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 *من جدول األعمال املؤقت) ي (٤البند 

ــود للعلــــم  ــة: بنــ  مقــــررات الــــس  متابعــ
    االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات

مقررات الـس االقتـصادي واالجتمـاعي املتعلقـة بالـسياسات واملتـصلة               
 بعمل اللجنة اإلحصائية

  
 مذكرة األمني العام  

  

 موجز 

 )أ( والـثالثني ةبناء على الطلـب الـذي تقـدمت بـه اللجنـة اإلحـصائية يف دورـا الـسابع            
عدت هذه املذكرة إلحاطة اللجنة بشأن املقـررات املتعلقـة بالـسياسات الـيت اعتمـدها الـس              أُ

وباإلضـافة إىل ذلـك،   .  واملتصلة بعمل اللجنـة اإلحـصائية   ٢٠٠٦االقتصادي واالجتماعي عام    
 بـإدارة   اللجنـة والـشعبة اإلحـصائية     واملقتـرح أن تتخـذها       املذكرة اإلجـراءات الـيت اختـذا         بنيت

وتتــضمن املــذكرة كــذلك فرعــا .  اســتجابة لطلبــات الــسون االقتــصادية واالجتماعيــةالــشؤ
 .معلومات عما قررته اجلمعية العامة مؤخرا دف إصالح الس االقتصادي واالجتماعيلل

 
 

 * E/CN.3/2007/1. 
ــر  )أ(  ــة ل انظـــ ــائق الرمسيـــ ــسالوثـــ ــاعي لمجلـــ ــصادي واالجتمـــ ــم  ٢٠٠٦،  االقتـــ ــق رقـــ ، )E/2006/24( ٤، امللحـــ

 .ألف أوال، الفرع
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 رئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدةمتابعة املؤمترات ال -أوال  
 اإلجراءات اليت طلب الس االقتصادي واالجتماعي اختاذها  

 
التنفيـذ  املتعلـق بـدوره يف      ٢٠٠٦/٤٤يف قـراره     ، االقتـصادي واالجتمـاعي    السقرر   - ١

 الــيت تعقــدها األمــم  لنتــائج املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمــةني واملنــسقنياملتكــاملواملتابعــة 
 لنتــائج ني واملنــسقنياملتكــاملالتنفيــذ واملتابعــة املتحــدة ومتابعــة تلــك املــؤمترات، مواصــلة تعزيــز 

آخـذا بعـني   املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة ومتابعة تلك النتائج،           
 ات القائمـة  بطـ ارت املـؤمترات وال   مـن هـذه   مـؤمتر   ضرورة احترام الوحدة املواضيعية لكل      االعتبار  

 جلـان فنيـة وهيئـات فرعيـة         ة من  عد  يف االستعراض الذي قامت به     رزاحمل  بالتقدم بينها؛ ورحب 
قرر الـس   و .٢٠٠٦يف دوراا لعام    ألساليب عملها   للمجلس االقتصادي واالجتماعي    تابعة  

رؤسـاء اللجـان    ل واحـد    للمكاتب باجتماع املشتركة  ة  يفردأيضا االستعاضة عن االجتماعات ال    
وسائل عقـد   استخدام  ب،  سنة تقوميية بداية كل   يف  عقد  ية والس االقتصادي واالجتماعي     الفني

 . ذلكن بعد كلما أمكناالجتماعات م
 

ــة اإلحــــــصائية  اإلجــــــراءات الــــــيت اختــــــذا     واملقتــــــرح أن تتخــــــذها اللجنــــ
 صائيةاإلح والشعبة

 أساليب العمل  

 اجتماعـه الـسادس والـثالثني        اإلعـداد لعقـد    يف إطـار  إلحصائية،  أجرى مكتب اللجنة ا    - ٢
، وامتثاال لطلب الس االقتـصادي واالجتمـاعي، استعراضـا مفـصال ألسـاليب              ٢٠٠٥يف عام   

وأحاطــت اللجنــة علمــا باقتراحــات املكتــب ونفــذت بعــض  ). E/CN.3/2005/2(عمــل اللجنــة 
مث قامـت بتحليـل اخلـربات       . والـثالثني اإلجراءات على سـبيل التجربـة خـالل الـدورة الـسادسة             

ــداد     ــد اإلع ــسبة وأخــذا يف احلــسبان عن ــثالثني   املكت ــسابعة وال ــدورة ال ). E/CN.3/2006/2(لل
 .تواصل تنفيذها حالياهي خلصت اللجنة إىل أن اإلجراءات مرضية وو
 

 اجتماع رؤساء اللجان الفنية  

 يف  هعقـد مقـرر   ة حلـضور اجتمـاع      وجه الس الدعوة إىل رؤسـاء مجيـع اللجـان الفنيـ            - ٣
د سيوسيمثل اللجنـة اإلحـصائية يف هـذا االجتمـاع رئيـسها الـ             . ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٥

 ).املكسيك(كالفيو فيفس 
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 مؤشرات التنمية  

  أن تكــون مركــز الـس االقتــصادي واالجتمـاعي اللجنــة اإلحـصائية إىل   دعــامنـذ أن   - ٤
مــن األمــم املتحــدة منظومــة اض املؤشــرات الــيت تــستخدمها ســتعري الــدويل الالتنــسيق احلكــوم

لمـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها            ل ني واملنـسق  نياملتكـامل التنفيذ واملتابعـة     أجل
، درجت اللجنـة علـى مناقـشة        )٢٠٠٠/٢٧  و ١٩٩٩/٥٥انظر قراري الس    (األمم املتحدة   

 .سنويااجلوانب التقنية ملؤشرات التنمية 

 فريـق اخلـرباء     يـصف فيـه عمـل      ألمـني العـام   لوتنظر اللجنة يف دورـا احلاليـة يف تقريـر            - ٥
 يف اــاالت ٢٠٠٦ عــام املــشترك بــني الوكــاالت املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  

 املؤشرات كمـا هـي واردة يف قاعـدة          اإلبالغ بالنسبة لكل  حتسني التغطية، والشفافية، و   : يةالالت
؛ واسـتعراض املنـهجيات املتعلقـة باألهـداف املتفـق           األهداف اإلمنائية لأللفيـة   عن مجيع    اتبيانال

 جتميـع املؤشـرات وحتليلـها        عمليـة  عليها؛ وتنسيق مجع البيانات علـى الـصعيد العـاملي؛ وتنـسيق           
ــصعيد الــ   ــى ال ــذا اــال؛ وإعــ    وطينعل ــدان يف ه ــدعم إىل البل ــدمي ال ــسنوي   وتق ــل ال داد التحلي

 ).E/CN.3/2007/13(األهداف اإلمنائية لأللفية ن التقدم احملرز يف حتقيق عوالتقارير 
 

 تعزيز القدرة اإلحصائية -ثانيا  
 لس االقتصادي واالجتماعي اهااإلجراءات اليت طلب  

بتعزيـز القـدرة   لـق  عتمشروع القـرار امل باإلمجاع اعتمد الس االقتصادي واالجتماعي    - ٦
 بــه اللجنــة اإلحــصائية يف دورــا الــسابعة والــثالثني بوصــفه القــرار   اإلحــصائية الــذي تقــدمت

ويــدعو القــرار خمتلــف العناصــر الفاعلــة إىل اختــاذ  .  ودون إضــفاء أي تغــيريات عليــه٢٠٠٦/٦
 .ة اإلحصائية الوطنيإجراءات حمددة دف تعزيز القدرة

 
 اللجنة والشعبةواملقترح أن تتخذها اإلجراءات اليت اختذا   

أُعـد وفقـا لطلبـها املقـدم     ) E/CN.3/2007/12(تنظر اللجنـة يف دورـا احلاليـة يف تقريـر           - ٧
تعزيز القـدرة   تعلق ب يف دورا السابعة والثالثني بتقدمي تقرير عن تنفيذ القرار امل          العام   األمنيإىل  

ريـر  ويقـدم التق . ٢٠٠٦يوليـه  /يف متـوز  االقتـصادي واالجتمـاعي     السالذي اختذه   اإلحصائية  
ــشعبة اإلحــصائية وفريــق اخلــرباء املــشترك بــني        ــه ال استعراضــا عامــا للعمــل الــذي اضــطلعت ب

ــة      ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــين مبؤشــرات األه ــدرة   الوكــاالت املع ــاء الق ــة لبن ــود الوطني ــدعم اجله  ل
 . وتعزيزهاةاإلحصائية الوطني
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 ٢٠١٠الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام  -ثالثا  
 لس االقتصادي واالجتماعي اهااإلجراءات اليت طلب  

 ٢٠٠٥/١٣اره  قـر ب ٢٠٠٦/٦يف قـراره    أيـضا    الس االقتصادي واالجتمـاعي      وذكّر - ٨
 لتعـدادات   ٢٠١٠جلولـة عـام      الحـظ فيـه األمهيـة احلامسـة           الذي ٢٠٠٥ يوليه/ متوز ٢٢املؤرخ  

مترات متابعـة املـؤ   نـشطة   أل الالزمـة  حيث تلبية االحتياجات إىل البيانـات        السكان واملساكن من  
 .ا مؤمتر قمة األلفيةومؤمترات القمة، مبا فيهالدولية 

 
 الشعبةاللجنة وواملقترح أن تتخذها اإلجراءات اليت اختذا   

يلخــص فيــه ) E/CN.3/2007/3(ألمــني العــام لتنظـر اللجنــة يف دورــا احلاليــة يف تقريـر    - ٩
ت اللجنــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الربنــامج العــاملي لتعــدادات   أُجنــز مــن أنــشطة اســتجابة لطلبــا  مــا

جنــة بــشأن وضــع الــصيغة ويقــدم التقريــر كــذلك إحاطــة لل. ٢٠١٠الــسكان واملــساكن لعــام 
تعـــدادات الـــسكان املتعلقـــة ب املتحـــدة األمـــممبـــادئ وتوصـــيات واســـتكمال لتنقـــيح النهائيـــة 
مع األنشطة اإلقليميـة يف إعـداد جولـة         ، وبشأن التنسيق    )١( الصادر عن األمم املتحدة    واملساكن

 . من تعدادات السكان واملساكن٢٠١٠عام 
 

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين -رابعا  
 لس االقتصادي واالجتماعي اهااإلجراءات اليت طلب  

 اسـتنتاجاته   بعـد أن أكـد مـن جديـد        ،  ٢٠٠٦/٣٦ هيف قـرار  الحظ الس مع التقـدير       - ١٠
ــا   ــع سياســات    ١٩٩٧/٢املتفــق عليه ــساين يف مجي ــشأن تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلن ــرامج  ب  وب

ــار   ــدة، وأشـ ــم املتحـ ــة األمـ ــه منظومـ ــؤرخ ٢٠٠١/٤١ إىل قراراتـ ــوز٧ املـ ــه/ متـ ، ٢٠٠١ يوليـ
ــه/ متــــوز٢٤ املــــؤرخ ٢٠٠٣/٤٩ ، و٢٠٠٢ يوليــــه/ متــــوز٢٤ املــــؤرخ ٢٠٠٢/٢٣ و  يوليــ

ــه/ متــوز٧ املــؤرخ ٢٠٠٤/٤ ، و٢٠٠٣ ــه/ متــوز٢٦ؤرخ  املــ٢٠٠٥/٣١ ، و٢٠٠٤ يولي  يولي
ــد أيــضا ، وأكــد٢٠٠٥ ــزام مــن جدي ، ٢٠٠٥ يف مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام    الــذي قُطــع  االلت

 من تقدم وما تبذله من جهود مستمرة يف العمل علـى            األمم املتحدة أحرزته هيئات منظومة     ام
ــة    ــرات القائمـ ــد الثغـ ــسياسات  سـ ــني الـ ــصلة   بـ ــة املتـ ــات العمليـ ــوعة واملمارسـ ــيم  املوضـ بتعمـ

ــاة ــساين  مراع ــها تطــوير     املنظــور اجلن ــها بوســائل من ــدريب و يف جمــال عمــل كــل من وضــع  الت
 .واألدواتاملنهجيات 

__________ 
 ).E.98.XVII.8، رقم املبيع  املتحدةمماألمنشورات  (١التنقيح /٦٧ ورقات إحصائية، العدد  )١( 
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 سبلوالـ   سـنويا الطـرق     جلنـة وضـع املـرأة      شقنـا  أن ت  ٢٠٠٦/٩وقرر الـس يف قـراره        - ١١
مــن ملوضــوع ذي األولويــة ا أن قُطعــت بــشأن تنفيــذ االلتزامــات الــيت ســبق ب الالزمــة للتعجيــل

  الــسياسات يف جمــال يقــوم بتحديــد املبــادرات الرئيــسية الــرأيلدابــتلفريــق خــرباء  )أ: (خــالل
تعمـيم  ب  املتـصلة  معين ببناء القـدرات    لتبادل الرأي  فريق خرباء ) ب( تنفيذها؛ و ب العامة للتعجيل 

دروس  تبـادل اخلـربات والـ    بناء علىمراعاة املنظور اجلنساين فيما يتعلق باملوضوع ذي األولوية   
 ةعشفونتـائج مـ   ال  يف ذلـك   على الصعيدين الـدويل واإلقليمـي، مبـا       اجليدة  املستفادة واملمارسات   

أن كـذلك   قرر الـس    و. صائينيتوافرت ومبشاركة خرباء تقنيني وإح    حيثما  الداعمة  بالبيانات  
بـشأن  تقوم جلنـة وضـع املـرأة سـنويا بتقيـيم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ االسـتنتاجات املتفـق عليهـا                         

لتبـادل اآلراء بـني مجيـع        من خالل إجراء حوار      ، وذلك  سابقة  من دورة  املوضوع ذي األولوية  
تنفيذها، مع التركيز على األنشطة الوطنية واإلقليميـة        ب  طريقة التعجيل  تحديدلالدول واملراقبني   
ءات حـصا ، مبـا يف ذلـك دعمهـا، عنـد االقتـضاء، بإ          االسـتنتاجات املتفـق عليهـا     اليت تدعم تنفيذ    

 توضـيحا   ةفيـ  وغـري ذلـك مـن املعلومـات الكميـة والكي           ،ة حسب اجلنس  نفوبيانات مص موثوقة  
؛ وطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اللجنة سـنويا تقريـرا عـن املوضـوع ذي                  للرصد واإلبالغ 

 بالتعـاون مـع اللجنـة       ري إعدادها ، وجي ةمكناملؤشرات  املمقترحات بشأن   ، مبا يف ذلك     األولوية
 .ق باملوضوع ذي األولويةلاس التقدم احملرز فيما يتعئية لقياإلحصا

 
 الشعبةاللجنة وواملقترح أن تتخذها اإلجراءات اليت اختذا   

 الـيت تنظـر     تنميـة  طائفة مؤشرات ال   ضمن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين      تندرج مسألة  - ١٢
لأللفيــة واملــؤمترات ومــؤمترات فيهــا اللجنــة اإلحــصائية يف ســياق متابعــة إعــالن األمــم املتحــدة  

من جدول األعمال املؤقـت للـدورة   ) ك (٣  البنداناوهلتيالقمة اليت تعقدها األمم املتحدة واليت     
ؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة      مب  املتعلقـة  تنـسيق إعـداد اإلحـصاءات     عـن   ة  الشعبة مسؤول و. احلالية
دها الــشعبة، بيانــات تعهــلــيت تتلــك املؤشــرات، وااخلاصــة ببيانــات الوتتــضمن قاعــدة . لأللفيــة

 .قدر اإلمكانة حسب اجلنس قسمم

 مـشتركة مـع جلنـة       اشوقد شارك أعضاء اللجنة اإلحصائية فيما مـضى يف حلقـات نقـ             - ١٣
ومـن املقـرر مبـدئيا، وملـرة        . للجنتني يف نفس الوقت   وضع املرأة استغالال لفرصة انعقاد دوريت ا      

واملوضـــوع ذو . ٢٠٠٧مـــارس / آذار١يس مــشتركة يـــوم اخلمــ  نقـــاش  عقـــد حلقــة  أخــرى، 
 ٢٠٠٨املقـرر لعـام     واملوضـوع   . “الطفلـة ” للجنة وضع املرأة هـو       ٢٠٠٧األولوية لدورة عام    

ــو  ــن أجــل املــ   ”ه ــل م ــرأة   التموي ــسني ومتكــني امل ــني اجلن ــة   . “ساواة ب ــب اللجن وســيعمل مكت
يم  مقترحــات عمليــة حــول كيفيــة تنظــ ع مكتــب جلنــة وضــع املــرأة علــى إعــداد  اإلحــصائية مــ

 .حمتملةمؤشرات إعداد التعاون بني اللجنتني فيما يتعلق ب
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تقـدم املـرأة يف العـامل عـام         ومن األنـشطة اإلحـصائية األخـرى إصـدار املنـشور املعنـون               - ١٤
 ايــة عــام  يف اللجنــة اإلحــصائيةوزعتــهالــذي و ،يف جمــال اإلحــصاءاتاحملــرز التقــدم : ٢٠٠٥
فر اإلحـصاءات اجلنـسانية ويقـيم التقـدم احملـرز           ويسلط املنشور الضوء علـى مـدى تـو        . ٢٠٠٥

ــرية      ــثالثني األخــــــــ ــسنوات الــــــــ ــدى الــــــــ ــى مــــــــ ــال علــــــــ ــذا اــــــــ ــر (يف هــــــــ انظــــــــ
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/ww2005_pub/English/WW2005

_text_complete_BW.pdf.( 
 

  االقتصادي واالجتماعيالسإصالح  -خامسا  
تعزيــز الــس االقتــصادي   باملتعلــق ) ٦١/١٦( قرارهــا معيــة العامــة يف أشــارت اجل - ١٥

 ٤٥/٢٦٤ إىل قراراـا      أيضا ؛ وأشارت ٢٠٠٥ج مؤمتر القمة العاملي لعام      ائ إىل نت  واالجتماعي
؛ وأشــارت كــذلك  ٦٠/٢٦٥  و٥٩/٢٥٠  بــاء و٥٧/٢٧٠  بــاء و٥٢/١٢  و٥٠/٢٢٧ و

؛ فأعـادت تأكيـد الـدور الـذي         )٢٠٠٥( ١٦٤٥ وإىل قرار جملس األمن      ٦٠/١٨٠ هاإىل قرار 
ــة العامــة  املتحــدة األمــمميثــاق أســنده  ، وســلّمت لمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي لواجلمعي

لتنسيق واسـتعراض   ل هيئة رئيسية     باعتباره جتماعيالقتصادي وا اللس ا زيادة فعالية ا  بضرورة  
ــوار  ــةالـــسياسات وحـ ــياتالـــسياسة العامـ ــة االقتـــصادية  الت بـــشأن قـــضايا وتقـــدمي التوصـ نميـ

تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة الدوليــة املتفــق عليهــا يف املــؤمترات الرئيــسية  ل  وكــذلكواالجتماعيــة،
  أيـضا  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛ وأعـادت    تعقدها األمم املتحدة، مبا فيها ومؤمترات القمة اليت    

 املتحـدة   األمـم  يف إعـالن     ةردالتنميـة الـو   مـن أجـل ا    لشراكة العاملية   ل ات بالتنفيذ الكامل  االلتزام
 وخطــة  الــذي متخــض عنــه املــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــة توافــق آراء مــونتريياأللفيــة وبــشأن 

 ذلـك التنفيـذ   ت علـى ضـرورة      أكـد ، و  لتنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املـستدامة       جوهانسربغ
أجـل القيـام، علـى مجيـع      من ٢٠٠٥ مؤمتر القمة العاملي لعام      هدولكامل وتعزيز الزخم الذي     ال

ملؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت       نتائج ا يف  واردة  املستويات، بتفعيل وتنفيذ االلتزامات ال    
 مبـا يف ذلـك    يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليـادين املتـصلة مـا،            تعقدها األمم املتحدة  

لمجلـــس االقتـــصادي ل ينبغـــ أنـــه ي مـــن جديـــددت؛ وأكـــ٢٠٠٥ القمـــة العـــاملي لعـــام مـــؤمتر
، ومـن مث    ه اآللية املركزية للتنـسيق علـى نطـاق املنظومـة          ت بصف ه تعزيز دور  ةواصلمواالجتماعي  

 ومــؤمترات القمــة الــيت ؤمترات الرئيــسيةاملــ لنتــائج ني واملنــسقنياملتكــاملواملتابعــة ز التنفيــذ يــعزت
لميثـاق  لدين املتـصلة مـا وفقـا     يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليا املتحدة األممتعقدها  

قـررت   بـاء؛ و   ٥٧/٢٧٠  و ٥٠/٢٢٧ن  لقرارا ا  سيما الوقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، و     
الس االقتصادي واالجتماعي استعراضات موضوعية سنوية على املـستوى الـوزاري        أن يعقد   
  ــجطريـق  عــن  االستعراضـات  تجـرى هــذه قــررت أيـضا أن جزئـه الرفيــع املـستوى و  يف إطـار  
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 ؤمترات الرئيــسيةاملــاملواضــيعية املــشتركة بــني نتــائج القــضايا قطاعــات يركــز علــى عــدة  لشــامل
وامليــادين  يف امليــدانني االقتــصادي واالجتمــاعي   املتحــدةاألمــمومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها  

املتفـق عليهـا    األهداف اإلمنائية لأللفية وغريهـا مـن األهـداف اإلمنائيـة           املتصلة ما، مبا يف ذلك    
املـؤمترات ومـؤمترات القمـة وعمليـات     تلـك  التقدم احملـرز يف تنفيـذ نتـائج     أن يستعرض   دوليا، و 

 املـؤمترات ومـؤمترات     وضـعتها  علـى حتقيـق األهـداف والغايـات الـيت            هـا م أثر قـي أن ي متابعتها، و 
ــصدد  .القمــة ــي ) أ: (ويف هــذا ال ــأن تت ــدان فرصــة   هــذه االستعراضــات حأوصــت ب ــدميلللبل  تق

ــةعــروض ــة؛ و  وطني ــة و  ) ب( طوعي  اهليئــات ســائروطلبــت إىل الــس أن حيــث اللجــان الفني
، مـع   والياـا لالتقيـيم    يف    علـى اإلسـهام     ذات الصلة، حـسب االقتـضاء،      الفرعية وآليات املتابعة  

ــة  ــا اخلاصـ ــاة مميزاـ ــل   وأوصـــت ب) ج(و ؛ مراعـ ــامج عمـ ــع الـــس برنـ ــسنوات  ضـ ــدد الـ متعـ
ت منظومــة األمــم امؤســسدعــت ) د(و   علــى املــستوى الــوزاري؛ لالستعراضــات املوضــوعية

 يف  ، كـل  اإلسـهام مؤسـسات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة العامليـة، إىل              املتحدة، مبا يف ذلك   
 .الس االقتصادي واالجتماعي يف هذه املسألة يف نظر إطار واليته،

 
 

 


