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

البند ٧ (ي) من جدول األعمال املؤقت* 
األنشطـــــــة غــري املصنفــة حســــب اــاالت: التنســيق 

  والتكامل بني الربامج اإلحصائية 
 تنسيق عملية مجع البيانات اإلحصائية من البلدان 

 تقرير األمني العام 
بنـاء علـى طلـب اللجنـة اإلحصائيـــة يف دورــا الثانيــة والثالثــني(١)، أرســلت الشــعبة  - ١
اإلحصائية باألمم املتحدة استفسارا إىل املكاتب اإلحصائية الوطنية تطلب إليـها فيـه تقـدمي أيـة 
أمثلة حمددة توصلت إليها عن الطلبات املكررة للبيانات اإلحصائية من قبل املنظمات الدوليـة. 
فأرسـلت الشـعبة استفسـارا إىل ٥٣ بلـدا مـن البلـدان الـيت حضـــرت الــدورة الثانيــة والثالثــني 
ــة  للجنـة. وأرسـل أحـد عشـر بلـدا ردودا؛ وتـرد يف املرفـق خالصـات ردودهـا. ونظـرت اللجن
الفرعية املعنية باألنشـطة اإلحصائيـة التابعـة للجنـة التنسـيق اإلداريـة يف هـذه الـردود يف دورـا 
اخلامسـة والثالثـني (فيينـا، ١٨-٢٠ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١)؛ ووافقـت املنظمـات الرئيســية يف 
اللجنة الفرعية علـى دراسـة كـل حالـة مـن حـاالت التكـرار الـيت أبلـغ ـا أحـد البلـدان (انظـر 

E/CN.3/2002/29، الفقرة ٢٥). 
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E)، الفصــل  انظـر الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠١، امللحـــق رقــم ٤ (2001/24/ (١)

األول، الفرع ألف. 
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وتقـوم منظمـات ـذه الدراسـات. ومت تـأكيد بعـض األمثلـة علـى التكـــرار؛ وتبحــث  - ٢
املنظمات املعنية يف احتمـال اختـاذ إجـراء لتحسـني احلالـة. وسـتتلقى اللجنـة تقريـرا شـفويا مـن 
مدير الشعبة حول املسألة، وستعرض على اللجنة وثيقة معلومات أساسية تتضمـن تقـارير عـن 
أكرب قدر ممكن من األمثلة اليت استشهد ا، ومالحظات عن بعض املسائل املطروحـة يف مجـع 

البيانات من قبل املنظمات الدولية، وال سيما التنسيق لتفادي التكرار الذي ال لزوم له. 
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مرفق 
موجـز ردود البلـدان علـى استفسـار الشـعبة اإلحصائيـة بــاألمم املتحــدة 

 بشأن البيانات املكررة اليت جتمعها املنظمات الدولية من البلدان(أ) 
املنظمات املطالبة  املوضوع  البلد 

اليوجد  اليوجد   بوتسوانا  
الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، مصرف التنمية اآلسيوي  السكان (سنويا)   الصني(ب) 

منظمة العمل الدولية، مصرف التنمية اآلسيوي  ـــــة  القـــوة العاملـــة، العمالـــة/معـــدل البطال
(سنويا) 

 

منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، مصـــرف التنميــة 
اآلسيوي 

الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 

احلسابات القومية (فصليا) 
 

(سنويا)  

 

مصرف التنمية اآلسيوي، منظمة األغذية والزراعة  اإلنتاج الزراعي (سنويا)    
الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة، منظمـة األمـم املتحـدة للتنميــة 
الصناعية، منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، اللجنـة 
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، الشـعبة اإلحصائيـة 

باألمم املتحدة 

اإلنتاج الصناعي (سنويا) 
(شهريا) 

 

مصرف التنمية اآلسيوي 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي، الشـعبة اإلحصائيـة 

باألمم املتحدة 

مؤشرات األسعار سنويا 
(شهريا)  

 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي، الشـعبة اإلحصائيـة 
باألمم املتحدة  

مبىن جتاري للبيع (شهريا)   

صندوق النقد الدويل، غري حمدد  غري حمدد    
منظمـة العمـــل الدوليــة، صنــدوق النقــد الــدويل، البنــك الــدويل 

(مؤخرا)، (املعهد الوطين لإلحصاء واملعلومات (بريو) 
العمالة   كولومبيا  

ـــة ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب،  اللجنـة االقتصادي
منظمة العمل الدولية 

دراسة استقصائية لألسر املعيشية   

ــــا  الشــعبة اإلحصائيــة بــاألمم املتحــدة، املركــز الســكاين ألمريك
الالتينيـة والبحـر الكـارييب، اللجنــة االقتصاديــة ألمريكــا الالتينيــة 
ومنطقة البحــر الكـارييب، البنـك الـدويل، مصـرف التنميـة للبلـدان 

األمريكية 

التعداد السكاين   

املكتب اإلحصائي للجماعات األوربيـة، منظمـة التعـاون والتنميـة 
يف امليدان االقتصادي، الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 

بيانات صناعية (شهريا)   الدامنرك  
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املنظمات املطالبة  املوضوع  البلد 

املكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة، منظمـة األمـم املتحـدة 
للتربية والعلم والثقافة 

البحث والتطوير 
االبتكار 

إستونيا  

منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، منظمـــة األغذيــة 
والزراعة، منظمة العمل الدولية، وغريها 

الزراعة، اليد العاملة  اليونان(ج) 

منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة، املكتـــب اإلحصــــائي للجماعــــات 
األوروبية 

الزراعة   هنغاريا(د) 

ـــة  املكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة، الشــعبة اإلحصائي
بـاألمم املتحـدة، منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـــادي، 

املصرف األورويب لإلنشاء والتعمري، صندوق النقد الدويل 
املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، منظمة التعاون والتنميـة 

يف امليدان االقتصادي، املصرف األورويب لإلنشاء والتعمري 

احلسابات القومية (سنويا) 
 

(فصليا) 

 

املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، املؤمتر األورويب لـوزراء 
النقل، اللجنة االقتصادية ألوروبا (استبيان عام) 

املؤمتر األورويب لوزراء النقل 

النقل (سنويا) 
 

(فصليا) 

 

منظمة التعــاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـاد، املكتـب اإلحصـائي 
للجماعات األوروبية، الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 

مؤشرات اإلنتاج الصناعي (شهريا)   

املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، منظمة التعاون والتنميـة 
يف امليدان االقتصادي 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
صندوق النقد الدويل (قدمها املصرف الوطـين اهلنغـاري)، الشـعبة 

اإلحصائية باألمم املتحدة 

أسعار املنتجني (فصليا) 
 

مؤشرات أسعار املنتجني (شهريا) 
مؤشر األسعار موع الصناعات (شهريا) 

 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، املكتب اإلحصـائي 
للجماعات األوروبية 

البحث والتطوير   

منظمـة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، منظمــة العمــل 
الدولية 

عدد املستخدمني (شهريا وفصليا وسنويا)   

منظمـة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، منظمــة العمــل 
الدولية 

متوسـط إمجـايل األربــاح (شــهريا وفصليــا 
وسنويا) 

 

ــــات  املكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة، نشــرة إحصائي
جملـس أوروبـا، منظمـة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، 
منظمة العمل الدولية، اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا، منظمـة األمـم 

املتحدة للطفولة 

أسعار املستهلكني (شهريا، فصليا، سنويا)   

مركـز البحـوث اإلحصائيـة واالقتصاديـة واالجتماعيـة والتدريـــب 
للبلدان اإلسالمية، منظمة التعاون االقتصادي 

غري حمدد  مجهورية إيران اإلسالمية 
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املنظمات املطالبة  املوضوع  البلد 

ال يوجد  ال يوجد  مالطة 
ــــاألمم املتحـــدة، منظمـــة الصحـــة للبلـــدان  الشــعبة اإلحصائيــة ب

األمريكية 
ــــات بوجـــه عـــام، وفيـــات  املواليــد، الوفي

األجنة (سنويا) 
املكسيك 

منظمـة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، منظمــة العمــل 
الدولية، التعاون االقتصادي بني بلدان آسيا واحمليط اهلادئ 

العمالة/البطالة  الواليـــــــــات املتحــــــــــدة 
األمريكية(هـ) 

 
أمساء املنظمات الرئيسية مطبوعة حبرف مائل. ويف بعض احلاالت مل يطبع اسـم أي منظمـة حبـرف مـائل. وهـذا يشـري إىل عـدم القيـام  (أ)
بأي حتقيق إما ألن املعلومات املقدمة غري حمددة حتديدا كافيا (الصني – غـري حمـددة، مجهوريـة إيـران اإلسـالمية – غـري حمـددة)، أو أن 
املنظمات املعنية ال تعترب ضمن اختصـاص ترتيبـات التنسـيق احلاليـة (مجهوريـة إيـران اإلسـالمية – السـكان)، أو أن البلـد أشـار إىل أن 

املشكلة ثانوية أو آخذة يف التحسن (اليونان – الزراعة، اليد العاملة، هنغاريا - النقل). 
باستثناء أي معلومات عن توفري إحصائيات عن املصارف والنقد واملالية العامة والتجارة اخلارجية اليت قدمها املصرف الشعيب للصـني،  (ب)
ووزارة املالية، واملديرية العامة للقطع األجنيب واإلدارة العامة للجمارك (ال تدل على وجود تكـرار يف هـذه اـاالت)؛ وتقـدم الصـني 

بيانات أيضا إىل صندوق النقد الدويل مبقتضى ترتيب خاص قد يكرر اإلحصائيات املدرجة. 
أشارت اليونان إىل حالة طلبت فيها املنظمة ذاا من إدارتني وطنيتني خمتلفتني أو أكثر نفس البيانات وال سيما عن الزراعة.  (ج)

أشارت هنغاريا أيضا إىل حاالت أرسلت فيها املنظمة ذاا طلبات مكررة إىل البلدان؛ وبصورة خاصة، إذا كـانت إحـدى املنظمـات  (د)
تصدر عدة منشورات فقد تطلب بعض البيانات نفسها لكل منشور. 

الواليات املتحدة أشارت إىل حالة أرسلت فيها املنظمة ذاا طلبني مكررين إىل شخصني يف مكتب التعداد.  (هـ)
 


