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اللجنة اإلحصائية 
الدورة اخلامسة والثالثون 
٢ - ٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 

البند ٦ (ح) من جدول األعمال املؤقت* 
األنشطة غري املصنفة حسب اجملال: متابعة مقررات 
  اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات 

مقررات اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي املتعلقـة بالسياسـات واملتصلـة 
 بعمل اللجنة اإلحصائية 

مذكرة من األمني العام    

موجز 
تــرد يف هــذه املذكــرة عنــاصر مقــررات اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي املتعلقــــة 
بالسياسـات املعتمـــدة يف عــام ٢٠٠٣ واملتصلــة بعمــل اللجنــة اإلحصائيــة، مشــفوعة بتبيــان 
لإلجراءات اليت اختذهتا واملقترح أن تتخذها اللجنة والشعبة اإلحصائيـة لألمـم املتحـدة التابعـة 
إلدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة. وقـد تـود اللجنـة يف اسـتعراض اإلجـراءات املتخــذة 
واملقــرر اختاذهــا وأن تقــرر مــا إذا كــانت مناســبة فيمــا يتصــــل مبقـــررات اجمللـــس املتعلقـــة 

بالسياسات. 
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٦٦٦٤٢٣-٠٣

E/CN. ٣/٢٠٠٤/٢٨

متابعة املؤمترات ومؤمترات القمة الرئيسية لألمم املتحدة   أوال -
 اإلجراءات اليت يطلبها اجمللس 

قـرر اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي، يف قـراره ٦/٢٠٠٣ املتعلـــق مبتابعــة املؤمتــرات  - ١
ومؤمتـرات القمـة الرئيسـية لألمـم املتحـــدة، اختــاذ اخلطــوات الالزمــة لتنفيــذ أحكــام اجلمعيــة 
العامة(١)، اليت “تطلب إىل كل جلنة من اللجان الفنيـة أن تـدرس أسـاليب عملـها لكـي يتسـىن 
هلا حتسني متابعتها لتنفيذ نتائج املؤمترات ومؤمترات القمة الرئيسية لألمم املتحدة، مـع التسـليم 
بأنه ليست هناك حاجة التباع هنج موحد حيث إن لكل جلنة فنية خصوصيتـها، مـع مالحظـة 
أيضا أن أساليب العمـل احلديثـة ميكـن أن تكفـل علـى حنـو أفضـل اسـتعراض التقـدم احملـرز يف 
التنفيذ على مجيع الصعد، وذلك استنادا إىل تقرير يتضمـن توصيـات يقدمـها األمـني العـام إىل 
مجيع اللجان الفنية وإىل اهليئات الفرعية ذات الصلة التابعة للمجلس االقتصـادي واالجتمـاعي 
بشأن أساليب عملها، وفقا لألحكام احملددة يف النتائج ذات الصلة واملقررات ذات الصلة الـيت 
تتخذهـا كـل هيئـة، مـع مراعـاة التقـدم الـذي أحرزتـه مؤخـرا يف هـذا الصـدد بعـــض اللجــان، 
ـــة التابعــة  وخباصـة جلنـة التنميـة املسـتدامة؛ وينبغـي للجـان الفنيـة واهليئـات األخـرى ذات الصل
ـــدم إىل اجمللــس يف موعــد ال يتجــاوز عــام ٢٠٠٥  للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، أن تق

تقارير عن نتائج هذه الدراسة”. 
 

 اإلجراءات املتخذة واملقترح اختاذها من قبل من اللجنة والشعبة 
أساليب العمل 

٢ - من املالمح املهمة ألساليب عمل اللجنة اإلحصائية أن جدول أعماهلا يتضمن بنديـن 
دائمــني بشــأن “متابعــة مقــررات اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي املتعلقــة بالسياســــيات” 
و “أنشـطة اللجـان الفنيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي وآثارهـــا احملتملــة علــى أعمــال 
اللجنة اإلحصائية” وتنظر اللجنة يف هذين البندين استنادا إىل مذكرات تعدها األمانـة العامـة. 

ومن األمثلة احلديثة هلذه املذكرات ما يلي: 
“أنشطة جلنة السكان والتنمية وجلنة التنميـة املسـتدامة وآثارهـا احملتملـة علـى  (أ)

)؛  E/CN. ٣/٢٠٠٢.L/أعمال اللجنة اإلحصائية” (٦
“أنشطة جلنة التنمية االجتماعية وجلنة التنمية املستدامة وآثارها احملتملة علـى  (ب)

)؛  E/CN. أعمال اللجنة اإلحصائية” (٣/٢٠٠٣/٣٢
“مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة وآثـاره احملتملـة علـى أعمـــال اللجنــة  (ج)

)؛  E/CN. اإلحصائية” (٣/٢٠٠٣/٣٣



٦٦٦٤٢-٤٠٣

E/CN. ٣/٢٠٠٤/٢٨

“أنشــطة جلنــة التنميــة املســــتدامة وآثارهـــا احملتملـــة علـــى أعمـــال اللجنـــة  (د)
)، وهي وثيقة تعرض اآلثار املتصلة باللجنة اإلحصائية النامجـة  E/CN. اإلحصائية” (٣/٢٠٠٤/٣٢
عن توصيات الدورة احلاديـة عشـرة للجنـة التنميـة املسـتدامة بشـأن برنـامج وتنظيـم وأسـاليب 
عملــــها يف املســــتقبل، وخباصــــة برناجمــــها املتعــــــدد الســـــنوات للفـــــترة ٢٠٠٥/٢٠٠٤ - 

 .٢٠١٧/٢٠١٦
٣ - وتشـكل هـذه املذكـرات أداة مهمـة للتعـاون وتبـادل املعلومـات بـني اجمللـس وهيئاتــه 
الفرعية من جانب واللجنة اإلحصائية من جانب آخر ويوصى باملداومة علـى هـذا النـوع مـن 

تقدمي التقارير. 
.E/CN  وصـف تفصيلـي جلوانـب أخـرى ألســاليب  ٣/٢٠٠٢.L/٤ - وقـد ورد يف الوثيقـة ٥
عمـل اللجنـة اإلحصائيـة، مثـل أداء املكتـب وإعـداد برنـامج العمـل املتعـدد الســـنوات(٢) كمــا 
نظرت اللجنة يف هذه اجلوانب يف دورهتا الثالثة والثالثني. وقد تود اللجنـة تـأكيد أن أسـاليب 

العمل هذه فعالة ومناسبة للجنة اإلحصائية. 
مؤشرات التنمية 

ــة  دعـا اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف قراريـه ٥٥/١٩٩٩ و ٢٧/٢٠٠٠ “اللجن - ٥
اإلحصائية إىل أن تعمل بوصفها مركـز التنسـيق احلكومـي الـدويل السـتعراض املؤشـرات الـيت 
تستخدمها منظومة األمم املتحـدة مـن أجـل التنفيـذ واملتابعـة املتكـاملني واملنسـقني للمؤمتـرات 
ومؤمتـرات القمـة الرئيسـية لألمـــم املتحــدة”. وبنــاء علــى ذلــك، أجــرت اللجنــة اإلحصائيــة 
اســتعراضا تقنيــا مفصــال ملؤشــرات املؤمتــرات وقدمــت نتائجــه إىل اجمللــس(٣). وفضــال عــــن 
ـــاء علــى طلبــه الــوارد يف املقــرر ٣١١/٢٠٠٢، التقريــر  ذلـك، قدمـت اللجنـة إىل اجمللـس، بن

 .(٤) 
E/ ٢٠٠٣/٨٣

وال تـزال مسـألة وضـع مؤشـرات لدعـم املؤمتـرات ومؤمتـرات القمـــة الرئيســية لألمــم  - ٦
املتحدة قيد نظر اللجنة يف دورهتا احلالية اخلامسة والثالثني، وهي تنظـر حاليـا يف تقريـر أعدتـه 
.E/CN ويف تقريــر أعــده األمــني العــام عــن  جلنتـها االستشـارية املعنيـة باملؤشـــرات ٣/٢٠٠٤/٢٤
. وقـد أنشـئت آليـة اللجنـة االستشـارية  E/CN. مؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة ٣/٢٠٠٤/٢٣
ـــة  املعنيـة باملؤشـرات (الـيت تتـألف مـن ١٣ بلـدا) لتعزيـز املسـامهات الفنيـة للمكـاتب اإلحصائي

الوطنية يف مناقشة مؤشرات املؤمترات الدولية. 
ـــــة  وفيمـــا يتعلـــق باألعمـــال املقبلـــة يف جمـــال مؤشـــرات التنميـــة، يقـــترح يف الوثيق - ٧
.E/CN أن تدعو اللجنة اإلحصائية جلنتها االستشارية املعنية باملؤشرات إىل مواصلـة  ٣/٢٠٠٤/٢٤

استعراض جماالت تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت فضـال عـن املؤشـرات املتعلقـة بفـريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز. 



٦٦٦٤٢٥-٠٣
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برنامج عمل العقد ٢٠٠١–٢٠١٠ لصاحل أقل البلدان منواً  ثانيا -  
 اإلجراءات اليت يطلبها اجمللس 

اختار اجمللس موضوع “تعبئة املوارد والبيئة املواتية للقضاء على الفقر يف سـياق تنفيـذ  - ٨
برنامج عمل العقد ٢٠٠١–٢٠١٠ لصـاحل أقـل البلـدان منـوا” ليكـون موضـوع جزئـه الرفيـع 
ـــام ٢٠٠٤. والدعــوة موجهــة إىل اللجــان الفنيــة لإلســهام مبنظورهــا اخلــاص يف  املسـتوى لع

 مناقشات اجمللس. 
 اإلجراءات املتخذة واملقترح اختاذها من قبل اللجنة والشعبة 

٩ - نشرت الشعبة اإلحصائية مؤخرا الكتيـب اإلحصـائي العـاملي املتعلـق بـالبلدان الناميـة 
غري الساحلية الذي يتضمن بيانـات كـانت متاحـة يف ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠٣(٥). كمـا أجـرت 
الشـعبة مشـاورات مبدئيـة مـع مكتـب املمثـل السـامي ألقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـــري 
الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية بشأن اختيار البيانات املناسبة لرصد التقـدم احملـرز يف 

سبيل الوفاء بااللتزامات املتعهد هبا يف برنامج العمل ألقل البلدان منوا. 
ومن األنشطة اإلحصائية اهلامة األخـرى يف هـذا السـياق والـيت سـتعود أكـثر فوائدهـا  - ١٠
على أقل البلدان منوا مشـروع الشـعبة اإلحصائيـة املتعلـق بقيـاس الفقـر، الـذي سـينتهي بوضـع 
كتيب بعنوان “إحصاءات الفقر: املفاهيم واألساليب واالسـتعمال علـى صعيـد السياسـات يف 
ــــدان  عــام ٢٠٠٥”. وسيســاعد املشــروع مقــرري السياســات واخلــرباء اإلحصــائيني يف البل
األعضاء على مواجهة الطلب املتزايد على اإلحصاءات املتعلقة بالفقر واملعلومات ذات الصلـة 
عن طريق وضع نظام لقياس الفقر يتجاوب مع االحتياجات الوطنية والدوليـة للبيانـات (انظـر 

 .( E/CN. أيضا ٣/٢٠٠٤/٨
كمـا شرعـــت الشـعبة اإلحصائيـــة فــي مشـروع ممـــول مــن حســاب التنميـــة للفــترة  - ١١
٢٠٠٤–٢٠٠٦ يف منطقــة اجلماعــة االقتصاديــــة لـــدول غـــرب أفريقيـــا  لتعزيـــز القـــدرات 
اإلحصائية يف تلك املنطقة. وستعود على عدة بلـدان مـن أقـل البلـدان منـوا فوائـد مباشـرة مـن 

هذه املبادرة. 
 

مراعاة املنظور اجلنساين   ثالثا -
 اإلجراءات اليت يطلبها اجمللس 

١٢ - دعا اجمللس يف قراره ٤٩/٢٠٠٣ هيئاته الفرعية إىل زيادة تكثيف جهودها مـن أجـل 
مراعـاة املنظـورات اجلنسـانية يف أعماهلـا وإىل مواصلـة جـهودها الراميـة إىل معاجلـة املنظــورات 
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ـــربامج عملــها املتعــددة الســنوات أو فيمــا يتعلــق  اجلنسـانية فيمـا يتعلـق بالقضايـا املواضيعيـة ل
مبواضيعها السنوية، ودعا اجمللس مكاتب هيئاته الفرعيــة إىل النظـر يف أفضـل السـبل الـيت ميكـن 
اتباعـها لتسـهيل إدراج املنظـور اجلنسـاين يف أعماهلـا؛ كمـا شـجع اجمللـس هيئاتـه الفرعيـة علــى 
زيادة تعاوهنا مع جلنة وضع املــرأة. واختـار اجمللـس أيضـا موضـوع “اسـتعراض وتقييـم التنفيـذ 
على نطاق املنظومة الستنتاجات اجمللس املتفــق عليـها ٢/١٩٩٧ بشـأن تعميـم مراعـاة املنظـور 
اجلنساين يف مجيع سياسات وبرامج منظومة األمم املتحدة” ليكون أحد املوضوعـني الشـاملني 

لعدة قطاعات للجزء املتعلق بالتنسيق لعام ٢٠٠٤. 
 

 اإلجراءات املتخذة واملقترح اختاذها من قبل اللجنة والشعبة 
تظهر دالئل مراعاة املنظور اجلنساين يف جمموعة من املؤشرات اليت نظرت فيها اللجنة  - ١٣
يف سياق متابعة إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة واملؤمتـرات ومؤمتـرات القمـة الـيت عقدهتـا 
األمــم املتحــدة، والــيت يشــملها البنــد ٦ (ج) مــن جــــدول أعمـــال الـــدورة احلاليـــة (انظـــر 
). والشعبة مسؤولة عن تنسيق إعداد إحصاءات ملؤشرات األهداف اإلمنائيـة  E/CN. ٣/٢٠٠٤/٢٣

لأللفية. وتتضمن قاعدة بيانات مؤشرات األلفية اليت حتتفظ هبا الشعبة بيانـات موزعـة حسـب 
اجلنس قدر اإلمكان. 

وفيمـا يتعلـق باألنشـطة املقترحـة،  أبلـغ فريـق اخلـرباء املشـترك بـــني الوكــاالت املعــين  - ١٤
مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة اللجنـة اإلحصائيـة أن مـن بـني اجملـاالت املوصـى مبواصلــة 
العمـل فيـها حتسـني إطـار تقييـم اهلـدف املتعلــق بتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني، عــن طريــق 
استعراض قائمة املؤشرات احلالية ووضع واقتراح مؤشرات جديدة. كمـا سـتؤخذ احلاجـة إىل 
حتديـد الفـروق بـني اجلنسـني يف عمليـات قيـاس الفقـر بعـني االعتبـار يف العمـل املتعلـق بوضـــع 
مبادئ توجيهية منسقة ومتكاملة بشأن دخل األسر املعيشية والدراسـات االسـتقصائية املتعلقـة 
باالستهالك، وذلك لتوفري طريقة متساوقة وموحدة لقيـاس الفقـر تسـتخدم لألغـراض الوطنيـة 

والدولية.   
التنمية الريفية يف البلدان النامية   رابعا -

 اإلجراءات اليت يطلبها اجمللس 
اختـار اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي موضـوع “اتبـاع هنـج منسـق ومتكـامل علــى  - ١٥
نطاق منظومة األمم املتحدة لتعزيز التنمية الريفية يف البلدان النامية مع إيالء االعتبـار الواجـب 
ألقل البلدان منوا، من أجـل القضـاء علـى الفقـر والتنميـة املسـتدامة”، ليكـون املوضـوع الثـاين 
جلزئه املتعلق بالتنسيق لعام ٢٠٠٤. ودعا قرار اجلمعية العامة ٢٧٠/٥٧ باء اللجان الفنيـة إىل 
اإلسهام، من منظورها هي، يف تقييم اجمللـس للموضوعـني الشـاملني لعـدة قطاعـات املختـارين 

للجزء املتعلق بالتنسيق. 



٦٦٦٤٢٧-٠٣

E/CN. ٣/٢٠٠٤/٢٨

 اإلجراءات املتخذة واملقترح اختاذها من قبل اللجنة والشعبة 
ــــة والثالثـــني يف بنـــد جـــدول األعمـــال املتعلـــق  نظــرت اللجنــة أثنــاء دورهتــا الرابع - ١٦
باإلحصاءات الزراعية استنادا إىل تقرير شامل قدمته منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة(٦) 
يصـف التطـورات الـيت اسـتجدت مؤخـرا يف اإلحصـــاءات الزراعيــة واخلطــط املســتقبلية ذات 
الصلة. وقد أبـدت اللجنـة “دعمـها خلطـط مسـتقبلية لوضـع املنـهجيات إلحصـاءات األغذيـة 
والزراعة تشمل توسيع نطاق اإلحصاءات الزراعية، واملضـي قُدمـا باجتـاه القيـام باإلحصـاءات 
اليت تتناول الطلب، والقيام بشكل خـاص بوضـع إطـار ملفـاهيم وطرائـق جديـدة لإلحصـاءات 

الريفية”(٧). 
وفيما يتعلق بقـاعدة البيانـات املوحـدة الـيت حتتفـظ هبـا الشـعبة اإلحصائيـة، فـإن مجيـع  - ١٧
املؤشـرات الـيت ميكـن - وينطبـق عليـها - تصنيـف بياناهتـا علـى أسـاس الريـف/احلضـر، قــد مت 

عرضها على حدة بالنسبة للمناطق الريفية. 
 

احلواشي 

انظر أيضا املسودة.  (١)
انظر التقريــر املرحلـي لألمـني العـام عـن املؤشـرات األساسـية للتنفيـذ واملتابعـة املتكـاملني واملنسـقني للمؤمتـرات  (٢)

 .( E/ ومؤمترات القمة الرئيسية لألمم املتحدة على مجيع الصعد (٢٠٠٢/٥٣
“التقرير الشامل للجنة اإلحصائية عن العمل املتعلق بالفرع هاء من الفصـل السـادس مـن تقريرهـا عـن دورهتـا  (٣)
ــة  الثالثـة والثالثـني وعـن املؤشـرات األساسـية للتنفيـذ واملتابعـة املتكـاملني واملنسـقني للمؤمتـرات ومؤمتـرات القم
الرئيسية لألمم املتحدة على مجيع الصعد، مبا يف ذلك عن املؤشرات املتعلقة بوسـائل التنفيـذ”. مل يكـن اجمللـس 
االقتصادي واالجتماعي وقت إعداد هذه املذكرة قد اختذ بعد قرارا بشأن هذا التقرير، الذي قدمته إليه اللجنة 

اإلحصائية. 
اجملموعة اخلامسة، الرقم /٢٥LLDC، عدد خاص، أويل.  (٤)

 . E/CN. انظر ٣/٢٠٠٤/٨ (٥)
 . Corr. .E/CN و ١ انظر ٣/٢٠٠٣/١١ (٦)

)، الفصل الثـالث، جيـم،  E/ الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٣، امللحق رقم ٤ (٢٠٠٣/٤ (٧)
الفقرة ٦ (ب). 

 __________


