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 موجز 
 الــيت استعرضــت اللجنــة اإلحصــائية، يف دورهتــا اخلامســة والــثالثني، األعمــال اجلاريــة  

تضــطلع هبــا جمموعــات البلــدان واملنظمــات الدوليــة يف خمتلــف امليــادين املتعلقــة باإلحصــاءات    
. لشاملة يف جمـال اإلحصـاء     الدميغرافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئيـة وبشأن بعض القضايا ا       

 :وقد قامت اللجنـة مبا يلـي
ــة       )أ(  ــى القضــايا احلرجــة املتعلق ـــز عل ــق خــرباء دويل يركـِّ أوصـــت بتشــكيل فري

على النظـر يف اختـاذ قـرار        ووافقت  . بتخطيط اجلولة القادمة لعمليات تعداد السكان واملساكن      
د تعـداد عـاملي للسـكان واملسـاكن لعـام            يطلب إىل األمني العام املضـّي يف إعدا       ٢٠٠٥يف عام   
وطلبت إىل الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة إنشاء موقـع جيــد التنظـيم علـى شـبكة                 . ٢٠١٠

 اإلنترنت لضمان تبادل البيانات املتعلقة بالتعداد وغريها من البيانات، باجملـان؛
ــرئيس       )ب(  ــدقاء الـ ــة أصـ ــا جمموعـ ــلت إليهـ ــيت توصـ ــائج الـ ـــبت بالنتـ ــة رحـَّـ املعنيـ

باإلحصاءات الصحية، وأحاطت علما باخلطوات الـيت اختـذهتا منظمـة الصـحة العامليـة ملعاجلـة                 
 إجــراء مراجعــة اســتراتيجية للــربامج الدوليــة املعنيــة  ‘١’ودعــت اللجنــة إىل . بعــض الشــواغل

إنشـاء فريق عمل مشترك بني األمانات معين باإلحصـاءات         ‘ ٢’بإنتاج اإلحصاءات الصحية؛    
قيــام منظمــة الصــحة العامليــة بإعــداد تقريــر ســنوي وتقدميــه إىل اللجنــة بشــأن    ‘ ٣’ة؛ الصــحي

 التقدم احملرز فيما يتعلق مببادرات حمـددة؛
ــم املتحــدة، ومهـــا       )ج(  ـــل األم ــدتني ملوئ ــادرتني اجلدي ـــرَّت املب ــامج  ”أق رصــد برن

 مدينة؛ والحظت النقـاط     ، وبرنامج املعلومات اجلغرافية أللـف    “ املناطق احلضرية  تفاوتات يف لا
التصــنيف املقتــرح ‘ ١’: التاليــة يف تقريــر موئــل األمــم املتحــدة والــيت يــتعني إعــادة النظــر فيهــا  

ــتوطنات البشــرية    ــتخدامه بشــأن املس ــرية؛    : اس ــاء الفق ــة واألحي ــف ‘ ٢’احلضــرية والريفي تعري
 ة يف ظروف بلدان معينة؛األحياء الفقرية والعوامل احملـددة هلا، والنظر يف اجلوانب غري القانوني

أحاطت علما بالتقدم احملرز حىت اآلن يف إعداد دليـل عـن إحصـاءات الفقـر،                  )د( 
والحظت العمل املستمر الذي يقوم بــه فريـق ريــو املعـين بإحصـاءات الفقـر مـن أجـل إعـداد                       
مصنـَّــــف عـــن أفضـــل املمارســـات املتعلقـــة بإحصـــاءات الفقـــر، ورحـَّــــبت باعتــــزام الشعبــــة  

إلحصــائية بــاألمم املتحــدة وفريــق ريـــو تنسيـــق جهودمهــا مــن أجــل إصــدار منشــور مشــترك    ا
عمليـا لقيـاس الفقـر علـى أسـاس املمارسـات            دلـيال   يؤكـدان بـه على احلاجة ألن يكون الدليل        

 القطرية؛
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ــة       )هـ(  ــة اســتكمال نظــام احلســابات القومي ــة عملي ــد أمهي ــام أكـــدت مــن جدي لع
ــن تأييــده  ١٩٩٣ ــت ع ــزمين؛ كمــا       ، وأعرب ـــي واجلــدول ال ــل التفصيل ــا لربنــامج العم ا عموم

الحظت كفايـة اهليكل اإلداري وآليـة صنع القرارات؛ مؤكدة جمددا ضرورة أن تستند عمليـة              
؛ وأكـدت اللجنـة   ١٩٩٣املراجعة إىل األساس النظري اجلوهري لنظام احلسابات القومية لعام      

اإلحصــائي العــاملي علــى أوســع نطــاق يف عمليــة علــى احلاجــة إىل الشــفافية ومشــاركة اجملتمــع 
االستكمال؛ واقتـرحت يف هذا السياق تعزيز عملية التشاور من خـالل حلقـات عمـل إقليميـة            
إضافية مبشاركة من البلدان الناميـة والبلدان اليت متـر مبرحلة انتقالية اليت ينبغـي أن خيصــص هلـا           

ـــد مــ    ـــزم مــن أمــوال؛ ودعـــت إىل تقــدمي مزي ن الــدعم التقنـــي إىل البلــدان الــيت مل يكــن   مــا يل
ــة لعــام     ، واقترحــت إجــراء مزيــد مــن   ١٩٩٣مبقــدورها بعـــد اعتمــاد نظــام احلســابات القومي

البحــوث يف العوامــل األساســية الــيت تعــوق تنفيــذ نظــام احلســابات القوميــة كمدخـــل مــن          
 مدخالت عملية االستكمال؛

ة يف امليـدان االقتصـادي باألخـذ بنهــج          وأيـدت اقتراح منظمة التعاون والتنميـ      )و( 
مبسـَّـط فيما يتعلق بالتنسيق يف جمـال إحصـاءات اخلـدمات، وأكــدت أن الورقـة االسـتراتيجية                

، ينبغـي   ٢٠٠٥اليت أعدهتا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، املقـرر إعدادها لعـام             
ات اخلـدمات، مبـا يف ذلـك برنـامج فريـق      أن يكون من بيـن مـا تؤديــه توجيــه برنـامج إحصـاء        

 فووربرغ املعنـي بإحصاءات اخلدمـات؛
ــة يف       )ز(  ـــه منظمــة الســياحة العاملي ــذي قامــت ب ـــت عــن تقــديرها للعمــل ال أعرب

جماالت وضع املعاييــر، وتعزيــز تطبيـق املعاييــر ونشــر اإلحصـاءات السـياحية؛ كمـا الحظـت                    
يد الـدويل يف جمـال مجـع اإلحصـاءات السـياحية وطلبـت              احلاجـة إىل تبادل اخلربات على الصـع      

إىل منظمة السياحة العاملية تيسيـر تبادل أفضل املمارسات؛ وشــددت اللجنـة علـى احلاجـة إىل          
تنسيق أقـوى يف جمال اإلحصاءات السياحية، ويف املراجعة الدورية للتوصيات الدولية وطلبـت             

 العمل على إجياد حمفل مناسب للتنسيق، يبـَـت فيـه          إىل الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة تيسري     
 يف االجتماع القادم للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية؛

التــابع  مــن جديــد دعمهــا القــوي لتشـديد برنــامج املقارنــات الدوليــة  أكــدت  )ح( 
للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية على جدوى تعادالت القـوة الشـرائية يف حتليـل قضـايا الفقـر                  

ــا ــدرات يف جمــال أســعار االســتهالك وإحصــاءات       وم ــاء الق ــات لبن ــن إمكان ــامج م ــدى الربن  ل
-٢٠٠٤احلسابات القومية؛ وأعربت عن تقديرها للتقدم الكبري احملـرز يف تنفيـذ جولـة الفتـرة               

 لربنــامج املقارنــات الدوليــة علــى الصــعيد العــاملي واإلقليمــي والــوطين، وأكــدت علــى  ٢٠٠٦
  حينها لتعـظيم االستفادة من البيانات؛أمهية إعالن النتائج يف
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وجيـا  لوأكدت على ضرورة بذل جهـد منسـَّـق لوضـع مؤشـرات بشـأن تكنو             )ط( 
 املعلومات واالتصاالت ولبناء القدرات يف هذا اجملال، ال سيما يف البلدان النامية؛

ــة عــن نظــام احملاســبة االقتصــادية والبيئــ   ”الحظــت أن  )ي(  ة دليــل احملاســبة الوطني
 قد مت نشـره يف موقـع الشعبــة اإلحصـائية بـاألمم املتحـدة علـى شـبكة                   “٢٠٠٣املتكاملة لعام   

اإلنترنـت، ورحبـت مبواصلة التطـوير النظـري والعملـي للمحاسـبة البيئيـة وتعزيـز تطبيـق نظـام                   
بة  الــذي اقترحـــه فريــق لنــدن املعــين باحملاســ٢٠٠٣احملاسـبة االقتصــادية والبيئيـــة املتكاملــة لعــام  

 البيئيـة؛
املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسيـة قـد أظهـر         رحـبت بأن استعراض تنفيذ      )ك( 

إحراز تقـدم كبري يف تنفيذ تلك املبادئ، كما كشف يف الوقت نفسه عـن بعـض العوائـق الـيت                    
حتول دون تنفيذها على حنـو أوفــى، ورأت أن مـن املهـم احلصـول علـى معلومـات عـن تنفيـذ                       

 يف البلـدان الـيت مل تستجــب للدراسـة االستقصـائية؛ وأكـدت اللجنـة مـن جديـد                    تلك املبـادئ  
على ضرورة تطبيـق املبـادئ األساسـية علـى نطـاق واسـع مـن جانـب مجيـع الـنظم اإلحصـائية                        
الوطنية، ورأت أن من املفيد إعداد مصنـَّـف ألفضل املمارسات لتنفيـذها؛ كمـا رأت ضـرورة                

 عزيز تطبيق تلك املبادئ، ال سيما يف البلدان النامية؛بـذل املزيد من جهود الدعوة لت
ـــرت توصــيات فريــق   )ل(  ــة   أق اخلــرباء املعــين بالتصــنيفات االقتصــادية واالجتماعي

ــرح          ــع املســتوى املقت ــك اهليكــل الرفي ــا يف ذل ــام، مب ــني الع ــر األم ــا وردت يف تقري ــة كم الدولي
قتصادية كأساس للعمل التفصيلي بشـأن      للتصنيف الصناعي الدويل املوحـّـد جلميع األنشطة اال      

التصــنيف؛ ووافقــت علــى خطــة العمــل املقترحــة ملراجعــة التصــنيف الصــناعي الــدويل املوحــد   
جلميع األنشطة االقتصادية، والتصنيف املركـزي للمنتجـات، مبـا يف ذلـك خطـط للتشـاور مـع           

مـا انتهــت إليــه فرقـة        املنظمات الوطنية والدولية واإلقليمية يف هذا اجلهـد؛ كما وافقـت علـى             
العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع مـن ضـرورة إعـداد التنقـيح الرابـع للتصـنيف                  

 ؛٢٠٠٧املوحـد للتجارة الدولية لعام 
 ضـــرورة قبـــول توصـــيات اللجنـــة االستشـــارية املعنيـــة مبؤشـــرات انتـــهت إىل )م( 

ة يف أمـــر بــذل املزيــد مــن العمــل علــى  تنســيبق املؤشــرات وضــرورة قيــام اللجنــة بــالنظر بعنايــ  
الصــعيد الــدويل إلجيــاد طرائــق وتوصــيفات تقنيـــة حمسـّـــنة ملؤشــرات التنميــة، ذلــك بــدعم مــن  
الشــعبة اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة، الــيت ينبغــي هلــا أن تكفــل أن تتســم عمليــة اإلعــداد هــذه     

اإلحصاءات الالزمـة علـى الصـعيد       كما انتهت اللجنة إىل أنـه إذا أريد حتقيق توافـر          . بالشفافية
الــوطين والــدويل، مبــا يف ذلــك اإلحصــاءات الالزمـــة لرصــد تنفيــذ وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة   
لأللفية رصدا فعاال، فال بـد من استثمار املزيد يف تطـوير قـدرة إحصـائية مسـتدامة، وال سـيما                 
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ك إىل ضـرورة التأكيـد      يف البلدان ذات اخلدمات اإلحصـائية األقـل تطـورا؛ كمـا انتـهت كـذل               
على أمهيـة الـدعم املقـدم مـن البلـدان املتقدمـة النمـو واجلهـات املاحنـة لبنـاء قـدرة إحصـائية يف                         

 مالحظــة أمهيـــة خطـــة عمــل مراكـــش لتحســني اإلحصــاءات  البلــدان الناميــة، وعلــى ضــرورة 
أجـل  اإلمنائية يف هذا الصدد، فضال عن تشجيع أعمال وخطـط الشـراكة يف اإلحصـاءات مـن                 

 ؛٢١التنمية، باريـس 
أحاطت علما بأنشطة فريق سيــيــنـا لإلحصاءات االجتماعية؛ وأنشـطة فريـق            )ن( 

واشنطـــن إلحصــاءات اإلعاقـــة؛ وأنشطـــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة    
ـــة فريـــق بـــاريس املعنــــي بالعمـــل     بشـــأن اإلحصـــاءات املتعلقـــة مبشـــكلة املخـــدرات؛ وأنشطـ

تعويض؛ وأنشطة منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلم والثقافة ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف               وال
امليـدان االقتصــادي بشـأن إحصــاءات العلـوم والتكنولوجيــا؛ وأنشطــة املائــدة املسـتديرة املعنيــة      
بأطـُـــر استقصــاءات األعمــال التجاريــة؛ وأنشــطة فريــق دهلـــي املعــين بإحصــاءات القطــاع غــري  

نظـّـم؛ وأنشطـة منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي فيمـا يتعلـق بعـرض البيانـات                  امل
ــة     ــة العمــل املعني ـــة اإلحصــائية؛ وأنشــطة فرق ــادل البيانــات   والبيانــات الفوقي ـــر لتب بوضــع معايي

والبيانـــات الفوقيـــة وتقامسهـــا، وأنشطــــة الفريـــق العامـــل املشـــترك بـــني الوكـــاالت املعـــين         
 يف موقعها علـى الشـبكة فيمـا         ات البيئيـة، وأنشطـة الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة      باإلحصاء

وقـدمت اللجنـة اقتراحـات حمـددة يف بعـض هـذه        . يتعلق باألعمال املنهجية اإلحصائية الدوليـة     
اجملاالت بشأن العمل يف املستقبل، أو بشأن آليات العمل، أو بشأن رفع التقـارير مسـتقبال إىل                 

 اللجنة؛
نظرت يف اإلجراءات اليت اتـُّـخذت ملتابعة نتائج مقـررات اجمللـس االقتصـادي      )س( 

واالجتمـاعي بشـأن السياسـة العامــة، واتفقـت علـى أن تلـك اإلجــراءات كانـت متماشـية مــع         
وطلبــت إىل مكتبــها أن يقــوم، مبســاعدة الشــعبة اإلحصــائية، بــإجراء دراســة   . طلبــات اجمللــس

ائية دعمـا للمتابعـة املنسـَّــقة لنتـائج املـؤمترات ومـؤمترات القمــة               ألساليب عمل اللجنـة اإلحصـ     
ــة يف دورهتــا القادمــة؛     تعقــدالــيت  ــائج هــذه الدراســة علــى اللجن ها األمــم املتحــدة، وعــرض نت

 وشجعت املكتب على طلب مسامهات من مجيع األعضاء؛
 رحبـت بعمل جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية؛ )ع( 
عديالت الـيت أُدخلــت علـى برنـامج عمـل الشـعبة اإلحصـائية               وافقت على الت   )ف( 

 كمــا عرضــها شــفويا املوظــف املســؤول عــن الشــعبة   ٢٠٠٥-٢٠٠٤بــاألمم املتحــدة للفتــرة 
ــام          ــا ق ــات العمــل، كم ــة اخلــرباء وحلق ــة اجتماعــات أفرق ــاألمم املتحــدة؛ وقائم اإلحصــائية ب

-٢٠٠٦يـة املقترحـة لفتـرة السـنتني         بتعديلها شفويا املوظف املسؤول، وأيـدت اخلطــة الربناجم       
٢٠٠٧. 
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 احملتويات
الصفحة الفصل

١٠.املسائل اليت تتطلب اختاذ اجمللس االقتصادي واالجتماعي إجراءات بشأهنا أو توجيه انتباهه إليها -األول  
.ذمشروع مقرر -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٠
.املسائل اليت وجه انتباه اجمللس إليها  -باء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣

.إلحصاءات الدميغرافية واالجتماعيةا -الثاين   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٤
.)استعراض الربنامج(اإلحصاءات االجتماعية  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤
.فريق سيينا لإلحصاءات االجتماعية  -باء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤
.اإلحصاءات الصحية -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٧
.إحصاءات املستوطنات البشرية -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩
.إحصاءات املخدرات وتعاطي املخدرات -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠
.فريق باريس املعين بالعمل والتعويض -او و   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠
.إحصاءات الفقر -زاي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٢٢

.اإلحصاءات االقتصادية -الثالث   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٢٣
.احلسابات القومية -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٢٣
.إحصاءات اخلدمات  -باء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢٥
.اإلحصاءات السياحية -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٢٦
.برنامج املقارنات الدولية -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٢٧
.لم والتكنولوجياإحصاءات الع -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨
.إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨
.املائدة املستديرة املعنية بأطر استقصاءات األعمال التجارية -زاي    . . . . . . . . . . . . . .٢٩
.الرمسيفريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري  -حاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠

.املوارد الطبيعية وإحصاءات البيئة -الرابع   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٣٢
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.األنشطة غري املصنفة حسب اجملال - اخلامس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٣٣
.تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣
.التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية  -باء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤
.املؤشرات -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٣٥
.بناء القدرة اإلحصائية -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٣٥
.عرض البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧
.املعايري املشتركة املفتوحة لتبادل البيانات والبيانات الفوقية وتقامسها -واو    . . . . . . . . . .٣٧
.تنسيق العمل املنهجي اجلاري -زاي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨
.متابعة مقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات -حاء    . . . . . . . . . .٣٨
.تنسيق الربامج اإلحصائية وحتقيق التكامل بينها -طاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩
.)الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة(ية ربناجمالاملسائل   -ياء    . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩

.جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والثالثني للجنة -السادس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١
.تقرير اللجنة عن دورهتا اخلامسة والثالثنياعتماد  -السابع   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢
.تنظيم الدورة -الثامن   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٤٣

.افتتاح الدورة ومدهتا -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤٣
.احلضور  -باء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٤٣
.انتخاب أعضاء املكتب -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٤٣
.جدول األعمال وتنظيم األعمال -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤
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  الفصل األول
املســائل الــيت تتطلــب اختــاذ اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي إجــراءات     

  بشأهنا أو توجيه انتباهه إليها
  مشروع مقرر -ألف  

لــس االقتصــادي واالجتمــاعي باعتمــاد مشــروع املقــرر   توصــي اللجنــة اإلحصــائية اجمل  - ١
 :التايل

 
تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورهتا اخلامسة والثالثني وجدول األعمـال املؤقـت              

  للدورة السادسة والثالثني للجنة ووثائقها
 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
 مسة والثالثني؛ بتقرير اللجنة اإلحصائية عن دورهتا اخلاحييط علما )أ( 
 أن تعقــد الــدورة السادســة والثالثــون للجنــة يف نيويــورك يف الفتــرة مــن يقــرر )ب( 

 ؛٢٠٠٥مارس / آذار٤إىل  ١
 جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والـثالثني للجنـة ووثائقهـا علـى              يقر )ج( 

 .النحو املبني أدناه
 

 نة اإلحصائية ووثائقهاجدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والثالثني للج  
 .انتخاب أعضاء املكتب - ١ 
 .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى - ٢ 

 
 الوثائق  

 جدول األعمال املؤقت والشروح 
 مذكرة من األمانة العامة عن تنظيم أعمال الدورة 
 عن حالة إعداد وثائق الدورةالعامة مذكرة من األمانة  
 :ميغرافية واالجتماعيةاإلحصاءات الد - ٣ 
 اإلحصاءات االجتماعية؛ )أ(  
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 الوثائق  
 تقرير األمني العام 
 اإلحصاءات الصحية؛ )ب(  

 الوثائق  
 منظمة الصحة العامليةتقرير  
 إحصاءات الفقر؛ )ج(  

 الوثائق  
 تقرير األمني العام 
 اإلعاقة؛بإحصاءات فريق واشنطن املعين  )د(  

 الوثائق  
  املعين بإحصاءات اإلعاقةق واشنطنتقرير فري 
 :اإلحصاءات االقتصادية - ٤ 
 احلسابات القومية؛ )أ(  

 الوثائق  
 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية 
 ؛)استعراض الربنامج(إحصاءات الطاقة  )ب(  

 الوثائق  
 تقرير مستعرض الربامج 
 إحصاءات اخلدمات؛ )ج(  

 الوثائق  
 تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
 إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات؛ )د( 

 الوثائق  
 تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة العاملية يف اخلدمات 
 برنامج املقارنات الدولية؛ )هـ(  
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 الوثائق  
 تقرير البنك الدويل 
  املعين باألرقام القياسية لألسعار؛واافريق أوت )و(  

 الوثائق  
  املعين باألرقام القياسية لألسعاروااتقرير فريق أوت 
 الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار؛ )ز(  

 الوثائق  
 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات 
 ؛الرمسي فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري )ح(  

 الوثائق  
 تقرير فريق دهلي 
 إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة؛ - ٥ 
 إحصاءات البيئة واحملاسبة البيئية؛  

 الوثائق  
 تقرير الفريق العامل املشترك بني الوكاالت املعين بإحصاءات البيئة 
 :اجملالاألنشطة غري املصنفة حبسب  - ٦ 
 جتماعية الدولية؛التصنيفات االقتصادية واال )أ(  

 الوثائق  
 تقرير األمني العام 
 املؤشرات؛ )ب(  

 الوثائق  
 تقرير األمني العام 
 بناء القدرات اإلحصائية؛ )ج(  

 الوثائق  
 مـن أجـل التنميـة يف القـرن احلـادي            اتتقرير اللجنـة التوجيهيـة للشـراكة يف اإلحصـاء          

 )٢١باريس  (والعشرين
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 ؛الفوقيةة والبيانات عرض البيانات اإلحصائي )د(  
 الوثائق  

 تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
الفوقيــــة املعــــايري املشــــتركة املفتوحــــة لتبــــادل البيانــــات والبيانــــات   )هـ(  

 توفريها؛و
 الوثائق  

 الفوقيةتقرير فرقة العمل املعنية بوضع معايري لتبادل البيانات والبيانات  
 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛إحصاءات  )و(  

 الوثائق  
 )األونكتاد(تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  
 متابعة مقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات؛ )ز(  

 الوثائق  
 تقرير األمني العام 
 تنسيق وتكامل الربامج اإلحصائية؛ )ح(  

 الوثائق  
  تنسيق األنشطة اإلحصائيةتقرير جلنة 
 ).الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة(مسائل برناجمية  )ط(  

 الوثائق  
 مذكرة من األمانة العامة عن برنامج عمل الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 
 . اإلحصائيةجدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والثالثني للجنة - ٧ 
  .عن دورهتا السادسة والثالثني اإلحصائيةتقرير اللجنة  - ٨ 

  املسائل اليت وجه انتباه اجمللس إليها -باء  
ــاه اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي إىل املقــررات والتوصــيات الــيت اختــذهتا      - ٢ وجــه انتب

ــة اإلحصــائية   ــاين، الفقــرات   (اللجن ؛ والفصــل ١٢ و ١٠ و ٨ و ٦ و ٤ و ٢انظــر الفصــل الث
؛ ٢ة ؛ والفصــل الرابــع الفقــر  ١٦ و ١٤ و ١٢ و ١٠ و ٨ و ٦ و ٤ و ٢ت الثالــث، الفقــرا 

ــامس، الفقـــرات   والفصـــل ؛ ١٩ و ١٧ و ١٥ و ١٣ و ١١ و ٩ و ٢ و ٤ و ٢والفصـــل اخلـ
 ).٢ة ؛ والفصل السابع، الفقر٢٠ة السادس، الفقر
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  الفصل الثاين
  اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية  

   )لربنامجاستعراض ا(اإلحصاءات االجتماعية  -ألف  
  فريق سيينا لإلحصاءات االجتماعية - باء 

مــن جــدول أعماهلــا يف اجللســة  ) ب (٣و ) أ (٣نظــرت اللجنــة يف البنــدين الفــرعيني   - ١
 : عليها الوثائق التاليةاوكان معروض. ٢٠٠٤مارس / آذار٢األوىل، املعقودة يف 

اسـتعراض   ((E/CN.3/2004/2)تقرير األمني العام عن اإلحصاءات االجتماعية        )أ( 
 ؛)الربنامج
مذكرة من األمني العام حييل هبـا تقريـر فريـق سـيينا لإلحصـاءات االجتماعيـة                   )ب( 

(E/CN.3/2004/3)؛ 
تقريـر اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين بتحديـد            ”وثيقة معلومات أساسية بعنوان      )ج( 

ــة، نيويــــــــــورك،   ــايو / أيــــــــــار٩-٦جمــــــــــال اإلحصــــــــــاءات االجتماعيــــــــ “ ٢٠٠٣مــــــــ
)ESA/STAT/AC.88/04(؛ 

ــوان    )د(  ــية بعنـ ــات أساسـ ــة معلومـ ــين    ”وثيقـ ــرباء املعـ ــق اخلـ ــاع فريـ ــر اجتمـ تقريـ
نـوفمرب  / تشـرين الثـاين    ١٤-١٠باستعراض نظام احلولية الدميغرافيـة لألمـم املتحـدة، نيويـورك،            

٢٠٠٣ “)ESA/STAT/AC.91/L.4(؛ 
ــوان    )هـ(  ــات أساســية بعن ــة معلوم ــث ل  ”وثيق ــاع الثال ــذ لالجتم ــوجز تنفي ــق م فري

 .، بروكسل٢٠٠٤ فرباير/ شباط٢٠ و ١٩اإلعاقة، واشنطن املعين بإحصاءات 
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 :اللجنة ما يلياختذت  - ٢

مـن الشـعبة اإلحصـائية بـاألمم املتحـدة والـذي            شـفويا   أيدت االقتـراح املقـدم       )أ( 
أن تنظـر يف  اإلحصـائية  ة وزع يف صورة خطية كوثيقة غرفة اجتماعات وطلب فيهـا إىل اللجنـ        

 كبـديل ملنتـدى اإلحصـاءات االجتماعيـة         ، واليت ذكرت شـفويا    ،األنشطة واألولويات املقترحة  
وأوصــت ، E/CN.3/2004/2املقتــرح واألنشــطة املتصــلة بــه والــيت وردت تفاصــيلها يف الوثيقــة   

ولـة القادمـة    بتشكيل فريـق خـرباء عـاملي للتركيـز علـى املسـائل احلامسـة املتصـلة بـالتخطيط للج                   
 يطلـب فيـه   ٢٠٠٤وافقت على النظـر يف إصـدار قـرار يف عـام     و. لتعدادات السكان واملساكن 
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 لتعـداد السـكان واملسـاكن يف العـامل،          ٢٠١٠إىل األمني العام أن يعمد إىل وضع برنـامج لعـام            
املسـاكن  السـكان و يوصي فيه بأن تتعهـد الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة بـإجراء تعـدادات                   

 ؛٢٠١٤-٢٠٠٥الل الفترة خ
ــداد عــام       )ب(  ــاألمم املتحــدة لتع ــامج الشــعبة اإلحصــائية ب ــأن برن  ٢٠١٠أقــرت ب

ميكن أن يغطي مجيع املواضيع الناشئة وطلبت إىل فريـق اخلـرباء أن حيـدد األولويـات يف أول                    ال
بنـود  يف مجلـة    ميكـن أن تشـمل      فريق اخلـرباء،    فيها  البنود اليت سينظر    والحظت أن   . اجتماع له 

 :أخرى، ما يلي
 ملواءمة نتـائج التعـدادات وإعـداد        ائقمعاجلة الشواغل الناشئة والبحث عن طر      ‘١’ 

صورة حديثة ملبادئ توجيهية تراعي االحتياجات املختلفة لكـل مـن املكاتـب             
. اإلحصــائية القطريــة املتقدمــة واألقــل تقــدما، كمــا تراعــي الفــروق اإلقليميــة  

يدة الناشئة مثل اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات         وينبغي مراعاة الشواغل اجلد   
وضرورة حتسني اإلحصاءات املتعلقة باخلصوبة، والوفيات، واهلجـرة الدوليـة،          
والتعليم والعمالة، والصـحة، وخبصـائص األسـر، واألسـر املعيشـية، وترتيبـات              
املعيشة، وباألشخاص حبسب أماكن إقامتهم العادية، واملولـودين يف اخلـارج،           

هنـج مشـترك للبلـدان      بؤ باحلاجة إىل وجـود      نالتواهلدف هو   . اإلعاقةت  وحباال
ذلــك مطلبــا مــن الــيت ختتــار إدراج املواضــيع احلديثــة النشــأة، بــدال مــن جعــل  

 جلميع؛ا
ــة علــى       ‘٢’  ــة احتياجاهتــا الذاتي ــدان علــى تلبي النظــر يف إجيــاد طرائــق ملســاعدة البل

 احلصــول، يف الوقــت نفســه، األصــعدة احملليــة واإلقليميــة والقطريــة، وضــرورة
 على بيانات مقارنة من مجيع البلدان واألقاليم يف العامل؛

االعتراف بالدور املهم للسجالت اإلدارية وبرامج املسـوح القطريـة والعمـل،             ‘٣’ 
قدر اإلمكان، على حتقيق جمموعة مشـتركة مـن املفـاهيم والتعـاريف واملعـايري               

اإلطــار التــوجيهي ملبــادئ وتوصــيات  وجمموعــات البيانــات الــدنيا باســتخدام  
تعــدادات الســكان واملســاكن كنقطــة انطــالق رئيســية لتحقيــق االتفــاق فيمــا  

 بينها؛
وضــع اســتراتيجية لتقيــيم النــهج البديلــة للتعــدادات، مثــل ســجالت الســكان،  ‘٤’ 

، واملسوح اجملتمعية، والتعدادات املتجددة، واسـتخدام شـبكة اإلنترنـت، مـثال           
 ا وكفاءهتا يف إطار الظروف القطرية املختلفة؛لزيادة فعاليته



 

16 04-28172 
 

E/2004/24
E/CN.3/2004/33

دراسة طرائق ووسائل تنفيذ التعدادات يف ظل ظروف خمتلفة، مثـل الظـروف              ‘٥’ 
الــيت تســود يف أعقـــاب احلــروب، والصــراعات السياســـية، وظــروف الفقـــر      

متالزمـة  /الشديد أو ارتفاع معـدالت اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية              
 ؛)اإليدز(تسب نقص املناعة املك

كانـت  تعـدادات يف الوقـت الـذي        قامـت بتنفيـذ ال    توفري التوجيـه للبلـدان الـيت         ‘٦’ 
التخطيط إلجراء انتخابـات وغـري ذلـك مـن          اليت فرضها   لضغوط  لتتعرض فيه   

أنشطة بنـاء الدولـة، وتلبيـة االحتياجـات مـن البيانـات املطلوبـة علـى مسـتوى                
النــاخبني ومــا إىل ذلــك،  إعــداد ســجالت ســكانية وســجالت  بغــرض الفــرد 

ــام يف    واحلصــول علــى   ــة، مــع القي ــاطق الصــغرية أو احمللي معلومــات تغطــي املن
ــة االحتياجــات   ــادرات الالزمــة بســبب ملعلومــات مــن االوقــت نفســه بتلبي املب

األهداف اإلمنائية لأللفية، أو عقـد األمـم        حتقيق  احلكومية الدولية الكبرية مثل     
وضع خطط منسقة ملعاجلة هذه املسائل، يف ضـوء         ويتعني  . املتحدة حملو األمية  

 الطلب الكبري على اإلحصاءات االجتماعية؛
الفوقيـــة ضـــرورة امللحـــة إلدخـــال حتســـينات علـــى نظـــام البيانـــات  المعاجلـــة  ‘٧’ 

ــدادات  ــم أمشــل      للتع ــف وفه ــى تعري ــتماهلا عل ــل اش ــث يكف ــني  حبي ــروق ب للف
 التعدادات من حيث التصميم؛

ــة، والنشـــر تطبيـــق الـــدروس امل ‘٨’  ــائل التكلفـ ــتفادة مـــن مسـ ــتخدامات ،سـ  واسـ
 يف إعــداد اجلولــة القادمــة للتعــدادات ،وتطبيقــات البيانــات احلاليــة للتعــدادات

 على أسس راسخة؛
 لألمـم املتحـدة يف اإلبـالغ عـن نتـائج            الدميغرافيـة نظام احلولية   استخدام  زيادة   ‘٩’ 

يد الـدويل عـن طريـق       التعدادات وكفالة تبـادل بيانـات التعـدادات علـى الصـع           
ــواتج وأشــكال النشــر      ــن الن ــث اســتخدام نطــاق أوســع م ــك  ، حبي يشــمل ذل

 لألمـم املتحـدة يف إعـداد التقريـر املقبـل عـن       الدميغرافيـة استخدام نظام احلولية  
 .٢٠٠٥ الذي يصدر يف عام “املرأة يف العامل”

اجمهــا طلبــت إىل الشــعبة اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة أن تقــوم كجــزء مــن برن   )ج( 
 لألمم املتحدة بإنشاء موقع جيـد التنظـيم علـى شـبكة اإلنترنـت               الدميغرافيةالبديل لنشر احلولية    

 لكفالة تبادل البيانات املتعلقة بالتعداد والبيانات األخرى بدون مقابل؛
ت علمــا بـــالتقرير املقــدم مـــن فريــق ســـيينا لإلحصــاءات االجتماعيـــة     طــ أحا )د( 

 :لى املسائل اجلوهرية التاليةوطلبت إىل الفريق أن يركز ع
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التشاور مـع فريـق اخلـرباء، علـى أن يقـوم يف الوقـت نفسـه مبراعـاة األهـداف                      ‘١’ 
 واألولويات اليت وضعتها اللجنة اإلحصائية بشأن اإلحصاءات االجتماعية؛

حبث إمكانية وضع وحدات مسـح منطيـة منوذجيـة لإلحصـاءات االجتماعيـة،               ‘٢’ 
 ع باألعمال املنهجية املناسبة؛شريطة أن يكون قد اضطل

املسامهة يف أنشـطة اللجنـة اإلحصـائية بـاألمم املتحـدة إلعـداد قائمـة واضـحة                   ‘٣’ 
 .بالنواتج املمكن حتقيقها واألعضاء الرواد

 الحظت املشاركة غري الكافية للبلدان النامية يف اجتماعات فريق سيينا؛ )هـ( 
ق سـيينا عـن إحصـاءات اإلعاقـة، كمـا           أحاطت علما بالتقرير الذي قدمه فريـ       )و( 

 الحظت التقدم الذي حيرزه حاليا فريق واشنطن؛
 يف خطـة عمـل مـراكش لتحسـني إحصـاءات التنميـة مـن                ٢رحبت بـاإلجراء     )ز( 

 .٢٠١٠أجل مساندة العملية التحضريية للجولة اإلحصائية لعام 
 

 اإلحصاءات الصحية -جيم  
ــد    - ٣ ــة يف البن ــن جــ ) ج (٣نظــرت اللجن ــودة يف   م ــا يف جلســتها األوىل املعق دول أعماهل
وكان معروضا عليها مذكرة من األمني العـام حييـل هبـا تقريـر أصـدقاء                . ٢٠٠٤مارس  /آذار ٢

 ).E/CN.3/2004/4(الرئيس عن اإلحصاءات الصحية 
 

 اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة  
 :اختذت اللجنة ما يلي - ٤

إليهـا أصـدقاء الـرئيس بشـأن اإلحصـاءات      رحبت باالسـتنتاجات الـيت توصـل         )أ( 
 الصحية؛
أحاطــت علمــا بــاخلطوات الــيت اختــذهتا منظمــة الصــحة العامليــة ملعاجلــة بعــض    )ب( 

 :الشواغل، مثل
شبكة القياسـات الصـحية الـيت تقـوم بإنشـائها جمموعـة مـن الشـركاء، تشـمل                   ‘١’ 

ــا يف جمــ         ــز نظمه ــن أجــل تعزي ــدان أعضــاء م ــة، وبل ــة الصــحة العاملي ال منظم
 املعلومات الصحية؛

ــق املســتخدمة يف مجــع       ‘٢’  ــرح ألصــحاب املصــلحة بشــأن الطرائ االجتمــاع املقت
 وتوليد إحصاءات الوفيات واإلحصاءات الصحية؛
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ــم املتحــدة        ‘٣’  ــة لألم ــا التابع ــة االقتصــادية ألوروب ــني اللجن االجتمــاع املشــترك ب
روبيــة املقتــرح ومنظمــة الصــحة العامليــة واملكتــب اإلحصــائي للجماعــات األو

، لتعزيـــز التشـــاور والتنســـيق ٢٠٠٤عقـــده خـــالل الفصـــل الثـــاين مـــن عـــام 
 .والتعاون يف جمال اإلحصاءات الصحية

أكدت على اإلحصاءات الصحية جزء ال يتجزأ من اإلحصـاءات االجتماعيـة           )ج( 
ة وأهنــا تتــأثر بقــوة بالشــواغل االقتصــادية والبيئيــة، وعلــى ضــرورة تطبيــق املبــادئ األساســي          

 لإلحصاءات الرمسية عند إعداد اإلحصاءات الصحية الرمسية؛
 تعده حاليا جلنـة تنسـيق األنشـطة         “إعالن املبادئ الذي  ”طلبت أن يراعى يف      )د( 

اإلحصائية لتوفري مزيد من التوجيه للوكاالت الدولية واملسـائل ذات الصـلة الـواردة يف الوثيقـة               
A/CN.2004/4من الوثيقة؛١٤ة التفاهم املقترحة يف الفقرة ، واليت تبطل احلاجة إىل مذكر  

 :دعت إىل )هـ( 
ــاج اإلحصــاءات        ‘١’  ــة بإنت ــة املتعلق ــربامج الدولي إجــراء اســتعراض اســتراتيجي لل

الصحية، مبا يف ذلك اإلحصاءات احليوية وإحصـاءات اإلعاقـة، وأعلنـت عـن              
االت عزمهــا أيضــا أن يــتم التوصــل إىل اتفــاق بشــأن جمــاالت املســؤولية للوكــ

 املعنية؛
إنشاء فريق عامل مشـترك بـني األمانـات معـين باإلحصـاءات الصـحية لوضـع                  ‘٢’ 

 علـى   جدول أعمال منسـق ومتكامـل إلنتـاج اإلحصـاءات الصـحية واالتفـاق             
تعـــاريف وتصـــنيفات ومنـــهجيات موحـــدة يف جمـــال اإلحصـــاءات الصـــحية، 

 الــدوائر مســتفيدا يف ذلــك قــدر اإلمكــان مــن اآلليــات القائمــة، ومــن إشــراك 
 اإلحصائية الرمسية يف مجيع املراحل؛

قيام منظمة الصحة العامليـة بإعـداد تقريـر سـنوي يقـدم إىل اللجنـة اإلحصـائية                   ‘٣’ 
عـن التقــدم احملــرز يف مبــادرات معينــة لــدعم املواءمــة بــني املفــاهيم والتعــاريف  

ات الصـــحية علـــى خمتلـــف   ءوالطرائـــق، وحتســـني تنســـيق بـــرامج اإلحصـــا    
 فضال عن مضاعفة جهود بناء القدرات يف البلدان، وخباصة تلـك            املستويات،

 اليت تكون يف أمس احلاجة إليها؛
أحاطــت علمــا مــع بعــض الــتحفظ بالتوصــية بإنشــاء فريــق عامــل يتــألف مــن    )و( 

منظمة الصحة العاملية والشعبة اإلحصائية باألمم املتحـدة والوكـاالت اإلحصـائية الوطنيـة ذات        
حة الســتعراض أغــراض وعمليــات إنشــاء قاعــدة بيانــات دوليــة صــغرية    الصــلة ووزارات الصــ
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وحبــث التحــديات الــيت تواجــه ذلــك، مراعيــا يف ذلــك األحكــام القانونيــة الصــارمة الــيت حتكــم  
 السرية يف البلدان؛

طلبــت التعــاون علــى حنــو أوثــق علــى املســتوى اإلقليمــي بــني منظمــة الصــحة   )ز( 
 وكاالت األخرى املعنية باإلحصاءات الصحية؛العاملية ومكاتبها اإلقليمية، وال

أكدت على ضرورة تعزيز القـدرات الوطنيـة يف جمـال اإلحصـاءات الصـحية،                )ح( 
علــى املســتويات العامليــة واإلقليميــة والقطريــة، علــى أن تقــوم منظمــة الصــحة العامليــة والشــعبة  

 اإلحصائية باألمم املتحدة بالدور الرئيسي يف هذا الصدد؛
 التأكيد على اهتمامها بأن حتـاط علمـا بـالطرائق البديلـة لتقـدير مـدى                دتاعأ )ط( 

علـى النحـو الـذي    ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /شريةبانتشار فريوس نقص املناعة ال 
 .تقرر يف دورهتا الرابعة والثالثني

 
 إحصاءات املستوطنات البشرية - دال 

 ٢ول أعماهلــا يف جلســتها األوىل املعقــودة يف مــن جــد) د (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد  - ٥
تقريـر   وكـان معروضـا عليهـا مـذكرة مقدمـة مـن األمـني العـام حييـل هبـا                  . ٢٠٠٤مارس   /آذار

ــامج ــرية   برنــ ــتوطنات البشــ ــدة للمســ ــم املتحــ ــرية   األمــ ــتوطنات البشــ ــاءات املســ ــن إحصــ  عــ
)E/CN.3/2004/5 (      ج األمـم املتحـدة     تقريـر برنـام   إضـافة إىل    ”وورقة معلومات أساسية معنونـة

 .“)E/CN.3/2004/5( للمستوطنات البشرية
 

 ه اللجنةتي اختذذال اإلجراء  
 :ما يلياختذت اللجنة  - ٦

ــادرت  )أ(  ــدت املب ــدنيأي ــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية    لتني اجلدي ــامج األم  ربن
علومـات  نظـام امل  ” و   ةرصـد التفاوتـات يف املنـاطق احلضـري        برنـامج   مها  و) موئل األمم املتحدة  (

 .“اجلغرافية أللف مدينة
أشارت إىل النقطتني التـاليتني الـواردتني يف تقريـر موئـل األمـم املتحـدة اللـتني                   )ب( 

 :تستوجبان إعادة النظر
التصنيف املقترح اسـتخدامه للمسـتوطنات البشـرية، أي تقسـيمها إىل منـاطق               ‘١’ 

 حضرية وريفية وأحياء فقرية؛
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 وعناصر حتديدها والنظر يف اجلوانب املخالفـة للقـانون          تعريف األحياء الفقرية   ‘٢’ 
 . يف إطار األوضاع القائمة يف كل بلد على حدة

التسليم بضرورة بنـاء قـدرات مكاتـب اإلحصـاءات الوطنيـة مـن أجـل إعـداد                   )ج( 
 .اإلحصاءات واملؤشرات املتصلة باملستوطنات احلضرية

 
 إحصاءات املخدرات وتعاطي املخدرات -هاء  

 ٢مـن جـدول أعماهلـا يف جلسـتها األوىل املعقـودة يف        ) هــ  (٣نظرت اللجنـة يف البنـد        - ٧
 تقريــروكــان معروضــا عليهــا مــذكرة مقدمــة مــن األمــني العــام حييــل هبــا  . ٢٠٠٤مــارس /آذار

  عن إحصاءات املخـدرات وتعـاطي املخـدرات        مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     
)E/CN.3/2004/6 ( إعــداد وإدارة البيانــات واإلحصــاءات  ”معلومــات أساســية معنونــة  وورقــة

ــة للمخــدرات ترتكــز علــى        ــة الدولي ــدان املراقب هبــدف ضــمان قاعــدة لرســم السياســات يف مي
 .“التجربة العملية

 
 ي اختذته اللجنةذاإلجراء ال  

 :ما يلياختذت اللجنة  - ٨
 عـن   خـدرات واجلرميـة   أحاطت علما بأعمال مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل            )أ( 

 ؛إحصاءات املخدرات وتعاطي املخدرات
 :باملالحظات املتعلقة بضرورة القيام مبا يليأيضا أحاطت علما  )ب( 
بنـاء القـدرات الوطنيـة مـن أجـل إعـداد إحصـاءات يعـول عليهـا عـن مشــكلة            ‘١’ 

 املخدرات يف العامل؛
شـكلة املخـدرات يف   مواصلة العمل على إعداد أساليب لقياس شـىت عناصـر م       ‘٢’ 

 العامل؛
 . إجراءات كي تتخذهايهاالحظت ضرورة تضمني التقارير املقدمة إل )ج( 

 
 فريق باريس املعين بالعمل والتعويض -واو  

 ٢ املعقــودة يف ثانيــةمــن جــدول أعماهلــا يف جلســتها ال) و (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد  - ٩
 ة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر          وكـان معروضـا عليهـا مـذكرة مقدمـ         . ٢٠٠٤مارس   /آذار

وورقــة معلومــات أساســية معنونــة   )E/CN.3/2004/7(فريــق بــاريس املعــين بالعمــل والتعــويض  
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ــة       ” ــه اخلامسـ ــن دورتـ ــويض عـ ــل والتعـ ــين بالعمـ ــاريس املعـ ــق بـ ــر فريـ ــدن (“ تقريـ  ٥ و ٤لنـ
 .)٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

 
 ي اختذته اللجنةذاإلجراء ال  

 :ما يلياختذت اللجنة  - ١٠
 واألنشـطة   E/CN.3/2004/7فريق باريس املعين بالعمل والتعويض      أيدت تقرير    )أ( 

 ؛ذلك التقرير من ١٦املقترحة يف الفقرة 
 :أوصت بأن يبحث فريق باريس النقطتني التاليتني يف برنامج عمله املقبل )ب( 
 املؤشرات املتعلقة بشيخوخة القوى العاملة؛ ‘١’ 
حدة لقيـاس عنصـر مـدخل العمـل يف اإلنتاجيـة تكـون              وضع معايري مقبولة مو    ‘٢’ 

 متشاهبة بني البلدان؛
ــة   ‘٣’  ــل مقــاييس  لالتمــاس وســيلة عملي ــدى  “وقــت العمــل ”تحوي  املســتخدمة ل

 البلدان إىل املعيار الذي يود فريق باريس التوصل إليه؛
 بني البيانـات املسـتمدة مـن املصـادر املختلفـة، مثـل الدراسـات             حتقيق التكامل    ‘٤’ 

االستقصـــــائية لألســـــر املعيشـــــية، والدراســـــات االستقصـــــائية للمشـــــاريع، 
 والسجالت اإلدارية؛

 معاجلة مسألة تدين االستفادة من طاقات العمل؛ ‘٥’ 
ــي،      ‘٦’  ــاع الرمسـ ــه بالقطـ ــاع غـــري الرمســـي وربطـ ــة للقطـ ــايري لإلنتاجيـ ــع معـ وضـ

 ي؛واستكشاف إمكانية تنسيق أنشطته مع فريق دهل
 :ليواقترحت ما ي )ج( 
بشـأن إحصـاءات    أن يواصل فريق باريس التعـاون مـع منظمـة العمـل الدوليـة                ‘١’ 

العمـل علـى وضـع معـايري دوليـة جديـدة بشـأن        القطاع غري الرمسي، من أجل  
 ؛“وقت العمل”

لبلدان اليت قطعـت شـوطا   باريس لضرورة النظر يف أن ُتضم إىل عضوية فريق         ‘٢’ 
  تود االنضمام إليه؛بعيدا يف العمل يف هذا اجملال واليت

طلبت إىل فريق باريس التشـجيع علـى توسـيع دائـرة مشـاركة البلـدان الناميـة                )د( 
 .يف مداوالته
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 إحصاءات الفقر -زاي  

 ٢مــن جــدول أعماهلــا يف جلســتها الثانيــة املعقــودة يف  ) ز (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد  - ١١
ــارس /آذار ــا . ٢٠٠٤مـ ــا عليهـ ــان معروضـ ــر األمـــني ال وكـ ــام تقريـ ــر  عـ ــاءات الفقـ ــن إحصـ  عـ

)E/CN.3/2004/8 (              ومذكرة مقدمة من األمني العام حييل هبا التقرير الذي أعده معهـد الربازيـل
 ).E/CN.3/2004/9(فريق ريو املعين بإحصاءات الفقر أعمال الوطين لإلحصاءات عن 

 
 ي اختذته اللجنةذاإلجراء ال  

 :ما يلياختذت اللجنة  - ١٢
تقدم احملرز حىت ذلك التاريخ يف إعداد دليـل عـن إحصـاءات      أحاطت علما بال   )أ( 

الفقر وأعربت عن تقديرها للعملية التشاورية الواسعة النطاق اليت قامت هبا الشـعبة اإلحصـائية        
؛ ورحبــت خباصــة بــالعرض املقــدم مــن  إحكامــامــادة الــدليللكــي تزيــد التابعــة لألمــم املتحــدة 

 اإلقليمية األوىل؛الربازيل الستضافة حلقة العمل حكومة 
املعـين بإحصـاءات الفقـر      باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا فريق ريو       أحاطت علما    )ب( 

 من أجل إعداد خالصة وافية ألفضل املمارسات املتعلقة بإحصاءات الفقر؛
قلــق بشــأن االنعــدام  أحاطــت علمــا مبــا أعربــت عنــه الكــثري مــن الوفــود مــن     )ج( 

 الشـعبة اإلحصـائية التابعـة لألمـم املتحـدة وفريـق ريـو، ومـن مث         ظاهر يف التنسـيق بـني أنشـطة      ال
رحبــت بعــزم الشــعبة اإلحصــائية وفريــق ريــو علــى تنســيق جهودمهــا ســعيا إىل إصــدار منشــور  

 مشترك؛
ال ليكـون مبثابـة أداة معياريـة ولكـن مبثابـة            شددت على ضرورة إخراج دليـل        )د( 

 رسات القطرية ؛املمامستمد من واقع عملي ملقاييس الفقر دليل 
باملقترحات الداعية إىل أن يعـاجل الـدليل جوانـب حتليليـة حمـددة       أحاطت علما    )هـ( 

بالنـهج الريفيـة فيمـا      وتتناول على سبيل املثـال عناصـر الضـعف، واملقابلـة بـني النـهج احلضـرية                  
 الفقر فضال عن إعداد خرائط تبني توزيع الفقر؛بتعريف يتعلق 

مـن اسـتعداد للمسـامهة      عديـدة    وفود ومنظمات دوليـة      رحبت مبا أبدته بعض    )و( 
 يف الدليل؛
الـداعي إىل أن يوسـع الـدليل مـن بـؤرة تركيـزه حـىت                أحاطت علمـا بـاملقترح       )ز( 
إىل أفضـل املمارسـات املتعلقـة مبقـاييس الفقـر يف البلـدان املتقدمـة، وتنظـيم حلقـة                    أيضا  يتطرق  

 .عمل بشأن منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا
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 الفصل الثالث
 اإلحصاءات االقتصادية  

 احلسابات القومية -ألف  
 / آذار ٣  و ٢يف جلسـتيها الثانيـة والثالثـة املعقـودتني يف           ) أ (٤نظرت اللجنـة يف البنـد        - ١

 :وكان معروضا عليها ما يلي. ٢٠٠٤مارس 
نـات  مذكرة من األمني العام حييل هبا تقريـر الفريـق العامـل املشـترك بـني األما                 )أ( 

 ؛)E/CN.3/2004/10(املعين باحلسابات القومية 
برنـامج عمـل السـتكمال نظـام احلسـابات      ”وثيقة معلومـات أساسـية معنونـة        )ب( 

 ؛“١٩٩٣القومية لعام 
ثيقــة غرفــة اجتماعــات تتضــمن اســتكماال للــدليل اخلــاص باملؤسســات الــيت  و )ج( 

عهـد  مركز دراسات اجملتمـع املـدين مب  هتدف إىل الربح يف نظام احلسابات القومية الذي أعده   ال
 جامعة جون هوبكرت، بلتيمور، ماريلند؛دراسات السياسات العامة يف 

وثيقة غرفة اجتماعات تتضمن مذكرة عن أعمال الفريق العامل املشـترك بـني        )د( 
 .األمانات املعين بإحصاءات األسعار من إعداد منظمة العمل الدولية

 
 جنةي اختذته اللذاإلجراء ال  

 :ما يلياختذت اللجنة  - ٢
؛ )١(١٩٩٣أكـــدت جمـــددا أمهيـــة اســـتكمال نظـــام احلســـابات القوميـــة لعـــام  )أ( 

هيكــل نوهــت مبالءمــة وأعربــت عــن تأييــدها العــام لربنــامج العمــل املفصــل واجلــدول الــزمين و 
 اإلدارة وآلية صنع القرار؛

عـــدة املفاهيميـــة أكـــدت جمـــددا أن عمليـــة التنقـــيح ينبغـــي أن تســـتند إىل القا  )ب( 
؛ وأكـدت مـن جديـد معـايري األهليـة للمسـائل             ١٩٩٣األساسية لنظام احلسابات القومية لعـام       

 املقرر استكماهلا والنطاق احملدود لعملية االستكمال؛
كــذلك أكــدت جمــددا ضــرورة احملافظــة علــى االتســاق مــع عمليــات التنقــيح    )ج( 

ذات الصـلة يف جمـال حماسـبات القطـاع العـام،            اجلارية لدليل ميزان املدفوعات واألطر األخرى       

__________ 
 .E.94.XVII.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )١( 
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وأمهية احلرص إىل أقصى حد على التمسك باملعايري احملاسبية لألعمال التجارية؛ والحظت مـع              
 التقدير اخلطوات اليت اختذت بالفعل من أجل حتقيق هذه الغاية؛

ــق اخلــرباء       )د(  ــدم احملــرز خــالل االجتمــاع األول لفري ــديرها للتق أعربــت عــن تق
 االستشاري املعين باحلسابات القومية؛

ــى إشــراك        )هـ(  ــع احلــرص عل ــة االســتكمال م أكــدت ضــرورة الشــفافية يف عملي
الــدوائر اإلحصــائية العامليــة فيهــا علــى أوســع نطــاق ممكــن؛ واقترحــت النظــر يف اســتخدام           

 كـل   يفتعمـم بالوسـائط اإللكترونيـة كوسـيلة لتسـجيل آراء مجيـع الـدول األعضـاء                  استبيانات  
قضية؛ وكذلك اقترحت تعزيز عملية التشـاور عـن طريـق عقـد حلقـات عمـل إقليميـة إضـافية                     
تشارك فيهـا البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة مـع تـدبري التمويـل املناسـب مـن                        

 أجلها؛
علــى ضــرورة تــوفري التمويــل الكــايف الســتكمال الربنــامج؛        أيضــاشــددت  )و( 

ورحبت مبا أعربت عنه البلدان األعضاء من التزامات واضحة بتـوفري مسـامهات ماليـة ومـوارد                 
بشــرية مــن أجــل املســاعدة يف عمليــة االســتكمال؛ وشــجعت علــى تــوفري دعــم متــويلي إضــايف  

  الدولية؛الستكمال املوارد اليت التزمت هبا بالفعل الوكاالت
الحظت مع التقدير التقدم احملرز يف نطاق تنفيذ نظام احلسابات القومية لعـام              )ز( 
 والزيــادة يف عــدد البلــدان الــيت تلتــزم بتوصــياهتا مــن حيــث املفهــوم، إال أهنــا دعــت إىل  ١٩٩٣

بات توفري املزيد من الدعم التقين للبلدان اليت مل تتأت هلا القدرة بعـد علـى اعتمـاد نظـام احلسـا       
 ؛١٩٩٣القومية لعام 

اقترحت إجراء املزيد مـن البحـوث حـول العوامـل الكامنـة الـيت تعرقـل تنفيـذ                    )ح( 
ــعبة     ــة االســـتكمال؛ وطلبـــت إىل الشـ ــة مـــن بـــاب املســـامهة يف عمليـ ــابات القوميـ نظـــام احلسـ
اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة أن تتعاون مع املكاتب اإلقليمية يف إعداد مشروع خطة عمـل               

لشـراكة يف   أمانـة اللجنـة التوجيهيـة ل      والتماس الدعم التمويلي من أجل تنفيذها؛ والحظـت أن          
ــرن احلــادي والعشــرين      ــة يف الق ــن أجــل التنمي ــاريس (اإلحصــاء م ــد عرضــت  ) ٢١ب ــدمي ق تق

 املساعدة يف إعداد هذه اخلطة؛
الحظــت أن منظمــة العمــل الدوليــة ســتخلف صــندوق النقــد الــدويل كأمانــة   )ط( 

ق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصـاءات األسـعار مـن منظمـة العمـل الدوليـة إىل                 لفريل
 .٢٠٠٤أبريل / نيسان١صندوق النقد الدويل اعتبارا من 
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 إحصاءات اخلدمات -باء  
 ٣يف  جلسـتها الرابعـة املعقـودة       مـن جـدول أعماهلـا يف        ) ب (٤نظرت اللجنة يف البند      - ٣

تقرير فريـق   عروضا عليها مذكرة مقدمة من األمني العام حييل هبا          وكان م . ٢٠٠٤مارس  /آذار
، ومـذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا          )E/CN.3/2004/11 (فوربرغ املعين بإحصاءات اخلـدمات    

) E/CN.3/2004/12 (اخلدمات عن إحصاءات  تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي      
ة يـــتقريـــر فرقـــة العمـــل املشـــتركة بـــني الوكـــاالت املعن ”ووثيقـــة معلومـــات أساســـية معنونـــة 

 .“٢٠٠٤ إىل اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة، بإحصاءات التجارة الدولية يف جمال اخلدمات
 

 ي اختذته اللجنةذاإلجراء ال  
 :ما يلياختذت اللجنة  - ٤

تصــادي منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االق رحبــت بالتقــارير املقدمــة مــن   )أ( 
ــالتنوع الكــبري مــن     و األنشــطة فريــق فــوربرغ املعــين بإحصــاءات اخلــدمات، وأحاطــت علمــا ب

 املتصلة بإحصاءات اخلدمات اليت أعدهتا الفرق املختلفة؛ 
وإن حـذرت مـن مغبـة توسـيع          ،فريـق فـوربرغ   أعربت عـن تقـديرها ألعمـال         )ب( 

 نطاق املواضيع اليت يناقشها الفريق؛
فريــق االســتراتيجية املعتــزم إجراؤهــا يف االجتمــاع املقبــل ل  أيــدت املناقشــات  )ج( 
 فوربرغ؛
أيدت مقترح منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي الـداعي إىل إجيـاد               )د( 

مبــا أبدتــه البلــدان واهليئــات   حســبما دعــا إليــه التقريــر؛ وأحاطــت علمــا   منــهج يســري للتنســيق 
ــة يف املشــاركة يف اال   ــة مــن رغب ــدان    اإلقليمي ــة يف املي ــة ملنظمــة التعــاون والتنمي جتماعــات املقبل

 ؛فريق فوربرغاالقتصادي و
شـــددت علـــى ضـــرورة أن يكـــون مـــن بـــني العناصـــر الـــيت تتضـــمنها ورقـــة    )هـ( 

ــام          ــدادها يف ع ــدان االقتصــادي إع ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــزم منظم ــيت تعت ــتراتيجية، ال االس
اد إحصاءات اخلدمات، مبا يشمل جدول أعمـال        ، توجيهات يسترشد هبا يف خطة إعد      ٢٠٠٥

 .فريق فوربرغ
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 اإلحصاءات السياحية -جيم  
 ٣يف جلسـتها الثالثــة املعقــودة يف  مــن جـدول أعماهلــا  ) ج (٤نظـرت اللجنــة يف البنـد    - ٥

وكـان معروضـا عليهـا مـذكرة مقدمـة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر                    . ٢٠٠٤مارس   /آذار
 ).E/CN.3/2004/13(ملية عن تطوير اإلحصاءات السياحية منظمة السياحة العا

 
 ي اختذته اللجنةذاإلجراء ال  

 :ما يلياختذت اللجنة  - ٦
اإلحصــاءات الســياحية؛ وأقــرت جمــال الحظــت مــع التقــدير التقــدم احملــرز يف  )أ( 

املعـايري  باألعمال الـيت قامـت هبـا منظمـة السـياحة العامليـة يف جمـال وضـع املعـايري وتعزيـز تنفيـذ                    
 ونشر اإلحصاءات السياحية؛

ــة         )ب(  ــات املتعلق ــة إىل حتســني البيان ــة الرامي ــة الســياحة العاملي ــود منظم تســلم جبه
بالسياحة مـن حيـث إمكانيـة املقارنـة علـى الصـعيد الـدويل ومـن حيـث النوعيـة، واملسـاعدات                    

 لسياحة الفرعية؛اليت تقدمها يف ميدان التدريب وبناء القدرات يف جمال جديد مثل حسابات ا
جتميـع  علـى الصـعيد الـدويل يف جمـال     بضـرورة تبـادل اخلـربات       أحاطت علمـا     )ج( 

 اإلحصاءات السياحية وطلبت إىل منظمة السياحة العاملية تسهيل تبادل أفضل املمارسات؛ 
إجــراء مشــاورات مــع  أحاطــت علمــا بــاعتزام منظمــة الســياحة العامليــة علــى    )د( 

ــدان بشــأن التوصــيات   ــة باإلحصــاءات الســياحية وحبــث مــدى احلاجــة إىل     البل القائمــة املتعلق
بــني عمليــات التنقــيح احملتمــل إجراؤهــا ملعــايري   تســاوق اســتكماهلا؛ وأكــدت ضــرورة ضــمان  

ودليـل   ١٩٩٣اإلحصاءات السياحية مع عمليات االستكمال اجلارية لنظام احلسابات القوميـة           
 ميزان املدفوعات؛

لتنسـيق يف ميـدان اإلحصـاءات السـياحية ويف التنقـيح            أكدت ضـرورة تعزيـز ا      )هـ( 
 ذلـك   سـبل حتقيـق   بشـأن   آراء خمتلفـة    ، وأن سـلمت بـاإلعراب عـن         الدوري للتوصيات الدوليـة   

أوصــت بعــض الوفــود بتأســيس فريــق عامــل مشــترك بــني األمانــات يتــألف مــن منظمــة  حيــث 
ــادي     ــدان االقتصـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــة ومنظمـ ــياحة العامليـ ــائي  السـ ــب اإلحصـ  واملكتـ

رأت منظمة السياحة العاملية من ناحية أخرى أنـه         بينما  ؛  )األويروستات(للجماعات األوروبية   
قد يكون من األنسب السعي إىل حتقيق هذا اهلدف يف إطـار جلنـة تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية                    

 ة؛ألن املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة ممثلة أيضا يف هذه اللجن
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طلبت إىل الشـعبة اإلحصـائية التابعـة لألمـم املتحـدة تيسـري العمـل علـى إجيـاد                  )و( 
 .منرب مناسب للتنسيق حىت ميكن االتفاق عليه يف اجتماع جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية

 
 برنامج املقارنات الدولية -دال  

ــد   - ٧ ــة يف البن ــا يف  ) د (٤نظــرت اللجن ــة مــن جــدول أعماهل ــودة جلســتها الرابع يف  املعق
 :وكان معروضا عليها الوثيقتان التاليتان. ٢٠٠٤مارس /آذار ٤

مذكرة من األمني العام حييـل هبـا تقريـر البنـك الـدويل عـن برنـامج املقارنـات                     )أ( 
 ).E/CN.3/2004/14(الدولية 
البنــك أعــدها  ٢٠٠٤مــارس / آذار٣وثيقــة معلومــات أساســية مؤرخــة يف     )ب( 

 . املقارنات الدوليةالدويل عن حالة برنامج
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

 :اختذت اللجنة ما يلي - ٨
أكدت اللجنـة مـن جديـد دعمهـا القـوي لربنـامج املقارنـات الدوليـة مؤكـدة                    )أ( 

حتليـل القضـايا املتعلقـة بـالفقر وإمكانـات الربنـامج يف             يف   الشـرائية    ةعلى جدوى تعادالت القو   
 .ت أسعار االستهالك واحلسابات القوميةإحصاءاجمال بناء القدرات يف 

أعربــت عــن تقــديرها للتقــدم الكــبري احملــرز يف تنفيــذ جولــة برنــامج املقارنــات  )ب( 
 . على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين٢٠٠٦-٢٠٠٤الدولية للفترة 

الــذي اتبعــه البنــك واملتســق ســلمت بالــدور الريــادي الفعــال والنــهج املنــتظم   )ج( 
تنســيق برنــامج املقارنــات الدوليــة وكــذلك التوجيــه الــذي وفــره اجمللــس التنفيــذي    الــدويل يف 

والفريـــق االستشـــاري الـــتقين وبـــاجلهود الـــيت بذلتـــها وكـــاالت التنســـيق اإلقليميـــة ومســـامهة  
والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي       التعـاون   مـع منظمـة     الـذي مت    الوكاالت املاحنة والتعاون الكـبري      

العمــل والتعــاون الــذي وفرتــه البلــدان  والتفــاين يف الحتــادات األوروبيــة واملكتــب اإلحصــائي ل
 .املشاركة
على نطاق واسع من خالل تعزيز موقـع        عن الربنامج   رحبت بنشر املعلومات     )د( 

والتقـدم  املضـمون   برنامج املقارنـات الدوليـة علـى الشـبكة والحظـت مـع التقـدير التحسـن يف                   
لربنـامج املقارنـات    حاسـوبية   قارنات الدوليـة ووضـع برجميـات        عداد كتيب برنامج امل   إاحملرز يف   
 .الدولية



 

28 04-28172 
 

E/2004/24
E/CN.3/2004/33

أكدت على أمهية إصدار النتائج يف الوقت املناسب لزيادة الفائدة العائدة مـن              )هـ( 
يف البيانات والحظت ضرورة مراعاة األثر الناجم عن الزيادة السريعة يف األسعار علـى النتـائج    

 . على حنو مالئمالبلدان املتأثرة ومعاجلة ذلك
متويــل إضــايف ودعــم عــيين للربنــامج علــى   لضــمان بتكثيــف اجلهــود أوصــت  )و( 

وأيـدت وجهـة    . الصعيدين اإلقليمي والعاملي من أجل التغلب على معوقات النقص يف التمويل          
 .التماس التمويل املالئم على احلد من أهداف الربنامجاليت مؤداها تفضيل النظر 

 
 لم والتكنولوجياإحصاءات الع -هاء  

يف املعقــودة جلســتها الرابعــة يف مــن جــدول أعماهلــا  ) هـــ (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٩
وكان معروضا عليها مذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر منظمـة                  . ٢٠٠٤مارس  /آذار ٣

 ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان) اليونســـكو(األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة  
 ).E/CN.3/2004/15(االقتصادي عن إحصاءات العلم والتكنولوجيا 

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

أحاطــت اللجنــة علمــا بتقريــر منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة ومنظمــة   - ١٠
 .التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن إحصاءات العلوم والتكنولوجيا

 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإحصاءات  -واو  

يف املعقــودة جلســتها السادســة يف مــن جــدول أعماهلــا ) و (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد  - ١١
 :وكان معروضا عليها الوثائق التالية. ٢٠٠٤مارس /آذار ٥

ــاءات     )أ(  ــلكية عـــن إحصـ ــلكية والالسـ ــاد الـــدويل لالتصـــاالت السـ تقريـــر االحتـ
 ).E/CN.3/2004/16(ت تكنولوجيا املعلومات واالتصاال

ــوان    )ب(  ــات أساســية بعن ــة معلوم ــني    ”وثيق ــة العمــل اإلحصــائية املشــتركة ب حلق
ــة      ــارة والتنميـ ــدة للتجـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــا ومـ ــادية ألوروبـ ــة االقتصـ ــكو  اللجنـ ــد اليونسـ ومعهـ

ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي واملكتـب اإلحصـائي لالحتـادات         لإلحصاءات  
 كــانون ٩-٨جنيــف،  (البيانــات والقيــاس والطرائــق: بيــة عــن رصــد جمتمــع املعلومــات األورو
 ).CES/SEM.52/1(“ ٢٠٠٣ديسمرب /األول
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تقريـر اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين بقيـاس            ”وثيقة معلومـات أساسـية بعنـوان         )ج( 
 الفتـرة مـن      املعقود يف قصر األمم، جنيف يف      التجارة اإللكترونية كأداة لتنمية االقتصاد الرقمي     

 .“٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٨
مـوجز تنفيـذي لتقريـر تنميـة االتصـاالت يف         ”وثيقة معلومات أساسية بعنوان      )د( 

 .“مؤشرات الوصول إىل جمتمع املعلومات: ٢٠٠٣العامل لعام 
ــوان     )هـ(  ــية بعنـ ــات أساسـ ــة مبعلومـ ــات    ”وثيقـ ــات املعلومـ ــد جمتمعـ ــاس ورصـ قيـ
 ).عهد اليونسكو لإلحصاءات، مونتريالم(“ حتدي إحصائي: واملعارف

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

 :اختذت اللجنة ما يلي - ١٢
أحاطــت علمــا بتقريــر االحتــاد الــدويل لالتصــاالت الســلكية والالســلكية عــن   )أ( 

 .إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ولوجيــا أكــدت احلاجــة لبــذل جهــد منســق لزيــادة وضــع مؤشــرات عــن تكن    )ب( 

 .املعلومات واالتصاالت
 .أعربت عن احلاجة لبناء القدرات يف هذا اجملال ال سيما يف البلدان النامية )ج( 
قيــاس اســتخدام تــدابري شــمل تاالقتراح املتعلــق بضــرورة أن أحاطــت علمــا بــ )د( 

 . أيضاتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القطاع احلكومي
 

 عنية بأطر استقصاءات األعمال التجاريةاملائدة املستديرة امل -زاي  
مــن جــدول أعماهلــا يف جلســتها اخلامســة املعقــودة يف  ) ز (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد  - ١٣
وكان معروضا عليها مـذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر املائـدة                   . ٢٠٠٤مارس  /آذار ٤

 ).E/CN.3/2004/17(املستديرة املعنية بأطر استقصاءات األعمال التجارية 
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 :اختذت اللجنة ما يلي - ١٤

املائـدة املسـتديرة املعنيـة      اضـطلعت بـه     العمـل الـذي     عـن   أحاطت علما بتقرير     )أ( 
 .بأطر استقصاءات األعمال التجارية



 

30 04-28172 
 

E/2004/24
E/CN.3/2004/33

أوصت املائدة املستديرة باستعراض أولوياهتا وأعربـت عـن تشـجيعها هلـا بـأن                )ب( 
ة على قضايا مثل أطر تسجيل األعمال التجارية املالئمة مـن أجـل صـناعات               تركز بصفة خاص  

 .اخلدمات
ناقصـــة التمثيـــل يف اجتماعـــات املائـــدة كانـــت الحظـــت أن البلـــدان الناميـــة  )ج( 

 .املستديرة وشجعت على مشاركتها عن كثب يف عمل الفريق يف املستقبل
 

 يالرمسفريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري  -حاء  
مــن جــدول أعماهلــا يف جلســتها اخلامســة املعقــودة يف ) ح (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد  - ١٥
 :وكان معروضا عليها الوثائق التالية. ٢٠٠٤مارس /آذار ٤

مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير فريـق دهلـي املعـين بإحصـاءات القطـاع                  )أ( 
 ).E/CN.3/2004/18(الرمسي غري 

ــة معلومــات  )ب(  ــوان  وثيق ــق دهلــي املعــين  املســتكملة لنشــطة األ” أساســية بعن فري
 إىل  ٢شمل مداوالت جلسته السـابعة املعقـودة يف الفتـرة مـن             الرمسي ت بإحصاءات القطاع غري    

 .“ بنيودهلي٢٠٠٤فرباير / شباط٤
ــدويل       )ج(  ــر مــوجز للمــؤمتر ال ــة اجتماعــات تشــتمل علــى تقري خلــرباء وثيقــة غرف

رته السابعة عشرة أعدهتا منظمة العمـل الدوليـة لتقـدميها إىل اللجنـة     اإلحصاءات العمالية يف دو 
 .)٢٠٠٤مارس / آذار٥-٢(اإلحصائية 

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

 :اختذت اللجنة ما يلي - ١٦
ن األنشـــطة الـــيت اضـــطلع هبـــا فريـــق دهلـــي املعـــين عـــأحاطـــت علمـــا بتقريـــر  )أ( 

دم احملرز يف اجتماعاته املتالحقة مـن أجـل وضـع           وسلمت بالتق الرمسي  بإحصاءات القطاع غري    
 .وطرق قياسهالرمسي وتعديل تعريف موحد للقطاع غري 

وأعربــت عــن احلاجــة للبنــاء علــى     دهلــي أيــدت األنشــطة املخططــة لفريــق     )ب( 
املتـوفرة للمكاتـب اإلحصـائية      املعيشـية   جراء الدراسات االستقصـائية لألسـر       إلالقدرات احلالية   
 .الرمسيل حتسني قياس القطاع غري القومية من أج

مــن ِقَبــل الرمسيــة الحظــت اعتمــاد مبــادئ توجيهيــة منقحــة عــن العمالــة غــري   )ج( 
 .املؤمتر الدويل خلرباء اإلحصاءات العمالية يف دورته السابعة عشرة
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شجعت على زيادة التعاون بـني خمتلـف أفرقـة اخلـرباء وجمموعـات املـدن مثـل              )د( 
 .العمل والتعويض وفريق ريو املعين بإحصاءات الفقر مع فريق دهليفريق باريس املعين ب

الحظت أن الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة وفريق دهلي سوف يتعاونـان يف             )و( 
 .رمسي بشأن القطاع غري ال١٩٩٣إعداد توصية لتحديث نظام احلسابات القومية لعام 
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  الفصل الرابع
  يئةاملوارد الطبيعية وإحصاءات الب  

 مـــن جـــدول أعماهلـــا يف جلســـتها اخلامســـة املعقـــودة يف  ٥نظـــرت اللجنـــة يف البنـــد  - ١
وكان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر فريـق                     . ٢٠٠٤مارس  /آذار ٤

ومذكرة من األمني العام حييل هبا تقريـر الفريـق   ) E/CN.3/2004/19(البيئية  باحملاسبة  لندن املعين   
 ).E/CN.3/2004/20(حصاءات البيئة إشترك بني الوكاالت املعين بالعمل امل

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

 :اختذت اللجنة ما يلي - ٢
نظــام احملاســبة االقتصــادية والبيئيــة  الحظــت أن دليــل احملاســبة الوطنيــة بشــأن   )أ( 

شــور قبــل منك قــد صــدر علــى موقــع الشــعبة اإلحصــائية علــى الشــبكة  ٢٠٠٣لعــام املتكامــل 
ــة وآلن          ــة اإلحصــاءات الكندي ــة وهليئ ــن شــكرها للوكــاالت الدولي ــت ع ــا وأعرب ــره رمسي حتري

 .هاريسون من أجل هذا العمل
وأيــدت تنظيمــه عــن احملاســبة البيئيــة أعربــت عــن ترحيبــها بتقريــر فريــق لنــدن  )ب( 

توحيــد يف املتمثلــة وطريقــة تشــغيله كمــا أيــدت التوجيهــات االســتراتيجية الــواردة يف الورقــة و 
العمــل يف اجملــاالت الــيت طُــورت ســلفا ومواصــلة التطــوير النظــري والعملــي للمحاســبة البيئيــة    

 .٢٠٠٣وتعزيز وتنفيذ نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية لعام 
ــبة     )ج(  ــام احملاسـ ــة عـــن التوســـع احملتمـــل لنظـ أعربـــت عـــن تأييـــدها إلعـــداد ورقـ

وانب االجتماعيـة مـن أجـل قيـاس التنميـة املسـتدامة             ليشمل اجل  ٢٠٠٣االقتصادية والبيئية لعام    
علــى األبعــاد البيئيــة احملافظــة علــى تركيــز فريــق لنــدن  بشــكل أفضــل مــع التشــديد علــى أمهيــة  

 .واالقتصادية
ــاه      )د(  ــة يف تنفيــذ احملاســبة يف جمــال املي الحظــت مــع التقــدير جنــاح البلــدان النامي

حلســابات كــأداة إلدارة املــوارد املتكاملــة  واملــوارد الطبيعيــة األخــرى وشــددت علــى جــدوى ا 
 .وكذلك على احلوار مع رامسي السياسات

حصـاءات  بإأحاطت علما بتقرير الفريق العامل املشترك بني الوكـاالت املعـين             )هـ( 
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤وبصالحياته وخطة عمله للفترة البيئة 
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  الفصل اخلامس
  األنشطة غري املصنفة حسب اجملال  

 يذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسيةتنف -ألف  
ــة يف البنــد   - ١ جلســتيها اخلامســة والسادســة  يف مــن جــدول أعماهلــا  ) أ (٦نظــرت اللجن

عـن  وكان معروضا عليها تقرير األمني العام       . ٢٠٠٤مارس  / آذار ٥ و   ٤املعقودتني يف   أساساٍٍٍٍِِِِِِ  
ووثيقــة معلومــات أساســية ) E/CN.3/2004/21(تنفيــذ املبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرمسيــة  

ــة الفصــل اخلــامس تضــم  ــة ”ومعنون ــادئ األساســية لإلحصــاءات الرمسي يف العصــر التقــدم : املب
 وأدىل )٢(“مخســون عامــا مــن عمــر مــؤمتر اإلحصــائيني األوروبــيني  : للمنشــور املعنــوناجلديــد 

لمبـادئ   ل السيد جان لوي بـودين، الـذي أعـد ذلـك الفصـل ببيـان بشـأن املعلومـات األساسـية                    
 وبعــض األفكــار عــن العمــل احملتمــل املتصــل هبــا يف  ،األساســية ودورهــا يف التنميــة اإلحصــائية 

 .املستقبل
 

 اء الذي اختذته اللجنةراإلج  
 :اختذت اللجنة ما يلي - ٢

 يقــدم استعراضــا مفيــدا لتنفيــذ املبــادئ األساســيةاألمــني العــام رأت أن تقريــر  )أ( 
 ؛)٣(لإلحصاءات الرمسية

رحبـــت حبقيقـــة أن االســـتعراض يـــبني إحـــراز تقـــدم كـــبري يف تنفيـــذ املبـــادئ  )ب( 
 ؛األساسية يف الوقت الذي يكشف فيه بعض احلواجز اليت حتول دون تنفيذها بالكامل

 يف  ٥٠( يف املائة فقط من مجيع البلـدان         ٥٨أعربت عن خيبة أملها ألن نسبة        )ج( 
قـــد اســـتجابت للدراســـة ) ن أقـــل البلـــدان منـــوا يف املائـــة مـــ٣١املائـــة مـــن البلـــدان الناميـــة و 

االستقصــائية ورأت أن مــن املهــم احلصــول علــى معلومــات عــن التنفيــذ يف البلــدان الــيت مل          
بالنسـبة لعينـة مـن البلـدان بالتعـاون مـع منظمـات أخـرى                أكرب  تعمق  بتنفيذ  الدراسة  وتستجب  

وعـــات اإلقليميـــة وحتديـــد وحتليـــل أوجـــه االخـــتالف يف التنفيـــذ وفقـــا ملســـتوى التنميـــة واجملم
لتقيـيم  كوسـيلة    أيضـا بـإجراء استعراضـات األقـران          يوصـ اإلجراءات اليت ميكن اختاذهـا كمـا أُ       

بالنظـام العـام لنشـر البيانـات واملعيـار          املتعلقـة   مجع املعلومـات    ميكن أن يسهم فيها أيضا      التنفيذ  
__________ 

 .E.03.II.E.38منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٢( 
 اخلامس، ، الفصل(E/1994/29) ٩، امللحق رقم ١٩٩٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  )٣( 

 .٥٩الفقرة 
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بــة وثــائق النظــام   شــراكة مكتوبرنــامج صــندوق النقــد الــدويل   يف اخلــاص لتعمــيم البيانــات   
 ؛٢١ من أجل التنمية يف القرن اتالشراكة يف اإلحصاءوهو من برامج اإلحصائي 

ــذي    )د(  ــادئ األساســية ال ــذ املب منتجــون آخــرون  أجــراه رأت أن اســتعراض تنفي
 ؛يكون مفيداقد انب املكاتب اإلحصائية القومية جبلإلحصاءات الرمسية 

ئ األساســية بشــكل واســع بواســطة أكــدت مــن جديــد ضــرورة تطبيــق املبــاد )هـ( 
مجيع الـنظم اإلحصـائية القوميـة ورأت أن وضـع خالصـة بأفضـل املمارسـات لتنفيـذها سـوف                     

 ؛التنفيذيف جمال يفيد البلدان يف جهودها 
رأت أن هنــاك حاجــة لبــذل جهــود أكــرب يف جمــال الــدعوة لتعزيــز التنفيــذ           )و( 

ي السياســات باملبــادئ األساســية إضــافة إىل  رامســإملــام ســيما يف البلــدان الناميــة وتشــجيع   وال
ــوزراء واملســتخدمني اآلخــرين لإلحصــاءات ورأت    أن إحــدى الوســائل  أيضــا األكــادمييني وال

  النشرات؛تمثل يف عقد اجتماعات إقليمية وإعدادتلعمل ذلك 
حــددت عــددا مــن اجملــاالت يف املبــادئ األساســية والقضــايا املرتبطــة هبــا الــيت   )ز( 

الفكر والبحث مبا يف ذلك استكشاف الطابع العـام للمعلومـات           مزيد من   فيد من   ميكن أن تست  
اإلحصــائية وااللتــزام بــالرد علــى االستفســارات اإلحصــائية مــن جانــب الســلطات اإلحصــائية   
والعالقــة بــني اإلحصــائيني ورامســي السياســات وتصــنيف املمارســات اجليــدة واالســقاطات         

 ؛العمدية واألخطاء املشروعة
اخلــدمات قيــام أت أنــه ســيكون مــن املفيــد إجــراء دراســة استقصــائية ملــدى  ر )ح( 

ملبـادئ األساسـية ورحبـت بعمـل جلنـة تنسـيق األنشـطة        بتنفيذ ااإلحصائية يف املنظمات الدولية  
 .اإلحصائية لصياغة مبادئ باإلحصاءات للخدمات اإلحصائية الدولية

 
 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية -باء  

مــن جــدول أعماهلــا يف جلســتها الرابعــة املعقــودة يف   ) ب (٦نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٣
وكان معروضـا عليهـا تقريـر األمـني العـام عـن التصـنيفات االقتصـادية                 . ٢٠٠٤مارس  /آذار ٣

 ).E/CN.3/2004/22(واالجتماعية الدولية 
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 :اختذت اللجنة ما يلي - ٤

عربــت عــن تقــديرها للعمــل الــذي أجنزتــه الشــعبة اإلحصــائية التابعــة لألمــم    أ )أ( 
والفريــق الفرعــي املعــين بالتصــنيفات االقتصــادية واالجتماعيــة الدوليــة  املتحــدة وفريــق اخلــرباء  

 .تنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوحد والتصنيف املركزي للمنتجاتاملعين بالتقين 
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اء الــواردة يف التقريــر مبــا يف ذلــك اهليكــل الرفيــع أيــدت توصــيات فريــق اخلــرب )ب( 
 .املستوى املقترح للتصنيف الصناعي الدويل املوحد كأساس لعمل مفصل بشأن التصنيف

ــود ومفادهــا ضــرورة مواصــلة       )ج(  ــدهتا بعــض الوف ــيت أب الحظــت االهتمامــات ال
 .العمل بواسطة فريق اخلرباء

ق بــني التصــنيف الصــناعي الــدويل  لكفالــة االتســااملضــطلع بــه أيــدت العمــل  )د( 
املوحد والتصنيف الصـناعي العـام لألنشـطة االقتصـادية داخـل اجلماعـة األوروبيـة مبـا يف ذلـك                     

 . بشأن أنشطة اإلصالحوسطإجياد حل 
أيدت االقتراح املتعلق بوضع هيكل حمدود للتصنيف الصناعي الـدويل املوحـد     )هـ( 

 .ني األمانات املعين باحلسابات القوميةباملقارنة إىل الفريق العامل املشترك ب
الحظــت اجلهــود الــيت تبــذهلا منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة بأخــذ   )و( 

مــدخالت لتنقــيح ممــا يــوفر املبــادرة يف العمــل املتعلــق بتصــنيف األنشــطة واملنتجــات الزراعيــة   
 .التصنيف الصناعي الدويل املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات

افقت على خطة العمل املقترحـة لتنقـيح التصـنيف الصـناعي الـدويل املوحـد                و )ز( 
والتصــنيف املركــزي للمنتجــات مبــا يف ذلــك اخلطــط املتعلقــة بالتشــاور مــع املنظمــات الوطنيــة  

 .والدولية واإلقليمية يف هذا اجلهد
املتعلقة بتنقيح التصـنيف الـدويل املوحـد    الدولية الحظت خطط منظمة العمل     )ح( 

 ٢٠٠٤يونيـه   / اليت تشمل إنشاء فريـق تقـين للخـرباء حبلـول حزيـران             ٢٠٠٧هن حبلول عام    للم
ــابع لألمــم املتحــدة املعــين بالتصــنيفات االقتصــادية    مــن أجــل إجيــاد صــلة مــع    فريــق اخلــرباء الت

 .واالجتماعية الدولية
وافقت على االستنتاجات اليت توصلت إليها فرقة العمل املعنيـة باإلحصـاءات             )ط( 

إعداد التنقيح الرابع للتصينف الصناعي الدويل املوحـد حبلـول   ضرورة  تجارية الدولية املتعلقة ب   ال
 .٢٠٠٧عام 

  
 املؤشرات -جيم  

 
 بناء القدرة اإلحصائية -دال  

مــن جــدول أعماهلــا يف جلســتيها الرابعــة  ) د (٦و ) ج (٦نظــرت اللجنــة يف البنــدين   - ٥
 :وكان معروضا عليها الوثائق التالية. ٢٠٠٤مارس / آذار٤ و ٣واخلامسة املعقودتني يف 
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 “مؤشرات رصد تنفيذ األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة       ”تقرير األمني العام املعنون      )أ( 
)E/CN.3/2004/23(؛ 

مذكرة من األمني العام حييل هبـا تقريـر اللجنـة االستشـارية املعنيـة باملؤشـرات                  )ب( 
)E/CN.3/2004/24(؛ 

 العام حييل هبـا تقريـر اللجنـة التوجيهيـة ملبـادرة الشـراكة يف                مذكرة من األمني   )ج( 
 ؛)E/CN.3/2004/25 (٢١ من أجل التنمية يف القرن اتاإلحصاء
ــوان        )د(  ــدويل بعن ــك ال ــن البن ــة م ــات أساســية مقدم ــة معلوم ــل  ”وثيق ــة عم خط
خطــة عمــل مــن أجــل : بيانــات أفضــل مــن أجــل نتــائج أفضــل: حصــاءاتيف جمــال اإلمــراكش 
 ؛“ التنميةحصاءاتحتسني إ
دراسة اللجنة االستشارية املعنيـة باملؤشـرات       ”وثيقة معلومات أساسية بعنوان      )هـ( 
 .“فر البياناتارسائل أصدقاء الرئيس ومؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية وتواملتعلقة ب

ــدا     - ٦ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــة ملنظمـ ــة التابعـ ــاعدة اإلمنائيـ ــة املسـ ــيس جلنـ ن وأدىل رئـ
شــريط فيــديو عــن اســتخدام اإلحصــاءات يف التنميــة وخطــة عمــل  بواســطة بيــان باالقتصــادي 

 .مراكش
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 : ما يليخلصت اللجنة إىل - ٧

ــد     ضــرورة  )أ(  ــة باملؤشــرات عــن توحي ــة االستشــارية املعني قبــول توصــيات اللجن
 .املؤشرات
 بـالنظر   ، اإلحصـاء التابعـة لألمـم املتحـدة         بدعم من شعبة   ،اللجنةضرورة قيام    )ب( 

بعناية يف العمل الدويل لتحسني الطرائق واخلصائص التقنية لوضـع املؤشـرات وأن تكفـل أيضـا                
فضــال عــن  يــةماإشــراك البلــدان متقدمــة النمــو والبلــدان النزيــادة تــوفر عمليــة شــفافة للتنميــة و

 .الوكاالت الدولية املختصة يف املشاورات
برنامج العمل املقترح بشأن القضـايا     على حتديد   بشكل واضح   العمل  ضرورة   )ج( 

ــة        ــن الوثيقـ ــاين مـ ــق الثـ ــة يف املرفـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــرات األهـ ــلة مبؤشـ ــة ذات الصـ املنهجيـ
E/CN.3/2004/23والنواتج املتوقعة من كل نشاط . 
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ــرورة  )د(  ــيق ضـ ــكل التنسـ ــدويل  بشـ ــل الـ ــق للعمـ ــه  دقيـ ــام بـ ــزم القيـ ــأن املعتـ بشـ
ــات واالعتمــاد علــى اخلــربات الوطنيــة       اإلحصــ اءات واملؤشــرات املتعلقــة بتكنولوجيــا املعلوم

 .والدولية الواسعة املوجودة بالفعل يف هذا امليدان
فر اإلحصــاءات الالزمــة علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل اإذا أريــد حتقيــق تــو )هـ( 

 يـتعني  ،هـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    فيها املعلومات الضـرورية للرصـد الفعـال للتنفيـذ وحتقيـق األ             مبا
ــ  االســتثمار يف تنميــة القــدرة اإلحصــائية املســتدامة وال ســيما يف البلــدان الــيت تقــل فيهــا    ةدازي

 .اخلدمات اإلحصائية
التقدم احملرز يف عمل الشـراكة يف اإلحصـاء مـن أجـل التنميـة يف القـرن                  يتسم   )و( 

 .مرض وينبغي تشجيعهبأنه من تقريرها  ١٦احلادي والعشرين واألنشطة املقترحة يف الفقرة 
ضـــرورة التأكيـــد علـــى أمهيـــة بنـــاء القـــدرات اإلحصـــائية يف البلـــدان الناميـــة  )ز( 

 .بناء القدرات اإلحصائية يف جدول أعمال اللجنةومواصلة إبراز 
أمهية الدعم املقدم مـن البلـدان املتقدمـة النمـو واملـاحنني             على  تشديد  الضرورة   )ح( 

 .لقدرات اإلحصائية يف البلدان النامية وأمهية خطة عمل مراكش يف هذا الصددمن أجل بناء ا
 

 عرض البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية -اء ه 
مــن جـدول أعماهلـا يف جلســتها اخلامسـة املعقــودة يف    ) هــ  (٦نظـرت اللجنـة يف البنــد    - ٨
حييـل هبـا تقريـر منظمـة        وكان معروضا عليها مذكرة مـن األمـني العـام           . ٢٠٠٤مارس  /آذار ٤

التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي بشــأن عــرض البيانــات والبيانــات الفوقيــة اإلحصــائية    
)E/CN.3/2004/26.( 
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
أحاطـــت اللجنـــة علمـــا بالعمـــل الـــذي أجنزتـــه منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان     - ٩

 .ات والبيانات الفوقية اإلحصائيةاالقتصادي يف جمال عرض البيان
 

 املعايري املشتركة املفتوحة لتبادل البيانات والبيانات الفوقية وتقامسها -واو  
مــن جــدول أعماهلــا يف جلســتها اخلامســة املعقــودة يف  ) و (٦نظــرت اللجنــة يف البنــد  - ١٠
قريـر فرقـة    وكـان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا ت                  . ٢٠٠٤مارس  /آذار ٤

 ).E/CN.3/2004/27(العمل املتعلق بوضع معايري عن تبادل البيانات والبيانات الفوقية 
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 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
ــايري املشــتركة        - ١١ ــة العمــل يف جمــال املع ــه فرق ــذي أجنزت ــة علمــا بالعمــل ال أحاطــت اللجن

 .املفتوحة لتبادل البيانات والبيانات الفوقية وتقامسها
 

 تنسيق العمل املنهجي اجلاري -ي زا 
مــن جــدول أعماهلــا يف جلســتها السادســة املعقــودة يف ) ز (٦نظــرت اللجنــة يف البنــد  - ١٢
ــارس /آذار ٥ ــة للشــعبة     إىل ت اســتمعو. ٢٠٠٤م ــائم باألعمــال باإلناب ــر شــفوي مــن الق تقري

 .اإلحصائية باألمم املتحدة
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
نــة علمــا بالعمــل املنــهجي اجلــاري بشــعبة اإلحصــاء بــاألمم املتحــدة         أحاطــت اللج - ١٣

 .“العمل املنهجي اإلحصائي الدويل”املعروض على موقعها على الشبكة بعنوان 
 

 متابعة مقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات -حاء  
السادسـة املعقـودة يف     مـن جـدول أعماهلـا يف جلسـتها          ) ح (٦نظرت اللجنـة يف البنـد        - ١٤
وكـان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن األمـني العـام عـن مقـررات اجمللـس            . ٢٠٠٤مارس  /آذار ٥

ــائية       ــة اإلحصــ ــل اللجنــ ــلة بعمــ ــات ذات الصــ ــة بالسياســ ــاعي املتعلقــ ــادي واالجتمــ االقتصــ
)E/CN.3/2004/28.( 
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 :اختذت اللجنة ما يلي - ١٥

تتفـق مـع طلبـات      العـام   أن اإلجراءات الواردة يف مذكرة األمـني        وافقت على    )أ( 
 الصـلة الـذي يـتم االضـطالع         اوتعكس بشكل مالئـم العمـل ذ      االقتصادي واالجتماعي   اجمللس  

 .به وقامت بتخطيطه اللجنة وشعبة اإلحصاء باألمم املتحدة
دراسـة   ب األمم املتحـدة   بـ  ئيةشـعبة اإلحصـا   الطلبت إىل مكتبها القيام مبسـاعدة        )ب( 

للجنة اإلحصـائية لـدعم املتابعـة املنسـقة ملـؤمترات األمـم املتحـدة ومـؤمترات القمـة                   اطرق عمل   
لعرض نتائج الدراسة على اللجنة يف دورهتا التاليـة وشـجعت املكتـب علـى التمـاس نـواتج مـن           

 .مجيع األعضاء
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 تنسيق الربامج اإلحصائية وحتقيق التكامل بينها -طاء  
مـن جـدول أعماهلـا يف جلسـتها السادسـة املعقـودة يف              ) ط (٦جنـة يف البنـد      نظرت الل  - ١٦
وكان معروضا عليها مذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر اللجنـة                  . ٢٠٠٤مارس  /آذار ٥

 ).E/CN.3/2004/29(يها األوىل والثانية جلستاملعنية بتنسيق األنشطة اإلحصائية عن 
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 .رحبت اللجنة بعمل اللجنة املعنية بتنسيق األنشطة اإلحصائية - ١٧
 

 )الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة(ية ربناجمالاملسائل  - ياء 
مـن جـدول أعماهلـا يف اجللسـة السادسـة، املعقـودة يف              ) ي (٦نظرت اللجنـة يف البنـد        - ١٨
املســـؤول بالشـــعبة تقريـــر شـــفوي أدىل بـــه املوظـــف  اســـتمعت إىل و. ٢٠٠٤مـــارس /آذار ٥

 :اإلحصائية وكان معروضا عليها الوثائق التالية
اجتماعــات أفرقــة اخلــرباء وحلقــات العمــل الــيت    العــام بشــأن نيمــذكرة األمــ )أ( 

 ؛)E/CN.3/2004/30 (٢٠٠٤ستعقدها الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة يف عام 
اإلطــار ” عنونــةغرفــة اجتماعــات يف شــكل مــذكرة مــن األمــني العــام موثيقــة  )ب( 

 .“٢٠٠٧-٢٠٠٦االستراتيجي املقترح لفترة السنتني 
 

  اللجنةهي اختذتذاإلجراء ال  
 :ما يلي اختذت اللجنة  - ١٩

وافقــت علــى التغــيريات الــيت أدخلــت علــى برنــامج عمــل اللجنــة اإلحصــائية    )أ( 
ــرة    ــاألمم املتحــدة للفت ــيت عرضــها   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ب يف  املوظــف املســؤول شــفويا  بالصــيغة ال

ملحـق لـدليل جممعـي      ”املعنـون   اخلصـوص إرجـاء النـاتج       وجه  على  يدت  ؛ وأ الشعبة اإلحصائية 
نــاجتني اثــنني بتخفــيض أربعــة أعــداد مطبوعــة مــن   وتغــيري “إحصــاءات جتــارة البضــائع الدوليــة

إىل عـددين اثـنني ووضـع صـيغة إلكترونيــة      “ الفصــليتقريـر اإلحصـاءات السـكانية واحليويـة    ”
 البيانــات؛ فضــال عــن عنــدما تتــوفرى اإلنترنــت، وســيجري اســتكمال املوقــع مبوقــع الشــعبة علــ

 بصــيغة “مصــنف اإلحصــاءات واملؤشــرات البيئيــة   ”االستعاضــة عــن الصــيغة املطبوعــة مــن     
إعداد منشـور يف وقـت الحـق بالتعـاون مـع برنـامج              (إلكترونية يف موقع الشعبة على اإلنترنت       

 ؛)األمم املتحدة للبيئة
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 قائمة اجتماعات وحلقات عمل أفرقة اخلـرباء علـى النحـو املـبني              وافقت على  )ب( 
 :على النحو التايلشفويا  بالصيغة املعدلة E/CN.3/2004/30يف الوثيقة 
اإلحصـــاءات ) منتـــدى(” عـــن اجتمـــاع فريـــق اخلـــرباء املعنـــون     يضاســـتع ‘١’ 

ــة ــوان   “االجتماعيـ ــرباء بعنـ ــق اخلـ ــاع لفريـ ــة  ” باجتمـ ــة املتعلقـ ــائل اهلامـ املسـ
 ؛“٢٠١٠خطيط جلولة تعدادات السكان لعام بالت

ــا حلقُجمعــت ‘٢’  نظــام مجــع ونشــر إحصــاءات اإلعاقــة يف  ” العمــل املعنــونتني ت
حتسني إحصـاءات   : احلولية الدميغرافية ”و  “   لألمم املتحدة  احلولية الدميغرافية 

 .“اخلصوبة والوفيات يف البلدان األفريقية الناطقة باالنكليزية
 علــى النحــو ٢٠٠٧-٢٠٠٦الربناجميــة املقترحــة لفتــرة الســنتني ت اخلطــة يــدأ )ج( 
اإلطــار االســتراتيجي املقتــرح لفتــرة الســنتني  ” وثيقــة غرفــة االجتمــاع املعنونــة  مرفــقاملــبني يف
٢٠٠٧-٢٠٠٦“. 
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  الفصل السادس
  جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والثالثني للجنة  

 أعماهلــا يف جلســتها السادســة، املعقــودة يف     مــن جــدول ٧نظــرت اللجنــة يف البنــد    - ١
 :وكان معروضا عليها الوثائق التالية. ٢٠٠٤مارس /آذار ٥

جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة السادســة مــذكرة مــن األمانــة العامــة بشــأن  )أ( 
 ؛)E/CN.3/2004/L.2 (والثالثني للجنة

د الســنوات مشــروع برنــامج العمــل املتعــد مــذكرة مــن األمانــة العامــة بشــأن   )ب( 
 ؛)E/CN.3/2004/31 (٢٠٠٧-٢٠٠٤للجنة اإلحصائية للفترة 

 وآثارهـــــا   ةــــــ ملستدامأنشطـــة جلنـــة التنميــــة ا   مذكرة من األمني العام بشأن       )ج( 
 .)E/CN.3/2004/32 (احملتملة على أعمال اللجنة اإلحصائية

 
 ي اختذته اللجنةذاإلجراء ال  

 :ما يلياختذت اللجنة  - ٢
وافقت على جدول األعمال املؤقـت وقائمـة الوثـائق الـيت سـتقدم إىل الـدورة                  )أ( 

وبالصيغة املعدلـة شـفويا،     ) E/CN.3/2004/L.2(السادسة والثالثني على النحو الوارد يف الوثيقة        
ل مكتبـها، وطلبـت إىل املكتـب أن         بَـ رهنا باستعراضهما ووضـعهما يف صـيغتهما النهائيـة مـن قِ           

ول األعمال ليصبح متناسبا مع الوقت املخصص للجنة، من خالل التمييز بوضـوح              جد ُيـبَِّسط
 ؛بني البنود املعروضة للمناقشة والبنود الواردة بقصد اإلعالم

ــرة مــن      )ب(  ــورك يف الفت ــثالثني يف نيوي ــدورة السادســة وال  إىل ١أوصــت بعقــد ال
 ؛٢٠٠٥مارس /آذار ٤

، ٢٠٠٧-٢٠٠٤نوات للجنـة للفتـرة      برنامج العمـل املتعـدد السـ      وافقت على    )ج( 
 بصيغته املعدلة؛ 

أحاطــت علمـــا بأنشـــطة جلنــة التنميـــة املســـتدامة ذات الصــلة بعمـــل اللجنـــة     )د( 
 . اإلحصائية
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  الفصل السابع
  تقرير اللجنة عن دورهتا اخلامسة والثالثنياعتماد   

 مقـدمني   ومشـروعي نصـني   ) E/CN.3/2004/L.3(عرض املقـرر مشـروع تقريـر اللجنـة           - ١
مـارس  / آذار ٥يف جلسـيت اللجنـة السادسـة والسـابعة، املعقـودتني يف              نكليزية فحسب الباللغة ا 
٢٠٠٤. 

 
 ي اختذته اللجنةذاإلجراء ال  

اعتمدت اللجنة مشروع التقرير ومشروعي النصني، وعهدت إىل املقـرر مبهمـة وضـع               - ٢
 .التقرير يف صيغته النهائية بالتشاور مع األمانة العامة
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  الفصل الثامن
  تنظيم الدورة  

 افتتاح الدورة ومدهتا - ألف 
 ٢عقدت اللجنة اإلحصائية دورهتا اخلامسة والثالثني مبقر األمم املتحدة يف الفترة مـن               - ١

 ).من األوىل إىل السابعة( جلسات ٧وعقدت اللجنة . ٢٠٠٤مارس / آذار٥إىل 
 بيـــبس -غيلربتـــو كـــالفيو  والـــثالثني، وافتـــتح الـــدورة نائـــب رئـــيس الـــدورة الرابعـــة - ٢
 .)املكسيك(
 

 احلضور - باء 
كمـا حضـرها مراقبـون عـن الـدول          .  دولـة عضـوا يف اللجنـة       ٢٤أعمال الدورة    حضر - ٣

األعضاء األخرى يف األمم املتحدة، وممثلون عن مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة، ومراقبـون                
ــري     ــات غ ــة واملنظم ــة الدولي ــات احلكومي ــن املنظم ــةع ــة   . ( احلكومي يرجــى الرجــوع إىل الوثيق

E/CN.3/2004/INF/1لالطالع على القائمة الكاملة للمشاركني .( 
 

 انتخاب أعضاء املكتب - جيم 
مـــارس، األعضـــاء التاليـــة / آذار٢انتخبـــت اللجنـــة، يف جلســـتها األوىل، املعقـــودة يف  - ٤

 :أمساؤهم بالتزكية
 :الرئيسة

 )حدة األمريكيةالواليات املت(كاترين ووملان  
 :نواب الرئيسة

 )املكسيك( بيبس -غيلربتو كالفيو  
 )مجهورية كوريا(نام أوه  - جونغ 
 )االحتاد الروسي(فالدميري سوكولني  
 :املقرر

 )غانا (هبا - تووم. كواكو أ 
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 جدول األعمال وتنظيم األعمال - دال 
ارس، جدول األعمال املؤقـت     م/ آذار ٤أقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، املعقودة يف         - ٥

 : على النحو التايل،Corr.1 و E/CN.3/2004/1الوارد يف الوثيقة 
 .انتخاب أعضاء املكتب - ١ 
 .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى - ٢ 
 :اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية - ٣ 
 ؛)استعراض الربنامج(اإلحصاءات االجتماعية  )أ(  
 ؛ينا لإلحصاءات االجتماعيةفريق سي )ب(  
 اإلحصاءات الصحية؛ )ج(  
 إحصاءات املستوطنات البشرية؛ )د(  
 إحصاءات املخدرات وتعاطي املخدرات؛ )هـ(  
 فريق باريس املعين بالعمل والتعويض؛ )و(  
 .إحصاءات الفقر )ز(  
 :اإلحصاءات االقتصادية - ٤ 
 احلسابات القومية؛ )أ(  
 مات؛إحصاءات اخلد )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(  
 .ي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسفريق دهلي )ح(  
 .إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة - ٥ 
 :األنشطة غري املصنفة حسب اجملال - ٦ 
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 تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛ )أ(  
 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية؛ )ب(  
 املؤشرات؛ )ج(  
 بناء القدرات اإلحصائية؛ )د(  
 قية اإلحصائية؛عرض البيانات والبيانات الفو )هـ(  
 ية وتقامسها؛قوفاملعايري املشتركة املفتوحة لتبادل البيانات والبيانات ال )و(  
 املنهجي اجلاري؛العمل تنسيق  )ز(  
 متابعة مقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات؛ )ح(  
 ؛ وحتقيق التكامل بينهاتنسيق الربامج اإلحصائية )ط(  
 ).الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة(ية ربناجمالائل املس )ي(  
 .جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والثالثني للجنة - ٧ 
 .تقرير اللجنة عن دورهتا اخلامسة والثالثني - ٨ 

ويف اجللسة نفسها، حتدث وكيل األمني العـام للشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة أمـام             - ٦
باسم الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة الـيت          (قطر  كل من ممثلي    ان عام   وأدىل أيضا ببي  . اللجنة

باسم الدول األعضاء يف األمم املتحـدة الـيت         (، وأيرلندا   ) والصني ٧٧هي أعضاء يف جمموعة الـ      
 ).هي أعضاء يف االحتاد األورويب

 .(E/CN.3/2004/L.1)كما أقرت اللجنة يف جلستها األوىل تنظيم أعمال الدورة  - ٧
ووافقــت اللجنــة، يف اجللســة نفســها، علــى أن تشــارك يف دورهتــا اخلامســة والــثالثني     - ٨

املرصد االقتصـادي واإلحصـائي ألفريقيـا جنـوب الصـحراء           : املنظمات احلكومية الدولية التالية   
ــائية       ــوث اإلحصـ ــز البحـ ــائية؛ ومركـ ــاث اإلحصـ ــدريب واألحبـ ــريب للتـ ــد العـ ــربى؛ واملعهـ الكـ

 .عية والتدريب للبلدان اإلسالمية؛ ومصرف التسويات الدوليةواالقتصادية واالجتما
 

 


