
E/CN.3/2006/1  األمــم املتحـدة 

 

  الس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
22 December 2005 
Arabic 
Original: English 

 

 
120106    120106    05-66017 (A) 

*0566017* 

 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السابعة والثالثون

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠-٧
 * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

    إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
 جدول األعمال املؤقت والشروح  

 
 .انتخاب أعضاء املكتب - ١ 
 .رىإقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخ - ٢ 
 :بنود للمناقشة واختاذ القرار - ٣ 
 اإلحصاءات الصناعية؛ :استعراض الربامج )أ(  
 إحصاءات جتارة التوزيع؛ )ب(  
 ؛اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة )ج(  
 احلسابات القومية؛ )د(  
 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية؛ )هـ(  
 برنامج املقارنات الدولية؛  )و(  
 احملاسبة البيئية؛ )ز(  
 إحصاءات الطاقة؛ )ح(  
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 اإلحصاءات االجتماعية؛ )ط(  
 ؛املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية )ي(  

 .مؤشرات التنمية )ك(  
 :بنود للعلم - ٤ 
 تعدادات السكان واملساكن؛ )أ(  
 حصاءات الصحة؛إ )ب(  
 ؛فريق باريس املعين مبوضوع العمل واألجور )ج(  

 إحصاءات الفقر؛ )د(  
 إحصاءات البيئة؛ )هـ(  
 إحصاءات اخلدمات؛ )و(  
 اجتماع املائدة املستديرة املعين بأطر استقصاءات األعمال التجارية؛ )ز(  
 إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ؛ )ح(  
 ؛إحصاءات القطاع غري الرمسي )ط(  
 بناء القدرات اإلحصائية؛ )ي(  
 مقررات الس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات؛متابعة  )ك(  
 .تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها )ل(  
 ).األمم املتحدةيف الشعبة اإلحصائية (املسائل الربناجمية  - ٥ 
 .جدول األعمال املؤقت ومواعيد انعقاد الدورة الثامنة والثالثني للجنة - ٦ 
 .السابعة والثالثنيتقرير اللجنة عن دورا  - ٧ 

 
 الشروح  

 انتخاب أعضاء املكتب - ١ 
 من النظام الداخلي للجـان الفنيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي              ١٥وفقا للمادة    

األوىل مـن دورـا العاديـة،      اجللـسة   واملمارسات السابقة، تنتخب اللجنة اإلحصائية يف مستهل        
 .، من بني ممثلي الدول األعضاء فيها)نةمكتب اللج(رئيسا وثالثة نواب للرئيس ومقررا 



E/CN.3/2006/1  
 

05-66017 3 
 

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

غـرايف العـادل، حيـث    وينتخـب أعـضاء املكتـب علـى أسـاس التوزيـع اجل       .خـالل الـدورة التاليـة   
 .ينتخب يف املكتب عضو عن كل منطقة ممثلة يف اللجنة

 
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى - ٢ 

اقترحت اللجنة بنود جدول األعمال املؤقت والوثائق املتعلقـة ـا يف دورـا الـسادسة                 
ــثالثني  ــورك، (والــ ــارس / آذار٤-١نيويــ ــا الــــس ا )١()٢٠٠٥مــ ــق عليهــ ــصادي  ووافــ القتــ

ــرره   ــاعي يف مق ــيت      . ٢٠٠٥/٢٤٤واالجتم ــديالت ال ــى بعــض التع ــا عل ــب الحق ــق املكت وواف
ة مـشروع التنظـيم املقتـرح ألعمـال الـدورة، ومـذكرة بـشأن           ـض علـى اللجنـ    ورـعـ مو. تـأدخل

حالــة إعــداد وثــائق الــدورة، ومــذكرة بــشأن إجــراءات متابعــة املكتــب للمقــررات املتخــذة يف   
رار جدول أعمال الدورة وتنظـيم      ــولعل اللجنة ترغب يف إق    . لثالثني للجنة ة وا ـدورة السادس ـال

 .أعماهلا
 

 الوثائق
 )E/CN.3/2006/1(جدول األعمال املؤقت والشروح 

 (E/CN.3/2006/L.1)مذكرة من األمانة العامة بشأن تنظيم أعمال الدورة 
 (E/CN.3/2006/CRP.1)مذكرة من األمانة العامة بشأن حالة إعداد وثائق الدورة 

مذكرة من مكتب اللجنـة اإلحـصائية بـشأن متابعـة املكتـب للمقـررات الـيت اختـذا اللجنـة يف                      
 ).E/CN.3/2006/2(دورا السادسة والثالثني  

 
 :بنود للمناقشة واختاذ القرار - ٣ 

 اإلحصاءات الصناعية :استعراض الربامج )أ( 
من تقييمـا للحاجـة إىل مبـادئ توجيهيـة     سيعرض على اللجنة تقرير أعدته اليابـان يتـض      

ــة فئــات الــسلع، مــع مراعــاة     بإعــداد جديــدة تتعلــق  بيانــات بــشأن األنــشطة الــصناعية وتركيب
البيانـات الـصناعية    حتـسني   فيهـا   يلـزم   ويبني التقرير أيضا جماالت     .  اليت طرأت  التغريات السريعة 

ولعــل اللجنــة . قابلــة للمقارنــةلتكــون  ،اــــة جبمعهــــة والدوليــــات اإلقليميــــوم املنظمــــي تقــــالت
ات والنتـائج والتوصـيات املتعلقـة بالعمـل املقبـل يف            ــأن االستنتاج ــداء آرائها بش  ــي إب ــترغب ف 
 .هذا اال
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 الوثائق
ــق باإلحــصاءات         ــامج املتعل ــستعرضة للربن ــة امل ــر اجله ــا تقري  ــل ــام حيي مــذكرة مــن األمــني الع

 )E/CN.3/2006/3(الصناعية 
 

 إحصاءات جتارة التوزيع )ب( 
 الراميــة إىل ،يــوجز تقريــر األمــني العــام اســتراتيجية الــشعبة اإلحــصائية لألمــم املتحــدة   

تنقيح التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات جتارة التوزيع؛ ويقـدم ملخـصا السـتنتاجات فريـق               
لفتـرة الـسنني    الشعبة  املعين بإحصاءات جتارة التوزيع؛ ويعرض خطة عمل        األمم املتحدة   خرباء  
؛ مبا يف ذلك تنقيح التوصيات احلالية وإنشاء قاعدة بيانات عامليـة إلحـصاءات     ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 .لعل اللجنة ترغب يف إبداء آرائها بشأن األنشطة املقترحةو. جتارة التوزيع
 

 الوثائق
 (E/CN.3/2006/4)تقرير األمني العام 

 
 اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة )ج( 

يتـضمن تقييمـا للحاجـة إىل     علـى اللجنـة تقريـر األمـني العـام الـذي       كون معروضـا  سي 
ويـدعو برنـامج    .برنامج عمل منسق لإلحصاءات االقتصادية علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل    

العمــل املتعلــق باإلحــصاءات االقتــصادية إىل اتبــاع ــج متكامــل لتحــديث واســتعمال املعــايري    
ءات االقتصادية املتعلقة بأنشطة اقتـصادية متنوعـة ومـشاريع جتاريـة            اإلحصائية يف جمال اإلحصا   

ــات     مــن أحجــام   ــسيق املفــاهيم اإلحــصائية والتــصنيف وأســاليب مجــع البيان خمتلفــة، ــدف تن
ــا ونـــشرها  ــها وجتميعهـ ــة    . ومعاجلتـ وعـــالوة علـــى ذلـــك، يؤكـــد النـــهج املتكامـــل علـــى أمهيـ

 وباعتبارها مـدخال يفيـد يف   ،خطيط االقتصادياإلحصاءات االقتصادية يف حد ذاا بالنسبة للت      
 .ولعل اللجنة ترغب يف إبداء آرائها يف العمل املقبل يف هذا اال . جتميع احلسابات القومية

 الوثائق
 )E/CN.3/2006/5(تقرير األمني العام 

 
 احلسابات القومية )د( 

ــق العامــل املــشترك بــني األ       ــر الفري ــة تقري ــى اللجن ــات املعــين  ســيكون معروضــا عل مان
 السـتكمال نظـام   ةاملنجـز التقدم احملرز فيمـا يتعلـق باألعمـال       ويبني التقرير   . باحلسابات القومية 

كما يتضمن نتائج اجتماعات فريق اخلرباء االستـشاري املعـين          . ١٩٩٣احلسابات القومية لعام    
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تـصل بالتوصـيات   للتقـدم احملـرز فيمـا ي   باحلسابات القومية، وغريه مـن أفرقـة اخلـرباء، وملخـصا       
اليت مت التوصل إليها خبصوص املسائل قيد النظر فيما يتعلـق بعمليـة اسـتكمال نظـام احلـسابات                   

ولعل اللجنـة ترغـب يف إبـداء آرائهـا بـشأن حالـة اسـتكمال نظـام احلـسابات القوميـة                      . القومية
 .١٩٩٣لعام 

 
 الوثائق

ترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات         مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير الفريق العامل املـش          
 (E/CN.3/2006/6) القومية 

 
 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية )هـ( 

ســيكون معروضــا علــى اللجنــة تقريــر األمــني العــام الــذي يتــضمن معلومــات عــن           
ة التطورات األخرية، مبـا فيهـا حالـة تنقـيح التـصنيف الـصناعي الـدويل املوحـّــد جلميـع األنـشط                     

االقتصادية، والتـصنيف املركـزي للمنتجـات، والتـصنيف املوحـد للتجـارة الدوليـة، والتـصنيف          
وســيعرض التــصنيف الــصناعي الــدويل املوحـّـــد والتــصنيف املركــزي   .الــدويل املوحــد للمهــن

كـل التـصنيف   اتتـاح التفاصـيل الكاملـة هلي   سـوف  و، للمنتجات على اللجنة من أجل اعتمادمها    
ولعـل اللجنـة ترغـب يف اسـتعراض         . وثـائق قاعـة االجتماعـات     شكل وثيقة من    اخلاصة ما يف    
 .التنقيح واعتماد التصنيفني املقترحنياألعمال املتعلقة ب

 
 الوثائق

 )E/CN.3/2006/7(تقرير األمني العام 
 

 برنامج املقارنات الدولية )و( 
ألخـرية املتعلقـة    سيكون معروضا على اللجنة تقرير أعده البنك الدويل عن التطورات ا           

ويتـضمن   .بتنفيذ برنامج املقارنات الدولية على الـصعيد العـاملي والتقـدم احملـرز يف هـذا الـصدد      
التقرير عرضا حلالة الربنامج وخطط إجناز املرحلـة احلاليـة ومواصـلة إجـراء مقارنـات تعـادالت                  

والتعليـق  م احملـرز    ولعـل اللجنـة ترغـب يف اسـتعراض التقـد          . القوة الشرائية على الصعيد العـاملي     
 . املقررةعلى األنشطة

 
 الوثائق
ن األمــني العــام حييــل ــا تقريــر البنــك الــدويل عــن برنــامج املقارنــات الدوليــة           ـرة مـــمذكــ

)E/CN.3/2006/8( 
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 احملاسبة البيئية )ز( 
 اسـتنادا إىل املناقـشات      ، الـذي أُعـد    سيكون معروضـا علـى اللجنـة تقريـر األمـني العـام             

ويـبني    ٠ االقتـصادية -ل اجتماع متهيدي جلنة اخلرباء  املعنية باحملاسـبة البيئيـة   اليت أجريت خال
التقريــر أهــداف جلنــة اخلــرباء وبرنــامج عملــها وهيكلــها اإلداري، ويعــرض واليتــها الــيت وافــق  

وقـد ترغـب اللجنـة يف إبـداء         . ٢٠٠٥نـوفمرب   /اللجنة اإلحصائية يف تشرين الثاين    مكتب  عليها  
 .خلرباء وعملها املقبلار جلنة آرائها بشأن دو

 
 الوثائق

 (E/CN.3/2006/9)تقرير األمني العام 
 

 إحصاءات الطاقة )ح( 
سـتنتاجات  السيكون معروضا على اللجنة تقرير األمـني العـام، الـذي يتـضمن مـوجزا                 

الـذي عقـد بطلـب مـن اللجنـة       (وتوصيات اجتماع فريق اخلرباء املخصص إلحـصاءات الطاقـة          
ــثالثني  اإلحــصائية يف ــسادسة وال ــا ال ــى      ). دور ــة اإلحــصائية عل ــر اللجن ــع التقري ــائع ويطل وق

االجتمــاع التمهيــدي للفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين بإحــصاءات الطاقــة وعلــى   
. فريــق أســلو املعــين بإحــصاءات الطاقــةالــذي ســيعقده الجتمــاع االفتتــاحي ل التحــضريأعمــال 

التوجيــه ألعمــال الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات وفريــق ولعــل اللجنــة ترغــب يف تقــدمي 
 .أسلو املعين بإحصاءات الطاقة

تقرير خـاص أعدتـه اهليئـة النروجييـة لإلحـصاءات           أيضا  وسيكون معروضا على اللجنة      
ــة    ــة يف جمــال الطاق ــة اإلحــصاءات الدولي ــة   . بــشأن نوعي ــة االقتــصادية واالجتماعي ونظــرا لألمهي

، زادت احلاجـة خـالل الـسنوات األخـرية إىل           هاسـتهالك اسية إلمدادات الطاقة و   والبيئية والسيا 
ويتناول التقريـر املـسائل التقنيـة املتـصلة بنوعيـة      .  رفيعة اجلودة يف جمال الطاقة    إحصاءاتوجود  

إحصاءات الطاقة عموما، وبنوعية اإلحصاءات املتعلقة باإلنتـاج النفطـي القـصري األجـل بوجـه                
يف إبـداء آرائهـا بـشأن نوعيـة إحـصاءات الطاقـة وتقـدمي املـشورة               ترغـب   ة  اللجنـ ولعـل   . خاص

 .بشأن اإلجراءات املقبلة
 

 الوثائق
 (E/CN.3/2006/10)تقرير األمني العام 

 )E/CN.3/2006/11(مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير اهليئة النروجيية لإلحصاءات 
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 اإلحصاءات االجتماعية )ط( 
ــواردة يف    ســيكون معروضــا علــ   ــر األمــني الــذي يــوجز االســتنتاجات ال ــة تقري ى اللجن

، وهـــو منـــشور يتـــضمن “التقـــدم احملـــرز يف جمـــال اإلحـــصاءات: ٢٠٠٥  عـــامنـــساء العـــامل”
نـوع اجلـنس    املتعلقـة ب  استعراضات وحتليالت لقدرة البلدان على تقدمي تقارير عن اإلحصاءات          

ر أيـضا تقييمـا للتقـدم احملـرز خـالل الـثالثني             ويتضمن التقريـ  . يف إطار النظام اإلحصائي الدويل    
وجود تفاوتـات   ويبني التقرير   . نوع اجلنس املتعلقة ب بتوفري اإلحصاءات   يتصل  سنة املاضية فيما    

وأخــريا، . واضــحة يف القــدرة اإلحــصائية الوطنيــة علــى تقــدمي تقــارير بــشأن هــذه اإلحــصاءات
ــرح  ــر إجــراءات واســتراتيجيات لتحــسني اإلحــصا   يقت ــة بءات التقري ــى   املتعلق ــوع اجلــنس عل ن

ــاملي  ــصعيد العــ ــب يف   . الــ ــة ترغــ ــل اللجنــ ــى  ولعــ ــق علــ ــراءات  التعليــ ــتنتاجات واإلجــ االســ
 .نوع اجلنساملتعلقة بواالستراتيجيات املقترحة الرامية إىل حتسني اإلحصاءات 

 
 الوثائق

 (E/CN.3/2006/12)تقرير األمني العام 
 

  الدوليةاملبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية )ي( 
الوكــاالت وضــع كبــار اخلــرباء اإلحــصائيني ومنــسقو األنــشطة اإلحــصائية يف خمتلــف   

تـنظم األنـشطة اإلحـصائية الدوليـة، كمـا حـددوا املمارسـات              الـيت   الدولية جمموعة من املبـادئ      
وسيكون معروضا على اللجنة تقرير األمني العـام، الـذي يتنـاول هـذه              . السليمة يف هذا الصدد   

ــادئ ــسيق األنــشطة اإلحــصائية يف آخــر دورة هلــا    ، املب ــة تن قائمــة إىل جانــب  ،كمــا أقرــا جلن
واللجنـة  . الدولية اليت أعربت عن التزامها من الناحيـة املهنيـة بـاحترام تلـك املبـادئ               بالوكاالت  

مدعوة إىل استعراض تلـك املبـادئ وإقرارهـا ومناقـشة اخلطـوات الـيت ميكـن اختاذهـا مـن أجـل                       
 .تطبيقها

 
 ئقالوثا

 )E/CN.3/2006/13(تقرير األمني العام 
 

 مؤشرات التنمية )ك( 
ــيم الــشعبة        ــه نتــائج تقي ــة تقريــر لألمــني العــام يتنــاول في ســيكون معروضــا علــى اللجن

وقـد   .ألمم املتحدة لقدرة البلدان على إعداد مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيةيف ااإلحصائية 
واللجنـة مـدعوة إىل     . ائية يف دورا السادسة والثالثني    أجري التحليل بطلب من اللجنة اإلحص     
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أيـضا اسـتكماال    األمـني العـام     ويتـضمن تقريـر     . إبداء مالحظاا بشأن املنهجية املتبعة والتحليل     
بالعمل الذي اضطلع به فريق اخلرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـين              املتصلة  موجزا للمعلومات   

ــداف اإلمنائيــة لألل   ــرات األه ــام  مبؤش ــة يف ع ــة ٢٠٠٥في ــع املؤشــرات   : يف اــاالت التالي جتمي
باملؤشرات املتفـق عليهـا؛ وتنـسيق مجـع البيانـات علـى             املتصلة  وحتليلها؛ واستعراض املنهجيات    

وحتليلـها علـى الـصعيد الـوطين        املؤشـرات   الصعيد العاملي؛ والتنسيق مع البلدان يف جمـال جتميـع           
التقدم احملرز حنو حتقيـق     املتعلقة ب والتحضري لتحليل البيانات    وتقدمي الدعم إليها يف هذا الصدد؛       

التقـدم  التعليق على   ولعل اللجنة ترغب يف     .  وإعداد التقارير عن ذلك    األهداف اإلمنائية لأللفية  
 .الذي أحرزه فريق اخلرباء واالجتاهات املقبلة لعمله

ئيس املعـين مبؤشـرات   تقرير أعده فريق أصدقاء الر أيضا  وسيكون معروضا على اللجنة      
يتـضمن حتلـيال نقـديا السـتنتاجات األمـني العـام فيمـا يتعلـق بقـدرة          األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،     

ويورد التقريـر استعراضـا نقـديا لنوعيـة         . البلدان على إعداد مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية      
لفية، مبا يف ذلـك طريقـة عرضـها    ؤشرات األهداف اإلمنائية لألاملتعلقة مبلقاعدة البيانات العاملية  

حتـسني تـوافر    املـضي قـدما يف      ويتضمن التقرير توصيات حمـددة بـشأن كيفيـة          . للبيانات الفوقية 
ولعـل اللجنـة    .مؤشرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ونوعيتـها علـى الـصعيدين الـوطين والعـاملي        

 .ترغب يف مناقشة حتليل فريق أصدقاء الرئيس وتوصياته
 

 الوثائق
 )E/CN.3/2006/14(تقرير األمني العام بشأن مؤشرات رصد األهداف اإلمنائية لأللفية 

مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير فريق أصدقاء الرئيس املعين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة        
 )E/CN.3/2006/15(لأللفية 

 
 :لعلملبنود  - ٤ 

 تعدادات السكان واملساكن )أ( 
ــر األمــني العــام الــذي يتــضمن مــوجزا لألنــشطة    ســيكون معروضــا علــى   ــة تقري  اللجن
اســتجابة للطلبــات الــيت قدمتــها اللجنــة يف دورــا الــسادسة والــثالثني واملتعلقــة بــدور   املنجــزة 

 املعين بتعـدادات الـسكان      ٢٠١٠ لعام   يكأمانة للربنامج العامل  لألمم املتحدة   شعبة اإلحصائية   ال
ح واستكمال مبادئ وتوصيات األمـم املتحـدة بـشأن تعـدادات             والعمل املتعلق بتنقي   ؛واملساكن

يف نيويـورك يف الفتـرة مـن    انعقـد   قدم من فريق خرباء تابع لألمـم املتحـدة          املالسكان واملساكن   
توصــية الفريــق العامــل وقــرار الــس االقتــصادي  ويــشمل  ٢٠٠٥أغــسطس / آب٢٦ إىل ٢٢
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ــاعي  ــة  )٢٠٠٥/١٣(واالجتم ــشطة اإلقليمي ــسيق األن ــسكان    وتن ــدادات ال ــة تع  اســتعدادا جلول
 .٢٠١٠واملساكن يف عام 

 
 الوثائق

 )E/CN.3/2006/16(تقرير األمني العام 
 

 إحصاءات الصحة )ب( 
ســـيكون معروضـــا علـــى اللجنـــة للعلـــم تقريـــر مـــن منظمـــة الـــصحة العامليـــة يتنـــاول    

ــسادس      ــثالثني وال ــسة وال ــا اخلام ــة يف دورتيه ــها اللجن ــيت أعربــت عن ــثالثني االهتمامــات ال ة وال
ويصف التقدم الذي أحرزته منظمة الصحة العامليـة يف ذلـك الـصدد مبـا يف ذلـك التقـدم احملـرز                    

احلالـة الـصحية يف العـامل ويف تكـوين فريـق            دراسـة   يف نشر واستخدام البيانات املستخلصة مـن        
ديـد  عامل مشترك بني األمانات يعىن بإحـصاءات الـصحة واخلطـوات األوىل الـيت اختـذا يف حت                 

 .أن حتيط علما بالتقريرترغب يف اللجنة ولعل . خطة عمل الفريقوضع وولويات األ
 

 الوثائق
 )E/CN.3/2006/17 (ةمذكرة من األمني العام حييل فيها تقرير منظمة الصحة العاملي

 
 واألجورفريق باريس املعين بالعمل  )ج( 

الـذي  واألجـور    بالعمـل    فريـق بـاريس املعـين     ر  يتقرسيكون معروضا على اللجنة للعلم       
ترغـب  اللجنـة   ولعـل   . يقدم موجزا لألنشطة واالجتماعات األخـرية وخطـط العمـل للمـستقبل           

 .أن حتيط علما بالتقريريف 
 

 الوثائق
 )E/CN.3/2006/18(مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير فريق باريس املعين بالعمل واألجور 

 
 إحصاءات الفقر )د( 

مــني العــام املقــدم للعلــم مــسودة الكتيــب املعــين بإحــصاءات الفقــر  يــستكمل تقريــر األ 
لممارسـات الوطنيـة   لويصف التقرير بصفة خاصة بإجياز نتائج الدراسـة االستقـصائية يف العـامل      

اإلحـصائية  لجنـة  الـشبكي ل وقـع  املوستتاح املسودة الكاملـة للكتيـب علـى    . احلالية لقياس الفقر  
ولعـل اللجنـة ترغـب يف أن        . علومات أساسية بناء على الطلـب     ألمم املتحدة كوثيقة تتضمن م    ل

 .حتيط علما مبحتوياا
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تقريـر فريـق ريـو املعـين بإحـصاءات الفقـر الـذي        أيـضا  سيكون معروضا على اللجنـة      و 
واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر        للجغرافيا واإلحصاء   أعده املعهد الربازيلي    

علـى موقـع   وسـوف تتـاح   . املمارسـات بأفـضل  دم وصـفا إلعـداد خالصـة      يقـ والـذي   الكارييب  
الصيغة األولية حـىت يتـأتى للجنـة        حبلول موعد الدورة السابعة والثالثني      فريق ريو على الشبكة     
للجغرافيـا  وبعد إدراج االقتراحات املقدمة سوف يقوم املعهد الربازيلي         . حتليلها والتعليق عليها  

صادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب بإعـداد نـسخة ائيـة                 واللجنة االقت واإلحصاء  
 .٢٠٠٦للخالصة بنهاية النصف األول من عام 

 
 الوثائق

 )E/CN.3/2006/19(تقرير األمني العام 
 )E/CN.3/2006/20(مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير فريق ريو املعين بإحصاءات الفقر 

 
 البيئةإحصاءات  )هـ( 

 ـا     طلع التقرير اللجنة على األنشطة      ي الفريـق العامـل املـشترك       ٢٠٠٥يف عـام    اليت قام 
ـــبي ـــن األمانـ ـــات واملعنـ ـــاءات البيئــحــصإي بـ ـــ ـــى برنامـة ويــشتمل عل ـــج عمـ ل الفريــق للفتــرة ـ

 .أن حتيط علما بالتقريرترغب يف اللجنة ولعل . ٢٠٠٧-٢٠٠٦
 

 الوثائق
حـصاءات  إيل ا تقرير الفريق العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين ب      مذكرة من األمني العام حي    

 )E/CN.3/2006/21(البيئة 
 

 إحصاءات اخلدمات )و( 
التنمية يف امليـدان    التعاون و سيكون معروضا على اللجنة تقرير للعلم من إعداد منظمة           

 إحــصاءات االقتــصادي يتــضمن معلومــات عــن آخــر التطــورات والعمــل املــضطلع بــه يف جمــال 
عــن إحــصاءات اخلــدمات  فــوربرغ ويــشتمل علــى تقريــر مــوجز مقــدم مــن فريــق   . اتاخلــدم

. ومعلومات عن التقدم احملرز يف تكوين الفريق العامل املشترك بني األمانات واملعين باخلـدمات             
 .أن حتيط علما بالتقريرترغب يف اللجنة ولعل 

 
 الوثائق

ر منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي املعـين              ن العام حييل ـا تقريـ      ــمذكرة من األمي  
 )E/CN.3/2006/22(بإحصاءات اخلدمات 
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 ملائدة املستديرة املعين بأطر إجراء استقصاءات األعمال التجاريةجتماع اا )ز( 
بــأطر إجــراء  املعنيــة ســيكون معروضــا علــى اللجنــة للعلــم تقريــر املائــدة املــستديرة         

تجاريــة الــذي يــستعرض التطــورات يف جمــال أطــر إجــراء استقــصاءات استقــصاءات األعمــال ال
حتيط علمـا   ترغب يف أن    اللجنة  ولعل  . األعمال التجارية واألنشطة املخططة للمائدة املستديرة     

 .بالتقرير
 

 الوثائق
مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل ــا تقريــر املائــدة املــستديرة املعنيــة بــأطر إجــراء استقــصاءات      

 )E/CN.3/2006/23(جارية األعمال الت
 

 إحصاءات التجارة الدولية للبضائع  )ح( 
سيكون معروضا على اللجنة تقرير اللجنة اإلحصائية لألمـم املتحـدة ومنظمـة التعـاون           

والتنمية يف امليدان االقتصادي الذي يقدم وصفا للنظـام املـشترك بـني اللجنـة اإلحـصائية لألمـم            
ــدان االقتــصادي جلمــع  املتحــدة ومنظمــة التعــاون والتنميــ   ــز ة يف املي إحــصاءات التجــارة  وجتهي

ــة      ــة بــأن تقــوم الوكــاالت الدولي ــة للبــضائع اســتجابة لطلبــات اللجن نظــم مجــع بتبــسيط الدولي
ولعـل  . عـبء اإلبـالغ علـى عـاتق البلـدان         وختفيـف   واحلد من ازدواجيـة العمـل       لديها  البيانات  
 .احملققةبالنتائج أن حتيط علما ترغب يف اللجنة 

تقريــر فرقــة العمــل املعنيــة بإحــصاءات التجــارة أيــضا ســيكون معروضــا علــى اللجنــة و 
الدولية للبضائع الذي يقدم استعراضا للعمل الذي أجنزته فرقـة العمـل اسـتجابة للقـرارات الـيت                  

األنـشطة األخـرى    وكـذلك   اختذا اللجنة يف دورتيهـا اخلامـسة والـثالثني والـسادسة والـثالثني              
أن حتيط علما بالتقدم احملرز وخطة فرقـة        ترغب يف   اللجنة  ولعل  . ا فرقة العمل  اليت اضطلعت   

لعلها ترغب يف أن حتيط علما أيـضا        العمل يف جمايل مجع البيانات واجلوانب املنهجية يف عملها          
 .فرقة العمل للمشروع املؤقت للتنقيح الرابع للتصنيف املوحد للتجارة الدوليةبتأييد 

 
 الوثائق

مــن األمــني العــام حييــل ــا تقريــر الــشعبة اإلحــصائية لألمــم املتحــدة ومنظمــة التعــاون   مــذكرة 
إحـصاءات التجـارة الدوليـة    وجتهيـز  يف امليدان االقتصادي بشأن النظام املـشترك جلمـع          والتنمية  
 )E/CN.3/2006/24(للبضائع 

للبـضائع  جـارة الدوليـة     مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير فرقة العمل املعنية بإحـصاءات الت            
)E/CN.3/2006/25( 
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 إحصاءات القطاع غري الرمسي )ط( 
سيكون معروضا على اللجنة للعلم تقريـر فريـق دهلـي املعـين بإحـصاءات القطـاع غـري                     

األنــشطة املــضطلع ــا معلومــات مــستكملة عــن آخــر اجتمــاع لــه وعــن   الرمســي الــذي يقــدم 
 .أن حتيط علما بالتقريرترغب يف اللجنة ولعل .  املتوقعةوالنواتج

 
 الوثائق

مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل ــا تقريــر فريــق دهلــي املعــين بإحــصاءات القطــاع غــري الرمســي   
)E/CN.3/2006/26( 

 بناء القدرات اإلحصائية )ي( 
لنـهج الـذي اتبعتـه    يصف اسيكون معروضا على اللجنة للعلم تقرير األمني العام الذي    

ــشعبة اإلحــصائية لألمــ  ــتقين   ال ــاون ال ــة للتع ــا احلالي ــر وصــفا  . م املتحــدة يف براجمه ويقــدم التقري
ـــلألولوي ـــات القطريـ ـــة فـ ـــي بنــ ـــاء القــ ـــويق. اتدرـ ـــدم تفاصيـ ــضــا ل ـ ــشطة املنفــذة يف  أي لألن
استراتيجيات لتحسني تنسيق وفعالية أنشطة بناء القـدرات علـى          كما يقترح   . ٢٠٠٥-٢٠٠٤
أن ترغـب يف    اللجنـة   ولعـل   . مـع اإلحـصائيني الـوطنيني     اليت جـرت     يف املشاورات الوارد  النحو  

 .حتيط علما بالتقرير
معروضا علـى اللجنـة للعلـم تقريـر الـشراكة يف اإلحـصاءات مـن أجـل          أيضا  سيكون  و 

تــصميم والتنميــة يف القــرن احلــادي والعــشرين الــذي يقــدم مــوجزا للجهــود املبذولــة يف تعزيــز   
لوطنيــة لتنميــة اإلحــصاءات يف البلــدان املنخفــضة الــدخل ويف  وتنفيــذ ورصــد االســتراتيجيات ا

. اإلحـصائي وضع أدوات للتوعية يف جمال اإلحصاء وتـشجيع تعـاون املـاحنني يف بـرامج الـدعم                  
 .أن حتيط علما بالتقريرترغب يف اللجنة ولعل 

 
 الوثائق

 )E/CN.3/2006/27(تقرير األمني العام 
 رير اللجنة التوجيهية للشراكة يف اإلحصاء من أجـل التنميـة          مذكرة من األمني العام حييل ا تق      

 )E/CN.3/2006/28(يف القرن احلادي والعشرين 
 

 املتعلقة بالسياساتمتابعة قرارات الس االقتصادي واالجتماعي  )ك( 
ــصادي          ــى طلــب الــس االقت ــاء عل ــة بن ــى جــدول أعمــال اللجن ــد عل وضــع هــذا البن

 من أجل تشجيع إقامة عالقة وثيقة بني عمل اللجنة وعمـل            ١٩٩٩/٥١واالجتماعي يف قراره    
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الس وسيكون معروضا على اللجنـة للعلـم مـذكرة مـن األمـني العـام تتـضمن مقتطفـات مـن                      
بعمـل اللجنـة واإلجـراءات      واليت هلا صلة    قرارات ومقررات الس واالستنتاجات املتفق عليها       

 .اختاذها من قبل اللجنةاملزمع املتخذة أو 
 

 الوثائق
اللجنــة الــس املتعلقــة بالــسياسات واملتــصلة بعمــل  مــذكرة مــن األمــني العــام بــشأن قــرارات   

)E/CN.3/2006/29( 
 

 وتكاملهاتنسيق الربامج اإلحصائية  )ل( 
مـارس  / آذار ١عقدت جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية دورتيها اخلامسة والـسادسة يف            
. علــى التــوايلبرومــا  ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١٤ىل  إ١٢ويف الفتــرة مــن يف نيويــورك  ٢٠٠٥

ولعـل  . دوريت اللجنـة  لالستنتاجات الرئيسية   يوجز ا وسيكون معروضا على اللجنة للعلم تقرير       
أن تضع يف اعتبارهـا يف مناقـشاا للبنـود ذات الـصلة جبـدول األعمـال اآلراء                  ترغب يف   اللجنة  

 .ن حتيط علما بالتقريرأترغب يف اللجنة ولعل . اليت أعربت عنها اللجنة
 

 الوثائق
 )E/CN.3/2006/30(جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية عن أعمال تقرير األمني العام 

 
 )ألمم املتحدةايف الشعبة اإلحصائية (الربناجمية ملسائل ا - ٥ 

ــشأن          ــاألمم املتحــدة ب ــشعبة اإلحــصائية ب ــدير ال ــرا شــفويا مــن م ــة تقري ســتتلقى اللجن
 . املقبلةاخلطط واألولوياتواألعمال الراهنة 

 
 جدول األعمال املؤقت ومواعيد انعقاد الدورة الثامنة والثالثني للجنة - ٦ 

 سـيكون معروضـا علـى اللجنـة مـشروع جـدول       ، مـن النظـام الـداخلي   ٩لمـادة  وفقا ل  
ر لوثـائق املقـرر تقـدميها يف إطـا        بادورا الثامنـة والـثالثني باإلضـافة إىل بيـان           لـ األعمال املؤقـت    

كما سيكون معروضا على اللجنة اقتراح مبواعيـد انعقـاد          . إلعدادهاوالسند التشريعي   كل بند   
سـيكون  ) ١٩٩٩/٥١انظـر قـرار الـس       (وباإلضافة إىل ذلك، ووفقـا لطلـب الـس          . الدورة

ويطلـب  . ٢٠٠٩-٢٠٠٦معروضا على اللجنة مشروع برنامج عمل متعـدد الـسنوات للفتـرة           
ووثائقها وكـذلك   الدورة الثامنة والثالثني وجدول أعماهلا املؤقت       عقد   إقرار موعد اللجنة  من  

 .إقرار برنامج العمل املتعدد السنوات
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 الوثائق
ؤقـت للـدورة الثامنـة والـثالثني     املعمـال  األمذكرة من األمانـة العامـة تتـضمن مـشروع جـدول            

 )E/CN.3/2006/CRP.2(للجنة 
 )E/CN.3/2006/31(تعدد السنوات اللجنة املمذكرة من األمانة العامة عن برنامج عمل 

 
 تقرير اللجنة عن دورا السابعة والثالثني - ٧ 

ــة لعــل   أن تعتمــد تقريــر دورــا الــسابعة والــثالثني الــذي ســيقدم إىل    ترغــب يف اللجن
 .الس

 
 الوثائق

 )--.E/CN.3/2006/L(مشروع تقرير اللجنة عن دورا السابعة والثالثني 
 

 احلواشي 
، الفـصل األول،  E/2005/24 (٤، امللحـق رقـم   ٢٠٠٥الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي           انظر   )١( 

 . مشروع املقرر،)الفرع ألف
 


