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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الرابعة والثالثون 
٤-٧ آذار/مارس ٢٠٠٣ 

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

 جدول األعمال املؤقت والشروح 
انتخاب أعضاء املكتب.  - ١

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

اإلحصاءات الصحية؛  (ب)
اإلحصاءات االجتماعية؛  (ج)

فريق واشنطن املعين بقياس حاالت العجز.  (د)
اإلحصاءات االقتصادية:  - ٤

احلسابات القومية؛  (أ)
قياس االقتصاد اجلديد؛  (ب)
اإلحصاءات الزراعية؛  (ج)

إحصاءات اخلدمات (استعراض الربنامج)؛  (د)
برنامج املقارنات الدولية؛  (هـ)
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إحصاءات جتارة البضائع الدولية؛  (و)
إحصاءات االجتار الدويل باخلدمات؛  (ز)

اإلحصاءات املالية؛  (ح)
فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار؛  (ط)

الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار.  (ي)
إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة.  - ٥

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

املواءمة بني املؤشرات وإعداد التقارير عن التقدم احملـرز حنـو حتقيـق األهـداف  (ب)
اإلمنائية لأللفية؛ 

بناء القدرات اإلحصائية؛  (ج)
متابعة مقررات الس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات؛  (د)

تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها؛  (هـ)
املسائل الربناجمية (الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة)؛  (و)

املشاكل اليت تواجه تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية.  (ز)
جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والثالثني للجنة ومواعيد انعقادها.  - ٧

تقرير اللجنة عن دورا الرابعة والثالثني.  - ٨
 

الشروح 
انتخاب أعضاء املكتب  - ١

وفقا للمادة ١٥ من النظام الداخلي للجـان الفنيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي 
وللممارسات السابقة، ينبغي أن تنتخـب اللجنـة اإلحصائيـة يف مسـتهل أوىل جلسـات دورـا 

العادية، رئيسا، وثالثة نواب رئيس، ومقررا، من بني ممثلي الدول األعضاء فيها. 
وتسـتمر واليـة أعضـاء املكتـب ملـدة سـنتني. ويتـم ذلـك عـن طريـق انتخـــاب أعضــاء 
املكتب لفترة سنة واحدة، مث يعاد انتخاب األعضاء الذين يسـتمرون يف كوـم ممثلـني لدوهلـم 
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يف اللجنة خالل الدورة التالية. وينتخب أعضاء املكتب على أساس التوزيع اجلغرايف العـادل – 
حيث ينتخب يف املكتب عضو عن كل منطقة ممثلة يف اللجنة. 

 
إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢

اقترحت اللجنــة بنـود جـدول األعمـال املؤقـت والوثـائق املتعلقـة ـا يف دورـا الثالثـة 
ـــــرره  والثالثــــني (نيويــــورك، ٥-٨ آذار/مــــارس ٢٠٠٢)(١) ووافــــق عليــــها الــــس يف مق
٢٩٨/٢٠٠٢. وقـد مت إدخـال بعـض التغيـريات عليـها بالتشـاور مـع أعضـــاء مكتــب اللجنــة. 
ومعـروض علـى اللجنـة مشـروع التنظيـم املقـــترح للعمــل. وقــد تــود اللجنــة أن تقــر جــدول 

األعمال وتنظيم العمل للدورة. 
 

الوثائق 
 (E/CN.3/2003/1) جدول األعمال املؤقت والشروح

 ( E/CN.3/2003/L.1) مذكرة من األمني العام بشأن تنظيم أعمال الدورة
 ( E/CN.3/2003/27) مذكرة من األمني العام بشأن حالة إعداد الوثائق للدورة

 
اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية  - ٣

تعدادات السكان واملساكن  (أ)
يناقش التقرير اإلجراءات اليت اختذا اللجنة اإلحصائية يف دورـا الثالثـة والثالثـني(٢)، 
كما يناقش الكيفيـة الـيت تقـترح ـا الشـعبة اإلحصائيـة التابعـة لألمـم املتحـدة إدراج األنشـطة 
املقترحـة يف برنـامج عملـها لعـــام ٢٠٠٣، وفــترة الســنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥ وفــترات الســنتني 

التالية. 
 

الوثائق 
 (E/CN.3/2003/2) تقرير األمني العام

 
اإلحصاءات الصحية  (ب)

ـــى اللجنــة تقريــر أعدتــه منظمــة الصحــة العامليــة ويركــز علــى  سـيكون معروضـا عل
التطـورات الـيت اسـتجدت منـذ تقـدمي التقريـر السـابق إىل اللجنـة يف دورـا الثالثـــة والثالثــني. 
ـــن جــانب األقــران، واملشــاورات مــع  ويشـمل التقريـر توصيـات فريـق االسـتعراض العلمـي م

البلدان والتطورات املتعلقة باملسح الصحي العاملي. 
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وسيكون معروضا على اللجنة تقريـر أعـده املكتـب االسـترايل لإلحصـاءات ويتضمـن 
وصفا موجزا للنظام الذي تطبقه استراليا حاليا يف جمال اإلحصاءات الصحيـة. ويوجـز التقريـر 
املصـادر املختلفـة للبيانـات واألطـر املســـتخدمة لتنظيــم النواتــج، ويعــدد العنــاصر الــيت حتكــم 
السياسات واملسائل األساسية اليت تريـد اإلحصـاءات الصحيـة نشـرها والفجـوات يف البيانـات 
واملسائل القياسية اليت تواجـه القـائمني علـى اإلحصـاءات الصحيـة، ويقـترح اـاالت الـيت قـد 
يكون التعاون الدويل مفيـدا فيـها مـن حيـث النـهوض بنظـام اإلحصـاءات الصحيـة يف البلـدان 

املختلفة. 
وسيكون معروضا على اللجنة تقرير عن املسائل امللحة يف جمال اإلحصاءات الصحيـة 

يف بوتسوانا، وقد تود اللجنة التعليق على املسائل املثارة يف التقرير. 
وسيكون معروضا على اللجنة تقرير أعده املكتب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة. 
وخيلـص التقريـر إىل أن اعتمـاد برنـامج عمـل جديـد للجماعـة يتعلـق بالصحـة العامـة(٣) أعطــى 
دفعة جديدة ملواصلة تطويـر العنصـر اإلحصـائي يف املعلومـات الصحيـة ضمـن سـياق الربنـامج 
اإلحصائي للجماعة يف الفـترة ٢٠٠٣-٢٠٠٧. وينصـب التركـيز عمومـا علـى تعزيـز اهليكـل 
األساسـي للنظـام الرئيسـي إلحصـاءات الصحـة العامـة (علـى مسـتوى الـدول األعضـاء وعلـــى 
مستوى االحتاد األورويب)، وعلى مواءمة وحتسني أوجه املقارنة بني البيانات احلالية؛ وسـتتخذ 
إجراءات بالتعاون مع املنظمات الدولية النشطة يف هذا اال، ال سيما منظمـة الصحـة العامليـة 

ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 
 

الوثائق 
 (E /CN.3/2003/3) ا تقرير منظمة الصحة العاملية مذكرة من األمني العام حييل

مذكـــرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل ـــا تقريـــــر املكتــــب االســــترايل لإلحصــــاءات 
 (E/CN.3/2003/4)

مذكـرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر املكتـب املركـزي لإلحصـاءات يف بوتســوانا 
 (E/CN.3/2003/5)

مذكـرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر املكتـب اإلحصـــائي للجماعــات األوروبيــة 
 (E/CN.3/2003/6)

 
اإلحصاءات االجتماعية  (ج)

سيكون معروضا على اللجنة تقريـر األمـني العـام، الـذي يقـترح عقـد اجتمـاع لفريـق 
خرباء للشروع يف التطوير املنتظم لإلحصاءات االجتماعية. وسـيطرح التقريـر أيضـا خطـة مـن 
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أجل مجــع اإلحصـاءات املتعلقـة باإلعاقـة بانتظـام عـن طريـق عمليـة مجـع البيانـات لــ �احلوليـة 
الدميغرافية�. وقد تود اللجنة أن تعرب عن وجهات نظرها إزاء تلك األنشطة املقترحة. 

 
الوثائق 

 (E/CN.3/2003/7) تقرير األمني العام
 

فريق واشنطن املعين بقياس حاالت العجز  (د)
سيكون معروضا على اللجنة تقرير فريق واشنطن املعين بقيـاس حـاالت العجـز الـذي 

يشتمل على ملخص لنتائج االجتماع األول لفريق واشنطن وخطط االجتماعات القادمة. 
 

الوثائق 
مذكرة من األمـني العـام حييـل ـا تقريـر فريـق واشـنطن املعـين بقيـاس حـاالت العجـز 

 (E/CN.3/2003/8)
 

اإلحصاءات 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 
باستكمال نظام احلسابات القوميـة، ١٩٩٣(٤)، يتنـاول التقريـر توصيـة الفريـق العـامل املتعلقـة 
باحملاسبة التراكمية للفوائد، واملناقشات والنتائج املتعلقة مبوضوعات أخرى، واسـتعراض اآلليـة 
احلاليـة للتحديـث، وتوصيـات الفريـق العـــامل لتحســني اآلليــة. ويشــتمل التقريــر أيضــا علــى 

معلومات عن تقييم تنفيذ نظام احلسابات القومية، ١٩٩٣. 
ويف إطار النقاط املطروحة للنقاش، سيطلب إىل اللجنة أن تعرب عن وجهات نظرهـا 

يف املوضوعات التالية: 
املعايري املقترحة لتحديد املسائل املرشحة للتحديث؛  (أ)

آلية التحديث املقترحة اليت سيقوم فيها الفريق العامل بدور قيـادي، مبسـاعدة  (ب)
الفريق االستشاري املعين باحلسابات الوطنية لدى الفريق العامل املشترك بني األمانات؛ 

املهلـة املقترحـة يف عـام ٢٠٠٥ حلـــل املشــاكل واالنتــهاء مــن نشــر النســخة  (ج)
املنقحة من نظام احلسابات القومية، ١٩٩٣ يف عام ٢٠٠٨؛ 

ـــة  القائمـة املقترحـة باملسـائل الـيت صـدرت توصيـة باسـتعراضها يف إطـار عملي (د)
التحديث (انظر املرفق الثان للتقرير)؛ 

اختصاصات فريق كانربه الثاين.  (هـ)
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الوثائق 
مذكـرة مـن األمـــني العــام حييــل ــا تقريــر فرقــة العمــل املعنيــة باحلســابات القوميــة 

 (E/CN.3/2003/9)
 

قياس االقتصاد اجلديد  (ب)
سـيكون معروضـا علـى اللجنـــة تقريــر أعــده مكتــب االحصــاءات الوطنيــة باململكــة 
املتحدة عن مؤمتر عقدته الرابطة الدولية لإلحصـاءات الرمسيـة يف عـام ٢٠٠٢ بشـأن موضـوع 
�اإلحصاءات الرمسية واالقتصاد اجلديد�. ويلخص التقرير نتائج املؤمتـر الـيت تشـمل أولويـات 
التغيري يف احلسابات القومية وغريها من اإلحصاءات اليت تتناول التغيريات اهليكليـة الـيت تعـزى 
إىل تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، فضـال عـــن املســائل الرئيســية يف جمــال اإلحصــاءات 
االجتماعية املتعلقة بقياس جمتمع املعلومات. وعالوة على ذلك، يشـمل التقريـر وجـهات نظـر 
املؤمتـر بشـأن اإلجـراءات املناسـبة الـيت يتعـني علـى املنظمـات الدوليـة اختاذهـا لتلبيـــة متطلبــات 

التغيري. وقد تود اللجنة استعراض النتائج والتوصيات املتعلقة باإلجراءات. 
 

الوثائق 
مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير مكتب اإلحصاءات الوطنية يف اململكة املتحـدة 

 (E/CN.3/2003/10)
 

اإلحصاءات الزراعية  (ج)
سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر أعدتـه منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعــة 
يشتمل على حتديث آلخر التطورات يف جمـال اإلحصـاءات الزراعيـة واخلطـط املسـتقبلية. وقـد 

تود اللجنة التعليق على التقدم احملرز يف جمال اإلحصاءات الزراعية. 
 

الوثائق 
مذكـرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـــر منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة 

 (E/CN.3/2003/11)
 

إحصاءات اخلدمات (استعراض الربنامج)  (د)
سـيكون معروضـا علـــى اللجنــة تقريــر مقــدم مــن املكتــب االســترايل لإلحصــاءات. 
ويستعرض التقرير األعمال اليت متت علـى املسـتوى الـدويل أو القطـري بشـأن تطويـر املفـاهيم 
ــــة يف  ومســائل القيــاس العملــي يف جمــال إحصــاءات اخلدمــات، مبــا يف ذلــك التجــارة الدولي
اخلدمات. ويشمل أيضـا مسـائل القيـاس بالقيمـة احلاليـة، واألسـعار وقيـاس األحجـام. وحيـدد 
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التقرير ااالت اليت ميكن أن يكون املزيد من التعاون الدويل مفيدا فيها، ويقترح سـبل حتقيـق 
ذلك. 

 
الوثائق 

مذكـــرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل ـــا تقريـــــر املكتــــب االســــترايل لإلحصــــاءات 
 (E/CN.3/2003/12)

 
برنامج املقارنات الدولية  (هـ)

سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر أعـده البنـك الـدويل عـن أحـدث التطـــورات يف 
جمال تنفيذ برنامج املقارنات الدولية على املستوى العاملي. وقد تود اللجنة استعراض األنشـطة 

احلالية والتعليق على اخلطط املستقبلية. 
 

الوثائق 
 ( E/CN.3/2003/13) ا تقرير البنك الدويل مذكرة من األمني العام حييل

 
إحصاءات جتارة البضائع الدولية  (و)

سيكون معروضا علـى اللجنـة تقريـر فرقـة العمـل املعنيـة بإحصـاءات التجـارة الدوليـة 
الذي سيســتعرض مـا أجنزتـه فرقـة العمـل عمـال مبقـررات اللجنـة يف دورـا احلاديـة والثالثـني، 
فضال عن األنشطة األخرى اليت قامت ـا فرقـة العمـل. وقـد تـود اللجنـة التعليـق علـى التقـدم 

احملرز وخطط فرقة العمل سواء يف اجلوانب املنهجية أو املتعلقة بالبيانات اخلاصة بعملها. 
 

الوثائق 
مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير فرقة العمل املعنيـة بإحصـاءات التجـارة الدوليـة 

 (E/CN.3/2003/14)
 

إحصاءات االجتار الدويل باخلدمات  (ز)
سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر فرقـة العمـل املعنيـة بإحصـاءات االجتـــار الــدويل 
باخلدمات عن اجتماعاا السابقة وبرنامج العمل املقترح للمسـتقبل. وقـد تـود اللجنـة التعليـق 

على برنامج عمل فرقة العمل. 
 

الوثائق 
مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير فرقـة العمـل املعنيـة بإحصـاءات االجتـار الـدويل 

 (E/CN.3/2003/15) باخلدمات
 



802-70595

E/CN.3/2003/1

اإلحصاءات املالية  (ح)
سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر فرقـة العمـل املعنيـــة باإلحصــاءات املاليــة الــذي 
يشـمل آخـر مسـتجدات عمـل فرقـة العمـــل مبــا يف ذلــك معلومــات عــن آخــر االجتماعــات 
ـــق علــى العمــل الــذي ُأجنــز واخلطــط  واألنشـطة وغريهـا مـن النواتـج. وقـد تـود اللجنـة التعلي

املقترحة يف املستقبل لفرقة العمل. 
 

الوثائق 
ـــام حييــل ــا تقريــر فرقــة العمــل املعنيــة باإلحصــاءات املاليــة  مذكـرة مـن األمـني الع

 (E/CN.3/2003/16)
 

فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار  (ط)
سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر فريـق أوتـاوا املعـين باألرقـام القياسـية لألســـعار، 
الذي يشمل آخر مستجدات االجتماعات اليت عقدت مؤخرا واألنشطة وغريها مـن النواتـج. 

وقد تود اللجنة التعليق على برنامج العمل واخلطط املقترحة لعمل فريق أوتاوا يف املستقبل. 
 

الوثائق 
مذكرة من األمني العام حييل ــا تقريـر فريـق أوتـاوا املعـين باألرقـام القياسـية لألسـعار 

 (E/CN.3/2003/17)
 

الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار  (ي)
سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر الفريـــق العــامل املشــترك بــني األمانــات املعــين 
بإحصاءات األسعار الذي يشمل أحـدث مسـتجدات التحضـري إلصـدار كتيبـات عـن األرقـام 
القياسية ألسعار املستهلكني واألرقام القياسية ألسعار املنتجني، مبـا يف ذلـك االجتماعـات الـيت 
عقـدت مؤخـرا واخلطـط املقترحـة للمسـتقبل. وقـد تـود اللجنـة التعليـق علـى التقـدم احملـــرز يف 

عمل الفريق العامل. 
 

الوثائق 
مذكرة من األمـني العـام حييـل ـا تقريـر الفريـق العـامل املشـترك بـني األمانـات املعـين 

 (E/CN.3/2003/18) بإحصاءات األسعار
إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة  - ٥

يتضمن التقرير املقدم عن إحصـاءات البيئـة: (أ) حتليـال وتقييمـا موجزيـن للنتـائج الـيت 
توصلت إليها عمليتا مجع البيانات علـى الصعيـد الـدويل اللتـان قـامت مـا الشـعبة اإلحصائيـة 
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التابعة لألمم املتحدة يف سنيت ١٩٩٩ و ٢٠٠١، عمال بالتوصيات الـيت قدمـها الفريـق العـامل 
املعين بالربامج اإلحصائيـة الدوليـة والتنسـيق يف سـنة ١٩٩٨؛ (ب) ومقترحـا يدعـو إىل القيـام 

بربنامج للجمع املنتظم للبيانات البيئية الدولية وتصنيفها ونشرها. 
ـــق علــى عمليــة تقييــم النتــائج ومناقشــة األولويــات املقترحــة  وقـد تـود اللجنـة التعلي

وبرنامج العمل املقترح. 
 

الوثائق 
 (E/CN.3/2003/19) تقرير األمني العام عن اإلحصاءات البيئية

 
األنشطة غري املصنفة حسب اال  - ٦

التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية  (أ)
سيكون معروضا على اللجنة تقرير األمني العام، ويرد يف هـذا التقريـر وصـف للعمـل 
الـذي مت القيـام بـه يف جمـال التصنيفـات الدوليـة خـالل العـام املـاضي، ومـا خيطـط الختـاذه مـــن 
إجراءات يف املستقبل. وسيوجز التقرير التوصيات اليت قدمها فريـق اخلـرباء املعـين بالتصنيفـات 
االقتصاديـة واالجتماعيـة الدوليـة، والفريـق التقـين الفرعـــي التــابع لــه. وميكــن االطــالع علــى 
التوصيـات املفصلـة املتعلقـة بتنقيحـــات التصنيــف الصنــاعي الــدويل املوحــد جلميــع األنشــطة 
االقتصاديــة(٥)،والتصنيــف املركــزي للمنتجــات، لســنة ٢٠٠٧(٦)، يف ورقــة مفاهيميــة تقـــدم 

كوثيقة معلومات أساسية مستقلة.  
وقد تود اللجنة: 

التعليـق علـى التوصيـات الـواردة بشـأن تنقيحـات التصنيـف الصنـاعي الــدويل  (أ)
املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات، بصيغتها الواردة إمجاال يف الورقة املفاهيمية؛ 

التعليق على اإلجراءات األخرى املخطط هلا يف عملية التنقيح.  (ب)
 

الوثائق 
 (E/CN.3/2003/20) تقرير األمني العام

 
املواءمة بني املؤشــرات وإعــداد التقــارير عــن التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف  (ب)

اإلمنائية لأللفية 
سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر مـــن األمــني العــام. وســريد يف التقريــر وصــف 
ـــات  لألنشـطة الـيت قـامت ـا الشـعبة اإلحصائيـة التابعـة لألمـم املتحـدة مـن أجـل متابعـة توصي
أصدقاء رئيس اللجنة اليت أقرا اللجنة يف دورا الثالثة والثالثني(٧). وقد تـود اللجنـة أن تـزود 
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الشـعبة بتوجيـهات ألعماهلـا املسـتقبلية يف هـذا اـال، وألعمـــال اللجنــة االستشــارية الدائمــة 
املعنية مبؤشرات التنمية، اليت أنشئت حديثا. 

وسريد يف التقرير أيضا وصف ألعمـال الشـعبة يف جمـال إعـداد البيانـات وحتليلـها مـن 
ـــدويل  أجــل رصــد التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، علــى املســتويني ال
واإلقليمي، وسيناقش أيضا املؤشر املتعلـق بتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وذلـك يف إطـار 
املسائل املتصلة بنوعية البيانات، واملشاكل اليت تتعلق بتوافرها، والـدالالت الـيت تنطـوي عليـها 
املؤشرات فيما يتعلق ببناء القدرات اإلحصائية. ويعاجل التقرير، علـى وجـه اخلصـوص، مسـألة 
عدم توافر معايري إحصائية وتوصيات دولية يف بعض ااالت، حسبما يتم إبـرازه داخـل إطـار 

عملية اإلبالغ عن األهداف اإلمنائية لأللفية. 
وسيكون معروضا على اللجنة أيضا مذكرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر برنـامج 
األمم املتحدة اإلمنائي عن املؤشرات القومية لأللفية. وسـيتناول التقريـر املسـائل اإلحصائيـة يف 

سياق عملية رصد التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية على املستوى القطري. 
 

الوثائق 
 (E/CN.3/2003/21) تقرير األمني العام

ـــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي  مذكـــرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل ـــا تقريـــر برن
 (E/CN.3/2003/22)

 
بناء القدرات اإلحصائية  (ج)

سيكون معروضا على اللجنة تقرير األمني العام، الذي يتضمن وصفا موجـزا لربنـامج 
التعـاون التقـين للشـعبة اإلحصائيـة التابعـة لألمـــم املتحــدة. وقــد تــود اللجنــة مناقشــة التقريــر 

والتعليق على برنامج التعاون التقين للشعبة. 
ويف تقريره السنوي املقدم إىل اللجنة، تورد الشـراكة يف جمـال االحصـاءات مـن أجـل 
التنمية يف القرن احلادي والعشرين (احتاد باريس املايل ٢١) وصفا موجزا للتقدم الذي أحـرزه 
االحتـاد حـىت الوقـت احلـاضر، وتوجهاتـه املسـتقبلية، وعمليـة التقييـــم املقبلــة. ويوجــز التقريــر 
النتائج اليت حتققت بفضل أنشطة الدعوة، وتقاسم املعلومات، وأنشـطة فـرق العمـل وحلقـات 
العمـل دون اإلقليميـة والقطريـة الـيت عقـدت خـالل السـنة التقومييـة ٢٠٠٢. ويتضمـــن املرفــق 
موجزا للمؤشرات اليت توصل إليها فريق العمل الذي اجتمع بدعوة من صندوق النقـد الـدويل 

لوضع مؤشرات يف جمال بناء القدرات اإلحصائية. 
وقد تود اللجنة: 
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ـــاد بــاريس املــايل ٢١ حــىت الوقــت  اإلحاطـة علمـا بـالتقدم الـذي أحـرزه احت (أ)
احلاضر، وعملية التقييم الوشيكة هلذه املبادرة؛ 

التعليق على توجه وبرنامج هذه املبادرة يف املستقبل؛  (ب)
استعراض املؤشرات املقترحة لبناء القدرات اإلحصائية.  (ج)

 
الوثائق 

 (E/CN.3/2003/23) تقرير األمني العام
مذكــرة مــن األمــني العــام حييــــل ـــا التقريـــر املرحلـــي الحتـــاد بـــاريس املـــايل ٢١ 

 (E/CN.3/2003/24)
 

متابعة مقررات الس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات  (د)
أدرج هـذا البنـد يف جـدول أعمـال اللجنـة بنـاء علـى الطلـب الـــوارد يف قــرار الــس 
االقتصـادي واالجتمـاعي ٥١/١٩٩٩. وتتمثـل األهـداف يف تشـــجيع قيــام عالقــة أوثــق بــني 
أعمـال اللجنـة والـس. وسـيكون معروضـا علـى اللجنـة مذكـــرة مــن األمــني العــام تتضمــن 
ـــة  مقتطفـات مـن قـرارات الـس ومقرراتـه واسـتنتاجاته املتفـق عليـها ذات الصلـة بعمـل اللجن
واإلجـراءات الـيت اختذـا اللجنـة أو ختطـط الختاذهـا. وقـد تـود اللجنـة اختـــاذ قــرار بشــأن أي 

إجراءات قد تكون ضرورية يف هذا الصدد. 
 

الوثائق 
مذكرة من األمني العـام بشـأن مقـررات الـس املتعلقـة بالسياسـات، واملتصلـة بعمـل 

 (E/CN.3/2003/28) اللجنة
تنسيق وتكامل الربامج اإلحصائية  (هـ)

طلبت اللجنة، يف دورا الثالثة والثالثني(٨)، إىل املنظمات الدوليـة وضـع نظـام جديـد 
للتنسيق الفعال، نظرا ألنه قد مت إلغاء اللجنة الفرعية املعنية باألنشطة اإلحصائيـة التابعـة للجنـة 
التنسـيق اإلداريـة. وملعاجلـة هـذا الشـاغل، عقـد اجتمـاع مشـترك بـني الوكـاالت يف نيويــورك، 
خالل الفترة من ١٧ إىل ١٩ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، وسـيعرض تقريـر ذلـك االجتمـاع علـى 
اللجنة. ويف ذلك االجتماع، تقرر إنشاء جلنة لتنسيق األنشطة اإلحصائية. وقد تود اللجنـة أن 
تأخذ يف االعتبار، عند قيامها مبناقشاا يف إطار بنـود جـدول األعمـال ذات الصلـة، وجـهات 

النظر اليت مت اإلعراب عنها يف االجتماع املشترك بني الوكاالت.  
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وســيكون معروضــا أيضــا علــى اللجنــة تقريــر عــن تنســــيق عمليـــة مجـــع البيانـــات 
اإلحصائيــة، مقــدم مــن البلــدان يف إطــــار متابعـــة مناقشـــات اللجنـــة خـــالل ســـنيت ٢٠٠١ 
و ٢٠٠٢(٩). ويصف التقرير األعمال اليت قامت ا الشعبة اإلحصائية التابعـة لألمـم املتحـدة، 
بالتعاون مع منظمات دولية أخرى، من أجل التخلص من االزدواجية يف عملية مجـع البيانـات 

من البلدان. وقد تود اللجنة إقرار النهج الذي اتبعته الشعبة وهيئات دولية أخرى. 
 

الوثائق 
مذكرة من األمني العـام حييـل ـا تقريـر اجتمـاع مشـترك بـني الوكـاالت عـن تنسـيق 

 (E/CN.3/2003/25) األنشطة اإلحصائية
 (E/ CN.3/2003/26) تقرير األمني العام عن تنسيق مجع البيانات اإلحصائية من البلدان

 
املسائل الربناجمية (الشعبة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة)  (و)

ستستمع اللجنة إىل تقرير شفوي مـن مديـر الشـعبة اإلحصائيـة التابعـة لألمـم املتحـدة 
بشـأن العمـل واخلطـط واألولويـات احلاليـة. وسـيكون معروضـا عليـها أيضـا القائمـة املقترحـــة 
الجتماعـــات أفرقـــة اخلـــرباء وحلقـــات العمـــل الـــيت ســـــتعقدها الشــــعبة يف عــــام ٢٠٠٣، 
للموافقة عليها، وبرنامج العمل املقترح للشعبة يف فترة السـنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥، السـتعراضه 

والتعليق عليه. 
 

الوثائق 
مذكرة من األمانة العامة عن برنامج العمـل املقـترح للشـعبة اإلحصائيـة التابعـة لألمـم 

 (E/CN.3/2003/29) املتحدة يف فترة السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥
مذكرة من األمانة العامة عن اجتماعات أفرقة اخلرباء وحلقـات العمـل الـيت سـتعقدها 

 (E /CN.3/2003/30) الشعبة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة يف عام ٢٠٠٣
 

املشاكل اليت تواجه تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية  (ز)
نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون �املشـاكل الـيت تواجـه يف تنفيـذ املبـادئ 
األساسية لإلحصاءات الرمسية�، وذلك يف دورـا الثالثـة والثالثـني، وقـررت تـأجيل النظـر يف 

هذا البند إىل دورا الرابعة والثالثني(١٠). 
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جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والثالثني للجنة ومواعيد انعقادها  - ٧
وفقا للمادة ٩ مـن النظـام الداخلـي، سـيكون معروضـا علـى اللجنـة مشـروع جـدول 
األعمال املؤقت لدورا اخلامسة والثالثني، مع بيـان الوثـائق الـيت يتعـني تقدميـها يف إطـار كـل 

بند والسند التشريعي إلعدادها، وسيعرض على اللجنة أيضا مقترح مبواعيد انعقاد الدورة. 
وباإلضافة إىل ذلك، ووفقا لطلبات الس (انظر قرار الـس ٥١/١٩٩٩)، سـيكون 

معروضا على اللجنة مشروع برنامج عمل متعدد السنوات للفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٦. 
واستجابة أيضا لدعوة الس (انظر قرار الـس ٥١/١٩٩٥) إىل تشـجيع املزيـد مـن 
املواءمـة والتنسـيق يف أعمـال اللجـان الفنيـة التابعـة للمجلـس، سـيكون معروضـــا علــى اللجنــة 
مذكرتان توجزان أنشطة جلنة التنمية االجتماعية ومؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، علـى 
التوايل، ذات الصلة بعمـل اللجنـة اإلحصائيـة، مبـا يف ذلـك اآلثـار الـيت حيتمـل أن تـترتب علـى 

هذه األنشطة يف عمل اللجنة اإلحصائية. 
 

الوثائق 
مذكرة من األمانة العامة تتضمن جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة اخلامسـة والثالثـني 

 (E/CN.3/2003/L.2) للجنة ومواعيد انعقادها
مذكـرة مـن األمـني العـام تتضمـن مشـــروع برنــامج العمــل املتعــدد الســنوات للجنــة 

 (E/CN.3/2003/31)

مذكـرة مـن األمـني العـام عـن أنشـطة جلنـة التنميـة االجتماعيـة واآلثـار الـيت حيتمــل أن 
 (E/CN.3/2003/32) تترتب عليها يف عمل اللجنة اإلحصائية

مذكرة من األمني العام عن مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة واآلثـار الـيت حيتمـل 
 (E /CN.3/2003/33) أن تترتب عليه يف عمل اللجنة اإلحصائية

 
تقرير اللجنة عن دورا الرابعة والثالثني  - ٨

قد تود اللجنة أن تعتمد التقرير عن دورا الرابعة والثالثني، الذي سـيقدم إىل الـس 
االقتصادي واالجتماعي.  

 
الوثائق 

 (E /CN.3/2003/L…) ا الرابعة والثالثنيمشروع تقرير اللجنة عن دور
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احلواشي 

انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٢، امللحـق رقـم ٤ (E/2002/24)، الفصـل األول،  (١)
الفرع ألف. 

املرجع نفسه، الفقرة ٥.  (٢)
القرار رقم EC/1786/2002 املؤرخ ٢٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، الصـادر عـن الربملـان األورويب، وجملـس أوروبـا،  (٣)

باعتماد برنامج لعمل اتمعات احمللية يف جمال الصحة العامة (٢٠٠٣-٢٠٠٨). 
جلنة اجلماعات األوروبيـة، وصنـدوق النقـد الـدويل، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، واألمـم  (٤)

املتحدة، والبنك الدويل (بروكسل/لكسمربغ، نيويورك، باريس، واشنطن العاصمة، ١٩٩٣). 
 .(90.XVII.11 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) موعة ميم، العدد ٤ التنقيح ٣ورقات إحصائية، ا (٥)

 .(98.XVII.5 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) موعة ميم، العدد ٧٧ورقات إحصائية، ا (٦)
 ،(E/2002/24) انظــــر الوثــــائق الرمسيــــة للمجلــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي، ٢٠٠٢، امللحــــــق رقـــــم ٤ (٧)

الفقرة ٦٦ (ب). 
املرجع نفسه، الفقرة ٨٠ (د).  (٨)

املرجع نفسه، الفقرتان ٨٠ (أ) و (ب).  (٩)
املرجع نفسه، الفقرة ٨٨.  (١٠)

 __________


