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موجز 
ُيقـدم هـذا التقريـر بنـاء علـى طلـب اللجنـة اإلحصائيـة يف دورهتـا الرابعـة والثالثــني(أ). 
وهـو يوضـح بإجيـاز األنشـطة الرئيسـية الـيت اضطلعـت هبـا الشـعبة اإلحصائيـة بـإدارة الشـــؤون 
ـــة  االقتصاديـة واالجتماعيـة يف األمـم املتحـدة يف عـام ٢٠٠٣ يف جمـال اإلحصـاءات االجتماعي

ويعرض برنامج عمل مقترحا لإلحصاءات االجتماعية للفترة ٢٠٠٤-٢٠١٤.  
وترد يف الفقرة ٤٠ عدة نقاط للعرض على اللجنة ملناقشتها. 
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معلومات أساسية   أوال -
اسـتعرضت اللجنـة اإلحصائيـة خـالل دورهتـا الرابعـة والثالثـني األنشـطة الـــيت أجنزهتــا  - ١
الشـعبة اإلحصائيـة التابعـة إلدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـــة بــاألمم املتحــدة يف جمــال 

اإلحصاءات االجتماعية، ووافقت على األنشطة املقترحة(١). 
و يوجز هذا التقرير األنشطة اليت اضطلعت هبا الشعبة اإلحصائية منـذ الـدورة الرابعـة  - ٢
والثالثـني للجنـة اإلحصائيـة ويعـرض برنـامج عمـل مقترحـا لإلحصـــاءات االجتماعيــة للفــترة 

 .٢٠٠٤-٢٠١٤
 

األنشطة الرئيسية املنجزة يف عام ٢٠٠٣   ثانيا -
عقـدت الشـعبة اإلحصائيـة، بالتعـاون مـع جمموعـــة ســيينا لإلحصــاءات االجتماعيــة،  - ٣
ــــة“(٢) يف نيويـــورك يف  اجتمــاع فريــق خــرباء بشــأن ”حتديــد جمــال اإلحصــاءات االجتماعي
أيار/مايو ٢٠٠٣. ومتثل اهلدف الرئيسي لالجتماع يف إعداد برنامج عمـل مـن أجـل مواصلـة 
تطوير اإلحصاءات االجتماعية، بغية عرضه على الدورة اخلامسة والثالثني للجنـة اإلحصائيـة. 
وترد توصيات اجتماع فريق اخلـرباء كمرفـق هلـذا التقريـر. والتقريـر الكـامل لالجتمـاع متـاح 

بوصفه وثيقة معلومات أساسية باللغة االنكليزية. 
كذلـك عقـدت الشـعبة اإلحصائيـــة اجتمــاع فريــق خــرباء يف تشــرين الثــاين/نوفمــرب  - ٤
٢٠٠٣ الستعراض نظام احلولية الدميوغرافية لألمـم املتحـدة(٣). وتقريـر اجتمـاع فريـق اخلـرباء 

متاح بوصفه وثيقة معلومات أساسية باللغة االنكليزية. 
والعمل جار إلعداد كتيب بشأن إحصاءات الفقر. ومـن املقـرر تنظيـم أربـع حلقـات  - ٥
عمل يف عام ٢٠٠٤ تضـم أصحـاب املصلحـة علـى املسـتويني اإلقليمـي والوطـين والوكـاالت 
الدوليـة األخـرى يف إطـار عمليـة اسـتعراض مســـودات الفصــول (انظــر E/2003/24، الفصــل 

الثاين - جيم، الفقرة ٦ (د)). 
 

برنامج العمل املقترح لإلحصاءات االجتماعية   ثالثا -
مقدمة  ألف -

يكرس اجلزء املتبقي من هذا التقرير لربنـامج العمـل املقـترح لإلحصـاءات االجتماعيـة  - ٦
للفترة ٢٠٠٤-٢٠١٤. وقد اختريت هذه الفترة لتتفق مع الفترة الزمنية املقترحة جلولة العقـد 
املقبــل مــن برنــامج التعــداد العــاملي للســكان واملســــاكن يف الفـــترة ٢٠٠٥-٢٠١٤ (انظـــر 
الفقـرة ٢٨). ويسـتند برنـامج العمـل بقـدر كبـري إىل توصيـات اجتمـاع فريـــق اخلــرباء بشــأن 
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حتديـد جمـــال اإلحصــاءات االجتماعيــة (انظــر الفقــرة ٣) واملشــاورات الالحقــة مــع خمتلــف 
الوكاالت واملنظمات على املستويني الوطين والدويل. وتقترح أنشـطة حمـددة للفـترة ٢٠٠٤-
ـــة اإلحصائيــة بــالفعل، يف دورتيــها الثالثــة  ٢٠٠٧. وهـي تشـمل أنشـطة وافقـت عليـها اللجن
ــــة والثالثـــني(٤)، يف جمـــال اإلحصـــاءات االجتماعيـــة وتعـــدادات الســـكان  والثالثــني والرابع

واملساكن. 
ـــب هنجــا  وتشـمل اإلحصـاءات االجتماعيـة تشـكيلة واسـعة مـن القطاعـات، ممـا يتطل - ٧
متكامال يراعي تعدد أبعاد هذه اإلحصاءات ومدى ترابطـها. والصـالت بـني األبعـاد املختلفـة 
للشـواغل االجتماعيـة، إىل جـانب الصـــالت بــني امليــادين االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة، 
ستؤخذ بعني االعتبار يف مجيع مراحل ختطيط برنامج العمل وتنفيـذه. وسـيعتمد هنـج متكـامل 
ـــة لإلحصــاءات االجتماعيــة،  يف مسـألة التطويـر املنـهجي فيمـا يتعلـق باملصـادر الرئيسـية الثالث
أال وهي التعدادات، والدراسات االسـتقصائية، والسـجالت اإلداريـة. وسـتدمج مسـائل نـوع 
اجلنـس واجملموعـات السـكانية اخلاصـة وغريهـا مـن املسـائل املشـتركة يف مجيـع األنشـــطة ذات 

الصلة باإلحصاءات االجتماعية. 
وسينفذ العمل الدويل يف هذا السياق بصورة جتعله يعزز الوعـي باسـتخدام معلومـات  - ٨
اإلحصـاءات االجتماعيـة مـن أجـل وضـع السياسـات ورصـــد الــربامج وتقييمــها. وسيشــارك 
منتجـو اإلحصـاءات االجتماعيـة ومسـتخدموها علـى السـواء يف األنشـــطة املقــررة. وسيشــدد 
برنامج العمل على ضرورة استخدام البلدان للمعايري والتصنيفات املتفق عليها دوليـا والتزامـها 
باملبـادئ األساسـية لإلحصـاءات الرمسيـة(٥). وسـتنظم حلقـات عمـل تدريبيـة وحلقـات أخــرى 
علـى املسـتويني اإلقليمـي والعـــاملي بالتعــاون مــع املكــاتب اإلحصائيــة الوطنيــة، واملؤسســات 
التدريبيـــة املتخصصـــة الوطنيـــة واإلقليميـــة، واجلامعـــات، والوكـــاالت اإلحصائيـــة الدوليــــة 

واإلقليمية. 
 

أهداف برنامج العمل لإلحصاءات االجتماعية  باء -
٩ - يتمثل اهلدف البعيد املدى للربنامج يف وضـع نظـام شـامل لإلحصـاءات االجتماعيـة. 
وبغية حتقيق ذلك، ال بد من تقييم املعايري القائمة يف جما ل اإلحصاءات االجتماعيـة وتنقيحـها 

وإكماهلا. 
واهلـدف يف سـياق برنـامج العمـــل هــو تعظيــم اســتخدام مصــادر البيانــات الرئيســية  - ١٠
الثالثـة، وذلـك باسـتخدامها علـى أسـاس تكـاملي. ويف هـذا الصـــدد، ســتبذل جــهود لتعزيــز 
اسـتخدام التعـاريف واملفـاهيم والتصنيفـات املشـتركة، حيثمـا كـان ذلـك ممكنـا، مـن املصـــادر 
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املختلفـة. كمـا يشـمل برنـامج العمـل أنشـطة سـتزيد الدعـم املقـــدم لإلحصــاءات االجتماعيــة 
وتربز صورهتا بدرجة أكرب يف الفترة ٢٠٠٤-٢٠١٤. 

والتنسيق على الصعيدين الوطين والدويل جيري يف جمـال سـينفذ فيـه املزيـد مـن العمـل  - ١١
املتضافر. فعلى الصعيد الوطين هناك العديد مـن منتجـي اإلحصـاءات االجتماعيـة الذيـن جيـب 
تشـجيعهم علـى العمـل بصـورة تعاونيـة بغيـة إنتـاج إحصـاءات اجتماعيـة متجانســة ومتســقة. 
وعلـى الصعيـد الـدويل، هنـاك خمتلـف املنظمـــات/الوكــاالت الدوليــة الــيت تنتــج اإلحصــاءات 
االجتماعية وتنشرها. ومثة ازدواجية يف اجلهود بني هذه املنظمـات. وفضـال عـن ذلـك، هنـاك 
جمموعات وسالسل خمتلفة من البيانات بشأن مواضيع متشـاهبة. ويتوخـى برنـامج العمـل قيـام 
املنظمـات الدوليـة جبمـع البيانـات علـى حنـو منسـق مـن البلـدان واسـتخدام معايـري وتصنيفـــات 

متناغمة يف جماالت أو ميادين اإلحصاءات االجتماعية ذات الصلة. 
وبنـاء القـدرات اإلحصائيـة أمـر أساسـي إلعـداد اإلحصـــاءات االجتماعيــة. ومــن مث،  - ١٢
ستشـجع البلـدان ذات األنظمـة اإلحصائيـة االجتماعيـة الضعيفـة علـــى تنميــة قــدرة مؤسســية 
ــــة مـــهارات املوظفـــني يف اجملـــاالت اهلامـــة لإلحصـــاءات  مســتدامة، مــع التركــيز علــى تنمي

االجتماعية. 
ويتمثـل أحـد األهـداف املرجـوة علـى املـدى املتوســـط حبلــول عــام ٢٠٠٧ يف إجنــاز  - ١٣
اسـتعراض كـامل ألنشـطة التنسـيق بـني املنظمـات الدوليـة ويف بلـدان خمتـارة يسـفر عـن توثيــق 
املمارسـات احلاليـة. إضافـة إىل ذلـك، سـتكون قـد أنشـئت آليـة للتنسـيق، إىل جـــانب منتــدى 
ـــة علــى  لإلحصـاءات االجتماعيـة يضطلـع بـدور حفـاز وموقـع شـامل لإلحصـاءات االجتماعي
الشبكة يقدم خدمات معلومـات للمسـتخدمني. وسـتكون الشـعبة اإلحصائيـة وشـركاؤها قـد 
أكملــوا اســتعراضا وتقييمــا لإلحصــــاءات االجتماعيـــة الوطنيـــة كـــل يف جمـــال مســـؤوليته. 
وسـيكونون قـد أكملـوا أيضـا االسـتعراض والنشـر األوليـني للمعايـري والتصنيفـات ذات الصلــة 
ـــة، وسيشــجعون علــى الوضــع املتكــامل ملختلــف مصــادر البيانــات  باإلحصـاءات االجتماعي

واستخدامها. 
ويورد برنامج العمل املقترح أنشطة حمـددة يطلـب تنفيذهـا يف الفـترة مـن ٢٠٠٤ إىل  - ١٤

٢٠٠٧ يف أربعة جماالت رئيسية، على النحو املشار إليه يف الفقرات ١٥-٣٩. 
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تعزيز تنسيق اإلحصاءات االجتماعية على الصعيدين الوطين والدويل  - ١ 
إنشاء منتدى لإلحصاءات االجتماعية (٢٠٠٤) 

متابعــة الجتمــاع فريــق خــرباء األمــــم املتحـــدة بشـــأن حتديـــد جمـــال اإلحصـــاءات  - ١٥
االجتماعية، الذي عقدته الشعبة اإلحصائية يف أيـار/مـايو ٢٠٠٣ بالتعـاون مـع جمموعـة سـيينا 
لإلحصاءات االجتماعية، يقترح إنشاء منتدى لإلحصـاءات االجتماعيـة (يشـار إليـه فيمـا بعـد 
باسم املنتدى). وسيضم املنتدى خرباء إحصاءات اجتماعية مـن املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة، 
ـــة الرئيســية  واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة، ومؤسسـات التدريـب املتخصصـة. وتتمثـل الوظيف
للمنتدى يف استعراض التقدم يف تنفيذ برنامج العمل الدويل لإلحصاءات االجتماعيــة، وحتديـد 
ــــة، والتقـــدم بتوصيـــات للجنـــة  العمــل اإلضــايف الضــروري لتطويــر اإلحصــاءات االجتماعي
ـــة  اإلحصائيـة الختـاذ إجـراء بشـأهنا. وسـتعمل الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة بوصفـها أمان

املنتدى. 
وسـيجتمع املنتـدى مـرة كـل سـنتني. ويف الفـترات الـيت تتخلـل اجتماعاتـه، ستشـــجع  - ١٦
األمانة إجراء اتصاالت بني أعضاء املنتدى لتيسري صياغة القرارات واختاذ اإلجراءات الالزمـة. 
وسـتجرى االتصـاالت بصفـة رئيسـية عـن طريـق الوسـائل اإللكترونيـة، مـــع نشــر اإلعالنــات 
والتطـورات يف صفحـة املنتـدى علـى موقـــع اإلحصــاءات االجتماعيــة علــى اإلنــترنت (انظــر 

الفقرة ١٩). 
ــــل هنايـــة عـــام ٢٠٠٤. ويف ذلـــك  ويقــترح أن يعقــد االجتمــاع األول للمنتــدى قب - ١٧

االجتماع، سيضع املشاركون الصيغة النهائية لوالية املنتدى. 
 

استعراض آليات التنسيق القائمة (٢٠٠٤-٢٠٠٦) 
كخطوة أوىل يف التشجيع على التنسيق، سيجرى اسـتعراض آلليـات التنسـيق القائمـة  - ١٨

لإلحصاءات االجتماعية على الصعيدين الدويل والوطين 
ــــذا  علــى الصعيــد الــدويل، ســتجري الشــعبة اإلحصائيــة بــاألمم املتحــدة ه (أ)
ـــة، عــن طريــق جلنــة تنســيق األنشــطة  االسـتعراض، بالتعـاون مـع املنظمـات الدوليـة واإلقليمي

اإلحصائية؛ 
بالنسبة للتنسيق على الصعيد الوطين، سيعد تقرير يتضمـن دراسـات حـاالت  (ب)
إفرادية. وسوف يصف التقرير وحيلل آليات التنسيق واألنشطة فيما بـني منتجـي اإلحصـاءات 
االجتماعية، ويسلط الضـوء علـى املمارسـات والعقبـات، هبـدف توثيـق املمارسـات اجليـدة يف 
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جمال التنسيق. ومن ضمن البلدان اليت ستسهم يف التقرير أستراليا، وجنوب أفريقيـا، والفلبـني، 
ومصر، والواليات املتحدة األمريكية. 

 
توسيع موقع اإلحصاءات االجتماعية على شبكة اإلنترنت (٢٠٠٤) 

يقوم فرع اإلحصاءات الدميوغرافية واالجتماعية بالشعبة اإلحصائية يف األمـم املتحـدة  - ١٩
بإعادة تنظيم موقعه علـى اإلنـترنت للتعبـري بوجـه أفضـل عـن اجملـاالت املتنوعـة واملترابطـة الـيت 
ـــة. وباإلضافــة إىل تســليط الضــوء علــى عمــل  تشـملها اإلحصـاءات االجتماعيـة والدميوغرافي
الفرع، سيكون هذا املوقع مبثابة صفحـة االسـتقبال لإلحصـاءات االجتماعيـة، حيـث سـتكون 
به وصالت نشطة وجيدة التنظيـم لوكـاالت األمـم املتحـدة املتخصصـة املسـؤولة عـن التربيـة، 
والعمل والعمالة، والصحة، واجلرمية، واملستوطنات البشرية، والفقر، وتوزيـع الدخـل، وسـائر 
اجملاالت االجتماعية اهلامة. وسيمثل املوقع أيضا صفحة اسـتقبال للمنتـدى (انظـر الفقـرة ١٥) 

وللمعايري الدولية يف جمال اإلحصاءات االجتماعية (انظر الفقرة ٢١). 
 

تعزيز قابلية اإلحصاءات االجتماعية للمقارنة دوليا  - ٢ 
سـتقوم الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـــدة باســتعراض املعايــري واألطــر والتصنيفــات  - ٢٠
القائمـة املتصلـــة باإلحصــاءات االجتماعيــة ونشــرها علــى نطــاق واســع، بطريقــة متجانســة 
ومنظمة. وستبدأ هذه األنشطة يف عــام ٢٠٠٥. إضافـة إىل ذلـك، سـتقوم الشـعبة وشـركاؤها 

بتحديد أعمال التطوير الالزمة للمعايري الدولية وتنفيذها. 
 

إنشاء موقع للمعايري الدولية على اإلنترنت (٢٠٠٥) 
سـتقوم الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة بتجميـــع وإتاحــة املعايــري الدوليــة القائمــة  - ٢١
ــــة جبميـــع جمـــاالت اإلحصـــاءات  (األطــر، والتصنيفــات، واملفــاهيم، والتعــاريف) ذات الصل
االجتماعية، عن طريق موقع اإلحصاءات االجتماعية والدميوغرافية علـى اإلنـترنت. وسـيحدد 
املنتدى طائفة من املعايري لتطبيقها لدى استعراض املعايري الدولية، مبـا يف ذلـك حتديـد اجملـاالت 
االجتماعية اهلامة ذات الصلة. وسيكون رعاة املعايري الدولية مسؤولني عن اسـتعراض جمـاالت 
مسؤوليتهم وعن إعداد صفحات اإلنـترنت املالئمـة الـيت سـتوصل بصفحـة املعايـري الدوليـة يف 
موقع اإلحصاءات االجتماعية والدميوغرافية على اإلنــترنت. وسيسـتكمل املوقـع مرتـني سـنويا 

على األقل بدءا من عام ٢٠٠٥. 
ـــة مــن املعايــري الرئيســية حســب الطلــب للــدول  وسـتوفر نسـخ مطبوعـة أو إلكتروني - ٢٢

األعضاء ذات الوصول احملدود إىل شبكة اإلنترنت. 
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حتديد وتنفيذ املزيد من األعمال التطويريـة يف معايـري اإلحصـاءات االجتماعيـة (بـدءا مـن عـام 
 (٢٠٠٦

ستقوم الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، عن طريق املنتدى، بتحديـد أعمـال التطويـر  - ٢٣
اإلضافية الالزم إجراؤها على املعايري الدولية لإلحصاءات االجتماعية، حيث سـتحدد جمـاالت 
العمل اليت ستنفذها الوكاالت واملنظمـات. إضافـة إىل ذلـك، سـيقترح املنتـدى الفـترة الزمنيـة 
اليت يتعني فيها على األطراف الفاعلـة احملـددة تنفيـذ األنشـطة. وسـتنقل املقترحـات إىل اللجنـة 

اإلحصائية الستعراضها مرة كل سنتني بوصفها جزءا من تقرير اإلحصاءات االجتماعية. 
 

إجراء استعراض متكامل للمبادئ والتوصيات الدولية (بدءا من عام ٢٠٠٤) 
كخطوة سابقة لتنقيـح أو تكملـة التوصيـات القائمـة بشـأن اإلحصـاءات الدميوغرافيـة  - ٢٤
واالجتماعية، سيجرى استعراض متكامل هلذه التوصيات والتوصيـات ذات الصلـة عـن طريـق 
ـــة املقــرر إدراجــها يف هــذا  اجتمـاع فريـق خـرباء وحلقـات عمـل للمتابعـة. والتوصيـات احلالي
ــــــدادات الســـــكان واملســـــاكن  االســــتعراض تشــــمل ”املبــــادئ والتوصيــــات املتعلقــــة بتع
ـــــام إحصــــاءات حيويــــة (التنقيــــح ٢)(٧)“؛  (التنقيـــح ١)(٦)“؛ و ”مبـــادئ وتوصيـــات لنظ
و ”توصيات بشأن إحصاءات اهلجـرة الدوليـة (التنقيـح ١)(٨)“، ومشـروع كتيبـه التكميلـي، 
و ”املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية“(٥). وستستعرض االجتماعات أيضا قائمة مقترحـة 
مـن مواضيـع احلـد األدىن واملواضيـع األساسـية (E/2003/24، الفصـل الثـاين - ألـف، الفقرتــان 
٢ (أ) و ٢ (د)؛ E/CN.3/2003/2، الفقرتـان ٧ و ٩). وســـتبدأ هــذه االجتماعــات وحلقــات 

العمل يف عام ٢٠٠٤ وتستمر يف عام ٢٠٠٥. 
تعزيز هنج متكامل لتنمية مصادر بيانات خمتلفة  - ٣ 

استعراض جمموع مصادر البيانات من أجل اإلحصاءات االجتماعية (٢٠٠٤-٢٠٠٦) 
ستجري الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة وكل وكالة ومنظمة مشاركة، مبا يف ذلـك  - ٢٥
منظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) ومفوضيــة 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة الصحة العاملية، بالتعاون مع اللجـان اإلقليميـة، تقييمـا 
لنوعية ومدى توافر اإلحصاءات االجتماعية الوطنية يف جمال مسؤولية واختصـاص كـل منـها. 
وسينظر االستعراض يف جمموع موارد البيانات مثل تعدادات السكان واملسـاكن، والدراسـات 
االستقصائية للسكان واألسر املعيشية، والسجالت اإلداريـة. وسيشـمل تقييمـا لقـدرة البلـدان 
على إنتاج إحصاءات منتظمة ذات جودة معقولة، إىل جانب توضيحـات ملعايـري تقييـم جـودة 
البيانات. وسيشمل االستعراض أيضا حسـن توقيـت اإلبـالغ بالبيانـات، واالتفـاق مـع املعايـري 
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والتوصيات الدولية، ومدى مواءمة الوحـدات والتصنيفـات عـرب املصـادر. وستنشـر النتـائج يف 
هيئة تقارير تقنية. وستنتج الشـعبة اإلحصائيـة تقريرهـا يف عـام ٢٠٠٤ يف حـني أن الوكـاالت 

واملنظمات األخرى ستصدر تقاريرها يف الفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٦. 
وسيستعرض املنتدى التقارير التقنية اليت تعدها املنظمات حال توافرها ويوصي باختـاذ  - ٢٦
اســتراتيجيات حمــددة لتعزيــز اإلحصــاءات االجتماعيــــة. وســـتقدم هـــذه التوصيـــات للجنـــة 

اإلحصائية يف عام ٢٠٠٧. 
استعراض اإلحصاءات االجتماعيـة الوطنيـة الالزمـة لدعـم انتـاج مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة 

لأللفية (٢٠٠٤-٢٠٠٦) 
لرصد اجلوانب االجتماعية لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة بفعاليـة، مـن الضـروري معرفـة  - ٢٧
مدى توافر ونوعية اإلحصاءات االجتماعية وفهمها وحتسينها. ولتلبية هذه احلاجـات، سـينتج 
ـــام ٢٠٠٦ تقريــر تقــين مشــترك اســتنادا إىل التقــارير املشــار إليــها يف الفقــرة ٢٥.  حبلـول ع
وسريكز التقرير املشـترك علـى املصفوفـة األساسـية لإلحصـاءات الوطنيـة الالزمـة لدعـم إنتـاج 

املؤشرات االجتماعية لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية. 
إعالن برنامج التعداد العاملي للسكان واملساكن للعقد ٢٠٠٥-٢٠١٤ 

٢٨ - طلب اجتماع فريق اخلرباء بشأن حتديد جمال اإلحصاءات االجتماعية إعـداد برنـامج 
تعداد عاملي للسكان واملساكن (٢٠٠٥-٢٠١٤). وُيقترح أن تدعم اللجنة اإلحصائية تنفيـذ 
جولـة تعـداد السـكان واملسـاكن للفـترة ٢٠٠٥-٢٠١٤ وتعـزز اسـتخدام التعـــدادات إلنتــاج 

اإلحصاءات االجتماعية. 
وسيشـمل برنـــامج التعــداد العــاملي للســكان واملســاكن (٢٠٠٥-٢٠١٤) األنشــطة  - ٢٩
التاليــة الــيت وافقــت عليــها مجيعــا اللجنــة يف دورتيــها الثالثــة والثالثــــني والرابعـــة والثالثـــني 

(اإلشارات إىل وثائق اللجنة ذات الصلة ترد مدرجة بني أقواس). 
 

االجتماعات وحلقات العمل: 
نـدوة األمـم املتحـدة بشـأن برنـامج تعـدادات الســـكان واملســاكن يف العــامل:  (أ)
ـــاين - ألــف، الفقــرة ٢ (أ)؛  االحتياجـات الراهنـة والتوقعـات املقبلـة (E/2003/23، الفصـل الث

E/CN.3/2003/2، الفقرة ٦). وستعقد الندوة يف عام ٢٠٠٤؛ 
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حلقـات عمـل تدريبيـة بشـأن اسـتخدام أنظمـــة املعلومــات اجلغرافيــة ورســم  (ب)
اخلرائط رقميا يف مجع البيانـات ونشـرها (E/2003/23، الفصـل الثـاين - ألـف، الفقـرة ٢ (أ)؛ 

E/CN.3/2003/2، الفقرة ١٤). وستبدأ حلقات العمل هذه يف عام ٢٠٠٦؛ 
 

التقارير التقنية: 
 ،E/2002/2 الفقرة ٥ (أ)؛ ،E/2002/24) التقرير التقين بشأن تقييم التعدادات (ج)

الفقرة ١٦ (د))، الذي سيكتمل العمل فيه يف عام ٢٠٠٦؛ 
ـــف،  كتيـب بشـأن نشـر بيانـات التعـدادات (E/2003/24، الفصـل الثـاين - أل (د)
ــــرة ١٦ (هــــ))، الـــذي  الفقــرة ٢ (أ)؛ E/CN.3/2003/2، الفقــرة ١٥؛ E/CN.3/2002/2، الفق

سيكتمل العمل فيه يف عام ٢٠٠٦؛ 
املرفق التكميلي ملبادئ وتوصيات تعدادات السكان واملسـاكن، التنقيـح (١)  (هـ)
ـــرة ٢ (أ)؛ E/CN.3/2003/2، الفقــرة ٩). وسينشــر  (E/2003/24، الفصـل الثـاين - ألـف، الفق

املرفق يف عام ٢٠٠٧. 
ـــدأ  وجيـب أن تكمـل اخلدمـات االستشـارية التقنيـة حلقـات العمـل التدريبيـة عندمـا تب - ٣٠
البلدان يف عملية ختطيط وإجراء تعدادات السـكان واملسـاكن خـالل العقـد ٢٠٠٥-٢٠١٤. 
وستواصل الشعبة اإلحصائية تقدمي هذه اخلدمات على حنو خمصص للبلدان بقدر ما تسمح بـه 
املوارد. وبوجه خاص، قد تتطلـب البلـدان احلديثـة العـهد باالسـتقالل والبلـدان يف مرحلـة مـا 
بعد الصراعات أو اليت متر بظروف صعبة مسـاعدة مكثفـة يف شـكل مشـورة تقنيـة. وسـتغطي 

اخلدمات االستشارية التقنية الفترة ٢٠٠٤-٢٠١٥. 
 

 زيادة تطوير واستخدام السجالت اإلدارية الوطنية ألغراض إحصائية (٢٠٠٥-٢٠١٤) 
ــــة لإلحصـــاءات االجتماعيـــة  ســتبذل اجلــهود لتعزيــز تطويــر النظــم اإلداريــة الوطني - ٣١
واستخدامها، مع إيالء اهتمام خاص لنظم التسـجيل املـدين لإلحصـاءات احليويـة، وسـجالت 
السـكان والسـجالت اإلداريـة األخـرى. وسـتنفذ األنشـطة يف هـذا اجملـال كجـزء مـن جمموعــة 
متكاملة من األنشطة مع الربنـامج العـاملي لتعـدادات السـكان ‘واملسـاكن (٢٠٠٥-٢٠١٤). 
وسـيتم التطـرق إىل مسـألة تعزيـز النظـم اإلداريـة كجـزء مـن النـدوة املعنيـة بربنـامج تعـــدادات 
السكان واملساكن يف العامل (انظر الفقرة ٢٩ أ) اليت ستنظر يف تصاميم بديلـة جلمـع وتصنيـف 

اإلحصاءات االجتماعية والدميغرافية. 
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االجتماعات وحلقات العمل:  - ٣٢
ــــة  عقــد حلقــات عمــل بشــأن اتبــاع هنــج متكــامل الســتخراج اإلحصــاءات املتعلق
باخلصوبـة والوفيـات واهلجـرة الدوليـة مـن السـجالت اإلداريـة وتعـدادات السـكان ودراســات 

العينات. وستقام عدة حلقات عمل بني األعوام ٢٠٠٤ و ٢٠٠٧. 
التقارير والكتيبات التقنية:   - ٣٣

 ،E/2003/24) تقرير تقين عن مجع وتصنيف ونشر إحصاءات اهلجرة الدوليـة (أ)
الفصل الثاين - ألف، الفقرة ٢ (أ) (E/CN.3/2003، الفقرة ٧). وسيسـتكمل هـذا التقريـر يف 

عام ٢٠٠٤؛ 
كتيب عن إحصاءات اهلجرة الدولية، يِعد بالتعاون مع شعبة السـكان التابعـة  (ب)
إلدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة، لتكميـل ”التوصيـــات املتعلقــة بإحصــاءات اهلجــرة 
الدولية، التنقيح األول (انظرE/2003/24، الفصل الثـاين – ألـف، الفقـرة ٢ (د)). وسيسـتكمل 

هذا املنشور يف عام ٢٠٠٦. 
سـتواصل الشـعبة اإلحصائيـــة تقدميــها، علــى أســاس خمصــص، مســاعدات تقنيــة إىل  - ٣٤
البلدان لدعم وتعزيز نظم السجل املدين الوطنية ونظم التسـجيل اإلداريـة األخـرى املسـتخدمة 

إلصدار اإلحصاءات السكانية واحليوية واالجتماعية. 
 

تعزيـــز القـــدرات الوطنيـــة إلجـــراء دراســـات اســـتقصائية علــــى حنــــو مســــتدام ومتكــــامل 
 (٢٠٠٥-٢٠١٤) 

يعد تعزيز القدرات الوطنية إلجراء دراسات اسـتقصائية علـى حنـو مسـتدام جـزءا مـن  - ٣٥
جمموعة من األنشطة املتكاملة اليت تنفذ جنبا إىل جنب مع الربنـامج العـاملي املقـترح لتعـدادات 
ـــات العمــل بشــأن  السـكان ‘واملسـاكن (٢٠٠٥-٢٠١٤). وتشـمل حلقـات التدريـب وحلق
الدراسات االستقصائية مسألة تعزيز الدراسات االستقصائية ومواءمتها وتكاملها واستخدامها 

الستكمال املصادر األخرى للبيانات. 
االجتماعات وحلقات العمل:  - ٣٦

حلقات عمل الستعراض مسودة الكتيـب املتعلـق بإحصـاءات الفقـر ودراسـة  (أ)
املمارسات القطرية (انظر E/2003/24، الفصل الثاين - جيم، الفقرة ٦ (د) (٢٠٠٤))؛ 

اجتمـاع فريـق خـرباء السـتعراض مسـودة الكتيـب املتعلـق بإحصـاءات الفقـــر  (ب)
(انظر E/2003/24، الفصل الثاين – ألف، الفقرة ٦ (د) (٢٠٠٥))؛ 
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حلقات عمل حول طرائق مجـع البيانـات يف اجملـاالت اجلديـدة والناشـئة حمـل  (ج)
االهتمــام االجتمــاعي: املوضــوع – مجــع اإلحصــاءات املتعلقــة باإلعاقــة (٢٠٠٤) (الشــــعبة 

اإلحصائية باألمم املتحدة وفريق واشنطن املعين بقياس اإلعاقة)؛ 
حلقــات عمــل عــن التخطيــط للدراســات االســتقصائية املتعــددة األغــراض  (د)

(٢٠٠٧) (الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة وهيئة إحصاء كندا). 
التقارير والكتيبات التقنية:  - ٣٧

كتيـــب عـــن تصميـــم عينـــات للدراســـات االســـتقصائية لألســـر املعيشـــــية  (أ)
(E/2002/24، الفقـــرة ٥ (أ)، وانظـــر E/CN.3/2002/2، الفقـــرة ١٦ (ج) (٢٠٠٤) (الشــــعبة 

اإلحصائية باألمم املتحدة)؛ 
كتيب عن إحصاءات الفقر (انظر E/2003/24، الفصل الثاين – جيـم، الفقـرة  (ب)

٦ (د)) (٢٠٠٥) (الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة)؛ 
كتيــب عــن الدراســات االســتقصائية املتعــــددة األغـــراض (٢٠٠٦) (هيئـــة  (ج)

إحصاء كندا والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة). 
 

تعزيز استخدام اإلحصاءات االجتماعية  - ٤
تعظيــم اســتخدام اإلحصــاءات االجتماعيـــة ألغـــراض وضـــع السياســـات وختطيـــط الـــربامج 

ورصدها (٢٠٠٤-٢٠١٤) 
ــــاع فريـــق اخلـــرباء املعـــين بوضـــع نطـــاق اإلحصـــاءات  اســتنادا إىل توصيــات اجتم - ٣٨
االجتماعيـة، وإىل اســـتنتاجات وتوصيــات اجتمــاع فريــق اخلــرباء الســتعراض نظــام احلوليــة 
ـــم املتحــدة، تقــوم الشــعبة اإلحصائيــة بــاألمم املتحــدة بتعزيــز نظــام احلوليــة  الدميغرافيـة لألم
الدميغرافية من أجل االستجابة على حنـو أفضـل لـتزايد الطلـب علـى اإلحصـاءات االجتماعيـة، 
وتقـوم يف الوقـت ذاتـه بتوسـيع قـاعدة مسـتخدميها جبعـل نواجتـها أكـثر آنيـة ومتاحـة إلطــالع 

طائفة واسعة من املستخِدمني. وستقوم الشعبة اإلحصائية، على حنو خاص مبا يلي: 
عقد أفرقة عمل تقنية السـتعراض وتنقيـح احلوليـة الدميغرافيـة، واعتمـاد نظـام  (أ)
متعدد املستويات، والتركيز على جمموعة دنيا من اإلحصاءات ميكن أن توفرهـا بشـكل معتـاد 
ـــها أو مــدى توافــر  معظـم أو مجيـع البلـدان بصـرف النظـر عـن مسـتوى التطـور اإلحصـائي في

البيانات لديها (٢٠٠٤-٢٠٠٥)؛ 
وضع نظام مرن جلمع البيانات يتيح طائفة أوسع مـن اخليـارات للبلـدان فيمـا  (ب)
يتعلـق بالطريقـة الـيت تقـدم هبـا البيانـات ومـىت تقدمـها، وإيـالء االعتبـار لألشـكال اإللكترونيـــة 
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جلمع البيانات باإلضافة إىل األشـكال املوجـودة حاليـا. وعلـى وجـه التحديـد، سـتقوم الشـعبة 
اإلحصائيـة يف األمـم املتحـدة بوضـع قطاعـات قطريـة علـى حاسـوب خدمـــة الشــبكة اخلــاص 
بالشـعبة اإلحصائيـة، ممـا يسـمح للبلـدان أن متـأل البيانـات علـى اإلنـترنت؛ وإنشـاء أفرقـة تقنيــة 
للمساعدة يف وضع إطار عمل لبناء قواعد بيانـات وطنيـة قـادرة علـى توليـد نواتـج ميكنـها أن 
تلقم البيانات مباشرة إىل نظام احلوليـة الدميغرافيـة؛ واختبـار أشـكال إلكترونيـة أخـرى ومـدى 

مالءمتها جلمع البيانات (بدءا من عام ٢٠٠٤)؛ 
ــــة الدميغرافيـــة  توســيع تغطيــة ومضمــون اإلحصــاءات االجتماعيــة يف احلولي (ج)
إلدراج اإلحصاءات املتعلقة باإلعاقة (E/CN.3/2003/24، الفصل الثاين – ألف، الفقـرة ٥ (أ)، 
E/CN.3/2003/7 الفقرة ١٢). وسيبدأ هذا التوسع يف عـام ٢٠٠٤. وسـُينظر يف مسـألة إدراج 

إحصاءات املساكن يف احلولية الدميغرافية لعام ٢٠٠٥؛ 
ـــو كــاف املســتخدمني  اسـتنباط جمموعـة مـن النواتـج الـيت تسـتهدف علـى حن (د)
العديديـن للحوليـة الدميغرافيـــة وتعكــس خمتلــف مســتوياهتم مــن التعقيــد، وتلــيب احتياجــاهتم 
ـــال إىل مرافــق التحميــل املعقــدة  اخلاصـة، وتـتراوح مـن اخلرائـط واملعلومـات األساسـية لألطف

خلدمة الباحثني والعلماء ومتخذي القرار (بدءا من عام ٢٠٠٥)؛ 
تقدمي وصف شامل لنظام مجع البيانات للحولية الدميغرافية على موقع احلولية  (هـ)
الدميغرافية داخل موقع اإلحصاءات االجتماعية والدميغرافية على اإلنترنت (انظر الفقرة ١٩). 
كما ستستطلع الشعبة إمكانية السماح للمكاتب اإلحصائية الوطنيـة وشـركاء آخريـن، فضـال 
عن الشعبة اإلحصائية نفسها، بتبادل البيانات واملعلومـات أو تقـدمي معلومـات مسـتحدثة عـن 

التطورات احلاصلة من خالل املوقع ذاته (بدءا من عام ٢٠٠٤)؛ 
إتاحة احلولية الدميغرافية على موقع اإلحصاءات االجتماعية والدميغرافية علـى  (و)

شكل ب.د.ف (pdf) (٢٠٠٤)؛ 
إعـداد تقريـر عـن املـرأة يف العـامل لعـام ٢٠٠٥ بشـكل ولغـة يسـهل االطــالع  (ز)
عليهما لصانعي السياسات واملخططني والباحثني واملؤيدين. وستسـتند طبعـة عـام ٢٠٠٥ إىل 
تقارير السلطات اإلحصائية الوطنية إىل احلولية الدميغرافية؛ وعلى السياسات السكانية الوطنيـة 
اليت تقوم جبمعها شـعبة السـكان يف األمـم املتحـدة؛ وعلـى تقـارير الـدول األطـراف يف اتفاقيـة 
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة؛ وعلـى التقـارير الوطنيـة األخـرى حمـل الثقـة الـيت 
ـــاملرأة، إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة. وستســتفيد هــذه  تقـدم إىل شـعبة النـهوض ب
الطبعة أيضا مـن اإلحصـاءات الوطنيـة الرمسيـة الـيت جتمعـها وكـاالت مثـل اليونسـكو ومنظمـة 
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العمل الدولية ومنظمة الصحـة العامليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص 
املناعة البشرية/اإليدز، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني فضال عن اللجان اإلقليمية؛ 

ـــــل احلوليـــــــة الدميغرافيـــــــة للفـــترة  إجــراء اســتعراض شــامل لربنــامج عمـــ (ح)
٢٠٠٤-٢٠٠٦ لتحديد األولويات، يف ضوء توصيات اجتماع فريق اخلرباء األخري. وسـوف 
يستتبع االستعراض حتديد اجملاالت اليت ميكن تقليل العمل فيها أو تنظيمه، الستيعاب األنشـطة 

واإلجراءات اجلديدة اليت يوصي هبا فريق اخلرباء (٢٠٠٤). 
ـــز توفــري ونشــر  وسـتقوم الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة بتعزي - ٣٩
بيانات وصفية عامة تتعلق مبصادر اإلحصاءات االجتماعية الثالثة الرئيسـية الـواردة يف التقريـر 
احلايل. وستدعم إقرار الشـعبة معايـري للنشـر مـن قبيـل ”النظـام العـام لنشـر البيانـات“ اخلـاص 
بصندوق النقد الـدويل. وسـتقوم الشـعبة باسـتعراض وتنقيـح نظـام البيانـات الوصفيـة للحوليـة 
الدميغرافية، حسب االقتضاء، من خالل عملية استعراض منتظمة، تشمل عقد اجتمـاع لفريـق 

خرباء وحلقات عمل دولية. 
 

االجتماعات وحلقات العمل: 
اجتماع فريق خرباء الستعراض جمموعـة ”احلوليـة الدميغرافيـة“ مـن البيانـات  (أ)
الوصفيــة العامــة بشــأن تعــدادات الســكان واملســاكن، والســــجالت اإلداريـــة والدراســـات 
االستقصائية املتعلقة بالسكان واملساكن، لرصد وتقييم جـودة وآنيـة اإلحصـاءات االجتماعيـة 

والدميغرافية (٢٠٠٥)؛ 
حلقـات عمـل دوليـة السـتعراض نظـم البيانـات الوصفيـة الوطنيـة املســتخدمة  (ب)
ـــن تعــدادات الســكان  لوصـف جـودة وآنيـة اإلحصـاءات االجتماعيـة والدميغرافيـة الصـادرة ع
‘واملســاكن، والدراســــات االســـتقصائية والســـجالت اإلداريـــة (٢٠٠٥-٢٠٠٦) (الشـــعبة 

اإلحصائية باألمم املتحدة، والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل). 
 

النقاط املعروضة على اللجنة ملناقشتها   رابعا -
قد ترغب اللجنة اإلحصائية يف:  - ٤٠

التعليق على األنشطة اجلديدة املقترحة يف الفقرات ١٥ إىل ٣٩؛  (أ)
املوافقة على إنشاء ”منتدى اإلحصاءات االجتماعية“؛  (ب)

استعراض برنامج العمل املقترح واملوافقة عليه.  (ج)
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احلواشي 
انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٣، امللحق رقم ٤ (E/2003/24)، الفصـل الثـاين -  (١)

جيم، الفقرات ٦ (أ) إىل (هـ). 
 .http://unstats.un.org./org/unsd/demographic/workshop/socialstat انظر (٢)
 .http://unstats.un.org./org/unsd/demographic/workshop/egm.dyb انظر (٣)

انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٢، امللحق رقم ٤ (E/2002/24)، الفصـل الثـاين -  (٤)
 ،(E/2003/24) ألـف، الفقـرة ٥؛ والوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠٣، امللحـق رقـم ٤

الفصل الثاين – ألف، الفقرة ٢، والفصل الثاين - جيم، الفقرة ٦. 
الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ١٩٩٤، امللحـق رقـم ٩ (E/1994/29)، الفصـــل اخلــامس،  (٥)

الفقرة ٥٩. 
 ،E.98.XVII.8 ــــم املبيـــع مبــادئ وتوصيــات لتعــدادات الســكان واملســاكن، (منشــورات األمــم املتحــدة، رق (٦)

والتصويب). 
 .(E.01.XVII.10 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) مبادئ وتوصيات لنظام لإلحصاءات احليوية، التنقيح ٢ (٧)
 ،E.98.XVII.14 توصيات بشأن إحصـاءات اهلجـرة الدوليـة، التنقيـح ١ (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع (٨)

 .(Corr.1 و
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 مرفق 
  توصيات اجتماع فريق اخلرباء بشأن حتديد جمال اإلحصاءات االجتماعية 

إن فريق اخلرباء 
وقد نظر يف أطر العمل والحظ أمهية احلفاظ علـى نظـام مـرن ميكنـه أن يلـيب  (أ)
احتياجات خمتلف أطر اإلحصاءات االجتماعية، يطلب إىل الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة 
وشركاء آخرين، مبــا يف ذلـك املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة، أن تضـع برنـامج عمـل باألنشـطة 
حـىت عـام ٢٠١٥ لتحديـد جمـال اإلحصـاءات االجتماعيـة الـيت مـن شـأهنا أن تكمـل األنشـــطة 
الربناجمية املقبلة عرب التعدادات والدراسات االسـتقصائية والسـجالت اإلداريـة. ويشـمل اجملـال 
جوانب دورة احلياة البشرية، والرفاهية، والصالت بـني اإلحصـاءات االجتماعيـة واالقتصاديـة 
والبيئيـة. وسـتحيل الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة خطـة العمـل هـذه إىل الـدورة اخلامســـة 

والثالثني للجنة اإلحصائية. 
وفيما يتعلق هبذه التوصية ومجيـع التوصيـات الالحقـة، ينبغـي لـربامج العمـل املطلـوب 
وضعها أن تنظر فيما إذا كان التنفيذ سيتم على مراحل؛ وإذا كان األمر كذلك، حتديـد هـذه 
املراحل وتعريف مضمون كل منها. وفيما يتعلـق جبميـع التوصيـات ينبغـي للشـعبة اإلحصائيـة 
بـاألمم املتحـدة وشـركائها أن حتـدد النواتـج، وتوقيتـات التنفيـذ، واألطـراف الفاعلـة الرئيســـية 

ومسؤولياهتا احملددة وأساليبها يف التنسيق؛ 
يطلب إىل الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، بالتعاون مـع الوكـاالت الدوليـة  (ب)
واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية واملكاتب اإلحصائية الوطنية، أن جتري استعراضا وتقييمـا 
منظمـني لإلحصـاءات االجتماعيـة وحتديـد العمـــل اإلمنــائي املوضوعــي الــالزم بشــأن املعايــري 
الدولية. وينبغي أن يغطـي هـذا االسـتعراض والتقييـم احلالـة الراهنـة لإلحصـاءات االجتماعيـة، 
واملعايري الدولية لإلحصاءات االجتماعية، ومعايري تقييم نوعية البيانات وآليـات رصـد التطـابق 

مع املعايري؛ 
يوصـــى بدراســـة جممـــل مصـــادر البيانـــات لإلحصـــاءات االجتماعيـــة، أي  (ج)
التعـدادات، والدراسـات االسـتقصائية والســـجالت اإلداريــة، واســتعراض املعايــري املشــتركة، 

والوحدات والتصنيفات الالزمة عرب هذه املصادر. ويوصي فريق اخلرباء أيضا مبا يلي: 
أن ُينفَّـذ الربنـامج العـاملي لتعـدادات السـكان ‘واملسـاكن جلولـة عـــام ٢٠١٠  ‘١’

وأن جيري كل بلد تعدادا للسكان حبلول عام ٢٠١٤؛ 
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أن تقدم الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة الدعـم والتوجيـه للبلـدان الـيت تعـد  ‘٢’
ـــة  أو ختطـط إلنشـاء وتعزيـز أو اسـتخدام سـجالت إداريـة و/أو ملفـات إداري
ألغـراض إحصائيـة. وينبغـي أن تكـون اإلحصـاءات احليويـة جـزءا مـــن نظــم 
بيانات مجيع البلدان. وفيما يتعلق بالسجالت اإلداريـة ينبغـي إيـالء االهتمـام 

الواجب جلودة البيانات ومسألة السرية؛ 
أن تتعـاون الشـعبة اإلحصائيـة بـــاألمم املتحــدة وجمموعــة ســيينا والوكــاالت  ‘٣’
الدولية مع البلدان لتعزيز القدرات الوطنية إلجراء دراسـات اسـتقصائية ذات 
صلة، بشكل مسـتدام ومتكـامل، مسـتفيدة مـن خـربات املكـاتب اإلحصائيـة 
الوطنيـة الـيت يوجـد لديـها نظـام نـاجح للدراسـات االسـتقصائية املتعـددة، مبــا 
فيـها الدراســـات االســتقصائية متعــددة األغــراض والدراســات االســتقصائية 

املتخصصة؛ 
أن تأخذ جمموعة سيينا زمام املبـادرة يف وضـع وتوثيـق وتعزيـز النـهج الناشـئة  ‘٤’

لدمج خمتلف مصادر البيانات؛ 
يطلب أن تقوم الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة وجمموعة سيينا بنشر الوعـي  (د)
عـن صلـة اإلحصـاءات االجتماعيـة بالسياسـات العامـة والـدور اهلـام الـذي تؤديـه التعـــدادات. 
ويشدد فريق اخلرباء على احلاجة إىل زيادة إبراز أمهية اإلحصاءات االجتماعية والتشجيع على 
اســـتخدام اإلحصـــاءات لوضـــع السياســـات العامـــة، والتخطيـــط والرصـــد. ومـــــن ضمــــن 
االستراتيجيات الالزمة لتحقيــق هـذا اهلـدف تدريـب صـانعي السياسـات والبـاحثني والطـالب 
ووســائط اإلعــالم واجملتمــع املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة علــى اســتعمال اإلحصـــاءات 
االجتماعية وتقدمي معلومات من شأهنا أن تظـهر قـوة اإلحصـاءات بالنسـبة لوضـع السياسـات 
العامـة. وإذ يالحـظ الفريـق أن الشـعبة اإلحصائيـة ختطـط إلصـدار كتيـب عـن نشـــر البيانــات 
ألغـراض تعـدادات السـكان واملسـاكن، يوصـي، خـالل اإلعـداد للكتيـب، بـأن ُتدمـج الشــعبة 
ـــع فصــول الكتيــب ذات الصلــة اإلمكانيــات الــيت تتيحــها تكنولوجيــا  اإلحصائيـة ضمـن مجي
املعلومات واالتصاالت، مثل سبل تعزيز منتجات املعلومات واخلدمـات املتعلقـة باإلحصـاءات 

االجتماعية، لكي تالئم احتياجات خمتلف املستخدمني اآلنفي الذكر على حنو أكرب؛ 
ـــز  يوصـي بـأن تقـوم الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة وجمموعـة سـيينا بتعزي (هـ)
ـــة، وخاصــة اإلحصــاءات  الشـراكة الدوليـة يف جمـال التدريـب علـى إعـداد اإلحصـاءات الرمسي
االجتماعية، على هــدي مـن املبـادئ األساسـية لإلحصـاءات الرمسيـة؛ وأن يتـم كـل هـذا علـى 
ـــاون بــني املكــاتب اإلحصائيــة الوطنيــة  الصعيديـن اإلقليمـي والعـاملي، حمفـزة بذلـك علـى التع
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ـــة الوطنيــة واإلقليميــة، واجلامعــات والوكــاالت اإلحصائيــة اإلقليميــة  ومعـاهد التدريـب الفني
والدولية. 

يدعو البلدان إىل اعتماد املعايري واملبادئ اإلحصائية على حنو منـهجي، مبـا يف  (و)
ذلـك املبـادئ األساســـية لإلحصــاءات الرمسيــة، وأن توضــع اإلحصــاءات االجتماعيــة ضمــن 
املبادئ األساسية. كما إن اعتماد نظم موحدة لتوثيـق وحتسـني اإلحصـاءات االجتماعيـة مثـل 
”النظام العام لنشر البيانـات“ اخلـاص بصنـدوق النقـد الـدويل سيسـاعد أيضـا يف زيـادة فـائدة 

اإلحصاءات وثقة اجلمهور هبا؛ 
يوصي بأن تقوم الشعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة، بالتعـاون مـع الوكـاالت  (ز)
الدولية واإلقليمية ذات الصلـة، بـإعداد تقريـر يوثـق األدوار واألنشـطة اإلحصائيـة للمنظمـات 
الدوليــة، واآلليــات القائمــة وهيئــات التنســيق فيمــا بــني الوكــاالت، وخاصــة فيمــــا يتعلـــق 
باإلحصاءات االجتماعية، هبدف (أ) زيادة فهم اإلحصائيني االجتماعيني على الصعيد الوطـين 
واإلقليمي والدويل ألدوار وأنشطة املنظمات الدولية؛ و (ب) إجياد سبل جلعل آليات التنسـيق 
القائمة أكثر فعالية. ويوصي فريق اخلرباء كذلك بأن حتال نتائج مجيـع االجتماعـات املشـتركة 
بني الوكاالت إىل الفريق اجلديـد املوصـى بـه يف الفقـرة ’١‘ أدنـاه، لكـي تنظـر هـذه اجملموعـة 

اجلديدة يف توجيهات االجتماعات املشتركة بني الوكاالت املوصى هبا يف خطة عملها؛ 
يطلب أن تقوم الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة ووكاالت أخرى، بالتعـاون  (ح)
مع املكاتب اإلحصائية الوطنية، جبمع تقرير يصف وحيلل آليــات التنسـيق واألنشـطة فيمـا بـني 
منتجــي اإلحصــاءات االجتماعيــة علــى الصعيــد الوطــين، مــع مالحظــة خمتلــف املمارســـات 

واملعوقات، هبدف توثيق املمارسات اجليدة هلذا التنسيق؛ 
استنادا إىل خربة جمموعة سـيينا وخـربة فريـق اخلـرباء هـذا بشـأن حتديـد جمـال  (ط)
اإلحصـاءات االجتماعيـة، ومتابعـة للتوصيـات الـواردة يف هـذا التقريـر، يوصـي الفريـق بإنشــاء 
منتــدى لإلحصــاءات االجتماعيــة حيــث ميكــن للخــرباء مــن املكــاتب اإلحصائيــة الوطنيـــة، 
والوكاالت الدولية واإلقليمية ومعاهد التدريب الفين تبادل املعلومات بانتظام. ومن شأن هذا 
املنتدى أن يعزز التنسيق والفهم على حنو أفضـل بـني املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة واملنظمـات 
الدوليــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، مت اقــتراح صيغــــة إلكترونيـــة لتيســـري التواصـــل بـــني خـــرباء 

اإلحصاءات االجتماعية؛ 
ويف ضـوء منـح أولويـة عاليـة يف الوقـــت احلــايل لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،  (ي)
يوصي الفريق بأن تقوم الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، بالتشاور مـع الوكـاالت املشـاركة، 
بـإصدار تقريـر فـين يسـتعرض معايـري وجـودة اإلحصـاءات الوطنيـة األساسـية الالزمـة إلصــدار 
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ـــة لأللفيــة ذات الصلــة بــالظروف االجتماعيــة، وتقييــم القــدرات  مؤشـرات األهـداف اإلمنائي
الوطنية جلمع ونشر هذه اإلحصاءات، على النحو املبلغ به حاليا للمجتمع اإلحصائي الدويل، 
وأن يقدم هذا التقرير إىل الفريـق العـامل املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة.وسـيأخذ 
هــذا العمــل يف االعتبــار املبــادرات احلاليــة لتقييــم جــودة البيانــات الوطنيــة األساســية هلــــذه 

املؤشرات؛ 
يوصي بأن ينظر اجتمـاع فريـق اخلـرباء السـتعراض احلوليـة الدميغرافيـة الـذي  (ك)
سـيعقد يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٣ يف توصيـات هـذا االجتمـاع، اجتمـاع فريـق اخلـــرباء 
بشـأن حتديـد جمـال اإلحصـاءات االجتماعيـة، هبـدف حتسـني مجـع ونشـر ودمـــج اإلحصــاءات 

الدميغرافية واالجتماعية؛ 
ــــة باإلحصـــاءات  يدعــو جمموعــة ســيينا وجمموعــات مــدن أخــرى ذات صل (ل)
االجتماعية، مبا فيها فريق واشنطن لقياس اإلعاقة، وفريق ريو، وفريق دهلي املعـين بإحصـاءات 
القطاع غري النظامي أن تستعرض يف اجتماعها القـادم واليتـها وخطـة عملـها، علـى أن تـأخذ 
يف االعتبــار نتــائج هــذا االجتمــاع والتوصيــة بإنشــاء منتــدى لألمــم املتحــــدة لإلحصـــاءات 

االجتماعية (انظر الفقرة ’١‘). 
 


