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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠٠٥مارس / آذار٤-١
 * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

ــررات اجمللــس االقتصــادي     ــائج مق ــة نت متابع
ــات  ــأن السياسـ ــاعي بشـ ــاليب : واالجتمـ أسـ

 عمل اللجنة اإلحصائية
 

 تقرير مكتب اللجنة اإلحصائية عن استعراض أساليب العمل   
 

 مني العام مذكرة من األ  
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اللجنة اإلحصـائية تقريـر مكتـب اللجنـة اإلحصـائية                   

ــة     ــل اللجن ــاليب عم ــتعراض أس ــن اس ــة      .ع ــن اللجن ــب م ــا لطل ــة وفق ــر إىل اللجن ــال التقري  وحي
وترد مقررات املكتب بشأن هـذه املسـألة يف الفقـرة           . ) أ(اإلحصائية يف دورهتا اخلامسة والثالثني    

 . وقد تود اللجنة التعليق على التقرير.١٧
 

__________ 
 * E/CN.3/2005/1. 
، الفصــل اخلــامس، (E/2004/24) ٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٤ للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، الوثــائق الرمسيــة )أ( 

 ).ب (١٥الفقرة 
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 وصف عملية استعراض أساليب العمل -أوال  

، أن يتخذ اخلطوات الالزمـة      ٢٠٠٣/٦قرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره        - ١
 باء، الذي طلبت فيـه اجلمعيـة مـن          ٥٧/٢٧٠اجلمعية العامة    من قرار    ٤٦لتنفيذ أحكام الفقرة    

كل جلنة من اللجان الفنيـة أن تـدرس أسـاليب عملـها لكـي يتسـىن هلـا حتسـني متابعتـها لتنفيـذ                         
وقد كلفت اللجـان الفنيـة   . نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة  

 . الدراسةتلك، تقارير عن نتائج ٢٠٠٥يتجاوز عام  يف موعد ال ،بأن تقدم إىل اجمللس
، طلبــت اللجنــة إىل مكتبــها أن  ٢٠٠٤ويف الــدورة اخلامســة والــثالثني املعقــودة عــام    - ٢

 علــى هــادراســة وعــرض نتائجال تلــكجيــري، مبســاعدة مــن الشــعبة اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة 
 .)١(من مجيع األعضاء وشجعت اللجنة املكتب على التماس نواتج .اللجنة فيما بعد

يت  الــ٧٧ولــذلك، كتــب رئــيس اللجنــة اإلحصــائية رســالة إىل مجيــع وفــود البلــدان الـــ  - ٣
يف الدورة اخلامسة والثالثني للجنة، سـواء بصـفة أعضـاء كـاملي العضـوية يف اللجنـة        اشتركت  

 وجهـت   كمـا . اجلاريـة  بشأن حتسني أساليب عمـل اللجنـة         بصفة مراقبني، التماسا لتعليقاهتا   أو  
ــدعو ــة تنســيق      ل ةال ــة األعضــاء يف جلن ــة العامــة، إىل املنظمــات الدولي ــق األمان ــق، عــن طري لتعلي

مـا جمموعـه    وقـد ورد    . شترك عادة يف دورات اللجنة بصفة مـراقبني       ت يتاألنشطة اإلحصائية، ال  
 ردا، وهــي مجيعهــا تقريبــا وبــال اســتثناء موجهــة بصــفة مباشــرة مــن كــبري إحصــائيي البلــد  ١٩

واستعرض املكتب الردود، وأعد التقرير مبساعدة مـن األمانـة          .  أو باسم هذا اإلحصائي    العضو
 .العامة

 
 إعادة تأكيد الدور القيادي للجنة اإلحصائية -ثانيا  

اعتــرب العديــد مــن البلــدان األعضــاء والبلــدان املراقبــة اســتعراض أســاليب عمــل اللجنــة   - ٤
للجنـة، وإلعـادة تأكيـد دورهـا القيـادي الفريـد يف               فرصة طيبة لإلعراب عن تأييـده      اإلحصائية

واللجنة هي املنتدى العـاملي الوحيـد الـذي ميكـن أن            . تطوير النظام العاملي لإلحصاءات الرمسية    
اإلحصــائيني مــن مجيــع البلــدان يف عمليــة إقــرار املعــايري اإلحصــائية الدوليــة    كبــار يشــترك فيــه 

ولـوال وجـود جلنـة قويـة،        . ر العمـل اإلحصـائية    وحتقيق املواءمة للممارسـات والتصـنيفات وأطـ       
لظهرت حلول إقليمــية أو جمموعات فرعية تضـم البلـدان ذات الفكـر املتشـابه، وهـذان أمـران                   

 .ال ميثالن احلل األمثل على الصعيد العاملي
إذ أن اللجنـة هـي   : وحيتاج وضع اللجنة الفريد إىل إيضاحه وتعزيزه يف اجملتمـع الـدويل    - ٥

وهــذا يشــمل ضــمان التماســك واملعــايري يف العمــل  . األول لتعزيــز اإلحصــاءات عامليــااملنتــدى 
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اإلحصائي املضطلع به داخل األمم املتحدة، مما يعزز قدرة اإلحصاء علـى القيـام بـدور رئيسـي        
. يف استراتيجيات األمم املتحـدة اإلمنائيـة حسـبما تعـرب عنـها نتـائج املـؤمترات ومـؤمترات القمـة                    

ورأى ). انظـر املرفـق   (١٩٧١صالحيات اللجنة اإلحصائية آخـر مـرة يف عـام           وقد استعرضت   
ومـن  . بعض األعضاء أن إعـادة تقيـيم الصـالحيات رمبـا تكـون مفيـدة يف هـذه املرحلـة الزمنيـة                    

ناحية أخرى، رأى أعضاء آخرون أن الصالحيات اجلارية ال تزال عامة مبا فيه الكفايـة لتغطيـة                 
 .أنشطة اللجنة اجلارية

 
 موجز املقترحات املقدمة لتحسني أساليب العمل -الثا ث 
 حمتويات جدول األعمال وهيكله -ألف  

أعربت معظم الوفود عن قلقها بشأن عدد بنود جـدول األعمـال والوثـائق الـيت يـتعني                   - ٦
ــة أو          ــن أشــكال إعطــاء األولوي ــا م ــود إىل شــكل م ــك الوف ــة، ودعــت تل ــا اللجن أن تنظــر فيه

 حسـبما حتـدد     -إزالة بنود جدول األعمال اليت ال خالف عليها         ) أ(قبيل  االختيار، وذلك من    
ختلــيص ) ب( والتركيــز علــى مســائل خمتــارة خمتلــف عليهــا؛ -املشــاورات املســبقة مــع الوفــود 

املعلومـات ذات الصـلة يف وثـائق غـرف االجتمـاع؛          املناقشة من البنود املطروحـة للعلـم وإيـراد          
ي مهمتها التداولية بسـرعة، وذلـك باعتمـاد توصـيات هيئـات             ترك اللجنة اإلحصائية تؤد   ) ج(

 وقد أعترب اهليكل احلايل، املنظم حسب املوضوع، مسؤوال عـن           .اخلرباء دون مزيد من املناقشة    
واقترحــت بــدائل تتمثــل يف التجميــع والتجــزيء  . قــوة الشــعور بــالتكرار مــن ســنة إىل أخــرى  

وبنــود  � املقــررات�يل املثــال بــني بنــود   باعتبارهــا بــدائل ممكنــة، وذلــك للتمييــز علــى ســب      
 .�املسائل املستجدة� و �األعمال الرمسية�وبني � املخصصة للعلمالبنود �و � املناقشة�
ــادل اآلراء      - ٧ واقتــرح إجــراء مناقشــات تأخــذ طــابع احللقــات الدراســية، ممــا يســمح بتب

ع بــني كبــار  بصــورة أكثــر تعمقــا بشــأن املواضــيع الــيت حتظــى باالهتمــام علــى نطــاق واســ         
مثــل التعــدادات الســكانية، والتنظــيم اإلحصــائي، واملســاعدة التقنيــة، وقيــاس   ( )٢(اإلحصــائيني

ومـن  ). نواتج القطاع غري النظامي، وقياس الفقر، والقدرة على إجـراء مسـوح األسـر املعيشـية         
. دان الناميـة  املهم احلفاظ على التوازن بني املسـائل ذات األمهيـة للبلـدان املتقدمـة النمـو أو للبلـ                  

ــل مناســبة املوضــوع         ــل هــذه املناقشــات ســوف يكف ــدان يف تنظــيم مث وإشــراك عــدد مــن البل
 .والتركيز القطري ويقلل يف الوقت نفسه من العبء امللقى على عاتق األمانة العامة

 
 إدارة الوقت -باء  

 إىل  وقيل إن احلاجـة تـدعو     . شددت وفود عديدة على احلاجة إىل حتسني إدارة الوقت         - ٨
ويتطلـب األمـر أن   . قيام املكتب بتخطيط دقيق لتوزيع الوقت وفقا ألمهية البنود موضع النقاش        
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ينفــذ الــرئيس اخلطــة الزمنيــة تنفيــذا صــارما، حبيــث يفــرض حــدودا زمنيــة علــى املــداخالت يف   
مـا  واقترح التفريق يف املعاملة بني البلدان واملنظمـات الدوليـة في          . اللجنة، إذا ما دعت الضرورة    

وقيــل إنــه ينبغــي للتعليقــات االســتهاللية أن تكــون مقتضــبة للغايــة وأن . خيــتص بتوزيــع الوقــت
تركز على املادة اإلضافية املناسبة اليت استحدثت منذ تقدمي الوثائق، فضال عـن حتديـد املسـائل                 

ملتعلقـة  ال سيما البيانـات ا (واقترح عدم السماح بتالوة البيانات املعدة . الرئيسية للنقاش والبت 
 ).باألنشطة املضطلع هبا يف بلد معني أو منظمة معينة

 
 الوثائق -جيم  

 بـالتركيز علـى املسـائل اإلحصـائية         - وضـغطها    -قيل إنه من املمكـن حتسـني الوثـائق           - ٩
وينبغـي أن حتتـوي كـل وثيقـة علـى      . الرئيسية املتعلقة باجملال املوضوعي الذي ستجري مناقشته  

وبصـفة  . دم لغة شديدة التحديـد توضـح اإلجـراء املتوقـع مـن اللجنـة              موجز تنفيذي وأن تستخ   
كمـا  . عامة، تشجع الشعبة اإلحصائية بقـوة علـى مراقبـة جـودة مجيـع الوثـائق املقدمـة للـدورة                   

جــرى التشــديد علــى أمهيــة تقــدمي الوثــائق الرمسيــة يف الوقــت املناســب للســماح بوقــت كــاف   
ائق غـــرف االجتمـــاع آخـــذ يف التزايـــد ومتـــاح ونظـــرا ألن مقـــدار املعلومـــات ووثـــ. للترمجـــة

باإلنكليزية وحدها إىل حد كبري، فإن مـن املهـم أيضـا إتاحـة وثـائق غـرف االجتمـاع هـذه يف                      
الوقت املناسب، أي يف اليوم األول للدورة على أقصى تقدير، إلتاحة وقت كاف للوفود غـري               

جـــة إىل تبســـيط تقـــارير وجـــرى التشـــديد علـــى احلا. الناطقـــة باإلنكليزيـــة لكـــي تستعرضـــها
 . جمموعات املدن

 
 إعداد تقرير الدورة -دال  

ــه ثبتــت يف الســنوات       - ١٠ ــا تلزمــه التحســينات، ألن ــدورة جمــاال هام ــر ال يعتــرب إعــداد تقري
وتتراوح املقترحات العملية املقدمـة بـني       . األخرية صعوبة االتفاق على مشروع نص يف الدورة       

تـراح عمليـة رمسيـة العتمـاد التقريـر كتابـة يف غضـون ثالثـة                 طلب تقارير يومية عن الـدورة واق      
وأشــار أحــد الوفــود إىل احتمــال بــذل جمهــود فــائق للتوصــل إىل   . أســابيع بعــد اختتــام الــدورة 

ولكـن إذا كانـت هنـاك اختالفـات شـديدة يف اآلراء، ينبغـي            . موقف يعرب عـن توافـق يف اآلراء       
 .االعتراف هبا يف تقرير الدورة

اضـح عنـد اختتـام      ط أساسي هام للنجاح يف إعداد التقرير، هو تقدمي موجز و          ومثة شر  - ١١
وبينمــا اعتــرب الكــثريون رئــيس اللجنــة املســؤول  . مناقشــة كــل بنــد مــن بنــود جــدول األعمــال 

الرئيسي عن ذلك املوجز، فإهنم رأوا أنه سيحتاج إىل دعم قـوي مـن مـدير الشـعبة اإلحصـائية                    
 .وكبار موظفيها لتحقيق هذه املهمة
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 االشتراك يف الدورة -هاء  
ن من املستصوب زيادة عدد البلدان النامية املمثلـة يف دورة اللجنـة             رأت وفود خمتلفة أ    - ١٢

وقيل إنه يتوقع أن تؤدي زيادة اشتراك خرباء إحصائيني من عواصم البلـدان             . بكبار إحصائييها 
النامية إىل كفالة استعراض متوازن لبنود جدول األعمال الفنيـة، مـع مراعـاة احلالـة اإلحصـائية                  

وهذا من شـأنه أن يسـاهم أيضـا يف االرتقـاء باملناقشـة      .  البلدان النامية اجلارية واالحتياجات يف  
. )٣(املتعلقـة ببنــاء القــدرات اإلحصـائية، الــيت متثــل بنـدا ســنويا مــن بنـود جــدول أعمــال اللجنــة    

ونظــرا ألن قيــود التمويــل تعرقــل اشــتراك خــرباء مــن البلــدان الناميــة يف االجتماعــات الدوليــة،  
 . على مساعدة البلدان الراغبة يف االشتراك على تأمني املوارد الالزمةتشجع األمانة العامة

ولــتمكني املنــدوبني اجلــدد مــن االشــتراك اشــتراكا تامــا فعــاال يف أعمــال الــدورة، قــد     - ١٣
وهذا ميكن أن يكون يف شكل جلسة إحاطـة إعالميـة           . يكون من املفيد تقدمي بعض الدعم هلم      

راءات اللجنة، وتستهدف اإلحاطة بوجه خـاص أعضـاء اللجنـة           تنظمها األمانة العامة بشأن إج    
وإضافة إىل ذلك، ميكن إعداد وثـائق داعمـة،         . اجلدد، حبيث تقدم يف اليوم السابق لبدء الدورة       

 .تتضمن معلومات للمشتركني للمرة األوىل، على أن تعمم هذه الوثائق مسبقا
 

 التسييس -واو  
. لقهـم إزاء مـا يتصـور أنـه ازديـاد تسـييس اللجنـة       أعـرب عديـد مـن املسـتجيبني عـن ق      - ١٤

وهناك اعتقاد قوي سائد يف صـفوف املهنـيني مفـاده أن اللجنـة ميكـن أن تعمـل بشـكل أفضـل                       
عندما تركـز علـى جمـال درايتـها التقنيـة، أي تطـوير الـنظم اإلحصـائية علـى الصـعيدين الـوطين                        

هام الشخصـي لكبـار اإلحصـائيني،       ومن األمـور الشـديدة األمهيـة احلفـاظ علـى اإلسـ            . والعاملي
الذين ميثلون الدراية الفنية اإلحصائية الوطنية اليت ال غىن عنها لتحسني الـنظم اإلحصـائية علـى                 

وعلـى وجـه    . ولذلك، يتعني جتنـب البيانـات ذات الطـابع السياسـي يف اللجنـة             . الصعيد العاملي 
وبينمــا حيــق . جمموعــة بلــدانالتحديــد، يقتــرح أال يســمح الــرئيس بــتالوة بيانــات معــدة باســم  

للبلدان أن تنسق مواقفها بشأن بنود جدول األعمال، حتتاج عمليـة التنسـيق إىل إجرائهـا كليـا                  
ويشجع املكتب علـى أن يتوقـع، مبسـاعدة مـن األمانـة العامـة، القضـايا                 . خارج دورات اللجنة  

دم األمانـة العامـة     ومـن الضـروري أن تقـ      . السياسية املمكنة وأن يعـد العـدة حلـل تلـك القضـايا            
 للمكتب بصفة عامة، وللرئيس بصفة خاصة، فيمـا خيـتص بقواعـد األمـم املتحـدة                 دالدعم اجلي 

 .وإجراءاهتا الرمسية
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 العالقات مع اجمللس ومع اللجان الفنية األخرى -زاي  
من املهم للمجتمع اإلحصائي أن حيافظ علـى حـوار فعـال مـع اجمللـس واللجـان الفنيـة                     - ١٥

 ولكي تركز اللجنة على أعماهلا، فإهنا تتطلع إىل اجمللـس لالعتـراف بـالقيود الـيت حتـد          .األخرى
من قدرات النظم اإلحصائية يف بلدان عديدة، واالعتـراف مبـا يتولـد عـن ذلـك مـن حاجـة إىل                    

وفضال عـن ذلـك، فـإن صـدور بيـان واضـح مـن إحـدى اللجـان                   . وضع أولويات سياسة عامة   
وبعــدها، لألمــم املتحــدة حصــائية، ال ســيما قبــل األحــداث الرئيســية  الفنيــة عــن احتياجاهتــا اإل

 .سيكون له تأثري قوي على أعمال اللجنة
وبينما يعترب تنظيم حوار فعال فيما بـني اهليئـات احلكوميـة الدوليـة حتـديا منطقيـا علـى               - ١٦

ات بـني  الدوام، تدعو احلاجـة إىل اختـاذ خطـوات خمتلفـة، مـن قبيـل تقاسـم الوثـائق واالجتماعـ                   
ومثـة اقتـراح    . املكاتب واألمانات، فضال عن تقاسم الدورات، كلما كان ذلك ممكنـا ومناسـبا            

معني يدعو إىل القيام ألجل مكتب اللجنة، يف يـوم االثـنني السـابق علـى دورة اللجنـة، بتنظـيم                     
اللجـان الفنيـة األخـرى بشـأن        ) أو أمانـات  (إحاطة إعالميـة مـدهتا سـاعة واحـدة يقـدمها ممثلـو              

 .احتياجاهتا اإلحصائية
 

 املقررات -رابعا  
بعد استعراض املقترحات املقدمة مـن خمتلـف أعضـاء اللجنـة بصـيغتها املـوجزة أعـاله،                - ١٧

وستسـتعرض اللجنـة   . قرر املكتـب تنفيـذ اإلجـراءات التاليـة للـدورة السادسـة والـثالثني للجنـة              
لسابعة والثالثني، وستبت يف مـدى      تأثري هذه اإلجراءات، عندما تناقش جدول أعمال دورهتا ا        

 :قابليتها للتطبيق مستقبال
ستقتصر البيانات االستهاللية لكل بند من بنـود جـدول األعمـال علـى مخـس         )أ( 

وإذا طالـت قائمـة املـتكلمني       . ومىت عرض البند، توضـع قائمـة بـاملتكلمني        . دقائق كحد أقصى  
عمال، يفـرض الـرئيس حـدودا زمنيـة علـى           املسجلني بالنسبة لبقية الوقت املتاح لبند جدول األ       

 وتعطى األفضلية ملمثلي البلدان؛. مداخالت املتكلمني من القاعة
ولـن  . �للعلـم �والوثـائق املعـدة     � للمناقشـة �جيري التمييز بني الوثائق املعدة       )ب( 

م ويتوقع أن حتيط اللجنة علمـا بالوثـائق املعـدة للعلـ           . يكون هناك عرض للبنود املطروحة للعلم     
 دون مزيد من املناقشة، ما مل يطلب الكلمة عضو أو أكثر؛

ــوجز للنتــائج         )ج(  ــداد م ــن الشــعبة اإلحصــائية، بإع ــاعدة م ــرئيس، مبس ــيقوم ال س
وسيشـكل هـذا املـوجز أساسـا لتقريـر          . الرئيسية بعد مناقشة كل بند من بنود جدول األعمـال         
  األخري لكل دورة؛الدورة؛ ويظل اهلدف املرجتى هو اعتماد التقرير يف اليوم
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وافقت الشعبة اإلحصـائية علـى تنظـيم إحاطـة إعالميـة للمشـتركني اجلـدد يف                  )د( 
 أعمال اللجنة يوم االثنني السابق على بدء الدورة؛

لن يسمح الرئيس بإجراء التنسيق بني مواقف اجملموعـات أثنـاء وقـت الـدورة                 )هـ( 
 العادي؛
يع رئيسـية، هبـدف إقامـة تـوازن         سيضع املكتب جدول أعمال، يشـمل مواضـ        )و( 

بني املواضيع ذات األمهيـة الرئيسـية لـدى البلـدان الناميـة واملواضـيع الـيت قـد تكـون ذات أمهيـة                      
وسيجري النظـر يف أشـكال بديلـة، مـن قبيـل املناقشـات الـيت                . أشد لدى البلدان املتقدمة النمو    
 تتخذ شكل احللقة الدراسية؛

 التوصــيات املنهجيــة واحــد مــن أهــم وظــائف  يؤكــد املكتــب جمــددا أن إقــرار )ز( 
بيد أن املكتب يطلب من اللجنة أن متتنـع عـن إعـادة فـتح املناقشـات التقنيـة، وأن تقـر                      . اللجنة

 بل أفرقة اخلرباء، ما مل تكن لدى بلد عضو اعتراضات فنية قوية؛التوصيات التقنية املعدة من ِق
تبارهــا بنــودا للعلــم، مــا مل تكــن ســتعامل تقــارير أفرقــة املــدن بصــفة عامــة باع )ح( 

 .هناك قضايا فنية أو استراتيجية معينة تتعني مناقشتها
 

 احلواشي
، الفصــل  (E/2004/24) ٤، امللحــق رقــم  ٢٠٠٤انظــر الوثائــــق الرمسيــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي،       )١( 

 ).ب (١٥اخلامس، الفقرة 
 .م مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني منوذجا هلذا النمط من املناقشةيقد )٢( 
، الفصل اخلامس، (E/2004/24) ٤، امللحق رقم ٢٠٠٤انظر الوثائـق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   )٣( 

 ).ز (٧الفقرة 
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 املرفق
 مذكرة بشأن صالحيات اللجنة اإلحصائية  

 
ــة اإلحصــائية، أنشــأ اجمللــس االقتصــادي         - ١ ــتنادا إىل توصــيات الــدورة النوويــة للجن اس

الصـالحيات الـواردة يف قـرار اجمللـس     وجـاء يف  . واالجتماعي تلك اللجنة وأعطاهـا صـالحياهتا     
، الــذي يعيــد تأكيــد  ١٩٧١مــايو /أيــار ٣املــؤرخ ) ٥٠-د (١٥٦٦االقتصــادي واالجتمــاعي 

املـؤرخ  ) ٢-د (٨، بصـيغته املعدلـة بـالقرار        ١٩٤٦فربايـر   / شـباط  ١٦املـؤرخ   ) ١-د (٨قراره  
 :، أن اللجنة ستساعد اجمللس فيما يلي١٩٤٦يونيه / حزيران٢١

 طوير اإلحصائيات الوطنية وحتسني قابليتها للمقارنة؛ تشجيع ت )أ(� 
 تنسيق األعمال اإلحصائية للوكاالت املتخصصة؛ )ب(� 
 تطوير اخلدمات اإلحصائية املركزية لألمانة العامة؛ )ج(� 
إسداء املشورة إىل أجهـزة األمـم املتحـدة بشـأن املسـائل العامـة املتصـلة جبمـع                 )د(� 

 يلها ونشرها؛املعلومات اإلحصائية وحتل
 �.زيادة حتسني اإلحصائيات واألساليب اإلحصائية بشكل عام )هـ(� 

، شدد اجمللس على أمهية وظيفة اللجنة التنسـيقية واحلاجـة           )٥٠-د (١٥٦٦ويف قراره    - ٢
إىل حتقيق نظام متكامل جلمع اإلحصاءات الدولية ومعاجلتها وتعميمها؛ وسلم باهتمـام اللجنـة         

ــماإلحصــائية يف اإلحصــائية والشــعبة   باملســائل املتصــلة باســتعمال احلاســوب يف    املتحــدة األم
منظومة األمم املتحدة؛ وطلب إىل األمني العام أن يتخذ، بالتعـاون مـع الوكـاالت املتخصصـة،           

 . إجراءات متضافرة ملساعدة البلدان النامية على تعزيز نظمها اإلحصائية
 


