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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السابعة والثالثون

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠-٧
 * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 خرىاألتنظيمية السائل املإقرار جدول األعمال و
  

مذكرة مـن مكتـب اللجنـة اإلحـصائية بـشأن متابعـة املكتـب للمقـررات                   
 سادسة والثالثنياليت اختذا اللجنة يف دورا ال

 
 مذكرة من األمني العام  

 
 

يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل اللجنــة اإلحــصائية، بغــرض االطــالع، مــذكرة   
مكتب اللجنة بـشأن إجـراءات املتابعـة الـيت اختـذها املكتـب منـذ الـدورة الـسادسة والـثالثني                      

وهــي تنــسجم مــع وقــد اختــذت هـذه اإلجــراءات بنــاء علــى طلـب حمــدد مــن اللجنـة    . للجنـة 
املوقف الذي عرب عنه العديد مـن أعـضاء اللجنـة الـذي مفـاده أن املكتـب ينبغـي أن يـضطلع                 

ملـذكرة اإلجـراءات الـيت تتعلـق       هذه ا تتناول  و. بدور فعال يف الفترة اليت تفصل بني الدورات       
باستعراض أساليب عمل اللجنة، واملوافقة على خمتلف آليات أفرقـة اخلـرباء، وكـذلك وضـع          

 .لصيغة النهائية جلدول أعمال اللجنةا
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مذكرة مـن مكتـب اللجنـة اإلحـصائية بـشأن متابعـة املكتـب للمقـررات                   
 اليت اختذا اللجنة يف دورا السادسة والثالثني

 
 استعراض أساليب عمل اللجنة -أوال  

ه يوليــ/متــوز ١٦ املــؤرخ ٢٠٠٣/٦طلــب الــس االقتــصادي واالجتمــاعي، يف قــراره  - ١
، مــن كــل جلنــة مــن اللجــان الفنيــة أن تــدرس أســاليب عملــها لكــي يتــسىن هلــا حتــسني  ٢٠٠٣

 .متابعتها لتنفيذ نتائج املؤمترات ومؤمترات القمة الرئيسية اليت تعقدها األمم املتحدة

، ٢٠٠٤وكانت اللجنة قد طلبت من مكتبها، أثناء دورا اخلامسة والثالثني يف سـنة               - ٢
 هــذا القبيــل، مبــساعدة الــشعبة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة، وأن يقــدم  أن جيــري دراســة مــن

وقــدم املكتــب تقريــره عــن اســتعراض أســاليب عمــل اللجنــة   .)١(تقريــرا عــن ذلــك إىل اللجنــة
)E/CN.3/2005/2 (    ا الـسادسة والـثالثني سـنة٢٠٠٥إىل اللجنة يف دور)وأحاطـت اللجنـة    .)٢

ملكتـب ووافقـت علـى تنفيـذ بعـض اإلجـراءات علـى سـبيل                علما باالقتراحـات الـيت تقـدم ـا ا         
واقترحـت اللجنـة أيـضا أن يواصـل املكتـب حتليـل             . لدورة السادسة والـثالثني   بالنسبة ل التجربة  

 .)٢(التجارب وأخذها بعني االعتبار لدى اإلعداد للدورة السابعة والثالثني

 مجيـع وفـود     ٢٠٠٥مـارس   /متابعة االستعراض، ودعـا يف آذار     إىل   رئيس اللجنة    بادرو - ٣
البلدان اليت كانت قد شاركت يف الـدورة الـسادسة والـثالثني إىل إحالـة تعليقاـا بـشأن األثـر                     

ــدابري املعتمــدة حــديثا    ــاجم عــن الت ــي   .الن ــد مت تلق ــار اخلــرباء   ٢٣وق ــن كب  ردا يف امــوع م
 .اإلحصائيني، وفيما يلي تلخيص ألهم االستنتاجات الواردة فيها

 
 قليص الوقت املخصص للبياناتت -ألف  

بنـود جـدول األعمـال      بالنـسبة ل  وافق كل ايبني على أن تقتصر البيانـات االسـتهاللية            - ٤
وعـالوة علـى ذلـك، أيـدوا اقتـراح رئـيس اللجنـة بوضـع قائمـة           .على مدة أقصاها مخس دقائق

 املـسجلني قياسـا   ويف حال ما إذا طالت قائمـة املـتكلمني   .باملتكلمني حال عرض بند من البنود
إىل الوقت املتبقي املتـاح لبنـد جـدول األعمـال، ينبغـي للـرئيس أن يفـرض حـدودا زمنيـة علـى                       

 .رينيمداخالت املتكلمني من القاعة، وينبغي أن تعطى األفضلية للممثلني القط
 

 “للعلم” والوثائق املعدة “للمناقشة”التمييز بني الوثائق املعدة  -باء  
دوبني، ما عدا واحدا مل يدل بأي تعليق، فكرة التمييز بني الوثـائق املعـدة               أيد مجيع املن   - ٥
، ويتوقـع أن حتـيط   ومبوجبها ال تقـدم بنـود معـدة للعلـم    ، “للعلم” والوثائق املعدة    “للمناقشة”

 .اللجنة علما بالوثائق املعدة للعلم دون مزيد من املناقشة، ما مل يطلب الكلمة عضو أو أكثر



E/CN.3/2006/2  
 

05-66125 3 
 

 األعمال نتائج الرئيسية بعد مناقشة كل بند من بنود جدولبالوجز إعداد م -جيم  
رئـيس اللجنـة،   يقوم وافق كل ايبني، ما عدا واحدا مل يكن لديه أي تعليق، على أن       - ٦

تـائج الرئيـسية بعـد مناقـشة        بالنمبساعدة من الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة، بإعداد مـوجز           
وقـد اقتـرح   . وسيـشكل هـذا املـوجز أساسـا لتقريـر الـدورة       .لكل بند من بنود جدول األعمـا 

ويظـل اهلـدف املتـوخى إمجـاال      . القطريني أن يتم إعداد تقـارير يوميـة عـن الـدورة    أحد املمثلني
 .اعتماد التقرير يف اليوم األخري من كل دورة

 
 إحاطة إعالمية للمشتركني اجلدد يف أعمال اللجنة -دال  

جلـدد مـن االشـتراك اشـتراكا تامـا وفعـاال يف أعمـال الـدورة، نظـم                   لتمكني املنـدوبني ا    - ٧
عـضاء اللجنـة    أل، إحاطة إعالمية خاصـة      ٢٠٠٥رئيس اللجنة، بدعم من األمانة العامة يف سنة         

وأعرب املندوبون عن تأييدهم هلذه املبـادرة وشـجعوا الـشعبة اإلحـصائية علـى مواصـلة        .اجلدد
مـشتركني اجلـدد يف أعمـال اللجنـة يـوم االثـنني الـسابق               لبالنـسبة ل  تنظيم مثل هـذه اإلحاطـات       

 .على بدء الدورة
 

  أثناء وقت الدورة العادياألفرقةالتنسيق بني مواقف  -هاء  
أيد تسعة عشر من ايبني االقتراح الذي مفاده أن رئـيس اللجنـة ال ينبغـي أن يـسمح                    - ٨

وأعرب ثالثة أعـضاء يف اللجنـة    .لعاديورة ااألفرقة أثناء  وقت الدبإجراء التنسيق بني مواقف 
عن حتفظهم إزاء تطبيق هذه القاعـدة علـى حنـو صـارم للغايـة، مـشريين إىل أن صـياغة مواقـف                     

 .يف ظل ظروف معينةجتري من الناحية الزمنية  وعرضها قد األفرقة
 

 املسائل اليت استعرضها واعتمدها مكتب اللجنة  -ثانيا  
 

 االقتصادية -مم املتحدة املعنية باحملاسبة البيئية إنشاء جلنة خرباء األ -ألف  
 إنـشاء   ٢٠٠٥يف سـنة    املعقـودة   أقرت اللجنة اإلحصائية يف دورا السادسة والـثالثني          - ٩

االقتـــصادية، وطلبـــت أن يـــتم إعـــداد  -جلنـــة خـــرباء األمـــم املتحـــدة املعنيـــة باحملاســـبة البيئيـــة 
مــع لجنــة اإلحــصائية بغــرض املوافقــة عليهــا، مكتــب الإىل اختــصاصات هــذه اللجنــة وتقــدميها 

لنـدن املعـين باحملاسـبة البيئيـة والفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات           فريـق   اختصاصات  مراعاة  
 األفرقــةآليــات تعــاون وثيــق بــني لوجــود ي تــداخل وكفالــة تفاديــا ألاملعــين بإحــصاءات البيئــة 

نــة خــرباء األمــم املتحــدة املعنيــة باحملاســبة ووافــق االجتمــاع التمهيــدي للج .)٣(ةالرئيــسية الثالثــ
 إىل ٢٩يف الفتــرة مــن  بنيويــورك االقتــصادية، الــذي عقــد يف مقــر األمــم املتحــدة       -البيئيــة 
، على االختصاصات املقترحة للجنة، وقـام بـصياغة أهـداف اللجنـة          ٢٠٠٥أغسطس  /آب ٣١



E/CN.3/2006/2
 

4 05-66125 
 

واعتمد مكتب اللجنـة   .على املدى البعيد، ووضع برنامج عملها، ووافق على هيكلها اإلداري
انظر أيضا الوثيقـة     (٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٨اختصاصات جلنة خرباء األمم املتحدة يف       

E/CN.3/2006/9.( 
 

 الطاقةإحصاءات  -باء  
فريــق مدينــة ) أ( :مــا يلــي علــى تــشكيل ،٢٠٠٥أغــسطس / آب٣ يف ،وافــق املكتــب - ١٠

 بعـد فريق عامل مشترك بني األمانات معين بإحصاءات الطاقة         ) ب( معين بإحصاءات الطاقة و   
وتقدم بالتوصية اليت تدعو إىل تشكيل هـاتني اآلليـتني اجتمـاع     .استعراض اختصاصاته املقترحة

مـايو  / أيـار  ٢٥ إىل ٢٣يف نيويورك يف الفترة من      عقدته الشعبة اإلحصائية    صص  فريق خرباء خم  
ليـدفع إىل  وكانت اللجنـة قـد منحـت املكتـب الواليـة الالزمـة        . بناء على طلب اللجنة٢٠٠٥
موعـد  تنفيذ تدابري ملموسة قبـل      أن يبدأ   املخصص وكفالة   العامل  توصيات فريق اخلرباء    األمام  

 ).E/CN.3/2006/10انظر أيضا الوثيقة  ()٤(الدورة املقبلة للجنة
 

ــب          -جيم   ــن جانـ ــة مـ ــات الوطنيـ ــا البيانـ ــستخدم ـ ــيت تـ ــة الـ ــق بالكيفيـ ــسائل تتعلـ مـ
 الدولية املنظمات

قدمت جنوب أفريقيا أثناء الدورة السادسة والثالثني للجنة مذكرة معلومات أساسـية             - ١١
 .حمــددة وطنيــةات دوليــة بيانــات اســتعملت ــا منظمــالقلــق بــشأن الكيفيــة الــيت تعــرب عــن 

احملـددة املـذكورة يف      وأعدت األمانة العامـة الحقـا مـذكرة حتليليـة مـوجزة تـستعرض احلـاالت               
بــني البيانـات الوطنيـة والبيانــات    مـذكرة املعلومـات األساسـية وتقــدم تفـسريا ألوجـه التعـارض      

حلـسبان علـى الـصعيد    ففي إحـدى احلـاالت مـثال مل تؤخـذ بيانـات وطنيـة حديثـة يف ا               (الدولية  
ــا وإىل املكتــب، وقــد كانــت      ).الــدويل ــة للعلــم إىل جنــوب أفريقي وأرســلت املــذكرة التحليلي

غـري أن املكتـب أكـد اإلجـراء الـذي أوصـت بـه         .التفـسريات احملـددة املقدمـة مرضـية لكليهمـا     
 لبيانــات املــسألة العامــة املتمثلــة يف اســتخدام املنظمــات الدوليــة  بالفعــل، وهــو إحالــة)٥(اللجنــة

ــة تنـــسيق  ــة إىل جلنـ ــا   قطريـ ــلة النظـــر فيهـ ــوثيقتني  (األنـــشطة اإلحـــصائية ملواصـ انظـــر أيـــضا الـ
E/CN.3/2006/13و  E/CN.3/2006/30.( 

 
 رئيس املعين مبؤشرات التنميةالأصدقاء فريق  -دال  

معـين  رئيس للـ  أصـدقاء  فريـق  علـى تـشكيل   ٢٠٠٥وافقت اللجنـة اإلحـصائية يف سـنة         - ١٢
 )٧(وعقب دورة من املشاورات، وضعت الشعبة اإلحصائية قائمـة بـاخلرباء   .)٦(تنميةمبؤشرات ال

كـي  كأعـضاء واسـتعدادهم لـذلك،      إىل الفريـق    االنـضمام   رغبتهم يف   للرئيس عن   أعربوا  الذين  
علـى   ٢٠٠٥يوليـه  / متـوز ٢٠يف قرار اللجنة، وافق أعضاء املكتـب  ووفقا ل .املكتبيستعرضها 
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 E/CN.3/2006/14انظــــر أيــــضا الــــوثيقتني (ئيس واختــــصاصاته رالــــأصــــدقاء فريــــق تــــشكيل 
 ).E/CN.3/2006/15 و
 

جـــدول األعمـــال املؤقـــت للـــدورة الـــسابعة والـــثالثني للجنـــة يف  إقـــرار  -ثالثا  
 ٢٠٠٦ عام
يوليـه  /متـوز  ٢٢ املـؤرخ  ٢٠٠٥/٢٤٤الس االقتصادي واالجتمـاعي، يف مقـرره       أقر   - ١٣

الثني للجنـــة ووثائقهـــا علـــى حنـــو  رة الـــسابعة والـــث، جـــدول األعمـــال املؤقـــت للـــدو ٢٠٠٥
ــا ــثالثني    م ــسادسة وال ــا ال ــة يف دور ــه اللجن ــة يف   .أوصــت ب ــق مكتــب اللجن ــشرين  ٧وواف ت

، متشيا مع واليته، على عدد من التنقيحـات، اسـتنادا إىل تقيـيم اسـتمرار        ٢٠٠٥أكتوبر  /األول
بنــود املعــدة العلــى التمييــز بــني ووافــق املكتــب أيــضا  .مــن جــدول األعمــالمعينــة أمهيــة بنــود 

ويف حـال   .للمناقـشة والبنـود املطروحـة للعلـم، باالعتمـاد أساسـا علـى تقيـيم الوثـائق املقترحـة          
كان مـن املتوقـع أن تـشجع وثيقـة مـن الوثـائق علـى اختـاذ إجـراء تنفيـذي مـن جانـب اللجنـة،               

لـسياق، اعتمـد أيــضا   ويف هـذا ا  .سـيتم ختـصيص البنـد املقابـل هلـا يف جـدول األعمـال للنقـاش        
للمناقـشة  هيكل جديد شامل جلـدول األعمـال، سـتدرج مبوجبـه كافـة بنـود جـدول األعمـال                     

وحتــت اإلشــراف الكامــل للمكتــب، افتــتح موقــع الــدورة الــسابعة     .جمتمعــة يف بدايــة الــدورة 
 بنـــشر جـــدول األعمـــال ٢٠٠٥نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١١والـــثالثني للجنـــة اإلحـــصائية يف 

ــشروح وا ــنقح امل ــع (مل ــى املوق ــوفر عل -http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc06/2006-1e املت

Agenda.pdf (بوصفه الوثيقة األوىل  
 
 احلواشي

ــة للمجلــس اال   )١(  ــائق الرمسي ، الفــصل )E/2004/24 (٤، امللحــق رقــم  ٢٠٠٤قتــصادي واالجتمــاعي،  انظــر الوث
 ).ب (١٥اخلامس، الفقرة 

 ).أ (٥، الفصل الثاين، الفقرة )E/2005/24 (٤، امللحق رقم ٢٠٠٥املرجع نفسه،  )٢( 
 ).أ (٧املرجع نفسه، الفصل اخلامس، الفقرة  )٣( 
 ).ك (٧املرجع نفسه، الفصل الثالث، الفقرة  )٤( 
 ).ب (٣٧ملرجع نفسه، الفصل السادس، الفقرة ا )٥( 
 ).ز (١٣املرجع نفسه، الفقرة  )٦( 
لـودجي  : هلغرميـور سنوراسـون؛ إيطاليـا   : دنيس تريوين؛ آيـسلندا  : فالدمري سوكولني؛ أستراليا  : االحتاد الروسي  )٧( 

ــيغريي؛ تايلنــد  ــونيا جاكــسون؛ جنــوب أفريقيــا   : أوتــاي؛ جامايكــا  - ســيو لــو : ب : ال؛ شــيليبــايل هلــوه : س
فليجـي؛  . إيفـان ب  : سنـشتروم؛ كنـدا    - هلـي جيـسكانني   : غريس بدياكو؛ فنلندا  : ماكسيموأغلريا رييس؛غانا 

 .كاثرين وملان: غلربتو كالفيو؛ الواليات املتحدة األمريكية: ردولفو روك؛ املكسيك: كوبا
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