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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثانية والثالثون 
٦-٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 

البند ٢ من جدول األعمال املؤقت* 
  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى 

إيضاح للمسائل اليت أثارها املراقب عن نيجرييـا (باسـم جمموعـة الــ ٧٧ 
والصــني) خــالل مناقشــة الــس االقتصــادي واالجتمــــاعي يف دورتـــه 
ــــة عـــــن دورــا  املوضوعيـــة لعـــام ٢٠٠٠ لتقريــــر اللجنــــة اإلحصائيــ

  احلادية والثالثني 
   مذكرة من األمانة العامة 

موجز 
نظـر الـس االقتصــادي واالجتمــاعي يف دورتــه املوضوعيــة لعــام ٢٠٠٠ يف تقريــر 
اللجنـة اإلحصائيـة عـن دورـا احلاديـة والثالثـني. وأثنـاء املناقشـة، أثـار املراقــب عــن نيجرييــا 
(باسم جمموعة الـ ٧٧ والصني) مسائل تتصل باجلزء الذي يتنـاول دقـة اإلحصـاءات يف تقريـر 
التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي مـن تقريـر اللجنـة اإلحصائيـة. وقـد 
أحـاط الـس علمـا بتقريـر اللجنـة وطلـب إليـها تقـدمي إيضـــاح بشــأن املســائل الــيت أثــريت، 
حسبما ورد يف احملضر املوجز (E/2000/SR.41). ويقدم هذا التقرير إيضاحا للمسائل املثارة. 
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يف الدورة املوضوعية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي لعـام ٢٠٠٠، طلـب املراقـب  - ١
ــــ ٧٧ والصــني)، يف اجللســة ٤١ املعقــودة يف ٢٦ متــوز/يوليــه  عـن نيجرييـا (باسـم جمموعـة ال

 :(E/2000/SR.41 انظر) ٢٠٠٠، إيضاحا للمسائل التالية
اختذت اللجنة اإلحصائية قرارا بشأن املقالني املتعلقـني بتقريـر التنميـة البشـرية  (أ)
اللذيـن وزعـا بـأعداد حمـدودة، باللغـة االنكليزيـــة فقــط، علــى الوفــود الــيت حضــرت اجللســة 
املعقـودة يف ٢٩ شـباط/فـرباير ٢٠٠٠، وبالتـايل مل يطلـع العديـد مـن الوفـود والعواصـــم علــى 

املقالني قبل مناقشتهما واختاذ إجراء بشأما؛ 
مل يـدرج تقريـر التنميـة البشـرية يف جـــدول أعمــال اللجنــة مســبقا، حســبما  (ب)

يتطلبه النظام الداخلي؛ 
قـررت اللجنـة اختـاذ إجـراء بنـاء علـى ادعـاءات مؤلـف غـري معـــروف ملعظــم  (ج)
األعضاء، وقررت، دون التحقق من استنتاجات املؤلف، تعيني فريق من اخلرباء إلعـداد تقريـر 

عن دقة املعلومات اإلحصائية الواردة يف تقرير التنمية البشرية؛ 
شـارك ممثـل نيجرييـا يف دورة اللجنـة بصفتـه مراقبـا وطلـب مرتـني أن ترجـــئ  (د)

اللجنة اختاذ قرار بشأن املقالني املعنيني؛ 
اختذت اللجنة قرارا بناء على ادعاءات السيد كاسيلز الواردة يف مقالـه الـذي  (هـ)

مل تؤديه أستراليا.ونتج عن القرار اختاذ إجراء دون الرجوع إىل النظام الداخلي للمجلس؛ 
ال يعرب النص الذي اعتمدته اللجنة، حسبما ورد يف الفقرة ٤٢ من تقريرهـا،  (و)

عن مداوالت اللجنة؛ 
طلـب املمثـل أيضـا معرفـة كيفيـة متويـل فريـق اخلـرباء ومـا هـــي مــواد النظــام  (ز)

الداخلي اليت اتبعت. 
 

 إيضاح للمسائل املثارة واإلجراءات اليت اختذا اللجنة 
يف اجللسة ٤٩٨ (االفتتاحية) للدورة احلادية والثالثني للجنة، املعقودة يف ٢٩ شـباط/  - ٢
فـرباير، اقـترحت ممثلـــة أســتراليا إدراج بنــد جديــد (البنــد ١٤) يف جــدول األعمــال املؤقــت 
للــدورة، بعنــوان �تقريــر التنميــة البشــرية الصــادر عــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــــائي�. 
واعتمدت اللجنة الحقا جدول األعمال املؤقت، بصيغتـه املعدلـة شـفويا، عمـال باملـادة ٨ مـن 
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ويف اجللسـة نفسـها، أحـالت ممثلـة اسـتراليا(١) اللجنـة إىل ورقـيت املعلومـــات األساســية  - ٣
اللتني أعدمها إيان كاسيلز(٢)(٣)، واللتني أتيحتا باللغـة االنكليزيـة فقـط ووضعتـا علـى طـاولتني 
يف مؤخـرة قاعـة االجتمـاع. وكـانت اللجنـة قـد قدمـت يف العديـد مـن املناســـبات يف املــاضي 
ورقات معلومات أساسية عن مواضيع خمتلفة يف جدول أعماهلـا باللغـة االنكليزيـة فقـط، وهـو 

ما ميثل املمارسة املتبعة للجنة. 
وفـــي جلستهـــا ٥٠٢، املعقـــودة صبـاح اخلميـس، ٢ آذار/مـارس، نظـرت اللجنــة يف  - ٤
البند ١٤، املعنون �تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي�. وأدىل 
املراقـب عـن كنـدا ببيـان وتـال نصـا ملشـروع مقـترح ترجـــم شــفويا إىل كــل اللغــات الرمسيــة 
األخرى ووزع النص علــى اللجنـــة، باللغــــة االنكليزيـة فقـط. وقــــد أتيـح النـص للجنـة قبـل 
٢٤ ساعة من اختاذ اإلجراء. وأيد العديد من األعضاء واملراقبني مشـروع املقـترح الـذي قدمـه 
املراقـب عـن كنـدا (تطبيقـا للمـادة ٦٩ مـن النظـام الداخلـي بشـأن مشـاركة غـري األعضـــاء يف 

اللجنة) يف حني أعرب أعضاء ومراقبون آخرون عن حتفظات واقترحوا إدخال تنقيحات. 
وأدىل أمـني اللجنـــة ببيـــان يتعلــــق بإجــــراءات تقـدمي املقترحـــات إىل اللجــان الفنيــة  - ٥
(املـادة ٥٢) وأبلـغ اللجنـة أـا إذا رغبـت يف مواصلـة النظـر يف مشـروع املقـترح، ينبغـي علــى 
الوفـود املهتمـة بـاألمر أن تنـاقش النـص يف مشـاورات غـري رمسيـة مـع املراقـب عـــن كنــدا وأن 
تسعى إىل التوصل التفاق بشأنه. وسيترجم النص املتفق عليه بعد ذلـك، إذا مسـح الوقـت، إىل 

كافة اللغات الرمسية (املادة ٣٢) ويقدم إىل اللجنة العتماده يف اليوم التايل. 
ــامج  وعقـد املراقـب عـن كنـدا فيمـا بعـد اجتماعـا للوفـود املهتمـة، مبـن فيـهم ممثـل برن - ٦
األمم املتحدة اإلمنائي. واتفقت اموعة على النص النـهائي الـذي سـتوصي اللجنـة باعتمـاده. 
ولكـن نظـرا لعـدم توفـر الوقـت، مل تتمكـن األمانـة العامـة مـن ترمجـة النـص إىل كافـة اللغـــات 
الرمسيـة. بيـد أنـه جتـدر مالحظـــة أن ممارســة اللجنــة املتبعــة يف املــاضي كــانت هــي النظــر يف 
النصوص واعتمادها باللغة االنكليزية فقط إذا مل يسمح الوقت بترمجتها. كما أنه مل يـثر أحـد 

من األعضاء أي اعتراض أمام اللجنة على هذه املمارسة املتبعة. 
ويف يوم اجلمعة، ٣ آذار/مارس، يف اجللسة األخرية (٥٠٣) للدورة، تال املراقـب عـن  - ٧
كندا النص النهائي وترجم شفويا إىل كافة اللغات الرمسية األخـرى ووزع يف قاعـة االجتمـاع 
باللغة االنكليزية فقط. ووافقـت اللجنـة بتوافـق اآلراء علـى إدراج النـص يف مشـروع تقريرهـا 
ـــالع علــى النــص الكــامل للمقــرر ٢٢٨/٢٠٠٠، انظــر  عـن الـدورة احلاديـة والثالثـني (لالط

املرفق). 
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وطرح أثناء املناقشة سؤال بشأن قرار اللجنة اختاذ إجـراء بشـأن املالحظـات املنشـورة  - ٨
يف الورقتني اللتني أعدمها مؤلـف (إيـان كاسـيلز) غـري معـروف ملعظـم أعضائـها، دون التحقـق 

أوال من استنتاجاته. 
وقدمت عدة وفود ومنظمات مراقبة معلومات تبني أن املسائل املثارة يف الورقتـني قـد  - ٩
طرحت من قبـل فـــي عـدة منـابر، ويرجـــع ذلـك إىل الـوراء حـىت عـام ١٩٩٠. وعلـى سـبيل 

املثال: 
ناقشـت اللجنـة الفرعيـة املعنيـة باألنشـطة اإلحصائيـــة التابعــة للجنــة التنســيق  (أ)
اإلدارية هذه الشواغل يف عام ١٩٩٠ حبضور ممثل عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ وجـرت 
مناقشة أخرى يف اللجنة الفرعية املعنية باألنشطة اإلحصائية التابعـة للجنـة التنسـيق اإلداريـة يف 
أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٩ وانعكـس ذلـك يف تقريرهـا، الـذي أصـدر مســـبقا كوثيقــة مــن وثــائق 

)؛  E/CN.3/2000/19 الدورة احلادية والثالثني للجنة اإلحصائية (انظر
أعرب الفريق العـامل خلـرباء اإلحصـاء التـابع للجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة  (ب)
آلسـيا واحمليـط اهلـادئ، يف اجتماعـه املعقـود يف تشـرين الثـاين/نوفمـــرب ١٩٩٩، عــن حتفظــات 

بالنسبة لألرقام القياسية للتنمية البشرية الواردة يف تقرير التنمية البشرية؛ 
روى ممثالن جتربتهما اخلاصة يف السنوات األخرية بصدد توجيه نظـر برنـامج  (ج)
األمـم املتحـدة اإلمنـائي إىل شـــواغلهما بشــأن البيانــات اإلحصائيــة الــواردة يف تقريــر التنميــة 

البشرية فيما يتعلق ببلديهما؛ 
وأخريا، نشرت إحدى �وثيقـيت املعلومـات األساسـية� يف العـدد الصـادر يف  (د)

كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ من جملة السكان والتنمية. 
وفضـال عـن ذلـك، خـالل مناقشـــة املســألة، رأت عــدة وفــود ومنظمــات مراقبــة أن  - ١٠
املسائل خطرية وأوضحت أن مثة شواغل قد أعرب عنها لبعـض سـنوات وحثـت اللجنـة علـى 
اختاذ إجراء يف الدورة احلالية بدال عن إرجائه إىل سنة أخـرى، رغمـا عـن التحفظـات اخلطـرية 
الـيت أثـريت بشـأن اختـاذ هـذا اإلجـــراء اآلن. وأوضــح برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أيضــا 

استعداده للعمل مع اللجنة بشأن املسائل املطروحة، ورغبته يف حل املسألة. 
وُأعرب عن القلق أيضـا بشـأن متويـل فريـق اخلـرباء اإلحصـائيني املشـار إليـه يف املقـرر  - ١١
٢٢٨/٢٠٠٠. بيد أنه ال بد من مالحظة أن املمارسة املتبعة للجنة متثلـت علـى مـر السـنني يف 
إنشاء خمتلـف �أفرقــة اخلـرباء� و �أصدقـاء الرئيـس� دون حتمـل املنظمـة ألي تبعـات ماليـة. 
وال تتطلـب هـذه األفرقـة تقـدمي أي خدمـــات مؤمتــرات. ويتصــل أعضــاء مثــل هــذه األفرقــة 
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ـــربيد اإللكــتروين أو الفــاكس،  ببعضـهم البعـض علـى حنـو غـري رمسـي عـن طريـق اهلـاتف أو ال
ـــد  ويعقـدون اجتماعـات علـى نفقتـهم اخلاصـة ويقدمـون تقـاريرهم إىل اللجنـة أو املكتـب. وق

طبقت نفس املمارسة املتبعة يف حالة فريق اخلرباء اإلحصائيني الصغري هذا نفسه. 
احلواشي 

خالل املناقشة اليت جرت يف الس االقتصادي واالجتماعي، أكدت املراقبة عن أستراليا أن املسألة قد طرحتها  (١)
حكومة أستراليا، ومل تطرح بصفة فردية، وقالت إن حكومتها قد أعربـت لـدى تقدميـها تقريـري كاسـيلز عـن 

قلقها إزاء اآلراء الواردة فيهما (انظر E/2000/SR.41، الفقرتان ٥٣ و ٥٨). 
ورقة عن تقرير التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٧، أعدهـا إ. كاسـيلز، نـائب رئيـس أكادمييـة العلـوم االجتماعيـة يف  (٢)

أستراليا. 
ورقـة بعنـوان �قيـاس األمـم: مقـال اسـتعراضي عـن تقريـر التنميـة البشـرية لعـــام �١٩٩٨، أعدهــا إ. كاســيلز  (٣)

ونشرت يف جملة السكان والتنمية، الد ٢٤، العدد ٤ (كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨). 
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 مرفق 
ـــة اإلحصائيــة يف دورــا احلاديــة والثالثــني املتعلــق  النـص الـذي اعتمدتـه اللجن

  بتقريــر التنميـة البشريــة الصــادر عـن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(١) 
�أحـاطت اللجنـة اإلحصائيـة علمـا يف دورـا احلاديـة الثالثـني بتقريـر إيـان كاســـيلز، 
أسـتراليا عـن تقريـر التنميـة البشـرية، دون أن تتمكـن مـن التحقـق مباشـرة مـن نتـائج التقريـــر. 
واللجنة مهتمة جدا بالتأكد من أن التقرير يستند إىل أدلة إحصائية سليمة. لذا، تطلب اللجنـة 
إىل رئيسها أن يعني فريقـا صغـريا مـن اخلـرباء اإلحصـائيني ليقـوم، بالتعـاون مـع برنـامج األمـم 
ـــر مــع  املتحـدة اإلمنـائي، بـإعداد تقريـر عـن مـدى دقـة املعلومـات اإلحصائيـة الـواردة يف التقري
التركيز على النقاط املثارة يف وثيقة غرفة االجتماع اليت أعدها السيد كاسيلز. وينبغـي للفريـق 
أن يقدم تقريره للمكتب يف موعد ال يتجاوز حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠. وتـأذن اللجنـة للمكتـب 

أن يتخذ ما يراه ضروريا من خطوات املتابعة�. 
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