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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 
٥-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

البند ٨ من جدول األعمال املؤقت* 
جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والثالثني 

 للجنة ومواعيد انعقادها 
 أنشطة اللجان الفنية ذات الصلة بأعمال اللجنة اإلحصائية 

 مذكرة من األمني العام 
أعدت هذه املذكرة كمحاولة لتحقيق املزيد من املواءمـة والتنسـيق يف أعمـال اللجـان 
ـــرة هــو اطــالع اللجنــة  الفنيـة التابعـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي. والغـرض مـن املذك
اإلحصائية على مــا تقـوم بـه اللجنتـان الفنيتـان مـن أنشـطة تتعلـق بأعماهلـا ومهـا جلنـة السـكان 
والتنميـة وجلنـة التنميـة املسـتدامة. وقـــد ترغــب اللجنــة اإلحصائيــة يف أخــذ مــا ورد يف هــذه 
املذكــرة يف االعتبــار أثنــاء اســتعراضها للبنديــن ٣ (اإلحصــــاءات الدميغرافيـــة واالجتماعيـــة) 
ـــال  و ٥ (إحصـاءات املـوارد الطبيعيـة والبيئـة) مـن جـدول األعمـال، وعنـد تقريـر جـدول أعم

دورا الرابعة والثالثني وعند تعديل الربنامج املتعدد السنوات. 
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أوال - جلنة السكان والتنمية  
عقدت جلنة السكان والتنمية دورا الرابعة والثالثـني  - ١
مبقــر األمــم املتحــدة يف الفــترة مــــن ٢ إىل ٦ نيســـان/أبريـــل 
٢٠٠١، وكــــان موضوعــــها اخلــــاص �الســــــكان والبيئـــــة 

والتنمية�. 
 

الوثائق املعروضة على جلنة السكان والتنمية 
تضمن تقرير عن رصد السكان يف العامل، ركـز علـى  - ٢
موضـــوع الـــدورة، حتليـــال للمعلومـــات احلديثـــة وتوقعــــات 
السياسـة العامـة املتعلقـــة بالســكان والبيئــة والتنميــة. ومشلــت 
املواضيـع الـيت تناوهلـا التقريـر االجتاهـات يف جمـــاالت الســكان 
والبيئــــة والتنميــــة؛ وآراء وسياســــات احلكومــــات املتعلقـــــة 
بالسـكان والبيئـة والتنميـة؛ وحجـم السـكان ومنوهـــم، والبيئــة 
والتنمية، واهلجرة، والتغري السكاين والبيئة الريفيـة؛ والصحـة، 
والوفيــات واخلصوبــة والبيئــة؛ والبيئــة الســكانية والتنميـــة يف 

املناطق احلضرية. 
وتناولت بقية التقارير تدفقـات املـوارد املاليـة الدوليـة  - ٣
للمســاعدة يف تنفيــذ برنــامج عمــل املؤمتــر الــدويل للســــكان 
ــــذ الـــربامج  والتنميــة؛ واالجتاهــات الدميغرافيــة العامليــة؛ وتنفي
وتقـدم العمـل يف ميـدان السـكان يف عــام ٢٠٠٠؛ ومشــروع 
برنامج عمل شعبة السكان لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣.  

 
إجراءات املتابعة اليت اختذا جلنة السكان والتنمية  

اعتمدت اللجنة قرارا يتعلق بالسكان والبيئة والتنميـة  - ٤
طلبــت فيــه إىل شــــعبة الســـكان أن تواصـــل أحباثـــها بشـــأن 
الصالت بني السكان واالسـتهالك واإلنتـاج، والبيئـة واملـوارد 
الطبيعيـة، والصحـة البشـرية، مـع إيـالء االهتمـام بوجـه خــاص 
ــــات  للمســـتويات واالجتاهـــات والفـــروق يف معـــدالت الوفي
واخلصوبــة والتوزيــــع والتنقـــل، ودور السياســـات الســـكانية 
واإلمنائية وكذلك تعميم املنظور اجلنسـاين. وطلبـت أيضـا إىل 

شعبة السكان اإلسهام بنتائج أحباثها يف العمليـات التحضرييـة 
ــــة املكرســـة لالســـتعراض  للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العام
والتقييـــم الشـــاملني لتنفيـــذ نتـــــائج مؤمتــــر األمــــم املتحــــدة 
ـــة العــاملي  للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل الثـاين)، ومؤمتـر القم
للتنمية املستدامة، واالجتماعات واملؤمترات احلكوميـة الدوليـة 
األخرى ذات الصلة. وطلبت كذلك أن تسهم النتائج النامجة 
عن هذه األحباث وما يتصـل ـا بالسـكان والبيئـة والتنميـة يف 
االســتعراض والتقييــم القــادمني لتنفيــذ برنــامج عمــل املؤمتـــر 

الدويل للسكان والتنمية املقرر عقده يف عام ٢٠٠٤. 
وأقرت أيضا اللجنة جدول األعمـال املؤقـت لدورـا  - ٥
اخلامســة والثالثــني الــيت ســتعقد يف عــام ٢٠٠٢ واعتمـــدت 

تقريرها عن دورا الرابعة والثالثني. 
وسريكز املوضوع اخلاص لالجتماع املقبـل للجنـة يف  - ٦
عــام ٢٠٠٢ علــى احلقــوق اإلجنابيــة والصحــة اإلجنابيــة مـــع 
اإلشارة بوجه خاص إىل فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة 
نقص املناعة املكتسب (اإليدز)، على النحو الوارد يف برنـامج 

عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية. 
 

اآلثار بالنسبة للجنة اإلحصائية 
إن جلنــة الســكان والتنميــة هــي مــن كبــار اجلـــهات  - ٧
ـــة  صاحبـة املصلحـة واملسـتخدمة الفنيـة لإلحصـاءات الدميغرافي
واالجتماعيـة الوطنيـة الـيت تجمـع وتنشـر حتـت رعايــة اللجنــة 
اإلحصائية، مع إيالء اهتمـام خـاص لإلحصـاءات املشـتقة مـن 
التعـدادات الوطنيـة للسـكان واملسـاكن واســـتقصاءات األســر 
املعيشية املتخللة لعمليات التعداد ونظم اإلحصـاءات احليويـة. 
وجيـري إبـــالغ البيانــات الدميغرافيــة واالجتماعيــة الــيت تقــوم 
الدوائر اإلحصائية الوطنية بتجميعها إىل األمم املتحدة وتنشـر 
سـنويا يف احلوليـة الدميغرافيـة لألمـم املتحـدة، كمـا تنشــر يف 
كل فصل يف تقرير اإلحصـاءات السـكانية واحليويـة. وتتيـح 
هذه اإلحصاءات مدخـالت هامـة موعـة كبـرية مـن تقـارير 
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الرصد السكاين واالجتماعي واالقتصادي الـيت تعدهـا اللجـان 
الفنية التابعة لألمم املتحدة. 

وتقـوم اللجنـة الفرعيـة املعنيـة بـالتقديرات والتوقعــات  - ٨
الدميغرافية التابعة للجنة التنسيق اإلدارية بتنسـيق أنشـطتها مـع 
اللجنــة املعنيــة باألنشــطة اإلحصائيــة التابعــة للجنــة التنســـيق 
اإلدارية. وتساعد اإلجراءات الـيت تتخذهـا اللجنـة اإلحصائيـة 
بشـــأن املبـــادئ والتوصيـــات املتعلقــــة بتعــــدادات الســــكان 
واملسـاكن، والنظـم اإلحصائيـة احليويـة، وإحصـــاءات اهلجــرة 
الدوليــة وحتســني اســـتقصاءات الســـكان واألســـر املعيشـــية، 
تسـاعد علـى تعزيـز هـذا املصـدر الـدويل الثـابت مـن البيانــات 
ـــيت تشــمل مــا يزيــد علــى  الدميغرافيـة واالجتماعيـة الوطنيـة ال

٢٠٠ بلد ومنطقة، واحملافظة على ذلك املصدر.  
ــــة اإلحصائيـــة يف مالحظـــة آليـــة  وقــد ترغــب اللجن - ٩
التنسيق القائمة بني اللجنة اإلحصائية وجلنة السكان والتنمية، 
وأن تالحظ أيضا أمهية إجناز الربنامج العاملي احلايل لتعـدادات 
السـكان واملســـاكن وتعزيــزه (١٩٩٥-٢٠٠٤) فيمــا يتعلــق 

باملشاغل املشتركة بني اللجنتني وعملهما. 
 

 ثانيا -جلنة التنمية املستدامة 
الدورة التاسعة للجنة التنمية املستدامة 

عقــدت جلنــة التنميــة املســتدامة دورــا التاســــعة يف  - ١٠
الفــترة مــن ١٦ إىل ٢٧ نيســــان/أبريـــل ٢٠٠١. واملواضيـــع 
القطاعيـة الـيت تناولتـها هـي: املنـاخ، والطاقـة والنقـل. وأولــت 
أيضا اللجنة اهتماما كبريا للمواضيع املشتركة بـني القطاعـات 
يف جمـال التعـاون الـدويل مـن أجـل يئـة بيئـة مواتيـة، ال سـيما 
تسـخري املـوارد ألغـراض التنميـة واملعلومـــات الالزمــة الختــاذ 

القرار واملشاركة. 
ــتخداماا  واعـترفت اللجنـة بـأن توفـر املعلومـات واس - ١١
ـــرن  مسـألتان مشـتركتان بـني مجيـع فصـول جـدول أعمـال الق

٢١ وتنفيــذه. ويســتلزم تعزيــــز املعلومـــات ألغـــراض صنـــع 
ــــاون واختـــاذ  القــرارات ــدف حتقيــق التنميــة املســتدامة التع
اإلجراءات على الصعيد الدويل مبا يالئـم األولويـات الوطنيـة. 
وطلبت اللجنة إىل املنظمات الدولية ترشـيد طلباـا للحصـول 
علـى املعلومـات مـن أجـل تفـادي االزدواجيـة وإثقــال كــاهل 
البلــدان بعــبء ال داعــي لــه؛ وحثــت علــى تعزيــــز التعـــاون 
والتنسيق وإنشاء نظم معلومات لتيسري تبادل البيانات القيمة؛ 
وشـجعت علـى مواصلـة العمـل علـــى تطويــر املؤشــرات الــيت 
ـــذ  ميكـن أن تشـكل نقطـة انطـالق للعمـل الوطـين املتعلـق بتنفي
مشاريع التنمية املستدامة ومتابعتها. وأشارت أيضـا إىل دعـوة 
الس االقتصادي واالجتمـاعي اللجنـة اإلحصائيـة بـأن تقـوم 
بدور مركز التنسـيق احلكومـي الـدويل السـتعراض املؤشـرات 
الـيت تسـتخدمها منظومـة األمـم املتحـدة. والحظـت أن هنـــاك 
ــــدان  فجــوات كبــرية يف جمــال توفــر البيانــات وشــجعت البل
املتقدمـــة النمـــو علـــى أن تقـــوم بالتعـــــاون مــــع املنظمــــات 
الدوليـة، مبسـاعدة البلـدان الناميـة علـى تعزيـز نظـــم معلوماــا 
الوطنية والوكاالت اإلحصائيــة لكفالـة فعاليـة مجـع املعلومـات 

وحتليلها. 
وأت اللجنة يف دورا التاسعة برنامج عملها للفـترة  - ١٢
١٩٩٨-٢٠٠٢ املكـرس للمواضيـع القطاعيـة واملشـتركة بــني 
القطاعـات احملـددة املســـتمدة مــن جــدول أعمــال القــرن ٢١ 
ومن استعراضه الذي جيري مرة كـل مخـس سـنوات واملعقـود 

يف عام ١٩٩٧. 
 

التحضريات للقمة العاملية للتنمية املستدامة 
ـــا ١٩٩/٥٥ املعنــون  قـررت اجلمعيـة العامـة يف قراره - ١٣
�االسـتعراض العشـري للتقـــدم احملــرز يف تنفيــذ نتــائج مؤمتــر 
األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة�، قـررت أن جتتمـع جلنـة 
ـــها جلنــة حتضرييــة  التنميـة املسـتدامة يف دورـا العاشـرة بوصف
مفتوحة باب العضوية ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة. 
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وعقـدت اللجنـة بوصفـها اللجنـة التحضرييـة دورـا يف الفــترة 
من ٣٠ نيسان/أبريل إىل ٢ أيار/مايو ٢٠٠١. وقامت اللجنة 
ــــى الصعـــد احملليـــة  بــإجراء اســتعراض أويل للتقــدم احملــرز عل
والوطنيــة ودون اإلقليميــة واإلقليميــة والدوليــة، فضــــال عـــن 
التقدم الذي أحرزته اموعات الرئيســية، واختـذت عـددا مـن 

القرارات املتعلقة بالعمل التحضريي يف املستقبل. 
وستتناول اللجنة بوصفـها اللجنـة التحضرييـة للمؤمتـر  - ١٤
ـــا بــني كــانون  يف دوراـا الالحقـة الـيت سـتعقدها يف الفـترة م
ـــاير وحزيــران/يونيــه ٢٠٠٢ مســألة االتفــاق بشــأن  الثـاين/ين
ــــذ جـــدول أعمـــال  املواضيــع الرئيســية املتعلقــة مبواصلــة تنفي
القرن ٢١. وستقوم يف الدورة الثانية بإجراء استعراض شـامل 
لتقييــم التقــدم احملــرز يف تنفيــــذ جـــدول أعمـــال القـــرن ٢١ 
والنتائج األخرى اليت حققها مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئـة 
والتنميـة، كمـا سـتعد مشـروع وثيقـة بشـأن الربنـــامج املتعلــق 
مبواصلـة تنفيـذ جـــدول أعمــال القــرن ٢١. وســتتفق الــدورة 
الثالثة على نص الوثيقة املتضمنة لنتائج االسـتعراض والتقييـم، 
فضال عن االستنتاجات والتوصيـات الـيت تتطلـب اختـاذ املزيـد 
من اإلجراءات. وسيقدم أيضا اقـتراح يتعلـق جبـدول األعمـال 
املؤقت واملواضيع الرئيسية اليت ميكن أن تنظر فيها القمـة. أمـا 
الدورة التحضريية الرابعة واألخرية فإا ستعقد على املسـتوى 
الوزاري وستتفق على وثيقة سياسية موجزة تقدم إىل القمة. 

وسـيعقد مؤمتـر القمـة يف جوهانسـربغ يف الفــترة مــن  - ١٥
٢٦ آب/أغسـطس إىل ٤ أيلـول/ســـبتمرب ٢٠٠٢. ويتوقــع أن 
تتمخـض القمـة عـــن برنــامج عمــل جديــد متعــدد الســنوات 

للجنة يبدأ يف عام ٢٠٠٣. 
 

اآلثار بالنسبة للجنة اإلحصائية 
ـــرن ٢١ االحتياجــات مــن  يتنـاول جـدول أعمـال الق - ١٦
البيانات واملعلومات العادية وذلك يف الفصل ٤٠ (املعلومـات 
ـــع القــرار) ويف الفصــل ٨ (إدمــاج البيئــة  الالزمـة لعمليـة لصن

والتنميـة يف صنـع القـرار) واجلـزء دال (إنشـاء نظـم للمحاســبة 
ـــة املتكاملــة) ويســند الفصــالن كالمهــا إىل  البيئيـة واالقتصادي
الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة مهام معينة يف التنفيذ. وبنـاء 
على ذلك تسهم الشعبة يف االستعراض الشـامل الـذي يتنـاول 
التقـدم احملـــرز يف تنفيــذ الفصلــني ٤٠ و ٨، واجلــزء دال مــن 

جدول أعمال القرن ٢١. 
 (E/CN.3/2001/15 ـــر ويقـدم اسـتعراض مرحلـي (انظ - ١٧
إىل اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـا الثانيـة والثالثـني. ومعـــروض 
ــــذا االســـتعراض وحتليـــل  علــى اللجنــة تقريــر عــن متابعــة ه
ـــــها التنفيــــذ (انظــــر  للمجـــاالت الـــيت ينبغـــي أن يركـــز علي

 .(E/CN.3/2002/16

وقـد ترغـب اللجنـــة يف مالحظــة أمهيــة املشــاركة يف  - ١٨
العملية التحضريية ملؤمتر القمة العاملي للتنميـة املسـتدامة، كمـا 
أــا قــــد ترغـــب يف أن تقـــوم يف دورـــا الرابعـــة والثالثـــني 
باســـتعراض برنـــامج عملـــها يف جمـــال اإلحصـــاءات البيئيـــــة 
واحملاسبة وذلك يف ضوء نتـائج القمـة واآلثـار اإلحصائيـة الـيت 

تترتب عليها. 
 


