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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

 2015آذار/مارس  3-6
 من جدول األعمال املؤقت*‘ 2’)أ(  3البند 

بنــود للمناق ــة وااــاذ الدــ ارب دور البيا ــا       
ب 2015دعـــم  اـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــا   يف

   الدضايا الناشئةب ثورة البيا ا 
 الدضايا الناشئةب ثورة البيا ا   

  
 األمني العا من  ي تد   

 موجز 
ــ ي أرعــد وادــا ملدــ ر اجمللــس االقتصــادي        ــض بالدضــايا الناشــئةع وال ــ  املتعل هــ ا التد ي

ــض     129/2014واالجتمــاعي  ــ  ا ي ــواردة يف تد ي ــص التورــية ال ئيســية ال ع يســل ا الضــوى عل
مةع وهــو اخلــءاى االست ــاري املســتد  املعــث بتســبي ثــورة البيا ــا  ألملــ ا  التنميــة املســتدا 

التد يــ  املتــاص بورــقة وثيدــة معلومــا  أساســيةأل وقــد أ  ــ  األمــني العــا  هــ ا الق يــض لتدــد    
امل ورة ب  ن كيقية سد الثغ ا  يف البيا ـا ع وتعييـي الدـدرا  اإلحصـائية الو،نيـةع وتديـيم       
ــا  ايــدد يف       ــدمي البيا  ــ ة يف مد ــتدث والاق ــد  ال ــدة امل تباــة باالبتلــار والتد ــ ا ايدي  الق
الدااعني العا  واخلااع واال تقاع بثورة البيا ا  يف حتديض التنمية املستدامةأل واللجنـة مـدعوة   

 إلبداى آرائها يف تد ي  الق يض ويف املدت حا  املددمة من أما ة الق يض ب  ن املتابعةأل
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 معلوما  أساسية - أوال 
ــ  املعنــون  - 1 ــة جديــدةب الدضــاى علــص القدــ  و حــدا  حتــول يف    ”يف التد ي شــ اكة عاملي

دعا ا يض ال بصيا  البارزة ال ايـ  املسـتوا املعـث    “ االقتصادا  من  الل التنمية املستدامة
يف سـيا   ويف أعداب تلـ  الـدعوةع و   أل(1)“ثورة بيا ا ” ىل  2015خباة التنمية ملا بعد عا  

 عداد التد ي  التوليقي ال ي ،لبتة الدول األعضاى يف األمم املتحدة قبـ  املقاواـا  اولوميـة    
آب/  29ع يف ع أ  ـ  األمـني العـا    2015الدولية الـ  سـتؤدي  ىل اعتمـاد  اـة مـا بعـد عـا         

 أملســاسع ا يــض اخلــءاى االست ــاري املســتد  املعــث بتســبي ثــورة البيا ــا  ألملــ ا  التنميــة  
املســتدامةأل وكــان الغــ   مــن الق يــض هــو تدــد  امل ــورة  ىل األمــني العــا  ب ــ ن كيقيــة ســد   
الثغــ ا  يف البيا ــا  وتعييــي الدــدرا  اإلحصــائية الو،نيــةع وتديــيم القــ ا ايديــدة امل تباــة   
باالبتلــارع والتدــد  الــتدثع والاقــ ة يف مدــدمي البيا ــا  ايــدد يف الداــاعني العــا  واخلــااع  

 أل(2)قاع بثورة البيا ا  يف حتديض التنمية املستدامةواال ت
 ـبيا مـن اجملتمـ  املـد ع      25وتت لف عضوية ا يض اخلـءاى االست ـاري املسـتد  مـن      - 2

والداــاع اخلــااع والــدوائ  األكادايــةع واولومــا  واملنيمــا  الدوليــةع  ــا يف ذلــ   ســة  
منيـــورا  و ـــءا  كمنـــتجني  رؤســـاى مللاتـــئ  حصـــائية و،نيـــة أســـهموا  ـــا لـــديهم مـــن

إلحصاىا  رمسيةع وقدموا معلوما  حول دور اإلحصاىا  ال مسية واأل  اة الـدائ ة بالقعـ    
ايما يتعلض  صادر البيا ا  ايديدة وملي ذل  من املبتل ا أل وقـد عـي ن األمـني العـا  رئيسـني      

أل وُعينت السـيدة  (3)لصنيللق يض مهاب السيد    يلو جيواا  من  ياالياع والسيد روبن يل من ا
 شعبة اإلحصاىا  دعمًا انيًا ولوجستيًا للق يضألكلي ميالميد أمينة للق يضأل وقدمت 

مـن   26و  25وقد عدد ا يض اخلءاى االست اري املسـتد  أول اجتمـاع لـة يف يـومي      - 3
 أيلول/سـبتمء لدـاى مقتوحـًا وعـددًا مـن      25يف  يويوركأل كمـا عدـد يف    2014أيلول/سبتمء 

ايلســا  املتعمدــة مــ  أعضــاى اجملتمــ  املــد ع والــدوائ  األكادايــةع والداــاع اخلــااع ب ــ ن    
مواوعا  حمددة متعلدة بثورة البيا ا أل كمـا أجـ ا الـ ئيس امل ـارك وأمينـة الق يـض  حا،ـة        

ــاى يف   ــة للـــدول األعضـ ــبتمء  30ملـــي رمسيـ ــًا   2014أيلول/سـ ــدا اجتماعـ يف  يويـــوركع وعدـ
ا  األمــم املتحــدة الــ  مد هــا يف جنيــفع ومنيمــا  دوليــة أ ــ ا )منــها ت ـاوريًا مــ  منيمــ 

__________ 

 أل/http://www.post2015hlp.org/the-reportمتاص علص ال ابا التايلب  (1) 
 ارا  ا يض اخلءاى االست اري املستد ألامل اض األول هل ا التد ي  يبني ا تص (2) 

 امل اض الثا  هل ا التد ي  يضم قائمة يمي  أعضاى ا يض اخلءاى االست اري املستد أل (3) 
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منيمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــاديع وامللتــئ اإلحصــائي للجماعــا  األوروبيــةع  
 أل2014ت  ين األول/أكتوب   8والوكالة األوروبية للبيئةع ومليها( يف 

ع (www.undatarevolution.org)ومـــن  ـــالل موقـــ  شـــبلي بصـــت لثـــورة البيا ـــا   - 4
ع م ــاورة عامــة أوليــة حــول أربعــة موااــي  هــيب 2014أيلول/ســبتمء  26أ،لــض الق يــض يف 

ــا (       )أ( ــا  بالبيا ـ ــاىلةع واإلملـ ــةع واملسـ ــا  املقتوحـ ــا )البيا ـ ــول  ليهـ ــ  الورـ ــا  املتيسـ البيا ـ
ــة امل  )ب( ــا (      أهــداا التنمي ــدة للــ  القئ ــاس التدــد  باســتبدا  مؤشــ ا  جدي ســتدامة )قي
ابتلــار البيا ــا  )البيا ــا  الضــبمة والتلنولوجيــا  ايديــدة(  )د( م ــهد البيا ـــا          )ج(

مـن   17و  16)مواجهة التحديا  اهليللية(أل وُعدد االجتماع الثا  واأل ي للق يض يف يـومي  
ــوب    ــوركأل وقــ  2014ت ــ ين األول/أكت ــ     يف  يوي ــاجم عــن ذل ــ  الن د رــدر م ــ وع التد ي

االجتماع من أج   ج اى م اورة عامة ب   ة يف املوق  ال بلي للق يضع وذلـ  يف القتـ ة مـن    
تعليضع وقرـدمت بصـورة    500ت  ين األول/أكتوب أل وقد ُ    علص املوق  حوايل  27 ىل  24

 شبصية عدة مئا  أ  ا من التعليدا أل
ع وهــو متــاص علــص 2014ت ــ ين الثــا / وامء  6للق يــض يف ورــدر التد يــ  النــهائي  - 5

أل ويف أعدـاب تدـد  التد يـ   ىل األمـني     /http://www.undatarevolution.org/reportال ابا التايلب 
 ص ايهــا االســتنتاجا   العــا  يف ذلــ  املوعــدع قــد  الق يــض  حا،ــة  ىل الــدول األعضــاى شــ       

 والتوريا  ال ئيسية الواردة يف التد ي أل
  

ــواردة يف تد يــ  ا يــض اخلــءاى االست ــاري املســتد  املعــث     -ثا يا   التورــيا  ال
 لمتابعةلبتسبي ثورة البيا ا  ألمل ا  التنمية املستدامة و ج اىا  

ــن الت      - 6 ــة شــاملة م ــض اخلــءاى االست ــاري املســتد  ةموع ــة  واــ  ا ي ورــيا  يف أربع
ةــاال ع هــيب )أ( املبــادا واملعــايي  )ب( التلنولوجيــا واالبتلــار والتحليــ   )ج( الدـــدرة        
واملوارد  )د( الديادة واووكمةأل وعلص حني أن التد ي  قد وا  مسـ لة البيا ـا  يف الصـدارةع    

ــاى الدــدرا  اإلحصــائية لــتملني البلــدان         ــة يــدعو بوجــة  ــاا  ىل االســتثمار يف بن مــن  اإ 
امل ــاركة يف اوائــد ثــورة البيا ــا ع وتدــد  البيا ــا  املالوبــة ل رــد أهــداا وملايــا   اــة    

 أل2015التنمية ملا بعد عا  

http://www.undatarevolution.org/
http://www.undatarevolution.org/report/


 E/CN.3/2015/3 

 

4/16 14-66975 

 

ومتاشيا م  تد ي  ا يض اخلءاى االست اري املستد ع واستجابة لـةع يدتـ ص تد يـ  ا يـض      - 7
ــد   ىل       ــاع املدــ ــ   ااقــ ــد  أوســ ــاييس للتدــ ــ  مدــ ــث بواــ ــ ئيس املعــ ــدقاى الــ ــةأرــ  (4)اللجنــ

(E/CN.3/2015/2)        ــني الوكــاال  معــث  ؤشــ ا  أهــداا ــض  ــءاى م ــت ك ب    ــاىب )أ( ا ي
التنميــة املســتدامة  )ب( ا يــض رايــ  املســتوا لل ــ اكة والتنســيض وبنــاى الدــدرا  ل رــد اتــ ة  

(  )ج( منتـدا عـاملي   2015 رد ات ة ما بعد عـا   )ا يض راي  املستوا ل 2015بعد عا   ما
ببيا ا  التنمية املستدامةأل وسوا ُتسند  ىل ه ه اآلليا  الـثال  مهمـة متابعـة تورـيا      معث 

ا يــض اخلــءاى االست ــاري املســتد ع حســئ االقتضــاى وعلــص صــو مــا حتــدده ا تصارــا            
 منهاأل ك 
يًا للتورــيا  الــواردة يف تد يــ  ا يــض ويدــد  امل اــض الثالــا هلــ ا التد يــ  جــدواًل مــوج - 8

اخلءاى االست اري املستد ع م  تدسيمها  ىل تورـيا  حمـددة وعامـةأل وايمـا يتعلـض بلـ  مـن        
 التوريا  احملددةع ي ي ايدول  ىل كيان مدت ص مسؤول عن املتابعةأل

ــة      - 9 ــي املندحـ ــبدة ملـ ــ ي رـــدر   ســـبتة املسـ ــوليقيع الـ ــا  التـ ــني العـ ــ  األمـ ويف تد يـ
ع ي ي األمني العا   ىل توريا  ا يـض اخلـءاى االست ـاري    2014كا ون األول/ديسمء  4 يف

جديـد و ىل تعييـي الدـدرا  اإلحصـائية الو،نيـة      “  ملـا  بالبيا ـا   ”املستد ع ويدعو العـا   ىل  
ــادة      ــة زي ــادة الــدعم املدــد   ىل البلــدان وامللاتــئ اإلحصــائية الو،ني ــها زي ــة )باــ   من والدولي

واااذ مؤش ا  دقيدة وةموعا  موثوقة وآ ية من البيا ا ع و جياد مصـادر للبيا ـا     كبية(ع
جديدة وملـي تدليديـةع واتبـاع أـس أوسـ  ومنـهجي يف تصـنيف البيا ـا  لل ـف أوجـة عـد             

أل هـ اع ويورـي األمـني العـا  بإ  ـاى      (5)2015املساواةع دعما لتنقي   اة التنمية ملا بعد عـا   
بنــاى توااــض ” ــ ن البيا ــا ع وذلــ  ب عايــة اللجنــة اإلحصــائيةع ي ــم    بمب  ــامس عمــ  شــا

عاملي يف اآلراىع ووا  مبادا ومعايي قابلة للتابيض ب ـ ن البيا ـا ع و قامـة شـبلة  للت و يـة      
ــد       ــ ع و قامــة  يــا  مبتلــ  جدي ــهو  باالبتلــار والتحلي ــا  للن تضــم شــبلا  البتلــار البيا 

__________ 

 ع ا يـض أرـدقاى الـ ئيس املعـث    2013أ     اللجنة اإلحصائية يف دورهتا ال ابعة واألربعنيع املعدـودة يف عـا     (4) 
( وتلليقــة  همــة بنــاى ب  ــامس عمــ  لواــ  مدــاييس  44/114ا )املدــ ر بواــ  مدــاييس للتدــد  أوســ   ااقــ 

للتدـد  أوسـ   ااقـا بنـاى علـص عمليـة جـ د للممارسـا  الو،نيـة واإلقليميـة والدوليـة ال اهنـة يف هـ ا اجملــالع              
وررد املناق ة ايارية ب  ن أ،  التنمية رردًا وثيدًا لضـمان دمـس أـس قـوي للديـاس اإلحصـائي مـن البدايـة         

 أل2015 أعمال التحضي خلاة التنمية ملا بعد عا  يف

 (5) United Nations, “The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the 

planet (Synthesis report of the Secretary-General on the post-2015 agenda)”, advance unedited version, 

New York, 4 December 2014 , paras. 140-142أل 
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تت بالبيا ا ع وش اكة عاملية يف ةـال البيا ـا  لتعييـي    يما خيللتموي  دعمًا للددرا  الو،نية ا
 أل(6)“الديادة واووكمة

وســوا تتوارــ  أما ــة الق يــضع يف األســابي  املدبلــةع مــ  ييــ  ايهــا  املعنيــة ب ــ ن   - 10
اخلاوا  امللموسة املدت حة إلعداد ب  امس عم  شـام  ب ـ ن البيا ـا ع وسـوا تدـد  للجنـة       

    املستجدا ألبيا ا شقويا عن آ

 

  داط ما وحة للمناق ة - ثالثا 
 بمدعوة  ىل ما يلي اللجنة - 11

تد يــ  ا يــض اخلــءاى االست ــاري املســتد  املعــث ب ــ ن أن تعــ ب عــن آرائهــا  )أ( 
 بتسبي ثورة البيا ا  ألمل ا  التنمية املستدامة 

 8و  7لقدـ تني  أن تع ب عن آرائها ب  ن مدت حا  املتابعة امل ار  ليهـا يف ا  )ب( 
البيا ـا  ب عايـة اللجنـة    ب ـ ن  ب  ـامس عمـ  شـام      إ  اىوب  ن توريا  األمني العا  بأعاله 

 ألأعاله 9اإلحصائيةع علص النحو املبني يف القد ة 
 

__________ 

 أل143امل ج   قسةع القد ة  (6) 
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 األول امل اض
ــورة         ــث بتســبي ث ــض اخلــءاى االست ــاري املســتد  املع ا تصارــا  ا ي

  ي أ   ه األمني العا البيا ا  ألمل ا  التنمية املستدامة ال
 

 معلوما  أساسية  
املعـث خباـة   ودعا ا يض ال بصيا  البارزة ال اي  املستوا الـ ي أ  ـ ه األمـني العـا       - 1

تنميـة املسـتدامةأل ومنـ     دعمـا لل  ىل  حدا  ثورة يف ةال البيا ـا    ع2015التنمية ملا بعد عا  
 ىل حتسـني البيا ـا  لـدعم  اـة التنميـةع      ذل  اونيع منا با، اد الي م السياسي حول اواجة 

 ي كية  داش عا  حيوي وواس  الناا  عن املناا  احملتملة واألولويا  االست اتيجيةأل
الدوليـة ومنيمـا  اجملتمـ      وكـاال  للحلومـا  وال أساسـيا  وت ل  البيا ـا  متالبـا    - 2

ة دااعـة بالغـة األمهيـة    املد  والدااع اخلاا الااذ ق ارا  قائمـة علـص األدلـةأل وهـي أيضـًا قـو      
االبتلـار مـن أجـ     مـن  لـتملني  لللمساىلةع  ي ا ألأا تتيح ررد  جناز النتائسع وهي أداة قويـة  
ع يتوقـ  أن تلـون هنـاك    2015 حدا  أثـ  اجتمـاعيأل ويف سـيا   اـة التنميـة ملـا بعـد عـا          

اال،ـالع   عة ايودة وحسنة التوقيـت وذا  حجيـة والـن   يحاجة  ىل تداض مستدا  لبيا ا  را
ايديـدة علـص كـ  مـن     والغايا  عليها من أج  الدياس املستم  للتدد  احمل ز روب األهداا 

الصعيدين الو،ث والعامليأل ولتوليد ه ا التداضع سيلون من العوامـ  اوامسـة  حـدا  ثـورة يف     
 أي حتوي  الا يدة ال  يتم هبا  عداد البيا ا  واستبدامها لدا  التنميةأل -البيا ا  

ي ـي  ‘‘ ثـورة البيا ـا   ’’ومن املقهو  علص  اا  واسـ  أن املواـوع الواسـ  املسـمص      - 3
 ىل عدد من اإلج اىا  احملددة والض ورية والتحويلية الالزمة لالستجابة ملاالئ  اـة التنميـة   

ومســتم ة كــبية ومنسـدة  الديــا  باسـتثمارا   اـمنا  املعدـدةأل وتعـث ثــورة البيا ـا  بالضــ ورة    
من أج  زيادة تغاية البيا ـا    ععلص السواى   اإلحصائية الو،نيةع التدنية واملؤسسيةالددرا يف

وجودهتا وتوات هاأل وجيـئ أن تلـون الـنيم اإلحصـائية الو،نيـة يف موقـ  الديـادة لل رـد علـص          
ــن   ــ  مـ ــعكـ ــتبدا      يالصـ ــارا  يف اسـ ــ  االبتلـ ــدعمها آ ـ ــامليع تـ ــي والعـ ــو،ث واإلقليمـ د الـ

األ وةمـة وجـة   تبادهلـ ها ولـ يمـ  البيا ـا  اإلحصـائية وحتلي     التصاالتلنولوجيا  املعلوما  وا
اآلن للبيا ــا  املقتوحــةع جتــ ي امــ  وجــود ح كــة  عآ ــ  لثــورة البيا ــا  هــو حت يــ  البيا ــا 

واا  اآلن ةموعـة  تـ أربح هناك تسليم واس  بالديمة االجتماعيـة لتـواي البيا ـا  و تاحتـهاع وت    
 ها دراسا  حاال   ا اديةألكبية من أاض  املمارسا  تدعم

  ممارســا  يثــوتويف الوقــت  قســةع أرــبح مــن املســلم بــة علــص  اــا  واســ  اآلن أن  - 4
بالدرجــة ال قميــة و -التنميــة يتالــئ االســتقادة مــن مصــادر البيا ــا  ايديــدة وملــي التدليديــة 
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د بيا ـا  جيـدة   لتلبية االحتياجا  من البيا ا  يف ةـاال  التنميـة ايديـدة ويف  عـدا     -األوىل 
واملوقـ  ايغـ ايف والـد      ب  ن أمور شىتع منها ال ؤون اينسـا ية  التوقيت ومقصلة ومصنقة 

هنـاك  من املعـا  اوديديـة بالقعـ ع اـإن     ع و عىن اوضواإلعاقة للتصدي ألوجة عد  املساواةأل و
ن امــ  قيــا  أشــباا ب ــ اى وبيــ  الســل ع والبحــا عــ    عثــورة بيا ــا  قيــد اوــدو  بالقعــ  

معلوما  علص شبلة اإل ت  تع وتبـادهلم اخلـءا  علـص شـبلا  التوارـ  االجتمـاعيع اـإأم        
ــية       ــا أن أجهـ ــيأل كمـ ــت اوديدـ ــة يف الوقـ ــا  ال قميـ ــن املعلومـ ــبمة مـ ــا  اـ ــون كميـ ينتجـ

  ت  ـت  ”ايما يسـمص  ورولة األجهية املاألعداد اهلائلة من االست عارع بدىا بالسوات  وا تهاى ب
مت جتهيــ  مــىت وأل “البيا ــا  الضــبمة”ايمــا أرــبح يالــض عليــة اآلن   كــ لتســهم  “األشــياى

مـوردا ،بيعيـا ملـي مسـتغ      متثـ   هـ ه البيا ـا    اـإن مثـ    البيا ا  الضبمة وماية اخلصوريةع 
 أل2015 عا  بعد اقادر علص دعم حتسني رن  الد ارا  يف عا  م

ــ ه املســائ          - 5 ــن ه ــددا كــبيا م ــا ع ــدول األعضــاى حالي ــاقا ال ــة  وتن ــا  رمسي يف عملي
مستم ةأل وقـد ااـالعت اللجنـة اإلحصـائية بـدور قيـادي يف مناق ـة ايوا ـئ املبتلقـة لثـورة           
البيا ا  ذا  الصلة باإلحصاىا  ال مسيـةع مثـ  تنميـة الدـدرا ع وحتـديا الـنيم اإلحصـائيةع        
ن والبيا ا  الضبمةع والبيا ا  املقتوحةع ووا  مؤشـ ا  جديـدةأل ويف هـ ا السـيا  اإ ـة مـ      

ع 2014ااــ   مــؤ  اع يف كــا ون الثا /ينــاي  قـد  أن يــ ك  أن ايمعيــة العامــة أيضــا املالئـم  
ــة  ب ــ نقــ ارا  ــادا األساســية لءحصــاىا  ال مسي ويف  ،ــار منيومــة  أل(68/261)الدــ ار  املب

األمم املتحدةع اإن مبادرة النبض العاملي ال  أ،لدها األمـني العـا  قـد ااـالعت بـدور رئيسـي       
االبتلـار حـول تابيدـا  ةايـة  صورـية البيا ـا  الضـبمة والتحـديا  يف ةـاال            يف دا 

ة واألمن الغ ائي والقدـ  والتصـدي لللـوار أل وعـالوًة علـص ذلـ ع تتيايـد يف        وميالصحة العم
ــف  ــة والسياســا      أصــاى بتل ــهجيا  واألدوا  التلنولوجي ــة لواــ  املن ــا  ايهــود املب ول الع

ــة ومســؤولةع ال ســيما يف  ،ــار    واملمارســا  الالزمــة لتســب  ي البيا ــا  الضــبمة با يدــة آمن
 اولوميةأل تعددة األ، اا كالبن  الدويل والدااع اخلاا وبعض الوكاال املؤسسا  امل
دعــم املــداوال  اولوميــة الدوليــة اياريــة  ‘ 1’ومــن  ع توجــد حاجــة  ىل مــا يلــيب   - 6

ت كيـد الـدور الديـادي ل مـم املتحـدة      ‘ 2’قيمتها  املتصلة بثورة البيا ا ع والبناى عليها وزيادة 
  ‘‘ثـورة البيا ـا   ’’عن ، يض ال با القعـال لتيـارا  األ  ـاة اياريـة املندرجـة حتـت مسـمص        

اوقــاع علــص الــءوز اللــبي ملســ لة أمهيــة البيا ــا  اييــدةع لضــمان تعبئــة املــوارد اللاايــة    ‘3’
 أليو،ث والعامليع لدا  عجلة التغيواستبدامها بقعاليةع علص ك  من الصعيدين ال
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  اا  العم  واألهداا ال ئيسية  
وتد يـ   لل بصيا  البـارزة وتورـياتة   استثمارا للدور الديادي للق يض ال اي  املستوا  - 7

ب التعجيــ  بالتدــد  صــو حتديــض األهــداا اإلمنائيــة  حيــاة ك اــة للجميــ ’’األمــني العــا  املعنــون 
( Corr.1 ع وA/68/202) ‘‘2015مــم املتحــدة للتنميــة ملــا بعــد عــا  ألل لقيــة والنــهو  خباــة ا

واــاى بواليــة ةلــس ال ؤســاى التنقيــ يني يف منيومــة األمــم املتحــدة املعــث بالتنســيض يف دورتــة   و
خلـءاى  مـن ا سـتد   املت ـاري  ساخلـءاى اال  ع أ    األمني العا  ا يض2014املعدودة يف ربي  عا  

الـءوز السياسـي للمسـ لة وتـواي     املعث بثورة البيا ـا  ألملـ ا  التنميـة املسـتدامة بغيـة حتديـض       
أل وسـيدو  الق يـض بإعـداد  ،ـار اسـت اتيجي      2015املعلوما  الالزمة الستنارة عمليـة مـا بعـد    

‘‘ بيا ــا  ألملــ ا  التنميــةثــورة ال’’ألمــني العــا  ب ــ ن مــا تعنيــة عبــارة   ىل او ســداى امل ــورة 
وكيــف الــن متويلــهاع ومــا الــ ي الــن أن يت تــئ عليهــا مــن آثــار علــص املؤسســا    عمليــاع 

واووكمـةأل وعلــص وجــة التحديــدع يدتــ ص الق يــض واـ  تــدابي لســد ثغــ ا  البيا ــا  وتعييــي   
امل تباـة  الددرا  اإلحصائية الو،نيةأل و اااًة  ىل ذل ع سيتوىل الق يض تديـيم القـ ا ايديـدة    

مدـدمي البيا ـا  ايـدد مـن الداـاعني العـا  واخلـااع         الاقـ ة يف باالبتلارع والتدـد  الـتدثع و  
لدعم وتلمي  النيم اإلحصائية التدليدية الو،نية ودعم  اة التنمية املستدامة وتعييـي املسـاىلة   

 د العاملي واإلقليمي والو،ثأليالصعك  من علص 
ــد   وســُي - 8 ــض تد ــول  الئ  ىل الق ي ــ  ول ــوب    31تد ي ع كــي 2014ت ــ ين األول/أكت

ع املتوقـ  رـدوره يف   2015ما بعـد عـا    وليقي ب  ن  اة يستني بة األمني العا  يف تد ي ه الت
 أل وستتضمن ه ه الدراسة توريا  ب  ن ما يليب2014ات ة الحدة من عا  

ــف  أ()  ــا  ”تع ي ــورة البيا  ــا ثــ      “ث ــة اعلي ورة وتدــد  رــورة تواــيحية ملــا تعني
 د الو،ث واإلقليمي والدويل يالصعك  من البيا ا  علص 

 2015املبادرا  ايارية ب  ن ثـورة البيا ـا  لقتـ ة مـا بعـد عـا        يي  حالة  ب() 
 يض أكء قدر مملن من التآزر دوسب  رباها علص الوجة األاض  لتح

و  ـ ها  يف  عـداد اإلحصـاىا      جةوسيلة التنقي  والتموي  لسد الثغ ا  او ج() 
واســتبدامهاع بســب  ت ــم  تعييــي الدــدرا  الو،نيــة يف كــ  هــ ه اجملــاال  واأل ــ  بــالا     

   املبتل ة يف استبدا  تلنولوجيا  املعلوما  واالتصاال
ا ا االسـتقادة مـن البيا ـا  الضـبمةع مـ  امل اعـاة الواجبـة لضـ ورة ةايـة           د() 

مـا  مـن قبـ  الداـاع اخلـااع وتعييـي        صورـية األاـ ادع والت كـد مـن اسـتدامة تبـادل املعلو      

http://undocs.org/ar/A/68/202
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لالبتلـارع ودعـم اعتمـاد الداـاع العـا  الواسـ        مواتيـة  النيا  اإليلولوجي من أجـ  هتيئـة بيئـة    
  سُهالناا  جملموعة جديدة من مصادر البيا ا  والتلنولوجيا  والُن

 س الناجحة لييادة تواا  البيا ا  و تاحتها ُهالُن تعييياست اتيجية مدت حة ل (ـه) 
والدعوة من أج  اوقاع علـص الـءوز اللـبي لتورـيا       عيةأ  اة مملنة للتو و() 

 .الق يض وتيسي تنقي ها

 والتوار امل اج    
ع 2015ق يــض يف أداى مهامــة ييــ  ايهــود املب ولــة ملــا بعــد عــا         ال يســوا ي اعــ  - 9
تد يـ  الق يـض   ول ذا  الصـلة الـ  تضـال  هبـا اللجنـة اإلحصـائية        ذل  ما يلـيب األعمـا   يف  ا

تد يـ  ينـة اخلـءاى اولوميـة     والعام  املقتوص باب العضوية املعـث ب هـداا التنميـة املسـتدامة      
ب حيـاة ك اـة للجميـ    ”تد يـ  األمـني العـا  املعنـون     والدولية املعنية بتمويـ  التنميـة املسـتدامة     

و حتديـض األهـداا اإلمنائيـة ل لقيـة والنـهو  خباـة األمـم املتحـدة ملـا بعـد           التعجي  بالتدد  صـ 
التد يــ  الصــادر عــن ا يــض ال بصــيا  البــارزة ال ايــ  املســتوا املعــث خباــة  و  “2015 عــا 

  وأي جهـود ذا  رـلة تبـ هلا الـدول األعضـاىع واجملتمـ  الـدويلع        2015التنمية ملا بعد عـا   
األمـــم املتحـــدة املعـــث خباـــة األمـــم املتحـــدة للتنميـــة ملـــا بعـــد   ملنيومـــةوا يـــض العمـــ  التـــاب  

ــا  ــا بعــد      ع وشــعبة اإلحصــاىا  2015 ع ــالتبايا للتنميــة مل ــارة اخلارــة املعنيــة ب ع واملست 
 أل  2015 عا 
ق يض بالت تيئ إلج اى اتصاال  وم ـاورا  بصصـة مـ  القئـا  ال ئيسـية      الوسيدو   - 10

ملثــال ال اوصــ ع االحتــاد الــدويل لالتصــاال ع ومنيمــة  املســتهداةع  ــا يف ذلــ ع علــص ســبي  ا 
الصحة العامليـةع ومنيمـة العمـ  الدوليـةع ومنيمـة األمل يـة واليراعـةع وب  ـامس األمـم املتحـدة           

ــةع  ــة الصــناعية    للبيئ ــم املتحــدة للتنمي ــة األم ــة     ع ومنيم ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــؤمت  األم وم
ــاد( ــة املســت  )األو لت ــول التنمي ــة   ع وشــبلة حل ــا  واألعمــال التجاري ــئ اولوم دامةع  ىل جا 

 جملتم  املد  واألوساط العلميةألواألوساط األكاداية ومنيما  ا
 

 النتائس املتوقعة واخلاوا  املدبلة  
ــد     - 11 ــ  أن يد ــن املتوق ــضالم ــول أايــة      ق ي ــة ُتجــ ا ول ــ ه وأي متابع ــن  ــالل تد ي ع م
 اـة التنميـة   لـدعم  ا  واإلحصـاىا  الالزمـة   مناق ـة البيا ـ  ب  ن ع  داة م جعية 2014 عا 

ــدةأل وســوا ُيست شــد بالتورــيا  الصــادرة عــن     ــا    الايدي ــ  األمــني الع ــض يف  عــداد تد ي ق ي
ع  ـا يف ذلـ    لومية الدولية الالحدة املتوقعةوالعملية او 2015عن  اة ما بعد عا  التوليقي 

 أل  ملستدامةاملعث بالتنمية ا عم  املنتدا السياسي ال اي  املستوا
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 الثا امل اض 
قائمــة ب عضــاى ا يــض اخلــءاى االست ــاري املســتد  املعــث بتســبي ثــورة     

   ع ال ي أ   ه األمني العا البيا ا  ألمل ا  التنمية
   

    يلو جيواا يث ) يااليا(ع رئيس م ارك  
 روبن يل )الصني(ع رئيس م ارك  

 يت سي  ية أ ا ت )اهلند(  
 (اإلسالمية  ي ان يهوريةشيدا بديعي )

 كارمن باروسو )الءازي (
 (األم يلية روب   ت ني )الواليا  املتحدة

 هو غ )يهورية كوريا(   -ت وي سون 
  يلوال دو كورد )ا  سا(

 او هاي ان )الصني(  
 يوها س يوتينغ )أملا يا(  

 بايل ليهوال )جنوب أا يديا(
 تيم أورايلي )الواليا  املتحدة(

 لواليا  املتحدة(ي بنتال د )اسا د
 (  املتحدة يا ياـتنيهورية راكا راجا  )

 جوليا ا روتيتا )كينيا(  
 وين مسيا )كندا(

  دواردو سو و ملارسا ألدابة )امللسي (
  ملاب ييال اوكوايتا )هنغاريا(

 أليسيا بارسينا )اللجنة االقتصادية ألم يلا الالتينية ومنادة البح  اللارييب(  
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 مبادرة جس النبض العاملي(  روب   كيكبات ي  )
  يقا جيسبيسن )ب  امس األمم املتحدة اإلمنائي(  
  دلءتو لوايسا )رندو  األمم املتحدة للسلان(

 (منيمة األمم املتحدة للاقولةكاتي  يل ملولقني )
 توماس ملاس )ولم املنصئ(  
 أمينة ج حممد )ولم املنصئ(  



 E/CN.3/2015/3 

 

12/16 14-66975 

 

   الثالاامل اض 
ا يــض اخلــءاى االست ــاري   تد يــ الــواردة يف قائمــة مــوجية بالتورــيا     

 املعث بتسبي ثورة البيا ا  ألمل ا  التنمية املستدامة املستد 
   

 توريا  حمددة  
 
 الكيانات املعنية املقترحة/احملتملة اإلجراء املوصى به

  الددرة واملوارد  
 لــدعم تســبيمبتلــ ة واــ  مدتــ ص ب ــ ن تــداض متــويلي جديــد وآليــا  متويــ    

املــؤمت  الــدويل الثالــا ”البيا ــا  ألملــ ا  التنميــة املســتدامةع للمناق ــة يف   ثــورة
 “التنمية لتموي 

بعـد   الق يض ال اي  املستوا املعث بال رد ملـا 
  2015عا  

 ج اى حتلي  وجم االستثمارا  الالزمة إل  اى  يا  حديا ل رد التدـد  احملـ ز   
 صو حتديض أهداا التنمية املستدامة

  كاى متعددون ش

وا  مدتـ ص ب ـ ن الليقيـة الـ  الـن هبـا  دارة وررـد أي متويـ  جديـد مدـد            
 لتسبي ثورة البيا ا  ألمل ا  التنمية املستدامة

الق يض ال اي  املستوا املعث بال رد ملـا بعـد   
  2015عا  

وا  مدت ص ب  ن الليقيـة الـ  الـن هبـا االسـتقادة مـن مـوارد الداـاع اخلـاا          
اعةع  ا يف ذل  احت االقت احا  مـن أجـ   جيـاد حـوااي لت ـجي  الداـاع       و بد

 اخلاا علص االستثمار

الق يض ال اي  املستوا املعث بال رد ملـا بعـد   
  2015عا  

للديـا  بعمـ  أاضـ  يف    “ االست اتيجيا  الو،نية لتاوي  اإلحصاىا ” االرتداى بـ
 ةال التبايا املنسض والاوي  األج 

ــ اكة اإلح ــاى شـــ ــ    21صـــ ــض ال ايـــ والق يـــ
  2015املستوا املعث بال رد ملا بعد عا  

ــص         ــا  عل ــا  بالبيا  ــدل اإلمل ــادة مع ــن أجــ  زي ــ ص الســتثمار  ــاا م واــ  مدت
 العاملي الصعيد

الق يض ال اي  املستوا املعث بال رد ملـا بعـد   
 ع ش كاى متعددون 2015عا  

دة لتحسـني  ملـا  النـاس ووسـااى     الـتعلم ايديـ   ُ ُهـس  عداد ب  امس تعليمي وتعييي 
 املعلوما  واملوظقني اولوميني بالبيا ا  

الق يض ال اي  املستوا املعث بال رد ملـا بعـد   
 ع ش كاى متعددون 2015عا  

  والديادة اووكمة
ــا  يف  اــة      ــورة البيا  ــ ا ث ــض ا ــيا  بتحدي  هــداا اخلارــة بعمــ  الت ســيا الت

 املستدامة التنمية
 ع ش كاى متعددونايمعية العامة

الق يض ال اي  املستوا املعث بال رد ملـا بعـد    “ش اكة عاملية من أج  بيا ا  التنمية املستدامة” قامة 
  2015عا  
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 الكيانات املعنية املقترحة/احملتملة اإلجراء املوصى به
ُيعدــد مــ ة كــ  ســنتنيع “ منتــدا عــاملي معــث ببيا ــا  التنميــة املســتدامة”   ـاى    
ي يــ تبا بــ ل  مــن ملتديــا  وأعمــال مســتم ة علــص الصــعيدين اإلقليمــ         ومــا

 والدا ي

 اللجنة اإلحصائية 

ع لضمان تـوا   “منتدا عاملي ملستبدمي بيا ا  أهداا التنمية املستدامة” قامة 
قنوا  تقاعلية ايما بني منتجي البيا ا  ومعاييها ومستبدميها من أج  حتسـني  

 جدوا البيا ا  واملعلوما  املنتجة

 ال عبة اإلحصائية

البيا ــا  العامــة مثــ  شــ اكة اولومــا   جتميــ  أاضــ  املمارســا  ذا  الصــلة ب
 املنقتحة وميثا  ةموعة البلدان الثما ية ب  ن البيا ا  املقتوحة 

 ش كاى متعددون

تبــادل املعــارا املتعلدــة ب رــد أهــداا التنميــة املســتدامةع وت ــجي  املمارســا    
 والتنسيضاييدةع مث  البيا ا  املقتوحة 

ب ــ ن  ا يــض اخلــءاى امل ــت ك بــني الوكــاال 
 مؤش ا  أهداا التنمية املستدامة

ب ــ ن حدــو  اوصــول علــص البيا ــا  واملعلومــا ع   موحــدةواــ  أ،ــ  قا و يــة 
 وسب  اال تصاا يف حاال   ساىة استعمال البيا ا 

 ايمعية العامة

ــة بعــض ال ــ اكا     ــاو  ب ــ ن  قام ــة ال ئيســية  التق ــا    العاملي ــني الداــاعني الع ب
 د  من أج  تبادل البيا ا املتم  اجملنيما  واخلاا م  ش كا   ارة وم

ــ  املســتوا    ــض ال اي شــ كاى متعــددونع الق ي
  2015املعث بال رد ملا بعد عا  

  املبادا واملعايي
وا  اسـت اتيجية شـاملة و  ياـة ، يـض مـن أجـ  توااـض عـاملي جديـد يف اآلراى          

 ب  ن البيا ا  
عـد  الق يض ال اي  املستوا املعث بال رد ملـا ب 

  2015عا  
 ايمعية العامةع ش كاى متعددون علص اعتماد مبادا حمددة متصلة بثورة البيا ا  والعم  االتقا 

ــة و حصــائيةع        ــة ملا ي ــة وجغ ااي ــة وتدني ــايي قا و ي ــاد مع ــ  بواــ  واعتم التعجي
ذل ب معايي يف ةال ا قتاص البيا ا  والبيا ا  الورـقية وتبادهلـا  ومعـايي     يف  ا

البيا ـــا  ال بصـــية  ومعـــايي وآليـــا    قـــاذ يف ةـــال أمـــن البيا ـــا    يـــ  لتجه
 واال،الع عليهاوسالمتها وتوثيدها وحقيها 

ــ  املســتوا    ــض ال اي شــ كاى متعــددونع الق ي
  2015املعث بال رد ملا بعد عا  

  التلنولوجياع االبتلارع التحلي 
ــا  التنميــــة      للتنمية املستدامة “البيا ا ابتلار شبلة تضم شبلا  ”الت جي  علص    اى  ــث ببيا ــ ــاملي املعــ ــدا العــ املنتــ

 املستدامةع ش كاى متعددون
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 الكيانات املعنية املقترحة/احملتملة اإلجراء املوصى به
االستقادة من مصادر البيا ا  الناشـئة املتعلدـة ب رـد أهـداا التنميـة املسـتدامةع         

و ــد مدــدمي البيا ــا   “بتــء لبيا ــا  أهــداا التنميــة املســتدامة ”عــن ، يــض 
من الدااع العا  والدااع اخلـاا واجملتمـ    ال ئيسية  وايها  املعنيةواألكادايني 

املؤش ا  املتاحـة والناقصـةع وكـ ل  اـ ا االسـتقادة      البيا ا  واملد ع لتحديد 
ــن أجــ  حتســني        ــا  م ــة والتلنولوجي ــدة واألدوا  التحليلي ــاليئ ايدي ــن األس م
ــواا  املؤشــ ا  يف كــ  ةــال مــن ةــاال  أهــداا       ــة وحســن التوقيــت وت التغاي

 املستدامة يةالتنم

ا يــض اخلــءاى امل ــت ك بــني الوكــاال  ب ــ ن 
مؤش ا  أهـداا التنميـة املسـتدامةع الق يـض     
ال ايـــ  املســـتوا املعـــث بال رـــد ملـــا بعـــد      

ع املنتــدا العـاملي املعــث ببيا ــا   2015 عـا  
 التنمية املستدامةع ش كاى متعددون

سـتقادة مـن تسـبي    لالموحـدة  حتديد اجملاال  ال  تتالئ تاوي  هياك  أساسية 
 ثورة البيا ا  ألمل ا  التنمية املستدامة

الق يض ال اي  املستوا املعث بال رد ملـا بعـد   
ــا   ــت ك  2015عــــ ــءاى امل ــــ ــض اخلــــ ع ا يــــ
ــني ــث  الوكـــاال   بـ ؤشـــ ا  أهـــداا  املعـ
 املستدامة التنمية

ــة لءحصــاى ”تاــوي   ــ    “ســحابة عاملي ــا  الورــقية ال ــا  والبيا  ع لتبــيين البيا 
 املوحدة جها املؤسسا  املبتلقةع وللن وادا للمعايي والدواعد واملوارقا تنت

 اإلحصائيةع ش كاى متعددون عبة ال

 ش كاى متعددون بني البيا ا  واووااي والسلوكالعالقا  سد الثغ ا  يف البحو  يف ةال 
 ش اك م اكـي البحـو  واملبتلـ ين واولومـا  يف تاـوي  أدوا  و وارزميـا        

ي  البيا ا  متاحة للجمي  لتحسني التداط وتدييم االجتاها  الاويلـة األجـ    لتحل
 ال  تؤث  علص التنمية املستدامة

ألمـم املتحـدةع الق يـض    يف ا ئية عبة اإلحصاال
ال ايـــ  املســـتوا املعـــث بال رـــد ملـــا بعـــد      

 ع ش كاى متعددون2015 عا 
لتحــديا  اخلارــة  جيــاد حــوااي مــن  ــالل ،ــ ص مبــادرا  مــن قبيــ  ايــوائي وا  

 بالبيا ا  
 ش كاى متعددون

 ع ش كاى متعددونئية عبة اإلحصاال ألهداا التنمية املستدامةوتصوي  بيا   عداد وتنقي  منصة حتلي  
 ع ش كاى متعددونئية عبة اإلحصاال “حالة العا ” عداد وتنقي  لوحة ملتابعة 

  
 توريا  عامة  

 
 اإلجراء املوصى به

 ملواردالددرة وا 
 تنقي  استثمارا  تدنية ومالية من أج  حتديا النيم اإلحصائية 

 علص االبتلار املستم  للبيا ا  بناى الددرة
 تواي املوارد للبلدان واملنا،ض ال  تلون ايها الددرا  اإلحصائية أو التدنية اعيقة
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 اإلجراء املوصى به
 قاع علص  وعية البيا ا  و ملا ية استبدامهاوا  اهلياك  األساسية وتنقي  املعايي من أج  التحسني املستم  واو 

 متوي  البحو  التحليلية يف املوااي  التالعية والتج يبية
 دعم البلدان يف جهودها لبناى الددرا  

 “( اوساب)”تعييي  ملا  املوا،نني ووسائا اإلعال  ووسااى املعلوما  اآل  ين بالبيا ا  واإلحصاى 
 تاوي  اإلملا  بالبيا ا  

 مساعدة اجملتمعا  احمللية واألا اد علص توليد البيا ا  واستبدامها 
 تواي الديادة يف ةال التعليم واالتصال وجهود بناى الددرا  

 عن ال كئتنقي  استثمارا  كبية ومستم ة يف ةال االبتلار علص يي  املستويا ع و ارة يف املؤسسا  املتبلقة حاليا 
تلنولوجيـا   واسـتبدا  ىل تدنية الناا  الع يضع واإلملا  بالد اىة واللتابة ) ا يف ذلـ  حمـو أميـة اللبـار(ع     زيادة ا ا الورول  

 املعلوما  واالتصاال  يف املدارس يف يي  أصاى العا 
  ش اك منتجي البيا ا  ملي ال مسيني يف جهد تعاو  لتس ي    تاج البيا ا  و   ها واستبدامها 

 يادةوالد اووكمة
 أوجة عد  مساواة ملي مدبولة حدا     اى  يم لت جي  اووااي دون 

  دارة النيا  الدويل ال ي النة أن يند  اخلءة املالية والتدنية
 متلني املؤسسا  العامةع  ا يف ذل  امللاتئ اإلحصائيةع وةاية استدالهلا

 ايتهالبيا ا  وةقوية ل صورية تواا  وا  أ،  تنييمية لضمان 
 تعييي     البيا ا  املقتوحة من قب  يي  منتجي البيا ا 

 وقابلة لالستعمال من قب  ايمي مقتوحة  بداى البيا ا  
 واستبدامها وجتهيلها وتبادهلا   قاذ معايي موحدة يم  البيا ا  و  تاجها 

 البيا ا  ومستبدميها  يمي  النيم ويي  منتجيامل اجعة وايودة احملااية علص  يا  مل اقبة 
 تبادل البيا ا  والا ائض املستبدمة يف معايتهاع وادا التقاقا  وقواعد مءمة علص الصعيد العاملي أو اإلقليمي أو الو،ث 

ع وادا للمبادا امل ت كة مقتوحة  وط استبدا  ب    البيا ا  واملعلوما  ايغ ااية امللا ية واإلحصاىا  يف أشلال مقتوحة و
 لعاملية واملعايي التدنية ا

 التوعية بالبيا ا  املتاحة للعمو  
يف ةـال    ـاة  األدمس البيا ا  يف األ  اة االقتصـادية والبيئيـة و  املوحدة لباستبدا  املعايي العاملية اخلارة اإلبالغ عن األ  اة 

 وآثارها عحدو  اإل سان
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 اإلجراء املوصى به
تجاريـة املتقـض عليهـا واملسـتدامةع يف ةـال   تـاج البيا ـا  اإلحصـائية ل رـد          التعاون م  الدااع العا ع وادـا لنمـاذج األعمـال ال    

 أهداا التنمية املستدامة ومليه من األمل ا  العامة 
 ال  تتب ها اإلج اىا  باستبدا  أدلة ب  ن ت ثي املسؤوليةع اولوما  وال  كا  حتمي  

 تدد  تعليدا   ىل منتجي البيا ا 
 األدلة اإلحصائية والعلمية املتاحة ب  ن أبعاد التنمية املستدامة ذا  الصلة اإلبالغ بإ صاا عن 

 التنمية املستدامةةال العا  واخلاا يف الستبدا  الدااعني قدر اإلملان مقتوحة البيا ا  الداغ ااية والعلمية جع  
 رن  الد ار عملية ة اعالية تدد  التعليدا  وامل ورة املستدلة والدراية من أج  تعييي املساىلة وزياد

 تنقي  معايي جديدة  ج د املواادة عليها 
 تبسيا مبادرا  بناى الددرا  واود من ازدواجية ايهودع وح د موارد جديدة 

 املبادا واملعايي
 هلا وا  أ،  قا و ية و  قاذها من أج  امان  صورية البيا ا  وأمنها ل ا ادع وامان جودة البيا ا  واستدال

 واملسؤولاعتماد أ،  لالستبدا  امل مون 
 موحدةاإلج اىا  ايماعية امن ةتم  دويل ووادا لدواعد ُيست شد هبا يف وا  مبادا ومعايي 

 التلنولوجياع االبتلارع التحلي 
ا يف ذلـ  البيا ـا    علص سبي  املثالع عن ، يـض  دمـاج مصـادر جديـدة للبيا ـا ع  ـ      وذل  حتديا عمليا  اإل تاج اإلحصائيةع 

 آلياع ومتواادة م   يم املعلوما  ايغ ااية امللا يةب  يًا واإلدارية  وعن ، يض تدد  بيا ا  مد وىة 
 تلنولوجيا  جديدة وتنقي  أساليئ عم  جديدة علص اااذ التعاون م  املؤسسا /الدااعا  األ  ا 

 ا  عليهاوالدي دارة البيا ا  واملعلوما  ال  أ   ها آ  ون 
النـاس بالبيا ـا  ال ئيسـية    مواااة املتددمة من أج  التصوي  البيا  تعييي اخلااب العا  املستند  ىل األدلة باستبدا  تلنولوجيا  

 علص صو أاض  
جيـة   ج اى حتليال  استنادا  ىل البيا ا  اآلتية من مصادر متعددة وتواي منيـورا  ،ويلـة األجـ  ومعـارا ومـوارد بيا ـا  لتو      

 التنمية املستدامة علص الصعيد العاملي واإلقليمي والو،ث واحمللي

 


