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بنود للمناقشة واختاذ القرار: تكامل املعلومات 
 اإلحصائية واجلغرافية املكانية

   
 املعين بتكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانيةتقرير فريق اخلرباء   

  
 مذكرة من األمني العام  

 
وللممارســــاس الةــــارق ا مت ــــر  األم   2019/210وفقاً ملقرر اجمللس االقتصــــااال واالجتماع   

ّدأب فرمق تقرمر فرمق اخلرباء املعين رتكــامـ  املعلتمـاس ائيصــــــــــــــــاة ــ  وا  راف ــ  املكــا  ــ   ومقــ العــاأب  حي ل ــ 
اخلرباء يف تقرمره متجزاً لأل  ــــــــــل  ال  اذــــــــــللني لا من  الدورة اخلمةــــــــــ  لل ن  ائيصــــــــــاة  ا وفقاً ملقرر 

  وركز فرمق اخلرباء على وذــــــــــــني الصــــــــــــ    النواة   ائصار العامل  للمعلتماس ائيصــــــــــــاة   50/124 الل ن 
لدعم اجملمتع   2022-2020وا  راف   املكا   ا وعلى تنق ح اختصـــــــــــــا ـــــــــــــات  ووذـــــــــــــني خل  عمل  لل  ة 

حي التاســــــــع  من ت  ــــــــل  التن    واالعتماا ف ما متعلق  تدا  التنم   املةــــــــتدام  وجتل  تعداااس الةــــــــكا
ّث  تيد األتدا  املريل   الرة ةـــــــ   ل رمق اخلرباء يف اال تواء من وذـــــــني ائصار 2020 واملةـــــــاكن لعاأب   وَتم

العامل  واعتمااه من قب   ن  اخلرباء املعن   إباارة املعلتماس ا  راف   املكا    على الصــــع د العامل   تج  
  والل ن  مدعتة إىل أتم د 2019ة يف آب/تغةـــلس املعقتا ال ال اخت ت  يف اورهتا التاســـع  9/106 مقررتا
وائياص  علما رتقرمر فرمق اخلرباءا  الصـــــــــــاار عن  ن  اخلرباء ر ـــــــــــ حي اعتماا ائصار العامل  9/106املقرر 

ذلك التقدأب ال ال تيرزه يف تكام  املعلتماس ائيصــاة   وا  راف   املكا   ا واختصــا ــات  املنقح ا  يف  ا
  2022-2020ة وخل  عملوا لل   

 
  

 

 * E/CN.3/2020/1  

https://undocs.org/ar/A/RES/50/124
https://undocs.org/ar/A/RES/50/124
https://undocs.org/ar/A/RES/50/124
https://undocs.org/ar/A/RES/50/124
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1


 E/CN.3/2020/25 

 

2/9 19-22141 

 

 تقرير فريق اخلرباء املعين بتكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية  
  

 مقدمة - أوال 
ائيصـــاة   ا مت لف فرمق اخلرباء املعين رتكام  املعلتماس 44/101عمالً  قرر الل ن  ائيصـــاة    - 1

الدول  وا  راف   املكا    من تعضـــــــاء من األوســـــــائ املون   ائيصـــــــاة   وا  راف   املكا    على الةـــــــتاء يف
ا تقارمر إىل ك  2013األعضــــــاء واملنلماس الدول   ذاس الصــــــل   ومقّدأب فرمق اخلرباءا من  إ  ــــــاة  يف عاأب 

علتماس ا  راف   املكا    على الصـــــــــــــــع د العامل  يف من الل ن  ائيصـــــــــــــــاة   و ن  اخلرباء املعن   إباارة امل
 الدوراس الةنتم  لك  منوما 

وتتمثـــ  األتــدا  والتاــاةف العـــامــ  ل رمق اخلرباء يف متـــارعـــ  تن  ـــ  ائصــار العـــامل  للمعلتمــاس  - 2
الةــــكاحي ائيصــــاة   وا  راف   املكا   ا واعم جداول األعمال ائقل م   والعامل   من قب   جتل  تعداااس 

  وابئذــــــــــــــــافــ  إىل ذلــكا وعماًل  قرر 2030وخلــ  التنم ــ  املةـــــــــــــــتــدامــ  لعــاأب  ا2020واملةــــــــــــــــاكن لعــاأب 
ا جرى تعزمز والم  فرمق اخلرباء ل صـــــــبح فرمق التنةـــــــ ق ال ـــــــام   م ني األ  ـــــــل  يف  ال 48/108 الل ن 

 تكام  املعلتماس ائيصاة   وا  راف   املكا    
التقرمرا مقّدأب فرمق اخلرباء متجزاً لأل  ـــــل  ال  اذـــــللني لا من  الدورة اخلمةـــــ  لل ن ا ويف ت ا  - 3

ا 2019 تغةلس  ا يف ذلك املقرراس الصاارة عن الدورة التاسع  لل ن  اخلرباء املعقتاة يف   تمترك يف آب/
ك  املتحدة لربملا  ا العلمى والنتاةج الرة ةــــ   لالجتماس الةــــااس ل رمق اخلرباء املعقتا يف ما  ــــةــــ  ابململ

  وقاأب فرمق اخلرباء يف اجتماع  الةــااس ابســتعراان رر مج 2019وتمرلندا ال ــمال   يف ت ــرمن األول/تكتترر 
اخلرباءا واستعران ا وتا ائقل م    عمل  وتتي ده عق  اعتماا ائصار ائيصاة  يف الدورة التاسع  لل ن 

ائصار ائيصاة ا كما  لر يف القضااي األوسني  دراس واعتمااتا يف س اقالرام   إىل تعزمز ت  ل  رناء الق
 املكاين   ا  رايف -  لاًقا ذاس الصل  رقارل   الت     التباايل ائيصاة 

والل ن  مدعتة إىل ائياص  علماً ابلتقدأب ال ال تيرزه فرمق اخلرباء يف تكام  املعلتماس ائيصاة    - 4
 ائيصاة   الصاار عن  ن  اخلرباء ر  حي اعتماا ائصار 9/106أتم د املقرر وا  راف   املكا    و

  
 اإلطار العاملي للمعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية - اثنيا 

 آب/ لتيظ يف املنتدى العامل  املعين رتكام  املعلتماس ائيصاة   وا  راف   املكا   ا املعقتا يف - 5
ياج  ملح  لتذــــني آل   تتل  على ســــب   املثال  ــــك  إصار مرجع  عامل  ”ا تحي تناك 2014تغةــــلس 

لإليصـــــــــــــــــاءاس واملعلتمـــاس ا  راف ـــ  املكـــا  ـــ  لتحق ق االتةـــــــــــــــــاق ر   ج إ تـــا  املعلتمـــاس ا  راف ـــ  
  (1)“وائيصاءاس وحتق ق تكاملوا

ا    تلب ً  هل ه احلاج   ورت ـــــ   وقد ُوذـــــني ائصار العامل  للمعلتماس ائيصـــــاة   وا  راف   املك - 6
إصارًا للعاملا فإ   مت ح تكام   متع  من الب ا س املةــــتقاة من األوســــائ ائيصــــاة   واألوســــائ ا  راف   

من  املكا    على يد ستاء  وميّكن ائصارا من خالل تلب ق مبااة  اخلمة  وعنا ره األساس   الداعم ا
__________ 

 http://ggim.un.org/meetings/2014-Global_Forum/documents/Summary-Report%20of%20 ا ــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــر  (1) 
the%20Global%20Forum.pdf  

https://undocs.org/ar/A/RES/44/101
https://undocs.org/ar/A/RES/44/101
https://undocs.org/ar/A/RES/44/101
https://undocs.org/ar/A/RES/44/101
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وميكن رعد ذلك امج الب ا س الناجت  دة يف الة اق ا  رايف واملكاين  إ تا  ر ا س إيصاة   منةق  ومتي
مني املعلتماس ائيصــــاة   وا  راف   املكا    وغمتا من املعلتماس لالســــ  ــــاا لا يف عمل   اختاذ القراراس 

ول األعمال اســـــتنااا إىل الب ا س وت ةـــــمتا اعًما لألولتايس ائااة   على الصـــــع دمن ا ل  والتصين وجدا
  2030وخل  عاأب  2020ا من قب   جتل  تعداااس الةكاحي واملةاكن لعاأب العامل  

ويف تعقاب تلتمر ائصار ر ــــــك  متســــــني على مد فرمق اخلرباءا ال ال تامج ائر ــــــاااس وصل   - 7
تماس امل ــــــــترة من ك  من الل ن ا ال  َتث  األوســــــــائ ائيصــــــــاة  ا و ن  اخلرباءا ال  َتث  توســــــــائ املعل

ا  راف   املكا   ا مت تلب   ت ه احلاج  امللح ا وســـــــــــــــ قدجأب ائصار إىل الل ن  ائيصـــــــــــــــاة   ابعتباره و  ق  
 معلتماس تساس   هل ا التقرمر 

وعران فرمق اخلرباءا يف تقرمره املقدأب إىل الدورة التاســـــــــــــــع  لل ن  اخلرباءا ر اً  ت صـــــــــــــــ لً ا رعمل    - 8
  يف  ـــــ  ت  النواة  ا  ا يف ذلك امل ـــــاورة العامل   التاســـــع  النلاقا ال  ورا تلتمر ائصار وتنق ح  ووذـــــع

راوا من ك ا س إقل م     3من الدول األعضاء والدول ال  هلا مركز املراق  و  64رااً من  75خبصت وا 
ورقــاس م ـــــــــــــــ كــ  من اهل اــاس التصن ــ  للمعلتمــاس ا  راف ــ  املكــا  ــ   وقــد وراسا يف كثم من احلــاالسا

راا  41راا من البلداحي املتقدم  النمت و  31واملكات  ائيصــاة   التصن   على يد ســتاء  وورا ما  متع  
منوـا من  32رًاا من املنلمـاس ائيصــــــــــــــــاة ـ  التصن ـ ا  49ورا  من البلـداحي النـام ـ   وعلى وجـ  التحـدمـدا

 حي النام   البلدا
ور    تضـــــــــــم  املمارســـــــــــاس ا  دة واملعار  الةـــــــــــاةدةا من املقرر تحي مكتحي ائصار و  ق  قارل   - 9

لتنق ح ائصار ر ك  مةتمرا  (2)للتعدم  حتت إ را  فرمق اخلرباء  وس ةتلدأب فرمق اخلرباء متقني ومك 
 آل   لدعم جوتا تكام  املعلتماس واستحداث متاا إذاف   لدعم جوتا التن    التصن   وائقل م  ا وتتفم

ائيصــــــاة   وا  راف   املكا     ومعم  متقني ومك  كمنصــــــ  تعاو    تعران عل وا الدول األعضــــــاء وغمتا 
 متاا فرمق اخلرباء وت اركوا ر ك  علين 

 وترا ف ما مل  اخللتاس املتل ة للمضــــــــــ  يف تلتمر ائصارا  ا يف ذلك ال ومج ل ا وإعداا تال  - 10
 التن   ا ويال  التن    

  
الدورة التاسعععععععععععة للجنة اخلرباء املعنية ودارة املعلومات اجلغرافية املكانية عل   - اثلثا 

 الصعيد العاملي
ا الــ ال اختــ تــ  يف اورهتــا التــاســـــــــــــــعــ ا رتقرمر فرمق اخلرباء 9/106ريبــت  نــ  اخلرباءا يف مقررتــا  - 11

م  املعلتماس ائيصـــــــــــاة   وا  راف   املكا   ا وحتق ق األولتايس وت ـــــــــــارس إىل ائ از الكبم يف اعم تكا
التصن  ا وجداول تعمال التنم   العامل  ا وتعزمز ائصار العامل  للمعلتماس ائيصـــــــــــــــاة   وا  راف   املكا    

تحدة رق ااة تس ال ا واملكة ك  واعتمدس الل ن  ت ا ائصارا و  عت الل احي ائقل م   ملباارة األمم امل
ر  حي إاارة املعلتماس ا  راف   املكا    على الصع د العامل  على اعم الدول األعضاء يف متا ل  ت  لتوا 

__________ 

 (2) https://unstats.un.org/wiki/display/ISGI/United+Nations+Expert+Group+on+the+Integration+of+ 

Statistical+and+Geospatial+Information  
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يف  ــال التتع ــ  ابئصــار العــامل  وال ومج لــ ا ويثــت على تن  ــ ها رةـــــــــــــــبــ  منوــا  تلف تصر ومبــااراس 
    التكام  ر  املعلتماس ائيصاة   وا  راف   على الصع د ائقل م

وصلبت  ن  اخلرباء من فرمق اخلرباء تحي متا   عمل  لتذني إر اااس ر  حي ائصار العامل  واعم  - 12
جوتا ال ومج ل  والتتع   ر  وتن   ها وما مقتأب ر  من عم  ر ــــــــــ حي حتق ق تكام  املعلتماس ائيصــــــــــاة   

ةـــــــتدام  وجتل  تعداااس الةـــــــكاحي وا  راف   املكا    وتنةـــــــ قواا ال ســـــــ ما ف ما متعلق  تدا  التنم   امل
ا و ــــــ عت الدول األعضــــــاء وغمتا من ا واس  ــــــايب  املصــــــلح  على امل ــــــارك  2020واملةــــــاكن لعاأب 

 وائسواأب يف ت ه العنا ر اهلام ؛
  

 االجتماع السادس لفريق اخلرباء - رابعا 
ا 2019ت ــــــرمن األول/تكتترر  9و  8ُعقد االجتماس الةــــــااس ل رمق اخلرباء يف ما  ــــــةــــــ  متم   - 13

واستضافت  يكتم  اململك  املتحدة من خالل املكت  التصين لإليصاء وت ا  املةاي   ويضر االجتماس 
فنلنداا وكنداا اول  عضــــــت )تســــــ ال اا وتملا  اا وتمرلنداا ورتلنداا والةــــــتمدا وفر ةــــــاا و  14م ــــــاركا من  27

والكتمتا واملكةـــــــــــــــ كا واململك  املتحدةا و م ب اا والنرومجا والتالايس املتحدة األمرمك  (ا ومنلماس 
إقل م   واول   )الرارل  الدول   لرســــم اخلراةاا واملكت  ائيصــــاة  لالحتاا األورو ( و ــــعب  ائيصــــاءاس 

 ألما   العام   التارع  ئاارة ال ؤوحي االقتصاام  واالجتماع   يف ا
و قش فرمق اخلرباء يف االجتماس اعتماا ائصار من جا    ن  اخلرباءا كما وذــــــــــــــني خل  عم   - 14

ا واســــــتعران صراةق  القاةم ا  ا يف ذلك ردء مناق ــــــاس ر ــــــ حي تنق ح اختصــــــا ــــــات  2022-2020لل  ة 
وتع   رة ةــــــــــ  م ــــــــــارك  جدمدمن )تملا  ا و م ب ا(ا و قش تمضــــــــــا جوتا فرمق اخلرباء ف ما متعلق  تل  

   2030وخل  عاأب  2020تعداااس الةكاحي واملةاكن لعاأب 
 

 اإلحصائية واجلغرافية املكانيةالتقدم احملرز يف تكامل املعلومات  - ألف 
ا يف  االس  - 15 يف ي  مّث  اعتماا ائصار معلماً ابرزًا يف جوتا فرمق اخلرباءا ُتيرز تقدأب كبم تمضـــً

العم  األخرى  ومةــــــر االجتماس تباال املعار  واملمارســــــاس ا  دة  ابئذــــــاف  إىل ذلكا اســــــُتللصــــــت 
دّلاس متللبــاس البلــداحي النــام ــ  اروس من تن  ــ  ائصــارا وقــدمــت املنــاصق معل تمــاس مةـــــــــــــــتكملــ ا ويــُ

للحصـــــــــــتل على معلتماس إيصـــــــــــاة   وج راف   مكا    متكامل ا وتبتالت اراســـــــــــاس احلال  ائفراام  ال  
 تبحث يف الك     ال  م  ني لا التعاوحي الدويل على تعزمز املعلتماس ائيصاة   وا  راف   املكا     

حي الدويل من تج  اعم تنم   القدراس يف البلداحي النام   تيد  االس ال ك ز وميث  تعزمز التعاو  - 16
الرة ة   ل رمق اخلرباء  وتاتح االجتماس إجراء مناق اس ر  حي اللرمق  ال  ميكن لا ل رمق اخلرباء تحي مدعم 

  وا  راف   تنةـــــــــــــــ ق ا وتا التصن   وائقل م   لتنم   القدراس لد  تعزمز تكام  املعلتماس ائيصـــــــــــــــاة 
املكــا  ــ  واحلــد من ازاواج ــ  ا وتا  وتتمثــ  اخللتة األوىل على صرمق ذلــك يف ترقــ   تاتج فرمق اخلرباء 
وعمل ا إذ معم  األعضــاء يالً ا على ترق  ائصار إىل الل اس ائســبا   ا والعرر  ا وال ر ةــ    ولث فرمق 

 ل ــاس تخرى لك ــالــ  تكرب قــدر لكن من التتع ــ  اخلرباء تعضــــــــــــــــاءه والل نــ  على اعم ترقــ  ائصــار إىل
 للبلداحي وإاتي  إمكا    الت تل هلا على حنت واسني النلاق  
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ور    اعم العم  ال ال مضـــــللني ر  فرمق اخلرباء يالً اا ت  ـــــ  الرة ةـــــاحي امل ـــــاركاحي فرمقا تتج و ا  - 17
ةــــ ك واألما    وســــ تلقى ال رمق التتج و  متكتحي من الرة ةــــ  امل ــــارك  )تملا  ا و م ب ا( وتســــ ال ا واملك

الدعم من خل  العم ا وت  إيدى النتاةج املوم  ال  َتلض عنوا االجتماسا ال  ســــــتةــــــاعد يف تتج   
  2022-2020عم  فرمق اخلرباء يف ال  ة 

 
 2022-2020وضع خطة عمل فريق اخلرباء للفرتة  - ابء 

ســـــــائ ائيصـــــــاة   وا  راف   املكا   ا ومني األخ  يف االعتبار ر    تلب   االيت اجاس املت مة لألو  - 18
تولتايس وخلا التنم ــ  التصن ــ  وائقل م ــ  والعــامل ــ  )من قب ــ  إصــار املؤ ـــــــــــــــراس العــامل ــ  ألتــدا  التنم ـ  

(ا وذــني فرمق اخلرباء خل  عم  ئعااة تنل م  ــ تف  من تج  وذــني 2030املةــتدام  وتتدا  خل  عاأب 
 قدمي تتج واس رة ة   للبلداحي عند تن     تاجتوا  وت م  األ  ل  املقررة ما مل  متاا للتن    وت

 استعراان اختصا ات  املنقح  )مضللني لا فرمق اخلرباء ومضعوا يف    توا النواة  (؛ )ت( 
اســـــــــــــــتعراان ائصار املتكـام  للمعلتماس ا  راف ـ  املكـا  ـ  ائصار العـامل  للمعلتماس  )ب( 

ائيصــــــــــــــــاة ـ  وا  راف ـ  املكـا  ـ  من منلتر ائصـار العـامل  للمعلتمـاس ائيصــــــــــــــــاة ـ  وا  راف ـ  املكـا   ا 
 ذلك ما مل   يف  ا

تقدمي تعل قاس خالل امل ــــــــاورة العامل   ر ــــــــ حي ال   تن    ائصار املتكام  للمعلتماس  ‘1’ 
 ا  راف   املكا    )س ضللني ر  فرمق اخلرباء(؛

ج  ال ارا ر  املةـاراس االسـ ات     لإلصار املتكام  وائصار العامل  وإعداا حتدمد تو  ‘2’ 
واثةق ت ـــــــــــرح العالقاس ر  ت من ائصارمن الرة ةـــــــــــ   ائيصـــــــــــاة  وا  رايف املكاين 
)رق ااة تس ال ا وتمرلندا؛ ومتمث  اهلد  من ذلك يف استعراان  تاتج ت ا العم  حبلتل 

 (؛2021منتصف عاأب 
اســــــــــــــ ات     لالتصــــــــــــــاالس لتحةــــــــــــــ  التع  رنتاتج فرمق اخلرباء وال ومج هلا  وذــــــــــــــني ) ( 
 لا؛ وائرالغ
ا حتت إ ــــرا  2021إ  ــــاء فرق العم  الثال   التال   ال  ســــتعم  يع منتصــــف عاأب  )ا( 

 منتلم من جا   ال رمق التتج و  
امــــ  املعلتمـــاس فرمق العمــــ  املعين ربنــــاء القــــدراسا لتق  م األ  ـــــــــــــــلــــ  ال  حتقق تكــــ ‘1’ 

ائيصـــــاة   وا  راف   املكا    لد  احلد من االزاواج  ا وتعزمز التنةـــــ ق يف امل ـــــارمني 
واعم حتدمد املمارســـــــــــاس ا  دة  وفرمق العم  ت ا تقتاه الةـــــــــــتمد والنرومجا ومود  

 ؛2021إ از النتاتج حبلتل منتصف عاأب  إىل
مني مراعاة  والةـــــــرم ا لتذـــــــني التتج واس والتت ـــــــ اسفرمق العم  املعين ابخلصـــــــت ـــــــ    ‘2’ 

اول خصــت ــ   وســرم  املعلتماس ائيصــاة   وا  راف   املكا     ناملةــاة  النا ــا  ال  تت
 ؛2021وفرمق العم  ت ا تقتاه فر ةاا ومود  إىل إ از النتاتج حبلتل منتصف عاأب 

ائيصـــــــــــــــاة   وا  راف   املكا   ا فرمق العم  املعين  باائ ائصار العامل  للمعلتماس  ‘3’ 
لتتفم التتج واس والتت ـــــــــــــــ اس والدراســـــــــــــــاس ائفراام  اعًما لتن    ائصار  ورتتج   



 E/CN.3/2020/25 

 

6/9 19-22141 

 

ال رمق التتج و ا وت  مقةـــــــــــــــم  إىل  ال   مةـــــــــــــــاراس عم  ت   ال م ز ا  رايف  من
ل   )رق ااة الرة ةـــــــــــــــ  امل ـــــــــــــــارك (ا واملعلتماس ا  راف   املتيدة )رق ااة كندا(ا وقار

 الت     التباايل )رق ااة اململك  املتحدة(؛
النلر يف وذـــــني آل اس لزاياة اارائ الدول األعضـــــاء وم ـــــاركتوا يف رر مج عم  فرمق  )ه( 

اخلرباء  ورق ااة ال رمق التتج و ا ســـــــ  رال تنةـــــــ ق  ال العم  ت ا  بااراس تكم ل  ا على  ـــــــعد منوا 
األفرق  العامل  ائقل م   املعن   رتكام  املعلتماس ائيصـــــــــــاة   الصـــــــــــع د الدويل وااخ  املناصق من خالل 

 وا  راف   املكا   ؛
اعم وذـــــني اراســـــاس ياالس إفراام  على الصـــــع دمن القلرال وائقل م  للممارســـــاس  )و( 

ا  دة يف تكام  املعلتماس ائيصــــــــاة   وا  راف   املكا    لتعزمز التن    وتنم   القدراس على الصــــــــع دمن 
لتصين وائقل م   وســــ كتحي ت ا   ــــاصًا مةــــتمرًاا وت ــــ جني ق ني الدول األعضــــاء واملناصق على املةــــا   ا

 ف  ا ر ض النلر عن يال  عضتمتوا يف فرمق اخلرباء 
وهتــد  خلــ  العمــ  إىل تع   فرمق اخلرباء لــدعم الللــ  املتزامــد على املعلتمــاس ائيصــــــــــــــــاة ـ   - 19

ل ا وتعزمز التعاوحي مني النلاأب ائمكتلتج  األوسني للب ا س يف التقت ذات   ولث وا  راف   املكا    املتكام
الرة ةـــــاحي امل ـــــاركاحي الدول األعضـــــاء على التلتس وامل ـــــارك  يف عم  فرمق اخلرباء واعم  من خالل تتفم 

 املتارا الالزم  لتحق ق إمكا س عمل  ابلكام  
 

 تنقيح اختصاصات فريق اخلرباء - جيم 
قاأب فرمق اخلرباء رتنق ح اختصــا ــات  وذلك لد  تن    خل  العم  اللمتي  فضــال عن إاراك   - 20

 للعم  التكم ل  ا ارال ااخ  النلاأب ائمكتلتج  األوسني للب ا س  
وحتدا االختصــــا ــــاس املنقح   االس العم  املقبل  على الصــــع د العامل ا  ا يف ذلك التنةــــ ق  - 21

ار املتكام  للمعلتماس ا  راف   املكا    وال رمق العام  املعين ابجملال ائيصـــــــــــــــاة  مني العم  ا ارال لإلص
التارني للت مني امل تتح املعين ابلب ا س ا  راف   املكا     وت ا ما م ـــــــــــم ا على الصـــــــــــع د ائقل م ا اعم 

ر (  وابلنلMEGAوم ـــــــــــــــروس م  ا ) (GEOSATاملبااراس ائقل م  ا من قب   م ـــــــــــــــروس ج تســـــــــــــــتاس )
اعتماا ائصار ابعتباره تيد النتاةج الرة ةــــــــــ   لالختصــــــــــا ــــــــــاس األول   ل رمق اخلرباءا قاأب فرمق اخلرباء  إىل

رتنق ح تتداف  ومراجعتوا للتفاء رتالمت  املعززة يع مصـــبح فرمق التنةـــ ق ال ـــام   م ني األ  ـــل  يف  ال 
ا ال ال اعتمدت  48/108لل ن  يف مقررتا امج املعلتماس ائيصـــــــــــــــاة   وا  راف   املكا   ا املقدم  من ا

   2017اورهتا الثامن  واألررع ا املعقتاة يف آذار/مارس  يف
وعق  التنق حاس األول   ال  تجرمت يف االجتماسا جيرال من  ذلك احل  تعم م االختصا اس  - 22

 للت اور ذمن فرمق اخلرباء ووذعوا يف    توا النواة  ا وست  تقدجأب ابعتبارتا و  ق  معلتماس تساس    
 

 املواءمة مع سائر مبادرات اللجنة وأعماهلا - دال 
يف التلتراس  اخلرباءا لدى اســــــــــتعراذــــــــــ  النلاأب ائمكتلتج  األوســــــــــني  لاقا للب ا سا لر فرمق  - 23

احلدمث  ااخ  ت كل   املؤسةاس ائيصاة  ا  ا يف ذلك النمتذ  العاأب ئجراءاس العم  ائيصاة  ا ويف 
  تورواباصرمق  وذــني ت كل   م ــ ك  للمعلتماس ائيصــاة   يف الةــ اق ا  رايف املكاين  وت ا ما اعما يف

https://undocs.org/ar/A/RES/48/108
https://undocs.org/ar/A/RES/48/108
https://undocs.org/ar/A/RES/48/108
https://undocs.org/ar/A/RES/48/108
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العم  على إ  ــــاء  متعاس ر ا س تورور   َتكن من إجراء حتل   مقارحي ملةــــتتايس  تل   من املعلتماس 
 ا  راف  ا ستاء كا ت إاارم  تو متعلق  ابل بكاسا ااخ  البلداحي وف ما ر نوا  

ائيصــــــــــــــاء  وتناك تمثل ا ااخ  فرمق اخلرباءا على التعاوحي ر  ال ــــــــــــــمال وا نتب ر  مكات  - 24
التصن    ومدرك فرمق اخلرباء تحي تناك إمكا    قتم  لك  معزز التعاوحي ف ما ر  رلداحي ا نتب للتمك  من 
تنم   القدراس ا ل    وســــ قتأب فرمق اخلرباءا من خالل فرمق عمل  املعين ربناء القدراسا ابســــتحداث متاا 

اف   املكا    على الصـــعد العامل  وائقل م  والتصين  املعلتماس ائيصـــاة   وا  ر  لتعزمز القدرة على تكام 
ا على تعزمز العنا ــــــــــر اهلام   وت ا ما ســــــــــ عزز قدرة فرمق اخلرباء ل س فقا على تن    ائصار ولكن تمضــــــــــً

 األخرى وائرالغ لا 
  

 تنفيذ اإلطار العاملي للمعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية - خامسا 
 الصعيد الوطينالتنفيذ عل   - ألف 

جيرال تن    ائصار يف ذـــــــــــتء التع  املتزامد ابحلاج  امللح  إىل املعلتماس ائيصـــــــــــاة   وا  راف    - 25
املكا    املتكامل   وائصار معرو  ابل ع  على  لاق واسني على الصع دمن التصين وائقل م ا وابلرغم تحي 

ا ال ال 48/108ااة  اخلمةـــــــــــــــ  يف مقررتا ا فقد تقرس الل ن  مب2019ائصار اعُتمد يف آب/تغةـــــــــــــــلس 
  2016اعتمدت  يف اورهتا الثامن  واألررع ا رعد جتل  من امل اوراس على الصع د العامل  يف عاأب 

م   إىل تكام  وعلى الصــــــع د ائقل م ا مت ت ــــــك   تفرق  عم  لل ك ز على ا وتا ائقل م   الرا - 26
املعلتماس ائيصـــــــــــــــاة   وا  راف   املكا    يف ك   ن  من الل احي ائقل م   التارع  ملباارة األمم املتحدة 
ر  حي إاارة املعلتماس ا  راف   املكا    على الصع د العامل   وعالوة على ذلكا جيرال يال ا تن    ائصار 

ال ال تت  4ا مني تكراره يف املةــــتقب  ابســــم ج تســــاس 3على الصــــع د ائقل م  ااخ  تورواب )ج تســــاس 
 ق د ائعداا(ا ويف األمرمكت  )م  ا(ا ويف تفرمق ا )ائصار ائيصاة  املكاين األفرمق ( 

وجيرال يال ا ت ةــــــــم تن    ائصار على الصــــــــع د ائقل م  من خالل قراراس ور ا س األوســــــــائ  - 27
وآس ا وا  ا  (4)واألمرمكت  (3)فرمق اتيصاة   وا  راف   املكا    يف احلكتم   الدول   املعن   ابملعلتماس ائ

ا وال  حتــثا كــ  على يــدةا على املتاءمــ  ر  التن  ــ  على الصـــــــــــــــع ــد ائقل م  والتنم ــ  على (5)اهلــاائ

__________ 

يف م ـــــــــــــــروس التقرمر عن االجتماس ائقل م  اخلامس لل ن  ائقل م   ملباارة األمم املتحدة ئاارة املعلتماس ا  راف   املكا     (3) 
ا كررس الدول 2019ت ــــــــــرمن الثاين/ تفمرب  22إىل  18على الصــــــــــع د العامل  املعن    فرمق اا املعقتا يف ك  ايل يف ال  ة من 

ملاســـــ  إىل التحرك  ـــــتب اعتماا ائصار العامل  للمعلتماس ائيصـــــاة   وا  راف   املكا    وائصار األعضـــــاء أتك د احلاج  ا
 ائيصاة  املكاين األفرمق  وإىل تكام  املعلتماس ا  راف   املكا    وائيصاءاس والب ا س القلاع   رةالس  يف البلداحي 

ام  املعلتماس ا  راف   املكا    وائيصـــــــــــاة   ر  املؤَتر ائيصـــــــــــاة  املؤَتر ائيصـــــــــــاة  لألمرمكت ا وائعالحي ر ـــــــــــ حي تك (4) 
ـــــ  إباارة األمم املتحـــــدة  ـــــ  املعن  ـــــ  ائقل م  ـــــ  والكـــــارم  والل ن ـــــ  االقتصــــــــــــــــــــاامـــــ  ألمرمكـــــا الالت ن  ـــــارني لل ن لألمرمكت  الت

الــتــــــــايل   ا ــ ــرافــ ــــــــ  املــكــــــــا ــ ــــــــ  عــلــى الصــــــــــــــــعــ ــــــــد الــعــــــــاملــ  لصــــــــــــــــــــــا  األمــرمــكــتــ   مــتــــــــاح عــلــى الــرارــا لــلــمــعــلــتمــــــــاس
https://cea.cepal.org/10/sites/cea10/files/cea.10-declaration-integration-geospatial-information.pdf  

الل ن  ائقل م   ملباارة األمم املتحدة ئاارة املعلتماس ا  راف   املكا    على الصـــــــــع د العامل  املعن   طســـــــــ ا وا  ا اهلاائا  (5) 
  متاح على الرارا 2019ت ـــــــــــــــرمن الثاين/ تفمرب  5-3يف االجتماس العاأب الثامن لل ن  ائقل م  ا كا بماا  القراراس املتل ة

  www.un-ggim-ap.org/meetings/pm/8th/201911/Resolutions_8%20Plenary_UN-GGIM-AP.pdfالتايل  

https://undocs.org/ar/A/RES/48/108
https://undocs.org/ar/A/RES/48/108
https://undocs.org/ar/A/RES/48/108
https://undocs.org/ar/A/RES/48/108
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الصــــع د العامل   وت ا ما مت ح فر ــــ  ج دة لتذــــني لارســــاس ج دة وم ــــاصرهتاا واعم التعلم من األقراحيا 
 ويف النوام  تعزمز التتا   والتعاوحي ر  ا وتا العامل   وائقل م    

ول ا فرمق اخلرباء علما ل ه القراراس والب ا س  وفضال على ذلكا لث الدول األعضاء على  - 28
 رك  واملةا   يف تلتمر تعمال  مةتقباًل واعتماا ائصار امل ا
 

 2030 وخطة التنمية املستدامة لعام 2020دعم جولة تعدادات السكان واملساكن لعام  - ابء 
 حي  (اE/CN.3/2018/33) 2018وتو ــــــــى فرمق اخلرباءا يف التقرمر ال ال قدم  إىل الل ن  يف عاأب  - 29

جُتمني كاف  الب ا س التاراة يف ســـــــ الس التيداس ائيصـــــــاة   تو ررلوا  تقني مرجع ا وتحي مت ح ت اا يف 
ارو  مثال  ا إ تا  ائيدا  اس ا  راف   املكا    ذاس الق مت  )س( و )س( اخلا ـــــــــــــــ  رك  ســـــــــــــــ    

الب ا س يف ك  مريل  من مراي  عمل   التعدااا  واســــــتندس ت ه التت ــــــ   إىل االيت اجاس املتصــــــل   مني
 2030ابلتحل   والن ــــر  وت ه التت ــــ   هلا تمضــــا  ــــل  خا ــــ  خبل  عاأب  ردءا من ائعداا وا مني وا تواء

 املةتدام   على خل    ياجتوا إىل ائيصاءاس يف الة اق ا  رايف املكاين ئ تا  مؤ راس تتدا  التنم  
و ال ال ك ز ت ا متفر ل رمق اخلرباء إصارًا م  ًدا لتةــــو   تباال املعرف  ر  األقراحي ورناء القدراس  - 30

عمل  املقبل   وســـــــــ قتأب فرمق اخلرباء رتذـــــــــني وتقدمي املةـــــــــاعدة التقن   للم ـــــــــارمني ائااة   من خالل خل  
تت  اس وإر اااس لدعم استلداأب الب ا س ائيصاة   يف الة اق ا  رايف املكاينا مني الت كد من مراعاة 
ال ــــتاغ  الةــــاةدة ف ما متعلق ابخلصــــت ــــ   والةــــرم   وت ا ما ســــ دعم حتل   و  ــــر الب ا س ائيصــــاة   

ا وال  تدعم ردورتا جداول األعمال ائااة   2020واملةـــــــــاكن لعاأب  املنبثق  عن جتل  تعداااس الةـــــــــكاحي
 على الصع دمن التصين والعامل  

وعالوة على ذلكا مةــــــــعى فرمق اخلرباء إىل تعزمز تعمال  املقبل  وإاتيتوا ومتاءمتوا مني املبااراس  - 31
األخرىا من قب   ال رمق العام  املعين ابجملال ائيصـــــــــــاة  التارني للت مني امل تتح املعين ابلب ا س ا  راف   

  ا وال رمق العام  امل  ك ر  األما س املكا   ا وال رمق الرف ني املةتتى املعين رتحدمث ائيصاءاس الرمس
املعين ابســــــــتقصــــــــاءاس األســــــــر املع  ــــــــ  ا وال رمق العام  املعين ابملعلتماس ا  راف   املكا   ا وفرمق اخلرباء 
امل  ك ر  التكاالس املعين  ؤ راس تتدا  التنم   املةتدام ا  ا منة م مني والمت  ل كتحي فرمق التنة ق 

   ل  يف  ال تكام  املعلتماس ائيصاة   وا  راف   املكا     ال ام   م ني األ
  

 االستنتاجات وآفاق املستقبل - سادسا 
ا ائصـــار العـــامل  2019ا املتلـــ  يف آب/تغةـــــــــــــــلس 9/106اعتمـــدس  نـــ  اخلرباءا يف مقررتـــا  - 32

  من الب ـا س من للمعلتمـاس ائيصــــــــــــــــاة ـ  وا  راف ـ  املكـا  ـ  ابعتبـاره جةـــــــــــــــرا مومـا مت ح امج  متعـ
التســـــل  ائيصـــــاة  وا  رايف املكاين على يد ســـــتاء  وميّكن ائصارا من خالل تلب ق مبااة  اخلمةـــــ  

من إ تا  ر ا س إيصاة   منةق  ومتيدة يف الة اق ا  رايف واملكاين لدعم  وعنا ره األساس   الداعم ا
 اختاذ القراراس استناااً إىل الب ا س  

للتســـــــــــــــل  ائيصـــــــــــــــاة  وا  رايف املكاين  رمق اخلرباء تحي اعتماا ائصار ميث  ممعلًما ابرزًاومعترب ف - 33
يد ســتاءا كما معد فر ــ  لتعزمز وتتص د ت  ــل  وررامج األعمال املعن   ابلتكام  على الصــعد العامل   على

 ال اخت ت   ن  اخلرباء  ال 9/106وائقل م  والتصين  ورناء على ذلكا فإحي الل ن  مدعتة إىل أتم د املقرر 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/33
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ومركز فرمق اخلرباء اآلحي عمل  وجدول تعمال  املقب  على تنم   املتارا لد  اعم تن    ائصارا ابئذـــــــــــــاف  
 وتكاملوا  تمضا إىل اعم ا وتا األوسني  لاًقا ال  ترم  إىل إاتي  املعلتماس ائيصاة   وا  راف   املكا   

اايسا قاأب فرمق اخلرباء رتنق ح اختصــــــــــــا ــــــــــــات  ووذــــــــــــني خل  عم  ولتحق ق ت ه األتدا  وال  - 34
حتت ق ااة تملا  ا و م ب ا  وعالوة على ذلكا معرب فرمق اخلرباء عن تقدمره  2022-2020صمتي  لل  ة 

 ألس ال ا واملكة كا وخا   ابلنلر إىل العالم  ال ارق  الرة ة   والعم  املن ز حتت ق ااهتما  
جوتا فرمق اخلرباءا تتا ــ   ن  اخلرباء العم  مني الل ن  ائيصــاة   على اعم تن    ومن خالل  - 35

ائصار العامل  للمعلتماس ائيصــــــــــاة   وا  راف   املكا    ل صــــــــــبح آل   متةــــــــــق  عامل اً تت ح حتق ق تكام  
 املعلتماس ائيصاة   وا  راف   املكا    

  
 إلحصائية اختاذمهااإلجراءان املطلوب من اللجنة ا - سابعا 

 اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: - 36
الععذي اختععذتععا جلنععة اخلرباء املعنيععة ودارة املعلومععات اجلغرافيععة  9/106أتييععد املقرر  )ت( 

 املكانية عل  الصعيد العاملي واملتعلق ابعتماد إطار عاملي للمعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية؛
تقرير فريق اخلرباء، مبا يف ذلك تقدما احملرز يف تكامل املعلومات اإلحاطة علما ب )ب( 

 .2022-2020اإلحصائية واجلغرافية املكانية، واختصاصاتا املنقحة، وخطة عملا للفرتة 
 


