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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة احلادية واألربعون 

  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٣
  *من جدول األعمال املؤقت) ع (٤البند 

رات اجمللـس االقتـصادي     متابعة مقر : بنود للعلم 
       املتعلقة بالسياساتواالجتماعي
املتـصلة   بالـسياسات و   املتعلقـة مقررات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي            

  بعمل اللجنة اإلحصائية 
  

  مذكرة من األمني العام    
  

تقـدم  ،  (E/2009/24) ةانظر الوثيقـ  (وفقاً ملا طلبته اللجنة اإلحصائية يف دورهتا األربعني           
الـيت  املتعلقـة بالـسياسات واملتـصلة بعملـها     املقـررات  بغـرض إطـالع اللجنـة علـى     هذه املـذكرة   

 وعـالوة علـى   .٢٠٠٩واجلمعية العامة يف عـام  االجتماعي  اجمللس االقتصادي و  كل من   اختذها  
ذلك، تبني املذكرة اإلجراءات املتخذة أو املقترح اختاذها من قبـل اللجنـة وشـعبة اإلحـصاءات                 

واللجنــــة مــــدعوة إىل أن حتــــيط  . األمم املتحــــدة ســــعياً إىل االســــتجابة لطلبــــات اجمللــــس بــــ
  .بالتقرير علماً

  

 
  

  *  E/CN.3/2010/1. 
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  رئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدةمتابعة املؤمترات ال  - أوال  
  اإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها  - لفأ  

بـشأن دور اجمللـس      ٢٠٠٩/٢٩جتماعي جمـدداً، يف قـراره       أكد اجمللس االقتصادي واال     - ١
 املــؤمترات الرئيــسية واملتابعــة املتكــاملني واملنــسقني لنتــائج التنفيــذ االقتــصادي واالجتمــاعي يف 

ت اجلمعيــة العامــة ذات الــصلة  ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة، يف ضــوء قــرارا   
ضرورة مواصلة تعزيز قدرات اجمللس باعتباره اآللية املركزيـة للتنـسيق           ،  ٦١/١٦فيها القرار    مبا

قني لنتــائج املــؤمترات علــى نطــاق املنظومــة، ومــن مث تعزيــز التمثيــل واملتابعــة املتكــاملني واملنــس  
ــدانني االقتــصادي واالجتمــاعي      الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة يف املي

 وفقاً مليثاق األمم املتحدة وقرارات اجلمعية العامة ذات الـصلة، وخباصـة             ،وامليادين املتصلة هبما  
  .٦١/١٦ باء، و ٥٧/٢٧٠ ، و٥٠/٢٢٧القرارات 

  
ملتخــذة أو املقتــرح اختاذهــا مــن قبــل اللجنــة اإلحــصائية وشــعبة        اإلجــراءات ا  -باء   

  األمم املتحدةباإلحصاءات 
دور  اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي إىل أداء          هامنذ أن دعا  دأبت اللجنة اإلحصائية،      - ٢

خدمها منظومــة األمــم املتحــدة  ســتعراض املؤشــرات الــيت تــست المركــز تنــسيق حكــومي دويل  
املنــسقني للمــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيت املتكــاملني و واملتابعــة يتعلــق بالتنفيــذ فيمــا

ــدة   ــم املتحــ ــدها األمــ ــراراي اجمللــــس ا(تعقــ ــر قــ ــاعي  نظــ ــصادي واالجتمــ  ١٩٩٩/٥٥ االقتــ
  .مستمرحنو على التنمية ، على مناقشة اجلوانب التقنية ملؤشرات )٢٠٠٠/٢٧ و
مؤشــرات عــن ، يف تقريــر األمــني العــام يف دورهتــا احلاديــة واألربعــنيســتنظر اللجنــة و  - ٣

  ). E/CN.3/2009/16(رصد األهداف اإلمنائية لأللفية 
باكتمــال  اللجنــة اإلحــصائية اجمللــس   أبلغــت وعلــى غــرار اللجــان الفنيــة األخــرى،       - ٤

وعلـى وجـه اخلـصوص،       )E/2005/24انظـر الوثيقـة      (٢٠٠٥يف عـام    أساليب عملها   استعراض  
وقامت أيـضاً بإنـشاء آليـة لكفالـة اسـتمرارية           . الوقتتنظيم  ة كفاءة   تناولت اللجنة مسألة زياد   

مكتبها ومواصلة التعاون مع اجمللس، بسبل من بينها اإلبقـاء علـى بنـد دائـم يف جـدول أعماهلـا          
عقــد حلقــات نقــاش وعــززت اللجنــة أيــضاً برناجمهــا الرمســي خــالل  . بــشأن مقــررات اجمللــس

 ، أثنـاء دوراهتـا الثامنـة والـثالثني         املصلحة املتعددين  أصحابمبشاركة  ومناسبات جانبية أخرى    
ــثالثني واألربعــني   ــة أن اإلجــراءات مرضــية، وهــي   . والتاســعة وال ــزم ورأت اللجن مواصــلة تعت

كلــف املكتــب مبهمــة علــى وجــه اخلــصوص و. تنفيــذها وصــقلها يف دورهتــا احلاديــة واألربعــني
  .)E/2007/24انظر الوثيقة ( بصفة مستمرة تبسيط جدول األعمال
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ــسنوية        -ثانيا    ــة الـ ــات الوزاريـ ــسنوات لالستعراضـ ــدد الـ ــل املتعـ ــامج العمـ برنـ
  للمجلس االقتصادي واالجتماعي

  اإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها   - لفأ  
، ٢٠٠٦/٤٤وفقــاً للتكليــف الــصادر عــن اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف قــراره    - ٥

. ع بني مكتب اجمللس ورؤساء اللجان التنفيذية يف وقـت بـاكر مـن كـل عـام                 يتعني عقد اجتما  
وقد اعتمد اجمللس برنامج عمله األول املتعدد السنوات لالستعراضات املوضوعية الـسنوية الـيت              

 ٢٠٠٩وركز استعراض عـام     . ٢٠٠٧أكتوبر  /جتري على املستوى الوزاري، يف تشرين األول      
لتزامات املتفق عليها دولياً فيما يتعلق بالصحة العامـة علـى          تنفيذ األهداف واال  ”على موضوع   
ــاليني   ، ٢٠٠٨/٢٥٨مقــرره ويف . “الــصعيد العــاملي قــرر اجمللــس أيــضاً اعتمــاد املوضــوعني الت

ذين ســيجريهما علــى املــستوى الــوزاري يف عــامي     لــلالستعراضــني املوضــوعيني الــسنويني ال  
تزامات املتفق عليهـا دوليـاً فيمـا يتـصل          تنفيذ األهداف واالل  ”: ٢٠١٠) أ: (٢٠١١ و   ٢٠١٠

تنفيــذ األهــداف وااللتزامــات املتفــق ”: ٢٠١١) ب(؛ “باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة
ــالتعليم   ــاً فيمــا يتــصل ب ــة واهليئــات    . “عليهــا دولي وتتــسم اإلســهامات املوضــوعية للجــان الفني

  . اضاتاملتخصصة التابعة للمجلس بأمهية جوهرية لنجاح هذه االستعر
  

ــعبة   واملقتـــرح اإلجـــراءات املتخـــذة   -باء    ــا مـــن قبـــل اللجنـــة اإلحـــصائية وشـ اختاذهـ
  األمم املتحدةباإلحصاءات 

شـــارك رئـــيس اللجنـــة اإلحـــصائية يف اجتمـــاع مكتـــب اجمللـــس مـــع رؤســـاء اللجـــان   - ٦
ــاين   ــذي انعقــد يف كــانون الث ــة، ال ــاير /التنفيذي ــديو،   ٢٠٠٩ين ــداول بالفي  باســتخدام وســيلة الت

نفيــذ ت”، املعنــون ٢٠٠٩للمجلــس لعــام ســتعراض الــوزاري الــسنوي اليف موضــوع اســاهم و
. “يتعلـق بالـصحة العامـة علـى الـصعيد العـاملي            عليهـا دوليـاً فيمـا        األهداف وااللتزامات املتفـق   

مع رؤساء اللجان التنفيذيـة يف أواخـر      اجمللس  اللجنة يف اجتماع مكتب     كتب  ملممثل  سيشارك  و
يف موضـوع   اللجنـة   بغرض تقدمي إحاطـة للمجلـس بـشأن مـسامهة           ،  ٢٠١٠ناير  ي/كانون الثاين 

تنفيذ األهداف وااللتزامات املتفـق عليهـا    ”، املعنون   ٢٠١٠االستعراض الوزاري السنوي لعام     
 وسيقدم املمثـل إحاطـة ملكتـب اجمللـس          .“املرأة ومتكني   دوليا فيما يتصل باملساواة بني اجلنسني     

ي يف جمال اإلحصاءات اجلنسانية، وخباصة اجلهود الـيت بـذهلا أصـدقاء         بشأن عمل اللجنة املنهج   
  .الرئيس مؤخرا جتاه إعداد مؤشرات للعنف ضد املرأة
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وتواصل اللجنة العمل يف مجيع اجملاالت اإلحصائية قيد البحـث مـن أجـل تعزيـز تـوافر          - ٧
ور مركـز تنـسيق     وعالوة على ذلـك، تـؤدي اللجنـة د        . اإلحصاءات األساسية وحتسني نوعيتها   

حكــومي دويل الســتعراض املؤشــرات الــيت تــستخدمها منظومــة األمــم املتحــدة، وتــوفر بــذلك  
اإلرشــادات لعمــل فريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة     
 لأللفية، اليت ميكن االسـتفادة منـها يف التحـضري لالستعراضـات املوضـوعية الـسنوية الـيت جتـري                   

  .على مستوى الوزراء
  

متابعــــة قــــرارات اجمللــــس بــــشأن تعزيــــز القــــدرات الوطنيــــة يف جمــــال    - ثالثا  
ـــ   ــاملي لتعــ ــامج العـــ ــصاءات والربنـــ ــساكن  اإلحـــ ــسكان واملـــ دادات الـــ

  ٢٠١٠ لعام
  اإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها   -ألف   

علــى مبــادرة مــن اللجنــة اإلحــصائية، ، بنــاءاً ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥اختــذ اجمللــس يف عــامي   - ٨
، واآلخــر )٢٠٠٦/٦(قــرارين يتعلــق أحــدمها بتعزيــز القــدرات الوطنيــة يف جمــال اإلحــصاءات   

ــسكان واملــساكن لعــام     ــامج العــاملي لتعــدادات ال ، وطلــب فيهمــا  )٢٠٠٥/١٣ (٢٠١٠بالربن
اهتا، يف إطـار    تكثيف اجلهود الرامية إىل دعـم الـربامج اإلحـصائية الوطنيـة مـن أجـل تعزيـز قـدر                   

  . من الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن وما بعدها٢٠١٠جولة عام 
  

ــعبة      -باء    ــا مـــن قبـــل اللجنـــة اإلحـــصائية وشـ اإلجـــراءات املتخـــذة واملقتـــرح اختاذهـ
  اإلحصاءات باألمم املتحدة

فيـذ قـراري    ستنظر اللجنة، يف دورهتا احلادية واألربعـني، يف إجـراءات حمـددة ملتابعـة تن                - ٩
ــصادي واالجتمــاعي    ــا   ، ٢٠٠٦/٦ و ٢٠٠٥/١٣اجمللــس االقت ــدي جــدول أعماهل يف إطــار بن

. “بنـاء القـدرات اإلحـصائية   ”بـشأن  ) م( ٤ ؛ و “تعـدادات الـسكان واملـساكن     ”بشأن  ) أ( ٤
وحتــدد الوثــائق املقدمــة يف إطــار هــذين البنــدين تفاصــيل األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا شــعبة            

 الشريكة هلا من أجل تعزيز توافر مؤشرات التنميـة وحتـسني نوعيتـها،              اإلحصاءات والوكاالت 
 من الربنامج العـاملي لتعـداد الـسكان واملـساكن واألنـشطة الـيت جيـري                 ٢٠١٠دعماً جلولة عام    

  .االضطالع هبا لتحسني تنسيق أنشطة التعاون التقين
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االجتاهـات الـسائدة    حتسني مجع البيانات وإبالغها وحتليلها لنشر املعرفـة ب          - رابعا  
  يف جماالت حمددة من جماالت اجلرمية

  اإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها  -ألف   
، أمهيـــة مؤشـــرات وصـــكوك األمـــم املتحـــدة  ٢٠٠٩/٢٥اجمللـــس، يف قـــراره الحـــظ   - ١٠
وانـب ذات   اجلالصلة املتعلقـة جبمـع بيانـات دقيقـة وموثوقـة وقابلـة للمقارنـة بـشأن مجيـع                     ذات

باحلاجة العاجلة لتحسني نوعيـة     وسلم  الصلة مبجاالت حمددة من اجلرمية وحتليل تلك البيانات،         
 بغـرض إعـداد     ،ل إجرامية حمـددة   ئالبيانات املتعلقة باجتاهات اجلرمية على املستوى الدويل ومبسا       

وأبـرز اجمللـس   . سياسات قائمة على األدلة من أجل منـع اجلرميـة وتـشغيل نظـم العدالـة اجلنائيـة          
أيضاً أمهية حتـسني أدوات مجـع البيانـات، بغيـة زيـادة تبـسيط العمليـة ورفـع كفاءهتـا علـى حنـو                     
يؤدي إىل تشجيع عدد أكرب من الـدول األعـضاء وحتفيزهـا علـى تقـدمي املعلومـات املطلوبـة يف                     

 مجيـع  مـن على الصعيد الـدويل  ضمان توسيع النطاق الذي يغطيه التقييم      ، وإىل   الوقت املناسب 
ل إجراميـة حمـددة، وسـلّم أيـضاً بأمهيـة عمـل مكتـب األمـم                 اجلوانب ذات الصلة املتعلقـة مبـسائ      

املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف جمـال مجـع املعلومـات بانتظـام مـن خـالل دراسـة األمـم                        
عيـة  املتحدة االستقـصائية الجتاهـات اجلرميـة وعمليـات نظـم العدالـة اجلنائيـة، عمـالً بقـرار اجلم                   

ــة  ــصادي       ) ٢٧-د (٣٠٢١العام ــس االقت ــرار اجملل ــة ومكافحــة اإلجــرام، وق ــع اجلرمي ــشأن من ب
باإلضـافة إىل   بشأن منـع اجلرميـة والقـضاء اجلنـائي يف سـياق التنميـة،                ١٩٨٤/٢٨واالجتماعي  

ــس    ــب اجمللـ ــك، طلـ ــر    ذلـ ــياء أخـ ــمن أشـ ــام، ضـ ــني العـ ــع   إىل األمـ ــة منـ ــدم إىل جلنـ ى، أن يقـ
ية، يف دورهتا العشرين، بالتنسيق مع اللجنة اإلحصائية، تقريـراً عـن تنفيـذ            والعدالة اجلنائ  اجلرمية
  . القرارذلك 

  
ــعبة      -باء    ــا مـــن قبـــل اللجنـــة اإلحـــصائية وشـ اإلجـــراءات املتخـــذة واملقتـــرح اختاذهـ

  اإلحصاءات باألمم املتحدة
تقريــر تنظر اللجنــة، يف دورهتــا احلاديــة واألربعــني، يف مــذكرة األمــني العــام بــشأن   ســ  - ١١

حـــصاءات املتعلقـــة باملخـــدرات اإلواجلرميـــة عـــن باملخـــدرات مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  
  ).E/CN.3/2010/19(واستخدامها وإحصاءات اجلرمية 
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  تعميم مراعاة املنظورات اجلنسانية  -خامساً  
  اإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها   -ألف   

، اســـتنتاجاته املتفـــق عليهـــا يف قـــراره    ٣٤/٢٠٠٨اً، يف قـــراره أكـــد اجمللـــس جمـــدد    - ١٢
 بــشأن تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف مجيــع الــسياسات والــربامج يف منظومــة     ١٩٩٧/٢

، ٢٠٠٢/٢٣ و ،٢٠٠١/٤١وأشـار إىل قراراتـه    )A/52/3/Rev.1انظـر الوثيقـة    (األمم املتحـدة  
، وأكـــد جمـــددا ٢٠٠٧/٣٣و ، ٢٠٠٦/٣٦، و ٢٠٠٥/٣١، و ٢٠٠٤/٤و ، ٢٠٠٣/٤٩ و

 بالعمـل النـشط علـى التـرويج     ٢٠٠٥االلتزام الـذي مت التعهـد بـه يف مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام               
وتنفيـذ ورصـد وتقيـيم الـسياسات والـربامج يف مجيـع             رسـم   لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف      

األمـم  منظومـة    قـدرات    امليادين الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة، ومواصـلة االلتـزام بتعزيـز            
  .املتحدة يف اجملال اجلنساين

ــة   ٢٠٠٧ويف عــام   - ١٣ ــة العام ــرار ، اختــذت اجلمعي ــشأن ٦٢/١٣٣الق ــود   ب ــف اجله تكثي
إىل األمـني العـام   فيـه اجلمعيـة العامـة    طلبـت  الذي   ،للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة      

ــة     ــراح جمموعــة مــن املؤشــرات املمكن ــرأة،   تكثيــف جهــوده لوضــع واقت  بــشأن العنــف ضــد امل
باالستناد إىل العمـل الـذي قامـت بـه املقـررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه                

غرض مساعدة الدول على تقييم مدى العنف الذي تتعـرض لـه املـرأة ومـدى           بوعواقبه، وذلك   
ة يف دورهتـا الثانيـة   انتشاره وحدوثه، من أجل إتاحة إمكانية النظر فيه من قبل جلنـة وضـع املـرأ            

  .ةممكنفرصة واخلمسني، ومن قبل اللجنة اإلحصائية يف أقرب 
  

ــعبة      -باء    ــا مـــن قبـــل اللجنـــة اإلحـــصائية وشـ اإلجـــراءات املتخـــذة واملقتـــرح اختاذهـ
  اإلحصاءات باألمم املتحدة

 عقدت اللجنة اإلحصائية حلقة نقاش مشتركة مـع جلنـة وضـع             ٢٠٠٧مارس  /يف آذار   - ١٤
القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز      ”، املعنون ٢٠٠٧أن موضوعها ذي األولوية لعام املرأة بش 

وحظيـت حلقـة النقـاش، الـيت مثلـت أحـد أمنـاط التفاعـل بـني اللجـان                    . “والعنف ضـد الطفلـة    
  ).A/62/89-E/2007/76نظر الوثيقة ا(الفنية املختلفة، بقبول حسن للغاية 

 يف تقريـر أصـدقاء الـرئيس عـن مؤشـرات العنـف              ونظرت اللجنة، يف دورهتا األربعني،      - ١٥
واعتمدت جمموعة املؤشـرات املقترحـة بوصـفها جمموعـة مؤقتـة            ) E/CN.3/2009/13(ضد املرأة   

 بقيـادة املكـسيك     معملـه متابعـة   وطلبت اللجنة أيضا إىل أصـدقاء الـرئيس         . متثل اخلطوة األوىل  
  ).٤٠/١١٠، املقرر E/2009/24(املستمرة 
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  سات والربامج املتصلة بالشبابالسيا  -سادسا  
  اجلمعية العامة اختاذها  تاإلجراءات اليت طلب  -ألف   

إىل إىل األمـني العـام، يف معـرض إشـارهتا     طلبت اجلمعيـة العامـة،    ٦٤/١٣٠يف قرارها     - ١٦
وإىل أهنــا ، ٦٢/١٢٦ و ٥٠/٨١برنــامج العمــل العــاملي للــشباب، الــذي اعتمدتــه يف قراريهــا   

م إليهـا تقريـرا يف دورهتـا الرابعـة والـستني،      دأن يقـ  ٦٢/١٢٦ يف قرارهـا    كانت قد طلبـت منـه     
ــني، و       ــسابعة واألربع ــا ال ــة يف دورهت ــة االجتماعي ــة التنمي ــق جلن ــك عــن طري ــور،  ذل ــة أم يف مجل

يكثــف اجلهــود مــن أجــل زيــادة تطــوير واقتــراح جمموعــة مــن املؤشــرات املمكنــة املرتبطــة      أن
مـساعدة الـدول يف تقيـيم    بغرض هداف والغايات املقترحة،    بربنامج العمل العاملي للشباب واأل    

نـــة اإلحـــصائية النظـــر فيهـــا يف يتـــسىن للجنـــة التنميـــة االجتماعيـــة واللجكـــي حالـــة الـــشباب 
  .فرصة أقرب

  
ــصاءات      -باء    ــعبة اإلحــ ــصائية وشــ ــة اإلحــ ــل اللجنــ ــن قبــ ــة مــ ــراءات املقترحــ اإلجــ

  املتحدة باألمم
ــ  - ١٧ ــعبة س ــسياسات وتنظم ش ــشؤون االقتــصادية    التنميــةال ــة إلدارة ال ــة، التابع  االجتماعي

واالجتماعية، أثناء الدورة احلادية واألربعني للجنة اإلحصائية، مناسـبة جانبيـة مـن أجـل تقـدمي               
إحاطة إىل الوفود بشأن عملية إعداد جمموعة مـن املؤشـرات املمكنـة وبـدء مناقـشة عـن كيفيـة              

  .الية املثلىإشراك اللجنة اإلحصائية على حنو يكفل الفع
  

  حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة باألشخاص ذوي اإلعاقة  -سابعا   
  اإلجراءات اليت طلبت اجلمعية العامة اختاذها  -ألف   

وهـي تـشري    ،  ٦٤/١٣١يف قرارها   متثلت اإلجراءات اليت طلبت اجلمعية العامة اختاذها          - ١٨
، والقواعــد املوحــدة بــشأن حتقيــق تكــافؤ الفــرص   إىل برنــامج العمــل العــاملي املتعلــق بــاملعوقني 

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، الــيت تعتــرف بــأن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ميثلــون يف وقــت واحــد  
عناصر إمنائية وجهات مـستفيدة مـن مجيـع جوانـب التنميـة؛ وتـشري أيـضا إىل قراراهتـا الـسابقة                      

هـداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛ وتعـرب عـن      بشأن األهداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األ              
القلق ألن عـدم وجـود بيانـات ومعلومـات عـن اإلعاقـة وحالـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـى                       

اإلحـصاءات الرمسيـة، ويـشكل      عـن   األشـخاص ذوي اإلعاقـة      حجب  الصعيد الوطين يسهم يف     
: ، مـا يلـي    عقبة أمام إجناز التخطيط اإلمنائي وتنفيذه على حنو شـامل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة              

الطلب إىل األمني العـام أن ينـشر علـى نطـاق واسـع املبـادئ التوجيهيـة واملبـادئ األساسـية             ) أ(
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لوضع إحصاءات اإلعاقة واملبادئ والتوصيات املتعلقة بتعدادات السكان واملساكن، والتـرويج           
ــة يف حــدود املــوارد املتاحــة، مبــا يف ذلــك      تقــدمي الســتخدامها، وتيــسري تقــدمي املــساعدة التقني

تــشجيع ) ب(املــساعدة الالزمــة لبنــاء قــدرات الــدول األعــضاء، وال ســيما البلــدان الناميــة؛ و   
الدول األعضاء على االنتفاع، إىل أقصى حد ممكن، من اإلحصاءات يف إدماج منظـور خـاص               

ــة للجميــع      ــة لأللفي . باإلعاقــة يف اســتعراض مــا حتــرزه مــن تقــدم حنــو إعمــال األهــداف اإلمنائي
القرار خالل الـدورة اخلامـسة      ذلك  ضا إىل األمني العام أن يقدم معلومات عن تنفيذ          وطلبت أي 

ــه اجل      ــذي طلبت ــر ال ــة، يف ســياق التقري ــة العام ــستني للجمعي ــرة  وال ــة يف الفق ــن ) ب (١٣معي م
  .٦٣/١٥٠ قرارها

  
  املتحدة األممباإلجراءات اليت اقترحتها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات   -باء   

تنظر اللجنة، يف دورهتا احلادية واألربعني، يف مذكرة األمني العام بشأن تقريـر فريـق               س  - ١٩
  ).E/CN.3/2010/20(بإحصاءات اإلعاقة واشنطن املعين 

  


