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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثالثة والخمسون 

 2022آذار/مارس  1-4
 )ذ( من جدول األعمال المؤقت*  3البند 

بنود للمنااقةااااااااااة وا:خااح الاتارل اإلحصااااااااااا ا  المت لااة  
 بالحوكمة والسالم واألمن 

   
 الم ني بإحصا ا  الحوكمة :اتيت فتيق بتايا   

  
 مذكتة من األمين ال ام  

 
وللممارســـــاا ال،ـــــا قألم نت ـــــر  األم ن   2021/224وفقا لمقرر المجلس االقتصـــــاالج واالجتماع   

ــاحاا الحويمألم وفقدم اليرفر ف  يقرفر   ــا تأل يقرفر فرفر يرايا المعن   احصـ العام  أن يح ل إلى اللجنأل اإلحصـ
اضـــــــــ لر يوا مؤهرا واليجا  عملت ف  الم،ـــــــــتقبلم واللجنأل مدعوة إلى يأن د ه أل عمل موجزا لألن ـــــــــ أل الت  

ــأل   2025-2020اليرفر لليترة   ــل المنوج  وينمتـ ــلم ون  العمـ ــأل العمـ ــا ه ـ ــا ز ال ال الت  يقوم عل وـ والريـ
ا ف  ذلك القدراا والمناصـــــــــرةم ويلى التعب ر عن آرا وا   ـــــــــأن ه أل عمل ةفرقأل العمل التا عأل ليرفر يرايام  م

فرقأل العمل المعنتأل  عدم التم  ز والم،ـاواة وفرقأل العمل المعنتأل  الم ـاريأل ف  ال ـؤون ال،ـتاسـتأل والعامأل اللت ن  
 م2021يم ي ك لوما ف  عام 
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 :اتيت فتيق بتايا الم ني بإحصا ا  الحوكمة   
 م لوما  أساسية -  أوال 

ــاحاا المتعلقأل  الحويمأل  - 1 (م الذج E/CN.3/2015/17وال،ـــام واألمن )يضـــمن التقرفر عن اإلحصـ
ــاح فرفر يرايا المعن   ــاالســــــــــــأل واألراع نم مقترحا العا إلى إن ــــــــــ ــا تأل ف  الوريوا ال،ــــــــــ ُقدم إلى اللجنأل اإلحصــــــــــ

(م  46/111م المقرر E/2015/24  احصـــــاحاا الحويمألم وف  يلك الدورةم ةندا اللجنأل إن ـــــاح اليرفر )ان ر
( 2018( والتاســـــعأل واألراع ن ) 2016وقدم اليرفر الحقا ثاثأل يقارفر إلى اللجنأل ف  الورايوا ال،ـــــا عأل واألراع ن ) 

 أل والخم،ــ ن المقرر عقدنا (م وقد ةُعدَّ نذا التقرفر لتقديمت إلى اللجنأل ف  الوريوا ال ال 2020والحااليأل والخم،ــ ن ) 
   م 2022ف  عام 

(م ةعرات عن يقدنرنا  E/2016/24–E/CN.3/2016/34وف  الدورة ال،ـا عأل واألراع ن للجنأل )ان ر   -   2
(م وف  ذـلك التقرفرم عر  فرفر يراـيا هرف ـأل ال رفر الت  ةعـدنـا E/CN.3/2016/16ليرفر يراـيا على يقرفر  ) 

م  ما ف  ذلك األن ــــــــ أل ذاا األولوفأل والمواع د التقرفبتأل إلصــــــــدار يت     عن إحصــــــــاحاا  2020- 2016لليترة 
ت إلى المكاي  اإلحصـــــــــــــا تأل ا  لوطنتألم الذج شـــــــــــــكل المومأل األطول مدف لليرفر هال فترة والنتت الحويمأل موجَّ

األولىم ورحبت اللجنأل  خرف أل ال رفر المقترحأل وةعرات عن يأن دنا لوام وف  الدورة التاســـــــــعأل واألراع ن )ان ر  
E/2018/24-E/CN.3/2018/37 م ةحـــاطـــت اللجنـــأل علمـــا يت) ( قرفر فرفر يرايـــاE/CN.3/2018/34   م وف)

ذلـك التقرفرم عر  فرفر يراـيا وصـــــــــــــيـا للتقـدم المحرة صـــــــــــــوة ينيـ ذ األن ـــــــــــــ ـأل المقررة ف  هرف ـأل ال رفر  
 م واإلجراحاا المتخذة لوضر الكت    عن إحصاحاا الحويمألم 2020- 2016 لليترة 

(م ةقرا اللجنأل الكت    E/2020/24–E/CN.3/2020/37وف  الدورة الحااليأل والخم،ـــــــــــ ن )ان ر  - 3
إحصــــــاحاا  عن إحصــــــاحاا الحويمألم الذج ســــــت،ــــــتخدمت الدول األعضــــــاح يتوجتت عمل  ف  يجمتر ون ــــــر 

من ةندا  التنمتأل الم،ــــتدامألم   16الحويمألم مر الت،ــــلتم ةيضــــا  أن الكت    ي ــــجر على رصــــد ويني ذ الود   
وةندا اللجنأل اسـتمرار فرفر يرايا وعملت ف  إطار اهتصـاصـايت المنقحأل المقترحألم وطلبت ف  الوقت ني،ـت ةن 

لمنوجتأل والتوح دم وفضــــتخ الخبراا  نواصــــل اليرفر ي وفر يصــــور إحصــــاحاا الحويمألم وفزفد من يح،ــــ ن ا
العملتألم  ما ف  ذلك الخبرة المكت،ــــيأل ف  ةفرف تام وف،ــــتعر  اســــتخدام البتاناا اإلالارفألم وفضــــر اســــترايتجتأل 

 لتنمتأل القدراا ف  نذا المجال اإلحصا  م

ا لألن  أل  وف  نذا التقرفرم نرسم فرفر يرايا االيجا  الم،تقبل  للعمل الذج ستقوم  تم وفعر  موجز  - 4
الت  اضــــ لر يوا مؤهرام والت  يضــــمنت ن ــــر مذيرة إرشــــااليأل   ــــأن إحصــــاحاا الحويمأل ف  عصــــر مر  

ــاح فرقتع  عمل ف  عام  2020( )19-ف روس يورونا )كوف د يعنى إحدانما   تاس عدم التم  ز    2021(م وين ـ
فرفر يرايا ف  يلورة االســـتقصـــاح   والم،ـــاواة وال انتأل   تاس الم ـــاريأل ف  ال ـــؤون ال،ـــتاســـتأل والعامألم وم،ـــانمأل

من ةندا  التنمتأل الم،ـــــتدامأل الذج ةُعدَّ   تاالة يرنامم األمم المتحدة اإلنما   وميوضـــــتأل  16المتعلر  الود  
األمم المتحــدة لحقوا اإلن،ـــــــــــــــان ومكتــ  األمم المتحــدة المعن   ــالمخــدراا والجرفمــألم وةه رام يحــدال اليرفر 

 يوا هال فترة والنتت ال انتألم األن  أل الت  يعتزم االض اع 
  

 2025- 2020خطة ال مل للفتتة  -  ثانيا  
(  ــاالعتمــاال على نتــا م  2025-2020ةعــد فرفر يرايــا ه ــأل العمــل الجــدنــدة ليترة والنتــت ال ــانتــأل ) - 5

م ــــــاوراا م،ــــــتنتضــــــأل الارا ي ن ةعضــــــا ت والجواا الياعلأل الر ت،ــــــتأل ف  مجال إحصــــــاحاا الحويمألم وف   

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/17
https://undocs.org/ar/E/2015/24
https://undocs.org/ar/E/2016/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/34
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/16
https://undocs.org/ar/E/2018/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/34
https://undocs.org/ar/E/2020/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/37
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من مألم من ي نوا مكاي  إحصــــــــــــا تأل وطنتأل ومن ماا  ح تأل ووياالا يا عأل  24الت ــــــــــــاور مر   المجموعم يم
لمن ومأل األمم المتحدة ومن ماا الولتأل ومن ماا إقلتمتأل وةفرقأل عاملأل ةهرف ذاا صلأل يحت إشرا  اللجنألم  

ي ـــــــرفن    11ونتأل ف  وُعرضـــــــت النتا م األولتأل هال االجتماع ال ال  ليرفر يرايا الذج عقد  الوســـــــا ل اإللكتر 
م ــاريام من ي نوم مكاي  إحصــا تأل وطنتأل من جمتر المناطرم ووياالا   97م وحضــر   2020ال ان /نوفمبر  

حكومتــألم ومن مــاا الولتــأل ويقلتمتــألم ومعــانــد  حولم ومن مــاا من المجتمر المــدن م وهبراح م،ــــــــــــــتقلونم  
جتماع ويذلك ينتا م االســتقصــاح القصــ ر واســترشــدا ه أل العمل  التعلتقاا الت  ةيدانا الم ــاريون هال اال

 الذج ةجايوا علتتم  

ويلبتأل لل ل  الذج قدمتت اللجنأل ف  الوريوا الحااليأل والخم،ـــــــــ نم ويماشـــــــــتا مر ما طليت األعضـــــــــاح   - 6
وغ رنم من ةصـــــحاة المصـــــلحأل هال الم ـــــاوراام يم لت ةندا  ه أل العمل الجدندة ف  مواصـــــلأل يح،ـــــ ن 

اعـدة المكـايـ  اإلحصـــــــــــــــا تـأل الوطنتـأل ف  جمتر ةنحـاح العـالم على يني ـذ يلـك المنوجتـاا والتوح ـد وف  م،ـــــــــــــــ 
المنوجتـــاام ويقوم ه ـــأل العمـــل على ثال ريـــا ز ن ه العمـــل المنوج  )الري زة األولى(م وينمتـــأل القـــدراا  

 )الري زة ال انتأل(م والبناح المجتمع  )الري زة ال ال أل(م  

)العمـــل المنوج (م يقترر فرفر يرايـــا االســــــــــــــتيـــاالة من وف  إطـــار الري زة األولى من ه ـــأل العمـــل   - 7
م ل تاس   ــا تأل الولتأل ُي،ـــــــتخدع ــلأل ي وفر يوج واا ومعان ر وةالواا إحصـــــ ــتاا الوارالة ف  الكت    لمواصـــــ التوصـــــ

ن  عدم التم  ز والم،ـــــــــــــاواةم والم ـــــــــــــاريألم واالنيتارم ويمكانتأل اللجوح إلى  -ثمانتأل ة عاال من ة عاال الحويمأل 
وهاصــأل  الن،ــيأل لأل عاال الت    -عدالألم واالســتجا ألم واتاة الي،ــاالم وال قألم وال،ــامأل واألمن القضــاح وجوالة ال

ــر  ــوام ف  وضــ ــد من الكت    يان نتم ل ف  اإلســ ــا تأل ةقل ي ورام ومر ةن القصــ ــتخدم ف وا منوجتاا إحصــ ُي،ــ
لى إصـــــدار يلك مياالئ يوج وتأل ويوصـــــتاا ومعان ر الولتأل متعلقأل  احصـــــاحاا الحويمألم فوو لم يكن نود  إ

المواالم وقد يم االعترا   أن نذا الت وفر المنوج  ي ــكل م،ــعىم ةنم مضــمونا ي،ــتلزم إجراحع اهتياراا مك َّيأل 
ــحأل وموثواتأل المنوجتاا الموحدة المقترحأل عبر الزمان والمكانم ولذلك فوو نت ل   فترة   ــام معمقا لصـــــــــ والرســـــــــ

 (م E/CN.3/2020/19ةمنتأل ةطول )ان ر 

وهال فترة الواليأل ال انتألم ييكر فرفر يرايا ف  الت ــــــــــاور مر الخبراح   ــــــــــأن نذ  الم،ــــــــــألألم وفقترر  - 8
اليرفر ف  ه أل عملت الجدندة إن ـــــــاح ةفرقأل عمل معنتأل  أ عاال محدالة لل تام يذلك العمل المنوج م وســـــــتكون  

يحت ر اسـأل ي ـترف ف وا مكتيان من المكاي  اإلحصـا تأل الوطنتألم وسـتقدم لوا الدعمع كل فرقأل من ةفرقأل العمل 
المن ماُا الدولتأل المعنتأل الت  لدنوا هبرة ف  المجال المواضـتع  الذج يعنى  تم وسـتضـم ةفرقأل العمل ضـمن 

ــا تأل الوطنتأل وغ رنا من الجواا الوطنتأل المنتجأل للبتا ــا وا مم ل ن عن المكاي  اإلحصـ ــا عن ةعضـ ناام فضـ
ــا  األكــااليمتــألم  هبراح ف  البتــانــاا من المن مــاا الــدولتــأل واإلقلتمتــألم ومن مــاا المجتمر المــدن م واألوســـــــــــــ

 ومؤس،اا اليح  العاملأل ف  مجال إحصاحاا الحويمألم 

 ويحدندام سُت ل  من يل فرقأل عمل معنتأل يُيعد محدال من األ عاال ةن يقوم  اعداال منتج نم نماه   - 9

ذج اســتقصــاح قصــ ر عن الُيعد محل االنتمامم يمكن للمكاي  اإلحصــا تأل الوطنتأل ةن نمو  )ة( 
يضــتيت  ،ــوولأل إلى اســتقصــاح مناســ  من اســتقصــاحاا األســر المءت ــتأل ةو االســتقصــاحاا ال،ــكانتألم وفمكن  

ل ةساسا إلنتاج إحصاحاا قايلأل للمقارنأل على الصع د العالم    أن ذلك الُيعد؛  ةن ي ك 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/19
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إرشــااليأل   ــأن جمر البتاناا اإلالارفأل إلنتاج إحصــاحاا   ــأن الُيعد محل االنتمام    ووثتقأل )ة( 
يكون م يوعأل يتوصتاا   أن ضمان الجوالةم وي،ج ل البتاناام والراط  مصاالر ةهرفم وح،اة المؤشراام  

 وما إلى ذلكم

ــك ل ةفرقأل العمل لمدة  - 10 ــأل اجتماعا 18وعمومام ُنتوهى ي ـــ ــتعقد هالوا هم،ـــ ــورا ســـ ــتألم  شـــ ا افتراضـــ
وفتم ل ند  فرفر يرايا ف  ةن يعر  على اللجنألم هال الوريوا ال،ــــاالســــأل والخم،ــــ ن الت  ســــُتعقد ف  عام 

قأل المتعلقأل  أ عاال محدالة ووثا ر إرشــــااليأل   ــــأن جمر البتاناا 2025 م مؤلَّيا يجم ر نماذج االســــتقصــــاح المن،ــــ 
 ويمألماإلالارفأل إلنتاج إحصاحاا عن ة عاال محدالة من ة عاال الح

وف  إطــار الري زة ال ــانتــأل من ه ــأل العمــل )ينمتــأل القــدراا(م نوــد  فرفر يرايــا إلى يعزفز قــدراا   - 11
المكاي  اإلحصــــــــــــا تأل الوطنتأل والوةاراا المختصــــــــــــأل والوياالا المعنتأل على إنتاج إحصــــــــــــاحاا موثوقأل عن 

 الحويمأل من هال ما نل ه 

ة عاال محدالة لمناق ــــأل التوصــــتاا الر ت،ــــتأل  ســــل،ــــلأل من الحلقاا الدراســــتأل ال ــــيكتأل   ــــأن )ة( 
ــاحاا   ــا تأل الوطنتأل الت  يمكنت  اليعل من إنتاج إحصـ مأل ف  الكت   م وللتعلم من يجراأل المكاي  اإلحصـ المقد 

 عن ة عاال متنوعأل من ة عاال الحويمأل؛ 

م،ــتوالع للموارال المتصــلأل  احصــاحاا الحويمأل مر يصــنتيوا ح،ــ  معان ر م ل الُيعد من  )ة( 
عاال الحويمألم وح،ــــــــــــ  الل أل الم،ــــــــــــتخدمأل ف  المورال ونوعت؛ وذلك يود  إياحأل الموارال الوطنتأل واإلقلتمتأل ة  

 والدولتأل  ،وولأل ةكبر ويت، ر الع ور عل وا؛  

العم المكاي  اإلحصــــــــا تأل الوطنتأل الت  يت وع الهتيار النماذج التجرفبتأل من اســــــــتبتاناا  )ج( 
عاملألم والعم الجواا المنتجأل للبتاناا اإلالارفأل الم،ـــــانمأل ف  وضـــــر  االســـــتقصـــــاحاا الت  ســـــتعدنا األفرقأل ال

 إرشاالاا   أن استخدام البتاناا اإلالارفأل إلنتاج إحصاحاا عن ة عاال متنوعأل من ة عاال الحويمأل؛ 

ــاح ف  يل فرقأل من ةفرقأل   )ال(  التعلم من األقران ي ن البلدان والجواا المعنتأل األهرف األعضــــــــ
 فرصأل ةماموا لتياالل الخبراامالعمل  اياحأل 

وف  إطـار الري زة ال ـال ـأل من ه ـأل العمـل )المنـاصــــــــــــــرة(م نوـد  فرفر يرايـا إلى ةفـاالة ال لـ  على  - 12
إحصـــاحاا الحويمأل ف  صـــيو  صـــناع القرار ال،ـــتاســـ  على جمتر الم،ـــتوفاام ويلى الم،ـــاعدة على ح ــد  

ة فا ديوا ف  عملتأل وضــر ال،ــتاســاام وقد حدال اليرفرم الموارال الوطنتأل والدولتأل إلنتاج يلك اإلحصــاحاا  ايرا
 ف  ه أل عملتم ن اط ن ر ت،  ن لتحق ر يلك ال ايأله 

يجمتر ةم لأل يوضـــــي يتنتأل اســـــتخدام إحصـــــاحاا الحويمأل ف  البلدان الت  لدنوا هبرة ف    )ة( 
اقاام ويتخ يؤثر يلك إنتاج يلك اإلحصاحاام من ق بل العدند من الجواا الياعلأل ف  طا يأل متنوعأل من ال،ت 

ــلأل   ــتريأل المتصـ ــواغل الم ـ ــاا الوطنتأل ف  يلك البلدانم من ةجل معالجأل ال ـ ــتاسـ ــر ال،ـ ــاحاا على وضـ اإلحصـ
  انتاج يلك اإلحصاحاا ويعمتموا؛

ــالأل إهيارفأل  )ة(  ــدار رســــ ــاحاا الحويمأل  اصــــ ــتخدم  إحصــــ يناح مجتمر قوج من منتج  وم،ــــ
لموتمــأل على الم،ــــــــــــــتجــداا المتعلقــأل  ــاألالواا المنوجتــأل منت مــأل إلطاع األعضـــــــــــــــاح وغ رنم من الجوــاا ا

اإلرشــاالاا الصــاالرة حدن ا الت  يمكن اســتخداموا على الم،ــتوف الق رجم وعلى األن ــ أل ذاا الصــلأل الت   ةو
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يقوم يوا األقرانم وعلى الت وراا الجدندة األهرف ف  مجال إحصــاحاا الحويمألم وســت،ــاعد الن ــرة اإلهيارفأل 
 ليرفر والور  ف  األوسا  األكبر للجواا المعنتأل يبتاناا الحويمألم على إيراة صورة ا

  
 األنةطة المضطلع بها مؤختا  -  ثالثا  
 المذكتة اإلرشادية المت لاة بإحصا ا  الحوكمة في عصت متض فيتوس كورونا   -  ألف 

م وف  إطار التن،ـــــ ر العام ليرفر يرايام ةصـــــدر الم ـــــاريون ف  إعداال الكت    مذيرةم 2020ف  عام  - 13
( يانت ثمرة جووال م ــتريأل 19-إرشــااليأل   ــأن إحصــاحاا الحويمأل ف  عصــر مر  ف روس يورونا )كوف د

ــا تأل الوطنتأل من هلنتاا متنوعألم   ــانتأل من مجموعأل من المكاي  اإلحصـــ ــانماا إضـــ ــمنت م،ـــ من ح   يضـــ
ــيانتام واولتنتا )الولأل  ــ وسم   -ي نوا مكاي  إســـــــ ــتكم ومورف ـــــــ ــرم والمك،ـــــــ المتعدالة القومتاا(م ويريتام ومصـــــــ

 ونن ارفام فضا عن المكت  اإلحصا   لايحاال األوروا م 

ــور فقط من ووور جا حأل يوف د - 14 ــتأل ةشـ ــااليألم الت  ُن ـــرا  عد سـ العالمتألم  19-وم  لت المذيرة اإلرشـ
ــرفعا من فر  لت جز تا ةةمأل حويمأل هل يت آثارا  رالا ســـــــ ــك  ــراا الميكرة على ةن الجا حأل شـــــــ فر يرايا على المؤشـــــــ

ثانوفأل مدمرة ف  جمتر ةنحاح العالمم فعلى سـب ل الم الم اندلعت اضـ را اا مدنتأل يرال فعل على ةشـكال عدم 
ــان  والعنا األســـر  ــاواة الصـــارهأل الت  ي ـــيت عنوا األةمألم وشـــودا ةعمال العنا الجن،ـ ج اريياعا يب را الم،ـ

ةثناح فتراا اإلغاا ال ـــــــــــاملم يما يراجر م،ـــــــــــتوف ال قأل ف  الحكوماا ألن الك  رفن اعتبروا ةن اســـــــــــتخدام  
ســــل اا اســــت نا تأل لمواجوأل يلك الحالأل ال ار أل يان شــــكا من ةشــــكال يجاوة ال،ــــل أل ورةوا ةن االســــتجا اا  

ــاا الذنن نيح   ــتاســ ــعو ال،ــ ــاحلأل  األمنتأل يانت ثق لألم وفحتاج واضــ ــاواة والم،ــ ــبل لت ب ر مياالئ الم،ــ ون عن ســ
ــتجايتوم لجا حأل يوف د ــاريأل على اســـ ــلتمأل ومتاحأل ف  الوقت المناســـــ  لمعرفأل مدف   19-والم ـــ إلى يتاناا ســـ

نجاحوم ف  ال تام يذلكم وقد سـارع فرفر يرايا إلى ي ـك ل فرفر صـتاغأل لم،ـاعدة المكاي  اإلحصـا تأل الوطنتأل  
 لبتاناا الحويمأل على يلبتأل نذا ال ل  ف  يلك اليترة الحرجألم  وغ رنا من الجواا المنتجأل

ــاحاا الحويمأل   - 15 ــتأل الوارالة ف  الكت    عن إحصــــ ــتاا الر ت،ــــ ــااليأل إلى التوصــــ ــتند المذيرة اإلرشــــ وي،ــــ
والمتعلـقأل ي مـانـتأل ة عـاال من ة عـاال الحويمـألم ولكن ف  نذ  المرةم يمـت الراســــــــــــــأل يـلك األ عـاال من من ور جا حأل  

ويم اسـتخا  التوصـتاا الر ت،ـتأل وفقا لذلكم وال ين بر المذيرة اإلرشـااليأل المتعلقأل  ال تاس الت   19-كوف د
ــا على األةماا المتعدالة األ عاال  ــكل مجموعأل موجزاا على الجا حأل الحالتأل فقط وينما ةيضــــــــــ ةُعدا على شــــــــــ

 وف الحويمألم األهرف الت  قد ين أ ف  الم،تقبل والت  ستت ل  استجا أل قوفأل مماثلأل على م،ت 

فأوال وقبل يل شـ حم يود  المذيرة اإلرشـااليأل إلى م،ـاعدة المكاي  اإلحصـا تأل الوطنتأل وغ رنا من  - 16
الجوــاا المنتجــأل لبتــانــاا الحويمــأل على يلبتــأل االحتتــاجــاا من المعلومــاا المتعلقــأل  ــالحويمــأل الت  ُنرج ي ةن 

راعاة الق وال الت ـــــــ  لتأل والمالتأل الت  يواجووا العملتاا ين ـــــــأ ةثناح الجا حأل ةو ةثناح وقوع ةةماا مماثلألم مر م
الم دانتأل التقل ديأل ف  يلك ال رو م ويتضــــــــمن المذيرة نصــــــــا ي عملتأل متصــــــــلأل  ال تاس واع  المؤشــــــــراا  

من ةندا  التنمتأل الم،ـتدامألم ويضـافأل إلى ذلكم  16 ما ف  ذلك المؤشـراا المتصـلأل  الود   -الموصـى يوا  
ــتخدم  إحصـــــ  ــا ل اإلعام والياح ون يمكن لم،ـــ ــاا الوطنتأل ووســـ ــتاســـ ــعو ال،ـــ ــتما واضـــ احاا الحويمألم وال ســـ

ــااليأل للم اليأل  مزفد من  ــتخدام المذيرة اإلرشــــــ ــاا الرقا أل الوطنتأل ومجموعاا المجتمر المدن م اســــــ ــ،ــــــ ومؤســــــ
ا  إحصــاحاا الحويمأل ولمحاســيأل الحكوماا على ه ط االســتجا أل واســترايتجتاا التعاف  الت  يتيعوا ف  فترا 

 قد يتع ل ف وا العدند من عملتاا الرقا أل والم،احلأل العااليأل   دةم
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ــااليأل  - 17 ــتع  ف  المذيرة اإلرشـ موجز لكل ُ عد من األ عاال ال مانتأل للحويمأل   -وقد ةُعد يل موجز مواضـ
ز يحدندا على االحتتاجاا ذاا األولوفأل المحتملأل من -الت  ي   وا الكت      ا لتكون انتقا تا وفري  يتاناا   عمدم

ــتاا جا حأل يوف د ــتاا متأةم م ل ســ م وقد ةُعدا 19-الحويمأل الت  قد يحتاجوا الجواا الياعلأل الوطنتأل ف  ســ
المذيرة اإلرشــــــااليأل العملتأل المتعلقأل  ال تاس للم،ــــــاعدة على يوف ر المعلوماا الاةمأل لتلبتأل يلك االحتتاجاام  

ــاالر البتاناا الوطنتأل ةو اإلقلتمتأل ــوولأل والت  يمكن اليح  ف وا   ما ف  ذلك من مصــــــــ ةو الدولتأل المتاحأل  ،ــــــــ
عندما يكون م،ـــــألأل التوق ت نامأل لل ايأل ويكون الختاراا المتاحأل لجمر يتاناا جدندة على الم،ـــــتوف الق رج  
محدوالةم وُف،ــــــتوعل يل موجز  أســــــذلأل يوضــــــتحتأل ذاا ةولوفأل وُفختعتم  عدة مؤشــــــراا موصــــــى يوا للتعامل مر 

 األسذلألم يلك

وقد ُعرضــت المذيرة اإلرشــااليأل هال االجتماع الحاالج ع ــر ليرفر الخبراح الم ــترف ي ن الوياالا  - 18
م  2020ي ــرفن ال ان /نوفمبر   5إلى  3المعن   مؤشــراا ةندا  التنمتأل الم،ــتدامأل الذج ُعقد هال اليترة من 

ــيأل جانبتأل ُن مت على نام    ــ ن للجنأل  وهال االجتماع ال ال  ليرفر يرايام وهال مناسـ الدورة ال انتأل والخم،ـ
 م والمذيرة متاحأل  الل اا اإلنكل زفأل واإلسيانتأل واليرن،تألم2021شيا /فبرانر  23واستضافوا اليرفر ف  

 
 إنةا  أول فتقَتي عمل م نيَّتين بُب دين محددين من أب اد الحوكمة -  با  

ل فرفر يرايا فرقتع  ع2021ف  ي ــرفن ال ان /نوفمبر   - 19 مل ف  إطار الري زة األولى لخ أل عملت م شــك 
الجدندةم يعنى فرقأل منوما  الم ــاريأل ف  ال ــؤون ال،ــتاســتأل والعامأل ي نما يعنى ال انتأل  عدم التم  ز والم،ــاواةم 
مأل ف وما ةقل ي ورا من المنوجتاا  وقد ةُع  ت األولوفأل لوذنن الُيعدنن ألن المنوجتاا اإلحصـــــــا تأل الم،ـــــــتخدع

ي ـــــا عن  2021 عاال األهرف وألن االســـــتقصـــــاح الذج ةجريت ةمانأل اليرفر ف  ةيار/مانو الم،ـــــتخدمأل ف  األ
 رايأل ةعضاح اليرفر الكب رة ف  االنضمام إلى فرقتع  العمل المعن ت ن يوذنن الُيعدننم  

وف ـــــترف ف  ر اســـــأل فرقأل العمل المعنتأل   تاس الم ـــــاريأل ف  ال ـــــؤون ال،ـــــتاســـــتأل والعامأل المكتيان  - 20
م الدعم لوا يل من يرنامم األمم المتحدة اإلنما   ون ذأل األمم اإلحصا   تان الوطنتان ف  يونس والنروفمم وفقد 

  2021ي ـــــرفن ال ان /نوفمبر   17المتحدة للم،ـــــاواة ي ن الجن،ـــــ ن ويمك ن المرةةم وقد ُةن ـــــذت فرقأل العمل ف   
ــا تأل 50ةثناح اجتماع افتراضـــــ  حضـــــر  ةك ر من  من جمتر المناطر والمن ماا   مم ا عن المكاي  اإلحصـــ

الـدولتـأل واإلقلتمتـأل ومن مـاا المجتمر المـدن  والمن مـاا اليح تـألم وقـد انضــــــــــــــم إلى عضــــــــــــــوفـأل فرقـأل العمـل  
 مكتيا إحصا تا وطنتام فضا عن عدة من ماا ومؤس،اا  ح تأل الولتألم  31

  يعزفز شـــــــــــــمولـتأل عملـتأل وـقد ةالا الجووال الجـارـفأل الت  يـبذلوـا الحكومـاا ف  جمتر ةنحـاح العـالم يوـد  -   21
صـنر القرار العامأل واسـتجايتوا إلى يزاند ةنمتأل إنتاج إحصـاحاا عالتأل الجوالة وقايلأل للمقارنأل   ـأن الم ـاريأل ف   
ال ـؤون ال،ـتاسـتأل والعامألم وي ـمل األ عاال اليراتأل الت  يوم فرقأل العمل ما نل ه الم ـاريأل ف  العملتاا االنتخايتأل  

من ةشكال الم اريأل ف  الحتاة ال،تاستأل والمدنتألم م ل العضوفأل ف  األحزاة ال،تاستأل واالستيتاحاام وغ ر ذلك  
ــتأل والعامألم والم ـــــاريأل  ــتاســـ عبر اإلنترنت   - والمن ماا األهرف الت  يود  إلى التأث ر على إالارة ال ـــــؤون ال،ـــ

جاا؛ والتم  ل ف   ف  األن ــــــــــــ أل المتصــــــــــــلأل  الحماا االنتخايتأل والتجمعاا والم انراا واالحتجا  - وهارجوا  
ــا تأل والخدماا العامأل وف  ن ذاا الحويمأل المحلتأل غ ر الرســـــمتأل؛ والب ذأل   ــتأل والو ذاا القضـــ ــتاســـ المناصـــــ  ال،ـــ
التمك نتأل الت  يجرج ف وا الم ـــاريأل والت  يحدالنا عوامل ي ـــمل مدف ســـامأل المرشـــح ن لانتخا اا ةو شـــاغل  

ورة لحرفأل التعب ر ويكوفن الجمءتاام وم،ـتوف القوال  النم تأل المناصـ  ال،ـتاسـتأل ةو العامألم والم،ـتوفاا المتصـ 
 والمواقا وال تم الت  يؤثر على م اريأل  ع  اليذاا ال،كانتأل ف  ال ؤون ال،تاستأل والعامألم 
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ةما فرقأل العمل المعنتأل   تاس عدم التم  ز والم،ـــــاواةم نت ـــــترف ف  ر اســـــتوا المكتيان اإلحصـــــا تان  - 22
فنلندام وفدعموا يل من يرنامم األمم المتحدة اإلنما   وميوضــــــــــــــتأل األمم المتحدة لحقوا  الوطنتان ف  ي رو و 

ــانم وف   ــرفن ال ان /نوفمبر   24اإلن،ـــــــــــ ــر  ةك ر من 2021ي ـــــــــــ م عقدا فرقأل العمل ةول اجتماع لوا حضـــــــــــ
 ولتألم مكتيا إحصا تا وطنتا وعدة من ماا ومؤس،اا  ح تأل ال   43مم ام وقد انضم إلى عضوفأل نذ  اليرقأل  70

ــخا  2030وةثناح اعتماال ه أل التنمتأل الم،ـــــــتدامأل لعام  - 23 م التزم رؤســـــــاح الدول والحكوماا التزاما راســـــ
 القضـاح على القوان ن وال،ـتاسـاا والممارسـاا التم  زفأل وجمتر ةشـكال التم  ز يما التزموا  مبدة عدم يرف ةحد  

يحـد من فومنـا لمـدف يـأث ر التم  ز على هلا الريـ م غ ر ةن عـدم يوفر إحصـــــــــــــــاحاا موثوقـأل عن التم  ز  
ــمل األ عاال اليراتأل الت  يوم فرقأل العمل   ــدج لتم وي ـ ــبل الكي لأل  التصـ ــل ال،ـ ــخا  وألفضـ الحتاة ال ومتأل لألشـ
ــياة التم  ز  ةشـــكال التم  ز الت  نتعر  لوا األشـــخا  ةو ناح ونوا ف  مختلا الروة الحتاة ومختلا ةسـ

ــار الجرا م المريكيأل يدافر الكرا تأل  المح ورة على النحو المحدال ف  ا لمعان ر الدولتأل لحقوا اإلن،ـــــــــانم وانت ـــــــ
ــدار ةحكام على مريكب وام والمواقا العامأل   وه اة الكرا تألم واإلياغ العام عن جرا م التم  ز والكرا تأل ويصـــــ

 مإةاح جماعاا األقلتاام وفعالتأل الجووال الوطنتأل الرامتأل إلى يعزفز عدم التم  ز والم،اواة 

وةثنـاح االجتمـاع الـذج عقـديـت يـل واحـدة من فرقتع  العمـلم ُةيل  األعضـــــــــــــــاح  ـاألنـدا  والمنتجـاا  - 24
المنوجتأل الت  نتع ن إعداالنام ونما نموذج اسـتقصـاح قصـ ر ووثتقأل إرشـااليأل عن جمر البتاناا اإلالارفأل إلنتاج 

 النوم المقترر المتم ل ف    إحصـاحاا عن الم ـاريأل وعن التم  زم وقد رح  األعضـاح على وجت الخصـو 
رم ويما يان مري يام سـ تضـمن يل واحد من  إعداال ن،ـخأل قصـ رة ون،ـخأل طوفلأل من اسـتبتان االسـتقصـاح المن،ـ 
نماذج االســتقصــاح األســاســ  عدةع ةســذلأل ةســاســتأل موصــى يوا نتع ن طرحوا الورفا ف  إطار اســتقصــاحاا ةعم  

ــتأل  انت ام  ــراا الر ت،ـــ ــد المؤشـــ ــأل لرصـــ ــافأل إلى ذلكم من المقرر إعداال إلياحأل فرصـــ واأقل يكليأل ممكنألم ويضـــ
اسـتبتان ةشـمل ي    طا يأل ةوسـر من جوان  يل ُ عد من األ عاال وفمكن للمكاي  اإلحصـا تأل الراايأل ف  ذلك 

 إجراح ذلك االستبتان يوصيت استقصاحم متخصصام

ستخدام البتاناا اإلالارفأل إلنتاج ووافر األعضاح على المقترر الداع  إلى إعداال مذيرة إرشااليأل عن ا - 25
ن من مجموعت ن من التوصـــتاام وســـتريز المجموعأل األولى  إحصـــاحاا عن الم ـــاريأل وعن التم  زم ســـتتكو 
على الم،ــــا ل ال ــــاملأل الم ــــتريأل ي ن جمتر مصــــاالر البتاناا المتصــــلأل  الُيعد محل االنتمامم م ل التحدياا  

التعاون وال قأل ي ن المكاي  اإلحصـا تأل والجواا المعنتأل المنتجأل   المتصـلأل  التن،ـ ر ي ن المؤسـ،ـاام ةو يعزفز
ــاالر يتاناا فراليأل   ــلأل يحدندا  مصــــــ ــا ل متصــــــ ــتاا  م،ــــــ ــتعنى المجموعأل ال انتأل من التوصــــــ للبتاناام ي نما ســــــ

  مجاالا اتاس مع نأل يندرج ف  إطار ذلك الُيعدم  ةو

إلرشـــــاال العمل المنوج  الذج نتع ن ال تام  ت  وةه رام ناق  األعضـــــاح إطارا ميا تمتا واتاســـــتا ةولتا - 26
على م،ــــتوف يل ُ عد من األ عاالم وُطل  من األعضــــاح يقديم يعلتقاا ومقترحاا يمكن للر ت،ــــ عن الم ــــاريع ن  
ــ نصـــــ  يري ز االجتماعاا المقبلأل لكل فرقأل عمل  لكل فرقأل عمل إالماجوا الحقا ف  ه أل عمل فرقتومام وســـ

المتصــــــلأل  أ عاال فراتأل محدالة محل االنتمامم وعلى اســــــتعرا  الم،ــــــي العالم   على يياالل الخبراا الوطنتأل
ــذلأل   ــعد الدول  واإلقلتم  والوطن  وعلى ةســــــــ ــلأل المتاحأل على الصــــــــ ــاحاا ذاا الصــــــــ ــتقصــــــــ ــاالر االســــــــ لمصــــــــ

قألم  االستقصاحاا الت  نني   استخداموا ينق أل ان اا لتصمتم نماذج استقصاحاا من، 
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 من أهداف التنمية المستدامة  16بتايا في االستاصا  المت لق بالهدف  مساهمة فتيق   -  جيم 
  2019كما ورال ف  التقرفر الذج قدمت فرفر يرايا إلى اللجنأل ف  الوريوا الحااليأل والخم،ــــــ ن ف  عام   - 27

(E/CN.3/2020/19  م شــــــــرع اليرفر ف  الم،ــــــــانمأل ف)  مياالرة يولى ين،ــــــــتقوا مكت  األمم المتحدة المعن
ــانم لم،ــــــــــاعدة جمتر الدول   ــتأل حقوا اإلن،ــــــــ  المخدراا والجرفمألم وارنامم األمم المتحدة اإلنما  م وميوضــــــــ

ــراا العالمتأل المتعلقأل  الود   ــاح على اإلياغ عن المؤشــ ــتدامأل  االعتماال    16األعضــ من ةندا  التنمتأل الم،ــ
ف  وضــر واهتيار ةالاةج ج دة   16ل الود  العام لمياالرة االســتقصــاح المتعلر  الود  على اســتقصــاحاام وفتم  

ــع د الوطن  من  ــع د الدول  ومم   لأل للواقر على الصـــــ ــاحاا قايلأل للمقارنأل على الصـــــ النواتأل يتتي إنتاج إحصـــــ
ــد التقـدم المحرة نحو ينيـ ذ الوـد    نموذج م وعلى وجـت التحـدـندم يوـد  المـياالرة إلى وضــــــــــــــر  16ةجـل رصــــــــــــ

اســتقصــاح يمكن للمكاي  اإلحصــا تأل الوطنتأل ةن يدرجت ف  االســتقصــاحاا الجارفأل لألســر المءت ــتأل من ةجل  
  االعتماال على استقصاحاام  16اإلياغ   كلج منت م عن مؤشراا الود  

من ست وحداا عن ة عاال الحويمأل وة عاالنا اليراتأل   16وفتألا استبتان استقصاح المتعلر  الود    - 28
الت  يحتل مكانأل مريزفأل ف  عمل فرفر يرايام والت  يمت ي   توا   ــــــــــــــكل ج د ف  يت  يت عن إحصــــــــــــــاحاا  
ــاالم والحويمألم وااليجار  األشـــــــخا م والعنام  ــاحم والتم  زم والي،ـــــ الحويمألم ون  إمكانتأل اللجوح إلى القضـــــ

ةندج هبراحم واهتياراا فوم   هضــر االســتبتان لعدة جوالا من االهتياراا الت  شــملت يق تما للجوالة على وقد
ــانمت هبرايوا ف    ــتاقاا إنما تأل متياننألم وقد ســـــــــ واهتياراا يجرفبتأل ف  ثمانتأل يلدان من مناطر مختليأل وســـــــــ

م ســــــانمت ثاثأل مكاي  إحصــــــا تأل وطنتأل من األعضــــــاح ف   2021 و  2020صــــــقل يلك األالاةم وف  عام   
ــتبتان ومن فرفر يرايام ن  مكاي  يونسم ويايو ف رالجم وي نتام ف   المياالرة من هال إجراح اهتيار فوم لاسـ

 هال يجرف  االستقصاح ف  ستاقايوا الوطنتألم

ــتبتان على اللجنأل ف  الوريوا   - 29 ــاح وُعر  االســ ــتقصــ ــتبتان االســ ــت أل النوا تأل الســ وقد ةُعدا اآلن الصــ
ا والجرفمـأل والمعوـد الوطن  الـ الـ أل والخم،ــــــــــــــ ن ف  التقرفر الـذج ةعـد  مكـت  األمم المتحـدة المعن  ـ المخـدرا

لإلحصــاح والج رانتا ف  المك،ــتك عن إحصــاحاا الجرفمأل والعدالأل الجنا تألم وفقر فرفر يرايا  أن االســتقصــاح  
نوف ر ةالاة عالتأل الجوالة يم اهتيارنا   ــكل ج د يمكن للبلدان ةن ي،ــتخدموا ل تاس التقدم المحرة على م،ــتوف 

ماال على اســـــتقصـــــاحاام وف ـــــجر اليرفُر المكاي ع اإلحصـــــا تأل الوطنتأل   االعت   16العدند من مؤشـــــراا الود  
على اسـتخدام يلك األالاةم وسـ واصـل فرفر يرايا التروفم السـتخدام االسـتقصـاح عن طرفر التعرفخ  ت ةك ر ف   
ــ لر  ت ةفرقأل العمل   مأل ف  إطار العمل المنوج  الذج يضـــ ــتخدع ــا ت والن ر ف  المنوجتأل الم،ـــ ــيو  ةعضـــ صـــ

 تمالتا عأل ل
  

 األنةطة المابلة لفتيق بتايا  -  راب ا  
ــ واصــــل فرفر يرايا العمل المنوج  الوام الذج شــــرعت نتت فرقتا العمل اللت ن يم 2022ف  عام  - 30 م ســ

ي ـــك لوما مؤهرا لانتمام يياعما  اليعد المتعلر  الم ـــاريأل ف  ال ـــؤون ال،ـــتاســـتأل والعامأل وااليعد المتعلر  عدم 
والم،ـــــــاواةم ون را لانتمام الكب ر الذج ةثاريت ةول فرقتان من ةفرقأل العملم ســـــــت،ـــــــتك ـــــــا فرفر يرايا التم  ز  

الير  المتاحأل إلن ــــاح ةفرقأل عمل ةهرف يعنى  األ عاال األهرف للحويمأل الت  ال ُي،ــــتخدم ف وا  عُد منوجتاا 
 عمل اليرفرم إحصا تأل معتر  يوا الولتام على النحو المب ن ف  الري زة األولى من ه أل

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/19
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ــاح واعتمدوا ه أل عمل جدندة لواليأل فرفر يرايا ال انتألم من األنمتأل  - 31 واآلن واعد ةن صــــــــــاغ األعضــــــــ
ــد اليرفر موارال يانتأل لتني ذ الريا ز ال ال الت  يقوم عل وا الخ أل  يعالتألم وفلزم يوف ر موارال   مكان ةن يح ـــــــ

ــاعـدة على اهتـيار األالواا المنوجـتأل الجـدـندة الت  مـالـتأل ويقنـتأل وموارال ع نـتأل لتحق ر ةنـدا  ي ــــــــــــــمـل الم ،ــــــــــــ
ســــت ورنا ةفرقأل العمل على الصــــع د الق رجم ويعزفز قدراا المكاي  اإلحصــــا تأل الوطنتأل على اســــتخدام يلك 
األالواام ويوســـــتر ن اا ةن ـــــ أل المناصـــــرةم واناح مجتمعاا على م،ـــــتوف ةعضـــــاح اليرفر وهارج ن اقت مر 

ــر ن اقا للجوا ا المعنتأل يبتاناا الحويمألم ويعتمد فعالتأل يني ذ ه أل عمل اليرفر الجدندة على المجتمر األوسـ
 نجار يلك الجووال الرامتأل لح د الموارالم

ــيت ويالأل األمم المتحدة   2015ةما يرنامم األمم المتحدة اإلنما  م الذج ع نتت اللجنأل ف  عام  - 32 يوصــــ
يرفر يرايام فوو نواصـــــــــل يقديم الدعم عن ي   إلى ةمانأل الداعمأل الم،ـــــــــؤولأل عن يقديم الدعم التقن  والمال  ل

ــاح 2020اليرفرم وف  عام  ــترايتج  الت  ةالا إلى اعتماال ةعضــ م العم البرنامم اإلنما   عملتأل التخ تط االســ
فرفر يرايا ه أل عمل جدندةم واض لر يدور المحرر الر ت،  للمذيرة اإلرشااليأل المتعلقأل  احصاحاا الحويمأل  

م يعاون البرنامم اإلنما     كل وث ر مر ةمانأل اليرفر لتن، ر 2021م وف  عام 19-يوف د  ف  عصر جا حأل
إن ـاح فرقأل العمل المعنتأل  الم ـاريأل وفرقأل العمل المعنتأل  التم  زم وف ل البرنامم اإلنما   ملتزما يدعم فرفر  

 فن ف  اللجنأل التوج وتأل لليرفرميرايا هال فترة والنتت ال انتألم وذلك  التعاون الوث ر مر األعضاح اآلهر 
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االعتتاف باااألعماااال التي قااام بهاااا فتيق بتايااا الم ني بااإحصاااااااااااا ا  الحوكماااة حتى  )ة( 
 ودعمها؛ اآلن

وركااائاهااا الثالم المتمثلااة في ال مال    2025-2020دعم خطااة عماال فتيق بتايااا للفتتة   )ة( 
 المنهجي، و:نمية الادرا ، والمناصتة؛ 

الت بيت عن آرائها بةاااااا ن خطة عمل أفتقة ال مل التاب ة لفتيق بتايا، بما في حل  فتقة  )ج( 
ال مل الم نية ب دم التمييا والمسااااواة، وفتقة ال مل الم نية بالمةااااركة في الةاااؤون الساااياساااية وال امة،  

 .2021:ةكيلهما في عام  تين :مالل
 


