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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

   ٢٠١٥آذار/مارس  ٦-3
 *)ف( من جدول األعمال املؤقت 4البند 

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

ــاد     ــة واجمللـــس االقتصـ ــة العامـ ــررات اجلمعيـ ــة مقـ ــاعي املتعلقـ ي واالجتمـ
 اللجنة اإلحصائية بالسياسات واملتصلة بعمل 

  
 مذكرة من األمني العام  

 
، يتشـرف األمـني العـام بـ ن     ٢٠١4/٢١9وفقًا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي   

لغــرإ احا ــة اللجنــة اإلحصــائية علمــًا بــاملقررات املتعلقــة بالسياســات واملتصــلة   حييــل رقريــرا 
 ٢٠١4 االقتصـادي واالجتمـاعي ع عـام    ، اليت اختذها كل من اجلمعيـة العامـة واجمللـس    بعملها
رتخـذها اللجنـة    املقتـر  أن   قبل ذلك. ويشري التقرير أيضا اىل اإلجراءات اليت اختـذاا أو  أو ما

ــس. و     ــة واجملل ــات اجلمعي ــًا   وشــعبة اإلحصــاءات، اســتجابًة لالب ــدعوة لةحا ــة علم ــة م اللجن
 ر.  التقري هبذا
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ــة       ــاعي املتعلقـ ــادي واالجتمـ ــة واجمللـــس االقتصـ ــة العامـ ــررات اجلمعيـ مقـ
 بالسياسات واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية

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

عـام رقــدق رقـارير سـنوية عــن    ، اىل األمـني ال ٦٥/١ لبـت اجلمعيـة العامـة، ع قرارهــا     - ١
ورقدق روصيات الختاذ املزيـد   ٢٠١٥ التقدم احملرز ع رنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية حىت عام

. ونظــرت ٢٠١٥ مـن اطاـوات مـن أجـل النـهوإ ألاـة األمـم املتحـدة للتنميـة ملـا بعـد عـام            
التعجيـل بالتقـدم   ”املعنـون   اجلمعية العامة، ع دوراا التاسـعة والسـتني، ع رقريـر األمـني العـام     

حنــو يقيــه األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة: أيــارات مــن أجــل النمــو املســتمر والشــامل والقضــايا   
ــام      ــد ع ــا بع ــة مل ــم املتحــدة للتنمي ــهوإ ألاــة األم ــة بالن ــدم (  A/69/201 “ )٢٠١٥ املتعلق . ويق

للتقـدم احملـرز، ويلـيل للخيـارات املتعلقـة بالسياسـات لتحقيـه النمـو املاـرد           التقرير استعراضا
والشامل واملنصف من أجل يقيه األهـداف، وأرياـة الاريـه لصـياطة أاـة التنميـة ملـا بعـد         

. وعلــو وجــت التحديــد، ركقــز التقريــر علــو أن وــي البيانــات ويليلــها ونشــرها     ٢٠١٥ عــام
الدقة العلمية يكتسي أمهيـة حاةـة للنجـا  ع يديـد األهـداف      باريقة فعالة وعلو حنو يتسم ب

ورنفيــذها، ورصــد التقــدم احملــرز ورقييمــت، ومتابعــة املســاءلة علــو املســتو  العــاملي واإلقليمــي   
 والو ين ودون الو ين.  

 
ــر  أ   - باء  ــذاا واملقتــــ ــيت اختــــ ــراءات الــــ ــائية  اإلجــــ ــة اإلحصــــ ــذها اللجنــــ ن رتخــــ

 اإلحصاءات وشعبة
تقريررر  عبة اإلحصــاءات التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة     أعــدت شــ  - ٢

ع  ٢٠١4متوز/يوليـت   7، الذي أصـدر  األمـني العـام ع    2014 األهداف اإلمنائية لأللفية لعام
نيويورك. ويتضمن التقرير رقييما سنويا للتقدم احملرز علو الصعيد العاملي حنو يقيـه األهـداف   

استنادا اىل اجملاميي اإلقليمية ودون اإلقليمية املتعلقة باملؤشرات الرةيـة املقدمـة    اإلمنائية لأللفية،
من الوكاالت الشريكة. وأعدت الشعبة أيضا ملحقا احصائيا لتقرير األمـني العـام عـن أعمـال     

مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة. ( قــدمت فيــت بيانــات رةيــة عــن ويــي  A/69/1املنظمــة )
كـــذلك يتضـــمن رقريـــر األمـــني العـــام عـــن مؤشـــرات رصـــد األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة          

(E/CN.3/2014/29  ،الــــذي قإــــدم اىل اللجنــــة اإلحصــــائية ع دوراــــا اطامســــة واألربعــــني ،)
رة فريـه اطـءاء املشـترك بـني الوكـاالت املعـين  ؤشـرات األهـداف         معلومات عن كيفية مباشـ 

اإلمنائية لأللفية باستعراإ الدروس املستفادة من عملية رصد األهداف. وباإلضـافة اىل ذلـك،   

http://undocs.org/ar/A/69/201
http://undocs.org/ar/A/69/1
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/29
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بـــني اجلنســـني ومتكـــني املـــرأة قامـــت الشـــعبة، بالتعـــاون مـــي هيدـــة األمـــم املتحـــدة للمســـاواة 
ــة ــة   األمــم املتحــدة للمــرأة(، ب عــ  )هيد ــة لأللفي داد خماــا الشــؤون اجلنســانية لألهــداف اإلمنائي
ــة واطمســني لل  ٢٠١4 لعــام ــدورة الوامن ــورك ع   ، الــذي صــدر ع ال ــة وضــي املــرأة ع نيوي جن
بـاء مـن هـذا التقريــر معلومـات عـن األعمــال       -. ويقـدم الفـرث نانيــا   ٢٠١4آذار/مـارس   ١٠

 .  ٢٠١٥ اإلضافية اجلارية إلعداد ا ار للرصد ملا بعد عام
  

حــــىت ركمقـــل مقيــــاس النــــار    وضـــي مقــــاييس للتقــــدم أوســـي نااقــــاً   -نانيا  
    اإلوايل احمللي

 اإلجراءات اليت  لبت اجلمعية العامة اختاذها -ألف  
اأتتم مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، الذي ُعقد ع ريـو دي جـانريو بالءازيـل     - 3

، أعمالـــت باعتمـــاد ونيقـــة أتاميـــة بعنـــوان  ٢٠١٢نيـــت حزيران/يو ٢٢اىل  ٢٠ع الفتـــرة مـــن 
مـن   38، املرفـه(. وع الفقـرة   ٦٦/٢88)قـرار اجلمعيـة العامـة    “ املستقبل الـذي نصـبو اليـت   ”

الونيقة اطتامية، أشارت الدول األعضـاء اىل عمـل اللجنـة اإلحصـائية وأقـررت بضـرورة وضـي        
ايل مـن أجـل اختـاذ قـرارات مسـتنرية ع      مقاييس للتقدم أوسي نااقًا ركمـل النـار  احمللـي اإلوـ    

السياســات، وع هــذا الصــدد،  لبــت اىل اللجنــة اإلحصــائية لألمــم املتحــدة أن رشــرث،   جمــال 
املتحدة وسائر مؤسسااا املعنيـة، ع برنـام  عمـل ع هـذا      بالتشاور مي كيانات منظومة األمم 
 اجملال يستند اىل املبادرات القائمة.  

االنسـجام مـي   ”املعنـون    ٦7/٢١4العامـة ر كيـد الالـ  ع قرارهـا      وكررت اجلمعية - 4
الــذي شــجعت فيــت ويــي البلــدان واييدــات املعنيــة ع منظومــة األمــم املتحــدة علــو   ، “الابيعــة

وكميـة البيانـات اإلحصـائية األساسـية املتعلقـة بالركـائز الـولي للتنميـة          راوير ويسني نوعيـة  
منظومــة األمــم املتحــدة اىل مســاعدة   يل واييدــات املختصــة ع املســتدامة ودعــت اجملتمــي الــدو 

الـتقين.   اجلهود اليت ربذيا البلدان النامية عن  ريه رقدق الدعم ع جمال بناء القـدرات والـدعم   
وع القـرار نفسـت، ســلقمت اجلمعيـة بضــرورة وضـي مقـاييس للتقــدم أوسـي نااقــًا حـىت ركمقــل        

من أجل اختاذ قرارات مستنرية ع جمـال السياسـات، وأشـارت ع    مقياس النار  احمللي اإلوايل 
مـن الونيقـة اطتاميـة ملـؤمتر      38هذا الصدد اىل الال  املقـدم اىل اللجنـة اإلحصـائية ع الفقـرة     

 األمم املتحدة للتنمية املستدامة.  
ــين ب هــ       - ٥ ــو  بــاا العضــوية املع ــام الفريــه العامــل املفت  داف التنميــة املســتدامة، ع وق

ــة ــودة ع   هنايـ ــرة املعقـ ــة عشـ ــت الوالوـ ــت  ١9دوررـ ــة  ٢٠١4متوز/يوليـ ــت اطتاميـ ــاد ونيقتـ ، باعتمـ
(A/68/970  وAdd.1  وCorr.1 اليت رتضمن )طايـة، وبـذلك اأتـتم أعمالـت.      ١٦9هـدفا و   ١7

، اجــراء رةيــا ٦8/3٠9ع قرارهــا ، اختــذت اجلمعيــة العامــة، ٢٠١4أيلول/ســبتمء  ١٠وع 

http://undocs.org/ar/A/68/970
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بش ن مقتر  الفريه العامل املفتو  العضوية بش ن أهداف التنمية املستدامة. ورحبت اجلمعيـة  
بالتقرير وقررت أن يكون مقتر  الفريه العامل املفتـو  بـاا العضـوية هـو األسـاس الرئيسـي       

، مـي  ٢٠١٥ ملـا بعـد عـام    الذي يسـتند اليـت ادمـاه أهـداف التنميـة املسـتدامة ع أاـة التنميـة        
ــدورة       ــة ع ال ــة الدولي ــة التفــاوإ ا كومي ــت ســُينظر ع مــدألت أأــر  ع عملي التســليم ب ن

 التاسعة والستني للجمعية العامة.  
وع الونيقــة اطتاميــة للمناســبة اطاصــة الــيت أقيمــت ع ســيا  متابعــة اجلهــود املبذولــة    - ٦

عقــــدها رئــــيس اجلمعيــــة العامــــة ع  دعــــا اىل لتحقيــــه األهــــداف اإلمنائيــــة لأللفيــــة والــــيت  
، ارفقــت الــدول األعضــاء علــو عقــد مــؤمتر قمــة رفيــي املســتو  ع  ٢٠١3أيلول/ســبتمء  ٢٥

مـن   ٢٦)انظـر الفقـرة    ٢٠١٥ من أجل اعتماد أاة التنمية ملا بعد عام ٢٠١٥أيلول/سبتمء 
شـاورات ا كوميـة الدوليـة    (. وبالتـايل، فـ ن املرحلـة النهائيـة مـن امل     ٦8/٦قرار اجلمعية العامة 

بش ن اطاة املذكورة سـتبل  أوجهـا أـلل الـدورة التاسـعة والسـتني للجمعيـة العامـة. وُدعـي          
رقريرا يدم  فيت ويي املسـامهات املتاحـة حـىت     ٢٠١4األمني العام اىل أن يقدم قبل هناية العام 

اليت ستبدأ ع مستهل الـدورة  ذلك ا ني ليكون  وابة مسامهة ع املفاوضات ا كومية الدولية 
، أصـدر  ٢٠١4كـانون األول/ديسـمء    4(. وع ٢٥، الفقـرة  ٦8/٦التاسعة والسـتني )القـرار   

األمني العام النسخة املسبقة طري احملررة من رقرير  التجميعي، الذي ررد فيـت اشـارة صـرحية اىل    
ــخ     ــين بتســ ــتقل املعــ ــاري املســ ــءاء االستشــ ــه اطــ ــر فريــ ـــ رقريــ ــورة البيانـ ــراإ ري نــ ات ألطــ

 املستدامة.   التنمية
 

ــر  أن    - باء  ــذاا واملقتــــ ــيت اختــــ ــراءات الــــ ــائية  اإلجــــ ــة اإلحصــــ ــذها اللجنــــ رتخــــ
 اإلحصاءات وشعبة  
ــة واألربعــــني )   - 7 ــا الرابعــ ــائية، ع دوراــ ــة اإلحصــ ــباا/فءاير ٢٦قامــــت اللجنــ  - شــ
دم أوســي (، ب نشــاء فريــه أصــدقاء الــرئيس املعــين بوضــي مقــاييس للتقــ  ٢٠١3آذار/مــارس  ١

( اســتجابة للالــ  املقــدم ع مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة   44/١١4نااقــا )املقــرر 
املتعله باملباشرة بءنام  عمل يتعلـه بوضـي مقـاييس للتقـدم أوسـي نااقـا ركمـل النـار  احمللـي          

ت هبـا  اإلوايل من أجل اختـاذ قـرارات مسـتنرية ع جمـال السياسـات. ورتموـل الواليـة الـيت كلفتـ         
اللجنة ع وضي برنـام  عمـل مـن أجـل اسـتحداي مقـاييس أوسـي نااقـا للتقـدم علـو أسـاس            
عملية رقييم للممارسات الو نية واإلقليميـة والدوليـة الراهنـة ع هـذا اجملـال. و إلـ  أيضـا اىل        
الفريه أن يرصد عن كو  النقاش الدائر بش ن أ ر التنمية وا لث مكتـ  اللجنـة اإلحصـائية    

يستجد، من ألل اجراء حوار فعال مي هيدات األمم املتحـدة واألوسـاا السياسـارية     علو ما
لضمان األأذ منذ البداية بنه  حمكم للقياس اإلحصائي ع األعمـال التحضـريية طاـة التنميـة     

 .  ٢٠١٥ بعد عام ملرحلة ما
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ة ، واصـل فريـه أصـدقاء الـرئيس دعمـت للعمليـة ا كوميـة الدوليـ        ٢٠١4 وألل عـام  - 8
 وعملت علو وضي مقاييس للتقدم أوسي نااقا واضالي باألنشاة التالية:  

، أحال رئيس اللجنـة اإلحصـائية لألمـم املتحـدة رةيـا      ٢٠١4ع آذار/مارس  )أ( 
مذكرة احصائية اىل الرئيسني املشـاركني للفريـه العامـل املفتـو  بـاا       ٢9جمموعة رت لف من 

ب هداف التنمية املستدامة كمسامهة ع املـداوالت املتعلقـة    العضوية التابي للجمعية العامة املعين
ب هــداف التنميــة املســتدامة. ومتــت صــياطة املــذكرات اإلحصــائية يــت رعايــة فريــه أصــدقاء    
الــرئيس مــن جانــ  أــءاء مــن العديــد مــن املكارــ  اإلحصــائية الو نيــة واملنظمــات الدوليــة،  

 بتوجيت ورنسيه من شعبة اإلحصاءات؛  
، أبد  فريـه أصـدقاء الـرئيس رعليقـات     ٢٠١4ذار/مارس ونيسان/أبريل ع آ )ا( 

علو املقتر  املتعله باملؤشرات املقدم من شبكة حلول التنميـة املسـتدامة وأجـر  رقييمـا أوليـا      
للمؤشـــرات املقترحـــة البـــال  عـــددها مائـــة مؤشـــر مـــن حيـــد قابليتـــها للقيـــاس، اســـتنادا اىل  

 ئيس واملنظمات الدولية؛  مشاورات مي أعضاء فريه أصدقاء الر
، قام فريـه أصـدقاء الـرئيس بـ  لث رئيسـي الفريـه       ٢٠١4ع حزيران/يونيت  )ه( 

العامل املفتو  باا العضوية علو االررباا القائم بني املؤشرات املتاحة واألهـداف الـواردة ع   
رقييمـا ملـد    اليت أعدها الفريه العامـل املفتـو  بـاا العضـوية، وقـدم يمـا       “ املسودة األولية”

رــوافر البيانــات املتصــلة هبــذ  املؤشــرات علــو ناــا  واســي ع البلــدان. ورســتند هــذ  املســامهة  
جزئيا اىل عمل فريه أصدقاء الرئيس بش ن املقتر  املتعله باملؤشرات املقدم من شـبكة حلـول   

 التنمية املستدامة؛  
ــرئيس باســتحدا   ٢٠١4ع أيلول/ســبتمء  )د(  ــه أصــدقاء ال ــام فري ــار ، ق ي واأتب

ــة بشــ ن وضــي        ــة: )أ( اكمــال جمموعــة املمارســات الو ني دراســة استقصــائية لألطــراإ التالي
ــات املتصــلة          ــوافر البيان ــن ر ــات ع ــو معلوم ــا، )ا( ا صــول عل ــدم أوســي نااق ــاييس للتق مق

 ضــوعية املررباــة هبــا الــيت اقترحهــا باملؤشــرات لقيــاس أهــداف التنميــة املســتدامة والغايــات املو 
ــه ال ــددها     الفريــ ــال  عــ ــو  العضــــوية والبــ ــات ١٠7عامــــل املفتــ رشــــرين  ١4وع  .(١)طايــ

 األول/أكتوبر، أرسلت الدراسة االستقصائية اىل ويي البلدان.  
__________ 

ئيس املعـين  ال رعبرر جمموعـات املؤشـرات املسـتخدمة يـذ  العمليـة عـن أي رأي مـن جانـ  فريـه أصـدقاء الـر            (١) 
ن مـا ينبغـي اأتيـار  مـن مؤشـرات      بوضي مقاييس للتقدم أوسي نااقا أو مـن جانـ  شـعبة اإلحصـاءات بشـ      

جمموعـات مؤشــرات لقيـاس األهــداف احملـددة. وعــلوة علـو ذلــك، اذا و يكـن املؤشــر واردا يـت طايــة        أو
نـت مـن الصـع  اسـتحداي     معينة، ف ن ذلك ال يدل ب ي حال من األحوال علو عدم وجود مؤشـر أو علـو أ  

مؤشر من هذا القبيل؛ بل انت يعين فقا أن املؤشر الذي أضي للتحليل و يتضـمن أي مؤشـرات راـابه هـذ      
ــار           ــذكرة بشــ ن اأتي ــن االســتبيان: م ــار م ــذييل الو ــن التفاصــيل، انظــر الت ــد م ــو املزي ــة. ولل ــلث عل الغاي

 املؤشرات الواردة ع االستبيان.
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وستنظر اللجنة، ع دوراا السادسة واألربعني، ع رقرير فريـه أصـدقاء الـرئيس املعـين      - 9
(. ويقدم التقريـر استعراضـا عامـا ألنشـاة     E/CN.3/2015/2بوضي مقاييس للتقدم أوسي نااقا )

فريه أصدقاء الرئيس منذ آأر دورة للجنة اإلحصـائية واألنشـاة الرئيسـية للشـركاء انأـرين      
. ٢٠١٥ املتصلة بتنفيذ ا ار لرصـد األهـداف والغايـات الـواردة ع أاـة التنميـة ملـا بعـد عـام         

ــد       ويعــرإ أيضــ  ــا بع ــة مل ــذ ا ــار ملؤشــرات أاــة التنمي ــه لوضــي ورنفي ــر أرياــة  ري ا التقري
ولرصدها. وعلوة علو ذلك، ينـاق  التقريـر االحتياجـات املتوقعـة مـن البيانـات        ٢٠١٥ عام

ــا        ــيت شــاركت فيه ــائ  األوىل للدراســة االستقصــائية ال ــتنادا اىل النت ــات اس ــرات ع البيان والوغ
ها الكاملة ع ونيقة معلومات أساسية نانيـة. وعـلوة علـو ذلـك،     البلدان، واليت ُعرضت نتائج

يقتــر  التقريــر أاــة عمــل لفريــه أصــدقاء الــرئيس رتضــمن املزيــد مــن العمــل بشــ ن األدوات  
 املتفه عليها علو الصعيد العاملي لقياس التقدم احملرز.  

ــر األمــ     - ١٠ ــة أيضــا، ع دوراــا السادســة واألربعــني، ع رقري ــام عــن  وســتنظر اللجن ني الع
( الذي يسلا الضوء علو التوصية الرئيسـية الـواردة ع رقريـر    E/CN.3/2015/3القضايا الناشدة )

فريــه اطــءاء االستشــاري املســتقل املعــين بتســخري نــورة البيانــات ألطــراإ التنميــة املســتدامة،  
علومـات أساسـية. وقـد أنشـ  األمـني العـام هـذا الفريـه إلسـداء املشـورة           املتا  للجنة كونيقة م

بش ن سبل سد نغرات البيانات ورعزيز القدرات اإلحصائية للبلـدان، ولتقيـيم الفـرجل اجلديـدة     
املررباة باالبتكار والتقدم التقين والافرة ع عـدد مقـدمي البيانـات اجلـدد مـن القاـاعني العـام        

 نورة البيانات لتحقيه التنمية املستدامة.  واطاجل، واالستفادة من 
  

 ادارة املعلومات اجلغرافية املكانية علو الصعيد العاملي   -نالوا  
 اإلجراءات اليت  ل  اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها - ألف 

، وادراكـا منـت، ع ولـة أمـور،     ٢٠١١/٢4ع قرار اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي     - ١١
وكـذلك البيانـات اجلغرافيـة املكانيـة،      م  بني املعلومات عن اطرائا واإلحصـاءات،  ألمهية الد

ــة اطــءاء املعنيــة بــ دارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة علــو الصــعيد      قــرر اجمللــس أن ينشــا جلن
وردار ع حدود املـوارد القائمـة ورـنظوم وفقـًا لـذلك، و لـ  اىل اللجنـة         العاملي، علو أن ُرنش  

استعراضــًا شــامًل جلميـي جوانــ  عملــها وعمليااــا لكــي   ٢٠١٦ قـدم اىل اجمللــس ع عــام أن ر
يتسىن للدول األعضاء رقيـيم فعاليتـها. وشـجي اجمللـس الـدول األعضـاء علـو اجـراء مناقشـات          

منتظمة رفيعة املستو  جلهات معنية متعددة بشـ ن املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة علـو الصـعيد        
أجل املساعدة علو اقامة حوار شامل مـي ويـي    منها عقد املنتديات العاملية، من العاملي، بسبل 

واإلقليميـة والعامليـة    اجلهات الفاعلة واييدـات املعنيـة وشـدد علـو أمهيـة رعزيـز اجلهـود الو نيـة         

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/2
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/3
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الرامية اىل النهوإ بتبادل املعـارف واطـءات بغيـة مسـاعدة البلـدان الناميـة علـو بنـاء ورعزيـز          
 ذلك اجملال.   ا الو نية ع قدراا
 

ــر  أن    -باء   ــذاا واملقتــــ ــيت اختــــ ــراءات الــــ ــائية  اإلجــــ ــة اإلحصــــ ــذها اللجنــــ رتخــــ
 اإلحصاءات وشعبة  

نظرت اللجنة ع رقريـر فريـه اطـءاء املعـين بتكامـل املعلومـات اإلحصـائية واجلغرافيـة          - ١٢
( ع دوراــا اطامســة واألربعــني وأحا ــت علمــا بالتقــدم  Corr.1و  E/CN.3/2014/31املكانيــة )

ذلك االقترا  بعقد منتـد  عـاملي بشـ ن املوضـوث      ع احملرز ع انشاء وأعمال فريه اطءاء،  ا
علــو هــام  الــدورة الرابعــة للجنــة اطــءاء املعنيــة باملعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة علــو الصــعيد  

ــه اطــءاء    ٢٠١4ي ع آا/أطســاس العــامل ــر فري ــة ع رقري ــة ع دوراــا ا الي . وســتنظر اللجن
(. ويتضـمن التقريـر   E/CN.3/2015/37املعين بتكامل املعلومات اإلحصـائية واجلغرافيـة املكانيـة )   

ني نظمتــهما شــعبة اإلحصــاءات، أال ومهــا املنتــد   بالتفصــيل نتــائ  املناســبتني الرئيســيتني اللــت 
العاملي األول لتكامـل املعلومـات اإلحصـائية واجلغرافيـة املكانيـة املعقـود ع نيويـورك بـاالقتران         
مي الدورة الرابعة للجنة اطءاء املعنية ب دارة املعلومات اجلغرافية املكانية علـو الصـعيد العـاملي،    

ــة املعنيــ  ــة واإلحصــائية املعقــودة ع   وحلقــة العمــل الدولي ــة املكاني ة بتكامــل املعلومــات اجلغرافي
 .  ٢٠١4بيجني ع رشرين األول/أكتوبر 

ونظمــت شــعبة اإلحصــاءات، بالتعــاون مــي قســم رســم اطــرائا التــابي إلدارة الــدعم    - ١3
علـو الصـعيد   املعنية ب دارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة      امليدار، االجتماث الرابي للجنة اطءاء
ع نيويـــورك. وع هـــذا   ٢٠١4آا/أطســـاس  8اىل  ٦العـــاملي، الـــذي ُعقـــد ع الفتـــرة مـــن 

كـوريًا مـن اييدـات الو نيـة      االجتماث، نظرت جلنة اطءاء ع عدد من القضايا ا اةة اليت اـم  
ــة واملنظمــات الدوليــة العاملــة ع هــذا امليــدان مــ     ــة املكاني ــادين املعنيــة باملعلومــات اجلغرافي ن مي

يتعلـه  ـا يلـي:     العمل، كما أحـرزت رقـدما ع هـذا الصـدد. وار خـذت قـرارات رئيسـية فيمـا        
اإل ــار املرجعــي اجليوديســي العــاملي؛ وقاعــدة معــارف ادارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة؛         

ات؛ ويقيه ركامل بني املعلومات اجلغرافية املكانية واملعلومات اإلحصائية وطريهـا مـن املعلومـ   
ــو        ــة عل ــة املكاني ــات اجلغرافي ــد املواضــيي الرئيســية للبيان ــة والسياســارية؛ ويدي واأل ــر القانوني

؛ ٢٠١٥ الصعيد العاملي؛ واملعلومات اجلغرافية املكانية من أجل دعم أاة التنمية ملـا بعـد عـام   
ــن امل      ــترك عــ ــان مشــ ــي بيــ ــة؛ ووضــ ــية الو نيــ ــات املؤسســ ــ دارة   والترريبــ ــة بــ ــادع املتعلقــ بــ

اجلغرافيــة املكانيــة؛ ورنفيــذ املعــايري واعتمادهــا. واعتمــدت جلنــة اطــءاء ع رقريرهــا   مــاتاملعلو
(E/2014/46-E/C.20/2014/15     مقـررا يوصــي بـ ن حيــال مشـروث قــرار بشـ ن اإل ــار املرجعــي )

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/31
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/37
http://undocs.org/ar/E/2014/46
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جمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي إلقــرار  وأن اجليوديســي العــاملي طدمــة التنميــة املســتدامة اىل ا
 حيال كذلك اىل اجلمعية العامة.  

وقامت شعبة اإلحصاءات، هبدف الوصول اىل األوسـاا املعنيـة باملعلومـات اجلغرافيـة      - ١4
املكانية علو الصعيد العاملي، ورلبية لالـ  قسـم رسـم اطـرائا بـ دارة الـدعم امليـدار، بتنظـيم         

يي املستو  بش ن ادارة املعلومات اجلغرافية املكانيـة علـو الناـا  العـاملي ع     املنتد  الوالد الرف
، ٢٠١4رشـرين األول/أكتـوبر    ٢4اىل  ٢٢األمم املتحدة الذي عقد ع بيجني، ع الفترة مـن  

“. رسـخري املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة مـن أجـل يقيـه التنميـة املسـتدامة         ”ع ا ار موضوث 
واملسـائل   ٢٠١٥ املعلومات اجلغرافية املكانية ع أاة التنمية ملا بعـد عـام  ورناول املنتد  دور 

ا رجة الراهنة املتعلقة بالتنمية املستدامة من قبيل: التخفيف مـن حـدة رغـري املنـال والكـواري      
واداراا؛ واملدن واملستو نات البشرية املستدامة؛ ورسـخري العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار مـن      

تقدم احملرز ورصد ؛ والعمل معا عء حدود البلدان واملنـا ه. وع أتـام املنتـد ،    أجل قياس ال
 (.  ggim.un.org/3rd%20HLF.htmlصدر اعلن بيجني )

  
 متابعة قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي بش ن السكان والتنمية   -رابعا  
 الس االقتصادي واالجتماعي اختاذهاإلجراءات اليت  ل  اجمل -ألف 

ــام - ١٥ ــادي     ٢٠١4 ع عـ ــس االقتصـ ــة للمجلـ ــة التابعـ ــكان والتنميـ ــة السـ ــدت جلنـ ، اعتمـ
بشـ ن رقيـيم حالـة رنفيـذ برنـام  عمـل املـؤمتر الـدويل للسـكان           ٢٠١4/١واالجتماعي القـرار  

يـرز  مـن رقـدم ع     والتنمية. وع هذا القرار، شـجعت اللجنـة ا كومـات علـو أن ررصـد مـا      
واإلجراءات األساسية ملواصلة رنفيذ  ورنفيذ سائر األهـداف اإلمنائيـة   جمال رنفيذ برنام  العمل 

املتفه عليها دوليًا، علو الصعيدين احمللي والو ين، وأن ربذل، ع هـذا الصـدد، جهـودا أاصـة     
ــدرة        ــات الصــحية، وأن رنمــي ق ــة واملعلوم ــدر واإلحصــاءات ا يوي ــز نظــم التســجيل امل لتعزي

عنية علو انتاه البيانات السـكانية املصـنفة حسـ  نـوث اجلـنس      املؤسسات وانليات الو نية امل
والفدة العمرية ودرجة اإلعاقة وطري ذلك من فدـات التصـنيف، حسـبما رقتضـي ا اجـة لرصـد       

 التقدم وضمان املساءلة.  
 

ــا     - باء  ــة اإلحصــــ ــذها اللجنــــ ــر  أن رتخــــ ــذاا واملقتــــ ــيت اختــــ ــراءات الــــ ئية اإلجــــ
 اإلحصاءات وشعبة  

للجنــة، ع دوراــا السادســة واألربعــني، ع رقريــر األمــني العــام عــن الءنــام   ســتنظر ا - ١٦
واألعمـال التحضـريية للءنـام  العـاملي لتعـداد       ٢٠١٠ العـاملي لتعـداد السـكان واملسـاكن لعـام     
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ألمــني العـام عــن التسـجيل املــدر   ( ورقريـر ا E/CN.3/2015/6) ٢٠٢٠ السـكان واملسـاكن لعــام  
(. والتقريـــر األول، اذ يســـلم بـــ ن رعـــداد الســـكان  E/CN.3/2015/22واإلحصـــاءات ا يويـــة )

رافيـــة اللزمــــة للتخاــــيا  واملســـاكن يشــــكل أحــــد املصـــادر الرئيســــية لةحصــــاءات الد غ  
للفتـرة   ٢٠٢٠  ر ييـد الءنـام  العـاملي لتعـداد السـكان واملسـاكن لعـام       ف نـت يـدعو اىل   اإلمنائي،
٢٠٢-٢٠١٥4  . 
ورواصل شعبة اإلحصاءات وي اإلحصاءات الد غرافية الرئيسية املصنفة حس  نـوث   - ١7

وتقريرر حصاراتاا الار ا      احلوليرة الدغرراييرة  اجلنس والسـن والفدـات األأـر ، ونشـرها ع     
ــام . وواإلصارراتاا احليويررة  ــار    ٢٠١4 أــلل ع ــا مباشــر اىل ميامن ــدمت الشــعبة دعمــا فني ، ق

والبوسنة وايرسـك ع اجـراء رعـدادااما للسـكان واملسـاكن وبهيـز بيانـات التعـداد. وقامـت          
الشعبة، هبدف رعزيز قدرة املؤسسات الو نيـة ذات الصـلة، بتنظـيم حلقـة عمـل بشـ ن ادمـاه        

دفت مشــاركة أــءاء ع جمــال اإلحصــاءات    املنظــور اجلنســار ع انتــاه اإلحصــاءات اســته    
، ٢٠١4كـانون األول/ديسـمء    4اىل  ١اجلنسانية وع جمال التعداد، ع األردن ع الفتـرة مـن   

وحلقة عمل بش ن املبادع والتوصيات املنقحة حـديوا لنظـام اإلحصـاءات ا يويـة، ع انيوبيـا،      
، أنشـ ت الشـعبة أيضـا    ٢٠١4 . وع عام٢٠١4كانون األول/ديسمء  4اىل  ٢ع الفترة من 

ــد        ــات ويدي ــادل املعلوم ــد  لتب ــة كمنت ــدر واإلحصــاءات ا يوي ــاملي للتســجيل امل ــه الع الفري
بـني املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ع جمـال رعزيـز الـنظم الو نيـة          األولويات االسـتراريجية فيمـا  

 للتسجيل املدر واإلحصاءات ا يوية.  
  

ات املتعلقـة بـايجرة واألشـخاجل ذوي اإلعاقـة واعـداد      يسني وي البيانـ  -أامسا  
 ويليلها   التقارير بش هنا 

 لس االقتصادي واالجتماعي اختاذهااإلجراءات اليت  لبت اجلمعية العامة واجمل - ألف 
ــرار      - ١8 ــاعي، ع ق ــس االقتصــادي واالجتم ــو     ٢٠١4/٦شــجي اجملل ــز حق بشــ ن رعزي

، ٢٠١٥ ة مسائل اإلعاقة ع اطاة اإلمنائية ملـا بعـد عـام   األشخاجل ذوي اإلعاقة ورعميم مراعا
الــدول األعضــاء ومنظومــة األمــم املتحــدة وويــي اجلهــات املعنيــة علــو يســني وــي البيانــات    
ــذها ورقييمهــا، مــي       ــة ورنفي ــها ورصــدها للتخاــيا للسياســات اإلمنائي ــة ويليل املتعلقــة باإلعاق

علو حدة، والقيام عند االقتضاء ب  لث وكـاالت  املراعاة التامة للظروف اطاصة بكل مناقة 
منظومة األمم املتحدة وهيدااا املعنية،  ا فيها اللجنة اإلحصـائية، علـو البيانـات واإلحصـاءات     
ع هذا الصدد عن  ريه انليات املناسبة، والتشـديد علـو ضـرورة رـوفري بيانـات واحصـاءات       

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/6
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/22
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املعلومــــات  ذلــــك ع الســــن،  ــــاقابلــــة للمقارنــــة دوليــــا مصــــنفة حســــ  نــــوث اجلــــنس و
 باإلعاقة.   املتعلقة
 وأجــرت اجلمعيــة العامــة حــوارا رفيــي املســتو  بشــ ن ايجــرة الدوليــة والتنميــة يــومي  - ١9
ــوبر   4و  3 ــرر     ٢٠١3رشــرين األول/أكت ــام املق ــة والســتني. وق ــا الوامن ــك أــلل دورا ، وذل

جرين، ع رقريـر ، بـدعوة الـدول    اطاجل ملفوضية حقو  اإلنسان املعين حبقو  اإلنسـان للمهـا  
اىل يسـني وـي البيانـات واملؤشـرات ع ويـي اجملـاالت ذات الصـلة بـايجرة، مـن أجـل اختــاذ           

 (.  ١٢7، الفقرة A/68/283قرارات مدروسة متعلقة بالسياسات )
، الــذي اعتمــدت فيــت ٦8/4 قرارهــا وعــلوة علــو ذلــك، أكــدت اجلمعيــة العامــة ع  - ٢٠

اإلعلن املنبوه عن ا وار الرفيي املستو  املعين بايجرة الدولية والتنمية، ضرورة اجيـاد بيانـات   
ذلك مىت أمكـن، بشـ ن اسـهامات املهـاجرين ع      ع احصائية مونوقة بش ن ايجرة الدولية،  ا

ركتسيت هـذ  البيانـات    رت اجلمعية اىل ماالتنمية ع كل من بلدان املنش  وبلدان املقصد. وأشا
اس األدلــة بشــ ن كافــة اجلوانـــ     مــن أمهيــة لتقريــر السياســات وصــني القـــرارات علــو أســ       

 الصلة بالتنمية املستدامة.   ذات
 

ــر  أن    - باء  ــذاا واملقتــــ ــيت اختــــ ــراءات الــــ ــائية  اإلجــــ ــة اإلحصــــ ــذها اللجنــــ رتخــــ
 اإلحصاءات وشعبة  

امسة واألربعني ع رقرير فريه واشنان املعـين ب حصـاءات   نظرت اللجنة ع دوراا اط - ٢١
(. وع الـــدورة نفســـها، نظـــرت اللجنـــة أيضـــا ع رقريـــر Corr.1و  E/CN.3/2014/10اإلعاقـــة )

(. ورواصــل شــعبة اإلحصــاءات وــي  E/CN.3/2014/20األمــني العــام عــن احصــاءات ايجــرة )  
. ونظمـت الشـعبة   احلوليرة الدغرراييرة  احصاءات ايجرة من املكار  اإلحصـائية الو نيـة لنشـر    

أيضا، بالتعاون مي شعبة السكان التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة، حلقـة عمـل    
ايجرة الدولية من أجـل التنميـة، ع انيوبيـا، ع الفتـرة مـن      بش ن رعزيز وي واستخدام بيانات 

. ويتمول ايدف الرئيسي مـن حلقـة العمـل ع رعزيـز     ٢٠١4رشرين الوار/نوفمء  ٢١اىل  ١8
القدرات التقنية للمسؤولني ا كوميني الضالعني ع انتـاه بيانـات ايجـرة واسـتخدام البيانـات      

ياسـات ايجـرة الو نيـة والتخاـيا اإلمنـائي. وكانـت حلقـة        املتعلقة بايجرة لُيسترشد هبا ع س
العمل هذ  هي األوىل ضمن سلسلة من املناسبات اليت جر  رنظيمها بشكل مشترك ع جمـال  

 اإلحصاءات الد غرافية واليت أاات يا شعبتان فنيتان ع اإلدارة.  
  

http://undocs.org/ar/A/68/283
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/10
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/20
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ــة ا     -سادسا   ــات الوزاريـ ــنوات للستعراضـ ــدد السـ ــل املتعـ ــام  العمـ ــنوية برنـ لسـ
 واالجتماعي   للمجلس االقتصادي 

 اإلجراءات اليت  ل  اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها -ألف 
، ٢٠٠٦/44وفقــًا للتكليــف الصــادر عــن اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي ع قــرار    - ٢٢

اجمللــس وراســـاء اللجــان الفنيــة ع أوائـــل كــل عــام. وموضـــوث       يــتعني عقــد اجتمـــاث بــني    
ادارة عمليـة االنتقـال مـن األهـداف اإلمنائيـة      ”هـو   ٢٠١٥ الوزاري السنوي لعـام  االستعراإ

الفنيــة  ورعتــء املســامهات “. الــذي يســتلزمت األمــر  لأللفيــة اىل أهــداف التنميــة املســتدامة: مــا 
 املقدمة من اللجان الفنية للمجلس وهيدات اطءاء ع طاية األمهية لنجا  االستعراضات.  

 
ــرا - باء  ــر  أن  اإلجــــ ــذاا واملقتــــ ــيت اختــــ ــائية  ءات الــــ ــة اإلحصــــ ــذها اللجنــــ رتخــــ

 اإلحصاءات وشعبة  
واألربعـــني ع رقريـــر لألمـــني العـــام عـــن وضـــي  ســـتنظر اللجنـــة ع دوراـــا السادســـة  - ٢3

ويصـف التقريـر األعمـال الـيت       (.E/CN.3/2015/36 مؤشرات لرصد األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة )  
اضالي هبا الفريه املشـترك بـني الوكـاالت بشـ ن مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وشـعبة          

ع اجملاالت التالية: يسني منهجية رصـد التقـدم احملـرز حنـو يقيـه       ٢٠١4 اإلحصاءات ع عام
الـو ين، واإلعـداد للتقيـيم     األهداف اإلمنائية لأللفية، ورعزيز بنـاء القـدرات اإلحصـائية للرصـد    

النهائي التقدم احملرز حنو يقيه األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ودعـم املناقشـات ا كوميـة الدوليـة       
. ويعــرإ التقريــر ٢٠١٥ بشــ ن صــياطة أهــداف التنميــة املســتدامة طاــة التنميــة ملــا بعــد عــام 

ـو يقيــه األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،   رقييما ملد  روافر البيانات اللزمة لرصـــد التقدم احملرز حن
 ويبيرن اعداد التقارير السنوية عن التقدم احملرز حنو يقيه األهداف اإلمنائية لأللفية.  

وستنظر اللجنة أيضا ع رقرير البنك الدويل وع الشراكة ع جمال اإلحصـاء مـن أجـل     - ٢4
بشـــ ن أاـــة عمـــل للتنميـــة  ( ٢١التنميـــة ع القـــرن ا ـــادي والعشـــرين )شـــراكة اإلحصـــاء  

(. ويعرإ التقرير املبـادرات املتخـذة مـؤأرا    E/CN.3/2015/35) ٢٠١٥ اإلحصائية ملا بعد عام
سـيما ع سـيا  دعـم أاـة التنميـة       السترعاء االنتبا  اىل أمهية رعزيز القدرات اإلحصـائية، وال 

. كــذلك يســلا التقريــر الضــوء علــو التقــدم احملــرز ع رنفيــذ أاــة عمــل  ٢٠١٥ ملــا بعــد عــام
ــاول مواضــيي ناشــدة مــن املــرجا أن رــؤنر علــو الــنظم اإلحصــائية      بوســان لةحصــاءات، ويتن

 الو نية مول نورة البيانات.
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