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اللجنة اإلحصائية 
الدورة اخلامسة والثالثون 

٢-٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
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
اإلحصاءات االجتماعية (استعراض الربنامج)؛  (أ)

فريق سيينا لإلحصاءات االجتماعية؛  (ب)
اإلحصاءات الصحية؛  (ج)

إحصاءات املستوطنات البشرية؛  (د)
إحصاءات املخدرات وتعاطي املخدرات؛  (هـ)

فريق باريس املعين بالعمل والتعويض؛  (و)
إحصاءات الفقر؛  (ز)
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اإلحصاءات االقتصادية:  - ٤
احلسابات القومية؛  (أ)

إحصاءات اخلدمات؛  (ب)
اإلحصاءات السياحية؛  (ج)

برنامج املقارنات الدولية؛  (د)
إحصاءات العلم والتكنولوجيا؛  (هـ)

إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛  (و)
املائدة املستديرة املعنية بأطر استقصاءات األعمال التجارية؛  (ز)

فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري املنظم.  (ح)
إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة.  - ٥

األنشطة غري املصنفة حسب اال:  - ٦
تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛  (أ)
التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية؛  (ب)

املؤشرات؛  (ج)
بناء القدرات اإلحصائية؛  (د)

عرض البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية؛  (هـ)
املعايري املشتركة املفتوحة لتبادل البيانات والبيانات الفوقية وتقامسها؛  (و)

تنسيق العمل املنهجي اجلاري؛  (ز)
متابعة مقررات الس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات؛   (ح)

تنسيق الربامج اإلحصائية وحتقيق التكامل بينها؛  (ط)
املسائل الربناجمية (الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة).  (ي)

جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والثالثني للجنة.  - ٧
تقرير اللجنة عن دورا اخلامسة والثالثني.  - ٨
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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 للرئيس ومقررا من بني ممثلي الدول األعضاء فيها. 
وتستمر والية أعضاء املكتب سنتني. ويتم ذلـك عـن طريـق انتخـاب أعضـاء املكتـب 
لفـترة سـنة واحـدة، مث يعـاد انتخـاب األعضـاء الذيـن يظلـون ممثلـني لبلداـم يف اللجنـة خــالل 
الدورة التالية. وينتخب أعضاء املكتب على أسـاس التوزيـع اجلغـرايف العـادل – حيـث ينتخـب 

يف املكتب عضو عن كل منطقة ممثلة يف اللجنة. 
 

إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢
اقترحت اللجنة بنود جـدول األعمـال املؤقـت والوثـائق املتعلقـة ـا يف دورـا الرابعـة 
والثالثني (نيويورك، ٤-٧ آذار/مارس ٢٠٠٣)(١). وُأجريت بعض التغيريات عليـها بالتشـاور 
مع أعضاء مكتب اللجنة. ومعروض على اللجنة مشروع التنظيم املقترح للعمل. ويرجـى مـن 

اللجنة أن تقر جدول األعمال وتنظيم العمل للدورة. 
الوثائق 

 (E/CN.3/2004/1) جدول األعمال املؤقت والشروح
 ( E/CN.3/2004/L.1) مذكرة من األمانة العامة بشأن تنظيم أعمال الدورة

 ( E/CN.3/2004/CRP.1) مذكرة من األمانة العامة بشأن حالة إعداد الوثائق للدورة
 

اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية  - ٣ 
اإلحصاءات االجتماعية (استعراض الربنامج)  (أ)

سيكون معروضا على اللجنة تقرير األمني العام، الذي يتضمن بيانـا بـاإلجراءات الـيت 
ـــق اخلــرباء املتعلقــني بتحديــد نطــاق  سـتتخذ اسـتجابة للتوصيـات الصـادرة عـن اجتمـاعي فري
ــــتعراض نظـــام احلوليـــة  اإلحصــاءات االجتماعيــة (نيويــورك، ٦-٩ أيــار/مــايو ٢٠٠٣) باس
الدميغرافيـة لألمـم املتحـدة (نيويـورك، ١٠-١٤ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٣). ويرجـــى مــن 
اللجنة إبداء آرائها بشـأن برنـامج العمـل املقـترح املتعلـق باإلحصـاءات االجتماعيـة، ٢٠٠٤-

 .٢٠١٤
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الوثائق 
 (E/CN.3/2004/2) تقرير األمني العام

فريق سيينا لإلحصاءات االجتماعية  (ب) 
سـيكون معروضـا علـى اللجنـــة تقريــر فريــق ســيينا لإلحصــاءات االجتماعيــة الــذي 
يسـتعرض األنشـطة الرئيسـية الـيت اضطلـع ـا هـذا الفريـق ويتضمـن حملـة عامـة عـــن األهــداف 
االستراتيجية وااالت ذات األولوية اليت سيناقشها هذا الفريـق كجـزء مـن مهمتـه املتمثلـة يف 
تعزيز التعاون يف جمال اإلحصاءات االجتماعية وتنسيقه. ويرجى من اللجنة استعراض برنـامج 

عمل الفريق والتعليق على اجتاه عملها يف املستقبل. 
الوثائق 

 (E /CN.3/2004/3) ا تقرير فريق سيينا مذكرة من األمني العام حييل
اإلحصاءات الصحية  (ج)

سيكون معروضا على اللجنة تقرير أصدقـاء الرئيـس عـن اسـتعراضهم لعمليـة التنسـيق 
ــــداد  يف مــا بــني املنظمــات الدوليــة، وبينــها وبــني املكــاتب اإلحصائيــة الوطنيــة يف جمــال إع
اإلحصـاءات الصحيـة ونشـرها. ويرجـى مـن اللجنـة التعليـق علـى اإلجـراءات الـيت أوصـى ـــا 

أصدقاء الرئيس لرفع مستوى هذا التنسيق. 
الوثائق 

مذكـرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر أصدقـاء الرئيـس عـن اإلحصـاءات الصحيـــة 
 (E/CN.3/2004/4)

إحصاءات املستوطنات البشرية  (د)
سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر برنـامج األمـــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية 
(موئل األمم املتحدة) الـذي يتضمـن برنـامج عملـه، مبـا يف ذلـك الربناجمـان اجلديـدان �رصـد 
برنامج التفاوتات يف املناطق احلضرية� و �نظام املعلومات اجلغرافية أللـف مدينـة�. ويرجـى 

من اللجنة املوافقة على برنامج عمل املوئل، ال سيما براجمه ومبادراته اجلديدة.  
الوثائق 

 (E /CN.3/2004/5) ا تقرير موئل األمم املتحدة مذكرة من األمني العام حييل
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إحصاءات املخدرات وتعاطي املخدرات  (هـ)
سيكون معروضا على اللجنة تقرير مكتب األمـم املتحـدة املعـين بـاملخدرات واجلرميـة 
عن إحصاءات املخدرات وتعاطي املخدرات. ويرجى من اللجنة إبداء آرائـها بشـأن األنشـطة 

واخلطط املعدة يف هذا اال. 
الوثائق 

ـــر مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بــاملخدرات  مذكـرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقري
 (E/CN.3/2004/6) واجلرمية

 
فريق باريس املعين بالعمل والتعويض  (و)

ـــين بــالعمل والتعويــض الــذي  سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر فريـق بـاريس املع
يتضمن موجزا ألنشطة الفريق لعام ٢٠٠٣. ومتثل احلدث الرئيسي يف عقـد اجتمـاع اسـتغرق 
يومني يف لندن يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣، نوقش فيه موضوع �قياس وقت العمـل�. وقُدمـت 
إىل املؤمتر الدويل خلرباء اإلحصاءات العمالية يف دورته السـابعة عشـرة الـيت عقـدت يف جنيـف 
يف الفـترة مـن ٢٤ تشـرين الثـاين/نوفمـرب إىل ٣ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٣ ورقـــة تتضمــن 

ملخصا للمناقشات والتوصيات. 
الوثائق 

 (E /CN.3/2004/7) ا تقرير فريق باريس مذكرة من األمني العام حييل
 

إحصاءات الفقر  (ز)
سيكون معروضا على اللجنة تقريـر األمـني العـام عـن إحصـاءات الفقـر الـذي يصـف 
مشـروع إعـداد دليـل بشـأن قيـاس الفقـر بـدأت تنفـذه شـعبة اإلحصـاءات يف األمـــم املتحــدة. 
ويتضمن التقرير تفاصيل عن عملية التشاور الواسعة النطاق اليت بـدأت لتنفيـذ هـذا املشـروع؛ 
وعن تشكيل جلنة توجيه تتوىل اإلشراف على إعداد هذا الدليل؛ وعــن التعـاون مـع فريـق ريـو 
املعين بإحصاءات الفقر؛ واالقتراح الداعي إىل عقد عدة حلقات عمل إقليمية، وعـن االقـتراح 
الداعي إىل عقد اجتمـاع خـرباء يف نيويـورك إلجـراء اسـتعراض شـامل ملسـودة الدليـل األوىل. 
كمـا يشـتمل التقريـر علـى املخطـط املشـروح املقـترح لنشـره وموقـع املشـروع علـى الشـــبكة. 
ـــت  ويرجـى مـن اللجنـة إبـداء آرائـها بشـأن املشـروع، ال سـيما بشـأن املخطـط املشـروح املؤق

للدليل واألنشطة املقترحة. 
وسيكون معروضا على اللجنة تقرير فريق ريو عن اجتماعاته األخــرية وبرنـامج عملـه 

املقبل املقترح. ويرجى من اللجنة استعراض برنامج عمل الفريق. 
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الوثائق 
 (E/CN.3/2004/8) تقرير األمني العام

 (E /CN.3/2004/9) ا تقرير فريق ريو مذكرة من األمني العام حييل
 

اإلحصاءات االقتصادية  - ٤ 
احلسابات القومية  (أ)

سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر الفريـــق العــامل املشــترك بــني األمانــات املعــين 
باحلسـابات القوميـة. ويتضمـن التقريـر مسـودة وثيقـة مفصلـة مرفقـة بربنـامج العمـل لتحديــث 
نظـام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣. ويقـدم بيانـا موجـــزا جلــدول األعمــال وعمليــة صنــع 
القرارات واحلكم واجلـدول الزمـين واآلثـار الـيت تـترتب علـى املـوارد وغـري ذلـك مـن جوانـب 
ـــازه حبلــول عــام ٢٠٠٨. كمــا يتضمــن  مشـروع حتديـث نظـام احلسـابات القوميـة املقـرر إجن
التقرير معلومات عن تقييم تطبيق نظـام احلسـابات القوميـة لعـام ٢٠٠٣. ويرجـى مـن اللجنـة 
إبداء آرائها بشأن مسـودة الوثيقـة املقترحـة لتحديـث نظـام احلسـابات القوميـة وبشـأن التقـدم 

احملرز يف جمال تطبيق نظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣. 
الوثائق 

مذكرة من األمـني العـام حييـل ـا تقريـر الفريـق العـامل املشـترك بـني األمانـات املعـين 
 (E/CN.3/2004/10) باحلسابات القومية

 
إحصاءات اخلدمات  (ب)

ـــر فريــق فوربــرغ املعــين بإحصــاءات اخلدمــات.  سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقري
ويوجـز التقريـر األعمـال الـيت أجنزهـا الفريـق ويعـرض اخلطـوط العريضـة لألنشـــطة املســتقبلية. 

ويرجى من اللجنة التعليق على ما ُأجنز من أعمال وعلى خطط الفريق املقترحة للمستقبل. 
ــدان  كمـا سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر أعدتـه منظمـة التعـاون والتنميـة يف املي
االقتصادي يتضمن معلومات عن األعمال املنجزة على الصعيد الدويل والتطورات األخـرية يف 
ميدان إحصاءات اخلدمـات. ويرجـى مـن اللجنـة اسـتعراض التقـدم احملـرز والتعليـق علـى اجتـاه 

العمل يف جمال إحصاءات اخلدمات. 
الوثائق 

 (E /CN.3/2004/11) ا تقرير فريق فوربرغ مذكرة من األمني العام حييل
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مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي 
 (E/CN.3/2004/12)

 
اإلحصاءات السياحية  (ج)

سيكون معروضا على اللجنة تقرير أعدته منظمة السياحة العامليـة يتضمـن بيانـا آلخـر 
التطورات يف جمال اإلحصاءات السياحية واخلطط املستقبلية. ويتضمن التقريـر بيانـا باألنشـطة 
الـيت نفـذت مـن أجـل تعميـم املعايـري يف جمـال اإلحصـاءات السـياحية وتطبيقـها. ويرجـــى مــن 

اللجنة التعليق على التقدم احملرز يف ميدان اإلحصاءات السياحية. 
الوثائق 

 (E/ CN.3/2004/13) ا تقرير منظمة السياحة العاملية مذكرة من األمني العام حييل
 

برنامج املقارنات الدولية  (د)
ـــن املســتجدات والتقــدم  سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر أعـده البنـك الـدويل ع
ـــن اللجنــة  املُحـرز يف جمـال تنفيـذ برنـامج املقارنـات الدوليـة علـى املسـتوى العـاملي. ويرجـى م

استعراض األنشطة احلالية والتعليق على اخلطط املستقبلية. 
الوثائق 

 (E /CN.3/2004/14) ا تقرير البنك الدويل مذكرة من األمني العام حييل
 

إحصاءات العلم والتكنولوجيا  (هـ)
سيكون معروضا على اللجنة تقرير أعدته منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة 
(اليونسكو) ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي يصـف األعمـال اجلاريـة يف جمـال 
إحصاءات العلم والتكنولوجيا واألولويات يف جمال األنشطة والتطورات املستقبلية يف األمديـن 
املتوسط والطويل. ويتضمن بيانا موجـزا السـتنتاجات املشـاورات الدوليـة الـيت أجراهـا معـهد 
اليونسكو لإلحصاءات دف حتديد األولويات بالنسبة إلصـدار البيانـات، فضـال عـن حتديـث 
األنشطة اليت اضطلعت ا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وخططها املستقبلية. 

الوثائق 
مذكرة من األمني العام حييل ـا تقريـر منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة 

 (E/ CN.3/2004/15) (اليونسكو) ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
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إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  (و)
ســيكون معروضــا علــى اللجنــة تقريــر أعــده االحتــاد الــدويل لالتصــاالت الســـلكية 
والالسلكية ويبني التطورات يف املؤشـرات املسـتخدمة لقيـاس سـبل احلصـول علـى تكنولوجيـا 
املعلومات واالتصاالت. ويتضمن التقرير التوصيات الرامية إىل تعزيز توافر مؤشرات الوصـول 
إىل تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، وقائمـة باملؤشـرات املرغـــوب فيــها ومؤشــرا جديــدا 
لقيـاس إمكانيـة الوصـول إىل تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت. ويبـني التقريـر أيضـا العالقــة 

القائمة بني مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألهداف اإلمنائية لأللفية. 
الوثائق 

مذكــرة مــن األمــني العــام حييــل ــا تقريــر االحتــــاد الـــدويل لالتصـــاالت الســـلكية 
 (E/CN.3/2004/16) والالسلكية

 
املائدة املستديرة املعنية بأطر استقصاءات األعمال التجارية  (ز)

سيكون معروضا على اللجنة تقرير أعدتـه املـائدة املسـتديرة املعنيـة بـأطر اسـتقصاءات 
األعمال التجارية ويقدم آخر املستجدات الـيت شـهدا اجتماعاـا األخـرية واألنشـطة املُنجـزة 
واخلطـط املقترحـة للمسـتقبل. ويرجـى مـن اللجنـة التعليـق علـــى العمــل الــذي أجنزتــه املــائدة 

املستديرة وخططها املستقبلية. 
الوثائق 

 (E /CN.3/2004/17) ا تقرير املائدة املستديرة مذكرة من األمني العام حييل
 

فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري املنظم  (ح)
سيكون معروضا على اللجنة تقريــر أعـده فريـق دهلـي املعـين بإحصـاءات القطـاع غـري 
ـــرر  املنظـم ويتضمـن معلومـات حديثـة عـن اجتماعاتـه األخـرية واألنشـطة املُنجـزة والنتـائج املق
إجنازهـا. ويرجـى مـن اللجنـة التعليـق علـى العمـل الـذي أجنـزه فريـق دهلـي وخططـه املســتقبلية 

املقترحة. 
الوثائق 

 (E /CN.3/2004/18) ا تقرير فريق دهلي مذكرة من األمني العام حييل
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إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة  - ٥
سيكون معروضا على اللجنة تقرير أعــده فريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة البيئيـة ويتضمـن 
معلومات حديثة عن اجتماعاته األخـرية واألنشـطة املُنجـزة وغريهـا مـن النواتـج. ويرجـى مـن 

اللجنة التعليق على العمل الذي أجنزه فريق لندن وخططه املستقبلية املقترحة. 
وافقت اللجنة اإلحصائية يف دورا الرابعة والثالثني(٢) على ضرورة أن تنشـئ الشـعبة 
اإلحصائية يف األمم املتحدة فريق عمل مشتركا بني الوكاالت يعـىن باإلحصـاءات البيئيـة، مـع 
التركيز بوجه خاص على تطوير الطرق واملفاهيم واملعايري ومواءمتها، وتنسـيق مجـع البيانـات، 
والتدريب. وسيكون معروضا على اللجنة تقرير فريق العمل املشترك بني الوكـــــاالت واملعـين 
ــامي  باإلحصـاءات البيئيــــــة عـن أول اجتماعاتـه، مبـا يف ذلـك اختصاصاتــــه وبرنـامج عملـه لع

٢٠٠٤ و ٢٠٠٥. 
الوثائق 

 (E /CN.3/2004/19) ا تقرير فريق لندن مذكرة من األمني العام حييل
مذكــرة مــن األمــني العــام حييــل ــا تقريــر فريــق العمــل املشــترك بــني الوكــــاالت 

 (E/CN.3/2004/20)
 

األنشطة غري املصنفة حسب اال  - ٦ 
تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية  (أ)

سـيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر مـن األمـني العـام عـن تنفيـــذ املبــادئ األساســية 
لإلحصاءات الرمسية، كان قد ُأعد بناء على طلـب مـن اللجنـة يف دورـا الرابعـة والثالثـني(٣). 
ويبـني التقريـر نتـائج دراسـة اسـتقصائية شـاملة أجرـا الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة عـــن 

تنفيذ املبادئ. 
الوثائق 

 (E/CN.3/2004/21) تقرير األمني العام
 

التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية  (ب)
ســيكون معروضــا علــى اللجنــة تقريــر األمــني العــــام عـــن التصنيفـــات االقتصاديـــة 
واالجتماعية الدولية ويتضمن معلومات عن آخر املستجدات، مبـا فيـها الوضـع الراهـن لعمليـة 
مراجعة التصنيف الصناعي الدويل املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات. ويرجـى مـن اللجنـة 

التعليق على التقدم احملرز يف جمال التصنيفات اإلحصائية الدولية. 
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الوثائق 
 (E/CN.3/2004/22) تقرير األمني العام

 
املؤشرات  (ج)

ـــة العامــة تقريــرا عــن العمــل اجلــاري بشــأن املعايــري اإلحصائيــة ومجــع  سـتعد األمان
املؤشرات املتعلقة برصد تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية على الصعيدين الدويل والوطـين. ويتـم 
العمـل علـى الصعيـد الـدويل عـن طريـق فريـق خـرباء مشـترك بـني الوكـاالت معـــين مبؤشــرات 
األهداف اإلمنائية لأللفية جيتمـع مـرة واحـدة علـى األقـل سـنويا السـتعراض الوسـائل واملعايـري 
والبيانات املتوافرة لتطبيـق املعايـري املتفـق عليـها، وينـاقش مسـودات النصـوص املتعلقـة بـالتقدم 
احملـرز يف حتقيـق كـل هـدف مـن األهـداف واملقـاصد القابلـة للقيـاس الـواردة يف إعــالن األمــم 
املتحدة بشأن األلفية (انظر A/56/326) واملتعلقة بالقضاء على الفقر والتنمية والبيئـة. وتشـكل 
هذه املواد األساس الــذي اسـتند إليـه األمـني العـام يف إعـداد التقريـر السـنوي الـذي يقدمـه إىل 
اجلمعية العامة بشأن تنفيذ اإلعالن (A/58/323). وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي هـو الوكالـة 
ــة  الرائـدة الـيت تسـاعد البلـدان علـى اسـتعراض وتعديـل األهـداف واملقـاصد واملؤشـرات الوطني
املتصلة باإلعالن وذلـك عـن طريـق دعـم التقـارير القطريـة. كمـا يتعـاون الربنـامج مـع الشـعبة 
اإلحصائيـة يف األمـم املتحـدة والبنـك الـــدويل ووكــاالت أخــرى خمتصــة والشــراكة يف جمــال 
اإلحصاءات من أجل التنميـة يف القـرن احلـادي والعشـرين (بـاريس ٢١) علـى تعزيـز وتنسـيق 
ـــة الــيت توفــر بيانــات أساســية  التعـاون مـع البلـدان مـن أجـل حتسـني براجمـها اإلحصائيـة احلالي

ملؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية. 
وسـيكون معروضـا علـى اللجنـة مذكـــرة مــن األمــني العــام حييــل ــا تقريــر اللجنــة 
االستشارية املعنية باملؤشرات اليت أنشأا اللجنـة اإلحصائيـة يف أثنـاء دورـا الثالثـة والثالثـني. 
ويرد يف املذكرة بيان باألنشطة اليت اضطلعت ا اللجنـة االستشـارية، الـيت اشـتملت األنشـطة 
الرئيسـية الـيت نفذـا يف عامـها األول علـى حتليـل أوجـه االختـالف بـني إطـار املؤشـــرات الــيت 
وضعها أصدقاء الرئيس (انظر E/CN.3/2002/26) ومؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة (انظـر 
A/56/326)، ورصـد املؤشـرات اجلديـدة اســـتجابة للمؤمتــرات ومؤمتــرات القمــة الــيت عقدــا 

وسـتعقدها األمـم املتحـدة والتحقـق مـن مـدى توافـر البيانـات الـيت تتفـق مـع املعايـــري القائمــة. 
ويرجى من اللجنـة التعليـق علـى أعمـال اللجنـة االستشـارية وتقـدمي توجيـهات بشـأن أعماهلـا 

املقبلة. 
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الوثائق 
ـــري اإلحصائيــة ومجيــع املؤشــرات  تقريـر األمـني العـام عـن العمـل اجلـاري بشـأن املعاي
املتعلقــة برصــد تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى الصعيديــن الــدويل والوطـــين 

 (E/CN.3/2004/24)
 (E /CN.3/2004/24) ا تقرير اللجنة االستشارية مذكرة من األمني العام حييل

 
بناء القدرات اإلحصائية  (د)

قدمـت الشـراكة يف جمـال اإلحصـاءات مـن أجـل التنميـة يف القـرن احلـادي والعشــرين 
تقريرهـا السـنوي إىل اللجنـة تتضمـن بيانـا موجـزا بـالتقدم الـذي أحرزتـه حـــىت اآلن وبرنــامج 

عملها املستقبلي. ويرجى من اللجنة أن: 
حتيط علما بالتقدم احملرز حىت اآلن يف باريس ٢١؛  (أ)

تعلق على االجتاه املقبل الذي سيتخذه برنامج العمل يف ٢٠٠٤-٢٠٠٦.  (ب)
الوثائق 

مذكـرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر اللجنـة الدائمـة التابعـــة ملبــادرة بــاريس ٢١ 
 (E/CN.3/2004/25)

 
عرض البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية  (هـ)

سيكون معروضا على اللجنة تقرير يتضمن مقترحا لتناقشه اللجنة يتعلق بإعداد دليـل 
حيدد املبادئ التوجيهية، وبيان أفضل املمارسات املوصى ا لعرض البيانات والبيانـات الفوقيـة 
اإلحصائية اليت تنشرها الوكاالت الوطنية واملنظمات الدولية يف خمتلف وسائل النشــر. وتعـزى 
ضرورة إعداد مثل هذا الدليـل الـذي يوحـد املعايـري احلاليـة ويضـع توصيـات جديـدة، حسـب 
االقتضـاء، إىل احلاجـة إىل حتسـني مسـتوى البيانـات (ال سـيما قابليـة تفسـريها واتســـاقها) وإىل 

ختفيف عبء إبالغ البيانات والبيانات الفوقية إىل املنظمات الدولية إىل أدىن حد ممكن.  
الوثائق 

مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي 
 (E/CN.3/2004/26)
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املعايري املشتركة املفتوحة لتبادل البيانات والبيانات الفوقية وتقامسها  (و)

سيكون معروضا على اللجنة تقريـر عـن النتـائج الـيت توصلـت إليـها فرقـة العمـل الـيت 
أنشـأها يف عـام ٢٠٠٢ مصـرف التســـويات الدوليــة واملصــرف املركــزي األورويب واملكتــب 
اإلحصائي للجماعات األوروبية وصنـدوق النقـد الـدويل ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان 
ــــات  االقتصــادي وشــعبة اإلحصــاءات يف األمــم املتحــدة بغــرض وضــع معايــري لتبــادل البيان
والبيانات الفوقية. وتضم فرقة العمل حاليا اهليئات الست املذكـورة إضافـة إىل البنـك الـدويل. 
ويركز هذا التقرير على النتائج اليت متخضت عنها املشاريع الرئيسية األربعـة الـيت نفـذت علـى 
امتداد السنتني املاضيتني وهي: دراسة حالة (استنادا إىل إحصـاءات الديـون اخلارجيـة) لبحـث 
الوسائل العملية الـيت ميكـن ـا اسـتخدام التكنولوجيـا الناشـئة لتيسـري مجـع البيانـات والبيانـات 
الفوقيــة ومجــع اإلحصــاءات ونشــرها؛ و (ب) وضــع جمموعــة املفــردات اخلاصــة بالبيانــــات 
الفوقيـة؛ و (ج) املعايـري املتعلقـة بتبـادل بيانـات ترتبـط بفـترات زمنيـة متالحقـة؛ و (د) معايـــري 

مستودعات البيانات الفوقية. ويرجى من اللجنة التعليق على التقرير. 
الوثائق 

 (E /CN.3/2004/27) ا تقرير فرقة العمل مذكرة من األمني العام حييل
 

تنسيق العمل املنهجي اجلاري  (ز)
ستستمع اللجنة إىل تقريـر شـفوي يقدمـه مديـر شـعبة اإلحصـاءات يف األمـم املتحـدة 
بشأن حمتويات ووضـع موقـع الشـعبة علـى الشـبكة املتعلـق بـالعمل املنـهجي. وسـيتضمن هـذا 

املوقع املشاريع احلالية واملنجزة على السواء. واللجنة مدعوة إىل إبداء آرائها يف املوقع. 
 

متابعة مقررات الس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات  (ح)
ـــس االقتصــادي  أدرجـت اللجنـة هـذا البنـد يف جـدول األعمـال بنـاء علـى طلـب ال
واالجتماعي يف قراره ٥١/١٩٩٩. من أجل التشجيع على إقامة عالقة أوثق بني عمل اللجنـة 
والـس. وسـيكون معروضـا علـى اللجنـة مذكـرة مـن األمـــني العــام تتضمــن مقتطفــات مــن 
قرارات الس ومقرراته واستنتاجاته املتفق عليها ذات الصلـة بعمـل اللجنـة واإلجـراءات الـيت 
اختذا اللجنة أو اليت من املقرر أن تتخذها. ويرجى من اللجنة اختاذ قرار بشأن أي إجـراء قـد 

تراه ضروريا. 
الوثائق 

مذكـرة مـن األمـني العـام بشـأن مقـررات الـس املتعلقـة بالسياسـات واملتصلـة بعمــل 
 (E/CN.3/2004/28) اللجنة
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تنسيق الربامج اإلحصائية وحتقيق التكامل بينها  (ط)
عقـدت اللجنـة املعنيـة بتنسـيق األنشـــطة اإلحصائيــة دورــا األوىل يف ٣ آذار/مــارس 
٢٠٠٣ ودورـا الثانيـة يف جنيـف يف الفـترة مـن ٨ إىل ١٠ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٣. وســيكون 
التقرير املتعلقة بدوريت اللجنة املعنية بتنسيق األنشطة اإلحصائية معروضا على اللجنة. ويرجـى 
مـن اللجنــة أن تــأخذ آراء اللجنــة املعنيــة بتنســيق األنشــطة اإلحصائيــة يف االعتبــار يف إطــار 

مناقشاا لبنود جدول األعمال ذات الصلة. 
الوثائق 

مذكــرة مــن األمــني العــام حييــل ــــا تقريـــر اللجنـــة عـــن دورتيـــها األوىل والثانيـــة 
 (E/CN.3/2004/29)

 
املسائل الربناجمية (الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة)  (ي)

ستستمع اللجنة إىل تقرير شفوي من مديـر الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة بشـأن 
األعمــال واخلطــط واألولويــات احلاليــة. وســيكون معروضــا عليــها أيضــا القائمــة املقترحـــة 
الجتماعـــات أفرقـــة اخلـــرباء وحلقـــات العمـــل الـــيت ســـــتعقدها الشــــعبة يف عــــام ٢٠٠٤، 

للموافقة عليها. 
الوثائق 

مذكـرة مـن األمانـة العامـة عـن القائمـة املقترحـة باجتماعـات أفرقـة اخلـرباء وحلقـــات 
 (E/CN.3/2004/30) العمل اليت ستعقدها الشعبة يف عام ٢٠٠٤

 
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 السادسة والثالثني، مع بيان الوثـائق الـيت يتعـني تقدميـها يف إطـار كـل 

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

معروضا على اللجنة مشروع برنامج عمل متعدد السنوات للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٧. 
ـــيت وجهــها الــس (انظــر قــرار الــس ٥١/١٩٩٥) إىل  واسـتجابة أيضـا للدعـوة ال
ــى  اللجـان الفنيـة التابعـة للمجلـس لزيـادة املواءمـة والتنسـيق يف أعماهلـا ، سـيكون معروضـا عل
اللجنـة مذكـرة تتضمـن بيانـا موجـزا بنتـائج الـدورة احلاديـة عشـــرة للجنــة التنميــة املســتدامة، 

وتركز على برنامج العمل املتعدد السنوات الذي اعتمدته يف تلك الدورة. 
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الوثائق 
مذكرة من األمانة العامة تتضمن جدول األعمـال املؤقـت للـدورة السادسـة والثالثـني 

 (E/CN.3/2004/L.2) للجنة ومواعيد انعقادها
مذكـرة مـن األمـني العـام تتضمـن مشـــروع برنــامج العمــل املتعــدد الســنوات للجنــة 

 (E/CN.3/2004/31)

مذكرة من األمني العام عن أنشطة جلنة التنمية املسـتدامة وآثارهـا احملتملـة علـى عمـل 
 (E/CN.3/2004/32) اللجنة اإلحصائية

 
تقرير اللجنة عن دورا اخلامسة والثالثني  - ٨ 

ـــذي ســيقدم إىل  يرجـى مـن اللجنـة اعتمـاد التقريـر عـن دورـا اخلامسـة والثالثـني، ال
الس االقتصادي واالجتماعي.  

الوثائق 
 (E /CN.3/2004/L.--) ا اخلامسة والثالثنيمشروع تقرير اللجنة عن دور

 
احلواشي 

انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٣، امللحـق رقـم ٤ (E/2003/24)، الفصـل األول،  (١)
ألف. 

املرجع نفسه، الفصل الرابع، الفقرة ٢(ح).  (٢)
املرجع نفسه، الفصل األول، ألف.  (٣)

 


