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اللجنة اإلحصائية

الدورة التاسعة واألربعون
 9-6آذار/مارس 8102
البند ( 4س) من جدول األعمال املؤقت*
بن ووود للعلو و  :متابع ووة ما وومراة ا معي ووة
العامو و و و و و و ووة واجمللو و و و و و و ووس االقتصو و و و و و و ووادي
واالجتماعي املتعلاة ابلسياساة

ماوومراة ا معيووة العامووة واجمللووس االقتصووادي واالجتموواعي املتعلاووة ابلسياسوواة
واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية
مذكمة من األمني العام
وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي  882/8102وللممارسات السابقة ،يتشرف األمني
العام أبن حييل هذا التقرير إلحاطة اللجنة اإلحصائية علماً ابملقـررات املتعلقـة ابلسياسـات واملتصـلة بعمـل
كل من اجلمعيـة العامـة واجمللـس م عـام  8102أو قبـل ذلـ و ويشـل التقريـر أيىلـا
اللجنة اليت اختذها ّ
اإلج ـرا ات ال ــيت اخت ــذ ا اللجن ــة وت ــعبة اإلحص ــا ات التابع ــة إلدارة الش ــؤون االقتص ــادية واالجتماعي ــة م
األمانة العامة أو املقرتح أن تتخذاها استجابةً لطلبات اجلمعية واجمللسو واللجنة مدعوة اإلحاطة علماً
هبذا التقريرو
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ماوومراة ا معيووة العامووة واجمللووس االقتصووادي واالجتموواعي املتعلاووة ابلسياسوواة
واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية
أوال  -أعمال اللجنة اإلحصائية املتعلاة خبطة التنمية املستدامة لعام 0202
ألف  -اإلجماءاة اليت طلبت ا معية العامة اختاذها
 - 0م قرارها  ،303/20أكدت اجلمعية العامة من جديد قرارها  0/21الذي اعتمدت مبوجبـ ططـة
التنمية املستدامة لعام  ،8131واعتمدت طـار املؤتـرات العامليـة ألهـداف و ـا ت التنميـة املسـتدامة الـواردة
م ططــة التنميــة املســتدامة لعــام  ،8131الــذي وهــع فريــء امل ـكا املشــرتال بــني الوكــاالت املع ـ مبؤت ـرات
أهــداف التنميــة املســتدامة ،وكمــا وافقــت اللجنــة اإلحصــائية م دور ــا الوامنــة واألربعــني ،ســوف يــنق اإلطــار
سنو وخيىلع ملراجعة تاملة من جانب اللجنة م دورتيها احلادية واملمسني والسادسة واملمسنيو
 - 8وم القرار نفس  ،رحبت اجلمعية العامة خبطة عمل كيب اتون العاملية لبياانت التنمية املستدامة،
الــيت أقر ــا اللجنــة م دور ــا الوامنــة واألربعــني ،والــيت تــوفر طــارا ملناقشــة عمليــة بنــا القــدرات اإلحصــائية
املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام  8131وختطيطها وتنفيذها وتقييمهاو
 - 3وم القرار  303/20أيىلا ،طلبت اجلمعية العامة اللجنـة اإلحصـائية تنسـيء األعمـال الفنيـة
والتقنية املتعلقة بوهع معايل حصائية دوليـة وأسـاليب ومبـاد توجيهيـة ،عنـد االقتىلـا  ،مـن أجـل تنفيـذ
طــار املؤتـرات العامليــة تنفيــذا اتمـاً ب يــة متابعــة أهــداف و ــا ت التنميــة املســتدامة واستعراهــها ،وموا ــلة
تنق ــي واس ــني اإلط ــار ،بواس ــطة فري ــء املـ ـكا املش ــرتال ب ــني الوك ــاالت املعـ ـ مبؤتـ ـرات أه ــداف التنمي ــة
املســتدامة ،مــن أجــل معاجلــة تــاالت ت طيت ـ  ،وموا مت ـ مــع األهــداف ،وتعري ـ املصــطلحات ،وتطــوير
بيــاانت و ــفية ،ولتيســل تنفيــذل ،بوســائل منهــا االســتعراج الــدوري للمنهجيــات والبيــاانت اجلديــدة حاملــا
تصب متاحةو
 - 4وم الق ـرار نفس ـ  ،طلبــت اجلمعيــة العامــة أيىلــا األمــني العــام موا ــلة تعهــد قاعــدة بيــاانت
املؤتـرات العامليــة ألهــداف التنميــة املســتدامة ،للسرتتــاد هبــا لــدا عــداد التقريــر املرحلــي الســنوي املتعلــء
ابألهداف ،ولكفالة الشفافية م تـال البيـاانت واإلحصـا ات والبيـاانت الو ـفية املعروهـة بشـدن البلـدان
واملســتخدمة أل ـراج اجملــاميع اإلقليميــة والعامليــة ،وموا ــلة تيس ـل التعــاون بــني الــنصم اإلحصــائية الوطنيــة
واملنصمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصــلة مــن أجــل تعبيــب قن ـوات اإلبــلل عــن البيــاانت ،وكفالــة تنســيء
البياانت واإلحصا ات واتسـاقها أل ـراج املؤتـرات املسـتخدمة ،ملتابعـة األهـداف وال ـا ت واستعراهـها،
م حدود املوارد املتاحةو
 - 5وم القـ ـ ـرار  ،303/20حو ـ ــت اجلمعي ـ ــة العام ـ ــة أيىل ـ ــا املنصم ـ ــات الدولي ـ ــة علـ ـ ـ االس ـ ــتناد ،م
االســتعراج العــاملي ،البيــاانت املســتمدة مــن الــنصم اإلحصــائية الوطنيــة ،والتشــاور مــع البلــدان املعنيــة
بشــدن عــداد واعتمــاد تقــديرات وذجيــة قبــل نشــرها ذا ف تت ـوافر بيــاانت قطريــة اــددة لوهــع تقــديرات
موثوقــة ،وتقــده املنهجيــات الــيت تتبعهــا ملوا مــة البيــاانت القطريــة ،وذل ـ أل ـراج املقارنــة عل ـ الصــعيد
الدويل ،و عداد تقديرات بواسطة آليات تفافةو
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ابء  -اإلجو وماءاة ال وويت اخت ووذ ا واملاو و ا أن ةتا ووذها اللجن ووة اإلحص ووائية وة ووعبة اإلحص وواءاة
التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة
 - 6يصـ ـ تقري ــر فري ــء املـ ـكا املش ــرتال ب ــني الوك ــاالت املعـ ـ مبؤتـ ـرات أه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة
( )E/CN.3/2018/2األنشــطة الــيت اهــطلع هبــا فريــء امل ـكا عمــل بق ـرار اللجنــة اإلحصــائية ،010/42
مبا م ذل ( :أ) عداد منهجي ملؤترات الفئة الوالوة واديوات تصني الفئات؛ و (ب) جرا اسينات
سنوية لبعض املؤتـرات واجلـدول الـبم للسـتعراج الشـامل لعـام 8181؛ و (ج) وهـع مبـاد توجيهيـة
وأفىلل املمارسات بشدن تـدفقات البيـاانت واإلبـلل علـ الصـعيد العـاملي عـن البيـاانت املتعلقـة أبهـداف
التنمية املسـتدامة؛ و (د) األعمـال الـيت اهـطلع هبـا م مسـار العمـل املتعلـء بتصـني البيـاانت ،واألنشـطة
ال ــيت اه ــطلعت هب ــا األفرق ــة العامل ــة املعني ــة أبوجـ ـ الـ ـرتاب ب ــني املؤتـ ـرات ،وتب ــادل البي ــاانت اإلحص ــائية
والو فية ،واملعلومات اجل رافية املكانيـةو وم الـدورة التاسـعة واألربعـني ،سـتعرج علـ اللجنـة أيىلـا وثيقـة
معلومات أساسية بشـدن املبـاد التوجيهيـة املتعلقـة بتـدفقات البيـاانت واإلبـلل علـ الصـعيد العـاملي عـن
البياانت املتعلقة أبهداف التنمية املستدامةو
 - 2ويقدم تقرير الفريء الرفيع املستوا للشراكة والتنسيء وبنا القدرات م تال اإلحصـا ات لر ـد
ططــة التنميــة املســتدامة لعــام  )E/CN.3/2018/4( 8131تفا ــيل عــن األعمــال اجلاريــة املتصــلة بتنفيــذ
ططــة عم ــل كيــب اتون العاملي ــة لبيــاانت التنمي ــة املس ــتدامة ،والعمــل املتعل ــء ابالحتياجــات م ــن الق ــدرات
اإلحصائية الذي يىلطلع ب الفريء الفرعي املشرتال التابع للفريء الرفيع املستوا وفريء املـكا املشـرتال بـني
الوكــاالت املع ـ مبؤت ـرات أهــداف التنميــة املســتدامة ،واألعمــال التحىلــلية ملنتــدا األمــم املتحــدة العــاملي
للبي ــاانت لع ــام  ،8102املق ــرر عق ــدل م الف ــرتة م ــن  84 88تشـ ـرين األول/أكت ــوبر  8102م ديب،
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ويستكش ـ املســائل املتعلقــة ءمكانيــة نشــا و يفــة كبــل حصــائيني م األمــم
املتحدةو
 - 2وسيعرج عل اللجنة أيىلا تقرير األمني العام عن األعمال اليت تىلـطلع هبـا تـعبة اإلحصـا ات
التابعـة إلدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة م األمانـة العامــة ،ابلتعـاون مـع كيـاانت أطـرا م منصومــة
األمــم املتحــدة ،دعمــا ملطــة التنميــة املســتدامة لعــام )E/CN.3/2018/3( 8131و ويص ـ التقري ـر عــداد
التقرير السنوي لألمني العام عن أهـداف التنميـة املسـتدامة ( ،)E/2017/66حسـب التكليـ الصـادر عـن
اجلمعية العامة (انصر القرار  ،0/21الفقرة  ،)23وكـذل العمـل املىلـطلع بـ السـتكمال قاعـدة البيـاانت
املتعلقــة ابملؤت ـرات العامليــة ،مبــا م ذل ـ مســتودي البيــاانت والبيــاانت الو ــفية ،ولــدعم البلــدان م تنفيــذ
املؤترات علـ الصـعيد الـوط و وابإلهـافة ذلـ  ،يقـدم التقريـر معلومـات اللجنـة عـن نتـائ مـؤ ر
بشــدن منصــات تقــده التقــارير الوطني ـ ة ،والعمليــة التجريبيــة املتعلقــة بوهــع نصــام ااــادي ملراكــب البيــاانت
الوطنية والعاملية ،و نشا الشبكة العاملية للمؤسسات لتقده التدريب اإلحصائيو

اثنيا  -التعاون الدويل على التصدي ملشكلة املادراة العاملية ومواجهتها
ألف  -اإلجماءاة اليت طلبت ا معية العامة اختاذها
 - 9م القرار  ،800/20طلبت اجلمعية العامـة مكتـب األمـم املتحـدة املعـ ابملخـدرات واجلر ـة
أن يوا ل تبويد الدول األعىلا ابملساعدة التقنيـة لتعبيـب قـدر ا علـ مكافحـة مشـكلة املخـدرات العامليـة
17-23076

3/16

E/CN.3/2018/35

بتنفيــذ بـرام تدريبيــة ترمــي وهــع مؤتـرات وأدوات جلمــع بيــاانت دقيقــة وموثوقــة وقابلــة للمقارنــة عــن
مشــكلة املخــدرات العامليــة مــن بيــع جوانبهــا واليلهــا ،وتقــده الــدعم ،عنــد االقتىلــا  ،جلهــود الــدول الــيت
تلتمس املساعدة ،من أجل اسني املؤترات واألدوات الوطنية أو وهع مؤترات وأدوات وطنية جديدةو
 - 01وم الق ـرار نفس ـ  ،دعــت اجلمعيــة العامــة جلنــة املخــدرات تعبيــب قــدرة مكتــب األمــم املتحــدة
املع ابملخدرات واجلر ة عل بع بياانت دقيقة وموثوقة وموهوعية وقابلة للمقارنة واليلها واستخدامها
ونشــرها ،و دراج تل ـ املعلومــات م التقريــر العــاملي عــن املخــدرات ،وتــجعت املكتــب املع ـ ابملخــدرات
واجلر ــة عل ـ موا ــلة جهــودل مــن أجــل تقــده الــدعم للــدول ،بنــا عل ـ طلبهــا ،إلنشــا األطــر العمليــة
األساس ــية للتص ــاالت ع ــك احل ــدود الوطني ــة وداطله ــا وتيس ــل تب ــادل املعلوم ــات بش ــدن ا اه ــات اال ــار
ابملخدرات واليل تل اال اهاتو
 - 00ودعت اجلمعية العامة الـدول األعىلـا  ،م قرارهـا  800/20أيىلـا ،تشـجيع واسـني اجلمـع
املنهجــي للمعلومــات واألدلــة ،وكــذل تبــادل البيــاانت املوثوقــة والقابلــة للمقارنــة ،علـ الصــعيدين الــوط
والدويل ،عن تعاطي املخ ِّّدرات وانتشارها الوابئي ،مبا فيها البياانت املتعلقة ابلعوامل االجتماعيـة واالقتصـادية
و لهــا مــن عوامــل املطــر؛ واملشــاركة م اجلهــود التعاونيــة املشــرتكة الــيت ينصمهــا مكتــب األمــم املتحــدة املع ـ
ابملخدرات واجلر ة و لل من املنصمات واهليئات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية والرامية تبادل املعارف
التقني ــة للخـ ـكا م ت ــال ب ــع البي ــاانت واليله ــا وتقييمه ــا والتجرب ــة العملي ــة م ت ــال البي ــاانت املتعلق ــة
ابملخــدرات؛ و موافــاة املكتــب املعـ ابملخــدرات واجلر ــة ابنتصــام ابلبيــاانت واملعلومــات املتعلقــة مبشــكلة
املخدرات م العاف من بيع جوانبها من طلل استبياانت التقارير السنويةو
 - 08هــافة ذل ـ  ،حوــت اجلمعي ــة العامــة ال ــدول األعىل ــا عل ـ تش ــجيع بــع البي ــاانت و ج ـرا
البح ــوت وتب ــادل املعلوم ــات ،وك ــذل تب ــادل املمارس ــات الفىل ــل بش ــدن من ــع ومكافح ــة اجل ـرائم املتص ــلة
ابملخ ِّّدرات وبشدن التدابل واملمارسات الرامية طفـض عـرج املخـ ِّّدرات ،مـن أجـل تعبيـب فعاليـة تـدابل
النصــر م احلاجــة مراجعــة
العدالــة اجلنائيــة ،هــمن طــار القــانون املنطبــء ،ودعــت الــدول األعىلــا
تموعــة مقــاييس وأدوات السياســات الوطنيــة املتعلقــة ابملخــدرات مــن أجــل بــع بيــاانت دقيقــة وموثوقــة
وتــاملة وقابلــة للمقارنــة وا ليلهــا ،ســعيا قيــاس فعاليــة ال ـكام م معاجلــة بيــع اجلوانــب ذات الصــلة
ملشكلة املخدرات العاملية ،مبا م ذل  ،حسب االقتىلا  ،اجلوانب املتصلة خبطة عام 8131و

ابء  -اإلجماءاة اليت اختذ ا واملا ا أن ةتاذها اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة
 - 03م عــام  ،8102انقشــت اللجنــة اإلحصــائية ،م دور ــا الوامنــة واألربعــون ،تقريــر املعهــد الــوط
املكســيكي لصحصــا ات واجل رافيــا ومكتــب األمــم املتحــدة املع ـ ابملخــدرات واجلر ــة عــن وهــع طارطــة
طريء دولية لتحسني حصا ات املخدراتو وأقرت اللجنة جبدارة طارطـة الطريـء مـن الناحيـة اإلحصـائية،
وأو ـ ت أبن تنصــر فيهــا جلنــة املخــدرات ،لىلــمان موا متهــا مــع توجيها ــا السياســاتيةو وتــجعت اللجنــة
اإلحصائية أيىلا التعاون بني اللجنتني م طار منصومة األمم املتحدةو
 - 04وم آذار/مارس  ،8102ألق السيد جـورج  -سـيمون أولريـ (سويسـرا) ،انئـب رئيسـة اللجنـة
اإلحصــائية ،كلمــة أمــام الــدورة الســتني للجنــة املخــدرات (فيينــا 02-03 ،آذار/مــارس )0()8102و وم

__________
( )0انصر E/2017/28و
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وقت الحء ،تبادلت رئيستا اللجنتني رسائل الستكشاف الفرص املتاحة للتعاون م املستقبلو وبنا عل
دعــوة وجهتهــا رئيســة جلنــة املخــدرات م  2كــانون األول/ديســمك  ،8102تــاركت اللجنــة اإلحصــائية،
ممولةً م م قرر ا ،السيدة آجيا زي وري (التفيا) ،م حلقة نقاش بشدن حصا ات املخدرات نصمتها رئيسة
جلنة املخدرات ،وعقدت م فيينا عل هامش الدورة الستني املستدنفة للجنة املخدراتو وانقش املشاركون
م حلقـة النقـاش ،الـيت أاتحـت فر ـة لتحديـد التحــد ت واحللـول التقنيـة للنصـر فيهـا م مشـاورات املـكا
املق ــرر عق ــدها م ك ــانون الوا /ين ــاير  ،8102املمارس ــات والتح ــد ت املتعلق ــة جب ــودة البي ــاانت ،والق ــدرة
الوطنية عل نتـاج حصـا ات املخـدراتو وستشـكل مشـاورات املـكا منتـدا فريـداً ملناقشـة سـبل اسـني
الطــرمل املتبعــة حاليــا جلمــع البيــاانت بشــدن ابملخــدرات ،مبــا م ذل ـ االســتبيان املتعل ـء ابلتقــارير الســنوية
ملكتب األمم املتحدة املع ابملخدرات واجلر ةو

اثلثا  -احلد من خماطم الكوارث وةادمي املساعدة اإلنسانية
ألف  -اإلجماءاة اليت طلبت ا معية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها
 - 05رحبت اجلمعية العامة ،م قرارهـا  826/20بتقريـر فريـء املـكا العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح
العىلـ ـ ـ ـ ــوية املع ـ ـ ـ ـ ـ ابملؤت ـ ـ ـ ـ ـرات واملصـ ـ ـ ـ ــطلحات املتعلقـ ـ ـ ـ ــة ابحلـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ــاطر الك ـ ـ ـ ـ ـوارت (A/71/644
و  ،) A/71/644/Corr.1وأيــدت التو ــيات الـواردة م الفــرعني الرابــع واملــامس مــن تقريــر الفريــء ،بعــد أن
أكــدت ،م قرارهــا  ،886/20عل ـ هــرورة عــداد التقريــر ابالتســامل مــع عمــل فريــء امل ـكا املشــرتال بــني
الوكــاالت املعـ مبؤتـرات أهــداف التنميــة املســتدامة ،وذلـ هــماان للجــدوا واالتســامل م التنفيــذ وبــع
البياانت و عداد التقاريرو
 - 06وأهابــت اجلمعيــة العامــة أيىلــا ،م قرارهــا  ،886/20جبميــع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة ابألمــر أن
تعمــل مــن أجــل اقيــء األهــداف العامليــة املتفــء عليهــا م طــار ســنداي للحــد مــن ــاطر الكـوارت للفــرتة
 ،8131-8105وس ـلّمت بنطــامل العمــل الــلزم لوهــع اس ـرتاتيجيات للحــد مــن ــاطر الك ـوارت عل ـ
الصعيدين الوط واحمللي ،وذل بوسائل منها نشا وتعبيب قواعد بياانت وطنية عن املسائر النابـة عـن
الكوارت ،وموجبات لبياانت املخاطر والقدرات املتاحـة علـ الصـعيدين الـوط واحمللـي ،فىلـل عـن جـرا
تقييمـات للمخــاطرو و هــافة ذلـ  ،حوــت اجلمعيــة العامــة الــدول علـ أن توا ــل ،م ســيامل تنفيــذها
طار سنداي ،العمل م تال بع البياانت ووهع ططوط أسـاس بشـدن املسـائر احلاليـة ،مبـا م ذلـ م
تــال بــع معلومــات مصــنفة عــن املســائر النابــة عــن الكـوارت الــيت يرجــع اترخيهــا عــام  8115علـ
األقل ،ن أمكنو
 - 02وت ــجعت اجلمعي ــة العام ــة ،م قراره ــا  ،082/20ال ــدول األعىل ــا واألم ــم املتح ــدة واملنصم ــات
اإلنسانية واإل ائية ذات الصلة و لها من اجلهات احبة املصلحة ذات الصلة ،حسب االقتىلا  ،علـ
تعبيب العمل بطريقة اايدة وم الوقت املناسب مـن أجـل بـع بيـاانت مصـنفة حسـب نـوي اجلـنس والسـن
واإلعاقــة ،واســن السياســات واالســتجابة م اجملـال العملــي ،وعلـ اســني فهــم ديناميــات التشــرد وآ رهــا
واليلهــا ور ــدها وتقييمهــا م ســيامل الك ـوارت البطيئــة الصهــور والتــدهور البيئــي التــدرجيي وت ــل املنــا و
وتجعت اجلمعية العامة أيىلا الدول األعىلا واألمم املتحدة وتركا ها م تال تقده املساعدة اإلنسانية
عل أن تنصر ،حسب االقتىلا  ،م التعاون مع دوائر املتطوعني والفنيني ،جانب جهات أطرا ،مـن
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أج ــل االس ــتفادة أثن ــا ح ــاالت الطـ ـوار وجه ــود التص ــدي ملخ ــاطر الكـ ـوارت م ــن البي ــاانت واملعلوم ــات
املتنوعة املتاحةو
 - 02وابإلهافة ذل  ،وم نفـس القـرار ،تـجعت اجلمعيـة العامـة الـدول األعىلـا ومنصومـة األمـم
املتح ــدة عل ـ ـ دع ــم املب ــادرات الوطني ــة ال ــيت تتص ــدا ل ــى ر املتباين ــة للك ـ ـوارت الطبيعي ــة عل ـ ـ الس ــكان
املتىلــررين ،بطــرمل منهــا بــع واليــل البيــاانت املصــنفة ،وتــجعت الــدول األعىلــا عل ـ اختــاذ طط ـوات
لتطوير أو اسني عملية بع البياانت واليلها ولتيسل تبادل ما يتصل بذل من املعلومات ل احلساسة
م ــع منصم ــات األم ــم املتح ــدة اإلنس ــانية واإل ائي ــة ،بط ــرمل منه ــا تنفي ــذ ب ـرام و ـ مش ــرتكة ب ــرج ث ـرا
السياســات والتــدابل الراميــة مواجهــة ــاطر الك ـوارت وعواقبهــا ،دعمــا جلهــود التدهــب ،مبــا م ذل ـ
اإلج ـرا ات املتخ ــذة اســتنادا التوقع ــات ،ولــب دة فعالي ــة االســتجابة م احل ــاالت اإلنســانية اس ــتنادا
االحتياجات ،وتجعت منصومة األمم املتحدة ،حسب االقتىلا  ،واجلهات الفاعلة املعنية األطـرا ،علـ
موا لة مساعدة البلدان النامية فيما تبذل من جهود لبنا القدرات احمللية والوطنية م تال بع البيـاانت
واليلهاو
 - 09وتــجع اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي ،م ق ـرارل  ،04/8102املنصمــات اإلنســانية واإل ائيــة
عل أن تنصر ،ابلتنسيء مع السلطات الوطنية ،م تطبيء أدوات دارة املخاطر كي تتي اسني استخدام
املعلومــات األساســية واليــل املخــاطر ،مبــا م ذل ـ اليــل األســباب الكامنــة ورا األزمــات و تل ـ أوج ـ
الىلع اليت تعا منها البلدان واملناطء وجوانب التعرج للمخاطر اليت س السكان املتىلررين ،والحظ
موا ــلة تطــوير األدوات القائمــة وآليــات االبتكــار ،ابلعمــل مــولً اليــات التمويــل القائمــة عل ـ التنب ـؤات،
و قامـة تــبكات ملراكـب احلــد مـن ــاطر الكـوارت ،وتـدابل التدهــب الشـاملة ،ومؤتــر دارة املخــاطر إلدراج
مبيد من البياانت املصنفة حسب نوي اجلنس والسن واإلعاقة ،فىللً عن معلومات عن السياقات الوطنية
واإلقليمية مع مراعاة األثر البيئيو

ابء  -اإلجماءاة اليت اختذ ا اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة واليت ةا حان اختاذها
 - 81اعتمدت اللجنة اإلحصائية ،م دور ا السابعة واألربعني ،القرار ( 008/42انصر )E/2016/24
الذي الحصت في الصلة القائمة بني ت ل املنا واحلد من الكوارت ،وطلبـت أن يؤطـذ طـار سـينداي م
االعتبــار لــدا وه ــع اإلحصــا ات واملؤت ـرات املتعلقــة بت ــل املنــا و وقــد ل ــت فرقــة عم ــل اتبعــة للجن ــة
االقتص ــادية ألورواب ترتأس ــها يطالي ــا تعم ــل م ــن أج ــل توه ــي دور اإلحص ــا ات الر ي ــة م ت ــوفل بي ــاانت
أل ـراج دارة الك ـوارت واحلــد مــن املخــاطر ،واديــد املط ـوات العمليــة للطريقــة الــيت كــن هبــا أن تــدعم
مكات ــب اإلحص ــا الوطني ــة العم ــل م ه ــذا اجمل ــال ،ابلتنس ــيء م ــع الوك ــاالت الوطني ــة املس ــؤولة ع ــن دارة
الكوارتو وتعتبم فرقـة العمـل اطتتـام أعماهلـا لـول ايـة عـام 8102و وتسـهم اللجنـة االقتصـادية ألورواب
أيىلا م العمل التق الذي يىلطلع ب مكتـب األمـم املتحـدة للحـد مـن ـاطر الكـوارت مـن أجـل تفعيـل
ر ــد ط ــار س ــنداي وأه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة ،مب ــا م ذلـ ـ املـ ـواد اإلرت ــادية التقني ــة املتعلق ــة ابطتب ــار
مؤترات طار سنداي وتعميمهاو
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رابعا  -إدارة املعلوماة ا غمافية املكانية على الصعيد العاملي
ألف  -اإلجماءاة اليت طلبت ا معية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها
 - 80تــجعت اجلمعيــة العامــة ،م قرارهــا  ،082/20عل ـ ز دة اســتخدام تكنولوجيــات االستشــعار
مــن بعــد ،الفىلــائية منهــا واألره ــية ،مبــا م ذل ـ مــا يــوفرل ب ـرانم األمــم املتحــدة الســتخدام املعلوم ــات
الفىلا ئية م دارة الكوارت واالستجابة م حاالت الطوار  ،وعل تبادل البياانت اجل رافية ل ـرج عـداد
التوقعات املتعلقة ابلكوارت الطبيعية واتقائها والتخفي من آ رها و دار ا ،عند االقتىلا  ،ودعت الدول
موا ــلة دعمه ــا املق ــدم م ــن أج ــل توطي ــد ق ــدرة األم ــم املتح ــدة م ت ــال تس ــخل املعلوم ــات
األعىل ــا
اجل رافية املستمدة من السواتل أل راج اإلنذار املبكر والتدهب والتصدي والتعام املبكرو
 - 88و ذ أعربت اجلمعيـة العامـة ،م قرارهـا  ،91/20عـن ر بتهـا م تعبيـب التنسـيء والتعـاون الـدوليني
علـ ال صــعيد العــاملي م دارة الكـوارت ومواجهــة حــاالت الطـوار  ،ءاتحــة مبيــد مــن املــدمات الفىلــائية
واملعلومات اجل رافية املكانية جلميع البلدان وتعصيم االسـتفادة منهـا ،فقـد أكـدت علـ هـرورة ز دة فوائـد
تكنولوجيــا الفىلــا وتطبيقا ــا ،مبــا م ذل ـ تعبيــب اهلياكــل األساســية املســتدامة للبيــاانت الفىلــائية عل ـ
الصعيدين اإلقليمي والـوط  ،وأعـادت يكيـد احلاجـة الـرتوي لفوائـد تكنولوجيـا الفىلـا وتطبيقا ـا م
املــؤ رات الرئيســية ومــؤ رات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة م ميــادين التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة
والوقافي ــة واملي ــادين املتص ــلة هب ــا ،وت ــجعت ال ــدول األعىل ــا علـ ـ تعبي ــب دراج ج ــدوا تطبيق ــات عل ــوم
وتكنولوجيا الفىلـا واسـتخدام البيـاانت اجل رافيـة املسـتمدة مـن الفىلـا م تلـ املـؤ رات ومـؤ رات القمـة
والعمليات ،مع تراال مكتب تؤون الفىلا املارجي م هذا الصددو
 - 83وبعـد أن أقــر اجمللـس االقتصــادي واالجتمــاعي ،م قـرارل  ،8102/6ابلــدور املعــبز الـذي مــا بــرح
معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث يؤديـ م جهـودل الراميـة تنفيـذ ططـة التنميـة لعـام  ،8131وم
ر د وتقييم التقدم احملرز وتنمية القدرات اإلحصائية لدعم اسني توافر البياانت ،مع الرتكيب عل البلدان
املعهد عل موا لة االستجابة للطلبات ،مبا فيهـا تلـ الـواردة مـن كيـاانت األمـم املتحـدة،
النامية ،تجع َ
للحصول عل املرائ املستمدة من ور وتقارير ساتلية لدعم أوساط العمل اإلنسا واإل ائيو

ابء  -اإلجماءاة اليت اختذ ا اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة واليت ةا حان اختاذها
 - 84يلخ ـ ـ ــف تقري ـ ـ ــر فري ـ ـ ــء امل ـ ـ ـ ـكا املع ـ ـ ـ ـ بتكام ـ ـ ــل املعلوم ـ ـ ــات اإلحص ـ ـ ــائية واجل رافي ـ ـ ــة املكانيـ ـ ـ ــة
( ) E/CN.3/2018/33األنش ـ ــطة ال ـ ــيت اه ـ ــطلع هب ـ ــا فري ـ ــء امل ـ ـكا من ـ ــذ ال ـ ــدورة الوامن ـ ــة واألربع ـ ــني للجن ـ ــة،
(املقرر  )012/42والدورة السادسة للجنـة املـكا املعنيـة ءدارة املعلومـات اجل رافيـة املكانيـة علـ الصـعيد
العاملي (املقرر  ،) 012/6اليت أيدت مبوجبها اللجنة اإلحصائية املباد التوجيهية املمسـة لصطـار العـاملي
للمعلومــات اإلحصــائية واجل رافيــة املكانيــة واعتمــد ا جلنــة املـكا و ويقـ ِّّدم فريــء املـكا م تقريــرل معلومــات
عن تركيبل عل توطيد املباد التوجيهية املمسة وتنفيذها ،مبا م ذل عداد أمولة عل الصعيد القطري،
وعل ـ توليـ ـ ال ــدور التنس ــيقي الش ــامل م م ــا يتعل ــء ابألنش ــطة املىل ــطلع هب ــا م ت ــال تكام ــل املعلوم ــات
اإلحصــائية واجل رافيــة املكانيــة؛ واللجنــة اإلحصــائية مــدعوة اإلحاطــة علمــا ابلتقــدم الــذي أحــرزل فريــء
املكا م عمل الرامي توطيد اإلطـار وتنفيـذل ،وكـذل اإلحاطـة علمـا ارا فريـء املـكا بشـدن تنسـيء
األنشطة م تال تكامل املعلومات اإلحصائية واجل رافية املكانيةو
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خامسا  -الالجئون واهلجمة الدولية
ألف  -اإلجماءاة اليت طلبت ا معية العامة اختاذها
 - 85اعتمدت اجلمعية العامة ،م قرارها  ،0/20علن نيويورال من أجل اللجئني واملهاجرين ،الذي
أق ــرت في ـ ـ الـ ــدول األعىل ــا أباني ــة اسـ ــني ب ــع البيـ ــاانت ،وال س ــيما م ــن جانـ ــب الس ــلطات الوطنيـ ــة،
مبا م ذل بياانت مصنفة حسب نوي اجلنس والسن عن التدفقات النصامية و ل النصامية للهجرة ونبوح
اللجئني وآ رها االقتصادية ،وعن اال ار ابلبشر ،واحتياجات اللجئني واملهاجرين واجملتمعات املىلـيفة،
عل ـ ـ سـ ــو يتسـ ــء والتش ـ ـريعات الوطنيـ ــة السـ ــارية املتعلقـ ــة مايـ ــة البيـ ــاانت وااللتبامـ ــات الدوليـ ــة املتعلقـ ــة
ابملصو يةو وأتارت الدول األعىلا أيىلـا مكانيـة أن يشـمل اتفـامل عـاملي للهجـرة اامنـة واملنصمـة،
همن أمور أطرا ،بياانت مصنفة عن اهلجرة الدوليةو
 - 86وتددت اجلمعية العامة ،م قرارها  ،022/20عل احلاجة توافر بياانت حصـائية عـن اهلجـرة
الدوليــة تكــون موثوقــة ومصــنفة حســب نــوي اجلــنس وحســب الســن والوهــع مــن حيــث اهلجــرة ،مبــا م ذل ـ
بياانت عن األطفال املهاجرين ،وأهابت م هذا الصدد مبنصومة األمم املتحـدة و لهـا مـن املنصمـات الدوليـة
واملؤسســات املتعــددة األط ـراف ذات الصــلة أن تعــبز تعاو ــا مــن أجــل وهــع منهجيــات تتــي بــع و هيــب
البيــاانت اإلحصــائية املتعلقــة ابهلجــرة الدوليــة و الــة األطفــال املهــاجرين م البلــدان األ ــلية وبلــدان العبــور
وبلدان املقصد ،وأن تساعد الدول األعىلا م اجلهود اليت تبذهلا لبنا القدرات م هذا الصددو
 - 82وتـ ــددت اجلمعيـ ــة العامـ ــة ،م قرارهـ ــا  ،832/20عل ـ ـ احلاجـ ــة ت ـ ـوافر بيـ ــاانت ومؤت ـ ـرات
حصــائية موثوقــة ودقيقــة ومصــنفة عــن اهلجــرة الدوليــة تكــون ذات جــدوا عل ـ الصــعيد الــوط وقابلــة
للمقارنــة عل ـ الصــعيد الــدويل ،تشــمل ،حيومــا أمكــن ،بيــاانت ومؤت ـرات عــن مســاانات املهــاجرين م
التنميــة م بلــدان املنشــد والعبــور واملقصــد ،ودعــت م هــذا الصــدد كيــاانت منصومــة األمــم املتحــدة وســائر
املنصمــات الدوليــة واملؤسســات املتعــددة األط ـراف املعنيــة أن تقــدم املســاعدة ،وفقــا لوال ــا وحســب
االقتىلا  ،الدول األعىلا م جهودها الرامية بنا قدرا ا م هذا اجملالو

ابء  -اإلجماءاة اليت اختذ ا اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة واليت ةا حان اختاذها
 - 82سـ ــوف تنصـ ــر اللجنـ ــة اإلحصـ ــائية ،م دور ـ ــا التاسـ ــعة واألربعـ ــني م تقريـ ــر فريـ ــء امل ـ ـكا املع ـ ـ
ءحصــا ات اللجئــني واألتــخاص املشــردين داطليــا ( ،)E/CN.3/2018/16الــذي يص ـ األنشــطة الــيت
اه ــطلع هب ــا فري ــء املـ ـكا من ــذ نش ــائ  ،ويس ــل الىل ــو علـ ـ األعم ــال ال ــيت أفىل ــت وه ــع تموع ــة
التو يات الدولية بشدن اإلحصا ات املتعلقة ابللجئني ،وتقرير تق بشدن حصـا ات املشـردين داطليـا،
مبا م ذل تنصـيم اجتماعـات عامليـة م كوبنهـا ن وأوسـلو وجنيـ  ،وتنصـيم مشـاورة عامليـة بشـدن مشـروي
التو يات اللتماس تعليقات من قاعدة واسعة بشد ا قبل تقد ها اللجنة اإلحصائيةو
 - 89وسوف تنصر اللجنة اإلحصائية م وثيقيت معلومات أساسية قـدمها فريـء املـكا بشـدن مـا يلـي:
تموع ــة التو ــيات الدولي ــة بش ــدن اإلحص ــا ات املتعلق ــة ابللجئ ــني ،والتقري ــر التق ـ املتعل ــء ءحص ــا ات
املشــردين داطليــاو وعل ـ الــر م مــن وجــود عــدد كبــل مــن أوج ـ التشــاب بــني اللجئــني واملشــردين داطليــا،
اج ـ لــدا قيــاس هــاتني الفئتــني مــن
وممــا يوجــد م ال الــب مــن تشــاب ب ـني التحــد ت اإلحصــائية الــيت تو َ
السكان واإلبلل عنهما ،فإن أوهاعهما تلفة ،ومن مث ،جيري النصر م اإلحصا ات املتعلقة ابللجئني
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واملشردين داطليا وعرهها م وثيقتني تلفتنيو واللجنة اإلحصائية مـدعوة اعتمـاد تموعـة التو ـيات
بش ـ دن اللجئ ــني والتقري ــر التق ـ املتعل ــء ءحص ــا ات املش ــردين داطلي ــاو واللجن ــة م ــدعوة أيىل ــا تق ــده
ِّ
جملمعــي اإلحصــا ات املتعلقــة
توجيهــات بشــدن املرحلــة املقبلــة مــن أعمــال فريــء امل ـكا  ،أي وهــع دليــل ّ
ابللجئني ،وتقده املبيد من التو يات امللموسة بشدن اإلحصا ات املتعلقة ابملشردين داطلياو

سادسا  -اإلحصاءاة ا نسانية
ألف  -اإلجماءاة اليت طلبت ا معية العامة اختاذها
 - 31دعـا اجمللـس االقتصـادي واالجتمــاعي ،م قـرارل  ،9/8102منصومـة األمــم املتحـدة ،مبـا م ذلـ
وكاال ا و ناديقها وبراتها موا لة العمل التعاو  ،م طار والية كل منها ،مـن أجـل تسـريع التنفيـذ
الكامل والفعال لتعميم مراعاة املنصـور اجلنسـا م منصومـة األمـم املتحـدة علـ الصـعيد العـاملي واإلقليمـي
والقطــري ،وفقــا لق ـرارات اجمللــس الســابقة وق ـرارات اجلمعيــة العامــة  829/64و  ،843/20مبــا يتناســب
وططة التنمية املستدامة لعام  ،8131جبملة وسائل منها تعبيب املعايل واملنهجيـات ب ـرج اسـتخدامها م
منصومــة األمــم املتحــدة علـ الصــعيد العــاملي واإلقليمــي والقطــري ب يــة اســني املــنه املتبــع جلمــع البيــاانت
واإلحص ــا ات الدقيق ــة املوثوق ــة الش ــفافة القابل ــة للمقارن ــة واليله ــا ونش ــرها واس ــتخدامها ،وك ــذل عن ــد
االقتىلــا  ،وم ــع االح ـرتام الواجــب ملقتىل ــيات الس ـرية ،البي ــاانت واإلحصــا ات املفتوح ــة املتص ــلة بتحقي ــء
املساواة بني اجلنسني ،مصنفة حسب بلة معايل منها الدطل ونوي اجلنس والسن والعرمل واأل ـل اإلثـ
والوه ــع م ــن حي ــث اهلج ــرة واإلعاق ــة واملوق ــع اجل ـ ـرام و له ــا م ــن املص ــائف ذات الص ــلة م الس ــياقات
الوطنيةو
 - 30وطلـ ــب اجمللـ ــس االقتصـ ــادي واالجتمـ ــاعي أيىلـ ــا ،م ق ـ ـرارل  ،04/8102الـ ــدول األعىلـ ــا
واملنصمات ذات الصلة واجلهات الفاعلة األطرا ذات الصلة ،تعبيب املساواة بني اجلنسني و كني املرأة م
بيــع مراحــل االســتجابة م احلــاالت اإلنســانية ،بوســائل منهــا اســني بــع البيــاانت املصــنفة حســب نــوي
اجلــنس والســن واإلعاقــة واليلهــا واإلبــلل عنهــا واســتخدامها ،مــع مراعــاة املعلومــات املقدمــة مــن الــدول
املتىلـررة ،وكفالـة املشـاركة الكاملـة للمـرأة م عمليـات ـنع القـرار مــن أجـل ز دة فعاليـة العمـل اإلنســا ،
وتجع اجمللس عل ز دة استخدام مؤتر املساواة بني اجلنسني و ـلل مـن األدوات ،مبـا م ذلـ األدوات
املراعية لعامل السن ،طوال دورة الكانم اإلنسا و
 - 38وتجعت اجلمعية العامة ،م قرارها  ،021/20الدول عل القيام بصورة منهجيـة جبمـع بيـاانت
مصنفة حسب نوي اجلنس والسن و ل ذل من املعايل ذات الصلة واليلها ونشـرها ،مبـا م ذلـ  ،عنـد
االقتىلــا  ،بيــاانت داريــة مــن الشــرطة وقطــاي الصــحة والقىلــا  ،ور ــد بيــع أتــكال العنـ الــذي ــارس
هد النسا والفتيات ،مبـا م ذلـ العنـ األسـري ،ابسـتخدام بيـاانت عـن العلقـة بـني اجلـا والىلـحية،
وامل وقع اجل رام ،مبشاركة املكاتب اإلحصائية الوطنية ،وعند االقتىلا  ،ابلشراكة مع جهات فاعلة أطرا،
مــع هــمان احلفــاو عل ـ املصو ــية والس ـرية للىلــحا و وتــجعت أيىلــا الــدول عل ـ أن تقــدم ابنتصــام
معلومات مستكملة لقاعدة البياانت العاملية لألمني العام بشدن العن هد املرأة ،ودعت بيع الكياانت
ذات الصلة م منصومة األمم املتحدة موا لة دعم الدول ،بنا عل طلبها ،م ميع املعلومات ذات
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الصــلة واســتكماهلا ابنتصــام ،و رفــع مســتوا الــوعي بقاعــدة البيــاانت العامليــة لــدا بيــع اجلهــات املعنيــة
ذات الصلة ،مبا م ذل اجملتمع املد و
 - 33ونوهـت اجلمعيـة العامـة م نفـس القـرار ابلعمـل الــذي تىلـطلع بـ تـعبة اإلحصـا ات ،بنـا ً علـ
طلــب اللجنــة اإلحصــائية ،بشــدن وهــع مبــاد توجيهيــة لــدعم عــداد الــدول األعىلــا حصــا ات بشــدن
العن هد النسا والفتياتو وأييت ذل عقب الدعوة الـيت وجهتهـا اجلمعيـة العامـة الـدول ،م قرارهـا
 ، 062/20لوهـع أسـاليب ومعـايل موحــدة جلمـع بيـاانت عــن بيـع أتـكال التمييــب والعنـ هـد النســا
والفتيات ،وخبا ة األتكال ل املوثقة بصورة وافية ،وعـن املمارسـات الىلـارة ،مـن قبيـل تشـوي األعىلـا
التناســلية لــصانت ،وطلبِّهــا املوج ـ تــدداً األمــني العــام أن يقــدم اجلمعيــة العامــة م دور ــا الوالو ــة
والســبعني ،تقري ـرا متعمقــا متعــدد التخصصــات عــن األســباب اجلذريــة ملمارســة تشــوي األعىلــا التناســلية
لصانت والعوامل املؤدية ليهـا ،ومـدا انتشـارها علـ الصـعيد العـاملي ويثلهـا علـ النسـا والفتيـات ،وأن
يىلمن أدلة وبياانت واليل بشدن ما أحرز من تقدم حىت اان ،وتو يات ذات منحـ عملـي مـن أجـل
القىلا علـ هـذل املمارسـة ،وذلـ علـ أسـاس املعلومـات املقدمـة مـن الـدول األعىلـا واجلهـات الفاعلـة
املعنية التابعة ملنصومة األمم املتحدة ،العاملة م هذا اجملال و لها من اجلهات املعنية ذات الصلةو
 - 34وأكدت اجلمعية العامة ،م قرارها  ،025/20هرورة قيام الدول بتحسني بع البياانت الكمية
والنوعية والقابلة للمقارنة عن العن هد املرأة واملمارسات الىلـارة واسـتخدامها ،مصـنفةً سـب اجلـنس،
والســن ،واإلعاقــة ،واحلالــة املدنيــة ،والعــرمل ،واأل ــل اإلثـ  ،والوهــع مــن حيــث اهلجــرة ،واملوقــع اجل ـرام،
واحلالــة االجتماعيــة االقتصــادية ،ومســتوا التعلــيم ،والعوامــل الرئيســية األطــرا ،حســب االقتىلــا  ،لتعبيــب
البحوت ونشر املمارسات اجليدة القائمة عل األدلـة م تـال منـع ممارسـة زواج األطفـال ،والـبواج املبكـر،
والبواج ابإلكرال ،والقىلا عل هذل املمارسةو

ابء  -اإلجماءاة اليت اختذ ا واملا ا أن ةتاذها اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة
 - 35س ـ ــوف تن ـ ــاقش اللجن ـ ــة اإلحص ـ ــائية ،م دور ـ ــا التاس ـ ــعة واألربع ـ ــني ،تقري ـ ــر األم ـ ــني الع ـ ــام ع ـ ــن
اإلحصــا ات اجلنســانية ()E/CN.3/2018/22و ويقــدم التقريــر حملــة مــوجبة عــن األنشــطة الــيت اهــطلعت هبــا
تــعبة اإلحصــا ات وفريــء املـكا املشــرتال بــني الوكــاالت املعـ ابإلحصــا ات اجلنســانية م طــار الــكانم
العـاملي لصحصــا ات اجلنســانية ،مبــا م ذلـ تنقــي تموعــة احلــد األدر مـن املؤتـرات اجلنســانية ملوا متهــا
مع طار مؤترات أهداف التنمية املستدامة ،ومعلومات مستكملة عن تنفيذ مشروي األدلة والبياانت من
أج ــل اقي ــء املس ــاواة ب ــني اجلنس ــنيو ويتىل ــمن التقري ــر أيىل ــا معلوم ــات ع ــن نت ــائ اجله ــود املبذول ــة لبن ــا
القد رات من أجل تعبيب برام اإلحصا ات اجلنسانية م البلدان عل نطامل العـاف ،وعـن تنصـيم االجتمـاي
احلــادي عشــر لفريــء املـكا املشــرتال بــني الوكــاالت املعـ ابإلحصــا ات اجلنســانيةو واللجنــة مــدعوة أن
اي علما ابلعمل اجلاري وأولو ت اإلحصا ات اجلنسانية م املستقبلو
 - 36وم الدورة احلادية والستني للجنة وهع املـرأة ،املعقـودة م آذار/مـارس  ،8102تـاركت السـيدة
آجيـا زي ـوري (التفيــا) ،مقـررة اللجنــة اإلحصـائية ،م جلســة نقـاش عقــدت بشـدن ”اســني تـوافر البيــاانت
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واإلحصــا ات املتصــلة ابلبعــد اجلنســا واســتخدامها ،لــدعم التعجيــل بتنفيــذ منهــاج عمــل بيجــني وططــة
التنمية املستدامة لعام )8(“8131و

سابعا  -التنمية الشاملة لألةااص ذوي اإلعاقة
ألف  -اإلجماءاة اليت طلبت ا معية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها
 - 32أعربت اجلمعية العامة م قرارها  065/20بشـدن التنميـة الشـاملة لألتـخاص ذوي اإلعاقـة عـن
القل ــء ألن اس ــتمرار ع ــدم ت ـوافر اإلحص ــا ات والبي ــاانت واملعلوم ــات املوثوق ــة ع ــن حال ــة األت ــخاص ذوي
اإلعاقــة عل ـ الصــعيد الــوط واإلقليمــي والعــاملي يســهم م اســتبعادهم مــن اإلحصــا ات الر يــة ،وأقـ ّـرت
ابحلاجة تكوي اجلهود الرامية تعبيب بع البياانت وبنا القدرات لدا الدول األعىلا  ،مـن أجـل
دعم وهع سياسات وبرام قائمـة علـ األدلـة تشـمل األتـخاص ذوي اإلعاقـة ،وكفالـة أال يتخلـ أحـد
عن الركبو
 - 32وم القرار نفس  ،تددت اجلمعية العامة عل أانيـة بـع واليـل بيـاانت موثوقـة عـن األتـخاص
ذوي اإلعاقة ابتباي املباد التوجيهية القائمة بشدن حصا ات اإلعاقـة ،موـل :املبـاد التوجيهيـة واملبـاد
األساسـ ــية لوهـ ــع حصـ ــا ات اإلعاقـ ــة و :املبـ ــاد والتو ـ ــيات املتعلقـ ــة بتعـ ــدادات السـ ــكان واملسـ ــاكن،
و دارا ا املستكملة ،وتجعت اجلهود اجلارية حاليـا لتحسـني بـع البيـاانت مـن أجـل تصـني البيـاانت
املتعلقــة ابألتــخاص ذوي اإلعاقــة ســب نــوي اجلــنس والســنو وتــجعت اجلمعيــة العامــة كــذل اللجن ـةَ
اإلحصــائية علـ أن تقــوم ،م حــدود املـوارد املتاحــة ،ابســتكمال املبــاد التوجيهيــة جلمــع واليــل البيــاانت
املتعلقــة ابألتــخاص ذوي اإلعاقــة ،آطــذة م اعتبارهــا التو ــيات ذات الصــلة الصــادرة عــن فريــء واتــنطن
املع ـ ءحصــا ات اإلعاقــة ،وتــجعت أيىلــا منصومــة األمــم املتحــدة ،مبــا م ذل ـ املقــررة املا ــة املعنيــة
قــومل األتــخاص ذوي اإلعاقــة ،م نطــامل واليتهــا ،عل ـ تعبيــب االتســامل والتنســيء عل ـ نطــامل منصومــة
األمم املتحدة من أجل تعبيب توافر بياانت قابلة للمقارنة دوليا عن حالـة األتـخاص ذوي اإلعاقـة ،وعلـ
أن تــدرج ابنتصــام البيــاانت ذات الص ــلة ابإلعاقــة أو احلقــائء النوعيــة املتص ــلة هبــا ،حســب االقتىل ــا  ،م
منشورات األمم املتحدة ذات الصلة م تال التنمية االقتصادية واالجتماعيةو
 - 39وم القرار  065/20أيىلاً ،حوت اجلمعية العامـة الـدول األعىلـا وكيـاانت األمـم املتحـدة ذات
الصــلة علـ تقــده معلومــات إلدراجهــا م تقريــر األمــني العــام دور ــا الوالوــة والســبعني عــن تنفيــذ ذلـ
القـرار ،وم تقريــرل الرئيســي الــذي ســيقدم اجلمعيــة العامــة م عــام  ،8102وطلبــت منصومــة األمــم
املتحدة تيسل تقده املساعدة التقنية ،م حـدود املـوارد املتاحـة ،مبـا م ذلـ تقـده املسـاعدة اللزمـة لبنـا
القــدرات واســتقا البيــاانت واإلحصــا ات الوطنيــة املتعلقــة ابألتــخاص ذوي اإلعاقــة و ميعهــا ،وال ســيما
البلــدان الناميــة ،وطلبــت م هــذا الصــدد األمــني العــام أن يقــوم ،وفقــا للمبــاد التوجيهيــة الدوليــة
القائمــة املتعلقــة ءحصــا ات اإلعاقــة ،بتحليــل البيــاانت واإلحصــا ات املتعلقــة ابإلعاقــة ونشــرها وتوزيعهــا،
حســب االقتىلــا  ،م التقــارير الدوريــة املقبلــة عــن اقيــء أهــداف التنميــة املســتدامة و لهــا مــن األهــداف
اإل ائيــة املتصــلة ابألتــخاص ذوي اإلعاقــة واملتفــء عليهــا دوليــاو وتــجعت اجلمعيــة العامــة أيىلــا الــدول
األعىلا عل اختاذ ططوات مناسبة للتعجيل ءدراج البياانت املتعلقة ابإلعاقة م اإلحصا ات الر يةو

__________
( ،E/2017/27 )8الفقرات 24-29و
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 - 41وتجع اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،م قـرارل  ،08/8102الـدول األعىلـا ومنصومـة األمـم
املتحدة وبيع اجلهات املعنية احبة املصلحة عل اسني طرائء بع البياانت املتعلقة ابألتخاص ذوي
اإلعاقة واليلها ،وعل اقيء ز دة كبلة م توافر بياانت موثوقة ،وعالية اجلودة ،ومناسبة التوقيت ،وقابلة
للمقارنــة عل ـ الصــعيد الــدويل ،وفقــا للمبــاد التوجيهيــة القائمــة املتعلقــة ءحصــا ات اإلعاقــة و ــدارا ا
املستكملة ،عل أن تكون مصنفة سب عدد من املعايل منها اإلعاقة ونوي اجلنس والسن ،وذل لرسم
السياســات اإل ائيــة وتنفيــذها وتقييمهــا؛ وتــجعها عل ـ تبــادل البيــاانت واإلحصــا ات ذات الصــلة م ــع
الوكــاالت واهليئــات املعنيــة داطــل منصومــة األمــم املتحــدة عــن طريــء االيــات املناســبة ،مــىت اقتىل ـ األمــر
ذل ؛ وعل معاجلة الو رة القائمة م بع البياانت واليلهاو

ابء  -اإلجماءاة اليت اختذ ا واملا ا أن ةتاذها اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة
 - 40س ــوف تنص ــر اللجن ــة اإلحص ــائية ،م دور ــا التاس ــعة واألربع ــني ،م تقري ــر األم ــني الع ــام وفري ــء
واتنطن املع ءحصا ات اإلعاقة ،عن حصا ات اإلعاقة ()E/CN.3/2018/17و ويسـل التقريـر الىلـو
عل ارب البلدان م قياس اإلعاقة ،ويعرج النتـائ الرئيسـية املستخلصـة مـن تموعـة مـن االجتماعـات
اإلقليميــة الــيت نصمتهــا تــعبة اإلحصــا ات م عــامي  8106و 8102و ويعــرج التقريــر أيىلــا األنشــطة
احلالية واملقررة املتعلقة ءحصا ات اإلعاقة والـيت تىلـطلع هبـا الشـعبة ،واللجـان اإلقليميـة ،ومنصمـة الصـحة
العاملية ،وفريء واتنطنو ويهدف التقرير الرب بني األنشطة املقررة هبدف تعبيب قدرة النصم اإلحصائية
الوطنية عل نتاج حصا ات عالية اجلودة عن اإلعاقة من أجل وهع سياسات وبرام قائمة عل األدلة
بشدن اإلعاقةو

اثمنا  -منع ا ممية والعدالة ا نائية
ألف  -اإلجماءاة اليت طلبت ا معية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها
 - 48تــجعت اجلمعيــة العامــة ،م قرارهــا  ،022/20الــدول عل ـ بــع معلومــات ذات ــلة ،بطــرمل
منها بع البياانت و جرا البحوت ،بشدن األطفال الذين خيىلعون لنصم العدالة اجلنائية فيها ،وذل مـن
أجل اسني قامة العدل لديها ،مع مراعـاة حـء األطفـال م املصو ـية ،واالحـرتام التـام لصـكوال حقـومل
اإلنسان الدوليـة ذات الصـلة ،ومراعـاة مـا جيـب تطبيقـ م هـذا الصـدد مـن املعـايل الدوليـة املتعلقـة قـومل
اإلنسان م تال قامة العدلو
 - 43وقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي ،م قـرارل  ،05/8102أن مسـدلة ”منـع اجلر ـة ابالسـتناد
األدلة :االستفادة من اإلحصا ات واملؤتـرات والتقيـيم م دعـم املمارسـات الناجحـة“ سـينصر فيهـا م
حلقات عمل تعقد م طار مؤ ر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلر ة والعدالة اجلنائيةو
 - 44وطلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،م قـرارل  ،09/8102مكتـب األمـم املتحـدة املعـ
ابملخــدرات واجلر ــة ،أن يوا ــل ،ابلتعــاون مــع معاهــد تــبكة ب ـرانم األمــم املتحــدة ملنــع اجلر ــة والعدالــة
اجلنائيــة ،جهــودل الراميــة تعبيــب بــع بيــاانت حصــائية عــن بــدائل الســجن واليلهــا ونشــرها ،و ج ـرا
البحوت بشدن السياسات املتعلقة ءعادة دماج اجلناة م اجملتمع ،وابحلد من احتماالت معاودة اإلجرامو
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ابء  -اإلجماءاة اليت اختذ ا واملا ا أن ةتاذها اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة
 - 45من أجل اقيء ا ت طريطة الطريء الراميـة اسـني نوعيـة حصـا ات اجلر ـة وتوافرهـا علـ
الصعيدين الدويل والوط (طارطة طريء إلحصا ات اجلر ـة) ( ،E/CN.3/2013/11املرفـء) ،أنشـد مكتـب
األمــم املتحــدة املع ـ ابملخــدرات واجلر ــة وب ـرانم األم ــم املتحــدة اإل ــائي ،م ت ـراكة م ــع مركــب االمتي ــاز
لل معلومـات اإلحصـائية املتعلقـة ابحلوكمـة واإليـذا واألمـن العـام والعدالـة (مكسـيكو سـييت) ،وبـدعم مقـدم
مــن هــذا املركــب الــذي اتــرتال م نشــائ املعهــد الــوط املكســيكي لصحصــا ات واجل رافيــا ومكتــب األمــم
املتحدة املع ابملخدرات واجلر ة ،فرقة عمل لوهع دليل لقياس الفساد بواسطة دراسات استقصائيةو وقد
عقدت فرقة العمل الـيت تىلـم ممولـني عـن املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة ،واملنصمـات الدوليـة ،وأفـراد املـكا ،
والقطاي املاص ،واملنصمات ـل احلكوميـة ،اجتمـاعني م عـامي  8106و 8102و وسيوهـع الـدليل م
ي ت النهائية لول منتص عـام 8102و وجيـري العمـل مبشـاركة فعليـة مـن عـدد مـن أعىلـا فريـء بـرا
املع ءحصا ات احلوكمةو
 - 46ويص تقرير فريء بـرا املعـ ءحصـا ات احلوكمـة ( )E/CN.3/2018/34التقـدم احملـرز م تنفيـذ
األنش ـ ــطة املتص ـ ــلة خبريط ـ ــة الطري ـ ــء لع ـ ــامي  ،8181-8106واإلجـ ـ ـرا ات املتخ ـ ــذة لوه ـ ــع كتي ـ ــب ع ـ ــن
حصا ات احلوكمةو ويشـمل أيىلـا فـادات عـن التقـدم احملـرز م العمـل التقـ واملنهجـي الـذي اهـطلع بـ
عل ـ املســتوا الوالــث مــن املؤت ـرات العامليــة للهــدف  06مــن أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلــء بتحقيــء
تتمعـات مسـاملة وتـاملة للجميـع ،وءمكانيـة جلـو اجلميـع العدالـة ،وتـوفل مؤسسـات فعالـة وطاهــعة
للمســا لة وتــاملة للجميــعو وســي طي الــدليل اإلطــار املفــاهيمي ملختلـ أبعــاد احلوكمــة ومنهجيــة قياســها
ونشرها ،مبا م ذل قياس نصام فاعل للعدالة اجلنائيةو

اتسعا  -مصائد األمساك املستدامة
ألف  -اإلجماءاة اليت طلبت ا معية العامة اختاذها
 - 42الحصت اجلمعية العامـة مـع القلـء ،م قرارهـا  ،083/20أن اقيـء دارة فعالـة ملصـائد األ ـاال
البحريــة قــد أ ــب أمـرا ــعبا م بعــض املنــاطء بســبب عــدم مكانيــة الوثــومل ابملعلومــات والبيــاانت وعــدم
اكتماهلا لعدة أسباب منها عدم اإلبلل أو اإلبلل املاطئ عن املصيد من األ اال ،وعن أنشطة الصيد،
وأن هــذا االفتقــار البيــاانت الدقيقــة أســهم م اإلف ـراط م ــيد األ ــاال م بعــض املنــاطء ،وتــجعت
الدول عل اسني بع البياانت ،و بلل منصمـة األ ذيـة والبراعـة التابعـة لألمـم املتحـدة ،عنـد االقتىلـا ،
وعل ـ ـ سـ ــو واف ودقيـ ــء وم الوقـ ــت املناسـ ــب ،ابلبيـ ــاانت املطلوبـ ــة عـ ــن كميـ ــة املصـ ــيد وأنشـ ــطة الصـ ــيد
واملعلومات املتصلة مبصائد األ االو
 - 42وم القرار  083/20أيىلاً ،طلبت اجلمعية العامة منصمة األ ذية والبراعة أن تبـدأ م وهـع
ترتيبــات مــع الــدول جلمــع بيــاانت عــن ــيد األ ــاال م أعــايل البحــار الــذي تقــوم ب ـ الســفن الــيت ترفــع
علمه ــا ،ونش ــرها علـ ـ الص ــعيدين دون اإلقليم ــي واإلقليم ــي حيوم ــا ال توج ــد ترتيب ــات م ــن ه ــذا القبي ــلو
وأعادت أيىلا يكيد طلبها من منصمة األ ذية والبراعـة تنقـي قاعـدة بياان ـا العامليـة إلحصـا ات مصـائد
األ ــاال مــن أجــل تــوفل معلومــات عــن األر ــدة الســمكية املتداطلــة املنــاطء واألر ــدة الســمكية الكوــلة
االراال واألر دة السمكية املتفردة م أعايل البحار ،عل أساس املكان الذي جيري في الصيدو
17-23076

13/16

E/CN.3/2018/35

 - 49وم الق ـرار نفس ـ  ،دعــت اجلمعيــة العامــة الــدول واملنصمــات والرتتيبــات دون اإلقليميــة واإلقليميــة
املعنيــة ءدارة مصــائد األ ــاال تقــده املســاعدة الــدول الناميــة لتمكينهــا مــن الوفــا ابلتبامــات بــع
البياانت وتقده التقاريرو وطلبت من الدول واملنصمـات والرتتيبـات اإلقليميـة املعنيـة ءدارة مصـائد األ ـاال
أن تقوم ،حسب االقتىلا  ،بتعبيب أو وهع برام جلمع البياانت من أجل احلصول عل تقديرات موثوقـة
ع ــن أن ـواي ا ــددة م ــن املص ــيد العره ــي ،وت ــجعتها عل ـ التنس ــيء م وه ــع وتنفي ــذ بروتوك ــوالت واه ــحة
وموحدة جلمع البياانت و عداد التقارير عن املصـيد العرهـي مـن األنـواي ـل املسـتهدفة ،وال سـيما األنـواي
املعرهة للخطر واملهددة ابالنقراج واحملميةو

ابء  -اإلجماءاة اليت اختذ ا واملا ا أن ةتاذها اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة
 - 51تىلــمن تقريــر منصمــة األ ذيــة والبراعــة عــن التطــورات األطــلة م اإلحصــا ات البراعيــة والريفيــة
( ،)E/CN.3/2018/13تقريـراً للجنــة التوجيهيــة العامليــة املعنيــة ابالسـرتاتيجية العامليــة لتحســني اإلحصــا ات
البراعية والريفية ،يعرج األنشطة الرئيسية اليت اهطلع هبا م عام  ،8102واملط املعدة ملرحلة نية من
التنفيذ بعد عام  8102و وال يبال املكتب العـاملي للسـرتاتيجية العامليـة ،منـذ البـد م تنفيـذ االسـرتاتيجية
العامليـة م عــام  ، 8103يبــذل جهـودا لتنفيــذ بـرانم وـي تــامل ،و عــداد مبـاد توجيهيــة ومـواد تدريبيــة
كن استخدامها م دعم تقده املساعدة التقنية البلدان واملؤسسات التدريبية اإلحصائية اإلقليمية ،مبا
م ذل مباد توجيهية مكرسة ملصائد األ اال ،ويتوقع أن تنشر املباد التوجيهية م النص األول من
عــام  8102و وق ــد تــارال ك ــل مــن منصم ــة األ ذي ــة والبراعــة وباع ــة احملــي اهل ــاد  ،بــدعم م ــن املكت ــب
العاملي ،م عداد انت رئيسي لتلبية االحتياجات احملددة ملنطقة احملي اهلـاد دون اإلقليميـة ،وهـو ططـة
عمل منطقة احملي اهلاد االسرتاتيجية إلحصا ات البراعة ومصائد األ االو

عاةما  -محاية البياانة وخصوصيتها
ألف  -اإلجماءاة اليت طلبت ا معية العامة اختاذها
 - 50أك ــدت اجلمعي ــة العام ــة ت ــددا ،م قراره ــا  ،02/20أن ـ ـ جي ــب ،م ــع تط ــور تتم ــع املعلوم ــات
واإلنرتنت ،محاية حرية التعبل واحرتامها ،وكذل احلء م املصو ية ،علـ سـو مـا ورد م املـادة  02مـن
العهد الدويل املاص ابحلقومل املدنية والسياسية ،وبوج طاص ،من حيث لة ذل ماية البياانت ،مع
وج ــوب االعـ ـرتاف أيىل ــا ابلقي ــود القانوني ــة املبين ــة م التشـ ـريعات الوطني ــة ،وفقـ ـاً للق ــانون ال ــدويل حلق ــومل
اإلنســانو ورحبــت اجلمعيــة العامــة أيىلــا ابلتعــاون بــني وكــاالت األمــم املتحــدة ذات الصــلة ،واإلج ـرا ات
املا ــة جمللــس حقــومل اإلنســان ،وعلـ األطــف ،مــا يتعلــء مبتابعــة قـرار اجلمعيــة العامــة  085/21بشــدن
االستعراج العام لتنفيذ نتائ القمة العاملية جملتمع املعلومات ،وتجعت ذل و

ابء  -اإلجماءاة اليت اختذ ا واملا ا أن ةتاذها اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة
 - 58طصو ــية البي ــاانت الشخص ــية مكفول ــة مبوج ــب املب ــدأ  6م ــن املب ــاد األساس ــية لصحص ــا ات
الر يةو وقد رحبت اللجنة اإلحصائية ،م الفقرة الفرعية (ح) من مقررها  ،018/42ابالستنتاجات اليت
طلصت ليها احللقة الدراسية املتعلقة ابلبياانت املفتوحة املتصلة مبوهوي ” هافة القيمة مبىلاهاة مكانية
الو ــول ابملصو ــية واألم ــن“ ،املعق ــودة م نيوي ــورال م  3آذار/م ــارس 8102و وق ــد و ــفت احللقـ ــة
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بياانت عالية اجلودة ،وموثقة جيدا ،وتراعي الشـوا ل املتعلقـة خبصو ـية
الدراسية البياانت املفتوحة أب ا ” ٌ
البياانت ،وهي تانية ويسهل الو ول ليها واستخدامها“ ،وانقشـت ،علـ وجـ املصـوص ،كيفيـة قامـة
توازن بني االنفتاح واألمن واملصو يةو
 - 53وم املنتدا الدويل املع بتكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت والتعلـيم لعـام  8131ملنصمـة األمـم
املتحدة للرتبية والعلم والوقافة (اليونسكو) ،املعقود م كين داو ،الصني ،م  01و  00وز/يولي ،8102
الحظ ممولو الدول األعىلا وسائر املنصمات الشريكة أن قياس وتعقب البياانت املتصلة بتوافر تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واستخدامها من األمور البال ة األانية لوهع سياسات قائمة عل األدلـة ،وأكـدوا
من جديد أن هناال حاجة متبايدة سياسـات واسـرتاتيجيات لكفالـة اسـتخدام البيـاانت علـ سـو آمـن
ومناسب وأطلقي ،مبا م ذل همان طصو ية وسرية املعلومات احمل ِّّددة للهوية الشخصيةو

حادي عشم  -األبعاد االجتماعية للشماكة ا ديدة من أجل ةنمية أفميايا
ألف  -اإلجماءاة اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها
 - 54ت ـ ــجع اجملل ـ ــس االقتص ـ ــادي واالجتم ـ ــاعي ،م قـ ـ ـرارل  ،00/8102البل ـ ــدان األفريقي ـ ــة علـ ـ ـ أن
تىلــاع جهودهــا الراميــة تعبيــب القــدرات اإلحصــائية الوطنيــة مــن أجــل نتــاج حصــا ات ومؤت ـرات
ويعول عليها لر د السياسات واالسرتاتيجيات اإل ائية الوطنية ،وتنفيذ االلتبامات بتحقيء
جيدة التوقيت ّ
بيع أهداف التنم يـة املسـتدامة علـ الصـعيد الـوط واإلقليمـي والـدويل ،وحـث ،م هـذا الصـدد ،البلـدان
واملنصمات املاسـة ،مبـا م ذلـ منصومـة األمـم املتحـدة واألوسـاط اإلحصـائية الدوليـة واإلقليميـة علـ دعـم
البلدان األفريقية م تعبيب القدرة اإلحصائية دعما للتنميةو

ابء  -اإلجماءاة اليت اختذ ا واملا ا أن ةتاذها اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة
 - 55يس ـ ـ ــل تقري ـ ـ ــر اللجن ـ ـ ــة االقتص ـ ـ ــادية ألفريقي ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن التنمي ـ ـ ــة اإلحص ـ ـ ــائية اإلقليمي ـ ـ ــة م أفريقي ـ ـ ــا
( )E/CN.3/2018/9الىلو عل األنشطة املىلطلع هبا م أفريقيا بشدن التنمية اإلحصـائية ،وبعىلـها ذات
داللــة عامليــةو وي طــي التقريــر األعمــال املنهجيــة املتبعــة لــدعم تنفيــذ ططــة التنميــة املســتدامة لعــام ،8131
وططــة عــام ” :8163أفريقيــا الــيت نصــبو ليهــا“ ،ويشــمل تــاالت تركيــب رئيســية ،مــن قبيــل االسـرتاتيجية
املتعلقــة مبوا مــة اإلحصــا ات م أفريقيــا ،والتســجيل املــد واإلحصــا ات احليويــة ،واإلحصــا ات البراعيــة،
واإلحصا ات اجلنسانية ،والبياانت املفتوحة ،وثورة البياانتو

اثين عشم  -ةكنولوجيا املعلوماة واالةصاالة
ألف  -اإلجماءاة اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها
 - 56كــرر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي ،م قـرارل  ،80/8102يكيــد أانيــة مؤتـرات تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت م نســء بيــاانت مفتوحــة كــدداة ر ــد وتقيــيم لقيــاس الفجــوة الرقميــة بــني البلــدان
وداطل اجملتمعـات وأداة يسرتتـد هبـا ـانعو القـرار لـدا وهـع السياسـات العامـة واالسـرتاتيجيات للتنميـة
االجتماعية والوق افية واالقتصادية ،وتدد عل أانية توحيد مؤترات موثومل هبا تستكمل ابنتصام واملوا مة
بينها ،وأقر أبانية أدوات الر د الرقمي اليت تدعم نشر أهداف التنمية املستدامة وقياسهاو
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 - 52وم القرار نفس  ،تجع اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي الـدول األعىلـا علـ بـع البيـاانت ذات
الصلة بتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت علـ الصـعيد الـوط  ،وتبـادل املعلومـات بشـدن دراسـات احلـاالت
اإلفراديــة القطريــة ،والتعــاون مــع البلــدان األطــرا بشــدن طــار بـرام التبــادل م تــال بنــا القــدرات؛ والحــظ
اجمللــس أيىلــا مــع التقــدير عمــل الشـراكة املعنيــة بقيــاس اســتخدام تكنولوجيـا املعلومــات واالتصــاالت أل ـراج
التنميــة ،ونشــر ”تقريــر قيــاس تتمــع املعلومــات“ الســنوي للاــاد الــدويل للتصــاالت الســلكية واللســلكية
الــذي يع ــرج اال اهــات واإلحص ــا ات احلديوــة املتعلق ــة ابلو ــول تكنولوجي ــا املعلومــات واالتص ــاالت،
والقــدرة عل ـ امــل تكلفتهــا ،وتطــور تتمعــات املعلومــات واملعرفــة م بيــع أســا العــاف ،مبــا م ذل ـ مؤتــر
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وابإلهافة ذل  ،تجع اجمللس الشراكة املتعلقة مبتابعة مقرر
اللجنــة اإلحصــائية  ،001/42بشــدن حصــا ات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،وأو ـ أبن تىلــع
الشراكة توجيهات لتحسني التعاون مع تل أ حاب املصلحة أل راج نتاج حصـا ات عاليـة اجلـودة
وجيدة التوقيت م تـال تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت وتسـخل الفوائـد املمكـن جنيهـا مـن اسـتخدام
البياانت الىلخمة أل راج اإلحصا ات الر يةو

ابء  -اإلجماءاة اليت اختذ ا واملا ا أن ةتاذها اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة
 - 52يع ـ ــرج تقري ـ ــر الشـ ـ ـراكة املعني ـ ــة بقي ـ ــاس تكنولوجي ـ ــا املعلوم ـ ــات واالتص ـ ــاالت أل ـ ـ ـراج التنمي ـ ــة
( )E/CN.3/2018/26حملــة عامــة عــن األعمــال الــيت اهــطلعت هبــا الش ـراكة منــذ الــدورة الســابعة واألربعــني
للجن ـ ــة اإلحص ـ ــائية املعق ـ ــودة م ع ـ ــام  ،8106مب ـ ــا م ذل ـ ـ اس ـ ــتكماالت للقائم ـ ــة األساس ـ ــية ملؤت ـ ـرات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ومعلومات تتصل ابلتطورات األطـلة م قيـاس االقتصـاد الرقمـي (موـل
التجارة اإللكرتونية والتجارة الدولية م املدمات القائمة عل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) ،وقياس
النفا ت اإللكرتونيةو وتعرج الشراكة أيىلا م تقريرها اقرتاحاً ءعداد قائمة مواهيعية ملؤترات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من أجل ر د التقدم احملرز سو تنفيذ ططة عام  ،8131وتكز ،م هذا السيامل،
التح ـ ــد ت ال ـ ــيت تواجهه ـ ــا املكات ـ ــب اإلحص ـ ــائية الوطني ـ ــة م ـ ــدار حص ـ ــا ات تكنولوجي ـ ــا املعلوم ـ ــات
واالتصاالت ،مبا م ذل اإلحصا ات املتعلقة ببنا القدراتو
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