
E/CN.3/2013/31  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
20 December 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 
140113    140113    12-65985 (A) 

*1265985* 

  اللجنة اإلحصائية
   الدورة الرابعة واألربعون

   ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير/ شباط٢٦ 
   *من جدول األعمال املؤقت) ع (٤البند 

واجمللـس   متابعة مقررات اجلمعية العامة     : بنود للعلم 
          االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات

ــة العا     ــررات اجلمعيـ ــة   مقـ ــاعي املتعلقـ ــة واجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـ مـ
  اللجنة اإلحصائية بالسياسات واملتصلة بعمل 

 
  مذكرة من األمني العام  

 
، الفـصل    E/2012/24 انظـر   (وفقاً لطلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني             

رات املتعلقـة بالـسياسات     لغرض إحاطة اللجنـة علمـاً بـاملقر        ، ُتقدَّم هذه املذكرة     ) ألف -األول  
االقتــصادي واالجتمــاعي يف  واملتــصلة بعملــها، الــيت اختــذها كــل مــن اجلمعيــة العامــة واجمللــس   

ــل ذلــك ٢٠١٢ عــام ــا قب ــى ذلــك .  أو م ــيت اختــذهتا    وعــالوة عل ــذكرة اإلجــراءات ال ــّين امل ، ُتب
. امـة واجمللـس   تتخـذها اللجنـة وشـعبة اإلحـصاءات، اسـتجابةً لطلبـات اجلمعيـة الع               واملقترح أن   

   .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علماً بالتقرير
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  متابعة األهداف اإلمنائية لأللفية   -أوالً  
  اإلجراءات اليت طلبت اجلمعية العامة اختاذها   -ألف  

متحـدون لتحقيــق األهــداف  : الوفــاء بالوعــد” املعنـون  ٦٥/١يف قـرار اجلمعيــة العامــة   - ١ 
األمـني العـام، يف مجلـة أمـور، تقـدمي توصـيات مـن أجـل          اجلمعيـة إىل  ، طلبـت  “اإلمنائية لأللفية 

ونظـرت  . ٢٠١٥عام   اختاذ مزيد من اخلطوات للنهوض خبطة األمم املتحدة للتنمية إىل ما بعد             
ــة  ــة العام ــستني ،اجلمعي ــسابعة وال ــام عــن أعمــال املنظمــة    ، يف دورهتــا ال ــري األمــني الع  يف تقري

) A/67/1  ( خيــارات مــن أجــل : لتقــدم حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة التعجيــل با ، وعــن
خبطــة األمــم املتحــدة للتنميــة إىل مــا بعــد   النمــو املــستمر والــشامل والقــضايا املتعلقــة بالنــهوض  

حتقيـق   وأوجز التقرير األخري التقدم احملرز مؤخراً وأوجه القصور يف          ).   A/67/257  (٢٠١٥ عام
يــة، وَعــَرض آراء األمانــة العامــة حــول فتــرة مــا بعــد األهــداف اإلمنائيــة األهــداف اإلمنائيــة لأللف

   . والتحضري هلا٢٠١٥  لأللفية، وفترة ما بعد عام 
  

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

ئية ألن تكـون مبثابـة مركـز    منذ أن دعا اجمللس االقتصادي واالجتماعي اللجنة اإلحصا      - ٢ 
الســتعراض املؤشــرات الــيت تــستخدمها منظومــة األمــم املتحــدة        التنــسيق احلكــومي الــدويل   

الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيت  يتعلــق بالتنفيــذ واملتابعــة املتكــاملني واملنــسقني للمــؤمترات   فيمــا
برحــت اللجنــة ، مـا  )٢٠٠٠/٢٧  و١٩٩٩/٥٥انظــر قـراري اجمللــس  (تعقـدها األمــم املتحـدة   

اجلوانب التقنية ملؤشرات التنمية وما يتصل بـذلك مـن مـسائل بنـاء القـدرات علـى حنـو                     تناقش  
واألربعــني يف تقريــر لألمــني العــام عــن مؤشــرات   ونظــرت اللجنــة يف دورهتــا الثالثــة  . متواصــل

ــة     ــة لأللفي ــة لرصــد األهــداف اإلمنائي ــر البنــك  )   E/CN.3/2012/29 (التنمي ــد ويف تقري ويل عــن ال
ــة اإلحــصائية     ــة لوضــع خطــة عمــل بــشأن التنمي وســتنظر ).   E/CN.3/2012/16 (اجلهــود املبذول

واألربعني يف تقرير لألمني العام عن مؤشرات رصد األهداف اإلمنائيـة            اللجنة يف دورهتا الرابعة     
   ).  E/CN.3/2013/21 (لأللفية 

 يف ٢٠١٢ لأللفيـــة لعـــام  ونـــشرت شـــعبة اإلحـــصاءات تقريـــر األهـــداف اإلمنائيـــة      - ٣ 
الــسنوي للتقــدم العــاملي احملــرز صــوب حتقيــق   ويعــرض التقريــر التقيــيم . ٢٠١٢يوليــه /متــوز ٢

التقريـــر  ومت أيـــضاً االســـتعانة بالبيانـــات والتحلـــيالت الـــواردة يف . األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة
ضطلع الـشعبة حاليـاً     وتـ .  املـذكور آنفـاً عـن أعمـال املنظمـة          كإسهامات يف تقرير األمـني العـام      

مــشاريع متعــددة الــسنوات لبنــاء القــدرات اإلحــصائية تــشمل طائفــة واســعة مــن     بتنفيــذ عــدة 
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مجـع البيانـات ونـشر مؤشـرات األهـداف           اجملاالت اإلحصائية، مع التركيـز بوجـه خـاص علـى            
وكـاالت  ال وتؤدي الـشعبة أيـضاً خـدمات األمانـة لفريـق اخلـرباء املـشترك بـني                  . اإلمنائية لأللفية 

املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، الــذي يــضطلع مبــسؤولية إعــداد وحتليــل البيانــات    
وقد عقـد الفريـق     . صوب حتقيق األهداف والغايات اإلمنائية لأللفية      املتعلقة برصد التقدم احملرز     

 فرقــة وأنــشأ الفريــق أيــضاً. نيويــورك  يف ٢٠١٢فربايــر /اجتماعــه احلــادي والعــشرين يف شــباط
عمــل معنيــة بالــدروس املــستفادة يف ســياق رصــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بغــرض اســتعراض 

   .مواطن القوة وأوجه القصور يف اجملموعة احلالية من مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية 
    

   وضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقاً حىت تكمِّل مقياس الناتج احمللي اإلمجايل   -ثانياً  
  اإلجراءات اليت طلب من اجلمعية العامة اختاذها   -ف أل 

 يف الفتـرة مـن   ، الربازيل،ُعِقد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف ريو دي جانريو    - ٤ 
الـذكرى العـشرين ملـؤمتر األمـم       وقـد ُعقـد املـؤمتر إلحيـاء    . ٢٠١٢يونيـه  / حزيـران ٢٢ إىل ٢٠

العاشـرة   ، والـذكرى    ١٩٩٢ عـام    لذي عقد يف ريو دي جـانريو      ، ا  والتنمية املتحدة املعين بالبيئة  
وحـضر املـؤمتر    . ٢٠٠٢ عـام    يف جوهانـسربغ  الذي عقـد     ،ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة    

واختـتم املـؤمتر أعمالـه يف       .  وزيـراً  ٤٨٧ الـدول واحلكومـات و      من رؤسـاء     ١٠٠ لىما يزيد ع  
انظـر  (“ املـستقبل الـذي نـصبو إليـه       ”ميـة بعنـوان      باعتماد وثيقة ختا   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٢

  ).، املرفق٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة 
الـيت   ٣٨ومن بني الفقرات الرئيسية املتعلقة باألعمـال الـيت تـضطلع هبـا اللجنـة الفقـرة                    - ٥ 

  :تنص على ما يلي
نقر بضرورة وضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقـاً تكمـل النـاتج احمللـي اإلمجـايل                    

الـسياسات العامـة، ويف هـذا الـصدد، نطلـب            جل اختاذ قرارات مـستنرية يف جمـال         من أ 
إىل اللجنـــة اإلحـــصائية لألمـــم املتحـــدة أن تـــشرع، بالتـــشاور مـــع كيانـــات منظومـــة 

ــامج عمــل يف هــذا اجملــا     األمــم ــة، يف برن ــستند إىل املتحــدة وســائر مؤســساهتا املعني ل ي
  .املبادرات القائمة

   :  أخرى متعلقة باإلحصاءات أو البياناتوفيما يلي فقرات  - ٦ 
  :، اليت ينص جزء منها على ما يلي٧٦الفقرة   )أ(  
ومن مث، نعقد العزم علـى أن نعـزز اإلطـار املؤسـسي للتنميـة املـستدامة، مبـا يـؤدي إىل                        

   :أمور منها
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تعزيز الربط بني العلم والسياسات من خالل إجـراء تقييمـات علميـة               )ز(     
إمكانيـات احلـصول علـى بيانـات         ىل الرباهني وتتسم بالـشفافية، وتعزيـز        شاملة تستند إ  

ــة،         ــستدامة الثالث ــة امل ــاد التنمي ــصلة بأبع ــة يف اجملــاالت ذات ال ــة آني ــا وجيه ــوق هب موث
اآلليــات القائمــة، حــسب االقتــضاء؛ والقيــام، يف هــذا الــصدد، بتعزيــز  باالعتمــاد علــى 

ــة ا   ــاء مــشاركة مجيــع البلــدان يف عمليــات التنمي القــدرات علــى الــصعيد   ملــستدامة وبن
ــة، مبــا يف ذلــك املــشاركة يف عمليــات الرصــد      الــدويل، وخباصــة لــصاحل البلــدان النامي

  ؛ )٧٦الفقرة (هبا  والتقييم اليت تضطلع 
  :، اليت تنص على ما يلي٢٥١الفقرة   )ب(  
ونسلم بضرورة توفري معلومات عامليـة متكاملـة قائمـة علـى أسـاس علمـي يف                     

إىل اهليئـات املعنيـة يف منظومـة األمـم           ويف هـذا الـصدد، نطلـب        . ل التنمية املستدامة  جما
املتحـــدة أن تـــدعم، كـــل يف إطـــار واليتـــها، اللجـــان االقتـــصادية اإلقليميـــة يف مجـــع   

ونلتـزم كـذلك   . الوطنية وتصنيفها لكي ُيسترَشد هبـا يف هـذا اجلهـد العـاملي         املدخالت  
ــاء  ــة وبن ــة املــوارد املالي ــة    القــدرات، وخباصــة لــصاحل  بتعبئ ــا للغاي البلــدان الناميــة، حتقيقً
  ؛املنشودة من هذا املسعى

  :، اليت تنص على ما يلي٢٧٤الفقرة   )ج(  
ــع            ــضاء والرصــد يف املوق ــا الف ــى تكنولوجي ــة عل ــات القائم ــة البيان ــر بأمهي ونق

ــة املكانيــة املوثــوق هبــا بالنــسبة لرســم    مــة ووضــع الــسياسات العا واملعلومــات اجلغرافي
ويف هـذا الـسياق، نالحـظ أن        . الربامج وعمليـات املـشاريع يف جمـال التنميـة املـستدامة           

العاملية وجاهته يف هذا الصدد، وننوه باجلهود املبذولة مـن أجـل تطـوير               لرسم اخلرائط   
عـني علـى    ”باالسـتعانة بـشبكة      نظم الرصد البيئي العاملية، مبا يف ذلك اجلهود املبذولـة           

ونـسلم  .  ومن خالل املنظومة العامليـة لـنظم رصـد األرض   “ Eye on Earth ”“ األرض
  .ود من أجل مجع البيانات البيئيةالبلدان النامية يف ما تبذله من جه بضرورة دعم 

، “االنسجام مع الطبيعـة   ”، املعنون    ٦٧/٢١٤قرار  اليف  تلك النقاط   وقد تكرر تأكيد      - ٧ 
البلدان واهليئات املعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة علـى             الذي شجعت فيه اجلمعية العامة مجيع        

وكميـة البيانـات اإلحـصائية األساسـية املتعلقـة بالركـائز الـثالث للتنميـة          تطوير وحتـسني نوعيـة      
منظومــة األمــم املتحــدة إىل مــساعدة   املــستدامة ودعــت اجملتمــع الــدويل واهليئــات املختــصة يف   

. الـتقين  ة عن طريق تقدمي الدعم يف جمال بناء القـدرات والـدعم             اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامي    
ويف القرار نفسه، أقرت اجلمعية العامة أيضاً بضرورة وضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقاً تكمـل               

أجــل اختــاذ قــرارات مــستنرية يف جمــال الــسياسات العامــة، ويف هــذا  النــاتج احمللــي اإلمجــايل مــن 
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ة قــ مــن الوثي٣٨دم إىل اللجنــة اإلحــصائية الــوارد يف الفقــرة  الــصدد، أشــارت إىل الطلــب املقــ 
 ، بـأن تـشرع    “املستقبل الذي نصبو إليه   ” املعنونة   اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة     

منظومة األمم املتحدة وسائر مؤسساهتا املعنيـة، يف برنـامج عمـل             ، بالتشاور مع كيانات     اللجنة
   .ىل املبادرات القائمةيف هذا اجملال يستند إ

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

   اإلحصاءات 
تنظر اللجنة اإلحصائية بشكل منتظم يف البنـود املتعلقـة باإلحـصاءات البيئيـة واحملاسـبة                  - ٨ 

أخـرى يف إطـار بنـدْي جـدول         سـتقوم اللجنـة بـذلك مـرة          ويف دورهتا الرابعة واألربعني     . البيئية
ــال  ــة  ) د (٣األعم ــبة البيئي ــشأن احملاس ــصادية و  - ب ـــ (٣االقت ــشأن ) ه ــة  ب . اإلحــصاءات البيئي

رباء املعنيـة باحملاسـبة     اخلـ وسُيعَرض على اللجنة، من أجل نظرها يف هـذين البنـدين، تقريـر جلنـة                
عـــن تنقـــيح إطـــار تطـــوير    وتقريـــر األمـــني العـــام   )   E/CN.3/2013/5 (االقتـــصادية  - البيئيـــة 

كــل مــن اإلطــار املقتــرح لتطــوير اإلحــصاءات  وُيعَتَبــر ).   E/CN.3/2013/6 (اإلحــصاءات البيئيــة 
عنـها يف    البيئية ونظام احملاسبة البيئية واالقتـصادية املتكاملـة مـن األدوات اهلامـة الـيت ال ُيـسَتغىن                   

   .صياغة ورصد السياسات دعماً للتنمية املستدامة
املقـرر  عالوة على ذلك، سيتيح املنتدى الرفيع املـستوى املعـين باإلحـصاءات الرمسيـة               و  - ٩ 

 حمفــالً لتقيــيم اجلهــود وتبــادل املعــارف فيمــا بــني املكاتــب ٢٠١٣  فربايــر / شــباط٢٥يف عقــده 
املعنيــة فيمــا يتعلــق خبرباهتــا   اإلحــصائية الوطنيــة واملكاتــب اإلحــصائية لــدى املنظمــات الدوليــة   

. اجلارية يف تطبيق مقاييس أوسع نطاقاً للتقـدم تكمِّـل مقيـاس النـاتج احمللـي اإلمجـايل             وأنشطتها  
وسيناقش املنتدى التطورات األخـرية يف بعـض التـدابري املتخـذة بـشأن األبعـاد الثالثـة الرئيـسية                     

تعزيــز التــآزر فيمــا بينــها يف ســياق معقَّــد مــن األولويــات    للتنميــة املــستدامة، وســيبحث ســبل  
احلر املتـداول فيـه، أن       وحتقيقاً هلذه الغاية، ُينَتظَر من املنتدى، بفضل أسلوب النقاش          . اربةاملتض

واليـة  اليساعد على طرح األفكار بشأن أفضل السبل اليت ميكن هبا للجنـة اإلحـصائية أن تنفـذ                  
   .، من حيث اجلوهر وآليات التنفيذ٦٦/٢٨٨الواردة يف القرار 
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ــة ا   -ثالثاً    ــادة     حتــسني نوعي ــة وزي ــة اجلنائي ــة والعدال ــة باجلرمي إلحــصاءات املتعلق
  السياسات توافرها من أجل وضع 

  اإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها   -ألف   
حتسني نوعيـة اإلحـصاءات   بشأن  ٢٠١٢/١٨االقتصادي واالجتماعي يف قرار اجمللس     - ١٠ 

وضـع الـسياسات، سـلم اجمللـس، يف          وزيادة توافرهـا مـن أجـل         املتعلقة باجلرمية والعدالة اجلنائية   
إحـصاءات   مجلة أمور، باحلاجة إىل ضمان التنسيق بني خمتلف املؤسسات الوطنية يف جمال مجع              

اجلرمية والعدالة اجلنائية ونشرها، وأحـاط علمـاً مبـا أعربـت عنـه اللجنـة اإلحـصائية يف مقررهـا                     
 اإلحصاء الوطنية اعتباراً كافيـاً للتحـديات املرتبطـة          بشأن ضرورة أن تويل مكاتب    ،  ٤٣/١٠٢

إحــصاءات اجلرميــة ضــمن الــسياق الــوطين، وأن تتعــاون مــع الــشركاء يف نظــام  بإنتــاج وتعمــيم 
باملــداوالت الـيت أجرهتــا اللجنـة اإلحــصائية يف    وبوجــه خـاص، رحَّــب اجمللـس   . العدالـة اجلنائيـة  

ــذي     ــة واألربعــني، وبالطلــب ال ــم املتحــدة املعــين    دورهتــا الثالث ــة إىل مكتــب األم ــه اللجن وجَّهت
لإلحـــصاء واجلغرافيـــا يف املكـــسيك بـــأن ُيعـــدَّا تقريـــراً  باملخـــدِّرات واجلرميـــة واملعهـــد الـــوطين 

   :ما يلي مشتركاً، تنظر فيه اللجنة اإلحصائية أثناء دورهتا الرابعة واألربعني، ويتضمن 
   إلعداد إحصاءات عن اجلرمية؛خريطة طريق ُتبيِّن اخلطوات الالزمة  )أ(   

  تقييماً جلدوى وضع تصنيف دويل للجرائم، ألغراض إحصائية؛  )ب(   
الطريقة اليت ميكن هبا للجنة اإلحصائية وجلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة أن                 )ج(   

  .تتعاونا بشأن إعداد إحصاءات عن اجلرمية
  

   خذها اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات اإلجراءات اليت اختذهتا واملقترح أن تت   - باء   
 التقرير املشترك للمعهد الوطين املكـسيكي        الرابعة واألربعني  ستناقش اللجنة يف دورهتا     - ١١ 

لتحــسني    كتــب املعــين باملخــدرات واجلرميــة املتعلــق خبريطــة طريــق امللإلحــصاءات واجلغرافيــا و
ويطـــرح التقريـــر ).   E/CN.3/2013/11 (  إحـــصاءات اجلرميـــة علـــى الـــصعيدين الـــوطين والـــدويل 

واإلجـراءات   خريطة طريق لتحـسني إحـصاءات اجلرميـة مـن خـالل حتديـد عـدد مـن األهـداف           
وُيقَتـَرح تنفيـذ قائمـة مـن اإلجـراءات تـدرجيياً علـى حنـو منـسق علـى مـدى العقـد                        . املتصلة هبـا  
وتتمثـل العناصـر املكوِّنـة خلريطـة الطريـق يف وضـع             . املـوارد املتاحـة لـذلك      هنـاً بتـوافر     املقبل، ر 

للجرائم اليت يصعب قياسـها، وتـشجيع إجـراء          تصنيف دويل للجرمية، وإنشاء أدوات إحصائية       
الـيت ينبغـي أن      استقصاءات ضحايا اجلرمية، وتعزيز النظم اإلحـصائية الوطنيـة املتعلقـة باجلرميـة،              

 املكاتب اإلحصائية الوطنيـة فيهـا دوراً اسـتراتيجياً لتيـسري التنـسيق فيمـا بـني املؤسـسات                    تؤدي
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ــة   ــة املعني ــة جــودة    الوطني ــايري اإلحــصائية وكفال ــق املع ــات وتطبي ويف ســياق أي خريطــة  . البيان
   .عدد من األنشطة ذات األولوية للطريق تغطي طائفة واسعة من املواضيع، ُيقَتَرح 

    
  إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية   -رابعاً   

  اإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها   -ألف   
وإدراكـاً منـه، يف مجلـة أمـور،          ،٢٠١١/٢٤االقتـصادي واالجتمـاعي     يف قرار اجمللـس       - ١٢ 

انية، قرر اجمللـس    وكذلك البيانات املك   ألمهية الدمج بني املعلومات عن اخلرائط واإلحصاءات،        
وتـدار يف   أن ينشئ جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية، علـى أن ُتنـشأ      

ــة أن تقــدم إىل اجمللــس يف عــام       ــذلك، وطلــب إىل اللجن ــنظَّم وفقــاً ل حــدود املــوارد القائمــة وت
تسىن للدول األعضاء تقيـيم     مجيع جوانب عملها وعملياهتا لكي ي       استعراضاً شامالً عن     ٢٠١٦
منتظمــة رفيعــة املــستوى  الــدول األعــضاء علــى إجــراء مناقــشات اجمللــس شــجع كمــا  .فعاليتــها

جلهات معنية متعـددة بـشأن املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة، بـسبل منـها عقـد املنتـديات                      
اعلـة واهليئـات املعنيـة    أجل املساعدة على إقامة حـوار شـامل مـع مجيـع اجلهـات الف             العاملية، من   

واإلقليمية والعاملية الرامية إىل النـهوض بتبـادل املعـارف           وشدد على أمهية تعزيز اجلهود الوطنية       
   .هذا اجملال مساعدة البلدان النامية على بناء وتعزيز قدراهتا الوطنية يف  بغية واخلربات

  
ــذها اللجنـــ        -باء    ــذهتا واملقتـــرح أن تتخـ ــيت اختـ ــراءات الـ ــصائية وشـــعبة  اإلجـ ة اإلحـ

  اإلحصاءات
ــدعم       - ١٣  ــابع إلدارة ال نظمــت شــعبة اإلحــصاءات، بالتعــاون مــع قــسم رســم اخلــرائط الت

 املعنيـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة، يف        رباء اخلـ امليداين، االجتماع الثاين للجنـة    
   .٢٠١٢أغسطس / آب١٥ إىل ١٣نيويورك يف الفترة من 

 مــن اًكــثري نظــرت جلنــة اخلــرباء يف قائمــة مــن القــضايا الــيت هتــم  يف ذلــك االجتمــاع، و  - ١٤ 
اهليئات الوطنية املعنيـة باملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة واملنظمـات الدوليـة العاملـة يف جمـال إدارة            

 ومن بـني القـضايا الرئيـسية الـيت مت حتديـدها مـسألة ضـرورة ربـط                 . املكانية املعلومات اجلغرافية   
فيمـا يتعلـق بـربط املعلومـات مـن خـالل             املعلومات اجلغرافية املكانية باإلحـصاءات، وال سـيما         

   .الترميز اجلغرايف
وكخطوة أوىل يف سبيل إنشاء آليات لـدعم عمليـة ربـط املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة                    - ١٥ 

ة، ســتنظر مكــاين يف الــنظم اإلحــصائية الوطنيــ  - إحــصائي باإلحــصاءات ولــدعم إنــشاء إطــار  
املكتـب   التقريـر املقـّدم مـن    ”يف اسـتعراض للـربامج بعنـوان     نيالرابعـة واألربعـ  اللجنة يف دورهتا   
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ــة  - األســترايل لإلحــصاءات عــن وضــع إطــار إحــصائي   ــنظم اإلحــصائية الوطني  “مكــاين يف ال
) E/CN.3/2013/2   .(  ًويـــستند التقريـــر إىل عمليـــة تـــشاورية عامليـــة ويقـــدم استعراضـــاً وحتلـــيال 

اجملـاالت الـيت ميكـن فيهـا تعزيـز           الحتياجات املستخدمني وللتحديات اليت تـواجههم، ويبحـث         
قيمة اإلحصاءات الرمسيـة وقابليتـها لالسـتخدام مـن خـالل تطبيـق سـياق مكـاين، وهـو يـذكي                

الوعي باألنشطة املكانية اجلغرافيـة املـضطلع هبـا حاليـاً علـى الـصعد الوطنيـة، وكيـف ميكـن أن                       
ــؤدي امل ــة   تـ ــصائية الوطنيـ ــب اإلحـ ــة   كاتـ ــات االجتماعيـ ــط املعلومـ ــصادية  - دوراً يف ربـ االقتـ

ــة  ــات املكانيـ ــط      . باملعلومـ ــذ ربـ ــبل تنفيـ ــشأن سـ ــددة بـ ــيات حمـ ــدم توصـ ــو يقـ ــات  وهـ املعلومـ
   .االقتصادية بأي موقع على الصعيدين الوطين والدويل - االجتماعية

عي بــشأن تعزيــز القــدرات متابعــة قــرارات اجمللــس االقتــصادي واالجتمــا  -خامساً  
اإلحـــصاءات والربنـــامج العـــاملي لتعـــدادات الـــسكان  الوطنيـــة يف جمـــال 

   ٢٠١٠واملساكن لعام 
  اإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها   -ألف   

بناًء على توصية من اللجنة اإلحصائية، اختـذ اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي قـرارين                  - ١٦ 
القـــرار (ويتعلـــق أحـــدمها بتعزيـــز القـــدرات يف جمـــال اإلحـــصاء  . ٢٠٠٦  و٢٠٠٥ يف عـــامي
ــساكن      )٢٠٠٦/٦ ــسكان وامل ــدادات ال ــاملي لتع ــامج الع ــر بالربن ــام  ، واآلخ ــرار  (٢٠١٠لع الق
ــة إىل دعــم الــربامج   ٢٠٠٦/٦وطلــب اجمللــس يف قــراره  ). ٢٠٠٥/١٣  تكثيــف اجلهــود الرامي

، شـدد اجمللـس علـى أمهيـة     ٢٠٠٥/١٣ويف القـرار  . اهتاالوطنية من أجـل تعزيـز قـدر      اإلحصائية  
 بالنـــسبة للخطـــط االجتماعيـــة ٢٠١٠لعـــام  الربنـــامج العـــاملي لتعـــدادات الـــسكان واملـــساكن 

   .واالقتصادية، وطلب زيادة الدعم هلذا الربنامج
  

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

أجرت اللجنة، يف دورهتا الثالثة واألربعني، استعراضـاً للـربامج بـشأن الربنـامج العـاملي                  - ١٧ 
 مــن الواليــات املتحــدة املقــدمالتقريــر  اســتناداً إىل ٢٠١٠  لتعــدادات الــسكان واملــساكن لعــام  

 تنفيـذ جولـة    ونوهت اللجنة بالنجـاح الـذي حتقـق حـىت اآلن يف             ).   E/CN.3/2012/2 (األمريكية  
، وحثت مجيع البلدان على بذل كـل جهـد ممكـن السـتكمال األنـشطة          ٢٠١٠التعدادات لعام   

ــا . ٢٠١٤حبلـــول عـــام  املتـــصلة بالتعـــداد  ، طلبـــت اللجنـــة مـــن شـــعبة  ٤٣/١٠١ويف مقررهـ
خــرباء لبــدء تقيــيم التحــديات الــيت صــادفتها جولــة    يف مجلــة أمــور، إنــشاء فريــق ،اإلحــصاءات

ــام ــا  ٢٠١٠ ع ــر ش ــداد تقري ــام    ، وإع ــداد ع ــة تع ــة جول ــت . ٢٠١٠مل بنهاي كــذلك إىل  وطلب
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 مــشروع قــرار عــن الربنــامج العــاملي للــسكان واملــساكن    ٢٠١٥الــشعبة أن تعــّد حبلــول عــام  
للموافقـــة عليـــه مـــن قبـــل اللجنـــة اإلحـــصائية وإقـــراره مـــن قبـــل اجمللـــس   متهيـــداً ٢٠٢٠ لعــام 

   .االقتصادي واالجتماعي
    

 املتعلقة باهلجرة واألشـخاص ذوي اإلعاقـة، وإعـداد          حتسني مجع البيانات    -سادساً  
  وحتليلها التقارير بشأهنا 

  اإلجراءات اليت طلبت اجلمعية العامة اختاذها  -ألف   
 بـشأن االجتـار بالنـساء والفتيـات، أكـدت اجلمعيـة العامـة ضـرورة                 ١٤٥ /٦٧ يف القرار    - ١٨ 

 والسن وإجراء دراسـات شـاملة   بصورة منتظمة جبمع بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس       القيام  
ووضــع منــهجيات موحــدة ومؤشــرات حمــددة دوليــاً ليتــسىن   علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل 

ــة    ــة للمقارن ــالغرض وقابل ــة ب ــام وافي ــادل   احلكومــات علــى  كمــا شــجعت  . وضــع أرق ــز تب تعزي
افحـة  املعلومات والقدرة علـى مجـع البيانـات باعتبـار ذلـك وسـيلة لتعزيـز التعـاون يف جمـال مك                     

   . مشكلة االجتار
ــة     ١٧٢ /٦٧وعــالوة علــى ذلــك، يف القــرار    - ١٩  ــة املهــاجرين، أهابــت اجلمعي بــشأن محاي

األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة واملؤســسات املتعــددة األطــراف   العامــة مبنظومــة 
صائية املتعلقـة  تتيح مجع وجتهيـز البيانـات اإلحـ       املعنية أن تعزز تعاوهنا من أجل وضع منهجيات         

ــور وبلــدان      ــدان العب ــدان األصــلية وبل ــة املهــاجرين يف البل ــة وحال ــاهلجرة الدولي املقــصد، وأن  ب
   .تساعد الدول األعضاء يف جهودها املبذولة لبناء القدرات يف هذا الصدد

 بشأن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وسـائر األهـداف اإلمنائيـة             ١٤٠ /٦٧ويف القرار     - ٢٠ 
 ومـا بعـده، طلبـت       ٢٠١٥عليها دولياً فيمـا يتعلـق باألشـخاص ذوي اإلعاقـة حـىت عـام                 ملتفق  ا

تيسري تقدمي املساعدة التقنية يف حدود املوارد املتاحـة،       اجلمعية العامة إىل منظومة األمم املتحدة       
ــاء القــدرات ومجــع وتبويــب      البيانــات واإلحــصاءات  مبــا يف ذلــك تقــدمي املــساعدة الالزمــة لبن

الوطنية واإلقليمية بشأن اإلعاقة، وخباصة إىل البلدان النامية، وطلبت إىل األمني العـام، يف هـذا                
حتليل البيانات واإلحصاءات املتعلقة باإلعاقة، وفقاً للمبادئ التوجيهية القائمـة املتعلقـة        الصدد،  

ستقبل، حـسب   يف التقـارير الدوريـة الـيت تـصدر يف املـ            بإحصاءات اإلعاقة، ونـشرها وتوزيعهـا       
املتفــق عليهــا دوليــاً  االقتــضاء، عــن حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وســائر األهــداف اإلمنائيــة 

وطلبت اجلمعية العامـة أيـضاً إىل منظومـة األمـم املتحـدة             . يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة    فيما
ع البيانـات املتعلقـة   حدود املوارد املتاحة، بتحـديث املنـهجيات املعمـول هبـا يف مجـ      أن تقوم، يف  

ــها للحــصول    ــة وحتليل ــة     باألشــخاص ذوي اإلعاق ــاً عــن حال ــة دولي ــة للمقارن علــى بيانــات قابل
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حقــائق  األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأن تــدرج بانتظــام البيانــات ذات الــصلة عــن اإلعاقــة أو أي 
نوعيـــة ذات صــــلة، حــــسب االقتـــضاء، يف املنــــشورات املتــــصلة باملوضـــوع الــــصادرة عــــن    

   .االقتصادية واالجتماعية ملتحدة يف ميدان التنمية ا األمم
ــصائية وشـــعبة         -باء    ــة اإلحـ ــذها اللجنـ ــذهتا واملقتـــرح أن تتخـ ــيت اختـ ــراءات الـ اإلجـ

  اإلحصاءات
تواصل اللجنة االضطالع بدور فعال يف هـذين اجملـالني اهلـامني املـتعلقني بالـسياسات،                  - ٢١ 

وبعـد  .  االقتضاء، وحتسني مجع البيانـات     منهجيات جديدة، عند   حيث تعكف على دعم وضع      
 مجـع البيانـات املتعلقـة    ٢٠١١  انقطاع دام عدة سـنوات، اسـتأنفت الـشعبة اإلحـصائية يف عـام              

ــات        ــادي جلمــع البيان ــن خــالل النظــام الع ــسنوية، م ــدفقات اهلجــرة ال ــة بت ــة الدميغرافي . للحولي
 وسيــستمر مجــع البيانــات املتعلقــة  .البيانــات املقدمــة مــن الــدول األعــضاء يف احلوليــة  وسُتنــَشر 

ويف ضوء حوار األمـم املتحـدة    . اخلاص باحلولية  باملهاجرين من خالل استبيان التعداد السكاين       
، ٢٠١٣  عـام   النصف الثـاين مـن      الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية، املقرر عقده يف          

التنميـة أثنـاء الـدورة الرابعـة واألربعـني          تزمع الشعبة أيضاً تنظيم اجتماع جانيب بشأن اهلجـرة و         
أمهيـة حتـسني إحـصاءات اهلجـرة الدوليـة لغـرض اختـاذ قـرارات قائمـة                   للجنة اإلحصائية لتنـاول     

إحـــصاءات اإلعاقـــة، نظـــرت اللجنـــة  ويف جمـــال . علـــى الـــرباهني يف جمـــال الـــسياسات العامـــة
ــق واشــنط     ــر فري ــة واألربعــني يف تقري ــا الثالث ــة اإلحــصائية يف دورهت  ن املعــين بإحــصاءات اإلعاق

)E/CN.3/2012/21( ،      الــذي عــرض العمــل الــذي أجنــزه فريــق واشــنطن وكــذلك خطــة عملــه
   .٢٠١٢ لعام

    
ــسنوية للمجلــس         -سابعاً   ــة ال ــسنوات لالستعراضــات الوزاري ــدد ال ــامج العمــل املتع برن

  واالجتماعي االقتصادي 
   الجتماعي اختاذهااإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي وا   -ألف  

، ٢٠٠٦/٤٤وفقــاً للتكليــف الــصادر عــن اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف قــراره   - ٢٢ 
ويف مقـرره   . اجمللس ورؤساء اللجان التنفيذية يف أوائل كل عام        يتعني عقد اجتماع بني مكتب      

الــسنوي الــذي جيريــه علــى   ، قــرر اجمللــس اعتمــاد املوضــوع التــايل لالســتعراض   ٢٠١١/٢٠٨
تسخري العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار واإلمكانيـات الثقافيـة          ”: ٢٠١٣ملستوى الوزاري لعام    ا

الفنية املقدمة مـن     وتعترب املسامهات   . “لتعزيز التنمية املستدامة وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      
   . اللجان التنفيذية للمجلس وهيئات اخلرباء يف غاية األمهية لنجاح االستعراضات
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ــصائية وشـــعبة         -باء    ــة اإلحـ ــذها اللجنـ ــذهتا واملقتـــرح أن تتخـ ــيت اختـ ــراءات الـ اإلجـ
  اإلحصاءات

يف التقريـر الـذي اشـترك يف إعـداده معهـد            الرابعـة واألربعـني     ستنظر اللجنة يف دورهتـا        - ٢٣ 
، ودائـرة العلـم والتكنولوجيـا    والعلـم والثقافـة   ملتحـدة للتربيـة   اإلحصاءات التـابع ملنظمـة األمـم ا       

ويوثِّــق ).   E/CN.3/2013/22 (  والــصناعة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي 
التقريــر التطــورات األخــرية يف جمــال قيــاس العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار، مــع التركيــز بــصفة 

وير، ودعـم  على اجلهود الرامية إىل تنقيح املبادئ التوجيهية املتعلقة بقياس البحث والتطـ          خاصة  
احلسابات القومية وتطبيـق مفـاهيم وأسـاليب دليـل فراسـكايت             تنفيذ رمسلة البحث والتطوير يف      

اجلهـود املبذولـة لتحـسني قابليـة       وسـيربز التقريـر أيـضاً، يف مجلـة أمـور،            . على نطاق عاملي حبق   
 ُتجـرى   مقارنة إحصاءات االبتكار القائمة على استقصاءات ابتكـارات األعمـال التجاريـة الـيت             

   .مجيع أحناء العامل يف 
  


