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 ٢٠٠٥الدورة السنوية لعام 
 ، نيويورك٢٠٠٥يونيه /حزيران ٢٤-١٣

  من جدول األعمال املؤقت٥البند 
   تقرير التنمية البشرية

 معلومات مستكملة عن املشاورات بشأن تقرير التنمية البشرية  
، اختـذت اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا السـابعة واخلمسـني              ٢٠٠٣ينـاير   / الثـاين  كانونيف   - ١
الذي دعت فيه اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي          ) A/RES/57/264 (٢٦٤ار  القر

 ٢٠٠٣درج يف خطة عمله السنوية اعتبـارا مـن عـام            يوصندوق األمم املتحدة للسكان إىل أن       
والغـرض مـن القـرار هـو     . بندا مستقال ضمن بنود جدول األعمال يتعلق بتقرير التنمية البشرية   

حتســني نوعيتــه ة التشــاور مــع الــدول األعضــاء بشــأن تقريــر التنميــة البشــرية بغيــة حتســني عمليــ
 . ودقته دون املساس باالستقالل يف حتريره

وعمال هبذا القرار، توجز أدناه التدابري املتخذة لتحسـني نوعيـة املشـاورات الـيت جتـرى                 - ٢
كمـا ُتقـدم تفاصـيل عـن        . ومامع الدول األعضاء ودوائر املمارسني يف جمال التنمية البشرية عم         

، وعـــن ٢٠٠٥مشـــاورة مواضـــيعية جـــرت الختيـــار موضـــوع تقريـــر التنميـــة البشـــرية لعـــام   
املشاورات غري الرمسية اليت أجراها اجمللس التنفيذي خالل مراحـل إعـداد التقريـر، وعـن بعـض                  

فافية أعمـال  املبادرات احملـددة املتصـلة باإلحصـاءات الـواردة يف التقريـر والراميـة إىل حتسـني شـ         
 . مكتب تقرير التنمية البشرية وتوافرها

ويف العام املاضي، عقد املكتـب، يف إطـار شـبكي، مشـاورة خاصـة الختيـار موضـوع                    - ٣
ومتت املناقشـة، الـيت اسـتهلتها مـديرة املكتـب، علـى مـدى شـهر واحـد يف           . ٢٠٠٥تقرير عام   

وتعتـرب شـبكة   . ة تقريـر التنميـة البشـرية   شبكة املمثلني املقـيمني التابعـة للربنـامج اإلمنـائي وشـبك      
تقرير التنمية البشرية شـبكة حـرة ومفتوحـة لكافـة املمارسـني يف ميـدان التنميـة البشـرية الـذين                      

ودارت . وتضم حاليا عددا كبريا من هؤالء املمارسني يف مجيـع أحنـاء العـامل             . يودون االنضمام 
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واعتمـد املكتـب علـى      . ات هامـة جـدا    املناقشة يف أجواء مفعمة باحليويـة وقـدمت فيهـا مسـامه           
هــذه الــدوائر املقتــدرة لإلســهام يف حتديــد املســائل الرئيســية اهلامــة يف موضــوع تقريــر التنميــة     

املعونة والتجارة واألمـن يف عـامل غـري         : إعادة هيكلة التعاون الدويل   : البشرية هلذه السنة املعنون   
 .متكافئ

س مشاورات غـري رمسيـة مـع اجمللـس التنفيـذي           وأثناء إعداد التقرير، أجرى املكتب مخ      - ٤
وركــزت املشــاورة غــري  . لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان   

، علـى تقـدمي ومناقشـة الفكـرة         ٢٠٠٤أكتوبر  / األول تشرين ٢٧الرمسية األوىل، اليت جرت يف      
 كـــانون  ٩يت جـــرت يف  وركـــزت املشـــاورة غـــري الرمسيـــة الثانيـــة، الـــ      . األساســـية للتقريـــر 

وركـزت املشـاورة غـري    . ، على تقدمي ومناقشة اخلطوط العريضة للتقرير٢٠٠٤ديسمرب  /األول
، علـى مشـاكل واسـتراتيجيات حتسـني         ٢٠٠٥فربايـر   /شـباط  ١٤الرمسية الثالثة، اليت جرت يف      
ــر  ــة الرابعــة يف   . األعمــال اإلحصــائية للتقري ــ/نيســان ٢١وســتجرى املشــاورة غــري الرمسي ل أبري

، وســتركز علــى اهليكــل النــهائي املفصــل للفصــول الــذي أدخلــت عليــه تنقيحــات بعــد ٢٠٠٥
ــالتقرير       ــق اخلــرباء االستشــاري املعــين ب ــع فري ــب وم وســتعقد . إجــراء مشــاورات داخــل املكت

 .مشاورة غري رمسية ختامية بعد استكمال صياغة الوثيقة ملناقشة رسالة التقرير
 الرمسيــة عــدد كــبري مــن أعضــاء اجمللــس التنفيــذي ومــن   وحضــر كــل املشــاورات غــري  - ٥

واعترب عدة مندوبني عملية التشاور جمدية جدا، وأعربوا عن تأييدهم القـوي            . املراقبني املهتمني 
الــيت أبــداها واســتفاد املكتــب أيضــا مــن التعليقــات البنــاءة  . ملبــدأ االســتقالل يف حتريــر التقريــر 

 .تراحاهتم يف االعتبار لدى إعداد التقريرإذ أُخذت تعليقاهتم واق. املندوبون
ويســهم نشــر التقريــر إســهاما هامــا يف إبــراز احلاجــة إىل بيانــات أكثــر دقــة للتــأثري يف     - ٦

وتكــرس ســنويا مشــاورة مواضــيعية غــري رمسيــة ملناقشــة املســائل  . مناقشــات السياســات العامــة
لة استيفاء األعمال اإلحصـائية     اإلحصائية نظرا ألمهية األعمال اإلحصائية للمكتب ورهان كفا       

، وضـع الفريـق اإلحصـائي للمكتـب         ٢٠٠٣ويف عـام    . الدقيقة يف التقرير ألعلـى املعـايري الفنيـة        
. اســتراتيجية ملواجهــة الثغــرات يف البيانــات، وحــاالت التضــارب بينــها، ومشــاكل نوعيتــها        

نفيـــذي يف أوائـــل وقُـــدمت االســـتراتيجية أثنـــاء عمليـــة املشـــاورة غـــري الرمسيـــة مـــع اجمللـــس الت 
ــدها اجمللــس      . ٢٠٠٤ عــام ــق، استحســانا، وأي ــيت أعــدها الفري ــة االســتراتيجية، ال ولقيــت ورق

 .التنفيذي والفريق التنفيذي والفريق االستشاري اإلحصائي للمكتب
ــب          - ٧ ــع املكات ــرة م ــب اتصــاالت مباش ــدأ املكت ــتراتيجية، ب ــة االس ــذ ورق ــار تنفي ويف إط

ــا مــن   ــة وغريه ــة اإلحصــائية الوطني ــة    .  الوكــاالت احلكومي ــات تلبي ــب ببعث ــو املكت ــام موظف وق
. لطلبات احلكومات، وبذلوا كل جهد ملدها بأجوبـة مباشـرة عـن الشـواغل املتعلقـة بالبيانـات                 
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وأنشـئ يف   . وشاركوا يف توفري التدريب للمكاتب القطرية للربنامج اإلمنائي وللخرباء الـوطنيني          
املعلومات أكثر توافرا وشـفافية،     كة اإلنترنت جلعل    العام املاضي موقع إحصائي جديد على شب      

وجــرى حتســني مــواد العــرض، مبــا يف ذلــك تقــدمي توضــيحات عــن التغــيريات يف دليــل التنميــة   
ــة   ــائع القطري ــة     . البشــرية وصــحائف الوق ــات الوطني وللحــد مــن حــاالت التضــارب بــني البيان

ــا مـــع وكـــاالت البيانـــات   ــا وثيقـ  الدوليـــة الـــيت تشـــارك يف  والدوليـــة، يتعـــاون املكتـــب تعاونـ
االجتماعات اإلحصائية الدولية واإلقليمية، مـن قبيـل اللجنـة اإلحصـائية التابعـة لألمـم املتحـدة                

 .وجلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية
ويلتــزم املكتــب بإعــداد التقريــر يف حيــاد وشــفافية بتشــاور كامــل وفعــال مــع الــدول      - ٨

ع التقريـر غــري املنحــاز ولضـرورة اســتخدام املــوارد   األعضـاء، مــع إيــالء االعتبـار الواجــب لطــاب  
 .بشكل مناسب

 


