُ   َّ                                                                                   ويُلبَّرب اف ار المامل  ل مم يماغ افيياكطن وا ي افطن املواءطن ع   البطئاغ از طنق وتقيم ع داي  -    ٨٨
                                                                                     ماه هارتالطا واملوطط  والطييد وف ءطا ابفعالغ عن عارةا   اـطاق تنفطـر اف ـار، األمـ  الـرال يفضـ  

                                الطــ طمنق ومــو م اعــاة مــا اــبرب، قــدم                                                          ذل ظ ــير هفوــار متممقــن تتم ــرب عتوططــف اف ــار وتنقــطح املماراــاغ
              هما ـــن مـــن واقـــو       ٨١٠2                                                                  األعضـــاب الـــرين يضـــ وا اصجتمـــار ال اعـــو لف يـــرب ا ـــيناب   تشـــ ين الاـــاين/ءيفمين 

                                وتنفطر  صيقا    مجطو هكاب الماملق                                                     ع داوم، فشا ميا   تباال املمار  املتم قن ابعتماا اف ار
                                                      نــن ا ــيناب املمنطــن ااارة املم يمــاغ ا ي افطــن املواءطــن ع ــ                               وعفضــه ج ــيا ف يــرب ا ــيناب، تياصــه  -    ٨2

                                                                                       اليــمطد المــامل ، الممــه مــو ال  نــن افييــاكطن ع ــ  تياــطو ءلــاق اف ــار المــامل  ل مم يمــاغ افييــاكطن 
                            املم يمـــاغ افييــــاكطن واملم يمــــاغ                                                             وا ي افطـــن املواءطــــن ابعتبـــار  آلطــــن متطـــقن عاملطــــا ل تموــــا مـــن توامــــه

           ن املواءطنق       ا ي افط
                                                                             وال  نــن مــدعية ذل هي  ــطز ع مــا ابلتق يــ  وابلتقــدم ازــ ق   عمــه ف يــرب ا ــيناب، مــا   ذلــ   -    ٨4

                                                                                             قاكمن املشاريو القيرية األجه واملشاريو الليي ن األجه عيطيت ا امل فقن، وابملشيرة املقدمن من ف يرب ا ـيناب 
                                             لييداغ افيياكطن هو رعل ا ميقو م جمـ ، وهي هـرا                                           حيء  ينبي  مجو جافن البطاوغ الياراة   ا الغ ا

          )ر( ا اصـــن                                                     ذءتـــاج افيـــداثطاغ ا ي افطـــن املواءطـــن ذاغ القطمتـــا )س( و                       اـــطتطح،   ظـــ و  ماالطـــن،   مـــا
     ا هق    عوه

  



E/CN.3/2018/33 
 

 

17-22639 7/8 

 

      املرفق
                                                                                تـــ ا فطمـــا ي ـــ  قاكمـــن ابملشـــاريو افييـــاكطن وا ي افطـــن املواءطـــن القيـــرية األجـــه والليي ـــن األجـــه  
                                                                                    تشــيطه البطــا وامليصــ  عــ    ي قــن الممــه املمنطــن عتوامــه املمــايري افييــاكطن وا ي افطــن املواءطــن،           القاع ــن ل 

                                                                                           الــهب ةــارجت   عقــدها ال  نــن اصقتيــااين ألورواب و نــن ا ــيناب املمنطــن ااارة املم يمــاغ ا ي افطــن املواءطــن 
                                    م يمــــاغ افييــــاكطن وا ي افطــــن املواءطــــن                          َّ                            ع ــــ  اليــــمطد المــــامل ، وهق َّهــــا ف يــــرب ا ــــيناب املمــــا عتوامــــه امل

         ال اعو:          اجتماع ا
 

                                        املشاريل املقرتحة القصرية األجل وعالية األثر   
                                                                     مش ور الطه املبتدكا   ااتتدام ممايري الياـز ا يـ ا  املوـاين والياـز افييـاك      )ه( 

             ع   يد اياب؛
ــــن لوــــال الياــــلا تيــــف عبطــــا ن الــــرتاعز    ) (                  عــــا ه ــــ  جــــه من مــــا                                               ومــــو مــــياا ذعالمط
         وممايري ؛       و اذج 

                                             ِّ                            ذجــ اب عم طــن ع يبطــن لتحديــد ا طــاراغ املتم قـــن ابزــدِّااغ الااعتــن ةــد  رعــز النـــياتج     )ج( 
                                           افيياكطن افمجالطن ابملنا رب ا ي افطن القطااطن؛

  ن                                                                            التماس الف ص ل ممه ع   املطاكه املتي ن عتباال البطاوغ عل يقن التشيطه البطا، م    )ا( 
                                  قبطه ذعداا تيصطف ل مناوين واملباين؛

                                                                 طا ذمواءطن اجتشا  األاواغ ا ي افطن املواءطن الهب تطتند ذل املمايري؛  ( ه ) 
                                                                            ومو تيجط اغ عششي جطفطن خت ين اليااكه وال واعز املتي ن ابمل اجـو ا ي افطـن املواءطـن     )و( 

                                   قياعد البطاوغ افيياكطن احلالطن؛
                                                            لمم طن تباال البطاوغ عا املن ماغ افيياكطن وا ي افطن املواءطن؛        ومو خملز     )ق( 
                                                                       ارااــن يـــاصغ اصاـــتتدام املقـــاري املتم قـــن عتلبطـــرب تونيليجطـــاغ الشـــبواغ التق طديـــن     )ح( 

                                                 ا ي افطن والناةئن، وص اطما ابلنطبن لنش  افيياباغ؛
                     ملمـــايري ال مسطـــن ل من مـــن                                                 ارااـــن مطـــاراغ اصءتقـــال، ااخـــه األواـــا  افييـــاكطن، ذل ا    ) ( 

                                                                                            الدولطــن لتييطــد املقــايطال والفياكــد النامجــن عنــ  فطمــا يتيــه ابلنمــاذج واأل ــ ، ذمــافن ذل ااــتتدام القــاكم 
     ٠54                                                                                          من ــا، مــن قبطــه املمــايري الــهب هصــدرهتا ال  نــن التقنطــن التاعمــن ل من مــن الدولطــن لتييطــد املقــايطال رقــم 

                                             الياثكرب   اساصغ الت ارين واليناعطن وافاارين؛                                   املتم قن ابلمم طاغ وعناص  البطاوغ و 
 

                     املقرتحات الطويلة األجل  
                                                                      الن ـــــ    الل يقـــــن الـــــهب اوـــــن ةـــــا عطـــــاي المم طـــــاغ واملم يمـــــاغ ا ي افطـــــن املواءطـــــن       )ال( 

                                                                                ااتم ات النميذج المام فج اباغ الممه افيياكطن والنميذج المام ل مم يماغ افيياكطن؛
                                                               فييــــــاباغ فطمــــــا عــــــا األف قــــــن الماملطــــــن املمنطــــــن ابلبطــــــاوغ ا ي افطــــــن املواءطــــــن        ذاراج ا    )س( 

                              األاااطن، التاعمن ل  نن ا يناب؛
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                                                                    التش طو ع   ق اة التماوي عششي األءشلن املتم قن عط الغ المناوين واملباين؛    )ل( 
            غ افييـاكطن                                                             الن     البطاوغ اليصفطن األاااطن املشـرتجن فطمـا يتيـه ييـ ا  ابلبطـاو    )م( 

                  ا ي افطن املواءطن؛
                                                                       مياصــ ن اصتيــال والتمــاوي عشــشي ذعــداا مــياا لشــ ح خمت ــف النمــاذج واأل ــ  واملمــايري     )ي( 

                                                          املطتتدمن   جال اليالا، اباتتدام املشاريو المم طن هاااا لرل ق
 


