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 جلنة الربنامج والتنسيق
 الدورة الرابعة واألربعون

 ٢٠٠٤يولية / متوز٢ - يونية/حزيران ٧
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند 

   التقييم :املسائل الربناجمية
االستعراض الذي جيرى كل ثالث سنوات لتنفيذ التوصيات املقدمة مـن             

األربعني بشأن التقييم املتعمـق     جلنة الربنامج والتنسيق يف دورهتا احلادية و      
 لربنامج السكان

 
 **مذكرة من األمني العام  

 
 ١٩٩٤ هيوليــ/ متــوز٢٩ بــاء املــؤرخ ٤٨/٢١٨وفقــا ألحكــام قــراري اجلمعيــة العامــة   

، يتشـرف األمـني العـام بـأن حييـل طـي         ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٥٤/٢٤٤ و
ــة    ــة الداخليـ ــدمات الرقابـ ــب خـ ــر مكتـ ــذا تقريـ ــكان    هـ ــامج السـ ــق لربنـ ــيم املتعمـ ــأن التقيـ  بشـ

(E/AC.51/2001/3) .وحيــيط األمــني . وقــد استعرضــت هــذا التقريــر اإلدارات واملكاتــب املعنيــة
 .العام علما بالنتائج اليت خلص إليها التقرير ويوافق على توصياته

 
 
 

 

 * E/AC.51/2004/1. 

 التعليقات اليت وردت من الشركاء ومستعملي خدمات تأخر تقدمي هذا التقرير إلتاحة الفرصة الستعراض ** 
.إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
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 مرفق
تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن االستعراض الذي جيـرى كـل              

ثالث سنوات لتنفيذ التوصـيات املقدمـة مـن جلنـة الربنـامج والتنسـيق يف                
 تعمق لربنامج السكاندورهتا احلادية واألربعني بشأن التقييم امل

  

 موجز 
يقدم هذا التقرير وفقا للمقرر الـذي اختذتـه جلنـة الربنـامج والتنسـيق يف دورهتـا الثانيـة                 

والعشرين باسـتعراض تنفيـذ توصـياهتا بعـد مـرور ثـالث سـنوات علـى اختـاذ قـرارات يف شـأن                       
 .التقييمات املتعمقة

ــالث ســنوات        ــذي جيــرى كــل ث ــتعراض ال ــن االس ــعبة الســكان  ويســتخلص م  أن ش
التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية اختذت تـدابري كافيـة لتنفيـذ توصـيات              ) الشعبة(

، فقـد   ٢٠٠١ منـذ عـام      ونتيجة للتدابري املتخذة  . جلنة الربنامج والتنسيق بشأن التقييم السكاين     
جـا متعـددة   واتبعـت هن . توضـيح طرائقهـا وفرضـياهتا   حسنت الشعبة جودة نواجتهـا مـن خـالل        

التخصصــات لتحليــل أوجــه التــرابط بــني الســكان وجوانــب التنميــة األخــرى مــن قبيــل البيئــة   
والتعلـــيم وأقامـــت يف غضـــون هـــذه العمليـــة مزيـــدا مـــن التعـــاون مـــع شـــعب إدارة الشـــؤون 

 .االقتصادية واالجتماعية األخرى ومع سائر مكاتب منظومة األمم املتحدة ووكاالهتا
، املســؤولة عــن ة الشـؤون االقتصــادية واالجتماعيـة  صـاءات بــإدار واختـذت شــعبة اإلح  

مساعدة البلـدان يف إدارة وصـون نظـم السـجل املـدين واإلحصـاءات احليويـة، خطـوات هامـة                     
وتسهم هذه اجلهود بـدورها يف زيـادة موثوقيـة البيانـات            . لبناء قدرات وطنية يف هذه اجملاالت     

. ة السـكان يف إعـداد إسـقاطاهتا وتقـديراهتا السـكانية     الدميوغرافية القطرية اليت تستخدمها شـعب     
، تـدابري لبنـاء خـربة       خـرى، بالتعـاون مـع شـعبة اإلحصـاءات         واختذت اللجان اإلقليميـة هـي األ      

 .وطنية بطرائق إعداد اإلحصاءات الدميوغرافية واالجتماعية، مبا يف ذلك مجع البيانات
ــاد النشــر        ــة لزي ــدابري كافي ــعبة الســكان ت ــاينواختــذت ش ــا   اجمل ــى موقعيه ــا عل  لنواجته
وجــود قــدر مــن االزدواجيــة بــني ) أ: (والحــظ مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة. باإلنترنــت

تنـاقص قـدرة الـربط الشـبكي لشـبكة      ) ب(موقع الشعبة وموقع شبكة املعلومات السكانية؛ و        
. ة للشــبكةاملعلومــات الســكانية نتيجــة إلغــاء وظيفــة املنســق وركــود نشــاط اللجنــة االستشــاري

وحترص الشعبة على أن يكون كل من موقعيهـا علـى اإلنترنـت مكمـال للموقـع اآلخـر وعلـى                     
أال تكون هناك أي ازدواجية يف املهام أو املالك فيمـا يتعلـق بصـون املـوقعني، إال أن عليهـا أن                      
تنظر مستقبال يف حاجة مستعملي البيانات الدميوغرافية إىل الـربط الشـبكي وأن تعمـل بشـكل                 

 .أوثق مع إدارة شؤون اإلعالم لتيسري بيع منشوراهتا
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ووجــد مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة أن اللجنــة االقتصــادية ألفريقيــا واللجنــة         
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ واللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـرب آسـيا،            

انية ضــمن بــرامج أوســع للتنميــة    الــيت أدجمــت يف الســنوات العشــر املاضــية أنشــطتها الســك      
ــدا        ــة بع ــا وسياســاهتا اإلمنائي ــدان يف تضــمني خططه ــدابري ملســاعدة البل ــة، اختــذت ت االجتماعي
ســكانيا وذلــك عــن طريــق نشــر منــاذج حماكــاة حاســوبية ومــن خــالل املنشــورات واحللقــات    

دية وتزايــــد مســــتوى التبــــادل بــــني اللجــــان اإلقليميــــة وإدارة الشــــؤون االقتصــــا. التدريبيــــة
واالجتماعية يف جماالت طـرق العمـل وإجراءاتـه واشـتراكهما معـا يف املـؤمترات وأفرقـة العمـل               

ومن النتائج السـلبية هلـذا اإلدمـاج اخنفـاض املـوارد البشـرية املخصصـة            . املعنية بالقضايا الناشئة  
. للعمــل الســكاين واخنفــاض القــدرة علــى إجــراء حبــوث دميوغرافيــة ومجــع البيانــات األساســية  

وجنحــت جلــان إقليميــة متعــددة يف احلصــول علــى مســامهات مــن احلكومــات ومؤسســات          
ومـع ذلـك، مل يكـن      . البحوث لتوفري الدعم الالزم لعقد املؤمترات السـكانية وإجـراء البحـوث           

ــادية     ــة االقتصـ ــا واللجنـ ــادية ألوروبـ ــة االقتصـ ــا واللجنـ ــادية ألفريقيـ ــة االقتصـ ــتطاعة اللجنـ باسـ
ط اهلادئ واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا سد الثغرة الـيت           واالجتماعية آلسيا واحملي  

أو األمــوال اخلارجــة عــن امليزانيــة الــيت يســهم هبــا  /أوجــدها اخنفــاض مــوارد امليزانيــة العاديــة و 
 .صندوق األمم املتحدة للسكان

ويــرى . وحــدث تقــدم واضــح يف تنفيــذ كــثري مــن توصــيات جلنــة الربنــامج والتنســيق  
مات الرقابة الداخلية أن الربنامج الفرعـي ينبغـي أن يواصـل تركيـزه بدرجـة كـبرية                  مكتب خد 

ــة           ــى األصــعدة العاملي ــة عل ــر والبيئ ــني الســكان والفق ــة ب ــدة الدينامي ــل املعق ــه التفاع ــى أوج عل
ومثة وعي متزايد ألمهية البعـد السـكاين يف صـوغ السياسـات االجتماعيـة               . واإلقليمية والوطنية 
ــوط  ــة األساســية، وخباصــة علــى     علــى الصــعيد ال ــالبحوث الدميوغرافي ين ولكــن قــل االهتمــام ب

الصعيد اإلقليمـي،  بسـبب التحـول يف أولويـات الصـناديق والـربامج واخنفـاض مـوارد امليزانيـة              
ويعد توفري البحـوث والبيانـات املتعلقـة باالجتاهـات الدميوغرافيـة،            . العادية يف اللجان اإلقليمية   
مليــة، أمــرا قيمــا للغايــة يف توجيــه عمليــة وضــع السياســات الســكانية  مــن منطلقــات جتريبيــة ع

الوطنية، ومن مث فمن املهـم أن تـوفر الـدول األعضـاء واملنظمـات املتعـددة األطـراف والقطـاع               
اخلـاص الــدعم املــايل خلطـة البحــوث الســكانية مـن أجــل تعــويض اخنفـاض املــوارد املشــار إليــه     

 .أعاله
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 احملتويات
لصفحةاالفقرات 

.مقدمة   -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٣٥-١
.النتائج      -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٥٦٥-٤

تعزيز أعمـال الربنـامج املركـزي يف جمـاالت مجـع البيانـات وحتليلـها ومـدى -ألف   
.مشولية املعلومات         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٦-٥

.نشر املعلومات         -بـــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧١٢-٢٩
.أنشطة اللجان اإلقليمية             -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٥١٦-٣٨
. حلكومي الدويل االستعراض ا -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٦٢٢

.استنتاجات         -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٦٠٢٢-٥٧
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 مقدمة - أوال 
، نظـرت جلنـة الربنـامج والتنسـيق يف          ٢٠٠١يف الدورة احلادية واألربعني، املعقـودة يف         - ١

ــة بشــأن التقيــيم املتعمــق للســكان      ــة الداخلي  (E/AC.51/2001/3)تقريــر مكتــب خــدمات الرقاب
ــع التوصــيات اإلحــ    ــدت مجي ــيم   وأي ــر التقي ــواردة يف تقري ــك،  . دى عشــرة ال وباإلضــافة إىل ذل

أوصت اللجنة بأن حتسن شعبة السكان عملها يف ستة جماالت تشـملها سـتة توصـيات إضـافية                  
 وهبـــذا فقـــد اعتمـــدت اللجنـــة    )١()و(إىل ) أ(للجنـــة، وهـــي، حبســـب اللجنـــة، التوصـــيات     

رى كل ثالث سـنوات و يـراد بـه        ويتضمن هذا التقرير نتائج االستعراض الذي جي      . توصية ١٧
 .معرفة مدى تنفيذ التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة قبل ثالث سنوات

وتتـــوىل تنفيـــذ برنـــامج الســـكان شـــعبة الســـكان التابعـــة إلدارة الشـــؤون االقتصـــادية  - ٢
ــة ــة، ورصــد       . واالجتماعي ــة الســكان والتنمي ــدعم املوضــوعي إىل جلن ــدمي ال ــوىل الشــعبة تق وتت
لسياســات الســكانية، وأعمــال التحليــل وإعــداد إســقاطات البيانــات الدميوغرفيــة  االجتاهــات وا

 .وينفذ الربنامج أيضا على الصعيد اإلقليمي بواسطة اللجان اإلقليمية. والنشر
املعلومــات الــيت قدمتــها الشــعبة واللجــان  ) أ: (االســتعراض علــى مــا يلــي هــذا ويقــوم  - ٣

 توصـيات جلنـة الربنـامج والتنسـيق، ويرصـد هـذه العمليـة               اإلقليمية بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ     
 ٢٠٠٤اسـتعراض أجـري يف مطلـع        ) ب(مكتب خدمات الرقابة الداخلية مـرتني يف السـنة؛ و           

دراســة  ) ج( ملــا يتصــل باملوضــوع مــن وثــائق مت تلقيهــا مــن الشــعبة واللجــان اإلقليميــة؛ و         
ــم امل  ٢٠٠٣استقصــائية أجريــت يف أواخــر    ــة    ملختلــف وكــاالت األم تحــدة ومؤسســاهتا املعني

 .بالقضايا السكانية
 النتائج - ثانيا 

)  أعـــاله١انظـــر الفقـــرة (نظـــرا إىل أن توصـــيات جلنـــة الربنـــامج والتنســـيق اإلضـــافية  - ٤
، تتضـمن فـروع التقريـر أدنـاه جتميعـا للتوصـيات       ايا عديـدة تناوهلـا تقريـر التقيـيم     تعرضت لقض 

راض تنفيذها من قبل اللجنـة ولتفـادي أي تكـرار،    حبسب مواضيع الربامج وذلك لتسهيل استع 
 .على حنو ما هو وارد أدناه



 

6 04-31230 
 

E/AC.51/2004/5

 جتميع توصيات جلنة الربنامج والتنسيق حبسب مواضيع الربامج  
 

 استعراض تنفيذ توصيات اللجنة اإلضافية استعراض تنفيذ التوصيات موضوع الربنامج

ــزي يف    -ألف  ــامج املركــ ــال الربنــ ــز أعمــ تعزيــ
ع البيانــات وحتليلــها ومــدى  جمــاالت مجــ

 مشولية املعلومات

ــة     - ١ ــدم إىل جلنـ ــا يقـ ــة مـ ــدى مشوليـ ــني مـ حتسـ
السكان والتنمية من معلومات عن األنشـطة       

 السكانية
 حتسني نوعية وفائدة نواتج الشعبة - ٢ 
 التمويل - ٥ 
النهج املتعـددة التخصصـات لتنـاول املسـائل          - ٦ 

 السكانية

 استخدام بيانات قطرية موثوقة )أ(
مساعدة البلدان يف تعزيز نظم مجع البيانـات         )ب(

 املعتادة
إدخال منظور الفقر يف إطار بعض حتلـيالت         )ج(

 شعبة السكان
 إدخال ُبعد البيئة اهلام يف حبوث الشعبة )د(

 إدماج املسائل اجلنسانية يف صلب األنشطة - ٩ نشر املعلومات -باء 
 سكانيةمستقبل شبكة املعلومات ال - ٤
 املنشورات املطبوعة املتعلقة بالسكان - ٣

ــت    )هـ( ــوقعي اإلنترنـ ــة مـ ــود لرعايـ ــيق اجلهـ تنسـ
ــع   ( ــع شــبكة املعلومــات الســكانية وموق موق

 منعا ألي ازدواجية) الشعبة السكانية

نشــــر املعلومــــات بطريــــق اإلنترنــــت حــــىت  )و( أنشطة اللجان اإلقليمية -جيم 
تكون املنشـورات املبيعـة املصـدر الوحيـد          ال

 املتاح للمعلومات
  
 

ــان    - ٧ ــكيل يف اللجـ ــادة التشـ ــة إعـ ــيم عمليـ تقيـ
 اإلقليمية

 رباتزيادة تبادل اخل - ٨
التمـاس متويــل مــن خــارج امليزانيــة لألنشــطة   - ١٠

  السكانية للجان اإلقليمية
ــر    - ١١ االستعراض احلكومي الدويل -دال  ــة لتقريـ ــة الســـكان والتنميـ ــتعراض جلنـ اسـ

ــي ــامج والتنســيق   التقي ــة الربن م وتوصــيات جلن
 ذات الصلة

 

  
تعزيز أعمال الربنامج املركزي يف جماالت مجع البيانـات وحتليلـها ومـدى مشوليـة                - ألف 

 املعلومات
 ١التوصية   
حتســني مــدى مشوليــة مــا يقــدم إىل جلنــة الســكان والتنميــة مــن معلومــات عــن األنشــطة       

 السكانية
ن والتنمية يف احلاجة إىل تقريـر شـامل مـوجز وتقـرر طبيعتـه               ميكن أن تنظر جلنة السكا     

ونطاقه وتواتر تقدميه فضال عن ترتيبات إعـداده علـى أسـاس اقتـراح تعـده شـعبة السـكان بعـد                  
التشــاور مــع صــندوق األمــم املتحــدة للســكان والوكــاالت املتخصصــة والصــناديق واملنظمــة      

 .الدولية للهجرة واملنظمات غري احلكومية
 تعــد الشــعبة اقتراحــا بوضــع تقريــر شــامل ألهنــا اعتقــدت أن املســألة حســمت يف    ومل - ٥

 عندما قررت جلنة السكان والتنميـة أن تكتفـي بالتقـارير الشـفوية كبـديل عـن التقريـر                    ١٩٩٥
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الرقابـة الداخليـة   خـدمات  ومع ذلك، فقد أحيط مكتب اللجنة علما بتوصية مكتب     . املكتوب
 ٢٠٠١نـوفمرب   / اللجنة املعقود بني الـدورات يف تشـرين الثـاين          اآلنفة الذكر يف اجتماع مكتب    

وســـوف . ٢٠٠٢ومـــرة أخـــرى يف الـــدورة اخلامســـة والـــثالثني للجنـــة الســـكان والتنميـــة يف 
تستعرض اللجنة احتياجاهتا من الوثائق يف دورهتا السابعة والثالثني حتـت بنـد جـدول األعمـال                

 .“لتنمية طرائق عمل جلنة السكان وااستعراض”املعنون 
. ومل تقــم الشــعبة بإعــداد اقتــراح، حســب التوصــية، اســتناداً إىل أســاس منطقــي ســليم - ٦

ومع ذلك، ستتاح للجنة الفرصة إلعادة دراسة مدى احتياجهـا إىل الوثـائق يف دورهتـا السـابعة          
 .٢٠٠٤مارس /والثالثني، اليت تعقد يف األسبوع األخري من آذار

 
 ٢التوصية   
 فائدة نواتج الشعبةحتسني نوعية و  

ينبغــي لشــعبة الســكان أن تقــدم يف املنشــورات املقبلــة بيانــات واضــحة عــن املنهجيــة     
واالفتراضــات الــيت تســتند إليهــا تقــديراهتا وإســقاطاهتا، وأن تقــدم مزيــدا مــن التفســري للنتــائج،  

 .يف ذلك حتديد القضايا الناشئة بشكل أقل تقنية وأيسر للمستعمل مبا
ه التوصــية، اعتمــدت الشــعبة ممارسـة إصــدار مــوجزات تنفيذيــة، تتضــمن  يف ضـوء هــذ  - ٧

وقـد  . نتائج دراساهتا والنقاط البارزة الواردة يف منشوراهتا بشكل أقل تقنية وأيسـر للمسـتعمل              
تضمنت مجيع الوثائق واملنشورات اليت استعرضها مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة فرعـاً عـن                 

الـذي نشـر يف      ،“٢٠٠٢ات السكانية يف العامل، تنقيح عـام        عالتوق”وتضمن منشور   . املنهجية
، فرعاً يوضح التغيريات والتعديالت اليت أدخلـت علـى اإلجـراءات الـيت اتبعـت يف                 ٢٠٠٣عام  

، “)اإليـدز (أثر متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب          ”وأفردت دراسة بعنوان    . ٢٠٠٠تنقيح عام   
هجيات املســتخدمة يف دراســة أثــر اإليــدز  ، فصــالً كــامالً ملختلــف املنــ ٢٠٠٣نشــرت يف عــام 

تقريـر اهلجـرة    ”ويفـرد   . وحددت اجملاالت اليت يلزم فيها إجراء مزيد من البحوث يف املسـتقبل           
 آفـاق ” فصالً للتعاريف ومصادر البيانات واملنهجيات، ويتضمن منشـور          )٢(“٢٠٠٢الدولية،  
سـتخدمة يف إعـداد تقـديرات       ، فصالً عن اإلجـراءات امل     “٢٠٠١تنقيح عام   :  يف العامل  التحضر

وإسقاطات عدد سكان املناطق احلضرية والتجمعـات احلضـرية، يوضـح األسـاليب املسـتخدمة               
، قامــت الشــعبة أيضــاً بنشــر تقريــر عــن  ٢٠٠٢ويف عــام . يف إعــداد التقــديرات واإلســقاطات

 .أساليب تقدير عدد الوفيات بني الراشدين
اتج الشـــعبة الـــذين اســـتجابوا للدراســـة    وذكـــر معظـــم املســـتعملني الرئيســـيني لنـــو     - ٨

االستقصائية ملكتب خدمات الرقابة الداخلية أن الشعبة أوضحت االفتراضات اليت تقوم عليهـا             
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واملنهجيـــة املســـتخدمة يف “ التوقعـــات الســـكانية يف العـــامل” ملنشـــور ٢٠٠٢تنقيحـــات عـــام 
إىل زيـادة توضـيح األسـباب    إال أن بعض اجمليبني أشاروا إىل أن مثـة حاجـة          . منشوراهتا األخرى 

وتأخـذ بعـض    . ٢٠٠٠اليت أدت إىل تغيري معدالت اخلصوبة لبلدان معينة باملقارنة بتنقيح عـام             
اإلسقاطات اليت وضعتها الشعبة يف االعتبـار زيـادة احتمـاالت الوفـاة الـيت سـيتعرض هلـا بعـض               

قتـرح أحـد اجمليـبني،      وا. اإليـدز /السكان، وخباصة بسبب اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشـرية        
مع تسليمه حبجم املهمة اليت ينطوي عليها تضمني اإلسقاطات مـتغريات خمتلفـة للوفيـات لكـل            
بلد، أنـه سـيكون مـن املفيـد أن تقـوم الشـعبة بتـوفري حسـابات توضـيحية تـبني أثـر االجتاهـات                          

 .اإليدز/يةالبديلة للوفيات يف املستقبل الناجتة بسبب عوامل غري فريوس نقص املناعة البشر
 . قد نفذت بصورة مرضية٢ويرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن التوصية  - ٩
 

 ٥التوصية   
 التمويل  

ــم املتحــدة للســكان واملؤسســات          ــدم إىل صــندوق األم ــي لشــعبة الســكان أن تق ينبغ
ــة والشــيخوخة       ــاحنني اآلخــرين اقتراحــات ببحــوث يف جمــاالت اخلصــوبة والصــحة اإلجنابي وامل

 .جرة الدولية والسكان والتنمية للنظر فيهاواهل
ــل      - ١٠ ــدمت الشــعبة مقترحــات للبحــث إىل املنظمــات املاحنــة بغــرض التموي ــام . ق ويف ع

، تلقت الشعبة دعمـاً مـن مؤسسـة مـاك آرثـر بشـأن التحـول يف اخلصـوبة ومـن املعهـد                       ٢٠٠١
 .روع حبثيالوطين املعين بالشيخوخة التابع للواليات املتحدة األمريكية بشأن مش

ويف حني يعترب مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن الشعبة قد اختـذت خطـوات لتنفيـذ            - ١١
 .، فإهنا ينبغي أن تواصل جهودها يف هذا اجملال٥التوصية 

 
 ٦التوصية   
 النهج املتعددة التخصصات لتناول املسائل السكانية  

فهــم العالقــات املتبادلــة بــني ملواصــلة حتســني نوعيــة التقــديرات واإلســقاطات ولزيــادة   
السكان والتنمية ولتعزيز الصـالت املوضـوعية بـني خمتلـف األقسـام، ينبغـي لشـعبة السـكان أن                    
تكـون فــرق عمــل أو تضـع مشــاريع مشــتركة وأن تشــجع النـهج املتعــددة التخصصــات لــدعم    

الـربامج  التعاون بـني الشـعبة والوحـدات األخـرى يف إدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة و                 
 .والوكاالت األخرى، مبا يف ذلك التعاون يف جمال املساعدة التقنية
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فيما يتعلق بضرورة قيام الشعبة باعتماد هنج مشتركة بني التخصصات وتشـكيل فـرق               - ١٢
عمل مشتركة، الحظ مكتب خدمات الرقابة الداخليـة أنـه قـد اسـتخدمت هنـج مشـتركة بـني                    

وقـد  .  املتصل برصد االجتاهات والسياسـات السـكانية       التخصصات، وال سيما يف عمل الشعبة     
استخدمت هذه النهج املشتركة بني التخصصات بغرض القيام، على سـبيل املثـال، باسـتطالع               
العالقات بني السكان والبيئة وبني السكان واحلقوق اإلجنابية والصحة اإلجنابية وفريوس نقـص             

ا يف غريها مـن الدراسـات املعنيـة بالشـيخوخة           ويف هذه الدراسات، كم   . اإليدز/املناعة البشرية 
واهلجرة، تعاونت الشعبة مع شعب أخرى يف اإلدارة، وكذلك مع مكاتب ووكـاالت أخـرى               

ــم املتحــدة   ــة األم ــام    . يف منظوم ــؤخراً، يف ع ــت الشــعبة م ــدويل   ٢٠٠٣وتعاون ــد ال ــع املعه ، م
بشـأن التـرابط بـني      ) اليونسكو(لإلحصاءات التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         

الســكان والتعلــيم والتنميــة، وأســفر هــذا التعــاون عــن إصــدار منشــور لألمــم املتحــدة يف عــام    
، نظمــت الشــعبة أيضــاً االجتمــاع التنســيقي الثــاين املعــين بــاهلجرة ٢٠٠٣ويف عـام  . )٣(٢٠٠٣

اصـة القضـايا االقتصـادية      الدولية، الذي قام بدراسة مجيع اجلوانب املتعلقة باهلجرة الدولية، وخب         
. مثل التحـويالت، والقضـايا االجتماعيـة مثـل االجتـار بالبشـر، والقضـايا السياسـية مثـل األمـن                    

ومتثل أحد األهداف الرئيسية لالجتمـاع يف مواصـلة التعـاون فيمـا بـني مجيـع مكاتـب منظومـة                     
ــات احلكو        ــن املنظم ــة، فضــالً ع ــال اهلجــرة الدولي ــم املتحــدة النشــطة يف جم ــة،  األم ــة الدولي مي

ــة   ــة، واملنظمــات غــري احلكومي ــة العامــة بقيمــة هــذا    . واملنظمــات اإلقليمي وقــد اعترفــت اجلمعي
ديسـمرب  / كـانون األول ٢٣ الـذي اختذتـه مـؤخرا يف         ٥٨/٢٠٨النشاط، كما يتبني من قرارهـا       

، والذي شجعت فيه اجلمعية الشعبة على مواصلة عقد اجتماعات مماثلة بشـأن اهلجـرة            ٢٠٠٣
 .يةالدول
وقــد أعربــت جلنتــان مــن اللجــان اإلقليميــة الــيت علّقــت علــى تعاوهنــا مــع الُشــعبة عــن    - ١٣

ــاده أن التعــاون خــالل        ــة أخــرى عــن رأي مف ــذلك التعــاون، يف حــني أعربــت جلن ارتياحهــا ل
السنتني املاضيتني كان حمدودا وأشارت إىل ضـرورة زيـادة التعـاون لتحليـل أوجـه التـرابط بـني          

 .فقر على الصعيد اإلقليميعدد السكان وال
.  عمومـا  ٦ويـرى مكتب خدمات الرقابــة الداخليـــة أن الشـعبة، قـد نفّـذت التوصـية                 - ١٤

 .ومن املتوقع زيادة تعزيز التعاون مع اللجان اإلقليمية يف املستقبل
 

 ٩التوصية   
 إدماج املسائل اجلنسانية يف صلب األنشطة  

شــعبة الســكان حســب نــوع اجلــنس والســن إذا ينبغــي تقســيم اإلســقاطات احلضــرية ل 
 .مسحت املوارد بذلك
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إال أن ذلـك مل     . أفادت الشعبة بأهنا ستكون مستعدة لتنفيذ التوصية إذا توفرت املوارد          - ١٥
وال يوجــد أي دليــل يفيــد بــأن الشــعبة اختــذت اإلجــراء املطلــوب بإحــداث  . حيــدث حــىت اآلن

 .تغيريات عن طريق امليزنة
 

 ية للجنة الربنامج والتنسيقتوصيات إضاف  
 )أ(التوصية    

 .ينبغي أن تعمل شعبة السكان على حتسني عملها باستخدام بيانات قطرية موثوقة 
دأبت الشعبة باستمرار على حماولة استخدام أكثـر البيانـات القطريـة املتاحـة موثوقيـة،                  - ١٦

ل سـنتني أو يف دراسـاهتا   سواء عند قيامها بتنقـيح تقـديرات وإسـقاطات عـدد سـكان العـامل كـ          
وتتعــاون شــعبة الســكان مــع شــعبة اإلحصــاءات التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية  . األخــرى

واالجتماعية، واللجان اإلقليمية، وغريهـا مـن اهليئـات الدوليـة واإلقليميـة لضـمان أن تتـاح هلـا                    
 ٢١ إىل ١٨مــن وتــرد يف الفقــرات . إمكانيــة احلصــول علــى أحــدث البيانــات املوثوقــة املتاحــة

 .أدناه مناقشة لإلجراءات اجلديدة اليت اختذت خالل فترة التقرير
اإلضــافية ) أ(ويــرى مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة أن الشــعبة قــد نفّــذت التوصــية  - ١٧
 .للجنة

 
 )ب(التوصية    

ينبغي أن تعمل شـعبة السـكان علـى حتسـني عملـها عـن طريـق مسـاعدة البلـدان علـى                        
 .ها املتعلقة بالعمليات االعتيادية جلمع البياناتتعزيز أنظمت

تقع هذه املهمة حتت مسؤولية قسم اإلحصاءات الدميغرافية التابع لشـعبة اإلحصـاءات              - ١٨
 .باألمم املتحدة والوحدات اإلحصائية يف خمتلف اللجان اإلقليمية

قــودة يف عــام وقــد اعتمــدت اللجنــة اإلحصــائية، يف دورهتــا السادســة والعشــرين، املع   - ١٩
. ، الربنامج الدويل للتعجيل بتحسني نظـم إحصـاءات األحـوال املدنيـة والسـجل املـدين                ١٩٩١

ويتمثل هدف هذا الربنامج يف مساعدة البلدان اليت تفتقر إىل نظام للسجل املدين أو يوجد هبـا                 
هذا النظام بصورة غـري مكتملـة علـى أن تنشـئ بأسـلوب منّسـق القـدرة علـى تشـغيل وصـيانة                        

ووفقا لذلك، قـدمت شـعبة اإلحصـاءات    . النظم األساسية للسجل املدين واإلحصاءات احليوية     
توجيهات فنيـة إىل البلـدان وشـجعتها علـى االضـطالع بـربامج ذاتيـة االسـتدامة لتعزيـز نظمهـا                
ــزام احلقيقــي      ــة وااللت ــز علــى اجلهــود الوطني للســجل املــدين واإلحصــاءات احليويــة، مــع التركي
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وقُـدمت التوجيهـات الفنيـة مـن خـالل املنشـورات والتـدريب              . املـدى الطويـل   باإلصالح على   
 .وعقد اجتماعات ألفرقة اخلرباء

وما برحـت بعـض اللجـان اإلقليميـة تضـطلع أيضـا بأنشـطة يف مسـاعدة البلـدان علـى                       - ٢٠
يط وتقدم اللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـ         . تعزيز أنظمتها االعتيادية جلمع البيانات    

اهلــادئ، بالتعــاون مــع شــعبة اإلحصـــاءات التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيـــة        
وصندوق األمم املتحدة للسكان، خدمات استشارية إىل البلدان لبناء قدرة وطنية على حتسـني              

وباإلضـافة إىل ذلـك، يقـوم املعهـد اإلحصـائي آلسـيا واحملـيط           . مجع البيانـات املتعلقـة بالسـكان      
دئ يف طوكيــو، وهــو معهــد إقليمــي تــابع للجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط    اهلــا

اهلادئ، بتنظيم برامج تدريبية بصفة منتظمة تتضمن املفاهيم واألسـاليب املتصـلة باإلحصـاءات              
ــة ــة واالجتماعي ــة يف املســتقبل تقــدمي مســاعدات إىل    . الدميغرافي وستتضــمن أنشــطة تلــك اللجن

 .ئية الوطنية يف املنطقة بشأن قياس اإلعاقةاملكاتب اإلحصا
ويقــدم الفريــق املعــين باإلحصــاءات واملؤشــرات االجتماعيــة التــابع للجنــة االقتصــادية     - ٢١

واالجتماعية لغـريب آسـيا، بالتعـاون مـع شـعبة اإلحصـاءات التابعـة إلدارة الشـؤون االقتصـادية                    
طنيـة ووضـع منـهجيات مشـتركة هلـذا      واالجتماعية، مساعدات لتعزيز القدرات اإلحصـائية الو      

 سلســلة مــن حلقــات العمــل ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ونظِّمــت يف عــامي . الغــرض يف منطقــة اللجنــة
ــاهيم       ــا يف ذلـــك املفـ ــكان، مبـ ــدادات السـ ــهجيات تعـ ــيق منـ ــيم وتنسـ ــوعات تنظـ ــأن موضـ بشـ

ــة       ــات احلديث ــات باســتخدام التقني ــز البيان ــاريف، فضــال عــن جتهي ــاك تركيــز   . والتع وكــان هن
يــة مجــع بيانــات دقيقــة وموثوقــة يف الوقــت املناســب لكــي تكــون أساســا للسياســات    أمه علــى

 . االقتصادية-االجتماعية 
اإلضـافية للجنـة قـد نفِّـذت        ) ب(ويعتقد مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن التوصـية          - ٢٢

 .بصورة كافية من ِقبل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية وبعض اللجان اإلقليمية
 

 )ج(التوصية    
ينبغي أن تعمل شعبة السكان على حتسني عملها عن طريـق إدراج موضـوع الفقـر يف                  

 .بعض أعماهلا التحليلية
أدرجت الشعبة مؤشرات الفقر يف مصرف البيانات التابع هلا واملتعلق مبـوارد السـكان                - ٢٣

بالفقر، عندما يكـون    ، وتقوم بإدراج اجلوانب املتعلقة      ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٢والبيئة والتنمية لعامي    
 .ذلك مالئما، يف دراساهتا املوضوعية األخرى



 

12 04-31230 
 

E/AC.51/2004/5

ــة       - ٢٤ ــبني علــى الدراســة االستقصــائية ملكتــب خــدمات الرقاب ويف حــني ذكــر معظــم اجملي
الداخلية أن الشـعبة قـد ضـّمنت حتليلـها تركيـزا مالئمـا علـى الفقـر، فـإن عـددا مـن اجمليـبني مل                           

ورة إجراء املزيد مـن التحلـيالت للتفـاعالت املعقـدة         يكونوا على علم بذلك أو أعربوا عن ضر       
 .بني ديناميات السكان والفقر، وخباصة على الصعيد اإلقليمي

ــذ         - ٢٥ ــدا لتنفي ــذلت جه ــد ب ــة أن الشــعبة ق ـــة الداخلي ـــات الرقابـ ــب خدمـــ ـــد مكت ويعتقــ
ت املعقـدة   اإلضافية للجنة ولكن عليها أن جتـري مزيـدا مـن التحلـيالت للتفـاعال              ) ج(التوصية  

 .بني ديناميات السكان والفقر، رمبا بالتعاون مع اللجان اإلقليمية
 )د(التوصية    

ينبغــي أن تعمــل شــعبة الســكان علــى حتســني عملــها بشــأن إدراج البعــد اهلــام املتعلــق    
 .بالبيئة يف أحباثها

ليـة علـى   واتفق معظم اجمليبني على الدراسة االستقصائية ملكتب خـدمات الرقابـة الداخ           - ٢٦
 .أنه حدث حتسن يف هذا اجملال

ــام      - ٢٧ ــة خــالل ع ــواد التالي ــة   ٢٠٠١وأصــدرت شــعبة الســكان امل  بشــأن الســكان والبيئ
الســكان والبيئــة : ؛ ورصــد ســكان العــامل)٤(تقريــر مــوجز: الســكان والبيئــة والتنميــة: والتنميــة
، أنشـأت  ٢٠٠٢يف عـام  و. ؛ ورسوم بيانية جداريـة بشـأن السـكان والبيئـة والتنميـة          )٥(والتنمية

 .الشعبة مصرف بيانات بشأن السكان واملوارد والبيئة والتنمية
ويعتقــد مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة أن الشــعبة قــد بــذلت جهــدا مرضــيا لتنفيــذ  - ٢٨

 .اإلضافية للجنة) د(التوصية 
 

 نشر املعلومات -باء  
 

 ٣ية صالتو  
 

 السكانب لقةعاملتعة واملنشورات املطب  
 :ينبغي أن تتألف منشورات األمم املتحدة املطبوعة املتعلقة بالسكان مما يلي 
منشورات تصدر بوصفها منشورات للبيع باعتبارهـا سـجال أو ألسـباب غـري               )أ( 

وميكــن إصــدار نفــس هــذه  . ينبغــي أن يســتمر طبعهــا بكميــات صــغرية وهــذه  ،جتاريــة أخــرى
غري مكلفة أو بأشكال تقـرأ علـى        مماثلة  عات  املعلومات عالوة على ذلك باالستنساخ أو يف طب       
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وينبغي نشر املعلومات الواردة يف هذه املنشـورات املطبوعـة أيضـا مـن              . وزع جمانا احلاسوب وتُ 
 ؛خالل شبكة املعلومات السكانية وموقع الشعبة على الشبكة العاملية

رها  وإصـدا  هاينبغـي متويلـ   وهذه   ،منشورات ميكن أن تكون ذات أمهية جتارية       )ب( 
واإلعالن عنها وبيعها لزيادة حصيلة املبيعات إىل أقصـى حـد ممكـن مـع تقـدمي معلومـات علـى               

وبالنسـبة هلـذه    . اإلنترنت على حنو يصون مصـاحل األمـم املتحـدة التجاريـة يف تلـك املنشـورات                
ا ولقـاءات مبناسـبة إصـدار الكتـب وغـري ذلـك       عنـه  إعالنـات   محـالت  ينبغي تنظيم  ،املنشورات

 ؛الدعايةمن أشكال 
ينبغــي أن تــوزع جمانــا يف طبعــة غــري مكلفــة  وهــذه  ،ليســت للبيــع منشــورات )ج( 

 .وتوضع على شبكة املعلومات السكانية ومواقع الشعبة على الشبكة العاملية
 

  اإلضافية ذات الصلةجلنة الربنامج والتنسيقتوصية   
 

 )و(التوصية   
حـىت   اإلنترنـت   بطريـق ر املعلومـات    نشـ ينبغي لشعبة السكان أن حتسن عملها يف جمال          
 . املصدر الوحيد للمعلوماتاملنشورات املبيعةال تكون 

 دارة شـؤون اإلعـالم     التـابع إل   قسم املبيعات والتسويق  تعاونت الشعبة بشكل وثيق مع       - ٢٩
بعـث  من أجل ترويج منشوراهتا وتسويقها بواسطة البيانات الصـحافية واإلعالنـات املطبوعـة و             

ومحالت الترويج، ومن خالل حضور املؤمترات املهنية ومعارض الكتـب، وعـن             رسائل خاصة 
وتكثفـت جهـود هـذه اإلدارة يف هـذا اجملـال            .  على اإلنترنـت   إدارة شؤون اإلعالم  طريق موقع   

ــات عــن           ــد كــل ســنة تتضــمن معلوم ــك بعــث نشــرات متخصصــة بالربي ــى ذل ــدل عل ــا ي كم
لكـن وبـالرغم مـن هـذه     .  الصـادرة مـؤخرا  منشورات األمـم املتحـدة عـن السـكان والـدميغرافيا        

اجلهود، حدث اخنفاض طفيف يف معدل منشورات شعبة السكان املبيعة على مـدى السـنوات               
وميكـن  ). ٢٠٠٣ نسـخة يف عـام       ٣٢٠ إىل   ٢٠٠١ نسـخة يف عـام       ٣٩٠مـن   (الثالث املاضـية    

شــوراهتا أن ُيعــزى هــذا االخنفــاض إىل قيــام الشــعبة عــادة بنشــر الــنص الكامــل للعديــد مــن من    
املوجهة للبيع يف موقعها علـى اإلنترنـت، مبـا فيهـا أهـم العنـاوين املـرجح أن تكـون ذات رواج                  

والحــظ مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة أيضــا أن   ).  أدنــاه٣٠انظــر الفقــرة (جتــاري كــبري 
الشعبة تبيع الـبعض مـن منشـوراهتا املدرجـة قوائمهـا يف موقعهـا علـى اإلنترنـت مباشـرة ودون                      

 . على اإلنترنت لتجهيز الطلباتإدارة شؤون اإلعالم مبوقع اتصال
، وأيضـا بسـبب التـأخري احلاصـل يف عمليـة            ٣وأوضحت الشعبة أهنا استجابة للتوصية       - ٣٠

حتريــر منشــوراهتا وطباعتــها، درجــت علــى عــادة نشــر منشــوراهتا برمتــها أو نشــر موجزهــا يف   
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الذي قامت به الشعبة لسجالت حاسـوب       ويشري التحليل   . موقع شعبة السكان على اإلنترنت    
 علــى اإلنترنــت إىل أن شــبكة املعلومــات الســكانيةاخلدمــة الرئيســي الــيت تــدون زيــارات موقــع 

 .٢٠٠٢ يف عام ٥٠٠ ٠٠٠عدد زيارات الصفحات ناهز 
واجلــدير بالــذكر أن أحــد اإلجنــازات املتوقعــة مــن الشــعبة يف ميزانيتــها لفتــرة الســنتني     - ٣١

 مبـا فيـه املنظمـات غـري         ،حتسـني حصـول احلكومـات واجملتمـع املـدين         هو   كان   ٢٠٠٣-٢٠٠٢
ــة ــى  ، يف الوقــت املناســب ،احلكومي ــائج البحــوث ا عل ــم املتحــدة  نت ــدها األم ــيت تع ــدان ل  يف مي

، ويقـاس ذلـك مبؤشـرات منـها علـى سـبيل        عـن طريـق اإلنترنـت   مبا يف ذلـك السكان والتنمية،  
ــال  ــائج البحــوث يف م   املث ــتعمال نت ــواتر اس ــة  ت ــدان الســكان والتنمي ــك    ي ــى ذل ــدل عل ــا ت ، كم

اإلشارات اليت توردها الـدول األعضـاء ومنظمـات اجملتمـع املـدين فيمـا يتعلـق بقضـايا السـكان                     
 .والتنمية

ــدم، خلـــص    - ٣٢ ــا تقـ ــالنظر إىل مـ ــة  وبـ ــة الداخليـ ــدمات الرقابـ ــب خـ ــول إن مكتـ  إىل القـ
وُنفـــذت .  ُنفــذت بشــكل مــرض   )و ( اإلضـــافيةلجنــة التوصــية  و) ج (٣و ) أ (٣ التوصــيتني 
ولــئن كــان املكتــب يقــر باهتمــام الشــعبة بإتاحــة منشــوراهتا   . بصــورة جزئيــة) ب (٣التوصــية 

اجلديــدة علــى اإلنترنــت مــن أجــل حتقيــق أقصــى أثــر ممكــن منــها ولتجــاوز التــأخري احلاصــل يف 
 لتيسـري  مإدارة شـؤون اإلعـال  طباعتها، فهو يعتقد بأنه ينبغي للشعبة أن تعمل بشكل أوثـق مـع          

 .بيع منشوراهتا من خالل االرتباط مبوقع اإلدارة على اإلنترنت لتجهيز الطلبات
 

 ٤التوصية   
 

 مستقبل شبكة املعلومات السكانية  
نظــرا لقيمــة شــبكة املعلومــات الســكانية ووحــدة التنســيق لشــبكة املعلومــات    )أ( 

 ، مع صندوق األمم املتحدة للسـكان       بالتعاون ،السكانية العاملية، ينبغي لشعبة السكان أن تقوم      
ومــن املصــادر اخلارجــة عــن امليزانيــة لكفالــة  العاديــة بالبحــث بنشــاط عــن أمــوال مــن امليزانيــة  

 ؛لراهنة لشبكة املعلومات السكانيةاستمرار األنشطة ا
القــرارات الــيت متــس وضــع برنــامج عمــل شــبكة املعلومــات الســكانية ونطاقــه  )ب( 
 يةالتنسـيق ية  لجنة االستشار اله بربنامج عمل الشعبة ينبغي أن توجه إىل          وعالقت  مستقبال واجتاهه

 ؛ةللجان اإلقليمياملاحنني الرئيسيني وعن اة، اليت تضم ممثلني يلشبكة املعلومات السكان
جنــة االقتصــادية واالجتماعيــة  يف اللوفرةينبغــي وضــع املعلومــات الســكانية املــ )ج( 
 .بأسرع ما ميكنعلى اإلنترنت ات السكانية شبكة املعلومموقع  آسيا على لغرب
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  اإلضافية ذات الصلةجلنة الربنامج والتنسيقتوصية   
 

 )هـ(التوصية   
  اإلنترنـت  يعقوسيق اجلهود لرعاية مـ    نينبغي لشعبة السكان أن حتسن عملها يف جمال ت         

 .منعا ألي ازدواجية) وموقع الشعبةشبكة املعلومات السكانية موقع (
شــبكة املعلومــات غــيريات يف عــددا مــن الت) ٦(٢٠٠١ الشــعبة منــذ تقيــيم عــام  أجــرت - ٣٣

، أُعيد تصميم موقع هذه الشبكة على اإلنترنت، بتمويـل مـن            ٢٠٠١ففي أثناء عام    . السكانية
ــى املســتعملني التنقــل بــني خمتلــف     صــندوق األمــم املتحــدة للســكان   ، ليكــون مــن األيســر عل

عدة املستعملني يف العثور على الوصالت وامللفـات ذات         صفحاته وأُدخل عليه حمرك حبث ملسا     
غـري أن دعـم الصـندوق هلـذا النشـاط توقـف يف              . شبكة املعلومات السـكانية   الصلة داخل نظام    

وقالـت الشـعبة إنـه      . ، ويف غياب مصدر متويل بديل، أُلغي منصب منسـق الشـبكة           ٢٠٠٢عام  
طة املتعلقــة بتكنولوجيــا املعلومــات بســبب عــدم وجــود وظيفــة مــن الفئــة الفنيــة للقيــام باألنشــ  

ــة  . الســكانية، فــإن تطــوير الشــبكة وحتــديثها يف املســتقبل ســيكون حمــدودا    ــئن كانــت غالبي ول
اجمليبني على الدراسة االستقصائية قالت إن موقع الشبكة مفيد، فقد كان رأي أقليـة أن فائدتـه                 

اء منصـب املنسـق، إعـادة    وقيل إن السبب أنه قد ترتب على إلغ  . كصورة للشبكة قد تضاءلت   
تصــميم الشــبكة يف صــورة موقــع علــى اإلنترنــت وأن القيمــة املضــافة لوجــود منســق والتفاعــل 

 .املستمر بني املركز والعقيدات مل يعد هلما وجود
ــكانية يف ال     - ٣٤ ــات الســ ــبكة املعلومــ ــتقبل شــ ــة مســ ــرورة مناقشــ ــوص ضــ ــة وخبصــ لجنــ

، الــيت شــبكةلة للجنــة االستشــاري، ومبــا أن ال))ب (٤التوصــية (شــبكة ل لالتنســيقية/ةاالستشــاري
كانت ُتتخذ مركزا حموريا للربط الشبكي بني مسـتعملي الشـبكة واملسـامهني فيهـا باملعلومـات                 
مل تعد جتتمع، جيب النظر باهتمام مستقبال يف احلاجة إىل الربط الشـبكي ملسـتعملي املعلومـات                 

 .الدميغرافية
، ومفادهـا ضـرورة التنسـيق بـني موقـع الشـعبة             )هــ (ة  ويف شأن توصية اللجنـة اإلضـافي       - ٣٥

 منعــا ألي ازدواجيــة، يالحــظ مكتــب خــدمات   ةشــبكة املعلومــات الســكاني علــى اإلنترنــت و
ولـئن كـان موقـع الشـعبة     . الرقابة الداخلية أن التنسيق موجـود ألن الشـعبة تـدير كـال املـوقعني              

 عـن شـعبة السـكان ويتضـمن         يقدم معلومات ذات صـلة مبنشـورات األحبـاث الصـادرة مـؤخرا            
 منظَّمـة إلتاحـة وصـالت تـربط     ةشـبكة املعلومـات السـكاني   وثائق جلنة السـكان والتنميـة، فـإن         

بإدارات األمم املتحدة األخرى وباللجان اإلقليمية والصناديق والربامج والوكاالت املتخصصـة           
مـا بـني املـوقعني،      ولئن كان املكتب قد الحظ وجـود تـداخل إىل حـد             . املعنية بقضايا السكان  
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فإن الشعبة تعمل على ضمان تكاملهما وتفـادي أيـة ازدواجيـة يف املهـام أو املـالك فيمـا يتعلـق                  
 .بصون املوقعني

ــية  - ٣٦ ــا ضـــرورة ) ج (٤ويف شـــأن التوصـ  يف اللجنـــة املـــوفرةوضـــع املعلومـــات ومفادهـ
 أكـد اسـتعراض     ،شـبكة املعلومـات السـكانية     موقـع   االقتصادية واالجتماعية لغـرب آسـيا علـى         

 .على اإلنترنت أن هذه التوصية قد ُنفذت بشكل كافاللجنة املكتب ملوقع هذه 
 ُنفـذتا بشـكل كـاف،       )هـ(توصية اللجنة اإلضافية    و) ج (٤ويرى املكتب أن التوصية      - ٣٧

ــذت التوصــية    ــا ُنف ــة ) أ (٤بينم ــا أن ال، )ب (٤وخبصــوص التوصــية  . بصــورة جزئي ــة ومب لجن
 مل تعد جتتمـع، جيـب علـى الشـعبة أن تنظـر مسـتقبال يف احلاجـة إىل الـربط                   شبكةلة ل االستشاري

 .الشبكي ملستعملي املعلومات الدميغرافية
 

 أنشطة اللجان اإلقليمية -جيم  
 

 ٧التوصية   
 

  يف اللجان اإلقليميةالتشكيلتقييم عملية إعادة   
السـكان تقييمـا    لربنـامج  الذي جيري كل ثالث سـنوات     ينبغي أن يتضمن االستعراض      

 .إلقليمية األنشطة السكانية يف اللجان اتشكيللعملية إعادة 
 األنشــطة تشــكيلعمليــة إعــادة  حصــيلة مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة اســتعرض  - ٣٨

ومشـل ذلـك األنشـطة     .  اليت ُنفذت خالل السنوات العشر املاضـية       إلقليميةالسكانية يف اللجان ا   
ــكانية يف  ــادي السـ ــة االقتصـ ــةاللجنـ ــادئ  ة واالجتماعيـ ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــة الل، و)٢٠٠٣( آلسـ جنـ

 ).١٩٩٨( ألفريقيا اللجنة االقتصاديةو، )٢٠٠٢ ( آسيااالقتصادية واالجتماعية لغرب
، وعقــب اســتعراض قامــت بــه  ٢٠٠٣تشــكيل جــرت يف عــام  عمليــة إعــادة ونتيجــة ل - ٣٩

عملها، أُدجمت قضايا السـكان يف       لربنامج    آلسيا واحمليط اهلادئ   اللجنة االقتصادية واالجتماعية  
الربنامج الفرعي املتعلـق بالتنميـة االجتماعيـة، مبـا يف ذلـك القضـايا االجتماعيـة الناشـئة، الـذي                     

وكـان مـن بـني اإلجنـازات املتوقعـة زيـادة االهتمـام           . ُينفذه قسم السكان والتكامل االجتمـاعي     
ــة الناشــئة حبيــث يتســىن تعميمهــا يف خطــط    وقــد .  احلكومــات وسياســاهتابالقضــايا االجتماعي

ومــا زالــت هــذه . ركــزت أنشــطة هــذا القســم علــى موضــوع الســكان واإلعاقــة والشــيخوخة 
األنشطة تشمل الدعوة، ورصد االجتاهات الدميغرافية، ونشر املعلومـات السـكانية، واملسـاعدة             

 اللـتني كانتـا   التشكيل هذه، فقد القسم إحدى وظيفيت الفئة الفنية       عملية إعادة   ونتيجة ل . التقنية
ويتـوىل أصـحاب الوظـائف األربـع األخـرى طائفـة واسـعة مـن                . خمصصتني لألعمـال السـكانية    
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وإضـافة إىل ذلــك،  . االجتاهـات الدميغرافيــة والسـكان والتكامـل االجتمــاعي   القضـايا مـن بينــها   
 بتمويل وظيفتني من الرتبـة احملليـة وثـالث       ٢٠٠٤يقوم صندوق األمم املتحدة للسكان يف عام        

التشـكيل  عمليـة إعـادة   ولئن كان من السابق ألوانه تقييم أثر      . وظائف من فئة اخلدمات العامة    
،  آلسـيا واحملـيط اهلـادئ   اللجنة االقتصادية واالجتماعية ألنشطة السكان يف     اليت أُجريت مؤخرا  

فإن فقد وظيفة واحدة كانت يف ما مضى خمصصة لقضايا السكان سـيكون لـه فيمـا يبـدو أثـر                
 .لى مستوى اخلدمات االستشارية املقدمة وأنشطة املعلومات السكانيةفوري ع

 اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــةتشــكيل عمليــة إعــادة ، ومتاشــيا مــع ٢٠٠٢ويف عــام  - ٤٠
، مـع زيـادة التركيـز علـى         “فريـق السـكان والتنميـة     ” إىل   “قسم السـكان  ”لغرب آسيا، حتوَّل    

املـؤمتر الـدويل للسـكان       والسياسـات السـكانية يف إطـار         عالقات الترابط بني السكان والتنمية،    
. )٧(بعد مرور مخـس سـنوات علـى انعقـاده     املؤمتر  استعراض نتائج تنفيذ برنامج عمل       و والتنمية

 األدلة التالية على هذا التكامـل خـالل الفتـرة املشـمولة             ووجد مكتب خدمات الرقابة الداخلية    
الطرائـــق والتطبيقـــات املتعلقـــة بتكامـــل قضـــايا ُنظمـــت حلقـــة عمـــل بشـــأن : بـــالتقرير احلـــايل

السياسات العامـة السـكانية، مبـا يف ذلـك إدمـاج الصـحة اإلجنابيـة يف خطـط التنميـة، وصـدور                    
اللجنـة االقتصـادية    الصـادر عـن   تقريـر السـكان والتنميـة   العدد األول مـن منشـور متكـرر، هـو          

شــور شــدة شــح امليــاه يف املنطقــة وتنــاول العــدد األول مــن هــذا املن.  لغــرب آســياواالجتماعيــة
وأثره على عيش الناس والتحـديات الـيت تواجههـا البلـدان العربيـة يف تلبيـة احتياجـات سـكاهنا                     

ويف الوقــت ذاتــه، الحــظ املكتــب أن إدمــاج أنشــطة الســكان يف الربنــامج  . املتزايــدة أعــدادهم
ن حيــث عــدد الوظــائف الفرعــي املتعلــق بالسياســة االجتماعيــة املتكاملــة كــان لــه أثــر ســليب مــ 

، الـذي اخنفـض مالكـه مـن ثالثـة           “فريق السكان والتنميـة   ”املمولة من امليزانية العادية ملوظفي      
تـد هبـا يف     عموظفني إىل موظف واحـد، وأثَّـر سـلبا يف قـدرة الوحـدة علـى تقـدمي أي مسـامهة ي                     

خنفـاض   عـن القلـق مـن أن ا        صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان       وأعرب  . جمال البحوث السكانية  
ــدرة     ــؤثر يف قـ ــة ميكـــن أن يـ ــة العاديـ ــة مـــن امليزانيـ ــائف املمولـ ــادية عـــدد الوظـ ــة االقتصـ اللجنـ

 علــى اجتــذاب أمــوال الصــندوق مســتقبال، وأثــار هــذه املســألة مــع    لغــرب آســياواالجتماعيــة
وقد عاجلت اإلدارة العليا للجنة هـذا األمـر عـن طريـق ختصـيص وظيفـتني            . للجنةاإلدارة العليا   

الربنـامج الفرعـي املتعلـق     من الفئة الفنية لتعزيز األنشطة املرتبطة بالسكان كجـزء مـن        إضافيتني
 .بالسياسة االجتماعية املتكاملة

، أُلغيــت ١٩٩٦ عــام  ألفريقيــااللجنــة االقتصــاديةالتشــكيل يف عمليــة إعــادة وبــإجراء  - ٤١
ويتجســد .  اجلديـدة “شـعبة التنميـة املسـتدامة   ”شـعبة السـكان وأُدجمـت األنشـطة الســكانية يف     

ــال علــى إدمــاج األنشــطة الســكانية     ــة االقتصــادية أهــم مث ــاللجن ــة   ألفريقي  مــع القضــايا اإلمنائي
األخرى يف جهود شعبة التنمية املستدامة املبذولة من خالل التدريب وأنشـطة الـدعوة، لزيـادة                
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ويبـيِّن هـذا    . املنطقـة من قبل بلدان    ‘ السكان والبيئة والتنمية والزراعة   ’  احملاكاة منوذجاستخدام  
النموذج األثر املتوسط والطويل األجل  للسياسات الوطنيـة البديلـة علـى حالـة األمـن الغـذائي                   

ونظمت شعبة التنمية املستدامة حلقـات تدريبيـة لتعزيـز قـدرة الـدول األعضـاء علـى                  . للسكان
العمـل  قـات  وحضـر حل . صياغة وتنفيذ سياسـات وبـرامج يف جمـاالت األمـن الغـذائي املترابطـة          

  ألفريقيـا  اللجنـة االقتصـادية   وكشف استقصاء أجرته    . هذه مشاركون من عشرة بلدان أفريقية     
هـذه سـامهت يف التوعيـة بالقضـايا اجلوهريـة           التدريب   أن حلقات    ٢٠٠٣يف عشرة بلدان عام     

ج وأن السياسات الفعلية املعمول هبا يف مثانية من هذه البلدان العشـرة يبـدو أهنـا تـأثرت بنمـوذ                   
كمــا الحــظ املكتــب أن ميزانيــة الشــعبة املقترحــة لفتــرة  . ‘الســكان والبيئــة والتنميــة والزراعــة’

املــؤمتر الــدويل  بينــت أنــه حــدث حتــوُّل يف التركيــز باجتــاه اســتعراض  ٢٠٠٥-٢٠٠٤الســنتني 
 علـى انعقـاده وزيـادة املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة                سـنوات  عشـر بعـد مـرور      للسكان والتنمية 

والحـظ املكتـب أن اإلجنـازات    .  له، وذلـك باألسـاس مـن خـالل املسـامهات الثنائيـة            املخصصة
املتوقعة املشار إليها أعاله حتققـت بـالرغم مـن ارتفـاع معـدل دوران املـوظفني، وذلـك بسـبب                     

 .شعبة التنمية املستدامة إىل العمل يف مراكز عمل أخرىانتقال موظفي 
التشكيل اليت جـرت يف     عملية إعادة    يف تقييمه ل   مكتب خدمات الرقابة الداخلية   ويرى   - ٤٢
فكـان مـن بـني النتـائج        .  اإلقليمية املذكورة أعـاله أنـه كـان هلـا أثـر إجيـايب وآخـر سـليب                  نااللج

ــة أن  ــةنااللجــاإلجيابي ــل الســكانية يف      اإلقليمي ــاج العوام ــى إدم ــدول األعضــاء عل  ســاعدت ال
، كـان مثـة دليـل علـى أن هـذه            ) ألفريقيـا  صـادية اللجنة االقت (ويف أحد األمثلة    . خططها اإلمنائية 

املســاعدة زادت مــن وعــي احلكومــات مبــدى التــرابط بــني اجملــال الســكاين وأوجــه التنميــة           
ومتثلــت نتيجــة إجيابيــة أخــرى يف وجــود تركيــز أكــرب اآلن علــى بــرامج العمــل الــيت   . األخــرى

الناحيـة السـلبية، فقـد تضـاءل     أما من   . املؤمتر الدويل للسكان والتنمية   انبثقت عن برنامج عمل     
وُيعزى هذا التحول يف االهتمام يف جزء كـبري منـه إىل الـتغري              . االهتمام جبمع البيانات وحتليلها   

، ) أدنـاه ٤٨انظـر الفقـرة   (احلاصل يف أولويـات هيئـات إدارة صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا        
رات السـكانية اإلقليميـة الـيت    وتفضيل احلكومـات متويـل األنشـطة الـيت تلفـت األنظـار، كـاملؤمت          

. عــادة مــا تستضــيفها احلكومــات ماحنــة األمــوال، علــى البحــوث األساســية يف جمــال الســكان   
وكــان مــن بــني األســباب األخــرى وراء تــدين أعمــال البحــث والتحليــل الجتاهــات الســكان      

ــة للتو      ــة العادي ــوارد املخصــص مــن امليزاني ــة اخنفــاض مقــدار امل ظيــف يف واالجتاهــات الدميغرافي
 .التشكيل إعادة اتعمليأعقاب 

وأُشري مع القلق إىل هذا االخنفاض احلاصل يف أنشطة مجـع البيانـات األساسـية املتعلقـة              - ٤٣
 الـذي نظمتـه     ٢٠٠٤ املنتـدى السـكاين األورويب لعـام      مبجال السـكان وحبثهـا وحتليلـها خـالل          

ــة االقتصــادية  ــا باالشــتراك مــع  اللجن وذكــر رئــيس  . دة للســكانصــندوق األمــم املتحــ  ألوروب
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املنتـــدى يف مـــوجز املـــداوالت، أن وضـــع سياســـات ســـكانية مســـتدامة ورصـــدها وتقييمهـــا   
يستوجب وجود أساس معريف متني، مبا يف ذلك البحوث املتعددة التخصصـات واإلحصـاءات              
االعتياديــة، وأن مثــة مــا حيــتم علــى احلكومــات واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملؤسســات          

يف املنطقــة أن تقــدم الــدعم املــايل الــالزم للمضــي قــدما يف تنفيــذ خطــة األحبــاث          املوجــودة 
 .السكانية

 
 ٨التوصية 

 زيادة تبادل اخلربات
ينبغــي زيــادة تبــادل اخلــربات بــني مــوظفي اللجــان اإلقليميــة الــذين يعــاجلون املســائل      
لشـبكة العامليـة    ويف حني توجد بعض املعلومات عـن مواقـع اللجـان اإلقليميـة علـى ا               . السكانية

ــة املتعلقــة باملنتجــات املختلفــة      ــه ميكــن حتديــد مواعيــد نشــر البيانــات العملي مثــل جمموعــة (فإن
للجنــة االقتصــادية رية بواســطة احلواســيب اخلفيفــة براجميــات اســتعادة البيانــات للمنــاطق الصــغ 

 “نميـة والزراعـة   السـكان والبيئـة والت    ”حماكاة  ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ومنوذج       
حـىت  ) يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومؤشرات حتقيق أهداف املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة           

 .تتزامن مع الدورة السنوية للجنة السكان والتنمية
وأفادت عدة جلان إقليميـة بـأن تبـادل اخلـربات بـني مـوظفي اللجـان اإلقليميـة وشـعبة                      - ٤٤

املركـز  وعلـى سـبيل املثـال ال احلصـر، شـارك موظفـو              . ة مرضـية  السكان يف املقر قـد مت بدرجـ       
بدرجـة أكـرب يف االجتماعـات التقنيـة الـيت           الدميغرايف ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب          

نظمتــها شــعبة الســكان يف املقــر، وقــدمت الشــعبة إســهامات موضــوعية يف احللقــات الدراســية 
وأسـفرت تلـك املشـاركة عـن تبـادل املنـهجيات       . غرايفوحلقات العمل اليت نظمها املركز الدمي  

 . يف جمال التقديرات واإلسقاطات السكانية
وأشارت اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل إسهام شعبة التنمية املسـتدامة يف حلقـة العمـل        - ٤٥

 حـول احتمـاالت اخنفـاض مسـتوى اخلصـوبة، وإىل مشـاركة       ٢٠٠١اليت عقدت يف املقر عـام       
نغــور بشــأن /كــاراكان وإســهامها يف االجتمــاع الرابــع للجنــة متابعــة تنفيــذ إعــالن دشـعبة الســ 

، املعقـود يف مقـر اللجنـة االقتصـادية ألفريقيـا يف             )١٩٩٢(السكان واألسرة والتنمية املسـتدامة      
كما تقـدم شـعبة التنميـة املسـتدامة تقريـرا شـفويا عـن أنشـطتها، ويشـمل تطـوير                    . ٢٠٠٢عام  

 لــدى انعقــاد كــل دورة ســنوية للجنــة “ســكان والبيئــة والتنميــة والزراعــةال”منــوذج تفــاعالت 
وتوجد معلومات بشأن النموذج على موقع شـعبة السـكان اخلاصـة بأفريقيـا          . السكان والتنمية 

 -وهو موقع كان قد وضع يف البداية بعنوان شبكة املعلومـات السـكانية              (على الشبكة العاملية    
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رة موسـعة ليصـبح أيسـر يف االسـتعمال ويكـون مبثابـة مـدخل        أفريقيا، وقد جرى تنقيحـه بصـو    
 ). شامل يف جمال قضايا السكان

ــا يف املرحلــة  اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة لغــرب آســيا  وذكــرت  - ٤٦  أهنــا توجــد حالي
النهائيــة إلمتــام نظــام للمعلومــات املتعلقــة بالسياســات الســكانية، ممــا سيســاعد يف رصــد تنفيــذ  

نية يف املنطقة يف ضوء املقاصد واألهداف اليت وضعتها املؤمترات الدوليـة الـيت      السياسات السكا 
وسـوف ينشـر هـذا النظـام بعـد          . عقدت يف غضون التسعينات وإعـالن األمـم املتحـدة لأللفيـة           

كمــا كانــت اللجنــة ممثلــة يف . اكتمالــه عــن طريــق شــبكة املعلومــات الســكانية علــى اإلنترنــت 
لــذي اشــتركت يف تنظيمــه اللجنــة االقتصــادية ألوروبــا وصــندوق  املنتــدى األورويب للســكان ا

للجنـة  وكانـت اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا وا      . ٢٠٠٤األمم املتحدة للسـكان يف مسـتهل عـام          
ــادئ    ــة آلســيا واحملــيط اهل ــان    االقتصــادية واالجتماعي ــدهتما هات ــذين عق ــؤمترين الل ــتني يف امل  ممثل

 .ة العاملية الثانية للشيخوخةاللجنتان يف إطار متابعة نتائج اجلمعي
 قـد نفـذت   ٨واستنادا إىل ما سبق، يرى مكتب خدمات الرقابة الداخليـة أن التوصـية      - ٤٧

 .بشكل كاف
 

 ١٠التوصية 
 التماس متويل من خارج امليزانية لألنشطة السكانية للجان اإلقليمية

 
 ينبغـي للجـان     ،انيةنظرا للتراجع العام يف متويل صندوق األمم املتحدة لألنشـطة السـك            

 . اإلقليمية أن تلتمس بنشاط أمواال للبحوث وبناء القدرات يف ميدان السكان
ووفقــا لألولويــات الــيت أعربــت عنــها هيئــة إدارة صــندوق األمــم املتحــدة للســكان يف   - ٤٨

جمال دعـم األنشـطة التنفيذيـة املرتبطـة بربنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة، قـدمت              
ــة لألمــم املتحــدة يف ســياق الــذكرى     الشــع ــدعم إىل اللجــان اإلقليمي ــة للصــندوق ال ب اإلقليمي

وقـد مشـل هـذا الـدعم استعراضـات وحتلـيالت إقليميـة لنتـائج               . السنوية العاشرة النعقـاد املـؤمتر     
الدراســة االســتطالعية امليدانيــة الــيت هتــدف إىل تعــرف التقــدم الــذي أحرزتــه البلــدان يف تنفيــذ  

تزامات الواردة يف برنامج عمل املؤمتر واإلجراءات الرئيسية، فضـال عـن الصـعوبات              خمتلف االل 
ومن جهة أخرى، حصل تراجـع يف الـدعم املقـدم ألنشـطة             . والقيود اليت واجهتها تلك البلدان    

 .اللجان اإلقليمية األخرى املتعلقة بوضع املعايري وإجراء التحليالت املتصلة بالسكان
ن اإلقليمية أهنا متكنـت مـن تـأمني أمـوال خارجـة عـن امليزانيـة مـن                 وذكرت جل اللجا   - ٤٩

 .مصادر خمتلفة، مبا فيها احلكومات واملؤسسات ومعاهد األحباث واملنظمات غري احلكومية
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 أن املركــز اللجنــة االقتصــادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب      وذكــرت  - ٥٠
البحر الكـارييب ظـل يسـعى جاهـدا مـن أجـل إجيـاد مـاحنني                 الدميغرايف ألمريكا الالتينية ومنطقة     

وقد أسفرت تلك اجلهود عن زيادة املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة لألنشـطة السـكانية          . حمتملني
ــرة  ــا  ٢٠٠٣-٢٠٠١يف الفت ــغ جمموعه ــات املتحــدة ٢ ١١٥ ٠٠٠، فبل .  مــن دوالرات الوالي

خر املنظمـات املتعـددة األطـراف       وقد قدمت احلكومات نصف هذا املبلغ، وقدمت النصف اآل        
 . وصناديق األمم املتحدة وبراجمها واجلامعات واملؤسسات

وتعــززت مــوارد امليزانيــة العاديــة لوحــدة األنشــطة الســكانية يف اللجنــة االقتصــادية         - ٥١
ــة ف    ــا بوظيفــة واحــدة مــن الرتب ــة عملــها يف جمــال  ٢٠٠٢ يف عــام ٢ -ألوروب ، هبــدف تقوي

فــادت الوحــدة بأهنــا حصــلت علــى مليــون دوالر ونيــف مــن احلكومــات وأ. التحليـل الســكاين 
 لدعم املـؤمترات واألحبـاث      ٢٠٠٣-٢٠٠٠واملؤسسات األكادميية ومؤسسات األحباث للفترة      

وبالتعاون مع املؤسسـات األكادمييـة ومؤسسـات األحبـاث األخـرى، سـعت الوحـدة                . الرئيسية
صـها االحتـاد األورويب لألحبـاث، ولكـن         عدة مرات إىل احلصول على بعـض األمـوال الـيت خيص           

ــدون جــدوى  ــوارد صــندوق األمــم املتحــدة      . ب ــؤثر اخنفــاض م ــى أن الوحــدة توقعــت أن ي عل
وأشـارت إىل أهنـا لـن       .  تـأثريا سـلبيا علـى أنشـطتها البحثيـة والتحليليـة            ٢٠٠٤للسكان يف عام    

ات وحتليلـها، أو مـن      تتمكن من توفري التوجيهات واالضطالع بدور القيادة يف جمال مجع البيان          
تعزيــز احلــوار املتعلــق بالسياســات بــني الــدول األعضــاء يف اللجنــة االقتصــادية ألوروبــا بشــأن    

 .القضايا الناشئة، ما مل حتصل على موارد إضافية من امليزانية العادية أو من خارج امليزانية
 اسـتطاعت، بفضـل    أهنـا للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ وذكرت ا  - ٥٢

اجلهود النشيطة اليت اضطلعت هبا يف جمال حشد املوارد، أن تؤمن أمواال من احلكومـة اليابانيـة                 
لتكملة أموال صندوق السـكان لتنظـيم مـؤمتر السـكان اخلـامس آلسـيا واحملـيط اهلـادئ يف عـام                  

م احملـرز   ، وهو املؤمتر الذي درس أوجه العالقـة بـني السـكان والفقـر، واسـتعرض التقـد                 ٢٠٠٢
وحشـدت  . يف تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، كما عني الشـواغل اجلديـدة      

اللجنة أمواال من حكومة مجهورية كوريا لتنفيذ مشروع للتعاون التقين لتحسني مجع البيانـات              
وبــذلت جهــود أخــرى  . املتصــلة بــربامج الصــحة اإلجنابيــة وتنظــيم األســرة، وحتليلــها ونشــرها  

حلشد املوارد لدى املاحنني الثنائيني اآلخرين لالضطالع بأنشطة بناء القدرة يف جمـال شـيخوخة            
 . السكان

 أمــواال إضــافية مــن صــندوق اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة لغــرب آســيا والتمســت  - ٥٣
، فضـال عـن التربعـات مـن بلـداهنا األعضـاء ومنظمـات القطـاع اخلـاص                   ٢٠٠٤السكان للعـام    
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نشــطتها فــــي جمــال علــم االقتصــــاد، والتنميــة االجتماعيــة، مبــا يف ذلــك األحبــاث         دعمــــا أل
 .السكانية

ــدول األعضــاء وصــندوق        - ٥٤ ــوال مــن ال ــى أم ــا عل ــة االقتصــادية ألفريقي وحصــلت اللجن
، فضـال  ١٩٩٢نغـور لعـام    /كـار االسكان لألنشطة التنفيذية املتعلقة برصد عملية تنفيذ إعالن د        

ري اإلقليمـي الـذي سـيعقد مبناسـبة الـذكرى السـنوية العاشـرة النعقـاد املـؤمتر             عن املـؤمتر الـوزا    
 .٢٠٠٤يونيه /كار يف حزيراناالدويل للسكان والتنمية، بد

 قـد نفـذت، مـا دامـت اللجـان           ٨ويرى مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة أن التوصـية            - ٥٥
 .يةاإلقليمية كلها قد اختذت خطوات جلمع األموال من خارج امليزان

 
 االستعراض احلكومي الدويل - دال 

 ١١التوصية 
 استعراض جلنة السكان والتنمية

ينبغي تقدمي هذا التقرير ونتائج وتوصيات جلنة الربنامج والتنسيق بشـأنه إىل اللجنـة يف     
باستعراض وتقيـيم    ٢٠٠٤اجتماعها يف   ، مع مراعاة أن اللجنة ستقوم يف        ٢٠٠٢يف   ااجتماعه

 .نةعملها وعمل األما
قدم تقرير جلنة الربنامج والتنسيق بشـأن التقيـيم إىل مكتـب جلنـة السـكان والتنميـة يف                    - ٥٦

 وإىل اللجنـة يف دورهتـا اخلامسـة والـثالثني      ٢٠٠١اجتماعه املعقود فيما بـني الـدورات يف عـام           
ــام   ــودة يف ع ــة أن التوصــية    . ٢٠٠٢املعق ــة الداخلي ــرى مكتــب خــدمات الرقاب  نفــذت ١١وي

 .بشكل كاف
 

 استنتاجات - ثالثا 
 

يقود االستعراض الذي جيـري كـل ثـالث سـنوات إىل اسـتنتاج يـدل علـى إحـراز                     - ٥٧
. تقدم ملمـوس يف تنفيـذ توصـيات جلنـة الربنـامج والتنسـيق بشـأن تقيـيم برنـامج السـكان                     

وأسفرت اجلهود اليت بذلت على مدى السنوات الثالث األخرية مـن أجـل تعزيـز برنـامج       
االقتصــادية واالجتماعيــة الفرعــي املتعلــق بالســكان ومنتجاتــه، عــن نتــائج   إدارة الشــؤون 

وقــد بــذلت شــعبة الســكان الــيت تنفــذ الربنــامج الفرعــي جهــودا مــن أجــل توضــيح  . طيبــة
ــيت تقضــي         ــا إســقاطاهتا، واعتمــدت املمارســة ال ــيت تســتند إليه ــة واالفتراضــات ال املنهجي

نيــة الــيت تتبعهــا الشــعبة ضــمن مجيــع  بتخصــيص حيــز ملناقشــة اإلجــراءات واألســاليب التق 
وبذلت جهودا مزيدة لدراسة أوجـه العالقـة بـني السـكان وجوانـب            . تقاريرها ومنشوراهتا 
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وقامـت الشـعبة، بالتعـاون مـع الشـعب األخـرى يف             . التنمية األخرى، مثل البيئـة والتعلـيم      
ألمــم إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة وغريهــا مــن مكاتــب ووكــاالت منظومــة ا   

ــك      ــة تلـ ــه العالقـ ــاف أوجـ ــات الستكشـ ــددة التخصصـ ــج متعـ ــتحداث هنـ ــدة، باسـ . املتحـ
واستطاعت الشـعبة أن حتصـل علـى الـدعم اخلـارجي اإلضـايف الـذي التمسـته لالضـطالع                 

وقادت شعبة اإلحصاءات بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية اجلهد املبذول         . بأحباثها
املوثوقــة، وقــدمت الــدعم للجهــود الوطنيــة إلعمــال لتحســني اســتخدام البيانــات القطريــة 

ــن خــالل املنشــورات        ــة م ــدين واإلحصــاءات احليوي ــنظم األساســية للســجل امل وصــيانة ال
وأسهم هذا بـدوره يف زيـادة موثوقيـة البيانـات           . والتدريب وعقد اجتماعات أفرقة اخلرباء    

 . يرات واإلسقاطاتالدميغرافية القطرية اليت تستعملها شعبة السكان يف إعداد التقد
وما انفكت شـعبة السـكان تؤكـد علـى النشـر اجملـاين للمعلومـات عـرب اإلنترنـت،                - ٥٨

.  منشوراهتا أو نصوصـها الكاملـة يف موقعهـا علـى الشـبكة العامليـة      اتوذلك بعرض موجز  
ورغم أن هذه املمارسة مكنت من التغلب على مشاكل التأخر يف الطباعة، فإهنا قد تكون             

ولــذلك ينبغــي للشــعبة أن تعمــل . ثــرت ســلبا علــى مبيعــات منشــورات الشــعبةأيضــا قــد أ
وأدخلـت حتسـينات علـى      . منشـوراهتا بيـع   مـع إدارة شـؤون اإلعـالم لتيسـري          بشكل أوثـق    

ويســتنتج مكتــب . تصــميم موقــع شــبكة املعلومــات الســكانية علــى اإلنترنــت واســتعماله  
ى موقع شبكة املعلومـات السـكانية   خدمات الرقابة الداخلية أنه بالرغم من استمرار جدو      

على الشبكة العاملية، فإن قيمتها كشبكة قد تراجعت بسبب إلغاء وظيفـة املنسـق وركـود                
ورغم أن املكتـب الحـظ بعـض التـداخل بـني مـوقعي       . نشاط اللجنة االستشارية التابعة هلا    

ة يف مهـام    الشعبة والشبكة على اإلنترنت، فقد الحظ أيضا أنـه ال يوجـد مثـة أي ازدواجيـ                
قد عملت من أجـل     الشعبة  صيانة املوقعني وال يف مالك املوظفني املكلفني تلك املهام، وأن           

 . حتقيق التكامل بينهما
أو الوحـدات املعنيـة     /وقام مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة باسـتعراض األفرقـة و            - ٥٩

اللجنــة  (١٩٩٤بالســكان يف اللجــان اإلقليميــة الــيت خضــعت إلعــادة اهليكلــة منــذ عــام    
اللجنــة  وللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ ا االقتصــادية ألفريقيــا، و

وكانت الغاية من توحيد أنشطة السكان يف بـرامج         ). االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا   
ــة هــي       ــة داخــل تلــك اللجــان اإلقليمي ــة واإلمنائي ــا للمســائل االجتماعي ــة أوســع نطاق فرعي

ــاج التوصــل إىل ــد الســكاين ال إدم ــة     بع ــائي والسياســات االجتماعي ــيط اإلمن  ضــمن التخط
ووجد مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة أن تقـدما قـد أحـرز       . للحكومات، بصورة أفضل  

ــق   ــذا صــوب حتقي ــذه اهلــدف وأن ه ــة     ه ــاطق، عــن توعي ــود أســفرت، يف إحــدى املن اجله
كمـا أحـرز تقـدم يف       .  الغـذائي  احلكومات بشأن أوجه العالقة بني السكان والبيئـة واألمـن         
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أسـاليب  يف شـأن    زيادة مستوى التبادل بني اللجان اإلقليمية وبينها وبني برنـامج السـكان             
علـى  عديـدة   وكانت مثة أمثلـة     . الشؤون االقتصادية واالجتماعية  بإدارة  وإجراءات العمل   

صل اللجان اإلقليميـة    وتوا. الناشئة األفرقة العاملة املعنية بالقضايا   واالشتراك يف املؤمترات    
بدعم من صندوق السكان التركيز على تقدمي املساعدة إىل البلدان يف جمال مجع البيانـات               
املتعلقة بتنفيذ أهداف العمل اليت متـت املوافقـة عليهـا يف املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة                    

تأكيد علـى  على أنه قد حصل يف الوقت ذاته تراجع يف ال         .  يف القاهرة  ١٩٩٤املعقود عام   
وجنحــت عــدة جلــان إقليميــة يف  . األحبــاث األساســية ومجــع البيانــات الســكانية يف املنــاطق  

احلصــول علــى تربعــات مــن احلكومــات ومؤسســات األحبــاث لتنظــيم املــؤمترات وإجــراء    
ومــع ذلــك، مثــة ثغــرة واضــحة بــني االحتياجــات اإلقليميــة ومســتوى التربعــات  . األحبــاث

 . ألحباث الدميغرافية األساسيةالواردة، وال سيما لدعم ا
ويرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن شعبة السـكان ميكـن أن تضـطلع بـدور                 - ٦٠

مفيد يف التعاون مع وحدات السكان املعنية باألحباث يف اللجان اإلقليميـة، وذلـك بـالنظر                
 يف السـكاين بعـد  الويف ظروف يزداد فيهـا الـوعي بأمهيـة       . لتجربتها وخربهتا يف هذا امليدان    

متالزمـة  /حتليل قضـايا الشـيخوخة، واهلجـرة الدوليـة، وأثـر فـريوس نقـص املناعـة البشـرية                  
، يغــدو مــن املهــم بصــورة متزايــدة للــدول األعضــاء       )اإليــدز(نقــص املناعــة املكتســب   

واملنظمات املتعددة األطراف والقطاع اخلاص أن توفر الـدعم املـايل جلـدول أعمـال األمـم          
ة حتتل موقعا يؤهلـها لنشـر الـوعي هبـذه          بوالشع.  األحباث املتعلقة بالسكان   املتحدة يف جمال  

 . القضية لفائدة الربنامج املركزي واألنشطة السكانية اإلقليمية على السواء
 رـنايديليب ) توقيع(
 امـــــــن العــل األميــوكي

 خلدمات الرقابة الداخلية
 



 

04-31230 25 
 

E/AC.51/2004/5  

 احلواشي 
 .٣٧٥، الفقرة (A/56/16) ١٦، امللحق رقم السادسة واخلمسونعامة، الدورة الوثائق الرمسية للجمعية ال )١( 
 .XIII.4.03 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع )٢( 
 .XIII.11.03)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (التقرير املختصر: السكان والتعليم والتنمية )٣( 
 .XIII.15.01منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٤( 
 .XIII.17.01منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٥( 
 )٦( E/AC.51/2001/3. 
منشـورات األمـم    (،  ١٩٩٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٣-٥تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالسكان والتنمية، القاهرة،          )٧( 

 . القرار األول، املرفق، الفصل األول،)E.96.XIII.18املتحدة، رقم املبيع 
 


