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بنود للعلم: متابعة مقررات اجلمعية العامة واجمللس 
 االقتصادي واالجتماعي املتعلقة ابلسياسات

   
مقررات اجلمعية العامة واجمللس االقتصاااادي واالجتماعي املتعلقة ابلساااياساااات   

 اللجنة اإلحصائيةواملتصلة بعمل 
  

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
وللممارســـــــــــاي ال ـــــــــــا ق     ر    ا  2019/210وفقا ملقرر اجمللس االقتصـــــــــــاي  واالجتماع   

  أو قبل ذلك  2019التقر ر املقرراي املت لق  ابل ـــــــــــــهتاســـــــــــــاي الس ا  اا ا م هت  ال ام  واجمللس   عا  
وتتصــــــــــــل   مل الل.ن  اري صــــــــــــاىلهت إل و ءــــــــــــ  التقر ر أ ةــــــــــــا    اريجرا اي الس ا  اا الل.ن  و ــــــــــــ ب  

تتخ ا ا   واالجتماعهت    األمان  ال ام  أو املقرتح أ  اري صــــــــــــا اي التا    رييارة الءــــــــــــؤو  االقتصــــــــــــاي 
 است.ا ً  لطلباي ا م هت  واجمللسإل والل.ن  مدعوة    اري اط  علماً هب ا التقر رإل
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 مقدمة -أوال  
وللممارســــاي ال ــــا ق إل  2019/210أعد   ا التقر ر وفقاً ملقرر اجمللس االقتصــــاي  واالجتماع   - 1

و و  قّد  اســــت رااــــا عاما للمقرراي املت لق  ابل ــــهتاســــاي الس ا  اا ا م هت  ال ام  واجمللس االقتصــــاي  
الةــــو  أ ةــــا عل     أو قبل ذلك  وتتصــــل   مل الل.ن  اري صــــاىلهت إل و   ــــل  2019واالجتماع    عا  

و ــــــــ ب  اري صــــــــا اي التا    رييارة الءــــــــؤو  االقتصــــــــاي   واالجتماعهت      االجرا اي الس ا  اا الل.ن
 األمان  ال ام  أو املقرتح أ  تتخ ا ا است.ا ً  لطلباي ا م هت  واجمللسإل 

  
 إحصاءات اهلجرة  - اثنيا 
 اإلجراءات اليت طلبتها اجلمعية العامة  -ألف  

 ءـــا  االت ال ال امل  من أجل اة.رة اةمن  واملن م  والن امهت    73/195  قرار ا م هت  ال ام   - 2
يعا رؤســــــا  الدول وا ووماي واململلو  الرفهت و امل ــــــتوج    ا اذ اريجرا اي التالهت ج واــــــ  اســــــرتاتهت.هت  

ااني اة.رة عل  مجهت  الص د  توجهته من الل.ن  اري صاىلهت ؛ وحت ني قا لهت    صا اي  امل  لتح ني  هت
اة.رة ون م البهتااني الوطنهت  للمقارن  وتوافقها عل  الصـــــــــــــ هتد الدو ؛ وواـــــــــــــ   رانم  عامل  لبنا  وت ز ز 

غراي   البهتااني القدراي الوطنهت    جمال مج  البهتااني وحتلهتلها ونءر ا من أجل تبايل البهتااني وسد الل
وتقهتهتم االجتا اي الرىلهت هت  لله.رة  عل  أ  ت ت راه الل.ن  اري صاىلهت  ابنت ا ؛ ومج  وحتلهتل واستخدا  
البهتــااني املت لقــ  وفر وفواىلــد اة.رة  ولــ لــك تلــك املت لقــ  ن ــــــــــــــــا ــاي املهــاجر ن واملغرت ني   التنمهتــ  

 هتنها  فهتماا هاي الوي    ال املهت  واريقلهتمهت  القاىلم  والت او  امل تدام ؛ ويعم زايية تطو ر قواعد البهتااني و 
لتو هتد البهتااني ذاي الصل  ابة.رة وجتنب االزيواجهت ؛ و نءا  وت ز ز مرالز  قلهتمهت  للبحث والتدر ب   
 جمال اة.رة أو مراصـــد اة.رة؛ وحت ـــني مج  البهتااني الوطنهت  عن طر ا يم  املوااـــهت  املتصـــل  ابة.رة  
الت داياي الوطنهت ؛ و جرا  اســـــتقصـــــا اي لةســـــر امل هتءـــــهت  والقوج ال امل  وا  ا من أجل مج  م لوماي 
عن التوامل االجتماع  واالقتصــــاي  للمهاجر ن أو  اــــاف  و داي دطهت  مو دة لله.رة    الدراســــاي 

 دة الوطنهت  واريقلهتمهت  االســــتقصــــاىلهت  لةســــر امل هتءــــهت  القاىلم  من أجل حت ــــني  موانهت  املقارن  عل  األصــــ
والدولهت   و ات   البهتااني اجملّم   من خالل االســــــتخدا  ال ا  ملل اي البهتااني ا زىلهت  اري صــــــاىلهت ؛ وت ز ز 
الت او   ني و داي الدول  امل ـــــــــؤول  عن  هتااني اة.رة واملواتب اري صـــــــــاىلهت  الوطنهت  من أجل  صـــــــــدار 

صـــ هت  عن اة.رة خاصـــ   بلد شدي  تءـــمل  هتااني   صـــا اي عن اة.رة؛ وواـــ  واســـتخدا  موجزاي و 
 مصن   عن مجهت  ا وانب ذاي الصل  ابة.رة   سهتال وطينإل 

وابرياـــــــــــــــاف     ذلك  جرج الت هد   االت ال ال امل   و ال   هتازة مجهت  املهاجر ن ما  لبت  - 3
لرتلهتز عل  الوصـــــــــــول     و تهم القانونهت  ووفىلا لافهت  عن طر ا حت ـــــــــــني ن م ال ـــــــــــ.الي املدنهت   م  ا

األ ـــــــــخال ا  امل ـــــــــ.لني و   املواطنني املقهتمني    لدا  أخرج   وســـــــــاىلل تءـــــــــمل توف  وفىلا اةو   
وال ــــ.ل املدت ذاي الصــــل   وت ز ز القدراي  واالســــتلمار    لول تونولوجهتا امل لوماي واالتصــــاالي  

 م  ا رتا  ا ا   اخلصوصهت  ومحا   البهتااني الءخصهت إل
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 اإلجراءات اليت اختذهتا واملقرتح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات -ابء  
ت وف  ـــ ب  اري صـــا اي التا    رييارة الءـــؤو  االقتصـــاي   واالجتماعهت  ابألمان  ال ام  وفر ا  - 4

اة.رة   ءـــــا    صـــــا اي 1998خربا  األمم املتحدة امل ين إب صـــــا اي اة.رة عل  تنقهتي توصـــــهتاي عا  
الدولهت   لالســــرت ــــاي هبا   مج  البهتااني املت لق  ابة.رة وحتلهتلها ونءــــر ا  م  مراعاة  ال  تن هت  جمموع  

  سهتنصب الرتلهتز عل  زايية موا م  2020و  2019التوصهتاي ا الهت  عل  الص هتد الوطينإل وخالل عام  
دــاا املتغ ة لله.رة  ول ــالــ  أ  تالىلم تلــك امل ــا هتم والت ــار ف املتصـــــــــــــــلــ  ابة.رة الــدولهتــ   م  مراعــاة األ

 امل ا هتم ا تهتاجاي صن  ال هتاساي الوطنهت  وأ  ت زز   الوقت ن  ه قا لهت  املقارن  الدولهت إل
وواـ ت الءـ ب    توجهته من فر ا خربا  األمم املتحدة امل ين إب صـا اي اة.رة  امل لرة املت لق   - 5

واالسـتقصـا اي وجمموع  أيواي لتقهتهتم القدراي الوطنهت    جمال  هتااني أبسـلل  اة.رة املو دة للت داياي 
اة.رةإل والغر  من ذلك  و م ــــاعدة البلدا  عل  يم  املوااــــهت  املتصــــل  ابة.رة   الت داياي الوطنهت  
ي و  استقصا اي األسر امل هتءهت  القاىلم   وامل اعدة    نا  وت ز ز القدراي الوطنهت    جمال مج  البهتاان

املت لق  إب صــــــــــــا اي اة.رة وحتلهتلها ونءــــــــــــر اإل و رتب  لال الناجتني ابل ر ا ال امل التا   لءــــــــــــبو  األمم 
واـــــــــ  وتن هت   رانم  عامل  لبنا  القدراي الوطنهت  ”ج 1املتحدة لله.رة وامل ين ن ـــــــــار ال مل املوااـــــــــهت   
 إل “وت ز ز ا   جمال مج  البهتااني وحتلهتلها ونءر ا

  
 املساواة بني اجلنسني  - لثااث 

 اإلجراءات اليت طلبتها اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي -ألف  
 ءــــا  ت مهتم مراعاة املن ور ا ن ــــات   مجهت   2019/2  قرار اجمللس االقتصــــاي  واالجتماع   - 6

املتحـدة و راجمهـا  يعـا اجمللس من ومـ  األمم املتحـدة  نـا   ذلـك ولـاالاا ســـــــــــــــهتـاســــــــــــــــاي من ومـ  األمم 
وصناي قها و راجمها  لل    طار وال ته     مواصل  ال مل عل  زايية التماسك والدق  وال  الهت    رصد 

واســـــتخدا  التقد  احملرز   جمال امل ـــــاواة  ني ا ن ـــــني واألعر الناجم عن تءـــــ.هت  امل ـــــاواة  ني ا ن ـــــني 
املؤ ــراي املءــرتل   ءــا  امل ــاواة  ني ا ن ــني ونوني مجهت  الن ــا  وال تهتاي  واري الق عن ذلك التقد إل 
لما يعا ا    ت ز ز امل ا   واملنه.هتاي عل  الصــ د ال امل  واريقلهتم  والقطر  لتح ــني القهتا  عل   و 

  وموعوق  و ـــ اف  وقا ل  للمقارن   وعند منه.  جبم  وحتلهتل ونءـــر واســـتخدا   هتااني و  صـــا اي يقهتق
االقتةــــــا  وم    ال  االعتبار الواجب ملبدأ ال ــــــر     هتااني و  صــــــا اي متا   لل مو  ومصــــــن    تت لا 

  تحقهتا امل اواة  ني ا ن نيإل
تن ـــــــــهتا امل ـــــــــاعدة ارين ـــــــــانهت  الس تقدمها األمم   ءـــــــــا  ت ز ز 73/139و  قرار ا م هت  ال ام   - 7

املتحدة    االي الطوارئ  أ ا ت ا م هت  ابلدول األعةـــــــا  واملن ماي امل نهت  حت ـــــــني تن ـــــــهتا اريااع  
ارين ــــانهت  وت ز ز القدراي  لةــــما  أ  تتحقا    طار اريااع  ارين ــــانهت  مجل  أمور منها زايية اســــتخدا  

نس وال ـــــنإل و ـــــ. ت أ ةـــــا ا هوي الرامهت     ل ال  ت مهتم مراعاة املن ور البهتااني املصـــــن     ـــــب ا 
ا ن ـــــات  نا   ذلك   مج  وحتلهتل البهتااني املصـــــن    من خالل زايية االســـــت ان  نؤ ـــــر امل ـــــاواة  ني 

 ا ن ني م   يماج ال نإل 
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 شعبة اإلحصاءاتاإلجراءات اليت اختذهتا واملقرتح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية و  -ابء  
ســـــــهتوو  م رواـــــــا عل  الل.ن  اري صـــــــاىلهت    يوراا ا اي   واخلم ـــــــني تقر ر األمني ال ا  عن  - 8

اري صـــا اي ا ن ـــانهت   ال    وجز األنءـــط  الس ااـــطل ت هبا مؤخرا الءـــ ب  وفر ا اخلربا  املءـــرت   ني 
  لإل صــا اي ا ن ــانهت   لت ز ز البهتااني الولاالي امل ين ابري صــا اي ا ن ــانهت      طار الربانم  ال امل

 ا ن انهت  يعما ري راز التقد   و حتقهتا امل اواة  ني ا ن ني ورصد أ داف التنمهت  امل تدام إل 
وت وف الءـــ ب   ابلت او  م  الءـــرلا  الرىلهت ـــهتني و توجهته من فر ا اخلربا  املءـــرت   ني الولاالي  - 9

ج 2020املرأة   ال امل داي اريصـــــدار املقبل من التقر ر الرىلهت ـــــ  امل نو  امل ين ابري صـــــا اي ا ن ـــــانهت   إبع
إل وســـهتوفر التقر ر   صـــا اي وحتلهتال عن واـــ  املرأة والرجل عل  الصـــ د ال امل  االجتا اي واري صـــا اي

واريقلهتم  والوطين ويو  الوطين وفقا أل دث البهتااني املتا  إل و و ســـــهت ـــــّل  الةـــــو  أ ةـــــا عل  التقد  
  وســــــــــ ّلز عل  جماالي ســــــــــهتاســــــــــاتهت   تارة نا ــــــــــهتا م   عال  ومنهاج عمل  هت.ني 1995احملرز من  عا  

 إل 1995  ل ا
   ـــــول فر ا اخلربا  املءـــــرت   ني الولاالي امل ين ابري صـــــا اي ا ن ـــــانهت  فر قا 2018و  عا   - 10

اســتءــاراي م نهتا  ت ز ز ن م البهتااني ارييار   ل ــد اللغراي   البهتااني ا ن ــانهت   وذلك حتقهتا ةدف عا  
رينتاج املؤ راي املصن     ب نوع ا نس   تملل   توف  التوجهته  ءا  استخدا  ن م البهتااني ارييار  

 واملؤ راي ا ن انهت إل 
وست قد الء ب   ابلت او  م   ووم  سو  را والولاالي الدولهت  ذاي الصل  والءرلا  اريداىلهتني   - 11

و توجهته من فر ا اخلربا  املءـــــــــرت   ني الولاالي امل ين ابري صـــــــــا اي ا ن ـــــــــانهت   الدورة اللامن  للمنتدج 
   ر   ســو  ــرا  عل   ام   2020تءــر ن األول/ألتو ر  16و  15مل  لإل صــا اي ا ن ــانهت   وم  ال ا

 منتدج األمم املتحدة ال امل  للبهتاانيإل
  

 العنف ضد املرأة واملمارسات الضارة ابملرأة والفتاة  -ا رابع 
 واالجتماعياإلجراءات اليت طلبتها اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي  -ألف  

 ءـــــــــــــــا  تولهتف ا هوي الرامهت     من  ال نف اـــــــــــــــد الن ـــــــــــــــا   73/148  قرار ا م هت  ال ام   - 12
وال تهتاي جبمهت  أ ــــواله والقةــــا  علهتهج التحر  ا ن ــــ    ــــّ. ت ا م هت  الدول عل  أ  تقو   ءــــول 
منه.  جبم  وحتلهتل ونءــــــــــــر البهتااني املصــــــــــــن     ــــــــــــب نوع ا نس وال مر وا  ا من امل ا   األخرج 

من أجل رصد مجهت  أ وال ال نف ال   ميارس  ي ارييار   عند االقتةا  الصل   نا   ذلك البهتاان ذاي
اد الن ا  وال تهتاي  وذلك نءارل  املواتب اري صاىلهت  الوطنهت  وابلءرال  م  ا  ا من ا هاي ال اعل  

ت ز ز   ب اللزو إل و لت ا م هت  ال ام  أ ةا اجملتم  الدو  عل  الوفا  ابلتزامه  دعم البلدا  النامهت    
قدرة مواتبها اري صــــــــــاىلهت  الوطنهت  ون   م  هتااناا عل  توف   هتااني رفهت   ا وية و  ــــــــــن  التوقهتت وموعوق  
ومصــن   عن ال نف اــد الن ــا  وال تهتايإل و  القرار ن  ــه  أ ا ت ا م هت  ال ام  جبمهت  الوهتااني ذاي 

لبها    جتمهت  امل لوماي     ا الصدي الصل    من وم  األمم املتحدة مواصل  يعم الدول   نا  عل  ط
وحتد لها ابنت ا  وتوعهت  مجهت  ا هاي صــــا ب  املصــــلح   وجوي قاعدة  هتااني األمني ال ا  ال املهت  املت لق  

 ابل نف اد املرأةإل

https://undocs.org/ar/A/RES/73/148
https://undocs.org/ar/A/RES/73/148
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 ـــاعدة ارين ـــانهت  الس تقدمها األمم املتحدة    ءـــا  ت ز ز تن ـــهتا امل 2019/14و  قرار اجمللس  - 13
 االي الطوارئ   ــّ.  اجمللس الدول األعةــا     ســهتال تءــ.هت  حت ــني البهتااني املصــن     ــب نوع 

 ا نس  عل  حت ني استخدا  اةلهتاي القاىلم   م  البهتااني املت لق  ابل نف ا ن   وا ن اتإل
 ءـــــــــا  تولهتف ا هوي ال املهت  من أجل القةـــــــــا  عل  تءـــــــــو ه  73/149و  قرار ا م هت  ال ام   - 14

ن مج  وحتلهتل البهتااني الومهت  والنوعهت   األعةـــــــــــــا  التناســـــــــــــلهت  لإلانث  أ ا ت ا م هت  ابلدول أ  حت  ـــــــــــــّ 
قاىلم   ءـــــا  تءـــــو ه األعةـــــا  التناســـــلهت  املصـــــن    عند االقتةـــــا   وأ  تت او  م  أن م  مج  البهتااني ال

لإلانثإل وأ ا ت أ ةـــــــا ابلدول أ  تةـــــــ  طراىلا وم ا   مو دة  م  البهتااني  ءـــــــا  تءـــــــو ه األعةــــــا  
التناسلهت  لإلانث  من أجل وا  مؤ راي  اافهت  لقهتاس التقد  احملرز   القةا  عل    ه املمارس  عل  

هتما  ت لا ابلوقا   من تءــــــــــو ه األعةــــــــــا  التناســــــــــلهت  لإلانث  و ف ال وت ز ز تبايل املمارســــــــــاي ا هتدة ف
والقةـــــا  علهته عل  لل من امل ـــــتوج يو  اريقلهتم  واريقلهتم  وال امل إل و اـــــاف     ذلك   لت ا م هت  
ال ام  اجملتم  الدو  عل  الوفا  ابلتزامه  دعم البلدا  النامهت    ت ز ز قدرة مواتبها اري صـــــــــــــــاىلهت  الوطنهت  

هتااناا من أجل توجهته ال ـــهتاســـاي والربام    اـــاف     رصـــد التقد  احملرز   القةـــا  عل  تءـــو ه ون   م  
األعةا  التناسلهت  لإلانثإل و    ا ال هتال  جديي ا م هت  ال ام  طلبها    األمني ال ا  أ   قد   لهتها 

يل    ةــــمنه  هتااني يقهتق    يوراا اخلام ــــ  وال ــــب ني تقر را مت مقا مت دي التخصــــصــــاي قاىلما عل  األ
عـ   وحتلهتال لةســـــــــــــــبـاحمل ا ـ ر ـ  وللتقـد  احملرز  ي اة   والتحـدايي واال تهتـاجـاي والتوصــــــــــــــهتاي  وشـد 

املنح  ال مل  فهتما  ت لا ابلقةا  عل    ه املمارس   عل  أساس امل لوماي امل تومل  املقدم  من  ذاي
مــ  األمم املتحــدة ال ــاملــ     ــ ا اجملــال وا  ــا من الــدول األعةــــــــــــــــا  ومن ا هــاي امل نهتــ  التــا  ــ  ملن و 

 األطراف صا ب  املصلح  ذاي الصل إل
 ءــــــــــــــــا  زواج األط ــال والزواج املبور والزواج ابريلراه  أقّري  73/153و  قرار ا م هتــ  ال ــامــ   - 15

ما  ت لا جبم  واســـــت مال  هتااني وأيل  موعوق  ال تزال تءـــــول حتداي لب ا  ا م هت  أب  اللغراي القاىلم  فهت
و ــــــ. ت لهتااني األمم املتحدة وولاالاا واملن ماي اريقلهتمهت  ويو  اريقلهتمهت  امل نهت  واملؤســــــ ــــــاي املالهت  

الت او  الدولهت  واجملتم  املدت وا هاي ال اعل  األخرج وآلهتاي  قول ارين ا  ذاي الصل   عل  مواصل  
م  الدول األعةـــــــــــا  والولاالي اري صـــــــــــاىلهت  الوطنهت  للم ـــــــــــاعدة   ت ز ز ن م البهتااني واري الق وتنمهت  
قدرااا من أجل حتلهتل ورصد التقد  احملرز صوحمل  هنا  ممارس  زواج األط ال والزواج املبور والزواج ابريلراه 

 وتقدمي التقار ر ال لنهت  امل تندة    األيل  عنهاإل
وألدي ا م هت  ال ام     ن س القرار  اــــــرورة قهتا  الدول  تح ــــــني مج  واســــــتخدا  البهتااني  - 16

الومهت  والنوعهت  والقا ل  للمقارن  عن ال نف اــد املرأة واملمارســاي الةــارة  مصــن ً    ــب ا نس وال مر 
ا غرا  وا ال  االجتماعهت  واريعاق  وا ال  املدنهت  وال رل واألصـــل اريعين والواـــ  من  هتث اة.رة واملوق  

االقتصــــــــاي   وم ــــــــتوج الت لهتم وال وامل الرىلهت ــــــــهت  األخرج    ــــــــب االقتةــــــــا   و ت ز ز البحوث ونءــــــــر 
املمارســــــــــاي ا هتدة القاىلم  عل  األيل    جمال من  ممارســــــــــ  زواج األط ال والزواج املبور والزواج ابريلراه 

اســـاي والربام  القاىلم  وتقهتهتم أعر ا ابعتبار ذلك وســـهتل  والقةـــا  عل    ه املمارســـ   و ت ز ز رصـــد ال ـــهت
 لةما  ف الهتتها وتن هت  اإل

و    ا ال هتال   لت ا م هت  ال ام  اجملتم  الدو  عل  الوفا  ابلتزامه  دعم البلدا  النامهت     - 17
  ا وية و  ـــــــــــــن   هتااني رفهت  ت ز ز قدرة مواتبها اري صـــــــــــــاىلهت  الوطنهت  ون   م  هتااناا عل  اـــــــــــــما  توف 

التوقهتت وموعوق  ومصــن   عن ال نف اــد الن ــا  وال تهتاي  م  ل ال  امللوهت  الوطنهت    يعم وتتب  التقد  

https://undocs.org/ar/E/RES/2019/14
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/14
https://undocs.org/ar/A/RES/73/149
https://undocs.org/ar/A/RES/73/149
https://undocs.org/ar/A/RES/73/153
https://undocs.org/ar/A/RES/73/153
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احملرز  نا   ذلك   ســـــهتال زواج األط ال والزواج املبور والزواج ابريلراهإل وطلبت أ ةـــــا    األمني ال ا  
ل ــــــب ني  تقر را  ــــــامال    ــــــتند    األيل   عن التقد  احملرز   أ   قد   لهتها  قبل انتها  يوراا الرا    وا

 هنا  ممارس  زواج األط ال والزواج املبور والزواج ابريلراه عل  الص هتد ال امل   وأفةل املمارساي ابلن ب  
  للربام  الرامهت      هنا    ه املمارســــــــــــ  ويعم ال تهتاي والن ــــــــــــا  املتزوجاي ابل  ل الال  تةــــــــــــرر  منها

ذلك  رام  نوني ال تهتاي والن ـــــــــــا   وعن ال .واي القاىلم  عل  صـــــــــــ هتد التمو ل والبحوث ومج     نا
البهتااني  وأ    ـــــــت ني   ذلك ابمل لوماي الس تقدمها الدول األعةـــــــا  و هتلاي األمم املتحدة وولاالاا 

 املصلح  امل نهت  ابألمرإلوصناي قها و راجمها واجملتم  املدت وا  ذلك من ا هاي صا ب  
 

 اإلجراءات اليت اختذهتا واملقرتح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات -ابء  
قامت  ــ ب  اري صــا اي إبنءــا  وصــهتان   وا   للبهتااني عل  ارينرتنت     جمموع  ا د األي   - 18

ا  عنف ال ءـــ  وال نف ا ن ـــ  وتتةـــمن  هتااني و هتااني وصـــ هت  م صـــل   ءـــ من املؤ ـــراي ا ن ـــانهت  
 إل(1)املمارس من ا  ال ء  اد املرأة  عل  التوا 

وســــــتقو  الءــــــ ب   تقهتهتم التقد  احملرز  و القةــــــا  عل  ال نف اــــــد الن ــــــا  وال تهتاي   التقر ر  - 19
 ج اجتا اي و  صا ايإل2020املرأة   ال امل الرىلهت   امل نو  

  
 إحصاءات اجلرمية  -خامسا  

 اإلجراءات اليت طلبتها اجلمعية العامة - فأل 
 ءـــــــــا  ســـــــــهتاية القانو  ومن  ا رمي  وال دال  ا ناىلهت    ســـــــــهتال  73/185  قرار ا م هت  ال ام   - 20

أ داف التنمهت  امل ـــــــــــــــتدام   أعنت ا م هت  عل  ا هوي الس  ب ةا موتب األمم املتحدة امل ين ابملخدراي 
وا رمي    م ــــاعدة الدول األعةــــا  عل  حت ــــني ن م مج  امل لوماي وحتلهتل البهتااني املت لق  نن  ا رمي  

 ال دال  ا ناىلهت  عل  مجهت  امل توايي  وال  ت تطبهتا التصنهتف الدو  لل.رمي  لةارا  اري صاىلهت إل و 
 ءــــــــــا  ت ز ز  رانم  األمم املتحدة ملن  ا رمي  وال دال  ا ناىلهت    73/186و  قرار ا م هت  ال ام   - 21

ته   جمال الت او  التقين  يعت ا م هت  الدول األعةــــا     الءــــروع   االعتماي التدر   ال ســــهتما قدرا
للتصــــنهتف الدو  لل.رمي  لةارا  اري صــــاىلهت   وت ز ز الن م اري صــــاىلهت  الوطنهت  لل دال  ا ناىلهت   وطلبت 

ا الهت   القهتا  ابنت ا  جبم     موتب األمم املتحدة امل ين ابملخدراي وا رمي  أ   واصــل     طار وال ته 
البهتااني وامل لوماي املت ـــــــــــــــم  ابلدق  واملوعوقهت  و  ـــــــــــــــن التوقهتت وقا لهت  املقارن   وحتلهتلها ونءـــــــــــــــر ا  

ذلك    ـــــــب االقتةـــــــا   البهتااني املصـــــــن     ـــــــب نوع ا نس وال ـــــــّن وامل ا   اةام  األخرج     نا
ااني وامل لوماي م  املوتبإل و  القرار ن  ه  يعت و . ت الدوَل األعةا   قوة عل  تبايل تلك البهت

ا م هت  ال ام  موتب األمم املتحدة امل ين ابملخدراي وا رمي     القهتا   ءـــــــول منت م ابســـــــتقا  البهتااني 
وامل لوماي من الدول األعةـــــــــــــا   ءـــــــــــــا  طرل ار ب املهاجر ن  وأســـــــــــــالهتب ال مل الس  نته.ها مهر و 

  املن م  عرب الوطنهت   ويعت الدول األعةــــــــــا  وا  ا من ا هاي املا      توف  املهاجر ن  ويور ا رمي
 مواري من خارج املهتزانهت  ل لك الغر إل

__________ 

 إلgenderstats.un.org/#/homeميون الوصول  لهتها عن طر ا ال نوا  الءبو ج  (1) 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/185
https://undocs.org/ar/A/RES/73/185
https://undocs.org/ar/A/RES/73/186
https://undocs.org/ar/A/RES/73/186
https://genderstats.un.org/#/home
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 ءـــــــــــــا  االجتار ابلن ـــــــــــــا  وال تهتاي  اب ووماي أ   73/146وأ ا ت ا م هت  ال ام     قرار ا  - 22
صــــل حت ــــني عملهت  مج  واســــتخدا  البهتااني  املصــــّن     ــــب ا نس وال ــــن واريعاق  وا  ذلك من توا

 اخلصــــــــــــــاىل  نا  تهتي حتلهتل ســــــــــــــلهتم لطبهت   ونطال االجتار ابلن ــــــــــــــا  وال تهتاي وعوامل اخلطر املت لق   هإل
هت  تبايل يعت ا ووماي    الن ر    نءـــــــــــــــا  آلهت  وطنهت   أو ت ز ز ا    ال  وجوي ا  لتءـــــــــــــــ. لما

امل لوماي و عداي تقار ر عن البهتااني واألســــــــــباحمل ا  ر   وال وامل واالجتا اي   جمال االجتار ابلبءــــــــــر  
 وخباص  االجتار ابلن ا  وال تهتايإل

 ال  والت او  الدو    جمال  ءـــــــــــــــا  تدعهتم وت ز ز التدا   ال  73/189و  قرار ا م هت  ال ام   - 23
التربع ابألعةــــــــــا  وزرعها ملن  وموافح  االجتار ابأل ــــــــــخال لغر  نزع أعةــــــــــاىلهم واالجتار ابألعةــــــــــا  
البءـــــــــر    طلبت ا م هت     موتب األمم املتحدة امل ين ابملخدراي وا رمي  أ   تحاور م  أعةـــــــــا  فر ا 

ابأل ــــخال واملن ماي الدولهت  ا وومهت  الدولهت  األخرج  التن ــــهتا املءــــرت   ني الولاالي ملوافح  االجتار
امل نهت   وال سهتما من م  الصح  ال املهت   وذلك ابلتءاور الوعهتا م  الدول األعةا   لو   تمون املوتب 
من حت ـــــــني مج  وحتلهتل البهتااني املت لق   االي االجتار ابأل ـــــــخال لغر  نزع أعةـــــــاىلهم  وااـــــــ ا   

التقر ر ال امل  املت لق  ابالجتار ابأل ــخال لغر  نزع أعةــاىلهم  ر  مج ها من أجل  اعتباره أ  البهتااني
 لانو  األول/  17املؤرخ  70/179  وفقا لة وا  الوارية   قرار ا م هت  ال ام  عن االجتار ابأل ـــــــــــــــخال

 إل2015ي  مرب 
 

 اإلجراءات اليت اختذهتا واملقرتح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات  - ابء 
  خر ط  الطر ا امل ـــتومل  لدعم البلدا     نتاج 50/119أ دي الل.ن  اري صـــاىلهت     مقرر ا  - 24

نقح    وأ دي خط  ال مل امل2030البهتااني ال الهت  ا وية الالزم  لرصــــــــــــــد خط  التنمهت  امل ــــــــــــــتدام  ل ا  
إل و ــ. ت أ ةــا املواتب اري صــاىلهت  2022-2019املقرت   الس تتةــمن طاىل   أوســ  من األنءــط  لل رتة 

الوطنهت  عل  قهتاية عملهت  تقهتهتم  ال  تن هت  التصــــنهتف الدو  لل.رمي  لةارا  اري صــــاىلهت   وأ دي  نءــــا  
لاي أوســ  هبدف حت ــني تن ــهتا فر ا اســتءــار  م ين اب رمي  وال دال  ا ناىلهت  للم ــاعدة عل   قام   ــرا 

الربام  اري صاىلهت  الدولهت  وت ز ز األنءط  الرامهت     حت ني البهتااني الوطنهت  امل تخدم    رصد أ داف 
 التنمهت  امل تدام  فهتما  ت لا اب رمي  وال دال  ا ناىلهت إل 

حــدة امل ين ابملخــدراي ور بــت الل.نــ  ابلربانم  ال ــامل  لبنــا  القــدراي التــا   ملوتــب األمم املت - 25
اري صــــــــــاىلهت   ءــــــــــا  ا ووم  وا رمي  واري  ا   وا رمي   وأعر ت عن تقد ر ا مرلز التمهّتز امل ين ابمل لوماي

وال ــدالــ   املءـــــــــــــــرت   ني موتــب األمم املتحــدة امل ين ابملخــدراي وا رميــ  وامل هــد الوطين لإل صــــــــــــــــا اي 
ألنءط   نا  القدراي ووا  للم ا   املنه.هت   ور بت نرلز  وا غرافهتا   املو هتك  ملا  قو   ه من تن هت 

التمهّتز ا د د لإل صــــــا اي املت لق  اب رمي  وال دال  ا ناىلهت    منطق  آســــــهتا واحملهت  اةايئ  املءــــــرت   ني 
موتب اري صــــــــــــــا  الوور  وموتب األمم املتحدة امل ين ابملخدراي وا رمي   ال    دأ عمله خالل ندوة 

   يا و   مجهور   لورايإل 2019آحمل/أا طس  21و  20ل  ع قدي    وم  ذاي ص
لما أعر ت الل.ن  عن تقد ر ا لواــ  منه.هت  تقد ر الن م املت دية لقهتاس عدي اــحااي االجتار  - 26

 ابأل خال ال  ن مل  تم التءافهمإل
  

https://undocs.org/ar/A/RES/73/146
https://undocs.org/ar/A/RES/73/146
https://undocs.org/ar/A/RES/73/189
https://undocs.org/ar/A/RES/73/189
https://undocs.org/ar/A/RES/70/179
https://undocs.org/ar/A/RES/70/179
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 إحصاءات املخدرات  - ساداس 
 اإلجراءات اليت طلبتها اجلمعية العامة  - ألف 

 ءــــــا  الت او  الدو  عل  التصــــــد  ملءــــــول  املخدراي ال املهت   73/192  قرار ا م هت  ال ام   - 27
 واصــل  ابلت او  الوعهتا ومواجهتها  طلبت ا م هت     موتب األمم املتحدة امل ين ابملخدراي وا رمي  أ  

م  الــدول األعةــــــــــــــــا  والوهتــااني امل نهتــ  التــا  ــ  لةمم املتحــدة واملن مــاي ا وومهتــ  الــدولهتــ  واملن مــاي 
اريقلهتمهت   واألوســـــــاا ال لمهت  واجملتم  املدت عند االقتةـــــــا   تقدمي الدعم    الدول األعةـــــــا    نا  عل  

ي اري الق اخلاصـــــــــــ  هبا    ـــــــــــبل منها اســـــــــــتبان  اللغراي   طلبها  من أجل ت ز ز قدراا عل  تطو ر آلهتا
اري صـــــــــــــــا اي الرا ن  املت لق  ابملخدراي واســـــــــــــــتطالع  موانهتاي ت ز ز األيواي القاىلم   م  البهتااني 
وحتلهتلها عل  الصـــــــــــــــ هتد الوطينإل ويعت ل لك موتب األمم املتحدة امل ين ابملخدراي وا رمي     الن ر  

لدول األعةـــــــا      موانهتاي ت ز ز وتب ـــــــهت  أيواته امل ـــــــتخدم   الهتا   جمال مج  ابلت او  الوعهتا م  ا
البهتااني وحتلهتلها  نا  ءـــــــمل حت ـــــــني وتقو   نوعهت  االســـــــتبهتااني اخلاصـــــــ  ابلتقار ر ال ـــــــنو   وت ز ز وت ة 

تقار ر     ن  اريجا   علهتها وف الهتتها  و   تقدمي تقر ر  ءــــا  الطراىلا املمون  لتح ــــني   ه األيواي وال
املخدراي لو  تن ر فهته أعنا  يوراا اللانهت  وال ـــــــتني  ويعت الدول األعةـــــــا     تقدمي مواري من خارج 

 املهتزانهت  ة ه األارا إل
 آذار/ 10املؤرخ  48/110و  القرار ن  ـــــــــــــــه  أ ـــــــــــــــاري ا م هت     مقرر الل.ن  اري صـــــــــــــــاىلهت   - 28

 ءـــــــــا    صـــــــــا اي املخدراي وت اطهتها  و ـــــــــ. ت الت او   ني الل.ن  اري صـــــــــاىلهت  و ن   2017 مارس
املخدراي  امن وال   لل منهما  عل  تبايل امل لوماي  ءا  أ دث اجتا اي البهتااني املت لق  نءول  

ىلهت  و    ا ال هتال   ديي أ ةا عل  ا اج      نا  القدراي اري صا املخدراي عل  الص هتد ال امل إل
الوطنهت  من أجل يعم الدول األعةـــــــــــــــا    حت ـــــــــــــــني نوعهت    صـــــــــــــــا اي املخدراي وتوافر ا  ومن أجل 
االســـــــــــــــت.ــا ــ     ــالهتــ  لطلبــاي مج  البهتــااني الوارية من موتــب األمم املتحــدة امل ين ابملخــدراي وا رميـ   

 عل  طلبهاإل ويعت املن ماي الدولهت  واريقلهتمهت     يعم الدول األعةا      ا الصدي   نا  
وابرياــــــــــــــاف     ذلك  يعت ا م هت  ال ام  الدول األعةــــــــــــــا     الن ر   ا اج     مراج    - 29

جمموع  مقا هتس وأيواي ال ـــــــــــــــهتاســـــــــــــــاي الوطنهت  املت لق  ابملخدراي من أجل مج  وحتلهتل  هتااني يقهتق  
الصل     م ا   مجهت  ا وانب ذايوموعوق  ومصن   و امل  وقا ل  للمقارن  س هتاً    قهتاس ف الهت  الربام  

ملءول  املخدراي ال املهت   ولرري أتلهتد التزا  الدول األعةا   تح ني توافر ونوعهت  امل لوماي اري صاىلهت  
والتحلهتالي املت لق   زراع  املخدّ راي و نتاجها وصــــن ها واالجتار هبا  صــــورة ا  مءــــروع  وا ــــل األموال 

وع   ألارا  منها جت هتد تلك امل لوماي والتحلهتالي عل  النحو املناسب   والتدفقاي املالهت  ا  املءر 
 تقار ر موتب األمم املتحدة امل ين ابملخدّ راي وا رمي  واةهتل  الدولهت  ملراقب  املخدّ رايإل

 
 اإلجراءات اليت اختذهتا واملقرتح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات - ابء 

اقرتاح موتــب األمم املتحــدة امل ين ابملخــدراي  50/120أ ــدي الل.نــ  اري صــــــــــــــــاىلهتــ    مقرر ــا  - 30
وا رمي  الداع     القهتا      رال  م  الولاالي الدولهت  األخرج  إبجرا  يراس  استقصاىلهت  لتح ني فهم 

توافر ونوعهت    صــــــــا اي  أيا  الن م اري صــــــــاىلهت  الوطنهت  املت لق  ابملخدراي وقدرااا ونواجتها  وفهم مدج
املخدراي   غهت  توجهته عملهتاي اري الق عن البهتااني ذاي الصــــــــــــــل  ابملخدراي عل  الصــــــــــــــ هتد ن الوطين 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/192
https://undocs.org/ar/A/RES/73/192
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دي أ دافها  ءـــــــــــــــول أيّل   جمال  نا  القدراي  ور بت  والدو  ومن أجل االاـــــــــــــــطالع أبنءـــــــــــــــط  حت 
لم اي األخ ة علهتهإل و . ت أ ةا ابملءاوراي ال املهت  الس ن مها املوتب الست را  تنقهتحها ووا  ال

املن مــاي الــدولهتــ  واريقلهتمهتــ  عل  ت ز ز ت ــاوهنــا وإزر ــا   جمــال   صــــــــــــــــا اي املخــدراي هبــدف موا مـ  
امل ا هتم ذاي الصـــــــــــــــل   وزايية ات ـــــــــــــــال البهتااني و  هتف عب  تقدمي التقار ر الواق  عل  لا ل الدول 

 األعةا  من خالل عملهتاي مءرتل   م  البهتاانيإل
  

 احلساابت القومية  - ابعسا 
 اإلجراءات اليت طلبتها اجلمعية العامة - ألف 

 ءـــــــــا  جدول األنصـــــــــب  املقررة لق ـــــــــم  ن قاي األمم املتحدة   73/271  قرار ا م هت  ال ام   - 31
أعايي ا م هت  أتلهتد أنه  ت ني عل   ن  اال ـــرتالاي   وصـــ ها  هتل  فنهت    عداي جدول األنصـــب  املقررة 
ابالســــــتناي  صــــــرا     هتااني موعول هبا وميون التحقا منها ومقارنتها  و ــــــ. ت الدول األعةــــــا  عل  

وأ دي    الوقت املناســـبإل 2008اابي القومهت     طار ن ا  ا  ـــاابي القومهت  ل ا  تقدمي  هتااني ا  ـــ
ا هوي الس تب ةا  ـــ ب  اري صـــا اي   يعم أنءـــط  اري صـــا اي عل  الصـــ هتد الوطين و  تقدمي الدعم 

اابي القومهت  للبلدا  واملن ماي اريقلهتمهت  من أجل ت ز ز التن ــــــهتا والدعوة وتوف  املواري لتن هت  ن ا  ا  ــــــ
 إل2008ل ا  
 

 اإلجراءات اليت اختذهتا واملقرتح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات - ابء 
سهتوو  م رواا عل  الل.ن  اري صاىلهت    يوراا ا اي   واخلم ني تقر ر ال ر ا ال امل املءرت   - 32

تقد  احملرز   م ا   امل ــــاىلل امل ا هتمهت  املت لق   ني األمااني امل ين اب  ــــاابي القومهت إل و  ر  التقر ر ال
 تن هت  ن ا  ا  ـــــــاابي القومهت   وواـــــــ  اللم ـــــــاي األخ ة عل  املنءـــــــوراي الس تدعم ن ا  ا  ـــــــاابي 

  وت ـــــــــــــو   امل ـــــــــــــاىلل املت لق  جبدول أعمال البحوث للم.االي اللالع  ذاي األولو    2008القومهت  ل ا  
والرفاه واالســــــــــــــتدام إل و تةــــــــــــــمن التقر ر ل لك م لوماي عن نتاىل  اجتماع فر ا و  ج ال ومل   والرقمن   

اخلربا  االســــتءــــار  امل ين اب  ــــاابي القومهت  والطر ق  املقرت   للمةــــ  قدما   حتد ث ن ا  ا  ــــاابي 
ل ر ا القومهت  لةما  استمرار وجا ته    هتل  اقتصاي   متغ ةإل و تةمن التقر ر أ ةا  رانم  عمل أعةا  ا

ال امل و رانم  عمل الل.ا  اريقلهتمهت   وآخر امل ــــــــت.داي املت لق   نطال تن هت  ن ا  ا  ــــــــاابي القومهت  
عل  الصـــ هتد القطر  ومدج انةـــباطه الزمين  ول لك آخر امل ـــت.داي املت لق  ابلتن ـــهتا الدو  ألنءــط  

 مج  وتبايل البهتااني عل  الص هتد ن اريقلهتم  وال امل إل
  

 ؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت م - ااثمن 
 اإلجراءات اليت طلبها اجمللس االقتصادي واالجتماعي  - ألف 

 ءا  تقهتهتم التقد  احملرز   تن هت  نتاىل  القم   2019/24  قرار اجمللس االقتصاي  واالجتماع   - 33
ال املهت  جملتم  امل لوماي ومتا  تها  لرر اجمللس أتلهتد أ هت  مؤ راي تونولوجهتا امل لوماي واالتصاالي   
ن ـــا  هتااني م تو    و ـــدي عل  أ هت  تو هتد مؤ ـــراي موعول هبا حتّدث ابنت ا  واملوا م   هتنها  و ـــدي 

اني املصـــن     ـــب نوع ا نس للم ـــا     ســـد ال .وة الرقمهت   ني ا ن ـــنيإل و  ن س عل  أ هت  البهتا

https://undocs.org/ar/A/RES/73/271
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القرار  أ احمل اجمللس نؤس اي األمم املتحدة وا  ا من املن ماي واملنتدايي ذاي الصل  أ  ت ت ر   
لومــاي وفقــا لنتــاىل  القمــ  ال ــاملهتــ  جملتم  امل لومــاي  املنه.هتــاي املواـــــــــــــــوعــ  ملؤ ـــــــــــــــراي تونولوجهتــا امل 

واالتصــــــــــاالي  صــــــــــورة يور    آخ ة   اعتبار ا اختالف م ــــــــــتوايي التنمهت  وال روف الوطنهت إل و    ا 
ال هتال  ال ظ اجمللس م  التقد ر عمل الءرال  امل نهت   قهتاس تونولوجهتا امل لوماي واالتصاالي ألارا  

  متا    مقرراي الل.ن  التنمهت  وتقر ر قهتاس جمتم  امل لوماي ال ــــــــــنو   و ــــــــــ.  الءــــــــــرال  عل  مواصــــــــــل
اري صــــاىلهت  ذاي الصــــل   ءــــا    صــــا اي تونولوجهتا امل لوماي واالتصــــاالي ألارا   نتاج   صــــا اي 
عالهت  ا وية و  ـــــن  التوقهتت   جمال تونولوجهتا امل لوماي واالتصـــــاالي وت ـــــخ  ال واىلد املمون جنهتها 

 من استخدا  البهتااني الةخم  ألارا  اري صا اي الرمسهت إل
 

 اإلجراءات اليت اختذهتا واملقرتح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات - ابء 
ســهتوو  م رواــا عل  الل.ن    يوراا ا اي   واخلم ــني تقر ر الءــرال  امل نهت   قهتاس تونولوجهتا  - 34

ال الس ااــــطل ت امل لوماي واالتصــــاالي ألارا  التنمهت إل وتقد  الءــــرال    التقر ر حمل  عام  عن األعم
هبا مؤخرا  نا   ذلك تنقهتي األيل  املنه.هت  ملؤ ـــــــــــراي تونولوجهتا امل لوماي واالتصـــــــــــاالي الس تءـــــــــــمل 
مؤ ـــراي جد دة ت وس التطوراي األخ ة   اعتماي تونولوجهتا امل لوماي واالتصـــاالي واســـتخدامها من 

 ة  ءـــــا  اســـــتخدا  البهتااني الةـــــخم  لقهتاس قبل األســـــر امل هتءـــــهت  واألفراي  والتقد  احملرز   اةون  األخ
جمتم  امل لومايإل و قد  التقر ر أ ةــــــــا م لوماي م ــــــــتومل  عن القاىلم  املوااــــــــهت هت  للءــــــــرال  فهتما    

إل وقد أصبحت 2030مؤ ـراي تونولوجهتا امل لوماي واالتصـاالي لرصـد التقد  احملرز  و تن هت  خط  عا  
ونولوجهتا امل لوماي واالتصـــاالي املت لق  أب داف التنمهت  امل ـــتدام  القاىلم  املوااـــهت هت  اخلاصـــ  نؤ ـــراي ت

متا   اة  لالســــــــــــتخدا  من قبل البلدا  وســــــــــــهتتم تقامسها م  فر ا اخلربا  املءــــــــــــرت   ني الولاالي امل ين 
 نؤ راي أ داف التنمهت  امل تدام إل وت ربز الءرال  أ ةا التحدايي الس تواجه املواتب اري صاىلهت  الوطنهت 

    نتاج   صا اي تونولوجهتا امل لوماي واالتصاالي  نا   ذلك ما  ت لا  بنا  القدرايإل
  

 املساعدة اإلنسانية واحلد من خماطر الكوارث - ااتسع 

 اإلجراءات اليت طلبتها اجلمعية العامة  - ألف 

 ءــــــــا  الت او  الدو    تقدمي امل ــــــــاعدة ارين ــــــــانهت    مهتدا   73/136ا م هت  ال ام     قرار - 35
الووارث الطبهت هت   من مر ل  اريااع     مر ل  التنمهت    ــــ. ت ا م هت  الدول األعةــــا  واألمم املتحدة 

من ا هاي صـــــا ب  املصـــــلح  ذاي الصـــــل     ـــــب  واملن ماي ارين ـــــانهت  واريداىلهت  ذاي الصـــــل  وا  ا
االقتةـــــا   عل  أ  ت زز مج  وتبايل البهتااني املت لق   االي التءـــــري   ســـــهتال الووارث البطهتل  ال هور 
وتد ور البهتل  التدر   وتغ  املناخ  مصن     ب نوع ا نس وال مر واريعاق    طر ق  منه.هت  وشا دة و  

أ ةــــا عل  زايية اســــتخدا  تونولوجهتاي االســــتءــــ ار من   د  ال ةــــاىلهت  منها  الوقت املناســــبإل و ــــ. ت
واألراــــــــــــــهتـــ   وعل  تبـــايل البهتـــااني ا غرافهتـــ  لغر   عـــداي التوق ـــاي املت لقـــ  ابلووارث الطبهت هتـــ  واتقـــاىلهـــا 
 والتخ هتف من آفر ا و ياراا  ويعت الدول األعةــــــــــــا     مواصــــــــــــل  يعمها لتوطهتد قدرة األمم املتحدة  
  ت خ  امل لوماي ا غرافهت  امل تمدة من ال واتل ألارا  ارين ار املبور والتا ب والتصد  والت ا  املبورإل

وعالوة عل  ذلك   ــــــــ. ت ا م هت   ال ام  الدوَل األعةــــــــا  ومن وم  األمم املتحدة عل  يعم  - 36
ال ـــوا  املتةـــرر ن   طرل منها مج   املبايراي الوطنهت  الس تتصـــدج ل فر املتبا ن  للووارث الطبهت هت  عل 
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وحتلهتل البهتااني املصــــن    وعن طر ا اســــتحداث أيواي وطراىلا و جرا اي من  ــــاهنا أ  تؤي      عداي 
تقهتهتماي أســــــرع وأجدج لال تهتاجاي األولهت إل و ــــــ. ت أ ةــــــا الدول األعةــــــا  عل  تطو ر أو حت ــــــني 

  لك من امل لوماي ا  ا  ـــــــاســـــــ  م  من ماي عملهت  مج  البهتااني وحتلهتلها وتهت ـــــــ  تبايل ما  تصـــــــل 
األمم املتحدة ارين ـــــــــــــــانهت  واريداىلهت   نا   ذلك عن طر ا  رام  وهن  مءـــــــــــــــرتل   و ـــــــــــــــ. ت من وم  

املتحدة    ــــب االقتةــــا   وا هاي ال اعل  امل نهت  األخرج عل  مواصــــل  م ــــاعدة البلدا  النامهت   األمم
 لهت  والوطنهت    جمال مج  البهتااني وحتلهتلهاإل فهتما تب له من جهوي لبنا  القدراي احمل

 ءا  ت ز ز تن هتا امل اعدة ارين انهت  الس  73/139وعالوة عل  ذلك  ف   قرار ا م هت  ال ام   - 37
الءـــــــؤو  ارين ـــــــانهت  وا ه من تقدمها األمم املتحدة    االي الطوارئ  أ ا ت ا م هت  نوتب تن ـــــــهتا 

مؤس اي األمم املتحدة    مواصل  ال مل م  الدول األعةا  ولهتااني األمم املتحدة امل نهت  عل  ت ههتل 
تبايل امل لوماي امل ـــــتومل  والدقهتق  واملوعول هبا   طرل منها االســـــت ان  ابلبهتااني املصـــــن   واملن ـــــق  الس 

  تقهتهتٍم وحتلهتل أفةــــــــل لال تهتاجاي من أجل حت ــــــــني التا ب   ــــــــهل فهمها عل  مجهت  األطراف  لو ال
 واالست.ا   للحاالي ارين انهت إل 

   ــــــــــ. ت ا م هت  ال ام  الدوَل عل  البد   أو   ــــــــــب االقتةــــــــــا   عل  73/231و  قرار ا  - 38
ر النامج  عن الووارث وا  ا من الغاايي املتصــل  اب د من مواصــل  ت ز ز مج   هتااني مصــن   عن اخل ــاىل

ندا    و ــــ. ت الدول عل  اســــت مال 2030-2015لل رتة   اطر الووارث    طار اري الق عن  طار ســــ 
ندا  ال املهت  وأ داف التنمهت  امل تدام   اةلهت  اريلورتونهت  لإل الق عن التقد  احملرز    لوق ااايي  طار س 

نخاطر الووارثإل و  القرار ن  ـــــــه  ر بت ا م هت  إبقرار اجمللس االقتصـــــــاي  واالجتماع   ذاي الصـــــــل 
لإلطــار االســـــــــــــــرتاتهت.   ءــــــــــــــــا  امل لومــاي واخلــدمــاي ا غرافهتــ  املوــانهتــ  املت لقــ  ابلووارث )قرار اجمللس 

  املرفا(  وألدي من جد د أ  واـــــــــ  مؤ ـــــــــراي مو دة وجمموعاي  هتااني مءـــــــــرتل  لقهتاس 2018/14
ندا  والغاايي املتصل  اب د من  اطر الووارث امن أ داف التنمهت  امل تدام   الغاايي ال املهت  ريطار س 

  و م ـــــــــــا    ام    اـــــــــــما  التماســـــــــــك وا دوج واالت ـــــــــــال   التن هت  ومج  البهتااني 13و  11و  1
 التقار رإل و عداي

 ءـــــا  الت او  الدو    اســـــتخدا  ال ةـــــا   73/91وعالوة عل  ذلك  ف   قرار ا م هت  ال ام   - 39
اخلارج    األارا  ال لمهت   أعر ت ا م هت  عن رابتها   ت ز ز التن هتا والت او  الدولهتني عل  الص هتد 

ل امل     يارة الووارث ومواجه   االي الطوارئ من خالل  ات   مز د من اخلدماي ال ةاىلهت  وامل لوماي ا
ا غرافهت  املوانهت   مهت  البلدا  وت  هتم االســـت اية منهاإل و  ذلك ال ـــهتال   ـــديي عل  اـــرورة ت ز ز الب  

وطين  و . ت الدول األعةا  عل  ت ز ز التحتهت  امل تدام  للبهتااني ال ةاىلهت  عل  الص هتد ن اريقلهتم  وال
 استخدا  البهتااني ا غرافهت  امل تمدة من ال ةا   وعموما البهتااني والب  التحتهت  ال ةاىلهت إل

 
  اإلجراءات اليت اختذهتا واملقرتح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات - ابء 

  قا  فر ا اخلربا  امل ين إب صــــــــــــــا اي 49/115و  أعقاحمل صــــــــــــــدور مقرر الل.ن  اري صــــــــــــــاىلهت   - 40
الالجلني واملءــــــري ن ياخلهتا  واــــــ  توصــــــهتاي يولهت   ءــــــا    صــــــا اي املءــــــري ن ياخلهتا  ويلهتل جملمّ    
اري صـــــــــا اي  تةـــــــــمن توجهتهاي عملهت  ومنه.هت  منقح   م  ونءـــــــــر اري صـــــــــا اي املت لق  ابلالجلني 

 واملءري ن ياخلهتاإل
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ا ابري صا اي املت لق  ابلووارث  طلبت الل.ن  اري صاىلهت       ب  املت ل 50/116و  مقرر ا  - 41
اري صا اي  والل.ن  االقتصاي   واالجتماعهت  ةسهتا واحملهت  اةايئ  والل.ن  االقتصاي   ألورواب  والل.ن  

  أ  االقتصاي   ألمر وا الالتهتنهت  ومنطق  البحر الوار يب  وموتب األمم املتحدة للحد من  اطر الووارث
تقو   ابلتءـــــــــــــــاور م  أعةـــــــــــــــا  أفرق  اخلربا  اريقلهتمهت  وأفرق  ال مل القاىلم   من أجل الن ر   اخلهتاراي 
والطراىلا املت لق  إبنءــا  وتن ــهتا آلهت  رمسهت  حتت   ــراف الل.ن  اري صــاىلهت  للدف  إبطار   صــاىل  مءــرت  

جل يعم الت او  والتن ــــــهتا ومج  لإل صــــــا اي املت لق  ابلووارث و ــــــبو  تر    ني أوســــــاا اخلربا  من أ
األموال هبدف ت ز ز اري صــا اي املت لق  ابأل داث والووارث اخلطرة  وطلبت  لهتها   الق الل.ن  نا  تم 
    ا الصدي   الوقت املناسبإل و لت ل لك األوساا اري صاىلهت  الدولهت  عل  توسهت  نطال جهوي ا 

ي املت لق  اب وايث والووارث اخلطرة من أجل م ـــــــــــــــاعدة الرامهت      نا  القدراي   جمال اري صـــــــــــــــا ا
البلــدا    ت ز ز قــدراي الولــاالي امل نهتــ  إبيارة الووارث  واملوــاتــب اري صــــــــــــــــاىلهتــ  الوطنهتــ   وا  ــا من 
ا هاي ذاي الصـــــــــــــل  الس ت ـــــــــــــا م  بهتااني رمسهت  لتلبهت  متطلباي اري الق الالزم  التباع هن  قاىلم  عل  

داف ال هتاساي واخلط  والربام  اريداىلهت  الوطنهت   واأل داف والغاايي الوارية    طار األيل    حتقهتا أ 
ندا  وخط  عا    إل2030س 

وســـــــهتوو  م رواـــــــا عل  الل.ن     يوراا ا اي   واخلم ـــــــني  تقر ر فر ا اخلربا  امل ين  توامل  - 42
امل لوماي اري صــــــــــــاىلهت  وا غرافهت  املوانهت  عن أنءــــــــــــطته األخ ةإل و بني فر ا اخلربا    تقر ره التقد  احملرز 

هت  املوانهت  واعتمايه ال قا من صــوحمل واــ  الصــهتغ  النهاىلهت  لإلطار ال امل  للم لوماي اري صــاىلهت  وا غراف
  ن  اخلربا  امل نهت  إبيارة امل لوماي ا غرافهت  املوانهت  عل  الص هتد ال امل    يوراا التاس  إل 

( E/C.20/2020/12 و  تقر ره عن امل لوماي واخلدماي ا غرافهت  املوانهت  املت لق  ابلووارث )ان ر - 43
املقــد      نــ  اخلربا    صـــــــــــــــف ال ر ا ال ــامــل امل ين ابمل لومــاي واخلــدمــاي ا غرافهتــ  املوــانهتــ  املت لقــ  
ابلووارث التقد  ال   أ رزه   تن هت  اريطار االســــــرتاتهت.   ءــــــا  امل لوماي واخلدماي ا غرافهت  املوانهت  

إل 2018/14جاي الوارية   قرار اجمللس االقتصاي  واالجتماع  املت لق  ابلووارث من أجل الوفا  ابال تهتا
و ءـــمل ذلك عمله لواـــ  أياة للم ـــي مل ـــاعدة الدول األعةـــا    تطو ر خط  التن هت  الوطنهت  املت لق  

  اطر الووارث و يارااإل  ابمل لوماي واخلدماي ا غرافهت  املوانهت  لدعم جهوي ا د من
وتةــــّمن التقر ر املقد      ن  اخلربا  عن اســــتخدا  امل لوماي ا غرافهت  املوانهت  ألارا  التنمهت   - 44

امل امل ين ابمل لوماي (  ال   ا رت     عدايه األمان  ال ام  وال ر ا ال E/C.20/2020/8امل تدام  )ان ر 
ا غرافهت  املوانهت  التا   ل ر ا اخلربا  املءــــــــــرت   ني الولاالي امل ين نؤ ــــــــــراي أ داف التنمهت  امل ــــــــــتدام   
م لوماي م صـــــــل   ءـــــــا  ا هوي الالزم  لواـــــــ  وتوف  التوجهته  ءـــــــا  تصـــــــنهتف البهتااني   ـــــــب املوق  

 ــــتوج الو داي  وهن    االســــت اية من  هتااني ال ــــالســــل ا غرا   وجتمهت  البهتااني املرّمزة جغرافهتا عل  م
 الزمنهت  ال اتلهت  لرصد األر  ا ا زة لإلنتاج الس توفر ا ولاالي ال ةا  ألارا   نتاج املؤ رايإل

  
 الشيخوخة واألشخاص ذوو اإلعاقة - اعاشر  

 اإلجراءات اليت طلبتها اجلمعية العامة  - ألف 
 ءـــــــا  التنمهت  الءـــــــامل  لة ـــــــخال ذو  اريعاق  ونءـــــــارلتهم   73/142  قرار ا م هت  ال ام   - 45

ألدي ا م هت  أ هت  مج   هتااني موعول هبا عن األ خال ذو  اريعاق  وحتلهتلها وفقا للمبايئ التوجهتههت  
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املبايئ التوجهتههت  واملبايئ األســـاســـهت  لواـــ    صـــا اي اريعاق  القاىلم  املت لق  إب صـــا اي اريعاق   ملل 
و صــــدارااا امل ــــتومل   وألدي اــــرورة توافر  لتوصــــهتاي املت لق   ت داياي ال ــــوا  وامل ــــالنواملبايئ وا

 هتــااني قــا لــ  للمقــارنــ  عل  الصـــــــــــــــ هتــد الــدو   نــا   ذلــك دوذج من مــ  األمم املتحــدة للط ولــ  املت لا 
اريعاق   لتقهتهتم ابلقدراي الوظهت هت  للط ل واأليواي واملواي الس أعد ا فر ا وا ـــــــــــنطن امل ين إب صـــــــــــا اي 

 التقد  احملرز   سهتاساي التنمهت  الس تراع  قةااي األ خال ذو  اريعاق إل 
و    ا الصــدي  طلبت ا م هت  ال ام     من وم  األمم املتحدة تهت ــ  تقدمي امل ــاعدة التقنهت    - 46

 ــــــــــــــخال ذو  اريعاق     دوي املواري املتا    الســــــــــــــتقا  البهتااني واري صــــــــــــــا اي الوطنهت  املت لق  ابأل
وجتمهت ها  وطلبت    األمني ال ا  أ   قو   وفقا للمبايئ التوجهتههت  الدولهت  القاىلم  املت لق  إب صــــــــــا اي 
اريعاق    تحلهتل البهتااني واري صـــا اي املت لق  ابريعاق  ونءـــر ا وتوز  ها    ـــب االقتةـــا     التقار ر 

ف التنمهت  امل ـــــــــــتدام  وا  ا من األ داف اريداىلهت  املت ا الدور   الس تقد    امل ـــــــــــتقبل عن حتقهتا أ دا
 علهتها يولهتا فهتما  ت لا ابأل خال ذو  اريعاق إل

وعالوة عل  ذلك   ــــــــ. ت ا م هت  ال ام  الل.ن  اري صــــــــاىلهت  عل  أ  تقو      دوي املواري  - 47
خال ذو  اريعاق   آخ ة   املتا     تحد ث املبايئ التوجهتههت   م  وحتلهتل البهتااني املت لق  ابأل ـــــــــــــــ

اعتبار ا التوصــــهتاي ذاي الصــــل  الصــــايرة عن فر ا وا ــــنطن امل ين إب صــــا اي اريعاق   و ــــ. ت أ ةــــا 
من وم  األمم املتحدة  نا   ذلك املقررة اخلاصـــــــــــــــ  امل نهت   قول األ ـــــــــــــــخال ذو  اريعاق     نطال 

ألمم املتحدة من أجل ت ز ز توافر  هتااني قا ل  وال تها  عل  ت ز ز االت ــال والتن ــهتا عل  نطال من وم  ا
للمقارن  يولهتا عن  ال  األ ـــــــــــــــخال ذو  اريعاق   وأ  تدرج ابنت ا  البهتااني ذاي الصـــــــــــــــل  ابريعاق  

ا قاىلا النوعهت  املتصــل  هبا    ــب االقتةــا     منءــوراي األمم املتحدة ذاي الصــل    جمال التنمهت   أو
 االقتصاي   واالجتماعهت إل

و ــــــــ. ت ا م هت  ال ام  أ ةــــــــا الدول األعةــــــــا  عل  ا اذ خطواي مناســــــــب  للت .هتل إبيراج  - 48
البهتااني املت لق  ابريعاق    اري صا اي الرمسهت إل وابريااف     ذلك  طلبت ا م هت  مواصل  مج  وحتلهتل 

أفةل ال بل ل ر   البهتااني ريفاية واا   ال هتاساي؛ وقرري أ  تناق     يوراا اخلام   وال ب ني 
 تلك البهتااني والنتاىل   نا   ذلك  موانهت  تقدميها   تقر ر من التقار ر الرىلهت هت إل

 ءــــــــــا  متا    ا م هت  ال املهت  اللانهت  للءــــــــــهتخوخ    ــــــــــ. ت ا م هت   ال ام   73/143 و  قرار ا - 49
ل  تصــــمهتم اســــرتاتهت.هتاي لت ز ز مج  البهتااني وحتلهتلها وتدر ب ما  لز  من املوظ ني   الدوَل األعةــــا  ع

مهتدا  الءهتخوخ   وأوصت الدول األعةا   ت ز ز قدراا عل  مج  البهتااني املصن     ب ال مر و عداي 
ل ـــــــنإل و  اري صـــــــا اي وتوف  امل لوماي النوعهت  عل   و أللر ف الهت  هبدف حت ـــــــني تقهتهتم  ال  لبار ا

  ا ال ـــــــــهتال  ر بت ا م هت  إبنءـــــــــا  الل.ن  اري صـــــــــاىلهت  فر َا تهتتءـــــــــ هتلد امل ين ابري صـــــــــا اي املت لق  
 ابلءهتخوخ  والبهتااني املصن     ب ال نإل 

و ـــــــــــ. ت ا م هت  ال ام  أ ةـــــــــــا اجملتم  الدو  والولاالي امل نهت  التا    ملن وم  األمم املتحدة   - 50
  يعم ا هوي الوطنهتــ  الرامهتــ     توف  التمو ــل ملبــايراي  جرا  البحوث ومج     ــدوي وال تــه  عل لال

البهتااني املت لق  ابلءــــــــــــهتخوخ   وتزو د صــــــــــــان   ال ــــــــــــهتاســــــــــــاي ن لوماي أيل وأللر حتد دا فهتما  ت لا 
ابلءـــــهتخوخ  من من ور جن ـــــات  ول لك رييراج املؤ ـــــراي الس توفر أســـــاســـــا اب .  الدال  عل  حتق ا 

صاف   تن هت  أ داف التنمهت  امل تدام  واخلط  ا ةر   ا د دة وال ملهتاي الوطنهت  لتقر ر ال هتاساي ارين
 ورصد ا رصدا ف االإل
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  اإلجراءات اليت اختذهتا واملقرتح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات - ابء 
التقر ر املءـــــرت  عن اري صـــــا اي ســـــهتوو  م رواـــــا عل  الل.ن     يوراا ا اي   واخلم ـــــني   - 51

املت لق  ابريعاق  املقد  من الولاالي الدولهت  امل نهت  وفر ا وا ـــــــــــــــنطن امل ين إب صـــــــــــــــا اي اريعاق   ال   
 تةــــمن م لوماي م ــــتومل  عن األعمال الس قامت هبا مؤخرا لت ز ز األيل  ألارا  واــــ  ال ــــهتاســــاي 

 والربام  املت لق  ابريعاق إل 
  واصــــــــــــــل فر ا اخلربا  املءــــــــــــــرت   ني الولاالي امل ين نؤ ــــــــــــــراي أ داف التنمهت  2019و  عا   - 52

امل ــــــتدام  أعماله  ءــــــا  تصــــــنهتف البهتااني  نا   ذلك قهتاس ا وانب املتصــــــل  ابل لاي الةــــــ هت    وقا  
ال  واـــ  خط  عمل م ـــتومل  لل ـــنواي القايم   ءـــا  تصـــنهتف البهتااني  نا   ذلك ابلن ـــب  لة ـــخ

 (إلE/CN.3/2020/2ذو  اريعاق  )ان ر 
وأنءا ال ر ا ال امل املءرت   ني األمااني امل ين ابستقصا اي األسر امل هتءهت  م ار عمل  ءا   - 53

اي للوصول    ال لاي تصنهتف البهتااني لوا  توجهتهاي   اجملاالي التالهت ج )أ( اسرتاتهت.هتاي أخ  ال هتن
ال ــوانهت  الةــ هت    نا   ذلك األ ــخال ذوو اريعاق  ولبار ال ــن    الدراســاي االســتقصــاىلهت  لةســر 
امل هتءـهت ؛ )حمل( يم   هتااني الدراسـاي االسـتقصـاىلهت  لةسـر امل هتءـهت  م  املصـاير األخرج لتوف  املز د من 

 املتصل   تصنهتف البهتااني للبلدا إلالبهتااني املصن  ؛ )ج(  نءا  منرب لتوف  املواري 
وواصل فر ا تهتتء هتلد عمله من أجل استحداث أيواي وأسالهتب مو دة رينتاج  هتااني مصن    - 54

  أ  رز تقد   ءــــــا  ما  ل ج )أ( تقهتهتم األيل  2019  ــــــب ال مر و هتااني مت لق  ابلءــــــهتخوخ إل و  عا  
ا هتم  للم لوماي املت لق   وبار ال ـــن؛ )ج( واـــ  ا الهت  وحتد د اللغراي؛ )حمل( واـــ   طار حتلهتل  وم 

مبايئ توجهتههت  للموا م  والتو هتدإل و واصــــل ال ر ا التوجهته   ال    ةــــم ممللني من املواتب اري صــــاىلهت  
الوطنهت    مجهت  مناطا ال امل  و هتل  األمم املتحدة للم اواة  ني ا ن ني ونوني املرأة ) هتل  األمم املتحدة 

ارة الءــــــــــؤو  االقتصــــــــــاي   واالجتماعهت   ومن م  الصــــــــــح  ال املهت   والرا ط  الدولهت  مل ــــــــــاعدة للمرأة(  و ي
 امل نني  واخلرباي األلايميهت   عقد اجتماعاي  هر   للح اظ عل  الزخم ورصد التقد  احملرزإل

  
 وضع مقاييس أوسع للتقدم  - عشرحادي 

 اإلجراءات اليت طلبتها اجلمعية العامة - ألف 
املت لا ابالن .ا  م  الطبهت     . ت ا م هت  ال ام  مجهت  البلدا  عل  تطو ر  73/235  قرار ا  - 55

وحت ني نوعهت  ولمهت  البهتااني اري صاىلهت  الوطنهت  األساسهت  املت لق  ابأل  اي اللالع  للتنمهت  امل تدام   ويعت 
لدو  واةهتلاي املختصــــــ    من وم  األمم املتحدة    م ــــــاعدة البلدا  النامهت    ا هوي الس تب ةا اجملتم  ا

عن طر ا تقدمي الدعم   جمال  نا  القدراي والدعم التقينإل وعالوة عل  ذلك  أقري ا م هت   ةـرورة وا  
ل  للنات  احملل  اريمجا   وذل ك  غهت  ا اذ قراراي أللر اســـــتنارة   مقا هتس أوســـــ   ءـــــا  التقد  توو  مومّ 

جمال ال ـــهتاســـاي ال ام   وال  ت     ا الصـــدي اســـتمرار الل.ن  اري صـــاىلهت    ال مل عل  واـــ   رانم  
 (إل44/114  املقرر E/2013/24عمل ريعداي مقا هتس أوس   ءا  التقد  )ان ر 
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 اءات اليت اختذهتا واملقرتح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءاتاإلجر  - ابء 
تدام  التا   لل.ن  اخلربا  امل نهت  إب صــــــــــــــــا اي األعمال  - 56  رلز فر ا ال مل امل ين ابلرفاه واالســـــــــــــــ

والت.ارة عل  قهتاس ال مل الالىلا والطا   ا  الرمس   وعل  م ـــــــــا اي األعمال الت.ار     االســـــــــتدام  
ي لتوف  م لوماي إل و ةـــ  فر ا ال مل جمموع  أســـاســـهت  من املؤ ـــرا2030عل  النحو املبني   خط  عا  

عن نوعهت  الوظاىلف وامل ـــــــــــــــا اي   أ داف التنمهت  امل ـــــــــــــــتدام   م  ال مل عن للب م  من م  ال مل 
 الدولهت  ومؤنر األمم املتحدة للت.ارة والتنمهت  التنمهت إل

ومن  ــــا  أعمال فر ا اخلربا  املءــــرت   ني الولاالي امل ين نؤ ــــراي أ داف التنمهت  امل ــــتدام    - 57
االقتصــاي    وفر ا أصــدقا  الرىلهتس امل ين ابري صــا اي االقتصــاي     -  اخلربا  امل نهت  ابحملاســب  البهتلهت  و ن

الس ت ـــرت ـــد مجهت ها ابلل.ن  اري صـــاىلهت   أ  تدعم ال مل عل  حتد د وجتمهت  مقا هتس أوســـ  للتقد   غهت  
 ا اذ قراراي أللر استنارة   جمال ال هتاساي ال ام إل

  
 التعاون الدويل يف جمال اإلحصاءات  -  عشراثين

 اإلجراءات اليت طلبتها اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي  - ألف 
 ءــــــــا  الت او   ني األمم املتحدة ومن م  الت او  االقتصــــــــاي    73/330  قرار ا م هت  ال ام   - 58

ت ا م هت  الءــــ بَ  عل  الن ر   تقدمي الدعم التقين واملا     ــــب االقتةــــا      من م  الت او   ــــ. 
 االقتصاي    مهتدا  اري صا ايإل

 ءا  الءرال  ا د دة من أجل تنمهت  أفر قهتاج التقد  احملرز   التن هت  والدعم  73/335و  القرار  - 59
الدو   لرري ا م هت  ال ام  أتلهتد ا اج       ل الدعم للبلدا  النامهت    م ــــــــــاعهتها    تنمهت  قدراي 

عالهت  ا وية   املواتب اري صـــــاىلهت  ون  م البهتااني الوطنهت  من أجل ل ال  توافر  هتااني موعوق  ومصـــــن   و 
 ءـــا  األ  اي االجتماعهت  للءـــرال   2019/5الوقت املناســـبإل وعالوة عل  ذلك   ـــ.  اجمللس    قراره 

ا ـد ـدة من أجـل تنمهتــ  أفر قهتــا  البلــداَ  األفر قهتــ  عل  تولهتف جهوي ـا لت ز ز قـدرة الن م اري صــــــــــــــــاىلهتـ  
الوطنهت  والوطنهت  من أجل  نتاج   صــا اي ومؤ ــراي موعوق  و  الوقت املناســب لرصــد ال ــهتاســاي  يو 

مجهت  أ داف التنمهت  امل ـــــــــتدام  عل   واالســـــــــرتاتهت.هتاي اريداىلهت  الوطنهت  وتن هت  االلتزاماي املت لق   تحقهتا
 ماي املا    نا   ذلك الصــــــ هتد الوطين واريقلهتم  والدو إل و    ا الصــــــدي   ث اجمللس البلدا  واملن

من وم  األمم املتحدة  واألوســـــــــــــــاا اري صـــــــــــــــاىلهت  الدولهت  واريقلهتمهت  عل  يعم البلدا  األفر قهت    ت ز ز 
 القدراي اري صاىلهت  يعماً للتنمهت إل

 ــهتاســ  للمنتدج ال ــهتاســ  الرفهت  امل ــتوج  ءــا  اريعال  ال 74/4و  مرفا قرار ا م هت  ال ام   - 60
ا م هت  ال ام   التز  رؤســــــا  الدول وا ووماي واململلو   امل ين ابلتنمهت  امل ــــــتدام  ال     قد حتت رعا  

ال ــامو   ت ز ز القدراي اري صــاىلهت  الوطنهت  مل ا   اللغراي   البهتااني املت لق  أب داف التنمهت  امل ــتدام  
ن توف   هتااني و  صـــــــــــا اي مصـــــــــــن   وعالهت  ا وية وموعول هبا   الوقت املناســـــــــــب  لتموني البلدا  م

 ءول لامل   ن م الرصد واري الق اخلاص  هبمإل و ّ. وا أ ةا الت او   و يماج أ داف التنمهت  امل تدام 
ا  الس تواجه الدو  ال    دعم  نا  القدراي اري صاىلهت    البلدا  النامهت   وال سهتما البلدا  األللر ا  

 ألرب التحدايي   مج  البهتااني واري صا اي املوعوق  وحتلهتلها واستخدامهاإل
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  اإلجراءات اليت اختذهتا واملقرتح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات - ابء 
جمال واصـــــلت الءـــــ ب  والل.ا  اريقلهتمهت  والولاالي املتخصـــــصـــــ  والصـــــناي ا والربام  ت اوهنا    - 61

تنمهت  القدراي اري صــــاىلهت   نا   ذلك من خالل  رانم  اري صــــا اي والبهتااني املءــــرت    ــــاحمل األمم 
املتحدة اريداىل   ومءــــــروٍع لرصــــــد أ داف التنمهت  امل ــــــتدام  نوله  يارة التنمهت  الدولهت    اململو  املتحدة 

وقد  األمني   تقر ره عن تنمهت  القدراي  (إلE/CN.3/2020/3 لرب طانهتا ال  م  وأ رلندا الءـــــــــــــــمالهت  )ان ر
( حمل   امل  عن أنءط  الء ب    جمال  نا  القدراي التقنهت   نا   ذلك E/CN.3/2019/28اري صاىلهت  )

القدراي املت لق   تن هت  مؤ ــــــــــراي أ داف التنمهت  امل ــــــــــتدام إل وابرياــــــــــاف     ذلك  خل  ال ر ا الرفهت  
 2030امل ــتوج للءــرال  والتن ــهتا و نا  القدراي   جمال اري صــا اي لرصــد خط  التنمهت  امل ــتدام  ل ا  

( ال مــل املت لا  تن هتــ  خطــ  عمــل لهتــب اتو  ال ــاملهتــ  لبهتــااني التنمهتــ  E/CN.3/2020/4  تقر ره )ان ر 
امل ــــــــــــتدام  ومنتدج األمم املتحدة ال امل  اللالث للبهتاانيإل أما فر ا اخلربا  املءــــــــــــرت   ني الولاالي امل ين 

( م لوماي عن ال مل E/CN.3/2020/2أ داف التنمهت  امل ـــــــــــتدام   فقد قد    تقر ره )ان ر نؤ ـــــــــــراي 
املةـــــــــــطل   ه لتن هت   طار املؤ ـــــــــــراي ال املهت   ملل ال مل املنه.  املت لا ابملؤ ـــــــــــراي وا هوي الس تب ةا 

مل نهت  نوااــــــــهت  الرتا    وم هتار تبايل البهتااني اري صــــــــاىلهت  والوصــــــــ هت   وامل لوماي األفرق  ال امل  اللالع  ا
 ا غرافهت  املوانهت إل

وأنءــــــــــاي الءــــــــــبو  ال املهت  ملؤســــــــــ ــــــــــاي التدر ب اري صــــــــــاىل  أفرق  عمل من أجلج )أ( تلبهت   - 62
ســـــني   جمال ا تهتاجاي شدية من البهتااني ألارا  أ داف التنمهت  امل ـــــتدام ؛ )حمل(  نءـــــا   ـــــبو  ممار 

الت لم اريلورتوت و وا    لورتونهت  للدوراي التدر بهت ؛ )ج( ت ز ز امل رف  اري صــــــاىلهت    ســــــهتال خط  التنمهت  
 إل2030امل تدام  ل ا  

  
 مصائد األمساك املستدامة  - عشر لثاث

 اإلجراءات اليت طلبتها اجلمعية العامة  - ألف 
  ابلدول واملن ماي والرتتهتباي اريقلهتمهت  امل نهت  إبيارة 73/125أ ا ت ا م هت  ال ام     قرار ا  - 63

مصـــــاىلد األمسا  أ  تقو  عل   و واف ويقهتا و  ـــــن التوقهتت جبم  البهتااني املطلو   عن لمهت  املصـــــهتد 
املتحدة  هتد وامل لوماي املرتبط  نصاىلد األمسا  و  الق من م  األا    والزراع  لةمموا هد املب ول   الص

هبا    ــــب االقتةــــا   واــــما  مج  البهتااني املت لق  نصــــاىلد األمسا  والبهتااني األخرج املت لق  ابلن ا  
عايي أ ةـــا اري وولوج  عل   و من ـــا ومتوامل  هتث   ـــهل  يماجها   مبايراي الرصـــد ال امل إل وأ

أتلهتد طلبها    من م  األا    والزراع  لةمم املتحدة أ  تبدأ   وا  ترتهتباي م  الدول  م  البهتااني 
عن صـــــــــهتد األمسا    أعا  البحار وتنقي قاعدة  هتااناا ال املهت  ري صـــــــــا اي مصـــــــــاىلد األمسا  من أجل 

صــــدة ال ــــموهت  الول ة االرحتال واألرصــــدة توف  م لوماي عن األرصــــدة ال ــــموهت  املتداخل  املناطا واألر 
 ال موهت  املت رية   أعا  البحار عل  أساس املوا  ال    تم فهته الصهتدإل

 
  اإلجراءات اليت اختذهتا واملقرتح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات - ابء 

ا   ملن م  األا    والزراع  آلهت   وفر فر ا ال مل لتن ــــهتا اري صــــا اي اخلاصــــ  نصــــاىلد األمسا  الت - 64
لتن ــــــــــــهتا الربام  اري صــــــــــــاىلهت  للمن ماي ا وومهت  الدولهت   نا   ذلك اةهتلاي اريقلهتمهت  ملصــــــــــــاىلد األمسا  
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املختص  إبصدار   صا اي مصاىلد األمسا إل وقد ن ر فر ا ال مل    يورته ال ايس  وال ءر ن    أفةل 
اني فهتما  ني املؤس اي الدولهت  واريقلهتمهت  امل ؤول  عن مج  البهتااني املمارساي لتب هت  م اراي تدفا البهتا

اري صــاىلهت إل وقد اســت راــت الدورة أ ةــا وأقري اةهتول امل ــتومل واألق ــا  امل ــتومل  لدلهتل اري صــا اي 
اخلال   ر ا ال ملإل وأقري الدورة التصنهتف اري صاىل  الدو  املو د ل  ن الصهتد  ووافقت عل  التصنهتف 

 صاىل  الدو  للحهتوااني والنبااتي املاىلهت   ووا ت تصنهت ا لن   م االستزراع املاىل إلاري 
  

 املستوطنات البشرية والتنمية احلضرية  - عشر رابع
 اإلجراءات اليت طلبتها اجلمعية العامة  - ألف 

 ءـــــا  تن هت  نتاىل  مؤنر  األمم املتحدة للم ـــــتوطناي البءـــــر    73/239  قرار ا م هت  ال ام   - 65
واريســــــــــــوا  والتنمهت  ا ةــــــــــــر   امل ــــــــــــتدام  وت ز ز  رانم  األمم املتحدة للم ــــــــــــتوطناي البءــــــــــــر   )موىلل 

اصـــــــــــــــل  واـــــــــــــــ  طراىلا وهن  ومبايئ توجهتههت  املتحدة(   ّلت ا م هت  موىلل األمم املتحدة عل  مو  األمم
مبتورة  م  البهتااني والتحلهتل والرصــــــد والتن هت  هبدف يعم الدول األعةــــــا   وال ســــــهتما البلدا  النامهت   

 عند ا اج     الت امل م  التحدايي وال رل النا ل    املناطا ا ةر  إل
 

  ة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءاتاإلجراءات اليت اختذهتا واملقرتح أن تتخذها اللجن - ابء 
قّد  فر ا اخلربا  امل ين  توامل امل لوماي اري صـــــــــــــــاىلهت  وا غرافهت  املوانهت     تقر ره عن حتقهتا  - 66

التوامل  ني امل لوماي ا غرافهت  املوانهت  وامل لوماي اري صـــــــاىلهت  وا  ا من امل لوماي ذاي الصـــــــل  )ان ر 
E/C.20/2020/9   املقد      ن  اخلربا  امل نهت  إبيارة امل لوماي ا غرافهت  املوانهت  عل  الصـــــــــــ هتد ال امل  )

وص ا لإلطار ال امل  للم لوماي اري صاىلهت  وا غرافهت  املوانهت    صهتغته النهاىلهت  الس اعتمداا  ن  اخلربا  
مءـــرتل  من التق ـــهتماي ا غرافهت  لةـــما    يوراا التاســـ  إل و بنّي اريطار ابلت صـــهتل أ هت  وجوي جمموع  

قا لهت  البهتااني اري صـــــــاىلهت  للت امل م  ا وانب ا غرافهت  املوانهت   طر ق  مّت ـــــــق  واـــــــما  قا لهتتها للدم  
عل  امل توج الوّل ؛ و و  ةمن ل لك استطاع  امل تخدمني التءاف امل لوماي اري صاىلهت  والوصول 

 س    التق هتماي ا غرافهت  شل اال تما إل  لهتها ويجمها وحتلهتلها وتصور ا   ال
  

 العمل التطوعي  - عشر خامس

 اإلجراءات اليت طلبتها اجلمعية العامة  - ألف 
  مجهت  الدول األعةـــــــــا  عل  االســـــــــتلمار   قهتاس 73/140 ـــــــــ. ت ا م هت  ال ام     قرار ا  - 67

 .م و ســـها  ا هوي الطوعهت  الس  ب ةا الناس  نءـــهتا م  امل هتار ال    ديه املؤنر الدو  التاســـ  عءــر 
  ويلهتل من م  ال مل الدولهت   ءـــا  قهتاس ال مل التطوع خلربا    صـــا اي ال مل  ءـــا  ال مل التطوع  

عالهت  ا وية مصــــــــن     ــــــــب نوع ا نس وال ــــــــن واريعاق  من أجل يعم  وعل  مج  واســــــــتخدا   هتااني
ال مـل التطوع  و يمـاجـه   االســـــــــــــــرتاتهت.هتـاي الوطنهتـ  وقهتـاس أعره عل  تن هتـ  خطـ  التنمهتـ  امل ـــــــــــــــتـدامـ  

 إل2030 ل ا 
 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/239
https://undocs.org/ar/A/RES/73/239
https://undocs.org/ar/E/C.20/2020/9
https://undocs.org/ar/A/RES/73/140
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  اإلجراءات اليت اختذهتا واملقرتح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات - ابء 
ت مل الء ب  وفر ا اخلربا  امل ين ابل بل اال توار   وال  ال   م  اري صا اي املت لق  ابستخدا   - 68

قت   عل  ت  هتل التصـــــــنهتف الدو  لةنءـــــــط  ألارا    صـــــــا اي اســـــــتخدا  الو 2018الوقت  من  عا  
يلهتل  نتاج اري صــا اي (  وحتد ث الدراســاي االســتقصــاىلهت  الســتخدا  الوقت    ســهتال حتد ث 2016)

إل ون مت الءــــــــــــ ب  االجتماع املت لق  ابســــــــــــتخدا  الوقتج قهتاس ال مل املدفوع األجر وا  املدفوع األجر
 إل2018نهته  ز را / و  22    20األول ل ر ا اخلربا   ال   ع قد   نهتو ور    ال رتة من 

وأصــدري الءــ ب    توجهته من فر ا خربا  اســتءــار  من املواتب اري صــاىلهت  الوطنهت  واملصــارف  - 69
املرلز   والل.ا  اريقلهتمهت  والرا طاي األلايميهت  وال ر ا ال امل املءــــــــــــرت   ني األمااني امل ين اب  ــــــــــــاابي 

يلهتل احملاســب  الوطنهت ج ا  ــاحمل ال رع  ت  القومهت   ابلت او  م  مرلز جونز  و ونز لدراســاي اجملتم  املد
و لتز  الدلهتل ابمل ا هتم  إلاملت لا ابملؤســــ ــــاي ا  الر هت  وما  تصــــل هبا من مؤســــ ــــاي  وابل مل التطوع 

املنه.هت  لن ا  ا  ــاابي القومهت   و دم     الوقت ن  ــه  توصــهتاي من م ا   شاســبهت  اقتصــاي   يولهت  
  واخلرباي القطر     تن هت  يلهتل ع التطوال مل م  ال مل الدولهت  لقهتاس يلهتل من أخرج  نا   ذلك 

املؤســــــ ــــــاي الس ال ت ــــــتهدف الر ي   ن ا  ا  ــــــاابي القومهت      جانب مناقءــــــاي جري   اةون  
األخ ة  ءــــــــا  اــــــــرورة ال  احمل    ما  و أ  د من النات  احملل  اريمجا  وتقهتهتم االجتا اي عل  صـــــــ هتد 

 ن ا إلاري رفاه
 

 اإلحصاءات الصحية  - س عشرساد
 اإلجراءات اليت طلبتها اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي  - ألف 

يعا رؤســا  الدول وا ووماي وممللو الدول وا ووماي    اريعال  ال ــهتاســ  لالجتماع الرفهت   - 70
     73/3دته ا م هت  ال ام    قرار ا امل ـــــــتوج لل.م هت  ال ام   ءـــــــا  موافح  يا  ال ـــــــل  ال   اعتم

ت ز ز القدرة الوطنهت  عل  اســــــــــتخدا  وحتلهتل  هتااني موعوق  ومصــــــــــن   عن م دالي اريصــــــــــا   واالنتءــــــــــار 
والوفهتاي  و   رصــــــــد م ــــــــتوج واجتا اي الواب  ونتاىل  عالجهإل وعالوة عل  ذلك  ف     قرار ا م هت  

ت ز ز املواســــــب والت .هتل اب هوي الرامهت     موافح  املالراي والقةــــــا  علهتها     ءــــــا  73/337ال ام   
  ســــــــّلمت ا م هت  اب اج     ت ز ز مراقب  املالراي 2030البلدا  النامهت   وال ســــــــهتما   أفر قهتا   لول عا  

 ونوعهت  البهتااني املت لق  هبا   مجهت  املناطا الس  توطن فهتها   ا املر إل
و  اريعال  ال ـــهتاســـ  الصـــاير عن االجتماع الرفهت  امل ـــتوج امل ين ابلتغطهت  الصـــحهت  الءـــامل    - 71

  التز  رؤســــــــــــــا  الدول وا ووماي وممللو الدول وا ووماي 74/2ال   اعتمدته ا م هت  ال ام    قرار ا 
مج  البهتااني وحتلهتلها  م  ا رتا   اني اخلاصـــــــــــــــ  ابلصـــــــــــــــح  ال ام  والقدرة عل  ت ز ز ن م املراقب  والبهتا

 خصوصهت  املر ض وت ز ز محا   البهتاانيإل 
 ءـــــــــــــــا  األ  اي االجتماعهت  للءـــــــــــــــرال  ا د دة من أجل تنمهت   2019/5ويعا اجمللس    قراره  - 72

لءــــــرلا  اريداىلهتني    االســــــتمرار   م ــــــاعدة البلدا  األفر قهت  فهتما تب له من جهوي لت ز ز الن م أفر قهتا  ا
 الصحهت  الوطنهت   وساىلل  ي منها توف  امل لوماي والبهتااني الصحهت  املوعوق إل

 ءـا  مةـاع   ا هوي الرامهت     القةـا  عل  انسـور  73/147ويعت ا م هت  ال ام     قرار ا  - 73
الوالية     ت ز ز مج  البهتااني لتوجهته  طهت   رام  صـــــــــــــــح  األ  وتن هت  ا  نا   ذلك الربام  املت لق  

https://undocs.org/ar/A/RES/73/3
https://undocs.org/ar/A/RES/73/3
https://undocs.org/ar/A/RES/73/337
https://undocs.org/ar/A/RES/73/337
https://undocs.org/ar/A/RES/74/2
https://undocs.org/ar/A/RES/74/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/5
https://undocs.org/ar/A/RES/73/147
https://undocs.org/ar/A/RES/73/147
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 ناســـــور الوالية     طار ن ا  وطين ملراقب  وفهتاي األمهاي والتصـــــد  ةا  وو  مدجما   ن م امل لوماي 
طنهت   وطلبت    األمني ال ا  أ   قد     ا م هت  ال ام    يوراا اخلام ـــــــــ  وال ـــــــــب ني   الصـــــــــحهت  الو 

تقر راً  ـــامال  تةـــمن   صـــا اي شدية م ـــتومل  و هتااني مصـــن    “النهو  ابملرأة” طار البند امل نو  
 رارإل ءا  انسور الوالية و تطرل للتحدايي الس تواجهها الدول األعةا    تن هت    ا الق

 
  اإلجراءات اليت اختذهتا واملقرتح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات - ابء 

ســــــهتوو  م رواــــــا عل  الل.ن     يوراا ا اي   واخلم ــــــني  تقر ر من م  الصــــــح  ال املهت  عن  - 74
من أ داف التنمهت  امل تدام   18-17اري صا اي الصحهت   وستن ر   النه  االسرتاتهت.هت  لتحقهتا الغا   

ف املت لق  ابلصح  فهتما  ت لا ابلبهتااني الصحهت  ورصد التقد  احملرز  و حتقهتا األ داف الصحهت  واأل دا
من أ داف التنمهت  امل ــــــــتدام      ــــــــرال  م  املواتب اري صــــــــاىلهت  الوطنهت  ووزاراي الصــــــــح  وا  ا من 

 ولاالي األمم املتحدة ذاي الصل  واخلربا  التقنهتني امل نهتنيإل
  

 مباشرة األعمال احلرة  - عشر بعسا
 اإلجراءات اليت طلبتها اجلمعية العامة  - ألف 

 ءــا  مبا ــرة األعمال ا رة من أجل التنمهت  امل ــتدام   ســّلمت  73/225  قرار ا م هت  ال ام   - 75
ملناســـب من أجل رصـــد ا م هت  أب هت  توافر  هتااني جهتدة موعوق  مصـــن   ميون ا صـــول علهتها   الوقت ا

التقد  احملرز   تن هت  ســهتاســاي مبا ــرة األعمال ا رة وم ــا تها املبا ــرة وا  املبا ــرة   حتقهتا أ داف 
التنمهت  امل تدام   وسد اللغراي   البهتااني املصن     ب ا نس    سبهتل ل ال  أال  تخلف أ د عن 

خدامها لصــــهتاا  ســــهتاســــاي موجه  صــــوحمل أ داف الرلبإل وألدي أ ةــــا أ هت  املؤ ــــراي الس ميون اســــت
  هتنها ملبا ــــرة األعمال ا رة وقهتاس أعر ا عل  أ داف التنمهت  امل ــــتدام   و ــــ. ت الدول األعةــــا     
  ا الصدي  عل  أ  تواصل  ابلت او  م  مجهت  أصحاحمل املصلح  امل نهتني  حتد د وتطو ر املؤ راي عل  

 قتةا إلالص هتد ن الوطين واريقلهتم     ب اال
 

  اإلجراءات اليت اختذهتا واملقرتح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات - ابء 
ل ّلف فر ا ال مل امل ين  د نامهتاي األعمال والدميغرافهتا ومبا ـــــــــــــــرة األعمال ا رة  التا   لل.ن   - 76

 ا علهتها يولهتا من اري صــا اي اخلربا  امل نهت  إب صــا اي األعمال والت.ارة   صــهتاا  جمموع  أســاســهت  مت
واملؤ ــــــــراي املت لق   د نامهتاي األعمال والدميغرافهتا ومبا ــــــــرة األعمال ا رةإل وســــــــتغط  املبايئ التوجهتههت  
اريطار ال ــــــهتاســــــا  والتحلهتل  لد نامهتاي األعمال والدميغرافهتا ومبا ــــــرة األعمال ا رة  وقاىلم  ابملؤ ــــــراي 

وصــــــــ هت      جانب ممارســــــــاي مج  البهتااني وجتمهت  اري صــــــــا اي األســــــــاســــــــهت  وامل ــــــــتصــــــــو   و هتااناا ال
 الصل إل ذاي
  

https://undocs.org/ar/A/RES/73/225
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 إحصاءات الفقر  - عشر اثمن
 اإلجراءات اليت طلبتها اجلمعية العامة  - ألف 

 ءـــــــــــــــا  تن هت  عقد األمم املتحدة اللالث للقةـــــــــــــــا  عل  ال قر  73/246  قرار ا م هت  ال ام   - 77
(   ـــــــــّديي ا م هت  عل  أ هت  اســـــــــتخالل الدروس من تن هت  ال قد اللات للقةـــــــــا  عل  2018-2027)

دراي اري صاىلهت  ون   م الرصد عل  الص هتد ال قر واأل داف اريداىلهت  لةل هت   وخباص  فهتما  ت لا  ت ز ز الق
الوطين من أجل اــــما   موانهت  الوصــــول     هتااني عالهت  ا وية ومتا     الوقت املناســــب وموعول هبا 
ومصـــــن     ـــــب الدخل ونوع ا نس وال ـــــن واالنتما  ال رق  واريعين والواـــــ  من  هتث اة.رة واريعاق  

من خصــــاىل    ال ــــهتاقاي الوطنهت   وت ــــخ  الءــــرالاي وت ز ز  واملوق  ا غرا  وســــاىلر ما  تصــــل   لك
التبايل ال امل  لةفوار واخلرباي  وعر  مبايراي واســـرتاتهت.هتاي مبتورة وف ال  للقةـــا  عل  ال قر وا د 
من أوجه الت اوي ياخل البلدا  وفهتما  هتنها و  اي فرل ال مل الالىلا لل.مهت إل وألدي أ ةــــــــــــــــا أ هت  

 ي املت دية األ  ايإلاستخدا  املؤ را
 

  اإلجراءات اليت اختذهتا واملقرتح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات - ابء 
   رانم  ال مل ال ــنو  ل ر ا اخلربا  املءــرت   ني الولاالي امل ين ابري صــا اي ا ن ــانهت  ل ا   - 78

أ رزه   قهتاس ف.واي ال قر ياخل األســــــــــر    وافا البنك الدو  عل  تقدمي تقر ر عن التقد  ال  2020
امل هتءـــهت إل وســـهت ل ال ر ا عل  اســـت داي لتقدمي ت قهتباي من من ور   صـــاىل   ءـــا  االفرتااـــاي امل ـــتند 

  لهتها   البهتااني امل تمدة من عملهتاي النم ج  عند تناول امل ال  من الزاو   ا ن انهت إل
( الس ع قـــدي   Data for Now) “البهتـــااني اة ”و   لقـــ  ال مـــل التقنهتـــ  األو  ملبـــايرة  - 79

  وا ـــرتلت   تن هتمها الءـــ ب  والبنك الدو  2019تءـــر ن اللات/نوفمرب  14و  13لهتغا   رواندا   وم  
والءــــــــرال  ال املهت  لبهتااني التنمهت  امل ــــــــتدام  و ــــــــبو   لول التنمهت  امل ــــــــتدام   ات قت البلدا  املءــــــــارل  

خر ط  طر ا لزايية اســـتخدا  أســـالهتب وأيواي قو   من  ـــاهنا أ  حت ـــن توقهتت التقد راي والءـــرلا  عل  
املت لق  ابل قر وتغطهتتها ونوعهتتها  ني جوالي الدراســاي االســتقصــاىلهت   م  الرتلهتز عل  التقد راي املت لق  

 ابل قر والدخل   املناطا الصغ ةإل
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