
 E/CN.3/2018/35  األمــم املتحـدة 

 

 

 واالجتماعياجمللس االقتصادي 
 

Distr.: General                

22    December          2017     

Arabic 

Original: English                  

 

 

 

180118    150118    17-23076 (A) 

*1723076*  

                اللجنة اإلحصائية
                 التاسعة واألربعون       الدورة 

     8102          آذار/مارس    9- 6
                          )س( من جدول األعمال املؤقت*   4      البند 
                       : متابعوووة ماوووومراة ا معيووووة      للعلوووو      بنوووود 

                      العاموووووووووووووووووة واجمللوووووووووووووووووس االقتصوووووووووووووووووادي 
                              واالجتماعي املتعلاة ابلسياساة

                                                               ماوومراة ا معيووة العامووة واجمللووس االقتصووادي واالجتموواعي املتعلاووة ابلسياسوواة   
                اللجنة اإلحصائية               واملتصلة بعمل 

  
                    مذكمة من األمني العام  

  
                               وللممارسات السابقة، يتشرف األمني      882 /    8102                                  وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

                                                   ً                                       العام أبن حييل هذا التقرير إلحاطة اللجنة اإلحصائية علماً ابملقـررات املتعلقـة ابلسياسـات واملتصـلة بعمـل 
ّ       اللجنة اليت اختذها كّل من اجل                                  أو قبـل ذلـ و ويشـل التقريـر أيىلـا          8102                        معيـة العامـة واجمللـس م عـام                   

                                                                                     اإلجـــرا ات الـــيت اختـــذ ا اللجنـــة وتـــعبة اإلحصـــا ات التابعـــة إلدارة الشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعيـــة م 
       ً طة علماً               ً                                            تتخذاها استجابًة لطلبات اجلمعية واجمللسو واللجنة مدعوة    اإلحا                            األمانة العامة أو املقرتح أن 

             هبذا التقريرو
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                                                               ماوومراة ا معيووة العامووة واجمللووس االقتصووادي واالجتموواعي املتعلاووة ابلسياسوواة   
                اللجنة اإلحصائية               واملتصلة بعمل 

  
     0202                                                        أعمال اللجنة اإلحصائية املتعلاة خبطة التنمية املستدامة لعام  -    أوال  
                                       اإلجماءاة اليت طلبت ا معية العامة اختاذها -    ألف  

                      الذي اعتمدت مبوجبـ  ططـة    0 /  21                                    ، أكدت اجلمعية العامة من جديد قرارها    303 /  20         م قرارها  -   0
                         التنميـة املسـتدامة الـواردة                                             ، واعتمدت  طـار املؤتـرات العامليـة ألهـداف و ـا ت    8131                      التنمية املستدامة لعام 

                                                    ، الــذي وهــع  فريــء املــكا  املشــرتال بــني الوكــاالت املعــ  مبؤتــرات     8131                            م ططــة التنميــة املســتدامة لعــام 
                                                                                             أهــداف التنميــة املســتدامة، وكمــا وافقــت اللجنــة اإلحصــائية م دور ــا الوامنــة واألربعــني، ســوف ي ــنق   اإلطــار 

        واملمسنيو                              رتيها احلادية واملمسني والسادسة            اللجنة م دو                                 سنو  وخيىلع ملراجعة تاملة من جانب
                                                                                    وم القرار نفس ، رحبت اجلمعية العامة خبطة عمل كيب اتون العاملية لبياانت التنمية املستدامة،  -   8

                                                                                             الــيت أقر ــا اللجنــة م دور ــا الوامنــة واألربعــني، والــيت تــوفر  طــارا ملناقشــة عمليــة بنــا  القــدرات اإلحصــائية 
                           وختطيطها وتنفيذها وتقييمهاو      8131                               علقة خبطة التنمية املستدامة لعام    املت
                                                                أيىلا، طلبت اجلمعية العامة    اللجنـة اإلحصـائية تنسـيء األعمـال الفنيـة      303 /  20          وم القرار  -   3

                                             يب ومبـاد  توجيهيـة، عنـد االقتىلـا ، مـن أجـل تنفيـذ                                                والتقنية املتعلقة بوهع معايل  حصائية دوليـة وأسـال
                               ً                                                               طــار املؤتــرات العامليــة تنفيــذا اتمــاً ب يــة متابعــة أهــداف و ــا ت التنميــة املســتدامة واستعراهــها، وموا ــلة 
                                                                               تنقــــي  واســــني اإلطــــار، بواســــطة فريــــء املــــكا  املشــــرتال بــــني الوكــــاالت املعــــ  مبؤتــــرات أهــــداف التنميــــة 

                                                             اجلـــة تـــاالت ت طيتـــ ، وموا متـــ  مـــع األهـــداف، وتعريـــ  املصـــطلحات، وتطـــوير                    املســـتدامة، مـــن أجـــل مع
                                                                                       بيــاانت و ــفية، ولتيســل تنفيــذل، بوســائل منهــا االســتعراج الــدوري للمنهجيــات والبيــاانت اجلديــدة حاملــا 

            تصب  متاحةو
  ت                                                                             وم القـــرار نفســـ ، طلبـــت اجلمعيـــة العامـــة أيىلـــا    األمـــني العـــام موا ـــلة تعهـــد قاعـــدة بيـــاان -   4

                                                                                          املؤتــرات العامليــة ألهــداف التنميــة املســتدامة، للسرتتــاد هبــا لــدا  عــداد التقريــر املرحلــي الســنوي املتعلــء 
                                                                                       ابألهداف، ولكفالة الشفافية م تـال البيـاانت واإلحصـا ات والبيـاانت الو ـفية املعروهـة بشـدن البلـدان 

                                    ل التعــاون بــني الــنصم اإلحصــائية الوطنيــة                                                      واملســتخدمة أل ــراج اجملــاميع اإلقليميــة والعامليــة، وموا ــلة تيســ
                                                                                       واملنصمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصــلة مــن أجــل تعبيــب قنــوات اإلبــلل عــن البيــاانت، وكفالــة تنســيء 
                                                                                     البياانت واإلحصا ات واتسـاقها أل ـراج املؤتـرات املسـتخدمة، ملتابعـة األهـداف وال ـا ت واستعراهـها، 

                      م حدود املوارد املتاحةو
                                                        ، حوــــــت اجلمعيــــــة العامــــــة أيىلــــــا املنصمــــــات الدوليــــــة علــــــ  االســــــتناد، م    303 /  20       القــــــرار     وم -   5

                                                                                          االســـتعراج العـــاملي،    البيـــاانت املســـتمدة مـــن الـــنصم اإلحصـــائية الوطنيـــة، والتشـــاور مـــع البلـــدان املعنيـــة 
                                                     قبـــل نشـــرها  ذا ف تتـــوافر بيـــاانت قطريـــة اـــددة لوهـــع تقـــديرات                                    بشـــدن  عـــداد واعتمـــاد تقـــديرات  وذجيـــة

                                                                                        موثوقــة، وتقـــده املنهجيـــات الـــيت تتبعهـــا ملوا مـــة البيـــاانت القطريـــة، وذلـــ  أل ـــراج املقارنـــة علـــ  الصـــعيد 
                                          الدويل، و عداد تقديرات بواسطة آليات تفافةو
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                     صوووائية وةوووعبة اإلحصووواءاة                                               اإلجوووماءاة الووويت اختوووذ ا واملاووو ا أن ةتاوووذها اللجنوووة اإلح -   ابء  
                                                          التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة

                                                                         يصــــ  تقريــــر فريــــء املــــكا  املشــــرتال بــــني الوكــــاالت املعــــ  مبؤتــــرات أهــــداف التنميــــة املســــتدامة  -   6
( E/CN.     3/2018/2        األنشـــطة الـــيت اهـــط )                 010 /  42                                           لع هبـــا فريـــء املـــكا  عمـــل بقـــرار اللجنـــة اإلحصـــائية    ،  
                                                                                     م ذل : )أ(  عداد منهجي ملؤترات الفئة الوالوة واديوات تصني  الفئات؛ و )ب(  جرا  اسينات    مبا

                          ؛ و )ج( وهـع مبـاد  توجيهيـة     8181                                                     سنوية لبعض املؤتـرات واجلـدول الـبم  للسـتعراج الشـامل لعـام 
                                                                 تـدفقات البيـاانت واإلبـلل علـ  الصـعيد العـاملي عـن البيـاانت املتعلقـة أبهـداف                      وأفىلل املمارسات بشدن

                                                                                         التنمية املسـتدامة؛ و )د( األعمـال الـيت اهـط لع هبـا م مسـار العمـل املتعلـء بتصـني  البيـاانت، واألنشـطة 
       حصــــائية                                                                              الــــيت اهــــطلعت هبــــا األفرقــــة العاملــــة املعنيــــة أبوجــــ  الــــرتاب  بــــني املؤتــــرات، وتبــــادل البيــــاانت اإل

                                                                                              والو فية، واملعلومات اجل رافية املكانيـةو وم الـدورة التاسـعة واألربعـني، سـت عرج علـ  اللجنـة أيىلـا وثيقـة 
                                                                                         معلومات أساسية بشـدن املبـاد  التوجيهيـة املتعلقـة بتـدفقات البيـاانت واإلبـلل علـ  الصـعيد العـاملي عـن 

                                        البياانت املتعلقة أبهداف التنمية املستدامةو
                                                                              تقرير الفريء الرفيع املستوا للشراكة والتنسيء وبنا  القدرات م تال اإلحصـا ات لر ـد        ويقدم -   2

                                        ( تفا ـــيل عـــن األعمـــال اجلاريـــة املتصـــلة بتنفيـــذ         E/CN.     3/2018/4 )      8131                          ططـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام 
                                                       ت التنميـــة املســـتدامة، والعمـــل املتعلـــء ابالحتياجـــات مـــن القـــدرات                              ططـــة عمـــل كيـــب اتون العامليـــة لبيـــاان

                                                                                            اإلحصائية الذي يىلطلع ب  الفريء الفرعي املشرتال التابع للفريء الرفيع املستوا وفريء املـكا  املشـرتال بـني 
                                                                                       الوكــاالت املعــ  مبؤتــرات أهــداف التنميــة املســتدامة، واألعمــال التحىلــلية ملنتــدا األمــم املتحــدة العــاملي

      م ديب،       8102                  تشــــرين األول/أكتــــوبر     84          88                        ، املقـــرر عقــــدل م الفــــرتة مـــن     8102     لعــــام        للبيـــاانت 
                                                                                      اإلمــارات العربيــة املتحــدة، ويستكشــ  املســائل املتعلقــة ءمكانيــة  نشــا  و يفــة كبــل  حصــائيني م األمــم 

        املتحدةو
                       تىلـطلع هبـا تـعبة اإلحصـا ات                                                       وسيعرج عل  اللجنة أيىلا تقرير األمني العام عن األعمال اليت  -   2

                                                                                          التابعـة إلدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة م األمانـة العامــة، ابلتعـاون مـع كيـاانت أطـرا م منصومــة 
        ر  عـــداد               (و ويصـــ  التقريـــ        E/CN.     3/2018/3 )      8131                                            األمــم املتحـــدة، دعمـــا ملطـــة التنميـــة املســتدامة لعـــام 

                         (، حسـب التكليـ  الصـادر عـن        E/  2017/66                                                     التقرير السنوي لألمني العام عن أهـداف التنميـة املسـتدامة )
                              ىلـطلع بـ  السـتكمال قاعـدة البيـاانت                  (، وكـذل  العمـل امل  23         ، الفقرة  0 /  21                           اجلمعية العامة )انصر القرار 

                                                                                         املتعلقــة ابملؤتــرات العامليـــة، مبــا م ذلـــ  مســتودي البيــاانت والبيـــاانت الو ــفية، ولـــدعم البلــدان م تنفيـــذ 
                                                                                       املؤترات علـ  الصـعيد الـوط و وابإلهـافة    ذلـ ، يقـدم التقريـر معلومـات    اللجنـة عـن نتـائ  مـؤ ر 

                                                            ة، والعمليـــة التجريبيـــة املتعلقـــة بوهـــع نصـــام ااـــادي ملراكـــب البيـــاانت                                بشـــدن منصـــات تقـــده التقـــارير الوطنيـــ
                                                                        الوطنية والعاملية، و نشا  الشبكة العاملية للمؤسسات لتقده التدريب اإلحصائيو

  
                                                          التعاون الدويل على التصدي ملشكلة املادراة العاملية ومواجهتها  -     اثنيا  
      ختاذها                                 اإلجماءاة اليت طلبت ا معية العامة ا -    ألف  

                                                             ، طلبت اجلمعية العامـة    مكتـب األمـم املتحـدة املعـ  ابملخـدرات واجلر ـة    800 /  20         م القرار  -   9
                                                                                          أن يوا ل تبويد الدول األعىلا  ابملساعدة التقنيـة لتعبيـب قـدر ا علـ  مكافحـة مشـكلة املخـدرات العامليـة 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/2
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/4
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/3
https://undocs.org/ar/E/2017/66
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/211
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                                                                                 تدريبيــة ترمــي    وهــع مؤتــرات وأدوات جلمــع بيــاانت دقيقــة وموثوقــة وقابلــة للمقارنــة عــن            بتنفيــذ بــرام
                                                                                       مشــكلة املخــدرات العامليــة مــن بيــع جوانبهــا واليلهــا، وتقــده الــدعم، عنــد االقتىلــا ، جلهــود الــدول الــيت 

  و        ية جديدة                                                                          تلتمس املساعدة، من أجل اسني املؤترات واألدوات الوطنية أو وهع مؤترات وأدوات وطن
                                                                             وم القــرار نفســ ، دعـــت اجلمعيــة العامــة جلنـــة املخــدرات    تعبيــب قـــدرة مكتــب األمــم املتحـــدة  -    01

                                                                                           املع  ابملخدرات واجلر ة عل  بع بياانت دقيقة وموثوقة وموهوعية وقابلة للمقارنة واليلها واستخدامها 
                             ات، وتــجعت املكتــب املعــ  ابملخــدرات                                                       ونشــرها، و دراج تلــ  املعلومــات م التقريــر العــاملي عــن املخــدر 

                                                                                    واجلر ـــة علـــ  موا ـــلة جهـــودل مـــن أجـــل تقـــده الـــدعم للـــدول، بنـــا  علـــ  طلبهـــا، إلنشـــا  األطـــر العمليـــة 
                                                                                األساســـية للتصـــاالت عـــك احلـــدود الوطنيـــة وداطلهـــا وتيســـل تبـــادل املعلومـــات بشـــدن ا اهـــات اال ـــار 

                           ابملخدرات واليل تل  اال اهاتو
                         أيىلـا،    تشـجيع واسـني اجلمـع      800 /  20                                    جلمعية العامة الـدول األعىلـا ، م قرارهـا       ودعت ا -    00

                                                                                           املنهجــي للمعلومــات واألدلــة، وكــذل  تبــادل البيــاانت املوثوقــة والقابلــة للمقارنــة، علــ  الصــعيدين الــوط  
                                                                  ارها الوابئي، مبا فيها البياانت املتعلقة ابلعوامل االجتماعيـة واالقتصـادية                      ِّ         والدويل، عن تعاطي املخدِّرات وانتش

     املعــ                                                                                      و لهــا مــن عوامــل املطــر؛ واملشــاركة م اجلهــود التعاونيــة املشــرتكة الــيت ينصمهــا مكتــب األمــم املتحــدة
                    مية    تبادل املعارف                                                                            ابملخدرات واجلر ة و لل من املنصمات واهليئات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية والرا

                                                                                        التقنيــــة للخــــكا  م تــــال بــــع البيــــاانت واليلهــــا وتقييمهــــا والتجربــــة العمليــــة م تــــال البيــــاانت املتعلقــــة 
                                                                                     ابملخــدرات؛ و   موافــاة املكتــب املعــ  ابملخــدرات واجلر ــة ابنتصــام ابلبيــاانت واملعلومــات املتعلقــة مبشــكلة 

                                  من طلل استبياانت التقارير السنويةو                               املخدرات م العاف من بيع جوانبها 
                                                                          هـــافة    ذلـــ ، حوـــت اجلمعيـــة العامـــة الـــدول األعىلـــا  علـــ  تشـــجيع بـــع البيـــاانت و جـــرا   -    08

                                                                                   البحـــوت وتبـــادل املعلومـــات، وكـــذل  تبـــادل املمارســـات الفىلـــل  بشـــدن منـــع ومكافحـــة اجلـــرائم املتصـــلة 
            ِّ                               طفـض عـرج املخـدِّرات، مـن أجـل تعبيـب فعاليـة تـدابل     ِّ                                       ابملخدِّرات وبشدن التدابل واملمارسات الرامية    

                                                                                       العدالــة اجلنائيــة، هــمن  طــار القــانون املنطبــء، ودعــت الــدول األعىلــا     النصــر م احلاجــة    مراجعــة 
                                                                                   تموعـــة مقـــاييس وأدوات السياســـات الوطنيـــة املتعلقـــة ابملخـــدرات مـــن أجـــل بـــع بيـــاانت دقيقـــة وموثوقـــة 

                                                               ليلهـــا، ســـعيا    قيـــاس فعاليـــة الـــكام  م معاجلـــة بيـــع اجلوانـــب ذات الصـــلة                          وتـــاملة وقابلـــة للمقارنـــة وا
  و    8131                                                                    ملشكلة املخدرات العاملية، مبا م ذل ، حسب االقتىلا ، اجلوانب املتصلة خبطة عام 

 
                                                                       اإلجماءاة اليت اختذ ا واملا ا أن ةتاذها اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة -   ابء  

                                                                 قشــت اللجنــة اإلحصــائية، م دور ــا الوامنــة واألربعــون، تقريــر املعهــد الــوط     ، ان    8102      م عــام  -    03
                                                                              املكســيكي لصحصـــا ات واجل رافيـــا ومكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــ  ابملخـــدرات واجلر ـــة عـــن وهـــع طارطـــة 
                                                                                       طريء دولية لتحسني  حصا ات املخدراتو وأقرت اللجنة جبدارة طارطـة الطريـء مـن الناحيـة اإلحصـائية، 

                                                                                ت أبن تنصــر فيهــا جلنــة املخــدرات، لىلــمان موا متهــا مــع توجيها ــا السياســاتيةو وتــجعت اللجنــة     وأو ــ
                                                            اإلحصائية أيىلا التعاون بني اللجنتني م  طار منصومة األمم املتحدةو

                                        سـيمون أولريـ  )سويسـرا(، انئـب رئيسـة اللجنـة   -                  ، ألق  السيد جـورج     8102             وم آذار/مارس  -    04
     و وم  (0 ) (    8102          آذار/مـــارس     02-  03                                  لـــدورة الســـتني للجنـــة املخـــدرات )فيينـــا،                      اإلحصـــائية، كلمـــة أمـــام ا

__________ 

  و       E/  2017/28     انصر   (0 ) 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/211
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                                                                                       وقت الحء، تبادلت رئيستا اللجنتني رسائل الستكشاف الفرص املتاحة للتعاون م املستقبلو وبنا  عل  
                         ، تــاركت اللجنـــة اإلحصـــائية،     8102                 كــانون األول/ديســـمك      2                                دعــوة وجهتهـــا رئيســة جلنـــة املخـــدرات م 

                                                                                قرر ا، السيدة آجيا زي وري )التفيا(، م حلقة نقاش بشدن  حصا ات املخدرات نصمتها رئيسة    ً     ممولًة م م
                                                                                       جلنة املخدرات، وعقدت م فيينا عل  هامش الدورة الستني املستدنفة للجنة املخدراتو وانقش املشاركون 

                مشـاورات املــكا                                                                         م حلقـة النقـاش، الـيت أاتحـت فر ـة لتحديـد التحــد ت واحللـول التقنيـة للنصـر فيهـا م
ـــاير                                                    ، املمارســـات والتحـــد ت املتعلقـــة جبـــودة البيـــاانت، والقـــدرة     8102                                املقـــرر عقـــدها م كـــانون الوا /ين

                                                                   ً                الوطنية عل   نتـاج  حصـا ات املخـدراتو وستشـكل مشـاورات املـكا  منتـدا فريـداً ملناقشـة سـبل اسـني 
                   ء ابلتقـــارير الســـنوية                     م ذلـــ  االســـتبيان املتعلـــ                                                الطـــرمل املتبعـــة حاليـــا جلمـــع البيـــاانت بشـــدن ابملخـــدرات، مبـــا 

                            املتحدة املع  ابملخدرات واجلر ةو          ملكتب األمم
  

                                            احلد من خماطم الكوارث وةادمي املساعدة اإلنسانية  -     اثلثا  
                                                                اإلجماءاة اليت طلبت ا معية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها -    ألف  

                                             بتقريـر فريـء املـكا  العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح      826 /  20         قرارهـا                      رحبت اجلمعية العامة، م -    05
        A/  71/644                                                            العىلــــــــــوية املعـــــــــــ  ابملؤتـــــــــــرات واملصــــــــــطلحات املتعلقـــــــــــة ابحلـــــــــــد مــــــــــن  ـــــــــــاطر الكـــــــــــوارت )

                                                                         (، وأيــدت التو ــيات الــواردة م الفــرعني الرابــع واملــامس مــن تقريــر الفريــء، بعــد أن  A/  71/644      /Corr.      1  و
             كا  املشــرتال بــني                                                ، علــ  هــرورة  عــداد التقريــر ابالتســامل مــع عمــل فريــء املــ   886 /  20               أكــدت، م قرارهــا 

                                                                                   الوكــاالت املعــ  مبؤتــرات أهــداف التنميــة املســتدامة، وذلــ  هــماان للجــدوا واالتســامل م التنفيــذ وبــع 
  و                       البياانت و عداد التقارير

                       الفاعلــة املعنيــة ابألمـــر أن              ، جبميــع اجلهــات    886 /  20                                    وأهابــت اجلمعيــة العامــة أيىلــا، م قرارهـــا  -    06
                                                                                    تعمــل مــن أجــل اقيــء األهــداف العامليــة املتفــء عليهــا م  طــار ســنداي للحــد مــن  ــاطر الكــوارت للفــرتة 

    ّ                                                               ، وســـّلمت بنطـــامل العمـــل الـــلزم لوهـــع اســـرتاتيجيات للحـــد مـــن  ـــاطر الكـــوارت علـــ      8131-    8105
                                  د بياانت وطنية عن املسائر النابـة عـن                                                         الصعيدين الوط  واحمللي، وذل  بوسائل منها  نشا  وتعبيب قواع

                                                                                      الكوارت، وموجبات لبياانت املخاطر والقدرات املتاحـة علـ  الصـعيدين الـوط  واحمللـي، فىلـل عـن  جـرا  
                                                                                     تقييمـات للمخــاطرو و هــافة    ذلــ ، حوــت اجلمعيــة العامــة الــدول علــ  أن توا ــل، م ســيامل تنفيــذها 

                                              ووهع ططوط أسـاس بشـدن املسـائر احلاليـة، مبـا م ذلـ  م                                      طار سنداي، العمل م تال بع البياانت
    علــ        8115                                                                       تــال بــع معلومــات مصــنفة عــن املســائر النابــة عــن الكــوارت الــيت يرجــع اترخيهــا    عــام 

               األقل،  ن أمكنو
                               ل األعىلـــا  واألمـــم املتحـــدة واملنصمـــات        ، الـــدو    082 /  20                              وتـــجعت اجلمعيـــة العامـــة، م قرارهـــا  -    02

                                                                                    اإلنسانية واإل ائية ذات الصلة و لها من اجلهات  احبة املصلحة ذات الصلة، حسب االقتىلا ، علـ  
                                                                                  تعبيب العمل بطريقة اايدة وم الوقت املناسب مـن أجـل بـع بيـاانت مصـنفة حسـب نـوي اجلـنس والسـن 

                                               ال العملــي، وعلــ  اســني فهــم ديناميــات التشــرد وآ رهــا                                      واإلعاقــة، واســن السياســات واالســتجابة م اجملــ
                                                                                          واليلهـــا ور ـــدها وتقييمهـــا م ســـيامل الكـــوارت البطيئـــة الصهـــور والتـــدهور البيئـــي التـــدرجيي وت ـــل املنـــا و 
                                                                                        وتجعت اجلمعية العامة أيىلا الدول األعىلا  واألمم املتحدة وتركا ها م تال تقده املساعدة اإلنسانية 

                                                                       حسب االقتىلا ، م التعاون مع دوائر املتطوعني والفنيني،    جانب جهات أطرا، مـن              عل  أن تنصر، 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/276
https://undocs.org/ar/A/71/644
https://undocs.org/ar/A/71/644/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/226
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                     مــــن البيــــاانت واملعلومــــات                                                            أجــــل االســــتفادة أثنــــا  حــــاالت الطــــوار  وجهــــود التصــــدي ملخــــاطر الكــــوارت 
        املتاحةو        املتنوعة

             ومنصومـة األمـم                                                                وابإلهافة    ذل ، وم نفـس القـرار، تـجعت اجلمعيـة العامـة الـدول األعىلـا   -    02
                                                                                    املتحــــدة علــــ  دعــــم املبــــادرات الوطنيــــة الــــيت تتصــــدا لــــى ر املتباينــــة للكــــوارت الطبيعيــــة علــــ  الســــكان 
                                                                               املتىلـــررين، بطـــرمل منهـــا بـــع واليـــل البيـــاانت املصـــنفة، وتـــجعت الـــدول األعىلـــا  علـــ  اختـــاذ ططـــوات 

                           بذل  من املعلومات  ل احلساسة                                                             لتطوير أو اسني عملية بع البياانت واليلها ولتيسل تبادل ما يتصل 
ـــرا   ـــذ بـــرام  و ـــ  مشـــرتكة ب ـــرج  ث                                                                                     مـــع منصمـــات األمـــم املتحـــدة اإلنســـانية واإل ائيـــة، بطـــرمل منهـــا تنفي
                                                                                      السياســـات والتـــدابل الراميـــة    مواجهـــة  ـــاطر الكـــوارت وعواقبهـــا، دعمـــا جلهـــود التدهـــب، مبـــا م ذلـــ  

                                                 دة فعاليـــة االســـتجابة م احلـــاالت اإلنســـانية اســـتنادا                                             اإلجـــرا ات املتخـــذة اســـتنادا    التوقعـــات، ولـــب 
                                                                                   االحتياجات، وتجعت منصومة األمم املتحدة، حسب االقتىلا ، واجلهات الفاعلة املعنية األطـرا، علـ  
                                                                                               موا لة مساعدة البلدان النامية فيما تبذل  من جهود لبنا  القدرات احمللية والوطنية م تال بع البيـاانت 

  و       واليلها
                            ، املنصمــات اإلنســانية واإل ائيــة   04 /    8102                                      وتــجع اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي، م قــرارل  -    09

                                                                                        عل  أن تنصر، ابلتنسيء مع السلطات الوطنية، م تطبيء أدوات  دارة املخاطر كي تتي  اسني استخدام 
                زمــات و تلــ  أوجــ                                                                     املعلومــات األساســية واليــل املخــاطر، مبــا م ذلــ  اليــل األســباب الكامنــة ورا  األ

                                                                                       الىلع  اليت تعا  منها البلدان واملناطء وجوانب التعرج للمخاطر اليت  س السكان املتىلررين، والحظ 
ً                                      موا ــلة تطــوير األدوات القائمــة وآليــات االبتكــار، ابلعمــل مــوًل اليــات التمويــل القائمــة علــ  التنبــؤات،                                                      

                                           التدهــب الشـاملة، ومؤتــر  دارة املخــاطر إلدراج                                               و قامـة تــبكات ملراكـب احلــد مـن  ــاطر الكــوارت، وتـدابل
                                                      ً                                مبيد من البياانت املصنفة حسب نوي اجلنس والسن واإلعاقة، فىللً عن معلومات عن السياقات الوطنية 

                                 واإلقليمية مع مراعاة األثر البيئيو
 

     ذها                واليت ةا حان اختا                                                       اإلجماءاة اليت اختذ ا اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة -   ابء  
  (        E/  2016/24      )انصر      008 /  42                                                        اعتمدت اللجنة اإلحصائية، م دور ا السابعة واألربعني، القرار  -    81

                                                                                      الذي الحصت في  الصلة القائمة بني ت ل املنا  واحلد من الكوارت، وطلبـت أن يؤطـذ  طـار سـينداي م 
                                                               صـــا ات واملؤتـــرات املتعلقـــة بت ـــل املنـــا و وقـــد  لـــت فرقـــة عمـــل اتبعـــة للجنـــة                    االعتبـــار لـــدا وهـــع اإلح

                                                                                  االقتصـــادية ألورواب ترتأســـها  يطاليـــا تعمـــل مـــن أجـــل توهـــي  دور اإلحصـــا ات الر يـــة م تـــوفل بيـــاانت 
                                                                                    أل ــراج  دارة الكــوارت واحلــد مــن املخــاطر، واديــد املطـــوات العمليــة للطريقــة الــيت  كــن هبــا أن تـــدعم 

                                                                             اإلحصــــا  الوطنيــــة العمــــل م هــــذا اجملــــال، ابلتنســــيء مــــع الوكــــاالت الوطنيــــة املســــؤولة عــــن  دارة        مكاتــــب
                               و وتسـهم اللجنـة االقتصـادية ألورواب     8102                                                       الكوارتو وتعتبم فرقـة العمـل اطتتـام أعماهلـا  لـول  ايـة عـام 

             مـن أجـل تفعيـل                                                                         أيىلا م العمل التق  الذي يىلطلع ب  مكتـب األمـم املتحـدة للحـد مـن  ـاطر الكـوارت
                                                                                       ر ـــد  طـــار ســــنداي وأهـــداف التنميــــة املســـتدامة، مبــــا م ذلـــ  املــــواد اإلرتـــادية التقنيــــة املتعلقـــة ابطتبــــار 

                            مؤترات  طار سنداي وتعميمهاو
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                                                   إدارة املعلوماة ا غمافية املكانية على الصعيد العاملي  -      رابعا  
                       تصادي واالجتماعي اختاذها                                         اإلجماءاة اليت طلبت ا معية العامة واجمللس االق -    ألف  

                                       ، علــ  ز دة اســتخدام تكنولوجيــات االستشــعار    082 /  20                             تــجعت اجلمعيــة العامــة، م قرارهــا  -    80
                                                                                    مـــن بعـــد، الفىلـــائية منهـــا واألرهـــية، مبـــا م ذلـــ  مـــا يـــوفرل بـــرانم  األمـــم املتحـــدة الســـتخدام املعلومـــات 

                                                                                     ئية م  دارة الكوارت واالستجابة م حاالت الطوار ، وعل  تبادل البياانت اجل رافية ل ـرج  عـداد      الفىلا
                                                                                              التوقعات املتعلقة ابلكوارت الطبيعية واتقائها والتخفي  من آ رها و دار ا، عند االقتىلا ، ودعت الدول 

ـــد قـــدرة األمـــم املتحـــدة م                   تـــال تســـخل املعلومـــات                                                               األعىلـــا     موا ـــلة دعمهـــا املقـــدم مـــن أجـــل توطي
                                                                              اجل رافية املستمدة من السواتل أل راج اإلنذار املبكر والتدهب والتصدي والتعام املبكرو

                                             ، عـن ر بتهـا م تعبيـب التنسـيء والتعـاون الـدوليني   91 /  20                                  و ذ أعربت اجلمعيـة العامـة، م قرارهـا  -    88
                                                                               صــعيد العــاملي م  دارة الكــوارت ومواجهــة حــاالت الطــوار ، ءاتحــة مبيــد مــن املــدمات الفىلــائية       علــ  ال

                                                                                            واملعلومات اجل رافية املكانية جلميع البلدان وتعصيم االسـتفادة منهـا، فقـد أكـدت علـ  هـرورة ز دة فوائـد 
                     للبيـــاانت الفىلـــائية علـــ                                                                     تكنولوجيـــا الفىلـــا  وتطبيقا ـــا، مبـــا م ذلـــ  تعبيـــب اهلياكـــل األساســـية املســـتدامة 

                                                                                         الصعيدين اإلقليمي والـوط ، وأعـادت يكيـد احلاجـة    الـرتوي  لفوائـد تكنولوجيـا الفىلـا  وتطبيقا ـا م 
                                                                                            املــؤ رات الرئيســية ومــؤ رات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة م ميــادين التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة 

                                                  عت الــــدول األعىلــــا  علــــ  تعبيــــب  دراج جــــدوا تطبيقــــات علــــوم                                  والوقافيــــة وامليــــادين املتصــــلة هبــــا، وتــــج
                                                                                          وتكنولوجيا الفىلـا  واسـتخدام البيـاانت اجل رافيـة املسـتمدة مـن الفىلـا  م تلـ  املـؤ رات ومـؤ رات القمـة 

                                                         والعمليات، مع  تراال مكتب تؤون الفىلا  املارجي م هذا الصددو
                          ، ابلــدور املعــبز الـذي مــا بــرح     8102 / 6      قـرارل                                        وبعـد أن أقــر اجمللـس االقتصــادي واالجتمــاعي، م  -    83

     ، وم     8131                                                                                معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث يؤديـ  م جهـودل الراميـة    تنفيـذ ططـة التنميـة لعـام 
                                                                                             ر د وتقييم التقدم احملرز وتنمية القدرات اإلحصائية لدعم اسني توافر البياانت، مع الرتكيب عل  البلدان 

َ   النامية، تجع املعهَد ع                                                                       ل  موا لة االستجابة للطلبات، مبا فيهـا تلـ  الـواردة مـن كيـاانت األمـم املتحـدة،                  
                                                                                 للحصول عل  املرائ  املستمدة من  ور وتقارير ساتلية لدعم أوساط العمل اإلنسا  واإل ائيو

 
                   واليت ةا حان اختاذها                                                       اإلجماءاة اليت اختذ ا اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة -   ابء  

ــــــــة املكانيــــــــة  ي -    84 ــــــــء املــــــــكا  املعــــــــ  بتكامــــــــل املعلومــــــــات اإلحصــــــــائية واجل رافي ــــــــر فري                                                                      لخــــــــف تقري
( E/CN.     3/2018/33          ،ـــــة ـــــدورة الوامنـــــة واألربعـــــني للجن ـــــيت اهـــــطلع هبـــــا فريـــــء املـــــكا  منـــــذ ال                                                                    ( األنشـــــطة ال

                                                        املـكا  املعنيـة ءدارة املعلومـات اجل رافيـة املكانيـة علـ  الصـعيد                          ( والدورة السادسة للجنـة   012 /  42       )املقرر
                                                                       (، اليت أيدت مبوجبها اللجنة اإلحصائية املباد  التوجيهية املمسـة لصطـار العـاملي    012 / 6              العاملي )املقرر 

          ل معلومــات                                                              ِّ                     للمعلومــات اإلحصــائية واجل رافيــة املكانيــة واعتمــد ا جلنــة املــكا و ويقــدِّم فريــء املــكا  م تقريــر 
                                                                                             عن تركيبل عل  توطيد املباد  التوجيهية املمسة وتنفيذها، مبا م ذل   عداد أمولة عل  الصعيد القطري، 
ـــدور التنســـيقي الشـــامل م مـــا يتعلـــء ابألنشـــطة املىلـــطلع هبـــا م تـــال تكامـــل املعلومـــات                                                                                    وعلـــ  توليـــ  ال

                                   اإلحاطــة علمــا ابلتقــدم الــذي أحــرزل فريــء                                                       اإلحصــائية واجل رافيــة املكانيــة؛ واللجنــة اإلحصــائية مــدعوة    
                                                                                         املكا  م عمل  الرامي    توطيد اإلطـار وتنفيـذل، وكـذل  اإلحاطـة علمـا ارا  فريـء املـكا  بشـدن تنسـيء 

                                                        األنشطة م تال تكامل املعلومات اإلحصائية واجل رافية املكانيةو
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                   ون واهلجمة الدولية  ئ    الالج -      خامسا  
                          طلبت ا معية العامة اختاذها             اإلجماءاة اليت  -    ألف  

                                             ،  علن نيويورال من أجل اللجئني واملهاجرين، الذي  0 /  20                               اعتمدت اجلمعية العامة، م قرارها  -    85
ــــة اســــني بــــع البيــــاانت، وال ســــيما مــــن جانــــب الســــلطات الوطنيــــة،  ــــ  الــــدول األعىلــــا  أباني                                                                             أقــــرت في

                                                                                  ذل  بياانت مصنفة حسب نوي اجلنس والسن عن التدفقات النصامية و ل النصامية للهجرة ونبوح   م   مبا
                                                                                      اللجئني وآ رها االقتصادية، وعن اال ار ابلبشر، واحتياجات اللجئني واملهاجرين واجملتمعات املىلـيفة، 

                        لتبامـــــات الدوليـــــة املتعلقـــــة                                                                 علـــــ  ســـــو يتســـــء والتشـــــريعات الوطنيـــــة الســـــارية املتعلقـــــة  مايـــــة البيـــــاانت واال
                                                                                      ابملصو يةو وأتارت الدول األعىلا  أيىلـا     مكانيـة أن يشـمل اتفـامل عـاملي للهجـرة اامنـة واملنصمـة، 

                                             همن أمور أطرا، بياانت مصنفة عن اهلجرة الدوليةو
                                            ، عل  احلاجة    توافر بياانت  حصـائية عـن اهلجـرة    022 /  20                              وتددت اجلمعية العامة، م قرارها  -    86

    ذلــ    م   مبــا                                                                       الدوليــة تكــون موثوقــة ومصــنفة حســب نــوي اجلــنس وحســب الســن والوهــع مــن حيــث اهلجــرة، 
                                                                                         بياانت عن األطفال املهاجرين، وأهابت م هذا الصدد مبنصومة األمم املتحـدة و لهـا مـن املنصمـات الدوليـة 

                                                              راف ذات الصـــلة أن تعـــبز تعاو ـــا مـــن أجـــل وهـــع منهجيـــات تتـــي  بـــع و هيـــب                     واملؤسســـات املتعـــددة األطـــ
                                                                                            البيـــاانت اإلحصـــائية املتعلقـــة ابهلجـــرة الدوليـــة و الـــة األطفـــال املهـــاجرين م البلـــدان األ ـــلية وبلـــدان العبـــور 

                                                                                  وبلدان املقصد، وأن تساعد الدول األعىلا  م اجلهود اليت تبذهلا لبنا  القدرات م هذا الصددو
                                   ، علـــــ  احلاجـــــة    تـــــوافر بيـــــاانت ومؤتـــــرات    832 /  20                              وتـــــددت اجلمعيـــــة العامـــــة، م قرارهـــــا  -    82

                                                                                      حصـــائية موثوقـــة ودقيقـــة ومصـــن فة عـــن اهلجـــرة الدوليـــة تكـــون ذات جـــدوا علـــ  الصـــعيد الـــوط  وقابلـــة 
                                             ومـــا أمكـــن، بيـــاانت ومؤتـــرات عـــن مســـاانات املهـــاجرين م                                    للمقارنـــة علـــ  الصـــعيد الـــدويل، تشـــمل، حي

                                                                                      التنميــة م بلــدان املنشــد والعبــور واملقصــد، ودعــت م هــذا الصــدد كيــاانت منصومــة األمــم املتحــدة وســائر 
                                                                                    املنصمـــات الدوليـــة واملؤسســـات املتعـــددة األطـــراف املعنيـــة    أن تقـــدم املســـاعدة، وفقـــا لوال  ـــا وحســـب 

                                                   األعىلا  م جهودها الرامية    بنا  قدرا ا م هذا اجملالو                  االقتىلا ،    الدول 
 

                   واليت ةا حان اختاذها                                                       اإلجماءاة اليت اختذ ا اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة -   ابء  
                                                                          ســــوف تنصـــــر اللجنـــــة اإلحصـــــائية، م دور ـــــا التاســـــعة واألربعـــــني م تقريـــــر فريـــــء املـــــكا  املعـــــ   -    82

                       (، الـــذي يصـــ  األنشـــطة الـــيت          E/CN.     3/2018/16                     تـــخاص املشـــردين داطليـــا )                  ءحصـــا ات اللجئـــني واأل
                                                                             اهــــطلع هبــــا فريــــء املــــكا  منــــذ  نشــــائ ، ويســــل  الىلــــو  علــــ  األعمــــال الــــيت أفىلــــت    وهــــع تموعــــة 

                                   ر تق  بشدن  حصـا ات املشـردين داطليـا،                                                     التو يات الدولية بشدن اإلحصا ات املتعلقة ابللجئني، وتقري
                                                                                      مبا م ذل  تنصـيم اجتماعـات عامليـة م كوبنهـا ن وأوسـلو وجنيـ ، وتنصـيم مشـاورة عامليـة بشـدن مشـروي 

                                                                            التو يات اللتماس تعليقات من قاعدة واسعة بشد ا قبل تقد ها    اللجنة اإلحصائيةو
                                        ات أساسية قـدمها فريـء املـكا  بشـدن مـا يلـي:                                        وسوف تنصر اللجنة اإلحصائية م وثيقيت معلوم -    89

                                                                                   تموعـــة التو ـــيات الدوليـــة بشـــدن اإلحصـــا ات املتعلقـــة ابللجئـــني، والتقريـــر التقـــ  املتعلـــء ءحصـــا ات 
                                                                                      املشــردين داطليــاو وعلــ  الــر م مــن وجــود عــدد كبــل مــن أوجــ  التشــاب  بــني اللجئــني واملشــردين داطليــا، 

َ                           ني التحـــد ت اإلحصـــائية الـــيت ت واَجـــ  لـــدا قيـــاس هـــاتني الفئتـــني مـــن                         يوجـــد م ال الـــب مـــن تشـــاب  بـــ    وممــا                            
                                                                                     السكان واإلبلل عنهما، فإن أوهاعهما  تلفة، ومن مث ، جيري النصر م اإلحصا ات املتعلقة ابللجئني 
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                                                                                        واملشردين داطليا وعرهها م وثيقتني  تلفتنيو واللجنة اإلحصائية مـدعوة    اعتمـاد تموعـة التو ـيات 
                                                                                   دن اللجئـــني والتقريـــر التقـــ  املتعلـــء ءحصـــا ات املشـــردين داطليـــاو واللجنـــة مـــدعوة أيىلـــا    تقـــده   بشـــ

عـــي اإلحصـــا ات املتعلقـــة                                                                 ِّّ                    توجيهـــات بشـــدن املرحلـــة املقبلـــة مـــن أعمـــال فريـــء املـــكا ، أي وهـــع دليـــل  جملمِّّ
               ملشردين داطلياو                                                               ابللجئني، وتقده املبيد من التو يات امللموسة بشدن اإلحصا ات املتعلقة اب

  
                  اإلحصاءاة ا نسانية -       سادسا 

                                       اإلجماءاة اليت طلبت ا معية العامة اختاذها -    ألف  
                               ، منصومـة األمــم املتحـدة، مبـا م ذلــ   9 /    8102                                     دعـا اجمللـس االقتصـادي واالجتمــاعي، م قـرارل  -    31

                                                                                            وكاال ا و ناديقها وبراتها    موا لة العمل التعاو ، م  طار والية كل منها، مـن أجـل تسـريع التنفيـذ 
                       الصـعيد العـاملي واإلقليمـي                                                                     الكامل والفعال لتعميم مراعاة املنصـور اجلنسـا  م منصومـة األمـم املتحـدة علـ  

            ، مبـــا يتناســـب    843 /  20  و      829 /  64                                                         والقطـــري، وفقـــا لقـــرارات اجمللـــس الســـابقة وقـــرارات اجلمعيـــة العامـــة 
                                                  سائل منها تعبيب املعايل واملنهجيـات ب ـرج اسـتخدامها م          ، جبملة و     8131                           وططة التنمية املستدامة لعام 

                                                                                       منصومــة األمــم املتحــدة علــ  الصــعيد العــاملي واإلقليمــي والقطــري ب يــة اســني املــنه  املتبــع جلمــع البيــاانت 
                                                                                        واإلحصــــا ات الدقيقــــة املوثوقــــة الشــــفافة القابلــــة للمقارنــــة واليلهــــا ونشــــرها واســــتخدامها، وكــــذل  عنــــد 

                                                                      االحـــرتام الواجـــب ملقتىلـــيات الســـرية، البيـــاانت واإلحصـــا ات املفتوحـــة املتصـــلة بتحقيـــء              االقتىلـــا ، ومـــع 
                                                                                   املساواة بني اجلنسني، مصنفة حسب بلة معايل منها الدطل ونوي اجلنس والسن والعرمل واأل ـل اإلثـ  
                                                                                والوهـــع مـــن حيــــث اهلجـــرة واإلعاقـــة واملوقــــع اجل ـــرام و لهـــا مــــن املصـــائف ذات الصـــلة م الســــياقات

         الوطنيةو
                  ،    الـــــدول األعىلـــــا    04 /    8102                                           وطلـــــب اجمللـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي أيىلـــــا، م قـــــرارل  -    30

                                                                                       واملنصمات ذات الصلة واجلهات الفاعلة األطرا ذات الصلة، تعبيب املساواة بني اجلنسني و كني املرأة م 
                    يــاانت املصــنفة حســب نــوي                                                            بيــع مراحــل االســتجابة م احلــاالت اإلنســانية، بوســائل منهــا اســني بــع الب

                                                                                      اجلــنس والســن واإلعاقــة واليلهــا واإلبــلل عنهــا واســتخدامها، مــع مراعــاة املعلومــات املقدمــة مــن الــدول 
                                                                                            املتىلـررة، وكفالـة املشـاركة الكاملـة للمــرأة م عمليـات  ـنع القـرار مــن أجـل ز دة فعاليـة العمـل اإلنســا ، 

                                         بني اجلنسني و ـلل مـن األدوات، مبـا م ذلـ  األدوات                                          وتجع اجمللس عل  ز دة استخدام مؤتر املساواة
                                             املراعية لعامل السن، طوال دورة الكانم  اإلنسا و

                                          ، الدول عل  القيام بصورة منهجيـة جبمـع بيـاانت    021 /  20                              وتجعت اجلمعية العامة، م قرارها  -    38
                                                                  س والسن و ل ذل  من املعايل ذات الصلة واليلها ونشـرها، مبـا م ذلـ ، عنـد                  مصنفة حسب نوي اجلن

                                                                                    االقتىلــا ، بيــاانت  داريــة مــن الشــرطة وقطــاي الصــحة والقىلــا ، ور ــد بيــع أتــكال العنــ  الــذي  ــارس 
                                                                                   هد النسا  والفتيات، مبـا م ذلـ  العنـ  األسـري، ابسـتخدام بيـاانت عـن العلقـة بـني اجلـا  والىلـحية، 

                                                                                      وقع اجل رام، مبشاركة املكاتب اإلحصائية الوطنية، وعند االقتىلا ، ابلشراكة مع جهات فاعلة أطرا،    وامل
                                                                              مـــع هـــمان احلفـــاو علـــ  املصو ـــية والســـرية للىلـــحا و وتـــجعت أيىلـــا الـــدول علـــ  أن تقـــدم ابنتصـــام 

            بيع الكياانت                                                                             معلومات مستكملة لقاعدة البياانت العاملية لألمني العام بشدن العن  هد املرأة، ودعت 
                                                                                        ذات الصلة م منصومة األمم املتحدة    موا لة دعم الدول، بنا  عل  طلبها، م  ميع املعلومات ذات 
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                                                                                        الصــلة واســتكماهلا ابنتصــام، و   رفــع مســتوا الــوعي بقاعــدة البيــاانت العامليــة لــدا بيــع اجلهــات املعنيــة 
                                ذات الصلة، مبا م ذل  اجملتمع املد و

                                                               ً      معيـة العامـة م نفـس القـرار ابلعمـل الــذي تىلـطلع بـ  تـعبة اإلحصـا ات، بنـاً  علــ          ونوهـت اجل -    33
                                                                                 طلــب اللجنــة اإلحصــائية، بشــدن وهــع مبــاد  توجيهيــة لــدعم  عــداد الــدول األعىلــا   حصــا ات بشــدن 
                                                                                         العن  هد النسا  والفتياتو وأييت ذل  عقب الدعوة الـيت وجهتهـا اجلمعيـة العامـة    الـدول، م قرارهـا 

                                                                           ، لوهـع أسـاليب ومعـايل موحــدة جلمـع بيـاانت عــن بيـع أتـكال التمييــب والعنـ  هـد النســا     062 /  20
                                                                                        والفتيات، وخبا ة األتكال  ل املوثقة بصورة وافية، وعـن املمارسـات الىلـارة، مـن قبيـل تشـوي  األعىلـا  

       ً                                                        جـــ  تـــدداً    األمـــني العـــام أن يقـــدم    اجلمعيـــة العامـــة م دور ـــا الوالوـــة                     ِّ       التناســـلية لـــصانت، وطلبِّهـــا املو 
                                                                                     والســبعني، تقريـــرا متعمقــا متعـــدد التخصصــات عـــن األســباب اجلذريـــة ملمارســة تشـــوي  األعىلــا  التناســـلية 

    وأن                                                                                         لصانت والعوامل املؤدية  ليهـا، ومـدا انتشـارها علـ  الصـعيد العـاملي ويثلهـا علـ  النسـا  والفتيـات، 
                                                                                  يىلمن  أدلة وبياانت واليل بشدن ما أحرز من تقدم حىت اان، وتو يات ذات منحـ  عملـي مـن أجـل 
                                                                                     القىلا  علـ  هـذل املمارسـة، وذلـ  علـ  أسـاس املعلومـات املقدمـة مـن الـدول األعىلـا  واجلهـات الفاعلـة 

                     ات املعنية ذات الصلةو                                                                  املعنية التابعة ملنصومة األمم املتحدة، العاملة م هذا اجملال و لها من اجله
                                           ، هرورة قيام الدول بتحسني بع البياانت الكمية    025 /  20                              وأكدت اجلمعية العامة، م قرارها  -    34

                                                                                ً           والنوعية والقابلة للمقارنة عن العن  هد املرأة واملمارسات الىلـارة واسـتخدامها، مصـنفًة  سـب اجلـنس،
                                                                                       والســن، واإلعاقــة، واحلالــة املدنيــة، والعــرمل، واأل ــل اإلثــ ، والوهــع مــن حيــث اهلجــرة، واملوقــع اجل ــرام، 
                                                                                         واحلالــة االجتماعيــة االقتصــادية، ومســتوا التعلــيم، والعوامــل الرئيســية األطــرا، حســب االقتىلــا ، لتعبيــب 

                               سـة زواج األطفـال، والـبواج املبكـر،                                                            البحوت ونشر املمارسات اجليدة القائمة عل  األدلـة م تـال منـع ممار 
                                         والبواج ابإلكرال، والقىلا  عل  هذل املمارسةو

 
                                                                       اإلجماءاة اليت اختذ ا واملا ا أن ةتاذها اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة -   ابء  

ـــــر األمـــــني العـــــام عـــــن  -    35 ـــــة اإلحصـــــائية، م دور ـــــا التاســـــعة واألربعـــــني، تقري ـــــاقش اللجن                                                                         ســـــوف تن
                                                  (و ويقــدم التقريــر حملــة مــوجبة عــن األنشــطة الــيت اهــطلعت هبــا          E/CN.     3/2018/22          اجلنســانية )         اإلحصــا ات 

                                                                                تــعبة اإلحصــا ات وفريــء املــكا  املشــرتال بــني الوكــاالت املعــ  ابإلحصــا ات اجلنســانية م  طــار الــكانم  
                                                           مبــا م ذلـ  تنقــي  تموعــة احلــد األدر مـن املؤتــرات اجلنســانية ملوا متهــا                            العـاملي لصحصــا ات اجلنســانية،

                                                                                         مع  طار مؤترات أهداف التنمية املستدامة، ومعلومات مستكملة عن تنفيذ مشروي األدلة والبياانت من 
ـــة لبنـــا   ـــائ  اجلهـــود املبذول ـــر أيىلـــا معلومـــات عـــن نت                                                                                     أجـــل اقيـــء املســـاواة بـــني اجلنســـنيو ويتىلـــمن التقري

                                                                                     رات من أجل تعبيب برام  اإلحصا ات اجلنسانية م البلدان عل  نطامل العـاف، وعـن تنصـيم االجتمـاي     القد
                                                                                   احلــادي عشــر لفريــء املــكا  املشــرتال بــني الوكــاالت املعــ  ابإلحصــا ات اجلنســانيةو واللجنــة مــدعوة    أن 

                                                          اي  علما ابلعمل اجلاري وأولو ت اإلحصا ات اجلنسانية م املستقبلو
               ، تـاركت السـيدة     8102                                                             وم الدورة احلادية والستني للجنة وهع املـرأة، املعقـودة م آذار/مـارس  -    36

                  اســني تـوافر البيــاانت  ”                                                                 آجيـا زي ـوري )التفيــا(، مقـررة اللجنــة اإلحصـائية، م جلســة نقـاش عقــدت بشـدن 
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         يجــني وططـــة                                                                          واإلحصــا ات املتصــلة ابلبعــد اجلنســا  واســتخدامها، لــدعم التعجيــل بتنفيــذ منهــاج عمــل ب
  و (8 ) “    8131                      التنمية املستدامة لعام 

  
                                   التنمية الشاملة لألةااص ذوي اإلعاقة  -      سابعا  

                                                                اإلجماءاة اليت طلبت ا معية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها -    ألف  
                                          بشـدن التنميـة الشـاملة لألتـخاص ذوي اإلعاقـة عـن      065 /  20                             أعربت اجلمعية العامة م قرارها  -    32

ـــة األتـــخاص ذوي                                                                                    القلـــء ألن اســـتمرار عـــدم تـــوافر اإلحصـــا ات والبيـــاانت واملعلومـــات املوثوقـــة عـــن حال
ّ   اإلعاقــة علـــ  الصـــعيد الـــوط  واإلقليمـــي والعـــاملي يســهم م اســـتبعادهم مـــن اإلحصـــا ات الر يـــة، وأقـــّرت                                                                                   

                                                                   الرامية    تعبيب بع البياانت وبنا  القدرات لدا الدول األعىلا ، مـن أجـل                       ابحلاجة    تكوي  اجلهود
                                                                                  دعم وهع سياسات وبرام  قائمـة علـ  األدلـة تشـمل األتـخاص ذوي اإلعاقـة، وكفالـة أال يتخلـ  أحـد 

          عن الركبو
                                                                            وم القرار نفس ، تددت اجلمعية العامة عل  أانيـة بـع واليـل بيـاانت موثوقـة عـن األتـخاص  -    32

                         املبـاد  التوجيهيـة واملبـاد                                                                      ذوي اإلعاقة ابتباي املباد  التوجيهية القائمة بشدن  حصا ات اإلعاقـة، موـل: 
  ،                                                 املبـــــاد  والتو ـــــيات املتعلقـــــة بتعـــــدادات الســـــكان واملســـــاكن   و:                             األساســـــية لوهـــــع  حصـــــا ات اإلعاقـــــة 

                  أجـل تصـني  البيـاانت                                                                   و  دارا ا املستكملة، وتجعت اجلهود اجلارية حاليـا لتحسـني بـع البيـاانت مـن
                                                                            َ  املتعلقــة ابألتــخاص ذوي اإلعاقــة  ســب نــوي اجلــنس والســنو وتــجعت اجلمعيــة العامــة كــذل  اللجنــَة 
                                                                                       اإلحصــائية علــ  أن تقــوم، م حــدود املــوارد املتاحــة، ابســتكمال املبــاد  التوجيهيــة جلمــع واليــل البيــاانت 

                                    ات ذات الصــلة الصــادرة عــن فريــء واتــنطن                                                  املتعلقــة ابألتــخاص ذوي اإلعاقــة، آطــذة م اعتبارهــا التو ــي
                                                                                 املعـــ  ءحصـــا ات اإلعاقـــة، وتـــجعت أيىلـــا منصومـــة األمـــم املتحـــدة، مبـــا م ذلـــ  املقـــررة املا ـــة املعنيـــة 
                                                                                  قــومل األتــخاص ذوي اإلعاقــة، م نطــامل واليتهــا، علــ  تعبيــب االتســامل والتنســيء علــ  نطــامل منصومــة 

                                                    ابلة للمقارنة دوليا عن حالـة األتـخاص ذوي اإلعاقـة، وعلـ                                        األمم املتحدة من أجل تعبيب توافر بياانت ق
                                                                                    أن تـــدرج ابنتصـــام البيـــاانت ذات الصـــلة ابإلعاقـــة أو احلقـــائء النوعيـــة املتصـــلة هبـــا، حســـب االقتىلـــا ، م 

                                                                  منشورات األمم املتحدة ذات الصلة م تال التنمية االقتصادية واالجتماعيةو
   ً                                                         أيىلاً، حوت اجلمعية العامـة الـدول األعىلـا  وكيـاانت األمـم املتحـدة ذات      065 /  20          وم القرار  -    39

                                                                                        الصــلة علــ  تقــده معلومــات إلدراجهــا م تقريــر األمــني العــام    دور ــا الوالوــة والســبعني عــن تنفيــذ ذلــ  
                       ، وطلبــت    منصومــة األمــم     8102      م عــام                                                       القــرار، وم تقريــرل الرئيســي الــذي ســيقدم    اجلمعيــة العامــة 

                                                                                           املتحدة تيسل تقده املساعدة التقنية، م حـدود املـوارد املتاحـة، مبـا م ذلـ  تقـده املسـاعدة اللزمـة لبنـا  
                                                                                     القــدرات واســتقا  البيــاانت واإلحصــا ات الوطنيــة املتعلقــة ابألتــخاص ذوي اإلعاقــة و ميعهــا، وال ســيما 

                                                                     بــت م هــذا الصــدد    األمــني العــام أن يقــوم، وفقــا للمبــاد  التوجيهيــة الدوليــة                           البلــدان الناميــة، وطل
                                                                                         القائمــة املتعلقــة ءحصــا ات اإلعاقــة، بتحليــل البيــاانت واإلحصــا ات املتعلقــة ابإلعاقــة ونشــرها وتوزيعهــا، 

      ألهــداف                                                                                 حســب االقتىلــا ، م التقــارير الدوريــة املقبلــة عــن اقيــء أهــداف التنميــة املســتدامة و لهــا مــن ا
                                                                                    اإل ائيـــة املتصـــلة ابألتـــخاص ذوي اإلعاقـــة واملتفـــء عليهـــا دوليـــاو وتـــجعت اجلمعيـــة العامـــة أيىلـــا الـــدول 

                                                                                     األعىلا  عل  اختاذ ططوات مناسبة للتعجيل ءدراج البياانت املتعلقة ابإلعاقة م اإلحصا ات الر يةو
__________ 

 ( 8)  E/  2017/27        و  24-  29          ، الفقرات  
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                    األعىلـا  ومنصومـة األمـم          ، الـدول  08 /    8102                                      وتجع اجمللس االقتصادي واالجتماعي، م قـرارل  -    41
                                                                                  املتحدة وبيع اجلهات املعنية  احبة املصلحة عل  اسني طرائء بع البياانت املتعلقة ابألتخاص ذوي 
                                                                                                اإلعاقة واليلها، وعل  اقيء ز دة كبلة م توافر بياانت موثوقة، وعالية اجلودة، ومناسبة التوقيت، وقابلة 

                                                         مبــاد  التوجيهيــة القائمــة املتعلقــة ءحصــا ات اإلعاقــة و  ــدارا ا                                   للمقارنــة علــ  الصــعيد الــدويل، وفقــا لل
                                                                                     املستكملة، عل  أن تكون مصنفة  سب عدد من املعايل منها اإلعاقة ونوي اجلنس والسن، وذل  لرسم 
                                                                                    السياســـات اإل ائيـــة وتنفيـــذها وتقييمهـــا؛ وتـــجعها علـــ  تبـــادل البيـــاانت واإلحصـــا ات ذات الصـــلة مـــع 

                                                                       ت املعنيــة داطــل منصومــة األمــم املتحــدة عــن طريــء االيــات املناســبة، مــىت اقتىلــ  األمــر               الوكــاالت واهليئــا
                                                     ذل ؛ وعل  معاجلة الو رة القائمة م بع البياانت واليلهاو

 
                                                                       اإلجماءاة اليت اختذ ا واملا ا أن ةتاذها اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة -   ابء  

                                                دور ــــا التاســــعة واألربعــــني، م تقريــــر األمــــني العــــام وفريــــء                             ســــوف تنصــــر اللجنــــة اإلحصــــائية، م  -    40
                       (و ويسـل  التقريـر الىلـو           E/CN.     3/2018/17                                               واتنطن املع  ءحصا ات اإلعاقة، عن  حصا ات اإلعاقة )

                             ستخلصـة مـن تموعـة مـن االجتماعـات                                                          عل   ارب البلدان م قياس اإلعاقة، ويعرج النتـائ  الرئيسـية امل
                            و ويعـــرج التقريـــر أيىلـــا األنشـــطة     8102  و       8106                                         اإلقليميـــة الـــيت نصمتهـــا تـــعبة اإلحصـــا ات م عـــامي 

                                                                                           احلالية واملقررة املتعلقة ءحصا ات اإلعاقة والـيت تىلـطلع هبـا الشـعبة، واللجـان اإلقليميـة، ومنصمـة الصـحة 
                                                       الرب  بني األنشطة املقررة هبدف تعبيب قدرة النصم اإلحصائية                                        العاملية، وفريء واتنطنو ويهدف التقرير   

                                                                                         الوطنية عل   نتاج  حصا ات عالية اجلودة عن اإلعاقة من أجل وهع سياسات وبرام  قائمة عل  األدلة 
             بشدن اإلعاقةو

  
                            منع ا ممية والعدالة ا نائية  -     اثمنا  
                            س االقتصادي واالجتماعي اختاذها                                    اإلجماءاة اليت طلبت ا معية العامة واجملل -    ألف  

                                     ، الــدول علــ  بــع معلومــات ذات  ــلة، بطــرمل    022 /  20                             تــجعت اجلمعيــة العامــة، م قرارهــا  -    48
                                                                                           منها بع البياانت و جرا  البحوت، بشدن األطفال الذين خيىلعون لنصم العدالة اجلنائية فيها، وذل  مـن
                                                                                   أجل اسني  قامة العدل لديها، مع مراعـاة حـء األطفـال م املصو ـية، واالحـرتام التـام لصـكوال حقـومل 
                                                                                          اإلنسان الدوليـة ذات الصـلة، ومراعـاة مـا جيـب تطبيقـ  م هـذا الصـدد مـن املعـايل الدوليـة املتعلقـة  قـومل 

                          اإلنسان م تال  قامة العدلو
                  منـع اجلر ـة ابالسـتناد  ”           ، أن مسـدلة   05 /    8102        م قـرارل                               وقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي،  -    43

              سـي نصر فيهـا م   “                                                                           األدلة: االستفادة من اإلحصا ات واملؤتـرات والتقيـيم م دعـم املمارسـات الناجحـة
                                                                              حلقات عمل تعقد م  طار مؤ ر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلر ة والعدالة اجلنائيةو

                           ،    مكتـب األمـم املتحـدة املعـ    09 /    8102                     ي واالجتماعي، م قـرارل                  وطلب اجمللس االقتصاد -    44
                                                                                     ابملخــدرات واجلر ـــة، أن يوا ــل، ابلتعـــاون مـــع معاهــد تـــبكة بــرانم  األمـــم املتحـــدة ملنــع اجلر ـــة والعدالـــة 
                                                                                       اجلنائيـــة، جهـــودل الراميـــة    تعبيـــب بـــع بيـــاانت  حصـــائية عـــن بـــدائل الســـجن واليلهـــا ونشـــرها، و جـــرا  

                                                                                بشدن السياسات املتعلقة ءعادة  دماج اجلناة م اجملتمع، وابحلد من احتماالت معاودة اإلجرامو        البحوت
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                                                                   اإلجماءاة اليت اختذ ا واملا ا أن ةتاذها اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة -   ابء  
             وتوافرهـا علـ                                                                   من أجل اقيء  ا ت طريطة الطريء الراميـة    اسـني نوعيـة  حصـا ات اجلر ـة  -    45

                    ، املرفـء(، أنشـد مكتـب          E/CN.     3/2013/11                                                  الصعيدين الدويل والوط  )طارطة طريء إلحصا ات اجلر ـة( )
                                                                                   األمـــم املتحـــدة املعـــ  ابملخـــدرات واجلر ـــة وبـــرانم  األمـــم املتحـــدة اإل ـــائي، م تـــراكة مـــع مركـــب االمتيـــاز 

                                                                                      معلومـات اإلحصـائية املتعلقـة ابحلوكمـة واإليـذا  واألمـن العـام والعدالـة )مكسـيكو سـييت(، وبـدعم مقـدم   لل
                                                                                  مــن هــذا املركــب الــذي اتــرتال م  نشــائ  املعهــد الــوط  املكســيكي لصحصــا ات واجل رافيــا ومكتــب األمــم 

                        ة دراسات استقصائيةو وقد                                                                  املتحدة املع  ابملخدرات واجلر ة، فرقة عمل لوهع دليل لقياس الفساد بواسط
                                                                                         عقدت فرقة العمل الـيت تىلـم ممولـني عـن املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة، واملنصمـات الدوليـة، وأفـراد املـكا ، 

                  و وسيوهـع الـدليل م     8102  و       8106                                                  والقطاي املاص، واملنصمات  ـل احلكوميـة، اجتمـاعني م عـامي 
                                       مبشـاركة فعليـة مـن عـدد مـن أعىلـا  فريـء بـرا               و وجيـري العمـل     8102                               ي ت  النهائية  لول منتص  عـام 

                     املع  ءحصا ات احلوكمةو
                      ( التقـدم احملـرز م تنفيـذ          E/CN.     3/2018/34                                          ويص  تقرير فريء بـرا  املعـ  ءحصـا ات احلوكمـة ) -    46

                              واإلجـــــرا ات املتخـــــذة لوهـــــع كتيـــــب عــــــن    ،    8181-    8106                                 األنشـــــطة املتصـــــلة خبريطـــــة الطريـــــء لعـــــامي 
                                                                                       حصا ات احلوكمةو ويشـمل أيىلـا  فـادات عـن التقـدم احملـرز م العمـل التقـ  واملنهجـي الـذي اهـط لع بـ  

                                        مــن أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلــء بتحقيــء     06                                           علــ  املســتوا الوالــث مــن املؤتــرات العامليــة للهــدف 
                                                جلـو  اجلميـع    العدالـة، وتـوفل مؤسسـات فعالـة وطاهــعة                                      تتمعـات مسـاملة وتـاملة للجميـع، وءمكانيـة 

                                                                                       للمســا لة وتــاملة للجميــعو وســي طي الــدليل اإلطــار املفــاهيمي ملختلــ  أبعــاد احلوكمــة ومنهجيــة قياســها 
                                                 ونشرها، مبا م ذل  قياس نصام فاعل للعدالة اجلنائيةو

  
                     مصائد األمساك املستدامة -     اتسعا  

                     ا معية العامة اختاذها                   اإلجماءاة اليت طلبت -    ألف  
                                  ، أن اقيـء  دارة فعالـة ملصـائد األ ـاال    083 /  20                                      الحصت اجلمعية العامـة مـع القلـء، م قرارهـا  -    42

                                                                                      البحريــة قــد أ ــب  أمــرا  ــعبا م بعــض املنــاطء بســبب عــدم  مكانيــة الوثــومل ابملعلومــات والبيــاانت وعــدم 
                                                                                     اكتماهلا لعدة أسباب منها عدم اإلبلل أو اإلبلل املاطئ عن املصيد من األ اال، وعن أنشطة الصيد، 
                                                                                 وأن هــذا االفتقــار    البيــاانت الدقيقــة أســهم م اإلفــراط م  ــيد األ ــاال م بعــض املنــاطء، وتــجعت 

                        مـم املتحـدة، عنـد االقتىلـا ،                                                                 الدول عل  اسني بع البياانت، و بلل منصمـة األ ذيـة والبراعـة التابعـة لأل
                                                                               وعلـــــ  ســـــو واف  ودقيـــــء وم الوقـــــت املناســـــب، ابلبيـــــاانت املطلوبـــــة عـــــن كميـــــة املصـــــيد وأنشـــــطة الصـــــيد 

                              واملعلومات املتصلة مبصائد األ االو
                                ة األ ذية والبراعة أن تبـدأ م وهـع    ً                             أيىلاً، طلبت اجلمعية العامة    منصم     083 /  20          وم القرار  -    42

                                                                                  ترتيبـــات مـــع الـــدول جلمـــع بيـــاانت عـــن  ـــيد األ ـــاال م أعـــايل البحـــار الـــذي تقـــوم بـــ  الســـفن الـــيت ترفـــع 
                                                                                    علمهــــا، ونشــــرها علــــ  الصــــعيدين دون اإلقليمــــي واإلقليمــــي حيومــــا ال توجــــد ترتيبــــات مــــن هــــذا القبيــــلو 

                                             اعـة تنقـي  قاعـدة بياان ـا العامليـة إلحصـا ات مصـائد                                              وأعادت أيىلا يكيد طلبها من منصمة األ ذية والبر 
                                                                                   األ ــاال مــن أجــل تــوفل معلومــات عــن األر ــدة الســمكية املتداطلــة املنــاطء واألر ــدة الســمكية الكوــلة 

                                                                                 االراال واألر دة السمكية املتفردة م أعايل البحار، عل  أساس املكان الذي جيري في  الصيدو
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                                                             جلمعيــة العامــة الــدول واملنصمــات والرتتيبــات دون اإلقليميــة واإلقليميــة                      وم القــرار نفســ ، دعــت ا -    49
                                                                                         املعنيــة ءدارة مصــائد األ ــاال    تقــده املســاعدة    الــدول الناميــة لتمكينهــا مــن الوفــا  ابلتبامــات بــع 

        د األ ـاال                                                                                     البياانت وتقده التقاريرو وطلبت من الدول واملنصمـات والرتتيبـات اإلقليميـة املعنيـة ءدارة مصـائ
                                                                                      أن تقوم، حسب االقتىلا ، بتعبيب أو وهع برام  جلمع البياانت من أجل احلصول عل  تقديرات موثوقـة 
                                                                                عـــن أنـــواي اـــددة مـــن املصـــيد العرهـــي، وتـــجعتها علـــ  التنســـيء م وهـــع وتنفيـــذ بروتوكـــوالت واهـــحة 

                       سـتهدفة، وال سـيما األنـواي                                                                   وموحدة جلمع البياانت و عداد التقارير عن املصـيد العرهـي مـن األنـواي  ـل امل
                                     املعرهة للخطر واملهددة ابالنقراج واحملميةو

 
                                                                       اإلجماءاة اليت اختذ ا واملا ا أن ةتاذها اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة -   ابء  

                                                                                تىلــمن تقريــر منصمــة األ ذيــة والبراعــة عــن التطــورات األطــلة م اإلحصــا ات البراعيــة والريفيــة  -    51
( E/CN.     3/2018/13          تقريــراً للجنــة التوجيهيــة العامليــة املعنيــة ابالســرتاتيجية العامليــة لتحســني اإلحصــا ات ،)                                                                  ً         

                            ، واملط  املعدة ملرحلة  نية من     8102                                                           البراعية والريفية، يعرج األنشطة الرئيسية اليت اهطلع هبا م عام 
                                                                        و وال يبال املكتب العـاملي للسـرتاتيجية العامليـة، منـذ البـد  م تنفيـذ االسـرتاتيجية   02  81                التنفيذ بعد عام 
                                                                       ، يبــذل جهـودا لتنفيــذ بــرانم   وـي تــامل، و عــداد مبـاد  توجيهيــة ومــواد تدريبيــة     8103              العامليـة م عــام 

                    حصائية اإلقليمية، مبا                                                                           كن استخدامها م دعم تقده املساعدة التقنية    البلدان واملؤسسات التدريبية اإل
                                                                                         م ذل  مباد  توجيهية مكرسة ملصائد األ اال، وي توقع أن ت نشر املباد  التوجيهية م النص  األول من 

                                                                       و وقـــد تـــارال كـــل مـــن منصمـــة األ ذيـــة والبراعـــة وباعـــة احملـــي  اهلـــاد ، بـــدعم مـــن املكتـــب     8102    عـــام 
                                         ة ملنطقة احملي  اهلـاد  دون اإلقليميـة، وهـو ططـة                                                العاملي، م  عداد انت  رئيسي لتلبية االحتياجات احملدد

                                                              عمل منطقة احملي  اهلاد  االسرتاتيجية إلحصا ات البراعة ومصائد األ االو
  

                       محاية البياانة وخصوصيتها -      عاةما  
                                       اإلجماءاة اليت طلبت ا معية العامة اختاذها -    ألف  

ــــة العامــــة تــــددا، م قرارهــــا  -    50 ــــ  جيــــب، مــــع تطــــور تتمــــع املعلومــــات   02 /  20                                  أكــــدت اجلمعي                                 ، أن
   مـن     02                                                                               واإلنرتنت، محاية حرية التعبل واحرتامها، وكذل  احلء م املصو ية، علـ  سـو مـا ورد م املـادة 
         ياانت، مع                                                                             العهد الدويل املاص ابحلقومل املدنية والسياسية، وبوج  طاص، من حيث  لة ذل   ماية الب

                                                                  ً                    وجــــوب االعــــرتاف أيىلــــا ابلقيــــود القانونيــــة املبينــــة م التشــــريعات الوطنيــــة، وفقــــاً للقــــانون الــــدويل حلقــــومل 
                                                                                   اإلنســـانو ورحبـــت اجلمعيـــة العامـــة أيىلـــا ابلتعـــاون بـــني وكـــاالت األمـــم املتحـــدة ذات الصـــلة، واإلجـــرا ات 

     بشــدن      085 /  21              اجلمعيــة العامــة                                                        املا ــة جمللــس حقــومل اإلنســان، وعلــ  األطــف، مــا يتعلــء مبتابعــة قــرار 
                                                                    االستعراج العام لتنفيذ نتائ  القمة العاملية جملتمع املعلومات، وتجعت ذل و

 
                                                                       اإلجماءاة اليت اختذ ا واملا ا أن ةتاذها اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة -   ابء  

                           مـــن املبـــاد  األساســـية لصحصـــا ات    6                          الشخصـــية مكفولـــة مبوجـــب املبـــدأ                 طصو ـــية البيـــاانت -    58
                 ، ابالستنتاجات اليت    018 /  42                                                                 الر يةو وقد رحبت اللجنة اإلحصائية، م الفقرة الفرعية )ح( من مقررها 
                             هافة القيمة مبىلاهاة  مكانية  ”                                                               طلصت  ليها احللقة الدراسية املتعلقة ابلبياانت املفتوحة املتصلة مبوهوي 

ــــورال م  “                   لو ــــول ابملصو ــــية واألمــــن ا                  و وقــــد و ــــفت احللقــــة     8102          آذار/مــــارس    3                      ، املعقــــودة م نيوي
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ٌ                                                          بياانٌت عالية اجلودة، وموثقة جيدا، وتراعي الشـوا ل املتعلقـة خبصو ـية  ”                             الدراسية البياانت املفتوحة أب ا      
                وص، كيفيـة  قامـة                     ، وانقشـت، علـ  وجـ  املصـ “                                                البياانت، وهي تانية ويسهل الو ول  ليها واستخدامها

                                  توازن بني االنفتاح واألمن واملصو يةو 
           ملنصمـة األمـم       8131                                                                وم املنتدا الدويل املع  بتكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت والتعلـيم لعـام  -    53

  ،    102 8           وز/يولي      00  و     01                                                                    املتحدة للرتبية والعلم والوقافة )اليونسكو(، املعقود م كين داو، الصني، م 
                                                                                    لو الدول األعىلا  وسائر املنصمات الشريكة أن قياس وتعقب البياانت املتصلة بتوافر تكنولوجيا       الحظ ممو

                                                                                        املعلومات واالتصاالت واستخدامها من األمور البال ة األانية لوهع سياسات قائمة عل  األدلـة، وأكـدوا 
              انت علـ  سـو آمـن                                                                        من جديد أن هناال حاجة متبايدة    سياسـات واسـرتاتيجيات لكفالـة اسـتخدام البيـا

                                                       ِّ                  ومناسب وأطلقي، مبا م ذل  همان طصو ية وسرية املعلومات احملدِّدة للهوية الشخصيةو
  
                                                     األبعاد االجتماعية للشماكة ا ديدة من أجل ةنمية أفميايا  -         حادي عشم 

                                                اإلجماءاة اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها -    ألف  
                          ، البلـــــدان األفريقيـــــة علــــــ  أن   00 /    8102                   واالجتمــــــاعي، م قـــــرارل                   تـــــجع اجمللـــــس االقتصـــــادي  -    54

                                                                                    تىلــاع  جهودهـــا الراميـــة    تعبيـــب القــدرات اإلحصـــائية الوطنيـــة مـــن أجــل  نتـــاج  حصـــا ات ومؤتـــرات 
ّ                                                                             جيدة التوقيت ويعّول عليها لر د السياسات واالسرتاتيجيات اإل ائية الوطنية، وتنفيذ االلتبامات بتحقيء                  

                                                                        يـة املسـتدامة علـ  الصـعيد الـوط  واإلقليمـي والـدويل، وحـث، م هـذا الصـدد، البلـدان                بيع أهداف التنم
                                                                                       واملنصمات املاسـة، مبـا م ذلـ  منصومـة األمـم املتحـدة واألوسـاط اإلحصـائية الدوليـة واإلقليميـة علـ  دعـم 

                                                       البلدان األفريقية م تعبيب القدرة اإلحصائية دعما للتنميةو
 

                                                         ختذ ا واملا ا أن ةتاذها اللجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة              اإلجماءاة اليت ا -   ابء  
                                                                           يســـــــل  تقريــــــــر اللجنـــــــة االقتصــــــــادية ألفريقيـــــــا عــــــــن التنميـــــــة اإلحصــــــــائية اإلقليميـــــــة م أفريقيــــــــا  -    55
( E/CN.     3/2018/9        الىلو  عل  األنشطة املىلطلع هبا م أفريقيا ب )                                         شدن التنمية اإلحصـائية، وبعىلـها ذات                                 

  ،     8131                                                                                     داللــة عامليــةو وي طــي التقريــر األعمــال املنهجيــة املتبعــة لــدعم تنفيــذ ططــة التنميــة املســتدامة لعــام 
                                              ، ويشــمل تــاالت تركيــب رئيســية، مــن قبيــل االســرتاتيجية  “                      أفريقيــا الــيت نصــبو  ليهــا ”  :     8163         وططــة عــام 

                                                        يــا، والتســجيل املــد  واإلحصــا ات احليويــة، واإلحصــا ات البراعيــة،                                املتعلقــة مبوا مــة اإلحصــا ات م أفريق
                                                     واإلحصا ات اجلنسانية، والبياانت املفتوحة، وثورة البياانتو

  
                            ةكنولوجيا املعلوماة واالةصاالة  -       اثين عشم 

                                                اإلجماءاة اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها -    ألف  
                             ، يكيــد أانيــة مؤتــرات تكنولوجيــا   80 /    8102                جتمــاعي، م قــرارل                      كــرر اجمللــس االقتصــادي واال -    56

                                                                                      املعلومــات واالتصــاالت م نســء بيــاانت مفتوحــة كــدداة ر ــد وتقيــيم لقيــاس الفجــوة الرقميــة بــني البلــدان 
                                                                                       وداطل اجملتمعـات وأداة يسرتتـد هبـا  ـانعو القـرار لـدا وهـع السياسـات العامـة واالسـرتاتيجيات للتنميـة 

                                                                            افية واالقتصادية، وتدد عل  أانية توحيد مؤترات موثومل هبا تستكمل ابنتصام واملوا مة                االجتماعية والوق
                                                                                 بينها، وأقر أبانية أدوات الر د الرقمي اليت تدعم نشر أهداف التنمية املستدامة وقياسهاو
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                                                                            وم القرار نفس ، تجع اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي الـدول األعىلـا  علـ  بـع البيـاانت ذات  -    52
                                                                                      لصلة بتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت علـ  الصـعيد الـوط ، وتبـادل املعلومـات بشـدن دراسـات احلـاالت  ا

                                                                                             اإلفراديــة القطريــة، والتعــاون مــع البلــدان األطــرا بشــدن  طــار بــرام  التبــادل م تــال بنــا  القــدرات؛ والحــظ 
                          ا املعلومــات واالتصــاالت أل ــراج                                                               اجمللــس أيىلــا مــع التقــدير عمــل الشــراكة املعنيــة بقيــاس اســتخدام تكنولوجيــ

                                             الســنوي للاــاد الــدويل للتصــاالت الســلكية واللســلكية   “                         تقريــر قيــاس تتمــع املعلومــات ”              التنميــة، ونشــر 
                                                                                  الـــذي يعـــرج اال اهـــات واإلحصـــا ات احلديوـــة املتعلقـــة ابلو ـــول    تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت، 

     مؤتــر                                              املعلومــات واملعرفــة م بيــع أســا  العــاف، مبــا م ذلــ                                       والقــدرة علــ  امــل تكلفتهــا، وتطــور تتمعــات 
                                                                                        تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وابإلهافة    ذل ، تجع اجمللس الشراكة املتعلقة مبتابعة مقرر 

                                                         ، بشــدن  حصــا ات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، وأو ــ  أبن تىلــع    001 /  42                اللجنــة اإلحصــائية 
                                                                  تحسني التعاون مع  تل  أ حاب املصلحة أل راج  نتاج  حصـا ات عاليـة اجلـودة                  الشراكة توجيهات ل

                                                                                     وجيدة التوقيت م تـال تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت وتسـخل الفوائـد املمكـن جنيهـا مـن اسـتخدام 
                                      البياانت الىلخمة أل راج اإلحصا ات الر يةو

 
                                  للجنة اإلحصائية وةعبة اإلحصاءاة                                     اإلجماءاة اليت اختذ ا واملا ا أن ةتاذها ا -   ابء  

                                                                          يعــــــرج تقريــــــر الشــــــراكة املعنيــــــة بقيــــــاس تكنولوجيــــــا املعلومــــــات واالتصــــــاالت أل ــــــراج التنميــــــة  -    52
( E/CN.     3/2018/26         حملــة عامــة عــن األعمــال الــيت اهــطلعت هبــا الشــراكة منــذ الــدورة الســابعة واأل )                                                                 ربعــني     

                                           ، مبـــــا م ذلـــــ  اســـــتكماالت للقائمـــــة األساســـــية ملؤتـــــرات     8106                             للجنـــــة اإلحصـــــائية املعقـــــودة م عـــــام 
                                                                                     تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومعلومات تتصل ابلتطورات األطـلة م قيـاس االقتصـاد الرقمـي )موـل 

                        علومات واالتصاالت(، وقياس                                                                     التجارة اإللكرتونية والتجارة الدولية م املدمات القائمة عل  تكنولوجيا امل
                                                      ً                                       النفا ت اإللكرتونيةو وتعرج الشراكة أيىلا م تقريرها اقرتاحاً ءعداد قائمة مواهيعية ملؤترات تكنولوجيا 

                      ، وتكز، م هذا السيامل،     8131                                                          املعلومات واالتصاالت من أجل ر د التقدم احملرز سو تنفيذ ططة عام 
                                              ية الوطنيـــــة م   ـــــدار  حصـــــا ات تكنولوجيـــــا املعلومـــــات                                  التحـــــد ت الـــــيت تواجههـــــا املكاتـــــب اإلحصـــــائ

                                                   واالتصاالت، مبا م ذل  اإلحصا ات املتعلقة ببنا  القدراتو
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