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اللجنة االحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 
٥-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

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

  جدول األعمال املؤقت والشروح 
انتخاب أعضاء املكتب.  - ١

جدول األعمال املؤقت ومسائل تنظيمية أخرى.  - ٢
االحصاءات الدميغرافية واالجتماعية:  - ٣
تعدادات السكان واملساكن؛  (أ)

فريق باريس املعين بالعمل والتعويض؛  (ب)
االحصاءات الصحية؛  (ج)

فريق ريو املعين باحصاءات الفقر؛  (د)
فريق سيينا لالحصاءات االجتماعية؛  (هـ)

فريق واشنطن املعين بقياس حاالت العجز.  (و)
االحصاءات االقتصادية:  - ٤

احلسابات القومية؛  (أ)
اجتماع املائدة املستديرة املعين باستقصاءات األعمال التجارية؛  (ب)
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إحصاءات املالية احلكومية؛  (ج)
برنامج املقارنات الدولية؛  (د)

فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار؛  (هـ)
الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحصاءات األسعار؛  (و)

فريق دهلي املعين باحصاءات القطاع غري الرمسي؛  (ز)
فريق فوربرغ املعين باحصاءات اخلدمات.  (ح)

احصاءات املوارد الطبيعية والبيئة.  - ٥
بناء القدرات االحصائية.  - ٦

األنشطة غري املصنفة حسب اال:  - ٧
التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية؛  (أ)

معيار نشر البيانات اخلاصة ونظام نشر البيانات العامة؛  (ب)
ـــادرة  املعايـري العامـة املشـتركة لتبـادل وتقاسـم البيانـات والبيانـات الفوقيـة: مب (ج)

فرقة العمل املعنية بتبادل البيانات والبيانات الفوقية االحصائية؛ 
حتديد وقياس التجارة االلكترونية؛  (د)

تنسيق مؤشرات التنمية؛  (هـ)
الوفاء باالحتياجات من احصاءات التنمية البشرية؛  (و)

دليل التنظيم االحصائي؛  (ز)
نشر االحصاءات من جانب الشعبة االحصائية باألمم املتحدة؛  (ح)

متابعة مقررات الس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات؛  (ط)
تنسيق الربامج االحصائية وتكاملها؛  (ي)

املسائل الربناجمية (الشعبة االحصائية باألمم املتحدة).  (ك)
جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والثالثني للجنة ومواعيد انعقادها.  - ٨

تقرير اللجنة عن دورا الثالثة والثالثني.  - ٩
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 الشروح 
انتخاب أعضاء املكتب  - ١ 

وفقا للمــادة ١٥ مـن النظـام الداخلـي وللممارسـة السـابقة، ينبغـي أن تنتخـب اللجنـة 
ـــدأ يف  االحصائيـة، يف جلسـتها األوىل، رئيسـا، وثالثـة نـواب رئيـس، ومقـررا، لفـترة خدمـة تب

بداية الدورة الثالثة والثالثني للجنة وتنتهي يف بداية الدورة الرابعة والثالثني. 
 

إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢ 
اقترحت اللجنة بنـود جـدول األعمـال املؤقـت والوثـائق املتعلقـة ـا يف دورـا الثانيـة 
والثالثـــني (نيويـــورك، ٦-٩ آذار/مـــارس ٢٠٠١)(١) ووافـــــق عليــــها الــــس االقتصــــادي 
ـــها بالتشــاور مــع  واالجتمـاعي يف مقـرره ٢٣٠/٢٠٠١. وقـد مت إدخـال بعـض التغيـريات علي
أعضاء مكتب اللجنة. ومعروض على اللجنـة تنظيـم مقـترح للعمـل. وقـد تـود اللجنـة أن تقـر 

جدول األعمال وتنظيم العمل للدورة. 
 

الوثائق 
 (E/CN.3/2002/1) جدول األعمال املؤقت والشروح

 (E /CN.3/2002/L.1) مذكرة من األمني العام بشأن تنظيم أعمال الدورة
 (E /CN.3/2002/L.2) مذكرة من األمني العام بشأن حالة إعداد الوثائق للدورة

 
االحصاءات الدميغرافية واالجتماعية  - ٣ 

تعدادات السكان واملساكن   (أ)
سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر األمـني العـام عـن اسـتعراض برنـامج التعــدادات 
العاملية للسكان واملسـاكن لعـام ٢٠٠٠ واخلطـط املقترحـة للشـعبة االحصائيـة بـاألمم املتحـدة 
ـــود اللجنــة اســتعراض القضايــا الناشــئة يف  لعقـد التعـدادات املقبـل (٢٠٠٥-٢٠١٤). وقـد ت
تعدادات السكان واملساكن حتت العناوين اخلمسـة التاليـة: (أ) تكليـف أنشـطة التعـدادات مـع 
التكنولوجيــات املناســبة والناشــئة؛ و (ب) حتســني إدارة التعــــدادات؛ و (ج) حتقيـــق أقصـــى 
اسـتخدام منسـق للبيانـات احملصـل عليـها مـن التعـدادات ومـن الدراسـات االسـتقصائية لألســر 
املعيشية يف فترات ما بني التعـدادات ومـن السـجالت اإلداريـة؛ و (د) تطويـر وتعـهد اخلرائـط 
املرسومة ألغراض التعدادات ونظم املعلومات اجلغرافية؛ و (هـ) تنفيذ برامج نشر حتقق أقصـى 
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استخدام لنتائج التعـدادات مـن طـرف أصحـاب املصلحـة املعنيـني. وقـد تـود اللجنـة أيضـا أن 
تعلق على خطط الشعبة املقترحة للعقد. 

 
الوثائق 

تقرير األمني العـام عـن اسـتعراض برنـامج عـام ٢٠٠٠ لتعـدادات السـكان واملسـاكن 
ــــة بـــاألمم املتحـــدة لعقـــد التعـــدادات املقبـــل  واخلطــــط املقترحــة للشــعبة االحصائي

 .(E/CN.3/2002/2) (٢٠٠٥-٢٠١٤)
 

فريق باريس املعين بالعمل والتعويض   (ب)
ـــة تقريــر فريــق بــاريس املعــين بــالعمل والتعويــض عــن  سـيكون معروضـا علـى اللجن
اجتماعاته املعقودة حديثا وبرنامج عمله املقبل املقترح. وقد تود اللجنـة أن تسـتعرض برنـامج 

عمل الفريق. 
 

الوثائق 
 (E/CN.3/2002/3) ا تقرير الفريق مذكرة من األمني العام حييل

 
االحصاءات الصحية   (ج)

طلبـت اللجنـة تقريـرا مـن منظمـة الصحـة العامليـة عـــن أنشــطتها وخططــها يف ميــدان 
االحصاءات الصحية؛ وقد تود اللجنة أن تعرب عن آرائها بشأن تلك األنشطة واخلطط. 

 
الوثائق 

مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير منظمة الصحـة العامليـة عـن أنشـطتها وخططـها 
 (E/CN.3/2002/4) يف ميدان االحصاءات الصحية

 
فريق ريو املعين باحصاءات الفقر   (د)

سيكون معروضا على اللجنة تقرير فريق ريو املعين باحصـاءات الفقـر عـن اجتماعاتـه 
املعقـودة حديثـا وبرنـامج عملـه املقبـل املقـترح. وقـد تـود اللجنـة أن تسـتعرض برنـــامج عمــل 

الفريق. 
 

الوثائق 
 (E/CN.3/2002/5) ا تقرير الفريق مذكرة من األمني العام حييل
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فريق سيينا لالحصاءات االجتماعية   (هـ)
ــــن  ســيكون معروضــا علــى اللجنــة تقريــر فريــق ســيينا لالحصــاءات االجتماعيــة ع
اجتماعاته املعقودة حديثا وبرنامج عمله املقبل املقترح. وقد تود اللجنـة أن تسـتعرض برنـامج 

عمل الفريق. 
 

الوثائق 
 (E/CN.3/2002/6) ا تقرير الفريق مذكرة من األمني العام حييل

 
فريق واشنطن املعين بقياس حاالت العجز   (و)

سيكون معروضا على اللجنة تقريـر فريـق واشـنطن املعـين بقيـاس حـاالت العجـز عـن 
أهدافه وبرنامج عمله املقبل املقـترح. وقـد تـود اللجنـة أن تسـتعرض أهـداف الفريـق وبرنـامج 

عمله. 
 

الوثائق 
 (E/CN.3/2002/7) ا تقرير الفريق مذكرة من األمني العام حييل

 
االحصاءات االقتصادية  - ٤ 

احلسابات القومية   (أ)
سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر فرقـة العمـل املعنيـة باحلسـابات القوميـــة (اجلهــة 
املنظمـة: الفريـق العـــامل املشــترك بــني األمانــات املعــين باحلســابات القوميــة). وفيمــا يتعلــق 
باسـتكمال نظـام احلســـابات القوميــة؛ ١٩٩٣(٢)، ســيتضمن التقريــر معلومــات عــن أحــدث 
التوصيات املتعلقة مبعاملة تراخيص اهلواتف النقالة يف احلسـابات القوميـة، فضـال عـن مواضيـع 
أخرى جترى مناقشتها حاليا. وسيتضمن أيضـا مقترحـا إلنشـاء فريـق خـرباء استشـاريني/فريـق 
استشاري يتوىل تقدمي املشورة التقنيـة لفريـق اخلـرباء املشـترك بـني األمانـات املعـين باحلسـابات 
القومية. وألغراض التقييـم املفـاهيمي لتنفيـذ نظـام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣، سـتعرض 
على اللجنة نسخة مستكملة الستمارة االمتثال للمفاهيم؛ وخبصوص قضايا النوعيـة، سـيدرس 
التقرير املدى الذي ميكـن فيـه، ألغـراض التقييـم، اسـتخدام إطـار تقييـم نوعيـة البيانـات الـذي 
وضعه صندوق النقد الـدويل. وفيمـا يتعلـق باسـتعراض معاجلـة األصـول غـري امللموسـة، الـذي 
أوصت به اللجنة يف دورا الثانيـة والثالثـني(٣)، سـيتضمن التقريـر مقترحـا مـن الفريـق العـامل 
املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية بأن يطلب إىل فريـق اخلـرباء املعـين باحصـاءات 
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أسهم رأس املال إجراء ذلك البحث. وكما فعل يف تقارير سابقة، سيقدم الفريق العامل أيضـا 
عرضا متكامال لربامج عمل أعضائه يف دعم تنفيذ نظام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣. ويف 
إطار النقاط املطروحة للمناقشة، قد تـود اللجنـة أن تعـرب عـن آرائـها بشـأن (أ) إنشـاء فريـق 
اخلـرباء االستشـاريني/الفريـق االستشـاري لـدى الفريـق العـامل املشـــترك بــني األمانــات املعــين 
باحلسابات القومية؛ و (ب) اقتراح أن يطلب إىل فريـق اخلـرباء املعـين باحصـاءات أسـهم رأس 
املال االضطالع بـالبحث بشـأن األصـول غـري امللموسـة؛ و (ج) املقترحـات الراميـة إىل تعزيـز 
ـــة مــن أجــل تعزيــز البحــث واملناقشــة بشــأن القضايــا  عمـل جمموعـات املناقشـات االلكتروني

املفاهيمية لنظام احلسابات القومية. 
 

الوثائق 
مذكـرة مـن األمـــني العــام حييــل ــا تقريــر فرقــة العمــل املعنيــة باحلســابات القوميــة 

 (E/CN.3/2002/8)
 

اجتماع املائدة املستديرة بشأن أطر استقصاءات األعمال التجارية   (ب)
سيكون معروضا على اللجنة تقرير اجتماع املائدة املستديرة بشـأن أطـر اسـتقصاءات 
األعمال التجارية عن دوراتـه املعقـودة حديثـا وأنشـطته املكملـة ومدخـالت أخـرى، وبرنـامج 

عمله املقبل املقترح. وقد تود اللجنة أن تستعرض برنامج عمل اجتماع املائدة املستديرة. 
 

الوثائق 
 (E/ CN.3/2002/9) ا تقرير اجتماع املائدة املستديرة مذكرة من األمني العام حييل

 
إحصاءات املالية احلكومية   (ج)

سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر أعـده صنـدوق النقـد الـــدويل عــن العالقــة بــني 
إحصـاءات املاليـة احلكوميـة ونظـام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣. وسـيصف التقريـــر أيضــا 
طرائق تنفيذ دليل إحصاءات املالية احلكوميـة لعـام ٢٠٠١(٤). وقـد تـود اللجنـة أن تعلـق علـى 

العالقة املوصوفة يف التقرير والطرائق املوجزة فيه لتنفيذ الدليل. 
الوثائق 

مذكـرة مـن األمـني العـام حييـــل ــا تقريــر صنــدوق النقــد الــدويل عــن العالقــة بــني 
إحصاءات املالية احلكومية ونظام احلسابات القومية، ١٩٩٣ وعن طرائق تنفيـذ دليـل 
 .(E/ CN.3/2002/10) إحصاءات املالية احلكومية لعام ٢٠٠١ لصندوق النقد الدويل
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برنامج املقارنات الدولية   (د)
سيكون معروضا على اللجنة تقرير البنك الدويل عن وضع خطة ملشـروع شـامل مـن 
أجل تنفيذ برنامج املقارنات الدولية على الصعيد العاملي. وقد تود اللجنة أن تسـتعرض اخلطـة 

وأن تقدم توجيهات من أجل العمل يف املستقبل. 
 

الوثائق 
مذكـرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر البنـك الـدويل عـن اخلطـط للربنـامج العـــاملي 

 (E/CN.3/2002/11) للمقارنات الدولية
 

فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار   (هـ)
سيكون معروضا على اللجنة تقرير فريق أوتاوا املعـين باألرقـام القياسـية لألسـعار عـن 
اجتماعاته املعقودة حديثـا، وأنشـطته املكملـة ونواتـج أخـرى، وبرنـامج عملـه املقبـل املقـترح. 

وقد تود اللجنة أن تستعرض برنامج عمل الفريق. 
 

الوثائق 
  (E/CN.3/2002/12) ا تقرير الفريق مذكرة من األمني العام حييل

 
الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار   (و)

سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر الفريـــق العــامل املشــترك بــني األمانــات املعــين 
بإحصاءات األسعار عن التقدم احملرز يف عمله بشأن دليل األرقام القياسية ألسـعار االسـتهالك 
ودليـل األرقـام القياسـية ألسـعار اإلنتـاج، مبـا يف ذلـك االجتماعـات املعقـودة حديثـا وبرنـــامج 

العمل املقبل املقترح. وقد تود اللجنة أن تستعرض برنامج عمل الفريق العامل. 
الوثائق 

 (E /CN.3/2002/13) ا تقرير الفريق العامل مذكرة من األمني العام حييل
 

فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي   (ز)
سيكون معروضا على اللجنة تقرير فريق دهلي املعين بإحصـاءات القطـاع غـري الرمسـي 
عن اجتماعاته املعقودة حديثا، وأنشطته املكملة ونواتج أخرى، وبرنامج عمل املقبل املقـترح. 
وقد تود اللجنة أن تستعرض برنامج عمل الفريق وأن تعلق على التوصيـات الـيت مت التقـدم ـا 

يف االجتماع اخلامس للفريق بصيغتها الواردة يف تقريره. 
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الوثائق 
 (E/CN.3/2002/14) ا تقرير الفريق مذكرة من األمني العام حييل

 
فريق فوربرغ املعين بإحصاءات اخلدمات   (ح)

ـــر فريــق فوربــرغ املعــين بإحصــاءات اخلدمــات.  سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقري
وسيوجز التقرير العمل الذي أجنزه الفريق يف إطار برنامج عمله للثالث سنوات السـابقة، الـيت 
ركــز فيــها علــى العمــل بشــأن األرقــام القياســية ألســعار اإلنتــاج، وإحصــــاءات شـــركات 
املعلومـات، وتصنيـف منتجـــات وأنشــطة اخلدمــات. وســيتضمن التقريــر أيضــا عرضــا عامــا 
لربنـامج العمـل املقـترح للفريـق لفـترة الثـالث سـنوات املقبلـة. وقـد تـود اللجنـة أن تســـتعرض 

برنامج عمل الفريق. 
 

الوثائق 
 (E/CN.3/2002/15) ا تقرير الفريق مذكرة من األمني العام حييل

 
إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة  - ٥ 

نظـرا النعقـاد مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، املقـرر عقـده يف أيلـــول/ســبتمرب 
٢٠٠٢، وتقدمي احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة املنقحـة(٥) ميثـل عـام ٢٠٠٢ سـنة خاصـة 
ـــم املتحــدة يف ميــداين االحصــاءات البيئيــة واحملاســبة البيئيــة.  بالنسـبة للشـعبة اإلحصائيـة لألم
ـــة فيمــا يتعلــق بــالعمل يف هذيــن اــالني.  وسـيوجز التقريـر التطـورات احلديثـة واحلالـة الراهن
ـــة، والتدريــب،  وسـيتضمن أيضـا عرضـا عامـا لربنـامج عمـل يركـز علـى العمـل بشـأن املنهجي
والتنفيـذ، بغيـة تيسـري إنتـاج البيانـات بصـورة عاديـة يف البلـدان وحتسـني توافـر البيانـات البيئيـة 
ونوعيتـها. وقـد تـود اللجنـة أن تنظـر يف: (أ) مـا إذا كـانت توافـق علـى االســتنتاجات الــيت مت 
اخللوص إليها يف التقرير؛ و (ب) برنامج العمل املقترح للشـعبة يف ميـداين اإلحصـاءات البيئيـة 

واحملاسبة البيئية. 
وسيكون معروضا على اللجنة أيضا تقرير فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية. وسـيوجز 
التقريـر التقـدم احملـرز بشـأن املشـروع النـــهائي للمحاســبة البيئيــة واالقتصاديــة املتكاملــة لعــام 

٢٠٠٠. وقد تود اللجنة أن توافق عليه. 
 

الوثائق 
 (E /CN.3/2002/16) تقرير األمني العام عن االحصاءات البيئية واحملاسبة البيئية
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ــــل ـــا تقريـــر فريـــق لنـــدن املعـــين باحملاســـبة البيئيـــة  مذكــرة مــن األمــني العــام حيي
 (E/CN.3/2002/17)

ـــــــــــــة املتكاملــــــــــــة املنقحــــــــــــة  مشـــــــــــروع احملاســـــــــــبة البيئيـــــــــــة واالقتصادي
 (PROV/ST/ESA/STAT/SER.F/61/Rev.1)

 
بناء القدرات االحصائية  - ٦ 

سـيكون معروضـا علـــى اللجنــة تقريــر األمــني العــام الــذي يتضمــن وصفــا لعنــاصر 
القـدرات اإلحصائيـة علـى الصعيـد الوطـين وينظـر يف الظـروف الـيت جيـــب يئتــها لبنــاء هــذه 
القـدرات. وسـينظر التقريـر أيضـا يف الـدور الـذي ميكـن أن يؤديـه التعـاون التقـين مـــن جــانب 
اتمع الدويل يف دعم بناء القدرات اإلحصائية الوطنية وسيتضمن أيضا وصفـا موجـزا لـربامج 
التعاون التقين اجلاريــة للشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة. وقـد تـود اللجنـة أن تنـاقش التقريـر 

وتعلق على برنامج التعاون التقين للشعبة. 
وســيكون معروضــا علــى اللجنــة أيضــا تقريــر مرحلــي عــن أعمــال احتــــاد بـــاريس 
٢١ املايل، مبا يف ذلك برنامج االحتـاد اخلـاص حبلقـات العمـل دون اإلقليميـة، وأعمـال املتابعـة 
القطرية، والقرارات بشأن هيكل ومتويل وموقـع مقـر االحتـاد، وبرنـامج العمـل لعـامي ٢٠٠٢ 
و ٢٠٠٣ لتوسيع نطاق العمل مع االحتاد وتعميقه، وتقييم إجنازاته الذي مت اقـتراح إجرائـه يف 
عام ٢٠٠٣. وقد تـود اللجنـة أن تنظـر يف (أ) مشـاركتها يف أعمـال احتـاد بـاريس ٢١ املـايل، 
و (ب) تكييف برنامج عمل االحتاد لكي يليب نداء الس االقتصـادي واالجتمـاعي مـن أجـل 

زيادة االهتمام ببناء القدرات اإلحصائية وحتسني التنسيق بني الوكاالت. 
 

الوثائق 
 (E/CN.3/2002/18) تقرير األمني العام

مذكرة من األمني العام حييل ا تقريرا مرحليا عن أعمال احتـاد بـاريس ٢٠٠٢ املـايل 
 (E/CN.3/2002/19) بشأن تعزيز التعاون لبناء القدرات اإلحصائية

 
األنشطة غري املصنفة حسب اال  - ٧ 

التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية   (أ)
سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر األمـني العـام عـــن حالــة برنــامج العمــل بشــأن 
التصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـة الدوليـة بصيغتـه الـيت أيدـا اللجنـة يف دورـــا الثالثــني(٦) 
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ــــات  وســيتضمن املرفــق األول للتقريــر توصيــات واســتنتاجات فريــق اخلــرباء املعــين بالتصنيف
االقتصادية واالجتماعية الدولية، بصفته هيئة التنسـيق املركزيـة لتنفيـذ برنـامج العمـل املقـترح. 
وسيتضمن التقرير توصيات فريق اخلرباء خبصـوص برنـامج العمـل واإلطـار الزمـين للتنقيحـات 
املزمـــــــع إدخالـــــــــها علـى التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد جلميـــع األنشــطة االقتصاديــة، 
التنقيـح ٣(٧)، والتصنيـف املركـزي للمنتجـــات، التنقيــح ١(٨)، يف عــام ٢٠٠٧، مبــا يف ذلــك 
معلومات عن عمليـات اسـتكمال التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد، التنقيـح ٣، والتصنيـف 
ـــف  املركــزي للمنتجــات، التنقيــح ١، الــيت ســتكون متاحــة للجنــة، للعلــم، بوصفــها التصني
الصناعي الدويل املوحد، التنقيح ٣-١، والتصنيف املركـزي للمنتجـات، التنقيـح ١-١، علـى 

التوايل. 
وسيكون معروضا على اللجنة أيضا تقرير عن مشروع لدراسة التقارب بـني تصنيـف 
األنشطة للجماعات األوروبيــة، ونظـام التصنيـف الصنـاعي ألمريكـا الشـمالية. ويشـكل ذلـك 
املشروع حاليا عملية تشترك فيها الوكـاالت اإلحصائيـة ألوروبـا وأمريكـا الشـمالية. إن هـذه 
العملية، نظرا ألمهيتها وللرغبة العامة يف حتقيق تقارب بــني نظـم التصنيـف الصنـاعي الرئيسـية، 
توفر حاليا مدخال هاما يف عملية التنقيح للتصنيف الصناعي الدويل املوحد. ومـن أجـل حتقيـق 
هدف التقارب حبلول عام ٢٠٠٧، فإن العالقة بني تنقيـح التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد 

والعمل بشأن التقارب حباجة إىل التوضيح، كما أن مثة حاجة إىل التنسيق. 
وقد تود اللجنة أن: 

تعلِّق على اإلطار الزمين املقترح لتنقيحات التصنيف الصناعي الـدويل املوحـد  (أ)
والتصنيف املركزي للمنتجات يف عام ٢٠٠٧،  

التعليـق علـى مشـروع التقـارب بـني تصنيـف األنشـطة للجماعـات األوروبيــة  (ب)
ونظام التصنيف الصناعي ألمريكا الشمالية، وأن تنـاقش الطريقـة الـيت ميكـن ـا التنسـيق علـى 

أفضل وجه بني تلك العملية وعملية تنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوحد. 
 

الوثائق 
 (E/CN.3/2002/20) تقرير األمني العام

مذكـرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر مؤسسـة إحصـاءات كنـدا، واملعـهد الوطـــين 
لإلحصاءات واجلغرافيا واإلعالمية باملكسيك، ومكتب الواليات املتحدة للتعـدادات، 
ــــة  واملكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة، بشــأن تقــارب التصنيفــات الصناعي

 (E/CN.3/2002/21)
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معيار نشر البيانات اخلاصة ونظام نشر البيانات العامة   (ب)
سيكون معروضا على اللجنة تقرير صنـدوق النقـد الـدويل عـن التطـورات احلديثـة يف 
معيار نشر البيانات اخلاصة ونظام نشـر البيانـات العامـة، مبـا يف ذلـك دور تلـك التطـورات يف 
مبادرات الشفافية اليت يضطلع ا الصندوق ويف تعزيز العمل بشأن نوعية البيانـات. وقـد تـود 

اللجنة أن تعرب عن رأيها بشأن تلك التطورات. 
 

الوثائق 
 (E/ CN.3/2002/22) ا تقرير صندوق النقد الدويل مذكرة من األمني العام حييل

 
املعايري املؤقتة املوحدة لتبادل وتقاســم البيانــات والبيانــات الفوقيــة: فرقــة العمــل  (ج)

املعنية بتبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية   
سيكون معروضا على اللجنة تقرير يتضمن حملة عامة عن لغة اهلامش التجـاري القـابل 
للمد بوصفها معيارا ناشئا لتبادل البيانـات اإلحصائيـة. وقـد قـام مصـرف التسـويات الدوليـة، 
ـــة، وصنــدوق النقــد  واملصـرف املركـزي األورويب، واملكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبي
الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي، والشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة، 
بتشـكيل فرقـة العمـل املعنيـة بتبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـــة اإلحصائيــة لكــي تستكشــف 
معايري موحدة جلمـع وتقاسـم البيانـات والبيانـات الفوقيـة اإللكترونيـة. وسـريكز التقريـر علـى 
استخدام لغة اهلامش التجاري القـابل للمـد مـع الـربوتوكوالت القائمـة لتبـادل البيانـات، مثـل 
الرسائل اإلحصائية املوحدة للمصارف املركزيـة، وأمنـاط النشـر القائمـة، مثـل لوحـة إعالنـات 

معايري النشر لصندوق النقد الدويل. وقد تود اللجنة أن تعلق على التقرير. 
 

الوثائق 
مذكرة من األمني العام حييل ا تقريرا معنونا �معايري مؤقتـة موحـدة لتبـادل وتقاسـم 
البيانات والبيانات الفوقية: فرقة العمل املعنية مببادلة تبادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة 

  (E/CN.3/2002/23) اإلحصائية�
 

حتديد وقياس التجارة االلكترونية   (د)
أوليت إحصاءات التجارة االلكترونية عناية هائلة على الصعيديـن الوطـين والـدويل يف 
ـــة وكــل  السـنوات األخـرية. والغـرض مـن بنـد جـدول األعمـال هـذا هـو إعطـاء أعضـاء اللجن
املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة فكـرة عـن الطريقـة الـيت تتنـاول ـا بعـض البلـدان مســـألة حتديــد 
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وقيـاس التجـارة االلكترونيـة، وذلـك علـى أسـاس تقـارير بشـأن التجـارب الوطنيـة مقدمـة مــن 
مكتـب اإلحصـاءات االســـترايل، ومؤسســة إحصــاءات كنــدا، واملكتــب الوطــين اإلحصــائي 

لكولومبيا، واملكتب اإلحصائي املركزي اهلنغاري، وإدارة اإلحصاءات يف سنغافورة. 
 

الوثائق 
مذكـرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقـارير مكتـب اإلحصـاءات االسـترايل، ومؤسســـة 
إحصــاءات كنــدا، واإلدارة الوطنيــة لإلحصــاءات لكولومبيــا، واملكتــب اإلحصـــائي 
املركزي اهلنغاري، وإدارة اإلحصـاءات يف سـنغافورة عـن أعماهلـا لتطويـر إحصـاءات 

  (E/CN.3/2002/24) التجارة االلكترونية
 

تنسيق مؤشرات التنمية   (هـ)
سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر مـن األمـني العـــام عــن املواءمــة بــني مؤشــرات 
التنمية. وسيصف التقرير عمل الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة يف دعـم تنفيـذ قـرار الـس 
االقتصادي واالجتماعي ٢٧/٢٠٠٠ املتعلـق باملؤشـرات األساسـية يف سـياق متابعـة املؤمتـرات 
العامليـة. وبصـورة خاصـة، سـريكز التقريـر علـى اآلثـار اإلحصائيـة املترتبـة علـى عمليـــة متابعــة 
إعالن األمم املتحدة بشـأن األلفيـة(٩). ويف ذلـك السـياق، سـتتضمن وثيقـة معلومـات أساسـية 

مرتبطة بالتقرير حتليال ملا يسمى �مؤشرات لشراكة عاملية من أجل التنمية�. 
وسيكون معروضا على اللجنة أيضا مذكرة من األمـني العـام حييـل ـا تقريـر أصدقـاء 
رئيس اللجنة اإلحصائية املعنون�تقييم املؤشرات اإلحصائية املنبثقة من اجتماعـات قمـة األمـم 
املتحــدة�. وقــد أجــرى أصدقــاء الرئيــس حتليــال تقنيــا متعمقــا لزهــاء ٣٠٠ مــن مؤشـــرات 
ـــة اإلحصائيــة(١٠)، ويف حماولــة ألداء دور  املؤمتـرات، وذلـك اسـتجابة لطلـب صريـح مـن اللجن
قيادي يف ميدان مؤشرات املؤمترات. واستجابة لطلب تقدمي قائمة حمدودة مـن املؤشـرات(١١)، 
سيقترح التقرير إطارا للمؤشرات يتضمن ثالثة مستويات مـن األولويـات. وسـيتضمن التقريـر 
أيضا توصيات تفصيلية للعمل يف املسـتقبل، وال سـيما خبصـوص الطريقـة الـيت ميكـن ـا تعـهد 
إطار املؤشرات. وسيوصي أيضا بإنشـاء آليـة لالسـتعراض اإلحصـائي للمؤشـرات املقترحـة يف 
ــأن  املسـتقبل. وقـد تـود اللجنـة أن تؤيـد االسـتنتاجات التقنيـة الـواردة يف التقريـر وأن توصـي ب

حيال التقرير إىل الس االقتصادي واالجتماعي. 
 

الوثائق 
 (E /CN.3/2002/25) تقرير األمني العام عن املواءمة بني مؤشرات التنمية
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مذكـرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر أصدقـاء رئيـــس اللجنــة اإلحصائيــة املعنــون 
�تقييــم للمؤشــــرات اإلحصائيـــة املنبثقـــة عـــن اجتماعـــات قمـــة األمـــم املتحـــدة� 

 (E/CN.3/2002/26)
 

الوفاء باالحتياجات من إحصاءات التنمية البشرية   (و)
ــــر  يف الـــدورة الثانيـــة والثالثـــني للجنـــة، واســـتجابة لتقريـــر أصدقـــاء الرئيـــس (انظ
E/CN.3/2001/18) اقترح مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي أن 

يقـدم ورقـة إىل اللجنـة يف دورـا الثالثـة والثالثـني(١٢)؛ وسـيكون ذلـك التقريـر معروضـا علــى 
ـــب،  اللجنـة. وسـيناقش التقريـر خمتلـف االحتياجـات العاجلـة مـن البيانـات الـيت يواجهـها املكت
بصفته مستخدما لإلحصاءات، يف تقييم االجتاهات العاملية للتنمية البشرية. وسيطرق، بصـورة 
ـــة،  خاصـة، عـدم توفـر البيانـات يف ميـادين حمـددة، والفجـوات بـني جمموعـات البيانـات الدولي
والتناقضـات بـني جمموعـــات البيانــات الوطنيــة والدوليــة، والتناقضــات فيمــا بــني جمموعــات 
البيانات الدولية. وسيقدم أيضا للجنة معلومات بشأن تنفيذ التوصية الواردة يف تقرير أصدقـاء 
الرئيس دعما جلهود املكتب املتواصلة من أجل حتسني نوعية احملتوى اإلحصائي لتقريـر التنميـة 

البشرية(١٣). 
 

الوثائق 
مذكرة من األمني العـام حييـل ـا تقريـر مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية التـابع لربنـامج 
األمـــم املتحـــــدة اإلمنــــائي عــــن االحتياجــــات مــــن إحصــــاءات التنميــــة البشــــرية 

 (E/CN.3/2002/27)
 

دليل التنظيم اإلحصائي   (ز)
ستستمع اللجنة إىل تقرير شفوي من مديـر اللجنـة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة يصـف 
املراحـل النهائيـة للعمـل املنجـز يف إكمـال دليـل التنظيـم اإلحصـائي(١٤)، واالســـتخدامات الــيت 
ـــع القيــام ــا. ويتوقــع أن النــص  متـت بـالفعل ملشـروع الدليـل، واالسـتخدامات الفوريـة املزم
ـــدورة  النـهائي للدليـل سـيكون قـد مت تقدميـه ألغـراض التحريـر الرمسـي حبلـول تـاريخ افتتـاح ال

احلالية للجنة. 
 

نشر اإلحصاءات من جانب الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة   (ح)
سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر األمـني العـام الـذي سـيحدد األســـاس والنطــاق 
لسياسات األمم املتحدة يف جمايل النشــر والـترويج؛ وسـيوضح التقريـر تفسـري تلـك السياسـات 
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وتطبيقــها علــى املنشــورات اإلحصائيــة الــيت تعدهــــا الشـــعبة اإلحصائيـــة بـــاألمم املتحـــدة؛ 
وسيسـتعرض أيضـا خـربة الشـعبة وجتربتـها يف جمـال النشـر فيمـا يتعلـق بالتجميعـات املطبوعــة، 
واملنشورات اإللكترونية، والنشر على شـبكة اإلنـترنت. وسـيالحظ التقريـر أن تطويـر سياسـة 
النشر ملواد األمم املتحدة على شبكة اإلنترنت ما زال يف طور مبكر، مثلما هي احلال بالنسـبة 
لإلنترنت بوصفها أحد وسائط النشر. بيد أنه، بالرغم من الطلـب الشـديد لإلحصـاءات علـى 
ـــى السياســات  شـبكة اإلنـترنت، ال يبـدو مـن املرجـح أن يتسـىن علـى املـدى البعيـد اإلبقـاء عل
املتبعـة يف جمـايل االسـتعادة ومحايـة حقـوق التـأليف، وهـي سياسـات مكلفـــة إىل أقصــى حــد. 
ومــا زال يتعــني توضيــح اآلثــار املترتبــة علــى ذلــك االنتقــال بالنســبة لتوافــر اإلحصــــاءات، 
والعائدات من اإلحصاءات، والقابلية للتخزين ألغراض الوصول على املـدى البعيـد، والتـوازن 
بـني مصـادر البيانـات الوطنيـة والدوليـة. وقـد يـود أعضـــاء اللجنــة أن يعلقــوا، يف مجلــة أمــور 
أخـرى، علـى التجربـة واخلطـط يف بلداـم ومنظمـام فيمـا يتعلـق بسياسـات النشـر اجلديــدة، 

واسترداد تكلفتها، وأن يقترحوا اجتاهات لنشر اإلحصاءات الدولية يف املستقبل. 
 

الوثائق 
تقرير األمني العام 

متابعة مقررات الس االقتصادي واالجتماعي يف جمال السياسات   (ط)
أدرجـت اللجنـة هـذا البنـد يف جـدول أعماهلـــا بنــاء علــى طلــب الــس االقتصــادي 
واالجتماعي يف قراره ٥٥/١٩٩٩. وتتمثل األهداف يف تشجيع إقامة عالقة أوثق بـني أعمـال 
اللجنـة والـس االقتصـادي واالجتمـــاعي، وتعزيــز التــواؤم فيمــا بــني أعمــال اللجــان الفنيــة 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي. وسـتكون معروضـة علـى اللجنـة مذكـرة مـن األمـني العـام 
تتضمن مقتطفات من القرارات واملقررات واالسـتنتاجات املتفـق عليـها للمجلـس االقتصـادي 
واالجتماعي وذات الصلة بعمل اللجنة وباإلجراءات الـيت اختذـا أو تعـتزم اختاذهـا. وقـد تـود 

اللجنة أن تبت بشأن أي إجراء قد يلزم. 
 

الوثائق 
مذكــرة مــن األمــــني بشـــأن مقـــررات الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي يف جمـــال 

 (E /CN.3/2002/L.5) السياسات، اليت تكون ذات صلة بعمل اللجنة اإلحصائية
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تنسيق وتكامل الربامج اإلحصائية  (ي)
ـــة املعنيــة باألنشــطة اإلحصائيــة التابعــة للجنــة التنســيق  سـيكون تقريـر اللجنـة الفرعي
اإلداريـة عـن دورـا اخلامسـة والثالثـني (فيينـا، ١٨ - ٢٠ أيلـــول/ســبتمرب ٢٠٠١) معروضــا 
على اللجنة. وقد تود اللجنة أن تضع يف االعتبار، يف مناقشتها يف إطار البنود ذات الصلـة مـن 

جدول األعمال، اآلراء اليت أعربت عنها اللجنة الفرعية يف تلك الدورة. 
وبناء على طلب من اللجنة يف دورا الثانية والثالثـني(١)، أرسـلت الشـعبة اإلحصائيـة 
بـاألمم املتحـدة استفسـارا إىل املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة طالبـة منـها تقـدمي أيـة أمثلـة حمــددة 
لديها عن ازدواجيــة طلبـات لبيانـات إحصائيـة مقدمـة مـن منظمـات دوليـة. وأرسـلت الشـعبة 
االستفســار إىل ٥٣ بلــدا مشــاركا يف الــدورة الثانيــة والثالثـــني للجنـــة. ووردت ردود مـــن 
١١ بلـدا. ونظـرت اللجنـة الفرعيـة يف الـردود يف دورـا اخلامسـة والثالثـــني. وعينــت اللجنــة 
الفرعية منظمات رائدة للنظر يف كل حالة كان فيها بلد ما قد أبلـغ عـن ازدواجيـة يف طلبـات 
البيانات. وسيكون معروضا على اللجنة تقرير يوجز نواتـج الدراسـة واإلجـراءات الـيت يقـترح 

أن تتخذها املنظمات الدولية. 
الوثائق 

مذكرة من األمني العام حييل ا تقريـر اللجنـة الفرعيـة عـن دورـا اخلامسـة والثالثـني 
 (E/CN.3/2002/29)

تقريــــر األمــــني العــــام عــــن تنســــيق مجــــع البيانــــات اإلحصائيــــة مــــــن البلـــــدان 
 (E/CN.3/2002/30)

 
املسائل الربناجمية (الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة)  (ك)

ستستمع اللجنة إىل تقرير شفوي من مديـر الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة بشـأن 
العمل واخلطط واألولويات احلالية، وستقدم إليـها القائمـة املقترحـة الجتماعـات أفرقـة اخلـرباء 
وحلقات العمل اليت ستعقدها الشعبة يف عـام ٢٠٠٢، للموافقـة عليـها، والتنقيحـات املقترحـة 

للخطة املتوسطة األجل للفترة ٢٠٠٢ - ٢٠٠٥ الستعراضها والتعليق عليها. 
الوثائق 

مذكرة من األمـني العـام عـن أفرقـة اخلـرباء املزمـع إنشـاؤها وحلقـات العمـل املخطـط 
 (E/CN.3/2002/CRP.1) عقدها

مذكرة من األمني العـام تتضمـن التنقيحـات املقترحـة للخطـة املتوسـطة األجـل للفـترة 
 (E/CN.3/2002/CRP.2) ٢٠٠٢ - ٢٠٠٥



1601-67256

E/CN.3/2002/1

جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والثالثني للجنة ومواعيد انعقادها  - ٨ 
وفقا للمادة ٩ مـن النظـام الداخلـي، سـيكون معروضـا علـى اللجنـة مشـروع جـدول 
األعمال املؤقت لدورا الرابعـة والثالثـني، مـع بيـان الوثـائق الـيت يتعـني تقدميـها يف إطـار كـل 
بند، والسند التشريعي إلعدادها. وسيعرض على اللجنـة أيضـا مقـترح مبواعيـد انعقـاد الـدورة 

الرابعة والثالثني. 
باإلضافة إىل ذلك، ووفقا لطلبات الس االقتصادي واالجتماعي (انظر قـرار الـس 
ــترة  ٥١/١٩٩٩)، سـيكون معروضـا علـى اللجنـة مشـروع برنـامج عمـل متعـدد السـنوات للف

 .٢٠٠٢ - ٢٠٠٥
كذلك، ويف حماولة لتعزيز زيادة التـواؤم والتنسـيق يف أعمـال اللجـان الفنيـة للمجلـس 
االقتصـادي واالجتمـاعي، سـتعرض علـى اللجنـــة مذكــرة توجــز فيــها أنشــطة اللجنــة املعنيــة 
بالسـكان والتنميـة، وجلنـة التنميـة املسـتدامة، ذات الصلـة بعمـل اللجنـة اإلحصائيـة، مـــع بيــان 

اآلثار اليت حيتمل أن تترتب عليها بالنسبة لعمل اللجنة اإلحصائية. 
 

الوثائق 
مذكـرة مـن األمانـة العامـة بشـأن جـدول األعمـال املؤقـت للـــدورة الرابعــة والثالثــني 

 (E/CN.3/2002/L.3) للجنة ومواعيد انعقادها
مذكـرة مـن األمـني العـام تتضمـن مشـــروع برنــامج العمــل املتعــدد الســنوات للجنــة 

 (E/CN.3/2002/L.4) اإلحصائية للفترة ٢٠٠٢ - ٢٠٠٥
مذكـرة مـن األمـني العـام عـن أنشـطة اللجنـة املعنيـة بالسـكان والتنميـة وجلنـــة التنميــة 
املســتدامة واآلثــار الــيت حيتمــل أن تــترتب عليــها بالنســبة لعمــل اللجنــة اإلحصائيـــة 

 (E/CN.3/2002/L.6)
 

تقرير اللجنة عن دورا الثالثة والثالثني  - ٩ 
قـد تـود اللجنـة أن تعتمـد التقريـر عـن دورـا الثالثـة والثالثـني، الـذي سـيعرض علـــى 

الس االقتصادي واالجتماعي. 
 

الوثائق 
مشروع تقرير اللجنة عن دورا الثالثة والثالثني. 
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احلواشي 

انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠١، امللحـق رقـم ٤ (E/2001/24)، الفصـل األول،  (١)
الفرع ألف. 

جلنة اجلماعات األوروبيـة، وصنـدوق النقـد الـدويل، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، واألمـم  (٢)
املتحدة، والبنك الدويل (بروكسل/لكسمربغ، نيويورك، باريس، واشنطن العاصمة، ١٩٩٣) 

 ،(E/2001/24) انظـر الوثائـــــــــق الرمسيـة للمجلـــــــــــس االقتصــــــــادي واالجتمـاعي، ٢٠٠١، امللحـق رقـــم ٤ (٣)
الفقرة ١٩ (و). 

واشنطن العاصمة، صندوق النقد الدويل (ستصدر قريبا).  (٤)
 .(E.93.XVII.12 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) موعة واو، العدد ٦١ورقات إحصائية، ا (٥)

انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ١٩٩٩، امللحق رقم ٤ (E/1999/24)، الفقرة ١٠٨.  (٦)
 .(90.XVII.11 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) موعة ميم، العدد ٤، التنقيح ٣ورقات إحصائية، ا (٧)

 .(98.XVII.5 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) موعة ميم، العدد ٧٧ورقات إحصائية، ا (٨)
قرار اجلمعية العامة ٢/٥٥.  (٩)

 ،(E/2001/24) انظر الوثائـــــــــق الرمسيـة للمجلــــــــــس االقتصــــــــــادي واالجتمـاعي، ٢٠٠١، امللحـق رقـم ٤ (١٠)
الفقرة ٤٥ (ب). 

املرجع نفسه.  (١١)
املرجع نفسه، الفقرة ٥٢ (د).  (١٢)

 ،(Oxford University Press) تنشرها سنويا لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مؤسسـة جامعـة أوكسـفرد للنشـر (١٣)
نيويورك. 

ورقات إحصائية، اموعة واو، العدد ٢٨، التنقيح ١ (منشورات األمم املتحدة، ستصدر قريبا).  (١٤)
 

 ___________


