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 بنود للعلم: اإلحصاءات الثقافية

   
للتربية والعلم والثقافة عن تقرير معهد اإلحصاااااااااء التاة  لمن مة احمم المت دة   

 اإلحصاءات الثقافية 
  

 مذكرة من احمين العام  

 
والممارســــــاب ال ــــــاألقين  ت ــــــر  األم ن   2020/211وفقا لمقرر المجلس االقتصــــــاجت واالجتماع   

ــ و( عن  العام ألأن يح ل تقرير معهد اإلحصــــــــــــاظ التاألم لمنتمي األمم المتحدة للترالي والعلم وال قافي  )ال ون ــــــــــ
اإلحصـــــــاظاب ال قاتلين ويتقـــــــمن التقرير معلوماب م ـــــــترملي عن التاوراب األ  رة ف  مجال اإلحصـــــــاظاب 
ال قاتلي الدوللين وعلى وجه الخصـو،ن يقدم التقرير معلوماب عن ددظ االسـتقصـاظ الجد د أل ـأن اإلنعاى على  

ــتدامي( وعن نسار ال ون ـــــــــ و  من أهدا  التنم 1-4-11صـــــــــون الترا  ال قاف  والابلع  )المؤ ـــــــــر لي الم ـــــــ
ن وي ــلا القــوظ على التقدم 2030للمؤ ــراب المواعــلللي لدور ال قافي ف  تنع ة  اي التنملي الم ــتدامي لعام 

ويتقــــــــــمن التقرير أيقــــــــــاج معلوماب عن اســــــــــتراتلجلي درنام    المحرز ف  األن ــــــــــاي األ رة ذاب الصــــــــــلين
ــي ألالمعهدن مم ن  ــاظاب ال قاتلي الخاصــ ــاملي مدعوة  اإلحصــ الظ اهتمام  ا، للتحدياب الراهنين واللجني اإلحصــ

   نلى اإلحاسي علماج ألالتقريرن
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تقرير معهد اإلحصاااااااااء التاة  لمن مة احمم المت دة للتربية والعلم والثقافة عن   
  اإلحصاءات الثقافية 

 
 مقدمة  -  أوال  

م هةا التقرير عن حالي درنام  اإلحصـــــــــــــاظاب ال قاتلي – 1 التاألم لمنتمي األمم المتحدة للترالي والعلم   يقدَّ
ويتقـــــمن التقرير معلوماب م ـــــترملي عن التاوراب األ  رة ف    وال قافي اســـــتجاألي لالج اللجني اإلحصـــــاملين

مجال اإلحصاظاب ال قاتلي الدوللين وعلى وجه الخصو،ن يقدم التقرير معلوماب عن ددظ االستقصاظ الجد د 
ــأن اإلنعاى على صـــــون  ــتدامي( وعن   1-4-11الترا  ال قاف  والابلع  )المؤ ـــــرأل ـــ من أهدا  التنملي الم ـــ

ن وي ـــــلا  2030نسار ال ون ـــــ و للمؤ ـــــراب المواعـــــلللي لدور ال قافي ف  تنع ة  اي التنملي الم ـــــتدامي لعام 
ويتقـــــــــمن التقرير أيقـــــــــاج معلوماب عن   القـــــــــوظ على التقدم المحرز ف  األن ـــــــــاي األ رة ذاب الصـــــــــلين

  لجلي درنام  اإلحصاظاب ال قاتلي الخاصي ألالمعهدن مم ن الظ اهتمام  ا، للتحدياب الراهنيناسترات
  

  االستراتيجية الجديدة لبرنامج اإلحصاءات الثقافية  –   ثانيا  

ال ون ــــــــ و ه  الواالي الرامدة ف  منتومي األمم المتحدة تلما  تعلف ألال قافين ومعهد اإلحصــــــــاظ هو   – 2
وتم ــــــــــلا مم القراراب الت  اتخةها مجلس   تلما  تعلف ألاإلحصــــــــــاظاب العالملي المتعلقي ألال قافينالواالي الرامدة 

ن  راز المعهد أن ـــــــــــاته على أراعي أجوار رمل ـــــــــــلي للواالي اإلحصـــــــــــاملين وه    2020نجارة المعهد ف  عام 
بنـاظ التحـالعـابب  ي ون منتجـا موووقـا ألـهب )ب( أن ي ون منبرا لصــــــــــــــوب الخبراظب ) ( أن ي ون جهـي ل أن )أ(
 أن ي ون جهي لبناظ القدرابن )ج(

وف  ســــلاى هةد األجوار الرمل ــــلين ســــ واصــــل درنام  اإلحصــــاظاب ال قاتلي  )أ( تح ــــ ن المنهجلاب  – 3
والمعـا  ر والقواعـد القـاممـين ووعــــــــــــــم منهجلـاب ومعـا  ر وقواعـد جـد ـدةن ف  مجـال اإلحصـــــــــــــــاظاب ال قـاتلـيب  

والمؤ ـــراب ال قاتلي القادلي للمقارني جوللاب ) ( توف ر التدريج واناظ القدراب جمم وتحل ل ون ـــر البلاناب   )ب(
 ف  مجال اإلحصاظاب ال قاتلي للبلدانن

دتوجلـه المعهـد نلى تحـد ـد  2020وتلمـا  تعلف ألـالبلـانـاب والمؤ ــــــــــــــرابن قـام مجلس اإلجارة ف  عـام  – 4
ي من البلاناب والمؤ ــــــــراب األســــــــاســــــــلي لدعم  أولوياب درنامجه لجمم البلاناب ألح ث  راز على ننتا  مجموع

ــتدامين ــلع  ألهدا  التنملي الم ــــ ــد العالم  والمواعــــ ــاظاب ال قاتلين ترج ف    الرصــــ ــني لبرنام  اإلحصــــ واالن ــــ
  مجموعي المؤ راب األساسلي األوللين 1الجدول 
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 1الجدول 
 صاءالبيانات والمؤشرات الثقافية احساسية احولية لامعهد اليونسكو لإلح  

 المؤ ر 
نصـ ج العرج من مجمو  النعقاب الت  تنعف لصـون وحمايي وحعج جملم أصـنا  الترا  ال قاف   العالم   

والابلع ن ألح ـــج مصـــدر التمويل )العام والخا،(ن ونو  الترا  )ال قاف  والابلع ( وم ـــتوة 
 التنملي الم تدامي(من أهدا   1-4-11الح م )وسن  وإقللم ن ومحل /دلدت( )المؤ ر 

 من أهدا  التنملي الم تدامي )انتر المؤ ر العالم ( 1-4-11المؤ ر  - 1 المواعلع 
 الن ني المئويي لأل خا، العامل ن ح ج المهني ونو  الجنس وال ن وم توة التعللم - 2

 حصي الصاجراب ال قاتلي ف  جملم ال لم - 3

 الخدمابحصي الصاجراب ال قاتلي ف  جملم  - 4

 عدج جور العرض ال  نمام  الدا للي - 5
  
ووجه مجلس اإلجارة درنام  اإلحصــــــــاظاب ال قاتلي نلى االعــــــــاال  ألعمللي ت ــــــــاور عالملي أل ــــــــأن   – 5

المؤ ـــراب المنتجي من الدراســـي االســـتقصـــاملي الت  أجراها المعهد أل ـــأن نحصـــاظاب العمل ف  المجال ال قاف   
ــاملي إلحصـــــاملاب األفالم الرواملي الاويلين ومن المؤ ـــــراب المنتجي إلحصـــــاظاب التجارة والدراســـــي  االســـــتقصـــ

وتألعت عمللي   ال قاتلي على أسـاس البلاناب الم ـتخرجي من قاعدة البلاناب اإلحصـاملي لتجارة ال ـلم األسـاسـلين
ــ وب )ب( التـ ــــ  ــاور مم قاا  ال قافي ف  ال ون ـــ ــاور من مرحلت ن  )أ( الت ـــ ــاظ ف   الت ـــ اور مم الدول األعقـــ

 ال ون  و أل أن قاممي المؤ راب النا ئي من المرحلي األولىن

ــاور ف  القاممي النهاملي للبلاناب  – 6 ــراب الت  جرة نقرارها الناتجي عن عمللي الت ـ ــتدر  قاممي المؤ ـ وسـ
هةا التقريرن اانت    والمؤ ـــــراب ال قاتلي األســـــاســـــلي لر   نتجها درنام  اإلحصـــــاظاب ال قاتلين وف  وقت اتاألي

ومن المقرر نجراظ الت ـــــــاور مم البلدان ف  الرام   عمللي الت ـــــــاور مم قاا  ال قافي ف  ال ون ـــــــ و قد أنجزبن
 ن2021األول من عام 

وســ واصــل درنام  اإلحصــاظاب ال قاتلي وعــم القواعد والمعا  ر والمنهجلاب الدوللي المتعلقي ألمجال  – 7
ــ بدأ ذل    عم تح ـــ ن ووعـــم اإلحصـــاظاب ال قاتلي على الصـــع د القارتناإلحصـــاظاب ال قاتلي من أجل ج وسـ

ن الةت يحتا  ألعد مقــــــــــى  2009العمل ألإج ال تنقلحاب على نسار ال ون ــــــــــ و لثحصــــــــــاظاب ال قاتلي لعام 
 عاما على وععه نلى تحد ثن 11

ــتراتلجلي ال – 8 ــرابن من المتوقم أن  بدأ تنع ة االســـــــ جد دة ف  منتصـــــــــ  وتلما  تعلف ألالبلاناب والمؤ ـــــــ
ــراب ال قاتلي  راز على جمم البلاناب القادلي للمقارني جوللاج  2021 عام ــأن المؤ ـ ــاظ واحد أل ـ ــتقصـ ن ألإسالى اسـ

وسـل ـتمر نجراظ االسـتقصـاظ أل ـأن اإلنعاى على صـون الترا   إلنتا  مؤ ـراب المعهد األسـاسـلي أل ـأن ال قافين
لي الم ـــــتدامي( من أجل جعم الرصـــــد الوسن  والعالم   من أهدا  التنم  1-4-11ال قاف  والابلعي )المؤ ـــــر 

 ن1-4-11للمؤ ر 
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ــاجر   – 9 ــتخدام مصـــ ــاظاب ال قاتلي التاألم للمعهد ف  اســـ ــ توســـــم درنام  اإلحصـــ ــافي نلى ذل ن ســـ وااإلعـــ
البلاناب ال انويي ح  ما أم ن اما سـ بدأ ف  اسـتر ـا  البلاناب القـخمي واسـتخدام تحل الب البلاناب امصـدر  

 لقلاس ظاهرة ال قافينللبلاناب 

وأ  ران ســــــــ واصــــــــل درنام  اإلحصــــــــاظاب االقتصــــــــاجيي التاألم للمعهد جعم جهوج دناظ القدراب على  – 10
 الصع د القارت من  الل سرامف مختلعي ت ملن على سب ل الم ال ال الحصرن ما  ل  

 قي ألال قافيبننتا  حلقاب جراسلي ومواج جراسلي  ن لي لدعم المؤ راب األساسلي المتعل )أ( 

ــاظاب ال قاتلي دناظ على  )ب(  ــورة التقنلي عبر اإلنترنت وف  البلد المعن  ف  اإلحصـــ تقديم الم ـــ
   سلج قارتب

  تنع ة حلقاب عمل تدريبلي عبر اإلنترنت أو ف  البلد المعن ن ) ( 

  
 االسااااتقصاااااء ةاااااىن اإلناات عل  لااااون التراع الثقافي وال بيعي  المؤشاااار  – ثالثا 

11-4-1) 

ن أعاج فريف الخبراظ الم ــــــــــترا د ن الوااالب المعن  ألمؤ ــــــــــراب 2018ف  اانون األول/جي ــــــــــمبر  – 11
ــنلش المؤ ـــر  ــتدامي تصـ ــتدامي من الم ـــتوة ال الث نلى  1-4-11أهدا  التنملي الم ـ من أهدا  التنملي الم ـ

اإلنعاى على الترا  ال قاف  والابلع   وادأ المعهد ف  وقت الحف نجراظ اســــــتقصــــــاظ أل ــــــأن  الم ــــــتوة ال ان ن
ن ألـاســــــــــــــتخـدام أجاة  2020حزيران/ ونلـه  29(ن وحـدوـت أول عمللـي لجمم البلـانـاب ف  1-4-11)المؤ ــــــــــــــر 

معدل الرجوج   2ويرج ف  الجدول  دلدا وإقللمان 211وأرســل االســتقصــاظ نلى ما مجموعه  اســتقصــاظ نلرترونلين
 ن2020بر ت رين ال ان /نوفم 26على االستقصاظ حتى 

 
 2الجدول 

من أهداف التنمية المساااااتدامة  حسااااا    1-4-11معدالت الردود عل  االساااااتقصااااااء ةااااااىن المؤشااااار   
 2020تارين الثاني/نوفمبر  26المن قة  حت  

 )الن ني المئويي( معدل الرجوج الرجوج الوارجة عدج البلدان واألقاللم المناقي
 13 6 47 أفريقلا    

 21 4 19 العراليالدول 
 14 7 49 آسلا والمحلا الهاجئ

 52 28 54 أورواا وأمري ا ال ماللي 
 26 11 42 أمري ا الالت نلي والراريب 

 27 56 211 المجموع 
  

ــاملي الموجوج ف  البلدان والمناسف   – 12 وتع س معدالب الرجوج المب ني ف  الجدول تنا ن القدراب اإلحصـــ
وهناا أيقــا صــعواي متأصــلي ف  ننتا  دلاناب اإلنعاى هةدن فعلى ســب ل الم الن د ن   العالمنف  جملم أنحاظ 

االســتقصــاظ التجريب  أنه ســل ون من الصــعج الحصــول على دلاناب اإلنعاى الخا، على الترا  من  البلي 
لبلدان  واالتال ن ســــــــل ون من القــــــــرورت جعم وعــــــــم نحصــــــــاظاب تمويل الترا  ف  ا البلدان ف  هةا الوقتن
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لتم  نها من ننتا  هةد البلاناب واإلدالغ عنها أل راض جهوج الرصـــــد على الصـــــع د ن الوسن  والدول  على  
 حد سواظن

وف  نسار الجهوج الراملي نلى تح ـــــــــــ ن قدرة البلدان على ننتا  هةد البلاناب واإلدالغ عنهان ســـــــــــ دعم  –   13
ــنواب القل لي المقبلين من أجل تحق ف   المعهد البلدان ف  تنع ة المنهجلين دهد  زياجة معدل  الرجوج على مدة ال ـــــ

 ن 1- 4- 11وسل مل ذل  نعداج جل ل للبلاناب والمنهجلي  تعلف ألالمؤ ر  حالي الم توة األول للمؤ رن 

وااإلعــــــــافي نلى ذل ن ســــــــ نتر المعهد ف  أ ــــــــ ال دد لي أ رة من أن ــــــــاي دناظ القدراب من قب ل  – 14
والدوراب اإللرترونلي المعتوحي الحا ــــدةن والدوراب التدريبلي اإللرترونلين وســــلعمل   الحلقاب الدراســــلي ال ــــن لين

ــلما المنتماب اإلقللملين على جعم أن ـــــــاي دناظ القدراب ف  مجال   ــا مم  ـــــــرااظ آ رينن وال ســـــ المعهد أيقـــــ
  نحصاظاب تمويل الترا ن

 أل راض الرصـــــد العالم  للمؤ ـــــروســـــ واصـــــل المعهد نجراظ االســـــتقصـــــاظ ســـــنويا وإنتا  مؤ ـــــراب  – 15
وتصـنلعه ح ـج مصـدر التمويل )العام والخا،(ن ونو  الترا  )ال قاف  والابلع ( وم ـتوة الح م   11-4-1

)وسن  وإقللم  ومحل /دلدت(ن وااإلعــافي نلى ذل ن ســ واصــل المعهد وعــم المعا  ر والمنهجلاب ف  مجال  
   تحل الب ف  هةا الخصو،ننحصاظاب الترا  وإحصاظاب تمويل الترا  وإنتا  

  
المؤشااااااااارات المواراااااااااييية لدور الثقافة في تنايذ ا ة التنمية المساااااااااتدامة  – راةعا 

 2030 لعام

المؤ ــراب المواعــلللي لدور ال قافي ف  تنع ة  اي التنملي الم ــتدامي لعام ”نسار ال ون ــ و المعنون  – 16
هو مناجرة لقاا  ال قافي يقـالم دها ألال ـرا ي مم المعهدن وتتما ـى هةد المناجرة مم النتلجي المتوقعي    “2030

ف  جملم االتعاقلاب ال قاتلين من البرنام  الرمل     2030ن أل أن نجما  ال قافي ف  تنع ة  اي عام  8ال املي  
ن وتنع س دوجـه  ـا، ف  مؤ ــــــــــــــر  2021-2020الراألم من درنـام  وم زانلـي ال ون ــــــــــــــ و المعتمـد ن للعترة 

ــتخدم ال ـــــلاســـــاب واألسر   1 األجاظ ــ و المدعومي الت  ت ـــ لتل  النتلجين أت عدج الدول األعقـــــاظ ف  ال ون ـــ
  ال قاتلين ألما ف  ذل  االتعاقلاب والتوصلابن لتحق ف أهدا  التنملي الم تدامين

في هو قلاس ورصـد التقدم المحرز ف  والغرض من نسار ال ون ـ و للمؤ ـراب المواعـلللي لدور ال قا – 17
 2030م ـــاهمي ال قافي اعنصـــر تم  ن ف  التنع ة الوسن  والمحل  ألهدا  التنملي الم ـــتدامي ف   اي عام 

والغاياب المندرجي تحتهان وســـ تلإل اإلسار نم انلي تق لم جور ال قافي ألاعتنارها قااعا للن ـــاه وم ـــاهمي ال قافي 
ملي الم ـتدامي ومجاالب ال ـلاسـي العامين وتوفر المناجرة نسارا معايلملاج وأجواب  على نااى مختل  أهدا  التن

منهجلي للبلدان والمدن لتق لم م ــــــــــــــاهمي ال قافي ف  تنع ة أهدا  التنملي الم ــــــــــــــتدامين اجزظ من آللاب التنع ة 
هـــدا   على الصــــــــــــــع ـــد ن الوسن  والمحل ن وتعزيز الرواألا د ن مختل  األ 2030القـــاممـــي ف   اـــي عـــام 

والغايابن وســل ــتنار ألاألجلي المجموعي ال ف  صــنم ال ــلاســاب والقراراب فح ــجن وإنما أيقــاج ف  اإلجراظاب 
التنع ةيين وتم ل المناجرة جهدا مبتررا لوعم منهجلي إلوناب وإدراز تأو ر ال قافي على أهدا  التنملي الم تدامي  

ن الةت تعد  1-4-11م  ألهدا  التنملي الم ــــتدامي على نحو ي ــــاعد صــــنا  القرارن وقد أجم  المؤ ــــر العال
  ن“اإلنعاى على صون الترا ”ال ون  و ه  الواالي الراعلي لهن ف  اإلسارن وأول مؤ ر ف  هةا اإلسار هو 



 E/CN.3/2021/19 

 

6/8 20-17213 

 

وقد وعــــعت هةد المناجرةن الت  تنعةها سوعاج دلدان ومدنن على أســــاس تحل ل متعمف للارى المتعدجة  –   18
ال قافي ف  األألعاج االقتصـــــــــــــاجيي واالجتماعلي والب ئلي للتنملين وه  توفر أجلي على جور ال قافي  الت  ت ـــــــــــــهم دها  

التحويل ن مما  برز وعـــوحه ويجعله ملموســـا أل ـــ ل أ برن وادالج من أن  رصـــد اإلسار م ـــاهمي ال قافي ف  ال  
ي الم تدامين فإنه  نتر ف  الدور   ايي ومؤ ر مقبول عالملاجن من الغاياب والمؤ راب ذاب الصلي ألهدا  التنمل 

ــها النعين ويتلإل اإلسار تجملم   الةت ت ـــــــــهم أله ال قافي ف  العد د من األهدا  والغايابن دهد  رااها دنعقـــــــ
البلاناب عبر مختل  األهدا  والغاياب على سول مواعــــــلم متدا لين على نحو  تما ــــــى مم درام  ال ون ــــــ و  

دت ـللاه المزيد من القـوظ على جور ال قافي الم ـتعرض ف  تنع ة  اي  وأن ـاتها وسـلاسـاتهان وسـل ـاعد اإلسارن 
   ن ف  دناظ سرج متماس  ومت ن ومبن  على األجلي عن جور ال قافي ف  التنملين 2030عام 

ومنهجلي   2030ويعتمد اإلسار المعايلم  للمؤ ـــــراب المواعـــــلللي لدور ال قافي ف  تنع ة  اي عام  – 19
ا قدر اإلم ان على مصـــاجر البلاناب المتوافرة حاللان ألاســـتخدام البلاناب النوعلي والرملي  نعداجها وآللاب تنع ةه

لتق لم مدة م ـــــــــــاهمي ال قافين وجم  البلاناب الم ـــــــــــتمدة من التقارير المتعلقي ألاتعاقلاب ال ون ـــــــــــ و وارامجها  
ب الوااالب المعنلين  ال قاتلين ووعـــم صـــ وا على الصـــع د ن الوسن  والحقـــرتن وتحد د أولوياب دناظ قدرا

وتل ـــــــ ر التعاون د ن المؤســـــــ ـــــــابن واقترا  نسار قادل للترلش مم مختل  القدراب اإلحصـــــــاملين وتوف ر أجاة  
سموحي للتح ــــــــــــ نن ويهد  اإلسار نلى جن  ومار  برة ال ون ــــــــــــ و العريدة ف  جمم وتحل ل البلاناب الرملي  

ــاج ف  اإلس ــاظاب ال قاتلي العالملي الت  جمعها المعهدن  والنوعلي ف  مجال ال قافين وقد أجمجت أيقـــ ار اإلحصـــ
ــلم والخدماب ال قاتلين والتعللم   إلعداج المؤ ــــــــــــراب المتعلقي ألعر، العمل ف  قاا  ال قافين والتجارة ف  ال ــــــــــ

  أل راض التنملي الم تدامين

ســاب الج دة الم ت ــني وامجرج أن تنعة هةا اإلسار مد نٌي أو دلد مان ســت ــاعد المواج التحل للي والممار  – 20
على دناظ فهم أفقـل لم ـاهمي ال قافي ف  تنع ة أهدا  التنملي الم ـتدامين ألغرض نن ـاظ قاعدة معرتلي ت ـتمل 

ــلاى تنع ة 2030على دن  دلاناب رقملي عن جور ال قافي ف  تنع ة  اي عام  ن والمعلوماب الت  تجمم ف  ســـــــــ
لمؤ ـــــــراب توفر أســـــــاســـــــاج قلياما يم ن اســـــــتخدامه لقلاس التقدم اإلسار ف  المدن والبلدان الت  تتاو  لتجريج ا

المحرز فقــال عن توجله األعمال ذاب الصــلي على الصــع د ن المحل  والوسن ن ويم ن أن ت ــاهم البلاناب 
ــاج ف  تروين نترة عـاـمي  ــــــــــــــامـلي عن ـمدة حـاـلي التـقدم المحرز ف  م ــــــــــــــاهـمي ال ـقاـفي ف  تنعـ ة  اـي   أيقــــــــــــ

ماب تقوم على األجلي ومواج تحل للي لدعم م ـاراي ال ون ـ و ف  آللاب رفم التقارير  وأن توفر معلو   2030 عام
ــأن  اي عام  ــأن قراراب الجمللي العامي لألمم المتحدة ذاب   2030على نااى منتومي األمم المتحدة أل ـ وا ـ

  الصعي ألال قافي والتنملين

جلاب القاممي لقلاس تأو ر ال قافي ف  ن ألاســــــــتعراض المنه2017وقد ددأ نعداج اإلسار ف  أوامل عام  – 21
 2017التنملـي أل ــــــــــــــ ـل عـامن وعقـدب حلقتـا عمـل للخبراظن نتمتـا ألـالتعـاون مم المعهـدن ف  أ لول/ســــــــــــــبتمبر 

ن لمناق ي اإلسار ومنهجلاب جمم البلانابن و ارا ف  حلقت  العمل موظعون ف   2018ال ان / نا ر   واانون 
قلاب المتعلقي ألال قافين وموظعون من الم اتج الم دانلي ممن لد هم ال ون ــــــــ و )أعقــــــــاظ أماناب مختل  االتعا

 برة ســــــــــاألقي ف  تنع ة مجموعي مؤ ــــــــــراب ال قافي من أجل التنملي الت  وعــــــــــعها ال ون ــــــــــ ون وموظعون من  
ــام  لالتحاج األوروا ن   ــريين والم تج اإلحصـــ ــتوسناب الن ـــ المعهد(ب ومم لون عن درنام  األمم المتحدة للم ـــ

ــاجتن والبنــ  الــدول ن وارنــام  األمم المتحــدة للب ئــين ومراز  ومنتمــي ا لتعــاون والتنملــي ف  الم ــدان االقتصـــــــــــــ
النحو  الم ـتراي التاألم للمعوعـلي األوروالين واعي الوااالب اإلحصـاملي الوسنلي والمحللي الت  تمتل   برة 
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اون اإلنمام  الدول  ســاعدوا ســاألقا  ســاألقي ف  مجال اإلحصــاظاب ال قاتليب ومم لون عن الواالي اإلســنانلي للتع
 ف  نعداج مجموعي مؤ راب ال قافي من أجل التنمليب و براظ جول ون من مناسف  تىن

وتم ألعد ذل  نرســال م ــرو  مصــقل ومنقإل لمجموعي من المؤ ــراب والمناجئ التوج هلي التقنلين أعد   – 22
ــ و ف  أيار ــاظ ف  ال ون ـــ ــاور معها وجمم آرامهان    2019ما و /ألمد الب من المعهدن نلى الدول األعقـــ للت ـــ
ن 2019ن ف  ت ــــــــــــــرين األول/أ توار 207وعرعــــــــــــــت نـتام  الم ــــــــــــــاوراب على المجلس التنع ةت ف  جورته 

ن ون ـــــــــــر جل ل  تقـــــــــــمن الخاوه العريقـــــــــــي لثسار ويعرض المؤ ـــــــــــراب ف  (1)متاحي على اإلنترنت وه 
ــرين ال ان /نوفمبر  19 ــلين2019ت ـــ ــدار   ن ألاإلنرل زيي والعرن ـــ ــ و لوزراظ لل قافين ولق  نصـــ ف  منتدة ال ون ـــ

من الم ــــــــارا ن ف     900من وزاراب ال قافي )وأ  ر من   120الدل ل اســــــــتح ــــــــانان وتم توزيعه على أ  ر من 
ــملي األرام 2020المنتدة(ن وف  النصـــــــــــ  األول من عام  ــور نلى لغاب األمم المتحدة الرســـــــــ ن ترجم المن ـــــــــ

الصــ نلي والعرالي(ن وصــدر ترللش ألإعداج ف د و قصــ ر للرســوم المتحراي ي ــر   األ رة )اإلســنانلي والروســلي و 
ــاج على اإلنترنت ــ و ألالتعاون مم المعهد أول حلقي (2)تنع ة اإلسارن وهةا الع د و متا  أيقــــــــ ن ونتمت ال ون ــــــــ

ن وعرعــــــــــت ف ها منهجلي  2020عمل نلرترونلي جوللي للخبراظ أل ــــــــــأن المؤ ــــــــــرابن عقدب ف  حزيران/ ونله 
  ب ران 45اإلسار على 

ن دتابلقهـا تجريبلـا ف  اون ن من 2020واـان من المتوقم دـدظ تنع ـة منهجلـي اإلسـار ف  أوا ر عـام  – 23
البـلدان والمـدن ف  أمري ـا الالت نلـي وآســــــــــــــلـا )تم مبـدملـاج ا تلـار اولومبلـا والعلب ن(ن دـدعم ســــــــــــــخ  من الواـاـلي 

دلـداج عن اهتمـامهـا دتنع ـة اإلسـارن وتجرت حـاللـا   50  ر من اإلســــــــــــــنـانلـي للتعـاون اإلنمـام  الـدول ن وأعرب أ
مناق اب مم أصحاب المصلحي ف  االتحاج األوروا  لدعم تابلقها تجريبلا ف  أراعي دلدان ومدن رامدة أ رة  

ن وســـــ تم نن ـــــاظ مرفف للخبراظ معن  ألالمؤ ـــــراب من مجموعي الخبراظ الة ن  ـــــاراوا ف   2021ف  أوامل عام 
ن وســــل ــــتمر صــــقل وتنقلإل المنهجلي ألعد تابلقها تجريبلان وســــ تم أيقــــاج 2020ف  حزيران/ ونله  حلقي العمل 

نن ــاظ دن  دلاناب رقملي على اإلنترنت لدعم تنع ة اإلسار ألعد المرحلي التجريبلين وســل ــ ل هةا الن ــاه جزظاج 
أله ال قافي ف  تنع ة أهدا   من جهوج أوســــــــــــم نااقا  بةلها قاا  ال قافي للتروي  للدور التم  ن  الةت ت ــــــــــــهم 

التنملي الم ـــــتدامي والبرهني علله وتعزيزدن ف  ســـــلاى نسارد البرنامج  العامن واســـــتناجاج نلى هةد التجراين يم ن  
وعــــــم نأهأ  وأجواب ترم للي أ رة لتق لم التاوراب والتقدم المحرز والتحدياب واالتجاهاب النا ــــــئي ف  ســــــلاى  

 لاساب وجمم البلانابنالمدن ولتوجله عمل ت  وعم ال 

ــال    – 24 ويم ن االسال  على المزيــــــد من المعلومــــــاب عن اإلســــــار والمؤ ــــــــــــــراب على الراألا التــــ
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371562 ن 

  
  

__________ 

ــاج االسال  على النتام  ف  الموقم https://whc.unesco.org/document/178283انتر   (1)  ال ـــن   المن ـــأ لعرض ن ويم ن أيقـ
ــام  ــي لعـــــ ــدامـــــ ــي الم ــــــــــــــتـــــ ــي التنملـــــ ــة  اـــــ ــي ف  تنع ـــــ ــافـــــ ــي لـــــــدور ال قـــــ ــال   2030المؤ ــــــــــــــراب المواعــــــــــــــلللـــــ ن على الراألا التـــــ

https://whc.unesco.org/en/culture2030indicatorsن 

 نhttps://whc.unesco.org/include/tool_video.cfm?youtubeid=DfHKiWN0QfE?1انتر   (2) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371562
https://whc.unesco.org/document/178283
https://whc.unesco.org/en/culture2030indicators
https://whc.unesco.org/include/tool_video.cfm?youtubeid=DfHKiWN0QfE?1


 E/CN.3/2021/19 

 

8/8 20-17213 

 

 الت ديات الراهنة   –   اامسا  
وعالوةج على ذل ن تتعاوب ال ـــــلاســـــاب واألولوياب  نن م دان اإلحصـــــاظاب ال قاتلي واســـــم ألابلعتهن  – 25

ــاظا اإلحصـــــاملي أل ـــــدة من دلد نلى آ رن ــل ون التحدت أمام درنام  اإلحصـــ ــ  قدمان ســـ ب ال قاتلي  ومم المقـــ
التاألم للمعهد هو الترا ز على مجاالب مختارة ذاب صــــــــلي ألال ــــــــلاســــــــاب تعد موعــــــــم اهتمام عالم  لمعتم  

 البلدان والمجتمم العالم ن

ــال ج 19-وقد أجة أور جامحي مرض ف روس اورونا ) وف د – 26 ( نلى التعر ر جا ل البرنام  ف  األســـــــــــ
ــتخدمي لجمم البلاناب ون ـــــــــرهان ــلات الجامحي القـــــــــوظ على عـــــــــرورة أن تتل الوااالب  و  الحاللي الم ـــــــ ســـــــ

وسـ تع ن على درنام  اإلحصـاظاب ال قاتلي   اإلحصـاملي مرني وأن ترون قاجرة على االسـتجاألي أل ـرعي لألزمابن
أن يأ ة هةا الجانج يع ن االعتنار ف  استراتلج ته الجد دةن وإعافيج نلى ذل ن واالنتر نلى التغ راب ال ريعي 

ــهدها ــلي والقادلي للمقارني جوللا ف    الت  ي ـ ــل البرنام  جمم البلاناب ذاب الصـ ــاج أن  واصـ ــ تع ن أيقـ العالمن سـ
 الوقت المناسج وأن يعتمد ويابف ترنولوجلاب جد دة لجمم البلاناب ون رهان

 وما در  العالم الرقم  واإللرترون  الجد د  ؤور أل ـدة على قاا  ال قافي وقلاسـهن ولةان سـ تع ن على – 27
البرنام  جراســي جدوة توســعه ف  اســتخدام مصــاجر دد لي وجراســي الدور المحتمل للبلاناب القــخمي وتحل الب 

   البلاناب ف  قلاس ظواهر ال قافين

وأ  ران فإن من المهم لبرنام  اإلحصــاظاب ال قاتلين  ــأنه ف  ذل   ــأن معتم البرام  اإلحصــاملين  – 28
 ت ـنى له مواصـلي  دمي الدول األعقـاظ وأصـحاب المصـلحي العالم  ن  أن  نعة له نموذ  تمويل م ـتقر حتى 

 ألاريقي م تدامين
  

 استنتاجات  –   سادسا  

ي ــــــهد درنام  اإلحصــــــاظاب ال قاتلي التاألم لمعهد اإلحصــــــاظ تحوال ويع د تنتلم نع ــــــه من أجل  دمي   –   29
وقد أجة هةا التحول نلى ترا ز جد د  نحون البلدان والمجتمم الدول  ف  مجال اإلحصــاظاب ال قاتلي على أفقــل 

   على المجاالب اإلحصاملي الرمل لي ذاب األولويي من البلاناب والمؤ راب دوصعها العمل األساس  للبرنام ن 

ــ نعة المعهد درنامجه لثحصـــــاظاب ال قاتلي ف  ســـــلاى أراعي أجوار رمل ـــــلين ه  أن ي ون منتجا  – 30 وســـ
راظن وجهـي لبـناظ التحـالـعابن وجهـي لبـناظ الـقدرابن وف  ســـــــــــــــلاى هـةد األجوار  موووـقا أـلهن ومنبرا لصــــــــــــــوب الخب

الرمل ـــــلين ســـــ واصـــــل درنام  اإلحصـــــاظاب ال قاتلي القلام ألما  ل   )أ( تح ـــــ ن المنهجلاب والمعا  ر والقواعد  
ــاظاب ال قاتليب )ب( جمم وتحل ل ون ــــ  ر  القاممين ووعــــم منهجلاب ومعا  ر وقواعد جد دةن ف  مجال اإلحصــ

البلاناب والمؤ ـــــــراب ال قاتلي القادلي للمقارني جوللاب ) ( توف ر التدريج واناظ القدراب ف  مجال اإلحصـــــــاظاب 
ال قاتلي للبلدانن ولتحق ف ذل ن ســلتل البرنام  ال قاف  للمعهد مبتررا ف  نهجهن مم تح ــ ن ال ــرا اب الحاللي 

  وال ع  نلى نقاماب  را اب جد دةن

هد ننتا  البلاناب والمؤ ـراب لدعم ننتا  المؤ ـراب المواعـلللي العالملي لدور ال قافي وسـ واصـل المع – 31
 ن ألاإلعافي نلى جعم مناجراب دناظ القدرابن2030ف  تنع ة  اي عام 

  واللجني اإلحصاملي مدعوة نلى اإلحاسي علماج دهةا التقريرن – 32

 


