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 اللجنة اإلحصائية
 والثالثونثامنة الدورة ال

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٧
 * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
 جدول األعمال املؤقت والشروح  

 
 .انتخاب أعضاء املكتب - ١
 .تنظيمية أخرىإقرار جدول األعمال ومسائل  - ٢
 :بنود للمناقشة واختاذ القرار - ٣

 اإلحصاءات التعليمية؛: استعراض الربامج )أ( 
 تعدادات السكان واملساكن؛ )ب( 
 قياس اإلعاقة؛ )ج( 
 إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ )د( 
 اإلحصاءات الزراعية؛ )هـ( 
 ؛احلسابات القومية )و( 
 ؛ية املتكاملةاإلحصاءات االقتصاد )ز( 
 ؛احملاسبة البيئية )ح( 
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 ؛التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية )ط( 
  الوصول إىل البيانات اجلزئية؛:املسائل اإلدارية يف املكاتب اإلحصائية )ي( 
 ؛مؤشرات التنمية )ك( 
 ؛بناء القدرات اإلحصائية )ل( 
 .برنامج املقارنات الدولية )م( 

 :بنود للعلم - ٤
 إحصاءات اهلجرة؛ )أ( 
 إحصاءات الصحة؛ )ب( 
 اإلحصاءات الصناعية؛ )ج( 
 إحصاءات جتارة التوزيع؛ )د( 
 إحصاءات الطاقة؛ )هـ( 
 اإلحصاءات املالية؛ )و( 
 إحصاءات األسعار؛ )ز( 
 تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها؛ )ح( 
ت املتعلقـــة بالبيانـــات  واملعلومـــااملـــشتركة لتبـــادل البيانـــاتالعلنيـــة واملعـــايري  )ط( 

 وتقامسها؛
 .متابعة مقررات الس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات )ي( 

 .)الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة(املسائل الربناجمية  - ٥
 .للجنةالثالثني جدول األعمال املؤقت ومواعيد انعقاد الدورة التاسعة و - ٦
 .الثامنة والثالثنيتقرير اللجنة عن دورا  - ٧
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 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 
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 
ة بعاقترحت اللجنة بنود جدول األعمال املؤقـت والوثـائق املتعلقـة ـا يف دورـا الـسا                  

االقتــــصادي  ووافــــق عليهــــا الــــس )١()٢٠٠٦مــــارس / آذار١٠-٧نيويــــورك، (والــــثالثني 
الـــيت غريات ووافـــق املكتـــب الحقـــا علـــى بعـــض الـــت . ٢٠٠٦/٢٣٢واالجتمـــاعي يف مقـــرره 

ة مـشروع التنظـيم املقتـرح ألعمـال الـدورة، ومـذكرة بـشأن           ـض علـى اللجنـ    ورـعـ مو. تـأدخل
ــدورة   ــائق ال ــة إعــداد وث ــة ترغــب يف إق . حال ـــولعــل اللجن ــدورة  ـ ــة رار جــدول أعمــال ال الثامن

 .ماهلاوتنظيم أعوالثالثني 
 

 الوثائق
 )E/CN.3/2007/1(جدول األعمال املؤقت والشروح  
 (E/CN.3/2007/L.1)مذكرة من األمانة العامة بشأن تنظيم أعمال الدورة  
 (E/CN.3/2007/CRP.1)مذكرة من األمانة العامة بشأن حالة إعداد وثائق الدورة  

 
 :بنود للمناقشة واختاذ القرار - ٣ 

 التعليميةاإلحصاءات  :جاستعراض الربام )أ( 
، يتضمن استعراض برنـاجمي      الكندية حصاءوكالة اإل سيعرض على اللجنة تقرير أعدته       

 التحـديات وتوصـيات     التحتلـي يقـدم   التقريـر احلالـة الراهنـة و      يعـرض   و. لإلحصاءات التعليميـة  
__________ 

، الفـصل األول،   (E/2006/24 ٤، امللحق رقم    ٢٠٠٦انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،        )١( 
 .، مشروع املقرر)الفرع باء



E/CN.3/2007/1
 

4 06-64959 
 

ملتعلقـة  االسـتنتاجات والتوصـيات ا    النتـائج و  ولعل اللجنة ترغب يف إبـداء آرائهـا بـشأن           . حمددة
 .بالعمل املقبل يف هذا اال

 الوثائق  
مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير اجلهة املستعرضة للربنامج املتعلـق باإلحـصاءات               

 ).E/CN.3/2007/2(التعليمية 
 تعدادات السكان واملساكن )ب( 

كان سيكون معروضاً على اللجنة اإلحصائية تقريـر األمـني العـام بـشأن تعـدادات الـس                 
ألنشطة املنجزة استجابة لإلجراءات اليت اختذا اللجنـة يف دورـا      االتقرير  يلخص  و. واملساكن

 ٢٠١٠لعـام   تعـدادات الـسكان واملـساكن       لالسادسة والثالثني واملتعلقة بتنفيذ الربنامج العـاملي        
لجنــة ولعــل ال. تعــدادات الــسكان واملــساكنلقــة بعاملتتوصــيات البــادئ واملمبــا يف ذلــك تنقــيح 

 .ترغب يف إبداء آرائها بشأن األنشطة وأن تعتمد كذلك املبادئ والتوصيات املنقحة
 

 الوثائق  
 )E/CN.3/2007/3(تقرير األمني العام  

 
 قياس اإلعاقة )ج( 

ويعـرض  . سيكون معروضاً على اللجنة تقرير فريق واشنطن بشان إحـصاءات اإلعاقـة            
 ،التعـداد لغـرض   وضع األسئلة املعنيـة باإلعاقـة       بشأن  طن  التقرير األعمال اليت أجنزها فريق واشن     

ــة مبــا يف ذلــك وضــع   كمــا جيمــل  لغــرض الدراســات اإلعاقــة املتعلقــة بســئلة األاألنــشطة املقبل
ــصائية ــوب إىل و. االستقـ ــشأن    مطلـ ــا بـ ــن آرائهـ ــراب عـ ــة اإلعـ ــائج واللجنـ ــتنتاجات النتـ االسـ

ــة ب  ــال والتوصــيات املتعلق ــق واشــنطن أعم ــةفري ــ.  املقبل ــق   وعل ى وجــه اخلــصوص، يطلــب فري
 .٢٠٠٧واشنطن موافقة اللجنة على خطة عمله لعام 

 
 الوثائق  

بــشأن إحــصاءات اإلعاقــة  مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل ــا تقريــر فريــق واشــنطن      
)E/CN.3/2007/4( 

 
 إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )د( 

تكنولوجيـا  تـسخري   ة املعنيـة بقيـاس      ه الـشراك  تـ سيكون معروضاً على اللجنة تقرير أعد      
ــة وهـــ  ــية عـــرض املؤشـــراتو ياملعلومـــات واالتـــصاالت ألغـــراض التنميـ ــا  األساسـ لتكنولوجيـ
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 املعــين بقيــاس جمتمــع ٢٠٠٥املعلومــات واالتــصاالت املتفــق عليهــا يف االجتمــاع العــاملي لعــام  
القابلـة  ات  منظمة عضو يف الشراكة كأساس جلمع اإلحـصائي      ١١املعلومات والذي أوصت به     

ويقـدم التقريـر كـذلك معلومـات        . يف جمال تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت       للمقارنة دوليا   
ولعـل اللجنـة ترغـب يف التعليـق         . حديثة موجزة لألعمال اليت أجنزا الشراكة وخلططها املقبلـة        

ــى قائمــة املؤشــرات األسا      ــة عل ــشراكة واملوافق ــة لل ســية علــى األعمــال املنجــزة واخلطــط املقبل
 .لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعروضة

 
 الوثائق  

تكنولوجيــا تــسخري مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل ــا تقريــر الــشراكة املعنيــة بقيــاس   
 )E/CN.3/2007/5(املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية 

 
 اإلحصاءات الزراعية )ـه( 

ألمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة،        سيكون معروضاً على اللجنـة تقريـر أعدتـه منظمـة ا            
يقدم معلومات حديثة بشأن التطورات األخرية يف اإلحصاءات الزراعيـة والتحـديات واخلطـط            

لقاعدة البيانـات اإلحـصائية احلديثـة ملنظمـة األغذيـة           ويصف التقرير السمات األساسية     . املقبلة
 والربنــامج العــاملي ،القطريــة لقاعــدة البيانــات اإلحــصائية القطريــة اجلديــدة اوصــيغتهوالزراعــة 

بالتصنيفات الزراعيـة، فـضالً عـن اجلهـود الراميـة      املتعلق والعمل ، ٢٠١٠ لعام  للتعداد الزراعي 
ــال إىل حتــسني  ــها وتبادهلــا    جم ــة ونوعيت ــة اإلحــصاءات الزراعي ــة ترغــب يف   . تغطي ــل اللجن ولع

يـة واإلرشـاد بـشأن    استعراض التطورات واإلعراب عن آرائها بـشأن حالـة اإلحـصاءات الزراع           
 .التوجهات واألنشطة املقبلة

 الوثائق  
ــة والزراعــة         ــر منظمــة األمــم املتحــدة لألغذي ــل ــا تقري مــذكرة مــن األمــني العــام حيي

)E/CN.3/2007/6( 
 

 احلسابات القومية )و( 
ــات املعــين         ــق العامــل املــشترك بــني األمان ــر الفري ــة تقري ــى اللجن ســيكون معروضــاً عل

تقـــدم احملـــرز فيمـــا يتعلـــق باألعمـــال املنجـــزة بيانـــا للالتقريـــر يتـــضمن و. ميـــةباحلـــسابات القو
املتعلقـة  املـسائل   بـشأن   وسـتعرض التوصـيات     . ١٩٩٣الستكمال نظام احلسابات القومية لعام      

ويتـضمن التقريـر    . االستكمال على اللجنة للنظر فيها يف وثيقة منفصلة للمعلومـات األساسـية           ب
نظــام احلــسابات القوميــة لعــام     مــشروع النــسخة املنقحــة األوىل ل  اخلطــة الراميــة إىل إكمــال  
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اللجنة استعراض األعمال املنجـزة بـشأن عمليـة االسـتكمال واإلعـراب         ومطلوب إىل   . ١٩٩٣
 .١٩٩٣عن آرائها بشأن التوصيات املقدمة الستكمال نظام احلسابات القومية لعام 

 
 الوثائق  

ر الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين       مذكرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـ            
 )E/CN.3/2007/7(باحلسابات القومية 

 
 اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة )ز( 

ــصادية         ــشأن اإلحــصاءات االقت ــام ب ــر األمــني الع ــة تقري ــى اللجن ســيكون معروضــاً عل
هـو  رئيس، ووهو يشمل معلومات حديثة بشأن األعمال الـيت شـرع فيهـا أصـدقاء الـ       . املتكاملة

وقـد ترغـب اللجنـة    . اللجنة اإلحصائية يف دورا السابعة والـثالثني فريق أُنشئ بناء على طلب  
 . بالتقريرأن حتيط علمايف 

 
 الوثائق  

 )E/CN.3/2007/8(تقرير األمني العام  
 

 احملاسبة البيئية )ح( 
.  االقتـصادية -لبيئيـة  سيكون معروضاً على اللجنة تقرير جلنة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة ا           
لتقدم احملرز يف أعمـال اللجنـة، وال سـيما فيمـا يتعلـق بتحـسني عالقـات        بيانا لالتقرير ويتضمن  

 اإلحــصاءات البيئيــة وإحــصاءات الطاقــة     وضــع  األخــرى املــسؤولة عــن  ألفرقــة العمــل مــع ا 
ــصلة  اإلبــالغ  يقــدم عرضــا جممــال لألهــداف واهليكــل اإلداري و  وهــو. واإلحــصاءات ذات ال

لفريــق لنــدن املعــين باحملاســبة البيئيــة أثنــاء عمليــة تنقــيح نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتــصادية لعــام  
 أوصــت بــه اللجنــة كمــا التقريــر نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتــصادية للميــاه،  يعــرضو. ٢٠٠٣

 .وقد ترغب اللجنة يف اإلعراب عن آرائها بشأن أعمال اللجنة. واملستعملون
 

 الوثائق  
 االقتـصادية   -ذكرة من األمني العام حييل ا تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية             م 

 )E/CN.3/2007/9(والتابعة لألمم املتحدة 
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 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية )ط( 
ســيكون معروضــاً علــى اللجنــة تقريــر األمــني العــام بــشأن التــصنيفات االقتــصادية           

 الدوليــة، وهــو يعــرض معلومــات حديثــة بــشأن املعلومــات املتعلقــة بالتــصنيفات    واالجتماعيــة
الدوليــة ويركّــز علــى وجــه اخلــصوص علــى تطبيــق التــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد جلميــع  

وقد ترغـب اللجنـة يف التعليـق علـى خطـة      . األنشطة االقتصادية والتصنيف املركزي للمنتجات    
 .التنفيذ املعروضة

ــة يتــضمن     وســيكون معروضــ  ــه منظمــة العمــل الدولي ــر أعدت ــة أيــضا تقري ا علــى اللجن
معلومات بـشأن التطـورات األخـرية والتقـدم احملـرز يف جمـال حتـديث التـصنيف الـدويل املوحـد                      

ــن ــاد        . للمه ــال واعتم ــة إلكم ــة العمــل الدولي ــشروع وخطــط منظم ــة امل ــر حال ــصف التقري وي
ــ. التــصنيف الــدويل املــستكمل واملوحــد للمهــن  وفري مــشروع هيكــل تــصنيف كامــل  وســيتم ت

وقـد ترغـب اللجنـة    . للتصنيف الدويل املستكمل واملوحد للمهن كوثيقة للمعلومات األساسـية   
يف التعليق على مشروع هيكـل التـصنيف املـذكور وعلـى خطـط منظمـة العمـل الدوليـة إلمتـام                      

 .العمل
 

 الوثائق  
 )E/CN.3/2007/10(تقرير األمني العام  
 )E/CN.3/2007/11( العام حييل ا تقرير منظمة العمل الدولية مذكرة من األمني 

 
 الوصول إىل البيانات اجلزئية: املسائل اإلدارية يف املكاتب اإلحصائية الوطنية )ي( 

سيكون معروضاً على اللجنـة تقريـر أعدتـه أسـتراليا، مـستمد مـن أعمـال فرقـة العمـل             
ويـستعرض  .  أنـشأها مـؤمتر اإلحـصائيني األوروبـيني        املعنية بالـسرية واملعلومـات اجلزئيـة، والـيت        

التقرير بعض الطرائق املوحـدة الـيت يـتم بواسـطتها حاليـاً تـوفري البيانـات اجلزئيـة للمـستخدمني                     
الــوطنيني والــدوليني، ويعــرض إجــراءات للمكاتــب اإلحــصائية بغيــة احملافظــة علــى ســرية هويــة 

ــة   ــيني يف املعلومــات اجلزئي ــراد املعن ــه بعــض    وهــو يــ . األف ــدور الــذي تقــوم ب شري كــذلك إىل ال
ــة ومؤســـسات األحبـــاث    لـــبعض املكاتـــب “كجهـــات إيـــداع للبيانـــات ”املؤســـسات الدوليـ

وقـد ترغـب اللجنـة يف اإلعـراب عـن آرائهـا بـشأن               . اإلحصائية الوطنيـة التابعـة للبلـدان الناميـة        
 .املبادئ التوجيهية املتعلقة بالوصول إىل املعلومات اجلزئية
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 ئقالوثا  
ــترايل         ــصاءات األســ ــب اإلحــ ــر مكتــ ــا تقريــ ــل ــ ــام حييــ ــني العــ ــن األمــ ــذكرة مــ مــ

)E/CN.3/2007/12( 
 

 مؤشرات التنمية )ك( 
سيكون معروضاً على اللجنة تقرير يبين أعمـال فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت          

 حتـسني التغطيـة     : يف اـاالت التاليـة     ٢٠٠٦املعين مبؤشرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف عـام            
والشفافية واإلبالغ عن مجيع املؤشرات كمـا هـي معروضـة يف قاعـدة البيانـات املتعلقـة جبميـع                    
األهداف اإلمنائية لأللفية؛ واستعراض املنهجيات املتصلة باملؤشرات املتفق عليها؛ وتنسيق مجـع            

 والتنـسيق مـع البلـدان يف جمـال جتميـع املؤشـرات وحتليلـها علـى                  البيانات على الـصعيد العـاملي؛     
الصعيد الوطين ودعمها؛ والتحضري لتحليل البيانات املتعلقة بالتقدم احملرز حنو حتقيـق األهـداف             

وقـد ترغـب اللجنـة يف التعليـق علـى التقـدم الـذي               . اإلمنائية لأللفيـة وتقـدمي التقـارير عـن ذلـك          
 .اهات املقبلة لعملهأحرزه فريق اخلرباء واالجت

 
 الوثائق  

 )E/CN.3/2007/13(تقرير األمني العام  
 

 بناء القدرات اإلحصائية )ط( 
يقدم هذا التقرير إىل اللجنة وفقاً لطلبها الذي تقدمت به يف دورا الـسابعة والـثالثني                 

، ٢٠٠٦يـه   يول/لإلبالغ عن تنفيذ القرار الذي اعتمده الس االقتصادي واالجتماعي يف متـوز           
ــز القــدرات اإلحــصائية   ــشأن تعزي ــشعبة    . ب ــر األعمــال الــيت اضــطلعت ــا ال ــستعرض التقري وي

اإلحصائية لألمـم املتحـدة وفريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت واملعـين مبؤشـرات األهـداف                     
 لــدعم اجلهــود الوطنيــة لبنــاء القــدرات اإلحــصائية الوطنيــة       ٢٠٠٦اإلمنائيــة لأللفيــة يف عــام   

 .وقد ترغب اللجنة يف التعليق على التقرير. زهاوتعزي
 الوثائق  

 )E/CN.3/2007/14(تقرير األمني العام  
 

 برنامج املقارنات الدولية )م( 
سيكون معروضاً علـى اللجنـة تقريـر أعـده املكتـب العـاملي لربنـامج املقارنـات الدوليـة            

 ونــشر النتــائج ٢٠٠٥ة عــام التــابع للبنــك الــدويل بــشأن التقــدم احملــرز مــن أجــل إكمــال جولــ 
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ويتـضمن كـذلك التقريـر مـوجزاً للنتـائج الـيت تـسهم يف بنـاء القـدرات مـن                     . اإلقليمية والعامليـة  
وقـد  . أجل برنـامج املقارنـات الدوليـة ويقتـرح اسـتعراض الـدروس املـستفادة مـن هـذه اجلولـة                    

 .نامجترغب اللجنة يف استعراض التقدم احملرز وتقدمي توجيهات بشأن مواصلة الرب
 

 الوثائق  
 )E/CN.3/2007/15(مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير البنك الدويل  

 
 بنود للعلم - ٤ 

 
 إحصاءات اهلجرة )أ( 

ســيكون معروضــاً علــى اللجنــة، للعلــم، تقريــر األمــني العــام الــذي يعــرض فيــه أنــشطة  
لتقريـــر االســـتنتاجات ويلخــص ا . الــشعبة اإلحـــصائية لألمــم املتحـــدة بـــشأن اهلجــرة الدوليـــة   

املفـاهيم والطرائـق،   : والتوصيات الرئيسية الجتمـاع فريـق اخلـرباء بـشأن قيـاس اهلجـرة الدوليـة             
وهـــو يقتـــرح األنـــشطة . ٢٠٠٦أكتـــوبر / تـــشرين األول٧ إىل ٤املعقـــود يف نيويـــورك، مـــن 

 حتـيط   وقـد ترغـب اللجنـة يف أن       . الرئيسية اليت سيتم تنفيـذها كمتابعـة الجتمـاع فريـق اخلـرباء            
 .علما بالتقرير

 
 الوثائق  

 )E/CN.4/2007/16(تقرير األمني العام  
 

 إحصاءات الصحة )ب( 
سيكون معروضاً على اللجنة للعلم، تقريـر مـن الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات                    

املعــين بإحــصاءات الــصحة يتنــاول الــشواغل الــيت أعربــت عنــها يف دورــا الــسابعة والــثالثني     
دم الذي أحرزه الفريق العامل يف معاجلة تلك الشواغل وحتديد األولويـات ووضـع              ويصف التق 

 .وقد ترغب اللجنة يف أن حتيط علما بالتقرير. خطة عمل للفريق
 الوثائق  

مذكرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين                   
 )E/CN.3/2007/17(بإحصاءات الصحة 
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 اإلحصاءات الصناعية )ج( 
سيكون معروضاً على اللجنة للعلم تقريـر األمـني العـام بـشأن اإلحـصاءات الـصناعية،                  

ــصناعية        ــشأن اإلحــصاءات ال ــرح ب ــامج العمــل املقت ــوجزا لربن ــا م ــضمن كــذلك بيان ــذي يت . ال
 .ومطلوب إىل اللجنة أن حتيط علماً بالتقرير

 
 الوثائق  

 )E/CN.3/2007/18(تقرير األمني العام  
 

 إحصاءات جتارة التوزيع )د( 
سيكون معروضاً على اللجنة للعلم تقرير األمني العام الذي يصف التقدم احملرز بـشأن               

إحــصاءات جتــارة التوزيــع مبــا يف ذلــك التحــضري للمــشروع املؤقــت املــنقح للتوصــيات الدوليــة  
لــدان يف جمــاالت بــشأن إحــصاءات جتــارة التوزيــع، وإنــشاء شــبكة عامليــة تــضم خــرباء مــن الب   

وقـد ترغـب اللجنـة يف       . اإلحصاءات ومجع وحتليل األساليب اجليدة لتجميع هذه اإلحـصاءات        
 .أن حتيط علماً بالتقرير

 
 الوثائق  

 )E/CN.3/2007/19(تقرير األمني العام  
 

 إحصاءات الطاقة )هـ( 
اقـة عـن    سيكون معروضاً على اللجنة للعلم تقريـر فريـق أوسـلو املعـين بإحـصاءات الط                

ويتــضمن التقريــر كــذلك بيانــا مــوجزاً ألعمــال الفريــق منــذ اجتماعــه . أعمــال اجتماعــه األول
 .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علماً بالتقرير. األول

ــني          ــشترك ب ــل امل ــق العام ــر الفري ــم تقري ــة كــذلك للعل ــى اللجن وســيكون معروضــاً عل
. مـال اجلاريـة يف جمـال إحـصاءات الطاقـة          األمانات املعين بإحصاءات الطاقة املتضمن بيانـا لألع       

 .وقد ترغب اللجنة يف أن حتيط علماً بالتقرير
 الوثائق  

ــين بإحــصاءات الطاقــة             ــلو املع ــق أوس ــر فري ــل ــا تقري ــام حيي ــني الع ــن األم ــذكرة م م
)E/CN.3/2007/20( 
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 مذكرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين                  
 ).E/CN.3/2007/21(بإحصاءات الطاقة 

 املاليةحصاءات اإل )و( 
يتـضمن بيانـا     على اللجنة للعلم تقرير صـندوق النقـد الـدويل، الـذي              سيكون معروضا  
ومطلـوب  . املاليـة حـصاءات  اإليف ميـدان  القيام ـا     تطورات األخرية واألنشطة املعتزم   لموجزا ل 

 . بالتقريرأن حتيط علمااللجنة إىل 
 لوثائقا  

 )E/CN.3/2007/22(مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير صندوق النقد الدويل  
 إحصاءات األسعار )ز( 

 على اللجنة للعلم تقرير الفريق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين                سيكون معروضا  
وضـــع دليـــل ملؤشـــرات أســـعار الـــصادرات والـــواردات  يتنـــاول بإحـــصاءات األســـعار الـــذي 

 . بالتقريريف أن حتيط علمااللجنة قد ترغب و. عمال املقبلة للفريق العاملواأل
 الوثائق  

مذكرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين                   
 )E/CN.3/2007/23(بإحصاءات األسعار 

 تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها )ح( 
 لالســتنتاجات الرئيــسية يتــضمن مــوجزا للعلــم تقريــر  علــى اللجنــةســيكون معروضــا 

عقـدت الـدورة اخلامـسة      انوقد  . نشطة اإلحصائية للدورتني اخلامسة والسادسة للجنة تنسيق األ     
انعقدت الـدورة الـسادسة يف مونتريـال، يف الفتـرة     ، كما ٢٠٠٦مارس / آذار٦يف نيويورك يف    

الــيت  املناقــشاتيف أن تراعــي، أثنــاء وقــد ترغــب اللجنــة . ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول٥ إىل ٤مــن 
ــا  ــسيق        جتريه ــة تن ــها جلن ــت عن ــيت أعرب ــصلة، اآلراء ال ــال ذات ال ــود جــدول األعم ــار بن يف إط

 . بالتقريريف أن حتيط علمااللجنة قد ترغب و. نشطة اإلحصائيةاأل
 مــن أجــل ءاإلحــصايف شراكة الــ علــى اللجنــة للعلــم تقريــر أعدتــه وســيكون معروضــا 

ويعــرض التقريــر اجلهــود الــيت بذلتــها الــشراكة مــن أجــل . قــرن احلــادي والعــشرينالتنميــة يف ال
جـل  لتهيئـة بيئـة مواتيـة مـن أ        إلحـصاءات كجـزء رئيـسي       ألحـسن ا  تشجيع االستخدام األفضل    

التقدم اإلمنائي، وال سيما عن طريق دعم البلدان يف جمال تصميم وتنفيذ ورصـد اسـتراتيجيات                
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ت، وذلك عن طريق الـدعوة وتـشجيع تعـاون اجلهـات املاحنـة             اإلحصاءاتطوير  وطنية من أجل    
 . بالتقريريف أن حتيط علماوقد ترغب اللجنة . يف برامج الدعم اإلحصائي

 الوثائق  
 )E/CN.3/2007/24(تقرير األمني العام بشأن أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  
مـن  للـشراكة يف اإلحـصاء      هيـة   مذكرة من األمـني العـام حييـل ـا تقريـر اللجنـة التوجي               

 )E/CN.3/2007/25(أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين 
 وتقامسهاالبيانات املعلومات املتعلقة باملشتركة لتبادل البيانات والعلنية واملعايري  )ط( 

 على اللجنة للعلـم تقريـر بـشأن النتـائج الـيت أحرزـا سـبع منظمـات                   سيكون معروضا  
 .واملعلومـات املتعلقـة بالبيانـات    مبادرة رامية إىل تعزيز معايري تبادل البيانـات         دولية مشاركة يف  

مــصرف املتعلقـة بالبيانـات   وتـشمل املؤسـسات الـيت ترعـى معـايري تبــادل البيانـات واملعلومـات        
ــسويات  ــزي األورويب التـ ــصرف املركـ ــة واملـ ــات   ،الدوليـ ــابع للجماعـ ــصاء التـ ــب اإلحـ  ومكتـ
 والـشعبة   ، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي           ،الدويل وصندوق النقد    ،األوروبية

ــادرة معــايري تبــادل البيانــات     .  والبنــك الــدويل ،اإلحــصائية التابعــة لألمــم املتحــدة    وتقــدم مب
تقاريرها إىل اللجنة اإلحصائية باألمم املتحـدة منـذ دورـا الثالثـة             املتعلقة بالبيانات   واملعلومات  

 ويـستعرض هـذا التقريـر التطـورات األخـرية يف        ٢٠٠٢مـارس   /عقـدت يف آذار   والثالثني الـيت ان   
 . بالتقريرأن حتيط علماوقد ترغب اللجنة يف . جمال املعايري واإلرشادات والتنفيذ

 الوثائق  
مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير فرقة العمل املعنية بوضع معايري لتبـادل البيانـات           

 )E/CN.3/2007/26 (البياناتاملتعلقة بواملعلومات 
 ي واالجتماعي املتعلقة بالسياساترات الس االقتصاداقرمتابعة  )ي( 

ــصادي           ــس االقت ــب ال ــى طل ــاء عل ــة بن ــال اللجن ــى جــدول أعم ــد عل ــذا البن أُدرج ه
 من أجل تشجيع إقامة عالقة وثيقة بني عمل اللجنة وعمـل            ١٩٩٩/٥١واالجتماعي يف قراره    

عروضا على اللجنة للعلم مـذكرة مـن األمـني العـام تتـضمن مقتطفـات مـن                  وسيكون م . الس
قرارات ومقررات الس واالستنتاجات املتفق عليها واليت هلا صلة بعمـل اللجنـة واإلجـراءات               

 .اليت اختذا اللجنة أو اليت تعتزم اختاذها
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 الوثائق  
ــصادي واال        ــس االقت ــرارات ال ــشأن ق ــام ب ــني الع ــن األم ــذكرة م ــة  م ــاعي املتعلق جتم

 )E/CN.3/2007/27(بالسياسات واملتصلة بعمل اللجنة 
 

 )الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة(املسائل الربناجمية  - ٥ 
ــشأن          ــاألمم املتحــدة ب ــشعبة اإلحــصائية ب ــدير ال ــرا شــفويا مــن م ــة تقري ســتتلقى اللجن

للـشعبة  امج العمـل املقتـرح      وسيكون معروضاً عليهـا برنـ     األنشطة واخلطط واألولويات الراهنة     
التغـيريات املدخلـة    املوافقة على   واللجنة مدعوة إىل    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلحصائية لفترة السنتني    
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ والتعليق على الربنامج املقترح للفترة ٢٠٠٧على برنامج العمل لعام 

 الوثائق  
ــامج العمــل املقتــرح للــشعبة اإلحــص       ــرة مــذكرة مــن األمــني العــام تتــضمن برن ائية لفت

 )E/CN.3/2007/28 (٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 
 

 جدول األعمال املؤقت ومواعيد انعقاد الدورة التاسعة والثالثني للجنة - ٦ 
 مـن النظـام الـداخلي، سـيكون معروضـا علـى اللجنـة مـشروع جـدول          ٩وفقا للمـادة    

ملقـرر تقـدميها يف إطـار    األعمال املؤقت لدورا التاسـعة والـثالثني باإلضـافة إىل بيـان بالوثـائق ا          
كما سيكون معروضا على اللجنة اقتراح مبواعيـد انعقـاد          . كل بند والسند التشريعي إلعدادها    

سـيكون  ) ١٩٩٩/٥١انظـر قـرار الـس       (وباإلضافة إىل ذلك، ووفقـا لطلـب الـس          . الدورة
وقــد . ٢٠١٠-٢٠٠٧معروضــا علــى اللجنــة مــشروع برنــامج عمــل متعــدد الــسنوات للفتــرة  

غب اللجنة إقـرار موعـد عقـد الـدورة التاسـعة والـثالثني وجـدول أعماهلـا املؤقـت ووثائقهـا                      تر
 .وكذلك إقرار برنامج العمل املتعدد السنوات

 الوثائق
التاسـعة  ؤقـت للـدورة     املعمـال   األمذكرة من األمانـة العامـة تتـضمن مـشروع جـدول              

 )E/CN.3/2007/CRP.2(والثالثني للجنة 
تعـــــدد الـــــسنوات اللجنـــــة املالعامـــــة عـــــن برنـــــامج عمـــــل مـــــذكرة مـــــن األمانـــــة  

)E/CN.3/2007/29( 
 



E/CN.3/2007/1
 

14 06-64959 
 

 والثالثنيالثامنة تقرير اللجنة عن دورا  - ٧ 
ــة لعـــل   ــا  ترغـــب يف اللجنـ ــر دورـ ــد تقريـ ــيقدم  أن تعتمـ ــثالثني الـــذي سـ ــة والـ الثامنـ

 .الس إىل
 

 الوثائق
 )--.E/CN.3/2007/L(والثالثني الثامنة مشروع تقرير اللجنة عن دورا  

 


