
E/CN.3/2009/9  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
11 December 2008 
Arabic 
Original: English 

 

 
301208    301208    08-64283 (A) 

*0864283* 

  اللجنة اإلحصائية 
  الدورة األربعون

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٤
  *من جدول األعمال املؤقت) و (٣البند 

      بنود للمناقشة واختاذ القرار
  اإلحصاءات االجتماعية     
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
يف دورهتــا التاســعة عــد هــذا التقريــر بنــاء علــى طلــب تقــدمت بــه اللجنــة اإلحــصائية  أُ   

ويتـــضمن التقريـــر اســـتنتاجات وتوصـــيات اجتمـــاع فريـــق اخلـــرباء املعـــين بنطـــاق  . والـــثالثني
/  أيلـول ١٢ إىل ٩الفتـرة مـن   ومضمون اإلحصاءات االجتماعيـة، الـذي عقـد يف نيويـورك يف             

وقد تود اللجنـة اسـتعراض واعتمـاد التوصـيات املتعلقـة بإعـداد حـصر شـامل               . ٢٠٠٨ سبتمرب
واملبــادئ التوجيهيــة املنهجيــة الدوليــة القائمــة يف كــل جمــال مــن جمــاالت   املعــايري ) أ: (لــيي ملــا

يف  اإلحـصاءات االجتماعيـة علـى الـصعيد العـاملي، مبـا           توافر  ) ب(اإلحصاءات االجتماعية؛ و    
األنــشطة اإلحــصائية واملنهجيــة اجلاريــة يف جمــال اإلحــصاءات  ) ج( اجلــودة؛ و قياســاتذلــك 

وقـد تـود اللجنـة أيـضا أن         .  الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين     الصعدى  االجتماعية عل 
ي عن التقدم الـذي حتـرزه يف   ربتقدمي تقرير دوتطلب قيام شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة       

  . تنفيذ توصيات فريق اخلرباء
  . النقطتان املطروحتان على اللجنة ملناقشتهما٢٢وترد يف الفقرة   

  
 
  

  *  E/CN.3/2009/1.  
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  مقدمة   -أوال   
ــر األنــشطة الــيت قامــت هبــا شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة        - ١ يلخــص هــذا التقري

استجابة للطلب الذي تقدمت به جلنة اإلحصاءات يف دورهتا التاسـعة والـثالثني وللقـرار الـذي      
وقد قامت شـعبة اإلحـصاءات بتنظـيم    . اختذته يف تلك الدورة يف جمال اإلحصاءات االجتماعية  

بنطـاق ومـضمون اإلحـصاءات االجتماعيـة يف نيويـورك يف            املعـين   تماع فريـق اخلـرباء      وعقد اج 
  . ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٩الفترة من 

  
  معلومات أساسية عن اجتماع فريق اخلرباء وأهدافه  -ثانيا   

نظم اجتماع فريق اخلرباء قـسم اإلحـصاءات االجتماعيـة وإحـصاءات املـساكن التـابع            - ٢
وكـان مقـررا أن يكـون هـذا االجتمـاع         . ءات الدميغرافية واالجتماعية يف الـشعبة     لفرع اإلحصا 

متابعة للحلقة الدراسية املتعلقة باالجتاهات اجلديـدة يف اإلحـصاءات االجتماعيـة، الـيت عقـدت                
 بـــشأن املمارســـات الوطنيـــة جلمـــع اإلحـــصاءات  )١(٢٠٠٨فربايـــر / شـــباط٢٢بنيويـــورك يف 

ــشرها  ــا ون ــة وجتهيزه ــق اخلــرباء  االجتماعي ــد نطــاق اإلحــصاءات  املعــين ، واجتمــاع فري بتحدي
  .)٢(٢٠٠٣مايو / أيار٩ إىل ٦االجتماعية، الذي عقد بنيويورك يف الفترة من 

ــن أجــل    - ٣ ــاع م ــد االجتم ــة    ) أ: (وعق ــضمون اإلحــصاءات االجتماعي ــد نطــاق وم حتدي
 إسـهامات أساسـية     تقـدمي ) ب(لكشف اجملاالت اليت حتتاج إىل أن تعاجل خبطـة عمـل دوليـة؛ و               

لوضع خطـة العمـل الدوليـة بتحديـد اجملـاالت الـيت حتتـاج إىل مبـادئ توجيهيـة دوليـة ومعاجلـة                        
املسائل ذات الصلة مثل التنسيق بـني خمتلـف الوكـاالت واملؤسـسات علـى الـصعيدين القطـري               

مناقشة مشروع صالحيات فريق حبث مقترح أو ترتيـب تنظيمـي آخـر، مثـل           ) ج(والدويل؛ و   
  .ة عمل أو فريق ألصدقاء الرئيس، إذا ثبت بوضوح أن مثة حاجة إىل مثل ذلك الترتيبفرق
ومجـع هــذا االجتمـاع خــرباء يف جمــال اإلحـصاءات االجتماعيــة علـى الــصعد القطــري       - ٤

 بلـدا،   ٢٠ومن بني املشاركني خـرباء مـن املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة يف               . واإلقليمي والدويل 
األردن، وأســــتراليا، وإســــرائيل، وأيرلنــــدا، وإيطاليــــا، وبلغاريــــا، االحتــــاد الروســــي، و: هــــي

ــا،        ــدا، وكولومبي ــبني، وكن ــصني، والفل ــسويد، وشــيلي، وال ــا، وال ــوب أفريقي وجامايكــا، وجن
واملكسيك، وموزامبيـق، والنـرويج، واهلنـد، والواليـات املتحـدة األمريكيـة، وممثلـون للمكتـب               

تعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، وكــذلك اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة ومنظمــة ال
ممثلون عن وكالتني من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة، مها مكتب العمـل الـدويل ومنظمـة                

__________ 
  .http://unstats.un.org/unsd/statcom/new_directions_seminar.htmانظر   )١(  
  .http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/default.htmانظر   )٢(  
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ــة    ــم والثقاف ــة والعل ــات    . األمــم املتحــدة للتربي ــان مــن الوالي وترأســت االجتمــاع كــاثرين وومل
  . قررةاملتحدة، وتولت ماريانا كوتزيفا من بلغاريا أعمال امل

  
   )٣(توصيات اجتماع فريق اخلرباء  -ثالثا   
  اإلطار العام لإلحصاءات االجتماعية  -ألف   

مــن املفيــد أن يكــون هنــاك إطــار جيــد ومتماســك ومتنــاغم لإلحــصاءات االجتماعيــة    - ٥
 هنجا من القاعدة إىل القمة، بدءا من شواغل اجتماعية معينة وحمددة حتديـدا              - أساسا   -يطبق  

ــيم     واضــحا هتــم  ــة، والــصحة، والتعل ــسكان، واألســرة واجملتمعــات احمللي  العــامل بأســره، مثــل ال
  . والتدريب، والعمل، واملوارد االقتصادية، واإلسكان، واجلرمية والعدالة، والثقافة والترفيه

ومن حيث اجلوهر، سيكون لكل شاغل من هذه الشواغل االجتماعية يف هذا اإلطـار                - ٦
حــصائية يتــضمن املفــاهيم والتعــاريف ذات الــصلة، واملعــايري الدوليــة،  نظــام جلمــع البيانــات اإل

. يات اجلدولة املوصى هبا، وتواترهـا احملـدد، ومـصادر البيانـات          لواملوضوعات املوصى هبا، وعم   
ــسكانية          ــات ال ــصيلها حبــسب اجملموع ــي تف ــا ينبغ ــتم مجعه ــيت ي ــات ال ــا أن البيان ــشباب (كم ال

  . وحبسب املستويات اجلغرافية) كر ال احلصرواملسنون، والنساء، على سبيل الذ
ــي أن يوصــف          - ٧ ــة ينبغ ــن عناصــر اإلحــصاءات االجتماعي ــصر م ــإن كــل عن ــا، ف وختام

مثـل الـصحة،    (الـشاغل االجتمـاعي الـذي يتناولـه         ) أ: (بوضوح ودون أي غموض مـن حيـث       
ادات الـسجالت اإلداريـة، وتعـد    (مـصادر اإلحـصاءات     ) ب(؛ و   )واإلسكان، والتعلم والتعلـيم   

مجـع البيانـات اإلحـصائية      ) ج(؛ و   )السكان واملساكن، واستقـصاءات األسـر املعيـشية وغريهـا         
وجــود معــايري دوليــة وإمكانيــة تطبيقهــا مــن حيــث الطــرق والتعــاريف واملفــاهيم     (ومكوناهتــا 

ــا        ــة املوصــى هب ــات اجلدول ــة؛ وعملي ــسائل اجلوهري اإلحــصائية، واملوضــوعات املوصــى هبــا وامل
ينبغي تعريـف اجملموعـات الـسكانية       (اجملموعات السكانية املختلفة    ) د(؛ و   )تواتروالتصنيف وال 

ــة    ــة االجتماعيـ ــنس، واحلالـ ــر، واجلـ ــز -حبـــسب العمـ ــة، والعجـ ــة العرقيـ ــصادية، والفئـ ؛ ) االقتـ
ـــ( و ــرايف لعــرض اإلحــصاءات   )ه ــستوى اجلغ ــذا اإلطــار بوصــفه     . امل ــد ه وهكــذا ميكــن حتدي

ـــ   ــصاءات االجتماعي ــن اإلحـ ــات مـ ــشواغل   جمموعـ ــاجل الـ ــشتركة، تعـ ــهجيات مـ ــدها منـ ة توحـ
  : االجتماعية الرئيسية التالية

  

__________ 
يــــصدر مــــوجز الجتمــــاع فريــــق اخلــــرباء بالــــصيغة الــــيت اعتمــــدها املــــشاركون كإضــــافة هلــــذا التقريــــر     )٣(  

)E/2009/9/Add.1 .(وسيتاح التقرير الكامل لالجتماع أمام اللجنة كوثيقة معلومات أساسية .  
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  السكان؛   )أ(  
  األسرة واجملتمع احمللي؛  )ب(  
  الصحة؛  )ج(  
  التعليم والتدريب؛  )د(  
  العمل؛  )هـ(  
  املوارد االقتصادية؛  )و(  
  اإلسكان؛  )ز(  
  اجلرمية والعدالة اجلنائية؛   )ح(  
  . الثقافة والترفيه  )ط(  

وسيتيح إطار من هذا القبيـل إىل جانـب حـصر للمعـايري والتـصنيفات الدوليـة القائمـة                      - ٨
  . حتديد الثغرات وسدها بطريقة متسقة واستراتيجية

ــسائل امل     - ٩ ــة املـ ــة إىل معاجلـ ــاك حاجـ ــك، هنـ ــافة إىل ذلـ ــات  وباإلضـ ــودة البيانـ ــة جبـ تعلقـ
  : وهي وأبعادها،
  استخدام املوارد بكفاءة؛  )أ(  
  تساق على امتداد الزمان واختالف املكان وفيما بني املصادر؛ اال  )ب(  
  إمكانية احلصول على اإلحصاءات وحتمل تكاليفها؛   )ج(  
  إمكانية املقارنة من خالل املعايري؛  )د(  
  إمكانية التصنيف؛  )هـ(  
  الصحة واملوثوقية؛   )و(  
  األمهية بالنسبة للسياسات؛  )ز(  
  الوضوح والشفافية؛  )ح(  
  مكانية التفسري؛إ  )ط(  
  حسن التوقيت والتقيد باملواعيد؛   )ي(  
  . التماسك بني املصادر  )ك(  
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ومتثــل املؤشــرات، الــيت تعــرف بأهنــا القــيم املستخلــصة يف مقابــل عناصــر البيانــات            - ١٠
، جــزءا مهمــا للغايــة مــن عمليــة وضــع إحــصاءات اجتماعيــة ناجحــة، وخاصــة يف  )املــتغريات(

تكفــل بتــوفري مؤشــرات موثــوق هبــا يف الوقــت املناســب يزيــد زيــادة  فال. مرحلــة نــشر البيانــات
  . ملموسة من أمهية اإلحصاءات اليت يتم مجعها، متاما مثل وجود تدابري حتليلية

وتبني نظم القياس واملتابعة اإلحصائية واملستمرة للرفاه يف العديد مـن البلـدان جـدوى                 - ١١
ب أن يالحـظ أنـه، عنـد وضـع هـذه الـنظم              ومـع ذلـك، جيـ     . هذه النهج علـى املـستوى الـوطين       

نيـة تطبيقهـا مـسألتني تبعثـان        واألطر، يظل تعقيد املفاهيم والتعاريف والتصنيفات العاملية وإمكا       
علــى القلــق بوجــه خــاص، وباملثــل فــإن وضــع إطــار لإلحــصاءات االجتماعيــة يف مكتــب مــن    
مكاتب اإلحصاءات الوطنيـة حباجـة إىل تقييمـه مـن زاويـة الكيفيـة الـيت سـيغري هبـا هـذا النظـام                         

  . املكتب نفسه من حيث املوظفني واهليكل التنظيمي
ار عاملي مماثل يطبق علـى املـستوى الـدويل، ال يعتـرب أمـرا ممكنـا                 بيد أن التوصل إىل إط      - ١٢

ومن هنـا يقـوم    . نظرا لالختالفات الكبرية يف البىن واألنسجة االجتماعية للمجتمعات املعاصرة        
النهج املتبع يف وضـع اإلحـصاءات االجتماعيـة علـى منـوذج يـضم جمموعـات مـن االهتمامـات                     

  . )٣( من املوجز٣ الفقرة واإلحصاءات االجتماعية، كما جاء يف
  

  تنسيق اإلحصاءات االجتماعية على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل  -باء   
يف ضــوء تــشتت اإلحــصاءات االجتماعيــة ووجــود العديــد مــن اجملموعــات واجملــاالت    - ١٣

. احملددة، تزداد أمهيـة تنـسيق مجـع البيانـات وجتهيزهـا ونـشرها وحتليلـها علـى مجيـع املـستويات               
مليــة التنــسيق تــؤثر أيــضا بــصورة مباشــرة علــى الكفــاءة يف مجيــع اخلطــوات املتعلقــة بوضــع   فع

املعايري والطرق املالئمـة، واالتفـاق علـى املفـاهيم والتعـاريف، وحتديـد املوضـوعات اجلوهريـة،                
  . واعتماد تصنيفات معينة، وغري ذلك من عناصر املنهجية اإلحصائية

لـصعد الـوطين واإلقليمـي والـدويل وتنـوع النـهج يف هـذا         ونظرا لـوفرة اخلـربات علـى ا         - ١٤
الصدد، من املفيد جتميع وتوحيد وتنظيم املمارسـات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة ذات الـصلة                 

  . حبيث تتيح مصدرا للحلول احملتملة لآلخرين
اك فهنـ . وحيقق التنسيق اإلقليمي الفعال فوائد حمددة يف جمال اإلحـصاءات االجتماعيـة             - ١٥

عدد من اهليئات اإلحصائية الوطنية الـيت تـستفيد مـن الترتيبـات اإلقليميـة الفعالـة الـيت تتـيح هلـا                    
وهنــاك شــواهد كــثرية علــى النتــائج  . بــذل جهــود متزامنــة واالســتفادة مــن األنــشطة التعاونيــة 

  . اإلجيابية اهلامة للتعاون اإلقليمي
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  خطة العمل الدولية لإلحصاءات االجتماعية  -جيم   
ــصاءات        - ١٦ ــة لإلحـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــن خطـ ــزء مـ ــرباء، كجـ ــق اخلـ ــاع فريـ ــى اجتمـ أوصـ

  :  بالقيام فورا وعلى سبيل األولوية بإعداد حصر شامل ملا يلي،االجتماعية
املعايري واملبادئ التوجيهية املنهجية الدوليـة القائمـة يف كـل جمـال مـن جمـاالت                  )أ(  

  اإلحصاءات االجتماعية؛ 
 قياســاتءات االجتماعيــة علــى الــصعيد العــاملي، مبــا يف ذلــك   اإلحــصاتــوافر   )ب(  
  اجلودة؛ 
األنشطة اإلحصائية واملنهجية اجلاريـة يف جمـال اإلحـصاءات االجتماعيـة علـى          )ج(  

  . الصعد الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين
 امللحـة   وهذا احلصر الشامل لثالثة عناصر خطوة أوىل مهمة ملعاجلـة عـدد مـن املـسائل                 - ١٧

وإدراكــا ملــستوى تعقيــد املهمــة، يطلــب فريــق اخلــرباء إىل شــعبة   . بطريقــة منــسقة ومتماســكة 
اإلحــصاءات أن تتعامــل عــن كثــب مــع املنظمــات الدوليــة علــى الــصعيد العــاملي، مثــل منظمــة  
العمل الدولية، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمـة      

لتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، على سبيل الذكر ال احلـصر، وأن تعتمـد علـى إجنازاهتـا          ا
العريضة والـشاملة، وكـذلك مـع املؤسـسات اإلقليميـة مثـل اللجـان اإلقليميـة ألفريقيـا، وآسـيا                   
واحملـيط اهلـادئ، وأوروبــا، وأمريكـا الالتينيـة ومنطقــة البحـر الكـارييب، وغــرب آسـيا، واملــؤمتر        
اإلحصائي لألمريكتني، ومؤمتر اإلحصائيني األوروبـيني، وفـرق العمـل واألفرقـة العاملـة التابعـة        
ــدوائر اإلحـــصائية      ــة للـــشبكات األخـــرى والـ ــال احلاليـ ــستفيد مـــن األعمـ ــها، وأن تـ لكـــل منـ

  . أعم بشكل
ــد        - ١٨ ــصاصات حمــددة لتحدي ــق اخلــرباء أن يعمــل باخت وســيتيح وجــود هــذا احلــصر لفري

تـوفري  ن مـن  ريات اجلوهرية جملموعات معينة من اإلحصاءات االجتماعية مبـا ميكّـ        وختصيص املتغ 
قــدرة جيــدة بــصورة ملموســة علــى رصــد الظــواهر االجتماعيــة وحتديــدها كميــا بقــدر أكــرب     

  . التماسك من
ومـن  . ١٦وبفضل احلصر سيتم حتديد الثغرات يف اجملاالت الثالثة املذكورة يف الفقرة              - ١٩

  : أنشطة املتابعة النامجة عن ذلك ما يلياملمكن أن تضم 
ســد بعــض الثغــرات يف املعــايري الدوليــة بوضــع كتيبــات وأدلــة، وإجيــاد بــرامج   )أ(  

تدريبية هتدف إىل حتـسني القـدرة الوطنيـة علـى مجـع وجتهيـز اإلحـصاءات االجتماعيـة املالئمـة            
  واملوثوق هبا؛ 
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ختلفة لإلحصاءات االجتماعيـة،    البدء يف مجع البيانات يف بعض اجملموعات امل         )ب(  
ــل         ــاييس اجلــودة، مث ــك مق ــا يف ذل ــة، مب ــوافر اإلحــصاءات الدولي ــرات يف ت حيــث كــشفت ثغ

  سكان، واستخدام الوقت، واهلجرة، والعجز، واإليذاء؛ إحصاءات اإل
دعم عمل شىت املؤسسات لوضع وسائل تتـيح مجـع اإلحـصاءات االجتماعيـة             )ج(  

  ة ذلك إذا لزم األمر؛ وتيسري احلصول عليها، ومباشر
  : معاجلة املسائل الناشئة، ومن بينها ما يلي  )د(  

  فقر األطفال  •  
  تصنيف اجلرائم  •  
  احلرمان  •  
  احلرمان االقتصادي  •  
  مصفوفة األسرة  •  
  اهلجرة  •  
  االجتار بالبشر  •  
  جودة التعليم  •  
  التحويالت االجتماعية العينية  •  
  االستبعاد االجتماعي  •  
  نف ضد املرأة الع  •  

وأيد اجتماع فريق اخلـرباء إنـشاء وتعهـد موقـع علـى اإلنترنـت يـبني األنـشطة الـسابق                       - ٢٠
ــا املعاصــرة بإقامــة تــسهيالت علــى اإلنترنــت لتبــادل اآلراء      ذكرهــا، ويــستفيد مــن التكنولوجي

ام وأقـر اخلـرباء بأمهيـة اسـتخد       . واخلربات واملعارف بني أفراد جمموعـة واسـعة مـن اإلحـصائيني           
تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت كجـزء مـن عمليـة اإلحـصاءات االجتماعيـة، ال باعتبارهـا                  

  . جمرد وسيلة
وناقش فريـق اخلـرباء بـشيء مـن االستفاضـة مـا إذا كـان مـن الـضروري إجيـاد ترتيـب                    - ٢١

مؤسسي ينهض باإلحـصاءات االجتماعيـة يف إطـار نظـام اإلحـصاءات العامليـة، ويـشرف علـى            
وخلــص الفريــق إىل أن مثــل هــذا . الــيت ســتنفذ اســتجابة للتوصــيات املــذكورة أعــاله األنــشطة 

االقتراح سيكون سابقا ألوانه يف ضوء الوقت الطويل واجلهد الكبري اللـذين سـيتطلبهما إعـداد             
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حصر للمعايري القائمة واألنشطة اجلارية، وحتديد الثغرات، والتوصـية باألولويـات لتقـوم أفرقـة               
  . ل حمددة األهداف استنادا إىل اختصاصات حمددةاخلرباء بأعما

  
  نقاط للمناقشة   -رابعا   

  : قد تود اللجنة اإلحصائية أن  - ٢٢
تستعرض وتعتمد توصيات اجتماع فريق اخلـرباء املعـين بنطـاق ومـضمون         )أ(  

ــة          ــة املقترح ــة العمــل الدولي ــق خبط ــيت تتعل ــك ال ــام وتل ــة بوجــه ع اإلحــصاءات االجتماعي
  خاص؛  بوجه

ــك         )ب(   ــذ تل ــن تنفي ــا ع ــرا دوري ــدم تقري ــب إىل شــعبة اإلحــصاءات أن تق تطل
  . التوصيات وسائر املسائل ذات الصلة باإلحصاءات االجتماعية

   


