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 اللجنة اإلحصائية
  والثالثونالتاسعةالدورة 

 ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٩-٢٦
 *من جدول األعمال املؤقت) س (٤البند 

لــــس  متابعــــة مقــــررات اجمل : بنــــود للعلــــم 
 االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات

  
مقررات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي املتعلقـة بالـسياسات واملتـصلة               

 اإلحصائية بعمل اللجنة
 

 مذكرة من األمني العام  
 

م هــذه املــذكرة قــدُت، ** والــثالثنيالثامنــةحــصائية يف دورهتــا وفقــا ملــا طلبتــه اللجنــة اإل 
 اجمللـــس  الـــيت اعتمـــدهااإلحـــصائية املتـــصلة بعمـــل اللجنـــة قرراتلمـــا بـــاملإلحاطـــة اللجنـــة ع

وعـالوة علـى ذلـك، تـبني هـذه          .  بالـسياسات   فيما يتعلـق   ٢٠٠٧ عام   االقتصادي واالجتماعي 
املذكرة اإلجـراءات الـيت اختـذهتا، واملقتـرح أن تتخـذها، اللجنـة وشـعبة اإلحـصاءات سـعيا إىل                     

 .اإلحاطة علما باملعلومات الواردة طيهاللجنة  من ُيطلبو. االستجابة لطلبات اجمللس
  

 

 * E/CN.3/2008/1. 
ــر  **  ــاعي،   انظــ ــة للمجلــــس االقتــــصادي واالجتمــ ــائق الرمسيــ ، )E/2007/24 (٤، امللحــــق رقــــم ٢٠٠٧الوثــ

 .األول، ألف الفصل
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 تعقدها األمم املتحدة ملؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليتامتابعة  -أوال  
 اإلجراءات اليت طلبها اجمللس االقتصادي واالجتماعي - ألف 

 يف  اجمللــسدور بــشأن ٢٠٠٧/٢٩أعــاد اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، يف قــراره    - ١
لتنفيذ واملتابعـة املتكـاملني واملنـسقني لنتـائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها                   ا

، التأكيـد   ٦١/١٦األمم املتحدة، يف ضوء قرارات اجلمعية العامة ذات الـصلة، مبـا فيهـا القـرار                 
ة، ومـن   مواصلة تعزيز اجمللس باعتباره اآللية املركزية للتنسيق علـى نطـاق املنظومـ            على ضرورة   

مث تعزيز التنفيذ واملتابعة املتكـاملني واملنـسقني لنتـائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت                    
 وفقـا مليثـاق     ،تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليـادين املتـصلة هبمـا            

 ٥٧/٢٧٠ و ٥٠/٢٢٧ القـرارات  اصـة األمم املتحدة وقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، وخب    
والحظ اجمللس انتهاء اللجان الفنية وغريها من اهليئات املعنية التابعـة للمجلـس   . ٦١/١٦باء و   
مواصــلة قــررت بعــض اهليئــات الفرعيــة   أن   أيــضا والحــظ، اســتعراض أســاليب العمــل  مــن

 حـــسب التكليـــف الـــصادر عـــن اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا      اســـتعراض أســـاليب عملـــها،   
 .اءـب ٥٧/٢٧٠
 تعزيـــز التنـــسيق مواصـــلةباحلاجـــة إىل  ٢٠٠٧/٢٩واعتـــرف اجمللـــس أيـــضا يف قـــراره  - ٢

 دوره يـتمكن اجمللـس مـن االضـطالع بـ          حـىت والتعاون بني اجمللس وجلانه الفنية وهيئاته الفرعيـة         
فعاليـة، وكـرر    قـدر أكـرب مـن ال      اعتباره اآللية املركزيـة للتنـسيق علـى نطـاق املنظومـة ب            باحليوي  
ــد ــه  يف التأكي ــستمر يف      الوقــت ذات ــا، أن ت ــد تكليفه ــة، عن ــه ينبغــي للجــان الفني ــى أن حتمــل  عل

املسؤولية األوىل عن استعراض وتقييم التقدم احملرز يف تنفيـذ نتـائج املـؤمترات ومـؤمترات القمـة                  
؛ وطلـب   اليت تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليـادين املتـصلة هبمـا             

لتابعـة للمجلــس أن  املعنيــة ا وغريهـا مـن اهليئــات الفرعيـة     واللجـان اإلقليميــة  الفنيــةاللجـان مـن  
قـرارات  متـشيا مـع      اجمللس   أعمالتواصل اإلسهام، حسب االقتضاء ووفقا لوالية كل منها، يف          

 .٦١/١٦  باء و٥٧/٢٧٠ قرارا اجلمعيةاصة خباجلمعية العامة ذات الصلة، و
 

ــذة وا  - اءـب  ــراءات املتخـــ ــة  اإلجـــ ــل اللجنـــ ــن قبـــ ــا مـــ ــرح اختاذهـــ ــصائيةملقتـــ   اإلحـــ
 اإلحصاءات وشعبة

 اجتماع رؤساء اللجان الفنية مع اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
الغرض من اجتماعات رؤساء اللجان الفنية مـع اجمللـس ومكتبـه هـو تبـادل املعلومـات                - ٣

د عقد اجتماعـان يف هـذا       وق. ذات الصلة فيما بني اهليئات الفرعية وتكثيف التعاون مع اجمللس         
 كــانون ١٥واســتعيض باالجتمــاع األول املعقــود مــع املكتــب يف . ٢٠٠٧اإلطــار خــالل عــام 
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 بنيويورك، عن االجتماعات املشتركة العاديـة الـيت كانـت تعقـدها املكاتـب           ٢٠٠٧يناير  /الثاين
ــابقا ــديو    . سـ ــلة فيـ ــق وصـ ــن طريـ ــاع عـ ــصائية يف االجتمـ ــة اإلحـ ــيس اللجنـ ــارك رئـ ويف . وشـ
العمـل معـا    ”، حتاور املكتب مع رؤسـاء اللجـان الفنيـة حـول موضـوع               ٢٠٠٧يوليه  /متوز ١٠

وقـدم ممثـل املكـسيك      . “من أجل حتقيق هـديف تـوفري العمـل الكـرمي والعمالـة الكاملـة للجميـع                
وســيعقد االجتمــاع املقبــل لرؤســاء اللجــان الفنيــة مــع . عرضــا باســم رئــيس اللجنــة اإلحــصائية

 .٢٠٠٨يناير /ثاين كانون ال٢٩املكتب يف 
 

 مؤشرات التنمية  

منـذ أن دعــا اجمللـس االقتــصادي واالجتمـاعي اللجنــة اإلحـصائية إىل أن تكــون مركــز      - ٤
التنــسيق احلكــومي الــدويل الســتعراض املؤشــرات الــيت تــستخدمها منظومــة األمــم املتحــدة مــن 

مترات القمـة الـيت تعقـدها       أجل التنفيذ واملتابعـة املتكـاملني واملنـسقني للمـؤمترات الرئيـسية ومـؤ             
ــراري اجمللــس  (األمــم املتحــدة   ــة باســتمرار  )٢٠٠٠/٢٧ و ١٩٩٩/٥٥انظــر ق ــاقش اللجن ، تن

 .اجلوانب التقنية ملؤشرات التنمية

وتنظر اللجنة، خالل دورهتا التاسـعة والـثالثني، يف تقريـر األمـني العـام عـن مؤشـرات                    - ٥
وتقرير مكتب تقرير التنمية البـشرية التـابع        ) E/CN.3/2008/29(رصد األهداف اإلمنائية لأللفية     

 ).E/CN.3/2008/11(لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن إحصاءات التنمية البشرية 
 

 أساليب العمل  
أبلغــت اللجنــة اإلحــصائية اجمللــس، علــى غــرار بقيــة اللجــان الفنيــة، باالنتــهاء مــن            - ٦

ــ. )١(٢٠٠٥اســتعراض أســاليب عملــها يف عــام   ــة بوجــه خــاص ملــسألة تنظــيم   وتطرق ت اللجن
كمــا أهنــا وضــعت آليــة لــضمان اســتمرارية مكتبــها والتعــاون مــع   . الوقــت مبزيــد مــن الفعاليــة 

وعـززت  . اجمللس، بطرق من بينها إدراج بند دائم يف جدول األعمـال بـشأن مقـررات اجمللـس                
ى هــامش اللجنــة أيــضا برناجمهــا الرمســي مــن خــالل عقــد حلقــات نقــاش وفعاليــات أخــرى علــ

ــة       ــد مــن اجلهــات املعني ــستني، مبــشاركة العدي ــسنوية ال ــذكرى ال ــثالثني وال ــة وال . دورهتــا الثامن
وأعربــت اللجنــة عــن ارتياحهــا ملــستوى اإلجــراءات، الــيت تعتــزم تنفيــذها وحتــسينها يف دورهتــا  

 .)٢(وكُلف املكتب مبهمة دائمة هي تبسيط جدول األعمال. التاسعة والثالثني

__________ 
ــر  )١(  ــاعي،    انظــ ــصادي واالجتمــ ــس االقتــ ــة للمجلــ ــائق الرمسيــ ــم  ٢٠٠٥الوثــ ــق رقــ ، )E/2005/24 (٤، امللحــ

 .٥الثاين، الفقرة  الفصل
 .٣، الفصل اخلامس، الفقرة )E/2007/24 (٤امللحق رقم  ،٢٠٠٧املرجع نفسه،  )٢( 
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  اجمللس االقتصادي واالجتماعيإصالح - ثانيا 
 اإلجراءات اليت طلبها اجمللس االقتصادي واالجتماعي - ألف 

 الـدور الـذي أسـنده ميثـاق       ، التأكيـد علـى      ٦١/١٦أعادت اجلمعية العامة، يف قرارهـا        - ٧
فعاليـة  زيـادة   بـضرورة   مت  وسـلّ واجلمعيـة إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي،          األمم املتحدة   

بـشأن الـسياسات وتقـدمي    وار احلـ رئيسية للتنسيق واستعراض الـسياسات و     تباره هيئة اجمللس باع 
ــة   حــول توصــيات  ــة، وكــذلك لتنفيــذ األهــداف اإلمنائي ــة االقتــصادية واالجتماعي  قــضايا التنمي

ــم        ــدها األم ــيت تعق ــة ال ــؤمترات القم ــسية وم ــؤمترات الرئي ــا يف امل ــق عليه ــة املتف  ؛املتحــدة الدولي
ده مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام         عزيـز الـزخم الـذي ولّـ       ا تأكيـد االلتزامـات بت     وأعادت اجلمعية أيض  

نتـائج  يف  الـواردة   املـستويات، بتفعيـل وتنفيـذ االلتزامـات           من أجـل القيـام، علـى مجيـع         ٢٠٠٥
يف امليـــدانني االقتـــصادي  ملـــؤمترات الرئيـــسية ومـــؤمترات القمـــة الـــيت تعقـــدها األمـــم املتحـــدة ا

؛ وقـررت أن    ٢٠٠٥ لعـام    القمـة العـاملي    مبا يف ذلك مـؤمتر     تصلة هبما، واالجتماعي وامليادين امل  
ــه الرفيــع       ــوزاري يف إطــار جزئ يعقــد اجمللــس استعراضــات موضــوعية ســنوية علــى املــستوى ال

ــائ    ــة وسـ ــان الفنيـ ــستوى؛ وطلبـــت إىل اجمللـــس أن حيـــث اللجـ ــات   راملـ ــة وآليـ ــات الفرعيـ اهليئـ
ســهام يف التقيــيم وفقــا لوالياهتــا ومــع مراعــاة  ذات الــصلة، حــسب االقتــضاء، علــى اإل  املتابعــة

 .مميزاهتا اخلاصة

واعتمد اجمللس برنامج عمله املتعـدد الـسنوات األول لالستعراضـات الوزاريـة الـسنوية                - ٨
 علــى ٢٠٠٨وسـريكز االســتعراض الـوزاري الــسنوي لعـام    . ٢٠٠٧أكتــوبر /يف تـشرين األول 

، يف  “تنفيذ األهداف وااللتزامات املتفق عليها دوليـا فيمـا يتعلـق بالتنميـة املـستدامة              ”موضوع  
ــام    ــى موضــوع  ٢٠٠٩حــني ســريكز اســتعراض ع ــذ ا” عل ــق   تنفي ــات املتف ألهــداف وااللتزام

وتكتــسي املــسامهات الفنيــة . “دوليــا فيمــا يتعلــق بالــصحة العامــة علــى الــصعيد العــاملي  عليهــا
ــات ا  ــة واهليئ ــة جو  للجــان الفني ــصة التابعــة للمجلــس أمهي ــة يف خــروج االستعراضــات  ملخت هري

 .إجيابية بنتائج
 

ــة    - باء  ــل اللجنـــ ــن قبـــ ــا مـــ ــرح اختاذهـــ ــذة واملقتـــ ــراءات املتخـــ ــصائيةاإلجـــ   اإلحـــ
 اإلحصاءات وشعبة

ــة      - ٩ ــادة كميـ ــيع اإلحـــصائية لزيـ ــع املواضـ ــة مجيـ ــتمرار علـــى دراسـ ــة باسـ تنكـــب اللجنـ
فعلـى سـبيل املثـال، تتـصل بنـود مـن جـدول          . سني نوعيتـها  اإلحصاءات األساسية املتوافرة وحتـ    

ـــ    ــثالثني بــ ــعة والـــ ــة التاســـ ــدورة اللجنـــ ــال املؤقـــــت لـــ ــصاءات الـــــصحية األعمـــ شأن اإلحـــ
باملواضـيع املطروحـة علـى      )) ك( و) ي( و) أ (٤البنـود   (البيئيـة واحملاسـبة البيئيـة        واإلحصاءات



E/CN.3/2008/30  
 

07-64713 5 
 

 أن اللجنــة، وفقــا ملــا يــرد يف كمــا. ٢٠٠٩  و٢٠٠٨االستعراضــات الوزاريــة الــسنوية لعــامي 
ــرتني  ــاله، هــي  ٥  و٤الفق ــيت      أع ــدويل الســتعراض املؤشــرات ال ــسيق احلكــومي ال  مركــز التن

فريــق اخلــرباء املــشترك بــني  ، وبالتــايل فهــي توجــه أعمــال  تــستخدمها منظومــة األمــم املتحــدة 
نـها يف التحـضري     الوكاالت املعين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، الـيت ميكـن االسـتفادة م                

 .لالستعراضات الوزارية السنوية
 

 تعميم مراعاة املنظورات اجلنسانية -ثالثا  
 اإلجراءات اليت طلبها اجمللس االقتصادي واالجتماعي - ألف 

، تأكيد االستنتاجات اليت اتفق عليها بـشأن تعمـيم          ٢٠٠٧/٣٣أعاد اجمللس، يف قراره      - ١٠
 الـسياسات والـربامج يف منظومـة األمـم املتحـدة؛ وأشـار إىل               مراعاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـع       

ــه   ٢٠٠٥/٣١  و٢٠٠٤/٤ و ٢٠٠٣/٤٩  و٢٠٠٢/٢٣ و ٢٠٠١/٤١قراراتـــــــــــــــــــــــــــــ
 ،٢٠٠٥، وأعاد التأكيد أيضا على االلتزام املقطوع يف مؤمتر القمة العاملي لعـام              ٢٠٠٦/٣٦ و

 األمـم املتحـدة مـن أجـل         وأحاط علما مـع التقـدير بالتقـدم احملـرز واجلهـود املتواصـلة لكيانـات               
تقريــب الــسياسة مــن املمارســة يف عمليــة تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف جمــال عمــل كــل  
منــها، بطــرق منــها إعــداد دورات تدريبيــة ومنــهجيات وأدوات، علــى النحــو املــبني يف تقريــر    

 ).E/2007/64(األمني العام 

تكثيف اجلهود للقـضاء علـى      ”نونا  ، اعتمدت اجلمعية العامة قرارا مع     ٢٠٠٧ويف عام    - ١١
وطلبــت اجلمعيــة مــن األمــني العــام يف ). ٦٢/١٣٣القــرار  (“مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة

 املعنيـة  اخلاصـة  املقـررة  بـه  قامـت  تكثيف جهوده، باالسـتفادة مـن العمـل الـذي         القرار املذكور   
 بـشأن  املمكنـة  ملؤشراتا من جمموعة واقتراح وعواقبه، لوضع  وأسبابه املرأة ضد العنف مبسألة
 تفـشيه  ومـدى  املـرأة  ضـد  العنـف  نطـاق  تقيـيم  علـى  الـدول  مـساعدة  بغرض املرأة، ضد العنف
 ،للجنـة اإلحـصائية  لتمكني جلنة وضـع املـرأة، يف دورهتـا الثانيـة واخلمـسني، وا        حدوثه،   وتكرار

 . ممكن، من النظر فيهايف أقرب وقت
 

ــرح اختاذ  - باء  ــذة واملقتـــ ــراءات املتخـــ ــة  اإلجـــ ــل اللجنـــ ــن قبـــ ــا مـــ ــصائيةهـــ   اإلحـــ
 اإلحصاءات وشعبة

ــة     ٢٠٠٧مــارس /يف آذار - ١٢ ــة اإلحــصائية حلقــة نقــاش مــشتركة مــع جلن ، عقــدت اللجن
القضاء على مجيع أشـكال التمييـز       ”وضع املرأة حول املوضوع ذي األولوية هلذه األخرية، أي          

طـار التحـاور بـني فـرادى      وقوبلت حلقة النقاش هذه، اليت انعقدت يف إ       . “والعنف ضد الطفلة  
 ).A/62/89-E/2007/76 انظر(اللجان الفنية، بترحيب حار 
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وعقـــدت كـــل مـــن اللجنـــة االقتـــصادية ألوروبـــا وشـــعبة النـــهوض بـــاملرأة والـــشعبة    - ١٣
اللجنـة   و اللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب           اإلحصائية، بالتعاون مع    
 واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا، اجتماعــا لفريــق خــرباء يف ة لغــرب آســيااالقتــصادية واالجتماعيــ
، استـضافته فرقـة العمـل املعنيـة         ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٠ إىل   ٨جنيف، يف الفترة من     

بالعنف ضد املرأة التابعـة ملـؤمتر اإلحـصائيني األوروبـيني، وذلـك للـشروع يف مـداوالت حـول                    
طريـون يف تلـك املـداوالت،       وشـارك خـرباء ق    . املـرأة  ضد   إمكانية وضع مؤشرات بشأن العنف    

اليت ستطرح نتائجها للنقاش خالل اجتماع مشترك بـني اللجنـة اإلحـصائية وجلنـة وضـع املـرأة         
ستفاد أيــضا مـن أعمــال فريـق اخلــرباء يف إعـداد تقريــر فـين عــن     وسيُـ . ٢٠٠٨فربايــر /يف شـباط 

 .٢٠٠٩صائية يف عام اإلحصاءات اجلنسانية لعرضه على نظر اللجنة اإلح

وقام املعهد الوطين لإلحصاءات يف إيطاليا وكيانات تابعة ملنظومة األمم املتحـدة، هـي           - ١٤
ــاملرأة وصـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان واللج   ــعبة النـــهوض بـ ــا،  شـ ــة االقتـــصادية ألوروبـ نـ

 ا، يفمــع البنـك الــدويل، بتنظـيم منتــدى عـاملي بــشأن اإلحـصاءات اجلنــسانية يف رومــ     بالتعـاون 
ــن   ــرة مــ ــانون األول١٢ إىل ١٠الفتــ ــسمرب / كــ ــو   ٢٠٠٧ديــ ــستخدمو ومنتجــ ــضره مــ ، حــ
ــامج عــاملي ملواصــلة تطــوير وحتــسني       اإلحــصاءات ــشروع يف برن ــسانية، وكــان مناســبة لل اجلن

 .اإلحصاءات اجلنسانية
 

متابعــــة قــــرارات اجمللــــس بــــشأن تعزيــــز القــــدرات الوطنيــــة يف جمــــال   -رابعا  
ــصاءات و ــامج ااإلحـــ ــساكن   الربنـــ ــسكان واملـــ ــدادات الـــ ــاملي لتعـــ لعـــ

 ٢٠١٠ لعام
 اإلجراءات اليت طلبها اجمللس االقتصادي واالجتماعي - ألف 

مببادرة من اللجنة اإلحصائية، اعتمد اجمللس قـرارين خـالل العـامني املاضـيني، أحـدمها                 - ١٥
لعــاملي الربنــامج اواآلخــر ب) ٢٠٠٦/٦(يتعلــق بتعزيــز القــدرات الوطنيــة يف جمــال اإلحــصاءات  

وطلب اجمللـس يف القـرارين تكثيـف        ). ٢٠٠٥/١٣ (٢٠١٠لتعدادات السكان واملساكن لعام     
 اجلهود لدعم الربامج اإلحـصائية الوطنيـة مـن أجـل تعزيـز قـدراهتا، وذلـك يف إطـار جولـة عـام                

 . من الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن وما بعدها٢٠١٠
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ــذة وامل  - باء  ــراءات املتخـــ ــة  اإلجـــ ــل اللجنـــ ــن قبـــ ــا مـــ ــرح اختاذهـــ ــصائيةقتـــ   اإلحـــ
 اإلحصاءات وشعبة

تنظر اللجنة يف إمكانيـة اختـاذ إجـراءات حمـددة ملتابعـة هـذين القـرارين، يف إطـار بنـود                       - ١٦
تنــسيق الــربامج بـشأن  ) ل (٤ بــشأن تعـدادات الــسكان واملــساكن؛ و ) ب (٤جـدول أعماهلــا  

وتتنــاول الوثـائق املعروضــة يف إطــار  . نميــةبــشأن مؤشـرات الت ) ن (٤ اإلحـصائية وتكاملــها؛ و 
هذه البنود بتفصيل األنشطة اليت تضطلع هبا شعبة اإلحـصاءات والوكـاالت الـشريكة يف جمـال                 

 مـن الربنـامج العــاملي لتعـدادات الـسكان واملــساكن، وذلـك لتحــسني      ٢٠١٠دعـم جولـة عــام   
 .تنمية وحتسني نوعيتهازيادة عدد مؤشرات المستوى التنسيق بني أنشطة التعاون التقين و

 


