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 موجز 
ُعقاادا الاادورة التاسااعة واألربعااني للانااة السااكان والتنميااة ةقاار األماام املتحاادة         

  وكااان عنااوان  2016نيسااان/أبريل  15حىل  11و  الفتاارة ماان   2015نيسااان/أبريل  1٧
ملااا بعااد   تعزيااز األسااس الدفيراايااة الااإ تسااتند حلي ااا   ااة التنميااة   ”موضااوع ا اصااا  زااو  

  “2015 عاين
ونظرا اللانة   تقرير مكتا  جلناة الساكان والتنمياة عان اجتماعاتاو املعقاودة باني          

( الاا ي باايان بالتفصاايل أعمااال تنظاايم الاادورة  ونظاارا اللانااة    E/CN.9/2016/2الاادورتني )
 وم كرة مقدمة من األمانة العامة مخسة تقارير لألمني العاين 

ويقدين تقرير األمني العاين عن تعزيز األسس الدفيرااية الاإ تساتند حلي اا   اة التنمياة       
(، الاا ي أعدتااو  ااعكة السااكان التابعااة إلدارة ال اا ون  E/CN.9/2016/3) 2015ملااا بعااد عاااين 
واالجتماعية، حملة عامة عن األسس الدفيرااية الرازنة، وي دد على ضارورة تعزياز   االقتصادية 

القدراا الالزماة لادعم اساتعراه أزاداق التنمياة املساتدامة  ومان املف اوين عموماا أن  قياق           
أزداق التنمية املستدامة سيتوقف ب كل  اسم على تواار أدلة موثوق هبا وميساورة ومتا اة   

 األمناط واالجتازاا الدفيرااية جلميع الكلدان      الوقت املناس  عن

ويلقااي تقرياار األمااني العاااين عاان الااثام  واملسااتحدثاا املكتكاارة لتعزيااز قاعاادة األدلااة       
برناااام  عمااال املااا لر الااادوت للساااكان والتنمياااة و  اااة التنمياااة املساااتدامة  لتنفيااا الدفيرااياااة 

(، الاا ي أعااد  قااندوق األماام املتحاادة للسااكان، ال ااو  علااى    E/CN.9/2016/4) 2030 لعاااين
جتاار  الكلادان   تعزياز األساس الدفيرااياة  وواادد أوجاو القصاور الرئيساية   ُنظام الكياناااا          
الوطنيااة الااإ يااتعني معاجلتاا ا لكااي  قااق الكلاادان الت لعاااا الااواردة     ااة وبرنااام  عماال       

   2030 عاين

ويتناول تقرير األمني العاين عن رقد تداق املاوارد املالياة للمسااعدة   تنفيا  برناام        
(، الا ي أعاد  قاندوق األمام املتحادة      E/CN.9/2016/5عمل امل لر الدوت للساكان والتنمياة )  
التمويل املقدين سوا  من اجل ااا املاةاة أو مان مصاادر     للسكان، االجتازاا على مرا الزمن   

دا لية  ويكيان التحدياا الإ تعتره حعداد تقديراا دقيقة وموثوق هباا عان تاداقاا املاوارد     
ذاا الصلة ان القا من الكياناا املتا ة، ويوقي بأن تساتعره اللاناة التقاارير املقكلاة وتقادين      

 توجي اا ب أهنا 

http://undocs.org/ar/E/CN.9/2016/2
http://undocs.org/ar/E/CN.9/2016/3
http://undocs.org/ar/E/CN.9/2016/4
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(، E/CN.9/2016/6العاااين عاان االجتازاااا الدفيراايااة   العااا  )   ويقاادين تقرياار األمااني  
ال ي أعدتو  اعكة الساكان، حملاة عاماة عان االجتازااا الدفيرااياة   العاا   اقاد ورد اياو أن           

بالياني   8.5صال حىل  ، وُيتوقاع أن ي 2015بالياني نسامة   عااين     ٧.3عدد سكان العا  بلا   
، وأن معظاام زاا   الزيااادة سااتحدق   أاريقيااا وتساايا  و ااة تنااو  2030نساامة ولااول عاااين 

 ديد ايما بني الكلدان واملناطق اجليرااية الرئيسية من  يث االجتازاا الساكانية الاإ ر ارا    
بة ماا  را واملسااار املتوقااع قااا مسااتقكال، وت ااكل اال تالااااا القائمااة   مسااتوياا اصصااو     

العاماال الرئيسااي ورا  ذلااو التنااو   وحذا كااان بعااش الكلاادان سي اا د ا فاضااا    ااام          
، اانن   بلادان أ ارى ساُتاال زياادة   عادد الساكان        2030و  2015السكان باني عاامي   

 2030  املائة  ومن الصعوباا الاإ تعتاره  قياق أزاداق   اة عااين        50تتااوز نسكت ا 
ساايتركز    2030 و 2015 الاا ي ساايحدق بااني عااامي زااو أن الكاان  ماان النمااو السااكاي

الكلدان الإ تواجاو أكاث التحادياا علاى قاعيد الق اا  علاى الفقار واجلاو  وكفالاة الصاحة            
 والتعليم واملساواة للاميع 

تنفياا  الااثام  وساا  العماال ”واستعرضاات اللانااة أي ااا تقرياار األمااني العاااين املعنااون   
ة السااااااكان، حدارة ال اااااا ون االقتصااااااادية    : ااااااعك 2015جمااااااال السااااااكان   عاااااااين      

(، وأ اطااات علماااا ة ااارو  برناااام  عمااال ال اااعكة لفتااارة  E/CN.9/2015/6) “واالجتماعياااة
، ال اا ون ٧، السااكان، والثنااام  5ايمااا يتعلااق بالثنااام  الفرعااي  2019-2018الساانتني 

(  ويساتعره تقريار األماني العااين أن ا ة      E/CN.9/2015/CRP.1ة )انظر االقتصادية واالجتماعي
 عكة السكان ونواجت ا، مركزًّا على مسامهاهتا   األسس الدفيرااية العاملية، حضااًة حىل الادعم  

 ا   ذلو الدوراا السنوية للانة   ال ي تقدمو أمانت ا للعملياا احلكومية الدولية، ة

وتقاادين ماا كرة األمانااة العامااة عاان تنظاايم وأسااالي  عماال جلنااة السااكان والتنميااة      
(، الاااإ أعااادهتا  اااعكة الساااكان بالت ااااور ماااع الااادول األع اااا      E/CN.9/2016/8املساااتقكل )

لسكان وج اا أ رى، حملاة عاماة عان سا  عمال اللاناة وأساالي         وقندوق األمم املتحدة ل
عمل ا   الوقت الرازن  وتعره النتائ  املستخلصة من عملية الت اور، وُت ار  هباا جمموعاة    
 من التوقياا لتعزيز عمل اللانة واملسامهة الإ تقدم ا حىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي   

األسااس ”نااة حىل كلمااة رئيسااية عاان موضااو   نيسااان/أبريل، اسااتمعت اللا 11و   
: اسااتعراه علااى الصااعيد 2030وامل  ااراا الدفيراايااة الااإ تسااتند حلي ااا   ااة التنميااة لعاااين 

، ألقت ا  ك ة اإل صا  الوطنية   الفلكني والرئيساة امل ااركة لفرياق اصاثا  امل اترك      “العاملي
ة، ليااااازا ب سااااااليس  و  بااااني الوكااااااالا املعااااا  ة  اااااراا أزااااداق التنمياااااة املساااااتدام  

مصاادر الكيانااا   تكامال  ”نيسان/أبريل، استمعت اللانة حىل كلمة رئيسية عان موضاو     12

http://undocs.org/ar/E/CN.9/2016/6
http://undocs.org/ar/E/CN.9/2015/6
http://undocs.org/ar/E/CN.9/2015/CRP.1
http://undocs.org/ar/E/CN.9/2016/8
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ألقازاا أنادرو تاا ،     “والتكنولوجياا التقليدية واجلديدة: من التعداداا حىل الكياناا ال خمة
وأيرلناادا  وزااو أسااتاذ  اضاار   جامعااة ساااوث امكتون، اململكااة املتحاادة لثي انيااا العظمااى       

ال اامالية  وأعقكاات كاال كلمااة رئيسااية  لقااة نقااا   اوريااة تااولوى الاارئيس حدارهتااا  وأكااد       
املتكلمون الرئيسيون أن الكياناا السكانية،    د ذاهتا، ت امل م  اراا ذاا أمهياة  امساة     
الساتعراه أزااداق التنمياة املسااتدامة، وأن العديااد مان امل  ااراا األ ارى تسااتلزين اسااتخداين     

ا السااكانية كمااد الا  حضااااًة حىل ذلااو، تاارتكا االجتازاااا السااكانية بالعديااد ماان    الكيانااا
 جوان  التنمية املستدامة 

الكيانااا الدفيرااياة   اساتعماالا  ”وعقدا اللانة  لقة نقا   اورية عان موضاو     
 Globalأدارزا بيل ميلر، من قناة ، “ألغراه السياساا اإلمنائية والتخ يا للثام  ورقدزا

Connections Television   و ااااارك   املناق ااااة أع ااااا  احللقااااة التاليااااة أمسااااا زم: حدواردو ،
كااالرك، عاان مكتاا  رئاايس املكساايوك واالدفاا   ااكولنيكوق، عاان مع ااد ماااكس بالنااو  
للكحااوق الدفيراايااة، أملانياااك وجااون ساايكاما ، عاان زيلااة التخ اايا الوطنيااة، أوغنااداك وتن    

 الياا املتحدة األمريكية   ستارس، عن مع د غولا ر، الو

نيساااان/أبريل، اساااتمعت اللاناااة حىل بياااان أدىل باااو نائااا  رئااايس اجمللاااس      14و   
االقتصادي واالجتمااعي، اريادريو موسايوا ماكااموري  اااا )زمكاابوي(  وقاد أ اار نائا           

السااكانية مسااألة  وريااة ل اامان  قيااق أزااداق التنميااة    الاارئيس ايااو حىل أن ا اام الاادينامياا 
املستدامة  وكان استعراه أسالي  عمل اللاناة أمارا زاماا، ال سايما   رال قارارعي اجلمعياة        

أزاباات اي مااا اجلمعيااة باللاااان الفنيااة اإلساا اين   أعمااال      ، اللاا ين ٧0/1و  68/1العامااة 
 اجمللس واملنتدى السياسي الرايع املستوى املع  بالتنمية املستدامة برعاية اجمللس 

ومن النتائ  الرئيسية الإ توقالت حلي ا اللانة   دورهتاا التاساعة واألربعاني م اروُ       
ساتقكل، اقتاُر  اعتمااد  مان اجمللاس االقتصاادي       قرار ب أن تنظيم وأسالي  عمال اللاناة   امل  

 واالجتماعي، وقرار ب أن املوضو  اصا  للدورة التاسعة واألربعني   

تياا   ”وباإلضااااة حىل ذلااو، قااررا اللانااة أن يكااون موضااو  دورهتااا اصمسااني         
موضااو  دورهتااا  201٧، وأن ُيحااداد   عاااين “اقياكاال العمريااة للسااكان والتنميااة املسااتدامة 

اديااة واصمسااني،   انتظااار أن ُيكااثو   موضااو  اجمللااس االقتصااادي واالجتماااعي لعاااين        احل
ودورة اسااتعراه أزااداق التنميااة املسااتدامة   املنتاادى السياسااي الرايااع املسااتوى         2018

ووااقت اللانة على جدول األعمال امل قت لدورهتا اصمسني وأقراا م رو  التقرير املتعلاق  
 ألربعني بدورهتا التاسعة وا

http://undocs.org/ar/A/RES/68/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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وكانت للدورة التاسعة واألربعني للانة أمهية ذاا  قوني  اقد  اكولت الادورة املارة     
األوىل الإ استعرضت اي ا اللانة أسالي  عمل ا   العقد املاضيك وأجريت عملية االساتعراه  

  حضاااًة حىل ذلاو، ركازا اللاناة للمارة      2030بعد اترة قص ة من تااري  اعتمااد   اة عااين     
( علاى الفصال النااي ع ار مان برناام  العمال        1994ىل   تارخي ا احلديث )أي منا  عااين   األو

  2030نظرا ألمهية األسس الدفيرااية لتنفي  برنام  العمل واستعراه   ة عاين 

وحْذ ت كد الدول األع ا  من جديد والية اللانة   رقد برنام  العمل واستعراضاو   
  حطااار واليتاا ا  2030سااازم   اسااتعراه   ااة عاااين وتنفياا  ، اقااد أكاادا أن اللانااة ست

احلالية  وأكدا الادول األع اا  أي اا أن قاراراا اللاناة ومقرراهتاا ساُيعاد التفااوه ب اأهنا          
وأن املنظماا غ  احلكومية ومنظماا اجملتمع املدي من ذوي الصلة ستقدين مساامهة زاماة     

د تواقال اساتعراه أساالي  عملا ا       أعمال اللاناة  وقاررا الادول األع اا  أن اللاناة قا      
 وعملية استعراض ا  2030ضو  متابعة   ة عاين 

وأكدا الدول األع اا  مان جدياد أن تاواار بيانااا دفيرااياة عالياة اجلاودة وسا لة           
املنال و سنة التوقيت وموثوقة أمر ضروري لوضع   ا سياساا وبرام  تا دي حىل  قياق   

، و ناات 2020أمهيااة جولااة التعااداداا لعاااين     وأكاادا2030برنااام  عماال و  ااة عاااين   
احلكوماا على ب ل ج ود  اقة لتعزيز التسايل املدي وح صا اا األ اوال املدنياة ونظام    
 املعلوماا الصحية، حضااًة حىل القدراا الوطنية الالزمة إلجرا  استقصا اا األسر املعي ية   

لكيانااا املفتو اة تتاي     عالوًة على ذلو، ُ اعت احلكوماا على اعتماد سياسااا ا  
ن ر الكياناا اجلزئية املتا ة للام ور وذاا املرجعية اجليرااية وامليفلة املصدر الإ ت    مان  
مصادر خمتلفة، مع ا تراين السرية  حضااًة حىل ذلو، ُأ ا  علاى السال اا الوطنياة باأن تساخار       

ياا لتحساني الكفاا ة    اع     مصادر الكياناا اجلديدة، ةا اي ا الكيانااا ال اخمة، والتكنولوج  
 الكياناا ومعاجلت ا ون رزا   

وأزابت الدول األع ا  باألمني العاين أن يواقل أعمالاو املوضاوعية املتعلقاة بالساكان      
والتنمية وحد ال مزياد مان التحسايناا علاى ساكل االطاال  علاى الكيانااا الساكانية املصانفة           

املتحادة للساكان حىل أن يواقال أعمالاو      وتواارزا   الوقت املناس   ودعات قاندوق األمام   
  املتعلقة ةساعدة الكلدان   تعزيز األسس الدفيرااية 
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[2016نيسان/أبريل  29]  

 احملتوياا

 الصفحة   الفصل

 8         املسائل الإ تت ل  من اجمللس االقتصادي واالجتماعي الكت اي ا أو الإ ُعرضت عليو - األول 
 8                          معروه على اجمللس العتماد م رو  قرار  -ألف   
 12                          م رو  مقرر معروه على اجمللس العتماد  -با    
 14                               املسائل الإ ُيوجَّو انتكا  اجمللس حلي ا -جيم   

 28                 اختاذ حجرا اا ملواقلة تنفي  برنام  عمل امل لر الدوت للسكان والتنمية - الناي 
الوطنية   املساائل الساكانية: تعزياز األساس الدفيرااياة الاإ تساتند حلي اا         مناق ة عامة  ول اصثة  - النالث 

 31                                       2015  ة التنمية ملا بعد عاين 
مناق اااة عاماااة ب اااأن حسااا اين مساااائل الساااكان والتنمياااة   موضاااو  دورة اجمللاااس االقتصاااادي       -الرابع  

االنتقااال ماان ق ااع  : 2015تنفياا    ااة التنميااة ملااا بعااد عاااين    ”وزااو  2016واالجتماااعي لعاااين  
 33                                        “االلتزاماا حىل  قيق النتائ 

 34                                استعراه س  أعمال اللانة وأسالي  عمل ا - اصامس 
 35                     تنفي  الثام  وبرنام  العمل املقكل لألمانة العامة   جمال السكان - السادس 

 36                               جدول األعمال امل قت للدورة اصمسني للانة - السابع 
 3٧                              اعتماد تقرير اللانة عن دورهتا التاسعة واألربعني - النامن 
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 الفصل األول
املسااائل الااإ تت لاا  ماان اجمللااس االقتصااادي واالجتماااعي الكاات اي ااا       

 الإ ُعرضت عليو   أو
 

 م رو  قرار معروه على اجمللس العتماد    -ألف  
 واالجتماعي باعتماد م رو  القرار التات:توقي اللانة اجمللس االقتصادي  - 1
 

 تنظيم وأسالي  عمل جلنة السكان والتنمية   املستقكل    
 

 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي   
، الا ي قارر اياو أن    2015لوز/يولياو   22املا ر    2015/252حىل مقارر    إذ يشري 

، سا  أساالي    2016تستعره جلنة السكان والتنمية،   دورهتا التاساعة واألربعاني،   عااين    
عملااااا ا، مااااان أجااااال تعزياااااز أثااااار عمااااال اللاناااااة بقااااادر أكاااااث ومساااااامهت ا   اجمللاااااس   

 واالجتماعي،   االقتصادي
ومقااارر   1995لوز/يولياااو  28املااا ر   1995/55حىل قااارار   وإذ يشريريريري اي ريريريا  
، ا اااال عااان قااارار جلناااة الساااكان والتنمياااة    2005تذار/ماااارس  31املااا ر   2005/213
 تذار/ 26املاااااااا ر   2004/2ومقرري ااااااااا  2006أيار/مااااااااايو  10املاااااااا ر   2006/1
 ب أن أسالي  عمل اللانة،   2005نيسان/أبريل  14امل ر   2005/2و  2004 مارس

، 2013أيلول/ساكتمث   20املا ر    68/1عياة العاماة   حىل قرار اجلم وإذ يشري كذلك 
الاا ي دعاات ايااو اجلمعيااة حىل املوا مااة والتنساايق بااني   ااا اللاااان الفنيااة وباارام  عملاا ا،       
و ااددا علااى ضاارورة تعزيااز اجمللااس االقتصااادي واالجتماااعي   املتابعااة املتكاملااة واملنسااقة  

ثااائق اصتاميااة جلميااع ماا لراا األماام املتحاادة الرئيسااية وماا لراا القمااة الااإ تعقاادزا         للو
امليادين االقتصادية واالجتماعية والكيلية وما يتصل هباا مان مياادين، وحذ ي ا  حىل قارار اجمللاس       

، الااا ي أوعاااز ايااو حىل زيلاتاااو الفرعياااة أن تقاااوين  1981لوز/يولياااو  24املاا ر    1981/83
 لااااوز/ 28املاااا ر   1982/50اول أعماقااااا وباااارام  عملاااا ا، وحىل القاااارار  بتر اااايد جااااد

، الاا ي أوقااى ايااو بتر اايد وثااائق وبرنااام  عماال اقيلاااا الفرعيااة للمالااس       1982 يوليااو
املاا ر   1983/163لتمكيناا ا ماان تنفياا  الوالياااا املنوطااة هبااا بصااورة اعالااة، وحىل املقاارر     

يااد الوثااائق الااإ تعااا  مواضاايع متراب ااة     ايمااا يتصاال باادم  أو تو    1983لوز/يوليااو  22
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مت اهبة، وذلو هبدق تر يد حعداد الوثائق، دون التأث  سلكا على جودهتاا التقنياة،  سا      أو
 االقت ا ،  
بالدور الرئيسي الا ي ي ا لع باو اجمللاس    قياق التكامال باني األبعااد          وإذ يعترف 

 النالثة للتنمية املستدامة على ةو متوازن،  
واإلجارا اا األساساية    (1)حىل برنام  عمل امل لر الادوت للساكان والتنمياة    يشريوإذ  

 ،  (2)ملواقلة تنفي  
 كاااانون األول/ 19املااا ر   49/128حىل قااارار اجلمعياااة العاماااة   وإذ يشريريريري اي ريريريا  
العامااة، ماان  ااالل دورزااا   وضااع    ، الاا ي تقاارر ايااو أن ت ااكل اجلمعيااة    1994ديساامث 

السياسة العاماة، واجمللاس االقتصاادي واالجتمااعي، مان  االل دور  املتعلاق بأن ا ة التوجياو          
والتنسيق عموما، وجلنة السكان الإ أعيد تن ي  ا، تليًة  كوميًة دوليًة ثالثياة املساتوى تقاوين    

 بدور أساسي   متابعة تنفي  برنام  العمل،
كااانون األول/   22املاا ر    65/234حىل قاارار اجلمعيااة العامااة     وإذ يشريريري كريريذلك  
، 2014ب أن متابعة نتائ  املا لر الادوت للساكان والتنمياة حىل ماا بعاد عااين         2010ديسمث 

نفي   حىل ماا بعاد   ال ي قررا ايو اجلمعية لديد برنام  العمل واإلجرا اا األساسية ملواقلة ت
 ، وكفالة متابعتو بيره  قيق غاياتو وأزدااو كاملة،  2014عاين 

، 2015أيلول/سااكتمث  25املاا ر   ٧0/1باختاااذ قاارار اجلمعيااة العامااة    وإذ يرحريري  
ي ادد علاى أمهياة تنفيا       ، وحذ“2030 ويال عاملناا:   اة التنمياة املساتدامة لعااين       ”واملعنون 

 ز   اص ة اجلديدة ال مو ة،  
علااى اصااثة الواسااعة الااإ تتمتااع هبااا املنظماااا غاا  احلكوميااة   متابعااة     وإذ يشريري د 

برنااام  العماال واإلجاارا اا األساسااية ملواقاالة تنفياا  ، وعلااى احلاجااة حىل مواقاالة تعزيااز           
م ا القيم اي ا، واقاا للنظااين الادا لي    م اركت ا الفعلية   أعمال جلنة السكان والتنمية وحس ا
 للاان الفنية التابعة للمالس االقتصادي واالجتماعي،  

واإلجاارا اا  (1)برنااام  عماال املاا لر الاادوت للسااكان والتنميااة   يعيريري  كيكيريري  - 1 
، وك لو نتائ  عملياا استعراضو، وويا علماا بالوثاائق اصتامياة    (2)األساسية ملواقلة تنفي  

__________ 

)من ااوراا األماام املتحاادة،  1994ايلول/سريريمتم   13-5كقريريرير امتريريالر الريري وا للاريرينان والتقميريرية  القريريا ر    (1) 
 ، املراق 1(، الفصل األول، القرار A.95.XIII.18رقم املكيع 

 ، املراق 21/2-قرار اجلمعية العامة د ح (2) 
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للم لراا االستعراضية اإلقليمياة املعنياة بالساكان والتنمياة، وي ادد علاى أن تت امن الوثاائق         
اصتامية للم لراا االستعراضية اإلقليمية حر ااداا ختاتب بكال من قاة ايماا يتعلاق بالساكان        

 لكل من قة من املناطق الإ اعتمدا الوثيقة اصتامية املعنيةك   2014والتنمية حىل ما بعد عاين 
تأكيد الوالية الرئيسية للانة الساكان والتنمياة املساتمدة مان قارار       يعي  اي ا - 2 

، ال ي قررا ايو اجلمعية أن تقوين اللانة برقد تنفي  برنام  العمال  49/128اجلمعية العامة 
واستعراضااو وتقييمااو علااى كاال ماان الصااعيد الااوط  واإلقليمااي والاادوت، وتقااد  امل ااورة حىل  

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي   ذلو الصددك  
تأكيااد الاادور احملااوري الاا ي ت اا لع بااو اللانااة   تنساايق         يعيريري  كريريذلك  - 3 

اه وتقييم اإلجرا اا األساسية ملواقلة تنفي  برنام  العمل، ةاا   ذلاو ساد النياراا     استعر
 والتصدي للتحدياا الإ تواجو عملية التنفي ك  

أن اللانة سوق تسازم   متابعاة واساتعراه   اة التنمياة املساتدامة       ياك  - 4 
أن جتساد ال اابع املتكامال      حطار واليت ا احلالياة، وأن مساامهة اللاناة ينكياي      (3)2030لعاين 

 ألزداق التنمية املستدامة، وك لو الصالا الإ تربا ايما بين اك
أن تقااوين اللانااة بتكساايا جاادول أعماقااا وبرنااام  عملاا ا ماان  ااالل     يقريرير  - 5 

تو يااد بنااود جاادول األعمااال وتر اايد الوثااائق والتقااارير ذاا الصاالة دون التااأث  ساالكا علااى   
ق لكااني اللانااة ماان أدا  واليتاا ا بفعاليااة وزيااادة أوجااو التكاماال جودهتااا التقنيااة، وذلااو هبااد

 وجتن  االزدواجيةك  
أن تقااوين اللانااة ةواقاالة اارساات ا احلاليااة املتمنلااة   ا تيااار        يقريرير  اي ريريا  - 6 

موضااو   ااا  وا ااد لكاال دورة ساانوية علااى أساااس التقاادين احملاارز والنيااراا املوجااودة          
ادة ذاا الصاالة بالسااكان والتنميااة اسااتنادا حىل برنااام   والتحاادياا املتكااررة واملسااائل املساات 

، 2030العمال واإلجاارا اا األساسااية ملواقاالة تنفياا   بااوت ة أساار ، مااع مراعاااة   ااة عاااين  
وذلاو بييااة التنفياا  الكاماال جلميااع امل اااين املنوطاة هبااا واملسااامهة   أعمااال اجمللااس االقتصااادي   

  سياق أسالي  عمل ا،  سا  االقت اا ، ماع    واالجتماعي، بوسائل من ا بنا  أوجو التآزر، 
األ     االعتكار املواضيع الإ يركز علي ا سانويا كال مان اجمللاس واملنتادى السياساي الراياع        

 6٧/290املساتوى املعا  بالتنميااة املساتدامة  ات رعايااة اجمللاس، واقاا لقاارار اجلمعياة العامااة        
 ، وذلو   حطار برنام  عمل متعدد السنوااك  68/1وقرارزا  2013لوز/يوليو  9امل ر  

__________ 

  ٧0/1قرار اجلمعية العامة  (3) 
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أن يدرج  ت بند املناق ة العامة بندين ارعيني، يركاز أ ادمها    يقر  كذلك - ٧ 
ى كال مان الصاعيد العااملي واإلقليماي      على اإلجرا اا املتعلقة ةواقلة تنفي  برنام  العمل علا 

 والوط ، بينما يركز اآل ر على املوضو  اصا  للانةك
 يع الدول األع اا  علاى أن تاثز   الكيانااا الاإ تادت هباا  االل          يشجع - 8 

املناق اااة العاماااة اصاااثاا واإلتاااازاا والتحااادياا والااادروس املساااتفادة علاااى الصاااعيدين       
 واإلقليميك   الوط 

مسامهة املنظماا غ  احلكومية وغ زا من اعالياا اجملتمع املادي     يالحظ - 9 
، ويعيااد 2014تنفياا  برنااام  العماال واإلجاارا اا األساسااية ملواقاالة تنفياا   حىل مااا بعااد عاااين 

تأكيااد ضاارورة مواقاالة حع ائ ااا الفرقااة للم اااركة م اااركة اعليااة   أعمااال اللانااة، واقااا  
املااا ر   1996/31تصاااادي واالجتمااااعي ولقااارار اجمللاااس   للنظااااين الااادا لي للمالاااس االق 

 ك1996لوز/يوليو  25
حىل األمانااة العامااة أن تواقاال، بالتعاااون مااع قااندوق األماام املتحاادة    يطلريري  - 10 

للسكان وج اا معنياة أ ارى، عقاد اجتماعااا للخاثا  وح اطااا تقنياة غا  رمسياة ب اأن           
 السنوية للانةك   املوضو  اصا  قكل انعقاد كل دورة من الدوراا

حىل مكت  اللانة أن تك ل كال اجل اود املمكناة لتحساني االتصااالا       يطل  - 11 
مع الدول األع ا  بوسائل من  لت ا تعميم  اضر اجتماعاتو    كل تراكمي علاى أع اا    

 أياين من االجتما ك   10اجملموعاا اإلقليمية املعنية   غ ون 
أن القاراراا واملقارراا الصاادرة عان اللاناة سايتم التفااوه ب اأهنا،          ياك  - 12 

وأن نتااائ  املناق اااا ب ااأن املوضااو  اصااا  سااتظل تت اامن توقااياا موضااوعية وعمليااة     
املنحى من أجل تعزيز تنفي  برنام  العمال واإلجارا اا األساساية ملواقالة تنفيا   حىل ماا بعاد        

  واا الالزمة   ز ا الصددك  ، وي اع املكت ع على اختاذ اص2014عاين 
علاى أمهياة قيااين اجملموعااا اإلقليمياة بتر اي  انلي اا   أقار  وقاات          يشري د  - 13 

اكن،   موعد أقصا  ت ر يوين من الادورة السانوية،  اس تسا  عملياة انتخاا  األع اا           
باا لو  مكتاا  الاادورة املقكلااة عنااد ا تتاااين الاادورة الرازنااة  ساا  املواعيااد احملااددة، وتتيساارع     
 امل اركة الفعلية جلميع أع ا  املكت     يع مرا ل عملية التح   للدورة املقكلةك  

اللاااانا اإلقليميااة لألماام املتحاادة علااى مواقاالة حساا ام ا   أعمااال      يشريريجع - 14 
اللانة، وذلو بالتعاون، عند االقت اا ، ماع املنظمااا احلكومياة الدولياة األ ارى، وال سايما        

 مية، ومع كياناا األمم املتحدة األ رىك  املنظماا اإلقلي
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تأكيااد األدوار التكميليااة الااإ تقااوين هبااا  ااعكة السااكان التابعااة إلدارة       يعيريري  - 15 
ال  ون االقتصادية واالجتماعية   األمانة العامة وقاندوق األمام املتحادة للساكان،   حطاار      

 لع هبا اللانةك  الوالية القائمة لكل من ما،   دعم كفا ة األعمال الإ ت  
أنو جياوز للاناة، بناا  علاى طلا  الادول األع اا ، مواقالة اساتعراه           يقر  - 16 

    2030أسالي  عمل ا   ضو  عملية متابعة واستعراه   ة التنمية املستدامة لعاين 
  

 م رو  مقرر معروه على اجمللس العتماد  -با   
 ماد م رو  املقرر التات:  توقي اللانة اجمللس االقتصادي واالجتماعي باعت - 2

 
تقرياار جلنااة السااكان والتنميااة عاان دورهتااا التاسااعة واألربعااني وجاادول األعمااال    

 *امل قت لدورهتا اصمسني
 

 حن اجمللس االقتصادي واالجتماعي: 
 ك  (4)ويا علما بتقرير جلنة السكان والتنمية عن دورهتا التاسعة واألربعني )أ( 
األعماااال امل قااات للااادورة اصمساااني للاناااة بصاااييتو    يواااااق علاااى جااادول   ) ( 
 أدنا :   الواردة

 
 جدول األعمال امل قت  

  (5)انتخا  أع ا  املكت  - 1 
 حقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أ رى  - 2 

 
 الوثائق    

 جدول األعمال امل قت للدورة اصمسني للانة  
 م كرة من األمانة العامة ب أن تنظيم أعمال الدورة    

__________ 

 لالطال  على املناق ة، انظر الفصل النامن  * 
 ( E/2016/25) 5  امتلحق  قم 2016الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي   (4) 

، عقادا اللاناة،   2005تذار/ماارس   31املا ر    2005/213واقا ملقرر اجمللاس االقتصاادي واالجتمااعي     (5) 
لسة األوىل من دورهتا اصمساني لياره وا اد زاو انتخاا  الارئيس       اور ا تتاين دورهتا التاسعة واألربعني، اجل 
 من النظاين الدا لي للاان الفنية للمالس  15اجلديد وسائر أع ا  املكت ، واقا للمادة  
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 املناق ة العامة: - 3 
اختااذ حجارا اا ملواقالة تنفيا  برنااام  عمال املا لر الادوت للسااكان         )أ(  

 والتنمية على الصعد العاملي واإلقليمي والوط ك
املوضاو  اصااا  للاادورة اصمسااني للاناة اسااتنادا حىل برنااام  عماال    ) (  

 الدوت للسكان والتنمية واإلجرا اا الرئيسية ملواقلة تنفي   امل لر 
 

 الوثائق    
 تقرير األمني العاين عن موضو  الدورة اصمسني للانة  
تقرير األماني العااين عان رقاد الاثام  الساكانية، ماع التركياز علاى موضاو              

 الدورة اصمسني للانة
من أجل املساعدة   مواقلة تنفيا   تقرير األمني العاين عن تداق املوارد املالية   

 برنام  عمل امل لر الدوت للسكان والتنمية
 تنفي  الثام  وبرنام  العمل املقكل لألمانة العامة   جمال السكان  - 4 

 
 الوثائق    

تقرياار األمااني العاااين عاان تنفياا  الااثام  وساا  العماال   جمااال السااكان             
 ال  ون االقتصادية واالجتماعية:  عكة السكان، حدارة 2016 عاين

: 2019-2018م كرة من األمني العاين عن م رو  برناام  العمال للفتارة      
، ال اااا ون االقتصااااادية ٧، السااااكان، ماااان الثنااااام  5الثنااااام  الفرعااااي 

 واالجتماعية
 جدول األعمال امل قت للدورة احلادية واصمسني للانة  - 5 

 
 الوثائق    

عامااة تت اامن جاادول األعمااال امل قاات للاادورة احلاديااة ماا كرة ماان األمانااة ال  
 للانة واصمسني

 اعتماد تقرير اللانة عن أعمال دورهتا اصمسني  - 6 
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 املسائل الإ ُيوجَّو انتكا  اجمللس حلي ا   -جيم  
يوجَّو انتكا  اجمللس حىل القرار التاات الا ي اخت تاو اللاناة وحىل املقاررين التااليني اللا ين         - 3

 اخت هتما اللانة أي ا:  
 

 2016/1القرار   
 *2030تعزيز األسس الدفيرااية الإ تستند حلي ا   ة التنمية املستدامة لعاين   

 إن جلقة الانان والتقمية  
واإلجارا اا األساساية    (6)حىل برناام  عمال املا لر الادوت للساكان والتنمياة       إذ كشري 

 ، وحىل القراراا السابقة الصادرة عن جلنة السكان والتنمية،  (٧)ملواقلة تنفي  
حىل نتائ  االجتماعااا الرايعاة املساتوى واملا لراا وما لراا القماة        وإذ كشري اي ا 

 (8)2005دة، ةااا اي ااا نتااائ  ماا لر القمااة العاااملي لعاااين   ذاا الصاالة الااإ عقاادهتا األماام املتحاا 
 ،  (9)وحعالن ومن اج عمل بياني

، 2015أيلول/ساااكتمث  25املااا ر   ٧0/1قااارار اجلمعياااة العاماااة  وإذ كعيريريري  كيكيريريري  
الاا ي اعتماادا ايااو اجلمعيااُة ، “2030 وياال عاملنااا:   ااة التنميااة املسااتدامة لعاااين  ”املعنااون 

جمموعة من األزداق والياياا العاملية ال املة والكعيدة املدى املتعلقاة بالتنمياة املساتدامة، الاإ     
تركز على الناس وتف ي حىل التحول، والتزمت بالعمل دون كلل من أجال تنفيا  زا   اص اة     

قااور  وأبعاااد ،  ، واعترااات بااأن الق ااا  علااى الفقاار  ميااع      2030بالكاماال ولااول عاااين   
غااع عنااو لتحقيااق التنميااة  ذلااو الفقاار املاادقع، زااو أكااث  ااد يواج ااو العااا  و اارط ال    ةااا

االقتصااادي واالجتماااعي   -املسااتدامة، والتزماات بتحقيااق التنميااة املسااتدامة بأبعادزااا النالثااة    
ر علاااى ةاااو متاااوازن ومتكامااال، وباالساااتناد حىل اإلتاااازاا الاااإ  ققااات   حطاااا  -والكيلاااي 

   ُينفو  من تلو األزداق،   األزداق اإلمنائية لأللفية والسعي حىل استكمال ما

__________ 

 لالطال  على املناق ة، انظر الفصل الناي  * 
)من ااوراا األماام املتحاادة،  1994أيلول/سااكتمث  13-5 كقريريرير امتريريالر الريري وا للاريرينان والتقميريرية  القريريا ر   (6) 

 ، املراق 1الفصل األول، القرار  (،A.95.XIII.18رقم املكيع 
 ، املراق 21/2 - قرار اجلمعية العامة د ح (٧) 
  60/1قرار اجلمعية العامة  (8) 
)من اوراا األمام املتحادة،     1995ايلول/سريمتم    15-4كقرير امتريالر العريامتي الرا ريع امتعريمل  ريامترا    رييج          (9) 

 ، املراقان األول والناي 1القرار  الفصل األول، (،A.96.IV.13رقم املكيع 
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 2015 لوز/يولياو  2٧املا ر    69/313قارار اجلمعياة العاماة     وإذ كعي  اي ا كيكي  
ث لتمويال التنمياة، الاإ ت اكل     ب أن   ة عمل أديس أبابا الصاادرة عان املا لر الادوت النالا     

وتدعم ا وتكمل ا وتسااعد   توضاي     2030جز ا ال يتازأ من   ة التنمية املستدامة لعاين 
سااياق غاياهتااا املتعلقااة بوسااائل التنفياا  ماان  ااالل سياساااا وحجاارا اا عمليااة، وتعيااد تأكيااد 

 ياع املساتوياا    االلتزاين السياسي القاوي بالتصادي لتحادي التمويال وهتيلاة بيلاة مواتياة علاى        
 لتحقيق التنمية املستدامة، برو  من ال راكة والت امن على الصعيد العاملي،  

حىل اتفاق باريس املثعين   حطاار اتفاقياة األمام املتحادة اإلطارياة ب اأن تيا          وإذ كشري 
 ،  (10)املنا 

األطاراق  والتزامااا الادول    (11)حىل اإلعاالن العااملي حلقاوق اإلنساان     وإذ كشري اي ا 
، والع ااد الاادوت اصااا  باااحلقوق   (12)  الع ااد الاادوت اصااا  باااحلقوق املدنيااة والسياسااية   

، واتفاقياااة الق اااا  علاااى  ياااع أ اااكال التميياااز ضاااد (12)االقتصاااادية واالجتماعياااة والنقااياااة
، واالتفاقياة  (15)، واتفاقية  قوق األ اخا  ذوي اإلعاقاة  (14)، واتفاقية  قوق ال فل(13)املرأة
، واالتفاقية الدولية حلماية  قاوق  ياع   (16)لية للق ا  على  يع أ كال التمييز العنصريالدو

 ،  (1٧)العمال امل اجرين وأاراد أسرزم

تستر ااد ةقاقااد ميناااق األماام املتحاادة ومكادئااو،   2030بااأن   ااة عاااين  وإذ كاريريلم 
عااملي حلقاوق اإلنساان،      ذلو اال تراين التاين للقانون الدوت، وبأهنا ترتكز على اإلعاالن ال  ةا

ونتاائ  ما لر القمااة    (18)واملعازاداا الدولياة حلقاوق اإلنسااان، وحعاالن األمام املتحادة لأللفيااة      
 ،  (19)، وبأهنا هتتدي بصكوك أ رى منل حعالن احلق   التنمية2005العاملي لعاين 

__________ 

 ، املراق 21 -ين أ 1، املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1انظر الوثيقة  (10) 
 ( 3 - لف )دأ 21٧قرار اجلمعية العامة  (11) 
 (، املراق 21-ألف )د 2200انظر قرار اجلمعية العامة  (12) 
  203٧8، الرقم 1249، اجمللد جمموعة امتعا  اتاألمم املتحدة،  (13) 
  2٧531، الرقم 15٧٧املرجع نفسو، اجمللد  (14) 
  44910، الرقم 2515املرجع نفسو، اجمللد  (15) 
  9464، الرقم 660املرجع نفسو، اجمللد  (16) 
  39481، الرقم 2220املرجع نفسو، اجمللد  (1٧) 
  55/2قرار اجلمعية العامة  (18) 
 ، املراق 41/128قرار اجلمعية العامة  (19) 
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 تقريااار األماااني العااااين عااان املعاااا  الرئيساااية لعملياااة املتابعاااة    وإذ كيخريريريذ ع اعتما  ريريريا 
، وحذ تساالم بااأن حتا ااة (20)واالسااتعراه علااى الصااعيد العاااملي ب ااكل متسااق وناااجع و ااامل 

بياناا مصانافة وعالياة اجلاودة وحمكانياة احلصاول علي اا مساألة ضارورية لقيااس التقادين احملارز            
 قو   قيق أزداق التنمية املستدامة،  

نساان واحلريااا   أناو ينكياي تعمايم تعزياز و اياة وا تاراين  قاوق اإل        وإذ كعي  كيكي  
األساسية للاميع، وزي  قاوق و ريااا عاملياة وغا  قابلاة للتازئاة ومتكاالاة ومتراب اة،           
  يع السياساا والثام  الرامية حىل الق ا  على الفقر، وينكيي قا أن  قوق التنمية املستدامة،

أن التنميااة املسااتدامة زاادق أساسااي    ااد ذاتااو وأن التنميااة  وإذ كعيريري  اي ريريا كيكيريري  
املستدامة لنال،   جوانكا ا االقتصاادية واالجتماعياة والكيلياة، عنصارا رئيسايا   اإلطاار العااين          

 لألمم املتحدة،  
أن الق ا  على الفقر  مياع قاور  وأبعااد ، ةاا   ذلاو الفقار        وكيك  جم دا كذلك 

 غع عنو لتحقيق التنمية املستدامة،   واج و العا  و رط الاملدقع، زو أكث  د ي
االلتزاين بتحقيق املساواة بني اجلنسني ولكني كل النسا  والفتيااا     وإذ كعي  كيكي  

، وحذ ت اادد علااى أنااو ال فكاان  قيااق كاماال اإلمكاناااا   2030برنااام  العماال و  ااة عاااين  
الك رية و قيق التنمية املستدامة حذا رلات النساا  والفتيااا  رومااا مان التمتاع ب اكل تااين         

  املتا ااة أمااام ن، وحذ ت اادد أي ااا علااى أنااو ينكيااي أن وقااوق اإلنسااان اصاقااة هباان وبااالفر
 ترين السياساُا املتعلقة بالسكان وبالتنمية املساتدامة و اع واساتخداين الكيانااا الاواردة اي اا       

  قوقع اإلنسان وأن تسعى حىل لكني النسا  والفتياا، دون لييز من أي نو ،  
ت للسااكان والتنميااة واالسااتاابة  علااى أمهيااة  ايااة حتااازاا املاا لر الاادو   وإذ كشريري د 

للتقدين احملرز والتصدي للنياراا والتحادياا املتكاررة واملساائل النا الة ذاا الصالة بالساكان        
والتنمية وبكيلاة التنمياة املاتي ة، وحذ تسالم باأن برناام  العمال واإلجارا اا األساساية ملواقالة           

  العمل بفعالية وبسارعة وب اكل   تنفي   قد وضعت أسس التنمية املستدامة، وبأن تنفي  برنام
الااإ لاان تتاارك أي أ ااد يتخلااف      2030تاااين سيساا م حىل  ااد كااك    تنفياا    ااة عاااين       

 الرك ، عن
بوجااود أكااث جياال ماان املاارازقني وال ااكا  علااى اإلطااالق   التاااري ،       وإذ كاريريل م 

م وتتكااين  وتدرك أن ا تالق االجتازاا الدفيرااية واقياكل العمرية ي ثر مكا ارة علاى  يااهت   

__________ 

 (20) A/70/684  
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تثااار  علااى التنميااة،  ساا  الظااروق السااائدة   كاال بلااد، و ساا   ااام االسااتنماراا       
الالزمااة ل اامان قااحة ومنااا  أجيااال احلاضاار واملسااتقكل، وحذ تاادرك تييااار قاادراا املاارازقني      
وال ااكا  وا تياجاااهتم ومسااامهاهتم والتحاادياا الااإ يواج وهنااا، وأن تصاانيفاا وتعاااريف       

 واقا للت ريعاا الوطنية لكل بلد،   الفلاا العمرية ختتلف
علااى أن ق ااايا السااكان متراب ااةي بالتنميااة املسااتدامة علااى الصااعيد دون       وإذ كشريري د 

الوط  والاوط  واإلقليماي والعااملي ااا يت لا  اتكاا  هنا  ُي ارك العدياد مان اجل ااا املعنياة             
تخداين الكياناااا ويكااون ذا ُبعااد دوت، وحذ تقاار ب اارورة حدماااج الاادينامياا السااكانية واساا      

املتعلقة بالسكان   التخ يا اإلمنائي، ةا   ذلاو تاداعياهتا علاى  قاوق اإلنساان والكراماة،       
ونوعيااة احلياااة، والق ااا  علااى الفقاار، علااى  يااع املسااتوياا، لكااي يتسااع  قيااق التنميااة           

   املستدامة، مع التركيز ب كل  ا  على ا تياجاا الفلاا األكنر اقرا وتلاو الاإ تكاون   
 أوضا  قعكة،

ة توا  املزيد من التمويل لتي ية التكااليف احلالياة واال تياجااا    رحىل ضرو وإذ كشري 
النا لة   جمال الوقاياة مان متالزماة نقاب املناعاة املكتسا  وتاوا  العاالج والرعاياة والادعم           

 للمصابني، وك لو إلجرا  احوقاا الك ف عن سرطان اجل از التناسلي وعالجو،  
بأنااو فكاان احلااد بدرجااة كااك ة ماان  اااالا االعااتالل الصااحي والواياااا   كاريريلموإذ  

النا ة عن اإلقابة باملالريا ومره ا وس زيكا واألماراه األ ارى املنت ارة عاث النواقال        
 يااع أةااا  العااا ، وال ساايما   قاافوق النسااا  واألطفااال واملاارازقني وال ااكا ، عاان طريااق  

ارد الكاايااة حذا   تنقيااف اجلم ااور وتوعيتااو وحتا ااة اصاادماا   االلتاازاين السياسااي ورقااد املااو 
 الصحية املناسكة، وال سيما   الكلدان الإ تتوطن اي ا ز   األمراه،

باأن الصاحة  ارط مساكق لتحقياق التنمياة االقتصاادية واالجتماعياة،          وإذ كالم اي ا 
طا جوزرياة لتحقياق العدالاة    وتدرك أن الصحة اجلنسية واإلتابية واحلقوق اإلتابياة ُتعادا  ارو   

 االجتماعية والواا  بااللتزاماا العاملية واإلقليمية والوطنية املتعلقة بالتنمية املستدامة،
حىل التحااادياا اصاقاااة الاااإ تواج  اااا النساااا  والفتيااااا   الساااياقاا      وإذ كشريريريري 

ياة  صاوقن   اإلنسانية، ومن بين ا تزايد   ر تعرض ن للعناف الكادي واجلنساي، وتادي حمكان    
علااى  اادماا الرعايااة الصااحية األساسااية، ةااا   ذلااو  اادماا الصااحة اجلنسااية واإلتابيااة    
والتعليم وغ  ذلو من اصدماا االجتماعياة، وحذ تسالم بأمهياة  اع بيانااا عالياة اجلاودة          

 السياقاا اإلنسانية، مع ا تراين السِّرية،
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حذ ُتساال م بااأن اقااارة جتلاا  الفاار    بالصاالة اقامااة بااني اقااارة والتنميااة و   وإذ ُكقريرير 
والتحااادياا علاااى الساااوا  للكلااادان األقااالية وبلااادان العكاااور وبلااادان املقصاااد وللم ااااجرين    
وللماتمااع العاااملي، وحذ تساال م أي ااا ةساا ولية الاادول عاان التعزيااز واحلمايااة الفعااالني حلقااوق    

رين، وال ساايما اإلنسااان واحلرياااا األساسااية جلميااع امل اااجرين، أيااًا كااان وضااع م كم اااج    
  قوق اإلنسان واحلرياا األساسية للنسا  واألطفال،  

أنو قد ازداد  ام اقارة ون اق ا وتعقيدزا وتأث زاا منا  اعتمااد برناام       وإذ ك  ك 
عمل امل لر الدوت للسكان والتنمية وأن اقارة مسة متأقالة مان مسااا عاا  ت ا    التعاو        

الجتماعيااة والنقااياة والدفيراايااة والسياساية والكيليااة  يع ااا   تا دي ايااو العوامال االقتصااادية وا  
 دورًا زامًا،  

على أنو جي  أن ت كل حتا اة بيانااا دفيرااياة مصانافة وموثوقاة وجيادة        وإذ كش د 
النوعية وس لة املنال و سنة التوقيت  ورع تركيز أي ج ود ترمي حىل تعزيز النظم اإل صاائية  

امل لر الدوت للسكان والتنمية ومان أجال اساتعراه التقادين احملارز      من أجل استعراه ومتابعة 
ةو  قيق أزاداق التنمياة املساتدامة، وحذ ت ادد أي اا علاى أمهياة  اع و ليال ون ار بيانااا            
وح صا اا سكانية مصنَّفة  س  الد ل، ونو  اجلنس، والسان، والعارق، واألقال اإلثا ،     

ا  وغاا  ذلااو ماان اصصااائب امل مااة   السااياقاا  ووضااع اقااارة، واإلعاقااة، واملوقااع اجلياار 
 الوطنية لصياغة السياساا    يع الكلدان،  

أمهياة املنظمااا غا  احلكومياة وغ زاا مان اجل ااا الفاعلاة مان اجملتماع            وإذ كالحظ 
املادي   الناا وه بتنفيا  برنااام  العمال واإلجاارا اا األساساية ملواقاالة تنفيا  ، ةااا   ذلااو      

لياا احلالية واستك اق مصادر جديادة للكيانااا وتكنولوجيااا جديادة جلماع      باستخداين اآل
 الكياناا،
باالعتمااد علاى نقااط ان االق      2030أن الكلدان ستنفو    ة عااين   وإذ كالحظ اي ا 

خمتلفااة ماان  يااث مسااتوياا اصصااوبة والواياااا والنمااو احل ااري وعاادد األ ااخا  الاا ين     
حتاجون   هنايااة امل اااق حىل أ ااكال خمتلفااة ماان   ساايلتحقون بفلااة عماار املساانني والاا ين سااي  

الدعم، وأنو ينكيي لالستراتياياا الوطنياة أن تأ ا    احلساكان زا   احلقاائق الدفيرااياة مان        
 ،2030أجل  ديد املوارد الالزمة لتحقيق أزداق   ة عاين 

علاااى أن تعاااداداا الساااكان واملسااااكن هتااادق حىل تولياااد ح صاااا اا      وإذ كشريريري د 
نَّفة قيِّماة هبادق تقيايم  الاة النساا  والرجاال وخمتلاف الفلااا الساكانية، منال           وم  راا مص

الفتيااان والفتياااا، واملاارازقني وال ااكا ، واملساانني، واجملتمعاااا احملليااة، وال ااعو  األقاالية،   
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والسكان املنحادرين مان أقال أاريقاي، واأل اخا  ذوي اإلعاقاة، وامل ااجرين، والالجالني،         
 خا  عدفي اجلنسية، وهبدق تقيايم الاتي اا الاإ ت ارأ علاى  الاة       وامل ردين دا ليا، واأل

 تلو الفلاا،  
بااأن استقصااا اا األساار املعي ااية قااد  ااكلت مصاادرا رئيساايا للكياناااا    وإذ كعتريريرف 

املسااتخدمة   التخ اايا اإلمنااائي وتقرياار السياساااا العامااة، وبااأن ال لاا  علااى الكياناااا          
ي اية سايزداد مان أجال تقيايم التقادين احملارز قاو  تنفيا           املستمدَّة من استقصا اا األسار املع 

 وتقييم النيراا والتحدياا املاثلة أماين تنفي زا،   2030  ة عاين 
حىل أن ح ااراز املزيااد ماان التقاادين قااو  تنفياا  برنااام  العماال واإلجاارا اا  وإذ كشريريري 

املتصاالة  األساسااية ملواقاالة تنفياا   وسااائر أزااداق التنميااة املسااتدامة، وملواج ااة التحاادياا       
بالسكان والتنمية على الصعيد اإلقليمي والوط  واحمللي، ستت ل  با ل ج اود  اقاة لتعزياز     
نظااام التساااايل املااادي وح صاااا اا احلالاااة املدنياااة، ونظااام املعلومااااا الصاااحية، وكااا لو      
التعااداداا، واستقصااا اا األساار املعي ااية، وساااالا السااكان، ومصااادر الكياناااا اإلداريااة    

لة، وتنمية قادراا امل سسااا واآلليااا الوطنياة املعنيااة علاى تولياد و ليال         األ رى ذاا الص
ون ر بياناا دفيرااية مصنَّفة عالية اجلودة، نوعياة وكمياة، وسا لة املناال، و سانة التوقيات،       
وموثوقة من  يع املصادر املتا ة، مع ضمان ا تراين السرية، وذلو  سا  االقت اا ، لرقاد    

 ملسا لة،  التقدين احملرز وضمان ا
بتقريار األماني العااين عان تعزياز األساس الدفيرااياة الاإ تساتند حلي اا            وإذ حتريي  علمريا   

، وتقرير األماني العااين عان الاثام  واملساتحدثاا املكتكارة       (21)2015  ة التنمية ملا بعد عاين 
و  ااة لتعزيااز قاعاادة األدلااة الدفيراايااة لتنفياا  برنااام  عماال املاا لر الاادوت للسااكان والتنميااة  

 ،  (22)2030التنمية املستدامة لعاين 
واإلجارا اا   (6)برنام  عمل امل لر الدوت للسكان والتنمياة  كاك  من ج ي  - 1 

، ا ااال عاان نتااائ  عملياااا استعراضااو، و اايا علمااا بالوثااائق     (٧)األساسااية ملواقاالة تنفياا   
أن الوثااائق اصتاميااة اصتاميااة ملاا لراا االسااتعراه اإلقليميااة للسااكان والتنميااة، وت اادد علااى  

ب ااأن السااكان  اقاة بكاال من قااة بعينا ا   ملا لراا االسااتعراه اإلقليمياة تت اامن حر اااداا   
 ك  الإ اعتمدا الوثيقة اصتامية املعنياةملناطق كل من قة من ابالنسكة ل 2014والتنمية بعد عاين 

__________ 

 (21) E/CN.9/2016/3  
 (22) E/CN.9/2016/4  

http://undocs.org/ar/E/CN.9/2016/3
http://undocs.org/ar/E/CN.9/2016/4


E/2016/25 

E/CN.9/2016/9 

 

16-07104 20/40 

 

احلاق السايادي لكال بلاد   تنفيا  توقاياا برناام          كاك  من ج يري  اي ريا   - 2 
لعمل أو املقتر اا األ رى الواردة   ز ا القرار، ةا يتسق مع القوانني واألولوياا اإلمنائياة  ا

الوطنية، و  رل اال تراين التااين ملختلاف القايم الدينياة واأل القياة واصلفيااا النقااياة ل اعكو،         
 وطكقًا حلقوق اإلنسان املعترق هبا دوليًاك

ام  العمال واإلجارا اا األساساية ملواقالة     على أن التنفي  الكامل لثن كش د - 3 
، مرتكا ارتكاطا ع ويا باجل ود املك ولاة علاى   (9)تنفي  ، وك لو إلعالن ومن اج عمل بياني

الصعيد العاملي للق اا  علاى الفقار  مياع قاور  وأبعااد ، ولتعزياز  قاوق اإلنساان و ايتا ا           
ن الادينامياا الساكانية ذاا أمهياة    وا ترام ا، و قيق التنمية املساتدامة، وت ادد أي اا علاى أ    

و  اة عمال    (23)2030بالية بالنسكة للتنمية، ةا   ذلو لتحقيق   ة التنمية املستدامة لعااين  
 ك  (24)أديس أبابا الصادرة عن امل لر الدوت النالث لتمويل التنمية

الاإ تعرقال    ب رورة التصدي أل كال عدين املساواة والتميياز املساتمرة    كالم - 4 
قياق أزااداق وغايااا برنااام  العماال واإلجارا اا األساسااية ملواقاالة تنفيا  ، م مااا كاناات      

 دوااع ا، وال سيما لتلو الإ تتعره قا الفلاا الإ تعيش   أوضا  قعكةك
أن حتا ااة بياناااا دفيراايااة مصاانَّفة عاليااة اجلااودة وساا لة    مريرين ج يريري  كاكريري  - 5 

رورية للتخ ايا للسياسااا والاثام  الرامياة حىل     املنال، و سنة التوقيات، وموثوقاة مساألة ضا    
ولتنفيا  زا   السياسااا والاثام ، ولقيااس التقادين        2030 قيق برناام  العمال و  اة عااين     

احملرز قو  التنفي  وتقييم النيراا والتحدياا املتكررة املاثلة أماين التنفيا ، مان أجال ضامان     
 عدين حغفال أي أ دك  

تقاادين احملاارز قااو  تنفياا  برنااام  العماال،     احلكوماااا علااى رقااد ال   حتريري  - 6 
واإلجاارا اا األساسااية ملواقاالة تنفياا  ، وأزااداق التنميااة املسااتدامة علااى الصااعد اإلقليمااي        
والااوط  واحمللااي، وعلااى باا ل ج ااود  اقااة،   زاا ا الصاادد، لتعزيااز نظاام التسااايل املاادي    

 سساااا واآللياااا وح صااا اا احلالااة املدنيااة، ونظاام املعلوماااا الصااحية، وتنميااة قاادراا امل 
الوطنية املعنياة على توليد و ليل ون ر بياناا دفيرااياة مصانَّفة عالياة اجلاودة، وسا لة املناال،       
و سنة التوقيت، وموثوقة مان  ياع مصاادر الكيانااا الرمسياة املتا اة، ومان بينا ا التعاداداا          

ان، والسااالا  السكانية، والتسايل املدي، واستقصا اا األسار املعي اية، وسااالا الساك    
اإلدارياة األ ارى ذاا الصالة، ماع ضامان ا تاراين السارية، مان أجال وضاع وتنفيا  سياسااا             

__________ 

  ٧0/1قرار اجلمعية العامة  (23) 
 ، املراق 69/313قرار اجلمعية العامة  (24) 
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سكانية وحمنائية مساتدامة و ااملة للامياع  تارين  قاوق اإلنساان وتعزززاا و مي اا، وهتادق          
 لتحقيق املساواة بني اجلنسني ولكني النسا  والفتيااك  

ناااا اإلداريااة، ُتعتكعاار الكياناااا املتصاالة    علااى أنااو ماان بااني  يااع الكيا    كشريري د - ٧ 
بالصحة األكنر أمهيًة للتنفي  الكامل والفعال ملن اج عمل بياني وبرناام  عمال املا لر الادوت     
للسااكان والتنميااة ول اامان  صااول اجلميااع علااى  اادماا الصااحة اجلنسااية واإلتابيااة وعلااى  

لااى تعزياز ُنظاام حدارة املعلوماااا  احلقاوق اإلتابيااة، و اث الاادول األع ااا  واجل ااا املعنيااة ع   
 الصحيةك
احلكوماااا واملنظماااا الدوليااة، ةااا اي ااا م سساااا منظومااة األماام    كشريريجع - 8 

املتحدة، وامل سساا املالية الدولية، وغ زا من اجل اا املعنياة، علاى مسااعدة الكلادان النامياة      
على معاجلاة النياراا والتحادياا املتصالة بق اايا الساكان والتنمياة والتياي اا الاإ ت ا دزا           

ملساعداا التقنية وبنا  قدراهتا من أجل التعايل بتنفي  برنام  العمال  الكيلة اإلمنائية عن طريق ا
 واإلجرا اا األساسية ملواقلة تنفي  ك  

علااى أن تعااداداا السااكان واملساااكن ت ااكل بالنسااكة لكاال بلااد        كشريري د - 9 
جمملو ولكل من قة حدارية ايو مصادرا مان املصاادر الرئيساية للكيانااا الالزماة لصاياغة وتنفيا          

ياساااا والااثام  الراميااة حىل  قيااق أمااور ماان بيناا ا التنميااة املسااتدامة ال اااملة للاميااع         الس
والق ا  على الفقر و قيق املساواة بني اجلنسني ولكني النسا  والفتياا، ولرقد اعالية تلاو  

 السياساا والثام ك  
علاااى أمهياااة الثناااام  العااااملي لتعاااداداا الساااكان واملسااااكن لعااااين     كشريريري د - 10 
، 2030بالنسكة للتخ يا للثام  اإلمنائية ولتقييم ا، و اقة   سياق   ة عااين   (25)2020
 ، وتدعو الدول األع ا  واجملتمع الدوت حىل تقد  الدعم الكامل ق ا الثنام ك  2030
احلكومااا علاى تعزياز الانظم القائماة للتساايل ال اامل واملوثاوق و           حت  - 11 

وال ااالق والواياااا، وغاا  ذلااو ماان األ ااداق املتصاالة   الوقاات املناساا  للااوالداا والاازواج
باحلالة املدنية، من أجل ربا تسايل األ داق املتصلة باحلالة املدنية بننتااج ح صاا اا احلالاة    
املدنيااة ولتقياايم و سااني، مااع ماارور الوقاات، تي يااة الكياناااا الااإ تولاادزا زاا   الاانظم ودقتاا ا  

املادي جلماع معلومااا عان أساكا  الواااة، واقاا        و سن توقيت ا، ولتعزيز استخداين التساايل  
 للتصنيف الدوت لألمراه ال ي وضعتو منظمة الصحة العامليةك  

__________ 

  2015/10انظر قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  (25) 
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 يع الدول األطراق على تكنيف ج ودزا مان أجال التقياد بالتزاماهتاا      حت  - 12 
للمحااظااة علااى زويااة ال فاال، ةااا   ذلااو جنساايتو وامسااو  (14)ةوجاا  اتفاقيااة  قااوق ال فاال

وقالتو العائلية، على النحو ال ي يقر  القانون، وت كر الدول بالتزام اا بتساايل والدة  ياع    
األطفااال دومنااا لييااز ماان أي نااو ، ةااا   ذلااو تسااايل املواليااد املتااأ ر، وب اامان حتا ااة         

وسريعة واعالة جماًنا أو بتكلفة ززيادة، واقاا   حجرا اا التسايل للاميع بسكل ميسرة وبسي ة 
 من أزداق التنمية املستدامة املتعلقة بتوا  زوية قانونية للاميعك 9-16للياية 

على أمهية  ع ون ر بياناا مصنفة  س  ناو  اجلانس وح صاا اا     كش د - 13 
 غا  مداوعاة   ب أن احلد األدىن مان امل  اراا اجلنساانية، منال أعماال الرعاياة والعمال املا ت        

األجاار، وامل اااركة   القااوة العاملااة وغاا  ذلااو ماان امل  ااراا املتعلقااة بالوضااع االجتماااعي    
واالقتصادي، وعن امل اركة   احلياة السياسية واالقتصادية واالضا ال  باأدوار قيادياة اي اا،     

اعتمادهتا  وب أن اجملموعة األساسية من امل  اراا املتعلقاة باالعنف ضاد النساا  والفتيااا الاإ        
، ةااا   ذلااو ب ااأن املمارساااا ال ااارة ماان قكياال زواج     2013اللانااة اإل صااائية   عاااين  

األطفال والزواج املككر والزواج القسري وت ويو األع ا  التناسالية لننااق، وت ااع اللاناة     
على مواقلة دعم تنفي  حطار م  راا قاوي و اامل و افاق وطماو  ويف اي حىل ح اداق       

 د التقدين احملرز ةو  قيق التنمية املستدامةك والا من أجل رق
على أمهية  ع و ليال ون ار بيانااا ب اأن املارازقني، وت ااع علاى         كش د - 14 

ذلو، من أجل سد ثيراا  رجة   الكياناا وحر اد وضع سياساا اعالاة، بساكل مان بينا ا     
 االستخداين التاين للكياناا واإل صا اا املصنفةك

على  ع و ليل ون ر بياناا ب أن النساا  الاال  تفاوق     احلكوماا كشجع - 15 
عاماا، ماع حياال      14أعاواين و   10عاما والفتياا الاال  تتاراو  أعماارزن باني      49أعمارزن 

االعتكار الواج  ملكدأ السرية واأل القيااا امل نياة، مان أجال ساد ثياراا  رجاة   الكيانااا         
 وحر اد وضع سياساا اعالةك  

أمهيااة حتا ااة بياناااا ووااوق و لاايالا نوعيااة مصاانَّفة وساا لة   علااى  كشريري د - 16 
املنال، و سنة التوقيت، وموثوقة كتكملة للكيانااا الساكانية الكمياة، باالعتمااد أساساا علاى       
مصااادر الكياناااا الرمسيااة، لكوهنااا ضاارورية لوضااع سياساااا قائمااة علااى األدلااة ولرقااد زاا     

 السياساا واستعراض ا ومتابعت اك  
علااى أنااو ينكيااي للحكوماااا أن تعاازز القاادراا الوطنيااة علااى حجاارا     دكشريري  - 1٧ 

استقصا اا األسر املعي ية، وت اع  ياع منتااي الكيانااا علاى ت كياق املعااي  واملمارسااا        
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احلاليااة إلدارة الكياناااا، وال ساايما املعاااي  وال ااماناا القانونيااة واأل القيااة حلمايااة احلقااوق    
 ةا   ذلو ايما يتعلق بنعداد الوثائق ون رزا و فظ اك   املتعلقة باصصوقية والسرية،

احلكوماا، عند االقت ا ، على ت اايع تنمياة الساكان املنحادرين مان       حت  - 18 
أقال أاريقاي واجملتمعاااا احمللياة وال ااعو  األقالية، بساكل ماان بينا ا تنفياا  سياسااا عامااة،        

وباارام  علااى املسااتوى  ووضااع معاااي  وحن ااا  م سساااا لتوجيااو وتنفياا  سياساااا و  ااا   
 الق اعي، وت دد على أمهية  ع و ليل بياناا مصنَّفة لتنفي  ز   السياسااك  

ةنظومة األمم املتحدة وت ل  من سائر املنظماا الدولياة وامل سسااا    هتي  - 19 
املتعاددة األطااراق ذاا الصاالة،  ساا  االقت ااا ، أن تعاازز قاادراهتا وتعاوهنااا ماان أجاال وضااع  

 ع ومعاجلة الكياناا اإل صاائية املتعلقاة بااقارة الدولياة وتاداقاا الالجالني        من اياا تتي 
واملتعلقاة والاة امل ااجرين والالجالني وطااالو اللااو ، وال سايما النساا  والفتيااا،   الكلاادان         
األقلية وبلدان العكور وبلدان املقصد، وأن تساعد الدول األع ا    اجل ود الاإ تكا قا لكناا     

 ا   ز ا الصددك  قدراهت
باحلكوماا ومنظومة األمم املتحدة وسائر املنظماا تعزيزع  اع ون ار    هتي  - 20 

بياناا عان ال ايخو ة واملسانني، مان أجال اعتمااد هنا  يراعاي خمتلاف مرا ال احليااة، وعان             
 األ خا  ذوي اإلعاقةك  

السل اا الوطنية على االساتفادة مان مصاادر الكيانااا اجلديادة، ةاا          حت  - 21 
ذلااو الكياناااا ال ااخمة، والتكنولوجيااا ماان أجاال  سااني كفااا ة  ااع الكياناااا وجت يززااا         
ون ارزا، وتكااريس اساتخداين الااربا اجلياارا  باعتكاار  اارسااة روتينيااة    ياع أ ااكال  ااع     

الكيانااا املكانياة املقابلاة بصاييت ا الرقمياة للعماوين، ماع         الكياناا الدفيرااية، وحتا ة جمموعاا
 ا تراين السريةك  

احلكوماا على اعتماد سياساا تتي  االط اال  علاى الكيانااا بادون      كشجع - 22 
عوائااق وتساام  بن اار بياناااا جزئيااة ذاا روابااا جيراايااة وبععااد  ااا  زويااة األ ااخا      

سار املعي اية، والتساايل املادي، وسااالا      لالستخداين العاين من التعداداا، واستقصا اا األ
الساااكان، ونظااام املعلومااااا الصاااحية، والسااااالا اإلدارياااة األ ااارى ذاا الصااالة، ماااع        

 السريةك   ا تراين
أن الكياناااا الدفيراايااة ذاا اائاادة عامااة وأن لوياال  ااع زاا    كاكريري  جمريري دا - 23 

د تأكياد االلتازاين الاوارد     اة     الكياناا أقل من امل لو ، وال سيما   الكلدان النامية، وتعيا 
بدعم الكلدان النامياة علاى تعزياز قادرة مكاتكا ا اإل صاائية الوطنياة، وغ زاا مان           2030عاين 
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امل سساااا احلكوميااة املعنيااة ونظاام بياناهتااا علااى ضاامان تااوا  بياناااا عاليااة اجلااودة و ساانة   
األمم املتحادة وغ زاا مان    التوقيت وموثوقة ومصنافة، وت اع الكلدان املتقدمة النمو ومنظومة 

املنظماا الدولية وامل سساا املتعددة األطاراق املعنيااة علاى تقاد  الادعم الاتق  واملاات، بناا           
علااى ال لاا ، وت اااع التعاااون بااني ال اامال واجلنااو  وايمااا بااني بلاادان اجلنااو  والتعاااون     

جمااال حدارة  النالثااي، ماان أجاال تعزيااز القاادراا الوطنيااة علااى ت كيااق أا اال املمارساااا         
الكياناااا، بسااكل ماان بيناا ا  ديااد اال تياجاااا املتصاالة باإل صااا اا السااكانية، ماان أجاال        
املساعدة على وضع نظام مساتدامة جلماع الكيانااا وجت يززاا ون ارزا و ليلا ا وذلاو هبادق          

 ضمان حمكانية احلصول على بياناا عالية اجلودة و سنة التوقيت وموثوقة ومصنافةك  
كوماااا علااى تعزيااز الاانظم الصااحية، وال ساايما نظاام املعلوماااا       احل حتريري  - 24 

الصحية، لتعزيز الصحة الكدنية والعقلية والراا  ولدياد العمار املتوقاع للامياع، وتاوا  التي ياة       
الصحية وحمكانية احلصول على الرعاية الصحية اجليدة للاميع ل مان أالَّ ُيحرين من ذلاو أي  

رز  اس اآلن قاو   فاش عادد وايااا املوالياد واألطفاال        أ د، ولتساريع وتا ة التقادين احملا    
والواياااا النفاسااية بوضااع  ااد جلميااع تلااو الواياااا الااإ فكاان تفادي ااا قكاال  لااول العاااين       

، ول مان اساتفادة اجلمياع مان  ادماا الرعاياة املتعلقاة بالصاحة اجلنساية واإلتابياة،          2030
  زا ا الصادد، ولتساريع وتا ة التقادين        ذلو ألغراه تنظيم األسرة واإلعالين والتنقياف   ةا

احملاارز   مكااحااة املالريااا، وااا وس نقااب املناعااة الك اارية/متالزمة نقااب املناعااة املكتساا      
)اإلياادز(، ودا  الساال، والتاا ا  الككااد، ومااره ااا وس حيكااوال، ومااره ااا وس زيكااا وغاا   

ة امليكروبااا لألدوياة   ذلو من األوبلة واألمراه املعدية، بوسائل مان  لتا ا التصادي ملقاوما    
ومل كلة األمراه امل معلة الإ تعااي منا ا الكلادان النامياة، وللوقاياة مان األماراه غا  املعدياة          
ومعاجلت ا، ةا   ذلو االض راباا السلوكية والعصكية واض راباا النمو، الإ ت اكل  اديا   

 كك ا   وجو التنمية املستدامةك  
ا الدوليااة، ةااا   ذلااو منظومااة األماام املتحاادة احلكوماااا واملنظمااا كشريريجع - 25 

وامل سساا املالية الدولية واجملتمع املدي والق ا  اصاا ، واألوسااط األكادفياة وغ زاا مان      
اجل اا املعنية على مساعدة الكلدان النامية على تعزيز قدراهتا على رقاد التقادين احملارز قاو      

 2030ملواقلة تنفي  ، وقو  تنفيا    اة عااين    تنفي  برنام  العمل، واإلجرا اا األساسية 
على الصعد العاملي واإلقليمي والوط  ودون الوط  بتحسني  اع ون ار واساتخداين الكيانااا     

ووضاع  واإل صا اا املصنَّفة  س  الد ل، ونو  اجلنس، والسن، والعرق، واألقل اإلث ، 
امل ماة   الساياقاا الوطنياة، ماع     اقارة، واإلعاقة، واملوقع اجليرا  وغ  ذلاو مان اصصاائب    
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مراعااااة ضااارورة ت كياااق منظاااور جنسااااي   حطاااار التعاااداداا الساااكانية، والتساااايل املااادي،  
 واستقصا اا األسر املعي ية، وساالا السكان، والكياناا اإلدارية األ رى ذاا الصلةك

علااى أمهيااة حقامااة  ااراكاا   جمااال  ااع ون اار واسااتخداين الكياناااا   كشريري د - 26 
الدفيراايااة واحلفاااى علااى زاا   ال ااراكاا، وعلااى أمهيااة بنااا  القاادراا بااني احلكوماااا،          
واجل اا املعنية من اجملتمع املادي واجل ااا الفاعلاة مان الق اا  اصاا ، وال سايما األوسااط         
األكادفية، وامل سساا الصاي ة واملتوسا ة احلاام، ةاا   ذلاو مان أجال النااا    حجارا           

 اركي للتقدين احملرز قو  تنفيا  برناام  العمال واإلجارا اا األساساية      استعراه  فاق وت
، وتادعو  ياع احلكومااا، ومنظوماة األمام      2030ملواقلة تنفي   وقاو  تنفيا    اة عااين     

املتحاادة وسااائر املنظماااا الدوليااة ذاا الصاالة، وكاا لو الق ااا  اصااا  واملنظماااا غاا          
 احلكومية، حىل دعم ز   األن  ةك  

على أمهية مراعااة االجتازااا والتوقعااا الساكانية   االساتراتياياا       كش د - 2٧ 
والسياساا اإلمنائية الوطنية والريفية واحل ارية، ا اال عان تعزياز القادرة علاى  اع الكيانااا         
علاى الصاعيدين احمللاي ودون الاوط ، وتت لاع   زا ا الساياق حىل ما لر األمام املتحادة املعاا            

ية املسااتدامة )املوئاال النالااث(، املقاارر عقااد    كيتااو   ت اارين      باإلسااكان والتنميااة احل اار  
 ك  2016األول/أكتوبر 

بالدور ال ي ت  لع بو منظماا اجملتمع املدي، ةاا   ذلاو اجملموعااا     كقوه - 28 
وبرنام  العمل واإلجارا اا األساساية ملواقالة     2030النسائية وال كابية،   تنفي    ة عاين 

املنظماااا علااى امل اااركة واملسااامهة بن اااط   اسااتعراه التقاادين احملاارز    تنفياا  ، وت اااع زاا  
 ك2030قو  تنفي  برنام  العمل و  عملياا متابعة واستعراه   ة التنمية املستدامة لعاين 

األمااني العاااين، بالت اااور مااع الاادول األع ااا  وبالتعاااون مااع اجل اااا   كشريريجع - 29 
حىل  ساني قواعاد األدلاة الدفيرااياة علاى الصاعيد        املعنية األ رى، على اختاذ مكاادراا هتادق  

الوط ، بسكل من بين ا التعاون اإلقليماي والتعااون ايماا باني بلادان اجلناو  والتعااون النالثاي         
والتعاون بني ال مال واجلنو ، من أجل مساعدة الدول األع ا  على تعميم مراعااة الق اايا   

 ك  2030نية و  حطار تنفي    ة عاين السكانية   االستراتياياا اإلمنائية الوط
باحلكوماااا ووكاااالا األماام املتحاادة،  ساا  االقت ااا ، أن تاادعم     هتيريري  - 30 

بن اط زيادة قدراا وم اركة ال كا    اساتخداين الكيانااا الساكانية، ماع مراعااة املسااواة       
اا باااني اجلنساااني ولنيااال ال اااكا  مااان خمتلاااف اصلفيااااا، للمساااامهة   تنفيااا  االساااتراتياي 
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والسياساا اإلمنائية الدولية واإلقليمية والوطنية واحمللية الاإ تا ثر علاى ال اكا ، و  رقادزا      
 وتقييم ا،  س  االقت ا ك

بصاااندوق األمااام املتحااادة للساااكان أن يواقااال،    ااادود واليتاااو،    هتيريريري  - 31 
ا،  سا   االض ال  بدور  اسم   مساعدة الكلدان على تعزيز قاعادة األدلاة الدفيرااياة اي ا    

ا تياجاهتااا وبالت اااور مع ااا، لااتمكني زاا   الكلاادان ماان التحقيااق التاااين والفعااال لألزااداق          
والياياااا الااواردة   برنااام  العماال واإلجاارا اا األساسااية ملواقاالة تنفياا     مااا بعااد عاااين     

 ك  2030و    ة عاين  2014
حىل األمني العاين أن يواقل عملاو املوضاوعي ب اأن الساكان والتنمياة،       كطل  - 32 

ةااا   ذلااو ب ااأن التفاااعالا بااني الاادينامياا السااكانية وأ ااكال عاادين املساااواة، و قيااق        
األزداق اإلمنائية املتفق علي ا دوليا، وحىل السعي إلد ال املزيد من التحسيناا علاى مساتوى   

كانية املصنفة لكاي يتساع للادول األع اا  ومنظوماة األمام       حتا ة و سن توقيت الكياناا الس
املتحدة واجملتمع املدي واألوسااط األكادفياة اساتخدام ا، وأن يواقال، بالتعااون ماع منظوماة        
األمم املتحدة واملنظماا املعنية من  ارج األمم املتحدة واجملتمع املدي واألوسااط األكادفياة،   

نفياا  الكاماال لثنااام  عماال املاا لر الاادوت للسااكان والتنميااة     تقياايمع التقاادين احملاارز قااو  الت  
َا  2030واإلجرا اا األساسية ملواقلة تنفيا   وتنفيا    اة التنمياة املساتدامة لعااين        ، واإلباال

 عن ز ا التقدين   
 

 2016/101املقرر   
 2018و  201٧املوضوعان اصاقان للانة السكان والتنمية   عامي   

 جلنة السكان والتنمية ما يلي: كقر  
تييُّاار ”، زااو 201٧أن يكااون املوضااو  اصااا  لاادورهتا اصمسااني،   عاااين   )أ( 

 ك  “اقياكل العمرية للسكان والتنمية املستدامة
تأجيااال الكااات   املوضاااو  اصاااا  لااادورهتا احلادياااة واصمساااني،   عااااين      ) ( 
اجمللاس االقتصاادي واالجتمااعي ب اأن     ،  س دورهتاا اصمساني   انتظاار ماا سايقرِّر       2018

وب اااأن دورة اساااتعراه   اااة التنمياااة املساااتدامة لعااااين      2018موضاااوعو السااانوي لعااااين   
 من ِقكل املنتدى السياسي الرايع املستوى املع  بالتنمية املستدامة  (26)2030

 

__________ 

  ٧0/1قرار اجلمعية العامة  (26) 
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 2016/102املقرر   
 تاسعة واألربعني**الوثائق الإ نظرا اي ا جلنة السكان والتنمية  الل دورهتا ال  

  يا جلنة السكان والتنمية علما بالوثائق التالية: 
تنفيا  الاثام  وسا  العمال   جماال الساكان         ”تقرير األمني العاين املعناون   )أ( 

 ك(2٧)“:  عكة السكان، حدارة ال  ون االقتصادية واالجتماعية2015عاين 
-2018االساتراتياي املقتار  للفتارة    م كرة من األماناة العاماة عان اإلطاار      ) ( 
  (28)، ال  ون االقتصادية واالجتماعية٧، السكان، من الثنام  5: الثنام  الفرعي 2019

 
 
 

  

__________ 

 الفصل السادس لالطال  على املناق ة، انظر  ** 
 (2٧) E/CN.9/2016/7  
 (28) E/CN.9/2016/CRP.1. 

http://undocs.org/ar/E/CN.9/2016/7
http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/pdf/49/E.CN9.2016.CRP1.Strategic%20Framework%202018-2019.pdf
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 الفصل الناي  
اختااااااذ حجااااارا اا ملواقااااالة تنفيااااا  برناااااام  عمااااال املااااا لر الااااادوت    

 والتنمية للسكان
مناق اة عاماة    2016نيساان/أبريل   11أجرا اللانة   جلسات ا النانياة املعقاودة       - 4

اختاذ حجارا اا ملواقالة تنفيا  برناام  عمال املا لر       ”من جدول أعماقا املعنون  3ب أن الكند 
 وكان معروضا على اللانة الوثائق التالية:“  الدوت للسكان والتنمية

ياة  تقرير األمني العاين عن تعزيز األسس الدفيرااية الإ تستند حلي ا   اة التنم  )أ( 
 (كE/CN.9/2016/3) 2015ملا بعد عاين 

تقريار األمااني العاااين عاان الااثام  واملساتحدثاا املكتكاارة لتعزيااز قاعاادة األدلااة    ) ( 
الدفيرااية لتنفي  برناام  عمال املا لر الادوت للساكان والتنمياة و  اة التنمياة املساتدامة لعااين           

2030 (E/CN.9/2016/4ك) 
تقرير األمني العاين عن رقد تاداق املاوارد املالياة للمسااعدة   تنفيا  برناام         )ج( 

 ( E/CN.9/2016/5عمل امل لر الدوت للسكان والتنمية )
نيسااان/أبريل، أدىل بكياناااا اساات اللية كاال ماان   11 اجللسااة النانيااة، املعقااودة   و  - 5

رئيس ار  التحليل الدفوغرا  التابع ل عكة السكان بندارة ال  ون االقتصاادية واالجتماعياة،   
 ومدير ال عكة التقنية بصندوق األمم املتحدة للسكان 

 بيانني أدىل هبما انال أملانيا واال اد الروسي و  اجللسة نفس ا، استمعت اللانة حىل  - 6
 

 الكلماا الرئيسية و لقاا النقا   
نيسااان/أبريل حىل بيااان رئيسااي   11اسااتمعت اللانااة   جلساات ا النانيااة املعقااودة      - ٧

: 2030األسس وامل  اراا الدفيرااياة الاإ تساتند حلي اا   اة التنمياة لعااين         ” ول موضو  
، قدمتاااو ليساااا ب سااااليس، األساااتاذة اجلامعياااة وكاااك ة    “د العااااملياساااتعراه علاااى الصاااعي 

اإل صاااائيني   الفلاااكني والرئيساااة امل ااااركة لفرياااق اصاااثا  امل اااترك باااني الوكااااالا املعااا   
ة  ااراا األزااداق اإلمنائيااة املسااتدامة  وأكاادا الساايدة ب ساااليس أن الكياناااا السااكانية        

ألزااداق اإلمنائيااة املسااتدامة وغاياهتااا يت لاا  حد ااال  تكتسااي أمهيااة باليااة، حذ أن العديااد ماان ا
معلوماااا سااكانية، وأن اجتازاااا امل  ااراا الدفوغراايااة تاارتكا ارتكاطااا وثيقااا بالعديااد ماان     
جوان  التنمية االجتماعياة واالقتصاادية  أ أجارا اللاناة مناق اة  اورياة  اارك اي اا اانال          

 وجامعة الدول العربية  أوغندا واليابان، وك لو املراقكان عن السودان

http://undocs.org/ar/E/CN.9/2016/3
http://undocs.org/ar/E/CN.9/2016/4
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نيسااان/أبريل حىل بيااان رئيسااي 12واسااتمعت اللانااة   جلساات ا الرابعااة املعقااودة     - 8
تكامل مصادر الكياناا والتكنولوجيااا التقليدياة واجلديادة: مان التعاداداا      ” ول موضو  

املتحاادة ، قدماو أناادرو تيااتم، األساتاذ   جامعااة سااوث امك  باململكااة    “حىل الكيانااا ال ااخمة 
لثي انيااا العظمااى وأيرلناادا ال اامالية  وناااقش الساايد تيااتم كيفيااة اسااتخداين مصااادر الكياناااا     
اجلديدة، ةا   ذلو استقصا اا األسر املعي ية وبياناا الساواتل ونظام املعلومااا اجليرااياة     

تحدياد  وبياناا اقواتف اصلوية،   استكمال التعداداا ومصادر الكياناا التقليدية األ ارى ل 
للتنمياااة املساااتدامة  و اااارك   املناق اااة  2030ورقاااد العدياااد مااان م  اااراا   اااة عااااين  

التحاورية الإ تلت الكيان الرئيسي انلو كل مان أملانياا والواليااا املتحادة األمريكياة والياباان       
واال اد الروسي، وك لو املراقكون عن كوبا وغينياا وأايانساتان وتوغاو  وأدارا املناق ااا     

 بوتا  -اورية الإ أعقكت الكيانني الرئيسيني رئيسة اللانة، موابا باتري يا كاسيسي التح
نيسااان/أبريل مناق ااة  واريااة  13وأجاارا اللانااة   جلساات ا السادسااة املعقااودة    - 9

،  ااارك اي ااا أع ااا   لقااة   “حدماااج ق ااايا السااكان   التنميااة املسااتدامة  ” ااول موضااو  
واردو كااالرك، ماان مكتاا  رئاايس   وريااة املكساايوك واالدفاا   النقااا  التاليااة أمسااا زم: حد

 كولنيكوق، من مع د ماكس بالنو للكحوق الدفوغرااية، أملانيااك وجاون سايكاما ، مان     
اقيلاااة الوطنياااة للتخ ااايا، أوغناااداك وتن ساااتارس، مااان مع اااد غولااااكر، الواليااااا املتحااادة 

  وأ اار أع اا    Global Connections Televisionاألمريكية  وأدار املناق ة بيل ميلار، مان قنااة    
جياا  أن يعساا ل   2030 لقااة النقااا  حىل أن الكياناااا املسااتخدمة   اسااتعراه   ااة عاااين     

احلصول علي ا وجي  أن تكون متا ة باجملان، وأن بنا  القدراا    ليل واساتخداين الكيانااا   
الياااا املتحاادة وباا و ودولااة  جياا  تعزيااز   و ااارك   املناق ااة التحاوريااة انلااو أوغناادا والو 
 بوليفيا املتعددة القومياا، وك لو املراقكان عن كوبا والسودان 

 
 ي اخت تو اللانة اإلجرا  ال  
 2018و  201٧املوضوعان اصاقان للانة السكان والتنمية   عامي   

نيساان/أبريل م ارو     15كان معروضا على اللانة   جلست ا التاساعة املعقاودة      - 10
 “2018و  201٧املوضااوعان اصاقااان للانااة السااكان والتنميااة   عااامي    ”مقاارر بعنااوان  

(E/CN.9/2016/L.4 قدمتو الرئيسة استنادا حىل م اوراا غ ،)  رمسية 
و  اجللسة نفس ا، اعتمدا اللانة م رو  املقرر )انظار الفصال األول، الفار  باا ،      - 11

 ( 2016/101املقرر 
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 2030تعزيز األسس الدفيرااية الإ تستند حلي ا   ة التنمية املستدامة لعاين   
رو  نيساان/أبريل م ا   15كان معروضا على اللانة   جلست ا التاساعة املعقاودة      - 12

، “2030تعزيز األسس الدفيرااية الإ تستند حلي ا   ة التنمية املساتدامة لعااين   ”قرار بعنوان 
 قدمتو الرئيسة استنادا حىل م اوراا غ  رمسية، وُعمم باللية اإلنكليزية اقا 

 وقكل اعتماد م رو  القرار، أدىل انل نيا يا بكيان  - 13
األمانة العامة   يكن قا ما يكفي من الوقات لتقيايم    وأدلت الرئيسة بكيان اأاادا أن - 14

اآلثار املترتكة   امليزانية علاى م ارو  القارار، وبالتاات سايتم حعاداد تلاو اآلثاار وتقادف ا حىل          
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي   وقت نظر    م رو  القرار 

لفصاااال األول، و  اجللسااااة نفساااا ا، اعتماااادا اللانااااة م اااارو  القاااارار )انظاااار ا   - 15
 ( بصييتو املعدلة  فويا 2016/1جيم، املقرر  الفر 
وبعد اعتماد م ارو  القارار، أدىل بكيانااا انلاو كال مان   ورياة حياران اإلساالمية           - 16

واال اااد الروسااي وزولناادا )باساام اال اااد األوروأل والاادول األع ااا  ايااو( وجنااو  أاريقيااا     
  وماليزيا، وكا لو املراقكاون عان ق ار وكنادا وترينياداد       والثازيل والوالياا املتحدة والنروي

 وتوباغو وغيانا  وأدىل املراق  عن الكرسي الرسوت أي ا بكيان 
وأدىل بكيان كل من ناادين ساكات )أملانياا( واارانكلني ااوونادو )سا اليون( امليساران         - 1٧

ن املوضااوعني امل اااركان للم اااوراا غاا  الرمسيااة ب ااأن املوضااو  اصااا  للاادورة وب ااأ        
  2018و  201٧اصاقني لعامي 
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 الفصل النالث
عزياز األساس   تمناق ة عامة  اول اصاثة الوطنياة   املساائل الساكانية:        

 2015الدفيرااية الإ تستند حلي ا   ة التنمية ملا بعد عاين 
 مناق اة عاماة  ”من جادول أعماقاا املعناون     4أجرا اللانة مناق ة عامة ب أن الكند  - 18

تعزياز األساس الدفيرااياة الاإ تساتند حلي اا   اة        ’ ول اصثة الوطنياة   املساائل الساكانية:    
  جلساااهتا ماان النالنااة حىل السااابعة، املعقااودة   الفتاارة ماان      “‘2015التنميااة ملااا بعااد عاااين   

  ومشلات اإلسا اماا   املناق اة بيانااا قدمتا ا املنظمااا       2016نيسان/أبريل  14حىل  11
 ( E/CN.9/2016/NGO/1-20) (29)كوميةغ  احل

نيساان/أبريل حىل بيانااا أدىل هباا     11واستمعت اللانة   جلست ا النالنة املعقودة    - 19
والادول   انلو كل من أوغندا )باسم جمموعة الدول األاريقية( وزولندا )باسم اال اد األوروأل

األع ااا  ايااو( وباانيالديش ومصاار ونيا يااا واملكساايو وزامكيااا وجنااو  أاريقيااا والوالياااا    
املتحدة والثازيل والفلكني و  ورية مولدواا وباكستان ومنيوليا وزولندا، وكا لو املراقكاون   

والصااني( وزناادوراس وأايانسااتان وبولناادا و  وريااة الو   ٧٧عاان تايلنااد )باساام جمموعااة الااا  
 كية الدفقراطية واقند وغواتيماال وحندونيسيا وكينيا وميامنار والنيار وق ر وانلندا ال ع
نيسااان/أبريل حىل بياناااا أدىل  12واسااتمعت اللانااة   جلساات ا الرابعااة املعقااودة     - 20

هبااا انلااو كاال ماان باايالروس ومدغ ااقر وساا اليون و  وريااة حيااران اإلسااالمية وحساارائيل         
والدمنارك، وك لو املراقكون عن لكنان وكندا وسري النكا وكولومكياا وساوازيالند وملاديف    

 وكابو ا دي وبوتسوانا وتوغو وتركيا 
نيساااان/أبريل حىل بيانااااا  13واساااتمعت اللاناااة   جلسااات ا اصامساااة املعقاااودة    - 21
هبااا انلااو كاال ماان أوروغااواي والصااني وبلايكااا واليابااان وجامايكااا وماليزيااا وسويساارا    أدىل

والنروي  وبوروندي و  ورية ت انيا املتحدة واال اد الروسي وأوغندا واألرجنتني، وكا لو  
املراقكااون عاان أوكرانيااا والسااودان وتااونس وسااوريناين ونيكااال واملياار  والكااام ون وكوبااا       

 وحي اليا واألردن وكوا ديفوار وغامكيا والسويد وارنسا ومالوي وجنو  السودان 
نيساان/أبريل حىل بيانااا أدىل    13واستمعت اللانة   جلست ا السادسة املعقاودة     - 22

ومانيااا وليك يااا، وكاا لو املراقكااون عاان كوسااتاريكا وأذربياااان    هبااا انلااو كاال ماان باا و ور  

__________ 

سم  بامل اركة   الدورة التاسعة واألربعني للانة حال للمنظمااا غا  احلكومياة ذاا املركاز االست ااري        ُي (29) 
 لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي أو املنظماا املعتمدة لدى الدورة التاسعة واألربعني للانة 
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ووالياا ميكرونيزيا املو دة وغانا  وباإلضااة حىل ذلو، استمعت اللانة حىل بياناا أدىل هباا  
املراقكون عن الكرساي الرساوت ودولاة السا ني وجامعاة الادول العربياة  وأدىل بكيانااا أي اا          

للمسااواة باني اجلنساني ولكاني املارأة، واللاناة االقتصاادية        انلو كل مان زيلاة األمام املتحادة     
 ألوروبا، ومنظمة العمل الدولية 

و  اجللسااة نفساا ا، أدىل بكياناااا أي ااا انلااو املنظمااتني غاا  احلكااوميتني التاااليتني:       - 23
اللاناة الكاثوليكياة الدولياة للممرضاني واملساااعدين االجتمااعيني   امليادان ال او، وم سسااة        

Stichting dance4life  
 وأدىل انال أرمينيا وأذربياان بكيانني   حطار اارسة  ق الرد  - 24
نيساان/أبريل حىل بيانااا أدىل    14واستمعت اللاناة   جلسات ا الساابعة املعقاودة        - 25

ة هبا انلو املنظماا غ  احلكومية التالية: مركز تسيا واحمليا اقادئ للماوارد والكحاوق املتعلقا   
بااملرأة، واال اااد الادوت لتنميااة األسارة، واملنتاادى الثملااي األوروأل املعاا  بالساكان والتنميااة،      
وم سسااة سااتيك  روتياارس العامليااة للسااكان، وقااندوق تنقيااف مااواط  مينيسااوتا امل ااتمني    

ياة  وماية احلق   احلياة، واملع د الكاثوليكي لألسرة و قوق اإلنسان، ومنظمة املساعدة العامل
للن وه باملرأة وال فل، وم سسة الدراساا والكحوق املعنية بااملرأة، وم سساة الق اا  علاى     
الفقر والتعليم اجملتمعي، والراب ة العاملية لل اباا املسيحياا، واال اد الدوت لتنظايم األسارة،   

الف العااملي  ومنظمة الفرنسيسكان الدولية، وال ككة النسائية العاملية للحقوق اإلتابياة، والتحا  
لل ااكا ، وم سسااة التنقيااف ب ااأن اصصااوبة اإلتابيااة واإلدارة ال كيااة، وامل سسااة العامليااة         

 للدفقراطية والتنمية، واال اد الدوت لراب اا طال  ال   
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 الفصل الرابع
مناق ااة عامااة ب ااأن حساا اين مسااائل السااكان والتنميااة   موضااو  دورة   

تنفيا    اة التنمياة    ”وزاو   2016لعااين  اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
 “ع االلتزاماا حىل  قيق النتائ : االنتقال من ق 2015ملا بعد عاين 

نيسااان/أبريل، نظاارا اللانااة   تن   14  اجللسااة السااابعة الااإ عقاادهتا اللانااة       - 26
مناق اة عاماة ب اأن حسا اين مساائل الساكان       ”مان جادول أعماقاا، املعناون      5وا د   الكناد  

تنفيا    اة التنمياة    ’وزو  2016لتنمية   موضو  اجمللس االقتصادي واالجتماعي   عاين وا
مان جادول    ٧، والكناد  “‘: االنتقال من ق ع االلتزامااا حىل  قياق النتاائ    2015ملا بعد عاين 

، واسااتمعت اللانااة حىل ‘‘اسااتعراه ساا  أعمااال اللانااة وأسااالي  عملاا ا ”أعماقااا، املعنااون 
  رئاايس اجمللااس االقتصااادي واالجتماااعي ب ااأن حساا اين مسااائل السااكان     كلمااة ألقازااا نائاا 

    2016والتنمية   موضو  دورة اجمللس االقتصادي واالجتماعي لعاين 
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 الفصل اصامس
 استعراه س  أعمال اللانة وأسالي  عمل ا  

ماان  ٧نيسااان/أبريل   الكنااد  14نظاارا اللانااة أثنااا  جلساات ا السااابعة املعقااودة      - 2٧
  وعااره رئاايس “اسااتعراه ساا  أعماال اللانااة وأسااالي  عملاا ا ”جادول أعماقااا، املعنااون  

قسم اقارة    عكة السكان باندارة ال ا ون االقتصاادية واالجتماعياة ما كرة األماناة العاماة        
  أ استمعت اللانة حىل بيانااا قادم ا انلاو كال مان با و       E/CN.9/2016/8الواردة   الوثيقة 

واألرجنتني وزولندا )باسم اال اد األوروأل والدول األع ا  ايو( والصني، وكا لو املراقكاون   
مكتا  األمام املتحادة للحاد     عن حندونيسيا وملديف وكوبا  وأدىل بكيانني أي ا انال كل مان  

 من خماطر الكوارق واللانة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومن قة الكحر الكاريو 
 

 اإلجرا  ال ي اخت تو اللانة  
 من جدول األعمال   ٧الوثائق الإ نظرا اي ا اللانة   حطار الكند   

نيسااان/أبريل نااب  14كااان معروضااا علااى اللانااة   جلساات ا السااابعة املعقااودة      - 28
، قدمتااو ‘‘تنظاايم وأسااالي  عماال جلنااة السااكان والتنميااة   املسااتقكل ’’م اارو  قاارار بعنااوان 

 الرئيسة استنادا حىل م اوراا غ  رمسية وُعمم باإلنكليزية اقا   
و  اجللسااة نفساا ا، أدلاات الرئيسااة بكيااان وأاااادا أن األمانااة العامااة   يكاان قااا           - 29
يم اآلثار املترتكة   امليزانية على م رو  القارار، وبالتاات سايتم حعاداد     يكفي من الوقت لتقي ما

 تلو اآلثار وتقدف ا حىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي   وقت نظر    م رو  القرار 
و  اجللسااة نفساا ا أي ااا، اعتماادا اللانااة م اارو  القاارار بصااييتو املعدلااة  اافويا      - 30

 ( وأدىل انل الثازيل بكيان الفصل األول، الفر  ألف  )انظر
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 الفصل السادس
 تنفي  الثام  وبرنام  العمل املقكل لألمانة العامة   جمال السكان    

نيسااان/أبريل مناق ااة عامااة ب ااأن  15أجارا اللانااة   جلساات ا النامنااة املعقاودة      - 31
ملقكال لألماناة العاماة      تنفيا  الاثام  وبرناام  العمال ا    ’’من جدول أعماقاا، املعناون    6الكند 

 وكان معروضا على اللانة الوثائق التالية:‘‘  جمال السكان
 (كE/CN.9/2016/6تقرير األمني العاين عن االجتازاا الدفيرااية   العا  ) )أ( 
وسا  العمال   جماال الساكان       تنفيا  الاثام    ’’تقرير األمني العاين املعناون   ) ( 

 (كE/CN.9/2016/7‘‘ ):  عكة السكان، حدارة ال  ون االقتصادية واالجتماعية2015عاين 
 ماااا كرة ماااان األمااااني العاااااين عاااان اإلطااااار االسااااتراتياي املقتاااار  للفتاااارة       )ج( 
، ال اااا ون االقتصااااادية ٧السااااكان، ماااان الثنااااام   ، 5: الثنااااام  الفرعااااي 2018-2019

 ( E/CN.9/2016/CRP.1واالجتماعية )
و  اجللسااة نفساا ا، اسااتمعت اللانااة حىل بيااانني اساات الليني أدىل هبمااا رئاايس قساام      - 32

سااكان   مكتاا  ماادير  ااعكة   التقااديراا واإلسااقاطاا السااكانية وكااك  مااورفي  اا ون ال   
 السكان بندارة ال  ون االقتصادية واالجتماعية 

وأدىل بكياناا انلو كل مان الواليااا املتحادة وأملانياا والصاني والياباان  وأدىل بكياان         - 33
 أي ا انل اللانة االقتصادية ألاريقيا 

 
 اإلجرا  ال ي اخت تو اللانة  
 من جدول األعمال   6حطار الكند  الوثائق الإ نظرا اي ا اللانة    

بنا  على اقترا  مان الرئيساة، أ اطات اللاناة علماا   جلسات ا التاساعة املعقاودة            - 34
من جدول األعماال )انظار الفصال     6نيسان/أبريل بعدد من الوثائق املقدمة   حطار الكند  15

 ( 2016/102األول، الفر  جيم، املقرر 
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 الفصل السابع
 جدول األعمال امل قت للدورة اصمسني للانة    

نيساان/أبريل جادول    15كان معروضا علاى اللاناة   جلسات ا التاساعة املعقاودة         - 35
 ( والتنقيحاا الإ أد لت عليو E/CN.9/2016/L.2األعمال امل قت للدورة اصمسني للانة )

امليسرتان امل اركتان للم ااوراا غا  الرمسياة ب اأن     بكيان و  اجللسة نفس ا، أدلت  - 36
أسالي  عمل اللانة وجادول أعماقاا امل قات للادورة اصمساني، أواناا ريكياديا، نائكاة الرئيساة          

 )رومانيا(، ويارا بيكما ريس )دولة بوليفيا املتعددة القومياا( 
قت اللانة على جدول األعمال امل قت بصاييتو املنقحاة   و  اجللسة نفس ا أي ا، واا - 3٧

 )انظر الفصل األول، الفر  با ( 
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 الفصل النامن
 اعتماد تقرير اللانة عن دورهتا التاسعة واألربعني    

نيسان/أبريل م رو  تقريرزاا عان    15اعتمدا اللانة   جلست ا التاسعة املعقودة    - 38
( وأذنات لنائا  الرئيساة واملقارر، حبارازيم      E/CN.9/2016/L.3واألربعاني ) أعمال دورهتا التاساعة  

 عليخاي )  ورية حيران اإلسالمية(، بوضع اللمساا األ  ة عليو بالت اور مع األمانة 
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 الفصل التاسع
 تنظيم الدورة  

 تام ا ومدهتاااتتا  الدورة وا ت -ألف  
عقادا جلناة الساكان والتنمياة دورهتاا التاساعة واألربعاني   مقاار األماام املتحاادة       - 39
  وقاد عقادا   2016نيساااان/أبريل   15حىل  11و  الفتاارة مااان   2015نيسااان/أبريل  1٧

 اللانة تسع جلساا )من األوىل حىل التاسعة( 
، ااتتحاات الاادورة رئيسااة  2016نيسااان/أبريل  11ة   و  اجللسااة النانيااة، املعقااود  - 40

 بوتا )زامكيا(، الإ أدلت أي ًا بكيان    -اللانة، موابا باتري يا كاسيسي 
و  اجللسة نفس ا، استمعت اللانة حىل بياناا أدىل هبا كل مان األماني العااين واملادير      - 41

  حدارة ال اااا ون التنفياااا ي لصااااندوق األماااام املتحاااادة للسااااكان وماااادير  ااااعكة السااااكان  
 واالجتماعية  االقتصادية

، أدىل 2016نيساان/أبريل   15وأثنا  ا تتاين الادورة،   اجللساة التاساعة املعقاودة        - 42
بكياناا كل من األمني العاين املسااعد ل ا ون التنمياة االقتصاادية، واملادير التنفيا ي لصاندوق        

 األمم املتحدة للسكان، ورئيسة اللانة 
 

  وراحل - با  
دولة ع وا   اللانة  و  رزا أي ًا مراقكون عان دول أ ارى    46  را الدورة  - 43

أع ااا    األماام املتحاادة وعاان اثنااتني ماان الاادول غاا  األع ااا    املنظمااة، وانلااون عاان          
م سساا وكيانااا أ ارى تابعاة ملنظوماة األمام املتحادة، ومراقكاون عان منظمااا  كومياة           

  E/CN.9/2016/INF/1  وترد قائمة الواود   الوثيقة (29)دولية ومنظماا غ   كومية
 

 انتخا  أع ا  املكت    - جيم 
، 2015نيساان/أبريل   1٧انتخكت اللانة بالتزكية،   جلساتي ا األوىل، املعقاودة      - 44

 ، أع ا  املكت  التالية أمسا زم:2016نيسان/أبريل  11والنانية، املعقودة   
 الرئياة:  

 بوتا )زامكيا( -موابا باتري يا كاسيسي  
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 نواب الرئياة:  
 نادين سكات )أملانيا( 
 حبرازيم عليخاي )  ورية حيران اإلسالمية( 
 باتريسيا ت يمور رويس )املكسيو( 
 أوانا ريكيديا )رومانيا( 

، عيانااات اللاناااة نائااا   2016نيساااان/أبريل  11دة   و  اجللساااة النانياااة، املعقاااو  - 45
 الرئيسة، حبرازيم عليخاي )  ورية حيران اإلسالمية(، ليتوىل أي ًا م اين مقرر الدورة 

و  اجللسااة نفساا ا، عياناات الرئيسااة نائكتي ااا نااادين سااكات )أملانيااا( وأوانااا ريكيااديا        - 46
ن( ويارا بيكما رياس )دولاة بوليفياا املتعاددة     )رومانيا(، حىل جان  ارانكلني ااووندو )س اليو

 القومياا(، للت ارك   رئاسة امل اوراا غ  الرمسية 
 

 تقرير مكت  اللانة عن اجتماعاتو املعقودة بني الدورتني -دال  
  اجللسة النانية، عرضت الرئيسة تقريار مكتا  اللاناة عان اجتماعاتاو املعقاودة باني         - 4٧

 ( E/CN.9/2016/2الدورتني )
 و  اجللسة نفس ا، أ اطت اللانة علما بتقرير املكت   - 48
 

 جدول األعمال - زا  
(، E/CN.9/2016/1أقااااراا اللانااااة   جلساااات ا النانيااااة جاااادول األعمااااال امل قاااات )  - 49
 نصو:   وز ا

 انتخا  أع ا  املكت   - 1 
 حقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أ رى  - 2 
 اختاذ حجرا اا ملواقلة تنفي  برنام  عمل امل لر الدوت للسكان والتنمية  - 3 
تعزياز أسااس األدلاة    ”مناق ة عامة ب أن اصثة الوطنية   املسائل السكانية:  - 4 

 “ 2015يرااية من أجل دعم   ة التنمية ملا بعد عاين الدف
مناق ااة عامااة ب ااأن حساا اين مسااائل السااكان والتنميااة   موضااو  اجمللااس        - 5 

تنفياا    اة التنميااة ملاا بعااد   ”وزاو   2016االقتصاادي واالجتمااعي   عاااين   
 “ : االنتقال من ق ع االلتزاماا حىل  قيق النتائ 2015عاين 

http://undocs.org/ar/E/CN.9/2016/2
http://undocs.org/ar/E/CN.9/2016/1


E/2016/25 

E/CN.9/2016/9 

 

16-07104 40/40 

 

 برنام  العمل املقكل لألمانة العامة   جمال السكان تنفي  الثام  و - 6 
 استعراه س  أعمال اللانة وأسالي  عمل ا  - ٧ 
 جدول األعمال امل قت للدورة اصمسني للانة  - 8 
 اعتماد تقرير اللانة عن أعمال دورهتا التاسعة واألربعني  - 9 

 ( E/CN.9/2016/L.1) و  اجللسة نفس ا، أقرا اللانة تنظيم أعمال الدورة - 50
 

 الوثائق - واو 
فكن االطال  على قائمة الوثائاق املعروضة علاى اللانة   دورهتا التاسعة واألربعاني   املوقاع    - 51

www.un.org/en/development/desa/population/commission/sessions/2016/index.shtml  
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