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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الرابعة والثالثون 
٤-٧ آذار/مارس ٢٠٠٣ 

البند ٧ من جدول األعمال املؤقت* 
جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والثالثني 

  للجنة ومواعيد انعقادها 
ـــا احملتملــة علــى أعمــال اللجنــة  أنشـطة جلنـة التنميـة االجتماعيـة وآثاره

  اإلحصائية 
  مذكرة من األمني العام 

موجز 
أعدت هذه املذكرة بناء علـى طلـب الـس االقتصـادي واالجتمـاعي. والغـرض مـن 
املذكــرة هو إطالع اللجنة اإلحصائيـة علـى مـا تقـوم بـه جلنـة التنميـة االجتماعيـة مـن أنشـطة 
ذات صلـة بأعماهلـــا. وقــد ترغــب اللجنــة اإلحصائيــة يف أخــذ مــا ورد يف هــذه املذكــرة يف 
االعتبار أثناء استعراضها للبند ٣ (اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية) من جـدول األعمـال، 
وعند تقرير جدول أعمال دورا اخلامسة والثالثني وعند تعديل برناجمها املتعدد السنوات. 
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أنشطة جلنة التنمية االجتماعية ذات الصلة بأعمال اللجنة اإلحصائية   أوال - 

عقدت الدورة األربعون للجنة التنمية االجتماعية يف نيويورك، يف الفـترة مـن ١١ إىل  - ١
٢١ شباط/فرباير ٢٠٠٢. 

 
الوثائق املعروضة على جلنة السكان والتنمية   ثانيا -

ناقشت جلنة التنمية االجتماعية وأقرت ثالثة تقارير رئيسية. وقدم أحد هـذه التقـارير  - ٢
E) عرضـا عامـا للتحديـات  /CN.5/2002/3) املتعلق بتكامل السياسات االجتماعية واالقتصادية
الرئيسية اليت تواجهـها السياسـات االجتماعيـة واالقتصاديـة وعـرض توصيـات تدعـو إىل اختـاذ 
إجراءات على الصعيدين الوطين والدويل. وورد يف التقرير الثـاين املتعلـق مبتابعـة السـنة الدوليـة 
لألسرة يف عام ٢٠٠٤ (E/CN.5/2002/2) وصف للمبادرات اليت اختذت مؤخرا على الصعيـد 
الـدويل حتضـريا لالحتفـال بـالذكرى العاشـرة للسـنة الدوليـة يف عـام ٢٠٠٤. وعـرض التقريـــر 
 (E/ CN.5/2002/4) الثالث املتعلق برصد القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني
أنشطة املقرر اخلاص املعين بالعجز يف جمال الرصد الدويل لتطبيق قواعد األمم املتحدة املوحـدة 
بشـأن حتقيـق تكـافؤ الفـرص للمعوقـني(١). كمـا يتضمـن التقريـر اقتراحـات بشـأن وضـع نظــام 

لرصد القواعد املوحدة يف املستقبل. 
 

اآلثار بالنسبة للجنة اإلحصائية   ثالثا - 
تترتب على تقرير األمني العام اآلنـف الذكـر املتعلـق مبتابعـة السـنة الدوليـة لألسـرة يف  - ٣
عام ٢٠٠٤ آثار عامة يف اإلحصاءات، إذ إنه يعرض خططا إلجراء أحباث تركِّز علـى شـؤون 
األسرة. وتتضمن هذه األحباث أحباثا تركِّز على التغريات الـيت تشـهدها البـىن األسـرية وحجـم 
األسر املعيشية. والزواج، واإلجناب، والطالق، واألسـر الـيت يعيلـها أحـد الزوجـني، واهلجـرة، 
والشـيخوخة، وتثقيـف األهـل، والتقـاعد وتأثـريه يف األسـر، وفـريوس نقـــص املناعــة البشــرية/ 

اإليدز وتأثريه يف األسر. 
كما أن القرارات املتعلقة باملعوقني ختلِّف آثارا إذ إـا تقتضـي توفـر بيانـات إحصائيـة  - ٤
يف سبيل تطبيق القواعد املوحدة ورصدها. ويلزم توافر بيانات عن عدد املعوقني من السـكان، 
فضال عن أوضاعهم االجتماعية واالقتصاديـة، مثـل مسـتواهم التعليمـي ومشـاركتهم يف القـوة 
العاملة. ومن الضروري وجود هذه البيانات لرصد مدى مشلـهم بفوائـد التنميـة أو اسـتبعادهم 
منها، مقارنة بغـري املعوقـني، مـع مراعـاة املسـائل املتعلقـة بـاملرأة وإيـالء اهتمـام خـاص للفئـات 

املهمشة، مثل األطفال واملسنني. 
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