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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الرابعة والثالثون 
٤-٧ آذار/مارس ٢٠٠٣ 

البند ٦ (د) من جدول األعمال املؤقت* 
اإلحصـــاءات غـــري املصنفـــة حســـب اـــال: 
متابعة قرارا الس االقتصادي واالجتماعي 

  املتعلقة بالسياسات 
قـرارات الـس االقتصـادي واالجتمـــاعي املتعلقــة بالسياســات املتصلــة 

 بعمل اللجنة اإلحصائية 
 مذكرة من األمني العام** 

موجز 
تــرد يف هــذه املذكــرة عنــاصر مقــررات الــس االقتصــادي واالجتمــــاعي املتعلقـــة 
بالسياسـات املعتمـــدة يف عــام ٢٠٠٢ واملتصلــة بعمــل اللجنــة اإلحصائيــة، مشــفوعة بتبيــان 
لإلجراءات اليت اختذا واقترحتها اللجنة وشـعبة اإلحصـاءات يف األمـم املتحـدة. وقـد ترغـب 
اللجنة يف استعراض اإلجراءات املتخذة واملقرر اختاذها. كما تقرر ما إذا كـانت مناسـبة فيمـا 

يتصل مبقررات الس املتعلقة بالسياسات. 
 

 
 

 .E/CN.3/2003/1 *
قُدم هذا التقرير متأخرا عن املوعد املتوقع لتقدميه وفقا لنظام حتديد فــترات زمنيـة لتقـدمي التقـارير، نظـرا ألن  **
الـس االقتصـادي واالجتمـاعي مل ينظـر يف تقريـر اللجنـة عـن دورـــا الثالثــة والثالثــني حــىت ١٩ كــانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠٢، أثناء دورته املوضوعية املستأنفة لعام ٢٠٠٢. 
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مؤشرات التنمية    أوال -
 اإلجراء الذي يطلبه الس 

يف مقرره ٣١١/٢٠٠٢، أحاط الس االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بتقريـر اللجنـة  - ١
اإلحصائيـة عـن دورـا الثالثــة والثالثــني(١)، والتقريــر املرحلــي لألمــني العــام عــن املؤشــرات 
األساسـية للتنفيـذ واملتابعـة املتكـاملني واملنســـقني للمؤمتــرات الرئيســية ومؤمتــرات القمــة الــيت 
تعقدها األمم املتحدة على مجيـع املسـتويات (E/2002/53)؛ وطلـب إىل اللجنـة أن تعـد تقريـرا 
شامال مستقال عــن العمـل املضطلـع بـه فيمـا يتعلـق بـالفصل السـادس، الفـرع هـاء، مـن تقريـر 
اللجنـة عـــن دورــا الثالثــة والثالثــني وعــن املؤشــرات الرئيســية للتنفيــذ واملتابعــة املتكــاملني 
ــــع  واملنســقني للمؤمتــرات الرئيســية ومؤمتــرات القمــة الــيت تعقدهــا األمــم املتحــدة علــى مجي
ـــر فيــها الــس  املسـتويات، مبـا يف ذلـك التقريـر عـن املؤشـرات املتعلقـة بوسـائل التنفيـذ، لينظ

ويصدر بشأما توجيهاته يف دورته املوضوعية لعام ٢٠٠٣. 
 

 اإلجراء الذي اختذته واقترحته اللجنة والشعبة 
تتمثل املسؤولية األساسية ذات الصلة للجنة اإلحصائية يف تنسيق مؤشرات التنميـة يف  - ٢
ســياق متابعــة املؤمتــرات الرئيســية ومؤمتــرات القمــة الــيت عقدــا األمــم املتحــدة، املشـــمولة 
بالبند ٦ (ب) من جدول أعمال الدورة احلالية �املواءمة بـني املؤشـرات وإعـداد التقـارير عـن 
التقدم احملرز حنو حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة�. وقـد اختـذت اللجنـة وشـعبة اإلحصـاءات 
E، الفقـــرات ٤-٧).  /CN.3/2003/21 بــاألمم املتحــدة بــالفعل اإلجــراء التــايل (انظـــر أيضـــا
واستجابة لقرار الـس ٢٧/٢٠٠٠، الـذي دعـا فيـه الـس، يف مجلـة أمـور، إىل االسـتعراض 
الفـين للمؤشـرات القائمـة املتعلقـة بـاملؤمترات واجلـهود املبذولـة لوضـــع جمموعــة حمــددة منــها، 
والحـظ احلاجـة إىل مـا يسـمى �وسـائل التنفيـذ� أو مؤشـــرات �الشــراكة العامليــة ألغــراض 
التنمية�؛ قبلت اللجنة، يف دورا الثانية والثالثني، هذه الدعوة اليت وجهها إليها الـس ألداء 
ـــتعراض مؤشــرات املؤمتــرات. وســعيا إىل  مهمـة مركـز التنسـيق احلكومـي الـدويل ألعمـال اس
كفالـة االسـتفادة الكاملـة مـن اخلـربة اإلحصائيـة املتوافـرة لـدى الـدول األعضـاء، عـــني رئيــس 
اللجنة فريقا استشاريا من أصدقاء الرئيس إلجراء تقييم فين متعمق جلميـع مؤشـرات مؤمتـرات 
األمم املتحدة. وعمال بوالية الس قدم الفريق االستشاري تقريـرا فنيـا مفصـال إىل اللجنـة يف 
دورا الثالثة والثالثني، عـن تقييـم للمؤشـرات اإلحصائيـة املنبثقـة عـن املؤمتـرات واجتماعـات 
القمة اليت تعقدها األمـم املتحـدة� (انظـر E/CN.3/2002/26)، الـذي يتضمـن توصيـات تتعلـق 
بوضـع قائمـة حمـدودة مـن املؤشـرات واقتراحـــات بشــأن إجيــاد آليــة لالســتعراض اإلحصــائي 
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للمؤشرات اليت توضع مستقبال. وقد نظرت اللجنة يف هذا التقريـر جنبـا إىل جنـب مـع تقريـر 
األمني العام عن تنسيق مؤشرات التنمية (E/CN.3/2002/25). وتقرير استشاري عن املؤشرات 
املتعلقة بوسائل التنفيذ. وباالستناد إىل تقرير أصدقاء الرئيس واملقررات الـيت اختذـا اللجنـة يف 
ـــرا للمجلــس عــن املؤشــرات األساســية للتنفيــذ  دورـا الثالثـة والثالثـني، أعـدت الشـعبة تقري
واملتابعـة املتكـاملني واملنسـقني لنتـائج املؤمتـرات الرئيسـية ومؤمتـرات القمـة الـيت تعقدهـا األمـــم 

 .(E/2002/53) املتحدة على مجيع املستويات
وسيعرض على اللجنة كورقة معلومات أساسـية مشـروع للتقريـر الـذي طلبـه الـس  - ٣
يف مقـرره ٣١١/٢٠٠٢. وقـد ترغـب اللجنـة يف التعليـق علـى هــذا املشــروع وتقــرر العمليــة 

املناسبة لالنتهاء من التقرير املوحد لتقدميه للمجلس يف دورته املوضوعية لعام ٢٠٠٣. 
  

ــــة  تعميــم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف مجيــع سياســات وبرامــج منظوم ثانيا -
 األمم املتحدة 

 اإلجراء الذي يطلبه الس 
دعـا الـس، يف قـراره ٢٣/٢٠٠٢ هيئاتـــه الفرعيــة إىل تكثيــف جــهودها مــن أجــل  - ٤
مراعاة املنظورات اجلنسانية يف أعماهلا؛ ودعا هيئاته الفرعية أيضا إىل مواصلة جـهودها الراميـة 
ـــا املواضيعيــة يف برامــج عملــها املتعــددة  إىل معاجلـة املنظـورات اجلنسـانية فيمـا يتصـل بالقضاي
السنوات أو فيما يتصل باملواضيع السـنوية؛ ودعـا مكـاتب هيئاتـه الفرعيـة إىل النظـر يف أفضـل 
السـبل الـيت ميكـن اتباعـها لتسـهيل إجـــراء مناقشــات تتعلــق بنــوع اجلنــس بصــورة حمــددة يف 
أعماهلا؛ وشجع هيئاته الفرعية على زيادة تعاوـا مـع جلنـة وضـع املـرأة، وشـجع اللجنـة علـى 

مواصلة جهودها الرامية إىل إبراز املنظورات اجلنسانية يف عمل الس وهيئاته الفرعية. 
 

 اإلجراء الذي اختذته واقترحته اللجنة والشعبة 
يتجلى تعميم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف طائفـة مـن املؤشـرات اإلمنائيـة الـيت نظـرت  - ٥
فيـها اللجنـة يف سـياق متابعـة إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة ومتابعـة املؤمتـرات الرئيســـية 
ومؤمترات القمة اليت عقدا األمم املتحدة، واملشمولة بـالبند ٦ (ب) مـن جـدول أعمـال هـذه 
الدورة (انظر E/CN.3/2003/21). والشـعبة مسـؤولة عـن تنسـيق عمليـة مجـع البيانـات املتعلقـة 
ـــات املقدمــة مــن الشــعبة بيانــات  مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة. وتتضمـن قـاعدة البيان

موزعة قدر اإلمكان حسب اجلنس. 
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مواصلة تعزيز الس االقتصادي واالجتماعي   ثالثا -
 اإلجراء الذي يطلبه الس 

قرر الس، يف الفقرات ١٣ و ١٩ و ٢١ من اسـتنتاجاته ١/٢٠٠٢ املتفـق عليـها يف  - ٦
اجلـزء املتعلـق بالتنسـيق مـن دورتـه املوضوعيـة لعـام ٢٠٠٢ بشـأن موضــوع �مواصلــة تعزيــز 
الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، باالعتمـــاد علــى مــا حققــه مؤخــرا مــن إجنــازات، بغــرض 
مساعدته على إجناز الـدور املسـند إليـه يف ميثـاق األمـم املتحـدة علـى النحـو الـوارد يف إعـالن 
األمم املتحدة بشأن األلفية�، أنـه فيمـا يتعلـق مبتابعـة املؤمتـرات ومؤمتـرات القمـة الـيت تعقدهـا 
األمم املتحدة، سيواصل الس ضمان حتقق املواءمة والتنسـيق واالتسـاق بـني جـداول أعمـال 
وبرامـج عمـل اللجـان الفنيـة مـن خـالل تعزيـز تقسـيم أوضـح للعمـــل فيمــا بينــها، وتزويدهــا 
بتوجيه أوضح يف جمال السياسات. وسيمكّن هذا التوجيـه الـس وهيئاتـه الفرعيـة مـن العمـل 
ــــز أدوارهـــا  كنظــام مــترابط الســتعراض التقــدم. ويتعــني علــى اللجــان الفنيــة مواصلــة تعزي
كمنتديات رئيسية ملتابعة واسـتعراض اخلـرباء للمؤمتـرات ومؤمتـرات القمـة الـيت تعقدهـا األمـم 
املتحـدة. ودعـا الـس جلانـه الفنيـة إىل املسـامهة مبدخــالت يف املوضــوع العــام جلزئــه املتعلــق 
بالتنسيق وجزئه الرفيع املستوى، حسب اتصاهلا مبجاالت عملـها. وينبغـي أن ينظـر يف النتـائج 
الـيت تتوصـل إليـها اللجـان الفنيـة يف اجلـزء العـام مـن دورات الـس املوضوعيـة، علـــى أســاس 
تقاريرهـا، فضـال عـن التقريـر املوحـد عـن أعماهلـا، والـذي يتعـني أن حيـدد مسـائل السياســات 
الشـاملة للقطاعـات، والثغـرات/جمـاالت التداخـل، وجمـاالت التكـامل والتعـاون، ويركــز علــى 
املسائل الفنية، ويسلط الضوء على مسائل التنسيق الـيت تتطلـب اهتمـام الـس يف إطـار جزئـه 
املتعلق بالتنسيق. ودعا الس أعضاءه، وجهازه الفرعي، واألمانة العامة، إىل بـذل جـهد أكـرب 
من أجل كفالة حتقق املزيد من االتساق العـام فيمـا بـني التقـارير املطلوبـة والتقـارير الـيت تقـدم 
إىل الس، وتبسيط وثائقه. واألمانة مدعـوة إىل تقـدمي تقـارير موحـدة فيمـا يتعلـق بالواليـات 
املرتبطة ببعضها. ويتعني أن تركز تقارير اللجان الفنية على املسائل الفنيـة، وأن تسـلط الضـوء 
على مسائل التنسيق واالتساق واملواءمة اليت تتطلب اهتمام الس. وينبغـي أن يكفـل املكتـب 

واألمانة نشر النتائج اليت يتوصل إليها الس على نطاق أوسع من اجلمهور. 
 

 اإلجراء الذي اختذته واقترحته اللجنة والشعبة 
قبلـت اللجنـة يف دورـا الثانيـة والثالثـني دعـوة الـس إىل أن تعمـل كمركـز تنســـيق  - ٧
حكومـي دويل السـتعراض مؤشـرات املؤمتـرات وأن تعتـرب هـذا العمـل مبثابـة فرصـــة للــترحيب 

باإلسهام خبربا التقنية يف املناقشة اجلارية بشأن املؤشرات(٢). 
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وسعيا للنهوض بالتعاون يف جمال عمل اللجان الفنية، تواصل اللجنة النظـر يف املسـائل  - ٨
ـــة  الشـاملة لعـدة قطاعـات. وسـيعرض علـى اللجنـة تقريـر األمـني العـام عـن أنشـطة جلنـة التنمي
). وتقرير األمـني  E/CN.3/2003/32) االجتماعية وآثارها احملتملة على أعمال اللجنة اإلحصائية
العـام عـن مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة وآثـاره احملتملـة يف أعمـال اللجنـة اإلحصائيـــة 

 .(E/CN.3/2003/33)

ويف متوز/يوليه ٢٠٠٢، عقد رؤساء اللجان الفنية اجتماعا حضره ممثلو الشعبة بصفـة  - ٩
مراقبني. وعقد بعد ذلك اجتماع مناقشة لرؤساء اللجان الفنيـة التابعـة للمجلـس، أدىل خاللـه 
الزلو مولنار ببيان تاماس ميالر، رئيس املكتب اإلحصائي املركزي اهلنغـاري، ورئيـس اللجنـة 

اإلحصائية. 
 

مسـامهة تنميـة املـوارد البشـرية، مبـا يف ذلـك جمـاال الصحـــة والتعليــم، يف  رابعا -
 عملية التنمية 

 اإلجراء الذي يطلبه الس 
اعتمـد الـس يف دورتـه املوضوعيـة لعـام ٢٠٠٢ اإلعـالن الـــوزاري املتعلــق مبســامهة  - ١٠

تنمية املوارد البشرية، مبا يف ذلك جمايل الصحة والتعليم، يف عملية التنمية. 
 

 اإلجراء الذي اختذته واقترحته اللجنة والشعبة 
يعترب عمل اللجنة فيما يتعلق باملواءمة بني املؤشرات وإعداد التقارير عن التقدم احملـرز  - ١١
ـــال، عمــال  حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة واملشـمول بـالبند ٦ (ب) مـن جـدول األعم

متسما باألمهية (انظر E/CN.3/2003/21) يف هذا الصدد. 
 

ويشـكل بنـاء القـدرات اإلحصائيـة، مبـــا يف ذلــك تنميــة املــوارد البشــرية مــن خــالل  - ١٢
حلقات العمل والدورات الدراسية، جانبا هاما من العمل الربناجمي الـذي تضطلـع بـه الشـعبة. 
وقـد أولـت الشـعبة اهتمامـا مـتزايدا يف األعـوام األخـرية مليـدان اإلدارة، وعلـى اخلصـوص مـــن 
خـالل تنقيـح منشـورها تشـغيل وتنظيـم وكالـة إحصائيـة (جيـري حاليـا حتريـر التنقيـح الثــالث، 
وهنـــــــاك نســـــــخة غـــــــري حمـــــــررة متاحـــــــة علـــــــى اإلنـــــــترنت يف العنـــــــوان التــــــــايل: 
(http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/statorg.htm) وعقد حلقات عمـل شـىت املتعلقـة 

مبسائل اإلدارة طوال العامني املاضيني. وفضال عن ذلـك، ناقشـت اللجنـة باسـتفاضة موضـوع 
بنـاء القـدرات اإلحصائيـة يف دورـا الثالثـة والثالثـني وسـتناقش هـذا املوضـوع مـرة أخــرى يف 
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دورا احلالية يف إطار البند ٦ (ج) من جدول األعمـال املعنـون �بنـاء القـدرات اإلحصائيـة� 
 .(E/CN.3/2003/23 انظر)

  
املؤمتر الدويل املعين بتمويل التنمية   خامسا -

 اإلجراء الذي يطلبه الس 
اعتمد الس القرار ٣٤/٢٠٠٢ بشأن املؤمتر الدويل املعين بتمويل التنمية.  - ١٣

 
 اإلجراء الذي اختذته واقترحته اللجنة والشعبة 

نظرت اللجنة بالفعل، يف دورا الثالثة والثالثـني، يف تقريـر استشـاري عـن مؤشـرات  - ١٤
E) وتقريـر  /CN.3/2002/26) متعلقة بوسائل التنفيذ جنبا إىل جنب مـع تقريـر أصدقـاء الرئيـس
األمــني العــام عــن تنســــيق مؤشـــرات التنميـــة (E/CN.3/2002/25)، وامتثـــاال ملقـــرر الـــس 
٣١١/٢٠٠٠، سـيويل التقريـر املطلـوب أيضـا االهتمـام الواجـب باملؤشـرات املتعلقـة بوســـائل 

التنفيذ (انظر الفقرات ١-٣ أعاله). 
وفيمـا يتصـل بـالعمل اجلـاري يف قـاعدة بيانـات مؤشـرات األلفيـة، ســـتواصل الشــعبة  - ١٥
العمـل مـع خـرباء مـن املؤسسـات املاليـة العامليـة يف مجـع البيانـات املتعلقـة بـاهلدف رقـم ٨ مــن 

األهداف اإلمنائية لأللفية وهو �إقامة شراكة عاملية ألغراض التنمية�. 
 

احلواشي 

 .،(E/2002/24) الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٢، امللحق رقم ٤ (١)
انظر املرجع نفسه، ٢٠٠١، امللحق رقم ٤ (E/2001/24)، الفقرة ٤٥ (أ).  (٢)


