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  اللجنة اإلحصائية
  واألربعون الثامنة الدورة

 ٢٠١٧ مارس/آذار ١٠-٧

  *املؤقت األعمال جدول من (م) ٤ البند
ــم:  ــود للعل ــة   بن ــررات اجلمعي ــة مق متابع

والس االقتصادي واالجتماعي  العامة

  املتعلقة بالسياسات
      

ــررات     ــة مقــ ــة اجلمعيــ ــس العامــ ــادي والــ ــاعي االقتصــ ــة واالجتمــ  املتعلقــ
  اإلحصائية اللجنة بعمل واملتصلة بالسياسات

    
  مذكرة من األمني العام    

 

ــا  ــرر وفق  الســابقة، ممارســاتللو ٢٠١٦/٢٢٠ واالجتمــاعي االقتصــادي الــس ملق
 املتعلقـة  قرراتاملبـ  علمـاً  اإلحصـائية  اللجنـة  حاطةإل التقرير هذا حييل بأن العام األمني يتشرف

 ٢٠١٦ عـام  يف والـس  العامـة  اجلمعيـة  من كلّ اختذها اليت اللجنة بعمل واملتصلة بالسياسات
 تتخـذها   أن واملقتـرح  اختـذا  الـيت  اإلجراءات تقريرال بيني ذلك، على وعالوة .ذلك قبل ما أو

ــة ــة االقتصــادية الشــؤون إدارة يف اإلحصــاءات وشــعبة اإلحصــائية اللجن ــة واالجتماعي  باألمان
ــة لطلبــات اســتجابةً ،العامــة ــة .والــس اجلمعي  علمــا حتــيط أن إىل مــدعوة اإلحصــائية واللجن

  .التقرير  ذا

   

  
  

  *  E/CN.3/2017/1. 
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ــررات     ــة مقـ ــة اجلمعيـ ــادي والـــس العامـ ــاعي االقتصـ ــة واالجتمـ  املتعلقـ
 اإلحصائية اللجنة بعمل واملتصلة بالسياسات

  

  ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة :عاملنا حتويل  -  أوال 

  اطلبت اجلمعية العامة اختاذه يتال اتاإلجراء  - ألف 

 املتحـدة  األمـم  قمـة  ملـؤمتر  اخلتاميـة  الوثيقة ،٧٠/١ قرارها يف العامة، اجلمعية اعتمدت  - ١
 املســتدامة التنميــة خطــة عاملنــا: حتويــل” املعنونــة ٢٠١٥ عــام بعــد ملــا التنميــة خطــة عتمــادال

ــام ــدول رؤســاء اتفــق ،٢٠٣٠ عــام خطــة إطــار ويف .‘‘٢٠٣٠ لع ــات ال ــون واحلكوم  واملمثل
 الناميـة،  البلـدان  يف اإلحصـائية  القـدرات  تدعيم أجل من املبذولة اجلهود تكثيف على السامون

    .اإلمجايل احمللي الناتج لتكم احملرز للتقدم أوسع مقاييس بوضع مالتزامه عن واوأعرب

ــام خطــة إطــار ويف  - ٢ ــوخى أيضــا، ٢٠٣٠ ع ــدول رؤســاء ت ــات ال ــون واحلكوم  واملمثل
 املعـين  الوكـاالت  بـني  املشـترك  اخلـرباء  فريـق  يصـوغه  العامليـة  للمؤشـرات  إطـار  وضـع  السامون

ــرات ــداف مبؤشــ ــة أهــ ــتدامة، التنميــ ــق املســ ــه وتوافــ ــة عليــ ــائية اللجنــ ــول اإلحصــ  /آذار حبلــ
ــارس ــدهل ،٢٠١٦ م ــذ يعتم ــس بعدئ ــاعي االقتصــادي ال ــة واالجتم ــة واجلمعي  وأشــار .العام
 ،معــا آن يف وحمكمــا بســيطا يكــون أن ينبغــي اإلطــار هــذا أن إىل واحلكومــات الــدول رؤســاء

 علــى وحيـافظ  التنفيــذ، وسـائل  ذلــك يف مبـا  وغاياـا،  املســتدامة التنميـة  أهــداف مجيـع  ويتنـاول 
    .وطموح وتكامل سياسي توازن من دهجتس  ما

  
اإلجـــراءات الـــيت اختـــذا واملقتـــرح أن تتخـــذها اللجنـــة اإلحصـــائية وشــــعبة          - باء  

  يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة اإلحصاءات

 فريـق  تقريـر  ـا  حييل العام األمني من مذكرة اإلحصائية اللجنة على معروضا سيكون  - ٣
 (E/CN.3/2017/2) املســتدامة التنميــة أهــداف ؤشــراتمب املعــين الوكــاالت بــني املشــترك اخلــرباء

 وبنــاء والتنســيق للشــراكة املســتوى الرفيــع الفريــق تقريــر ــا حييــل العــام األمــني مــن مــذكرةو
  .(E/CN.3/2017/3) ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة لرصد اإلحصاءات جمال يف القدرات

 بــني املشــترك اخلــرباء فريــق تشــكيل علــى وافقــت قــد اإلحصــائية اللجنــة وكانــت  - ٤
 الفريـق  تقريـر  عـرض وي .جـيم)  - األول الفصل ،E/2015/24( ٤٦/١٠١ مقررها يف الوكاالت

 باتبـاع  بـه  يضـطلع  الـذي  ،فريـق ال هلـذا  املستمر عملال املستدامة التنمية أهداف مبؤشرات ملعينا
 برنـامج  إىل اسـتنادا  العاملية املؤشرات إطار تنفيذ أجل من وشفاف للجميع وشامل مفتوح ج

ــل ــدامل العم ــدورة يف عتم ــني الســابعة ال ــ واألربع ــام يفو .ةللجن ــد ،٢٠١٦ ع ــق عق  اخلــرباء فري
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 و،كسـيك م مدينـة  يف مارس/آذار يف حدمهاأ ،أعضائه حبضور اجتماعني الوكاالت بني املشترك
 البلـدان  يممثلـ  من مائتني حنو منهما كلّ يف وشارك جنيف، يف نوفمرب/الثاين تشرين يف واآلخر

    .اخلاص والقطاع األكادميية واألوساط املدين واتمع واإلقليمية الدولية واملنظمات

 علـى  للمسـاعدة  سـتويات امل متعـدد  انظامـ  الوكـاالت  بـني  املشـترك  اخلرباء فريق أنشأو  - ٥
 بتشـكيل  الفريـق  قـام و .٢٠٣٠ عـام  خطـة  يف احملـددة  املطـامح  كامـل  قيـق حتو املؤشـرات  تنفيذ
 والفريـق  ،والوصـفية  اإلحصـائية  البيانـات  تبـادل ب املعـين  العامـل  الفريـق  هـي:  عاملـة  أفرقة ثالثة

 عمـل  بسـري  املعين العامل والفريق الترابط، وبعالقات املكانية اجلغرافية املعلوماتب املعين العامل
 بـني  املشـترك  اخلـرباء  فريـق  تقرير تضمني اإلحصائية، اللجنة ملقرر استجابةًو .البيانات تصنيف

 واالستعراضـات  احلاليـة  املؤشـرات  علـى  حتسـينات  دخـال إل حمـددة  مقترحـات  أيضـا  الوكاالت
  .املؤشرات إلطار املقبلة

 جمــال يف القــدرات وبنــاء والتنســيق للشــراكة املســتوى الرفيــع لفريــقا تقريــر ويعــرض  - ٦
 .املسـتوى  الرفيـع  للفريق املستمر عملال ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة لرصد اإلحصاءات

 مناقشـة  ـدف  للجنـة  واألربعـني  السـابعة  الـدورة  باعقـ أ يف اجتمـاعني  الفريـق  هـذا  عقـد  قدو
 األمــم نتـدى مل األعمــال وإعـداد  املســتدامة، التنميـة  بيانـات  لرصــد العامليـة  العمــل خطـة  ووضـع 
ــاملي املتحــدة ــاتب املعــين األول الع ــة بيان ــ املســتدامة التنمي ــرة يف عقديســ ذيال  إىل ١٥ مــن الفت

  .أفريقيا جنوب تاون، كيب يف ٢٠١٧ يناير/الثاين كانون  ١٨
    

ــدى  -  ثانيا   ــي املنتـ ــع السياسـ ــتوى الرفيـ ــين املسـ ــة املعـ ــتدامة بالتنميـ ــامي املسـ  لعـ
  ٢٠١٧ و  ٢٠١٦

  اطلبت اجلمعية العامة اختاذه يتال اتاإلجراء  - ألف  

 أن السـامون  واملمثلـون  واحلكومـات  الـدول  رؤسـاء  قـرر  ،٢٠٣٠ عـام  خطـة  إطار يف  - ٧
 املعـين  املسـتوى  الرفيـع  السياسـي  املنتـدى  مسـتوى  علـى  واالستعراض املتابعة عمليات تسترشد
 األمـني  سـيعده  الـذي  املسـتدامة  التنميـة  أهداف عن السنوي املرحلي بالتقرير املستدامة بالتنمية

 والبيانــات العامليــة املؤشــرات إطــار إىل باالســتناد املتحــدة، األمــم منظومــة مــع بالتعــاون العــام
 وكــان .اإلقليمــي الصــعيد علــى امعــة واملعلومــات الوطنيــة اإلحصــائية الــنظم مــن املســتمدة
 /متـــوز  ٢٠ إىل ١١ مـــن الفتـــرة  يف املعقـــود املســـتوى  الرفيـــع السياســـي  املنتـــدى موضـــوع

  .“الركب خلف أحد أي ترك عدم ضمان” ٢٠١٦  يوليه
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 املنتـــدى اجتماعـــات أن ٧٠/٢٩٩ هـــاقرار يف جديـــد مـــن العامـــة اجلمعيـــة وأكـــدت  - ٨
 ،املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  عـن  السـنوي  املرحلـي  لتقريربـا  سترشدتس املستوى الرفيع السياسي
ــررت ــدىا دورة موضــوع يكــون أن وق ــع السياســي ملنت ــذي ٢٠١٧ عــام يف املســتوى الرفي  ال
 عـامل  يف االزدهـار  وتعزيـز  الفقـر  علـى  القضـاء ” واالجتماعي االقتصادي الس رعايةب سيعقد
 هـي  متعمـق  سـتعراض ال ستخضـع  الـيت  املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  عـة جممو تكون وأن ،“متغري

  .١٤ و ٩ و ٥ و ٣ و ٢ و ١ األهداف
  

ــائية       - باء   ــة اإلحصــــ ــذها اللجنــــ ــرح أن تتخــــ ــذا واملقتــــ ــيت اختــــ ــراءات الــــ اإلجــــ
  اإلحصاءات    وشعبة

 املنفــذ  العمــل عــن العــام  األمــني تقريــر اإلحصــائية اللجنــة  علــى معروضــا ســيكون  - ٩
 التقريـر  يقـدم و .(E/CN.3/2017/4) املسـتدامة  التنمية أهداف حتقيق حنو احملرز التقدم ستعراضال

 االقتصـــادية الشـــؤون دارةإل التابعــة  اإلحصـــاءات شــعبة  بـــه اضـــطلعت الــذي  عمـــللل عرضــا 
ــة ــة يف واالجتماعي ــة مــع بالتعــاون العامــة، األمان ــر إعــداد بشــأن املتحــدة، األمــم منظوم  التقري

 ذيالـ  العامليـة  املؤشـرات  إطـار  علـى  بنـاءً  املسـتدامة  التنميـة  أهداف عن األول السنوي املرحلي
  .املستدامة التنمية أهداف مبؤشرات املعين الوكاالت بني املشترك اخلرباء فريق وضعه

 حنــو احملــرز التقــدم عــن العـام  ألمــنيل تقريــر أول صــدر ،٢٠١٦ يونيــه/حزيـران  ٣ ويف  - ١٠
 إثــراء يف أســهمت الــيت املــدخالت مــن كــانو )،E/2016/75( املســتدامة التنميــة أهــداف حتقيــق

 عامليـا  عامـا  استعراضـا  التقريـر  يقـدم و .املسـتوى  الرفيع السياسي املنتدى يف املعقودة ناقشاتامل
ــة ــة للحال ــة الراهن ــة بأهــداف املتعلق ــاًء املســتدامة، التنمي ــى بن ــات آخــر عل  بشــأن املتاحــة البيان

 التقريـر،  يف الـواردة  املؤشـرات  ملعظـم  وبالنسـبة  .املقتـرح  العـاملي  اإلطـار  يف املدرجـة  املؤشـرات 
ــل املعروضــة القــيم فــإن ــة اــاميع متثّ ــتمو .اإلقليميــة دون أو/و اإلقليمي  مــن انطالقــا حســاا ي

 تخصصـية، ال ـا وخرب منـها  كـل  ةواليـ ل وفقـا  ،الدوليـة  الوكـاالت  جتمعهـا  اليت الوطنية البيانات
 علـى  للمقارنـة  قابلـة  لتكـون  الوطنيـة  البيانـات  عـدل ت مـا  كـثريا و .الوطنيـة  اإلحصائية النظم من

 قـيم  سـاب حب البيانـات،  تلـك  تـوافر  عـدم  حـال  يف ،الدوليـة  الوكـاالت  تقـوم و .الـدويل  الصعيد
  .هلا تقديرية

 التنميـة  أهـداف  حتقيـق  حنـو  احملـرز  التقـدم  عـن  العام األمني تقرير صدور إىل وباإلضافة  - ١١
ــن املســتدامة، ــام األمــني أعل ــه/متــوز ١٩ يف الع ــوزاري اجلــزء خــالل ،٢٠١٦ يولي ــدى ال  للمنت
 .)١(املســتدامة التنميــة أهــداف عــن ٢٠١٦ عــام تقريــر صــدور عــن ،املســتوى الرفيــع السياســي

__________ 

 .A.16.I.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١(  
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 شـكل  يف وسـع، األ للجمهور املستدامة التنمية أهداف بشأن وحتليالت بيانات التقرير ويعرض
 خمتـارة  ؤشـرات مب تتعلق توحتليال مصورة معلوماتو بيانية رسوم جانب إىل ،هاستعمال سهلي

 هـو و ،األعضـاء  الـدول  مـن  املقدمـة  الرمسيـة  البيانات إىل التقرير يستندو .بشأا البيانات تتوافر
  .بأسرها املتحدة األمم منظومة نطاق على القائم تعاونال مثرة

ــى عــالوةًو  - ١٢ ــرين عل ــذكورين التقري ــقم صــدر ،أعــاله امل  اميعاــ يتضــمن إحصــائي رف
 الصـعيد  علـى  املبذولـة  األوىل الرمسيـة  اجلهـود  التقريـران  ميثـل و .العـامل  عرب للمؤشرات اإلقليمية

 سيسـتعان  الـيت  الرئيسـية  املرجعية الوثائق من ويعدان ،٢٠٣٠ عام خطة رصد أجل من العاملي
 أيضـا  وميكـن  .املقبلـة  ١٥ الــ  األعـوام  مـدى  علـى  ٢٠٣٠ عـام  خطـة  تنفيذ مراحل مجيع يف ا

 علـى  قائمـة  تفاعليـة  منصـة  يف املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  عـن  ٢٠١٦ عـام  تقرير على االطالع
  .املستدامة التنمية أهداف ؤشراتمل املخصص اإلحصاءات شعبةل الشبكي املوقع

    
  العاملي الصعيد على املكانية اجلغرافية املعلومات إدارة  -  ثالثا  

  اطلب الس االقتصادي واالجتماعي اختاذهيت ال اتاإلجراء  - ألف  

 واليــة وتعزيــز توســيع ،٢٠١٦/٢٧ قــراره يف واالجتمــاعي، االقتصــادي الــس ررقــ  - ١٣
 املعنيـة  اهليئـة  بوصـفها  العاملي الصعيد على املكانية اجلغرافية املعلومات بإدارة عنيةامل اخلرباء جلنة

 الـس  نـوه  نفسـه،  القـرار  ويف .حكـوميني  خـرباء  مـن  تـألف ت يتال املكانية اجلغرافية باملعلومات
 اهليئـات  ترشـيد  أجـل  مـن  تبـذهلا  الـيت  التقـدير  موضع وباجلهود وأمهيتها اخلرباء جلنة دور بتزايد

 أن جنـة الل إىل طلبو املكانية، اجلغرافية املعلومات إدارة مبسائل املعنية للمجلس التابعة الفرعية
 ،٢٠١٦/٢٧ القـرار  تنفيـذ  عـن  تقريـرا  سـنوات،  مخـس  يتجـاوز  ال موعـد  يف ،الس إىل تقدم
 املتحـدة  األمـم  منظومـة  ومـع  اإلحصـائية  اللجنـة  مـع  للعمـل  تبـذهلا  الـيت  املتواصـلة  اجلهـود  وعن

ــها، ــق برمت ــني التكامــل ولتحقي ــات نظــم ب ــة املعلوم ــة اجلغرافي  اإلحصــائية، واملعلومــات املكاني
  .للجنة املؤسسية الترتيبات تعزيز يف السياق، هذا يف والنظر،

  
ــائية       - باء   ــة اإلحصــــ ــذها اللجنــــ ــرح أن تتخــــ ــذا واملقتــــ ــيت اختــــ ــراءات الــــ اإلجــــ

  اإلحصاءات  وشعبة

 اإلحصـائية  املعلومـات  بتكامـل  املعـين  اخلـرباء  فريـق  تقريـر  يف اإلحصائية اللجنة نظرت  - ١٤
 بالنتـائج  علمـا  وأحاطـت  واألربعـني،  السـابعة  دورـا  يف (E/CN.3/2016/31) املكانية واجلغرافية
 ٢٠١٥ مـايو /أيـار  ٢٤ يف املعقـود  للفريـق،  الثـاين  االجتماع من كلّ عنها متخض اليت الرئيسية

 املعنيــة اخلـرباء  للجنـة  اخلامسـة  الــدورة هـامش  علـى  نظمـت  الــيت انبيـة اجل ناسـبة املو لشـبونة،  يف
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 مـن  الفتـرة  يف نيويـورك  يف ةاملعقـود  العـاملي،  الصـعيد  علـى  املكانيـة  اجلغرافيـة  املعلومـات  بإدارة
ــر نتضــميو .٢٠١٥ أغســطس/آب ٧ إىل ٣  ستشــاريا جتمــاعا عــن معلومــات أيضــا التقري

 .املقبلـة  العمـل  مراحـل  خطـط  وصـياغة  وبإعـداد  عملـه  برنـامج  باستعراض يتعلق اخلرباء لفريق
 فيـه  للنظر املعد اخلرباء فريق تقرير واألربعني، ثامنةال دورا يف اللجنة، على معروضا وسيكون

  .(E/CN.3/2017/9) الدورة تلك خالل
    
  واملهاجرين الالجئني أجل من نيويورك إعالن  -  رابعا  

  اطلبت اجلمعية العامة اختاذه يتال اتاإلجراء  - ألف  

 مــن نيويــورك إعــالن إطــار يف الســامون، واملمثلــون واحلكومــات الــدول رؤســاء ســلّم  - ١٥
 مجـع  حتسـني  أمهيـة ب ،٧١/١ هاقرار يف العامة اجلمعية اعتمدته الذي واملهاجرين الالجئني أجل

 تعزيـز ب وتعهـدوا  ،الوطنيـة  السـلطات  جانـب  مـن  سيما وال واملهاجرين، الالجئني عن البيانات
 املـايل  الـدعم  تقـدمي و القـدرات  بنـاء  خـالل  مـن  ذلـك  يف مبـا  الغاية، تلكل حتقيقا الدويل التعاون

 مصـنفة  تكـون  أن ينبغـي  واملهـاجرين  الالجئنيبـ  املتعلقة البيانات أن أكدواو ،التقنية واملساعدة
 النظاميــة، وغــري النظاميــة التــدفقات عــن معلومـات  تتضــمن وأن ،والســن اجلــنس نــوع حسـب 
 الالجـئني  واحتياجـات  بالبشر، واالجتار الالجئني، نزوح حركاتو للهجرة االقتصادية واآلثار

    .األخرى واملسائل املضيفة واتمعات واملهاجرين
  

ــائية       - باء   ــة اإلحصــــ ــذها اللجنــــ ــرح أن تتخــــ ــذا واملقتــــ ــيت اختــــ ــراءات الــــ اإلجــــ
  اإلحصاءات  وشعبة

 بـاء)،  - األول الفصـل  ،E/2016/24( ٤٧/١١١ مقررهـا  يف ،اإلحصـائية  اللجنة يدتأ  - ١٦
ــاًء املتخــذ  اإلحصــائي املكتــبو النــرويج إحصــاءات إدارة مــن قــدمم مشــترك مقتــرح علــى بن
 التوصـية  ،الالجـئني  لشـؤون  املتحدة األمم ضيةومفو التركي صاءاإلح عهدمو األورويب لالحتاد

 إىل اللجنـة  طلبـت  نفسـه،  املقـرر  ويف .لالجئنيبا املتعلقة حصاءاتاإلب معين خرباء فريق إنشاءب
 للعمـل  امرجعيـ  دليال لتكون الالجئنيب املتعلقة حصاءاتاإل عن توصيات يضع أن اخلرباء فريق

ــق ــى اللجــوء إحصــاءاتب املتعل ــوطين الصــعيدين عل ــدويل، ال ــل أيضــا يضــع وأن وال ــع دلي  جتمي
 املتعلقــة حصــاءاتاإل مجــع ســبلب اخلاصــة تعليمــاتال ليتضــمن الالجئنيبــ املتعلقــة حصــاءاتاإل

 ســلطات ذلــك يف مبــا املصــلحة، صــاحبة اجلهــات مــن واســعة طائفــة مــع بالتشــاور بــالالجئني،
ــب اهلجــرة ــت ؛املشــردين تســجيل عــن املســؤولة واملكات ــ أن أيضــا وطلب ــق درجي  اخلــرباء فري

  .املقبل هعمل نطاق يف داخليا باملشردين املتعلقة اإلحصاءات
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 اإلحصـاءات  عن العام األمني تقرير للعلم، ،اإلحصائية اللجنة على معروضا سيكونو  - ١٧
 تقـوم،  اإلحصـاءات  شـعبة  أن التقريـر  ذلـك  مرفق يف ذُكر وقد .)E/CN.3/2017/19( دميغرافيةال

 العامـة،  األمانـة  يف واالجتماعيـة  االقتصـادية  الشـؤون  إلدارة التابعـة  السـكان  شعبة مع بالتعاون
 العمـل  حلقـات  مـن  مخـس  بالفعل عقد قدو .اهلجرة إحصاءات نع عمل حلقات ست بتنظيم

 املقــرر ومــن ،٢٠١٦ ديســمرب/األول كــانون إىل ٢٠١٤ نــوفمرب/الثــاين تشــرين مــن الفتــرة يف
 ءاتاإلحصــا شــعبة أن التقريــر يف أيضــا ذُكــرو .٢٠١٧ عــام أوائــل يف عمــل حلقــة آخــر عقــد
 اخلـرباء،  فريـق  ويسـعى  .الالجئنيبـ  املتعلقـة  حصـاءات اإلب املعـين  اخلـرباء  فريق مع تعاوا بدأت
 األمـم  ضـية ومفو األورويب لالحتـاد  اإلحصـائي  املكتـب و النـرويج  إحصـاءات  إدارة تقوده الذي

ــهاء إىل ،الالجــئني لشــؤون املتحــدة ــن االنت ــة وضــع م ــن جمموع ــة التوصــيات م  بشــأن الدولي
ــة حصــاءاتاإل ــ املتعلق ــول الالجئنيب ــام حبل ــيال لتكــون ،٢٠١٨ ع ــا دل ــل مرجعي  املتعلــق للعم
 ،اخلـرباء  فريـق  جرييوسـ  .والدويل الوطين الصعيدين على اللجوء وطاليب الالجئني إحصاءاتب

 بشـأن  عامليـة  مشـاورة  ،٢٠١٦ نـوفمرب /الثـاين  تشـرين  ٨ و ٧ يومي األول اجتماعه عقد الذي
 تعتمـدها  لكـي  اللجنـة  إىل توصـياته  وسـيقدم  ،الالجـئني  بإحصاءات املتعلق التوصيات مشروع

  .٢٠١٨ عام يف واألربعني التاسعة دورا يف
    
  اإلعاقة ذوي ألشخاصا تشمل اليت التنمية  -  خامسا  

  اطلبت اجلمعية العامة اختاذه يتال اتاإلجراء  - ألف  

ــة أكــدت  - ١٨ ــةب املتعلــق__ /٧١ قرارهــا يف العامــة، اجلمعي ــة التنمي  لألشــخاص االحتوائي
ــة ذوي ــة ،اإلعاق ــات مجــع أمهي ــوق بيان ــا موث  ــة ذوي األشــخاص عــن ــها اإلعاق ــا وحتليل  وفق

ــادئ ــة للمب ــة التوجيهي ــة القائم ــ بإحصــاءات املتعلق ــود شــجعتو ة،اإلعاق ــة اجله ــا اجلاري  حالي
 حبسـب  اإلعاقـة  ذوي باألشـخاص  املتعلقـة  البيانـات  تصـنيف  أجـل  مـن  البيانـات  مجـع  لتحسني

 لتقيـيم  الـدويل  الصـعيد  علـى  للمقارنـة  قابلة بيانات توافر ضرورة أكدتو والعمر، اجلنس نوع
  .اإلعاقة ذوي األشخاص شملت اليت التنمية سياسات يف احملرز التقدم

 اجلـودة  العاليـة  البيانـات  نقـص  ألن هـا قلق عن العامة اجلمعية أعربت نفسه، القرار يفو  - ١٩
 التنميـة  أهـداف  حتقيـق  حنـو  احملـرز  التقـدم  ولقيـاس  للتطبيـق  قابلـة  أسـاس  خطـوط  لتوفري الالزمة

 لتنفيـذ  الالفعـ  الرصـد  أمـام  كـبريا  حتـديا  يشـكل  اإلعاقة ذوي األشخاصب يتعلق فيما املستدامة
 اسـتمرار  ألنو اإلعاقـة،  ذوي األشـخاص  صـاحل  حيقـق  مبـا  ٢٠٣٠ لعـام  املسـتدامة  التنمية خطة
ــدم ــوافر عـ ــاءات تـ ــات االحصـ ــ والبيانـ ــذلك ةاملوثوقـ ــات وكـ ــن املعلومـ ــة عـ ــخاص حالـ  األشـ
ــة ذوي ــى اإلعاق ــن كــل عل ــوطين ديالصــع م ــاملي واإلقليمــي ال ــن اســتبعادهم يف يســهم والع  م
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 األشـخاص  تشـمل  بطريقـة  وتنفيـذها  التنميـة  ختطيط أمام عقبة يشكل مما الرمسية، اإلحصاءات
  .اإلعاقة ذوي

  
ــائية       - باء   ــة اإلحصــــ ــذها اللجنــــ ــرح أن تتخــــ ــذا واملقتــــ ــيت اختــــ ــراءات الــــ اإلجــــ

  اإلحصاءات  وشعبة

ــا ســـيكون  - ٢٠ ــة علـــى معروضـ ــائية اللجنـ ــام األمـــني تقريـــر ،مناقشـــةلل ،اإلحصـ  عـــن العـ
 اإلحصـاءات  شـعبة  أن التقريـر  هـذا  يف ذُكـر  وقد .)E/CN.3/2017/11( االجتماعية اإلحصاءات

ــدعم ،متكنــت ــة الشــؤون وزارة مــن مــايل ب  مــن أســتراليا، كومــةحل التابعــة والتجــارة اخلارجي
ــار يف اإلعاقــة إحصــاءاتب املتعلــق هــابرناجم اســتئناف  اللجــان مــع وبالتعــاون .٢٠١٥ مــايو/أي
 املعـين  واشـنطن  وفريـق  العامليـة  الصـحة  ومنظمـة  ،األخـرى  املعنية اإلقليمية واملنظمات اإلقليمية

 قيـاس  أنشـطة  عـن  إقليميـة  اجتماعات ستة بتنظيم اإلحصاءات شعبة تقوم اإلعاقة، بإحصاءات
 العـــاملي الربنـــامجو ٢٠٣٠ لعـــام املســـتدامة التنميــة  طـــةخل ادعمـــ ،اإلعاقـــة حـــاالت وإحصــاء 

 ،٢٠١٦ عـام  يف عمـل  حلقـات  ثـالث  قدتع قدو .٢٠٢٠ لعام نواملساك السكان اتلتعداد
  .٢٠١٧ عام يف أخرى عمل حلقات ثالث عقد املقرر منو

 ومناقشـة  اسـتعراض  (أ) :يلـي  مـا  يف اإلقليميـة  االجتماعـات  عقـد  مـن  الغـرض  يتمثلو  - ٢١
 إطــار يف اإلعاقــة ذوي شــخاصاأل حــاالت لقيــاس املعتمــدة هجلنبــا املتعلقــة الوطنيــة التجــارب

ــة التعــدادات ــة الوطني ــةامل التحــديات ذلــك يف مبــا ،٢٠١٠ عــام جلول  املســتفادة؛ والــدروس اثل
ــع اســتراتيجيات ملناقشــة رصــةف إتاحــة (ب) ــات جتمي ــة البيان ــةب املتعلق  رصــد أجــل مــن اإلعاق

 وتيســري املشــاركة البلــدان بــني فيمــا الوطنيــة اخلــربات تبــادل (ج) املســتدامة؛ التنميــة أهــداف
 اإلعاقـة  حـاالت  قياس جمال يف الوطنية القدرات تعزيز دف البلدان بني فيما اإلقليمي التعاون

ــة وحتســني ــات نوعي ــة أهــداف رصــدل املتاحــة البيان  العمــل حلقــات ســتوفرو .املســتدامة التنمي
 مـن  خـرباء لل فريـق  اجتمـاع  يف إسهامات األخرى املعلومات مجع وعمليات املذكورة اإلقليمية

 لوضـع  األساسـية  واملبـادئ  التوجيهيـة  املبادئ بعنوان كتيب تنقيحل ٢٠١٧ عام يف عقده املقرر
  .)٢(٢٠٠١ عام يف نشره جرى ،اإلعاقة إحصاءات

    
   

__________ 

 رقــم املبيــعمنشــورات األمــم املتحــدة،  ( ١٠إحصــاءات عــن جمموعــات ســكانية معينــة، اموعــة ذال، رقــم     )٢(  
01.XVII.15.( 
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  املعاصر العامل يف وتعزيزها االجتماعية التنمية يف النظر إعادة  -  اسادس  

  ااختاذه معية العامةاجل تطلب يتال اتاإلجراء  - ألف  

 ومنظومـة  األعضـاء  الدول واالجتماعي االقتصادي الس شجع ،٢٠١٦/٨ قراره يف  - ٢٢
 وحتليلــها البيانــات مجــع حتســني علــى املصــلحة صــاحبة املعنيــة اجلهــات ومجيــع املتحــدة األمــم

 واملشــاركة االجتماعيــة والعدالـة  باملســاواة النـهوض  حنــو احملـرز  التقــدم قيـاس  بغــرض ورصـدها 
 اإلقليميـة،  للسـياقات  التامة املراعاة مع وتقييمها، وتنفيذها اإلمنائية للسياسات التخطيط لفائدة
 اللجنـة  فيهـا  مبا املعنية، وهيئاا املتحدة األمم منظومة وكاالت بإطالع ،االقتضاء عند ،والقيام

 علـى  وشـدد  املناسـبة،  اآلليـات  طريـق  عـن  الصلة ذات واإلحصاءات البيانات على اإلحصائية،
  .ومفصلة وموثوقة التوقيت ومناسبة اجلودة عالية بيانات توافر يف كبرية زيادة حتقيق ضرورة

  
ــائية       - باء   ــة اإلحصــــ ــذها اللجنــــ ــرح أن تتخــــ ــذا واملقتــــ ــيت اختــــ ــراءات الــــ اإلجــــ

  اإلحصاءات  وشعبة

 املسـتدامة  التنمية خبطة املتعلقة واملؤشرات لبياناتا بشأن اإلحصائية اللجنة عمل يعترب  - ٢٣
ــامل  وإحصـــاءات (E/CN.3/2017/11) االجتماعيـــة واإلحصـــاءات (E/CN.3/2017/2) ٢٠٣٠ عـ

 والعدالـة  باملسـاواة  النـهوض  أجـل  من احملرز التقدم قياسب صلة ذا (E/CN.3/2016/16) احلوكمة
 اللجنـة  وتنظـر  .وتقييمهـا  وتنفيـذها  اإلمنائية للسياسات التخطيط لفائدة واملشاركة االجتماعية

  .سنتني كل أو سنوي أساس على املواضيع هذه يف

  


