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بنود للعلم: متاابعاة مررراا الجمعياة العااماة والمجلس 

 االقتصادي واالجتماعي المتعلرة بالسياساا

   
مررراا الجمعية العامة والمجلس االقتصااادي واالجتماعي المتعلرة بالسااياساااا    

 اللجنة اإلحصائية والمتصلة بعمل 
  

 تررير األمين العام  

 

 موجز 
وللممارسـات السـابق ي رضره اذا التقررر    2020/211وفقا لمقرر المجلس االقتصـاد  واالجتماع   

ــراســــات الت   ي أو قبل ذلكي وتتصــــل 2020اتخذتها الجمضر  الضام  والمجلس ف  عام المقررات المتضلق  بالســ
بضمل اللجن  اإلحصـــا.ر ي ور ـــرر أر ـــا ءلت اإلجرااات الت  اتخذتها أو تقترحها اللجن  و ـــضب  اإلحصـــااات 
ن  التابض  إلدارة ال ـــــــــؤون االقتصـــــــــادر  واالجتماعر  ف  األمان  الضام  تلبر ا لجلبات الجمضر  والمجلسي واللج

 مدعوة ءلت اإلحاج  علماا بهذا التقررري
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 مردمة  - أوال   

وللممارســــــات الســــــابق ي   2020/211ُأعد اذا التقررر وفقا لمقرر المجلس االقتصــــــاد  واالجتماع   - 1
واو رقّدم اســــتضرا ــــا عاما للمقررات المتضلق  بالســــراســــات الت  اتخذتها الجمضر  الضام  والمجلس االقتصــــاد  

ــا 2020واالجتماع  ف  عام  ي أو قبل ذلكي وتتصــــل بضمل اللجن  اإلحصــــا.ر ي وُرســــّلج التقررر ال ــــوا أر ــ
علت االجرااات الت  اتخذتها أو تقترحها اللجن  و ـــــــــضب  اإلحصـــــــــااات التابض  إلدارة ال ـــــــــؤون االقتصـــــــــادر  

 واالجتماعر  ف  األمان  الضام  تلبر ا لجلبات الجمضر  والمجلسي

  
 ( 19- جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد  - ثانيا  

 اإلجراءاا التي طلبا الجمعياااة العامة اتخاذها -ألف  

ب ـنن اتخاذ تدابرر  ـامل  ومنسـق  لمواجه  جا.ح  مره  74/306دعت الجمضر  الضام  ف  قراراا   - 2
ت اســــــــــــــتحـدال أدوات جـدـردة للبـراـنات تكون ـقابـل  للت ــــــــــــــ ـرل المتـبادل وتضزرز  (ي ءل19-فرروس كوروـنا )كوفـرد

المنصـات الززم  لزسـتر ـاد بها ف  اإلجرااات المتخذة للتخ رن من آ ار الجا.ح  والتصـد  لهاي ورصـد أ ر 
علت  الجا.ح  باسـتمراري وال سـرما لمسـاعدة الناس الذرن رضر ـون ف  أو ـا  ا ـ  وأفقر البلدان وأك راا  ـض ا

بناا مســــــتقبل أك ر ءنصــــــافا و ــــــموال واســــــتدام  ومرون ي والضودة ءلت المســــــار الصــــــحر  لتحقر  خج  التنمر  
 ي2030المستدام  لضام 

ــاا ءلت زـرادة توافر البـراـنات المو وقـ   - 3 وأاـاـبت الجمضـر  الضـامـ ي ف  القرار ن ســــــــــــــىي ـباـلدول األع ــــــــــــ
المصن   بحسب الدخل ونو  الجنس والضمر والضر  واالنتماا اإل ن  والو ع والضالر  الجودة والحسن  التوقرت 

من حرل الهجرة واإلعاق  والموقع الج راف  وغرر ذلك من الخصــــــا.ا ذات الصــــــل  ف  الســــــراقات الوجنر ي 
ي مع احترام الح  ف  الخصـوصـر و وح ت 19-وذلك من أجل االسـتر ـاد بها ف  تدابرر مكافح  جا.ح  كوفرد

ــلح  علت ءعجاا دفض  للدور المح ز الذ  تؤدرى  الدول ــاا وغرراا من الجهات المضنر  ذات المصـــــــــــ األع ـــــــــــ
ي وعلت اتخاذ ءجرااات مت ـــــــــــافرة لتضزرز مصـــــــــــادر 19-التكنولوجرات الرقمر  ف  الحد من أ ر جا.ح  كوفرد

المكاتب اإلحصــــا.ر   البرانات الجدردةي وبناا نظم مرن  و ــــامل  ومتكامل  للبرانات واإلحصــــاااتي تحت قرادة
الوجنر ي تكون قادرة علت تلبر  الجلبات المتزاردة والضاجل  علت البرانات ف  أوقات الكوارلي و ـــــمان مســـــار 

 ر    ءلت تحقر  أادان التنمر  المستدام ي

 
   اإلجراءاا التي اتخذتها والمرترح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءاا -باء  

ُ  اإلحصــااات التابض  إلدارة ال ــؤون االقتصــادر  واالجتماعر  ف  األمان  الضام  وال ررُ  أجرت  ــضب  - 4
ــا.ر  الوجنر  خزل  ــاا متضدد الجوالت للمكاتب اإلحصــــــــ ــتقصــــــــ المضن  ببرانات التنمر  التابع للبنك الدول  اســــــــ

ت استبرانات للمتحدةي وا تمي بالتضاون مع ال ضب اإلحصا.ر  التابض  للجان اإلقلرمر  لألمم ا19-جا.ح  كوفرد
االسـتقصـاا علت مدخزت مقدم  من اللجن  الدولر  المضنر  بتنسـر  التضداداتي وفرر  أصـدقاا الر.رس المضن  
باإلحصـااات االقتصـادر ي وأع ـاا لجن  تنسـر  األن ـج  اإلحصـا.ر ي والنتا.ة متاح  علت المسـتوع المجمع 

مره فرروس كورونا والموقع ال ـبك  للبنك الدول  ب ـنن برانات علت الموقع ال ـبك  لل ـضب  ب ـنن التصـد  ل
مره فرروس كوروناي وجداول البرانات متاح  أر ــــا للبلدان وال ــــركاا علت مســــتوع أك ر ت صــــرزاي  ــــررج  

 موافق  كل بلد علت حدةي
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ءجراا تضدادات ي بدأت ال ـــضب  ف  تن رذ اســـتقصـــاا لتقررم أ ر الجا.ح  علت 2020وف  آذار/مارس   - 5
أو الت  بدأت ف  ذلك الضامي تزه اســتقصــاا  ان أجر  ف    2020الســكان والمســاكن المقرر ءجراؤاا ف  عام 

ي ونتا.ة االســتقصــاارن مضرو ــ  ف  ورق  مضلومات أســاســر  لتقررر األمرن الضام 2020ت ــررن ال ان /نوفمبر 
ــااات اـلدرم رافـر  ) (ي الت  تقـدم لمحـ  عـامـ  عن األ ر الســــــــــــــلب  لجـا.حـ  E/CN.3/2021/18عن اإلحصــــــــــــ

ــاكن لضام  19-كوفرد ــكان والمســــــــ ــرر عمل النظم الوجنر    2020علت تن رذ البرنامة الضالم  لتضداد الســــــــ وســــــــ
نتاص ءحصــــااات دقرق  ومو وق  عن األحوال المدنر ي وباإل ــــاف  ءلت ذلكي تضتزم ال ــــضب   للتســــجرل المدن  واج

لتو ر  تبضــات  2021أو كـانون ال ــان /رنــارر  2020عقــدا اجتمــا  ل رر  الخبراا ف  كـانون األول/درســــــــــــــمبر 
علت نحو أك ر  ــــــــموالي وســــــــتقدم تقرررا عن ذلك ف   2020علت التضدادات ف  جول  عام  19-جا.ح  كوفرد

ال الرصــد والتو ر  واإلبزب ب ــنن أ ر الجا.ح  ورق  مضلومات أســاســر  تواف  بها اللجن ي وتواصــُل أر ــا أعم
ي وكذلك ب ـــــــنن أ راا علت نوعر  ءحصـــــــااات 2020علت ءجراا تضدادات الســـــــكان والمســـــــاكن ف  جول  عام 

 التضدادات الت  أجررتي

ي ت رر مجال تركرز برنامة اإلحصـااات والبرانات ف  ال ـررح  الضا ـرة من 2020وبضد آذار/مارس   - 6
ي بما ر ـــمل اســـتحدال 19-لرتر  اتخاذ تدابرر برنامجر  ســـررض  وفضال  للتصـــد  لجا.ح  كوفردحســـاب التنمر  

ــادر البرانات غرر التقلردر  لتجمرع   ــنن البرانات ب ر  التضامل مع مصــ منصــــات وتقنرات ومنهجرات تضاونر  ب ــ
ــاد ــد اا ار الت  تخلا ها األزم  علت الناس والمجتمع واالقتصــــ ــرات لرصــــ ــااات ومؤ ــــ ــاعدة علت  ءحصــــ والمســــ

ــرر ي الذ   ــد أادان التنمر  الب ــ ــرو  المتضل  برصــ ــضب  تن رذ الم ــ ــلت ال ــ التخ رن من حدتهاي وبالم لي واصــ
ــاب  وزارة التنمر  الدولر ( بالمملك   ــؤون الكومنولل والتنمر  )وكانت تمولى ف  الســـــــــ تمولى وزارة الخارجر  و ـــــــــ

ــراي ورضمل علت ت ررر   20ر ـــــــــمل نجاقى  المتحدة لبررجانرا الضظمت وأررلندا ال ـــــــــمالر ي و  بلدا ف  أفررقرا وآســـــــ
ي فضلت ســـــــبرل الم الي 19-مجال تركرز األن ـــــــج  لتلبر  بضه الجلبات علت البرانات المتضلق  بجا.ح  كوفرد

وفرت ال ــــضب  التدررب والتوجرى ب ــــنن كر ر  ءن ــــاا مراكز البرانات الخاصــــ  بمره فرروس كورونا بوصــــ ها  
ــر  ــد  أحد أن ـــج  الم ـ ــا.ر  الوجنر  ف  اال ـــجز  بدور ن ـــج ف  التصـ و  الرامر  ءلت دعم المكاتب اإلحصـ

 للجا.ح  باإلحصااات الرسمر ي

ــ ا تضاونر  2020وف  أرار/مارو  - 7 ــتدام  منصـ ــراكُ  الضالمر  لبرانات التنمر  المسـ ــضبُ  وال ـ ــنت ال ـ ي أن ـ
أحد التدابرر المتخذة تلبر ا للحاج  الملح  ءلت  ب ــنن اســتخدام البرانات اإلدارر  لألغراه اإلحصــا.ر  بوصــ ها

وما رترتب علرها من آ ار  19-توفرر المزرد من البرانات الحســــن  التوقرت والمصــــن   للتصــــد  لجا.ح  كوفرد
ي ومن األادان الر.رسـر  لهذه 2030اجتماعر  واقتصـادر ي واالسـتر ـاد بها ف  ءحراز تقدم ف  تن رذ خج  عام 

  تلبر  االحتراجات الضاجل  علت المدع األجول للوصـــــول ءلت البرانات اإلدارر  واســـــتخدامها المنصـــــ  التضاونر 
لألغراه اإلحصــا.ر  بجررق  متســق  و ــامل ي وذلك باالســت ادة من أوجى التقدم الت  رحرزاا  ــتت القجاعات 

 ودولر ي بلدا ومن وكاالت ءقلرمر  20ومختلن ال ركااي وت م اذه المنص  التضاونر  أع اا من 

ــل  بجا.ح  كوفرد - 8 ــد  للتحدرات المتصـــــ ــن  19-وف  ءجار التصـــــ ــا.ر ي أن ـــــ وتضجل الضملرات اإلحصـــــ
ال ررُ  الضامل الم ــترك برن األمانات المضن  باســتقصــااات األســر المضر ــر  فرق ا عمل مضنر  بمره فرروس 

قاف  والضلم )الرونســكو(ي وال ــضب ي والبنك  كورونا بقرادة مضهد اإلحصــاا التابع لمنظم  األمم المتحدة للتربر  وال  
الدول ي من أجل تضزرز التنســـــــــر  وتحســـــــــرن أوجى الك ااة ف  النظام الحال  لجمع البراناتو وتضزرز أف ـــــــــل 

 “لو ـــــع جبرض  جدرد ”الممارســـــات والدروس المســـــت ادة ون ـــــرااو وقرادة الت كرر االســـــتراترج  ف  التح ـــــرر 
مضىي وأعدت فرق  الضمل المضنر  بمره فرروس كورونا أر ـــــا ورق  رؤر   مرحل  ما بضد الجا.ح  والتكرن ف 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/18


 E/CN.3/2021/25 

 

4/17 20-17139 

 

لمســــــاعدة البلدان علت االســــــتضداد لســــــرناررو جدرد رتضرن فرى علت االســــــتقصــــــااات الت  تقوم علت االتصــــــال 
ي وترد ت اصــــــــــرل “الو ــــــــــع الجبرض  الجدرد”المبا ــــــــــر أن تتجور وتتكرن لمواجه  التحدرات الت  ر ر ــــــــــها 

 ومات أساسر  مقدم  ءلت اللجن يورق  مضل ف 

  
 التعاون الدولي في مجال اإلحصاءاا  - ثالثا  

 اإلجراءاا التي طلبا الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي اتخاذها - ألف 

ب ــنن اإلعزن الســراســ  للمنتدع الســراســ  الرفرع المســتوع المضن  بالتنمر    74/4ف  مرف  القرار   - 9
المسـتدام  الذ  رضقد تحت رعار  الجمضر  الضام ي  ـجع رؤسـاا الدول والحكومات والمم لون السـامون التضاونا  

ر  ف  البلدان النامر ي وال ســــــرما البلدان األك ر  ــــــض اي الت  تواجى الدول  الذ  ردعم بناا القدرات اإلحصــــــا. 
 أكبر التحدرات ف  جمع البرانات واإلحصااات المو وق  وتحلرلها واستخدامهاي 

سـر  البرامة اإلحصـا.ر  ب ـنن تضزرز تن  2020/5وأحاج المجلس االقتصـاد  واالجتماع ي ف  قراره   - 10
ــا.رــــ    2019آذار/مــــارس  8المؤرخ  50/103ف  منظومــــ  األمم المتحــــدةي علمــــا بمقرر اللجنــــ  اإلحصـــــــــــــــ

ي ال صــــــــــل األولي ال ر  باا(ي وســــــــــللم بنن التنســــــــــر  برن البرامة اإلحصــــــــــا.ر  لمنظوم  E/2019/24 )انظر
دة رتجلب التبســرج والتحســرن من أجل دعم ك ااة النظام اإلحصــا.  لألمم المتحدة ب ــكل أف ــلي المتح األمم

 وبنن اللجن  اإلحصا.ر  تظل الهر.  الر.رسر  لتنسر  البرامة اإلحصا.ر  لمنظوم  األمم المتحدةي 

ــا.ر  منظوم  األمم المتحدة الق - 11 رام علت نحو وجلب المجلُسي ف  القرار ن ســـىي ءلت لجن  كبار ءحصـ
أك ر فضالر  بتضزرز تنســـــر  البرامة اإلحصـــــا.ر  داخل منظوم  األمم المتحدةي وجلب ءلت ال ـــــضب  تقدرم الدعم 
الكاف  لمهم  التنســر  الت  ت ــجلع بها اللجن  وما رتصــل بها من أن ــج  لجن  كبار اإلحصــا.ررن من خزل 

برنامة األمم المتحدة اإلحصــــــــــا.  تنظر فرهما النظر ف  متابض  جمل  أمور منها خررج  جرر  وخج  عمل ل
اللجن و وتحســــــرن التنســــــر  ف  مجال جمع البراناتو وتحدرل الضملرات اإلحصــــــا.ر  ف  األمم المتحدة وكذلك 
ف  الدول األع ااي بناا علت جلبهاو وتحسرن الحوار مع األوساج اإلحصا.ر  وصانض  القرارات الستضراه 

 و وتحســــــــــــــرن التنســــــــــــــر  ف  مجـال بـناا القـدراتو وتقـدرم اـلدعم للجـان اإلقلرمـر  أامـر  جلـبات البـراـنات الحـالرـ 
ــضردرن الوجن   ــا.ر  علت الصـــــــــ ــر  النظم اإلحصـــــــــ ــرر تنســـــــــ والمكاتب القجرر  التابض  لألمم المتحدة ف  ترســـــــــ
قرار ممارســـــات موحدة ف  اعتماد مصـــــادر البرانات الجدردةو وو ـــــع  واإلقلرم و وتحســـــرن تقاســـــم المضارن واج

للمبادئ  ت ومضاررر لتحقر  البرانات الم توح ي مع توفرر الحمار  المجلوب  للبرانات الحســــــاســــــ ي وفقاســــــراســــــا
( والقوانرن واألنظم  الوجنر و وتن رذ أع ــاا 68/261األســاســر  لءحصــااات الرســمر  )قرار الجمضر  الضام  

ــا.  قام  لجن  كبار ءحصـــــــــــ ــاااتو واج ــمان جودة اإلحصـــــــــــ ر  منظوم  األمم المتحدة إلجار األمم المتحدة ل ـــــــــــ
ومواصــــــل  التضاون برن اللجن  و ــــــبك  األمم المتحدة المضنر  بالمضلومات الج رافر  المكانر  ف  مجال التكامل 

للجن  ف  مجال برن اإلحصــااات والمضلومات الج رافر  المكانر و وتحســرن تقاســم المضارن فرما برن أع ــاا ا
 استخدام المضلومات الج رافر  المكانر  ف  جمع البرانات وتجهرزاا ون رااي

ــنن التضاون اإلنما.  مع البلدان المتوســــــج  الدخلي  74/231وكررت الجمضر  الضام  ف  قراراا  - 12 ب ــــ
ــا.ـر  ف  البلـدان الـنامـر ي بمـا ر ــــــــــــــمـل البلـدان  ـتنكـردا االلتزام بتك رن الجهود من أجـل ـتدعرم القـدرات اإلحصــــــــــــ

 المتوسج  الدخلي

https://undocs.org/ar/A/RES/74/4
https://undocs.org/ar/A/RES/74/4
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ar/E/2019/24
https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
https://undocs.org/ar/A/RES/74/231
https://undocs.org/ar/A/RES/74/231
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ــنن ال ـــــــــراك  الجدردة من أجل تنمر  أفررقرا  التقدم   74/301وكررت الجمضر  الضام  ف  قراراا   - 13 ب ـــــــ
دول ي تنكرد الحاج  ءلت توفرر الدعم للبلدان النامر  ف  مساعرها ءلت تنمر  قدرات المحرز ف  التن رذ والدعم ال

ــن   وعالر  الجودة ف   ــا.ر  ونُظم البرانات الوجنر  من أجل ك ال  توافر برانات مو وق  ومصـــــ المكاتب اإلحصـــــ
ب ـــــنن األبضاد االجتماعر  لل ـــــراك    2020/6الوقت المناســـــبو وباإل ـــــاف  ءلت ذلكي حل المجلس ف  قراراه  

الجـدـردة من أجـل تنمـر  أفررقـراي البـلدان والمنظمـات المـانحـ ي بمـا ف  ذـلك منظومـ  األمم المتحـدةي واألوســــــــــــــاج 
 مر ياإلحصا.ر  الدولر  واإلقلرمر ي علت دعم البلدان األفررقر  ف  تضزرز القدرات اإلحصا.ر  دعماا للتن 

وف  اإلعزن الســـراســـ  لزســـتضراه الرفرع المســـتوع لمنتصـــن المدة ب ـــنن تن رذ برنامة عمل فررنا   - 14
ــاحلر  للضقد  ــال  البلدان النامر  غرر الســ ي 74/15الذ  اعتمدتى الجمضر  الضام  ف  قراراا    2024-2014لصــ

الدول والحكومات والوزراا والمم لون الســــــامون علت الحاج  ءلت جمع البرانات الززم  لرصــــــد  ــــــدد رؤســــــاا 
األاـدان المحـددة لبرـنامة عمـل فررـناي وأعلنوا التزامهم بتقـدرم اـلدعم ف  مجـال بـناا القـدرات ءلت البـلدان الـنامـر  

 غرر الساحلر  لتضزرز نظمها اإلحصا.ر  الوجنر ي

اســـــ  لزجتما  الرفرع المســـــتوع الســـــتضراه التقدم المحرز ف  مضالج  أولورات وف  اإلعزن الســـــر  - 15
اـلدول الجزرـر  الصــــــــــــــ ررة الـنامـر  من خزل تن ـرذ ءجرااات الضمـل المضجـل لـلدول الجزرـر  الصــــــــــــــ ررة الـنامـر  

ي دعا رؤســــــــــــاا الدول والحكومات والوزراا 74/3ســــــــــــاموا( الذ  اعتمدتى الجمضر  الضام  ف  قراراا   )مســــــــــــار
ب ـــــــــنن متابض  وتن رذ مســـــــــار جرا.    74/217والمم لون الســـــــــاموني وكذلك دعت الجمضر  الضام  ف  قراراا  

ورر ــروس لمواصــل  تن رذ برنامة الضمل الضمل المضجل  للدول الجزرر  الصــ ررة النامر  )ســاموا( واســتراترجر  م
من أجل التنمر  المســـــــتدام  للدول الجزرر  الصـــــــ ررة النامر ي األمرنا الضام ءلت تحدرد المجاالت ذات األولور  
ندا  للحد من مخاجر الكوارل لل ترة  ف  مســــار ســــاموا الت  ال ت ــــملها أادان التنمر  المســــتدام  أو ءجار ســــا

األولور   اي ف  حال تحدرد أ  منهاي بو ع أادان ومؤ رات لتلك المجاالت ذاتوأن رقوم فور   2015-2030
ي الضمل الذ  74/217مع  ـمان أوجى التكامل والتززر وتجنب االزدواجر ي كما الحظت الجمضر ي ف  القرار  

ــامر  ألقل البلد ــ ررة رقوم بى مكتب المم ل  الســــــــ ــاحلر  والدول الجزرر  الصــــــــ ان نموا والبلدان النامر  غرر الســــــــ
النـامرـ  لتقـدرم توصــــــــــــــرـات ف  ءجـار تقررر األمرن الضـام عن تن رـذ اـذا القرار ءلت الجمضرـ  الضـامـ  ف  دورتهـا 

 السادس  والسبضرني

 
 ءاااإلجراءاا التي اتخذتها والمرترح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصا - باء 

رل ت تقررر اللجن  االقتصـــــــادر  واالجتماعر  ل رب  آســـــــرا ب ـــــــنن التضاون اإلقلرم  من أجل و ـــــــع  - 16
( االنتباه ءلت جهود التنســــــــــر  والمواام  برن ال ــــــــــضب E/CN.3/2021/12اإلحصــــــــــااات الرســــــــــمر  )انظر 

ــا.ر  الخمس التاب  ض  للجان اإلقلرمر  لألمم المتحدة ف ـــــــــــــز عن اإلنجازات الت  حققها اذا التضاوني اإلحصـــــــــــ
ــتدام  وت ســـــرراا بجررق   وال ــااات والمؤ ـــــرات المتضلق  بنادان التنمر  المســـ ــرما فرما رتضل  بضره اإلحصـــ ســـ

التابض  منسق ي ورت من التقررر أر ا وص ا الر  تنسر  برن ال ضب اإلحصا.ر  الخمس و ضب  اإلحصااات  
 إلدارة ال ؤون االقتصادر  واالجتماعر  ف  األمان  الضام ي

( مضلومات عن E/CN.3/2021/24ورقدم تقررر األمرن الضام ب ـــــــــــــــــنن تنمر  القدرات اإلحصـا.ر  ) - 17
واالست ادة من ال راكات والتنسر  ف  مجال تنمر  القدرات الجهود التضاونر  الرامر  ءلت التنسر  برن المبادرات  

اإلحصـا.ر  ف ـز عن األجر االسـتراترجر  النا ـ. ي ورقدم لمح  عام  عن أن ـج  تنمر  القدرات الت  ت ـجلع 
بها ال ـــــضب  بالتضاون مع  ـــــركاا آخررني بما ف  ذلك الم ـــــاررع الجارر  ف  ءجار حســـــاب التنمر  والم ـــــاررع  

https://undocs.org/ar/A/RES/74/301
https://undocs.org/ar/A/RES/74/301
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/6
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/6
https://undocs.org/ar/A/RES/74/15
https://undocs.org/ar/A/RES/74/15
https://undocs.org/ar/A/RES/74/3
https://undocs.org/ar/A/RES/74/3
https://undocs.org/ar/A/RES/74/217
https://undocs.org/ar/A/RES/74/217
https://undocs.org/ar/A/RES/74/217
https://undocs.org/ar/A/RES/74/217
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/12
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/24
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مانحرني والت  تهدن ءلت تلبر  االحتراجات ذات األولور  واالحتراجات النا ــــــــــــــ.  لدع المنظمات الممول  من 
ــددت علرى خج  عمل كرب تاون الضالمر   ــا.ر  الوجنر  من أجل التكرن والتجورري علت نحو ما  ـــــــــ اإلحصـــــــــ

  القدراتي بسـبل منها لبرانات التنمر  المسـتدام ي ورصـن التقررر أر ـا جهود التنسـر  األخرع الرامر  ءلت تنمر 
ال ــبك  الضالمر  لمؤســســات التدررب اإلحصــا. ي وال ــبك  الضالمر  لموظ   البرانات واإلحصــا.ررني واألن ــج  

 الم ترك  برن ال ضب  واللجان اإلقلرمر ي 

ــد  - 18 ــااات لرصـ ــر  وبناا القدرات ف  مجال اإلحصـ ــراك  والتنسـ ــتوع لل ـ ورقدم تقررر ال رر  الرفرع المسـ
ــتدام  لضام  ــجلع بها ال رر  E/CN.3/2021/4)انظر   2030خج  التنمر  المســــ ــج  الت  ا ــــ ( موجزا لألن ــــ

خررة فرمـا رتضل  بتنظرم منـتدع األمم المتحـدة الضـالم  للبـراـنات ءلكترونـرا ألول الرفرع المســــــــــــــتوع ف  ااوـن  األ
ي والتح ــــــــــــــررات لتقررم النهة المتبض  ف  ءدارة 2020ت ــــــــــــــررن األول/أكتوبر  21ءلت   19مرةي ف  ال ترة من 

 مر  المستدام ي البراناتي وآخر المستجدات المتضلق  بتمورل وتن رذ خج  عمل كرب تاون الضالمر  لبرانات التن 

ــتدام   - 19 ــرات أادان التنمر  المســـ ــترك برن الوكاالت المضن  بمؤ ـــ ــمن تقررر فرر  الخبراا الم ـــ ورت ـــ
ي بالتضاون 2020( وص ا لألن ج ا الت  ا جلضت بها  ضب  اإلحصااات ف  عام  E/CN.3/2021/2)انظر  

ي بما ر مل و ع مبادئ توجرهر  عملر  2030أخرع ف  منظوم  األمم المتحدةي لدعم خج  عام  مع كرانات
ب ـنن التقدررات المتضلق  بالمناج  الصـ ررة ألغراه التنمر  المسـتدام و ودلرز عملرا ب ـنن تصـنرن البراناتو 

عزن ا لتضررن الرســـم  لهراكل تبادل وتحدرل قاعدة البرانات الضالمر  لمؤ ـــرات أادان التنمر  المســـتدام و واج
ــا.ر  والواجه  الخاصــــ  ببرمج  التجبرقات المتضلق  بمؤ ــــرات  ــ ر  اإلحصــ ــا.ر  والبرانات الوصــ البرانات اإلحصــ
أادان التنمر  المســـــــتدام ي وباإل ـــــــاف  ءلت ذلكي رســـــــلج تقررر األمرن الضام عن الضمل المتضل  باســـــــتضراه 

ــتدام  )التقدم المحرز نحو تحقر  أادان التنمر   ــج  الت  E/CN.3/2021/3المســـــــــ ــواا علت األن ـــــــــ ( ال ـــــــــ
ــد   ــا.ر  الوجنر  للتصــــــ ــضب  مؤخرا لدعم جهود البلدان الرامر  ءلت تضزرز قدراتها اإلحصــــــ ــجلضت بها ال ــــــ ا ــــــ

ي بما ر ـــــــــــمل ءقام  2030المســـــــــــتدام  لضام للتحدرات المتضلق  بالبرانات الت  تواجهها ف  ءجار خج  التنمر  
منص  تضاونر  الستخدام البرانات اإلدارر  لألغراه اإلحصا.ر ي ف ز عن الجهود الم ترك  ف  مجال تنمر  
القدرات اإلحصــــا.ر  المبذول  مع البنك الدول ي وال ــــراك  الضالمر  من أجل برانات التنمر  المســــتدام ي و ــــبك  

 ي Data for Now “آنر  البرانات”ف  ءجار مبادرة  حلول التنمر  المستدام 

ــر   - 20 ــااات األســـــــــــر المضر ـــــــــ ــتقصـــــــــ ورقدم تقررر ال رر  الضامل الم ـــــــــــترك برن األمانات المضن  باســـــــــ
اخل ال رر  الضامل ( موجزا لألن ــــــج  الت  ا ــــــجلضت بها مختلن أفرق  الضمل دE/CN.3/2021/16 )انظر

التنســــــر  والتجورر المنهج  والترورة واالتصــــــالي وعلت  :والنواتة الت  حققتها ف  المجاالت الر.رســــــر  التالر 
وجى الخصـواي ومن أجل تضزرز تنسـر  اسـتقصـااات األسـر المضر ـر ي أن ـن ال رر  الضامل فرق  عمل مضرن  

ســـــتقبلر  لألســـــر المضر ـــــر  علت الصـــــضردرن الوجن  بجمع المضلومات عن االســـــتقصـــــااات االســـــترجاعر  والم
والدول ي بقرادة منظم  الضمل الدولر ي وفرق  عمل مضنر  بو ـــــــــــع توصـــــــــــرات ب ـــــــــــنن برنامة وجن   ـــــــــــامل 

 الستقصااات األسر المضر ر ي بقرادة ال ضب ي

ــان الــــجــــودة فــــ  تــــقــــررــــره  - 21 ــ  ل ـــــــــــــــــمـــــ ــاألجــــر الــــوجــــنــــرـــــ ورــــضــــره فــــررــــُ  الــــخــــبــــراا الــــمــــضــــنــــ  بـــــ
( مضلومات عن األن ـج  الت  ا ـجلع بها لدعم تن رذ دلرل األمم المتحدة لألجر E/CN.3/2021/26 )انظر

الوجنر  ل ــمان الجودة ف  مجال اإلحصــااات الرســمر  وبرنامة عملى المقترح للضامرن القادمرن لدعم البلدان 
 جودةيف  تن رذ ءجار وجن  ل مان ال

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/4
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/2
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/3
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/16
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/26
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ورت ــــــــــــــمن تقررر األمرن الضــــام ب ــــــــــــــــــنن عره البرــــانــــات والبرــــانــــات الوصــــــــــــــ رــــ  ون ــــــــــــــراــــا  - 22
(E/CN.3/2021/17 لمح  عام  عن الترتربات والهراكل األســـــــاســـــــر  التقنر  والمهارات الززم  التبا  نهة )

ات اإلحصـــــــــا.ر  والبرانات الوصـــــــــ ر  والبرانات األخرع ذات الصـــــــــل  لدع كل  ومتكامل لضره ون ـــــــــر البران 
مختلن مجموعات المسـتخدمرني ورقدم رؤر  وجررقا للم ـ  قدما ف  تن رذ اسـتراترجر  األمرن الضام السـتخدام 
ك البرانات من قبل الجمرع وف  كل مكاني فرما رتضل  بالبرانات اإلحصــا.ر  والبرانات الوصــ ر  وما رتصــل بذل

 من تصوراتي 

ــا.ر  الدولر  )انظر  - 23 ــنر ات اإلحصــــــــ ( E/CN.3/2021/15ورقدم تقررر فرر  الخبراا المضن  بالتصــــــــ
مضلومات عن التقدم المحرز ف  تنســـــر  الضمل المتضل  بالتصـــــنر ات اإلحصـــــا.ر  ف  ءجار االســـــتجاب  لتنقر   
أسـالرب عمل اللجن ي بما ف  ذلك الخجج المتضلق  بتن رذ نهة مبتكرة ف  محاول  لتر ـرد وتقلرل الوقت والتكل   

 المرتبجرن بضملر  االستضراه الدور  للتصنر ات اإلحصا.ر  الدولر ي

( E/CN.3/2021/7ورقدم فرر  أصدقاا الر.رس المضن  باإلحصااات االقتصادر  ف  تقررره )انظر   - 24
ــا.ر ي وو ـــع  ــالرب الضمل فرما برن األفرق  اإلحصـ ــرات لتحســـرن أسـ ــ ا ألن ـــجتىي الت  ت ـــمل و ـــع توصـ وصـ

 نظام لءحصااات االقتصادر  رتسم بالمرون  وركون أك ر قدرة علت االستجاب ي

  
 المساواة بين الجنسين  - رابعا  

 اا التي طلبا الجمعياااة العامة اتخاذهااإلجراء - ألف 

ي الدول األع ــــــــــاا علت  ــــــــــمان التن رذ الكامل وال ضال 74/128ح ت الجمضر  الضام ي ف  قراراا   - 25
ن خزل النهوه والضـاجـل إلعزن ومنهـاص عمـل برجرن ونتـا.ة دورتهـا االســــــــــــــت نـا.رـ  ال ـال ـ  والض ــــــــــــــررني م

ــاا علت القرامي بدعم من كرانات  ببناا ــد والتقررمي و ـــــــــجضت الدول األع ـــــــ القدراتي وجمع البراناتي والرصـــــــ
ــااات  األمم ــد القدرات فرما رتضل  بإعداد ءحصــــــــ المتحدةي بإرزا األولور  لتضزرز جمع البرانات الوجنر  ورصــــــــ

ــد ا ــرات وجنر  لرصـ ــع مؤ ـ ــن وو ـ ــب نو  الجنس والسـ ــن   حسـ ــرن وتمكرن المرأة عن مصـ ــاواة برن الجنسـ لمسـ
قام  ال ـــراكات ف  قجاعات عدردةي وأاابت الجمضر ي ف  القرار ن ســـىي بكرانات منظوم   جرر  بذل الجهود واج
األمم المتحدة اإلنما.ر  أن تقدم ءحصــــــااات حدر   بوتررة ســــــنور ي بما ف  ذلك ب ــــــنن عدد النســــــاا ونســــــبتهن  

ــراتهن ف ــاال  مكاتب الم.ور  ووظا. هن وجنســ   منظوم  األمم المتحدة بنســــرااي ومضلومات عن مســــؤولر  ومســ
ءدارة الموارد الب ـرر  وأمان  مجلس الرؤسـاا التن رذررن ف  منظوم  األمم المتحدة المضن  بالتنسـر  عن ت ـجرع  

 التوازن برن الجنسرني

ب ــــــــــــنن دور المرأة ف  التنمر ي الحكومات علت أن  74/235و ــــــــــــجضت الجمضر  الضام  ف  قراراا   - 26
تقومي بالتضاون مع منظوم  األمم المتحدةي بما ف  ذلك لجن  كبار ءحصـــــــا.ر  منظوم  األمم المتحدةي وغرراا 
حصــااات مصــن   حســب نو   من المنظمات الدولر  ذات الصــل ي بناا علت جلب الحكوماتي بجمع برانات واج
ــاتر  المرتبج  بذلك علت الجوانب التالر  المتضلق   ــراســـــــــ ــرااي وأن تقرم أ ر التدابرر الســـــــــ الجنس وتحلرلها ون ـــــــــ

الضمـــالـــ ي ومبـــا ــــــــــــــرة األعمـــال الحرةي والحصــــــــــــــول علت الضمـــل الز.  والحمـــارـــ  االجتمـــاعرـــ و  بـــالمرأة  )أ(
دراسات استقصا.ر  لزستخدام الضاد  والرعار  واألعمال المنزلر  غرر المدفوع  األجري من خزل ءجراا   )ب(

ن ــــــــاا حســــــــابات فرعر  لتقررم ءســــــــهام اذه األعمال ف  الدخل القوم و )ص( والضمال  غرر النظامر ي  للوقت واج

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/17
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/15
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/7
https://undocs.org/ar/A/RES/74/128
https://undocs.org/ar/A/RES/74/128
https://undocs.org/ar/A/RES/74/235
https://undocs.org/ar/A/RES/74/235
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ف  ذلك الضمل الزراع ي مع تصـــنرن البرانات حســـب نو  الجنس والدخل والســـن والضر  واألصـــل اإل ن   بما
 وقع الج راف يوالحال  من حرل الهجرة واإلعاق  والم

ب ـــــــــنن تحســـــــــرن حال  المرأة وال تاة ف  المناج  الرر ر ي الدول   74/126وح ت الجمضر  ف  قراراا   - 27
األع اا علت أن تقومي بالتضاون مع مؤسسات منظوم  األمم المتحدة والمجتمع المدن ي بتضزرز قدرة المكاتب 
اإلحصا.ر  الوجنر  والمؤسسات الحكومر  األخرع المضنر  علت جمع وتحلرل ون ر برانات مصن   حسب نو  

حصــااات موزع  حســب نو  الجنس ب ــنن أمور منها اســتخدام الوقتي والضمل غرر المدفو  الجنس و  الســني واج
األجري وحرازة األرا ــــ ي والجاق ي والمراهي ومراف  الصــــرن الصــــح ي لدعم الســــراســــات واإلجرااات الهادف  

 ااتيتحسرن حال  النساا وال ترات الرر راتي ورصد وتضقب تن رذ اذه السراسات واإلجرا ءلت

ب ـــنن الج ل ي بالدول ءلت تضزرز جمع البرانات المتضلق   74/134وأاابت الجمضر  الضام  ف  قراراا  - 28
بالج ل  وتحلرلها وتصـنر ها حسـب بنر  األسـرة المضر ـر  ونو  الجنس والسـن وحال  اإلعاق  والحال  االقتصـادر  

حال  الزواجر  والموقع الج راف  وتحســـــــرن اإلحصـــــــااات الجنســـــــانر  عن اســـــــتخدام الوقتي وأعمال الرعار  وال
 المدفوع  األجري والمراهي وخدمات الصرن الصح ي غرر

 
 اإلجراءاا التي اتخذتها والمرترح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءاا -باء  

دول  ع ــواا ف  األمم المتحدةي  14كراناا منها  30غرر مســبو  مع  قامت ال ــضب ي ف  ءجار تضاون - 29
وف  ءجار االحت ال بالذكرع الســـــنور  الخامســـــ  والض ـــــررن إلعزن ومنهاص عمل برجرني بإجراا تقررم  ـــــامل 
للتقدم المحرز ف  النهوه بحقو  المرأة وتمكرن النســاا وال تراتي وُعره اذا التقررم  ــمن التقررر الر.رســ   

ي وُرـقدم التقررر عبر بواـب  تـ اعلـر   اتجـااـات واجحصــــــــــــــااات :2020المرأة ف  الضـالم عـام مرن الضـام المضنون لأل
ــتند   100علت اإلنترنت ورتنلن من مجموع  مكون  من  ــانر  تســـــــــ ــتمد أحدا ها من برانات جنســـــــــ قصـــــــــــ  تســـــــــ

ــاواة برن  مركز برانات مضزز من الناحر  الج رافر  المكانر ي ور ج  التقدم المحرز صـــــــــو  ءلت ب تحقر  المســـــــ
الجنســـــــرن ف  المجاالت الســـــــت  الحاســـــــم  التالر  والت  ت ـــــــمل ف  كل مجال أ ر مره فرروس كورونا علت 
النســـــــاا  )أ( الســـــــكان واألســـــــرو )ب( والصـــــــح و )ص( والتضلرمو )د( والتمكرن االقتصـــــــاد  وملكر  األصـــــــولو 

 والسلج  وصنع القرارو )و( والضنن  د المرأة والج ل ي  )ه(

ــااات 2018ومنذ عام  - 30 ــبل المبتكرة وال ضال  لجمع ءحصــــ ــضبُ  وفررُ  الخبراا المضن  بالســــ ي تضمل ال ــــ
اسـتخدام الوقت علت تحدرل ءحصـااات اسـتخدام الوقت وفقا للمضاررر الدولر  وباسـتخدام أحدل التكنولوجراتي 

قـت وجودتهـا وحســــــــــــــن توقرتهـاي  ورهـدن برـنامة الضمـل ءلت تحســــــــــــــرن توافر البـراـنات المتضلقـ  ـباســــــــــــــتخـدام الو 
ــج  ءنتاجر  م ل أعمال الرعار  واألعمال المنزلر   ف  بما ــت ف  أن ــــ ذلك البرانات المتضلق  بالوقت الذ  ُرق ــــ

غرر المدفوع  األجري وف  اإلنتاص غرر الســـــــــــوق ي وف  تحقر  التوازن برن الضمل والحراة من أجل تحســـــــــــرن 
من  5صــل  بالمســاواة برن الجنســرني بما ف  ذلك ف  ءجار الهدن  االســتر ــاد بها ف  الســراســات والبحول المت 

أادان التنمر  المســـــــتدام ي وو ـــــــع ال رر  ءجارا م اارمرا أولرا لتحســـــــرن البرانات المتضلق  باســـــــتخدام الوقت 
ي ورقوم ال رر  حالرا أر ــــــــا بو ــــــــع أداة للتقررم الســــــــررع لتســــــــتخدمها البلدان 2020واعتمدتى اللجن  ف  عام 

 ي19-الت األزماتي بما ف  ذلك خزل جا.ح  كوفردحا ف 

ورقوم فرر  الخبراا الم ـــــــــــترك برن الوكاالت المضن  باإلحصـــــــــــااات الجنســـــــــــانر ي من خزل فررقى  - 31
االســت ــار  المضن  بتضزرز النظم اإلدارر  لســد ال  رات ف  البرانات الجنســانر ي بتقررم اســتخدام النظم اإلدارر  

ات الت  تواجهها البلدان ف  اسـتخزا البرانات الجنسـانر ي ورسـتضره ال رر ي علت وجى الخصـواي التحدر 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/126
https://undocs.org/ar/A/RES/74/126
https://undocs.org/ar/A/RES/74/134
https://undocs.org/ar/A/RES/74/134
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مؤ ـــراا من مؤ ـــرات أادان التنمر  المســـتدام  ذات الصـــل  بنو  الجنس والت   21عند ءعداد ءحصـــااات عن 
رمكن الحصـول علرها من البرانات اإلدارر ي وسـرحدد ال رر  أر ـا توصـرات لزسـت مارات المسـتهدف  ف  النظم 

ــر اإلدارر  من أجل ءعجاا األولور  للجداول المت  قاجض  الت  تكمل البرانات المســــتمدة من اســــتقصــــااات األســ
 المضر ر ي وذلك ألغراه التحلرل المتضدد الجوانبي

ــركاا ءنما.ررني وبتوجرى من فرر   - 32 ــرا ووكاالت دولر  و ـ ــورسـ ــضب ي بالتضاون مع حكوم  سـ ــتقوم ال ـ وسـ
ــانر ي بتنظرم ــااات الجنســـــــــــ ــترك برن الوكاالت المضن  باإلحصـــــــــــ وعقد المنتدع الضالم  ال امن   الخبراا الم ـــــــــــ

ف  برن بسـورسـراي لتقررم حال  اإلحصـااات الجنسـانر ي وتحدرد أف ـل   2021لءحصـااات الجنسـانر  ف  عام 
الممارســـات والتحدرات ذات الصـــل ي والنهوه عموما باســـتراترجر  عالمر  م ـــترك  لتضزرز البرانات الجنســـانر  

 ف  البلداني 

  
 تعلرة بالشمول االجتماعي واألسر والشباب والشيخوخة اإلحصاءاا الم  -  خامسا  

 اإلجراءاا التي طلبا الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي اتخاذها -ألف  

ل ال ـــــمول ب ـــــنن تضزرز اإلدماص االجتماع  من خز 74/120 ـــــجضت الجمضر  الضام ي ف  قراراا   - 33
ــن    ــااات المو وق  والمصـــــــ ــتخدام البرانات واإلحصـــــــ ــرن جمع واســـــــ ــاا علت تحســـــــ االجتماع ي الدول األع ـــــــ

ــات والبرامة الرامر   وذات ــراســــــ ــع الســــــ الجودة الضالر  الت  تتوافر ف  التوقرت المناســــــــب وذلك ألغراه و ــــــ
 تحقر  ال مول االجتماع ي ءلت

ب ــنن حقو  ال ــضوب األصــلر ي الدول علت أن تقوم   74/135و ــجضت الجمضر  الضام ي ف  قراراا   - 34
بجمع ون ــــر برانات مصــــن   بحســــب األصــــل الضرق  والدخل ونو  الجنس والســــن والضر  والو ــــع من حرل 

ــبما ركون منا ــرن الهجرة واإلعاق  والموقع الج راف  أو غرر ذلك من الضواملي حســ ــد وتحســ ــباي من أجل رصــ ســ
آ ار ســـــراســـــات واســـــتراترجرات وبرامة التنمر  الرامر  ءلت تحســـــرن رفاه ال ـــــضوب األصـــــلر  وأفرادااي ومكافح  

 الضنن والتمررز بن كالى المتضددة والمتقاجض  الموجهرن  دام والق اا علرهماي

ب ـنن األ ـخاا المصـابرن بالمه ي الدول األع ـاا   74/123و ـجضت الجمضر  الضام ي ف  قراراا   - 35
ووكاالت األمم المتحدة المضنر  علت أن تجمع البرانات المصـــــــــنل   المتضلق  باأل ـــــــــخاا المصـــــــــابرن بالمه  
و وتصــــــــــــــنا هـــا وتن ــــــــــــــراـــاي حر مـــا رنجب  ذلـــكي من أجـــل تحـــدرـــد أنمـــاج التمررز وتقررم التقـــدم المحرز نح 

 و ضهمي   تحسرن

ــبابي بالدول  74/121وأاابت الجمضر  الضام ي ف  قراراا   - 36 ــل  بال ـ ــات والبرامة المتصـ ــراسـ ــنن السـ ب ـ
ــاا ءلت النظري علت أســــــاس جوع ي ف  المؤ ــــــرات المقترح  ف  تقررر األمرن الضام ب ــــــنن مجموع   األع ــــ

ــباب ) ( الختراراا وتكرر ها E/CN.5/2013/8مقترح  من المؤ ـــــــــــــرات المتضلق  ببرنامة الضمل الضالم  لل ـــــــــــ
ــرورة تضزرز ودعم قدرة  ــددت علت  ــــ ــباب وتقررمىي و ــــ ــد تن رذ برنامة الضمل الضالم  لل ــــ ــتخدم ف  رصــــ لتســــ
ــن   حســـب نو  الجنس والضمر بحرل  ــمرم وجمع وتحلرل البرانات المصـ ــا.ر  الوجنر  علت تصـ المكاتب اإلحصـ

 واإلبزب والمساال  عنهاي 2030ف  خج  عام  تسهم ءسهاما فضاال ف  متابض  تحقر  األبضاد ال بابر 

ب ـــــــــــــنن متابض  الجمضر  الضالمر  ال انر  لل ـــــــــــــرخوخ ي   74/125وذكلرت الجمضر  الضام ي ف  قراراا   - 37
بإن ــاا اللجن  اإلحصــا.ر  فرر ا ترت ــ رلد المضن  باإلحصــااات المتضلق  بال ــرخوخ  والبرانات المصــن   حســب 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/120
https://undocs.org/ar/A/RES/74/120
https://undocs.org/ar/A/RES/74/135
https://undocs.org/ar/A/RES/74/135
https://undocs.org/ar/A/RES/74/123
https://undocs.org/ar/A/RES/74/123
https://undocs.org/ar/A/RES/74/121
https://undocs.org/ar/A/RES/74/121
https://undocs.org/ar/E/CN.5/2013/8
https://undocs.org/ar/A/RES/74/125
https://undocs.org/ar/A/RES/74/125
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الســـــــني و ـــــــجضت الدول األع ـــــــاا علت توجرد الجهود الت  تبذلها لتضزرز جمع البرانات وتحلرلها ف  مردان 
ـلدول األع ــــــــــــــاا بتضزرز ـقدرتهـا علت توخ  المزـرد من ال ضـالـر  ف  جمع البـراـنات ال ــــــــــــــرخوخـ ي وأوصــــــــــــــت ا

واإلحصـــــااات والمضلومات النوعر  المصـــــن   بحســـــب الضمري وأر ـــــاي عند االقت ـــــااي بحســـــب عوامل أخرع 
ــني واعترفت  ذات ــرن تقررم حال  كبار الســـــــ ــو ي منها نو  الجنس واإلعاق ي وذلك ب ر  تحســـــــ ــل  بالمو ـــــــ صـــــــ

لضام ي ف  القرار ن سـىي بوجود فرا وتحدرات جدردة ب ـنن اسـتخدام البرانات الجدردة ف  المسـاعدة الجمضر  ا
ي ف  الجوانب ذات الصـــــل  بكبار الســـــني وأاابت بالدول 2030علت قراس التقدم المحرز ف  تن رذ خج  عام 

 رذ ســراســات تهدن األع ــاا جمع واســتخدام برانات مصــن   حســب الضمر والجنس واإلعاق  لدعم تصــمرم وتن 
ءلت التقلرل ءلت أدنت حد من خجر تضره النســـــــــــــاا المســـــــــــــنات لجمرع أ ـــــــــــــكال الضنن ف  حاالت الجوارئ 
اإلنســــــــــــــانر ي و ــــــــــــــجضت المجتمع الدول  والوكاالت المضنر  التابض  لمنظوم  األمم المتحدة علت دعم الجهود 

 تضلق  بال رخوخ ي الوجنر  الرامر  ءلت توفرر التمورل لمبادرات جمع البرانات الم

ب ـــــنن جرا.  رابع اســـــتضراه وتقررم لخج  عمل مدررد الدولر    2020/8وأ ـــــار المجلسي ف  قراره   - 38
ي ءلت ءن ـــــــاا اللجن  فرر ا ترت ـــــــ رلدي ودعا الدول األع ـــــــاا ءلت النظر ف  أن تجمع 2002لل ـــــــرخوخ  لضام 

ــتخ ــتقاا وتحلرل وتســــ ــر   تجمع برن اســــ ــجلع بهاي صــــ ــتضراه والتقررم الوجنر  الت  ت ــــ دمي ف  عملرات االســــ
البرانات الكمر  والبرانات النوعر  الت ـــاركر  المصـــن   بحســـب الســـني وأر ـــاي عند ال ـــرورةي بحســـب عوامل 

 ـــل الممارســـات أخرع ذات صـــل  بالمو ـــو ي منها نو  الجنس واإلعاق ي وت ـــملي عند االقت ـــااي تبادل أف
 جمع البرانات علت اذا النحوي  ف 

ب ــنن متابض  الذكرع الســنور  الض ــررن للســن  الدولر   74/124و ــجضت الجمضر  الضام ي ف  قراراا  - 39
مصـّن   بحسـب الضمر والجنس  لألسـرة وما بضدااي الدول األع ـاا علت تحسـرن عملر  جمع واسـتخدام برانات

 وغرراما من المضاررر ذات الصل  لو ع وتقررم السراسات والبرامة ذات المنحت األسر ي 

ــتمر   74/134وأعربت الجمضر  الضام ي ف  قراراا   - 40 ــنن الج ل ي عن قلقها البالا ءزاا االفتقار المســ ب ــ
المضلومات واإلحصــااات الحدر  ي والمصــّن   بحســب نو  الجنسي عن حال  األج ال ف  األســر المضر ــر   ءلت

ي ب ــــنن حقو  الج ل علت اتخاذ اإلجرااات 74/133الت  رضولها أج الي وح ت الدول األع ــــااي ف  قراراا  
دارة المضلومات واإلبزب المتصـــــــــل  باألج ال المحرومرن من رعار   الرامر  ءلت تحســـــــــرن نظم جمع البرانات واج

الوالدرني بسبل منها االست مار ف  ءعداد برانات مصن   جردة النوعر  وسهل  المنال وحسن  التوقرت ومو وق ي 
انات جردة النوعر  عن جرر  بناا القدرات وتقدرم الدعم المال  والمســـــــــــــاعدة التقنر  وك ال  االســـــــــــــتر ـــــــــــــاد ببر 

 و ع السراساتي  ف 

 
 اإلجراءاا التي اتخذتها والمرترح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءاا -باء  

ــرات أادان التنمر    - 41 ــنن قراس مؤ ـــ ــرو  التقررر التقن  ب ـــ ــضب  بوتررة عملها المتضل  بم ـــ لت ال ـــ عجل
حصــــااات األحوال المدنر المســــتدام  من خزل تضدادات الســــكان    ي( 1) والمســــاكني وبرانات التســــجرل المدن  واج

ــضرد اإلقلرم ي وأتاحت اذه الحلقات  ــبكر  لتقدرم التقررر علت الصـــ ــر  ال ـــ ــل  من الحلقات الدراســـ ــلســـ وعقدت ســـ
حصااات  الدراسر  ال بكر  فرص  لمناق   الدور المهم لتضدادات السكان والمساكن وبرانات التسجرل المدن  واج

__________ 

 /unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/documents  مـــــــــتـــــــــاح مـــــــــن خـــــــــزل الـــــــــرابـــــــــج الـــــــــتـــــــــالـــــــــ  (1) 

tr_on_sdg_in_phc_crvs.pdfي 
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األحوال المدنر  ف  تقدرر مؤ ـــرات أادان التنمر  المســـتدام  للمناج  الج رافر  الصـــ ررةي وف  ءنتاص برانات 
ــن   حســـب جا.   واســـض  من الضواملي م ل الضمر والجنس واألصـــل اإل ن  ومســـتوع التضلرم والو ـــع من  مصـ

التضدادات والبرانات ف  رصــــــــد حرل الهجرة واإلعاق ي و ـــــــــددت الحلقات الدراســـــــــر  ال ـــــــــبكر  علت قرم  اذه 
مؤ ـرات أادان التنمر  المسـتدام  علت المسـتوع دون الوجن  وتحلرلها فرما رتضل  بمجموعات سـكانر  صـ ررة 

 لدراس  الت اوتات وتحدرد ال .ات السكانر  ال ضر  ي

ــضب  اجتما  فرر  الخبراا المضن  بنظام  - 42 ــافت ال ــ ــت ــ ــر   لألمم المت   الحولر  الدرم رافر واســ حدة بصــ
ي الذ  خلا ءلت أن التصــــــــنر ات الحالر  2020ت ــــــــررن ال ان /نوفمبر  12ءلت  9افترا ــــــــر  ف  ال ترة من 

للبرانات الوصــ ر  رجب تحدر هاي بالنظر ءلت عدد األم ل  المتاح  علت الصــضرد الضالم  فرما رتضل  باســتخدام 
ــبى تضداد المناج  ال ــكانر  ت ــ ــااات ســ ــ  لت جر  ُنهة مختل   إلنتاص ءحصــ ــ ررةي والت  تكتســــ  أامر  خاصــ صــ

 ف.ات سكانر  محددةي

ي واصــــل فرر  ترت ــــ رلد عقد اجتماعات  ــــهرر  لل رر  التوجره  2019ومنذ ت ــــررن ال ان /نوفمبر  - 43
واســــــــــــــتضراه خجـتى ـبانتظـام فرمـا رتضل  بـتن رر مره فرروس كوروـنا علت التـقدم المحرزي وـقد أ رت الجـا.ح  

ضمل وت رب األع ــاا الر.رســررني ولذلكي ركزت اإلنجازات الر.رســر  علت  ز   من مجاالت ســلبا علت وتررة ال
الضمل ذات األولور  الت  تتصــــــــــل بهذا المو ــــــــــو  وا   تقررم األدل  الحالر  المتضلق  بال ــــــــــرخوخ ي واإلجار 

 التحلرل  الم اارم ي والتوحرد والتنسر ي

ــرتم  وفرما رتضل  بتقررم األدل  الحالر  بـ ـــــ  - 44 ــ رلد قا.م  بالبلدان الت  ســــ ــرخوخ ي حدد فرر  ترت ــــ نن ال ــــ
االتصـال بها إلجراا عملر  تقررم تركز علت كر ر  جمع وتحلرل ون ـر البرانات المتضلق  بال ـرخوخ  واألعماري 
وقـد اختررت اـذه البلـدان لتكون مم لـ  لظرون مختل ـ  فرمـا رتضل  بـالضوامـل التـالرـ   المنـاج  اإلقلرمرـ  ودون 
اإلقلرمر  ف  الضالمو ومتوسج الضمر المتوقعو ومضدالت ءعال  المسنرنو ونسب  السكان الذرن تزرد أعمارام عن 

ــ  مع اإلجار  65 ــراتي تتســــــــ ــرع والمؤ ــــــــ ــرجلب منها تقدرم مضلومات وفقا لمجموع  من الموا ــــــــ عامااي وســــــــ
ــرخوخ  وما تنجو  ــع تضاررن لل ـــــ ــمل الم اارم  والتحلرل ي وردعم اإلجار عملر  و ـــــ   علرى من عملرات ت ـــــ

ــراســـات واحتراجات كبار الســـن أن ســـهم وتوقضاتهمي كما أعد ال رر  دلرز  جمرع الناسي مع مراعاة أولورات السـ
ــرما  ــل  بال ـــرخوخ ي وال سـ أولرا ب ـــنن أامر  توحرد المبادئ من أجل تحســـرن القراس الدول  للم اارم ذات الصـ

 تلك المبرن  ف  أادان التنمر  المستدام ي

وبالتضاون مع فرر  الخبراا الم ــــــــترك برن الوكاالت المضن  بمؤ ــــــــرات أادان التنمر  المســــــــتدام ي  - 45
رضمل ال رر  الضامل الم ـــترك برن األمانات المضن  باســـتقصـــااات األســـر المضر ـــر  علت ءعداد مجموع  من 

ســـــاعدة البلدان علت ءنتاص المذكرات التوجرهر  ب ـــــنن أخذ الضرنات إلجراا اســـــتقصـــــااات األســـــر المضر ـــــر  لم
المزرد من البرانات المصن   المستمدة من االستقصااات المتضلق  بال .ات السكانر  ال ضر  ي وتركز المذكرات 

نتاص برانات  2030التوجرهر  تحدردا علت أخذ عرنات من ال .ات الســكانر  ال ــضر   المحددة ف  خج  عام  واج
ــب الدخل وا ــن   حسـ ــل بتلك ال .ات مصـ ــع من حرل الهجرة تتصـ ــل اإل ن  والو ـ ــن والضر  واألصـ لجنس والسـ

ــاوراتى  ــترك برن الوكاالت األولور  ف  م ـــــ واإلعاق  والموقع الج راف و وال .ات الت  منحها فرر  الخبراا الم ـــــ
 مع األفرق  الر.رسر  والمنظمات الدولر  ذات الخبرة ف  عوامل التصنرن المذكورة أعزهي
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 إلعاقة إحصاءاا ا  - سادسا  

 اإلجراءاا التي طلبا الجمعياااة العامة اتخاذها -ألف  

ب ــــــــــــــنن تن رذ ات اقر  حقو  األ ــــــــــــــخاا ذو  اإلعاق    74/144أعربت الجمضر  الضام  ف  قراراا   - 46
ــااات والبـراـنات وبروتوكولهـا االختـرار   ءمكـانـر  الوصــــــــــــــولي عن قلقهـا ءزاا اســــــــــــــتمر  ار عـدم توافر اإلحصــــــــــــ

والمضلومات المو وق  عن حال  األ ــخاا ذو  اإلعاق  علت المســتورات الوجنر  واإلقلرمر  والضالمر ي وأاابت 
ــد وتقررم حال  تن رذ االت اقر  وأادان  ن نظم جمع البرانات من أجل ءرجاد أجر مز.م  لرصــــــ ــّ بالدول أن تحســــــ

بجمرع األ ـــــــــخاا ذو  اإلعاق ي و ـــــــــجضت الجمضر ي ف  القرار ن ســـــــــىي الدول التنمر  المســـــــــتدام  المتضلق  
وكرانات األمم المتحدة والمنظمات الدولر  ذات الصــل  علت جمع البرانات واإلحصــااات المتضلق  باأل ــخاا 

واألجر الدولر  األخرعي وح ت علت وجى الخصــــــــوا الدول وغرراا   2030ذو  اإلعاق  ف  تن رذ خج  عام 
ــنرن البرانات حســــب نو  اإلعاق  ونو  الجنس والســــن من الج هات المضنر  صــــاحب  المصــــلح  علت دعم تصــ

ــااي نموذص منظم   ــب ي بما ف  ذلكي حســــب االقت ــ لو ــــع مؤ ــــرات محددةي باســــتخدام أدوات القراس المناســ
لـق  ـباإلعـاـق  الت  األمم المتحـدة للج وـل  المتضل  ـبالـقدرات الوظر ـر  للجـ ل والمجموعـ  الموجزة لألســــــــــــــ.ـل  المتض

 و ضها فرر  وا نجني وغرر ذلك من أسالرب جمع البراناتي

 
 اإلجراءاا التي اتخذتها والمرترح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءاا -باء  

تجمرع وتحلرل المضلومات الوجنر  من أجل ءلت أاابت اللجن  ف  دورتها التاسـض  واألربضرن بال ـضب   - 47
فهم االختزفـات الملحوظـ  ف  التقـدررات الوجنـر  لءعـاقـ ي ودعـت ءلت اســــــــــــــتضراه األدوات المنهجـر  وتقـدرم 

ومنســــ  لبناا القدرات   التوجرى من أجل تصــــنرن البرانات حســــب حال  اإلعاق ي ف ــــز عن اتبا  نهة متســــ 
الوجنر  رراع  احتراجات البلدان ف  مجال التنمر  اإلحصـــــــــــا.ر  ف  األجلرن القصـــــــــــرر والجورلي وقد جمضت 
ــبك   ــ  علت  ـــــــ ــصـــــــ ــضب  برانات عن اإلعاق  من البلداني وا  تتر  اذه البرانات من خزل بواب  مخصـــــــ ال ـــــــ

ق ي وعقدت ال ـضب  أر ـا سـت  اجتماعات ءقلرمر  اإلنترنتي ا  قاعدة برانات األمم المتحدة إلحصـااات اإلعا
وجمضت تقرررا موجزا للنتا.ة الر.رســـــــــر  المســـــــــتخلصـــــــــ   ي( 2) ب ـــــــــنن قراس اإلعاق  واإلحصـــــــــااات المتضلق  بها

 االجتماعاتي من

  
 إحصاءاا الهجرة  - سابعا  

 اإلجراءاا التي طلبا الجمعية العامة اتخاذها -ألف  

ب ــنن حمار  المهاجررني بمنظوم  األمم المتحدة وســا.ر  74/148أاابت الجمضر  الضام  ف  قراراا   - 48
المنظمات الدولر  والمؤسـسـات المتضددة األجران ذات الصـل  أن تضزز تضاونها من أجل و ـع منهجرات تتر  

حصـــــــا.ر  المتضلق  بالهجرة الدولر  وحال  المهاجررني وأن تســـــــاعد الدول األع ـــــــاا جمع ومضالج  البرانات اإل
 الجهود الت  تبذلها لبناا القدرات ف  اذا الصددي ف 

ب ــــــــــــــنن الضنن  ــــــــــــــد الضـامزت  74/127وعزوة علت ذلكي  ــــــــــــــددت الجمضـر  الضـام  ف  قراراا   - 49
المهاجراتي علت  ـرورة توافر البرانات واإلحصـااات المصـن   حسـب نو  الجنس والسـن للتصـد  علت وجى 

__________ 

 ي/unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings انظر  (2) 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/144
https://undocs.org/ar/A/RES/74/144
https://undocs.org/ar/A/RES/74/148
https://undocs.org/ar/A/RES/74/148
https://undocs.org/ar/A/RES/74/127
https://undocs.org/ar/A/RES/74/127
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الخصــــوا للضنن  ــــد الضامزت المهاجراتي بما ف  ذلك ف  ســــرا  التمررزي ودعت منظوم  األمم المتحدة 
مع برانات ومضلومات والمنظمات الحكومر  الدولر  والمنظمات غرر الحكومر  المضنر  األخرع ءلت تحســـــــــرن ج

مصـن   حسـب نو  الجنس والسـن ون ـراا وتحلرلهاي ب ر  المسـاعدة ف  و ـع سـراسـات للهجرة والضمال  تراع  
المنظور الجنســان ي وتضمل علت حمار  حقو  اإلنســاني و ــجضت الجمضر ي ف  القرار ن ســىي الحكومات علت 

ومنظم  الضمل الدولر  وار.  األمم المتحدة للمســـاواة االســـت ادة من خبرات األمم المتحدةي بما ف  ذلك ال ـــضب  
ــب  لجمع البرانات  برن الجنســــــــــرن وتمكرن المرأة )ار.  األمم المتحدة للمرأة(ي لو ــــــــــع منهجرات وجنر  مناســــــــ
المصـــــــــــن   حســـــــــــب نو  الجنس وتحلرلها ون ـــــــــــراا وتضزرز تلك المنهجراتي بحرل توفر برانات قابل  للمقارن  

ــد الضــامزت المهــاجراتي وعن انتهــاكــات حقوقهن ف  جمرع مراحــل وأنظمــ  للتتبع واإلب  زب عن الضنن  ـــــــــــــ
ــالرن الهجرة وعن  ــانــــات الكلرــــ  عن تكــ ــالرن ورســــــــــــــوم التوظرنو ودعم تحســــــــــــــرن البرــ الهجرةو وقرــــاس تكــ

 المالر ي التحورزت

 
 اإلحصاءاااإلجراءاا التي اتخذتها والمرترح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة  -باء  

ــااات الهجرة تقدرم ءجار م اا - 50 ــضب  وفرر  خبراا األمم المتحدة المضن  بإحصـــــــــ م  منق   ر تضتزم ال ـــــــــ
ب ـــــــنن ءحصـــــــااات الهجرة الدولر  والتنقل ءلت الدورة ال انر  والخمســـــــرن للجن  العتمادهي واو ر ـــــــمل تضاررن 

ــل ي الواردة ف  تق  “المهاجر الدول ”لمصــــــــجل   ــااات الهجرة والظواار ذات الصــــــ ررر األمرن الضام عن ءحصــــــ
(E/CN.3/2021/11  ي واإلجار الم اارم ي الذ  رستند ءلت نتا.ة م اورة عالمر  لقراس الممارسات الوجنر)

جـاررـ  الت  تخ ــــــــــــــع لهـا واالحترـاجـات من البرـانـات المتصــــــــــــــلـ  بـالهجرة الـدولرـ ي او محور جهود التنقر  ال
ــادرة عام  ــرات الصــــ ــا   1998التوصــــ ــرات المنقح  أر ــــ ــت ج  التوصــــ ــااات الهجرة الدولر ي وســــ ــنن ءحصــــ ب ــــ

ــر تها النها.ر   )أ( االحتراجات من البرانات المتضلق   المجاالت التالر  بمجرد االنتهاا من و ـــــــــــــضها ف  صـــــــــــ
)ص( واألنماج الجدردة للهجرة والمصــــــادر  بو ــــــع الســــــراســــــاتو )ب( والتوجرى ب ــــــنن جمع البرانات وتحلرلهاو

الجدردة للبراناتو )د( واألجر اإلحصــا.ر  ذات الصــل ي واتســاقهاي ورصــن التقررر أر ــا أن ــج  تنمر  القدرات 
المتصـل  بإحصـااات الهجرةي والخجوات األولر  لو ـع برنامة عالم  لتضزرز النظم اإلحصـا.ر  الوجنر  ب ـنن 

 التح ررر  المبكرة للمنتدع الدول  ال الل المضن  بإحصااات الهجرةيالهجرةي ف ز عن األعمال 

وال ـضب  بصـدد تن رذ م ـرو  لتنمر  القدرات لتحسـرن جمع واسـتخدام برانات الهجرة الدولر  ف  سـرا   - 51
واالت ــا  الضــالم  من أجـل الهجرة اامنــ  والمنظمــ  والنظــامرــ ي ورهــدن الم ــــــــــــــرو ي الـذ   2030خجــ  عـام 
ي ءلت تضزرز القدرات الوجنر  ف  مجال ءنتاص برانات أسـاسـر  قابل  2021حتت كانون األول/درسـمبر  سـرسـتمر

ــع  ــن   وفقا للو ـ ــادر  مصـ ــااات اجتماعر  واقتصـ ــزا عن ءحصـ ــضرد الدول  عن الهجرةي ف ـ للمقارن  علت الصـ
 من حرل الهجرةي من أجل رصد أادان التنمر  المستدام ي

  
 سانية والحد من مخاطر الكوارث  المساعدة اإلن  - ثامنا  

 اإلجراءاا التي طلبا الجمعية العامة اتخاذها -ألف  

ب ـــــــنن التضاون الدول  ف  تقدرم المســـــــاعدة اإلنســـــــانر   74/115الحظت الجمضر  الضام  ف  قراراا  - 52
بادل أف ـــــــل الممارســـــــات ف  مجال جمع برانات الم ـــــــردرن ف  ســـــــرا  مردان الكوارل الجبرضر ي أامر  ت  ف 

ــاا واألمم المتحدة  ــجضت الدول األع ـــــــــ الكوارل البجر.  الظهور وتداور البر.  التدررج  وت رر المناخي و ـــــــــ
والمنظمات اإلنســـانر  واإلنما.ر  ذات الصـــل  وغرراا من الجهات صـــاحب  المصـــلح  ذات الصـــل  علت تضزرز 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/11
https://undocs.org/ar/A/RES/74/115
https://undocs.org/ar/A/RES/74/115
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بـراـنات المصــــــــــــــن ـ  حســــــــــــــب نو  الجنس والضمر واإلعـاـق  بجررقـ  منهجـر  ومحـاـردة وف  الوقت جمع وتـبادل ال
جرااات من  ننها أن تؤد  ءلت ءعداد تقررمات أسر  وأجدع  المناسبي عن جرر  استحدال أدوات وجرا.  واج

  برامة لزحتراجات األولر  ت  ــــــ  ءلت تقدرم مســــــاعدة محددة األادان تتســــــم بمزرد من ال ضالر ي وعن جرر 
ونهة م ــــترك  ب ره ء راا الســــراســــات والتدابرر المصــــمم  من أجل مواجه  مخاجر الكوارل وعواقبهاي وف  
اذا الســرا ي  ــجضت الجمضر  منظوم ا األمم المتحدة والجهات ال اعل  المضنر  األخرع علت مواصــل  مســاعدة 

وجنر  ف  مجال جمع البرانات وتحلرلهاي و جضت البلدان النامر  فرما تبذلى من جهود لبناا القدرات المحلر  وال
ــاا وتضزرز قواعد برانات  ــاا علت القرامي بدعم تقّدمى األمم المتحدة بناا علت الجلبي بإن ــ كذلك الدولا األع ــ
وجنر  للخســــــا.ر الناجم  عن الكوارل وألنماج المخاجر وللقدرات المتاح ي ومواصــــــل  جمع وتبادل واســــــتخدام 

 ُرستنار بها ف  و ع السراسات واالستراترجرات ذات الصل ي اذه البرانات بحرل

ب نن تضزرز تنسر  المســــــاعدة اإلنســــــانر  الت  تقدمها   74/118و ددت الجمضر  الضام ي ف  قراراا   - 53
ــتخدام البرانا ــم ف  األمم المتحدة ف  حاالت الجوارئي علت أن اســـــ ــر حاســـــ ــن   او عنصـــــ ت الم توح  والمصـــــ

 ــمان االســتجاب  علت نحو جماع  وبصــورة أك ر اســتنارة وفضالر  و ــ افر  الحتراجات الســكان المت ــرررن 
ــاا والمنظمات المضنر  ءلت تحســـرن التنســـر  وتضزرز القدرة علت اســـتخدام  من األزماتي وأاابت بالدول األع ـ

ف  سـرا  اإلغا   اإلنسـانر ي وأاابت بمكتب تنسـر  ال ـؤون اإلنسـانر   البرانات المصـن   حسـب الجنس والسـن
وغرره من منظمات األمم المتحدة ءلت مواصل  الضمل مع الدول األع اا وكرانات األمم المتحدة المضنر  علت 

المنســق  تســهرل تبادل المضلومات المســتكمل  والدقرق  والمو و  بهاي بجر  منها االســتضان  بالبرانات المصــن   و 
ب ر  ك ال  تقررٍم وتحلرل أف ـــل لزحتراجات من أجل تحســـرن التناب واالســـتجاب  للحاالت اإلنســـانر ي وأاابت 
الجمضر ي ف  القرار ن سىي بالمؤسسات اإلنسانر  التابض  لألمم المتحدة أن تقومي بالت اور مع الدول األع ااي 

لبرانات والتحلرزت المتضلق  باالحتراجات اإلنســانر  بو ــع آلرات ومنهجرات م ــترك  من أجل تحســرن نوعر  ا
و ـــــ افرتها ومو وقرتها وتوافقها وقابلرتها للمقارن  بســـــبل منها تحســـــرن جمع البرانات المصـــــن   حســـــب الجنس 

 والسن واإلعاق  وتحلرلها واإلبزب عنهاي

ب ــــــنن توفرر الحمار  والمســــــاعدة للم ــــــردرن داخلراي  74/160وســــــلمت الجمضر  الضام ي ف  قراراا  - 54
بالحاج  ءلت جمع برانات مو وق  وحدر   وجولر  ومصــــّن   عن الم ــــردرن داخلراي وعن تن رر حاالت الت ــــررد  

ــر  ي ف ــــــز عن أامر  قاعدة البرانات الضالمر  المضنر   الحدر   وتلك الت  جال أمداا علت المجتمضات الم ــــ
بالت ـــــــرد الداخل  الت  رتضهداا مركز رصـــــــد الت ـــــــرد الداخل  والدعم التقن  المتاح من الدا.رة الم ـــــــترك  برن  
الوكاالت والمضنر  بتحدرد ســـمات الم ـــردرن داخلراي ونوات الجمضر ي ف  القرار ن ســـىي بمبادرة اللجن  المتضلق  

 ءحصااات الم ردرن داخلرايبو ع توصرات ب نن 

ب ـــــنن الحّد من مخاجر الكوارلي الدول علت أن تقومي  74/218وح ت الجمضر  الضام ي ف  قراراا   - 55
اجم  عن ف  ســـرا  تن رذاا إلجار ســـندا ي بإعجاا األولور  إلن ـــاا وتضزرز قواعد برانات وجنر  للخســـا.ر الن 

الكوارل من أجل زرادة الجهود الرامر  ءلت ءن ــــاا أو تضزرز نظم جمع البرانات وو ــــع خجوج أســــاس ب ــــنن 
ــن واإلعاق ي  ــب الدخل ونو  الجنس والســ ــن   حســ ــض  ءلت جمع المضلومات المصــ ــا.ر الحالر ي وعلت الســ الخســ

لت التبادل والنـ ــــ  ــابق  الناجم  عن الكوارلي واج ــا.ر الســـ ر الضلنررن لهذه البراناتي كما  ـــــجضت والمتضلق  بالخســـ
الدول علت تضزرز م ـــارك  الجمرع ف  التنســـر  برن المؤســـســـات فرما رتضل  ببرانات مخاجر الكوارل والتحلرل 
ــا.ر  ومكاتب التخجرج الوجنر  والســـــــــــلجات  ــاا ءلت تضب.  المكاتب اإلحصـــــــــ المتكاملي ودعت الدول األع ـــــــــ

ألخذ بنهة ُنظم  ف  جمع برانات مخاجر الكوارل وتحلرلها واج بات األخرع ذات الصــل  وتضزرز قدرتها علت ا
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صـــــحتها إل ـــــ اا الجابع المؤســـــســـــ  علت اســـــتخدامها ف  عملرات اتخاذ القرارات واالســـــت مارات ف  مختلن 
القجاعاتي وأكدت الجمضر ي ف  القرار ن سىي من جدرد أن و ع مؤ رات موحدة ومجموعات برانات م ترك  

ندا  وال ارات المتصـــــــل  بالحد من مخاجر الكوارل  ـــــــمن أادان التنمر  لقراس ال ارات ا لضالمر  إلجار ســـــــا
او مساام  اام  ف   مان التماسك والجدوع واالتسا  ف  التن رذ وجمع البرانات   13و   11و   1المستدام   

عداد التقاررري وسّلمت ف  اذا الصدد بنامر  ءعجاا األولور  لمساعدة البلدان النامر   ف  بناا قدراتهاي واج

ــاا الخارج   74/82وأعربت الجمضر  الضام ي ف  القرار   - 56 ــتخدام ال  ــــ ــنن التضاون الدول  ف  اســــ ب ــــ
األغراه الســـــــــــلمر ي عن رغبتها ف  تضزرز التنســـــــــــر  والتضاون الدولررن علت الصـــــــــــضرد الضالم  ف  ءدارة  ف 
ــا.رــ  والمضلومــات الج رافرــ  الكوا رل ومواجهــ  حــاالت الجوارئ من خزل ءتــاحــ  مزرــد من الخــدمــات ال  ـــــــــــــ

المكانر  لجمرع البلدان وتضظرم االست ادة منها وترسرر بناا القدرات وتضزرز المؤسسات من أجل ءدارة الكوارلي 
 وبخاص  ف  البلدان النامر ي

 
 ن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءاااإلجراءاا التي اتخذتها والمرترح أ -باء  

ــا.ر   - 57 ــدور مقرر اللجن  اإلحصــ ــادر  واالجتماعر  50/116عقب صــ ــضب ي واللجن  االقتصــ ي قامت ال ــ
اســــــــــــرا والمحرج الهادئي ولجن  األمم المتحدة االقتصــــــــــــادر  ألوروباي واللجن  االقتصــــــــــــادر  ألمرركا الزترنر  

كتب األمم المتحدة للحد من مخاجر الكوارلي بالت ــاور مع أع ــاا أفرق  الخبراا ومنجق  البحر الكاررب ي وم
اإلقلرمر  وأفرق  الضمل القا.م ي بو ـع االختصـاصـات المتضلق  بإن ـاا وتنسـر  آلر  رسـمر  تحت ء ـران اللجن  

الخبراا من اإلحصـا.ر  للدفع بإجار ءحصـا.  م ـترك لءحصـااات المتضلق  بالكوارل و ـبك  تربج برن أوسـاج  
أجل دعم التضاون والتنســـــــــر  وجمع األموال بهدن تضزرز اإلحصـــــــــااات المتضلق  باألحدال والكوارل الخجرةي 
علت النحو المبرن ف  تقررر ال رر  األســــــــــــــــاســــــــــــــ  التـــابع ل رر  الخبراا الم ــــــــــــــترك برن الوكـــاالت المضن  

 (يE/CN.3/2021/21باإلحصااات المتضلق  بالكوارل )انظر 

ــااات ت رر المنــاخ ) - 58 ( مضلومــات E/CN.3/2021/20ورت ــــــــــــــمن تقررر األمرن الضــام عن ءحصـــــــــــــ
ــرما فرما رتضل  بو ـــع مجموع   ــااات ت رر المناخي وال سـ ــتكمل  عن عمل ال ـــضب  ب ـــنن ءحصـ عالمر  من مسـ

اإلحصـااات والمؤ ـرات المتضلق  بت رر المناخ وتضزرز التضاون ف  مجال السـراسـات واإلحصـااات ب ـنن ت رر  
المناخ علت الصـــضرد الدول ي ورقدم التقررر أر ـــا مضلومات عن الضمل الجار  الذ  ت ـــجلع بى أمان  ات اقر  

منها عملرات تقدرم التقاررر  ـمن ءجار ال ـ افر   األمم المتحدة اإلجارر  ب ـنن ت رر المناخ ب ـنن جمل  أمور
المضزز المنصــــــــــــــوا علـرى ف  اتـ ا  ـباررسي ور ج  التقررر أر ــــــــــــــا التـقدم اـلذ  أحرزـتى المنظمـات اـلدولـر  

 واإلقلرمر  ف  مجال اإلحصااات والمؤ رات المتضلق  بت رر المناخي

  
 التعاونياا والشمول المالي  - تاسعا  

 اإلجراءاا التي طلبا الجمعية العامة اتخاذها -ألف  

ب ـــــــــــــــنن دور التضـاونرـات ف  التنمرـ  االجتمـاعرـ ي  74/119 ــــــــــــــجضـت الجمضرـ  الضـامـ ي ف  قراراـا  - 59
ــســـــات  ــنل   عن المؤســـ ــامل  والمصـــ ــا.  رنظم الجمع المنهج  للبرانات ال ـــ الحكومات علت و ـــــع ءجار ءحصـــ

 التضاونر ي مع مراعاة المنهجرات المتاح ي م ل المبادئ التوجرهر  المتضلق  بإحصااات التضاونراتي

https://undocs.org/ar/A/RES/74/82
https://undocs.org/ar/A/RES/74/82
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/21
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/20
https://undocs.org/ar/A/RES/74/119
https://undocs.org/ar/A/RES/74/119


 E/CN.3/2021/25 

 

16/17 20-17139 

 

ب ــــــــــــــنن ال ــــــــــــــمول المال  من أجل تحقر  التنمر   74/205اراا  وســــــــــــــلمت الجمضر  الضام ي ف  قر  - 60
ــتدام ي باألامر  المتنامر  لألجران ال اعل  الت  تضمل ف  مجال التكنولوجرا المالر  ولألدوات والمنصـــات  المسـ

لخدمات المصـــــرفر  المن لذة عبر األجهزة المحمول  الجدردة الخاصـــــ  بهذه التكنولوجراي بما ف  ذلك منصـــــات ا
ــجناع ي ودعت  ــات ءبرام المضامزت برن األقران ف ــــز عن ءمكانات البرانات ال ــــخم  والذكاا االصــ ومنصــ
البلدان ءلت أن تتبادل الخبرات وت ـــــــــــّجع التضّلم من األقران ف  اذا المجال وتواصـــــــــــل تضزرز بناا القدرات ف  

 الصددي اذا

 
   اإلجراءاا التي اتخذتها والمرترح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءاا -باء  

ــارة )انظر  - 61 ــال والتجـ ــإحصــــــــــــــــااات األعمـ ــ  بـ ــ  الخبراا المضنرـ ــدم تقررُر لجنـ ( E/CN.3/2021/9رقـ
ــمل الضمل   مضلومات عن برنامة الضمل الخاا ب رر  الضمل ــتدام ي الذ  ر ــ التابع للجن  المضن  بالرفاه واالســ

جار م ـترك ومصـجلحات م ـترك  حول المؤسـسـات االجتماعر ي  علت و ـع تضررن للمؤسـسـات االجتماعر  واج
اســتناداا ءلت التوجرهات المقدم  ب ــنن االقتصــاد ال الل أو االجتماع  ف  دلرل األمم المتحدة األخرر المضنون  

 يرع  للمؤسسات غرر الربحر  والمؤسسات ذات الصل  والضمل التجوع الحساب ال 

  
 اإلحصاءاا الثرافية  - عاشرا   

 اإلجراء الذي طلبا الجمعية العامة اتخاذه -ألف  

ب ـــــــــنن ال قاف  والتنمر  المســـــــــتدام ي الرونســـــــــكو وار.ات  74/230دعت الجمضر  الضام ي ف  قراراا  - 62
المتحدة المضنر  األخرع ءلت أن تواصـــــــلي بالت ـــــــاور مع البلداني تقررم ءســـــــهام ال قاف  ف  تحقر  التنمر   األمم

 المستدام  عن جرر  تجمرع البرانات الكمر ي بما ف  ذلك المؤ رات واإلحصاااتي

 
 المرترح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءاااإلجراءاا التي اتخذتها و  -باء  

( E/CN.3/2021/19رقدم تقررر مضهد اإلحصــاا التابع للرونســكو عن اإلحصــااات ال قافر  )انظر  - 63
ــنن اإلن  ــاا الضالم  الجدرد ب ـــــ ــتقصـــــ  ا  علت الترال ال قاف  والجبرض  مضلومات عن ال ـــــــرو  ف  ءجراا االســـــ

جار الرونرســـكو للمؤ ـــرات الموا ـــرضر  لل قاف  ف  خج   1-4-11)المؤ ـــر  من أادان التنمر  المســـتدام ( واج
ــاام  التمكرنر  الت  تقدمها  2030عام  ــد التقدم المحرز ف  المســــــ ي والذ  رتم ل ال ره منى ف  قراس ورصــــــ

علت الصــــــــــــــضرـد الوجن  والمحل ي واســــــــــــــتراترجرـ  برنـامة   2030 ال قـافـ  ف  تن رـذ أاـدان وغـارـات خجـ  عـام
 اإلحصااات ال قافر  للمضهد مع ءرزا ااتمام خاا للتحدرات الراان ي

  
 اإلحصاءاا الزراعية  - حادي عشر  

 اإلجراءاا التي طلبا الجمعياااة العامة اتخاذها -ألف  

ب ــــــــنن تســــــــخرر التكنولوجرا الزراعر  ألغراه التنمر    74/215ســــــــلمت الجمضر  الضام  ف  قراراا   - 64
تاحتها لزسـتخدام سـرحد ان ت ررات عمرق  ف  البحول  المسـتدام ي بنن و ـع البرانات والمضلومات ال ـخم  واج

ضلومات والنظم اإلحصــــــا.ر  الزراعر  واإلر ــــــاد الزراع  والتنمر  الرر ر ي وأكدت  ــــــرورة دعم وتضزرز نظم الم
ــلي ودعت منظوم  األمم المتحدة وجمرع الجهات المضنر   من أجل جمع البرانات وتجهرزاا وفقا لتبورب أف ــــــــ

https://undocs.org/ar/A/RES/74/205
https://undocs.org/ar/A/RES/74/205
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/9
https://undocs.org/ar/A/RES/74/230
https://undocs.org/ar/A/RES/74/230
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/19
https://undocs.org/ar/A/RES/74/215
https://undocs.org/ar/A/RES/74/215
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صاحب  المصلح  ءلت النظر ف  السبل الك رل  بإتاح  البرانات والمضلومات المتضلق  بالنظم الزراعر  وال ذا.ر ي 
ــراا والصـــــور ب ـــــروج مت   علرهاي بما ف  ذلك مضلوم نترنت األ ـــ ــاد الجور  والبرانات ال ـــــخم  واج ات األرصـــ

المرســـــــــــــل  من الســـــــــــــواتل ونظم اإلنذار المبكر وغرراا من التكنولوجرات القا.م  علت البراناتي الت  رمكن أن 
تســاعد ف  بناا قدرة الم ــت لرن بالزراع  اأُلســرر  وصــ ار المنتجرن الزراعررن علت التحّمل وف  تحســرن غل  

حاصـــرل ودعم ســـبل كســـب الرز  ف  الررني وباإل ـــاف  ءلت ذلكي أكدت الجمضر  ف  القرار ن ســـى أامر  الم
ه  صـوب أادان بضرنها ف  سـبرل اعتماد التكنولوجرا  المؤ ـرات الت  رمكن اسـتخدامها لصـراغ  سـراسـات موجل

ــاا ف  ــجضت الدول األع ــــ ــتدام ي و ــــ ــدد علت أن  الزراعر  ولقراس أ راا علت أادان التنمر  المســــ اذا الصــــ
تواصــــــلي بالتضاون مع جمرع الجهات المضنر  صــــــاحب  المصــــــلح ي اإلســــــهام ف  عمل اللجن  الجار  المتضل  

 بإجار المؤ رات الضالمر ي

 
 اإلجراءاا التي اتخذتها والمرترح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءاا -باء  

م  األغذر  والزراع  لألمم المتحدة مع ال ــــــضب  ف  م ــــــرو   ي تضاونت منظ2020منذ نرســــــان/أبررل  - 65
الت  و ـــــــضتها وكال   Sen2-Agriم ـــــــترك علت منصـــــــ  األمم المتحدة الضالمر  باســـــــتخدام مجموع  أدوات 

ال  ــاا األوروبر  لتجورر القدرات القجرر  ف  الســن ال وأوغندا لزســت ادة من برانات رصــد األره ف  ءنتاص 
ي وافقت لجن  خبراا 2020ءحصــــــــااات المحاصــــــــرل الرســــــــمر ي وعزوة علت ذلكي ف  ت ــــــــررن األول/أكتوبر 

اعـر  والرر ـر  وفرق  الضمـل المضنـر  ببـرانات رصــــــــــــــد المتحـدة المضنـر  باألمن ال ـذا.  واإلحصــــــــــــــااات الزر  األمم
األره التابض  لل رر  الضامل الضالم  المضن  بالبرانات ال ـخم  ألغراه اإلحصـااات الرسـمر ي رسـمرا علت 

 توحرد الجهود ف  استخدام برانات رصد األره ف  رسم خرا.ج ال جاا األر   واإلحصااات الزراعر ي
 


