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  اإلحصائية اللجنة
   واألربعون الثانية الدورة
  ٢٠١١ فرباير/شباط ٢٥-٢٢
  *املؤقت األعمال جدول من )ل( ٤ البند

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

ــررات     ــة مقـ ــة اجلمعيـ ــاعي االقتـــصادي اجمللـــس والعامـ ــةاملت واالجتمـ  علقـ
   اإلحصائية اللجنة بعمل واملتصلة بالسياسات

  
  العام األمني من مذكرة    

ــاً   ــا وفق ــه مل ــة طلبت ــا يف اإلحــصائية اللجن ــة دورهت ، E/2010/24 انظــر (واألربعــني احلادي
 املتعلقــة بــاملقررات علمــا اللجنــة إحاطــة لغــرض املــذكرة هــذه ُتقــدَّم ،) ألــف-الفــصل األول 
 واجلمعيـة  واالجتمـاعي  االقتـصادي  اجمللـس  مـن  كـل  اختـذها  الـيت  ها،بعمل واملتصلة بالسياسات

 أن واملقتــرح املتخــذة اإلجــراءات املــذكرة ُتبــّين ذلــك، علــى وعــالوة .٢٠١٠ عــام يف العامــة
ــة تتخــذها  اجمللــس لطلبــات االســتجابة إىل ســعياً املتحــدة األمــم يف اإلحــصاءات وشــعبة اللجن
  .بالتقرير علماً حتيط أن إىل مدعوة واللجنة .العامة واجلمعية
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ــة         ــاعي املتعلقـ ــة واجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـ ــة العامـ ــررات اجلمعيـ مقـ
  بالسياسات واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية 

  لإلحصاء العاملي اليوم  - أوال  
  اختاذها العامة اجلمعية طلبت اليت اإلجراءات  - ألف  

 عليهــا االعتمــاد ميكــن  الــيتشــراتؤاملو حــصاءاتاإل بأمهيــة العامــة، اجلمعيــة ســلمت  - ١
 الختــاذ عنـه  غــىن ال أساسـا  شكلوالـيت تــ  تقــدم مـن  مــا بلـد  حيققــه مـا  لقيــاس التوقيـت  يـدة اجلو

وقــررت، يف القــرار  لأللفيــة، اإلمنائيــة األهــداف ولرصــد الــسياسات جمــال يف مــستنرية قــرارات
 يف القـرار نفـسه،    و .لإلحـصاء  عامليـا  يومـا  أكتـوبر /األول تـشرين  ٢٠ يكون يوم  أن ٦٤/٢٦٧

 املتحـدة  األمـم  احتفـال  أجـل  مـن  الـضرورية  التـدابري  يتخـذ  أن العـام  األمـني  إىل اجلمعيـة  طلبت
 ذلـك  نـص  علـى  املتحـدة  األمـم  ومنظمـات  األعـضاء  الدول طلعي وأن لإلحصاء، العاملي باليوم
 ودعـت  .تنفيـذه  عن تقريرا واألربعني، الثانية دورهتا يف اإلحصائية اللجنة إىل يقدم وأن ،القرار

االحتفــال  إىل املــدين واجملتمــع املتحــدة األمــم منظومــة مــن املــصلحة باأصــح كــذلك اجلمعيــة
  .املالئم النحو على لإلحصاء العاملي اليومب

  
ــراءات  - باء   ــيت اإلجـ ــذهتا الـ ــذها أن واملقتـــرح اختـ ــة تتخـ ــصائية اللجنـ  وشـــعبة اإلحـ

  املتحدة األمم يف اإلحصاءات
 )أ( ٣ البنـــد إطـــار يف الثانيـــة واألربعـــني،  دورهتـــا يف حـــصائيةاإل اللجنـــة ســـتناقش  - ٢
 تضـطلع ا الـيت  األنـشطة  عـن  عامـة  حملـة  يعرض )E/CN.3/2011/2( تقريرا ،جدول األعمال  من
 الـذي  لإلحـصاء،  األول العـاملي  بـاليوم  لالحتفـال  يف خمتلف أحناء العامل    اإلحصائية األوساط هبا
 وفعاليـة  أمهيـة  صاخـ  بوجـه  اللجنـة  سـتناقش و .٢٠١٠ رأكتوب/األول تشرين ٢٠ يف به فلحُتا

  .مستقبال لإلحصاء العاملي باليوم لالحتفال املقترحة واخليارات األنشطة
االجتماع الرفيع املستوى لدورة اجلمعية العامة اخلامـسة والـستني           متابعة  - ثانيا  

   لأللفية اإلمنائية األهداف بشأن
  اختاذها العامة ةاجلمعي طلبت اليت اإلجراءات  -ألف   

لالجتمــاع  اخلتاميــة الوثيقــة ،٢٠١٠ ســبتمرب/أيلــول ٢٢ يف العامــة اجلمعيــة اعتمــدت  - ٣
 حبلــول األهــداف تلــك لتحقيــق عمــل برنــامج تتــضمن ، الــيت)٦٥/١القــرار (الرفيــع املــستوى 

   :يلي كما مواضع ثالثة يف تندرج وإحصاءات بيانات إىل وتشري .٢٠١٥ عام
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 إىل حباجـة  البلـدان  مجيع بأن واحلكومات الدول رؤساء لم يس ،٦٨ الفقرةيف    )أ(  
 البيانــات ذلــك يف مبــا ومــصّنفة، هبــا وموثــوق التوقيــت حيــث مــن ومناســبة كافيــة بيانــات

 بتعزيـز  ويلتزمـون  ؛املـستدامة  التنميـة  لتحقيق أفضل وسياسات برامج وضع أجل من السكانية،
 اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق  حنـو  احملرز التقدم درص منها عدة ألغراض الوطنية، اإلحصائية النظم
 القـدرات  بنـاء  لـدعم  اجلهود من املزيد بذل ضرورة أيضا جديد من ويؤكدون ؛بفعالية لأللفية

   ؛النامية البلدان يف اإلحصاء جمال يف
 عـن   ٣، يلتـزم املوقعـون بتعجيـل التقـدم يف حتقيـق اهلـدف               )ح( ٧٢ الفقرةيف    )ب(  
 املتاحــة والفــرص القائمــة والثغــرات احملــرز التقــدم رصــد علــى لوطنيــةا القــدرات حتــسني طريــق
 اجلـنس  حـسب  املـصنفة  البيانـات  واسـتعمال  إعـداد  حتسني خالل من ذلك عن التقارير وتقدمي
  ؛الدويل اجملتمع من املقدم الدعم منها بسبل والعمر،
 قيـيم وت ورصـد  مجع نظم استخدام ، يتعهد املوقعون بدعم   )ي( ٧٣ الفقرةيف    )ج(  
 اجلـنس  حـسب  الـصحية  الرعايـة  خـدمات  على حيصلون من تصنيف تتيح اليت الوطنية البيانات
  .وجودهتا الصحية النظم فعالية لتحسني اآلراء وإبداء

  
ــراءات  - باء   ــيت اإلجـ ــذهتا الـ ــذها أن واملقتـــرح اختـ ــة تتخـ ــصائية اللجنـ  وشـــعبة اإلحـ

  املتحدة األمم يف اإلحصاءات
 مبثابـة  تكـون  أن إىل اإلحـصائية،  اللجنـة  واالجتمـاعي  االقتصادي اجمللس دعا أن منذو  - ٤

 املتحـدة  األمـم  منظومـة  تـستخدمها  الـيت  املؤشـرات  الستعراض دويلال كومياحل تنسيقال مركز
 الــيت القمــة ومــؤمترات الرئيــسية للمــؤمترات واملنــسقني املتكــاملني واملتابعــة بالتنفيــذ يتعلــق فيمــا

ــدها ــم تعقــ ــدة األمــ ــر( املتحــ ــراَري انظــ ــس قــ ــصادي اجمللــ ــاعي االقتــ  ١٩٩٩/٥٥ واالجتمــ
ومـا يتـصل بـذلك       التنميـة  ملؤشـرات  التقنيـة  اجلوانب ما برحت اللجنة تناقش    ،)٢٠٠٠/٢٧ و

 العـام  األمـني  تقريـري  يف واألربعني، الثانية دورهتا يف اللجنة وستنظر .القدرات بناء من مسائل 
  .)E/CN.3/2011/18( اإلحصائية القدرات بناء عنو ،)E/CN.3/2011/13( التنمية مؤشرات عن
ــا املتحــدة األمــم يف ءاتاإلحــصا شــعبة وتــضطلع  - ٥ ــذ حالي  متعــددة مــشاريع عــدة بتنفي

 التركيـز  مـع  ،اإلحـصائية  اجملـاالت  مـن  واسـعة  طائفة تشمل اإلحصائية القدرات لبناء السنوات
 وباإلضـافة  .لفيـة لأل اإلمنائيـة  األهـداف   رصـد  مؤشـرات  ونـشر  البيانـات  مجع على خاص بوجه
ــ تــضطلع ذلــك، إىل ــاء جمــال يف مــشاريع عــدة بتنفيــذ أيــضا شعبةال ــة دعمــا ،القــدرات بن  جلول
 وسيـسهم  .اجلنـسانية  اإلحـصاءات  حتـسني  هبـدف و واملـساكن  الـسكان  تعـداد  من ٢٠١٠ عام
  .والعمر اجلنس نوع حسب املصنفة البيانات توافر زيادة يف ذلك
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ــامج  - ثالثا   ــل برنـ ــدد العمـ ــسنوات املتعـ ــات الـ ــة لالستعراضـ ــسنوية الوزاريـ  الـ
   واالجتماعي االقتصادي للمجلس

  اختاذها واالجتماعي االقتصادي اجمللس طلب اليت اإلجراءات  - ألف  
 ،٢٠٠٦/٤٤ قــراره يف واالجتمــاعي االقتــصادي اجمللــس عــن الــصادر للتكليــف وفقــاً  - ٦

 وعـالوة  .عـام  كـل  أوائـل  يف ذيـة التنفي اللجـان  ورؤسـاء  اجمللس مكتب بني اجتماع عقد يتعني
ــى ــك، عل ــشرين يف ،اجمللــس اعتمــد ذل ــوبر/األول ت ــامج، ٢٠٠٧ أكت ــه برن ــدد األول عمل  املتع

 اجمللـس  وقـرر  .الـوزاري  املـستوى  علـى  جتـري  الـيت  السنوية املوضوعية لالستعراضات السنوات
 علــى ســيجريه الــذي يالــسنو ياملوضــوع لالســتعراض يعتمــد أن ،٢٠٠٨/٢٥٨ مقــرره يف

 دوليـا  عليهـا  املتفـق  وااللتزامـات  األهـداف  تنفيذ” ، موضوع ٢٠١١ عام يف الوزاري املستوى
 التابعــة اخلــرباء وهيئــات الفنيــة اللجــان تقــدمها الــيت الفنيــة املــسامهاتو .“بــالتعليم يّتــصل فيمــا

   .االستعراضات إلجناح جوهرية أمهية  ذاتللمجلس
  

ــراءات  - باء   ــيت اإلجـ ــذهتا الـ ــذها نأ واملقتـــرح اختـ ــة تتخـ ــصائية اللجنـ  وشـــعبة اإلحـ
  املتحدة األمم يف اإلحصاءات

االقتـصادي واالجتمـاعي     اجمللس مكتب اجتماع يف اإلحصائية اللجنة رئيس سيشارك  - ٧
 يف إسـهاما  سـيوفر  والـذي  ٢٠١١ فربايـر /شـباط  ١٦ يف عقدسـيُ  الذي الفنية اللجان رؤساء مع

 اجمللـس  مكتـبَ  اللجنـة  رئـيس  وسـيطلع  .٢٠١١ لعـام  للمجلـس  الـسنوي  الوزاري االستعراض
 قــد اإلحــصائية اللجنــة كانــتو .التعليميــة اإلحــصاءات جمــال يف للجنــة املنــهجي العمــل علــى
 .)E/2007/24انظـر    (التعليميـة  لإلحـصاءات  متعمقـا  برناجميـا  استعراضـا  ٢٠٠٧ عـام  يف أجرت
مـن   )ج( ٤ بنـد ال إطـار  يف الثانية واألربعـني   دورهتا يف التعليمية اإلحصاءات يف اللجنة وستنظر

 تركيـز ال مـع  والثقافـة،  والعلـم  للتربيـة  املتحـدة  األمـم  منظمة تقرير إىل استنادا ،جدول األعمال  
 التنقيحـات  علـى و ،التعليميـة  باإلحـصاءات  معـين  األمانـات  بني مشترك لعام فريق إنشاء على

   .(E/CN.3/2011/23) للتعليم املوحد الدويل التصنيف على إدخاهلا املقترح
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 القــدرات تعزيــز بــشأن  االقتــصادي واالجتمــاعياجمللــس قــرارات متابعــة  - رابعا  
 الـــسكان لتعـــدادات العـــاملي والربنـــامج اإلحـــصاءات جمـــال يف الوطنيـــة
  ٢٠١٠ لعام واملساكن

  اختاذها واالجتماعي االقتصادي اجمللس طلب اليت اإلجراءات  - ألف  
ائية، اختـذ اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي القـرار           بناًء على مبادرة من اللجنـة اإلحـص         - ٨

، الذي طلب فيـه     ٢٠١٠ بشأن الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام         ٢٠٠٥/١٠
واختـذ اجمللـس أيـضا      . زيادة دعم الربنامج من حيث تعزيـز قـدرات الـربامج اإلحـصائية الوطنيـة              

  . اإلحصاءات بشأن تعزيز القدرات الوطنية يف جمال٢٠٠٦/٦القرار 
  

ــراءات  - باء   ــيت اإلجـ ــذهتا الـ ــذها أن واملقتـــرح اختـ ــة تتخـ ــصائية اللجنـ  وشـــعبة اإلحـ
  املتحدة األمم يف اإلحصاءات

 ملتابعـة  حمـددة  إجراءات وضع يف واألربعني، الثانية دورهتا يف اإلحصائية اللجنة ستنظر  - ٩
 تعـدادات ” )أ( ٤ أعماهلـا  جـدول  بنـود  إطـار  يف  اجمللس املذكورين أعاله، وذلـك    قرارْي تنفيذ

 التنميـة  إحـصاءات ” )ي( ٣ و   ،“اإلحـصائية  القـدرات  بنـاء ” )ل( ٣ و ؛“واملساكن السكان
 األنـشطة  تفاصـيل ) E/CN.3/2011/1انظر  ( البنود هذه إطار يف املقدمة الوثائق وتبّين .“البشرية
 البيانــات رتــواف حتــسني هبــدف هلــا الــشريكة والوكــاالت اإلحــصاءات شــعبة هبــا تــضطلع الــيت

 واألنـشطة  واملـساكن  الـسكان  لتعـداد  العـاملي  الربنـامج  مـن  ٢٠١٠ عام جلولة دعماً ونوعيتها،
  .التقين التعاون أنشطة تنسيق حتسنيو
  

  العاملية اجلغرافية املعلومات إدارة  - خامسا 
  اختاذها واالجتماعي االقتصادي اجمللس طلب اليت اإلجراءات  - ألف  

ــاًء  - ١٠ ــى بن ــادر عل ــؤمتر مــن ةمب ــم م ــامن عــشر   اإلقليمــي املتحــدة األم  اخلــرائط لرســمالث
ــيا ــيط آلسـ ــادئ واحملـ ــر ( اهلـ ــصائية )E/CONF.100/9انظـ ــة اإلحـ ــرر  (، واللجنـ ) ٤١/١١٠املقـ
 أن العـام  األمـني  إىل يطلـب  أن ،٢٠١٠/٢٤٠، يف املقـرر     واالجتمـاعي  االقتصادي اجمللس قرر

 املعلومـــــات إدارة عـــــن تقريـــــرا ،٢٠١١ لعـــــام املوضـــــوعية دورتـــــه يف اجمللـــــس إىل يقـــــدم
   .العاملية اجلغرافية
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ــراءات  - باء   ــيت اإلجـ ــذهتا الـ ــذها أن واملقتـــرح اختـ ــة تتخـ ــصائية اللجنـ  وشـــعبة اإلحـ
  املتحدة األمم يف اإلحصاءات

 إدارة يف ،اللجنـة  سـتنظر و .امليـدان  هـذا  يف املستجدات آخر على اللجنة إطالع جيري  - ١١
ــات ــة املعلوم ــةال اجلغرافي ــا يف عاملي ــة دورهت ــد إطــار يفواألربعــني  الثاني ــن جــدول   )ن( ٤ البن م
  .)(E/CN.3/2011/34 وسيكون معروضا عليها تقرير مقدم من األمني العام ،األعمال

  
ــات مجــع حتــسني  - سادسا  ــشيخوخة عــن البيان ــة ذوي األشــخاص عــنو ال  اإلعاق

  وحتليلها بشأهنا التقارير وإعداد
  اختاذها العامة اجلمعية طلبت اليت اإلجراءات  -ألف   

 بــشأن قــراَرين مــشروَعي يف تنظــر العامــة اجلمعيــة كانــت ،وقــت صــياغة هــذه الوثيقــة  - ١٢
 مـن  جهـود  بـذل  إىل كالمهـا  انالقـرار  سـيدعو و .الـشيخوخة  بـشأن و اإلعاقـة  ذوي األشخاص

   .الشيخوخة عنو اإلعاقة ذوي األشخاص عن البيانات مجع حتسني أجل
  

ــراء  - باء   ــيت اتاإلجـ ــذهتا الـ ــذها أن واملقتـــرح اختـ ــة تتخـ ــصائية اللجنـ  وشـــعبة اإلحـ
  املتحدة األمم يف اإلحصاءات

، بالـسياسات  املـتعلقني  اهلـامني  اجملـالني  هـذين  يف فعال بدور االضطالع اللجنة تواصل  - ١٣
ــى  ــهجيات وضــع دعــم فهــي تعمــل عل ــدة من ــد ،جدي ــضاء عن ــات مجــع وحتــسني ،االقت  .البيان

ــيكون ــن وسـ ــأن مـ ــاتالب شـ ــة يانـ ــن املنبثقـ ــامج عـ ــاملي الربنـ ــداد العـ ــسكان لتعـ ــساكن الـ  واملـ
 ).أعـاله  الرابـع  الفـرع  أيضا انظر( الشيخوخةب املتعلقة املعلومات حتسِّن توافر  أن ،٢٠١٠ لعام

 احلاديـــة دورهتـــا يف استعرضـــت فقـــد :اإلعاقـــة إحـــصاءات مـــسألة يف بانتظـــام اللجنـــة وتنظـــر
 بإحــصاءات املعــين واشــنطن فريــق أحــرزه الــذي التقــدم ،)E/CN.3/2010/20انظــر ( واألربعــني
 االستقــصائية الدراســات أو التعــدادات يف إلدراجهــا مناســبة أســئلة بوضــع يتعلــق فيمــا اإلعاقــة
 أخـرى  مـرة  اللجنـة  أعمال جدول يفمدرجا   البند هذا وسيكون .العينات على القائمة الوطنية

  .٢٠١٢ عام يف
  


