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 اللجنة اإلحصائية
 الخمسونالدورة 

 2019آذار/مارس  5-8
 ( من جدول األعمال املؤقت*ي) 4البند 
: متااااااابعااااااة مة را  الجمعياااااة للعلمبنود 

العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي 
    المتعلةة بالسياسا 

والمجلس االقتصااااااااااااااادي واالجتماااااعي المتعلةااااة مة را  الجمعيااااة العااااامااااة   
 اللجنة اإلحصائيةبالسياسا  والمتصلة بعمل 

  
 األمين العام تة ي   

  

 موجز 
 2018/227وف ا مل  ر اجمللس االقتصـــــــــــــــا ي واالجتماع  يتضـــــــــــــــمن ذيا الت  ي   اليي   عد  

ا اجلملا  اللام  واجمللس هتلم  راب املتلل    ال ــــــااســــــاب ال  ا ياســــــتل ا ــــــا لوللممارســــــاب ال ــــــا     
ل  . اإلحصــــا ا   لمل اللجن  وتتصــــل   و قبل ذلك  2018 عام يف اإلج ا اب  على يضــــا  الضــــو  وي  ــــ 

اللجن  وشــلب  اإلحصــا اب التا ل  إل ارة ال ــؤوص االقتصــا ي  واالجتماعا  املتخية  و امل رتح  من جانب 
 الت  ي . جمللس. واللجن  مدعوة إىل اإلحاط  علماً يف األمان  اللام  استجا ً  لطلباب اجلملا  وا
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 مةدمة -أوال  
 2018/227وف ا مل  ر اجمللس االقتصـــــــــــــــا ي واالجتماع  يتضـــــــــــــــمن ذيا الت  ي   اليي  عد  - 1

ا اجلملا  اللام  واجمللس هتلم  راب املتلل    ال ـــــــااســـــــاب ال  ا ياســـــــتل ا ـــــــا لوللممارســـــــاب ال ـــــــا     
ل  . اإلحصــــا ا   لمل اللجن  وتتصــــل   و قبل ذلك  2018 عام يف اإلج ا اب  على يضــــا  الضــــو  وي  ــــ 

اللجن  وشـــلب  اإلحصـــا اب التا ل  إل ارة ال ـــؤوص االقتصـــا ي  واالجتماعا   املتخية  و امل رتح  من جانب
 يف األمان  اللام  استجا ً  لطلباب اجلملا  واجمللس.

  
خطة التنمية  للدول األعضااااااااااال  يما يتعل  بتن ي اإلحصااااااااااائية  تعزيز الةدرا  - ثانيا 

 2030المستدامة لعام 
 اإلج الا  التي طلبت الجمعية العامة اتخاذها -ألف  

 شــــــــــــــجلت  الللم والتكنولوجاا واال تكار ألغ اض التنما   ت ــــــــــــــخراملتللق  72/228  ار اليف  - 2
تلزيز  عم  نــا  ال ــدراب امل ــدام إىل البلــداص النــاماــ   عــا يف ذلــك الــدعم امل ــدم إىل البلــداص اجلملاــ  اللــامــ  

األف ي ا  و قل البلداص منوا والدول اجلزري  الصـــــــــيرة الناما  والبلداص الناما  غر ال ـــــــــاحلا  والبلداص املتوســـــــــط  
و ة واحل ــــــن  التوقات واملو وا صا واملصــــــنجل  ح ــــــب نو  اجلنس الدخل   يا  اســــــتخدام البااناب اللالا  اجل

والجلئ  اللم ي  واالنتما  اجلي ايف وم ــــــــتوو الدخل واالنتما  الل ق  واإل   واحلال  من حا  اإلج ة  واإلعاق  
كيلك التلاوص  الدويل   وســــــا ل من ا   توغرذا من اخلصــــــا ا ذاب األاا  يف ال ــــــااقاب الوطنا   وشــــــجل

. ويف وقت الحق ت دمي الدعم الت   واملايل  صدف ت وي  قدراب اإلائاب واملكاتب اإلحصـــــــــــــــا ا  الوطنا 
دمـ  النمو والكاــاناب البلــداص املت ــاملتللق  ـدور امل  ة يف التنماـ    72/234شــــــــــــــجلـت اجلملاـ   يف ق ارذـا 

امللنا  التا ل  ملنظوم  األمم املتحدة على ت دمي الدعم وامل ـــــــــــــــاعدة إىل البلداص الناما    نا  على طلب ا  
 .يتللق  إن ا  قواعد  ااناهتا ونظم مللوماهتا وتطوي ذا وتلزيزذا فاما
املتللق  72/237ارذــا يف ق    اللجــاص اإلقلاماــ اجلملاــ  اللــامــ  إىل  و ــاإل ـــــــــــــــافــ  إىل ذلــك  عــت - 3

قدراب الدول األعضــــــــا  يف ماداا البااناب  تلزيز يف ت ــــــــجا  امل ــــــــاعدة إىل التلاوص  ني  لداص اجلنوب  
 .2030واإلحصا اب من  جل تنجلاي خط  التنما  امل تدام  للام 

 ال ـــــــــــــــ اك  اجلديدة من  جل تنما   ف ي اا  ك رب اجلملا  اللام  املتللق  72/310ويف ال  ار  - 4
احلاج  إىل  يل الدعم للبلداص الناما   يف جمال ت وي  قدرة املكاتب اإلحصــــــــــــا ا  ونظم البااناب تأكاد 

  ومصـــــــــــــــنجل  وعالا  اجلو ة يف الوقت الوطنا  على كجلال  توفر إمكانا  احلصـــــــــــــــول على  ااناب مو وق
  االجتماعا  لل ــــــــــــــ اك  اجلديدة من  جل تنما   ف ي اااملتللق  األ لا   2018/4. ويف ال  ار املناســـــــــــــــب

البلــداص واملنظمــاب املــا ــ   عــا يف ذلــك منظومــ  األمم املتحــدة  اجمللس االقتصــــــــــــــــا ي واالجتمــاع   حــ 
 على  عم البلداص األف ي ا  يف تلزيز ال دراب اإلحصـــــــــــا ا   عماً واألوســـــــــــاا اإلحصـــــــــــا ا  الدولا  واإلقلاما  

  االســـــــــــــــرتاتاجا  اجلديدة للجن  االقتصـــــــــــــــا ي  ألف ي اا املتللق  التوج اب 2018/23ويف ال  ار . للتنما 
اج  إىل اتبا  نظام وذاكل فلالني ل ـــــــااســـــــاب احلاجمللس التوج اب االســـــــرتاتاجا  اجلديدة و شـــــــار إىل   يد

خطـ  و  2030عــام تنجلاــي ور ــــــــــــــــد عملاــ  التنماــ  يف  ف ي اــا  على النحو املبني يف خطــ   لــدعمالباــانــاب 
ممـا ي ـــــــــــــــتلزم توفر موار  وقـدراب ملزختة جلم  الباـانـاب و زين ـا وإتـاحت ا   2063 لـاماالحتـا  األف ي   ل

 .لالطال  والتحلال  االعتما  على نظم إحصا ا  متان 

https://undocs.org/AR/A/RES/72/228
https://undocs.org/AR/A/RES/72/228
https://undocs.org/AR/A/RES/72/234
https://undocs.org/AR/A/RES/72/234
https://undocs.org/AR/A/RES/72/237
https://undocs.org/AR/A/RES/72/237
https://undocs.org/AR/A/RES/72/310
https://undocs.org/AR/A/RES/72/310
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وتنجلاي إج ا اب اللمل امللج ل للدول اجلزري  الصــــــيرة الناما   املتللق عتا ل  72/217ويف ال  ار  - 5
)م ـــــار ســـــاموا( واســـــرتاتاجا  موري ـــــاوس ملوا ـــــل  تنجلاي   نامس اللمل من  جل التنما  امل ـــــتدام  للدول 

تلزيز  لدول اجلزري  الصيرة الناما  يف عم ا  حثت اجلملا  اللام  اجملتم  الدويل على اجلزري  الصيرة الناما 
قدرة املكاتب اإلحصــا ا  الوطنا  ونظم البااناب الوطنا    يا   عم تنجلاي ومتا ل  واســتل اض م ــار ســاموا 

مؤمت  األمم املتحدة الثاا املل   البلداص الناما   املتللق عتا ل  72/232. ويف ال  ار 2030وخط  عام 
جمال  نا  ال دراب إىل البلداص  احلاج  إىل تلزيز الدعم امل دم يف   كدب اجلملا   يضـــــــــــــا غر ال ـــــــــــــاحلا 

ة املكــاتــب قــدر  لزيزجمــدا ا االلتزام  ت و كــدبيف ذلــك إىل البلــداص النــاماــ  غر ال ــــــــــــــــاحلاــ    النــاماــ   عــا
اإلحصــــا ا  ونظم البااناب الوطنا  على كجلال  توفر إمكانا  احلصــــول على  ااناب مو وق  ومصــــنجل  وعالا  

 ب اجلملا  ك ر . وفاما يتللق  التلاوص اإلمنا   م  البلداص املتوســــــــــط  الدخل   اجلو ة يف الوقت املناســــــــــب
التأكاد على االلتزام  تكثاف  املتللق  التلاوص اإلمنا   م  البلداص املتوســــــــــط  الدخل  72/230ق ارذا  يف

 .اجل و  من  جل تدعام ال دراب اإلحصا ا  يف البلداص الناما   عا ي مل البلداص املتوسط  الدخل
 ـــإطالا منتـــدو األمم املتحـــدة اللـــامل     حـــاطـــت اجلملاـــ  اللـــامـــ  علمـــا 72/228ويف ال  ار  - 6

استضاف  مدين   تللبااناب اليي ي دف إىل حت ني استخدام البااناب ألغ اض التنما  امل تدام   والحظ
 ت  وتطلل2017كانوص الثاا/يناي    18إىل  15ب تاوص جبنوب  ف ي اا للمنتدو األول يف الجلرتة من اك

 .2018نتدو الثاا املزم  ع ده يف  يب  اإلماراب الل  ا  املتحدة يف ت  ين األول/ كتو   إىل امل
 

 اإلج الا  المتخ ة أو المةت حة من جانب اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصالا  -بال  
الجل يق ال فا  امل ـــتوو لل ـــ اك  والتن ـــاق و نا  ال دراب يف جمال اإلحصـــا اب ل  ـــد خط   ي دم - 7

  موجزا لألن ــــــــط  ال  ا ــــــــطل  صا الجل يق (E/CN.3/2019/4)   يف ت  ي ه2030التنما  امل ــــــــتدام  للام 
 ؛   عن تنجلاي خط  عمل كاب تاوص اللاملا  لبااناب التنما  امل ـــــــــــــــتدام ) ( إعدا  و ا :مؤخ ا  ومن  ان ا

)ب( إج ا  امل ــاوراب املتلل    إن ــا  آلا  متويلا  لدعم تنجلاي خط  اللمل اللاملا  وإطالا الو ا   اخلتاما  
ل  اــ  ملنتــدو األمم املتحــدة اللــامل  الثــاا للباــانــاب  وقــد ع ــدب ذــيه امل ــــــــــــــــاوراب يف  يب  ــاإلمــاراب ال

ـن  املتحدة  ـرتة مـ ـو    24إىل  22يف الجلـ ـ ين األول/ كتـ ـدة ) ؛2018ت ـ ـم املتحـ ـام منتــدو األمـ ج( تنظـ
 ) ( إعدا  و ا   عن ختيا ة الكجلا ة يف تن اق نظام األمم املتحدة اإلحصا  . ؛اللــامل  الثــاا للباانــاب

املتللق  تنما  ال دراب اإلحصا ا   استل ا ا  (E/CN.3/2019/28)  يف ت  ي ه اللاماألمني  وي دم - 8
لألن ـــــط  ال  ا ـــــطللت صا مؤخ ا شـــــلب  اإلحصـــــا اب لدعم ما تبيلع البلداص من ج و  لتلزيز ال دراب 

من حتدياب على  ــــلاد  2030اإلحصــــا ا  الوطنا  ك  ت ــــتجاب على  و  فضــــل ملا تط حع خط  عام 
البااناب. ويل ض األمني اللام  يضـــا آخ  امل ـــتجداب املتلل    اجل و  التلاونا  اجلديدة واملتوا ـــل  ال اما  

 إىل حت اق التواؤم الزم   ني املبا راب وتلزيز ال  اكاب والتن اق يف جمال  نا  ال دراب اإلحصا ا .
آلســـــــــــــــاا وابا  اإلا ر )إســـــــــــــــكاب(  يف ت  ي ذا  وت ـــــــــــــــل  اللجن  االقتصـــــــــــــــا ي  واالجتماعا  - 9

(E/CN.3/2019/7)  املتللق  التنما  اإلحصـــا ا  يف آســـاا وابا  اإلا ر  الضـــو  على ع ـــ  جماالب عمل
وذ : إشـــــــــــــــ ا  امل ـــــــــــــــتخدمني   ولت ا  لداص املنط   األولوي  من  جل تلزيز قدراهتا اإلحصـــــــــــــــا ا  الوطنا  

وتوظاف االســــــــــــتثماراب يف جمال اإلحصــــــــــــا اب؛ و ــــــــــــماص اجلو ة و التايل  نا  الث   يف اإلحصــــــــــــا اب؛ 
واســتخدام اإلحصــا اب املتكامل  إلج ا  حتلال شــامل؛ وحتدي  اللملااب اإلحصــا ا  لل ــ كاب التجاري ؛ 

ال اللجن  الجلك    ــــأ ص االُتاه االســــرتاتاج  امل ــــت بل  للتلاوص على وتنما  جمموع  امل اراب املطلو  . وُت 

https://undocs.org/AR/A/RES/72/217
https://undocs.org/AR/A/RES/72/217
https://undocs.org/AR/A/RES/72/232
https://undocs.org/AR/A/RES/72/232
https://undocs.org/AR/A/RES/72/230
https://undocs.org/AR/A/RES/72/230
https://undocs.org/AR/A/RES/72/228
https://undocs.org/AR/A/RES/72/228
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/4
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/28
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/7
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 ــــــــــــلاد اإلحصــــــــــــا اب عنط   آســــــــــــاا وابا  اإلا ر يف جماالب من  ان ا مثال تنما  امل اراب من خالل 
ال ـــــــــــ اكاب التدريبا   وج و  التوعا  امل ـــــــــــرتك  ال اما  إىل تدعام النظم اإلحصـــــــــــا ا   وختيا ة الرتكاز على 

 م واخلاص  واال تكار.ال  اكاب  ني ال طاعني اللا
  

 كلة المخدرا  العالمية ومواجهتهاالتعاون الدولي على التصدي لمش -ا لثثا 
 اإلج الا  التي طلبت الجمعية العامة اتخاذها -ألف  

املتللق  التلاوص الدويل على التصدي مل كل  املخدراب اللاملا  ومواج ت ا   72/198 يف ال  ار - 10
الدول األعضـــــــا  إىل ت ـــــــجا  وحت ـــــــني اجلم  املن ج  للمللوماب واأل ل   وكيلك  عت اجلملا  اللام  

ت ــارذا تبا ل البااناب املو وق  وال ا ل  للم ارن   على الصــلادين الوط  والدويل  عن تلاط  املخداراب وان
. وطلبت الو ا    عا فا ا البااناب املتلل    اللوامل االجتماعا  واالقتصـــــــــــــــا ي  وغرذا من عوامل اخلط 

   التلاوص الو اق م  الدول األعضـــــــــــــــا  مكتب األمم املتحدة املل   املخدراب واجل مي   ص يوا ـــــــــــــــل إىل
لـدولاـ  واملنظمـاب اإلقلاماـ   واألوســــــــــــــــاا والكاـانـاب امللناـ  التـا لـ  لألمم املتحـدة واملنظمـاب احلكوماـ  ا

الللما  واجملتم  املدا عند االقتضـــــا   ت دمي الدعم إىل الدول األعضـــــا    نا  على طلب ا  من  جل تلزيز 
اإلحصــا اب ال اذن  املتلل    قدرهتا على تطوي  آلااب اإل الغ اخلا ــ  صا    ــبل من ا اســتبان  الثي اب يف

 .انااب تلزيز األ واب ال ا م  جلم  البااناب وحتلال ا على الصلاد الوط  املخدراب واستطال  إمك
مكتب األمم املتحدة املل   املخدراب واجل مي  ويف ال  ار نجل ــــــــــــع   عت اجلملا  اللام   يضــــــــــــا  - 11
ا الدول األعضـــــــــــا   يف إمكانااب تلزيز وتب ـــــــــــا    واتع امل ـــــــــــتخدم  حالا   النظ    التلاوص الو اق م  إىل
ي ــــــمل حت ــــــني وت وي  نوعا  االســــــتبااناب اخلا ــــــ   الت اري  ال ــــــنوي   جمال مج  البااناب وحتلال ا  عا يف

وتلزيز وترة اســتجا ت ا وفلالات ا  وإىل ت دمي ت  ي    ــأص الط ا ق املمكن  لتح ــني ذيه األ واب والت اري  
لدول األعضـــــــــــــا  إىل ت دمي موار    وتدعو اإىل جلن  املخدراب لك  تنظ  فاع   نا   ورهتا الثانا  وال ـــــــــــــتني

 .خارج املازانا  إليه األغ اض من

إحصــــا اب املخدراب املتللق   48/110ع  ر اللجن  اإلحصــــا ا  ورحبت اجلملا  اللام   يضــــا  - 12
كيلك التلاوص  ني اللجن  اإلحصا ا    توشجل  الجلصل األول  الجل   جام(  E/2017/24)انظ   وتلاطا ا

وجلن  املخدراب   ـــــمن والي  كل من ما  على تبا ل املللوماب   ـــــأص  حدل اُتاذاب البااناب املتلل   
ا  ال دراب اإلحصـــــــــا ا  الوطنا  على احلاج  إىل  ن بع ـــــــــكل  املخدراب على الصـــــــــلاد اللامل   وشـــــــــد 

عا  إحصـــــــــــــــا اب املخدراب وتواف ذا  وكيلك من  جل  جل  عم الدول األعضـــــــــــــــا  يف حت ـــــــــــــــني نو  من
مكتـب األمم املتحـدة املل   ـاملخـدراب واجل مي    االســـــــــــــــتجـا ـ   جللـالاـ  لطلبـاب مج  الباـانـاب الوار ة من

 .املنظماب الدولا  واإلقلاما  إىل  عم الدول األعضا  يف ذيا الصد    نا  على طلب ا تو ع
الدول األعضــا  إىل االســتثمار يف  ن ــط   نا  ال دراب لا  اللام و اإل ــاف  إىل ذلك   عت اجلم - 13

وحت ـــــــــــني النوعا  يف جمايل مج  املللوماب واإل الغ عن ا  وإىل امل ـــــــــــارك  يف اجل و  التلاونا  امل ـــــــــــرتك  ال  
اماــ  اإلائــاب الوطناــ   و اإلقلاملنظمــاب و  ينظم ــا مكتــب األمم املتحــدة املل   ــاملخــدراب واجل ميــ  وغره من

وحتلال ا وت اام ا والتج    اللملا  البااناب ال اما  إىل تبا ل امللارف الت نا  للخربا  يف جمال مج  و الدولا    و
يف جمال البااناب املتلل    املخدراب  وإىل موافاة املكتب  انتظام  البااناب واملللوماب املتلل   ع ــــــــــــــكل  

. وشـجلت الدول األعضـا  على ل اسـتبااناب الت اري  ال ـنوي املخدراب يف اللامل من مجا  جوانب ا من خال

https://undocs.org/AR/A/RES/72/198
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من     ـــأصم  البااناب وإج ا  البحول وتبا ل املللوماب  وكيلك تبا ل املمارســـاب الجلضـــلى الن وض جب
إىل النظ    و عت ا تدا ر وممارســاب خجلع ع ض املخداراب ــأص ومكافح  اجل ا م املتصــل   املخداراب و 

ال ـــــــــــــــااســـــــــــــــاب الوطنا  املتلل    املخدراب من  جل مج  يف احلاج  إىل م اجل  جمموع  م اياس و  واب 
وحتلال  ااناب  قا   ومو وق  ومصــــــــنجل  وشــــــــامل  وقا ل  للم ارن  ســــــــلاا إىل قااس فلالا  الربامس يف ملاجل  

ح ــــب االقتضــــا   من حا   ــــلت ا  يف ذلك  مجا  اجلوانب ذاب الصــــل  مل ــــكل  املخدراب اللاملا   عا
 .2030خبط  عام 

 
 اإلج الا  المتخ ة أو المةت حة من جانب اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصالا  -بال  

ي ـــــــتل ض مكتب األمم املتحدة املل   املخدراب واجل مي   يف ت  ي ه املتللق  إحصـــــــا اب اجل مي   - 14
(  اخلطواب املتخية لتنجلاي خ يط  ط يق لتح ـــــــــــــــني اإلحصـــــــــــــــا اب E/CN.3/2019/19واللدال  اجلنا ا  )

. 2017يف  ورهتا الثامن  واألر لني املل و ة يف عام  املتصـــــل   املخدراب  ال  ناق ـــــت ا اللجن  اإلحصـــــا ا 
ب واألن ــــــــط  ال اما  إىل  عم الدول و وجع خاص   و ــــــــأ املكتب  نع  د  اســــــــتل اض   واب مج  الباانا

األعضــــــــــا  يف تلزيز قدراهتا على إنتاج وحتلال اإلحصــــــــــا اب املتصــــــــــل   املخدراب على امل ــــــــــتوو الوط . 
وي ــــــــــتل ض املكتب  يضــــــــــا يف الت  ي  األن ــــــــــط  واإلتاختاب والتحدياب امل ــــــــــت بلا  ال  تواجع حت ــــــــــني 

  اإلحصــــــا ا  وجلن  املخدراب  التلاوص  ني اللجن اإلحصــــــا اب املتصــــــل   املخدراب وســــــبل موا ــــــل  تلزيز
 يف ذلك فاما يتللق ع اجل  عملا  مج  البااناب الدولا  املتصل   املخدراب. عا
  

 كوارث وتةديم المساعدة اإلنسانيةالحد من مخاط  ال - رابعا 
 ذهااإلج الا  التي طلبت الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي اتخا -ألف  

ت اجلملاـــ  اللـــامـــ   72/218يف ال  ار  - 15 ل مـــ   ـــأص احلـــد املتللق  ـــاحلـــد من لـــاط  الكوارل  ســـــــــــــــ 
لاط  الكوارل ي ــــــــــــــتلزم اتبا  رس متلد  األخطار وا اذ ال  اراب  ط ي   شــــــــــــــامل  تت ــــــــــــــم  الدراي   من

ا ٍل ون ـــــــــٍ  مجلتوحني للبااناب املصـــــــــنجل   عا يف ذلك   ـــــــــب اجلنس وال ـــــــــن  املخاط   وت ـــــــــتند إىل تب
واإلعاق    اإل ــــــــاف  إىل مللوماب عن األخطار تكوص ما ــــــــورة ومدا   وســــــــ ل  الجل م وقا م  على الللوم 

الدول على البد    و ح ب  ت اجلملا ويف ذيا الصد   شجل. وغر ح اس   تكمال ا ملارف ت لادي 
املتصــل   اليايابلى موا ــل  تلزيز مج   ااناب عن اخل ــا   النامج  عن الكوارل  وغرذا من االقتضــا   ع

واإلعاق  وغرذا من اخلصـــــــــا ا   احلد من لاط  الكوارل  تكوص مصـــــــــنجلً  ح ـــــــــب نو  اجلنس وال ـــــــــن
  ــأص  اللمل على و ــ  خطوا  ســاسالدول على  ص توا ــل   وحثت األاا  يف ال ــااقاب الوطنا  ذاب

   إص  مكن.على األقل 2005 تارخي ا إىل عام ال  ي ج اخل ا   و  أص  اخل ا   احلالا 
 ف يق اخلربا  احلكوم  الدويل اللامل املجلتوح  ت  ي ويف ال  ار نجل ــــع  رحبت اجلملا  اللام   يضــــا  - 16
  A/71/644) اللضـــــــــــوي  املل   املؤشـــــــــــ اب واملصـــــــــــطلحاب ذاب الصـــــــــــل   احلد من لاط  الكوارل  اب
  و و   مؤش اب موحدة وجمموعاب  ااناب م رتك  ل ااس الياياب اللاملا  إلطار (A/71/644/Corr.1 و

 13 و 11 و 1داف التنما  امل ـــــــتدام  ســـــــنداي والياياب املتصـــــــل   احلد من لاط  الكوارل  ـــــــمن  ذ
 .التنجلاي ومج  البااناب وإعدا  الت اري  الت ــــــاا يف اعتبارذا م ــــــاا  م م  لكجلال  التماســــــك واجلدوو وا

 اجل و  األخ و ال اما  إىل و ـــــ  م اياس مت ـــــ   لإ الغ عوجب إطار اجلملا  رحب يف ذيا الصـــــد   و 
 .و  األخ و ذاب الصل سنداي و ذداف التنما  امل تدام  والصك
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املتللق  التلاوص الدويل يف ت دمي امل ــــــــــاعدة اإلن ــــــــــانا  يف ماداص الكوارل  72/132ويف ال  ار  - 17
الدول األعضـــــــــــــــا  واألمم املتحدة واملنظماب اإلن ـــــــــــــــانا  واإلمنا ا  الطبالا   شـــــــــــــــجلت اجلملا  اللام  

 املصــنجل البااناب وتبا ل تلزخت مج   ص  على الصــل  وغرذا من اجل اب  ــاحب  املصــلح  ذاب الصــل  ذاب
ال ــــــااســــــاب و ص تلزخت   واإلعاق   ط ي   من جا  ومايدة ويف الوقت املناســــــب اجلنس واللم نو  ح ــــــب 

ومدة آ ار و نامااب  ي واف  ونطاا و    أصعلى مجا  امل توياب ال ا م  على األ ل  وعملااب االستجا   
 .وتير املناخ الت    يف سااا الكوارل البطائ  الظ ور وتدذور البائ  التدرجي 

الدول األعضا  واألمم املتحدة وش كا ذا يف جمال ت دمي ويف ال  ار نجل ع  شجلت اجلملا  اللام   - 18
من  جل  تطوعني والجلنانييف التلاوص م   وا   امل  ص تنظ   ح ـــــــــب االقتضـــــــــا  امل ـــــــــاعدة اإلن ـــــــــانا  على 

االســــــــــــــتجلــا ة من الباــانــاب واملللومــاب املتنوعــ  املتــاحــ  خالل حــاالب الطوارر وج و  التصــــــــــــــــدي ملخــاط  
البااناب وإســـــــدا  املتلل    دماب اخلاألمم املتحدة على موا ـــــــل  تلزيز ت دمي . وشـــــــجلت  يضـــــــا الكوارل

 يا  حت ــــني  جملال اإلن ــــاا فاما يتللق  الباانابامل ــــورة ال ــــااســــاتا  و نا  م اراب موظجلا ا اللاملني يف ا
األعضـــا  على ا اذ خطواب  الدول  . و اإل ـــاف  إىل ذلك  شـــجلت فلالا  التأذب واالســـتجا   للكوارل

غر احل اس  املللوماب يتصل  يلك من  البااناب وحتلال ا وتا ر تبا ل ما لتطوي   و حت ني عملا  مج 
اإلن ــــــــــــــــاناــ  واإلمنـا اــ   عـا يف ذلـك عن ط يق   امس ورس م ـــــــــــــــرتكـ   ي ض م  منظمــاب األمم املتحــدة 

  الكوارل وعواقب ا   عما جل و  التأذب لاط ال ـــــــــااســـــــــاب والتدا ر املصـــــــــمم  من  جل مواج    إ  ا 
 وختيا ة فلالا  االستجا   يف احلاالب يف ذلك اإلج ا اب املتخية والتمويل امل دام استنا ا إىل التوقلاب  عا

 .وختيا ة اخلضـــــو  للم ـــــا ل  فاما يتصـــــل صيا النو  من االســـــتجا اب اإلن ـــــانا  اســـــتنا ا إىل االحتااجاب
األمم املتحدة  ح ـــــب االقتضـــــا   واجل اب الجلاعل  امللنا  األخ و  منظوم   ت شـــــجلعالوة على ذلك  و 

والوطنا  يف جمال مج   على موا ــــــــــــل  م ــــــــــــاعدة البلداص الناما  فاما تبيلع من ج و  لبنا  ال دراب ابلا 
األمم املتحدة  نا  على  ت دامعاألعضـــــــــــا  على ال اام   دعم  الدول    وشـــــــــــجلت كيلك البااناب وحتلال ا

ل دراب لاملخاط  و  وألمناا   إن ــــــــــــا  وتلزيز قواعد  ااناب وطنا  للخ ــــــــــــا   النامج  عن الكوارل الطلب
 ا  ي  ـــــــــــتنار صا يف و ـــــــــــ  ال ـــــــــــااســـــــــــاب املتاح   وموا ـــــــــــل  مج  وتبا ل واســـــــــــتخدام ذيه البااناب 

 .واالسرتاتاجااب ذاب الصل 
 72/133وطلـــب كـــلجل من اجلملاـــ  اللـــامـــ  واجمللس االقتصــــــــــــــــــا ي واالجتمـــاع  يف ق اري مـــا  - 19
ــــــانا  ال  ت دم  املتلل ني  تلزيز 2018/11 و ـــــــ ـــــــــــــاعدة اإلن ـ ــــــدة يف حاالب تن اق امل ـ ـــــــ ـــــــ  ا األمم املتحـ

إىل الدول األعضـــــــا  واملؤســـــــ ـــــــاب اإلن ـــــــانا  امللنا  يف منظوم  األمم املتحدة واجل اب الجلاعل    الطوارر
   ص تلمل على تلزيز امل ــاواة  ني اجلن ــني ومتكني امل  ة امللنا  األخ و يف جمال ت دمي امل ــاعدة اإلن ــانا 

 عا يف ذلك تلمام م اعاة املنظور اجلن ــــــاا    و ص تكجللب اإلن ــــــانا يف مجا  م احل االســــــتجا   للحاال
  ا.وحتلال مج  البااناب املصنجل  يف

ل م ت اجلملا  اللام  توفر احلماي  وامل ــاعدة للم ــ  ين  اخلاااملتللق   72/182ويف ال  ار  - 20   ســ 
  عا يف ذلك  ااناب عن امل ـــــ  ين  اخلاامو وق  وحديث  وطولا  ومصـــــنجل   ااناب  مج  احلاج  إىل  يضـــــا 

  اجملتملاب املضــاجل  مصــنجل  ح ــب اجلنس واللم  واإلعاق  واملوق   وعن تأ ر الت ــ   اليي طال  مده يف
االتع والتو ـــل إىل لت ـــ   الداخل  ومنلع والتصـــدي حلال ـــااســـاب والربامس املتلل    ا و ـــ  صدف حت ـــني
  و عضــا  اللجن  الدا م  امل ــرتك   ني الوكاالب  ومن ــ   ال ــؤوص األعضــا  الدول  . وشــجلت حلول  ا م 

 ـــــــــــــــااــ   توفر  اــانــاب مو وقـ  اإلن ـــــــــــــــاناــ  التــا لني لألمم املتحــدة  واألف قــ  ال ط يــ  لألمم املتحــدة على امل
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امل رتك   لدا  ةام اعدة و والدعم الت    الت    الداخل  م  م كز ر دحاالب الت    الداخل   التلاوص  عن
 .اجلوانب تلكيف    ح ب االقتضا  املوار  املالا  توفرامللنا   تحديد مساب امل   ين  اخلاا  و 

 
 للجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصالا اإلج الا  المتخ ة أو المةت حة من جانب ا -بال  

لق  اإلحصا اب املتصل   الكوارل  اليي  عده األمني اللام واللجن  امل رت  املتل الت  ي يتضمن  - 21
للحد االقتصـــــــا ي  واالجتماعا  آلســـــــاا وابا  اإلا ر واللجن  االقتصـــــــا ي  ألورو ا ومكتب األمم املتحدة 

مل اليي تضـــــــــــــــطل   ع املنظماب الدولا  واإلقلاما  (  موجزا لللE/CN.3/2019/16) لاط  الكوارل من
ي   ص ذنا   الجللل قدرا كبرا ال  ا ـــــــــــا  الن ـــــــــــط  يف جمال اإلحصـــــــــــا اب املتصـــــــــــل   الكوارل. ويبني الت   

التكامل والتن ـــاق والتلاوص   ـــأص املو ـــو   ـــمن اختصـــاص اللجن  اإلحصـــا ا . وي ـــتك ـــف ســـبل  من
 اإلحصـــــا اب املتصـــــل   الكوارل     ومجاع  ممارســـــني ملنا  املضـــــ  يف  نا  وتلزيز إطار إحصـــــا   م ـــــرت 

 سااا تلد  التخصصاب وجماالب اخلربة ذاب الصل . يف
  

  ية المكانية على الصعيد العالميإدارة المعلوما  الجغ ا - خامسا 
 اإلج الا  التي طلبت الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي اتخاذها -ألف  

  التلاوص الدويل يف اســــتخدام الجلضــــا  اخلارج  يف األغ اض ال ــــلما املتللق   72/77يف ال  ار  - 22
تلزيز التن ـــــــــــــــاق والتلـاوص الـدولاني على الصـــــــــــــــلاـد اللـامل  يف إ ارة  ع  ـت اجلملاـ  اللـامـ  عن رغبت ـا يف 

اخلدماب الجلضـــــــــــــــا ا  واملللوماب اجلي افا   ارر من خالل إتاح  مزيد منالكوارل ومواج   حاالب الطو 
   ـــ ورة ختيا ة فوا د تكنولوجاا الجلضـــا  وتطبا اهتا. ويف ذيا ال ـــااا  شـــد ب على املكانا  جلما  البلداص

 الدول  وشجلت  يضا . تلزيز البىن التحتا  امل تدام  للبااناب الجلضا ا  على الصلادين اإلقلام  والوط و 
 .اجلي افا  امل تمدة من الجلضا األعضا  على ت ويس استخدام البااناب 

على ختيا ة اســـــــــــــــتخدام تكنولوجااب   شـــــــــــــــجلت اجلملا  اللام   يضـــــــــــــــا 72/132ويف ال  ار  - 23
ه   نامس األمم املتحدة الســـــــتخدام يوف   االســـــــت ـــــــلار من  لد  الجلضـــــــا ا  من ا واألر ـــــــا   عا يف ذلك ما

  وعلى تبا ل )  نامس ســــــــبايدر( املللوماب الجلضــــــــا ا  يف إ ارة الكوارل واالســــــــتجا   يف حاالب الطوارر
والتخجلاف من آ ـــارذـــا   ـــا ات ـــاإعـــدا  التوقلـــاب املتلل ـــ   ـــالكوارل الطبالاـــ  و الباـــانـــاب اجلي افاـــ  لي ض 

ل   عم ا لتوطاد قدرة األمم املتحدة يف جمال ت خر املللوماب موا  إىل. و عت الدول  األعضا  وإ ارهتا
 .املبك  تلايفاجلي افا  امل تمدة من ال واتل ألغ اض اإلنيار املبك  والتأذب والتصدي وال

اإلطار االســـــــــــــــرتاتاج    ـــــــــــــــأص    يد اجمللس االقتصـــــــــــــــا ي واالجتماع  2018/14ويف ال  ار  - 24
املكانا  املتلل    الكوارل   اعتباره  لاال ت ــــــــــــرتشــــــــــــد  ع الدول األعضــــــــــــا  املللوماب واخلدماب اجلي افا  

لضـــــــــــــــماص تواف  مللوماب وخدماب جي افا  مكانا  ذاب نوعا  جادة وإمكانا  الو ـــــــــــــــول إلا ا يف مجا  
الدول األعضــــــا  وذائاهتا احلكوما  ذاب الصــــــل   ومنظوم    و عا لاط  الكوارل وإ ارهتا م احل احلد من

تحدة  واملنظماب الدولا   واجل اب املا    وال طا  اخلاص  واألوســـــــــــــــاا األكا ميا   واملنظماب األمم امل
 غر احلكوماـــ  امل ـــــــــــــــؤولـــ  عن احلـــد من لـــاط  الكوارل وإ ارهتـــا  وف ـــا لواليـــاهتـــا  إىل اعتمـــا  اإلطـــار

 و ـــــ  اج  إىلاالســـــرتاتاج . ويف اإلطار االســـــرتاتاج  شـــــد ب الدول األعضـــــا  على مجل   مور من ا احل
نظام قاعدة  ااناب م ـــرت  وي ـــ ل الو ـــول إلاع لالحتااجاب الدناا/األســـاســـا  من املللوماب واخلدماب 
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اجلي افا  املكانا   عا يف ذلك جمموعاب كامل  من البااناب الت ـــــــــــــــيالا  امل ـــــــــــــــرتك  وجمموعاب البااناب 
وغرذا من جمموعاب  ااناب   التحتا  احلاوي البنا  و   ال ـكاصو   الت ـيالا  األسـاسـا   مثل احلدو  اإل اري 

و ـ  سـااسـاب إل ارة مج  وشـد ب  يضـا على  اا   ولزوناب  ااناب ر ـد األرض.  التل ض لألخطار
  وم اقبت ا على الصلادين ابل  والوط   او من ا اواإلش اف عل هتاتويل ع دو   اوتصناجل االبااناب وتبا إل

  اب واإلحصـــــــــــــــا اب اجلي افا  املكانا  يف خط  و  امس إ ارة لاط  الكوارلأاا  إ ماج الباانواعرتفت  
منصـــــــــــاب لتوختي  البااناب تلرتف صا على النحو الواجب وتدعم ا الدول األعضـــــــــــا  وكيلك  احلاج  إىل 

ة ت اد  املبا ر التوجا ا  إل ارة البااناب وغرذا من ملاير إ ار الوإىل  وغرذا من اجل اب  ــاحب  املصــلح 
جلن  اخلربا  امللنا   إ ارة املللوماب . وعالوة على ذلك   عت الدول األعضــــــــــــــا  البااناب اجلي افا  املكانا 

و ـــــ  وتلزيز قواعد البااناب اجلي افا  إىل ت ـــــجا  الدول األعضـــــا   اجلي افا  املكانا  على الصـــــلاد اللامل 
حت ــــــــني نوعا  البااناب وقا لات ا للت ــــــــيال البا  على املكانا  وملايرذا و  وتوكوالهتا وعملااهتا ال اما  إىل 

 .واللامل  الصلادين الوط 
تنظام ف يق خربا  األمم املتحدة املل   األمسا  اجلي افا  و ســــــــالاب املتللق   2018/2ويف ال  ار  - 25

وجلن  اخلربا  امللنا  تلزيز اللمل امل ــرت   ني ف يق اخلربا     كد اجمللس جمد ا احلاج  إىل امل ــت بل عملع يف
 إ ارة املللوماب اجلي افا  املكانا  على الصــلاد اللامل   م  م اعاة  ص األماكن واألج ــام اجلي افا  املكانا  
ال  ت ــر إلا ا األمسا  اجلي افا  ينبي   ص يكوص إلا موق  جي ايف مكاا يتحد  من خالل اإلطار امل جل  

 .اجلاو ي   اللامل 
 

 اإلج الا  المتخ ة أو المةت حة من جانب اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصالا  -بال  
يف ت  ي ه  ف يق اخلربا  املل   تكــــامــــل املللومــــاب اإلحصــــــــــــــــــا اــــ  واجلي افاــــ  املكــــاناــــ يصـــــــــــــــف  - 26
(E/CN.3/2019/31الت دم اب خت  ـــــــــــــــوب إتاخت الصـــــــــــــــاي )  لإطار اللامل    الن ا ا  للمبا ر اخلم ـــــــــــــــ

اخلربا  امللناـ   إ ارة املللوماب اجلي افا  جلنـ     وينوه  اعتمـا للمللوماب اإلحصــــــــــــــــا اـ  واجلي افاـ  املكـاناـ 
مل ــــــــــاري  ف يق اخلربا   2018يف  ورهتا الثامن  املل و ة يف آب/ غ ــــــــــطس  املكانا  على الصــــــــــلاد اللامل 

 يل  األجل املتلل    الت يال البا  للمللوماب اإلحصا ا  واجلي افا  املكانا .ال صرة األجل والطو 
  

 الهج ة الدولية - سادسا 
 اإلج الا  التي طلبت الجمعية العامة اتخاذها -ألف  

 وسا   املتحدة األمم عنظوم  املتللق  ماي  امل اج ين   ذا ت اجلملا  اللام  72/179يف ال  ار  - 27
 تتاأ من جااب و    جل من تلاورا تلزخت  ص الصل  ذاب األط اف املتلد ة واملؤس اب الدولا  املنظماب

 اللبور و لداص األ ــلا  البلداص يف امل اج ين وحال  الدولا   اإلج ة املتلل   اإلحصــا ا  البااناب وملاجل  مج 
 .الصد  ذيا يف ال دراب لبنا  تبيإلا ال  اجل و  يف األعضا  الدول ت اعد و ص امل صد  و لداص
اللنف  ــــد اللامالب املتللق   72/149وعالوة على ذلك شــــجلت اجلملا  اللام   يف ق ارذا  - 28

احلكوماب امللنا   وال ســـــاما حكوماب البلداص األ ـــــلا  و لداص اللبور و لداص امل صـــــد  على   امل اج اب
االســــتجلا ة من خرباب األمم املتحدة  عا يف ذلك شــــلب  اإلحصــــا اب ومنظم  اللمل الدولا  وذائ  األمم 

ن جااب وطنا  مناســـب  و ـــ  ملاملتحدة للم ـــاواة  ني اجلن ـــني ومتكني امل  ة )ذائ  األمم املتحدة للم  ة(  
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جلم  البااناب املصــــــنجل  ح ــــــب نو  اجلنس وحتلال ا ون ــــــ ذا وتلزيز تلك املن جااب   ا  توف   ااناب 
قا ل  للم ارن  و نظم  للتتب  واإل الغ عن اللنف  د اللامالب امل اج اب  وحاثما  مكن  عن انت اكاب 

موا ــــــــل  ت اام وقااس تكالاف اب على . وشــــــــجلت  يضــــــــا تلك احلكومح وق ن يف مجا  م احل اإلج ة
االســــــت دام ورســــــومع  عن ط يق توفر البااناب والتحلاالب املناســــــب  املصــــــنجل  ح ــــــب نو  اجلنس حاثما 

 . عم حت ني البااناب الكلا  عن تكالاف اإلج ة وعن التحويالب املالا   وعلى تواف ب
دويل العتمـــــا  االتجلـــــاا اللـــــامل  ط ا ق ع ـــــد املؤمت  احلكوم  الـــــاملتللق   72/244ويف ال  ار  - 29
الدول األعضــــــا  واجل اب امللنا   ــــــاحب     عت اجلملا  اللام   جل اإلج ة اآلمن  واملنظم  والنظاما  من

تلاوص على مج  البااناب املصلح  إىل تبا ل وج اب نظ ذا   أص مجا    لا  اإلج ة الدولا   عا يف ذلك ال
 .وحتلال ا  واحلوكم 

 
 اإلج الا  المتخ ة أو المةت حة من جانب اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصالا  -بال  

 حدل  (E/CN.3/2019/17يل ض األمني اللام يف ت  ي ه املتللق  إحصـــــــــــــــا اب اإلج ة الدولا  ) - 30
استجا   لطلباب اللجن  اإلحصا ا  الوار ة  2018ا طللت  ع شلب  اإلحصا اب من  عمال يف عام  ما

  وذلك من حا : ) ( م ـــــــــارك  مكتب اللجن  اإلحصـــــــــا ا  خالل التجلاوض   ـــــــــأص 49/101يف امل  ر 
وف يق اخلربا   االتجلاا اللامل  من  جل اإلج ة اآلمن  واملنظم  والنظاما ؛ )ب( عمل شــــــــــلب  اإلحصــــــــــا اب

املل   إحصـــــــــــــا اب اإلج ة   ـــــــــــــأص اإلعدا  املن ج  للتو ـــــــــــــااب املتلل    إحصـــــــــــــا اب اإلج ة الدولا   
ذلك تن اأ ذيه التو ـــــــــــــــااب. وعالوة على ذلك  يصـــــــــــــــف األمني اللام األعمال األخ و اجلاري  يف عا

  ال دراب  وكيلك األولوياب اال ـــطال  صا   ـــأص مجل   مور من ا مج  البااناب والبااناب الو ـــجلا  و نا
 امل بل  لل لب  وف يق اخلربا  فاما يتللق  تلزيز إحصا اب اإلج ة الدولا .

  نظمـــت املنظمـــ  الـــدولاـــ  لل ج ة ومنظمـــ  2018كـــانوص الثـــاا/ينـــاي    16و  15ويف يوم   - 31
ول منتدو  ويل   ــــــأص التلاوص والتنما  يف املاداص االقتصــــــا ي وإ ارة ال ــــــؤوص االقتصــــــا ي  واالجتماعا   

إحصــــــــــــا اب اإلج ة. و ــــــــــــم املنتدو ال ا مني  إنتاج إحصــــــــــــا اب اإلج ة وحتلال ا واســــــــــــتخدام ا مللاجل  
التحدياب ال  تلرتض حت ــــــــــني إنتاج  ااناب اإلج ة واســــــــــتخدام ا  ومناق ــــــــــ  املبا راب اللاملا  املتصـــــــــل  

اناب الضخم  املتلل    اإلج ة  و نا  ال دراب  اإلج ة  عا يف ذلك   أص اال تكار يف جمال البااناب  والبا
 فاما خيا  ااناب اإلج ة.

    ىل ر اس اللجن  اإلحصــــــا ا   كلم   مام امل ــــــاركني يف تا ــــــر عملا  2018 يار/مايو  18ويف  - 32
التجلاوض   ـــــــــــــأص اجلوانب اإلحصـــــــــــــا ا  يف امل ـــــــــــــ و  امل رتح لالتجلاا اللامل  من  جل اإلج ة اآلمن  واملنظم  

املي ب. وقد  عا ر اس اللجن  يف م اكش   2018كانوص األول/ ي ــــــــــــــمرب   10النظاما   اليي اعتمد يف و 
 .ال ا م   يل ج و  من    يف جمال البااناب واإلحصا اب  إىل جانب االستجلا ة من املبا راب واآللااب إىل
  

 اإلحصالا  الجنسانية - ابعسا 
 امة اتخاذهااإلج الا  التي طلبت الجمعية الع -ألف  

تا ل  املؤمت  اللامل  ال ا   املل   امل  ة والتنجلاي التام إلعالص ومن اج املتللق ع 72/147يف ال  ار  - 33
 ــل الت اري  توا  طلبت اجلملا   ص عمل  اجني ونتا س الدورة االســتثنا ا  الثالث  والل ــ ين للجملا  اللام 
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ال  ي ـدم ـا األمني اللـام إىل اجلملاـ  اللـام  واجمللس االقتصــــــــــــــــا ي واالجتمـاع  وذائـاهتمـا الجل عاـ  تناو ل 
املنظوراب اجلن ــــــانا    ــــــكل من ج  عن ط يق حتلال م ا  لالعتباراب اجلن ــــــانا  وتوفر  ااناب مصــــــنجل  

األعضا  على ال اام   دعم من كااناب األمم املتحدة   الدول  . وشجلت  يضا ح ب نو  اجلنس وال ن
ذلك ذائ  األمم املتحدة للم  ة  واملنظماب الدولا  واإلقلاما  وغرذا من اجل اب الجلاعل  امللنا    يف عا

ح ـــــــــــــــب االقتضـــــــــــــــا    إيال  األولوي  لتلزيز مج  البااناب الوطنا  ور ـــــــــــــــد ال دراب فاما يتللق  إعدا  
 ــب نو  اجلنس وال ــن وو ــ  مؤشــ اب وطنا  ل  ــد امل ــاواة  ني اجلن ــني ومتكني إحصــا اب مصــنجل  ح

 .ط يق  يل اجل و  وإقام  ال  اكاب يف قطاعاب عديدة امل  ة عن
ال  امل  ة تح ـــــــــــــــني حاملتللق   72/148حثت اجلملا  اللام   يف ق ارذا  و اإل ـــــــــــــــاف  إىل ذلك - 34

 ص تويل  اا   كرب لتح ــــــــــــــني حال  الن ــــــــــــــا  والجلتااب   الدول األعضــــــــــــــا  على والجلتاة يف املناطق ال يجلا 
التصـدي مل ـأل  عدم تواف   ااناب تت ـم  اجلو ة  وي ـ ل احلصـول علا ا ومو وا  ال يجلااب   وسـا ل من ا

حصــــــــا ا  عن  نوا  اإلعاق   صا ومصــــــــنجل  ح ــــــــب نو  اجلنس وال ــــــــن يف الوقت املناســــــــب  ومللوماب إ
للم ـــــــاعدة يف قااس الت دم اب خت وكجلال  عدم  لف  ي شـــــــخا عن ال كب   ط ا من ا تكثاف اجل و  

قدرة املكاتب اإلحصـــــــــــا ا  الوطنا    وتلزيز إل راج عمل امل  ة غر املدفو  األج  يف اإلحصـــــــــــا اب ال مسا 
ون ـــ   ااناب مصـــنجل  ح ـــب نو  اجلنس وال ــن   واملؤســـ ـــاب احلكوما  األخ و امللنا  على مج  وحتلال

وإحصــــــا اب موختع  ح ــــــب نو  اجلنس   ــــــأص  مور من ا اســــــتخدام الوقت  واللمل غر املدفو  األج   
ال ــــــــــااســــــــــاب واإلج ا اب اإلا ف  وحااختة األرا ــــــــــ   والطاق   واملااه  وم افق الصــــــــــ ف الصــــــــــح   لدعم 

 .د وتل ب تنجلاي ذيه ال ااساب واإلج ا ابحت ني حال  الن ا  والجلتااب ال يجلااب  ور  إىل
التصـــــــــــدي على  و   على  ص 72/149شــــــــــــد ب اجلملا  اللام   يف ق ارذا  وعالوة على ذلك - 35

وماب ذلك يف ســـــــــــــااا التمااز  ي تضـــــــــــــ  تواف   ملل يف مد  لللنف املوجع  ـــــــــــــد اللامالب امل اج اب  عا
مو ـوعا  وشـامل  وم ـتمدة من مصـا ر عديدة تتضـمن البااناب واإلحصـا اب املصـنجل  ح ـب نو  اجلنس 

األمم املتحدة واملنظماب احلكوما   منظوم   . و عت  يضــــا وال ــــن واملؤشــــ اب امل اعا  لالعتباراب اجلن ــــانا 
الدولا  واملنظماب غر احلكوما  امللنا  األخ و إىل حت ــــــني مج   ااناب ومللوماب مصــــــنجل  ح ــــــب نو  
اجلنس وال ن ون  ذا وحتلال ا   يا  امل اعدة يف و   سااساب لل ج ة واللمال  ت اع  مجل   مور  من ا 

ح وا اإلن ــــــــاص  وكيلك لت دمي اللوص يف ت اام ال ــــــــااســــــــاب  االعتباراب اجلن ــــــــانا   وتلمل على  اي 
 .وملوا ل   عم اجل و  الوطنا  املبيول  من  جل التصدي لللنف  د اللامالب امل اج اب

إختا  االفت ـــار ماق املتللق  ـــالطجللـــ    ع  ـــت اجلملاـــ  اللـــامـــ  عن ال لق الل 72/154ويف ال  ار  - 36
امل ـــــتم  إىل املللوماب واإلحصـــــا اب احلديث   واملصـــــناجل    ـــــب نو  اجلنس  عن حال  األطجلال يف األســـــ  

 ــالــدول تلزيز البحول ومج  الباــانــاب املتلل ــ   ــالطجللــ  وحتلال ــا    و ذــا ــتامللا ــــــــــــــاــ  ال  يلوإلــا  طجلــال
وحال  اإلعاق  واحلال  االقتصـــــــا ي  واحلال   وتصـــــــناجل ا ح ـــــــب  نا  األســـــــ ة امللا ـــــــا  ونو  اجلنس وال ـــــــن

الزواجا  واملوق  اجلي ايف وحت ني اإلحصا اب اجلن انا  عن استخدام الوقت  و عمال ال عاي  غر املدفوع  
األج   واملااه  وخدماب الصـــ ف الصـــح  إلتاح  ف م  فضـــل لألو ـــا  ال  تلا ـــ ا الجلتااب  وال ســـاما 

واج ن ا  واالســـرتشـــا  صا يف ا اذ التدا ر الالختم  على  ـــلادي ال ـــااســـاب لتلف  شـــكال التمااز ال  ي
احلكومــاب على  ص ت وم    72/234. ويف وقــت الحق شـــــــــــــــجلــت اجلملاــ  كــيلــك  يف ق ارذــا والربامس

دولا  ذاب الصـل    نا  على طلب احلكوماب  املنظماب ال  التلاوص م  منظوم  األمم املتحدة وغرذا من
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    التدا ر ال ـــااســـاتا   ت ام  صم   ااناب وإحصـــا اب مصـــنجل  ح ـــب نو  اجلنس وحتلال ا ون ـــ ذا  و جب
 .مل  ةاامل تبط   يلك على 

تلمام م اعاة املنظور اجلن ــــــاا يف مجا  ســــــااســــــاب منظوم  األمم املتللق   2018/7ويف ال  ار  - 37
تلزيز امللاير واملن جااب    ذاب اجمللس االقتصــــــــــا ي واالجتماع  عنظوم  األمم املتحدة   اجم ااملتحدة و 

م  وحتلال ون   واستخدام  ااناب وإحصا اب  قا   ومو وق  ال اام على  و من ج  جبمن  جل حت ني 
وشـــــــجلاف  وقا ل  للم ارن   وعند االقتضـــــــا  وم  إيال  االعتبار الواجب ملبد  ال ـــــــ ي    ااناب وإحصـــــــا اب 
متاح  لللموم تتللق  تح اق امل ــــاواة  ني اجلن ــــني مصــــنجل    ــــب مجل  ملاير من ا الدخل ونو  اجلنس 

املوق  اجلي ايف وخصــــــــــا ا  خ و والو ــــــــــ  من حا  اإلج ة واإلعاق  و   واإل نال ق  واأل ــــــــــل الوال ــــــــــن 
 .وط ال ااا  ال ل   ذاب
 

 اإلج الا  المتخ ة أو المةت حة من جانب اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصالا  -بال  
نظمت شـــــلب  اإلحصـــــا اب   التلاوص م  وختارة ال ـــــؤوص الداخلا  واالتصـــــاالب  كوم  الاا اص   - 38

  الربنامس اللامل  لإحصــــا اب اجلن ــــانا املنتدو اللامل  ال ــــا   املل   اإلحصــــا اب اجلن ــــانا   يف إطار 
و ــــم املنتدو ال ا مني . اخلربا  امل ــــرت   ني الوكاالب املل   اإلحصــــا اب اجلن ــــانا ويف ظل توجاع ف يق 

 إنتاج اإلحصـــــــا اب اجلن ـــــــانا  واســـــــتخدام ا من مكاتب إحصـــــــا ا  وطنا  و ولا   وغرذا من الوكاالب 
احلكوما   واملنظماب الدولا   واألوساا األكا ميا   واجملتم  املدا  واجل اب املا  . و تاح املنتدو ف    

. وقام 2030ال ـــااســـاب اجلن ـــانا   يف ســـااا خط  عام ملناق ـــ  ســـبل حت ـــني البااناب واأل ل  املتصـــل   
 نتدو  على وجع اخلصوص  عا يل :امل

اســـــــــــتل اض عملااب التطوي  املن ج  ال اما  إىل حت ـــــــــــني اإلحصـــــــــــا اب اجلن ـــــــــــانا    ) ( 
ذلك الصــــــــــــل   ني نو  اجلنس والبائ ؛ وقااس ملكا  األ ــــــــــــول ومباشــــــــــــ ة األعمال احل ة من منظور  يف عا

 تاج  ااناب عن اإلوي  اجلن انا ؛ د اإلج ة الدولا ؛ وإنجن اا؛ ور 

ت اام ال ــــااســــاب واالســــرتاتاجااب الوطنا  ل ااس ال ــــواغل اجلن ــــانا  ور ــــدذا  وف ا  )ب( 
 التنما  امل تدام ؛ لإطار اللامل  ملؤش اب  ذداف

مس  ال ــااســاب مناق ــ  كاجلا  توا ــل املكاتب اإلحصــا ا  عزيد من الجللالا  لكجلال  قاام را )ج( 
 ؛من ا ووسا   اإلعالم وعام  اجلم ور  الوقوف على البااناب املتاح  وف م ا واالستجلا ة الكامل 

توفر استل اض ألحدل البحول/الت ااماب   أص الت دم اب خت  وب حت اق امل اواة  ني  ) ( 
 .ال كب  حد يتخلف عن اجلن ني  وملدو تواف   ااناب مصنجل  ح ب نو  اجلنس  من  جل  ماص  ال يرت 

ونظمت ال ـــــــــلب  اجتماعا لجل يق اخلربا    ـــــــــأص ال ـــــــــبل اال تكاري  والجللال  جلم  اإلحصـــــــــا اب  - 39
تتبلـــــع البلـــــداص مـــــن ممارســـــاب يف إنتـــــاج الباانـــــاب  املتلل    استخدام الوقت  مـــــن  جـــــل ت اـــــام  فضـــــل مـــــا

ــ  مضـــموص  ــتخدام الوقـــت  ومناق ـ ــ   اسـ ــلاملتلل ـ ــاج اإلحصا اب املتلل    استخدام الوقت: قاـــاس   لاـ إنتـ
  وحتـــدي  ذـــيا الـــدلال. وســـاذم اجتمـــا  ف يـــق اخلـــربا  اللمـــل املـــدفو  األجـــ  واللمـــل غـــر املـــدفو  األجـــ 

ــانا  يف   نـــامس اإلحصـــا اب والباانـــاب يف إطـــار   يضـــا يف اللنصـــ  املتللـــق  اإلحصـــا اب واملؤشـــ اب اجلن ـ
ـــع اخلصوص يف إتاخته املتوق   ـــى وجـ ـــ   وعلـ ـــدة للتنماـ ـــم املتحـ ـــاب األمـ ـــن ح ـ ـــ ة مـ ـــ ا  اللاشـ تلزيز ) 5ال ـ

قدرة البلداص امل ت دف  على اعتمـا  وتطباـق  سـالاب إحصـا ا  لت اـام الجلجـواب  ـني اجلن ـني يف جمـاالب 
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جل ا مـــن مؤشـــ اب امل توو الثاا يف إطار  ذداف ر ا ـــا  لتـــارة مـــن جمـــاالب متكـــني املـــ  ة  مصـــنجل   و ـــ
 .(التنما  امل تدام 

وقامت ال ــــــــــلب    التلاوص م   نك التنما  اآلســــــــــاوي واللجن  االقتصــــــــــا ي  ألف ي اا وجلن  األمم  - 40
املتحدة االقتصــــــــا ي  ألم يكا الالتانا  ومنط   البح  الكاريا وشــــــــلب  اإلحصــــــــا اب عنظم  األمم املتحدة 

يي  والزراع    تنظام ســـــــل ـــــــل  من حل اب اللمل اإلقلاما    ـــــــأص قااس ملكا  األ ـــــــول من منظور لألغ
مل ـــــــــــــــاواة جن ـــــــــــــــاا. وقد ن ظمت حل اب اللمل يف إطار م ـــــــــــــــ و  األ ل  والبااناب من  جل حت اق ا

تللق اجلن ــــــــني  و ــــــــمت خربا  إحصــــــــا اني وطناني ملناق ــــــــ  املجلاذام واألســــــــالاب املبان  يف الت  ي  امل  ني
 املبا ر التوجا ا  املن جا  إلنتاج اإلحصـــــــــا اب املتلل   علكا  األ ـــــــــول من منظور جن ـــــــــاا عن ط يق 

 است صا اب األس  امللا ا .
  

 وي اإلعاقةالتنمية الشاملة لألشخاص ذ - ثامنا 
 اإلج الا  التي طلبت الجمعية العامة اتخاذها -ألف  

تنجلاــــي اتجلــــاقاــــ  ح وا األشـــــــــــــــخــــاص ذوي اإلعــــاقــــ  و  وتوكوإلــــا ”امللنوص  72/162يف ال  ار  - 41
اســـــــــــــــتم ار عدم تواف    الحظت اجلملا  اللام   ص “االختااري: حال  الن ـــــــــــــــا  والجلتااب ذواب اإلعاق 

ى الصـــــــــــــــلد الوط  اإلحصـــــــــــــــا اب والبااناب واملللوماب املو وق  عن حال  األشـــــــــــــــخاص ذوي اإلعاق  عل
 ضــ ورة  تم  ل  ســ  و واإلقلام  واللامل  ي ــ م يف اســتبلا ذم من اإلحصــا اب وال ــااســاب والربامس ال مسا   

تكثاف اجل و  لبنا  قدراب الدول األعضـــــــا   وتلزيز مج  البااناب وحتلال ا  وتصـــــــناف البااناب   ـــــــب 
اإلعاق  ونو  اجلنس وال ـــــــن من  جل  عم و ـــــــ  ســـــــااســـــــاب و  امس ت وم على األ ل  وت ـــــــمل الن ـــــــا  

 .والجلتااب ذواب اإلعاق 
ص ت وم جبم  وحتلال البااناب املصــــنجل  ح ــــب  الدول  ويف ال  ار نجل ــــع   ذا ت اجلملا  اللام   - 42

واإلعاق  واملوق  اجلي ايف  الدخل ونو  اجلنس والِل ا وال ـــــــــــن واأل ـــــــــــل اإل   والو ـــــــــــ  من حا  اإلج ة
ذلك من اخلصــــــــا ا ذاب الصــــــــل   ال ــــــــااقاب الوطنا   للم ــــــــاعدة يف حتديد وإختال  احلواجز ومجا   وغر

املنصـــــــــــــــوص علا ا ااب ذواب اإلعاق  من التمت  جبما  احل وا  شـــــــــــــــكال التمااز ال  متن  الن ـــــــــــــــا  والجلت
والت اام ل  د ل و    ط    وحت ني نظم مج  البااناب من  جلح وا األشخاص ذوي اإلعاق  اتجلاقا  يف

 .لتنجلاي االتجلاقا  و ذداف التنما  امل تدام  املتلل    الن ا  والجلتااب ذواب اإلعاق  الوافاني
   ـــــاحب  املصـــــلح اجل اب امللنا  غرذا من و لك  حثت اجلملا  اللام  الدول و اإل ـــــاف  إىل ذ - 43

عم إشـــــــ ا  األشـــــــخاص ذوي اإلعاق  عا يف ذلك املؤســـــــ ـــــــاب الوطنا  حل وا اإلن ـــــــاص  على موا ـــــــل   
اإلعاق  ونو  اجلنس وال ـن نو     وســا ل من ا  عم تصــناف البااناب ح ــب 2030 تنجلاي خط  عام يف

واشـــنطن املتلل    اإلعاق  ال  و ـــل ا ف يق ألســـئل  ال صـــرة اة  اســـتنا ا إىل جمموع  لو ـــ  مؤشـــ اب مد 
وإىل من جااب مج  البااناب األخ و  مىت كاص ذلك مناســــــــبا  من  جل م ــــــــاعدة الدول يف قااس مدو 

ســـــاب حت اق  ذداف التنما  امل ـــــتدام  ال ـــــبل  ع ـــــ  والياياب املا   والت ـــــ  وال ـــــتني امل تبط  صا وال ـــــاا
 .الربناجما  يف سااا تلك األذداف
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 اإلج الا  المتخ ة أو المةت حة من جانب اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصالا  -بال  
  الـــيي ا ـــيتـــع يف  ورهتـــا التـــاســــــــــــــلـــ  واألر لني )انظ  49/106عمال ع  ر اللجنـــ  اإلحصــــــــــــــــا اـــ   - 44

E/2018/24  الجلصـــل األول  الجل    ا (  و ـــ  الجل يق اللامل امل ـــرت   ني األماناب املل   اســـت صـــا اب األســـ  
(. وت وم شلب  E/CN.3/2019/25امللا ا  خط  عمل للرتكاز على قضايا جامل  ت مل تصناف البااناب )انظ  

الجلئاب ال ــــــــــــكانا  ال  ت لط ى اإلحصــــــــــــا اب  دور  مان  الجل يق اللامل. ويلد األشــــــــــــخاص ذوو اإلعاق  إحدو 
األولوي  يف م ـــــار عمل الجل يق اللامل  إىل جانب فئاب ســـــكانا   خ و  يلزم تصـــــناف البااناب املتلل   صا   إلا

 مان  ف يق اخلربا  امل ـــــــرت   ب ال ـــــــلب   يضـــــــا   و ـــــــجل ا. وســـــــاعد2030وف ا ملا مت التأكاد علاع يف خط  عام 
الن وض  أن ـــط  م ـــار اللمل املتللق  ما  امل ـــتدام   الجل يق اللامل يفالوكاالب املل  عؤشـــ اب  ذداف التن  ني

 تصـــناف البااناب. وينظ  ف يق اخلربا  امل ـــرت   ني الوكاالب حالاا يف  ولوياب ال ـــااســـاب  كما  و ـــت  يلك 
فا ا اجل اب امللنا   األشــــــــــــــخاص ذوي اإلعاق .  صــــــــــــــلح  يف جماالب عمل كل من ا  عا ــــــــــــــاحب  امل اجل اب

عتبار ألغ اض تصــــــــــناف البااناب وســــــــــت ح دا  األولوياب املؤشــــــــــ اب واأل لا  ذاب الصــــــــــل  ال  ســــــــــتؤخي يف اال
يف ت  يـ ه اجملال كـاالب يف ذـيا وتـ   تجلا ـال عمل ف يق اخلـربا  امل ـرت   ـني الو اإلطار اللامل  للمؤش اب.   من

(E/CN.3/2019/2  )املوق   ويف و ا   املللوماب األساسا  املتلل ـ   تصـناف الباانـاب  الـ  سـتكوص متاحـ  علـى
 (.(https://unstats.un.org/unsd/statcom/50thsession/documents/#backgroundال بك  للجن  

ق   يضــــم  ااناب و ااناب و ــــجلا  وت وم ال ــــلب   تل د م ــــتو    ويل شــــامل إلحصــــا اب اإلعا - 45
اإلعاق  م ـــت اة من إحصـــا اب رمسا  مجلت من تلدا اب وطنا  لل ـــكاص وامل ـــاكن  واســـت صـــا اب  عن

ىل مج   ااناب حديث    وا   شــبكا  لألســ  امللا ــا   و لع البااناب اإل اري . و  طل ت ال ــلب   اســتنا ا إ
للبااناب لتا ـــــــر الو ـــــــول إىل املللوماب الو ـــــــول من جانب جمتم  امل ـــــــتخدمني الل يع  صدف  عم 

مدو انت ــــــــــــــار اإلعاقاب والجلوارا حتلال حال  األشــــــــــــــخاص ذوي اإلعاق  يف البلداص املختلجل   من حا  
ظ وف امللا ـــــــــا  لألشـــــــــخاص ذوي اإلعاق  انت ـــــــــارذا  ح ـــــــــب الظ وف االجتماعا  االقتصـــــــــا ي  وال يف

 واألشخاص غر ذوي اإلعاق .
  

 منع الج يمة والعدالة الجنائية - تاسعا 
 اإلج الا  التي طلبت الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي اتخاذها -ألف  

  امل ـــــــــــــاكل الناشـــــــــــــئ  عن تكديس فا ع لزوناب اليخرة الت لادي املتللق   72/55يف ال  ار  - 46
 و   مؤش اب وطنا  وإقلاما  و وص إقلاما يف النظ   عند االقتضا   على شجلت اجلملا  اللام  الدول 

 ذداف التنما  امل ــــــتدام  املتصــــــل  خبجلع تدف اب األســــــلح  غر امل ــــــ وع   امللنا  منلتح اق األذداف 
   نا  على طلب ا الدول ت ـــــاعدإىل األمان  اللام   ص   وطلبت اللنف عن ط يق املؤســـــ ـــــاب امللزختةومن  
 .املؤش اب إليهخااراب  تطوي  حدو  املوار  املتاح   ويف 
اجلديدة واملمارســـــــــــــــاب األخ و ال  حار   متجاد الناختي  والناختي  املتللق ع 72/156ويف ال  ار  - 47

ك اذا  األجانب وما يتصـــــل  يلك ت ـــــاذم يف إ ارة األشـــــكال امللا ـــــ ة من اللنصـــــ ي  والتمااز اللنصـــــ ي و 
 اا  وجو   ااناب وإحصـــــــــــا اب مصـــــــــــنجل  عن اجل ا م امل تكب   داف     كدب اجلملا  اللام  تلصـــــــــــب من

 كاص اجلناةامل تكب   وخصـــــــا ا الضـــــــحايا واجلناة  وما إذا  اللنصـــــــ ي  وك اذا  األجانب لتحديد  نوا  اجل ا م 

https://undocs.org/AR/E/2018/24
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مجاعاب متط ف   ومن مث ختيا ة ف م ذيه الظاذ ة وحتديد التدا ر الجللال  للتصدي ملثل  ينتموص إىل ح كاب  و
 .ذيه اجل ا م امل تكب   داف  اللنص ي  وك اذا  األجانب

   ذا ت اجلملا   ـــــالم  الصـــــحجلاني وم ـــــأل  اإلفالب من الل اباملتللق   72/175ويف ال  ار  - 48
 الدول  ص تلمل  يف إطار ال انوص واملمارســ  اللملا   على إجيا  وإ ام   ائ  آمن  ومواتا  للصــحجلاني اللام  

مج  وحتلال  ااناب كما   خل ال موجب لع  وذلك  وســـــــا ل من الك  ي وموا  لمل م  اســـــــت الل و وص تد
 .اجلنس ونوعا  مد ة عن االعتدا اب و عمال اللنف املوج    د الصحجلاني  مصنجل  ح ب عوامل من ا

ن  اجل مي  واللدال  اجلنا ا   ال ســــــــــــاما تلزيز   نامس األمم املتحدة ملاملتللق   72/196ويف ال  ار  - 49
الدول األعضـــــــــــــا  إىل و ـــــــــــــ  خط  وطنا  من  جل    عت اجلملا  اللام  قدراتع يف جمال التلاوص الت  

االعتما  التدرجي  للتصـناف الدويل للج مي  لألغ اض اإلحصـا ا   وتلزيز النظم اإلحصـا ا  الوطنا  لللدال  
إىل مكتب األمم املتحدة املل   املخدراب واجل مي   ص يوا ـــــــــــــــل  يف إطار واليتع احلالا    تاجلنا ا   وطلب

ال اام  انتظام جبم  البااناب واملللوماب الدقا   واملو وق  وال ا ل  للم ارن   وحتلال ا ون ــــ ذا  عا يف ذلك  
 الدول   تم  األخ و  وشـــجلح ـــب االقتضـــا   البااناب املصـــنجل  ح ـــب نو  اجلنس وال ـــنا وامللاير اإلا

 .األعضا    وة على تبا ل تلك البااناب واملللوماب م  املكتب
 اا ة ال انوص ومن  اجل مي  واللدال  اجلنا ا  يف سااا  ذداف التنما  املتللق   2018/17ويف ال  ار  - 50

املتحدة املل   املخداراب اجل و  ال  يبيإلا مكتب األمم   رحب اجمللس االقتصــــا ي واالجتماع   امل ــــتدام 
واجل مي  يف م اعدة الدول األعضا  على حت ني نظم مج  وحتلال البااناب املتلل   عن  اجل مي  واللدال  اجلنا ا  

  عند االقتضـــــــا   البااناب املصـــــــنجل  ح ـــــــب نو  اجلنس  من  جل تلزيز   عا يف ذلكعلى مجا  امل ـــــــتوياب
 .  والحظ تطباق التصناف الدويل للج مي  لألغ اض اإلحصا ا  تدام ساا ة ال انوص وحت اق التنما  امل

 
 اإلج الا  المتخ ة أو المةت حة من جانب اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصالا  -بال  

    ســــــندب األولوي  لللمل 2016 لد اعتما  إطار مؤشــــــ اب  ذداف التنما  امل ــــــتدام  يف عام  - 51
لدال  اجلنا ا  يف ارتباطع عؤشــ اب  ذداف التنما  امل ــتدام  املتلل    األمن  املتصــل  إحصــا اب اجل ا م وال

واللنف  واالُتار  والو ــــــــول إىل اللدال   والجل ــــــــا . وي ــــــــتل ض مكتب األمم املتحدة املل   املخدراب 
األن ط  واإلتاختاب  ويصف التحدياب ال ا م  واألن ط  املتوخى ( E/CN.3/2019/19واجل مي  يف ت  ي ه )

اال ـــــــــــــطال  صا  ومن  ان ا و ـــــــــــــ  من جااب جديدة ل ااس التدف اب املالا  غر امل ـــــــــــــ وع  والتح   
اجلن ـــــ   وت دمي الدعم الت   إىل البلداص واملناطق فاما يتللق  تنجلاي االســـــت صـــــا اب )وذلك مثال   ـــــأص 

اإلج ام   الضـــــحايا  و  ـــــأص حت ـــــني البااناب اإل اري  من  جل موا مت ا م  التصـــــناف الجل ـــــا  واإلي ا  
 الدويل للج مي  لألغ اض اإلحصا ا (.

  
 واألمن الغ ائي المستدامة الزراعة - عاش ا 

 اإلج الا  التي طلبت الجمعية العامة اتخاذها -ألف  
 اا  توفر مللوماب  قا   املتللق  ال ــل  األســاســا    كدب اجلملا  اللام   72/205يف ال  ار  - 52

املبا راب  تالحظو وشــجلاف  يف الوقت املناســب للم ــاعدة على التصــدي للت لب املجل ا يف  ســلار األغيي   
ملللوماب املتلل    األســـــواا الزراعا  ومنتدو االســـــتجا   ال ـــــ يل  التا   لع  اللاملا  واإلقلاما   عا فا ا نظام ا

https://undocs.org/AR/A/RES/72/175
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 تثحواملبا رة امل ــــــــــــــرتك   ني املنظماب لن ــــــــــــــ  البااناب  وغراا من النظم والربامس اإلقلاما  للبااناب  و 
موا  إعالما   ال طا  اخلاص واحلكوماب على كجلال  ن   املنظماب الدولا  امل ارك  فا ا واجل اب الجلاعل  يف
 .عالا  اجلو ة عن  سواا األغيي  يف الوقت املناسب

ل م ت ت ـــــــخر التكنولوجاا الزراعا  ألغ اض التنما  امل ـــــــتدام املتللق   72/215ويف ال  ار  - 53   ســـــــ 
لالســــــتخدام ســــــاحدل تيراب عما   وإتاحت ا  و ــــــ  البااناب واملللوماب الضــــــخم اجلملا  اللام   أص 

 ــــ ورة  عم وتلزيز نظم املللوماب والنظم و كدب  البحول الزراعا  واإلرشــــا  الزراع  والتنما  ال يجلا   يف
اإلحصــا ا  من  جل مج  البااناب وُت ازذا وف ا لتبويب  فضــل  مما ســاؤ ي  ورا  ســاســاا يف ر ــد الت دم 

تدام  و   ذا يف حت ـــــــــــــــني األمن الييا   والتييي  والزراع  اب خت يف األخي  التكنولوج ااب الزراعا  امل ـــــــــــــــ
منظوم  األمم املتحدة ومجا  اجل اب امللنا   ـــاحب  املصـــلح  . ويف ذيا الصـــد    عت اجلملا  امل ـــتدام 

ا يف ذلك إىل النظ  يف ال ـــــــــــــــبل الكجلال   إتاح  البااناب واملللوماب املتلل    النظم الزراعا  والييا ا   ع
األر ــــا  اجلوي  والبااناب الضــــخم  وإنرتنت األشــــاا  والصــــور امل ســــل  من ال ــــواتل  ونظم اإلنيار املبك   
وغرذا من التكنولوجااب ال ا م  على البااناب ال  ميكن  ص ت ـــــــــــــــاعد يف  نا  قدرة املزارعني األ ســـــــــــــــ يني 

 .ال  و عم سبل امللا   ال يجلا على التحمل  وحت ني غل  ابا  الزراعاني و يار املنتجني
 اا  املؤش اب ال  ميكن استخدام ا لصااغ  سااساب ويف ال  ار نجل ع   كدب اجلملا  اللام   - 54

موج    ــــــــــــــوب  ذداف  لان ا يف ســــــــــــــبال اعتما  التكنولوجاا الزراعا  ول ااس    ذا على  ذداف التنما  
  على  ص توا ـــــل   التلاوص م  مجا    ـــــحاب األعضـــــا   يف ذيا الصـــــد  الدول   تامل ـــــتدام   وشـــــجل

 .املصلح  امللناني  اإلس ام يف عمل اللجن  اإلحصا ا  اجلاري املتللق  إطار املؤش اب اللاملا 
 

 اإلج الا  المتخ ة أو المةت حة من جانب اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصالا  -بال  
البااناب الضــخم  ألغ اض اإلحصــا اب ال مسا  يوما  نظم الجل يق اللامل اللامل  املل   اســتخدام - 55

نــــاب مجلتوحـــــا يف  يب  ـــــاإلمـــــاراب الل  اـــــ  املتحـــــدة  على ذـــــامش منتـــــدو األمم املتحـــــدة اللـــــامل  للباـــــا
  إليضاح كاف ميكن استخدام مصا ر البااناب البديل  ومصا ر البااناب الضخم   االقرتاص 2018 للام

إليا االســـــــــتخدام  ص ا ـــــــــن جو ة اإلحصـــــــــا اب ال مسا  وجدواذا. م   حدل التكنولوجاا  وكاف ميكن 
وتضـــــمن الربنامس مجل   ن ـــــط  من ا جل ـــــاب عن اســـــتخدام البااناب ال ـــــاتلا  يف اإلحصـــــا اب الزراعا  

 ؤش اب ألذداف التنما  امل تدام .والبائا   عماً لو   م
ب  ذداف التنما  امل ـــــتدام  و ـــــ  واســـــتل ض ف يق اخلربا  امل ـــــرت   ني الوكاالب املل  عؤشـــــ ا - 56

  وذلك يف  يلول/ســـــــــبتمرب وت ـــــــــ ين 2املن جا  ملا تب ى من مؤشـــــــــ اب امل ـــــــــتوو الثال  يف إطار اإلدف 
  و عا  تصـــناجل ا  و ـــجل ا من مؤشـــ اب امل ـــتوو الثاا. و نا  على ذلك    ـــبحت 2018الثاا/نوفمرب 

 2 اف التنما  امل ــــــــتدام  املتلل      ــــــــد اإلدفكل املؤشــــــــ اب املندرج  يف اإلطار اللامل  ملؤشــــــــ اب  ذد
إلا من جا   ولا   2 مصـــنجل   ـــمن مؤشـــ اب امل ـــتوو األول  و الثاا  مما يل   ص مجا  مؤشـــ اب اإلدف

 مد ة وملاير  ولا  م جلا .
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 الشيخوخة -عش  حادي 

 اتخاذهااإلج الا  التي طلبت الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي  -ألف  

   و ــــــــــــــت اجلملا  اللام  تا ل  اجلملا  اللاملا  الثانا  لل ــــــــــــــاخوخ املتللق ع 72/144يف ال  ار  - 57
الدول األعضــــــــــا   تلزيز قدرهتا على مج  البااناب وإعدا  اإلحصــــــــــا اب وتوفر املللوماب النوعا  على  و 

فا ا نو  اجلنس واإلعاق    ا  وتصــــناجل ا عند االقتضــــا   نا  على عوامل ذاب  ــــل   املو ــــو   عا كث  فلال
 أص  وره البااناب تتاأ ف  ــا جديدة وتط ح حتدياب  ت  يضــاعرتفاو  .صدف حت ــني ت اام حال  كبار ال ــن

  2030تنجلاي خط  عام  جديدة يف جمال اســـــتخدام البااناب اجلديدة للم ـــــاعدة يف قااس الت دم اب خت يف
. ويف ذيا ال ااا  رحبت يتخلف  حد عن ال كب وال ساما جوانب ا ذاب الصل   كبار ال ن  ولكجلال   ال

.  إ راج مو ـــو  ال ـــاخوخ  والبااناب املصـــنجل  ح ـــب اللم  يف جدول  عمال اللجن  اإلحصـــا ا اجلملا  
يف حدو  واليتع  على  نظوم  األمم املتحدة  كالاجملتم  الدويل والوكاالب امللنا  التا ل  ملوشــــــجلت  يضــــــا 

 عم اجل و  الوطنا  ال اما  إىل توفر التمويل ملبا راب إج ا  البحول ومج  البااناب املتلل    ال ــــــــــــاخوخ   
حتدياب وما تتاحع  ح ـــب االقتضـــا   من  جل التو ـــل إىل ف م  فضـــل ملا تط حع شـــاخوخ  ال ـــكاص من

 .جن اا ساب عللوماب   ا و كث  حتديدا عن ال اخوخ  من منظورمن ف ص وتزويد  انل  ال اا

 ثال  اســـــــــــــتل اض وت اام خلط  عمل مدريد الدولا  لل ـــــــــــــاخوخ  املتللق   2018/6ويف ال  ار  - 58
اجملتم  الدويل واملؤســـــ ـــــاب امللنا  التا ل  ملنظوم  األمم   شـــــج  اجمللس االقتصـــــا ي واالجتماع  2002

املتحدة على ال اام  كل يف إطار الوالي  املنوط   ع   دعم اجل و  الوطنا   مىت ط لب ذلك  وتوفر التمويل 
الالختم للبحول وجلم  البااناب املصــنجل  ح ــب الجلئاب اللم ي   إ ــاف  إىل البااناب املصــنجل  ح ــب نو  

ال  اإلعاق   من  جل حت ـــــــــــني ف م التحدياب ال  تط ح ا شـــــــــــاخوخ  ال ـــــــــــكاص والجل ص ال  اجلنس وح
تتاح ا وتزويد  ــانل  ال ــااســاب عللوماب وحتلاالب   ا و كث  عملا  وحتديدا عن م ــا ل ال ــاخوخ  

 .وامل ا ل اجلن انا  واإلعاق   ألغ اض من قبال التخطا  لل ااساب ور دذا وت اام ا
 

  الا  المتخ ة أو المةت حة من جانب اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصالا اإلج -بال  
( املتللق  اإلحصــــــا اب الدميي افا   األن ــــــط  E/CN.3/2019/23يل ض األمني اللام  يف ت  ي ه ) - 59

ل  وي ــــــوا  حدل امل ــــــتجداب   ــــــأص تطور ف يق ال  ا ــــــطللت صا شــــــلب  اإلحصــــــا اب يف ذيا اجملا
اســــل  واألر لني  ويبني ما قام تات ــــجلالد املل   إحصــــا اب ال ــــاخوخ   اليي  ن ــــأتع اللجن  يف  ورهتا الت

الجل يق من  ن ــــــــط  ذاب  ــــــــل . ويتمثل اإلدف اللام للجل يق يف اســــــــتحدال   واب و ســــــــالاب موحدة   ع
 ـــن واإلحصـــا اب املتلل    ال ـــاخوخ   وت ـــجا  البلداص على إلنتاج كل من البااناب املصـــنجل  ح ـــب ال

 حزي اص/ 27 و 26ال اام  يلك. وقد شــاركت يف االجتما  ال مس  األول لجل يق تات ــجلالد  اليي ع د يف 
  مكاتب إحصا ا  وطنا  ووكاالب تا ل  لألمم املتحدة واجملتم  املدا واألوساا األكا ميا   2018يوناع 

  تحديد نطاا   نامس عمل الجل يق لل نواب اخلمس امل بل .وقام االجتما  
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 الةدرة على تحمل الدين الخارجي، والمساعدة اإلنمائية -عش   ثاني
 اإلج الا  التي طلبت الجمعية العامة اتخاذها -ألف  

املتللق  ال درة على حتمل الدين اخلارج  والتنما    كدب اجلملا  اللام   72/204يف ال  ار  - 60
احلاج  إىل حت ـــــــــني مج  البااناب ونوعات ا يف جماالب ت ـــــــــمل الدين اللام ابل  والديوص اخلا ـــــــــ  ابلا  

 ــــــــ ورة تواف   ااناب شــــــــامل  يف الوقت املناســــــــب عن م ــــــــتوو وتكوين الديوص . وك رب تأكاد واخلارجا 
املدين  والدا ن   البلداص   تغ اض من ا  نا  نظم لإنيار املبك  صدف احلد من تأ ر  ختماب الديوص  و عأل

 اللمل اجلاري اليي  تإىل تكثاف ج و ذا جلم  البااناب وإ ــــدارذا  حاثما يكوص ذلك مناســــبا  ورحب
الا  يف البلداص الناما  ت وم  ع املؤســـــ ـــــاب ذاب الصـــــل  من  جل تطباق   واب مبتك ة ل  ـــــد الضـــــا    امل

اجل اب املا    توإن ا  سجل م كزي للبااناب ي مل مللوماب عن عملااب إعا ة ذاكل  الديوص  و ع
داص الناما  إىل النظ  يف ختيا ة  عم ا لربامس التلاوص الت   ال  هتدف إىل ختيا ة ال درة اإلحصـــــــــــــــا ا  للبل

الضــــماناب ال  و ــــلت ا جلن  امل ــــاعدة    را تدر  . ويف ال  ار نجل ــــع   و ــــحت اجلملاذلك الصــــد  يف
اإلمنا ا  التا ل  ملنظم  التلاوص والتنما  يف املاداص االقتصــــــــــا ي يف نظام ا اإلحصــــــــــا   لتلزيز قدرة البلداص 

 .املتل ا  على حتمل الديوص

ع د األمم املتحدة املتللق  تنجلاي  72/233ويف وقت الحق  كدب اجلملا  اللام   يف ق ارذا  - 61
 اا  ح ـــــــــــــــد املزيد من الدعم ابل  للوفا   التزاماب   (2017 - 2008الثاا لل ضـــــــــــــــا  على الجل   )

البلداص على تتب    وحثت امل ـــــــــــــــاعدة اإلمنا ا  ال مسا     ـــــــــــــــبل من ا توفر البااناب املتلل    جللالا  امللون 
 . صاا املوار  لتح اق امل اواة  ني اجلن ني ومتكني الن ا  والجلتااب كاف   واإل الغ عن ذلكعملااب 

 
 اإلج الا  المتخ ة أو المةت حة من جانب اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصالا  -بال  

حصــا اب ســا ل ض على اللجن  ت  ي   ــندوا الن د الدويل املتللق  اســتل اض ف ق  اللمل امللنا   اإل - 62
(. وي رتح الصـــــــــــندوا يف ت  ي ه ن ل  ن ـــــــــــط  ف ق  اللمل املتصـــــــــــل  E/CN.3/2019/9املالا  وذااكل ا الجل عا  )
واملن جا  إلحصــــــــــــــا اب الدين اخلارج  إىل جلن  إحصــــــــــــــا اب مازاص املدفوعاب التا ل    امل ــــــــــــــا ل املجلاذاما 

للصندوا  و ن طت ا املتصل   امل ا ل املجلاذاما  واملن جا  إلحصا اب الدين اللام إىل الجل يق اللامل امل رت  
 .للصندوا  ني األماناب املل   احل ا اب ال وما  وإىل جلن  إحصا اب مالا  احلكوم  التا ل 

  
 البيانا  واإلحصالا  المتعلةة بالصحة -عش   لثثا

 اإلج الا  التي طلبت الجمعية العامة اتخاذها -ألف  
كا  اإلمنا اني إىل االســــــــــتم ار ال ــــــــــ     عا اجمللس االقتصــــــــــا ي واالجتماع  2018/4يف ال  ار  - 63
الصــــحا  الوطنا   وســــا ل شــــىت من ا توفر  م ــــاعدة البلداص األف ي ا  فاما تبيلع من ج و  لتلزيز النظم يف

 .املللوماب والبااناب الصحا  املو وق 
تلزيز املكــاســــــــــــــــب والتلجاــل  ــاجل و  ال اماــ  إىل مكــافحــ  املالريــا املتللق   72/309ويف ال  ار  - 64

ل م ت اجلملا  اللام  2030اما يف  ف ي اا   لول عام وال ضـــــــــــــا  علا ا يف البلداص الناما   وال ســـــــــــــ   ســـــــــــــ 
احلاج  املاســ  إىل تلزيز م اقب  املالريا وحت ــني نوعا  البااناب املتلل   صا يف مجا  املناطق ال  تتوطن فا ا  
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املالريا من  جل قااس الت دم اب خت  ــــــوب مكافحت ا قااســــــا  قا ا  والتصــــــدي للو هتا و صــــــاا املوار  
احلاج    يضـــــــــــــا  وســـــــــــــلمتليلك  وال ســـــــــــــاما يف مواج   تزايد م اوم  املالريا لللالج وللتدا ر الوقا ا   

حتلال  فضـــــــل املمارســـــــاب املتبل  املزيد من التمويل لتلزيز نظم امل اقب  الوطنا  واإلقلاما  ولدعم تبا ل و  إىل
ال  ـــــــــد والت اام  وال اام  التخطا  التصـــــــــدي للتحدياب امللح  ال  تواجع   امس املكافح   وحت ـــــــــني  يف

 .املايل و تحلال الثي اب   كل منتظم
 

 اإلج الا  المتخ ة أو المةت حة من جانب اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصالا  -بال  
ال اذن  (  ع  ـــــــــــــــا عاما للمل اE/CN.3/2019/24ت دم منظم  الصـــــــــــــــح  اللاملا   يف ت  ي ذا ) - 65
جمال إحصا اب الصح  املتصل     د  ذداف التنما  امل تدام   وإطارذا اجلديد لل  د من  جل تتب   يف

تزويد  لاوص ن ـــــــــــــم  إ ـــــــــــــافاني  التيطا   -الت دم اب خت  ـــــــــــــوب حت اق الياياب املتلل    الباليني الثال   
ص ن ــم  إ ــافاني  ماي   فضــل من الطوارر الصــحا   ومتكني  لاوص ن ــم  الصــحا  ال ــامل   وتزويد  لاو 

ال  متثل ملامل ذام  على ط يق إتاخت  - 2023إ ـــــــــافاني من التمت   صـــــــــح   فضـــــــــل  مجالا  لول عام 
 الياياب املدرج   من  ذداف التنما  امل تدام .

  
 مةاييس أوسع بشأن التةدم -عش   رابع
 طلبت الجمعية العامة اتخاذها اإلج الا  التي -ألف  

ل م ت اجلملا  اللام   أص “االن ــــــــــــجام م  الطبال ”امللنوص  72/223يف ال  ار  - 66 الناتس ابل    ســــــــــــ 
 ذو مؤشـــــ  للتنما  اإلمجايل مل يو ـــــ  لاكوص مؤشـــــ ا ل ااس التدذور البائ  الناجم عن األن ـــــط  الب ـــــ ي  وال 

 ضــ ورة و ــ  م اياس  وســ    ــأص الت دم تكوص مكمل  للناتس ابل  اإلمجايل وذلك  يا  ا اذ و ق ب  يضــا 
مجا  البلداص على تطوي  وحت ـــــني نوعا  وكما  . وشـــــجلت ق اراب  كث  اســـــتنارة يف جمال ال ـــــااســـــاب اللام 

اجملتم  الدويل  تلا  الثال   للتنما  امل ـــــــــــتدام   و عالبااناب اإلحصـــــــــــا ا  الوطنا  األســـــــــــاســـــــــــا  املتلل    األ 
 تبيإلا عن ط يق ت دمي واإلائاب املختصـــ  يف منظوم  األمم املتحدة إىل م ـــاعدة البلداص الناما  يف اجل و  ال 

  على النحو اســـــــــــــتم ار اللجن  اإلحصـــــــــــــا ا  يف اللمل  والحظت جمال  نا  ال دراب والدعم الت   الدعم يف
على و ـــــــــ    نامس عمل    الجلصـــــــــل األول  الجل   جام( E/2013/24)انظ   44/114م  ر اللجن   يفاملبني 

 .اجملال إلعدا  م اياس  وس    أص الت دم  وإلج ا  استل اض ت   للج و  املبيول  حالاا يف ذيا
 

 حة من جانب اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصالا اإلج الا  المتخ ة أو المةت   -بال  
ي  ـــــــــــــــل  الجل يق اللـــــامـــــل امل ـــــــــــــــرت   ني األمـــــانـــــاب املل   ـــــاحل ـــــــــــــــــــا ـــــاب ال وماـــــ  يف ت  ي ه  - 67
(E/CN.3/2019/8الضــو  على الت دم اب خت يف ملاجل  م ــا ل مجلاذاما  ذام   قد يتج ) اوخت  لضــ ا نطاا

  وعلى  عمع للدول األعضــا  ال   لجلت عن ال كب. وي دم الجل يق 2008نظام احل ــا اب ال وما  للام 
اللامل  يضــــــا مللوماب تتللق ع ــــــا ل ناشــــــئ  عن تنجلاي نظام احل ــــــا اب ال وما   وال ســــــاما النتاج  ال  

 ال وما . سجل  عن ا اجتما  ف يق اخلربا  االست اري املل   احل ا اب 
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