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 اللجنة اإلحصائية  
 الدورة السابعة واألربعون

 ٢٠١٦آذار/مارس  ١١-8
 )ن( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 

بنـــود للعلـــمع متابعـــة معـــ را  ا معيـــة  
االقتصـادي واالجتمـاعي   واجمللس  العامة 

    املتعلعة بالسياسا 
ــة       ــاعي املتعلعـ ــادي واالجتمـ ــة واجمللـــس االقتصـ ــة العامـ ــ را  ا معيـ معـ

 اللجنة اإلحصائية واملتصلة بعمل بالسياسا  
 مذك ة من األمني العام  

 
واملمارســا  الســابعة     ٢٠١5/٢١٦وفعــامل ملعــ ر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي      

لغ ض إحاطة اللجنة اإلحصائية علمـامل بـاملع را  املتعلعـة     العام بأن حييل تع ي ا يتش ف األمني 
االقتصـــادي  بالسياســا  واملتصــلة بعملــيتا  الـــل انــذما كــل مــن ا معيـــة العامــة واجمللــس         

أو ما قبل ذلك. ويشري التع يـ  أياـا إا اإلجـ ا ا  الـل انـذ ا       ٢٠١5واالجتماعي يف عام 
خــــذما اللجنـــة وحــــعبة اإلحصــــا ا  التابعـــة إلدارة الشــــؤون االقتصــــادية   تت أو املعتـــ ن أن  

واالجتماعيــة باألما ــة العامــة  اســتجابةمل لملبــا  ا معيــة واجمللــس. واللجنــة مــدعوة ل حاطــة   
 علمامل هبذا التع ي .
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ــة       ــاعي املتعلعـ ــادي واالجتمـ ــة واجمللـــس االقتصـ ــة العامـ ــ را  ا معيـ معـ
 لجنة اإلحصائية  ال بالسياسا  واملتصلة بعمل 

 
 خمة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمت  الدويل الثالث لتمويل التنمية - أوال 
 اإلج ا ا  الل طلبت ا معية العامة اناذما - ألف 

  الوثيعـة اتتاميـة للمـؤمت  الـدويل الثالـث      ٦9/3١3أق   ا معيـة العامـة  يف ق ارمـا     - ١
أبابـا. ويف مـذا العـ ار  أقـ   ا معيـة الـدور ا ـوري         لتمويل التنمية  ومي خمة عمل أديس

الذي تؤديه الـنمم اإلحصـائية الوطنيـة يف إ تـاب البيا ـا  و شـ ما وإدار ـا. ورحبـت ا معيـة          
مبعت حا  حتسني املؤح ا  اإلحصائية  وطلبت إا اللجنة اإلحصائية والوكـاال  اإلحصـائية   

يا ا  املتعلعـة بالتمويـل العـاب  للحـدود  وبغـري  مـن       الدولية أن تيس  ال فع من مستوى تتبع الب
التدفعا  املالية ذا  األمهية من الناحية االقتصادية  وأن جت ي با تمـام تعييمـا  ملـدى كةايـة     
اإلحصا ا  الدولية ذا  الصلة بتنةيذ خمة التنمية املستدامة  وتعدَّ تعاري  عن ذلـك. وأقـ     

البيا ا  املوثوقة وا يدة التوقيت ملا فيه خدمة التنميـة عـن    ا معية أياا بإمكا ية حتسني تواف 
ط يق دعم  مم التسجيل املدين واإلحصا ا  احليوية الل تنتج معلوما  عـن اتمـا الوطنيـة    

 وف ص االستثمار.
 

للجنـــة اإلحصـــائية وحــــعبة   اإلجـــ ا ا  الـــل انـــذ ا واملعتـــ ن أن تتخـــذما ا      - با  
 اإلحصا ا 

ــة   يكتســـي عمـــل ال - ٢ لجنـــة املتعلـــق بإحصـــا ا  احلســـابا  العوميـــة والتجـــارة والعوملـ
االقتصادية  فاال عن اإلحصا ا  املالية  أمهية لتتبع البيا ـا  املتعلعـة يميـع أحـكال التمويـل      
العاب  للحدود وبغري  من التدفعا  املالية ذا  األمهيـة مـن الناحيـة االقتصـادية. وتنمـ  اللجنـة       

ــة أياــا  يف دور ــا     يف مــذ  املواعــيع علــ  أ  ســاس ســنوي أو  صــف ســنوي. وســتنم  اللجن
واإلحصــا ا   ٢٠3٠ا اريــة  يف البيا ــا  واملؤحــ ا  اتا ــة ممــة التنميــة املســتدامة لعــام  

 الدميغ افية  الل تشمل التسجيل املدين واإلحصا ا  احليوية.  
  

 ٢٠3٠حتويل عاملناع خمة التنمية املستدامة لعام  - ثا يا 
 اإلج ا ا  الل طلبت ا معية العامة اناذما   - ألف 

  الوثيعة اتتاميـة ملـؤمت  قمـة األمـم املتحـدة      7٠/١اعتمد  ا معية العامة  يف ق ارما  - 3
ــا بعــد عــام      ــة مل ــة  ٢٠١5مــن أجــل اعتمــاد خمــة التنمي ــة   ”املعنو  ــاع خمــة التنمي ــل عاملن حتوي
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الـدول األعاـا  علـ  تكثيـف ا يتـود مـن       ويف مـذا العـ ار  اتةعـت    ‘‘. ٢٠3٠املستدامة لعام 
أجــل تــدعيم العــدرا  اإلحصــائية يف البلــدان الناميــة  وأع بــت عــن التساميتــا بوعــع معــاييس    

 أوسع للتعدم ا  ز تكمل الناتج ا لي اإلمجايل.
وتوخت الدول األعاا  أياا إطارا للمؤح ا  العاملية  عل  أن يصوغه ف يـق اتـءا     - 4

كــاال  املعــش مبؤحــ ا  أمــداف التنميــة املســتدامة  وتوافــق  عليــه اللجنــة         املشــت ب بــني الو 
ــارس    ــول آذار/م ــس االقتصــادي واالجتمــاعي     ٢٠١٦اإلحصــائية ول ــذ اجملل   مث يعتمــد  بعدئ

وا معية العامـة. وأحـار  الـدول إا أن مـذا اإلطـار ينبغـي أن يكـون بسـيما ونكمـا يف آن          
املسـتدامة وغايا ـا  مبـا يف ذلـك وسـائل التنةيـذ  وحيـاف         واحد  ويتناول مجيع أمداف التنمية 

 د  من توازن سياسي وتكامل وطمون.عل  ما جتس
 

اإلجـــ ا ا  الـــل انـــذ ا واملعتـــ ن أن تتخـــذما اللجنـــة اإلحصـــائية وحــــعبة         - با  
   اإلحصا ا 

ارس آذار/مـ  ٦أ شأ  اللجنة اإلحصـائية  يف دور ـا السادسـة واألربعـني املععـودة يف       - 5
ــة املســتدامة        ٢٠١5 ــني الوكــاال  املعــش مبؤحــ ا  أمــداف التنمي ــق اتــءا  املشــت ب ب   ف ي

املؤلف من الدول األعاا   والذي يام الوكاال  اإلقليمية والدوليـة بصـةة م اقـو. وكفل ـف     
ف يق اتءا  املشت ب بني الوكاال  بتعدمي معت ن إلطار املؤح ا  العاملية )ومـا يـ تبا بـه مـن     

ؤح ا  عاملية وحاملة( لكي تنم  فيه اللجنة يف دور ا السـابعة واألربعـني  املعـ ر ععـدما يف     م
 .٢٠١٦آذار/مارس 

  اتةــق ف يــق ٢٠١5ويف االجتمــاا األول الــذي ععــد يف  يويــورب يف حسي ان/يو يــه   - ٦
ــق        ــع أعاــا  الة ي ــدع  مجي ــ  إ شــا  نــورين للمناقشــة ي ــني الوكــاال  عل اتــءا  املشــت ب ب

لمشــاركة فييتمــا ويشــجعون علــ  املشــاركة وعلــ  تعــدمي مســامها م فييتمــاع علــ  أن ي كــس   ل
ا ور األول عل  األطـ  املةاميميـة ومةـاميم املؤحـ ا  وتعاريةيتـا  وا ـور الثـاين علـ  حتديـد          

 أوجه الت ابا بني املؤح ا  يف خمتلف األمداف والغايا .  
  أجـ ى ف يـق اتـءا     ٢٠١5ل/سـبتمء  أيلو ١4آب/أغسمس و  ١١ويف الةت ة بني  - 7

املشت ب بني الوكاال  عملية تشاور مةتوحة بشأن وعع إطار للمؤح ا  العامليـة فيمـا  ـ     
أمداف التنميـة املسـتدامة مـع مجيـع البلـدان  والوكـاال  اإلقليميـة والدوليـة  واجملتمـع املـدين            

ذي انذ  رؤسـا  الة يـق وميسـ و     واألوساط األكادميية  والعماا اتاص. وعل  إث  الع ار ال
أيلول/ســبتمء  8بتمديــد امليتــل السمنيــة األ ــلية  أغلــق بــاب املشــاورة بالنســبة للوكــاال  يف   

 .٢٠١5أيلول/سبتمء  ١4  وبالنسبة للم اقبني العم يني يف ٢٠١5
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وتـــوا استاـــافة االجتمـــاا الثـــاين لة يـــق اتـــءا  املشـــت ب بـــني الوكـــاال  اللجنـــة   - 8
االقتصادية واالجتماعية آلسيا وا يا اهلادئ يف م كس األمـم املتحـدة للمـؤمت ا  يف بـا كوب.     
وا صو ت كيس االجتماا عل  ط ائق التشاور بشأن املؤح ا   واتةق الة يـق علـ  فـتا بـاب     

و ية عل  مدى ثالثة أيام أمام امل اقبني )الـدول األعاـا  مـن غـري األعاـا       استخدام آلية إلكت 
يف الة يق وممثلو اللجان اإلقليميـة والوكـاال  اإلقليميـة والدوليـة( وا يتـا  األخـ ى  ـاحبة        
املصلحة )اجملتمع املدين  واألوساط األكادميية  والعماا اتاص( لكي يدلوا بتعليعـا م النيتائيـة   

قبل االجتماا  والـل   تكـن بالتـايل    ‘‘ األخا ’’ا  الل كان ي مس إلييتا باللون بشأن املؤح 
 قد  وقشت.  

  أجــ ى ف يـق اتــءا  املشـت ب بــني الوكــاال    ٢٠١5ويف تشـ ين الثــاين/ وفمء عـام    - 9
مشــاورة مةتوحــة مــع املــ اقبني يف الة يــق وســائ  أ ــحاب املصــلحة بشــأن مؤحــ ا  أمــداف  

قبل موعـد ا ععـاد االجتمـاا    “ األخا ”املعت حة الل كان ي مس إلييتا باللون  التنمية املستدامة
الثاين للة يق. وتامنت الوثيعة اتتامية الل أسة   عنيتا تلك املشـاورا  املـدخال  املتعلعـة    

 بتلك املؤح ا  الل قدميتا امل اقبون وسائ  أ حاب املصلحة أثنا  املشاورة املةتوحة.
  

 املي ل حصا لعاليوم ا - ثالثا 
 اإلج ا ا  الل طلبت ا معية العامة اناذما - ألف 

تشــ ين األول/أكتــوب   ٢٠  تعــيني يــوم ٦9/٢8٢قــ ر  ا معيــة العامــة  يف ق ارمــا  - ١٠
بيا ـا  أفاـل مـن    ”املناسبة الثا ية إلحيا  اليـوم العـاملي ل حصـا  حتـت الشـعار العـام        ٢٠١5

تشـ ين   ٢٠ياـا االحتةـال بـاليوم العـاملي ل حصـا  يف      وقـ ر  ا معيـة أ  “. أجل حياة أفال
األول/أكتــوب  مــن كــل اــس ســنوا   ودعــت مجيــع الــدول األعاــا   وأعاــا  الوكــاال     
املتخصصة التابعة لألمم املتحدة  ومؤسسا  منمومة األمم املتحـدة وسـائ  املنممـا  الدوليـة     

 احلكوميـة  مثـل مؤسسـا  البحـو      واإلقليمية  وكذلك اجملتمع املدين  مبا فيه املنممـا  غـري  
ووسائا اإلعالم ومجيع منتجي اإلحصا ا  ال مسيـة ومسـتخدمييتا  إا االحتةـال علـ  النحـو      
املالئم باليوم العاملي ل حصا . وحدد  ا معية عل  عـ ورة تغميـة تكـاليف مجيـع األ شـمة      

لعـام اتخخـاذ مـا يلـسم مـن      الل قد تنشأ عن تنةيذ مذا الع ار من التءعا   وطلبـت إا األمـني ا  
  وإطـالا  ٢٠١5التخدابري لكي يتمخ االحتةال يف األمم املتحدة باليوم العـاملي ل حصـا  يف عـام    

كّل الدول األعاا  وأعاا  الوكاال  املتخصصة التابعة لألمـم املتحـدة ومؤسسـا  منمومـة     
 األمم املتحدة عل  مذا الع ار.
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جنـــة اإلحصـــائية وحــــعبة   عتـــ ن أن تتخـــذما الل  اإلجـــ ا ا  الـــل انـــذ ا وامل    - با  
   اإلحصا ا 

سيكون مع وعا عل  اللجنـة  للعلـم  تع يـ  األمـني العـام الـذي يصـف فيـه األ شـمة           - ١١
العــاملي الثــاين ل حصــا ا   يف   الــل اعــملعت هبــا األوســاط اإلحصــائية لالحتةــال بــاليوم       

“ مـن أجـل حيـاة أفاــل    بيا ــا  أفاـل ”  حـول موعـوا   ٢٠١5تشـ ين األول/أكتـوب     ٢٠
(E/CN.3/2016/18     وسيع ض مذا التع ي  أعمال التنسيق الل تاملع هبـا حـعبة اإلحصـا ا .)

التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة باألما ـة العامـة  ومـوجسا واستع اعـا لأل شـمة       
 ا  العا .  املاملع هبا يف أحن

  
 إدارة املعلوما  ا غ افية املكا ية عل  الصعيد العاملي    -رابعامل  
 اإلج ا ا  الل طلو اجمللس االقتصادي واالجتماعي اناذما - ألف 

ــ ار  - ١٢ ــيتا الاــ ورة امللحــة     ٢٠١١/٢4يف الع ــور من ــة أم ــار  مجل   وعــع اجمللــس يف اعتب
الدويل يف جمال إدارة املعلوما  ا غ افية املكا ية علـ   الناذ إج ا ا  ملموسة لتعسيس التعاون 

الصعيد العاملي  وق ر إ شا   نة اتءا  املعنية بإدارة املعلوما  ا غ افية املكا ية علـ  الصـعيد   
العاملي  وفعا لالختصا ـا  الـواردة يف م فـق العـ ار. وعنـد انـاذ  مـذا العـ ار   ـ  اجمللـس           

ا  وتـدار يف حـدود املـوارد املتاحـة )يف البدايـة علـ  األقـل( وأن تـنمم         عل  أن ُتنش أ  نة اتـء 
استع اعـا حـامال  ميـع     ٢٠١٦أعماهلا وفعا لذلك  وطلـو إا اللجنـة أن تعـدم إليـه يف عـام      

جوا و عملـيتا وعمليا ـا لكـي يتسـد للـدول األعاـا  تعيـيم مـدى فعاليتـيتا. وحـجع اجمللـس            
منتممــة رفيعــة املســتوى  يتــا  معنيــة متعــددة بشــأن  الــدول األعاــا  علــ  إجــ ا  مناقشــا  

أجـل   املعلوما  ا غ افية املكا ية عل  الصعيد العاملي  بسـبل منـيتا ععـد منتـديا  عامليـة  مـن       
املساعدة عل  إقامة حوار حامل مع مجيع ا يتا  الةاعلة واهليئـا  املعنيـة  وحـدد علـ  أمهيـة      

مليـة ال اميـة إا النـيتوض بتبـادل املعـارف واتـءا  بغيـة        واإلقليميـة والعا  تعسيس ا يتود الوطنية 
 ذلك اجملال. مساعدة البلدان النامية عل  بنا  وتعسيس قدرا ا الوطنية يف 

 
جنـــة اإلحصـــائية وحــــعبة   اإلجـــ ا ا  الـــل انـــذ ا واملعتـــ ن أن تتخـــذما الل      - با  

   اإلحصا ا 
ة املععـودة يف  يويـورب يف آب/أغسـمس    لعد  م    نة اتءا   أثنا  دور ـا اتامسـ   - ١3

(  الــذي تاـمن مشــ وا اســتع اض عمــل  E/C.20/2015/14  يف تع يـ  األما ــة العامــة ) ٢٠١5
ومــوجسا معتاــبا ملــا حععتــه اللجنــة مــن إ ــازا  مامــة  ٢٠١5-٢٠١١اللجنــة خــالل الةتــ ة 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/18
http://undocs.org/ar/E/C.20/2015/14
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كبري يف جمال إدارة املعلوما  ا غ افية املكا ية عل  الصـعيد العـاملي منـذ     أح زته من تعدم وما
ــام   ــا   ٢٠١١إ شــائيتا يف ع ــة  يف مع رم ــت اللجن ــيتا أن   5/١١3. واتةع ــور من ــة أم ــ  مجل   عل

اللجنة عملت بةعالية وعل  حنو يتماح  مع الوالية الل أسندما إلييتـا اجمللـس خـالل السـنوا      
خم جــا  حعيعيــة  وأاــا كا ــت قــادرة علــ  موا ــلة اإلســيتام  اتمــس املاعــية ويــث أ تجــت

إسيتامامل أكء حىت من ذلك يف أعمال األمم املتحدة؛ وسلمت بـأن تعـدمي التع يـ  االستع اعـي     
ســيكون ف  ــة ف يــدة لتعسيــس األجيتــسة الة عيــة للمجلــس يف جمــال  ٢٠١٦إا اجمللــس يف عــام 

ؤمت ا  اإلقليمية ل سـم اتـ ائا وف يـق خـءا  األمـم      املعلوما  ا غ افية املكا ية  ومن بينيتا امل
املتحدة املعش باألمسا  ا غ افية. ووافعت اللجنة عل  العمليـة املعت حـة لوعـع الصـيغة النيتائيـة      

  والعيـام الحعـا   ٢٠١5لالستع اض  مبا يف ذلك ععد مشاورة عاملية يف تش ين األول/أكتـوب   
 مـن أجـل تعـدمييتا إا اجمللـس يف كـا ون الثـاين/       -ثيعـة  بإسناد ميتمة وعع الصـيغة النيتائيـة للو  

إا املكتو املوسع للجنة  مبا يشـمل رؤسـا  اللجـان اإلقليميـة اتمـس التابعـة        - ٢٠١٦يناي  
 ملبادرة األمم املتحدة إلدارة املعلوما  ا غ افية املكا ية.

اإلحصـائية وا غ افيـة    و م   اللجنة يف تع ي  ف يق اتءا  املعـش بتكامـل املعلومـا     - ١4
( يف دور ا السادسـة واألربعـني  وأحاطـت علمـا بالنتـائج ال ئيسـية       E/CN.3/2015/37املكا ية )

الل متخض عنيتا املنتدى العاملي األول املعش بتكامل املعلوما  اإلحصائية وا غ افيـة املكا يـة    
  بالتسامن مع الدورة ال ابعة للجنـة  ٢٠١4آب/أغسمس  5و  4ععد يف  يويورب يومي الذي 

اتءا  املعنية بإدارة املعلوما  ا غ افية املكا ية عل  الصعيد العاملي  الـل ععـد  يف  يويـورب    
  والنتــائج ال ئيسـية حللعــة العمــل الدوليــة املعنيــة  ٢٠١4آب/أغســمس  8إا  ٦يف الةتـ ة مــن  

املعلوما  اإلحصائية واملعلوما  ا غ افيـة املكا يـة  املععـودة يف بـيجني خـالل الةتـ ة       بتكامل 
. وتامن التع ي  أياا معلوما  عـن اجتمـاا استشـاري    ٢٠١4حسي ان/يو يه  ١٢إا  9من 

ــق التعــدم يف       ــه وبإعــداد و ــياغة خمــا لتحعي ــامج عمل ــق باســتع اض ب   ــق اتــءا  يتعل لة ي
ا علـ  اللجنـة  يف دور ـا السـابعة واألربعـني  تع يـ  الحـق لة يـق         املستعبل. وسيكون مع وع

 (.E/CN.3/2016/31اتءا  )
  

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/37
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متابعــة قــ ارا  اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي بشــأن تعسيــس العــدرا   - خامسامل 
ادا  الســـكان لتعـــداإلحصـــا ا  والء ـــامج العـــاملي  الوطنيـــة يف جمـــال 
  ٢٠١٠واملساكن لعام 

 اإلج ا ا  الل طلو اجمللس االقتصادي واالجتماعي اناذما   - ألف 
بشأن الء امج العاملي لتعدادا  السـكان واملسـاكن    ٢٠١5/١٠أيد اجمللس  يف ق ار   - ١5
   ذلك الء ـامج  وحـث الـدول األعاـا  علـ  أن جتـ ي يف إطـار  تعـدادا واحـدا         ٢٠٢٠لعام 

علــ  األقــل للســكان واملســاكن  وأكــد علــ  عــ ورة أن حتــدد البلــدان معــايري جــودة لتنةيــذ     
وتعيــيم تعــدادا  الســكان واملســاكن هبــدف احلةــات علــ  ســالمة  تــائج تلــك التعــدادا            
وموثوقيتيتا ودقتيتا وقيمتيتا  مع امل اعاة التامة للمبادئ األساسية ل حصـا ا  ال مسيـة. وحـدد    

ألغـ اض   ٢٠٢٠يـة الء ـامج العـاملي لتعـدادا  السـكان واملسـاكن لعـام        اجمللس أياا علـ  أمه 
  وطلـو إا  ٢٠١5التخميا للتنمية املستدامة  وال سيما يف سياق خمة التنميـة ملـا بعـد عـام     

األمــني العــام أن يعــد معــايري وأســاليو ومبــادئ توجييتيــة إحصــائية دوليــة لتيســري أ شــمة مــذا  
شـمة فيمـا بـني األطـ اف  ـاحبة املصـلحة يف سـياق مسـاعدة         الء امج  وأن يكةل تنسيق األ 

الدول األعاا  عل  تنةيذ الء امج  وأن ي  د تنةيـذ الء ـامج وأن يعـدم تعـاري  منتممـة عـن       
 ذلك إا اللجنة اإلحصائية.

 
جنـــة اإلحصـــائية وحــــعبة   اإلجـــ ا ا  الـــل انـــذ ا واملعتـــ ن أن تتخـــذما الل      - با  

   اإلحصا ا 
اللجنة  يف دور ا السابعة واألربعني  يف تع يـ  األمـني العـام عـن اإلحصـا ا       ستنم   - ١٦

(. ويعدم التع ي  معلوما  مسـتكملة عـن تنةيـذ الء ـامج العـاملي      E/CN.3/2016/19الدميغ افية )
عل  وعـع املبـادئ التوجييتيـة املنيتجيـة        مع الت كيس٢٠٢٠لتعدادا  السكان واملساكن لعام 

إلدارة تعدادا  السكان واملساكن. وستاملع الشعبة اإلحصائية  عل  غ ار مـا قامـت بـه يف    
ا وال  السابعة  بسلسـلة مـن حلعـا  العمـل مـن أجـل تعسيـس اجملموعـة املنعحـة مـن املبـادئ            

 والتو يا  املتعلعة بتعدادا  السكان واملساكن.
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ــة وزيــا       - سادسامل  ــة ا نائي ــة والعدال ــة با  مي ــة اإلحصــا ا  املتعلع دة حتســني  وعي
 السياسا  تواف ما من أجل وعع 

 لس االقتصادي واالجتماعي اناذمااإلج ا ا  الل طلو اجمل - ألف 
  الدول األعاا  إا وعع خمـا وطنيـة مـن أجـل     ٢٠١5/٢4دعا اجمللس  يف ق ار   - ١7

التصنيف الدويل للج مية لألغ اض اإلحصائية وتعسيـس الـنمم اإلحصـائية    العيام تدرجييًّا باعتماد 
الوطنية بشأن العدالة ا نائية  من أجل املسامهة يف تعسيس فعاليـة تشـ يعا ا وسياسـا ا الوطنيـة.     
وحجع اجمللـس الـدول األعاـا  علـ  موا ـلة جيتودمـا ال اميـة إا حتسـني إحصـا ا  ا  ميـة           

عا مكتو األمم املتحـدة املعـش باملخـدترا  وا  ميـة والـدول األعاـا        عل  الصعيد العاملي  ود
إا موا لة دعم تنةيذ التصنيف الدويل للج مية لألغـ اض اإلحصـائية  وطلـو إا املكتـو أن     
يوا ل  بالتشاور مع الدول األعاا   استحدا  أدوا  تعنية ومنيتجية ملساعدة البلـدان علـ    

ابلــة للمعار ــة عــن ا  ميــة والعدالــة ا نائيــة. وباإلعــافة إا  إ تــاب و شــ  إحصــا ا  دقيعــة وق
ذلــك  دعــا اجمللــس الــدول األعاــا  وا يتــا  املاحنــة األخــ ى إا تــوفري مــوارد خارجــة عــن    
امليسا يــة لألغــ اض املبينــة أعــال   وطلــو إا املــدي  التنةيــذي ملكتــو األمــم املتحــدة املعــش          

 نـــة منــع ا  ميـــة والعدالــة ا نائيـــة يف دور ــا السادســـة    باملخــدترا  وا  ميـــة أن يعــدتم إا   
 والعش ين تع ي امل عن تنةيذ مذا الع ار.

 
ة اإلجـــ ا ا  الـــل انـــذ ا واملعتـــ ن أن تتخـــذما اللجنـــة اإلحصـــائية وحــــعب        - با  

   اإلحصا ا 
ــا    - ١8 ــائية  يف مع رمـ ــة اإلحصـ ــت اللجنـ ــ ائم  4٦/١٠3اعت فـ ــدويل للجـ ــنيف الـ   بالتصـ

اإلحصائية بو ةه املعيار الدويل  مع البيا ا  مـن السـجال  اإلداريـة والدراسـا      لألغ اض 
ــن          ــدة ع ــا  ف ي ــ  معلوم ــة للحصــول عل ــ  حــد ســوا   وبو ــةه أداة حتليلي االستعصــائية عل
مسببا  ا  مية وعوامليتا؛ وأكـد  أن مكتـو األمـم املتحـدة املعـش باملخـدرا  وا  ميـة مـو         

 للج ميـــة لألغــ اض اإلحصـــائية  ووافعــت علـــ  إ شــا  ف يـــق    الَعــيتم علــ  التصـــنيف الــدويل   
استشــاري تعــش لتعــدمي املشــورة الةنيــة والــدعم بشــأن تعيتــد التصــنيف الــدويل؛ وأقــ   خمــة  
التنةيذ الل قفدمت خموطيتا الع ياـة لتنةيـذ التصـنيف الـدويل علـ  الصـعد الـوطش واإلقليمـي         

ارد الكافيـــة لتنةيـــذ التصـــنيف الـــدويل  والـــدويل؛ وســـلمت واجـــة البلـــدان إا الوقـــت واملـــو
وحجعت البلدان علـ  انـاذ خمـوا  مـن أجـل التنةيـذ التـدرجيي للتصـنيف الـدويل. وطلبـت           
اللجنة من مكتو األمم املتحـدة املعـش باملخـدرا  وا  ميـة إدراب تعيـيم العـدرا  الوطنيـة يف        

ا ــددة يف خ يمــة الم يــق خمــة التنةيــذ املعت حــة. ورحبــت أياــا بالتعــدم ا ــ ز يف األ شــمة 
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لتحسني إحصا ا  ا  مية عل  الصعيدين الـوطش والـدويل  علـ  النحـو الـذي  اقشـته اللجنـة        
  وأعــاد  تأكيــد خ يمــة   ٢٠١3واعتمدتــه يف دور ــا ال ابعــة واألربعــني املععــودة يف عــام      

عسيـس  الم يق. وحجعت اللجنة الـدول األعاـا  واملنممـا  الدوليـة علـ  موا ـلة جيتودمـا وت       
 مميتــا اإلحصـــائية املتعلعــة با  ميـــة والعدالــة ا نائيـــة  وعلــ  إدراب إحصـــا ا  ا  ميـــة يف     

-٢٠١5اســت اتيجيا ا الوطنيــة لتمــوي  اإلحصــا ا   وتعــدمي الــدعم لأل شــمة ا ــددة للةتــ ة  
ــن التصــنيف الــدويل          ٢٠٢٠ ــة ع ــش باملخــدرا  وا  مي ــم املتحــدة املع ــو األم ــ  مكت يف تع ي

غــ اض اإلحصــائية. وباإلعــافة إا ذلــك  حــجعت اللجنــة الــدول األعاــا  علــ    للجــ ائم لأل
ــدعم       ــة لـ ــا ا  ا  ميـ ــال إحصـ ــا  يف جمـ ــل املمارسـ ــدة وأفاـ ــة ا ديـ ــايري الدوليـ ــاد املعـ اعتمـ
االحتياجا  إا البيا ـا  يف إطـار ر ـد أمـداف التنميـة املسـتدامة يف جمـايل العنـف والعدالـة.          

ــدول األعاــا     ــة ال ــذ    و احــد  اللجن ــة للســمان بالتنةي ــوارد الالزم ــوفري امل وا يتــا  املاحنــة ت
ــائية وغـــ   ــ اض اإلحصـ ــ ائم لألغـ ــدويل للجـ ــنيف الـ ــة يف  النـــاجا للتصـ ــمة املبينـ ــن األ شـ ري  مـ

 الم يق. خ يمة
  

 مة بشأن اهلج ة الدولية والتنميةمتابعة ق ارا  ا معية العا - سابعامل 
 اناذمالل طلبت ا معية العامة اإلج ا ا  ا - ألف 

  علــ  احلاجــة إا بيا ــا  ومؤحــ ا   ٦9/٢٢9حــدد  ا معيــة العامــة  يف ق ارمــا   - ١9
إحصــائية عــن اهلجــ ة الدوليــة تكــون دقيعــة وموثوقــا منــيتا ومبوبــة ومصــنةة حســو البيا ــا    
الوطنية وقابلة للمعار ة علـ  الصـعيد الـدويل  تشـمل  حيثمـا أمكـن  بيا ـا  ومؤحـ ا  عـن          

ــدان املنشــأ واملعصــد مــن أجــل تيســري وعــع      مســامها  امليتــاج ين   ــة يف كــل مــن بل يف التنمي
ــة       ــة ا وا ــو ذا  الصــلة بالتنمي ــة بشــأن كاف السياســا  و ــنع العــ ارا  علــ  أســاس األدل
ــة       ــا  الدوليـ ــائ  املنممـ ــدة وسـ ــم املتحـ ــة األمـ ــا  منمومـ ــة كيا ـ ــت ا معيـ ــتدامة. ودعـ املسـ

  وفعا لواليا ـا وحسـو االقتاـا   الـدول     واملؤسسا  املتعددة األط اف املعنية إا أن تساعد
 األعاا  يف جيتودما ال امية إا بنا  قدرا ا يف مذا اجملال.

 
اإلجـــ ا ا  الـــل انـــذ ا واملعتـــ ن أن تتخـــذما اللجنـــة اإلحصـــائية وحــــعبة         - با  

   إلحصا ا ا
واملعيتــد ســيكون مع وعــا علــ  اللجنــة التع يــ  املشــت ب إلدارة إحصــا ا  النــ ويج     - ٢٠

واملكتــو اإلحصــائي للجماعــا  األوروبيــة  ومةوعــية األمــم املتحــدة   الت كــي ل حصــا ا  
لشؤون الالجئني  عن التعدم ا  ز يف العمـل املتعلـق بإحصـا ا  الالجـئني واملشـ دين داخليـا       
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(E/CN.6/2016/14 ــمن التع يـــ  م ــؤمت  الـــدويل املعـــش بإحصـــا ا       (. ويتاـ علومـــا  عـــن املـ
. ٢٠١5تشـ ين األول/أكتـوب     9إا  7الالجئني  الذي ععد يف أ ماليا  ت كيا  يف الةت ة من 

وتوا تنميم املؤمت  الدويل كـل مـن املعيتـد الت كـي ل حصـا ا   وإدارة إحصـا ا  النـ ويج         
األوروبيـة  واملكتـو اإلحصـائي    ومةوعية حؤون الالجئني  واملكتـو اإلحصـائي للجماعـا     

لل ابمة األوروبية للتجارة احل ة. وقـد كـان اهلـدف العـام مـن املـؤمت  مـو تنـاول أفاـل السـبل           
للماـــي قـــدما بالعمـــل املاـــملع بـــه لوعـــع مبـــادئ ل حصـــا ا  ال مسيـــة لالجـــئني ودليـــل   

ــم أ        ــة حتســني فيت ــ  أمهي ــؤمت  عل ــاق يف امل ــة لالجــئني. وحصــل االتة ــع ل حصــا ا  ال مسي وس
لتـدفعا  الالجـئني وطـالل اللجـو  وجتمعـا م  عـن ط يـق إقامـة  مـم معلومـا  أكثـ  كةــا ة            
تســتةيد منــيتا اإلدارة  كمــا ُيســتةاد منــيتا يف اإلحصــا ا  ال مسيــة. وقــد   إيــال  األولويــة          
إلحصا ا  الالجئني وطالل اللجو   بيـد أن اإلحصـا ا  املتعلعـة باملشـ دين داخليـا أفدرجـت       

ى كخموة ثا ية. ولالعمالا بالعمل بكةا ة  اقُت ن إ شـا   نـة مؤلةـة مـن خـءا       مي األخ 
من كل مـن املعامـد اإلحصـائية الوطنيـة واملنممـا  الدوليـة. وسـيكون مع وعـا علـ  اللجنـة           
ــل إلحصــا ا          ــا  دلي ــا  أساســية  مشــ وا خممــا ومشــ وا نتوي ــة معلوم أياــا  كوثيع

 الالجئني  وكذلك خ يمة ط يق.
  

حتســـني مجـــع البيا ـــا  عـــن األحـــخاص ذوي اإلعاقـــة وحعـــوق المةـــل  - اثامن 
 وإعداد التعاري  بشأاا وحتليليتا

 اإلج ا ا  الل طلبت ا معية العامة اناذما - ألف 
  الـدول األعاـا  ومنمومـة األمـم املتحـدة ومجيـع       ٢٠١5/4حجع اجمللـس  يف قـ ار     - ٢١

ا يتا  املعنية  احبة املصلحة عل  حتسني مجـع البيا ـا  املتعلعـة باإلعاقـة وحتليلـيتا ور ـدما       
للتخميا للسياسا  اإلمنائية وتنةيذما وتعييميتا  مع م اعاة السياقا  اإلقليمية عل  حنـو تـام    

االقتاا  بإطالا وكاال  منمومة األمم املتحـدة وميئا ـا املعنيـة  مبـا فييتـا اللجنـة        والعيام عند
اإلحصائية  عل  البيا ا  واإلحصا ا  ذا  الصلة عـن ط يـق اآلليـا  املناسـبة  وحـدد علـ        

مصـنةة حسـو  ـوا ا ـنس والسـن        ع ورة توفري بيا ـا  وإحصـا ا  قابلـة للمعار ـة دوليـا     
 املتعلعة باإلعاقة.يف ذلك املعلوما   مبا
املتعلق باتةاقيـة حعـوق األحـخاص ذوي     7٠/١45وذكَّ   ا معية العامة يف ق ارما  - ٢٢

اإلعاقــة والءوتوكــول االختيــاري امللحــق هبــا  بــأن عمليــا  متابعــة واســتع اض خمــة التنميــة  
ليـة  عل  مجيع املستويا  سـتتم  يف مجلـة أمـور  علـ  أسـاس بيا ـا  عا       ٢٠3٠املستدامة لعام 

ا ودة وسـيتلة املنـال وحسـنة التوقيـت وموثوقـة ومصـنةة وسـو الـدخل  وا ـنس  والسـن            
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واال تما  الع قي واإلثش  والوعع من حيث اهلج ة  واإلعاقـة  واملوقـع ا غـ ايف  وغريمـا مـن      
 ا  األمهية يف السياقا  الوطنية.اتصائ  ذ

ــة  يف ق ا     - ٢3 ــة العام ــت ا معي ــك  أع ب ــ  ذل ــالوة عل ــا وع ــوق   7٠/١37رم بشــأن حع
المةل  عن بالغ العلق من االفتعار إا معلوما  وإحصا ا  حديثة عـن حالـة األسـ  املعيشـية     
الل يعيليتا أطةال وع ورة أن تستنري الدول األعاا  ومنمومة األمم املتحدة بتلـك املعلومـا    

عسيس البحـو  ومجـع   يف استجابا ا املناسبة عل  مستوى السياسا . وأمابت ا معية بالدول ت
البيا ا  املتعلعة بالمةلة وحتليليتا وتصنيةيتا حسو بنية األسـ ة املعيشـية و ـوا ا ـنس والسـن      
وحالــة اإلعاقــة واحلالــة االقتصــادية واحلالــة السوجيــة واملوقــع ا غــ ايف  وحتســني اإلحصــا ا     

ــا      ــة غــري املدفوعــة األجــ   واملي    وخــدما  ا نســا ية عــن اســتخدام الوقــت  وأعمــال ال عاي
 الص ف الصحي.

 
اإلجـــ ا ا  الـــل انـــذ ا واملعتـــ ن أن تتخـــذما اللجنـــة اإلحصـــائية وحــــعبة         - با  

     اإلحصا ا 
ــق واحــنمن املعــش        - ٢4 ــام وف ي ــ  األمــني الع ــم  تع ي ــة  للعل ــ  اللجن ســيكون مع وعــا عل

ــة )  ــ  استع اعــا لأل شــمة والتمــورا      (.E/CN.3/2016/32بإحصــا ا  اإلعاق ويتاــمن التع ي
ويعـدم   األخرية يف إحصا ا  اإلعاقة الل تعوم هبا ا يتا  املعنية الدولية العاملة يف مذا اجملال.

التع ي   ة موجسة عـن عمـل ف يـق واحـنمن املعـش بإحصـا ا  اإلعاقـة  ال سـيما فيمـا يتعلـق           
ــة ملخ  ــارا  ا اري ــق      باالختب ــذهلا الة ي ــل يب ــود ال ــة وا يت ــاس اإلعاق ــة بعي تلــف النمــاذب املتعلع

للتعــاون مــع منممــة األمــم املتحــدة للمةولــة ووزارة اتارجيــة والتجــارة يف حكومــة أســت اليا    
ووزارة التنميــة الدوليــة يف حكومــة اململكــة املتحـــدة لءيما يــا العممــ  وأي لنــدا الشـــمالية.        

هبدف تعسيـس   ٢٠١5وا الذي أطلعته حعبة اإلحصا ا  يف عام وُيع ض أياا يف التع ي  املش 
   إحصا ا  اإلعاقة  وذلك بدعم مايل من وزارة اتارجية والتجارة يف حكومة أست اليا.

  
ــنوية      - تاسعا  ــة السـ ــا  الوزاريـ ــنوا  لالستع اعـ ــدد السـ ــل املتعـ ــامج العمـ ب  ـ

 جتماعيللمجلس االقتصادي واال
 لس االقتصادي واالجتماعي اناذماجملاإلج ا ا  الل طلو ا - ألف 

  يــتعني ععــد اجتمــاا بــني ٢٠٠٦/44وفعــامل للتكليــف الصــادر عــن اجمللــس يف قــ ار   - ٢5
ا االســتع اض الــوزاري الســنوي اجمللــس ورؤســا  اللجــان الةنيــة يف أوائــل كــل عــام. وموعــو 

ع اال تعـال مـن قمـع االلتسامـا  إا     ٢٠١5تنةيذ خمة التنميـة ملـا بعـد عـام     ”مو  ٢٠١٦ لعام
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الةنية املعدمة من اللجان الةنية للمجلس وميئـا  اتـءا  يف    وتعتء املسامها  “. حتعيق النتائج
 غاية األمهية لنجان االستع اعا .

 
اإلحصـــائية وحــــعبة  اإلجـــ ا ا  الـــل انـــذ ا واملعتـــ ن أن تتخـــذما اللجنـــة        - با  

     اإلحصا ا 
ــة  يف دور ــا الســابعة واألربعــني  يف تع يــ  ف يــق اتــءا  املشــت ب بــني      - ٢٦ ســتنم  اللجن

الوكاال  املعش مبؤح ا  أمداف التنمية املستدامة املتعلق بوعع إطار مؤحـ ا  عامليـة ل  ـد    
ــام      ــتدامة لعـ ــة املسـ ــة التنميـ ــواردة يف خمـ ــا  الـ ــداف والغايـ (. E/CN.3/2016/2) ٢٠3٠األمـ

ويصــف ف يــق اتــءا  املشــت ب بــني الوكــاال  يف مــذا التع يــ  األ شــمة الــل اعــملع هبــا منــذ  
  ويسـلا فيـه الاـو  علـ  النتـائج الـل أسـة         4٦/١٠١إ شائه عمال مبع ر اللجنـة اإلحصـائية   

ية إعداد املؤح ا  العاملية. وتـ د املؤحـ ا  العامليـة املعت حـة الـل      عنيتا اجتماعا  األوالن وعمل
أعــدما الة يــق يف ذلــك التع يــ . ويتاــمن املعتــ ن كــال مــن املؤحــ ا  الــل جــ ى حتديــدما     
ــد مــن التمــوي         ــ  املسي ــ  إث ــاب إا بعــض التنعيحــا  عل بالكامــل واملؤحــ ا  الــل ســوف حتت

ل تتعلق باجملموعة األخـرية مـن املؤحـ ا  يف وثيعـة     املنيتجي واملناقشة. وستعدم أياا خمة عم
 معلوما  أساسية إا اللجنة.  

وتتامن النعاط املم وحة عل  اللجنة للمناقشـة مـا يلـيع )أ( إطـار املؤحـ ا  العامليـة        - ٢7
املعــ ر تعدميــه إا  ٢٠3٠ل  ــد األمــداف والغايــا  الــواردة يف خمــة التنميــة املســتدامة لعــام  

العامة بغ ض إق ار   متشيا مـع واليـة كـل منـيتما؛ )ب( خمـة عمـل معت حـة         اجمللس وا معية
ــل        ــيتجي؛ )ب( خمــة عم ــيا و/أو تمــوي  من ــسال واجــة إا تنع ــادة تمــوي  املؤحــ ا  ال ت لسي

 عمـــل للة يـــق للةتـــ ة مـــن آذار/     معت حـــة لتنةيـــذ إطـــار املؤحـــ ا  العامليـــة؛ )د( ب  ـــامج     
 .٢٠١7إا آذار/مارس  ٢٠١٦ مارس
كون مع وعا علـ  اللجنـة أياـا التع يـ  األول للة يـق ال فيـع املسـتوى للشـ اكة         وسي - ٢8

(. ويسـلا التع يـ    E/CN.3/2016/3) ٢٠١5والتنسيق وبنا  العدرا  ل  د فتـ ة مـا بعـد عـام     
ج يــا بتعنيــة التــداول عــن بعــد يف الاــو  علــ   تــائج اجتماعيــه اإللكتــ و يني األولــني اللــذين أف

  فاــال عــن تةا ــيل ٢٠١5تشــ ين الثــاين/ وفمء  ١١ويف  ٢٠١5تشــ ين األول/أكتــوب   7
األعمــال التحاــريية ا اريــة لععــد اجتماعــه الةعلــي األول  املعــ ر ععــد  يف بدايــة كــا ون          

علـــ  . وســـتكون اللجنـــة مـــدعوة إا مناقشـــة التنعيحـــا  الـــل أدخلـــت  ٢٠١٦الثاين/ينـــاي  
اختصا ا  الة يق  ومناقشة املذك ة املةاميمية املعت حة لتنميم منتدى بشأن البيا ـا  العامليـة   

 ٢٠١٦يـــق للةتـــ ة مـــن آذار/مـــارس       والتعليـــق علـــ  ب  ـــامج عمـــل الة     ٢٠١٦يف عـــام  
 .٢٠١7آذار/مارس  إا
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