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متابعة مقررات الـس االقتـصادي      : بنود للعلم 
  واالجتماعي املتعلقة بالسياسات

ة مقررات الـس االقتـصادي واالجتمـاعي املتعلقـة بالـسياسات واملتـصل              
  اإلحصائية بعمل اللجنة

   مذكرة من األمني العام  
 موجز

أعـدت هـذه املـذكرة       والـثالثني،    سادسةحصائية يف دورـا الـ     وفقا ملا طلبته اللجنة اإل     
ــشأن امل   ــة ب ــة اللجن ــرراتإلحاط ــة   ق ــل اللجن ــصلة بعم ــدها اإلحــصائية املت ــيت اعتم ــس  ال  ال

 عـالوة علـى ذلـك، تـبني هـذه           ،لـسياسات  با  فيمـا يتعلـق    ٢٠٠٥ عام   االقتصادي واالجتماعي 
املــذكرة اإلجــراءات الــيت اختــذا، واملقتــرح أن تتخــذها، اللجنــة وشــعبة اإلحــصاءات التابعــة   

يطلـب مـن    و.  إىل االسـتجابة لطلبـات الـس       ون االقتـصادية واالجتماعيـة، سـعيا      إلدارة الشؤ 
 .اإلحاطة علما باملذكرة الواردة طيهاللجنة 
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 تعقدها األمم املتحدة ملؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليتامتابعة  - أوال 

  الس االقتصادي واالجتماعيبها طليت اإلجراءات ال  
التنفيـذ واملتابعـة املتكـاملني واملنـسقني لنتـائج املـؤمترات           املتعلـق ب   ٢٠٠٥/٤٨يف القرار    - ١

، أحـاط الـس االقتـصادي واالجتمـاعي      اليت تعقـدها األمـم املتحـدة    الرئيسية ومؤمترات القمة
علما مع التقدير مبسامهات اللجان الفنية واللجـان اإلقليميـة وغريهـا مـن اهليئـات الفرعيـة ذات                

املدخالت الـيت يـساهم ـا الـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف اجللـسة العامـة                  اد  الصلة يف إعد  
 ورحب بالتقدم احملرز يف اسـتعراض أسـاليب عمـل عـدة جلـان       املستوى للجمعية العامة الرفيعة

متابعـة  بـاء، مـن أجـل     ٥٧/٢٧٠فنية، حسب التكليف الصادر عـن اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا        
 علـى حنـو أفـضل؛    الرئيسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة      تنفيذ نتائج املؤمترات 

الفنيـة،   قر بأنه قد مت إحراز تقدم يف عدة جمـاالت مـن أجـل تعزيـز التعـاون فيمـا بـني اللجـان        وأ
تعزيــز هــذا زيــادة ل  اللجــان الفنيــة إىل مواصــلة العمــلاوبينــها وبــني الــصناديق والــربامج، ودعــ 

تعزيـز نوعيـة وتـأثري     تبادل اخلربات، وذلـك بغـرض املـسامهة يف    خالل مبا يف ذلك منالتعاون، 
 .القرارات املتخذة على الصعيد احلكومي الدويل

 
ــا مـــن قبـــل اللجنـــة     ــعبة و اإلحـــصائيةاإلجـــراءات املتخـــذة واملقتـــرح اختاذهـ  شـ

 اإلحصاءات
 أساليب العمل  

، وامتثــاال لطلــب ٢٠٠٥يف إطــار اإلعــداد لعقــد الــدورة الــسادسة والــثالثني يف عــام    - ٢
ة استعراضـا مفـصال ألسـاليب    مكتب اللجنة اإلحـصائي الس االقتصادي واالجتماعي، أجرى     

ــة   ــدمها املكتــب     ). E/CN.3/2005/2(عمــل اللجن ــيت ق ــة علمــا باالقتراحــات ال وأحاطــت اللجن
ونفــذت بعــض اإلجــراءات علــى أســاس جتــرييب خــالل الــدورة؛ ووافقــت علــى مواصــلة حتليــل 

ــثالثني      اخلــربات ــسابعة وال ــدورة ال ــداد لل ــار يف اإلع ــسبة وأخــذها يف االعتب ــضا  ( املكت ــر أي انظ
E/CN.3/2006/2.( 

 امن املالمح املهمة ألساليب عمل اللجنة اإلحصائية أن جـدول أعماهلـا يتـضمن بنـد    و - ٣
 بــشأن متابعــة مقــررات الــس االقتــصادي واالجتمــاعي املتعلقــة بالــسياسيات وآثارهــا    ادائمــ
وتعترب املذكرات املعدة دعما هلـذا البنـد مـن جـدول األعمـال، مـن       . اللجنة تملة على أعمالاحمل

وتبلَّــغ . قبيــل هــذه املــذكرة، وســيلة هامــة لتقاســم املعلومــات بــني الــس واللجنــة اإلحــصائية  
اللجنـــة اإلحـــصائية بـــاملقررات ذات الـــصلة للجـــان الفنيـــة األخـــرى يف إطـــار خمتلـــف البنـــود   
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ية ذات الــــصلة باإلحــــصاءات الدميغرافيــــة، واإلحــــصاءات البيئيــــة، واالحــــصاءات  املوضــــوع
 .االجتماعية وذات الصلة بنوع اجلنس

 املؤشرات اإلمنائية  
أن تكــون مركــز إىل اللجنــة اإلحـصائية  منـذ أن دعــا الـس االقتــصادي واالجتمـاعي     - ٤

من أجـل  نظومة األمم املتحدة تستخدمها م التنسيق احلكومي الدويل الستعراض املؤشرات اليت
 الـيت تعقـدها األمـم    القمـة مـؤمترات  مـؤمترات الرئيـسية و  لل نياملنـسق و نيلتنفيذ واملتابعة املتكـامل ا

، واللجنــة تنــاقش اجلوانــب التقنيــة )٢٠٠٠/٢٧  و١٩٩٩/٥٥انظــر قــراري الــس ( املتحــدة
 . ملؤشرات التنمية سنويا

شـعبة   تقريـر لألمـني العـام يـصف فيـه نتـائج تقيـيم                وتنظر اللجنـة يف دورـا احلاليـة يف         - ٥
ــصا ــة        ءاتاإلحـــ ــة لأللفيـــ ــداف اإلمنائيـــ ــرات لألهـــ ــع مؤشـــ ــى وضـــ ــدان علـــ ــدرة البلـــ لقـــ

)E/CN.3/2006/14 .(يتــضمن املرفــق الثالــث مــن التقريــر اســتكماال مــوجزا بــشأن العمــل         و
كمـا  .منائيـة لأللفيـة   شـرات األهـداف اإل    املتواصل لفريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤ       

مؤشرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،       عن   الرئيستناقش اللجنة هذه السنة تقريرا أعده أصدقاء        
ــى وضــع         ــدان عل ــق بقــدرة البل ــام فيمــا يتعل ــيال نقــديا الســتنتاجات األمــني الع وهــو يقــدم حتل

 ). E/CN.3/2006/15(مؤشرات لألهداف اإلمنائية لأللفية 

 ة املنظورات اجلنسانيةتعميم مراعا - ثانيا 
 الس االقتصادي واالجتماعي طلبهايت اإلجراءات ال  

قراراتـه  ، بعـد أن أشـار إىل        ٢٠٠٥/٣١دعا الس االقتصادي واالجتمـاعي يف قـراره          - ٦
، ٢٠٠٢يوليــه /متــوز ٢٤ املــؤرخ ٢٠٠٢/٢٣ ، و٢٠٠١يوليــه / متــوز٧ املــؤرخ ٢٠٠١/٤١

 ،٢٠٠٤يوليـه  /متـوز  ٧ املـؤرخ  ٢٠٠٤/٤، و ٢٠٠٣يوليـه  / متـوز ٢٤ املـؤرخ  ٢٠٠٣/٤٩ و
التـصدي للتحـديات الـيت      مـن أجـل     مجيع كيانات منظومة األمم املتحـدة إىل تكثيـف جهودهـا            

مواصـلة  من خالل ذلك ، مبا يف املناظري اجلنسانية يف السياسات والربامج تواجهها عملية تعميم
وإضـفاء الـصبغة    اآلثـار اجلنـسانية  العمل على إعداد أدوات للرصد والتقييم ومنهجيات لتحليل 

تـشجيع مجـع البيانـات املـصنفة علـى أسـاس نـوع            و املؤسسية على هـذه األدوات واملنـهجيات،      
 .ة منهاستفاداالاجلنس وتصنيفها وحتليلها وضمان 

 اإلجراءات املتخذة واملقترح اختاذها من قبل من اللجنة والشعبة  
 مؤشـرات التنميـة الـيت تنظـر فيهـا           ضـمن طائفـة     املنظور اجلنساين  تندرج مسألة تعميم    - ٧

للمــؤمترات ومــؤمترات القمــة الــيت  ألعــالن األمــم املتحــدة لأللفيــة و ســياق متابعتــها  اللجنــة يف
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.  املؤقـت للـدورة احلاليـة   مـن جـدول األعمـال   ) ك( ٣البنـد   تعقدها األمم املتحدة، اليت يتناوهلـا 
 املتعلقـة مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة    ت إعـداد اإلحـصاءا  والشعبة مسؤولة عـن تنـسيق عمليـة    

 مقـسمة الـشعبة بيانـات     تعهـدها    اليت ت  اخلاصة بتلك املؤشرات  بيانات  الوتتضمن قاعدة   . لأللفية
 . نقدر اإلمكا اجلنسنوع حسب 

 عـام ومثة نشاط إحصائي هام آخر يف هذا السياق هو نشر شعبة اإلحصاءات يف ايـة    - ٨
سلط ويـ . “التقـدم احملـرز يف جمـال اإلحـصاءات        : ٢٠٠٥، عام   ملتقدم املرأة يف العا   ”  لـ ٢٠٠٥

قـيم التقـدم احملـرز يف هـذا         ي الضوء على تـوافر اإلحـصاءات حـسب نـوع اجلـنس و             املنشور اهذ
 ).E/CN.3/2006/12 أيضاانظر (اال خالل السنوات الثالثني املاضية 

 ٢٠١٠-٢٠٠١تنفيذ برنامج العمل لصاحل أقل البلدان منوا يف العقد  - ثالثا 
 الس االقتصادي واالجتماعي طلبهايت إلجراءات الا  

، إىل اإلعــالن الــوزاري ٢٠٠٥/٤٤أشـار الــس االقتـصادي واالجتمــاعي، يف قـراره     - ٩
املـوارد والبيئـة    تعبئة  ” موضوع   بشأن ٢٠٠٤ لعامللجزء الرفيع املستوى من دورته املوضوعية       

لــصاحل أقــل  ٢٠١٠-٢٠٠١ املواتيــة للقــضاء علــى الفقــر يف ســياق تنفيــذ برنــامج عمــل العقــد 
ودعا الس الـشركاء اإلمنـائيني، مبـن فـيهم مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة،                  . “االبلدان منو 

رصـد  زيـز   إىل تقدمي املـساعدة إىل هيئـات اإلحـصاءات الوطنيـة ألقـل البلـدان منـوا مـن أجـل تع                     
 . الغ عنهتنفيذ برنامج العمل واإلب

 اإلجراءات املتخذة واملقترح اختاذها من قبل من اللجنة والشعبة  
، هـو  إىل حـد كـبري   منـوا  يف هـذا الـسياق سـيفيد أقـل البلـدان            مثة نـشاط إحـصائي هـام       - ١٠

ــقمــشروع شــعبة اإلحــصاءات   ــذي  املتعل ــر ال ــاس الفق ــصدر يف إطــاره يف عــام   بقي  ٢٠٠٥سي
 “األســاليب واالســتخدام يف الــسياسات املفــاهيم و: إحــصاءات الفقــردليــل ”  بعنــوانمنــشور

وسيساعد هـذا املـشروع واضـعي الـسياسات وخـرباء اإلحـصاءات             ). E/CN.3/2006/19انظر  (
 علـى اإلحـصاءات املتعلقـة بـالفقر واملعلومـات           املتزايد على مواجهة الطلب  يف البلدان األعضاء    

 نظام لقياس الفقر يستجيب لالحتياجات الوطنية والدوليـة مـن           لتشكي من خالل    ،ذات الصلة 
 . البيانات

 مــن حــساب التنميـــة  ممــوالامــشروعوعــالوة علــى ذلــك، دشــنت شــعبة اإلحــصاءات  - ١١
تعزيــز مــن أجــل غــرب أفريقيــا   يف منطقــة اجلماعــة االقتــصادية لــدول٢٠٠٦-٢٠٠٤للفتــرة 

مباشـر  بـشكل  عدة بلـدان مـن أقـل البلـدان منـوا      ستفيد تو. القدرات اإلحصائية يف تلك املنطقة 
يف انتظــار املوافقــة الرمسيــة للجمعيــة العامــة، يتوقــع أن  ووإضــافة إىل ذلــك، . ةمــن هــذه املبــادر
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تعزيز القدرة اإلحصائية دعمـا للتقـدم      مشروع يهدف إىل     ٢٠٠٦يناير  /ينطلق يف كانون الثاين   
 . طقة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيمن حنو األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا يف

  ٢٠١٠الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام   - رابعا 
 الس االقتصادي واالجتماعيها بطليت اإلجراءات ال  

، بعـد أن أشـار إىل قراراتـه         ٢٠٠٥/١٣ قام الس االقتصادي واالجتماعي يف قـراره         - ١٢
؛ وبعــد أن لتعــداد الــسكان واملــساكنامج العــشرية العامليــة الــسابقة لــربالــيت صــدق فيهــا علــى ا

العــاملي ربنــامج الإلجنــاز التعــدادات كجــزء مــن األعــضاء اســتعرض اجلهــود الــيت بذلتــها الــدول 
األمــم املتحــدة  الــيت تــضطلع ــا   نــشطة األ، وكــذا ٢٠٠٠ لــسكان واملــساكن لعــام  اتعــداد ل

ضع يف اعتباره مـا يكتـسيه تعـداد         وو يف هذا الصدد؛     والوكاالت املمولة دعما للجهود الوطنية    
أساسـية قيمـة مـن البيانـات واملعلومـات الوطنيـة        السكان واملساكن من أمهية يف إعداد جمموعـة 

قــر مبــا تكتــسيه جولــة عــام  أو؛ االقتــصادي وللحكــم الرشــيد الــضرورية للتخطــيط االجتمــاعي
ــة   ل ٢٠١٠ ــن أمهي ــساكن م ــسكان وامل ــداد ال ــدة  تع ــة بمتزاي ــسبة لتلبي ــة االحتياجــات الن  املتعلق

ة الـيت تعقـدها األمـم       قمـ ال اتمـؤمتر تنفيذ ومتابعة نتائج املـؤمترات الرئيـسية و       البيانات الالزمة ل  ب
لربنـامج العـاملي لتعـداد      ل دعمـه    أعـرب عـن   املتحدة وغريها من االجتماعات الدولية والوطنيـة،        

لـسكان  لتعـداد   عـضاء علـى إجـراء       وحـث الـس الـدول األ      . ٢٠١٠السكان واملـساكن لعـام      
 وعلــى نــشر نتــائج ،٢٠١٤ إىل ٢٠٠٥ مــرة واحــدة علــى األقــل خــالل الفتــرة مــن واملــساكن

التعداد باعتبارها مصدرا أساسيا للمعلومات مـن أجـل التخطـيط والتنميـة علـى صـعيد املنـاطق                  
 املـصلحة   ة للجهـات الوطنيـة صـاحب       وكـذا توفريهـا    ،صعد الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة      لوعلى ا 

كمـا شـدد الـس علـى أمهيـة          . ألمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية املناسبة       ول
اعي،  يف التخطـيط االقتـصادي االجتمـ       ٢٠١٠الربنامج العاملي لتعداد الـسكان واملـساكن لعـام          

 فيـذ تن األمـني العـام      طلـب الـس إىل     عـالوة علـى ذلـك،     و .زيادة الدعم هلـذا الربنـامج     لب  وط
 .٢٠١٠الربنامج العاملي لتعداد السكان واملساكن لعام 

 اإلجراءات املتخذة واملقترح اختاذها من قبل من اللجنة والشعبة  
ــر    - ١٣ ــة يف تقري ــة يف دورــا احلالي ألمــني العــام يلخــص  ل) E/CN.3/2006/16( تنظــر اللجن

دور شـعبة اإلحـصاءات بوصـفها       األنشطة اليت مت القيام ـا اسـتجابة لطلبـات اللجنـة املتعلقـة بـ               
كمـا يقــدم التقريـر إحاطــة   . ٢٠١٠الربنـامج العــاملي لتعـدادات الــسكان واملـساكن لعــام    أمانـة  

مبــادئ وتوصــيات األمــم املتحــدة املتعلقــة بتعــدادات الــسكان  للجنــة بــشأن تنقــيح واســتكمال 
 جلولـة عـام     احتـضري   الـيت جتـرى علـى الـصعيد اإلقليمـي           وبشأن التنسيق مع األنشطة    ،واملساكن
 .  من تعدادات السكان واملساكن٢٠١٠
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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية - خامسا 
 الس االقتصادي واالجتماعيها بطليت اإلجراءات ال  

أوصـى  ،  ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٧  إىل ١٦ مـن     اليت عقـدت يف الفتـرة       الرابعة، الدورةيف   - ١٤
حلكومات ومنظومـة األمـم املتحـدة وغريهـا مـن         اة  يا الشعوب األصلي  ائم املعين بقضا  املنتدى الد 

يف إطــار اســتعراض األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف عــام  ،تعــدأن بــاملنظمــات احلكوميــة الدوليــة 
 وذلـك بالـشراكة مـع هـذه     ،مبوبة عن الشعوب األصـلية   وما بعده، بيانات ومعلومات٢٠٠٥
 األمـم املتحـدة املعنيـة بعمليـات مجـع البيانـات             وكـاالت أوصى أيـضا بـأن تـضع        و .)١(بالشعو

 مؤشـرات  )‘‘تعميم التعليم االبتـدائي ’’ (من األهداف اإلمنائية لأللفية ٢املتصلة بتحقيق اهلدف 
مبــا يف ذلــك لغاــا وثقافتــها وقيمهــا ونظرــا   ،بــشأن الــشعوب األصــلية تعكــس خــصوصياا 

 .للعامل
 من قبل من اللجنة والشعبةاإلجراءات املتخذة واملقترح اختاذها   

 بالتعـاون مـع شـعبة       عـن ترحيبـه     املنتدى الدائم، يف تقريره عـن الـدورة الرابعـة،          أعرب - ١٥
اإلحــصاءات يف اســتعراض املمارســات الوطنيــة يف مجــع البيانــات بــشأن جمــاالت اإلثنيــة واللغــة 

إلحـصاءات  شـعبة ا  أن مـن دواعـي سـروره أن يالحـظ أن            املنتـدى   ذكر   كما   .ونشرها والدين
 :ية يف املوقع اإللكتروين التايلأو اإلثن/ الوطنية والفئاتتوفر بيانات عن 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybcens.htm.   
 احلواشي 
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