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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 
  جدول األعمال املؤقت املشروح 

انتخاب أعضاء املكتب.  - ١
إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.  - ٢

اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية:  - ٣
إحصاءات املستوطنات البشرية؛  (أ)

ملحق إحصاءات العمل امللحق حبساب السياحة الفرعي؛  (ب)
اإلحصاءات اجلنسانية: التقدم احملرز يف استقصاءات استخدام الوقت؛  (ج)

فريق سيينا لإلحصاءات االجتماعية؛  (د)
اإلحصاءات االجتماعية.  (هـ)

اإلحصاءات االقتصادية:  - ٤
احلسابات القومية؛  (أ)

فريق اخلرباء املعين بإحصاءات رأس املال السهمي؛  (ب)
إحصاءات التجارة الدولية يف جمال اخلدمات؛  (ج)
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برنامج املقارنات الدولية؛  (د)
فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار؛  (هـ)

الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار؛  (و)
إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة: فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية.  - ٥

األنشطة غري املصنفة حسب ااالت:  - ٦
التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية؛  (أ)

استعراض الربامج اإلحصائيـة احلاليـة وصلتـها بالسـنوات واملناسـبات اخلاصـة  (ب)
لألمم املتحدة؛ 

تنسيق وضع مؤشرات التنمية يف سياق متابعة املؤمترات ومؤمترات القمة الـيت  (ج)
تعقدها األمم املتحدة؛ 

كتيب التنظيم اإلحصائي؛  (د)
تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن التنمية البشرية؛  (هـ)

التنميـة املنهجيـة: العـرض العـاملي املتكـامل لعمـل املنظمـات الدوليـــة يف جمــال  (و)
املنهجية اإلحصائية؛ 

متابعـة االسـتنتاجات املتفـق عليـها يف اجلـزء الرفيـــع املســتوى واجلــزء املتعلــق  (ز)
بالتنسيق من الس االقتصادي واالجتماعي ومتابعة قراراته؛ 

تنسيق وتكامل الربامج اإلحصائية؛  (ح)
املسائل الربناجمية واملسائل ذات الصلة.  (ط)

جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والثالثني للجنة.  - ٧
تقرير اللجنة عن دورا الثانية والثالثني.  - ٨

 
الشروح   

انتخاب أعضاء املكتب  - ١
وفقــا للمــادة ١٥ مــن النظــام الداخلــــي وحســـبما جـــرى عليـــه العمـــل يف اللجنـــة 
ـــس  اإلحصائيـة، يتعـني علـى اللجنـة أن تنتخـب يف أول اجتمـاع هلـا رئيسـا وثالثـة نـواب للرئي
ومقررا للعمل يف مكتبها من بداية الدورة الثانية والثالثني إىل بداية الدورة الرابعة والثالثني. 
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إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢
اقترحت اللجنة يف دورـا احلاديـة والثالثـني (نيويـورك، ٢٩ شـباط/فـرباير – ٣ آذار/ 
مارس ٢٠٠٠)(١)، بنود جدول األعمال املؤقـت والوثـائق املتعلقـة ـا، ووافـق عليـهما الـس 
االقتصــادي واالجتمــاعي يف مقــــرره ٢٢٨/٢٠٠٠. وقـــد أجريـــت يف هـــذا الشـــأن بعـــض 
التعديالت بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة. كمـا قـدم إىل اللجنـة تنظيـم مقـترح لألعمـال. 

وقد ترغب اللجنة يف إقرار جدول أعمال الدورة والتنظيم املقترح ألعماهلا. 
ويف املقرر ٢٢٨/٢٠٠٠ أحاط الـس االقتصـادي واالجتمـاعي علمـا بتقريـر اللجنـة 
وطلب إليها تقدمي توضيحات بشأن املسائل الـيت أثارهـا املراقـب عـن نيجرييـا (باسـم جمموعـة 
السـبعة والسـبعني والصـني) علـى النحـو الـوارد يف احملضـر املوجـز للجلســة احلاديــة واألربعــني 
لدورة الس املوضوعية لعـام ٢٠٠٠ (E/2000/SR.41). وسـتعرض علـى اللجنـة مذكـرة مـن 
األمانة العامة تتضمـن هـذه التوضيحـات. وقـد ترغـب اللجنـة يف تزويـد الـس بالتوضيحـات 

اليت طلبها. 
 

الوثائق 
 (E/CN.3/2001/1) جدول األعمال املؤقت املشروح

 (E/ CN.3/2001/L.1) مذكرة من األمني العام بشأن التنظيم املقترح ألعمال الدورة
 (E /CN.3/2001/L.2) مذكرة من األمني العام بشأن حالة إعداد وثائق الدورة

مذكرة من األمانة العامة تتضمن التوضيحات املتعلقة باملسائل اليت أثارها املراقب عـن نيجرييـا 
(باسم جمموعة السبعة والسبعني والصـني) أثنـاء مناقشـات الـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف 
دورته املوضوعية لعام ٢٠٠٠ خبصوص تقرير اللجنة اإلحصائية عـن دورـا احلاديـة والثالثـني 

 (E/CN.3/2001/CRP.3)
 

اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية  - ٣
 

إحصاءات املستوطنات البشرية  (أ)
سيعرض على اللجنة التقرير الـذي أعـده مركـز األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية 
عن الدور املمكن للجنة اإلحصائية يف األعمال التحضريية للـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة 
بشأن إجراء استعراض وتقييم شاملني لتنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية 
(املوئـل الثـاين). وقـد حـددت جلنـة املســـتوطنات البشــرية، بوصفــها اللجنــة التحضرييــة هلــذه 
الـدورة االسـتثنائية، اإلحصـاءات واملؤشـرات الـيت متثـل الدعامـة الرئيسـية لرصـد وتقييـم تنفيــذ 
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جـدول أعمـال املوئـل(٢). ويبـدو أن القـــدرات اإلحصائيــة املتوافــرة لــدى مكــاتب اإلحصــاء 
الوطنية تنطوي على أمهية قصوى يف إجراء تقييمـات شـاملة موثـوق ـا ألحـوال املسـتوطنات 
البشـرية واالجتاهـات املتعلقـة ـا. ويف هـذا الصـدد، يعـد مركـز األمـم املتحـــدة للمســتوطنات 
البشرية (املوئل)، بالتعاون مع الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، الطبعة السادســة مـن �موجـز 
إحصاءات املستوطنات البشرية�(٣) ، الذي ميثل مسامهة مهمة يف تقييـم تنفيـذ جـدول أعمـال 

املوئل. 
وسيتضمن التقرير أيضا التعاريف اإلحصائية املقترحة املتعلقـة بإحصـاء عدميـي املـأوى 
على حنو أكثر مالءمة. وتبين أن نطاق التعريف احلـايل أقـرب إىل الضيـق، وأنـه ال يتيـح قيـاس 
هـذه الظـاهرة بطريقـة جمديـة. وأثنـاء اجتمـاع فريـق اخلـرباء بشـأن التقريـر العـاملي الثـالث عـــن 
املسـتوطنات البشـرية، املعقـــود يف نــريويب يف الفــترة مــن ١٢ إىل ١٥ نيســان/أبريــل ١٩٩٩، 
قدمـت ورقـة اشـتملت علـى مفـهوم أكـثر مشـوال النعـدام املـــأوى. وحســب النتــائج الــيت قــد 
يسـتخلصها البحـث اجلـاري، قـد يـورد التقريـر أيضـا تعريفـات أوليـة بشـــأن ضمــان احليــازة، 

واإلدارة احلضرية الرشيدة، ومها موضوعان من موضوعات احلمالت اليت بدأها املوئل. 
وقد ترغب اللجنة يف أن تقوم مبا يلي: 

االتفـاق علـى اإلجـراءات الـيت ميكـن أن تعـزز وتدعـم تنفيـــذ جــدول أعمــال  (أ)
املوئل يف االني الرئيسيني للرصد والتقييم؛ 

كفالة الدعم الكامل جلمع إحصاءات املسـتوطنات البشـرية وزيـادة تطويرهـا  (ب)
على الصعيد الوطين وصعيد املدن؛ 

إقرار التعاريف اجلديدة املقترحة النعدام املأوى، واحليازة املضمونة، واإلدارة  (ج)
احلضرية الرشيدة. 

 
الوثائق 

مذكرة من األمني العام حييل ا التقرير الذي أعده مركز األمم املتحدة للمسـتوطنات البشـرية 
 (E/CN.3/2001/2) عن إحصاءات املستوطنات البشرية

 
ملحق إحصاءات العمل امللحق حبساب السياحة الفرعي  (ب)

سـيعرض علـى اللجنـة تقريـر أعـده املكتـب اإلحصـائي التـــابع ملنظمــة العمــل الدوليــة 
يسـتعرض، بصفـة عامـة، املفـاهيم واملبـادئ الرئيسـية الـواردة يف نظـام حســـاب العمــل ونظــام 
حساب العمل للسياحة املرتبط حبساب السياحة الفرعي. واستكماال للعمل الـذي تضطلـع بـه 
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منظمـة السـياحة العامليـة ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي واملكتـب اإلحصــائي 
للجماعات األوروبية من أجل إنشاء حساب السـياحة الفرعـي(٤) يف نظـام احلسـابات القوميـة 
لعام ١٩٩٣(٥)، أعدت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أيضا �منوذجـا للعمالـة� 
من أجل حساب الســياحة الفرعـي (حسـاب السـياحة الفرعـي – منـوذج العمالـة)(٦). ويـهدف 
نظـام حسـاب السـياحة الفرعـي – منـوذج العمالـة إىل تقـدمي إطـــار مفــاهيمي ومنــهجي يربــط 
بيانـات العمالـة األساسـية حبسـاب السـياحة الفرعـي(٧). ويرمـي تقريـر منظمـــة العمــل الدوليــة 
بشأن نظام حساب العمل، ونظام حساب العمل للسياحة إىل االستفادة من العمل املشار إليـه 
أعاله ومن العمل الذي اضطلعت به املنظمة وبعض وكاالت اإلحصاء الوطنية يف إعداد نظـام 
حسـاب العمـل. وسـيكون نظـام حسـاب العمـل للسـياحة امتـدادا حلســـاب الســياحة الفرعــي 
ومؤسسـا علـى إحصـاءات العمـل، ومت تصميمـه لتيسـري القيـام بإحصـاءات تتسـق مـع حسـاب 
السياحة الفرعي وتتيح اإلجابة عن األسئلة املتعلقــة بعـدد العمـال املشـاركني يف األنشـطة ذات 
الصلة بالسياحة وفئام؛ وكيفية توزيع تعويضات املستخدمني علـى العمـال الذيـن يضطلعـون 
بأنشطة تتعلق بالسياحة ويندرجـون يف فئـة املسـتخدمني. ولذلـك، فـإن منظـور نظـام حسـاب 
العمل للسياحة  أضيـق نطاقـا وأكـثر تركـيزا مـن منظـور احلسـاب الفرعـي للسـياحة – منـوذج 

العمالة.وقد ترغب اللجنة يف التعليق على تقرير منظمة العمل الدولية. 
الوثائق 

مذكرة من األمني العام حييل ـا التقريـر الـذي أعـده املكتـب اإلحصـائي التـابع ملنظمـة العمـل 
 (E /CN.3/2001/3) الدولية عن وضع نظام حساب العمل للسياحة

 
اإلحصاءات اجلنسانية – التقدم احملرز يف استقصاءات استخدام الوقت  (ج)

سيعرض على اللجنة تقرير األمني العـام بشـأن التقـدم احملـرز يف املشـروع الـذي تعـده 
الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة؛ بالتعاون مع برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملركـز الـدويل 
الكنـدي للبحـوث اإلمنائيـة، والـذي يرمــي إىل حتســني الطرائــق والتصنيفــات ملعاجلــة املســائل 
اجلنسانية يف قياس العمل املأجور وغـري املـأجور. وسـيتضمن التقريـر اخلطـوط العامـة املقترحـة 
إلعداد دليل عن طرائق إجراء استقصاءات استخدام الوقت. كمـا سـيتضمن ملحقـا يتمثـل يف 
التقرير الصادر عن اجتماع فريق اخلـرباء املعـين وطرائـق إجـراء اسـتقصاءات اسـتخدام الوقـت 
املعقـود يف نيويـورك يف الفـترة مـــن ٢٣ إىل ٢٧ تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٠، مبــا يف ذلــك 
تعليقاتـه علـى اخلطـوط العامـة للدليـل. وقـد ترغـب اللجنـة اإلحصائيـة يف إبـــداء رأيــها بشــأن 

اخلطوط العامة للدليل. 
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الوثائق 
تقرير األمني العام بشـأن التقـدم احملـرز يف مشـروع مراعـاة القضايـا اجلنسـانية يف قيـاس العمـل 

 (E/CN.3/2001/4) املأجور وغري املأجور
 

فريق سيينا لالحصاءات االجتماعية  (د)
سيعرض على اللجنة تقرير فريق ســيينا لالحصـاءات االجتماعيـة، الـذي حييـط اللجنـة 
بشأن االجتماعات املعقودة مؤخرا وبرنامج العمل املقترح يف املستقبل. وقد ترغب اللجنـة يف 

استعراض أهداف فريق سيينا وبرنامج عمله. 
الوثائق 

 (E/ CN.3/2001/5) ا تقرير فريق سيينا لإلحصاءات االجتماعية مذكرة من األمني العام حييل
 

اإلحصاءات االجتماعية  (هـ)
خلصت اللجنة اإلحصائية يف دورا الثالثني، إىل أنه من املفيد تعيني مراجعـي برامـج 
يكلفـون باسـتعراض بعـض الـربامج املختـارة يف جمـال األعمـال واإلحصائيـة الدوليـــة؛ ويشــمل 
ذلك تقدمي تقارير إىل اللجنة بشأن الوضع احلايل املتعلـق بـإعداد برنـامج حمـدد يف هـذا اـال، 
وبيان الفجوات القائمة وأوجه التدخل والتقدم احملرز (أو عدمه) واحتمال تغيـري حمـط التركـيز 
ـــدان حمــددة أن تعمــل  وغـري ذلـك مـن املسـائل األخـرى. وتتمثـل الفكـرة يف أن يطلـب مـن بل
كمراجعـي برامـج(٨). ويف الـدورة احلاديـة والثالثـني، رأى أعضـاء اللجنـة أنـه ميكـــن النظــر يف 
برنـامج واحـد أو برنـاجمني يف جلسـة واحـدة. وقـرر أعضـاء املكتـب أن يبـدأوا بربنـامج واحــد 
واختـاروا لذلـك برنـامج اإلحصـاءات االجتماعيـة، وطلبـوا إىل هيئـة اإلحصـاءات اهلولنديـة أن 
تقـوم بـدور مراجـع الربنـامج. وسـيعرض علـى اللجنـة تقريـر مـن هيئـة اإلحصـــاءات اهلولنديــة 
يوضح الطريقة اليت تقترحها الستعراض برنامج اإلحصاءات االجتماعيـة. وقـد ترغـب اللجنـة 

يف استعراض االقتراح واختاذ قرار بشأن الطريقة املناسبة.  
الوثائق 

مذكرة من األمني العام حييـل ـا التقريـر الـذي أعدتـه هيئـة اإلحصـاءات اهلولنديـة عـن كيفيـة 
 (E/CN.3/2001/6) استعراض برنامج اإلحصاءات االجتماعية
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اإلحصاءات االقتصادية   - ٤  
احلسابات القومية  (أ)

سـيعرض علـــى اللجنــة تقريــر فرقــة العمــل املعنيــة باحلســابات القوميــة (الداعــي إىل 
االجتمـاع: الفريـق العـامل املشـترك بـني األمانـات املعـين باحلسـابات القوميـة). وعلـى حنـو مــا 
طلبت اللجنة، حدد الفريق العامل ثالثة جماالت ينبغي دراستها أو إعادة دراسـتها للقيـام علـى 
حنو أفضل بتقييم مدى تنفيذ البلدان إلحصاءات احلسابات القومية لعام ١٩٩٣. وفيما يتعلـق 
باالني األول والثاين، ومها �التقيد مبفاهيم نظام احلسابات القومية لعـام �١٩٩٣ و �نطـاق 
احلسابات�، يقدم الفريق العامل مقترحات حمددة يف تقريـره. أمـا اـال الثـالث الـذي يتنـاول 
مسـألة �النوعيـة� فتـم بشـأنه تقـدمي بعـض املؤشـرات املبدئيـة، غـري أن األمـر يسـتدعي إجــراء 
مزيد من العمل واملناقشـة يف هـذا اـال. ويتضمـن التقريـر أيضـا بيـان حالـة املوضوعـات قيـد 
املناقشة يف اموعات املعنية باجلوانب االلكترونية ويف االجتماعات اخلاصة اليت قـد تؤخـذ يف 
االعتبـار عنـد اسـتكمال نظـام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣، مثـل معاجلـة مسـألة تراخيـــص 
اهلواتـف النقالـة. وعلـى غـرار التقـارير السـابقة، يسـتعرض الفريـق العـامل أيضـا: ��١ العـــرض 
املتكامـــــل لربنامج عمـل أعضـاء الفريـق دعمـا لتنفيـذ نظـام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣، 
��٢ قائمـة الكتيبـات واألدلـة الـيت تقـوم بإعدادهـا �أفرقـة املـدن� والكتيبـات واألدلـة املتصلــة 
باحلسابات القومية. وسيعرض على اللجنة أيضا تقريــر األمـني العـام الـذي يبـني النتـائج األوىل 
لتقييـم البلـدان (بنـاء علـى البديـل اجلديـد الـذي اقترحـه الفريـق العـامل املشـترك بـني األمانــات 
املعين باحلسابات القومية) بشأن جمايل �التقيد مبفاهيم نظام احلسـابات القوميـة لعـام �١٩٩٣ 
و �نطـاق احلسـابات�. ويعـد هـذا التقريـر بالتشـاور الوثيـق مـع اللجـان اإلقليميـة، وال ســيما 
اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية ألفريقيا اللتان اختربتا التقييم اجلديد على سـبيل 

التجربة. 
وقد ترغب اللجنة يف القيام مبا يلي:  

أن تقـرر مـا إذا كـان ينبغـي االسـتعاضة عـن التقييـم املعيـاري احلـايل بـــالتقييم  (أ) 
البديل اجلديد املقترح أو اعتباره استكماال له؛  

أن تقـدم مقترحـــات عــن الســبل الكفيلــة بتشــجيع مزيــد مــن املشــاركة يف  (ب)
اموعات املعنية باملناقشات االلكترونية؛  

أن تبـدي رأيـها بشـأن الشـروط املوضوعـــة إلصــدار األدلــة والكتيبــات الــيت  (ج)
أعدا �أفرقة املدن� بشأن احلسابات القومية؛  
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أن تعلـق علـى برنـــامج عمــل الفريــق العــامل املشــترك بــني األمانــات املعــين  (د)
باحلسابات القومية. 

الوثائق 
مذكـــرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل ـــا تقريـــر فرقـــة العمـــل املعنيـــــة باحلســــابات القوميــــة 

 (E/CN.3/20001/7)
تقرير األمني العام بشأن التقييم اجلديــد لتنفيـذ الـدول األعضـاء لنظـام احلسـابات القوميـة لعـام 

 (E/CN.3/20001/8) ١٩٩٣
فريق اخلرباء املعين بإحصاءات رأس املال السهمي  (ب)

سيعرض على اللجنة تقرير فريق اخلرباء املعين بإحصاءات رأس املـال السـهمي، الـذي 
حييـط اللجنـة بشـأن االجتماعـات املعقـودة مؤخـرا وبرنـامج العمـل املقـترح يف املسـتقبل. وقــد 

ترغب اللجنة يف استعراض أهداف فريق اخلرباء وبرنامج عمله.  
الوثائق 

مذكـرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر فريـق اخلـرباء املعـين بإحصـاءات رأس املـال الســهمي 
 (E/CN.3/2001/9)

إحصاءات التجارة الدولية يف جمال اخلدمات  (ج)
سيعرض على اللجنـة تقريـر فرقـة العمـل املعنيـة بإحصـاءات التجـارة الدوليـة يف جمـال 
اخلدمـات. وسـيعرض علـى اللجنـة أيضـا مشـروع دليـل إحصـاءات التجـارة الدوليـــة يف جمــال 

اخلدمات(٩) الستعراضه والنظر يف اعتماده. 
الوثائق 

مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير فرقة العمل املعنيـة بإحصـاءات التجـارة الدوليـة 
 (E/CN.3/2001/10) يف جمال اخلدمات

 PR OV/ST/ESA/STAT/) مشروع دليل إحصاءات التجارة الدولية يف جمال اخلدمات
 (SER.M86

 
برنامج املقارنات الدولية  (د)

سـيعرض علـى اللجنـة تقريـر أعـده البنـــك الــدويل بشــأن األعمــال واخلطــط املتعلقــة 
بربنامج املقارنات الدولية. 
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الوثائق 
مذكرة من األمني العـام حييـل ـا التقريـر الـذي أعـده البنـك الـدويل بشـأن األعمـال واخلطـط 

 (E/CN.3/2001/20) املتعلقة بربنامج املقارنات الدولية
 

فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار  (هـ)
سيعرض على اللجنة تقرير فريق أوتاوا املعـين باألرقـام القياسـية لألسـعار الـذي حييـط 
اللجنة بشأن االجتماعات اليت عقدها الفريق مؤخرا وبرنامج عمله املقـترح يف املسـتقبل. وقـد 

ترغب اللجنة يف أن تستعرض أهداف فريق اخلرباء وبرنامج عمله 
الوثائق 

مذكــرة مــن األمــني العــام حييــل ــا تقريــر فريــق أوتــاوا املعــين باألرقــام القياســية لألســـعار 
 .(E/CN.3/2001/11)

 
الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار  (و)

سيعرض على اللجنـة تقريـر الفريـق العـامل املشـترك بـني األمانـات املعـين بإحصـاءات 
ـــام القياســية  األسـعار، الـذي حييـط اللجنـة بشـأن عملـه املتعلـق بـإعداد األدلـة اإلرشـادية لألرق
ألسعار االستهالك واألرقام القياسية ألسعار اإلنتاج وبرنامج عمله املقـترح يف املسـتقبل. وقـد 

ترغب اللجنة يف أن تستعرض أعمال فريق اخلرباء وخططه وأن تعلق عليها. 
الوثائق 

مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير الفريق العامل املشترك بـني األمانـات املعـين بإحصـاءات 
 (E/CN.3/2001/12) األسعار

 
إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة: فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية  - ٥

سـيعرض علـى اللجنـة تقريـر فريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة البيئيـة الـذي يلخـص التقـــدم 
) (١٠). ويعرض برنامج  SEEA-2000) احملرز يف تنقيح نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة
عمله املقرر يف املستقبل. وقد ترغب اللجنة يف أن تستعرض عملية تنقيح نظـام احملاسـبة البيئيـة 

واالقتصادية املتكاملة ٢٠٠٠. 
الوثائق 

 (E /CN.3/2001/13) ا تقرير فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية مذكرة من األمني العام حييل
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األنشطة غري املصنفة حسب ااالت  - ٦  
التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية  (أ)

سيعرض على اللجنة تقرير من األمني العام يعطـي حملـة عامـة عـن األنشـطة املسـتكملة 
استجابة لطلب اللجنة باختاذ إجراءات يف هذا اال(١١). فثمـة تقريـر مرحلـي عـن اإلجـراءات 
املتخـذة السـتيفاء وتنقيـح التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد جلميـع األنشـــطة االقتصاديــة(١٢) 
والتصنيف املركزي للمنتجات(١٣) يرد يف مرفق التقرير ويسـتند إىل عمليـات االسـتعراض الـيت 
أكملها الفريق التقين الفرعي التـابع لفريـق اخلـرباء املعـين بالتصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـة 

الدولية واإلجراءات اليت اختذها. 
وقد ترغب اللجنة يف أن تعلق على االسـتراتيجية واإلطـار الزمـين الوارديـن يف التقريـر 
ـــع  مـن أجـل إكمـال برنـامج العمـل املقـترح السـتيفاء التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد جلمي
األنشطة االقتصادية والتصنيف املركزي للمنتجات حبلـول عـام ٢٠٠٢، والتخطيـط لعمليـات 
تنقيحـهما حبلـول عـــام ٢٠٠٧. ويطلــب إىل اللجنــة أن تعــرب عــن آرائــها بشــأن مــا يلــي: 
ــــا   (أ) اإلجــراءات الــيت اقترحــها أعضــاء الفريــق التقــين الفرعــي؛ (ب) الطــرق الــيت ُأدرج
املشاركون الرئيسيون يف تطوير التصنيفـات الدوليـة واملتعـددة اجلنسـيات يف األنشـطة املقـترح 

إكماهلا حبلول عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٧؛ (ج) التنظيم العام لربنامج العمل املقترح. 
الوثائق 

 (E /CN.3/2001/14) تقرير األمني العام عن التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية
 

ـــها بالســـنوات واملناســـبات اخلاصـــة  اســتعراض الــربامج اإلحصائيــة احلاليــة وصلت (ب)
لألمم املتحدة 

سـيعرض علـى اللجنـة تقريـر مـن األمـني العـام بشـأن السـنوات أو املناسـبات اخلاصـــة 
األربع التالية اليت ستعقد يف عام ٢٠٠٢: 

مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا؛  �١�
استعراض برنامج األمم املتحدة اجلديد للتنمية يف أفريقيا؛  �٢�

االستعراض الشامل جلدول أعمال القرن ٢١؛  �٣�
اجلمعية العاملية الثانية لكبار السن.  متابعة السنة الدولية لكبار السن:  �٤�

وسريد حتليل موجز لآلثار اإلحصائيـة احملتملـة هلـذه املناسـبات وللحالـة الراهنـة املتعلقـة بتوفـري 
اإلحصاءات ذات الصلة. وقد ترغب اللجنة يف أن تبت فيما إذا كانت سـتنظر يف تنـاول هـذه 
املسائل يف دورات مقبلة، وفيما إذا كانت ستوصي باختاذ إجراء حمدد يف سياق التحضري هلـذه 

املناسبات. 
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الوثائق 
تقريـر مـن األمـني العـام عـن الـربامج اإلحصائيـة احلاليـة وصلتـها بســـنوات ومناســبات خاصــة 

 (E/CN.3/2001/15) خمتارة لألمم املتحدة
 

تنسيق وضع مؤشرات التنمية يف ســياق متابعــة املؤمتــرات ومؤمتــرات القمــة الــيت  (ج)
تعقدها األمم املتحدة 

سـيعرض علـى اللجنـة تقريـر األمـني العـام بشـأن التطـــورات األخــرية يف جمــال وضــع 
املؤشـرات، ال سـيما املؤشـرات املتعلقـة بنتـائج مناقشـات الـس االقتصـــادي واالجتمــاعي يف 
دورتـه املوضوعيـــة لعــام ٢٠٠٠ وقــرار الــس ٢٧/٢٠٠٠. ويف الفقرتــني ٨ و ٩ مــن هــذا 
القرار أورد الس إشــارة صرحيـة إىل اللجنـة اإلحصائيـة وطلـب إليـها االضطـالع بـدور أكـثر 

نشاطا. وطلب الس إىل اللجنة أن تقوم بصفة خاصة مبا يلي:  
أن جتمـع قائمـة جبميـع املؤشـرات املسـتخدمة يف سـياق متابعـة املؤمتــرات وأن  �١�

تتثبت من صالحيتها كال على حدة؛ 
أن تعني عددا حمدودا من �املؤشرات املشتركة�.  �٢�

ولتيسري مهمة اللجنة، يتضمن التقرير قائمـة �طويلـة� مقترحـة باملؤشـرات؛ ومعايـري مقترحـة 
الستعراض املؤشرات؛ ومعايري مقترحة للقائمة �القصرية� باملؤشـرات احملـدودة. وقـد ترغـب 
ـــين  اللجنـة يف أن تقـر القائمـة الطويلـة ملؤشـرات املؤمتـرات ومعايـري اسـتعراضها علـى أسـاس تق
واختيار جمموعة حمدودة منها. وقد ترغب اللجنة أيضا يف أن تقر برنامج العمل املقترح بشـأن 
املؤشرات لعام ٢٠٠١ الذي ينتهي بإعداد تقرير يقدم إىل الس االقتصـادي واالجتمـاعي يف 

عام ٢٠٠٢. 
وسيعرض أيضا على اللجنة تقرير أعدتـه اللجنـة األوروبيـة، وصنـدوق النقـد الـدويل، 
ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، والبنـك الـدويل، بشـــأن أمهيــة اإلحصــاءات 
واملؤشرات والقدرات اإلحصائية يف البلدان، ودور مبادرة الشـراكة يف اإلحصـاءات ألغـراض 
التنميــة يف القــرن احلــادي والعشــرين (مبــادرة بــاريس للقــرن ٢١) يف دعــم بنــاء القــــدرات 
اإلحصائية يف البلدان النامية. وقد ترغب اللجنـة يف إبـداء آرائـها بشـأن الكيفيـة الـيت ميكـن أن 
تتعـاون ـا مبـادرة بـاريس للقـرن ٢١ مـع اللجنـة اإلحصائيـة مـن أجـل تنفيـذ قـــراري الــس 
ــــة املتكـــاملني  االقتصــادي واالجتمــاعي ٥٥/١٩٩٩ و٢٧/٢٠٠٠ املتعلقــني بــالتنفيذ واملتابع

واملنسقني للمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة. 
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الوثائق 
تقرير من األمني العام بشـأن أنشـطة وخطـط كـل مـن الشـعبة اإلحصائيـة واللجنـة اإلحصائيـة 

 (E/CN.3/2001/16) لدعم تنسيق املؤشرات وترشيدها
مذكرة من األمني العام حييل ا التقرير الذي أعدته اللجنـة األوروبيـة وصنـدوق النقـد الـدويل 
ـــدان االقتصــادي والبنــك الــدويل بشــأن مبــادرة الشــراكة يف  ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف املي
اإلحصــاءات ألغــراض التنميــة يف القــرن احلــادي والعشــــرين (مبـــادرة بـــاريس للقـــرن ٢١) 

 .(E/CN.3/2001/24)
 

كتيب التنظيم اإلحصائي  (د)
سـيعرض علـى اللجنـة تقريـر مـن األمـني العـــام عــن حالــة �الكتيــب املنقــح للتنظيــم 
اإلحصائي�(١٤) وخطط الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة الستخدام �الكتيب�. وقد ترغـب 

اللجنة أن تستعرض خطط استخدام �الكتيب�. 
الوثائق 

 (E/CN.3/2001/17) تقرير األمني العام عن كتيب التنظيم اإلحصائي
 

تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن التنمية البشرية  (هـ)
طلبت اللجنة يف دورا احلادية والثالثني إىل رئيسها أن يعني فريقا صغريا مـن اخلـرباء 
اإلحصائيني ليقوم، بالتعاون مع برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بـإعداد تقريـر عـن مـدى دقـة 
املعلومات اإلحصائية الـواردة يف تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩(١٥). وقد عني فريـق اخلـرباء 
ـــروض علــى اللجنــة.  املعـين، وهـو فريـق أصدقـاء رئيـس اللجنـة اإلحصائيـة، وأعـد التقريـر املع
وسيعرض على اللجنة أيضا تقرير عن هذه املسائل أعده املكتب املعـين بتقريـر التنميـة البشـرية 
يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وقد ترغب اللجنة يف أن تصدق على تقرير أصدقـاء الرئيـس 
وأن تبدي تعليقات على أعمال برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وخططـه فيمـا يتعلـق بـاجلوانب 

اإلحصائية للتقرير. 
 

الوثائق 
مذكرة من األمني العام حييل ا التقرير الـذي أعـده أصدقـاء رئيـس اللجنـة اإلحصائيـة بعنـوان 
�تقييـــــم االنتقـــــادات اإلحصائيـــــة املتعلقـــــة بتقريـــــر التنميـــــة البشـــــرية لعـــــــام �١٩٩٩ 

 (E/CN.3/2001/18)
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مذكرة من األمني العام حييـل ـا مالحظـات املكتـب املعـين بتقريـر التنميـة البشـرية يف برنـامج 
األمم املتحدة اإلمنائي على تقرير أصدقاء رئيس اللجنة اإلحصائيـة بشـأن اجلوانـب اإلحصائيـة 

 (E/CN.3/2001/19) لتقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩
 

ـــة: العـــرض العـــاملي املتكـــامل لعمـــل املنظمـــات الدوليـــة يف جمـــال  التنميــة املنهجي (و)
املنهجية اإلحصائية 

ستتلقى اللجنة تقريرا شفويا من مدير الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة بشـأن حالـة 
ـــاون وثيــق مــع  املوقـع املعـين بالتنميـة املنهجيـة علـى الشـبكة العامليـة، الـذي أنشـأته الشـعبة بتع
وكاالت أخرى يف األمم املتحدة. وسيتضمن التقرير على وجه اخلصوص تسليط الضوء علـى 
ـــر اإلحصــائيني  اجلـهود الراميـة إىل مواءمـة هـذا املوقـع مـع العـرض املتكـامل الـذي يقدمـه مؤمت
ـــن آرائــها  األوروبيـني للعمـل اإلحصـائي يف هـذه املنطقـة. وقـد ترغـب اللجنـة يف أن تعـرب ع

بشأن التقدم احملرز وأن تبدي أي اقتراحات لتحسني عرض املوقع. 
 

متابعـــة االســـتنتاجات املتفـــق عليـــها يف اجلـــزء الرفيـــع املســـتوى واجلـــزء املتعلـــق  (ز)
بالتنسيق من الس االقتصادي واالجتماعي ومتابعة قراراته 

أدرجـت اللجنـة هـذا البنـد يف جـدول األعمـال بنـاء علـى طلـــب الــس االقتصــادي 
واالجتماعي (انظر قرار الس ٥٥/١٩٩٩). وتتمثل أهدافه يف التشجيع علـى إنشـاء شـراكة 
أوثـق بـني عمـل اللجنـة وعمـل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي وتعزيـز مواءمـة عمـل اللجــان 
الوظيفيـة يف الـس االقتصـادي واالجتمـاعي. وسـتعرض علـى اللجنـة مذكـرة أعدهـــا األمــني 
العام تتضمن مقتطفات من قرارات الس االقتصادي واالجتمـاعي ذات الصلـة بعمـل اللجنـة 
واإلجراءات اليت اختذا اللجنة أو تزمع أن تتخذها. وقد ترغب اللجنـة يف أن تبـت فيمـا تـراه 

ضروريا من إجراءات. 
الوثائق 

تقرير األمني العام بشـأن عنـاصر االسـتنتاجات املتفـق عليـها يف اجلـزء الرفيـع املسـتوى واجلـزء 
املتعلق بالتنسيق من الس االقتصادي واالجتماعي ومتابعـة قراراتـه ذات الصلـة بعمـل اللجنـة 

 (E/CN.3/2001/21) اإلحصائية
 

تنسيق وتكامل الربامج اإلحصائية  (ح)
ـــة للجنــة التنســيق اإلداريــة  عقـدت اللجنـة الفرعيـة املعنيـة باألنشـطة اإلحصائيـة التابع
دورـا الرابعـة والثالثـــني يف واشــنطن، العاصمــة، يف الفــترة مــن ٢٠ إىل ٢٢ أيلــول/ســبتمرب 
٢٠٠٠. ويعـرض علـى اللجنـة تقريـر اللجنـة الفرعيـة عـن الـدورة. وقـد ترغـــب اللجنــة يف أن 
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تـأخذ بعـني االعتبـار يف املناقشـة الـيت سـتجريها يف إطـار بنـود جـــدول األعمــال ذات الصلــة، 
اآلراء الـيت أعربـت عنـها اللجنـة الفرعيـة املعنيـة باألنشـــطة اإلحصائيــة التابعــة للجنــة التنســيق 

اإلدارية يف تلك الدورة. 
وقـد أنشـــئ معــهد اإلحصــاء التــابع ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
(اليونسكو) يف أواخر عام ١٩٩٩. ويقوم املعهد حاليا بالتشاور مـع مسـتخدمي اإلحصـاءات 
ومنتجيها على الصعيد الدويل ويف داخل البلدان من أجل حتضري خطـة عملـه السداسـية املقـرر 
أن تناقش يف املؤمتر العام لليونسكو يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١ حىت يتسىن له بـدء أعمالـه 
مع مطلع عام ٢٠٠٢. وسـتعرض علـى اللجنـة مذكـرة مـن اليونسـكو توضـح فيـها خططـها. 

وقد ترغب اللجنة يف أن تعرب عن آرائها بشأن تلك اخلطط. 
الوثائق 

مذكرة من األمني العام حتيل تقريـر اللجنـة الفرعيـة املعنيـة باألنشـطة اإلحصائيـة التابعـة للجنـة 
التنســــيق اإلداريــــة عــــن دورــــا الرابعــــة والثالثــــــني، ٢٠-٢٢ أيلـــــول/ســـــبتمرب ٢٠٠٠ 

 (E/CN.3/2001/22)

مذكـرة مـن معـهد اإلحصـاء التـابع ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) 
 ( E/CN.3/2001/23) بشأن خطة العمل السداسية للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٧

 
املسائل الربناجمية واملسائل ذات الصلة  (ط)

سيعرض على اللجنة، لغـرض االسـتعراض وتقـدمي التعليقـات، برنـامج العمـل املقـترح 
للشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة لفترة السنتني ٢٠٠٢–٢٠٠٣، وقائمة اجتماعات وحلقـات 
عمل فريق اخلرباء اليت تزمع الشعبة عقدها يف عام ٢٠٠١، والتعديالت املقترحة علـى برنـامج 

العمل املعتمد لفترة السنتني ٢٠٠٠–٢٠٠١. 
الوثائق 

مذكرة من األمني العام تتضمن برنامج العمل املقترح للشعبة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة لفـترة 
 (E/CN.3/2001/CRP.1) السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣

مذكرة من األمني العام تتضمن قائمة اجتماعات وحلقـات عمـل فريـق اخلـرباء الـيت سـتعقدها 
الشعبة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة يف عـام ٢٠٠١، والتعديـالت املقترحـة علـى برنـامج العمـل 

 (E/CN.3/2001/CRP.2) املعتمد لفترة السنتني ٢٠٠٠–٢٠٠١
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جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والثالثني للجنة ومواعيد انعقادها  - ٧
وفقا للمادة ٩ من النظـام الداخلـي، سـيعرض علـى اللجنـة مشـروع جـدول األعمـال 
املؤقـت لدورـا الثالثـة والثالثـني، باإلضافـة إىل بيـان الوثـائق الـــيت ســتقدم يف إطــار كــل بنــد 
والسند التشريعي إلعدادها. وسيعرض على اللجنة كذلك اقتراح ملواعيد انعقاد الدورة الثالثـة 

والثالثني. 
واستجابة لطلبات الس االقتصادي واالجتمـاعي (انظـر قـرار الـس ٥١/١٩٩٩)، 
سيعرض على اللجنة أيضا مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات؛ وهذا املشـروع هـو تنقيـح 
– ٢٠٠٣  الــذي نظـرت فيـه اللجنـة يف دورـا احلاديـة والثالثـني  لربنامج عمل الفترة ٢٠٠٠ 
(انظــر E/CN.3/1999/L.3/Add.1). وحيتــوي املشــروع علــى تعليقــــات مـــن أعضـــاء اللجنـــة 

ويتضمن مقترحا أوليا لعام ٢٠٠٤. 
كذلـك، ويف جـهد لتعزيـز املزيـد مـن التجـانس والتنسـيق يف عمـــل اللجــان الوظيفيــة 
للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، سـتعرض علـــى اللجنــة مذكــرة تلخــص أنشــطة اللجــان 
الوظيفية ذات الصلة بعمل اللجنة اإلحصائية، وحتـدد عنـاصر برامـج العمـل املتعـددة السـنوات 

للجان الوظيفية ذات الصلة بعمل اللجنة اإلحصائية، إذا ما استصوب عمل ذلك. 
 

الوثائق 
 (E /CN.3/2001/L.3) مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والثالثني للجنة

مذكـرة مـن األمـني العـام تتضمـن مشـروع برنـامج العمـل املتعـدد السـنوات للجنـة اإلحصائيــة 
 (E/CN.3/2001/L.4) للفترة ٢٠٠٢ - ٢٠٠٤

مذكرة من األمني العـام بشـأن أنشـطة اللجـان الوظيفيـة ذات الصلـة بعمـل اللجنـة اإلحصائيـة 
 (E/CN.3/2001/L.5)

 
تقرير اللجنة عن دورا الثانية والثالثني  - ٨

قـد ترغـب اللجنـة يف اعتمـاد تقريـر أعمـال دورـا الثانيـة والثالثـني الـذي ســيقدم إىل 
الس االقتصادي واالجتماعي. 

 
الوثائق 

مشروع تقرير اللجنة عن دورا الثانية والثالثني 
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احلواشي 

انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي، ٢٠٠٠، امللحـق رقـم ٤ (E/2000/24)، الفصـل األول،  (١)
ألف. 

تقرير مؤمتر األمم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية، (املوئـل الثـاين)، اسـطنبول، ٣-١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٦،  (٢)
(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (A.97.IV.6)، الفصل األول، القرار ١، املرفق الثاين. 

 .(E.95.XVII.11 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) موعة نون، الرقم ٥ورقات إحصائية، ا (٣)
�حساب السياحة الفرعي: مراجـع منهجيـة�، (ورقـات إحصائيـة، اموعـة واو، الرقـم ٨٠)، األمـم املتحـدة  (٤)
ـــة يف امليــدان االقتصــادي واملكتــب اإلحصــائي للجماعــات  ومنظمـة السـياحة العامليـة ومنظمـة التعـاون والتنمي

األوروبية (مرتقب). 
(بروكسل/لكسمربغ، نيويورك، باريس، واشنطن العاصمة، جلنة اجلماعات األوروبية، صندوق النقـد الـدويل،  (٥)

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، األمم املتحدة، البنك الدويل، ١٩٩٣). 
�قياس دور السياحة يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي�: دليل منظمة التعاون والتنميـة يف  (٦)
امليدان االقتصادي للحسابات الفرعية والعمالة يف جمال السياحة، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

باريس، ٢٠٠٠. 
انظر املرجع نفسه، الفصل ٧، الفقرة ١.  (٧)

انظر E/CN.3/1999/23، الفقرة ١٣ (هـ)؛ والوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي، ١٩٩٩، امللحـق  (٨)
رقم ٤ (E/1999/24)، الفقرة ١٣٠ (ج). 

ورقات إحصائية، اموعة ميم، الرقم ٨٦ (منشورات األمم املتحدة، مرتقب).  (٩)
 .(A.93.XVII.12 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) موعة واو، الرقم ٦١ورقات إحصائية، ا (١٠)

انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحق رقم ٤ (E/2000/24)، الفقرة ٣٠.  (١١)
 .(E.90.XVII.11 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) موعة ميم، الرقم ٤، التنقيح ٣ورقات إحصائية، ا (١٢)

ورقــات إحصائيــة، اموعــة ميــم، الرقــــم ٧٧، الطبعـــة ١ – س (منشـــورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع  (١٣)
 .(E.98.XVII.5

 .(E.79.XVII.17 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) ،موعة واو، الرقم ٢٨ورقات إحصائية، ا (١٤)
انظـر الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتماعـي، ٢٠٠٠، امللحـق رقـم ٤ (E/2000/24)، الفقـــرة ٤٢؛  (١٥)

تقرير التنمية البشرية، يصدر سنويا عن مطبعة جامعة اكسفورد حلساب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 
 

 


