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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثالثة والخمسون 

 2022آذار/مارس  1-4
 )ط( من جدول األعمال 4البند 

الن نننننا نننننة   النجنمن نينننننة  لنلن نلنبع  نتنننننالن نننننة  نةن را   بنننود 
 االقتصادي واالجتماعي المت لةة لالسياسا  والمجلس

   
 ة را  الجم ية ال ا ة والمجلس االقتصننادي واالجتماعي المت لةة لالسننياسننا     

 اللجنة اإلحصائية والمتصلة ل مل 
  

 تة ي  األ ين ال ام  
  

 موجز  
وللممارسات السابقة، يعرض هذا التقرير    2021/224وفقا لمقرر المجلس االقتصادي واالجتماعي  

ــات التي اة ذةلا الجمي ة العامة والمجلس في عا    ــ اســــــــ ، أو قبل ذلك، والتي 2021المقررات المتعلقة بالســــــــ
اإلحصــاة ةو ويرــلر التقرير أيلــا جلا اإلجراتات التي اة ذةلا أو ةقترحلا اللجنة و ــي ة  ةتصــل بعمل اللجنة  

اإلحصـــــــــــــاتات التابعة إلدارة الرـــــــــــــيوا االقتصـــــــــــــادية واالجتماع ة في األما ة العامة ةلب ة  ل ل ات الجمي ة  
 والمجلسو واللجنة مدعوة جلا اإلحاطة علما  بلذا التقريرو
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  ةد ة  -   أوال  

ــادي واالجتماعي  - 1 ــابقةو   2021/224أُعد هذا التقرير وفقا لمقرر المجلس االقتصــــ ــات الســــ والممارســــ
ــادي واالجتماعي في   ــات التي اة ذةلا الجمي ة العامة والمجلس االقتصــــ ــ اســــ ويعرض المقررات المتعلقة بالســــ

للوت أيلا علا اإلجراتات  ، أو قبل ذلك، والتي ةتصل بعمل اللجنة اإلحصاة ةو وُيسّلط التقرير ا2021عا  
التي اة ذةلا أو ةقترحلا اللجنة و ي ة اإلحصاتات التابعة إلدارة الريوا االقتصادية واالجتماع ة في األما ة 

 العامة ةلب ة  ل ل ات الجمي ة والمجلسو
  

 تنمية الةدرا  اإلحصائية  -  ثانيا  
 اإلج اءا  التي طلبت الجم ية ال ا ة اتخاذها -  ألف 

، بوجود ةفاوت في “اال ســـــــــجا  م  ال ب عة”المعنوا    75/220ســـــــــّلم  الجمي ة العامة، في قرارها   - 2
مدى ةوافر الب ا ات اإلحصـــاة ة األســـاســـ ة المتعلقة باألبعاد الميةة للتنم ة المســـتدامة و لـــرورة ةحســـلن هذ  

ودع  المجتم  الدولي والللـئات الم تصــــــــــــــة في مندومة األمم المتحـدة جلا مســــــــــــــاعدة   البـ ا ات  وعا وممـّا،
 البلداا النام ة في الجلود التي ةبذللا عن طريق ةقديم الدعم في مجال بنات القدرات والمساعدة التقن ةو

برــــــــــــــاا أةر الت لر الت نولوجي الســــــــــــــري  علا ةحقلق  75/316وحمـت  الجميـ ة العـامـة، في قرارهـا   - 3
أهداف وغايات التنم ة المســـــــــتدامة، الدولو األعلـــــــــات والجلات األعرى أـــــــــاح ة المصـــــــــلحة علا أا ةت ذ 
ججراتات متلـــــــــــافرة لمواأـــــــــــلة ةعزيز الت نولوج ات النا ـــــــــــئة ومصـــــــــــادر الب ا ات الجد دة و نات  دم ب ا ات 

ــاملة ل ــاتات مر ة و ـــ ــات الوطن ة وة وا قادرة  علا وإحصـــ ــراف من مااةص اإلحصـــ لجم   ومت املة ةعمل بإ ـــ
االســتجابة لل لص المتزا د والملّ  علا الب ا ات في أوقات ال وارو وعلا مفالة رســم مســار يفلــي جلا ةحقلق 

 أهداف التنم ة المستدامةو

برــاا االســتعراض الرــامل للســ اســات الذي يجري مل  75/233وأهاب  الجمي ة العامة، في قرارها   - 4
أر   ســــــنوات لا رــــــ ة التنفلذية من أجل ةنم ة مندومة األمم المتحدة، بمندومة األمم المتحدة جلا أا ةعز  

ــقة التي ةبذللا في القارة وأا ة  ــرااتلا م  أفري  ا و وع ة الجلود اإلقل م ة المنسـ واةم دعملا للمن قة م  جودة  ـ
 االحت اجات واألولويات المحددة ألفري  ا، م  الترملز بوجه عاص علا أمور منلا ةحسلن الب ا ات واإلحصاتاتو 

فري  ـا   الرــــــــــــــرااـة الجـد ـدة من أجـل ةنم ـة أ”المعنوا    75/322ومررت الجمي ـة العـامـة، في قرارهـا  - 5
، ةاالد الحاجة جلا ةوفلر الدعم للبلداا األفري  ة في مســــــــــــــاعللا جلا “التقد  المحر  في التنفلذ والدعم الدولي

ةنم ة قدرات المااةص اإلحصــــاة ة و ُدم الب ا ات الوطن ة من أجل مفالة ةوافر ب ا ات موةوقة ومصــــنفة وعال ة 
جم   ال  ا ات المعن ة في مندومة األمم المتحدة جلا الجودة في الوق  المناســـــص، ودع  الدول األعلـــــات و 

مواأـلة اإلسـلا  في مفالة الفعال ة والموةوة ة لعمل ة آل ة الرأـد التابعة لامم المتحدة عن طريق التعاوا في  
 جم  الب ا ات وةقل م األداتو

برـــــــــاا متابعة وةنفلذ ججراتات العمل المعّجل للدول   75/215وســـــــــّلم  الجمي ة العامة، في قرارها   - 6
الجزرية الصـ لرة النام ة )مسـار سـاموا( واسـتراة ج ة موريرـلوس لمواأـلة ةنفلذ بر امل العمل من أجل التنم ة 

لن الدول  المســتدامة للدول الجزرية الصــ لرة النام ة، بلــرورة ةحســلن جم  الب ا ات والتحللل اإلحصــاةي لتما
الجزرية الصـ لرة النام ة من الت   ط الفعال لتحقلق وةعقص النجا  في بلو  أهداف التنم ة المسـتدامة وغلرها 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/220
https://undocs.org/ar/A/RES/75/220
https://undocs.org/ar/A/RES/75/316
https://undocs.org/ar/A/RES/75/316
https://undocs.org/ar/A/RES/75/233
https://undocs.org/ar/A/RES/75/233
https://undocs.org/ar/A/RES/75/322
https://undocs.org/ar/A/RES/75/322
https://undocs.org/ar/A/RES/75/215
https://undocs.org/ar/A/RES/75/215
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من األهداف اإل ماة ة المتفق علللا دول ا ومتابعته وةقل مه، وأهاب ، في هذا الصـــدد، باألملن العا  أا يحدد، 
ــلة  في حدود الموارد المتاحة و الترـــــاور م  الدول  ــات وجم   م ا ات مندومة األمم المتحدة ذات الصـــ األعلـــ

وغلرها من الجلات أــــــاح ة المصــــــلحة المعن ة، المجاالت ذات األولوية في مســــــار ســــــاموا التي ال ةرــــــمللا 
نداي للحد من م اطر ال وارو للفترة  ، وأا يقو  فورا، في  2030-2015أهداف التنم ة المسـتدامة أو جطار سـد

ا، بوضــ  أهداف ومي ــرات لتلك المجاالت ذات األولوية م  ضــماا أوجه الت امل والت  ر حال ةحد د أي منل
 وةجنص اال دواج ةو

برــــــــــــــــاا التعــاوا بلن األمم المتحــدة   75/323والحدــ  الجمي ــة العــامــة م  التقــد ر، في قرارهــا   - 7
ــاةـ ة  والجمـاعـة ال ـاريبـ ة، الت  عـاوا القـاةم بلن األمم المتحـدة والجمـاعـة ال ـاريبـ ة في دعم بـنات القـدرات اإلحصــــــــــــ

والحصــــــول علا الب ا ات لتمالن الدول الجزرية الصــــــ لرة النام ة من االضــــــ يل بفعال ة با رــــــ ة الت   ط  
غلرهـا من األهـداف  والمـتابعـة والتقل م م مـا  تعلق بتنفـلذ وةت   النجـا  في ةحقلق أهـداف التنمـ ة المســـــــــــــــتدامـة و 

 اإل ماة ة المتفق علللا دول ا، و جع  علا اة اذ المزيد من ال  وات العمل ة لتعزيز هذا التعاواو

برــــــــــــــاا التعـاوا بلن األمم المتحـدة ومندمـة التعـاوا   75/324وأبر ت الجمي ـة العـامـة، في قرارهـا  - 8
االقتصـادي، أهم ة اإلحصـاتات العال ة الجودة باعت ارها أداة لتنفلذ األهداف اإل ماة ة وأهم ة التعاوا والرـرااة  
مســتقبي بلن مندمة التعاوا االقتصــادي و ــي ة اإلحصــاتات في هذا الصــدد، و ــجع  الرــي ة علا الندر  

 التقني والمالي جلا المندمة في ملداا اإلحصاتات، عند االقتلاتو  في ةقديم الدعم

برــــاا معلد األمم المتحدة للتدريص  2021/16و ــــج  المجلس االقتصــــادي واالجتماعي، في قرار    - 9
ــلة وضــــــــــ  برامل ةدريب ة في مجاالت   ــتدامة، وةعم م مندور وال حث، المعلدو علا مواأــــــــ منلا التنم ة المســــــــ

جنســا ي وةمالن المرأة، وفي اســت دا  الت نولوج ا الج رام ة الماا  ة والمعارف المســتمدة من الصــور الســاةل ة 
وم ا ات األمم المتحدة ذات الصـلة، لدعم عمل ة أـن  القرار القاةمة علا األدلة، ال سـ ما في مجال الحد من 

 م اطر ال واروو
 

 اإلج اءا  التي اتخذتها والمةت ح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وش بة اإلحصاءا  -  ءلا 
ــاة ة، في مقررها  - 10 ــددت اللجنة اإلحصــــــ (، علا الحاجة جلا ةعزيز E/2021/24)ا در  52/101 ــــــ

في مجاالت الرأــــــــد، وإعداد مي ــــــــرات أهداف التنم ة المســــــــتدامة، الدعم التقني والمالي للبلداا لبنات قدراةلا  
 وةحد ث الندم اإلحصاة ةو

وقد  رل الفريق الرم   المستوى للررااة والتنسلق و نات القدرات في مجال اإلحصاتات لرأد ع ة   - 11
ــتدامة لعا    ــاة ة في عمل ة لتحد ث ع ة عمل ملص ةاوا   2030التنم ة المســــــــــ العالم ة  التاب  للجنة اإلحصــــــــــ

لب ا ات التنم ة المســــتدامة، بلدف اســــتعراض ع ة العمل العالم ة المســــت ملة في الدورة ال امســــة وال مســــلن 
 (و25، الفقرة E/CN.3/2022/4)ا در  2024للجنة اإلحصاة ة في عا  

ن الوماالت المعني بمي رات أهداف التنم ة المستدامة، في جطار  وقد ُملف فريق ال برات المرترك بل  - 12
ع ة عمله المعتمدة، بامور منلا الترملز علا ةنفلذ جطار المي ــرات وة ادل ال برات وأفلــل الممارســات في  
مجال رأـــــــــــد أهداف التنم ة المســـــــــــتدامة، بما في ذلك علا المنصـــــــــــات الوطن ة ولوحات المتابعة والبوابات 

ذ  األهداف وغلرها من أدوات ةقل م التقد  المحر ؛ و قل الب ا ات المتعلقة باهداف التنم ة الم صــــــــــــصــــــــــــة لل
ــرات أهداف التنم ة  ــل بمي ـــــــــ ــن ث الب ا ات؛ ومعالجة الم رات في الب ا ات في ما  تصـــــــــ ــتدامة؛ وةصـــــــــ المســـــــــ

https://undocs.org/ar/A/RES/75/323
https://undocs.org/ar/A/RES/75/323
https://undocs.org/ar/A/RES/75/324
https://undocs.org/ar/A/RES/75/324
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/16
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/16
https://undocs.org/ar/E/2021/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/4
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(و وفي هذا الســ ا ، أ رــا فريق ال برات فرقة عمل معن ة بتقد رات 17قرة  ، الفE/CN.3/2022/2المســتدامة )
المناطق الصـــــــــ لرة لت ملة العمل الســـــــــابق الذي أ جز  فريق ال برات برـــــــــاا وضـــــــــ  مجموعة د  ا لعناأـــــــــر 
التصـــــن ث، وموجز وافا لمعا لر التصـــــن ث لجم   مي ـــــرات أهداف التنم ة المســـــتدامة، وةجم   فئات وأبعاد 

ــن ث ال ــاة ة  ةصـــــ ــ اســـــ ب ا ات المت عة حال ا  وةلك التي ةتوعا الوماالت الراع ة اة اعلا، وةجم   األولويات الســـــ
ــن ث  حســـــــــص مل ُبعد من أبعاد التصـــــــــن ث، وةجم   األدوات والمنلج ات المســـــــــت دمة حال ا  في مجال ةصـــــــ

اج ب ا ات أامر ةصــن فا  الب ا اتو ولتحســلن القدرة اإلحصــاة ة علا اســت دا  ةقد رات المناطق الصــ لرة في ج ت 
لمي ـرات أهداف التنم ة المسـتدامة، ةرـترك حال ا  ـي ة اإلحصـاتات واللجنة االقتصـادية واالجتماع ة ألمرياا 
اليةلن ـة ومن قـة ال حر ال ـاريبي وأــــــــــــــنـدو  األمم المتحـدة للســــــــــــــاـاا في جعـداد مجموعـة من دورات التعلم 

 (و24اإلل ترو ي )المرج   فسه، الفقرة 

قد واأـــل   ـــي ة اإلحصـــاتات االضـــ يل با رـــ ة بنات القدرات في مجال مي ـــرات أهداف التنم ة  و  - 13
ــتدامة في   ــد أهداف التنم ة المســــ ــرول منفذ دعما  لرأــــ ــاةل منلا مرــــ ــتدامة، بوســــ ــ ا  20المســــ بلدا  في أفري  ا وآســــ

ل  لبري ــا  ــا العدما وأ رلنــدا الرـــــــــــــمــال ــةو من قبــل و ارة ال ــارج ــة وال ومنولــث والتنم ــة بــالممل ــة المتحــدة   ومموت
اذلك ةدريص بالرـرااة م  مصـرف التنم ة ايسـلوي، واللجنة االقتصـادية واالجتماع ة ل ر ي آسـ ا، ومندمة   وأة   

 (و 28التعاوا والتنم ة في الملداا االقتصادي، و نك التنم ة األفريقي و رمات آعرين )المرج   فسه، الفقرة 

حصـــــاتات وال  ا ات التســـــعة األعرى التابعة لاما ة العامة ةعاو لا الوةلق في وواأـــــل   ـــــي ة اإل - 14
مي لن   10مجال ةنم ة القدرات اإلحصــاة ة من عيل البر امل المرــترك لحســا  األمم المتحدة للتنم ة ال ال  

لمدة ســـنة واحدة،   دوالر المتعلق باإلحصـــاتات والب ا ات، الذي منحته اللجنة التوجلل ة لحســـا  التنم ة ةمد دا
 (و16، الفقرة E/CN.3/2022/3) 2020مللوا دوالر حتا  لاية عا   1,5م  ةمويل جضافي قدر  

، اضــ لع   ــي ة اإلحصــاتات با رــ ة لتنم ة القدرات اإلحصــاة ة  “آ  ة الب ا ات”وفي جطار م ادرة  - 15
مولومب ا، وذلك بتمويل من حاومة جي ال او وقدم  الرــــــي ة أيلــــــا الدعم للعمل في بن يدي  في الســــــن ال و 

ــادية   ــيوا االقتصــ ــرول إلدارة الرــ ــي  والتنم ة من عيل مرــ ــتئما ي للســ ــندو  األمم المتحدة االســ في جطار أــ
دة التمويل من أجل  واالجتماع ة مرــترك بلن الرــعص ومعني باالســتراة ج ات القاةمة علا األدلة والمتســقة وجل 

، من المتوق  أا  تمان الرــــــــــــــرمــات األســـــــــــــــاســــــــــــــلوا في م ــادرة 2022و وفي عــا   2030ةنفلــذ ع ــة عــا   
ــام ة بدعم مالي مزيد من الجلات الما حة   ”آ  ة ــاط والتفاعل م  بلداا جضـــــ ــتوى النرـــــ الب ا ات“ من  يادة مســـــ

 (و29-28علا أعلد ةناةي )المرج   فسه، الفقرةاا  

ــي - 16 ــل   ـــ ــاتات العمل م  مممللن من أامر من  وواأـــ ومالة جقل م ة ودول ة   25بلدا و  25 ة اإلحصـــ
  اســــــــــــــُتحدة  في أيار/  ( 1) من عيل هلئة ةعاوا معن ة باســــــــــــــت دا  الب ا ات اإلدارية لاغراض اإلحصــــــــــــــاة ة

د بلا في ة   2020 ما و نفلذ ع ة عا  لتلب ة الحاجة الملحة جلا ب ا ات أامر ةصن فا  وأفلل ةوقلتا  ل ي ُيستر و
ــاديــةو  19-، ومــذلــك لمواجلــة جــاةحــة مرض فلروس مورو ــا )اوفلــد2030 ( وآةــارهــا االجتمــاع ــة واالقتصـــــــــــــ

و اإلضـــــــــافة جلا ذلك، ةقود  ـــــــــي ة اإلحصـــــــــاتات، بالتعاوا الوةلق م  اللجاا اإلقل م ة ومااةص المنســـــــــقلن  
ي ــــــــرات أهداف التنم ة المســــــــتدامة الم  ملن، مرــــــــروعا لحســــــــا  التنم ة برــــــــاا الب ا ات اإلدارية المتعلقة بم

 (و32-30المصنفة في أفري  ا، وآس ا والمح ط اللادئ، وأمرياا اليةلن ة )المرج   فسه، الفقرات 

 __________ 

 ةرارك في عقد هلئة التعاوا هذ   ي ُة اإلحصاتات والررااة العالم ة لب ا ات التنم ة المستدامةو (1) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/2
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/3
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واأـــــل  الرـــــ اة العالم ة لميســـــســـــات التدريص اإلحصـــــاةي، التي ُأ رـــــئ  لتلب ة الم الص المتعلقة و  - 17
ــد أ   2030بتوفلر الب ا ات الواردة في ع ة عا   ــتدامة، عمللا علا ةعزيز التدريص ورأــــــــ هداف التنم ة المســــــــ

المجاالت الرة ســ ة لصحصــاتات الرســم ةو وة  ي الرــ اة مواضــ   في مجال التدريص اإلحصــاةي ةتعلق  في
ــاة ــة الوطن ــة، وإقــامــة  ــــــــــــــ اــة من ممــارســــــــــــــي التعلم اإلل ترو ي   بــاالحت ــاجــات المحــددة للماــاةــص اإلحصـــــــــــــ

)المرج   فســه،   2030يب ة، واإللما  بالمســاةل اإلحصــاة ة في ســ ا  ع ة عا   جل ترو  ة للدورات التدر  و وابة
 (و41-35الفقرات 

ــاةللن  - 18 ــ اة العالم ة لموحفي الب ا ات واإلحصــ ــاتات الرــ ــي ة اإلحصــ ــافة جلا ذلك، أطلق   ــ و اإلضــ
ــعا جلا ــل االجتماعي التي ةســ ــاةل التواأــ ــاط الجماعة الملن ة الموجودة علا وســ ــلر  رــ ــاعدة   بلدف ة ســ مســ

الحاومات الوطن ة علا بنات  دم وطن ة مر ة ومســـــــــــتدامة للب ا ات والمعلومات من أجل التنفلذ التا  ألهداف  
 (و44-42التنم ة المستدامة )المرج   فسه، الفقرات 

وواأــــل الفريق العامل المرــــترك بلن األما ات المعني باســــتقصــــاتات األســــر المي رــــ ة ةقديم الدعم  - 19
للبلداا في وضــ  برامل وطن ة  ــاملة وفعالة الســتقصــاتات األســر المي رــ ة، بوســاةل منلا ةوةلق الممارســات 
ــعلد ن الوطني  ــال علا الصـــــــــــ ــلق، والت وير المنلجي، والترويل واالةصـــــــــــ الجلدة والتحديات المتعلقة بالتنســـــــــــ

 (و50-45واإلقل مي )المرج   فسه، الفقرات 
  

 المفتوحة البيانا    -  ثالثا  
 اإلج اءا  التي طلبت الجم ية ال ا ة اتخاذها -  ألف 

برـــــاا ةســـــ لر ة نولوج ات المعلومات واالةصـــــاالت   75/202الحد  الجمي ة العامة، في قرارها   - 20
 د للب ا ات الرقم ة وةحقلق عاةدات منه ألغراض التنم ة المســــــــــتدامة، أا جيجاد أســــــــــوا  للحجم الســــــــــري  التزا

 دفعاا علا  حو م رد ةوللد ال  مة، وأقرت بال  ر المتممل في جماا  ة أا ةســـلم الرقمنة في ارةفال مســـتوى 
عد  المســـــاواة، ومذلك بالدور اللا  الذي يقو  به فت  با  الوأـــــول جلا الب ا ات في ة ســـــلر ةحقلق مااســـــص  

  ة المستدامة في بلداا مملرةوابلرة في الموأول ة والتنم

برـــــــاا أةر الت لر الت نولوجي الســـــــري  علا ةحقلق  75/316و ـــــــجع  الجمي ة العامة، في قرارها  - 21
ــول جلا المناف ــبل الوأــ ــتدامة، علا الترويل للحلول الرقم ة من عيل ســ   العامة  أهداف وغايات التنم ة المســ

الرقم ة واســـــــــــــت داملا، بما يرـــــــــــــمل البرامج ات المفتوحة المصـــــــــــــدر، والب ا ات المفتوحة، والمعا لر المفتوحة  
 والمحتويات المفتوحة التي ةمتمل للقوا لن الدول ة والمحل ة، ةح  قا  ألهداف التنم ة المستدامةو

 
 حصائية وش بة اإلحصاءا اإلج اءا  التي اتخذتها والمةت ح أن تتخذها اللجنة اإل -  لاء 

ــاة ة في دورةلا المالمة وال مســـلن ةقرير الفريق العامل المعني   - 22 ــا  علا اللجنة اإلحصـ ســـ اوا معروضـ
ــة ) المفتوحــ ــات  ــا ــ ــالب ــ ــديم ةوجللــــ E/CN.3/2022/27بــ ةقــ ــار  ــال الفريق في جطــ التقرير أعمــ ات  (و ويعرض 

المااةص اإلحصــــــــاة ة الوطن ة برــــــــاا الممارســــــــات المتصــــــــلة بالب ا ات المفتوحة في ج تاج اإلحصــــــــاتات   جلا
ــات   ــل الممارســـ ــ   ممل الب ا ات المفتوحة ةلقاة ا وأفلـــ ــم ةو وةتعلق التوجللات الواردة في التقرير بمواضـــ الرســـ

ــ لل البلني و م ــاا ةرع ل الب ا ات؛ وةوجللات متعلقة بقابل ة الترـ ــل الب ا ات التول ؛ ة؛ وحاالت  برـ وذج لنلـ
 االست دا  م ما  تعلق بإحصاتات المستوى المحلي المفتوحةو

https://undocs.org/ar/A/RES/75/202
https://undocs.org/ar/A/RES/75/202
https://undocs.org/ar/A/RES/75/316
https://undocs.org/ar/A/RES/75/316
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/27
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 إحصاءا  الفة  واأل ن الغذائي  -  رال ا  
 اإلج اءا  التي طلبت الجم ية ال ا ة اتخاذها -  ألف 

ــّلم  الجمي ة العامة، في قرارها  - 23 ــات علا  75/230ســـــ برـــــــاا ةنفلذ عقد األمم المتحدة المالث للقلـــــ
ــعلد الوطني من أجل   (،2027-2018الفقر ) ــد علا الصــــــــ ــاة ة وُ دم الرأــــــــ باهم ة ةعزيز القدرات اإلحصــــــــ

سـص وموةو  بلا ومصـنفة، وةسـ لر ضـماا جماا  ة الوأـول جلا ب ا ات عال ة الجودة ومتاحة في الوق  المنا
ــات  ــتراة ج ات مبت رة وفعالة للقلــــ ــرااات وةعزيز الت ادل العالمي لاف ار وال برات، وعرض م ادرات واســــ الرــــ

 علا الفقر والحد من أوجه التفاوت داعل البلداا وم ما بلنلا وإيجاد فرص العمل اليةق للجم  و

أهم ة اســت دا  المي ــرات المتعددة األبعاد ووضــ  مقا  س   وفي القرار  فســه، أادت الجمي ة العامة - 24
لة لم  اس الناةل المحلي اإلجمالي، وذلك   ـفافة ل  اس التقد  المحر  علا در  التنم ة المسـتدامة ة وا مامّد
لصحاطة فعل ا بالواق  الذي يي رــــــــه الســــــــااا في جم   البلداا النام ة، والقلــــــــات علا الفقر بجم   أ ــــــــااله  

 ، بما في ذلك الفقر المدق ، والحد من أوجه عد  المســــــاواة في مل مااا وفقا ل  ة التنم ة المســــــتدامة وأبعاد
، و جع  مندومة األمم المتحدة علا مواألة دعم البلداا النام ة في ةنم ة القدرات في مجاالت  2030لعا  

ــن فلا، ووضـــ  ا ــاة ة وطن ة، وةحللل الب ا ات وةصـ ــ اســـات، وةعم م أهداف التنم ة من قبلل جقامة ُ دم جحصـ لسـ
المسـتدامة في ال  ط واالسـتراة ج ات اإل ماة ة الوطن ةو وعيوة علا ذلك، أادت الجمي ة العامة أهم ة حرـد  
المزيد من الدعم المحلي للوفات بالتزامات المســــاعدة اإل ماة ة الرســــم ة، بســــبل منلا  يادة الوعي العا  وةوفلر 

 ة بفعال ة المعو ة وةحقلق  تاةل ملموسةوالب ا ات المصنفة المتعلق

برــاا التنم ة الزراع ة واألمن ال ذاةي والت ذية، علا  75/235و ــجع  الجمي ة العامة، في قرارها  - 25
وية والب ا ات الل مة والحوس ة  ة بلق أحدو ة نولوج ا المعلومات ممل اإل تر   والندم النقالة واألرأاد الج

الســــــحاب ة وأامرها ميتمة في الندم الزراع ة لدعم جلود أأــــــحا  الح ا ات الصــــــ لرة والمزارعلن األســــــريلن 
لزيادة قدرةلم علا الت  ث و يادة ج تاجلتلم وإ راداةلم، وإ ـــــــراالم في وضـــــــ  ع ط ال حث واالبت ار م  الحد  

 من ايةار البلئ ة السلب ةو
 

 اإلج اءا  التي اتخذتها والمةت ح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وش بة اإلحصاءا  -  لاء 
، لدعم الجلود الرام ة جلا ةنفلذ أ رــــ ة لتنم ة القدرات اإلحصــــاة ة  “آ  ة الب ا ات”اســــُت دم  م ادرة  - 26

ســــــــــــــ مـا م مـا  تعلق   أعي (، م  الترملز علا مي ــــــــــــــرات الفقر، وال 15في بن يدي  ومولومبـ ا )ا در الفقرة 
 و( 2) باألساللص المت عة في ةقد رات المناطق الص لرة واست دا  مصادر الب ا ات الج رام ة الماا  ة

وقد حرـــــــدت مندمة األغذية والزراعة لامم المتحدة موارد عارجة عن الملزا  ة إلحصـــــــاتات األمن  - 27
علا األمن   19-(و وعيوة علا ذلـك، ولتقل م أةر فـا ــــــــــــــ ـة موفلـد24، الفقرة  E/CN.3/2022/23ال ـذاةي )

ال ذاةي والحصـــــــــول علا ال ذات وأســـــــــ ا  ذلك األةر، أجرت مندمة األغذية والزراعة لامم المتحدة ةقل مات 
 ذاةي باســــت دا  م  اس المعا اة من ا عدا  األمن ال ذاةي، الذي  دعم مي ــــر ســــريعة مت ررة ال عدا  األمن ال

ــتدامة  ــد دو وقد ُمّ ث  موذج  2-1-2هدف التنم ة المســـ ــار ا عدا  األمن ال ذاةي المعتدل أو الرـــ ــاا ا ترـــ برـــ

 __________ 

-https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/data-for-now رد المزيـد من المعلومـات علا الرابط التـالي    (2) 

in-Bangladesh     وhttps://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/data-for-now-in-Colombia و 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/230
https://undocs.org/ar/A/RES/75/230
https://undocs.org/ar/A/RES/75/235
https://undocs.org/ar/A/RES/75/235
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/23
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/data-for-now-in-Bangladesh
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/data-for-now-in-Bangladesh
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/data-for-now-in-Colombia
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علا قدرة األســـر المي رـــ ة علا الحصـــول علا  19-االســـتقصـــات ال اص بالم  اس لتب اا أةر جاةحة موفلد
ال ذات، وذلك بإدعال ةعد ل ط؛ ث علا الفترة المرجي ة لاســــئلة المتصــــلة بالم  اس وعلا أــــ اغتلا برــــال 

 (و63يجعللا أامر فعال ة في رأد اةجاهات ا عدا  األمن ال ذاةي م ما  تعلق بالجاةحة )المرج   فسه، الفقرة 
  

 البيانا  واإلحصاءا  الصحية  -   خا سا  
 اإلج اءا  التي طلبت الجم ية ال ا ة اتخاذها -  ألف 

ــة ال ارج ة  ةعزيز ”المعنوا    75/130أهاب  الجمي ة العامة، في قرارها   - 28 ــ اســ ــحة العالم ة والســ الصــ
، بالدول األعلـــات  “للجم  قدرة الندا  الصـــحي علا الصـــمود من عيل ةوفلر رعاية أـــح ة م ســـورة الت لفة 

جلا ةوســــــــــ     ا  الجلود الرام ة جلا ةعزيز  دم المعلومات الصــــــــــح ة وجم  ب ا ات موةوقة جلدة وحســــــــــنة  
التوقل ، بما في ذلك اإلحصــاتات الحلوية، م  ةصــن فلا حســص الدعل و ول الجنس والعمر والعر  واألأــل  

رافي، وغلر ذلك من ال صــاةل الملمة في الســ اقات  اإلةني والوضــ  من حلث اللجرة واإلعاقة والموق  الج 
الوطنـ ة علا النحو الم لو  لرأــــــــــــــد ما يحر  من ةـقد  والوقوف علا الم رات في اإل جـا  العـا  الرــــــــــــــامل  
لجم   أهداف التنم ة المسـتدامة المتصـلة بالصـحة، م  حماية عصـوأـ ة الب ا ات التي يمان ر  لا باألفراد،  

اتات في دعم الت   ط القاةم علا األدلة في الق ال الصـــــحي ورأـــــد ايةار وللـــــماا أا ُةســـــت د  اإلحصـــــ 
في مســـــــتويات العرض وال لص من ال دمات الصـــــــح ة، وة ســـــــلر التقد   حو   19-المترة ة علا جاةحة موفلد

 و2030ةحقلق الت   ة الصح ة الراملة، ةمر ا م  ع ة التنم ة المستدامة لعا  

ــارت الجميـ ة العـامـة، ف - 29 ــاا ةنفـلذ  ـتاةل ميةمر القمـة العـالمي للتنمـ ة    75/151ي قرارهـا وأ ــــــــــــ برــــــــــــ
االجتماع ة و تاةل دورة الجمي ة العامة االســــــــــتمناة ة الرابعة والعرــــــــــرين، جلا اعتماد الجمي ة للتن    الحادي  

ال الصــــح ة ذات الصــــلة، الذي  دعل حلز النفاذ في  عرــــر للتصــــن ث اإلحصــــاةي الدولي لامراض والمرــــا
 و2022اا وا الما ي/ نا ر   1

ةمت  الجم   بال صــــــــر  اإلســــــــرال بالعمل من ”المعنوا  75/310ودع  الجمي ة العامة، في قرارها  - 30
، فريق ال برات المرــترك بلن الوماالت المعني بمي ــرات أهداف التنم ة “أجل ةحقلق أهداف التنم ة المســتدامة

المســـــتدامة جلا أا يســـــتعرض وي حث ضـــــمن جطار المي ـــــرات العالم ة ألهداف التنم ة المســـــتدامة في الدورة  
، المي ـراتد العالم ة الممانة برـاا أـحة  2025السـادسـة وال مسـلن للجنة اإلحصـاة ة المقرر عقدها في عا   

ــالم ـــة  العل  ــة العـ ، المعنوا  2020آ /أغســــــــــــــ س    3الميرخ    4-73وا المـــدرجـــة في قرار جمي ـــة الصــــــــــــــحـ
  رعاية أـــحة العلوا المت املة والمرمزة علا الناس بما في ذلك العما وضـــعف ال صـــر الممان ةوقللما“،  ”عدمات 

لا في ع ة التنم ة ا ل ة لرأـد التقد  المحر   حو بلو  غاية ”ةمت  الجم   بال صـر“ واإلبي  عنه ومسـاهماة 
 و2030المستدامة لعا  

برــــــــــاا األبعاد االجتماع ة للرــــــــــرااة    2021/9ودعا المجلس االقتصــــــــــادي واالجتماعي، في قرار    - 31
اا األفري  ة في ما ةبذله الجد دة من أجل ةنم ة أفري  ا، الرـــــرماتو اإل ماةللن جلا االســـــتمرار في مســـــاعدة البلد

من جلود لتعزيز الندم الصـــــح ة الوطن ة بوســـــاةل  ـــــتا منلا ةوفلر المعلومات والب ا ات الصـــــح ة الموةوقة، 
و ـج  البلداا األفري  ة علا ة م ث جلودها لتعزيز قدرة الندم اإلحصـاة ة دوا الوطن ة والوطن ة من أجل ج تاج 

لمناســــص لرأــــد الســــ اســــات واالســــتراة ج ات اإل ماة ة الوطن ة وةنفلذ  جحصــــاتات ومي ــــرات موةوقة وفي الوق  ا 
  االلتزامـات المتعلقـة بتحقلق جم   أهـداف التنم ـة المســـــــــــــتـدامـة، وحـث البلـداا والمندمـات المـا حـة، بمـا في ذلـك

https://undocs.org/ar/A/RES/75/130
https://undocs.org/ar/A/RES/75/130
https://undocs.org/ar/A/RES/75/151
https://undocs.org/ar/A/RES/75/151
https://undocs.org/ar/A/RES/75/310
https://undocs.org/ar/A/RES/75/310
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/9
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/9
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ــاة ة الدول ة واإلقل م ة علا دعم البلداا األفري  ة في ةعزيز ا لقدرات  مندومة األمم المتحدة، واألوســـاط اإلحصـ
 اإلحصاة ة دعما  للتنم ةو

 
 اإلج اءا  التي اتخذتها والمةت ح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وش بة اإلحصاءا  -  لاء 

سـ اوا معروضـا علا اللجنة اإلحصـاة ة في دورةلا المالمة وال مسـلن ةقرير مندمة الصـحة العالم ة  - 32
  “ ة لتت   أهداف التنم ة المســتدامة المتصــلة بالصــحة اإلحصــاتات الصــح ة  ةعزيز الندم اإلحصــاة ”المعنوا  

(E/CN.3/2022/13  و وةبلن مندمة الصـــــــــــحة العالم ة في التقرير األعمال التي اضـــــــــــ لع  بلا  ـــــــــــي ة)
في ذلك ج رــــــــات مرمز جد د لندا  الب ا ات والتحلليت التابعة لمندمة الصــــــــحة العالم ة المنرــــــــاة حد ما، بما  

المعلومات الج رام ة، ووحدة  دم المعلومات الصــــــح ة، ووحدة رأــــــد اإل صــــــاف في مجال الصــــــحة؛ وإعداد 
 موذج اســـــتقصـــــاةي عالمي جد د؛ وةحد د مي ـــــر مرمتص منقت  ومحدتو للت   ة الصـــــح ة الرـــــاملة؛ ووضـــــ  

ت الصــــحة العالمي الجد دو وعيوة علا ذلك، ةســــلط  اســــتراة ج ة  م  ة لندم معلومات الصــــحة؛ ومرمز ب ا ا
ــادية   مندمة الصـــــــــــحة العالم ة اللـــــــــــوت علا العمل الراةد الذي ُأ جز، بالتعاوا م  جدارة الرـــــــــــيوا االقتصـــــــــ

ل ل دولة علــــــو، مصــــــنفة    19-واالجتماع ة، برــــــاا  ماذج لتقد رات  يادة الوم ات المفرطة المرة  ة باوفلد
ــادر في ميةمر القمة المعني بحوممة حســـــــص الجنس والعمرو ويقد  ا ــا معلومات عن الب اا الصـــــ لتقرير أيلـــــ

ــاا  ــلر جلا اعتزا  عقد ميةمر دولي جد د برــــــ ــح ة وعن الم ادئ المتعلقة بت ادل الب ا ات، ويرــــــ الب ا ات الصــــــ
 اإلحصاتات الصح ةو

  
 إحصاءا  الت ليب  -  سادسا  

 اإلج اءا  التي طلبت الجم ية ال ا ة اتخاذها -  ألف 
ــ اغة ع ط  ”المعنوا    75/155أهاب  الجمي ة العامة، في قرارها   - 33 محو األم ة من أجل الح اة  أـــــــ

، بالحاومات علا جم   المســــــتويات أا ةقو ، حســــــص االقتلــــــات، بتعبئة الموارد لتعزيز ة اســــــات  “المســــــتقبل
ــاتات ةـ اس   اإللمـا  ـبالقراتة وال ـتاـبة، واالســــــــــــــتممـار في  دم معلومـات جدارة التعل م وفي قـدرات جدارة  وإحصــــــــــــ

 الب ا ات وفقا للقدرات المال ة وال ررية ل ل دولةو
 

 اإلج اءا  التي اتخذتها والمةت ح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وش بة اإلحصاءا  -  لاء 
في دورةلا المالمة وال مســلن ةقرير معلد اإلحصــات التاب   ســ اوا معروضــا علا اللجنة اإلحصــاة ة   - 34

(و ويرـــــــلر المعلد E/CN.3/2022/15لمندمة األمم المتحدة للتر  ة والعلم والمقافة عن جحصـــــــاتات التعل م )
ي ـــــــرات أهداف التنم ة المســـــــتدامة لعامي في التقرير جلا وضـــــــ  ة م مرجي ة وطن ة لمي ـــــــرات م تارة من م

و ويقد  التقرير، علا وجه ال صـــــوص، معلومات أســـــاســـــ ة عن اللدف الرة ســـــي وال  وات  2030و   2025
التي اة ذها المعلد لترـج   البلداا علا ةقديم أهداف ةممل مسـاهماةلا في الجلود العالم ة الرام ة جلا ةحقلق 

 و2030بحلول عا   4اللدف 
  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/13
https://undocs.org/ar/A/RES/75/155
https://undocs.org/ar/A/RES/75/155
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/15
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 اإلحصاءا  الجنسانية  -  سال ا  
 اإلج اءا  التي طلبت الجم ية ال ا ة اتخاذها -  ألف 

برـــــاا ةعزيز التدابلر المت ذة علا الصـــــعلد ن الوطني  156/ 75 ـــــجع  الجمي ة العامة، في قرارها   - 35
ــات والفت ات،  19- ر مرض فلروس مورو ا )اوفلد والدولي من أجل التصـــــدي علا وجه الســـــرعة لتاةل  ( علا النســـ

ــنفة م ما  تعلق بتاةلر موفلد  وجلود   19- الدولو علا جم  ب ا ات عال ة الجودة ودة قة التوقل  وموةو  بلا ومصــ
 التصدي له والتعافي منه للماا ةحد د التحديات التي ةواجللا النسات والفت ات ومعالجتلا علا  حو ميةمو 

برــاا االةجار بالنســات والفت ات، ضــرورة ال  ا  بصــورة   75/158وأادت الجمي ة العامة، في قرارها   - 36
منتدمة بجم  ب ا ات مصــــــنفة حســــــص  ول الجنس والســــــن وغلرهما من العوامل ذات الصــــــلة، وأحاط  علما 

ــرات مح ــ  منلج ات موحدة ومي ـــــ ددة دول ا، و ـــــــجع  الحاومات علا ةعزيز ة ادل المعلومات والقدرة  بوضـــــ
 علا جم  الب ا ات باعت ار ذلك وسللة لتعزيز التعاوا في مجال ماافحة االةجار بال ررو

لرام ة جلا القلــات علا  اســور برــاا ملــاعفة الجلود ا  159/ 75وطلب  الجمي ة العامة، في قرارها   -   37
الوالدة، جلا األملن الـعا  أا يـقد  جلا الجميـ ة الـعاـمة في دورةـلا الســــــــــــــابـعة والســـــــــــــ علن في جطـار البـند المعنوا  

 ”النلوض بالمرأة“ ةقريرا   امي  تلمن جحصاتات محددة مست ملة و  ا ات مصنفة براا  اسور الوالدةو 

برــــــاا ة م ث الجلود العالم ة من أجل القلــــــات علا  75/160ارها  وأهاب  الجمي ة العامة، في قر  - 38
ــل ة لص او، بالدول أا ةلــــــ  طراةق ومعا لر موحدة لجم  الب ا ات برــــــاا ةرــــــويه  ــات التناســــ ةرــــــويه األعلــــ

المحر  في القلات علا هذ  الممارسة علا األعلات التناسل ة لص او وةل  مي رات جضام ة ل  اس التقد  
 حو فعال، وحم  المجتم  الدولي علا الوفات بالتزامه بدعم البلداا النام ة في ةعزيز قدرة مااةبلا اإلحصاة ة  
ــنفة، م  مفالة المل  ة  ــنة التوقل  وموةوقة ومصــــ وُ ُدم ب ا اةلا الوطن ة علا ةوفلر ب ا ات رم عة الجودة وحســــ

لتقد  المحر  في القلات علا ةرويه األعلات التناسل ة لص او ورأد و و اإلضافة جلا ذلك، الوطن ة لدعم ا
جددت الجمي ة العامة طلبلا جلا األملن العا  باا يقد  جلللا في دورةلا السابعة والس علن ةقريرا متعمقا متعدد 

قلــــــات علا ةرــــــويه األعلــــــات  الت صــــــصــــــات قاةما علا األدلة م ما  تعلق بامور منلا التقد  المحر  في ال
 التناسل ة لص او والتوأ ات المتصلة بذلكو

ــاا ة م ث الجلود الرام ة جلا من  العنف ضــــــد    75/161و ــــــجع  الجمي ة العامة، في قرارها   - 39 برــــ
أا ةقو  برال منلجي بجم  وةحللل و رر الب ا ات النسات والفت ات بجم   أ االه والقلات عل ه، الدولو علا 

ــات والفت ات، م   ــد النسـ ــاال العنف ضـ ــاا جم   أ ـ ــات، ب ا ات جدارية برـ ــنفة، بما في ذلك، عند االقتلـ المصـ
افالة عصــوأــ ة وســرية المعلومات المتعلقة باللــحايا والمحافدة علللماو وفي القرار  فســه، أهاب  الجمي ة  

ذات الصــــــــــــلة في مندومة األمم المتحدة مواأــــــــــــلة دعم الدول، بنات علا طلبلا، في   العامة بجم   ال  ا ات
ةجم   المعلومات الملمة برــاا العنف ضــد النســات والفت ات وةحد ملا با تدا  وةوع ة جم   الجلات أــاح ة  

 المصلحة المعن ة بوجود قاعدة ب ا ات األملن العا  العالم ة المتعلقة بالعنف ضد المرأةو 

برـاا  واج األطفال والزواج الم ار والزواج باإلارا ،  75/167و ـجع  الجمي ة العامة، في قرارها   - 40
اـ اـ ات األمم المتحـدة وومـاالةلـا والمندمـات اإلقل مـ ة ودوا اإلقل مـ ة المعنـ ة والجلـات الفـاعـلة األعرى وآلـ ات 

ــاة ة الوطن ة في  حقو  اإل ســـــ  ــات والوماالت اإلحصـــ ــلة التعاوا م  الدول األعلـــ ــلة علا مواأـــ اا ذات الصـــ
ةعزيز  دم الب ا ات واإلبي  وةنم ة قدراةلا من أجل ةحللل ورأــد التقد  المحر  أــو  ج لات ممارســة  واج 
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دلة عنلاو وفي القرار  فســــــه، األطفال والزواج الم ار والزواج باإلارا  وةقديم التقارير العلن ة المســــــتندة جلا األ
 ـــــــــــجع  الجمي ة المجتم  الدولي علا الوفات بالتزامه في مجال دعم البلداا النام ة في ةعزيز قدرة المااةص 
اإلحصـاة ة الوطن ة و دم ب ا اةلا علا ضـماا ةوفلر ب ا ات رم عة الجودة وحسـنة التوقل  وموةوقة ومصـنفة، 

ــ ا   واج األطفال والزواج الم ار م  مفالة المل  ة الوطن ة في دعم و  ةت   التقد  المحر ، بما في ذلك في ســـ
والزواج ـباإلارا و وعيوة علا ذـلك، طلـب  الجميـ ة العـامـة جلا األملن العـا  أا يقـد  جلللـا، قـبل ا تلـات دورةلـا 

ــتند جلا األدلة، عن التقد  المحر  في ج لات ممارســـــة  و  ــ علن، ةقريرا  ـــــامي، يســـ ــادســـــة والســـ اج األطفال  الســـ
، ومذلك عن 19-والزواج الم ار والزواج باإلارا  علا الصـــعلد العالمي، بما في ذلك في ســـ ا  جاةحة موفلد

ــات المتزوجات بالفعل  ــة ودعم الفت ات والنسـ ــ ة للبرامل الرام ة جلا ج لات هذ  الممارسـ ــات بالنسـ ــل الممارسـ أفلـ
 اليةي ةلررا منلاو

برـــاا ةعم م مراعاة المندور الجنســـا ي  2021/7الجتماعي، في قرار   وســـّلم المجلس االقتصـــادي وا - 41
في جم   ســـ اســـات مندومة األمم المتحدة و رامجلا، باهم ة ةعزيز القدرات المتعلقة بالتنســـلق داعل مندومة  
األمم المتحدة م ما  تصــــــــل بتعم م مراعاة المندور الجنســــــــا ي وةنفلذ جعيا ومنلاج عمل ب جلن وةنفلذ ع ة  

 ب ريقة ةراعي ال عد الجنسا يو 2030التنم ة المستدامة لعا  

وفي القرار  فســـــــــــــــه، أهــا  المجلس االقتصـــــــــــــــادي واالجتمــاعي بمندومــة األمم المتحــدة، بمــا فللــا  - 42
الوماالت والصــــناد ق والبرامل التابعة للا، مل في جطار وال ته، أا ةواأــــل العمل علا  حو ةعاو ي من أجل  

 حو مامل وفعال في مندومة األمم المتحدة، بســـــــــــــبل منلا  التعجلل بتعم م مراعاة المندور الجنســـــــــــــا ي علا
اســــت دا  المي ــــرات المرــــترمة برــــاا المســــاواة بلن الجنســــلن وةمالن جم   النســــات والفت ات وةعزيز المعا لر  
والمنلج ات من أجل ةحسلن ال  ا  علا  حو منلجي بجم  وةحللل و رر واست دا  ب ا ات وإحصاتات دة قة  

ــفافة و  ــات وم  ج يت االعت ار الواجص لمبدأ الســــرية، ب ا ات وموةوقة و ــ ــنفة، وعند االقتلــ قابلة للمقار ة ومصــ
 وإحصاتات متاحة للعمو  ةتعلق بتحقلق المساواة بلن الجنسلنو

 
 اإلج اءا  التي اتخذتها والمةت ح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وش بة اإلحصاءا  -  لاء 

ــا علا اللجنة ا - 43 ــاة ة في دورةلا المالمة وال مســــــــلن ةقرير األملن العا  عن ســــــــ اوا معروضــــــ إلحصــــــ
(، الذي يقد  موجزا لا رــ ة التي اضــ لع  بلا ميعرا  ــي ة  E/CN.3/2022/12اإلحصــاتات الجنســا  ة )

حصاتات الجنسا  ة في جطار البر امل العالمي اإلحصاتات وفريق ال برات المرترك بلن الوماالت المعني باإل
لصحصــــــــــاتات الجنســــــــــا  ة بلدف ةعزيز الب ا ات الجنســــــــــا  ة لدعم التقد  المحر   حو ةحقلق المســــــــــاواة بلن  
ــت ملة عن وضـــــــ  م ادئ ةوجلل ة   ــتدامةو ويقد  التقرير معلومات مســـــ الجنســـــــلن ورأـــــــد أهداف التنم ة المســـــ

ــت دا  الوق  ــلن ج تاج ب ا ات اسـ ــلن وعلا  حو ما طلبته  لتحسـ ، بالتعاوا م  مجموعة من ال برات المت صـــصـ
(، ووضـــــ  E/2020/24)ا در   51/115( و E/2017/24)ا در   48/109اللجنة اإلحصـــــاة ة في مقرريلا  

األد ا لجم  ب ا ات اســــــت دا  الوق ، واعت ارات الجودة للدراســــــات االســــــتقصــــــاة ة المتعلقة  أداة منســــــقة بالحد
ــا معلومات عن  تاةل  ــاتاتو ويقد  التقرير أيلـ باســـت دا  الوق  وال  ارات المتاحة لتحد ث ج تاج ةلك اإلحصـ

علرة التي عقدها فريق  المنتدى العالمي المامن المعني باإلحصــــــاتات الجنســــــا  ة ومذلك  تاةل االجتماعات األ
 ال برات المرترك، بما يرمل مجموعة مص رة ومنقحة من المي رات الجنسا  ةو

ــادر عن اللجنة في مقرريلا   - 44 ــاتات  51/115 و 48/109ووفقا للت ل ث الصــــ ــي ة اإلحصــــ ، ةعمل  ــــ
، علا ةنفلذ 2018وفريق ال برات المعني بالســبل المبت رة والفعالة لجم  جحصــاتات اســت دا  الوق ، منذ عا  

https://undocs.org/ar/E/RES/2021/7
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ــت دا  الوق  ) ــاتات اسـ ــ ة ألغراض جحصـ ــن ث الدولي لا رـ ــاة ة 2016التصـ ــتقصـ ــات االسـ ( وةحد ث الدراسـ
دللل ج تاج اإلحصــاتات المتعلقة باســت دا  الوق   ة اس العمل المدفول  الســت دا  الوق ، في ســ ا  اســت مال  

ز جم  الب ا ات ال ال ة األهم ة عبر البلداا ، ةح  قا للدف عا  هو مواأــــــلة ةعزي األجر وغلر المدفول األجر
 وعلا مر الزمنو

ــا  ة، ُعقد في  - 45 ــاتات الجنســـــــ وفي الفترة التي ةل  أحدو مناقرـــــــــة أجرةلا اللجنة لموضـــــــــول اإلحصـــــــ
اجتماعاا ســنوياا لفريق ال برات المرــترك بلن الوماالت المعني باإلحصــاتات الجنســا  ة،   2020آذار/مارس 

ــســــــات الدول ة واإلقل م ة والوطن ة، الذي  تالف من مم ــا  ة التابعة للميســــ ــاتات الجنســــ مللن عن برامل اإلحصــــ
عيللما اســـــــــــتعراض ومناقرـــــــــــة الت ورات المنلج ة في ة اس ورأـــــــــــد مجاالت محددة ةتعلق بالرـــــــــــواغل  ةم

المرأة أةنات و واعُتبر جم  الب ا ات عن العنف ضـد  19-الجنسـا  ة وايةار المتما زة جنسـا  ا الناجمة عن موفلد
الجاةحة أمرا معقدا برــــال عاصو والحي فريق ال برات المرــــترك بلن الوماالت الم ادرات المقترحة الســــت دا   
ــاة ة للتقل م الســـري  بل ة جم  المعلومات عن ذلك الموضـــول الحســـاس، وســـلط اللـــوت علا  ــتقصـ دراســـات اسـ

اا وضــــــــــــــ  بروةوموالت أعيةـ ة  التحـديـات المحتملـةو وأقر الفريق، علا وجـه ال صــــــــــــــوص، بـاهم ـة ضــــــــــــــمـ 
و روةوموالت للســـــــــــــيمـة أةنـات جم  الب ـا ـات من عيل المقـابيت اللـاة؛ ـة، بـالندر جلا أ ـه عيل الفترات التي 

 وُةفرض فللا ةدابلر اإلغي  الرامل، قد ال ياوا اللحايا المحتملوا موجود ن بمفردهم عند ردهم علا األسئلة 

ورحص فريق ال برات المرــــــــــــترك بلن الوماالت بإطي  المنصــــــــــــة اإلل ترو  ة لمجموعة القصــــــــــــل   - 46
، التي أعدةلا  ــــي ة اإلحصــــاتات والتي ةتلــــمن “  االةجاهات واإلحصــــاتات2020العالم في عا  ”المعنو ة  

بلن   قصـــــــة مقتلـــــــ ة ُةســـــــتمد أحداةلا من ب ا ات جنســـــــا  ة ة  ي التقد  المحر   حو ةحقلق المســـــــاواة  100
، متبتلا الري ة وأعلات الفريقو ورحص الفريق أيلا باستحداو الري ة مرمزا عالم ا 1995الجنسلن منذ عا  

للب ا ات الجنســا  ة أعلد ةصــم مه لنرــر المجموعة المصــ رة من المي ــرات الجنســا  ة، ل ي ة وا قابلة ةماما  
 التي ةتعلدها الري ةو للتر لل البلني م  قواعد الب ا ات األعرى المرمتزة ج رام ا

، ســتدعو  ــي ة اإلحصــاتات، بالتعاوا م  فريق ال برات المرــترك بلن 2023و   2022وفي عامي  - 47
ــاتات   ــاب  عرـــر للفريق والمنتدى العالمي التاســـ  لصحصـ الوماالت، جلا عقد االجتماعلن الســـادس عرـــر والسـ

 ، وستتولا ةند ملاو2023الجنسا  ة، المزم  عقدهما في عا  
  

 اإلحصاءا  المت لةة لالشيخوخة  -  ثا نا  
 اإلج اءا  التي طلبت الجم ية ال ا ة اتخاذها -  ألف 

ــ  الجمي ة العامة، في قرارها   - 48 ــ  وعة،    75/152أوأــــــ ــاا متابعة الجمي ة العالم ة الما  ة للرــــــ برــــــ
لا علا ةوعي المزيد من الفعال ة في جم  الب ا ات واإلحصــــــــــاتات والمعلومات الدول األعلــــــــــات بتعزيز قدرة 

النوع ة المصــنفة بحســص العمر بل ة ةحســلن ةقل م حالة م ار الســن، واعترف  باا ةورة الب ا ات ة ر  فرأــا  
ــلة با  2030وةحديات جد دة برــــاا ة اس التقد  المحر  في ةنفلذ ع ة عا   ــ ما جوا بلا ذات الصــ ار ، وال ســ

ــ  وعة والب ا ات   ــاتات المتعلقة بالرـ ــفللد المعني باإلحصـ ــاة ة فريقو ةلترـ ــات اللجنة اإلحصـ ــن، وذمترت بإ رـ السـ
 المصنفة حسص السن، و الندر في عملهو

وفي القرار  فســه،  ــجع  الجمي ة العامة المجتم  الدولي والوماالت المعن ة التابعة لمندومة األمم  - 49
وال تـه، علا دعم الجلود الوطن ـة الرام ـة جلا ةوفلر التمويـل لم ـادرات جم  الب ـا ـات المتحـدة، مي في حـدود  
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المتعلقة بالرــــــ  وعة، وةزويد أــــــا عي الســــــ اســــــات بمعلومات أد  وأامر ةحد دا م ما  تعلق بالرــــــ  وعة من 
ــ ة علا ةحقق اإل صــــــاف في ةنفلذ أه ــاســــ ــا ي، ومذلك جدراج المي ــــــرات التي ةوفر أدلة أســــ داف مندور جنســــ

التنم ة المســـــتدامة وال  ة الحلـــــرية الجد دة والعمل ات الوطن ة لتقرير الســـــ اســـــات ورأـــــدها رأـــــدا فعاال، 
جا ص ااتســا  فلم أفلــل لســبل النلوض بالرــ  وعة علا  حو ال يجعللا ةتاةر ســل ا بالتوســ  الحلــري   جلا

 السري  والترة ة الحلرية لاح ات الفقلرةو
 

 اتخذتها والمةت ح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وش بة اإلحصاءا اإلج اءا  التي   -  لاء 
س اوا معروضا علا اللجنة في دورةلا المالمة وال مسلن ةقرير فريق ةلترفللد المعني باإلحصاتات   - 50

ــنفة حســــــــص الســــــــن ) (و ويتلــــــــمن التقرير موجزا  E/CN.3/2022/30المتعلقة بالرــــــــ  وعة والب ا ات المصــــــ
، بما في ذلك األ رـــــــ ة المقررة والمنرـــــــورات المزم   2018للت ورات المتعلقة بعمل فريق ةلترـــــــفللد منذ عا  

علا عمل الفريق وجدوله الزمنيو ويتلــــمن التقرير أيلــــا عري ة طريق   19-جأــــدارها وةاةلر جاةحة موفلد
 و2025الزمني لعمل الفريق حتا  نتلي في عا   منقحة، جرى بموجبلا ةمد د الجدول

وةنرـر المسـتجدات برـاا عمل فريق ةلترـفللد والمسـتجدات العالم ة برـاا جحصـاتات الرـ  وعة في  - 51
ــالــــي   ــتـــــ الــ الــــرابــــط  ــلــــا  عــ ــة  ــ ـــــ ــنــ ــدويــ ــتـــــ الــ ــنرـــــــــــــــــورات  ــمــ الــ ــنرـــــــــــــــــر  وةــ ــةو  ــ ـــــ فصـــــــــــــــــلــ ــة  ــاريـــــ ــ ـــــ جعــ  رـــــــــــــــــرة 

http://gss.civilservice.gov.uk/blog/  ويســت د  أعلــات الفريق منصــة ”وياي“ الرــ ا ة إلحصــاتات ،
ــافة جلا ذلك، يعمل الفريق حال ا علا  ــرات العالم ة ألهداف التنم ة األمم المتحدةو و اإلضـ ــ  جطار المي ـ وضـ

ّد باال ــــــــتراك م  مندمة الصــــــــحة العالمالمســــــــتدامة  جبرا  م ار الســــــــن  ة، وإدارة الرــــــــيوا ، وهو منرــــــــور ُيعو
االقتصــــــــادية واالجتماع ة، وماتص اإلحصــــــــاتات الوطن ة في الممل ة المتحدةو وســــــــلتلــــــــمن التقرير اإلطار  
المفاه مي والتحلللي ومي ـــــرات أهداف التنم ة المســـــتدامة ذات األولوية المتصـــــلة بالمســـــنلنو وســـــُلنرـــــر علا 

 العالم ةو المستودل الميسسي لت ادل المعلومات ال اص بمندمة الصحة

البنات علا العمل الرامي جلا ةقل م   2021ويرـمل العمل المقبل الذي ُحدد في االجتمال التقني لعا   - 52
ــاا الرــــ  وعة وم ار الســــنو وفي جطار   ــتدامة برــ الم رات في الب ا ات المتعلقة بمي ــــرات أهداف التنم ة المســ

 جري اسـتعرض التدابلر اإلضـام ة ذات الصـلة با ار  ، المعني بتقل م األدلة وةحد د الم رات، سـ 1مسـار العمل  
 السنو وستجري مرحلة ةا  ة من ةقل م األدلة الحال ة في هذا المجالو

  
 اإلحصاءا  المت لةة لاألشخاص ذوي اإلعاقة  -  تاس ا  

 اإلج اءا  التي طلبت الجم ية ال ا ة اتخاذها -  ألف 
ــاملـة لا ــــــــــــــ ـاص ذوي اإلعـاقـة    75/154أاـدت الجميـ ة العـامـة في قرارهـا   - 53 ــاا التنمـ ة الرــــــــــــ برــــــــــــ

و مرـارمتلم، ضـرورة ةوافر ب ا ات قابلة للمقار ة علا الصـعلد الدولي، من قبلل الوحدة النم  ة لمندمة األمم 
القــدرات الوح ؛ ــة لل فــل واألدوات والمواد التي أعــدهــا فريق وا ــــــــــــــن ن المعني المتحــدة لل فولــة المتعلقــة بــ 

ــتقات  ــاتات اإلعاقة، وطلب  جلا مندومة األمم المتحدة ة ســـلر ةقديم المســـاعدة التقن ة لبنات القدرات واسـ بإحصـ
البلداا  الب ا ات واإلحصـــــــاتات الوطن ة المتعلقة باأل ـــــــ اص ذوي اإلعاقة وةجم علا، و  اأـــــــة ةقديملا جلا

ي ة العامة في هذا الصـدد مالنام ة، بما في ذلك أقل البلداا  موا  والدول الجزرية الصـ لرة النام ةو وطلب  الج
جلا األملن العا  أا يقو  بتحللل الب ا ات واإلحصـاتات المتعلقة باإلعاقة و رـرها وةو يعلا، حسـص االقتلـات،  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/30
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عن ةحقلق أهداف التنم ة المستدامة وغلرها من األهداف اإل ماة ة في التقارير الدورية التي ةقد  في المستقبل 
المتفق علللا دول ا م ما  تعلق باأل ـــــــــ اص ذوي اإلعاقةو و ـــــــــجع  الجمي ة العامة علا وجه ال صـــــــــوص  
اللجنة اإلحصاة ة علا أا ةقو ، في حدود الموارد المتاحة، بتحد ث الم ادئ التوجلل ة لجم  وةحللل الب ا ات 

قة باأل ــــــ اص ذوي اإلعاقة، آعذة في اعت ارها التوأــــــ ات ذات الصــــــلة الصــــــادرة عن فريق وا ــــــن ن  المتعل
المعني بإحصـاتات اإلعاقة، و ـجع  أيلـا مندومة األمم المتحدة علا ةعزيز االةسـا  والتنسـلق علا   ا   

 ــــــــــــــ اص ذوي اإلعاقةو  مندومة األمم المتحدة من أجل ةعزيز ةوافر ب ا ات قابلة للمقار ة دول ا عن حالة األ
وحث أيلـــــــــا جم   الجلات المعن ة أـــــــــاح ة المصـــــــــلحة علا العمل م  األمم المتحدة علا ةوفلر الب ا ات 
األســاســ ة التي ةمس الحاجة جلللا لرأــد التقد  المحر  في ةحقلق أهداف التنم ة المســتدامة لما م ه مصــلحة  

لصـــــــدد، وةعزيز الدعم المقد  لبنات قدرات البلداا األ ـــــــ اص ذوي اإلعاقة، وةعزيز القدرات الوطن ة في هذا ا
 النام ة، بما في ذلك أقل البلداا  موا  والدول الجزرية الص لرة النام ةو

  برـــــاا حماية األطفال من ةســـــلط األقراا، باهم ة جم  75/166وأقرت الجمي ة العامة، في قرارها   - 54
ــات جلا ةوفلر  ــنفة وام ة عن حاهرة ةســـــــلط األقراا، وأهاب  بالدول األعلـــــ ــاة ة مصـــــ معلومات و  ا ات جحصـــــ

 وةحللل ةلك الب ا ات وةوفلر المعلومات عن اإلعاقة م ما  تعلق بمرالة ةسلط األقرااو
 

 اإلج اءا  التي اتخذتها والمةت ح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وش بة اإلحصاءا  -  لاء 
اإلحصـــــاة ة في دورةلا المالمة وال مســـــلن ةقرير األملن العا  وفريق   ســـــ اوا معروضـــــا علا اللجنة - 55

(و ويقد  التقرير E/CN.3/2022/31وا ـــــــــــــن ن المعني بإحصـــــــــــــاتات اإلعاقة، عن جحصـــــــــــــاتات اإلعاقة )
والمقررة الرام ــة جلا ةعزيز قــدرة الندم اإلحصـــــــــــــــاة ــة الوطن ــة علا ج تــاج  معلومــات عن األ رــــــــــــــ ــة الحــال ــة  

ــادية   ــات و رامل قاةمة علا األدلة ةنفذها اللجنة االقتصــ ــ اســ ــ  ســ ــاا اإلعاقة بلدف وضــ ــاتات جلدة برــ جحصــ
ــ ــا والمح ط اللــادئ، واللج  ــاديــة واالجتمــاع ــة يســـــــــــ نــة ألمرياــا اليةلن ــة ومن قــة ال حر ال ــاريبي، واللجنــة االقتصــــــــــــ

ـــ ا، ومندـمة العـمل اـلدولـ ة، ومندـمة األمم المتـحدة لل فوـلة )اللو  ســـــــــــــف(،   ــادـية واالجتـماعـ ة ل ر ي آســـــــــــ االقتصـــــــــــ
 اللو ساو لصحصات، والبنك الدولي، ومندمة الصحة العالم ة، وفريق وا ن ن المعني بإحصاتات اإلعاقةو  ومعلد 

ت اإلعاقة لتحســــلن  وع ة جحصــــاتات  وأ رــــات اللجنة اإلحصــــاة ة فريق وا ــــن ن المعني بإحصــــاتا - 56
ــم هذا الفريق حال ا  حوالي   ــعلد الدوليو ويلـــــــــ ــوا  وجلة   162اإلعاقة وقابللتلا للمقار ة علا الصـــــــــ بلدا  علـــــــــ

 ــــــــــــــرياـة، بمـا في ذـلك عـدد من ومـاالت األمم المتحـدة والمندمـات غلر الحاومـ ة والمندمـات غلر الحاومـ ة  
وقد وضـــــــــــ  عددا  من مجموعات األســـــــــــئلة التي ةتناول جوا ص  الدول ة ومندمات األ ـــــــــــ اص ذوي اإلعاقةو  

ــ اص ذوي  ــوص عل ه في اةفاة ة حقو  األ ــ ــمل ةعريث اإلعاقة المنصــ ــاتات اإلعاقة وةرــ م تلفة من جحصــ
اإلعـاقـةو وةـتالف مجموعـات األســــــــــــــئلـة من المجموعـة الموجزة لاســــــــــــــئلـة المتعلقـة ـباإلعـاقـة التي أعـدهـا فريق  

ــئلة المتعلقة بالقدرات الوح ؛ ة لا ــــ اص المعاقلن، وا ــــن ن، والمجموعات الموج زة المنقحة والموســــعة لاســ
والنموذج المتعلق بالقدرات الوح ؛ ة لاطفال المعاقلن، و موذج الدراسـات االسـتقصـاة ة للقوى العاملة المتعلقة 

ــئلة بالتعاوا م  الجلات الرـــرياة واعُتبرت علا   ا  واســـ  للـــماا   باإلعاقةو وقد وضـــع  مجموعات األسـ
ج تاج ب ا ات قابلة للمقار ة دول ا ذات أـلة بوضـ  السـ اسـات والبرامل وةقل ملاو وهي موةقة ةوة قا مسـت؛ لـا، 

 بوساةل منلا ةوج ه التنفلذ والتحلللو

وســـــــلواأـــــــل الفريق جلود  الرام ة جلا دعم األفرقة اإلقل م ة المعن ة بإحصـــــــاتات اإلعاقة من أجل   - 57
 ما بلن البلداا ذات الل ة أو المقافة الواحدة التي ةواجه التحديات  فســـــــــــلا في مجال ب ا ات النلوض بالعمل م

https://undocs.org/ar/A/RES/75/166
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ددت في االجتمـال الســــــــــــــنوي الحـادي والعرــــــــــــــرين للفريق ال  وات التـال ـة التي  تعلن اة ـاذهـا   اإلعـاقـةو وحـُ
لمعاقلن؛ ) ( وضــ  أســئلة  االجتماع ة لا ــ اص ا - اعت ار األســئلة المتعلقة بالقدرات الوح ؛ ة النفســ ة )أ(

برــــاا النقل؛ )ج( وضــــ  الصــــ  ة النلاة ة لوة قة ةوجلل ة متعلقة بتعد ل الب ا ات حســــص الســــن؛ )د( ة ســــلر  
ةـ ادل ال برات ـباســــــــــــــت ـدا   ســــــــــــــ ـة المعلم من الوحـدة المتعلـقة ـبالـقدرات الوح ؛ـ ة لل ـفل وإعـداد ةوجـ ه  تعلق 

ت دراســـــة اســـــتقصـــــاة ة مرمزة برـــــاا اإلعاقة؛ )و( ةناول مســـــالة  بنموذج التقل م؛ )ه( معالجة الحاجة جلا ججرا
اسـت دا  أدوات فريق وا ـن ن في السـ اقات اإل سـا  ة وحاالت ال وارو؛ ) ( النلوض ب  ط األفرقة اإلقل م ة  

؛ )ط( بحث ســـــــبل جضـــــــام ة  2022المعن ة بإحصـــــــاتات اإلعاقة؛ ) ( عقد اجتمال لمنتصـــــــف العا  في عا  
 توللتواأل بلن األعلا

-www.washingtongroupوينرـــــــر فريق وا ـــــــن ن منتجات عمله من عيل موقعه الرـــــــ اي ) - 58

disability.comومن عيل المنرورات العلم ةو ) 
  

 إحصاءا  المستوطنا  البش ية واإلسكان والتنمية الحض ية  -   عاش ا  
 اإلج اءا  التي طلبت الجم ية ال ا ة اتخاذها -  ألف 

برــــــــاا ةنفلذ  تاةل ميةمري األمم المتحدة للمســــــــتوطنات   75/224حم  الجمي ة العامة، في قرارها  - 59
األمم  للمستوطنات ال ررية )موةلة  والتنم ة الحلرية المستدامة وةعزيز بر امل األمم المتحدال ررية واإلسااا  

، موـةلو األمم المتحـدة علا مواأـــــــــــــــلة وضــــــــــــــ  طراةق و لل ومـ ادئ ةوجللـ ة مبت رة لجم  البـ اـ ات  المتحـدة(
والتحللل والرأــد والتنفلذ بلدف دعم الدول األعلــات، وال ســ ما البلداا النام ة، عند الحاجة، في التعامل م  

 لمناطق الحلريةوالتحديات والفرص النا ئة في ا

وفي القرار  فســــــه، دع  الجمي ة العامة موةلو األمم المتحدة جلا مواأــــــلة دعم الجلود التي ةبذللا  - 60
اللجنة اإلحصـــــــاة ة من أجل وضـــــــ  ةعريث وح في للمناطق الحلـــــــرية وأـــــــ اغة منلج ة مرـــــــترمة لتجم    

 اإلحصاتات الحلرية علا المستوى دوا الوطنيو
 

 لتي اتخذتها والمةت ح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وش بة اإلحصاءا اإلج اءا  ا -  لاء 
س اوا معروضا علا اللجنة في دورةلا المالمة وال مسلن ةقرير موةل األمم المتحدة عن جحصاتات   - 61

(و ويســــــلط موةل األمم المتحدة اللــــــوت في التقرير علا التقد  E/CN.3/2022/11المســــــتوطنات ال رــــــرية )
ــلة، وعلا  ــاتات المســــتوطنات ال رــــرية والمنلج ات ذات الصــ الذي أحر   هو و ــــرماي  في مجال جعداد جحصــ

إلبي  عنلا ب ريقة متســــــــقة عبر مجموعة من مي ــــــــرات  اإل جا ات المتحققة في جم  الب ا ات الحلــــــــرية وا
المســـــــــــــتوطنات ال رـــــــــــــرية الم تارةو ويقد  موةل األمم المتحدة أيلـــــــــــــا معلومات عن التقد  المحر  في ةنفلذ  

 التوأ ات السابقة براا ةحسلن رأد مي رات المستوطنات ال ررية واإلبي  عنلا علا الصعلد العالميو

ــ ات الوا - 62 ــاتات  وعمي بالتوأــــ ــرية عن جحصــــ ــتوطنات ال رــــ ردة في ةقرير بر امل األمم المتحدة للمســــ
(، الذي عرض في الدورة ال مســــــلن للجنة، أ رــــــ   دا  جبي  E/CN.3/2019/18المســــــتوطنات ال رــــــرية )

  ا  مندومة األمم المتحدة، وةعم م ةعريث موحد  ةدريجي و ـامل لتعزيز آل ة التنسـلق للرأـد واإلبي  علا 
للمدا والمناطق الري؛ ة، وإ رات فريق عبرات للعمل علا ةصن ث مناطق األح ات الفقلرة ومناطق األح ات غلر 

 الفقلرة، ووض  جطار موحد للرأد الحلريو

http://www.washingtongroup-disability.com/
http://www.washingtongroup-disability.com/
https://undocs.org/ar/A/RES/75/224
https://undocs.org/ar/A/RES/75/224
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/11
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/18
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ص بالفريق العامل وي  م مســـــــــار العمل المتعلق باإل ـــــــــراف علا الب ا ات وع ة ب ا ات المدا ال ا - 63
المعني باإل ـــــــــــــراف علا الب ا ات التاب  للجنة، الذي ةقود   ـــــــــــــ اة ال حوو المواضـــــــــــــ ي ة برـــــــــــــاا الب ا ات 
واإلحصــاتات التابعة لرــ اة حلول التنم ة المســتدامة، أــلة بلن الفريق العامل والجلات المن رطة في م ادرة 

ــلن المدا الذم ة، بلدف ةعزيز ة ادل المعارف وةحد د المج ــترك واقترا  حلول لتحســــ االت ذات االهتما  المرــــ
 (و25-21، الفقرات  E/CN.3/2022/5ور ط اإل راف علا الب ا ات علا المستوى الوطني ومستوى المدا )

  
 دي لها بيانا  التأهب لمواجهة الحاال  اإلنسانية والكوارث والتص   -   حادي عش  

 اإلج اءا  التي طلبت الجم ية ال ا ة اتخاذها -  ألف 
التعاوا الدولي في ةقديم المساعدة اإل سا  ة ”المعنوا   75/124الحد  الجمي ة العامة، في قرارها   - 64

، أهم ة ة ادل أفلـــــــــــــل الممارســـــــــــــات في  “مرحلة التنم ةفي ملداا ال وارو ال ب ي ة، من مرحلة اإلغاةة جلا 
مجال جم  الب ا ات برـــــــــاا المرـــــــــرد ن في ســـــــــ ا  ال وارو، بما في ذلك ال وارو الناجمة عن ة لر المناخ، 
ــلة وغلرها من الجلات   ــا  ة واإل ماة ة ذات الصــــ ــات واألمم المتحدة والمندمات اإل ســــ و ــــــجع  الدول األعلــــ

حســص االقتلــات، علا أا ةعز  جم  وة ادل الب ا ات المصــنفة حســص  ول أــاح ة المصــلحة ذات الصــلة، 
 الجنس والعمر واإلعاقة ب ريقة منلج ة ومحا دة وفي الوق  المناسصو

وفي القرار  فســـــه،  ـــــجع  الجمي ة العامة علا  يادة اســـــت دا  ة نولوج ات االســـــترـــــعار من ُبعد،  - 65
ات الج رام ة ل رض جعداد التوقعات المتعلقة بال وارو ال ب ي ة  الفلـــــاة ة منلا واألرضـــــ ة، وعلا ة ادل الب ا  

واةقاةلا والت ؛ ث من آةارها وإدارةلا، عند االقتلـــــــات، ودع  الدول األعلـــــــات جلا مواأـــــــلة دعملا لتوطلد 
ــتمدة من الســــــــواةل ألغراض اإل ذار الم ار  قدرة األمم المتحدة في مجال ةســــــــ لر المعلومات الج رام ة المســــــ

ص والتصــــدي والتعافي الم ارو وعيوة علا ذلك،  ــــجع  الجمي ة العامة األممو المتحدة علا مواأــــلة  والتاه
ــاة ة و نات ملارات موحفللا العامللن في   ــ اســــــ ــدات المرــــــــورة الســــــ ةعزيز ةقديم ال دمات المتعلقة بالب ا ات وإســــــ

 ابة لل وارووالمجال اإل سا ي م ما  تعلق بالب ا ات بل ة ةحسلن فعال ة التاهص واالستج

و ــــــــــجع  الجمي ة العامة الدولو األعلــــــــــات علا اة اذ ع وات لت وير أو ةحســــــــــلن عمل ة جم   - 66
الب ا ات وةحللللا وة ســــــلر ة ادل ما  تصــــــل بذلك من المعلومات غلر الحســــــاســــــة م  مندمات األمم المتحدة 

ات الســ اســات والتدابلر المصــممة  اإل ســا  ة واإل ماة ة، بما في ذلك عن طريق برامل و لل مرــترمة ب رض جةر 
من أجل مواجلة م اطر ال وارو وعواقبلا، دعما لجلود التاهص، و ــــــــجع  مندومة األمم المتحدة، حســــــــص  
االقتلــــات، والجلات الفاعلة المعن ة األعرى علا مواأــــلة مســــاعدة البلداا النام ة م ما ةبذله من جلود لبنات 

 الب ا ات وةحللللاوالقدرات المحل ة والوطن ة في مجال جم  

و ـــــجع  الجمي ة العامة أيلـــــا الدول األعلـــــات علا ال  ا ، بدعم ةقّدمه األمم المتحدة بنات علا  - 67
ال لـص، بـإ رــــــــــــــات وةعزيز قواعـد ب ـا ـات وطن ـة لل ســــــــــــــاةر النـاجمـة عن ال وارو وأل مـاط الم ـاطر وللقـدرات  

ث ُيسـتنار بلا في وضـ  السـ اسـات واالسـتراة ج ات  المتاحة، ومواأـلة جم  وة ادل واسـت دا  هذ  الب ا ات بحل 
 ذات الصلةو

ــا  ة التي ةقدملا  75/127و ددت الجمي ة العامة، في قرارها   - 68 ـــ ــاعدة اإل سـ ـــ براا ةعزيز ةنسلق المسـ
 ا ات المفتوحة والمصـــــــــــنفة ليســـــــــــتجابة بفعال ة األمم المتحدة في حاالت ال وارئ، علا أهم ة اســـــــــــت دا  الب 

ــلق  ــلن التنسـ ــات والمندمات المعن ة ةحسـ ــررين من األ مات، وأهاب  بالدول األعلـ ــااا المتلـ الحت اجات السـ

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/5
https://undocs.org/ar/A/RES/75/124
https://undocs.org/ar/A/RES/75/124
https://undocs.org/ar/A/RES/75/127
https://undocs.org/ar/A/RES/75/127
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وةعزيز القدرات للـماا أا ةتحقق في جطار اإلغاةة اإل سـا  ة  يادة اسـت دا  الب ا ات المصـنفة حسـص الجنس  
ةنســلق الرــيوا اإل ســا  ة وغلر  من مندمات األمم المتحدة مواأــلة العمل م   والســنو وأهاب  أيلــا بماتص

الدول األعلــــــات وم ا ات األمم المتحدة المعن ة علا ةســــــللل ة ادل المعلومات المســــــت ملة والدة قة والموةو  
ــقة التي يســــلل فلملا علا جم   األطراف، بل ــنفة والمنســ ــتعا ة بالب ا ات المصــ  ة مفالة  بلا، ب ر  منلا االســ

ــا  ةو وفي القرار  فســـه،  ةقل ما وةحللل أفلـــل ليحت اجات من أجل ةحســـلن التاهص واالســـتجابة للحاالت اإل سـ
ــا ي، في جم  وةحللل  ــماا ةعم م مراعاة المندور الجنســــــــــ  ــــــــــــجع  الجمي ة العامة الجلود الرام ة جلا ضــــــــــ

 يادة االســــــتعا ة بالمي ــــــر المتعلق الب ا ات المصــــــنفة وفي ةحللل الم صــــــصــــــات وةنفلذ البرامل، ومن عيل  
 بالمساواة بلن الجنسلن و السنو

برـــــاا الحّد من م اطر ال وارو، الدول علا أا ةقو ،  75/216وحم  الجمي ة العامة، في قرارها   - 69
نداي للحد من م اطر ال وارو ل ، بإع ات األولوية إل رــــــات 2030-2015لفترة في ســــــ ا  ةنفلذها إلطار ســــــد

ةعزيز   أو وةعزيز قواعد ب ا ات وطن ة لل ســــاةر الناجمة عن ال وارو من أجل  يادة الجلود الرام ة جلا ج رــــات 
 دم جم  الب ا ات ووضــ  ع وط أســاس برــاا ال ســاةر الحال ة، بما في ذلك فقداا ســبل الي   وغلر ذلك من  

ــاةر التي  ت بدها ال  ــاةر  ال ســ ــنفة والمتعلقة بال ســ ــعي جلا جم  المعلومات المصــ ــرروا، وعلا الســ ــااا المتلــ ســ
 وعلا األقل، جذا ماا هذا ممانا   2005السابقة الناجمة عن ال وارو التي  رج  ةاري لا جلا عا  

وفي القرار  فســـــه، ســـــلم  الجمي ة العامة باا الحد من م اطر ال وارو يســـــتلز  اة ال  لل  دمي  - 70
د األع ار واة اذ القرارات ب ريقة واع ة بالم اطر و ــــاملة للجم   ةســــتند جلا الت ادل والنرــــر العلنللن ومتعد

ــت داملا بلا، ومذلك  ــلر المعلومات واســــ ــنفة، والتحلليت م  فلم ماف لل  ؛ ة التي  تعلن ةفســــ للب ا ات المصــــ
سـللة الفلم وقابلة للترـ لل المت ادل جلا معلومات عن الم اطر يمان الوأـول جلللا بسـلولة، وة وا محّدةة و 

وقاةمة علا العلو  وغلر حسـاسـة، وةوفتر ل اةفة عريلـة من المسـت دملن ومت ذي القرارات وة متل بالمعارف 
التقللديةو و ــــجع  الجمي ة العامة الدولو في هذا الصــــدد علا بدت أو ةعزيز جم  وةحللل الب ا ات المصــــنفة 

ارو وغلرها من ال ايات ذات الصلة المتعلقة بالحد من م اطر ال وارو، وعلا عن ال ساةر الناجمة عن ال و 
ةعزيز مرــــارمة الجم   في التنســــلق بلن الميســــســــات م ما  تعلق بب ا ات م اطر ال وارو والتحللل المت امل، 
ــاة ة ومااةص الت   ط الوطن ة والســـــــل ات األعرى ذات   ــات جلا ةعبئة المااةص اإلحصـــــ ودع  الدول األعلـــــ
الصــــــــــــلة وةعزيز قدرةلا علا األعذ بنلل ُ دمي في جم  ب ا ات م اطر ال وارو وةحللللا وإة ات أــــــــــــحتلا 
إلضـــفات ال اب  الميســـســـي علا اســـت داملا في عمل ات اة اذ القرارات واالســـتممارات في م تلف الق اعاتو  

،  2018ةمو / ول ه   2في وعيوة علا ذلك، ســلم  الجمي ة العامة بتا لد المجلس االقتصــادي واالجتماعي، 
لصطار االســتراة جي برــاا المعلومات وال دمات الج رام ة الماا  ة المتعلقة بال وارو، باعت ار  دللي ةســتر ــد 
به الدول األعلـات للـماا ةوافر معلومات وعدمات ج رام ة ماا  ة ذات  وع ة جلدة وإماا  ة الوأـول جلللا 

ندايو في جم   مراحل الحد من م اطر ال وارو  وإدارةلا، و اعت ار  يرال مساهمة في ةنفلذ جطار سد

برـاا ةعزيز ةنسـلق المســـــــــــــــــــــــــــــــــاعدة    2021/17و ـج  المجلس االقتصـادي واالجتماعي، في قرار    - 71
، ومذلك األمم المتحدة والمندمات اإل سا  ة، اإل ســا  ة التي ةقدملا األمم المتحـــدة في حاالت ال وارئ، الدولو 

، 19-وفقــا لواليــات مــل منلــا ووفقــا للم ــادئ اإل ســـــــــــــــا  ــة، وعلا أســـــــــــــــاس التعلم من ةجر ــة جــاةحــة موفلــد
مواأـــــــــــــلة ةوســـــــــــــ     ا  النلل االســـــــــــــت اة ة، و دم اإل ذار الم ار واة اذ اإلجراتات الم ارة، والتنبي،   علا

حاالت ال وارئ، وةحســـــــلن ةحلليت الب ا ات المتعلقة بالتنبي والم اطر علا واالســـــــتجابات الوقاة ة والتاهص ل
 أعلد الق اعات، وةعزيز الرأد المنلجي للم اطر، والقدرات المتصلة باإل ذار الم ار والتاهصو

https://undocs.org/ar/A/RES/75/216
https://undocs.org/ar/A/RES/75/216
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/17
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/17
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وفي القرار  فســــه، طلص المجلس جلا الدول األعلــــات والمندمات ذات الصــــلة وغلرها من الجلات   - 72
ــا  ة،  الفاعلة المع ــتجابة اإل ســ ــلن وةمالن المرأة والفتاة في جم   مراحل االســ ــاواة بلن الجنســ ن ة أا ةعزّد  المســ

ــن واإلعاقة وةحللللا واإلبي   ــص  ول الجنس والســــ ــنفة حســــ ــلن جم  الب ا ات المصــــ ــاةل منلا ةحســــ وذلك بوســــ
 واست داملاو عنلا

 
 اللجنة اإلحصائية وش بة اإلحصاءا اإلج اءا  التي اتخذتها والمةت ح أن تتخذها   -  لاء 

(، الذي أ دت م ه اللجنة اإلحصــاة ة E/2019/24)ا در   50/116عمي بمقرر اللجنة اإلحصــاة ة   - 73
ة بإدارة  للجنة ال برات المعن   10/108وضــــ  جطار مرــــترك لصحصــــاتات المتصــــلة بال وارو، وعمي بالمقرر  

(، اـلذي أعرـ   مـ ه لجـنة ال برات  E/2021/46المعلومـات الج رامـ ة الماـا ـ ة علا الصــــــــــــــعـلد العـالمي )ا در 
عن التزاملـا أا ةواأــــــــــــــل، جنـ ا جلا جـنص م  اـلدواةر اإلحصــــــــــــــاةـ ة، ـبذل الجلود من أجـل جـةاحـة المعلومـات  

ا  ة واإلحصــــاتات المتصــــلة بال وارو وةوســــ     ا  ةلك اإلةاحة، ُملف فريق أســــاســــي يلــــم الج رام ة الما
 ي ة االحصاتات واللجنة االقتصادية واالجتماع ة يس ا والمح ط اللادئ واللجنة االقتصادية ألورو ا واللجنة  

ــادية ألمرياا اليةلن ة ومن قة ال حر ال اريبي وماتص األمم المتحدة للحد   من م اطر ال وارو بإعداد االقتصــــــ
 و( 3) االعتصاأات إل رات آل ة و  اة رسملتلن

وعقد فريق ال برات المرـــــترك بلن الوماالت المعني باإلحصـــــاتات المتعلقة بال وارو، الذي ةترـــــارك   - 74
في رةاســــته حال ا  ــــي ة اإلحصــــاتات التابعة للجنة االقتصــــادية واالجتماع ة يســــ ا والمح ط اللادئ وماتص 

مم المتحـدة للحـد من م ـاطر ال وارو والـذي  تولا الماتـص ةقـديم الـدعم لـه بـاعمـال األمـا ـة، عقـد اجتمـاعـه  األ
و ويقد  الفريق التوج ه برــــــــاا ج تاج و رــــــــر واســــــــت دا  اإلحصــــــــاتات  2021أيار/ما و    26و  25األول في 

ة ســـلر ةقديم التقارير برـــاا المتصـــلة بال وارو إلةرات الســـ اســـات وال  ط الوطن ة للحد من م اطر ال وارو و 
ــلتلا بالحد من م اطر ال وارو، ومقترحات برـــاا عمل ة وضـــ   ع ة التنم ة المتفق علللا دول ا من حلث أـ
ــرية ألول منتدى ل براةه، وةحد د  ــلة بال وارو، واألعمال التحلـ ــاتات المتصـ ــترك لصحصـ ــاةي مرـ جطار جحصـ

 لمتصلة بال واروومواض   ال حث م ما  تعلق بإطار مرترك لصحصاتات ا

وةتوعا ع ـــة عمـــل الفريق العـــامـــل المعني بـــالمعلومـــات وال ـــدمـــات الج رام ـــة الماـــا  ـــة المتعلقـــة  - 75
ــال والتوع ة  2023-2020بال وارو للفترة   ــاملة، وهي  )أ( ةعزيز االةصـــــ ) ( ةنفلذ   ؛ةحقلق أر عة أهداف  ـــــ

ــاا المعلومات وال دمات الج رام ة الم ــتراة جي برــــ ــم م وإعداد   ؛اا  ة المتعلقة بال وارواإلطار االســــ )ج( ةصــــ
 )د( ةوفلر منبر للحوار والتنسلق و نات القدراتو ؛عمل ات قاةمة علا سلناريوهات براا م تلف األع ار

  
 اإلحصاءا  المت لةة لالج يمة والمخدرا    -   ثاني عش  

 اإلج اءا  التي طلبت الجم ية ال ا ة اتخاذها -  ألف 
ــاا ةعزيز بر ــامل األمم المتحــدة لمن  الجريمــة   75/196طلبــ  الجمي ــة العــامــة، في قرارهــا   - 76 برـــــــــــــ

والعـدالـة الجنـاة ـة، ال ســــــــــــــ مـا قـدراةـه في مجـال التعـاوا التقني، جلا ماتـص األمم المتحـدة المعني بـالم ـدرات  
 __________ 

الج رام ـة الماـا  ـة المتعلقـة بـال وارو، المتـا  بـالل ـة  ا در التقرير التحلللي الـذي أعـد  الفريق العـامـل المعني بـالمعلومـات وال ـدمـات (3) 
-http://ggim.un.org/meetings/ggimالتي ُقدّد  بلا فقط علا الصـــــــــــفحة الرـــــــــــ ا ة ذات الصـــــــــــلة التي ةتعّلدها لجنة ال برات )

committee/11th-sessionو) 

https://undocs.org/ar/E/2019/24
https://undocs.org/ar/E/2021/46
https://undocs.org/ar/A/RES/75/196
https://undocs.org/ar/A/RES/75/196
http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/11th-session
http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/11th-session
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ــات بالدعم، بنات علا طلبلا، في جلودها الرام ة جلا التصـــــــــــدي والجريمة أا  واأـــــــــــل ةزويد   الدول األعلـــــــــ
للصــــــيت القاةمة بلن أــــــن  األســــــلحة النارية واالةجار بلا برــــــال غلر مرــــــرول واأل ــــــاال األعرى للجريمة 
  المندمة العابرة للحدود الوطن ة، بوســـــــــــاةل منلا الدعم التقني وةحســـــــــــلن جم  الب ا ات وةحللللا وةعزيز الندم

 اإلحصاة ة الوطن ةو

وفي القرار  فســه، مررت الجمي ة العامة دعوةلا الدول األعلــات جلا االعتماد التدريجي للتصــن ث  - 77
الدولي للجريمة لاغراض اإلحصـــاة ة، وةعزيز الندم اإلحصـــاة ة الوطن ة للعدالة الجناة ة، وطلب  جلا ماتص 

اأــــــل، في جطار وال ته الحال ة، ال  ا  با تدا  بجم  الب ا ات األمم المتحدة المعني بالم درات والجريمة أا  و 
والمعلومات المتسـمة بالدقة والموةوة ة وحسـن التوقل  وقابل ة المقار ة، وةحللللا و رـرها وأا  واأـل، بالتعاوا  

زيز الوةلق م  الدول األعلــات، اســتحداو األدوات التقن ة والمنلج ة وةحللل االةجاهات ودراســتلا من أجل ةع
 المعرفة باالةجاهات التي ةسل لا الجريمةو

برـاا التعاوا الدولي علا التصـدي لمرـالة الم درات    75/198وطلب  الجمي ة العامة، في قرارها   - 78
العـالمـ ة ومواجلتلـا، جلا ماـتص األمم المتحـدة المعني ـبالم ـدرات والجريمـة أا  واأــــــــــــــل، ـبالتعـاوا الوةلق م  
ــات وال  ا ات المعن ة التابعة لامم المتحدة والمندمات الحاوم ة الدول ة والمندمات اإلقل م ة،  الدول األعلـــــــــــ

العلم ة والمجتم  المد ي عند االقتلـــــات، ةقديم الدعم جلا الدول األعلـــــات، بنات علا طلبلا، من   واألوســـــاط
أجل ةعزيز قدرةلا علا ة وير آل ات اإلبي  ال اأــة بلا، بســبل منلا اســت ا ة الم رات في اإلحصــاتات الراهنة 

 و ا ات وةحللللا علا الصعلد الوطني المتعلقة بالم درات واست يل جماا  ات ةعزيز األدوات القاةمة لجم  الب 

برــاا جحصــاتات    48/110وفي القرار  فســه، أ ــارت الجمي ة العامة جلا مقرر اللجنة اإلحصــاة ة   - 79
الم درات وةعاطللا، و ــجع  التعاوا بلن اللجنة اإلحصــاة ة ولجنة الم درات، ضــمن والية مل منلما، علا 

 ات المتعلقة بمرـــالة الم درات علا الصـــعلد العالمي، و ـــددت  ة ادل المعلومات برـــاا أحدو اةجاهات الب ا
علا الحاجة جلا بنات القدرات اإلحصـــاة ة الوطن ة من أجل دعم الدول األعلـــات في ةحســـلن  وع ة جحصـــاتات  
الم درات وةوافرها، ومن أجل االســـــــــــتجابة بفعال ة ل ل ات جم  الب ا ات الواردة من ماتص األمم المتحدة المعني 

، بـنات  درات والجريمـة، ودعـ  المندمـات اـلدولـ ة واإلقل مـ ة جلا دعم اـلدول األعلــــــــــــــات في هـذا الصــــــــــــــدد ـبالم ـ 
 طلبلاو علا

 
 اإلج اءا  التي اتخذتها والمةت ح أن تتخذها اللجنة اإلحصائية وش بة اإلحصاءا  -  لاء 

م المتحدة المعني  ســـــــــــ اوا معروضـــــــــــا علا اللجنة في دورةلا المالمة وال مســـــــــــلن ةقرير ماتص األم - 80
ــاتات الجريمة والعدالة   ــات والج رام ا في الماســـــــــ ك عن جحصـــــــ بالم درات والجريمة والمعلد الوطني لصحصـــــــ

و  2019(و ويتلـــــــــــمن التقرير اســـــــــــتعراضـــــــــــا لا رـــــــــــ ة واإل جا ات منذ عا   E/CN.3/2022/14الجناة ة )
جملة مســـتجدات أعرى، أدوات منلج ة جد دة ةم ة ويرها عيل الســـنوات القلللة الماضـــ ة، ممل ويعرض، في 

اإلطار المفاه مي الجد د لل  اس اإلحصــــــــاةي للتدفقات المال ة غلر المرــــــــروعة، الذي وضــــــــعه ميةمر األمم 
ة المرـــــترمة بلن مفوضـــــ ة المتحدة للتجارة والتنم ة وماتص األمم المتحدة المعني بالم درات والجريمة؛ والم ادر 

ــام ــة لحقو  اإل ســـــــــــــــاا و ر ــامل األمم المتحــدة اإل مــاةي وماتــص األمم المتحــدة المعني  األمم المتحــدة الســـــــــــــ
من أهداف التنم ة المســتدامة؛   16بالم درات والجريمة برــاا النماذج االســتقصــاة ة الموحدة المتعلقة باللدف 

ــات و  ــاةي ل  اس حاالت قتل النســـــــــ ــعه الماتص المعني واإلطار اإلحصـــــــــ ــا ي، الذي وضـــــــــ الفت ات بداف  جنســـــــــ

https://undocs.org/ar/A/RES/75/198
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بالم درات والجريمة وهلئة األمم المتحدة للمســــــــــاواة بلن الجنســــــــــلن وةمالن المرأة )هلئة األمم المتحدة للمرأة(و 
 وعيوة علا ذلك،  بلن التقرير التحديات الراهنة واأل ر ة المقبلة التي  ن  ي ال  ا  بلا علا الصعلد الدوليو

وقـد ُأ جزت جم   األ رــــــــــــــ ـة المتعلقـة بت وير األدوات المنلجـ ة المتوعـاة في عري ـة ال ريق التي  - 81
زو وقد ةحقق   E/CN.3/2019/19)ا در   2019ُعرضــــــــــــ  علا اللجنة في عا   ( أو هي بصــــــــــــدد أا ُةنجو
ــات مرمز  2019درات الواردة في عري ة ال ريق لعا  جم   ال ايات المتعلقة ببنات الق ــتمنات ج رــــ ةة، باســــ المحدت

ةملز في مجال جحصــــــــاتات الجريمة والعدالة الجناة ة في أفري  او فرغم ةواأــــــــل ماتص األمم المتحدة المعني 
 بالم درات والجريمة م  الجلات الما حة المحتملة، لم  تسن ةاملن الموارد الي مة لذلكو

 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/19

