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موجز 
أعدت هذه الورقة بناء علـى طلـب اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـا احلاديـة والثالثـني(١)، 
وهي تشتمل على معلومات مستكملة بشأن املناقشة املتعلقة باملؤشرات اليت جـرت يف 
أثناء الدورة املوضوعية للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي لعـام ٢٠٠٠ الـيت انعقـدت 
يف متوز/يوليه ٢٠٠٠ وبشأن القرار الذي أصدره الس االقتصادي واالجتمـاعي بعـد 
ـــر وصفــا لألنشــطة الــيت قــامت ــا الشــعبة  ذلـك (انظـر املرفـق األول). ويقـدم التقري
اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة لدعـم تنفيـذ قـرار الـس. وتركـز هـذه األنشـطة مـن مجلــة 
أمـور علـى وضـع عمليـة متفـق عليـها لترشـيد خمتلـف جمموعـــات مؤشــرات املؤمتــرات 
واملواءمة بينها، وتعزيز القدرة الوطنية على إنتاج مؤشـرات ذات صلـة مـن أجـل اختـاذ 
القـرار فيمـا يتعلـق بالسياسـة العامـة. ونظـرا ألن الـس قـد دعـا اللجنـة إىل تـــويل دور 
رائد والعمل بوصفها هيئة استشارية فنية بشأن املؤشرات وطلب تقريرا مرحليا بشـأن 
هذا املوضوع يف دورته املوضوعية لعــام ٢٠٠٢، فـإن هـذا التقريـر يشـتمل علـى خطـة 

عمل مقترحة للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢. وترد نقاط املناقشة يف الفقرة ١٨. 
 __________

 ،(E / انظـر الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠٠، امللحـق رقـــم ٤ (2000/24 (١)
الفقرة ١. 
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املعنــون �املؤشــرات األساســية للتنفيــذ واملتابعــة املتكــاملني واملنســــقني للمؤمتـــرات
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أوال -معلومات مستكملة عن التطورات األخـرية 
بشأن مؤشرات املؤمترات 

ــــد  كــرر الــس االقتصــادي واالجتمــاعي مــن جدي - ١
تـــأكيد، يف دورتـــــه املوضوعيــــة لعــــام ٢٠٠٠ املعقــــودة يف 
متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، اهتمامـه مبوضـوع املؤشــرات اإلحصائيــة 
ملتابعة املؤمترات الرئيسـية ومؤمتـرات القمـة الـيت عقدـا األمـم 
املتحـدة يف فـترة التسـعينات (�مؤشـرات املؤمتـرات�). واختـذ 
الـس بعـد مناقشـات مســـتفيضة، القــرار ٢٧/٢٠٠٠ الــذي 
يرد نصه يف املرفق األول من هذا التقرير. ويؤكـد هـذا القـرار 
من جديد التوصيات الـواردة يف قـرار سـابق بشـأن املؤشـرات 
(قـرار الـــس ٥٥/١٩٩٩ املــؤرخ ٣٠ متــوز/يوليــه ١٩٩٩، 
الفرع ثانيا) ويتناول العديد من مواضيعـه. فعلـى سـبيل املثـال 
يدعـو القـــرار جمتمــع املــاحنني واملنظمــات الدوليــة إىل تنســيق 
جهودمها لدعم بناء القدرات اإلحصائية ويؤكد علـى احلاجـة 
إىل الربـط الشـبكي فيمـا بـني املنظمـات الدوليـــة للتقليــل مــن 
عدد املؤشرات املشـتركة وختفيـف العـبء عـن كـاهل الـدول 
األعضــاء. غــري أن القــــرار اجلديـــد يعكـــس اهتمـــام الـــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي باإلســـراع يف إحــراز تقــدم يف هــذا 
اال عندما حيث الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة علـى أن 
تعجل بتعزيز الربط الشبكي بني املؤسسات الوطنية والدولية. 
وقد طلب الس إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن تنفيـذ 

القرار ٢٧/٢٠٠٠ يف دورته املوضوعية لعام ٢٠٠٢. 
أوضحت املناقشــات الـيت أفضـت إىل اختـاذ القـرار أن  - ٢
الـس االقتصـادي واالجتمـــاعي مــهتم بثالثــة عنــاصر هــي: 
(أ) املتابعة املتكاملة واملنسقة جلميع املؤمترات (ب) اتباع ـج 
متـــــوازن يف رصـــــــد االلتزامــــــات املقدمــــــة يف املؤمتــــــرات 
و (ج) احلاجة إىل مشاركة الدول األعضـاء بشـكل كـامل يف 

املؤشرات ومتتعها بامللكية التامة هلا. 

وفيما يتعلق مبوضـوع التكـامل والتنسـيق دعـا الـس  - ٣
مجيــع اللجــان الفنيــة إىل اســــتعراض تقـــارير اللجـــان الفنيـــة 
األخـرى وبرامـــج عملــها املتعــددة الســنوات ودراســة اآلثــار 
الناشــئة عــن األحــداث اخلاصــة يف الســنوات املقبلــــة (انظـــر 
E/CN.3/2001/15 و E/CN.2001/L.5). ونظــــرا للحاجـــــة إىل 

اإلحصـاءات واملؤشـرات يف مجيـع اـاالت فقـد اعتـربت أـــا 
أداة تكاملية مهمة. 

أمــا موضــوع النــهج املتــوازن يف رصــد االلتزامــــات  - ٤
املقدمــــة يف املؤمتــــرات فقــــد الحــــظ الــــس االقتصـــــادي 
ــــية يف  واالجتمــاعي التقــدم احملــرز يف وضــع مؤشــرات أساس
البلــدان الناميــة. وشــــدد يف الوقـــت ذاتـــه علـــى احلاجـــة إىل 
االستمرار يف وضع املؤشرات عن سبل التنفيذ من أجل تقييـم 
التقدم احملرز يف أهداف املؤمتـرات املتعلقـة بإجيـاد بيئـة مؤاتيـة. 
وقد التزمت البلدان املتقدمة النمو بدعم جهود البلدان الناميـة 
يف حتقيـق أهـداف املؤمتـرات مـن نـاحييت الدعـم التقـين واملـــايل 
وبـالعمل مـن أجـــل حتريــر التجــارة وتعزيــز االســتقرار املــايل 
وحتسني أوجه التعاون يف وضع السياسات االقتصادية الكلية. 
ويستلزم عنصر االهتمام الثالث املذكور يف الفقـرة ٢  - ٥
أعـاله احلاجـة إىل مشـاركة الـدول األعضـاء مشـاركة تامــة يف 
مجيع مراحل وضع املؤشـرات. وتشـمل هـذه املراحـل املرحلـة 
املفاهيميــة واملرحلــــة التعريفيـــة إضافـــة إىل تقـــدمي البيانـــات. 
ـــــذا الســــياق ذاتــــه يتجــــه الــــس االقتصــــادي  وضمـــن ه
واالجتماعي إىل اللجنة اإلحصائية بوصفها اهليئـة االستشـارية 
الفنية املختصة. ويف الفقرتـني ٨ و ٩ مـن القـرار ٢٧/٢٠٠٠ 
يشري الس إشـارة واضحـة إىل اللجنـة (انظـر املرفـق األول). 
ويتطلـع الـس إىل اللجنـة لتتـوىل الريـــادة يف جمــال مؤشــرات 
املؤمتـرات. وتقـترح األمانـة العامـــة أن تنظــر اللجنــة يف تنفيــذ 
ثالث مهمات حمددة لتوفـري الريـادة املطلوبـة. فـأوال يتعـني أن 
جتري اللجنة حتليال تقنيا متعمقا ملؤشرات املؤمترات احلالية مبـا 
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يف ذلك اخلصائص اإلحصائية وأثرها على الربامج اإلحصائيـة 
الوطنيـة. وثانيـا، أن تقـدم توصيـــة بشــأن قائمــة حمــدودة مــن 
املؤشـــرات اإلمنائيـــة، وثالثـــا، أن تضـــــع آليــــة لالســــتعراض 
اإلحصائي للمؤشــرات الـيت سـتقترح يف املسـتقبل وأن توصـي 
الس ا. ويشتمل الفـرع ثالثـا علـى اقتراحـات مفصلـة عـن 

كيفية إجراء ذلك. 
 

ثانيا -األنشــطة احلاليــة الــيت تضطلــع ــا الشــعبة 
اإلحصائية باألمم املتحدة لدعم املواءمة بني 

املؤشرات وترشيدها 
واصلت الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة عملـها مـع  - ٦
جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة بشـأن تنفيـذ إطـــار مؤشــرات 
التقييـم القطـري املشـترك. وتشـمل مؤشـرات التقييـم القطــري 
ــــة  املشـــترك وعددهـــا ٥٧ مؤشـــرا مجيـــع القطاعـــات اإلمنائي
وتسـتخدمها يف الوقـت احلـايل األفرقـة القطريـة التابعـــة لألمــم 
املتحدة يف مجيع أحنـاء العـامل مـن أجـل بيـان احلـاالت اإلمنائيـة 
الدولية. ولتحقيق فـهم أفضـل ألثـر متطلبـات إطـار مؤشـرات 
التقييم القطري املشـترك علـى النظـم اإلحصائيـة الوطنيـة، قـام 
خرباء تابعون للشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة بزيـارة لكـل 
من الكامريون وتركمانستان وفييت نـام ولبنـان لتقييـم نوعيـة 
ـــري املشــترك يف  ومـدى اكتمـال إطـار مؤشـرات التقييـم القط
هذه البلدان. وتعمل الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة أيضـا 
مع جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية إلجراء تقييم عـام لتجربتـها 
يف ٣٧ مـن البلـدان الـيت اسـتخدمت إطـــار مؤشــرات التقييــم 
القطـــري املشـــترك منـــذ وضعـــه يف نيســـان/أبريــــل ١٩٩٩. 
وســـوف تقـــدم نتـــائج هـــذا التحليـــل إىل جلســـة مشـــتركة 
للمجالس التنفيذية لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، وصنـدوق 
األمـم املتحـــدة للســكان، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، 
وبرنامج األغذية العـاملي تعقـد يف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠١ 

وسيتم إتاحتها للجنة اإلحصائية كورقة معلومات أساسية. 

وميكـن القـول بشـكل عـــام إن العمــل املتعلــق بإطــار  - ٧
مؤشــرات التقييــم القطــري املشــترك يف البلــدان قـــد أدى إىل 
حتسني احلوار والشراكات بني املستخدمني الوطنيني ومقدمـي 
املعلومـات اإلمنائيـة واألفرقـة القطريـة التابعـــة لألمــم املتحــدة. 
وال تزال البيانات غري متوافرة فيما يتعلق بكثري من املؤشـرات 
أو عفــى عليــها الزمــن. وتعمــل الشــعبة اإلحصائيــــة بـــاألمم 
املتحـدة يف هـذا السـياق مـن أجـل توثيـــق املمارســات اجليــدة 
عندمــا تكــون حالــة الفجــوة يف البيانــات قــد أدت إىل بــذل 
جـهود مـــن جديــد مــن قبــل األفرقــة القطريــة التابعــة لألمــم 

املتحدة لتعزيز القدرة اإلحصائية يف البلدان. 
ويقدم موقع مؤشر الشعبة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة  - ٨
على الشبكة معلومـات عـن البيانـات املتعلقـة باملؤشـرات الـيت 
قـامت مؤسسـات منظومـة األمـــم املتحــدة بنشــرها يف ســياق 
املتابعـــة للمؤمتـــرات. وحيتـــوي املوقـــع علـــى الشـــبكة علــــى 
املعلومات التالية عن كل مؤشـر: التعريـف واملؤمتـر ذو الصلـة 
ومجـع البيانـات وآليـات النشـر. ويف الـدورة الرابعـة والثالثـــني 
للجنـة الفرعيـــة املعنيــة باألنشــطة اإلحصائيــة والتابعــة للجنــة 
التنسيق اإلدارية قدمت الشعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة إىل 
شــركائها يف منظمــة األمـــم املتحـــدة شـــكال مبســـطا أعيـــد 
تصميمـه خيتـص بـاملوقع علـى الشـــبكة. ويســتند املوقــع علــى 
الشبكة حاليا إىل قاعدة بيانـات ذات صلـة بـاملوضوع وميكـن 
البحـث فيـها بشـكل تـام. ومت تكييـف املعلومـات ذات الصلــة 
باملنظمات األربع األوىل املشتركة (الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم 
املتحــدة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــــة، 
ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة ومنظمــة العمـــل 
الدوليـة) لتتـالءم مـــع الشــكل اجلديــد ومت تنظيــم شــبكة مــن 

اخلرباء الفنيني يف مجيع مؤسسات األمم املتحدة. 
ــــة الكبـــرية الـــيت حتظـــى ـــا النظـــم  وإدراكــا لألمهي - ٩
 ،E/CN.3/2000/24 اإلحصائيــة الوطنيــة القويــة (انظــر أيضــــا
املرفــق) الــيت أعدــا النــدوة الــيت تعــرف باســم الشـــراكة يف 
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اإلحصـاءات مـن أجـل التنميـة يف القـــرن احلــادي والعشــرين، 
ـــاألمم املتحــدة دعمــها للبلــدان  واصلـت الشـعبة اإلحصائيـة ب
ـــالك ثــالث أدوات  واملنـاطق يف بنـاء قدراـا اإلحصائيـة. وهن
رئيسـية تسـتخدمها الشـعبة لتحقيـق هـــذا اهلــدف. إذ تواصــل 
الشـعبة شـراكتها الطويلـة األمـد مـع صنـــدوق األمــم املتحــدة 
للسـكان يف حتسـني اإلحصـاءات السـكانية وال سـيما يف جمــال 
التعـدادات الـيت جتـــرى كــل عشــر ســنوات ويف التســجيالت 
املدنيـة واإلحصـاءات احليويـة. وبـالرغم مـن الصعوبـات املاليــة 
يواصــل صنــدوق األمــم املتحــدة للســــكان التزامـــه يف هـــذه 
اـاالت. والطريقـة الثانيـة هـي الربنـامج العـادي الـذي تنفــذه 
الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة من أجـل التعـاون التقـين. إذ 
يوفـــر ذلـــك خدمـــات مستشـــار أقـــاليمي واحـــد يف جمـــــال 
احلسابات القومية وآخر يف جمال املعلوماتية. وتشمل حلقـات 
العمل التدريبية اليت أجريت يف فترة السنتني هذه جماالت مثــل 
اإلحصاءات التجارية (منطقة أمريكا الالتينية وبلدان اجلنـوب 
األفريقـي) واحلسـابات القوميـة (أفريقيـا وغـريب آســـيا) ونشــر 
وتسويق اإلحصاءات إضافة إىل تشـغيل املنظمـات اإلحصائيـة 
(رابطــة الــدول املســتقلة) والتســــجيل املـــدين واإلحصـــاءات 
احليويـة (أمريكـا الالتينيـة) والتصنيـــف (أفريقيــا) وإحصــاءات 
اإلعاقة (أفريقيا) وإحصاءات السكان واإلسكان (على نطـاق 
العــامل). وتتمثــل األداة الثالثــة يف حســــابات األمـــم املتحـــدة 
اإلمنائية. وتنفذ الشعبة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة عمليتـني يف 
الوقت احلايل إحدامها مع بلـدان اجلماعـة الكاريبيـة واألخـرى 
مع بلدان رابطـة أمـم جنـوب شـرقي آسـيا. ومتـت املوافقـة يف 
اآلونة األخرية على الربنـامج الثـالث بالتعـاون مـع جلنـة األمـم 

املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا. 
ــــــترة  ـــــــة للف ــــــة العمــــــــــــل املقترحـــ ثالثا -خطــــ

 ٢٠٠١-٢٠٠٢
يقـترح أن تواصـل الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحــدة  - ١٠
أنشطتها على النحو املبني يف الفـرع ثانيـا أعـاله. وفضـال عـن 

ذلـك ومـــن أجــل تنفيــذ الطلــب احملــدد الــذي قدمــه الــس 
االقتصادي واالجتماعي املتمثل يف تقدمي تقرير عن املؤشـرات 
يف عـام ٢٠٠٢ وضعـت الشـــعبة اإلحصائيــة بــاألمم املتحــدة 

خطة عمل إلعداد هذا التقرير يرد بياا يف املرفق ٢. 
وتتطلـب األنشـطة املطلوبـة مـن اللجنـة اإلحصائيــة يف  - ١١
الفقــرة ٥ أعــاله قــدرا كبــريا مــن العمــــل التقـــين. والشـــعبة 
اإلحصائيـة ملتزمـة بـالطبع بالقيـام مبســـؤوليتها بوصفــها أمينــة 
للجنة. إال أنه نظرا ألن أحـد االهتمامـات الرئيسـية للمجلـس 
االقتصادي واالجتماعي هو ملكية البلـد للمؤشـرات فـإن مـن 
الضروري إدماج املعـارف التقنيـة واخلـربة الفنيـة للمؤسسـات 
اإلحصائيــة الوطنيــة يف عمليــة إعــداد التقريــر املقــرر تقدميــــه 
للمجلس عام ٢٠٠٢. ولذلـك يقـترح أن توافـق اللجنـة علـى 
تكوين فريق استشاري من أصدقاء الرئيـس يعـىن باملؤشـرات. 
وسـتكون هـذه الشـبكة مـن اخلـــرباء الوطنيــني ملتزمــة بتوفــري 
تغذية مرتدة بشأن املواد التقنية املقدمة من الشـعبة اإلحصائيـة 
باألمم املتحدة يف أثناء عـام ٢٠٠١ وباالجتمـاع مـرة واحـدة 
الستعراض واستكمال الوثيقة اليت سيتم تقدميها إىل اللجنة يف 
دورـا لعـام ٢٠٠٢. ونظـرا ألن القائمـة الدوليـة للمؤشـــرات 
تغطي جممل األنشـطة اإلنسـانية فـإن مـن املعلـوم أنـه ال يتوقـع 
من فريق واحد من اخلرباء اإلملام جبميع ااالت. ولذلك فإنـه 
يوصـي بـأن يعمـل أصدقـاء الرئيـس كفريـــق يتــوىل املســؤولية 
ليس فقط بالضرورة عـن العمـل كخـرباء تقنيـني هـم أنفسـهم 

ولكن أيضا البحث عن اخلرباء املالئمني. 
ومـن أجـل إجـراء التقييـم التقـين ملؤشـــرات املؤمتــرات  - ١٢
ويقـترح تقـدمي وصـف للخصـائص اإلحصائيـة للمؤشــرات يف 
شـــكل مصفوفـــة. وكخطـــوة أوىل ســـــوف تقــــدم الشــــعبة 
ــــة  اإلحصائيـــة بـــاألمم املتحـــدة إىل اللجنـــة اإلحصائيـــة قائم
مبؤشرات املؤمترات كوثيقة معلومات أساسـية. وسـيتم جتميـع 
هذه القائمة بالتعاون مع األمانات املعنيـة للمؤمتـرات الرئيسـية 
ومؤمترات القمة الـيت تعقدهـا األمـم املتحـدة. وسـوف تشـمل 
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مجيـع املؤشـرات الـيت ُذكـرت صراحـة يف وثــائق املؤمتــرات أو 
اليت مت حتديدها بعد ذلك من قبل األمانات بوصفها مؤشرات 
ذات صلـة بـاملوضوع لقيـاس التقـدم احملـرز يف حتقيـــق أهــداف 
ـــى  املؤمتـرات املعنيـة. ومـن املتوقـع أن تشـتمل هـذه القائمـة عل

املئات من مؤشرات املؤمترات. 
ــــاين مـــن املصفوفـــة مـــن  وســوف يتضمــن البعــد الث - ١٣
الوصـف التقـين ملؤشـرات املؤمتـرات اخلصـائص التقنيـة املهمـــة 
لكل مؤشر من مؤشرات املؤمتـرات. وحيتـوي االقـتراح األويل 
ـــب بشــأنه رأي اللجنــة اإلحصائيــة علــى العنــاصر  الـذي يطل

التالية: 
العالقة باملؤمتر؛  (أ)

االهتمـام املتعلـق بالسياسـية العامـــة (إمكانيــة  (ب)
التفويض)؛ 

التعريف (يشمل الدورية املطلوبة)؛  (ج)
خصـائص مجـــع البيانــات الوطنيــة (ويشــمل  (د)

املنهجيات املستخدمة والتكلفة والنوعية والتوقيت)؛ 
املوافقة من قبل هيئة حكومية دولية؛  (هـ)

االســـتمرار يف مجـــع البيانـــات الدوليــــة (إذا  (و)
وجد)؛ 

مدى توافر البيانات احلديثة؛  (ز)
إمكانية التطبيق على نطاق العامل؛  (ح)

اإلشارة إىل معلومات إضافية (منشـورات أو  (ط)
صفحة استقبال). 

ـــة علــى هــذا الشــكل،  وإذا وافقـت اللجنـة اإلحصائي - ١٤
ســيطلب مــن خمتلــف وكــاالت األمــــم املتحـــدة يف غضـــون 
الشــهور املقبلــة تقــدمي مدخالــا التقنيــة. ويتوقــع أن تكــون 
املعلومـات املتاحـة مبوقـع مؤشـرات الشـعبة اإلحصائيـة بــاألمم 

املتحدة على الشبكة مفيدة يف هذا السياق. وستسـعى الشـعبة 
إىل موافـــاة الفريـــق االستشـــاري ألصدقـــاء الرئيـــــس املعــــين 
ـــات  باملؤشـرات مبصفوفـة جمـهزة بأكـرب قـدر ممكـن مـن املعلوم
حبلــول شــهر حزيــران/يونيــه ٢٠٠١. وبعــد ذلــك ســـيدعى 
ـــف  الفريـق االستشـاري إىل إبـداء تعليقاتـه بشـأن صحـة توصي
املؤشـرات وتقـــدمي مســاعدته يف إكمــال املصفوفــة إذا دعــت 
احلاجة. ومبا أن قائمـة املؤشـرات سـتتضمن عنـاصر مـن مجيـع 
قطاعــات التنميــة (االقتصــــاد والبيئـــة والقطـــاع االجتمـــاعي 
والدميغـرايف) فقـد يكـون مـن املفيـد يف هـذا الســـياق أن يتفــق 
أعضاء الفريق االستشاري على أحـد أسـاليب تقسـيم العمـل. 
وســيتوىل فريــق اخلــرباء، يف اجتمــاع يزمــع عقــــده يف شـــهر 
أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، وضـع املصفوفـة يف صيغتـــها النهائيــة، 
وسوف تقوم الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة الحقـا بـإعداد 
ــها.  وثيقـة دورة اللجنـة اإلحصائيـة يف عـام ٢٠٠٢ اسـتنادا إلي
وبعد إقرار اللجنة للوصف التقـين ملؤشـرات املؤمتـرات رمسيـا، 
سـيتم تقدميـه إىل الـــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف دورتــه 

املوضوعية لعام ٢٠٠٢. 
وفيما يتعلق بالتوصية بقائمة حمـدودة مـن املؤشـرات،  - ١٥
فـإن اللجنـــة اإلحصائيــة أمامــها فيمــا يبــدو اختيــارات ثالثــة 
أساسا: وهي االختيار ١: إذا رأت اللجنة أا غري قادرة علـى 
تقــدمي أي توصيــــة فيمـــا يتعلـــق بقائمـــة حمـــددة إىل الـــس 
االقتصادي واالجتماعي عندئـذ تسـتطيع أن حتصـر دورهـا يف 
ـــو تقييــم  نقـل التقييـم التقـين مـوع مؤشـرات املؤمتـرات، وه
سيتضمن بعض مؤشرات أوجـه القـوة والضعـف النسـبية الـيت 
تتسـم ـا خمتلـف املؤشـرات. وهـذا االختيـار سـيجنب اللجنــة 
عملية االختيار الصعب، إال أنه قـد ال يرضـي الـس، خاصـة 
وأنه يساوره قلق إزاء زيادة العبء على البلدان. االختيـار ٢: 
ميكن للجنة، بدال من حتديد جمموعة أساسـية جديـدة، اختيـار 
جمموعة قائمة واستعراضها استعراضا نقديا واالسـتفادة منـها. 
ومن بني العناصر املرشحة ملثل هذا النهج جمموعة احلــد األدىن 
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للبيانـــات االجتماعيـــة الوطنيـــة أو إطـــار مؤشـــرات التقييــــم 
القطــري املشــــترك أو القائمـــة األساســـية ملؤشـــرات التنميـــة 
املســـتدامة الثمانيـــة واخلمســـني الـــيت أعدـــا جلنـــــة التنميــــة 
ـــم القطــري املشــترك  املسـتدامة. ويتسـم إطـار مؤشـرات التقيي
بكونــه األوســع مــن نوعــه مــــن حيـــث املؤشـــرات اخلاصـــة 
باملؤمترات، ولكنه يفتقر ملشروعية املشـاركة القطريـة املبكـرة. 
وتتمثل امليزة العامة لالستفادة من القائمة املوجـودة يف إدمـاج 
ــــاطرة  العمــل اهلــام الســابق يف اجلــهد املبــذول وتقليــص املخ
بوجود التناقض بني القوائم املوجـودة وقائمـة جديـدة تقدمـها 
اللجنـة اإلحصائيـة. االختيـار ٣: ميكـــن للجنــة اإلحصائيــة أن 

تضع قائمة حمدودة ذاتية وأن وتوصي ا. 
وملعاجلـة مسـألة إعـداد قائمـة حمـدودة مـــن املؤشــرات  - ١٦
ســتكون مثــة حاجــة إلجيــاد جمموعــــة مـــن املعايـــري الختيـــار 
املؤشـرات املوصـى ـا. وفيمـا يلـي جمموعـة مــن املعايــري الــيت 
يقترح على اللجنة اإلحصائية النظر فيها: (أ) قدرة املؤشـرات 
علـــى قيـــاس األهـــداف الرئيســـية للمؤمتـــــرات واالســــتجابة 
للتغـريات بسـرعة؛ (ب) فعاليـة التكلفـة، مبـا يف ذلـك اهليـــاكل 
األساسية الالزمة للتصنيف املنتظم؛ (ج) مدى توافر البيانـات 
الالزمــة لعــدد كــــاف مـــن البلـــدان؛ (د) درجـــة اســـتقاللية 
املؤشـرات ضمـــن اموعــة احملــدودة. وبنــاء علــى مناقشــات 
اللجنــة يف دورــا لعــــام ٢٠٠١، يقـــترح أن تعمـــل الشـــعبة 
ـــــة مــــع الفريــــق  اإلحصائيـــة بـــاألمم املتحـــدة بصـــورة وثيق
االستشاري ألصدقاء الرئيس املعين باملؤشرات لصياغة توصيـة 

حمددة تعتمدها اللجنة يف دورا لعام ٢٠٠٢. 
وأخـريا، يحتمـل أن تنشـأ قضايـا إمنائيـة جديـدة ويتــم  - ١٧
االتفـاق الحقـا علـى بعـض األهـداف الدوليـة، وســـتكون مثــة 
حاجة الختاذ تدابري إلحراز التقدم الالزم. ويتعني على اللجنـة 
اإلحصائية أن حتدد إىل أي مدى تود أن تأخذ بزمام املبـادرة، 

 عن طريق اقتراح آليـة علـى الـس االقتصـادي واالجتمـاعي 
إلجــراء اســتعراض إحصــائي للمؤشــــرات الـــيت ســـتقترح يف 
املسـتقبل. وميكـن أن ميثـــل شــكل التقييــم التقــين للمؤشــرات 
املستخدمة حاليا اليت نوقشـت آنفـا (الفقرتـان ١٢ و ١٣) أن 
يوفــر منوذجــا لتلــك اآلليــة. وتســتطيع جلنــة التطــوع إجـــراء 
ـــن  اسـتعراض متواصـل للمؤشـرات يف دورـا املقبلـة وذلـك ع
طريق إضافة املؤشرات اجلديـدة املقترحـة إىل مصفوفـة التقييـم 

اليت وردت مناقشتها أعاله. 
 

رابعا - نقاط للمناقشة 
قد ترغب اللجنة يف تناول النقاط التالية:   - ١٨

هـــل توافـــق اللجنـــة علـــى تفســـري الشــــعبة  (أ)
اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة فيمـا يتعلـــق بــالعمل الــذي يتوقــع 

الس االقتصادي واالجتماعي أن تقوم به اللجنة؟ 
هل توافق اللجنة على برنامج العمل املقـترح  (ب)
للشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة دعما لتنفيذ قـرارات الـس 
االقتصادي واالجتماعي. وهـل توافـق اللجنـة، بوجـه خـاص، 
علـى تشـــكيل �فريــق استشــاري ألصدقــاء الرئيــس� يتــوىل 
تعيينـه رئيـس اللجنـة اإلحصائيـة ويكـون منوطـــا بــه املصادقــة 
تقنيا على مؤشرات املؤمترات وإعداد توصيات بشـأن القائمـة 
احملدودة للمؤشرات وتقدمي مقترحات لوضع آلية لالستعراض 
اإلحصائي للمؤشرات اليت ستوضع يف املسـتقبل؟ ويتوقـع مـن 
الفريـــق أن يقـــدم نتـــائج عملـــه إىل الـــدورة املقبلـــة للجنـــــة 

اإلحصائية بغرض املوافقة عليها.  
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املرفق األول 

 

ــــاعي ٢٧/٢٠٠٠ املــــــؤرخ ٢٨  ــــس االقتصــــادي واالجتم ــــرار ال ق
متــوز/يوليــه ٢٠٠٠ املعنــــون �املؤشـــرات األساســـية للتنفيـــذ واملتابعـــة 
املتكاملني واملنسقني للمؤمتـرات الرئيسـية ومؤمتـرات القمـة الـيت تعقدهـا 

 األمم املتحدة على كافة الصعد� 
إن الس االقتصادي واالجتماعي، 

ـــأن املؤشــرات  إذ يشـري إىل مقـرره ٢٩٠/١٩٩٨ املـؤرخ ٣١ متـوز/يوليـه ١٩٩٨ بش
األساسـية للتنفيـذ واملتابعـة املتكـاملني واملنســـقني للمؤمتــرات الرئيســية ومؤمتــرات القمــة الــيت 
تعقدها األمم املتحـدة يف امليدانـني االقتصـادي واالجتمـاعي وامليـادين املتصلـة مـا وإىل اجلـزء 
الثاين من قـراره ٥٥/١٩٩٩ املـؤرخ ٣٠ متـوز/يوليـه ١٩٩٩بشـأن التنفيـذ واملتابعـة املتكـاملني 

واملنسقني للمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة، 
ـــذ  حييـط علمـا بـالتقرير املرحلـي لألمـني العـام عـن املؤشـرات األساسـية للتنفي - ١
واملتابعة املتكاملني واملنسقني للمؤمترات الرئيسية ومؤمتــرات القمـة الـيت تعقدهـا األمـم املتحـدة 

على كافة الصعد(١)؛ 
يعيد تأكيد الـدور اهلـام الـذي تضطلـع بـه اللجـان الفنيـة يف املتابعـة املتكاملـة  - ٢
واملنسقة ويف تقييم تنفيذ نتائج أعمال املؤمترات الرئيسـية ومؤمتـرات القمـة الـيت تعقدهـا األمـم 

املتحدة؛ 
يعيد أيضا تـأكيد التوصيـات الـواردة يف اجلـزء الثـاين مـن قـراره ٥٥/١٩٩٩  - ٣
وأمهية اجلهود الوطنية الرامية إىل بناء القدرات اإلحصائية يف مجيع البلدان، وذلك بعـدة طـرق 
من بينها التدريب يف اال اإلحصائي، كما يعيد تأكيد أمهيـة تقـدمي الدعـم الـدويل الفعـال يف 

هذا السياق للبلدان النامية؛ 
حيث البلدان، وبرامـج وصنـاديق األمـم املتحـدة، واألمانـة العامـة، ووكـاالت  - ٤
التمويـل الثنـائي، ومؤسسـات بريتـون وودز، ووكـاالت التمويـل اإلقليميـــة علــى العمــل معــا 
ـــة املــوارد الالزمــة وتنســيق جــهودها لدعــم بنــاء  بشـكل وثيـق لتنفيـذ هـذه التوصيـات ولتعبئ

القدرات اإلحصائية الوطنية يف البلدان النامية، ال سيما يف أقلها منوا؛ 
 __________

 .E/2000/60 (١)
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ـــم املتحــدة يف  يشـدد علـى أن املؤشـرات الـيت تسـتخدمها األمانـة العامـة لألم - ٥
سياق التنفيذ واملتابعة املنسقني واملتكاملني للمؤمتـرات الرئيسـية ومؤمتـرات القمـة الـيت تعقدهـا 
ـــها اهليئــات  األمـم املتحـدة ينبغـي وضعـها مبشـاركة كاملـة مـن مجيـع البلـدان وأن تصـادق علي

احلكومية الدولية املختصة؛ 
يدعـــو صنـــاديق األمـــم املتحـــدة وبراجمـــها، واللجـــان الفنيــــة واإلقليميــــة،  - ٦
والوكاالت املتخصصة إىل أن تبقي قيد االستعراض الطائفة الكاملة مـن املؤشـرات املسـتخدمة 
يف تقاريرها وشبكات معلوماـا علـى أن تشـارك الـدول األعضـاء يف ذلـك ويكـون هلـا حريـة 
التصرف بصورة تامة جتنبا لالزدواجية، ولكفالة شفافية تلك املؤشرات واتساقها وموثوقيتها؛ 
يطلـب إىل اـالس التنفيذيـة لصنـاديق األمـم املتحـدة وبراجمـها أن تقـوم علــى  - ٧
وجه السرعة، بدعم من الشعبة اإلحصائية باألمانـة العامـة، باسـتعراض ُأطـر مؤشـرات التقييـم 

القطري املشترك وأن تقدم تقارير عنها للمجلس يف دورته املوضوعية لعام ٢٠٠١؛ 
يدعو اللجنة اإلحصائية ألن تعمل بوصفها مركـز التنسـيق احلكومـي الـدويل  - ٨
السـتعراض املؤشـــرات الــيت تســتخدمها منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنفيــذ واملتابعــة 
املتكاملني واملنسقني للمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة على كافـة 
الصعـد، والسـتعراض املنـهجيات املسـتعملة يف وضعـها، مبـا يف ذلـــك عنــد وضعــها يف ســياق 

التقييم القطري املشترك، وأن تتقدم بتوصيات بغية تيسري نظر الس فيها مستقبال؛ 
يكـرر دعوتـه للجنـة اإلحصائيـة إىل القيـام، مبسـاعدة مـن الشـعبة اإلحصائيــة،  - ٩
ويف ظل التعاون الوثيق مع اهليئات األخـرى املختصـة يف منظومـة األمـم املتحـدة مبـا فيـها جلنـة 
ـــيت جيــري  التنسـيق اإلداريـة، وعنـد االقتضـاء، منظمـات دوليـة أخـرى، باسـتعراض األعمـال ال
القيـام ـا يف جمـايل تنسـيق وترشـيد املؤشـرات األساســـية يف إطــار متابعــة املؤمتــرات الرئيســية 
ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة، بغية تيسري النظر فيها من قبل الس يف املسـتقبل، 
على أن تؤخذ يف االعتبار التام القرارات اليت اختـذت يف جلـان فنيـة وإقليميـة أخـرى، والقيـام، 
يف إطار تلك العمليــة، بتعيـني عـدد حمـدد مـن املؤشـرات املشـتركة مـن بـني املؤشـرات املقبولـة 
واملستخدمة على نطاق واسع حاليا من جانب الدول األعضاء يف األمم املتحدة، بغيـة ختفيـف 
ـــيت  عـبء تقـدمي البيانـات عـن كـاهل الـدول األعضـاء، علـى أن تؤخـذ يف االعتبـار األعمـال ال

جرى القيام ا حىت اآلن يف هذا اال؛ 
يؤكـد احلاجـة إىل وضـع املزيـد مـن املؤشـرات بشـأن وســـائل التنفيــذ لتقييــم  - ١٠

التقدم احملرز يف حتقيق أهداف املؤمترات بإجياد بيئة مؤاتية للتنمية؛ 
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حيث األمانة العامة، وخباصة الشعبة اإلحصائية، أن تعجل، بدعـم مـن اللجنـة  - ١١
الفرعية املعنية باألنشطة اإلحصائية والتابعة للجنة التنسيق اإلدارية، بتعزيز الربط الشـبكي بـني 
املؤسسـات الوطنيـة والدوليـة يف جمـال اإلحصـاءات ويف جمـال وضـع وتطبيـق مؤشـــرات متفــق 
ـــة املؤمتــرات ومؤمتــرات القمــة الــيت  عليـها يف اهليئـات احلكوميـة الدوليـة املختصـة تتعلـق مبتابع
تعقدهـا األمـم املتحـدة يف سـياق دورهـا كمركـز تنســـيق يف منظومــة األمــم املتحــدة يف هــذا 
الصدد، وكذلك لتيسـري تبـادل املعلومـات والبيانـات املتقدمـة ذات الصلـة بـني منظومـة األمـم 

املتحدة والدول األعضاء؛ 
يطلب إىل األمني العام إعداد تقرير مرحلي عن تنفيذ اجلزء الثـاين مـن القـرار  - ١٢

٥٥/١٩٩٩، وعـن تنفيـذ هـذا القـرار، لينظـر فيـه الـس يف دورتـه املوضوعيـــة لعــام ٢٠٠٢. 



1200-81667

E/CN.3/2001/16

 املرفق الثاين 
 خطة العمل املقترحة للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢ 

كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ - كانون الثاين/يناير ٢٠٠١ 
 

ستعمل الشعبة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة، بتعـاون وثيـق مـع األمانـات املسـؤولة عـن 
متابعة تنفيذ نتائج املؤمترات، على مجع �قائمة طويلة� مبؤشرات التنمية املسـتخدمة يف سـياق 
متابعـة نتـائج املؤمتـرات. وسـتقدم هـذه القائمـة إىل اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـا لعـــام ٢٠٠١ 

بوصفها وثيقة معلومات أساسية. 
 

 آذار/مارس ٢٠٠١ 
تقـوم اللجنـة اإلحصائيـة بـإقرار خطـة العمـل؛ وتشـكيل �فريـــق استشــاري ألصدقــاء 
الرئيـس� (وتقـدمي إحاطـة قصـرية ألعضـاء الفريـق احملتملـــني خــالل دورة اللجنــة إذا أمكــن)؛ 
وإجـراء مناقشـة حـول اختيـار مشـرف علـى أفرقـــة أصدقــاء الرئيــس؛ اقــتراح: يعمــل فــرادى 
األصدقــاء كمراكــز اتصــال بالنســــبة لقطاعـــات حمـــددة (كاملؤشـــرات االقتصاديـــة والبيئيـــة 

واالجتماعية والدميغرافية واملؤسسية). 
ـــع  تقـوم الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة بطلـب معلومـات/وصـف تقـين بشـأن مجي

املؤشرات من خمتلف أمانات مؤمترات األمم املتحدة. 
 نيسان/أبريل ٢٠٠١ 

تقدمي إحاطة غري رمسية ألعضاء الـس االقتصـادي واالجتمـاعي بشـأن التقـدم احملـرز 
واملقررات اليت اختذا اللجنة اإلحصائية يف دورا لعام ٢٠٠١. 

 
 حزيران/يونيه ٢٠٠١ 

تقوم الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة بتعميم مشـروع أويل للمصفوفـة علـى أصدقـاء 
الرئيـس، يتضمـن قائمـة طويلـة مـن املؤشـرات والتقييـم التقـين هلــا. وســيقوم أصدقــاء الرئيــس 
ـــة مــع أخصــائيي قطاعــهم، وتزويــد الشــعبة اإلحصائيــة بــاألمم املتحــدة  باسـتعراض املصفوف

بتعليقام حبلول آب/أغسطس ٢٠٠١. 
 

 أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ 
عقد اجتماع فريـق خـرباء أصدقـاء الرئيـس (وغـريهم مـن أخصـائيي القطاعـات ذوي 
ـــل األهــداف يف: (أ) وضــع املصفوفــة يف صيغتــها  الصلـة) ملـدة ثالثـة أيـام يف نيويـورك. وتتمث
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النهائيــة؛ و (ب) إعــداد توصيــــة موجهـــة مـــن اللجنـــة اإلحصائيـــة إىل الـــس االقتصـــادي 
واالجتمــاعي فيمــا يتعلــق بالقائمــة احملــدودة للمؤشــرات، و (ج) اقــــتراح آليـــة الســـتعراض 

املؤشرات اليت ستقترح يف املستقبل. 
جتتمـع يف فيينـا اللجنـة الفرعيـة املعنيـة باألنشـــطة اإلحصائيــة والتابعــة للجنــة التنســيق 

اإلدارية؛ ويتم إطالعها على نتائج اجتماع فريق اخلرباء. 
تقدمي إحاطة غري رمسية ألعضاء الـس االقتصـادي واالجتمـاعي بشـأن التقـدم الـذي 

أحرزه اجتماع فريق اخلرباء وما اختذه من قرارات. 
 

 تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١ 
تعد الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة وثيقة دورة اللجنة اإلحصائية لعـام ٢٠٠٢ بنـاء 
علـى مناقشـات اجتمـاع فريـق اخلـرباء واللجنـة الفرعيـة املعنيـة باألنشـــطة اإلحصائيــة والتابعــة 

للجنة التنسيق اإلدارية. 
 

 كانون الثاين/يناير - شباط/فرباير ٢٠٠٢ 
تقوم الشعبة اإلحصائية بإعداد مشروع أويل لتقرير الـس االقتصـادي واالجتمـاعي؛ 

وتعميمه بوصفه وثيقة معلومات أساسية خالل دورة اللجنة اإلحصائية لعام ٢٠٠٢. 
 

 آذار/مارس ٢٠٠٢ 
ـــة اإلحصائيــة يف دورــا لعــام ٢٠٠٢ باعتمــاد التقييــم التقــين ملؤشــرات  تقـوم اللجن
املؤمترات؛ وتقدمي توصيات فيما خيـص القائمـة احملـدودة للمؤشـرات واقـتراح آليـة السـتعراض 

املؤشرات اليت ستقترح يف املستقبل. 
وتتـوىل الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة، يف أعقـاب دورة اللجنـة اإلحصائيـــة لعــام 
٢٠٠٢، وضـع الصيغـة النهائيـة لتقريـر الـس االقتصـادي واالجتمـــاعي بنــاء علــى مقــررات 
ـــاء الرئيــس (وغــريهم مــن  اللجنـة يف دورـا لعـام ٢٠٠٢، وذلـك بالتشـاور الوثيـق مـع أصدق

أخصائيي القطاعات ذوي الصلة). 
 

 نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
تقدمي التقرير إىل الس االقتصادي واالجتماعي. 

 

 


