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                 اللجنة اإلحصائيةِِ 
                        الدورة اخلامسة واألربعون

      ٢٠١٤     مارس  /      آذار ٧- ٤
   *                    من جدول األعمال املؤقت  )  ص   ( ٤      البند 

  واجمللس  متابعة مقررات اجلمعية العامة: بنود للعلم
        االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات

ــة         ــاعي املتعلقـ ــة واجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـ ــة العامـ ــررات اجلمعيـ                                                                               مقـ
                 اللجنة اإلحصائية                        السياسات واملتصلة بعمل  ب
  

                     مذكرة من األمني العام    
  

                                   ، يتـشرف األمـني العـام بـأن            ٢٣٥ /    ٢٠١٣    ً                                     وفقاً ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي         
   ً                                              لمــاً بــاملقررات املتعلقــة بالــسياسات واملتــصلة                                     لغــرض إحاطــة اللجنــة اإلحــصائية ع                 حييــل تقريــرا 

      ٢٠١٣                                   االقتـصادي واالجتمـاعي يف عـام                                                                    بعملها، اليت اختذها كل من اجلمعيـة العامـة واجمللـس            
                  تتخـذها اللجنـة                                                                    ويشري التقريـر أيـضا إىل اإلجـراءات الـيت اختـذهتا واملقتـرح أن         .                أو ما قبل ذلك  

                         ً          واللجنة مـدعوة لإلحاطـة علمـاً         .             لعامة واجمللس                        ً                     وشعبة اإلحصاءات، استجابةً لطلبات اجلمعية ا     
   .           هبذا التقرير

 
  

  *    E/CN.3/2014/1.   
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ــة         ــاعي املتعلقـ ــة واجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـ ــة العامـ ــررات اجلمعيـ                                                                               مقـ
                 اللجنة اإلحصائية                         بالسياسات واملتصلة بعمل 

    
                              متابعة األهداف اإلمنائية لأللفية    -     أوال  
                                        اإلجراءات اليت طلبت اجلمعية العامة اختاذها  -    ألف   

                                                 ، إىل األمــني العــام تقــدمي تقــارير ســنوية عــن  ١ /  ٦٥                                      طلبــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا   -   ١
                          وتقــدمي توصــيات الختــاذ     ٢٠١٥                                                                 التقــدم احملــرز يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حــىت عــام  

  .     ٢٠١٥                                         مـم املتحـدة للتنميـة ملـا بعـد عـام                                                                  املزيد من اخلطـوات مـن أجـل املـضي قـدما خبطـة األ              
     يف    ٢٧                                  عـن أمسـاء األعـضاء الــ            ٢٠١٢         يوليـه    /                                                     وباإلضافة إىل ذلك، أعلـن األمـني العـام يف متـوز           

         ، وهـو       ٢٠١٥                                                                                          الفريق الرفيع املستوى لتقدمي املشورة بشأن اإلطار اإلمنائي العـاملي ملـا بعـد عـام                 
ــة     ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــع      .                                                        املوعــد احملــدد لتحقي ــارزة الرفي ــق الشخــصيات الب ــدم فري                                                وق

                                                 تقريره الذي يتضمن توصيات إىل األمـني العـام           ٢٠١٥                                          املستوى املعين خبطة التنمية ملا بعد عام        
                                                     ونظـرت اجلمعيـة، يف دورهتـا الثامنـة والـستني،              ).         ، املرفق A/67/890    (    ٢٠١٣      مايو   /       أيار   ٣٠   يف  

                                         التعجيــل بالتقــدم حنــو حتقيــق األهــداف   :                       حيــاة كرميــة للجميــع ”                              ريــر األمــني العــام املعنــون     يف تق
      وقـد     ). A/68/202    ( “    ٢٠١٥                                                                        اإلمنائية لأللفية والنهوض خبطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعـد عـام             

   َّ                                                   وحدَّد الـسياسات والـربامج الـيت سـامهت يف حتقيـق                                                          قدم التقرير تقييما للتقدم احملرز حىت اآلن،        
ّ                       وشــّدد التقريــر، بــصفة   .                                                                        األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة والــيت ميكــن أن تــساعد يف التعجيــل بــذلك    

                                                                                                خاصــة، علــى ضــرورة حتــسني البيانــات واإلحــصاءات، خاصــة وأن خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام 
                                 طلب بيانـات جديـدة ومـصنفة                                                               ستستتبع قياس جمموعة أوسع من املؤشرات، وهو ما يت             ٢٠١٥

   .                                        لقياس الفجوات القائمة بني الفئات السكانية
  

ــة اإلحــــــصائية     -    باء                                                                                                     اإلجــــــراءات الــــــيت اختــــــذهتا واملقتــــــرح أن تتخــــــذها اللجنــــ
              اإلحصاءات      وشعبة

         ، الــذي     ٢٠١٣                                            تقريــر األهـداف اإلمنائيـة لأللفيــة لعـام                                  لقـد أعـدت شــعبة اإلحـصاءات        -   ٢
                                              ويقدم التقرير التقيـيم الـسنوي للتقـدم          .           يف جنيف      ٢٠١٣       يوليه   / ز     متو  ١                       أصدره األمني العام يف     

                                                                                           احملرز على الصعيد العاملي صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، استنادا إىل األرقـام اإلقليميـة        
        وأعـدت    .                                                                                  ودون اإلقليمية املتعلقة مبؤشرات األهـداف الرمسيـة املقدمـة مـن الوكـاالت الـشريكة       
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                                                                       مرفقا إحصائيا يشمل مجيع األرقام الرمسية املتعلقة مبؤشـرات األهـداف                                   الشعبة اإلحصائية أيضا    
   . )١  ( )A/68/1  (                                                           اإلمنائية لأللفية كي تضمه إىل تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 

    
                            ً       ِّ                                                   وضــــع مقــــاييس للتقــــدم أوســــع نطاقــــاً حــــىت تكمِّــــل مقيــــاس النــــاتج   -      ثانيا   

         اإلمجايل    حمللي ا
                                        اإلجراءات اليت طلبت اجلمعية العامة اختاذها    -    ألف   

ُ                                       اختتم مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، الذي ُعقـد يف ريـو دي جـانريو بالربازيـل            -   ٣                                               
ــران  ٢٢     إىل   ٢٠                  يف الفتـــرة مـــن  ــه يف     ٢٠١٢         يونيـــه  /           حزيـ ــه  /           حزيـــران  ٢٢              ، أعمالـ       ٢٠١٢         يونيـ

                                   انظــر قــرار اجلمعيــة العامــة     (  “                                  املــستقبل الــذي نــصبو إليــه    ”                                       باعتمــاد وثيقــة ختاميــة بعنــوان    
    ).       ، املرفق   ٢٨٨ /  ٦٦ 
   :                    اليت تنص على ما يلي  ٣٨                                                     ومن بني الفقرات الرئيسية املتعلقة بأعمال اللجنة الفقرة     -   ٤

                   ج احمللـي اإلمجـايل                                            ً                         نقر بضرورة وضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقـاً تكمـل النـات               
                                                   الـسياسات العامـة، ويف هـذا الـصدد، نطلـب                                                        من أجل اختاذ قرارات مـستنرية يف جمـال          

                                                                                              إىل اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة أن تـشرع، بالتـشاور مـع كيانـات منظومـة األمـم                  
                                هـــذا اجملـــال يــــستند إىل                                                                      املتحـــدة وســـائر مؤســـساهتا املعنيـــة، يف برنــــامج عمـــل يف       

   .       القائمة         املبادرات
          االنـسجام   ”           ، املعنـون       ٢١٤ /  ٦٧                                                   وكررت اجلمعية العامة تأكيد تلك النقاط يف قرارهـا        -   ٥

                                                                                    الذي شجعت فيه مجيع البلدان واهليئـات املعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة علـى                  ،   “           مع الطبيعة 
                                                          حـصائية األساسـية املتعلقـة بالركـائز الـثالث للتنميـة                            وكميـة البيانـات اإل                            تطوير وحتـسني نوعيـة      

                                      منظومــة األمــم املتحــدة إىل مــساعدة                                                             املــستدامة ودعــت اجملتمــع الــدويل واهليئــات املختــصة يف   
  .        الـتقين                                                                                                  اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية عن طريق تقدمي الدعم يف جمال بناء القـدرات والـدعم                 

   ً                                    ً                       يضاً بضرورة وضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقاً تكمل النـاتج                                            ويف القرار نفسه، أقرت اجلمعية أ     
                                                                                 أجـل اختـاذ قـرارات مـستنرية يف جمـال الـسياسات العامـة، وأشـارت يف هـذا                                 احمللي اإلمجايل من    

                                             مـن الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم            ٣٨                                                          الصدد إىل الطلب املقدم إىل اللجنة اإلحصائية يف الفقرة          

__________ 
ــضا الوثيقــة      )١ (   ــر أي ــني        E/CN.3/2014/29                          انظ ــق املــشترك ب ــن كيفيــة مبــادرة الفري ــات ع                                                                               لالطــالع علــى معلوم

                                                                      منائيـة لأللفيـة إىل اسـتعراض الـدروس املـستفادة مـن عمليـة                                                                الوكاالت واخلـرباء املعـين مبؤشـرات األهـداف اإل         
                                                          من هـذا التقريـر للحـصول علـى معلومـات عـن األعمـال               باء-                                              رصد األهداف اإلمنائية لأللفية، والفرع ثانيا       

   .    ٢٠١٥                                                                    اإلضافية اليت جيري االضطالع هبا من أجل التحضري إلطار الرصد لفترة ما بعد عام 
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                منظومـة األمـم                                                                  لقاضـي بـأن تـشرع اللجنـة، بالتـشاور مـع كيانـات                                              املتحدة للتنميـة املـستدامة، ا     
     .                                                                              املتحدة وسائر مؤسساهتا املعنية، يف برنامج عمل يف هذا اجملال يستند إىل املبادرات القائمة

  
ــة اإلحــــــصائية                                                       اإلجــــــراءات الــــــيت اختــــــذهتا واملقتــــــرح أ   -    باء                                                ن تتخــــــذها اللجنــــ

              اإلحصاءات      وشعبة
ــة، يف دورهتـــ   -   ٦ ــت اللجنـ ــني                               قامـ ــة واألربعـ ــن   (                         ا الرابعـ ــرة مـ ــباط  ٢٦                 الفتـ ــر إىل  /         شـ             فربايـ
                                                                           ، بإنشاء فريق أصدقاء الرئيس املعين بوضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقـا             )    ٢٠١٣      مارس   /    آذار  ١

                                                                                                     استجابة للطلب املقدم يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة القاضـي بـصياغة برنـامج عمـل                 
                                                            كمل الناتج احمللـي اإلمجـايل مـن أجـل اختـاذ قـرارات                                                         يتعلق بوضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقا ت      

                 ، تشكيل فريـق       ١١٤ /  ٤٤                                  وأيدت اللجنة أيضا، يف مقررها        .                                 مستنرية يف جمال السياسات العامة    
ــا        ــاييس للتقــدم أوســع نطاق ــامج عمــل لوضــع مق ــها إعــداد برن ــرئيس ألغــراض من   .                                                                                                       أصــدقاء ال

                                                                                                          دت اللجنة علـى أن وضـع مقـاييس أوسـع نطاقـا للتقـدم جيـب أن يكـون جـزءا مـن الـبىن                             وشد
                                                                                                 اهلياكل األساسـية األوسـع للمعلومـات مـن أجـل دعـم الـسياسات اإلمنائيـة علـى مجيـع                      /       التحتية

                                                                                                      املستويات، ويلزم بالتايل ربطها بأهداف التنمية املستدامة اآلخذة يف التطـور، وبـأي إطـار مـن                 
ــة   ــدعم خط ــأنه أن ي ــد                            ش ــا بع ــة م ــة ملرحل ــرئيس      ،     ٢٠١٥                                  التنمي ــق أصــدقاء ال ــت إىل فري                                        وطلب

                                       ع مكتـب اللجنـة اإلحـصائية علـى                                                                      يرصد عن كثب النقاش الدائر بشأن أطـر التنميـة وإطـال              أن
ُ                                                                                               ُيــستجد، مــن خــالل إجــراء حــوار فعــال مــع هيئــات األمــم املتحــدة واألوســاط الــسياساتية       مــا

                                                 اإلحـصائي يف األعمـال التحـضريية خلطـة التنميـة                                                        لضمان األخذ منذ البداية بنهج فعال للقيـاس         
   .    ٢٠١٥                 ملرحلة ما بعد عام 

                                                                                     وستنظر اللجنة، يف دورهتا اخلامسة واألربعـني، يف تقريـر فريـق أصـدقاء الـرئيس املعـين           -   ٧
                                 التقرير آفاق إجياد جمموعـة مـن          ويتناول   ). E/CN.3/2014/4  (                                 بوضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقا    

         يتنـاول                                     ا عليها على الصعيد العـاملي، كمـا                                                       مقاييس التقدم تكون حمكمة من الناحية الفنية ومتفق      
                                        باسـتعراض املقترحـات احلاليـة لوضـع         ٢٠١٥                                                      قياس ورصد أهـداف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام          

ــا بعــد عــام    ــة مل ــا                                          ، وتوضــيح احلاجــة إىل اعتمــاد هنــج مت      ٢٠١٥                                    إطــار للتنمي                       كامــل وحمكــم فني
                       ويتــضمن فــرع مــستقل   .                                                                             للقيــاس، وحتديــد العناصــر البالغــة األمهيــة لتنفيــذ إطــار جديــد للرصــد

                                                                                           رسائل أساسية موجهـة ملقـرري الـسياسات، ومقترحـات تـدعو إىل زيـادة إشـراك اإلحـصائيني           
  ،     ٢٠١٥                                                                                                    الرمسيني يف املناقشات والعمليـات اجلاريـة يف سـبيل وضـع خطـة للتنميـة ملـا بعـد عـام                       

   .                                                                مقترحات لتنفيذ برنامج العمل املتعلق بوضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقا و
                                                    ُ ِّ                                              وكان من نتائج مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة أن كُلِّـف فريـق عامـل مفتـوح                       -   ٨

                                            عضوا، مبهمة إعداد مقترح بشأن أهـداف          ٣٠                                                  باب العضوية، تابع للجمعية العامة ويتألف من        
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                                                              ديسمرب، عقـد الفريـق العامـل املفتـوح بـاب العـضوية              /           كانون األول     ١٧    ويف    .                  التنمية املستدامة 
                                                                                           املعين بأهداف التنمية املستدامة اجتماعا غري رمسي بشأن قياس التقدم احملرز مـن أجـل التـشاور        

ــة                                   أصــدقاء الــرئيس يف التحــضريات                  ويــشارك فريــق   .                                              مــع األوســاط املعنيــة باإلحــصاءات الرمسي
   .       املناسبة    هلذه

    
                                             املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي      إدارة   -      ثالثا   
                                                 اإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها  -    ألف   

         ً                               ، وإدراكـاً منـه، يف مجلـة أمـور،            ٢٤ /    ٢٠١١                                          يف قرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي           -   ٩
                     غرافيـة املكانيـة،                           وكـذلك البيانـات اجل                                                             ألمهية الدمج بني املعلومات عن اخلـرائط واإلحـصاءات،          

                                                                                                                  قرر اجمللس أن ينشئ جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة، علـى أن                       
                                َّ      ً                                                  وتدار يف حدود املوارد القائمة وتنظَّم وفقاً لذلك، وطلب إىل اللجنة أن تقدم إىل اجمللـس               ُ     ُتنشأ  

ــها وعمل            ً     ً            استعراضــاً شــامالً عــن      ٢٠١٦        يف عــام  ــع جوانــب عمل ــدول                              مجي                               ياهتــا لكــي يتــسىن لل
         منتظمــة                                                                كمــا شــجع اجمللــس الــدول األعــضاء علــى إجــراء مناقــشات    .                            األعــضاء تقيــيم فعاليتــها

                                                                                                                رفيعة املستوى جلهـات معنيـة متعـددة بـشأن املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة، بـسبل منـها                      
                      اجلهـات الفاعلـة                                                                أجل املـساعدة علـى إقامـة حـوار شـامل مـع مجيـع                                             عقد املنتديات العاملية، من     

                                               واإلقليمية والعامليـة الراميـة إىل النـهوض                                                                   واهليئات املعنية وشدد على أمهية تعزيز اجلهود الوطنية         
                                وتعزيــز قــدراهتا الوطنيــة يف                                                                            بتبــادل املعــارف واخلــربات بغيــة مــساعدة البلــدان الناميــة علــى بنــاء

   .    اجملال    هذا  
  

ـــ   -    باء    ــة اإلحــــــصائية                                                                 اإلجــــــراءات الــــــيت اختــــــذهتا واملقتــــــرح أن تتخـــ                                 ذها اللجنــــ
          اإلحصاءات      وشعبة

                                                                                               نظرت اللجنـة يف بنـد وضـع إطـار إحـصائي مكـاين ضـمن نظـم اإلحـصاءات الوطنيـة                        -    ١٠
ــا الرابعـــة واألربعـــني، وأيـــدت بقـــوة ربـــط البيانـــات     ــاً للربنـــامج يف دورهتـ                  ً                                                                                           باعتبـــاره استعراضـ

                               جنـة يف دورهتـا احلاليـة يف                     وسـتنظر الل    .                                                       االجتماعية واالقتصادية والبيئية خباصييت الزمان واملكان     
    ).E/CN.3/2014/31  (                                                             تقرير فريق اخلرباء حول دمج املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية 

                                                                            وعالوة على ذلك، نظمت شعبة اإلحصاءات، بالتعاون مع قسم رسم اخلـرائط التـابع        -    ١١
                                                                                                    يـداين، الـدورة الثالثـة للجنـة اخلـرباء املعنيـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة                                  إلدارة الدعم امل  

                                    ، يف كامربيـــدج، اململكـــة املتحـــدة     ٢٠١٣         يوليـــه  /        متـــوز  ٢٦     إىل   ٢٤                               العامليـــة، يف الفتـــرة مـــن  
                                                        ويف هــذا االجتمــاع، نظــرت جلنــة اخلــرباء يف عــدد مــن     .                                           لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية 
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ــضايا احلامســ  ــم                   الق ــيت هت ــة                       ة ال ــة املكاني ــات اجلغرافي ــة باملعلوم ــة املعني ــات الوطني ــن اهليئ ــثرياً م     ً                                                                           ك
                                                                                                       واملنظمــات الدوليــة العاملــة يف هــذا امليــدان مــن ميــادين العمــل، كمــا أحــرزت تقــدما يف هــذا   

                                      احلفاظ على اإلطار املرجعي اجليوديـسي        :   ُ                                          واُتخذت قرارات رئيسية فيما يتعلق مبا يلي        .      الصدد
                                                                                         خريطة عاملية ألغراض التنميـة املـستدامة يتـسىن مـن خالهلـا تعزيـز وتـوفري هنـج                                  العاملي؛ ووضع   

                                     ؛ والتحـديات الناشـئة يف اجملـال            ٢٠١٥                                                            جغرايف إزاء أهداف خطة التنمية املستدامة ملا بعد عـام           
                                                                                                     القانوين ويف جمال الـسياسات العامـة، مبـا يف ذلـك املـسائل املتعلقـة بالبيانـات املرجعيـة؛ وتنفيـذ           

                                                                                                  ملعايري الدولية للدوائر العاملية املعنية باملعلومات اجلغرافية املكانيـة؛ والعمـل علـى ربـط                         واعتماد ا 
ــا     ــا مــــن البيانــ ــع البيانــــات اإلحــــصائية وغريهــ ــة مــ ــة املكانيــ   ت                                                                                                                 ودمــــج املعلومــــات اجلغرافيــ

   .          واالقتصادية          االجتماعية
    

                                                                         متابعــة قــرارات اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي بــشأن تعزيــز القــدرات   -      رابعا   
                                                                             الوطنيـــة يف جمـــال اإلحـــصاءات والربنـــامج العـــاملي لتعـــدادات الـــسكان  

      ٢٠١٠             واملساكن لعام 
                                                 اإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها  -    ألف   

               ً                 مـاعي قـرارين بنـاًء علـى                                           ، اختـذ اجمللـس االقتـصادي واالجت           ٢٠٠٦      و       ٢٠٠٥         يف عامي     -    ١٢
                                                        املتعلـق بالربنـامج العـاملي لتعـدادات الـسكان             ١٣ /    ٢٠٠٥        القرار    :                            توصية من اللجنة اإلحصائية   

  .                                                   املتعلق بتعزيـز القـدرات يف جمـال اإلحـصاء           ٦ /    ٢٠٠٦        القرار    )  ب (      ؛ و       ٢٠١٠      لعام             واملساكن  
                سكان واملـساكن                                                           ، شدد اجمللس على أمهية الربنامج العاملي لتعدادات الـ           ١٣ /    ٢٠٠٥             ففي القرار   

  .                                  زيــادة الــدعم هلــذا الربنــامج                                                    بالنــسبة للخطــط االجتماعيــة واالقتــصادية، وطلــب    ٢٠١٠       لعــام   
                                                                      ، فقد طلب اجمللس تكثيف اجلهود الراميـة إىل دعـم الـربامج اإلحـصائية          ٦ /    ٢٠٠٦          يف قراره       أما

   .                           الوطنية من أجل تعزيز قدراهتا  
  

ــة اإلحــــــصائية                                                                  اإلجــــــراءات الــــــيت اختــــــذهتا واملقتــــــرح أن تتخــــــذ   -    باء                                   ها اللجنــــ
          اإلحصاءات      وشعبة

                                                                                        ستنظر اللجنة، يف دورهتا اخلامسة واألربعني، يف تقرير األمـني العـام عـن اإلحـصاءات                  -    ١٣
                                                                  ويقدم هـذا التقريـر معلومـات مـستكملة عـن التقـدم احملـرز يف            ). E/CN.3/2014/16   (            الدميغرافية  

                                                                       لتعـدادات الـسكان واملـساكن، ومعلومـات عـن االجتمـاع األول                  ٢٠١٠                       الربنامج العاملي لعام    
              مـن أجـل                                                                      تنقيح املبادئ والتوصيات املتعلقة بتعـدادات الـسكان واإلسـكان                             لفريق اخلرباء بشأن    

    .     ٢٠٢٠                    جولة التعدادات لعام 
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             ة، وإعـداد                                                              حتسني مجع البيانات املتعلقة باهلجرة واألشـخاص ذوي اإلعاقـ           -      خامسا  
         وحتليلها                 التقارير بشأهنا 

                                        اإلجراءات اليت طلبت اجلمعية العامة اختاذها  -    ألف   
                                                                                            عقدت اجلمعية العامة اجتماعا رفيع املستوى يعـىن بتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                  -    ١٤

                                   علـــق باألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، يف                                                                      وســـائر األهـــداف اإلمنائيـــة املتفـــق عليهـــا دوليـــا فيمـــا يت  
                           وكـان موضـوع االجتمـاع        .                                           ، وذلك خالل دورهتـا الثامنـة والـستني            ٢٠١٣       سبتمرب   / ل    أيلو   ٢٣
  .  “                ومـا بعـده        ٢٠١٥                                                وضع خطة تنمية شاملة ملسائل اإلعاقة حىت عام           :              ً   سبل املضي قدماً   ”    هو  

        ، حتـسني   ) ٣ /  ٦٨                           قـرار اجلمعيـة العامـة     (                   من وثيقتها اخلتامية   )  ط   ( ٤                        وقررت اجلمعية، يف الفقرة  
                                                                                                        مجع البيانات املتعلقة باإلعاقـة وحتليلـها ورصـدها، وإطـالع الوكـاالت واهليئـات املعنيـة داخـل                   
                                                                                                        منظومة األمم املتحدة، مبا فيهـا اللجنـة اإلحـصائية، علـى البيانـات واإلحـصاءات ذات الـصلة،                   

               َّ        ارنــة دوليــا، تــصنَّف                                                                              كمــا قــررت التأكيــد علــى ضــرورة تــوفري بيانــات وإحــصاءات قابلــة للمق 
   .                                                     حسب نوع اجلنس والسن، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باإلعاقة

                                   هلجــرة الدوليــة والتنميــة يــومي                                                            وأجــرت اجلمعيــة العامــة حــوارا رفيــع املــستوى بــشأن ا   -    ١٥
                   ويف تقريـر املقـرر     .                                        ، وذلك خالل دورهتا الثامنـة والـستني          ٢٠١٣        أكتوبر   /              تشرين األول   ٤  و  ٣

                                                                       قوق اإلنسان املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، دعا الدول إىل حتسني مجـع                           اخلاص ملفوضية ح  
                                                   ً                                          البيانات واملؤشرات يف مجيع اجملاالت ذات الصلة باهلجرة، عمالً على اختـاذ قـرارات مدروسـة                

    ).   ١٢٧         ، الفقرة A/68/283   (                 متعلقة بالسياسات 
                        ، الــذي اعتمــدت فيــه  ٤ /  ٦٨                                                ذلــك، أكــدت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا               وعــالوة علــى  -    ١٦

                                                                                                    اإلعالن املنبثق عن احلوار الرفيع املستوى املعين باهلجرة الدولية والتنمية، ضرورة إجيـاد بيانـات               
                                    بـشأن إسـهامات املهـاجرين يف                                                                       إحصائية موثوقة بشأن اهلجرة الدولية، مبا يف ذلك مىت أمكـن،          

                                                      وأشـارت اجلمعيـة أيـضا إىل مـا تكتـسيه هـذه               .                                                      التنمية يف كل من بلدان املنـشأ وبلـدان املقـصد          
                                                                                                       البيانات من أمهية لتقرير السياسات وصنع القرارات علـى أسـاس األدلـة بـشأن كافـة اجلوانـب                   

   .                           ذات الصلة بالتنمية املستدامة
  

ــة اإلحــــــصائية                                          اإلجــــــراءات الــــــيت اختــــــذهتا وا     -    باء                                                             ملقتــــــرح أن تتخــــــذها اللجنــــ
          اإلحصاءات      وشعبة

                                                                                               ستنظر اللجنة، يف دورهتـا اخلامـسة واألربعـني، يف تقريـر األمـني العـام عـن إحـصاءات                      -    ١٧
ــة   ــؤخر       ). E/CN.3/2014/20   (                   اهلجــرة الدولي ــيت جــرت م ــشات ال ــر املناق ــاول التقري ــشأن                                                      ويتن          ا ب

                                                                                                      اهلجرة الدولية والتنمية يف األمـم املتحـدة، الـيت تـدعو باسـتمرار إىل حتـسني إحـصاءات اهلجـرة                  
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                                               ويعـرض التقريـر أيـضا معلومـات عـن مـدى          .                                                        الدولية من أجل إملام أفضل بتعقـد هـذه الظـاهرة          
                                                                                                            توافر إحصاءات اهلجرة، اليت تعتمد على جمموعـة متنوعـة مـن مـصادر البيانـات، ومـا متتـاز بـه                      

                   ويعـرض التقريـر      .                                                                                 ملنظمة من مواطن القوة وما يعتريها من قيود باعتبارها مـصدرا للمعلومـات             ا
                                                                                                 أيــضا األعمــال اجلاريــة واملقــررة ذات الــصلة بإحــصاءات اهلجــرة الدوليــة لــشعبة اإلحــصاءات   
                                                                                               وشعبة السكان يف إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة، مبـا يف ذلـك أنـشطة مجـع البيانـات           

   .                           يرات العاملية ألعداد املهاجرين          ووضع التقد
ــة         -    ١٨ ــصاءات اإلعاقــ ــين بإحــ ــنطن املعــ ــق واشــ ــر فريــ ــضا يف تقريــ ــة أيــ ــتنظر اللجنــ                                                                                                       وســ

)   E/CN.3/2014/10 .(                     ويتناول التقرير عمـل الفريـق فيمـا يتعلـق بإعـداد واختبـار وجاهـة أسـئلة                                                                                          
ــا يف   ــة لطرحه ــق واشــنطن                                عــن اإلعاق ــني فري ــشترك ب ــصاءات، والعمــل امل ــدادات واالستق                                                                          التع

                                                    خبـصوص إعـداد واختبـار وجاهـة جمموعـات مـن              )            اليونيـسيف  (                               ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     
                                                                                                   األسئلة تركز على األداء عند األطفال وعلى احلـواجز الـيت حتـول دون مـشاركتهم الكاملـة يف                   

   .                                   ة لإلعاقة بقيادة منظمة الصحة العاملية                                     التعليم، وإعداد دراسة استقصائية منوذجي
    

ــسنوية        -      سادسا   ــة الـ ــات الوزاريـ ــسنوات لالستعراضـ ــدد الـ ــل املتعـ ــامج العمـ                                                                                   برنـ
           واالجتماعي                  للمجلس االقتصادي 

                                                   اإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها  -    ألف   
  ،   ٤٤ /    ٢٠٠٦            يف قــراره     ً                                                         وفقــاً للتكليــف الــصادر عــن اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي   -    ١٩

           ويف مقــرره   .                                                             اجمللــس ورؤســاء اللجــان الفنيــة يف أوائــل كــل عــام                                      يــتعني عقــد اجتمــاع بــني    
                              الــسنوي الــذي جيريــه علــى                                                          ، قــرر اجمللــس اعتمــاد املوضــوع التــايل لالســتعراض      ٢٠٨ /    ٢٠١١

ــوزاري لعــام                                                                 التــصدي للتحــديات املــستمرة والناشــئة مــن أجــل حتقيــق     ”  :     ٢٠١٤                           املــستوى ال
                                                       ومـــن أجـــل احلفـــاظ علـــى مكاســـب التنميـــة يف      ٢٠١٥                             إلمنائيـــة لأللفيـــة يف عـــام            األهـــداف ا
                                                                     الفنية املقدمة من اللجان الفنية للمجلس وهيئات اخلرباء يف غايـة                             وتعترب املسامهات     .  “       املستقبل

   .                      األمهية لنجاح االستعراضات
  

ــة اإلحــــــصائية     -    باء                                                                                                     اإلجــــــراءات الــــــيت اختــــــذهتا واملقتــــــرح أن تتخــــــذها اللجنــــ
          اإلحصاءات      وشعبة

                                                                                       ســتنظر اللجنــة، يف دورهتــا اخلامــسة واألربعــني، يف تقريــر األمــني العــام عــن مؤشــرات   -    ٢٠
                                                  ويتنـاول التقريـر بالتفـصيل األعمـال الـيت             ). E/CN.3/2014/29   (                                رصد األهداف اإلمنائية لأللفيـة      
                                                                        الوكـاالت واخلـرباء املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                                              اضطلع هبا الفريق املشترك بـني     
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                                          اسـتعراض الـدروس املـستفادة يف جمـال           :                       يف اجملاالت التاليـة        ٢٠١٣                         وشعبة اإلحصاءات يف عام     
                                                                                               رصــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وحتــسني منهجيــة رصــد التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف  

                  ويعــرض التقريــر   .                                            لقـدرات اإلحــصائية ألغـراض الرصــد الـوطين                                        اإلمنائيـة لأللفيــة، وتعزيـز بنــاء ا  
                                                                                                         أيـضا تقييمـا ملـدى تــوافر البيانـات لرصـد التقــدم احملـرز حنـو حتقيــق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيــة،          

   .                                                     ويصف إعداد التقارير السنوية بشأن التقدم احملرز يف حتقيقها
                               يف جمـال اإلحـصاء مـن أجـل                                                               وستنظر اللجنة أيضا يف تقرير البنك الدويل ويف الشراكة          -    ٢١

                                  بـــشأن خطـــة عمـــل للتنميـــة    )   ٢١                   شـــراكة اإلحـــصاء  (                                            التنميـــة يف القـــرن احلـــادي والعـــشرين  
                                            ويعرض التقرير املبادرات املتخـذة مـؤخرا          ). E/CN.3/2014/30     (    ٢٠١٥                        اإلحصائية ملا بعد عام     
                                                                                 مهية تعزيز القدرات اإلحـصائية، وال سـيما يف سـياق دعـم خطـة التنميـة                                        السترعاء االنتباه إىل أ   

                                                                           ومن هذه املبادرات توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون يف جمـال اإلحـصاء               .     ٢٠١٥              ملا بعد عام    
   .                                                                         بني البنك الدويل، ومصارف التنمية اإلقليمية، وصندوق النقد الدويل، واألمم املتحدة

    
                صادي واالجتماعي               تعزيز اجمللس االقت  -      سابعا   

                                                                 اإلجراءات اليت طلبت اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها  -    ألف   
                                         ، إىل تعاون أوثق بني اجمللس االقتـصادي         ١ /  ٦٨                                         دعت اجلمعية العامة، يف مرفق قرارها         -    ٢٢

  .                                                                   ان االستفادة من ثراء عمل أجهزته الفرعيـة اسـتفادة كاملـة                                           واالجتماعي وهيئاته الفرعية لضم   
                                                                                                     ويف ذلــك القــرار، تكلــف اجلمعيــة اجمللــس بتقــدمي التوجيــه للــهيئات املعنيــة يف منظومــة األمــم     
                                                                                                املتحدة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعيـة والبيئيـة واجملـاالت ذات الـصلة مـن خـالل اعتمـاد              

                                                   ت مــن اهليئــات الفرعيــة للمجلــس ومــن الــدول                                                موضــوع رئيــسي، يقــرر علــى أســاس مــدخال  
   .    ٢٠١٥                      األعضاء اعتبارا من عام 

                                                                  ، أنشأت اجلمعية العامة أيضا جزءا جديدا يتعلق بالتكامـل مـن          ١ /  ٦٨                 ومبوجب القرار     -    ٢٣
                   جلـــس االقتـــصادي                                                                                  أجـــل توحيـــد مـــدخالت الـــدول األعـــضاء واهليئـــات الفرعيـــة التابعـــة للم 

                                                                                                  واالجتماعي، ومنظومة األمم املتحدة وغريها من اجلهات املعنية، وتعزيـز التكامـل بـني األبعـاد                
                                                         وسيجمع اجلزء املتعلـق بالتكامـل الرسـائل األساسـية            .                                           الثالثة للتنمية املستدامة على حنو متوازن     

       وميثـل    .        لمجلـس                                                                            بشأن موضوع يرتبط ارتباطا وثيقا بأحد جوانب املوضوع السنوي الرئيسي ل          
                                                                                                     اجلزء املتعلق بالتكامل فرصة ساحنة للجنة لنقل توصيات عمليـة املنحـى إىل اجمللـس ملتابعتـها يف                  

                                                           ومــن املتوقــع أن يركــز اجلــزء املتعلــق بالتكامــل لعــام   .        يوليــه /                                      دورتــه الــسنوية الــيت تعقــد يف متــوز
  .                  ثالثـة أيـام                 مـايو ملـدة    /                                                                       على موضوع التحضر املـستدام، وسـينعقد يف أوائـل شـهر أيـار                  ٢٠١٤
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                                                                                         وستدعى اللجنة إىل أن تأخذ يف احلسبان، قدر اإلمكان، تأثري واليتها على األبعـاد االقتـصادية        
   .                                                                         واالجتماعية والبيئية للتحضر املستدام، وأن تقدم مدخالت يف اجلزء املتعلق بالتكامل

  
ــة اإلحــــــصائية     -    باء                                                                                                     اإلجــــــراءات الــــــيت اختــــــذهتا واملقتــــــرح أن تتخــــــذها اللجنــــ

         إلحصاءات ا      وشعبة
                                                                                        ســتنظر اللجنــة، يف دورهتــا اخلامــسة واألربعــني، يف تقريــر مكتبــها عــن أســاليب عمــل    -    ٢٤

ــة  ــصادي        ). E/CN.3/2014/3   (         اللجن ــز اجمللــس االقت ــة علــى تعزي ــار املترتب ــر اآلث                                                                           وســيناقش التقري
   .                            واالجتماعي فيما خيص عمل اللجنة

ــم املتحــدة للمــستوطنات          -    ٢٥ ــامج األم ــر برن ــضا تقري ــة أي ــى اللجن                                                                                              وســيكون معروضــا عل
                                 ، الذي يعرض منهجيـة لقيـاس        )E/CN.3/2014/17   (                                          البشرية عن إحصاءات املستوطنات البشرية      

                                             هو ما ميكـن اعتبـاره مـسامهة فنيـة يف                                                                    أمن احليازة على حنو متسق يف خمتلف البلدان واملناطق، و         
   . “              التحضر املستدام ”                                                        اجلزء املتعلق بالتكامل يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي حتت عنوان 
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