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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسـة والثالثون

 ٢٠٠٥مارس / آذار٤-١
  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

   إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
 جدول األعمال املؤقت والشروح  

 
 .انتخاب أعضاء املكتب - ١
 .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى - ٢
أســاليب : ج مقــررات اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي بشــأن السياســات  متابعــة نتــائ - ٣

 .عمل اللجنة اإلحصائية
 :اإلحصاءات االقتصادية - ٤

 ؛إحصاءات الطاقة: استعراض الربامج )أ( 
 احلسابات القومية؛ )ب( 
 إحصاءات اخلدمات؛ )ج( 
 إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات؛ )د( 
 دولية؛برنامج املقارنات ال )هـ( 
 إحصاءات األسعار؛ )و( 
 .الرمسيإحصاءات القطاع غري  )ز( 
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 : واالجتماعيةالدميغرافيةحصاءات اإل - ٥
 تعدادات السكان واملساكن؛ )أ( 
 إحصاءات الصحة؛ )ب( 
 إحصاءات الفقر؛ )ج( 
 .إحصاءات اإلعاقة )د( 

 :صاءات املوارد الطبيعية والبيئةإح - ٦
 ؛احملاسبة البيئية )أ( 
 .اإلحصاءات البيئية )ب( 

 :األنشطة غري املصنفة حبسب اجملال - ٧
 بناء القدرات اإلحصائية؛ )أ( 
 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية؛ )ب( 
 املؤشرات املتعلقة مبتابعة مؤمترات األمم املتحدة؛ )ج( 
 عرض البيانات والبيانات الوصفية اإلحصائية؛ )د( 
 ها؛قامسركة املفتوحة لتبادل البيانات والبيانات الوصفية وتاملعايري املشت )هـ( 
 إحصاءات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛ )و( 
 ؛ وتكاملهاتنسيق الربامج اإلحصائية )ز( 
 ).الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة(ربناجمية السائل امل )ح( 

 .الثالثني للجنةلدورة السابعة وومواعيد انعقاد اجدول األعمال املؤقت  - ٨
 .تقرير اللجنة عن دورهتا السادسة والثالثني - ٩
 

 الشروح  
 انتخاب أعضاء املكتب - ١ 

 من النظام الداخلي للجـان الفنيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي              ١٥وفقا للمادة    
ــة اإلحصــائية يف مســتهل    او جلســتها األوىل مــن  ملمارســات الســابقة، ينبغــي أن تنتخــب اللجن
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، مــن بــني ممثلــي الــدول )مكتــب اللجنــة( العاديــة، رئيســا وثالثــة نــواب رئــيس ومقــررا دورهتــا
 .األعضاء فيها

ويتم ذلك عن طريـق انتخـاب أعضـاء          .وتستمر والية أعضاء املكتب سنتني إن أمكن       
املكتب لفترة سنة واحـدة، مث يعـاد انتخـاب األعضـاء الـذين يظلـون ممـثلني لبلـداهنم يف اللجنـة                        

 حيـث  -وينتخب أعضـاء املكتـب علـى أسـاس التوزيـع اجلغـرايف العـادل              . التالية خالل الدورة 
 .ينتخب يف املكتب عضو عن كل منطقة ممثلة يف اللجنة

 
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى - ٢ 

اقترحت اللجنة بنود جدول األعمال املؤقت والوثـائق املتعلقـة هبـا يف دورهتـا اخلامسـة                  
ت بعض التغيريات عليهـا بالتشـاور       دخلوأُ. )١()٢٠٠٤مارس  / آذار ٥-٢ويورك،  ني(والثالثني  

ويرجـى مـن    .املقتـرح العمـل  ومعروض على اللجنة مشـروع تنظـيم    .مع أعضاء مكتب اللجنة
 .اللجنة أن تقر جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة

 
 الوثائق  

 )E/CN.3/2005/1(جدول األعمال املؤقت والشروح 
 (E/CN.3/2005/L.1)األمانة بشأن تنظيم أعمال الدورة مذكرة من 

 (E/CN.3/2005/CRP.1)مذكرة من األمانة العامة بشأن حالة إعداد الوثائق للدورة 
 

أسـاليب عمـل    : متابعة نتائج مقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشـأن السياسـات          - ٣ 
 اللجنة اإلحصائية

بـها بشـأن اسـتعراض املكتـب ألسـاليب عمـل            سيكون معروضا على اللجنة تقرير مكت      
ويغطي التقرير اجملاالت املتعلقة مبحتوى جـدول األعمـال وهيكلـه، وتنظـيم             . اللجنة اإلحصائية 

الوقـــت، والوثـــائق، وإعـــداد التقريـــر عـــن الـــدورة، واملشـــاركة يف الـــدورة، وإضـــفاء الطـــابع  
 مـن  اادي واالجتمـاعي وغريهـ    لمجلـس االقتصـ   اللجان الفنية التابعـة ل    السياسي، والعالقات مع    

. ويعرض التقرير املقررات اليت اختذها املكتب مـن أجـل حتسـني أسـاليب العمـل               . اللجان الفنية 
 .اللجنة التعليق على التقريرُيرجى من و
 

 الوثائق  
سـاليب  ألا  هضـ امذكرة من األمني العام حييل هبا تقريـر مكتـب اللجنـة اإلحصـائية بشـأن استعر                

 (E/CN.3/2005/2)ل العم
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 اإلحصاءات االجتماعية - ٤ 
 إحصاءات الطاقة: استعراض الربنامج )أ(  

الــذي  ،اإلحصــاءات النروجييــةهيئــة ســيكون معروضــا علــى اللجنــة اإلحصــائية تقريــر   
مـن خـالل العمـل الـذي        تلبيتـها   إحصاءات الطاقـة وكيفيـة      من  يستعرض االحتياجات اجلديدة    

وُيرجـى  .  علـى الصـعيدين النظـري والعملـي         واملتخصصـة  املنظمات الدوليـة واإلقليميـة    تقوم به   
من اللجنة إبداء آرائها خبصوص االستنتاجات والنتـائج والتوصـيات املتعلقـة بالعمـل املسـتقبلي                

 .يف هذا اجملال
 

 الوثائق  
ــة         ــربامج عــن إحصــاءات الطاق ــر مســتعرض ال ــا تقري ــل هب ــام حيي ــة (مــذكرة مــن األمــني الع هيئ

 (E/CN.3/2005/3)) يةحصاءات النروجياإل
 

 احلسابات القومية )ب(  
ــات املعــين         ــق العامــل املشــترك بــني األمان ــر الفري ــة تقري ــى اللجن ســيكون معروضــا عل

ــا عــن العمــل املنجــز يف اســتكمال نظــام    . باحلســابات القوميــة ويتضــمن التقريــر تقريــرا مرحلي
عـات فريـق اخلـرباء    يتضـمن نتـائج اجتما  كما  ،)٢()(SNA 1993 ١٩٩٣ لعاماحلسابات القومية 

االستشاري املعـين باحلسـابات القوميـة، وغـريه مـن أفرقـة اخلـرباء، ومـوجزا للتوصـيات الـيت مت                      
 املختـــارة ٤٤التوصـــل إليهـــا خبصـــوص عـــدد مـــن املســـائل الـــيت هـــي جـــزء مـــن املســـائل الــــ  

يـل  الستكماهلا، ويقدم معلومات عـن آليـة االستشـارة العامليـة، واهليكـل اإلداري، وحالـة التمو           
حبلـول عـام   إجنـازه   وغري ذلك من جوانب مشروع اسـتكمال نظـام احلسـابات القوميـة املتوقـع                

الشــعبة يتضــمن التقريــر مــوجزا الســتنتاجات الدراســة االستقصــائية الــيت أجرهتــا        و. ٢٠٠٨
اإلحصائية بـاألمم املتحـدة بطلـب مـن اللجنـة يف دورهتـا اخلامسـة والـثالثني، مـن أجـل إظهـار                        

.  يف البلــدان الناميــة١٩٩٣الــيت تعــوق تنفيــذ نظــام احلســابات القوميــة لعــام   وحتليــل العوامــل 
ويرجى من اللجنة إبداء آرائها بشأن حالة اسـتكمال نظـام احلسـابات القوميـة، والتعليـق علـى                   

، ١٩٩٣التقـــدم احملـــرز يف فهـــم العوامـــل الـــيت تعـــوق تنفيـــذ نظـــام احلســـابات القوميـــة لعـــام  
ــاحل ومناقشــة ــة ول ل ــه     تحســلاملمكن ــة وتوســيع نطاق ــدان النامي ــذ النظــام يف البل ني مســتوى تنفي

 .وإسراع خطاه
 



 

04-66013 5 
 

E/CN.3/2005/1  

 الوثائق  
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير الفريق العامل املشـترك بـني األمانـات املعـين باحلسـابات                   

 (E/CN.3/2005/4) ة القومي
 

  إحصاءات اخلدمات )ج(  
مـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان  اللجنـــة تقريـــر أعدتـــه منظىســـيكون معروضـــا علـــ 

دويل، والتطـورات  علـى الصـعيد الـ    االقتصادي، ويتضمن معلومات عـن األعمـال املضـطلع هبـا            
وُيرجــى مــن اللجنــة اســتعراض التقــدم احملــرز والتعليــق . اتيف جمــال إحصــاءات اخلــدماألخــرية 

 .على االجتاهات املستقبلية للعمل يف جمال إحصاءات اخلدمات
 

 الوثائق  
مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي عــن  

 (E/CN.3/2005/5)ت إحصاءات اخلدما
 

 إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات )د(  
سيكون معروضا على اللجنة تقرير فرقة العمل املعنيـة بإحصـاءات التجـارة الدوليـة يف              
ا البنـد   هـذ  و .وعـن برنـامج عملـها املقتـرح للمسـتقبل         خرا  مؤا املعقودة   عن اجتماعاهت  اخلدمات

 .لإلحاطة فقط، وُيرجى من اللجنة أن حتيط علما بالتقرير
 

 الوثائق  
يف مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر فرقــة العمــل املعنيــة بإحصــاءات التجــارة الدوليــة   

 (E/CN.3/2005/6)اخلدمات 
 

 رنات الدوليةبرنامج املقا )هـ(  
ــدويل       ــر أعــده البنــك ال ــة تقري ــى اللجن ن التطــورات األخــرية  عــســيكون معروضــا عل

وإضــافة إىل مناقشــة . والتقــدم احملــرز يف تنفيــذ برنــامج املقارنــات الدوليــة علــى الصــعيد العــاملي
 املرحلـة الراهنـة ومواصـلة     متـام حالة تنفيذ الربنامج، يعرض التقرير خططـا مسـتقبلية مـن أجـل إ             

لإلحاطة فقـط، وُيرجـى مـن اللجنـة أن     ا البند هذو. اليات مقارنة تعادل القوة الشرائية عاملي     عم
 .حتيط علما بالتقرير
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 الوثائق  
مـــذكرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل هبـــا تقريـــر البنـــك الـــدويل عـــن برنـــامج املقارنـــات الدوليـــة  

)E/CN.3/2005/7( 
 

 إحصاءات األسعار )و(  
ات الــيت حصــلت يف جمــال إحصــاءات األســعار اســتنادا إىل   ســتنظر اللجنــة يف التطــور  
أحــدمها أعــده فريــق أوتــاوا املعــين باألرقــام القياســية لألســعار، واآلخــر أعــده الفريــق : تقريــرين

لإلحاطـة فقـط، وُيرجـى      وهـذا البنـد     . العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصـاءات األسـعار        
 .دمة يف إطار هذا البندمن اللجنة أن حتيط علما بالتقارير املق

 
 الوثائق  

 مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر فريــق أوتــاوا املعــين باألرقــام القياســية لألســعار            
(E/CN.3/2005/8) 

الفريق العامل املشـترك بـني األمانـات املعـين بإحصـاءات      هبا تقرير  مذكرة من األمني العام حييل      
 )E/CN.3/2005/9 (األسعار

 
 الرمسيغري ات القطاع إحصاء )ز(  

غـري الرمسـي،    سيكون معروضا على اللجنة تقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع            
ــذي يتضــمن   ــائج      ال ــه، واألنشــطة املضــطلع هبــا والنت معلومــات مســتكملة عــن آخــر اجتماعات

 .لإلحاطة فقط، وُيرجى من اللجنة أن حتيط علما بالتقرير وهذا البند .املتوقعة
 

 الوثائق  
الرمســي مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر فريــق دهلــي املعــين بإحصــاءات القطــاع غــري   

(E/CN.3/2005/10) 
 

 اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية - ٥ 
 تعدادات السكان واملساكن )أ(  

ألنشـطة املنفـذة   يتضمن موجزا لسيكون معروضا على اللجنة تقرير األمني العام الذي     
جراءات اليت اختذهتا اللجنة يف دورهتا اخلامسة والثالثني، مبا يف ذلك مشـروع قـرار      استجابة لإل 

وضـع الربنـامج العـاملي لتعـدادات السـكان واملسـاكن لعـام        العمـل علـى   يطلب إىل األمني العام  
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، الــذي يوصــي الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة بالبــدء يف إجــراء تعــدادات للســكان ٢٠١٠
ــرة واملســاكن خــالل ال  ــق خــرباء دويل   ٢٠١٤-٢٠٠٥فت ــه ا؛ وإنشــاء فري ــى  مهمت ــز عل لتركي

-٢٠٠٥(القضايا احلامسة فيما يتعلـق بـالتخطيط للجولـة التاليـة لتعـدادات السـكان واملسـاكن          
ــه، و     مشــروع ، ووضــع )٢٠١٤ ــة عمل ــق اخلــرباء، وطريق ــبني دور فري ــي ي ــار مرجع حيــدد إط

ربنـامج العـاملي لتعـداد السـكان واملسـاكن لعـام            أولويات العمل والنتائج املتوقعة فيمـا يتعلـق بال        
٢٠١٠. 

ويعرض التقريـر كـذلك اسـتنتاجات وتوصـيات نـدوة األمـم املتحـدة بشـأن تعـدادات                    
ـــق اخلــرباء  ) ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول١٤ و ١٣نيويــورك (الســكان واملســاكن  ـــاع فريـ واجتمــ

 لتعـدادات السـكان     ٢٠١٠ املعين باسـتعراض القضـايا اجلوهريـة املتصـلة بـالتخطيط جلولـة عـام              
وُيرجى من اللجنـة إبـداء آرائهـا بشـأن           ).٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٧-١٥نيويورك  (واملساكن  

فريـق اخلـرباء، والتعليـق علـى االجتاهـات املسـتقبلية لعمـل فريـق                اختصاصـات   مشروع القـرار و   
 .اخلرباء

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2005/11)تقرير األمني العام عن تعدادات السكان واملساكن 
 

 إحصاءات الصحة )ب(  
سيكون معروضا على اللجنة تقرير من منظمة الصـحة العامليـة يتنـاول التوصـيات الـيت                  

الصـدد،  قدمتها اللجنة يف دورهتا اخلامسة والثالثني، ويبني ما أحرزته املنظمة من تقدم يف هـذا   
 .إحصــاءات الصــحةمبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بإنشــاء فريــق عمــل مشــترك بــني األمانــات معــين ب  

ــة حــىت اآلن           ــة الصــحة العاملي ــه منظم ــذي أحرزت ــدم ال ــى التق ــق عل ــة التعلي ــن اللجن وُيرجــى م
 .خيتص بتوصيات اللجنة فيما

 
 الوثائق  

ــن إحصــاءات الصــحة            ــة ع ــة الصــحة العاملي ــر منظم ــا تقري ــل هب ــام حيي ــني الع ــن األم ــذكرة م م
)E/CN.3/2005/12( 
 

 إحصاءات الفقر )ج(  
 علــى اللجنــة معلومــات مســتكملة عمــا حققتــه الشــعبة اإلحصــائية   ســيكون معروضــا 

لكيفيـة الــيت   ويتضـمن التقريـر وصـفا ل   .قيــاس الفقـر لبـاألمم املتحـدة مـن تقـدم يف إعـداد دليـل       
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ــة      ــات عمــل إقليمي ــع حلق ــا أرب ــام  أســهمت هب ــداد املشــروع،    ٢٠٠٤عقــدت ع ــة إع يف عملي
لإلحاطـة فقـط، وُيرجـى مـن اللجنـة          بنـد   وهذا ال . وساعدت على حتديد جماالت تركيز املنشور     

 .أن حتيط علما بالتقرير
 

 الوثائق  
 (E/CN.3/2005/13)تقرير األمني العام عن إحصاءات الفقر 

 
 إحصاءات اإلعاقة )د(  

ويـوجز   .سيكون معروضا على اللجنة تقرير فريق واشنطن املعـين بإحصـاءات اإلعاقـة             
 وهـذا  .يـبني اخلطـوط العريضـة لألنشـطة املسـتقبلية     التقرير العمـل الـذي أمتـه فريـق واشـنطن، و         

 .لإلحاطة فقط، وُيرجى من اللجنة أن حتيط علما بالتقريرالبند 
 

 الوثائق  
ــة           ــاءات اإلعاقـ ــين بإحصـ ــنطن املعـ ــق واشـ ــر فريـ ــا تقريـ ــل هبـ ــام حييـ ــني العـ ــن األمـ ــذكرة مـ مـ

)E/CN.3/2005/14( 
 

 إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة - ٦ 
 بة البيئيةاحملاس )أ(  

 . االقتصـادية - سيكون معروضا علـى اللجنـة تقريـر األمـني العـام عـن احملاسـبة البيئيـة         
وتـبني   .ويتضمن التقريـر اقتراحـا إلنشـاء جلنـة فنيـة تابعـة لألمـم املتحـدة معنيـة باحملاسـبة البيئيـة            

لجنــة  إنشــاء هــذه الإقــراروُيرجــى مــن اللجنــة  .الوثيقــة اخلطــوط العريضــة ملســؤوليات اللجنــة 
 .الفنية

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2005/15)االقتصادية  - تقرير األمني العام عن احملاسبة البيئية
 

 اإلحصاءات البيئية )ب(  
سيكون معروضا على اللجنة اإلحصـائية تقريـر الفريـق العامـل املشـترك بـني األمانـات                   

أن األنشـطة املنفـذة يف عـام        ويقدم التقرير معلومـات إىل اللجنـة بشـ         .املعين باإلحصاءات البيئية  
ــرة  ٢٠٠٤ ــد  . ٢٠٠٦-٢٠٠٥، وبشــأن اخلطــط للفت لإلحاطــة فقــط، وُيرجــى مــن   وهــذا البن

 .اللجنة أن حتيط علما بالتقرير
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 الوثائق  
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باإلحصـاءات               

 )E/CN.3/2005/16(البيئية 
 

 شطة غري املصنفة حسب اجملالاألن - ٧ 
 بناء القدرات اإلحصائية )أ(  

ســيكون معروضــا علــى اللجنــة تقريــر األمــني العــام الــذي حيتــوي علــى وصــف مــوجز  
ــة   ــتقين احلالي ــاألمم املتحــدة، وآليــات   الــيت تضــطلع هبــا ا لــربامج التعــاون ال لشــعبة اإلحصــائية ب

وُيرجــى مــن اللجنــة . الســتراتيجية اجلديــدةيتضــمن التقريــر وصــف األولويــات اكمــا  .متويلــها
 .التعليق على برنامج التعاون التقين للشعبة اإلحصائية

تــقرير  الشـراكة يف جمـال اإلحصـاءات ألغـراض            كما سـيكون معروضـا علـى اللجنـة           
االسـتراتيجية الوطنيـة   يـة قيـام   ، الذي يـبني كيف )PARIS 21(التنمية يف القرن احلادي والعشرين 

اسـتراتيجية لتعزيـز القـدرات اإلحصـائية يف مجيـع أحنـاء             بتـوفري   حصـاءات للبلـد املعـين       لتنمية اإل 
سـتمر  امللتقيـيم   لاالسـتراتيجية إطـارا شـامال وموحـدا         هـذه   وتشـكل   . ينالنظام اإلحصائي الـوط   

اإلحصـاءات ومـن أجـل بنـاء القـدرات الضـرورية            املسـتعملني املـتغرية، وأولويـات       الحتياجات  
ُيرجـى مـن اللجنـة التعليـق علـى           و .ات بطريقة أكثر انتظاما واتساقا وفعالية     لسد هذه االحتياج  

 .هنج االستراتيجية الوطنية لتنمية اإلحصاءات
 

 الوثائق  
 )E/CN.3/2005/17(تقرير األمني العام عن بناء القدرات اإلحصائية 

لتنمية يف القـرن    مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير الشراكة يف جمال اإلحصاءات ألغراض ا            
 )PARIS 21) (E/CN.3/2005/18(احلادي والعشرين 

 
 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية )ب(  

ــادية       ــنيفات االقتصـ ــام عـــن التصـ ــر األمـــني العـ ــة تقريـ ــا علـــى اللجنـ ــيكون معروضـ سـ
 مبـا فيهـا حالـة تنقـيح     األخـرية،   معلومـات عـن التطـورات       تضـمن   واالجتماعية الدوليـة، الـذي ي     

ــزي        ــنيف املركـ ــادية، والتصـ ــطة االقتصـ ــع األنشـ ـــد جلميـ ــدويل املوحـّـ ــناعي الـ ــنيف الصـ التصـ
 وهـذا البنـد     .للمنتجات، والتصنيف املوحد للتجارة الدولية، والتصنيف الدويل املوحـد للمهـن          

 .لإلحاطة فقط، وُيرجى من اللجنة أن حتيط علما بالتقرير
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 الوثائق  
 )E/CN.3/2005/19( الدولية االقتصادية واالجتماعية تقرير األمني العام عن التصنيفات

 
 املؤشرات املتعلقة مبتابعة مؤمترات األمم املتحدة )ج(  

عمل فريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت   وصفا لاللجنة املقدم إىل تقرير هذا ال يتضمن   
: الت التاليــة يف اجملــا٢٠٠٥-٢٠٠٤املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة خــالل الفتــرة 

ــها؛   ــا؛    وتصــنيف املؤشــرات وحتليل ــهجيات ذات الصــلة باملؤشــرات املتفــق عليه اســتعراض املن
هـي  لبلـدان الـيت     ل دعم الـ  ميتنسيق عملية مجع البيانات على املسـتوى العـاملي؛ والتنسـيق وتقـد            و

فيـة  حتليـل مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لألل        ُتـدار وطنيـا جلمـع البيانـات؛ و        بـرامج   بصدد إنشـاء    
 ذات ٢٠٠٥-٢٠٠٤طـة العمـل الدوليـة للفتـرة      كما يتضمن التقرير وصـفا خل      .واإلبالغ عنها 

ــائج امل     ــة، والنت ــة  لأللفي ــداف اإلمنائي ــةالصــلة مبؤشــرات األه ــبات سلســلة ل توقع ــة املناس الدولي
 ٢٠٠٥سـبتمرب  /أيلـول  عقـده يف  قـرر ملـؤمتر القمـة امل  متهيـدا  ، ٢٠٠٥يف عـام   إجراؤهـا   املخطط  

 مبؤشـرات األهـداف     فيمـا يتعلـق   مؤمتر قمة األلفية، والعالقة بني العمـل الـدويل والـوطين            ملتابعة  
 .لإلحاطة فقط، وُيرجى من اللجنة أن حتيط علما بالتقرير وهذا البند .اإلمنائية  لأللفية

 
 الوثائق  

ات تقريــر األمــني العــام عــن مؤشــرات رصــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، ومتابعــة نتــائج املــؤمتر 
ــاعي         ــم املتحــدة يف اجملــالني االقتصــادي واالجتم ــدها األم ــيت تعق ــة ال ــؤمترات القم الرئيســية وم

(E/CN.3/2005/20) 
 

 عرض البيانات والبيانات الوصفية اإلحصائية )د(  
دليل مقترح إلعداد التقـارير عـن البيانـات والبيانـات           �بعد عرض اخلطوط الرئيسية لـ       

، أعـدت منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليــدان     ٢٠٠٤يف عـام   علـى اللجنـة   �الوصـفية وعرضـها  
وتتضـمن  . أساسـية  وثيقـة معلومـات      اعرض على اللجنة باعتبارهـ    ُتاالقتصادي مسودة للدليل س   

املسودة التعليقات واالقتراحات الواردة من املنظمات الدولية والوكـاالت الوطنيـة يف كـل مـن                
 خـالل األشـهر اإلثـين عشـر         ،ألعضـاء فيهـا   ايـة وغـري     البلدان األعضاء يف منظمة التعـاون والتنم      

خـرى، يسـمح بـإدراج القضـايا        األ هوجيدر التوكيد على أن شكل الدليل، ضـمن مساتـ          .املاضية
ــدعو املنظمــة   . املتعلقــة بعــرض البيانــات كلمــا ظهــرت هــذه القضــايا يف املســتقبل   ديــدةاجل وت

لإلحاطـة فقـط، وُيرجـى مـن      وهـذا البنـد   .االبلدان إىل تقدمي تعليقاهتا النهائية على هذه القضـاي        
 .اللجنة أن حتيط علما بالتقرير
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 الوثائق  
 العــام حييــل هبــا تقريــر منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي عــن  نيمــذكرة مــن األمــ

 (E/CN.3/2005/21)ية اإلحصائالبيانات والبيانات الوصفية عرض 
 

  وتقامسهاتبادل البيانات والبيانات الوصفيةاملعايري املشتركة املفتوحة ل )هـ(  
اللجنة تقرير فرقـة العمـل املعنيـة بوضـع معـايري لتبـادل البيانـات                معروضا على   سيكون   

ويركـز تقريـر هـذا العـام علـى التطـورات اجلاريـة، مبـا فيهـا نشـر اإلصـدار                       .والبيانات الوصفية 
ــول  ١,٠ ــايري يف أيلــ ــن املعــ ــبتمرب / مــ ــذي ، ٢٠٠٤ســ ــن االــ ــالميكــ ــع  طــ ــه يف املوقــ الع عليــ

www.sdmx.org . لإلحاطة فقط، وُيرجى من اللجنة أن حتيط علما بالتقريروهذا البند. 
 

 الوثائق  
مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر فرقــة العمــل املعنيــة بوضــع معــايري لتبــادل البيانــات      

 (E/CN.3/2005/22)والبيانات الوصفية 
 

 إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )و(  
ه األطراف يف الشراكة املعنيـة بقيـاس تسـخري          تسيكون معروضا على اللجنة تقرير أعد      

أهـدافها  وتكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت ألغـراض التنميـة، ويتضـمن استعراضـا للشـراكة                
ج التقييم العاملي للعمليات احلاليـة واملسـتقبلية        وسيعرض التقرير نتائ  .  واملقررة وأنشطتها اجلارية 

ــا املعلومــات واالتصــاالت علــى املســتوى الــوطين،      ــة عــن تكنولوجي جلمــع اإلحصــاءات الرمسي
ــدويل     ــيت يناقشــها اجملتمــع ال ــا وكــذلك املؤشــرات الرئيســية ال ــة مبــدى االســتعداد  حالي واملتعلق

ــا ومــدى اســتخدامها، وهــي     مؤشــرات تغطــي جمــاالت مثــل   لالســتفادة مــن هــذه التكنولوجي
وقطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت،    إمكانيــة الوصــول إليهــا،   اهلياكــل األساســية و 

ــيم    ــة والتعل ــوت، واالســتخدام يف األعمــال التجاري ــد  .واالســتخدام يف البي لإلحاطــة  وهــذا البن
 .فقط، وُيرجى من اللجنة أن حتيط علما بالتقرير

 
 الوثائق  

لعـام حييـل هبـا تقريـر الشـراكة املعنيـة بقيـاس تسـخري تكنولوجيـا املعلومـات            مذكرة من األمني ا   
 (E/CN.3/2005/23)واالتصاالت ألغراض التنمية 
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 تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها )ز(  
 ١ يـوم عقدت حلنـة تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية دورتيهـا الثالثـة والرابعـة يف نيويـورك                    

وســيكون  . علــى التــوايل٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول٣ إىل ١ن مــيف الفتــرة  و٢٠٠٤مــارس /آذار
وقد تود اللجنـة     .معروضا على اللجنة تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية عن كليت دورتيها          

أن تأخذ بعني االعتبار يف مناقشتها يف إطار البنود ذات الصلة من جـدول األعمـال اآلراء الـيت                   
لإلحاطــة فقــط، وُيرجــى مــن اللجنــة أن حتــيط علمــا   وهــذا البنــد .جلنــة التنســيقأعربــت عنــها 

 .بالتقرير
 

 الوثائق  
نـة تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية عـن دورتيهـا الثالثـة        مذكرة من األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر جل           

 (E/CN.3/2005/24)والرابعة 
 

 )الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة(املسائل الربناجمية  )ح(  
ــرا   ــة تقري ــاألمم املتحــدة بشــأن      ســتتلقى اللجن ــدير الشــعبة اإلحصــائية ب  شــفويا مــن م

وسـيكون معروضـا عليهـا أيضـا برنـامج العمـل املقتـرح          . اجلارية األنشطة واخلطط واألولويات  
ــرة الســنتني   ــة  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦للشــعبة اإلحصــائية لفت ــراروُيرجــى مــن اللجن  التغــيريات يف إق

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦لعمل املقترح للفترة ا، والتعليق على برنامج ٢٠٠٥برنامج العمل لعام 
 

 الوثائق  
مذكرة من األمني العام حييل هبا مشروع برنامج عمل الشعبة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة لفتـرة             

 (E/CN.3/2005/25) ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 
 

 حصائيةجدول األعمال املؤقت ومواعيد انعقاد الدورة السابعة والثالثني للجنة اإل - ٨ 
للمجلـــس االقتصـــادي التابعـــة  مـــن النظـــام الـــداخلي للجـــان الفنيـــة ٩دة ملـــاعمـــال با 

 السـابعة   هتاسيكون معروضا على اللجنة مشروع جدول األعمـال املؤقـت لـدور           واالجتماعي،  
ــان   ــثالثني، باإلضــافة إىل بي ــائق املقــرر تقــدميها  باوال  والســند التشــريعي ،كــل بنــديف إطــار لوث

 وباإلضـافة إىل  .للجنـة اقتـراح ملواعيـد انعقـاد الـدورة     سـيكون معروضـا علـى ا       كمـا    .إلعدادها
، سـيكون معروضـا علـى اللجنـة        )١٩٩٩/٥١انظـر قـرار اجمللـس       (وفقا لطلـب اجمللـس      ذلك، و 

 إقــراروُيرجــى مــن اللجنــة  . ٢٠٠٨-٢٠٠٥مشــروع برنــامج عمــل متعــدد الســنوات للفتــرة   
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الوثــائق، وكــذلك برنــامج  وجــدول أعماهلــا املؤقــت وموعــد انعقــاد الــدورة الســابعة والــثالثني
 .العمل املتعدد السنوات

 
 الوثائق  

العــام تتضــمن جــدول األعمــال املؤقــت ومواعيــد انعقــاد الــدورة الســابعة   األمــني مــذكرة مــن 
 (E/CN.3/2005/L.2)والثالثني للجنة 
 العــــام تتضــــمن مشــــروع برنــــامج العمــــل املتعــــدد الســــنوات للجنــــة نيمــــمــــذكرة مــــن األ

(E/CN.3/2005/26) 
 

 جنة عن دورهتا السادسة والثالثنيتقرير الل - ٩ 
قــد تــود اللجنــة أن تعتمــد التقريــر عــن دورهتــا السادســة والــثالثني، الــذي ســيقدم إىل   

 .اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 

 الوثائق  
 (--.E/CN.3/2005/L)مشروع تقرير اللجنة عن دورهتا السادسة والثالثني 

 
 احلواشي 

، الفصـل األول،    (E/2004/24) ٤، امللحـق رقـم      ٢٠٠٤ واالجتمـاعي،    االقتصاديلرمسية للمجلس   الوثائق ا انظر   )١( 
 .رالفرع ألف، مشروع املقر
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