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 موجز 

 الـذكرى الـسنوية الـستني إلنـشاء         الثامنـة والـثالثني للجنـة اإلحـصائية       صادفت الدورة    
قيـادة القويـة الـيت وفرـا        وقد أبرز الرئيس املنتخب حديثا يف مالحظاتـه االسـتهاللية ال          . اللجنة
 .املاضيةني الستألصول املهنية يف بناء النظام اإلحصائي العاملي يف السنوات ل ا، وفقاللجنة

ــة باإلمجــاع  أعــرب وقــد   ــوا ــا عــن   أعــضاء اللجن هــذه املــشاعر يف البيانــات الــيت أدل
خلـق ثقافـة مـن التعـاون الـدويل          و وضع جمموعة من املعايري واملبادئ التوجيهية العامليـة          واوأبرز

ء الوثيق يف جمـال اإلحـصاءات الـذي يـستند إىل األخالقيـات املهنيـة املـشتركة فيمـا بـني رؤسـا                      
واستـشهد األعـضاء    . املكاتب اإلحصائية الوطنية بوصفهما إجنازين رئيسيني للجنة اإلحـصائية        

أمثلــة ملموســة للكيفيــة الــيت ســاعدت ــا أعمــال اللجنــة البلــدان يف بنــاء الــنظم اإلحــصائية     ب
ال ســـيما يف ظـــروف إـــاء االســـتعمار والتحـــول إىل االقتـــصادات الـــسوقية، ويف  والوطنيـــة، 

وجرى التأكيد مرارا علـى الـدور اهلـام للجنـة بوصـفها             . ر مبرحلة ما بعد الصراع    حاالت املرو 
عـضاء أيـضا بالـدعم      األواعتـرف   . حمفال لتبادل اخلربات العملية يف إعداد اإلحصاءات الوطنيـة        

، وأعربـوا عـن امتنـام لتنظـيم الـشعبة لعـدد مـن               الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة   الذي وفرته   
وجرى التشديد على تعزيز الكفاية الذاتية للمكاتـب اإلحـصائية          . تفالية اخلاصة املناسبات االح 

احملافظـة علـى وضـوح الرؤيـة التقنيـة يف أعمـال اللجنـة          وعلـى   على الـصعيد الـوطين      واستقالهلا  
 . للنجاح يف املاضي ويف املستقبلني الرئيسينيعلى الصعيد العاملي بوصفهما الشرط

رئيــسية للجنــة هــو جعــل البيانــات اإلحــصائية الــيت جيــري  وملــا كــان أحــد الــشواغل ال 
مــن خــالل وضــع معــايري إنتاجهــا علــى الــصعيد الــوطين قابلــة للمقارنــة علــى الــصعيد الــدويل، 

اـال باعتمـاد   ذلـك  مفاهيمية ومعايري متعلقة باملنـهجيات، واصـلت اللجنـة أعماهلـا التقنيـة يف          
والتوصــيات املتعلقــة بتعــدادات الــسكان  بــادئ امل )أ (:جممــوعتني مــن القواعــد اإلحــصائية مهــا 

كمـا واصـلت اللجنـة      .  االقتصادية للمياه  ‐نظام احملاسبة البيئية     )ب(؛ و   ٢ واملساكن، التنقيح 
أيضا مناقشاا التقنية يف جماالت احلسابات القومية، مما أسفر عن معـايري منقحـة للمـستقبل يف               

 األنـشطة الراهنـة يف ميـادين إحـصاءات التعلـيم،       وقامت اللجنة أيضا باسـتعراض    . هذه امليادين 
ــصاالت،      ــا املعلومــات واالت ــة، وإحــصاءات تكنولوجي ــاس اإلعاق ــة، وقي واإلحــصاءات الزراعي
ــامج       ــة، وبرن ــنظم اإلحــصائية الوطني ــة، وإدارة ال ــة الدولي ــصادية واالجتماعي ــصنيفات االقت والت

 .بلة يف هذه املياديناملقارنات الدولية، ووفرت التوجيه الالزم لألعمال املق

وأقرت اللجنة بضرورة استمرار حتسني اإلحـصاءات الالزمـة لتتبـع التقـدم احملـرز حنـو                  
أكد رؤسـاء املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة مـرة أخـرى أمهيـة               و. حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   
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نظمــات بنــاء القــدرات اإلحــصائية، وطــالبوا بــأن يقــوم مجيــع أصــحاب املــصلحة، وال ســيما امل
ــإيالء االهتمــام الواجــب لقــرار الــس االقتــصادي واالجتمــاعي      بــشأن ٢٠٠٦/٦الدوليــة، ب

وسلمت اللجنة بأن التنـسيق بـني املـاحنني مـن األمهيـة مبكـان وينبغـي                 . تعزيز القدرة اإلحصائية  
 .زيادة تعزيزه
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 الفصل األول
 

إجــراءات بــشأا  املــسائل الــيت تتطلــب اختــاذ الــس االقتــصادي واالجتمــاعي    
 اليت يوجه انتباهه إليها أو
 

 مشروع مقرر معروض على الس العتماده -ألف  
توصــــي اللجنــــة اإلحــــصائية الــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي باعتمــــاد مــــشروع  - ١

 :التايل املقرر
 

 للـدورة   تقرير اللجنـة اإلحـصائية عـن دورـا الثامنـة والـثالثني وجـدول األعمـال املؤقـت                  
 انعقادها ومواعيد ة والثالثني للجنةالتاسع

 :إن الس االقتصادي واالجتماعي 

 حييط علما بتقرير اللجنة اإلحصائية عن دورا الثامنة والثالثني؛ )أ( 

 إىل  ٢٦يقرر عقد الدورة التاسعة والثالثني للجنة يف نيويورك، يف الفتـرة مـن               )ب( 
 ؛٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩

ووثائقهـا علـى    والـثالثني للجنـة     التاسـعة   لـدورة   لاملؤقـت   جدول األعمال   يقر   )ج( 
 :النحو املبني أدناه

 
 جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني للجنة

 .انتخاب أعضاء املكتب - ١

 .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى - ٢

 الوثائق

 جدول األعمال املؤقت والشروح 

 أن تنظيم أعمال الدورةمذكرة من األمانة العامة بش 

 مذكرة من األمانة العامة بشأن حالة إعداد الوثائق للدورة 

 .إحصاءات العمالة: استعراض الربامج - ٣

 الوثائق

  القائمة باستعراض الربامجةتقرير اجله 
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 :اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية - ٤

 إحصاءات املستوطنات البشرية؛ )أ( 

 الوثائق

  األمم املتحدة للمستوطنات البشريةتقرير برنامج  

 ؛ألجور املعين مبوضوع العمل وا“باريس”فريق  )ب( 

 الوثائق

 “باريس”تقرير فريق   

 إحصاءات الصحة؛ )ج( 

 الوثائق

ـــتقري   ـــر الفريـــ ـــق العامـــ ـــل املــشترك بيـ ـــن األمانــ ـــات املعنــ اءات ـــي بإحــصــ
 الصحة

 اإلحصاءات االجتماعية؛ )د( 

 ائقالوث

 تقرير األمني العام  

 ؛إحصاءات التعليم )هـ( 

 الوثائق

 تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  

 .إحصاءات املخدرات وتعاطيها )و( 

 الوثائق

 املعين باملخدرات واجلرميةاألمم املتحدة تقرير مكتب   

 :اإلحصاءات االقتصادية - ٥

 احلسابات القومية؛ )أ( 

 قالوثائ

 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية  
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 ؛أُطر استقصاءات األعمال التجاريةاجتماع املائدة املستديرة املعين ب )ب( 
 الوثائق

  املعين بأُطر استقصاءات األعمال التجاريةتقرير اجتماع املائدة املستديرة  
 ئع؛إحصاءات التجارة الدولية للبضا )ج( 
 الوثائق

 تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع  
 إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات؛ )د( 
 الوثائق

 اخلدماتيف تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية   
 إحصاءات اخلدمات؛ )هـ( 
 الوثائق

 ت املعين بإحصاءات اخلدماتتقرير الفريق العامل املشترك بني األمانا  
 حصاءات السياحة؛إ )و( 
 الوثائق

 منظمة السياحة العامليةاملشترك بني األمني العام وتقرير ال  
 برنامج املقارنات الدولية؛ )ز( 
 الوثائق

 تقرير البنك الدويل  
 فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار؛ )ح( 
 الوثائق

 عين باألرقام القياسية لألسعار املتقرير فريق أوتاوا  
 إحصاءات العلم والتكنولوجيا؛ )ط( 
 الوثائق

 تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  

 ؛عين بإحصاءات القطاع غري الرمسيفريق دهلي امل )ي( 
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 الوثائق
  املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسيتقرير فريق دهلي  
 دية املتكاملة؛اإلحصاءات االقتصا )ك( 
 الوثائق

 أصدقاء الرئيستقرير   
 ؛املؤشرات االقتصادية القصرية األجل )ل( 
 الوثائق

 تقرير األمني العام  
 ؛اإلحصاءات الصناعية )م( 
 الوثائق

 تقرير األمني العام  
 ؛إحصاءات جتارة التوزيع )ن( 
 الوثائق

 تقرير األمني العام  
 .اإلحصاءات الزراعية )س( 
 قالوثائ

تقريــر فريــق واي بــشأن اإلحــصاءات املتعلقــة بالتنميــة الريفيــة ودخــل األســر     
 املعيشية يف جمال الزراعة

 :البيئةواملوارد الوطنية إحصاءات  - ٦
 ؛حصاءات البيئةإ )أ( 
 الوثائق

 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات البيئة  
 .تصادية االق-احملاسبة البيئية  )ب( 
 الوثائق

  االقتصادية-تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية   
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 :أنشطة غري مصنفة حسب اال - ٧

 تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها؛ )أ( 

 الوثائق

 تقرير اللجنة املعنية بتنسيق األنشطة اإلحصائية  

 إحصاءات التنمية البشرية؛ )ب( 

 الوثائق

 قرير التنمية البشرية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائيتقرير مكتب ت  

 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية؛ )ج( 

 الوثائق

 تقرير األمني العام  

 تنسيق األعمال املنهجية اجلارية؛ )د( 

 الوثائق
 تقرير األمني العام  
 بناء القدرات اإلحصائية؛ )هـ( 
 الوثائق

 عامتقرير األمني ال  
 ؛نشر اإلحصاءات من جانب الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة )و( 

 الوثائق
 تقرير األمني العام  
 مؤشرات التنمية؛ )ز( 
 الوثائق

 تقرير األمني العام  
 متابعة مقررات الس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات؛ )ح( 
 الوثائق

 تقرير األمني العام  
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 .ظمة لألنشطة اإلحصائية الدوليةاملبادئ املن )ط( 
 الوثائق

 تقرير اللجنة املعنية بتنسيق األنشطة اإلحصائية  

 ).األمم املتحدةبالشعبة اإلحصائية (املسائل الربناجمية  - ٨

 . ومواعيد انعقادهالدورة األربعني للجنةلجدول األعمال املؤقت  - ٩

 الوثائق

ــد     ــشروع جـ ــضمن مـ ــة تتـ ــة العامـ ــن األمانـ ــذكرة مـ ــد مـ ــال املؤقـــت للـ ة ورول األعمـ
 للجنة األربعني

 مذكرة من األمانة العامة بشأن مشروع برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات 

 .تقرير اللجنة عن دورا التاسعة والثالثني - ١٠
 

 مقررات يوجه إليها انتباه الس -باء  
 :لجنةالاختذا يوجه انتباه الس إىل املقررات التالية اليت  - ٢

٣٨/١٠١ 
 اإلحصاءات التعليمية: ض الربنامجاستعرا

 :اللجنة اإلحصائيةإن  

إحـــصاءات مؤســـسة إحـــصاءات كنـــدا بـــشأن مـــع التقـــدير بتقريـــر ترحـــب  )أ( 
إىل مؤسسة إحصاءات كندا أن تـزود       وتطلب  علما بالتوصيات الواردة فيه،     ، وحتيط   )١(التعليم

 ؛التقريركامل مجيع األعضاء واملراقبني يف اللجنة ب

علــى إنــشاء فرقــة عمــل معنيــة بإحــصاءات التعلــيم تتكــون مــن البلــدان توافــق  )ب( 
إىل معهد اإلحصاء التابع لليونـسكو أن يقـوم بـدور اجلهـة املنظمـة               وتطلب  والوكاالت املهتمة   

 الجتماعات فرقة العمل؛

 إىل الــشعبة اإلحــصائية بــاألمم املتحــدة أن تقــوم، بالتعــاون مــع معهــد تطلــب  )ج( 
اإلحصاء التابع لليونـسكو، والبلـدان والوكـاالت املهتمـة، بإعـداد مـشروع اختـصاصات فرقـة          

 : وميكن أن تشمل االختصاصات املهام التالية.العمل وتقدميه إىل مكتب اللجنة للموافقة عليه

__________ 
 .E/CN.3/2007/2انظر  )١( 
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 ؛ املختلفةالوكاالتوزيادة استعراض وحتليل اخلربة املتراكمة للبلدان  ‘١’ 

يمي إلحصاءات التعليم يستند إىل ما يوجد حاليـا، ويناسـب    وضع إطار مفاه   ‘٢’ 
 احتياجات البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية؛

ــة التنــسيق فيمــا بــني الوكــاالت ذات الــصلة واقتــراح ترتيبــات     ‘٣’  اســتعراض آلي
جديــدة، إذا لــزم األمــر، لتفــادي ازدواج املهــام وخفــض عــبء االســتجابات  

 القطرية؛

معهـد اإلحـصاء التـابع لليونـسكو تنظـيم دورة عمـل للبلـدان               اقتراح  ترحب بـ   )د( 
 لتوفري مـدخل    ٢٠٠٧واملنظمات املهتمة بشأن إحصاءات التعليم يف أقرب وقت ممكن يف عام            

 خلطة عمل فرقة العمل؛

إىل فرقة العمل أن تضع خطة عملها، وتبدأ تنفيـذها وأن تقـدم تقريـرا               تطلب   )هـ( 
 .٢٠٠٨ام مرحليا إىل اللجنة يف ع

 
٣٨/١٠٢ 

 تعدادات السكان واملساكن 

 :اللجنة اإلحصائيةإن  

ــاين   )أ(  ــالتنقيح الث ـــلمبلترحــب ب ـــادئ والتوصيـ ــسكان  ـ ــدادات ال ــة بتع ات املتعلق
 ؛، وتعتمده وتشجع البلدان على البدء يف تنفيذه)٢(واملساكن

يــة لألمــم إصــدار نــص املبــادئ التوجيهيــة املنقحــة جبميــع اللغــات الرمستطلــب  )ب( 
 املتحدة يف أقرب وقت ممكن؛

إىل الشعبة اإلحـصائية بـاألمم املتحـدة وغريهـا مـن الوكـاالت الدوليـة                تطلب   )ج( 
زيادة املساعدة التقنية املقدمة إىل املكاتب اإلحصائية الوطنية لتعزيز القدرة الوطنية علـى تنفيـذ               

  العاملي لتعداد السكان واملساكن؛٢٠١٠برنامج عام 

مــع التقــدير بالــدعم الــذي جيــري تــوفريه للبلــدان لتنفيــذ برنــامج عــام  تــرف تع )د( 
 العــاملي بــشأن تعــدادات الــسكان واملــساكن، مــن جانــب صــندوق األمــم املتحــدة          ٢٠١٠

للــسكان، ومنظمــة الــصحة العامليــة، واللجنــة اإلحــصائية املــشتركة بــني الــدول التابعــة لرابطــة    
 .الدول املستقلة

 
__________ 

 .E/CN.3/2007/3انظر  )٢( 
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٣٨/١٠٣ 
 )٣البند  (قياس اإلعاقة

 :اللجنة اإلحصائيةإن  

 وتعــرب عــن  )٣(ترحــب بتقريــر فريــق واشــنطن املعــين بإحــصاءات اإلعاقــة       )أ( 
 ؛الفريقتقديرها لألعمال اليت اضطلع ا 

بالتقــدم احملــرز حنــو وضــع تفاصــيل جمموعــة مــن أســئلة التعــداد بــشأن تعتــرف  )ب( 
 يل لألداء واإلعاقة والصحة؛الدومنظمة الصحة العاملية اإلعاقة تستند إىل تصنيف 

 مـن  ١٢ و ١١ بالـصيغة الـواردة يف الفقـرتني    ٢٠٠٧خطـة العمـل لعـام      تؤيد   )ج( 
 :التقرير، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل ما يلي

االنتــهاء مــن حتليــل بيانــات االختبــار ووضــع اموعــة القــصرية مــن األســئلة     ‘١’ 
 املخصصة لالستعمال يف تعداد السكان؛

  يف جمموعة األسئلة؛أداء األجزاء العلوية من اجلسدمسألة  معاجلة ‘٢’ 

ــتعماهلا يف عمليــات املــسح         ‘٣’  ــن األســئلة الس ــصيلية وافيــة م ــوفري جمموعــة تف ت
 بالعينات؛

فريق واشنطن على القيام، كجزء من أنشطة املتابعة، مبساعدة البلـدان         تشجع   )د( 
  خالل التعدادات والدراسات االستقصائية؛يف تنفيذها لألسئلة املوصى ا لقياس اإلعاقة من

إىل فريق واشنطن التعاون مع منظمـة الـصحة العامليـة يف سـياق تطبيـق                تطلب   )هـ( 
باإلحـصاءات  بشأن النهوض    ومع جمموعة بودابست     التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة    

 .تعزيز التنسيق وتفادي ازدواج املواردبغية الصحية 
 

٣٨/١٠٤ 
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإحصاءات

 :اللجنة اإلحصائيةإن  

 تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت الـواردة         القائمة األساسية ملؤشـرات   تؤيد   )أ( 
يف املرفق الثاين من تقرير الشراكة املعنيـة بقيـاس تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت ألغـراض                  

 ؛)٤(التنمية
__________ 

 .E/CN.3/2007/4انظر  )٣( 
 .E/CN.3/2007/4انظر  )٤( 
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ــثين  )ب(  ــشراكة  ت ــى أعمــال ال ــرف وتعل ــادة مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة    عت بقي
 والتنمية يف بدء الشراكة اليت أصبحت مثاال للتعاون الناجح بني املنظمات الدولية؛

البلــدان علــى اســتعمال القائمــة األساســية للمؤشــرات يف بــرامج مجــع تــشجع  )ج( 
 البيانات اليت تضطلع ا؛

وتـشجع   هي جمال سريع التغري،      بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   تسلم   )د( 
قيـاس  الشراكة على مواصلة العمل لتحسني واسـتكمال قائمـة املؤشـرات، وخاصـة بـالنظر إىل                 
هــذه اســتعمال تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت يف جمــال التعلــيم، ويف احلكومــة، ومــسامهة 

هــذه وق اســتعمال تكنولوجيــا يف النمــو االقتــصادي والتنميــة االجتماعيــة، واحلــواجز الــيت تعــ ال
 ؛التكنولوجيا

الــشراكة علــى تقــدمي املــساعدة للبلــدان يف جهودهــا الراميــة إىل بنــاء   تــشجع  )هـ( 
 .قدراا بشأن مجع البيانات املتعلقة مبؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 
٣٨/١٠٥ 

 اإلحصاءات الزراعية

 :اللجنة اإلحصائيةإن  

منظمـة األغذيـة والزراعـة بـشأن اإلحـصاءات          ر  علمـا مـع التقـدير بتقريـ       حتيط   )أ( 
 ؛)٥(الزراعية

على أعمال منظمـة األغذيـة والزراعـة بـشأن قواعـد البيانـات اإلحـصائية                تثين   )ب( 
املوضــوعية يف املنظمــة وقاعــدة البيانــات اإلحــصائية القطريــة، وقاعــدة البيانــات اإلحــصائية         

ــاطق،  ــشجع املللمن ــادة حتــسني قواعــد الب  وت ــق   نظمــة علــى زي ــات هــذه، وخباصــة فيمــا يتعل يان
بالبيانات الفوقية، وشفافية مصادر البيانات، والتنسيق مع الكيانات اإلقليمية اليت تقـوم بالفعـل         

 امليدان؛ذلك جبمع البيانات يف 

اجلهود الرامية إىل اكتشاف سبل ميكن من خالهلا تنسيق خمتلف أنـشطة            تؤيد   )ج( 
ادات الزراعية والسكانية، خللق مزيد مـن التعاضـد، والفعاليـة     التعداد الوطنية، مبا يف ذلك التعد     

 والقيمة املضافة بني تلك العمليات اإلحصائية الكبرية؛

__________ 
 .E/CN.3/2007/6انظر  )٥( 
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الرأي القائل بأن اإلحصاءات الزراعية حتتاج إىل مزيـد مـن التكامـل مـع       تؤيد   )د( 
ــصادية وإحــصاءات        ــع اإلحــصاءات االقت ــصفة خاصــة م ــن اــاالت اإلحــصائية، وب ــا م  غريه

 التنمية، مع التركيز يف ذلك على النتائج؛

جبهود منظمة األغذية والزراعـة الراميـة إىل إبقـاء املكاتـب اإلحـصائية              ترحب   )هـ( 
 الوطنية على علم بعملية جتميع اإلحصاءات الزراعية واحملافظة على اشتراكها فيها؛

ــرب  )و(  ــة باإلحــصاءات الزر    تع ــة املتعلق ــدير للمــساعدة التقني ــيت  عــن التق ــة ال اعي
 املنظمة على مواصلة توفري هذه املساعدة؛وتشجع منظمة األغذية والزراعة للبلدان، توفرها 

إنــشاء فريــق حبــث معــين باإلحــصاءات املتعلقــة بالتنميــة الريفيــة ودخــل   تؤيــد  )ز( 
لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا    بـاقتراح اململكـة املتحـدة    وترحـب  األسر املعيـشية يف جمـال الزراعـة     

 ؛“واي”استضافة أول اجتماع يف مالية الش

مع تقييم منظمة األغذية والزراعة آللية االستـشارة املعنيـة باإلحـصاءات            تتفق   )ح( 
الزراعية، واالستعاضة عن الفريق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين باإلحـصاءات الزراعيـة                  

 . املعين باإلحصاءات الزراعيةبالفريق االستشاري الدويل
 

٣٨/١٠٦ 
 احلسابات القومية

 :اللجنة اإلحصائيةإن  

علــى الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة    تــثين  )أ( 
، بطريقـة    نظـام احلـسابات القوميـة       مـسألة احملـددة السـتكمال      ٤٤إلجناز التوصيات املتعلقة بالـ     

  الزمين املتفق عليه؛شراك الدوائر اإلحصائية العاملية وفقا للجدولوإلشفافة، 

جمموعـــة التوصـــيات الـــصادرة عـــن الفريـــق بـــشأن اســـتكمال نظـــام   تعتمـــد  )ب( 
علـى اللجنـة    العامل املـشترك بـني األمانـات         اليت عرضها الفريق     ١٩٩٣احلسابات القومية لعام    

ــية     ــات األساســ ــة املعلومــ ــبني يف وثيقــ ــو املــ ــى النحــ ــة علــ ــن  ”املعنونــ ــة مــ ــة الكاملــ اموعــ
يف اعتبــارات إضــافية بــشأن مخــس مــسائل علــى النحــو املــبني  إيــراد مــع “ حــدةاملو التوصــيات

ــا  - الفــرعني ثالثــا تقريــر الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين    دال مــن -جــيم وثالث
 ؛ ويف وثيقة املعلومات األساسية املتضمنة مللحقه)٦(باحلسابات القومية

__________ 
 .E/CN.3/2007/7انظر  )٦( 
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 يـتعني االعتـراف باسـتحقاقات       ضرورة وضع مبادئ توجيهية عـن مـىت       تؤكد   )ج( 
إجراء حبـوث إضـافية عـن تقـدير البحـث           واملعاش التقاعدي يف اموعة األساسية للحسابات،       

ــسلع       ــر معاجلــة ال ــار أث ــة تأخــذ يف االعتب ــادئ توجيهي ــوفري مب والتطــوير كتــشكيل رأمســايل، وت
، وتفـصيل   املخرجـات، وتـسجيل التجـارة الدوليـة    -ألغراض التجهيـز علـى حتليـل املـدخالت        

 املبادئ التوجيهية املتعلقة بالقياس املتكامل للقطاع غري الرمسي يف احلسابات القومية؛

أن يقــدم إىل مــن جديــد طلبــها للفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات تؤكــد  )د( 
، علــى أســاس املــشاورات ية لتنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة اســتراتيج ٢٠٠٨اللجنــة يف عــام 
ــة املع ــام اإلقليميـ ــودة يف عـ ــسبان خمتلـــف   ٢٠٠٧قـ ــستعملني ويأخـــذ يف احلـ ــاظري املـ ، يـــبني منـ

 مستويات تنفيذ نظام احلسابات القومية يف البلدان املختلفة؛

تفظ بإطـار نظـام احلـسابات القوميـة         هذه الصيغة املستكملة حت   علما بأن   حتيط   )هـ( 
سابات القوميـة لعـام    وعلى ذلك فهي تشجع البلدان على مواصلة تنفيذ نظـام احلـ        ١٩٩٣لعام  

 ؛١٩٩٣

من الفريق العامل املشترك بني األمانـات املعـين باحلـسابات القوميـة أن              تطلب   )و( 
دعم البلــدان يف وضــع فيمــا يتعلــق بــيتخــذ إجــراء بــشأن الــشواغل الــيت أثارــا اللجنــة وذلــك  

 القطـاع غـري   تنفيذ نظام احلسابات القومية، وإدمـاج  بشأن  استراتيجية جلمع البيانات األساسية     
 الرمسي يف احلسابات القومية وضرورة بناء القدرات لتنفيذ االستراتيجية والتوصيات؛

أمهية إعداد كتيبات وأدلة تتضمن إرشـادات تتعلـق بالتنفيـذ وزيـادة بنـاء               تربز   )ز( 
 القدرات من خالل التدريب وتقدمي املساعدة التقنية؛

ترك بــني األمانــات عــرض مــشروع  علمــا مبقتــرح الفريــق العامــل املــش  حتــيط  )ح( 
الـد األول    يف جملـدين علـى اللجنـة؛         ١٩٩٣الصيغة املستكملة لنظام احلسابات القوميـة لعـام         

يشمل جمموعـة كاملـة مـن الفـصول الـيت متثـل إطـار نظـام احلـسابات القوميـة               و ٢٠٠٨يف عام   
لتوصيـــات املعتمـدة   فيما يتعلق باتفاقيات احملاسبة، واحلـسابات، وتكامـل احلـسابات، ويـدمج ا     

يشمل تفـسريات احلـسابات وإضـافات    و ٢٠٠٩الد الثاين فــي عام     ؛ و ٤٤بشــأن املسائل الـ    
 من قبيل احلسابات الفرعية؛

من الفريق العامل املشترك بني األمانات مواصلة إبالغ اللجنـة بالتقـدم            تطلب   )ط( 
 التركيــز علــى النطــاق، والتغطيــة،  احملــرز بــشأن تنفيــذ البلــدان لنظــام احلــسابات القوميــة، مــع   

 والنوعية؛
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ــد  )ي(  ــة اآلثــار الطويلــة األجــل لنظــام        تؤي تــشكيل فريــق رفيــع املــستوى لدراس
احلسابات القومية والتغيريات املقبلة احملتملة، مع أخذ التغريات السريعة يف االقتـصاد العـاملي يف            

 والنظريـة، والقـدرة علـى مجـع         احلسبان؛ وضرورة حتقيـق التـوازن بـني احتياجـات املـستعملني،           
 واالختيار بني الصفقات املفترضـة والـصفقات املـشاهدة، ودور احلـسابات             ؛البيانات األساسية 

إىل الفريق العامل املشترك بـني األمانـات إنـشــاء          وتطلب  الفرعية مقارنة باحلسابات األساسية؛     
 . النطاق فيههــذا الفريــق الرفيــع املستوى وأن يكفل متثيال قطريا واسع

 
٣٨/١٠٧ 

 احملاسبة البيئية

 :اللجنة اإلحصائيةإن  

 تؤكـد  و )٧( االقتـصادية  -على أعمال جلنة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة            تثين   )أ( 
احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية      : احملاسـبة القوميـة   دليـل   مـستوى   على أمهية أعمـال اللجنـة يف رفـع          

ــة،  ــستوى، ٢٠٠٣املتكامل ــق      إىل م ــسائل متف ــة م ــتنادا إىل قائم ــدويل اس ــار اإلحــصائي ال  املعي
، وغـريه مـن معـايري    ١٩٩٣نظـام احلـسابات القوميـة لعـام       تنقيح   ومع أخذ االتساق مع      ،عليها

  يف االعتبار؛ةاالقتصاد الكلي املنقح

ــد  )ب(  ــن  تعتم ــة   اجلــزء األول م ــبة البيئي ــام احملاس ــاه ونظ ــصادية للمي ــار االقت  كمعي
علـى تنفيـذه يف     وتـشجع    مؤقت اعترافا بالطلب الكـبري مـن جمتمـع املـستعملني،             إحصائي دويل 

 البلدان؛

عنـدما  االقتـصادية للميـاه   واحملاسـبة البيئيـة   إعادة تقييم نظـام  تطلب إىل اللجنة    )ج( 
املــنقح إىل اللجنــة  االقتــصادية للميــاه -نظــام احملاســبة البيئيــة  : دليــل احلــسابات القوميــة يقــدم 

 معيار إحصائي دويل؛العتماده ك

إىل الــشعبة اإلحــصائية بــاألمم املتحــدة أن تــضع وتقــدم إىل اللجنــة       تطلــب  )د( 
، علـى أن تأخـذ يف       االقتـصادية للميـاه   و نظام احملاسبة البيئية     تنفيذلاإلحصائية املقبلة استراتيجية    

صاءات البيئيـة  االعتبار احلقيقة املتمثلة يف أن البلدان قـد بلغـت مراحـل خمتلفـة مـن إعـداد اإلحـ                  
  االقتصادية؛-واحملاسبة البيئية 

__________ 
 .E/CN.3/2007/9انظر  )٧( 
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أن تتـيح مـوارد كافيـة يف بـرامج عملـها            إىل  البلدان والوكاالت الدولية    تدعو   )هـ( 
نظـرا ملـا هلـذا       ٢٠٠٣ االقتـصادية املتكاملـة لعـام        -احملاسبة البيئية   : دليل احملاسبة القومية  لتنقيح  

 التنقيح من أمهية ملحة؛

إطــارا املقبلــة نــة اخلــرباء أن تــضع وتقــدم إىل اللجنــة اإلحــصائية  إىل جلتطلــب  )و( 
 االقتـصادية املتكاملـة     -احملاسبة البيئيـة    : دليل احملاسبة القومية  إلدارة املشاريع فيما يتعلق بتنقيح      

 وتقدم تقريرا عن التقدم احملرز؛ ٢٠٠٣لعام 

ــها، الت  تطلــب إىل  )ز(  ــة اخلــرباء أن تواصــل، يف حــدود واليت ــة  جلن نــسيق مــع أفرق
 االقتصادية وما يتصل ا مـن       -البحث وغريها من أفرقة اخلرباء العاملة يف جمال احملاسبة البيئية           

 إحصاءات؛

الشعبة اإلحـصائية بـاألمم املتحـدة وجلنـة اخلـرباء علـى مواصـلة تنظـيم                 تشجع   )ح( 
املنــتجني املعــين  -جنــاح مــؤمتر املــستعملني  باالســتفادة مــن  املنــتجني -مــؤمترات للمــستعملني 

 باحملاسبة يف جمال املياه وذلك فيما يتعلق باإلدارة املتكاملة للموارد املائية؛

ــة       حتــيط  )ط(  ــاملي لإلحــصاءات البيئي ــيم الع ــن التقي ــة األوىل م ــائج املرحل ــا بنت علم
 تطبيقها بالنسبة لتقييم النطـاق احلـايل والنطـاق املخطـط          وتؤكد   االقتصادية،   -واحملاسبة البيئية   

باملرحلـة  املتكاملـة يف البلـدان وترحـب        البيئية واالقتصادية   احملاسبة  : لتنفيذ دليل احملاسبة القومية   
، مــع التركيــز علــى جمــاالت املواضــيع اخلاصــة الــيت   ٢٠٠٧الثانيــة مــن التقيــيم العــاملي يف عــام  
 .حددا البلدان يف املرحلة األوىل

 
٣٨/١٠٨ 

 دوليةالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية ال

 :اللجنة االقتصاديةإن  

جلميــع األنــشطة مــع عمليــة تنفيــذ التــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد   تتفــق  )أ( 
ــصادية  ــام       االقت ــني الع ــر األم ــوجز يف تقري ــى النحــو امل ــصنيف املركــزي للمنتجــات عل ، )٨(والت

 ية للبلدان؛سيما فيما يتعلق بوضع أدلة املستعملني وجداول املقابلة وتوفري املساعدة التقن وال

 مـن التقريـر مـع       ٢٥الزمين املعروض يف الفقرة     اجلدول  إعادة النظر يف    تطلب   )ب( 
االعتــراف يف الوقــت نفــسه باحلاجــة إىل املرونــة والرغبــة يف تقــدمي مواعيــد التنفيــذ املــستهدفة    

 املقترحة؛
__________ 

 .E/CN.3/2007/10انظر  )٨( 
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أن تتـاح جـداول املقابلـة بـني التـصنيفات املنقحـة والنـسخ الـسابقة يف                  تطلب   )ج( 
 رب وقت ممكن؛أق

وتالحــظ البلــدان علــى تبــادل اخلــربات يف تنفيــذ التــصنيفات املنقحــة   تــشجع  )د( 
الرغبة اليت أبدا اهلند واليابان يف مساعدة البلدان األخرى يف عملية تنفيذ التـصنيفات املنقحـة                

 البلدان األخرى على تقدمي مساعدا؛وتشجع 

 املوحـد للمهـن الـذي عـرض يف          على مشروع هيكـل التـصنيف الـدويل       توافق   )هـ( 
 وثيقة املعلومات األساسية بوصفه معيارا مناسبا لإلحصاءات القابلة للمقارنة دوليا؛

املقترحــة للتــصنيف الــدويل   لفئــات لاحلاجــة إىل مــشروع تعــاريف   تالحــظ  )و( 
يف أواخــر عــام التــصنيف عنــدما ينظــر االجتمــاع الثالثــي األطــراف يف هيكــل  املوحــد للمهــن 

 وضرورة إتاحة التصنيف باللغات املختلفة بوصف ذلـك شـرطا أساسـيا هامـا لنجـاح       ،٢٠٠٧
 التنفيذ؛

يف العمليـة الرمسيـة للموافقـة       املقبلـة الـيت سيـضطلع ـا         علمـا بـاخلطوات     حتيط   )ز( 
 التصنيف الدويل املوحد للمهن؛على 

م العمــل الــدويل تقــدمي تقريــر عــن ذلــك إىل اللجنــة يف عــا تطلــب إىل مكتــب  )ح( 
٢٠٠٨. 

 
٣٨/١٠٩ 

 الوصول إىل البيانات اجلزئية: املسائــــل اإلداريــــة فـــي املكاتب اإلحصائية الوطنية

 :اللجنة اإلحصائيةإن  

ــالتقرير الــذي أعــده مكتــب اإلحــصاءات االســترايل   ترحــب  )أ(   )٩(مــع التقــدير ب
ئية والوصــول إىل البيانــات حمــددا املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بــإدارة الــسرية اإلحــصا  

 اجلزئية؛

على اموعة املقترحة من املبادئ واملبادئ التوجيهية، مع إبراز األمهيـة           توافق   )ب( 
 القصوى لضمان السرية واحملافظة على ثقة اجلماهري؛

__________ 
 .E/CN.3/2007/12انظر  )٩( 
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أنه من الالزم أن جتد املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة التـوازن الـسليم بـني                 تسلم   )ج( 
كـذلك  وتـسلم    البيانات اجلزئية بالنسبة للتحليل اإلحصائي ومحايـة الـسرية،           أمهية الوصول إىل  

 باحلاجة إىل تدريب خمصص يف هذا الشأن؛

بأن النجاح يف إدارة السرية اإلحصائية والوصول إىل البيانات اجلزئيـة           تعترف   )د( 
ت قانونيــة يتوقــف علــى تعــداد ســكان البلــد، ونــضج النظــام اإلحــصائي للبلــد، ووجــود ترتيبــا 

حلماية اخلصوصية، وتوفري قواعد لتنظيم الوصول إىل البيانـات ومـا إذا كـان ذلـك مقبـوال مـن                    
 الناحية الثقافية حبيث ال يكون له تأثري سليب على التعاون يف مجع البيانات اإلحصائية؛

أنه مثة عدد من الوكاالت الدولية وغريهـا مـن املؤسـسات تعمـل              تالحظ  وإذ   )هـ( 
 :بياناتكوديع لل

أن البلدان حتتفظ مبلكية البيانـات املقدمـة منـها وبـالتحكم يف الوصـول               تؤكد   ‘١’ 
 إليها؛

ضرورة زيادة الشفافية يف السياسات املنظِّمة إلتاحة البيانات من جانـب           تربز   ‘٢’ 
 الوديع؛

علــى إجــراء تــشاور مالئــم بــني البلــدان واجلهــات الــيت تعمــل كوديــع تــشجع  ‘٣’ 
  على الوصول إىل البيانات؛بشأن املوافقة

إىل الـــشعبة اإلحـــصائية بـــاألمم املتحـــدة أن جتمـــع وتتـــيح أفـــضل       تطلـــب  )و( 
املمارسات املتعلقة بإدارة السرية اإلحصائية والوصول إىل البيانات اجلزئية، واملـساعدة يف بنـاء              

ــة، فـــضال عـــن تعزيـــز امل    ــة مبمارســـات الوصـــول إىل البيانـــات اجلزئيـ كاتـــب القـــدرات املتعلقـ
اإلحصائية الوطنية من الناحية املؤسسية إلجراء بعض البحوث الداخلية، وحيثما ينطبق ذلـك،             

 .بالتعاون مع دوائر البحوث
 
٣٨/١١٠ 

 مؤشرات التنمية

 :اللجنة اإلحصائيةإن  

باألعمـال الـيت اضـطلع ـا فريـق التنـسيق املـشترك بـني الوكــاالت يف         ترحـب   )أ( 
، فـضال عـن التحـسينات    )١٠( املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة     وفريق اخلرباء  جمال البيئة 

__________ 
 .E/CN.3/2007/13انظر  )١٠( 
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اليت أُجريت فيما يتعلق باملوقع الشبكي وقاعـدة البيانـات املتعلقـة مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة                  
 لأللفية، مبا يف ذلك طريقة عرضها وهيكلها؛

تقـدم احملـرز    بضرورة استمرار التحسني يف اإلحـصاءات الالزمـة لتتبـع ال          تسلم   )ب( 
 حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛

علـى ضـرورة حتويـل بعـض األنـشطة العامليـة إىل أنـشطة إقليميـة حبيـث                   تشدد   )ج( 
 تستطيع البلدان تبادل خرباا على الصعيد اإلقليمي؛

إىل الشعبة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة، واللجـان اإلقليميـة وغريهـا مـن        تطلب   )د( 
 :ولية، تقدمي املساعدة للبلدان يف جمالني رئيسيني مهاالوكاالت الد

متكينها من متلّك البيانات واملنهجيات الالزمة لرصد اإلجنازات علـى الـصعيد             ‘١’ 
 القطري حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛

جمموعة بيانات موحـدة للمـستعملني      من أجل توفري    تسهيل وضع آلية منسقة      ‘٢’ 
 لية؛والوكاالت الدو

تأكيد اهتمامها باحلاجة إىل حتسني االتصاالت بني البلدان والوكـاالت          تكرر   )هـ( 
 الدولية، فضال عن داخل النظم اإلحصائية القومية بشأن جتميع املؤشرات؛

املنظمات الدوليـة علـى اسـتعمال البيانـات اإلحـصائية الوطنيـة بـشكل         تشجع   )و( 
وتطلـب  إال يف حاالت عـدم تـوفر البيانـات الوطنيـة؛            أكثر مشوال، وعلى عدم إنتاج التقديرات       

ــة          ــام املتعلق ــشر األرق ــل ن ــدان قب ــع البل ــشاورات م ــل إجــراء امل ــة أن تكف إىل الوكــاالت الدولي
 .باألهداف اإلمنائية الدولية، وخباصة فيما يتعلق بالقيم املفترضة للبيانات الناقصة

 
٣٨/١١١ 

 بناء القدرات اإلحصائية

 :يةاللجنة اإلحصائإن  

ترحـــب بتقريـــر األمـــني العـــام بـــشأن تعزيـــز القـــدرات الوطنيـــة يف جمـــال          )أ( 
 مع توصياته بشأن اخلطوات املقبلة؛ وتتفق )١١(اإلحصاءات

__________ 
 .E/CN.3/2007/14انظر  )١١( 
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بــأن التنــسيق بــني املــاحنني مــن األمهيــة مبكــان وأنــه ينبغــي زيــادة تعزيــز   تــسلم  )ب( 
سيق مبــادرات املــساعدات التنــسيق باالســتفادة علــى حنــو تــام مــن اآلليــات القائمــة بالفعــل لتنــ 

 الدولية؛

إىل جلنة تنسيق األنـشطة اإلحـصائية والـشراكة يف اإلحـصاء مـن أجـل                تطلب   )ج( 
 ما إذا كان يلزم إنشاء آليـة جديـدة لزيـادة تعزيـز        االتنمية يف القرن احلادي والعشرين أن تدرس      

 ءات؛التنسيق الكتساب أكرب قدر من الفعالية والدعوة لتمويل احلكومات اإلحصا

على أن أنشطة بناء القدرات اليت تـضطلع ـا الوكـاالت الدوليـة علـى                تشدد   )د( 
الصعيد القطري ينبغي أن تكون القوة الدافعة هلا هي الطلب ولـيس العـرض، وأنـه ينبغـي ألي                   
ــاء قــدرا علــى إنتــاج        مــساعدة تــوفر للبلــدان أن يكــون هلــا منظــور طويــل األمــد بالنــسبة لبن

 بطريقــة مــستدامة بــدال مــن اتبــاع ــج خمــصص يقتــصر علــى إجيــاد حلــول      البيانــات الالزمــة
 األجل؛ قصرية

أن يـــويل مجيـــع أصـــحاب املـــصلحة، وال ســـيما املنظمـــات الدوليـــة،  تطلـــب  )هـ( 
ــرار    ــار الواجــب لق ــساالعتب ــاعي  ال ــصادي واالجتم ــدرة   ٢٠٠٦/٦ االقت ــز الق ــق بتعزي  املتعل

 اإلحصائية؛

حة إىل تقدمي املساعدة للبلـدان يف إنـشاء آليـة للتنـسيق          تأكيد احلاجة املل  تكرر   )و( 
أن تقتــرح  املتحــدة األممإىل الــشعبة اإلحــصائية بــ وتطلــب داخــل النظــام اإلحــصائي الــوطين،  
 مبادئ توجيهية لتحسني التنسيق؛

ــاحنني يف اجتمــاع     ترحــب  )ز(  ــاالعتراف الواســع النطــاق مــن جانــب جمتمــع امل ب
عين باإلدارة من أجل حتقيق نتـائج التنميـة، باحلاجـة امللحـة إىل زيـادة             املائدة املستديرة الثالث امل   

 التمويل فيما يتعلق بإعداد اإلحصاءات؛

،  املتحـدة  األممباملبادرات اجلارية اليت تضطلع ا الشعبة اإلحـصائية بـ         ترحب   )ح( 
طة التنفيذيـة   واللجان اإلقليمية وغريها من الوكاالت الدولية، لتحقيق زيـادة التنـسيق يف األنـش             

 .على الصعيد القطري
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٣٨/١١٢ 

 برنامج املقارنات الدولية
 

 :اللجنة اإلحصائيةإن  

عن تقديرها للتقدم الكـبري احملـرز يف اجلولـة الراهنـة لربنـامج املقارنـات                تعرب   )أ( 
للبنـك الـدويل، واملنـسقني    للمقارنـات الدوليـة التـابع    ؛ وأثنـت علـى املكتـب العـاملي        )١٢(الدولية

قليميني وغري ذلك من املؤسسات املـشتركة ملـا تبذلـه مـن جهـود مـشتركة مـع اقتـرام مـن                       اإل
 مـن املقارنـات العامليـة لتكـافؤ القـوة الـشرائية الـيت تـستند إىل منهجيـة               ٢٠٠٥إجناز جولة عـام     

 ونوعية بيانات حمسنني؛

ــائم بــني   البالتعــاون ترحــب  )ب(  ــع املــستوى الق ــسقي التعــاون  ١٤٤رفي ــدا ومن  بل
 لمناطق املعنية من املشتركني يف املشروع؛ل

 لبيانـات مـستوى األسـعار       ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلولعلما مبواعيد النشر يف     حتيط   )ج( 
 بالنــسبة لكامــل ٢٠٠٧ديــسمرب /اســتهالك األســر املعيــشية، ويف شــهر كــانون األول باملتعلقــة 

 نتائج الناتج احمللي اإلمجايل؛

 أقـصى منفعـة مـن النتـائج العامليـة بإشـراك             البنك الدويل على أن يـستمد     حتث   )د( 
املــستعملني فعليــا لزيــادة تفهمهــم للنتــائج، وممــا يــؤدي إىل زيــادة وعــيهم بثــراء البيانــات الــيت     
أنتجها املشروع وتعزيز اموعـة املختلفـة مـن االسـتعماالت التحليليـة واالسـتعماالت املتعلقـة           

 ؛ةيبسياسات العمل لبيانات برنامج املقارنات الدول

ــة      حتــيط  )هـ(  ــة املقبل ــأن متــضي اجلول ــه مــن اهتمــام ب ــا أعــرب عن ــامج علمــا مب لربن
ــة  ــة الراهنــة، وأن جيــري    املقارنــات الدولي ــة حبيــث ال يفقــد مــا اســتثمر يف اجلول بــسرعة معقول

التوفيق بني برنامج املقارنـات الدوليـة وجمموعـة بيانـات الـرقم القياسـي ألسـعار املـستهلك إىل                     
 ن؛أقصى حد ممك

علـى إنـشاء فريـق مـن أصـدقاء الـرئيس لتقيـيم الربنـامج احلـايل لربنـامج                 توافق   )و( 
املقارنات الدوليـة فيمـا يتعلـق بنطاقـه وأنـشطته، وتقـدمي اقتـراح بـشأن مـدى استـصواب عقـد                       

مع أخـذ الـدروس املـستفادة مـن التقيـيم يف االعتبـار وتقـدمي تقريـر عـن                    للربنامج  جولة جديدة   
 ؛٢٠٠٨ عام ذلك إىل اللجنة يف

__________ 
 .E/CN.3/2007/15انظر  )١٢( 
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البنك الدويل وشركاءه الدوليني علـى الـسعي احلثيـث للحـصول علـى      تشجع   )ز( 
متويل حىت ميكنهم احملافظة على القدرة األساسية الـيت جـرى بناؤهـا يف اجلولـة الراهنـة لربنـامج                    

 .املقارنات الدولية
 

٣٨/١١٣ 

  املتحدةاألممالشعبة اإلحصائية ب: املسائل الربناجمية

 األمملجنة علما بالتقرير الـشفوي الـذي عرضـه مـدير الـشعبة اإلحـصائية بـ                أحاطت ال  
 ووافقـت علـى التغـيريات      )١٣(فيما يتعلق باألنشطة واخلطط واألولويات الراهنة للـشعبة       املتحدة  

 :٢٠٠٦/٢٠٠٧الشعبة لعام التالية يف برنامج عمل 

 برسـائل  ملتحـدة  ااألمماالستعاضة عن الرسالة اإلخباريـة للـشعبة اإلحـصائية بـ          ‘١’ 
 مـن املعلومـات     اإخبارية متعددة تركز على جماالت فنيـة خمتلفـة، وتـوفر مزيـد            

 احملددة اهلدف للزمالء يف مجيع أحناء العامل؛

تأجيـــل الـــدليل املتعلـــق بإحـــصاءات النفايـــات إىل الـــدورة الربناجميـــة للفتـــرة    ‘٢’ 
٢٠٠٩-٢٠٠٨. 

 
  ٣٨/١١٤ 

 ٢٠١٠-٢٠٠٧ للفترة املتعدد السنواتاللجنة برنامج عمل   

 )١٤(٢٠١٠-٢٠٠٧برنامج عملـها املتعـدد الـسنوات للفتـرة          مشروع  اللجنة  اعتمدت   
 .بصيغته املعدلة شفويا

  ٣٨/١١٥ 

  اليت نظرت فيها اللجنة اإلحصائية يف دورا الثامنة والثالثنيالوثائق  

ــت معروضــة عل        ــيت كان ــة ال ــارير التالي ــا بالتق ــصادية علم ــة االقت ــا يف أحاطــت اللجن يه
 :الثامنة والثالثني دورا

 .(E/CN.3/2007/8) )١٥(تقرير األمني العام عن اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة 

__________ 
 .٣انظر الفصل الرابع، الفقرة  )١٣( 
 .A/CN.3/2007/29انظر  )١٤( 
 )١٥( E/CN.3/2007/8. 
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 .)١٦(تقرير األمني العام عن إحصاءات اهلجرة 

تقريـر الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين              مذكرة من األمـني العـام حييـل ـا            
 .)١٧(بإحصاءات الصحة

 .)١٨(ألمني العام عن اإلحصاءات الصناعيةتقرير ا 

 .)١٩(تقرير األمني العام عن إحصاءات جتارة التوزيع 

 .)٢٠(تقرير فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقةمذكرة من األمني العام حييل ا  

تقريـر الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين              مذكرة من األمـني العـام حييـل ـا            
 .)٢١(قةبإحصاءات الطا

تقريـــر صـــندوق النقـــد الـــدويل عـــن فرقـــة العمـــل املـــشتركة بـــني الوكـــاالت املعنيـــة    
 .)٢٢(باإلحصاءات املالية

تقريـر الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين              مذكرة من األمـني العـام حييـل ـا            
 .)٢٣(بإحصاءات األسعار

مـل جلنـة تنـسيق األنـشطة        تقريـر األمـني العـام عـن ع        مذكرة من األمني العام حييـل ـا          
 .)٢٤(اإلحصائية

لشراكة يف اإلحصاء من أجل التنمية يف القـرن         ا تقريرمذكرة من األمني العام حييل ا        
 .)٢٥(احلادي والعشرين

__________ 
 )١٦( E/CN.3/2007/16. 
 )١٧( E/CN.3/2007/17. 
 )١٨( E/CN.3/2007/18. 
 )١٩( E/CN.3/2007/19. 
 )٢٠( E/CN.3/2007/20. 
 )٢١( E/CN.3/2007/21. 
 )٢٢( E/CN.3/2007/22. 
 )٢٣( E/CN.3/2007/23. 
 )٢٤( E/CN.3/2007/24. 
 )٢٥( E/CN.3/2007/25. 
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شتركة لتبـادل البيانـات   املـ علنيـة  العـايري  املتقريـر عـن   مذكرة من األمني العـام حييـل ـا           
 .)٢٦(والبيانات الفوقية وتقامسها

رة مــن األمــني العــام عــن مقــررات الــس االقتــصادي واالجتمــاعي املتعلقــة          مــذك 
 .)٢٧(بالسياسات واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية

بـاألمم  برنـامج العمـل للـشعبة اإلحـصائية         مـشروع   مذكرة من األمانـة العامـة تتـضمن          
 .)٢٨(٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني املتحدة 

__________ 
 )٢٦( E/CN.3/2007/26. 
 )٢٧( E/CN.3/2007/27. 
 )٢٨( E/CN.3/2007/28. 
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 الفصل الثاين
 ت فيهاوالببنود للمناقشة   

 
 اإلحصاءات التعليمية: استعراض الربامج -ألف  

يف جلـــستيها األوىل والـــسادسة أعماهلـــا مـــن جـــدول ) أ (٣نظـــرت اللجنـــة يف البنـــد  - ١
وكان معروضا علـى اللجنـة مـذكرة        . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢فرباير و   / شباط ٢٧املعقودتني يف   

اإلحـــصاءات التعليميـــة  مؤســـسة إحـــصاءات كنـــدا عـــنمـــن األمـــني العـــام حييـــل ـــا تقريـــر  
(E/CN.3/2007/2). 

 .فرباير، أدىل ممثل كندا ببيان استهاليل/ شباط٢٧ويف اجللسة األوىل، املعقودة يف  - ٢

ويف اجللــسة نفــسها أدىل ببيانــات ممثلــو فنلنــدا، كوبــا، االحتــاد الروســي، مجهوريــة          - ٣
عــن اســتراليا ونيوزيلنــدا راقبــون وامل،  األمريكيــةأوكرانيــا، الواليــات املتحــدة، كوريــا، اليابــان

 .وقد أدىل املراقب عن فلسطني أيضا ببيان. والنرويج

أدىل ببيــان أيــضا ممــثال منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم  يف اجللــسة األوىل أيــضا و - ٤
ــة   ــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول ــة   . والثقاف ــان عــن املفوضــية األوروبي ـــبيانني املراقب وأدىل ب

 . التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديومنظمة

وممثـل كنـدا   بـاألمم املتحـدة   مدير الشعبة اإلحـصائية  وأجاب الرئيس ذاا  ويف اجللسة    - ٥
 .عن النقاط اليت أُبديت وأدىل مدير الشعبة اإلحصائية مبالحظات ختامية

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة   

مــارس ورقــة / آذار٢الــسادسة، املعقــودة يف كــان معروضــا علــى اللجنــة يف جلــستها   - ٦
 . أعماهلامن جدول) أ (٣اللجنة حتت البند لتعتمده مقرر مشروع قدمها املقرر تتضمن 

مــشروع ويف اجللــسة نفــسها، يف أعقــاب بيــان أدىل بــه ممثــل كنــدا، اعتمــدت اللجنــة    - ٧
 ).٣٨/١٠١انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر (املعدلة خالل املناقشة بصيغته املقرر 

 
 تعدادات السكان واملساكن -باء  

ــد   - ٨ ــة يف البن ــسادسة  أعماهلــا مــن جــدول  ) ب (٣نظــرت اللجن ــستيها األوىل وال يف جل
وكـان معروضـا عليهـا تقريـر األمـني      . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢فرباير و   / شباط ٢٧املعقودتني يف   

 .(E/CN.3/2007/3)املساكن العام عن تعدادات السكان و
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فربايـــر أدىل رئـــيس فـــرع اإلحـــصاءات  / شـــباط٢٧ويف اجللـــسة األوىل، املعقـــودة يف  - ٩
، وممثـــل كنـــدا ببيـــانني للـــشعبة اإلحـــصائية بـــاألمم املتحـــدةالدميغرافيـــة واالجتماعيـــة، التـــابع 

 .استهالليني

ــسة  - ١٠ ــضايف اجللـ ــصني وأ  األوىل أيـ ــا والـ ــو كوبـ ــات ممثلـ ــا  ، أدىل ببيانـ ــا وهنغاريـ وكرانيـ
عــن بــريو ومــصر وســورينام ولبنــان واملراقبــون ومجهوريــة كوريــا وجامايكــا واململكــة املتحــدة 

 .والنيجر ونيوزيلندا واملغرب ومدغشقر

أدىل ببيانات ممثلـو منظمـة الـصحة العامليـة، وصـندوق األمـم املتحـدة              يف اجللسة ذاا    و - ١١
 .ملراقب عن رابطة الدول املستقلةاوللسكان واللجنة االقتصادية ألفريقيا، 

ــضا  و - ١٢ ــسة األوىل أي ــشعبة اإلحــصائية   يف اجلل ــدير ال ــاألمم املتحــدة  أدىل م مبالحظــات ب
 .ختامية

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

مــارس، ورقــة / آذار٢كــان معروضــا علــى اللجنــة يف جلــستها الــسادسة، املعقــودة يف  – ١٣
 . أعماهلامن جدول) ب (٣اللجنة حتت البند تعتمده ل مشروع مقررقدمها املقرر تتضمن 

ويف اجللــسة نفــسها، عقــب بيــانني أدىل مــا ممثــل اململكــة املتحــدة واملراقــب عــن           - ١٤
 ).٣٨/١٠٢انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر (املقرر مشروع سورينام، اعتمدت اللجنة 

 
 قياس اإلعاقة -جيم  

ــد   - ١٥ ــة يف البن ــا مــن جــدول  ) ج (٣نظــرت اللجن ــسادسة  أعماهل ــة وال ــستيها الثاني يف جل
وكـان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن          . ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢فربايـر و    / شباط ٢٧املعقودتني يف   

 .(E/CN.3/2007/4)األمني العام حييل ا تقرير فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقة 

أدىل ممثــل الواليــات املتحــدة ببيــان فربايــر، / شــباط٢٧ويف اجللــسة الثانيــة املعقــودة يف  - ١٦
 .استهاليل

ــران اإلســالمية       - ١٧ ــة إي ــان ومجهوري ــدا والياب ــو كن ــات ممثل ــسة نفــسها، أدىل ببيان ويف اجلل
واملراقبون عن الفلبني وإيطاليا واسـتراليا وأيرلنـدا واملغـرب ومـصر اجلزائـر والنيجـر وبوتـسوانا                  

 .وأدىل املراقب عن فلسطني أيضا ببيان. واهلند

 .، أدىل ممثل منظمة العمل الدولية ببيانالثانية أيضاويف اجللسة  - ١٨

 .مبالحظات ختاميةباألمم املتحدة ، أدىل مدير الشعبة اإلحصائية ذااويف اجللسة  - ١٩
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 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

مــارس ورقــة / آذار٢كــان معروضــا علــى اللجنــة يف جلــستها الــسادسة، املعقــودة يف    - ٢٠
 . أعماهلامن جدول) ج (٣اللجنة حتت البند لتعتمده مقرر مشروع مها املقرر تتضمن قد

انظـر الفـصل األول، الفـرع بـاء،     (املقرر مشروع ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة   - ٢١
 ).٣٨/١٠٣املقرر 

 
 إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -دال  

يف جلــستيها الثانيــة والــسادسة، أعماهلــا ن جــدول مــ) دال (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد  - ٢٢
وكـان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن          . ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢فربايـر و    / شباط ٢٧املعقودتني يف   

ــاس تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت       ــة بقي ــشراكة املعني ــر ال األمــني العــام حييــل ــا تقري
 .(E/CN.3/2007/5)ألغراض التنمية 

ــسة الثانيــ  - ٢٣ ــودة يف ويف اجلل ــل مــؤمتر األمــم املتحــدة   / شــباط٢٧ة، املعق ــر، أدىل ممث فرباي
 .للتجارة والتنمية ببيان استهاليل

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلـو اليابـان، فنلنـدا، كوبـا، كنـدا، مجهوريـة إيـران                    - ٢٤
واملغـرب  عن مصر واجلمهوريـة الدومينيكيـة   واملراقبون اإلسالمية، كولومبيا، مجهورية كوريا،  

 .وإسبانيا ورواندا وأستراليا واهلند

 .أدىل ممثل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ببيانيف اجللسة الثانية أيضا و - ٢٥

أدىل ببيانـــات املراقبـــون عـــن منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان يف اجللـــسة ذاـــا و - ٢٦
جمــال اإلحــصاء، ورابطــة أمريكــا الالتينيــة  االقتــصادي، واملعهــد العــريب للتــدريب والبحــث يف  

 .للتكامل

ــضا   و - ٢٧ ــة أي ــسة الثاني ــشعبة اإلحــصائية   يف اجلل ــدير ال ــاألمم املتحــدة  أدىل م مبالحظــات ب
 .ختامية

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة   

مــارس ورقــة / آذار٢كــان معروضــا علــى اللجنــة يف جلــستها الــسادسة، املعقــودة يف    - ٢٨
 . أعماهلامن جدول) د (٣اللجنة حتت البند مشروع مقرر لتعتمده  تتضمن مقدمة من املقرر
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ويف اجللسة نفسها، عقب بيانني أدىل ما ممـثال كوبـا ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة                    - ٢٩
انظـر الفـصل األوىل،     ( املعدلة خالل املناقشة     مشروع املقرر، بصيغته  والتنمية، اعتمدت اللجنة    

 ).٣٨/١٠٤الفرع باء، املقرر 
 

 اإلحصاءات الزراعية -هاء  
ــد    - ٣٠ ــة يف البن ـــ (٣نظــرت اجلن ــن جــدول  ) ه ــا م ــسادسة   أعماهل ــة وال ــستيها الثاني يف جل

وكـان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن          . ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢فربايـر و    / شباط ٢٧املعقودتني يف   
  اإلحـصاءات الزراعيـة     بشأن ألغذية والزراعة األمم املتحدة ل  األمني العام حييل ا تقرير منظمة       

(E/CN.3/2007/6). 

فرباير، أدىل ممثـل منظمـة األغذيـة والزراعـة          / شباط ٢٧ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف       - ٣١
 .التابعة لألمم املتحدة ببيان استهاليل

ــدا    - ٣٢ ــو هولن ــات ممثل ــسها، أدىل ببيان ــسة نف ــان وويف اجلل ــدا والياب  اململكــة املتحــدة  وفنلن
ــات املتحــدة  ووســياالحتــاد الرو ــا واملكــسيك والوالي ــا وأوكراني ــدا وأملاني ــا والــصني وكن  كوب
 أوغنـدا  وإيطاليـا  واملغـرب  و الربازيل و تركيا و استراليا و رواندا، املراقبني عن الفلبني   و موريتانياو
 .وأدىل املراقب عن فلسطني أيضا ببيان. بريو وكازاخستان واهلند ومالوي ومنغولياو

ــسة  - ٣٣ ــضا اويف اجلل ــة أي ــاون      لثاني ــة التع ــة ومنظم ــن املفوضــية األوروبي ــان ع ، أدىل املراقب
 .والتنمية يف امليدان االقتصادي ببيانني

 .مبالحظات ختاميةباألمم املتحدة أدىل مدير الشعبة اإلحصائية اجللسة ذاا يف و - ٣٤
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 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

مــارس ورقــة / آذار٢دسة، املعقــودة يف كــان معروضــا علــى اللجنــة يف جلــستها الــسا   - ٣٥
 . أعماهلامن جدول) هـ (٣اللجنة حتت البند لتعتمده مقرر مشروع قدمها املقرر تتضمن 

انظـر الفـصل األول، الفـرع       (املقـرر   مـشروع   ويف اجللسة نفسها اعتمدت اللجنة       - ٣٦
 ).٣٨/١٠٥باء، املقرر 

 
 احلسابات القومية -واو  

يف جلساا الثانية والثالثـة والـسادسة   أعماهلا من جدول  ) و (٣ند  نظرت اللجنة يف الب    - ٣٧
وكـان معروضـا عليهـا مـذكرة     . ٢٠٠٧مـارس  / آذار٢فربايـر و  / شباط٢٨ و ٢٧املعقودة يف  

من األمني العام حييل ا تقرير الفريق العامل املشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات القوميـة                   
(E/CN.3/2007/7). 

ــودة يف   ويف ا - ٣٨ ــة، املعق ــسة الثاني ــرع اإلحــصاءات    / شــباط٢٧جلل ــيس ف ــر، أدىل رئ فرباي
ــصادية  ــاألمم املتحــدة    االقت ــشعبة اإلحــصائية ب ــابع لل ــانني    الت ــدويل ببي ــد ال ــل صــندوق النق وممث
 .استهالليني

 .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل كندا ببيان - ٣٩

 ير، أدىل ببيانات ممثلو الواليات املتحـدة      فربا/ شباط ٢٨ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف       - ٤٠
 اململكـة املتحـدة    و أوكرانيـا  و هولنـدا  و الـصني  و أملانيا و كوبا و االحتاد الروسي  و جنوب أفريقيا و
ــانو ــسا والياب ــا وفرن ــا  وجامايك ــن الكــامريون  وموريتاني ــراقبني ع ــبني وياســســانت لو وامل  الفل
 باكـستان  وسويـسرا  واهلنـد  وسـلوفينيا  و غانـا  و الربازيـل  و أستراليا و العراق و النرويج و الدامنركو
 .وأدىل املراقب عن فلسطني أيضا ببيان. نيوزيلنداو

ــا، مــؤمتر األمــم         - ٤١ ــة االقتــصادية ألفريقي ــات ممثلــو اللجن ــسة نفــسها، أدىل ببيان ويف اجلل
ــدويل،       ــة، صــندوق النقــد ال ــة، منظمــة التجــارة العاملي ــان املتحــدة للتجــارة والتنمي عــن واملراقب

 .صرف املركزي األورويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديامل

 . مبالحظات ختامية باألمم املتحدةأدىل مدير الشعبة اإلحصائيةيف اجللسة الثانية و - ٤٢
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

، كــان معروضــا علــى اللجنــة ورقــة  مــارس/آذار ٢ويف اجللــسة الــسادسة املعقــودة يف  - ٤٣
 . أعماهلامن جدول) و (٣حتت البند لتعتمده اللجنة  مشروع مقررقدمها املقرر تتضمن 
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ويف اجللــسة نفــسها، عقــب بيانــات أدىل ــا ممثلــو أملانيــا والواليــات املتحــدة وفنلنــدا،   - ٤٤
، بصيغته املعدلة خـالل املناقـشة       مشروع املقرر عن املغرب والعراق، اعتمدت اللجنة      واملراقبان  

 ).٣٨/١٠٦لفصل األول، الفرع باء، املقرر انظر ا(
 

 اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة -زاي  
ــد    - ٤٥ ــة يف البن ــن جــدول  ) ز (٣نظــرت اللجن ــا م ــسادسة   أعماهل ــة وال ــستني الثالث يف اجلل

وكـان معروضـا عليهـا تقريـر األمـني        . ٢٠٠٧مارس  /آذار ٢و  فرباير  /شباط ٢٨املعقودتني يف   
 ).E/CN.3/2007/8(قتصادية املتكاملة العام عن اإلحصاءات اال

، أدىل رئـــيس فـــرع اإلحـــصاءات فربايـــر/شـــباط ٢٨ويف اجللـــسة الثالثـــة املعقـــودة يف  - ٤٦
 . ، ببيان استهاليل التابع للشعبة اإلحصائية باألمم املتحدةاالقتصادية

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة

، بتقريـر األمـني    فربايـر /شـباط  ٢٨دة يف   أحاطت اللجنة علما يف جلستها الثالثة، املعقو       - ٤٧
انظــر الفــصل األول، الفــرع ) (E/CN.3/2007/8(العــام عــن اإلحــصاءات االقتــصادية املتكاملــة  

 ).٣٨/١١٥باء، املقرر 
 

 احملاسبة البيئية -حاء  
يف جلساا الثالثة والرابعة الـسادسة      أعماهلا  من جدول   ) ح (٣نظرت اللجنة يف البند      - ٤٨

وكــان معروضــا عليهــا مــذكرة مــن  . ٢٠٠٧مــارس /آذار ٢و فربايــر /شــباط ٢٨يف املعقــودة 
ــة       ــر جلنــ ــا تقريــ ــل ــ ــام حييــ ــني العــ ــاألمــ ــة   اخلــ ــبة البيئيــ ــة باحملاســ  االقتــــصادية -رباء املعنيــ

)E/CN.3/2007/9.( 

ــسة الثالثــة، املعقــودة يف    - ٤٩ ــر/شــباط ٢٨ويف اجلل ، أدىل رئــيس فــرع اإلحــصاءات   فرباي
 .، وممثل أملانيا ببيانني استهالليني للشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة التابعاالقتصادية

 اململكـة املتحـدة   وكوبـا  وكنـدا  وفنلندا وويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو الصني   - ٥٠
ــاو ــدة  وأوكرانيــ ــات املتحــ ــن  الواليــ ــون عــ ــتراليا واملراقبــ ــرب وأســ ــا واملغــ ــرويج وإيطاليــ  النــ

 .ديفوار وكوت

وأدىل املراقـب عـن     . سة الرابعـة أدىل ببيـانني ممثـل أملانيـا واملراقـب عـن النيجـر               ويف اجلل  - ٥١
 .فلسطني أيضا ببيان
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ــصادي       - ٥٢ ــدان االقتـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــثال منظمـ ــسها، أدىل ممـ ــسة نفـ ويف اجللـ
 .واملفوضية األوروبية ببيانني

مبالحظــات بــاألمم املتحــدة  ، أدىل ممثــل الــشعبة اإلحــصائية الرابعــة أيــضاويف اجللــسة  - ٥٣
 .ختامية

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة

، كــان معروضــا علــى اللجنــة ورقــة  مــارس/آذار ٢يف اجللــسة الــسادسة، املعقــودة يف   - ٥٤
 . أعماهلامن جدول) ح (٣اللجنة حتت البند لتعتمده  مشروع مقررقدمها املقرر تتضمن 

انظـر الفـصل األول، الفـرع بـاء،     (املقرر ع مشروويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة   - ٥٥
 ).٣٨/١٠٧املقرر 

 
 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية -طاء  

ــة يف البنــد   - ٥٦ ــسادسة  أعماهلــا مــن جــدول ) ط (٣نظــرت اللجن يف جلــستيها الرابعــة وال
مـني  وكـان معروضـا عليهـا تقريـر األ      . ٢٠٠٧مارس  /آذار ٢و  فرباير  /شباط ٢٨املعقودتني يف   

ومـذكرة مـن األمـني      ) E/CN.3/2007/10(العام عن التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية       
ــدويل     ــر مكتــب العمــل ال ــا تقري  ــل ــام حيي ــدويل املوحــد للمهــن   الع ــصنيف ال   عــن حتــديث الت

)E/CN.3/2007/11.( 

ن اسـتهاليل   ، استمعت اللجنة إىل بيـا     فرباير/شباط ٢٨ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف       - ٥٧
، الـذي   التـابع للـشعبة اإلحـصائية بـاألمم املتحـدة     أدىل به رئـيس فـرع اإلحـصاءات االقتـصادية     

 .E/CN.3/2007/10عرض الوثيقة 

أدىل ببيانــات ممثلــو اليابــان وهنغاريــا ومجهوريــة كوريــا وكوبـــا،       يف اجللــسة ذاــا   و - ٥٨
 .املراقبان عن نيوزيلندا واهلندو

 .أدىل املراقب عن املفوضية األوروبية ببيانة أيضا رابعيف اجللسة الو - ٥٩

 .موجزا للمناقشاتباألمم املتحدة قدم مدير الشعبة اإلحصائية يف اجللسة ذاا و - ٦٠

، اســتمعت اللجنــة إىل بيــان اســتهاليل أدىل بــه ممثــل منظمــة  الرابعــة أيــضاويف اجللــسة  - ٦١
 .E/CN.3/2007/11العمل الدولية الذي عرض الوثيقة 

 .أدىل املراقب عن أستراليا ببيانيف اجللسة ذاا و - ٦٢
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ــشعبة اإلحــصائية  يف اجللــسة الرابعــة أيــضا  و - ٦٣ ــاألمم املتحــدة  أدىل مــدير ال مبالحظــات ب
 .ختامية

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة

، ورقــة مــارس/آذار ٢كــان معروضــا علــى اللجنــة يف جلــستها الــسادسة، املعقــودة يف  - ٦٤
 . أعماهلامن جدول) ط (٣اللجنة حتت البند لتعتمده مقرر مشروع املقرر تتضمن مقدمة من 

ويف اجللــسة نفــسها، عقــب بيــان أدىل بــه املراقــب عــن أســتراليا، اعتمــدت اللجنــة          - ٦٥
ــشروع املقــرر  ــشة    م ــصيغته املعدلــة خــالل املناق ــرع بــاء، املقــرر     (، ب انظــر الفــصل األول، الف

٣٧/١٠٨.( 
 

 الوصول إىل البيانات اجلزئية: يف املكاتب اإلحصائية الوطنيةة اإلدارمسائل  -ياء  
يف جلــستيها الرابعــة والــسادسة، أعماهلــا مــن جــدول ) ي (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد  - ٦٦

وكـان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن          . ٢٠٠٧مـارس   /آذار ٢و  فربايـر   /شباط ٢٨املعقودتني يف   
 عـن املبـادئ واإلرشـادات اخلاصـة         األسـترايل األمني العام حييـل ـا تقريـر مكتـب اإلحـصاءات             

 ).E/CN.3/2007/12 (بإدارة سرية اإلحصاءات والوصول إىل البيانات اجلزئية

، أدىل املراقــب عــن أســتراليا ببيــان فربايــر/شــباط ٢٨ويف اجللــسة الرابعــة، املعقــودة يف  - ٦٧
 .استهاليل

ــا   - ٦٨ ــا وويف اجللــسة نفــسها، أدىل ببيانــات ممثلــو جنــوب أفريقي ــا وكوب ــان وكولومبي  الياب
 الــسويد والــدامنرك ون عــن ســورينامواملراقبــ والواليــات املتحــدة وموريتانيــا واململكــة املتحــدةو
ــدا واهلنــد وشــيلي وإكــوادور وأســترالياو . مــصر والكــامريون وكوســتاريكا وبربــادوس وأوغن

 .وأدىل املراقب عن فلسطني أيضا ببيان

دىل ببيـانني ممثـل اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا واملراقـب عـن               ويف اجللسة الرابعة أيضا، أ     - ٦٩
 . مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية

 .مبالحظات ختاميةباألمم املتحدة أدىل مدير الشعبة اإلحصائية يف اجللسة ذاا و - ٧٠
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 اإلجراء الذي اختذته اللجنة

ورقــة  ،مــارس/آذار ٢علــى اللجنــة يف جلــستها الــسادسة، املعقــودة يف كــان معروضــا  - ٧١
 . أعماهلامن جدول) ي (٣اللجنة حتت البند لتعتمده مقرر مشروع قدمها املقرر تتضمن 

ويف اجللسة نفسها، عقب بيانني أدىل ما املراقبان عن سورينام ونيوزيلندا، اعتمـدت              - ٧٢
انظـر الفـصل األول، الفـرع بـاء، املقـرر           (ة خالل املناقـشة     ، بصيغته املعدل  مشروع املقرر اللجنة  
٣٨/١٠٩ .( 

 
 مؤشرات التنمية -كاف  

يف جلــساا الرابعــة، واخلامــسة، أعماهلــا مــن جــدول ) ك (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد  - ٧٣
وكـان معروضـا عليهـا      . ٢٠٠٧مارس  /آذار ٢ و   ١وفرباير  /شباط ٢٨والسادسة، املعقودة يف    

 ).E/CN.3/2007/13(لعام عن املؤشرات املتصلة برصد األهداف اإلمنائية الدولية تقرير األمني ا

ــة، املعقـــودة يف   - ٧٤ ــباط ٢٨ويف اجللـــسة الرابعـ ، أدىل رئـــيس قـــسم التخطـــيط  فربايـــر/شـ
 .، ببيان استهاليل التابع للشعبة اإلحصائية باألمم املتحدةوالتطوير يف جمال اإلحصاء

 ببيانـــات ممثلـــو كوبـــا وأوكرانيـــا وأملانيـــا، واملراقـــب عـــن  ويف اجللـــسة نفـــسها، أدىل - ٧٥
 . والصني٧٧ي أعضاء يف جمموعة الـ الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هباسم باكستان 

، أدىل ببيانــات ممثــل مجهوريــة إيــران مــارس/آذار ١ويف اجللــسة اخلامــسة، املعقــودة يف  - ٧٦
 .إيطالياوالكامريون ومصر والربازيل وجر النيواإلسالمية، واملراقبون عن الفلبني 

 .ويف اجللسة نفسها أدىل الرئيس ببيان - ٧٧

مــوجزا بــاألمم املتحــدة  قــدم مــدير الــشعبة اإلحــصائية    يف اجللــسة اخلامــسة أيــضا   و - ٧٨
 .للمناقشات

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة

، ورقــة مــارس/ذارآ ٢كــان معروضــا علــى اللجنــة يف جلــستها الــسادسة، املعقــودة يف  - ٧٩
 . أعماهلاجدولمن ) ك (٣اللجنة حتت البند لتعتمده مقرر مشروع قدمها املقرر تتضمن 

ويف اجللـسة نفـسها، عقـب بيانــات أدىل ـا ممـثال كنـدا وكوبــا واملراقبـان عـن النيجــر          - ٨٠
عدلـة  ، بـصيغته امل   مـشروع املقـرر   ألوروبا، اعتمدت اللجنـة      االقتصادية   اللجنةممثل  ووالربازيل،  

 ).٣٨/١١٠انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر (خالل املناقشة 
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 بناء القدرات اإلحصائية -الم  
يف جلـستيها اخلامـسة والـسادسة،        ا أعماهلـ  جـدول مـن   ) ل (٣نظرت اللجنـة يف البنـد        - ٨١

عـن تعزيـز     العـام    األمنيوكان معروضا عليها تقرير     . ٢٠٠٧مارس  /آذار ٢ و   ١املعقودتني يف   
 .التابع للشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة) E/CN.3/2007/14(لقدرة الوطنية يف جمال اإلحصاء ا

، أدىل رئيس قسم التخطـيط والتطـوير    مارس/آذار ١ويف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف       - ٨٢
 .، ببيان استهاليلالتابع للشعبة اإلحصائية باألمم املتحدةيف جمال اإلحصاء، 

ــسة - ٨٣ ــا و   ويف اجلل ــو أملاني ــات ممثل ــسها أدىل ببيان ــة نف ــران اإلســالمية  مجهوري ــصني  إي وال
 وسـورينام املغـرب   وواململكة املتحـدة وموريتانيـا واالحتـاد الروسـي واملراقبـون عـن الكـامريون                

 مجهوريـة و ونيبـال  والـسنغال  وغيانـا  وزمبـابوي   نـام  فييتوالسويد  و وأوغنداأستراليا  وتايلند  و
 .األردنوسري النكا و بيةالو الدميقراطية الشع

 النقـد الـدويل     صـندوق ، أدىل ببيانـات ممـثال البنـك الـدويل و          اخلامسة أيـضا  ويف اجللسة    - ٨٤
ن عن املفوضـية األوروبيـة، ومـصرف التنميـة اآلسـيوي، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف                   واملراقبو

ــد ا       ــا، واملرصـ ــرب أفريقيـ ــصادية لـــدول غـ ــة االقتـ ــصادي، واجلماعـ ــدان االقتـ القتـــصادي امليـ
 .واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 .موجزا للمناقشات املتحدة األممبقدم مدير الشعبة اإلحصائية يف اجللسة ذاا، و - ٨٥
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة

ورقــة مــارس /آذار ٢كــان معروضــا علــى اللجنــة يف جلــستها الــسادسة، املعقــودة يف    - ٨٦
 .ا أعماهلجدولمن ) ل (٣ اللجنة حتت البند مدهتعمقرر لتع مشروقدمها املقرر تتضمن 

وكوبا واملراقب عـن     املتحدة   الوالياتويف اجللسة نفسها، عقب بيانات أدىل ا ممثال          - ٨٧
، واملراقـب عـن اجلماعـة        العمـل الدوليـة    منظمـة  اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا، و       وممثالسورينام،  

املقرر بصيغته املعدلـة خـالل املناقـشة        مشروع  مدت اللجنة   االقتصادية لدول غرب أفريقيا، اعت    
 ).٣٨/١١١انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر (
 

 برنامج املقارنات الدولية -ميم  
ــة يف البنــد   - ٨٨ يف جلــستيها الرابعــة والــسادسة،   ا أعماهلــجــدولمــن ) م (٣نظــرت اللجن

وكـان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن          . ٢٠٠٧مـارس   /آذار ١و  فربايـر   /شباط ٢٨املعقودتني يف   
 ).E/CN.3/2007/15(حييل ا تقرير البنك الدويل عن برنامج املقارنات الدولية  العام األمني
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ــودة يف   - ٨٩ ــة، املعقـ ــسة الرابعـ ــارس/آذار ١ويف اجللـ ــان   مـ ــدويل ببيـ ــل البنـــك الـ ، أدىل ممثـ
 .استهاليل

ــان و نفــسهاويف اجللــسة  - ٩٠ االحتــاد الروســي واململكــة املتحــدة  ، أدىل ببيانــات ممثلــو الياب
 .وكندا واملراقبون عن أستراليا واهلند والنيجر ومنغوليا وغانا

، أدىل ببيانني املراقبان عن مصرف التنمية األفريقـي ومـصرف           الرابعة أيضا ويف اجللسة    - ٩١
 .التنمية اآلسيوي

 .موجزا للمناقشات  املتحدةاألممبقدم مدير الشعبة اإلحصائية يف اجللسة ذاا، و - ٩٢
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة

، ورقــة مــارس/آذار ٢كــان معروضــا علــى اللجنــة يف جلــستها الــسادسة، املعقــودة يف  - ٩٣
 .اأعماهل جدولمن ) م (٣ البند  حتت اللجنةمدهتعمقرر لتمشروع قدمها املقرر تتضمن 

ت املتحــدة وكوبــا وكنــدا، ويف اجللــسة نفــسها، عقــب بيانــات أدىل ــا ممثلــو الواليــا  - ٩٤
، اعتمـدت اللجنـة      العمـل الدوليـة    منظمـة  البنـك الـدويل و     ممثالوواملراقبان عن سورينام واهلند،     

انظــر الفــصل األول، الفــرع بــاء، املقــرر     (املقــرر بالــصيغة املعدلــة خــالل املناقــشة     مــشروع 
٣٨/١١٢.( 
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 الفصل الثالث
 بنود للعلم  

 إحصاءات اهلجرة -ألف  
ــد  نظــرت - ١ ــة يف البن ــن ) أ (٤ اللجن ــودة يف    ا أعماهلــجــدولم ــة، املعق ــستها الثاني يف جل
عـن إحـصاءات اهلجـرة     العـام  األمـني وكـان معروضـا عليهـا تقريـر     . ٢٠٠٧فربايـر  /شـباط  ٢٧

)(E/CN.3/2007/16. 
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة

 األمـني ، بتقريـر    يـر فربا/شـباط  ٢٧أحاطت اللجة علما يف جلستها الثانية، املعقـودة يف           - ٢
ــام  ــرر     ()E/CN.3/2007/16(عــن إحــصاءات اهلجــرة  الع ــاء، املق انظــر الفــصل األول، الفــرع ب
٣٨/١١٥.( 
 

 إحصاءات الصحة -باء  
يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف    ا أعماهلـ  جـدول مـن   ) ب (٤نظرت اللجنة يف البند      - ٣
حييـل ـا تقريـر الفريـق         العـام    األمـني وكان معروضا عليها مذكرة مـن       . ٢٠٠٧مارس  /آذار ١

 .)E/CN.3/2007/17(العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات الصحة 
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة

 األمـني مبـذكرة  مـارس  /آذار ١أحاطت اللجنة علما يف جلستها اخلامـسة، املعقـودة يف        - ٤
األمانــات املعــين بإحــصاءات الــصحة  الــيت حييــل ــا تقريــر الفريــق العامــل املــشترك بــني    العــام 

(E/CN.3/2007/17))  ٣٨/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر.( 
 

 اإلحصاءات الصناعية -جيم  
 جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف        يفا  أعماهلـ  جـدول مـن   ) ج (٤نظرت اللجنة يف البنـد       - ٥
 اإلحـصاءات الـصناعية     عـن  العـام    األمـني وكان معروضـا عليهـا تقريـر        . ٢٠٠٧مارس  /آذار ١
)E/CN.3/2007/18(. 

 .، أدىل ممثل اليابان ببيانمارس/آذار ١ويف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف  - ٦
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة
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 األمـني بتقريـر  مـارس  /آذار ١أحاطت اللجنة علمـا يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف            - ٧
انظـر الفـصل األول، الفـرع بـاء، املقـرر       ((E/CN.3/2007/18)عـن اإلحـصاءات الـصناعية      العام  
٣٨/١١٥.( 
 

 إحصاءات جتارة التوزيع -دال  
يف جلـستها اخلامـسة، املعقــودة يف   ا أعماهلــ جـدول مـن  ) د (٤نظـرت اللجنـة يف البنــد    - ٨
عن إحـصاءات جتـارة التوزيـع        العام   األمنيوكان معروضا عليها تقرير     . ٢٠٠٧مارس  /آذار ١

(E/CN.3/2007/19). 
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة

 األمـني بتقريـر  مـارس  /آذار ١أحاطت اللجنة علمـا يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف            - ٩
انظر الفصل األول، الفرع بـاء، املقـرر         ((E/CN.3/2007/19)عن إحصاءات جتارة التوزيع     العام  
٣٨/١١٥.( 
 

 إحصاءات الطاقة -هاء  
 يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف         اأعماهلـ  مـن جـدول      )هــ( ٤نظرت اللجنة يف البند      - ١٠
حييـل ـا تقريـر فريـق         العـام    األمـني وكان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن          . ٢٠٠٧مارس  /آذار ١

حييـل ـا تقريـر       العـام    األمـني  ومذكرة مـن     (E/CN.3/2007/20)أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة     
 .E/CN.3/2007/21)( بإحصاءات الطاقة الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة

 األمـني مبـذكرة  مـارس  /آذار ١أحاطت اللجنة علما يف جلستها اخلامـسة، املعقـودة يف        - ١١
 ومـذكرة   (E/CN.3/2007/20)اليت حييل ـا تقريـر فريـق أوسـلو املعـين بإحـصاءات الطاقـة                 العام  
رير الفريق العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات الطاقـة       اليت حييل ا تق العام   األمني

(E/CN.3/2007/21))  ٣٨/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر.( 
 

 اإلحصاءات املالية

يف جلـستها اخلامـسة املعقـودة يف        ا  أعماهلـ مـن جـدول     ) و (٤ يف البنـد     نظرت اللجنـة   - ١٢
ا مذكرة من األمني العام حييل ـا تقريـر صـندوق            وكان معروضا عليه  . ٢٠٠٧مارس  /آذار ١

النقـــد الـــدويل عـــن فرقـــة العمـــل املـــشتركة بـــني الوكـــاالت املعنيـــة باإلحـــصاءات املاليـــة           
)E/CN.3/2007/22.( 
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 اإلجراء الذي اختذته اللجنة

مارس مبـذكرة األمـني     / آذار ١أحاطت اللجنة علما يف جلستها اخلامسة، املعقودة يف          - ١٣
 حييل ا تقرير صندوق النقد الدويل عن فرقة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة          العام اليت 

 ).٣٨/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر  ()E/CN.3/2007/22(باإلحصاءات املالية 
 

 إحصاءات األسعار -زاي  
قـودة يف   يف جلـستها اخلامـسة املع     ا  أعماهلـ مـن جـدول     ) ز (٤نظرت اللجنـة يف البنـد        - ١٤
 وكان معروضا عليهـا مـذكرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر الفريـق                     ٢٠٠٧مارس  /آذار ١

 ).E/CN.3/2007/23(العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار 

ــان عــن  / آذار١ويف اجللــسة اخلامــسة املعقــودة يف   - ١٥  ســانت لوســيا مــارس، أدىل املراقب
 .وسورينام ببيانني

 
 جراء الذي اختذته اللجنةاإل

ــودة يف      - ١٦ ــسة، املعق ــستها اخلام ــا يف جل ــة علم ــذكرة  / آذار١أحاطــت اللجن ــارس، مب م
األمني العام اليت حييل ا تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحـصاءات األسـعار                

)E/CN.3/2007/23()  ٣٨/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر.( 
 

 تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها -حاء  
 ١يف جلستها اخلامسة املعقـودة يف       ا  أعماهلمن جدول   ) ح (٤نظرت اللجنة يف البند      - ١٧
وكان معروضا عليها تقرير األمني العـام عـن عمـل جلنـة تنـسيق األنـشطة           . ٢٠٠٧مارس  /آذار

لـــشراكة يف اـــا تقريـــر ومـــذكرة األمـــني العـــام الـــيت حييـــل ) E/CN.3/2007/24(*اإلحـــصائية 
 ).E/CN.3/2007/25(اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين 

 .ويف اجللسة اخلامسة، أدىل ممثل فرنسا واملراقب عن النيجر ببيانني - ١٨
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة

 األمـني   مـارس بتقريـر   / آذار ١أحاطت اللجنة علما يف جلستها اخلامسة، املعقـودة يف           - ١٩
ومـذكرة األمـني العـام      ) E/CN.3/2007/24(*العام عـن عمـل جلنـة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية              

ــشرين       ــادي والعـ ــرن احلـ ــة يف القـ ــل التنميـ ــن أجـ ــصاء مـ ــشراكة يف اإلحـ ــر الـ ــل تقريـ الـــيت حييـ
)E/CN.3/2007/25) ( ٣٨/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر.( 
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 انات والبيانات الفوقية وتقامسهاركة لتبادل البياملعايري العلنية املشت -طاء  

عقـودة يف   يف جلـستها اخلامـسة امل     ا  أعماهلـ مـن جـدول     ) ط (٤نظرت اللجنة يف البند      - ٢٠
وكان معروضا عليها مذكرة من األمني العام حييـل ـا التقريـر املتعلـق               . ٢٠٠٧مارس  /آذار ١
 ).E/CN.3/2007/26(انات الفوقية وتقامسها املعايري العلنية املشتركة لتبادل البيانات والبيب

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة

مارس مبـذكرة األمـني     / آذار ١أحاطت اللجنة علما يف جلستها اخلامسة، املعقودة يف          - ٢١
املعـايري العلنيـة املـشتركة لتبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة              بالعام اليت حييل ـا التقريـر املتعلـق          

 ).٣٨/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر  ()E/CN.3/2007/26(وتقامسها 
 

 ي واالجتماعي املتعلقة بالسياساتمتابعة مقررات الس االقتصاد -ياء  
يف جلـستها اخلامـسة املعقـودة يف        ا  أعماهلـ مـن جـدول     ) ي (٤نظرت اللجنة يف البند      - ٢٢
مـني العـام عـن مقـررات الـس          وكان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن األ         . ٢٠٠٧مارس  / آذار ١

ــصائية     ــة اإلحـــ ــسياسات واملتـــــصلة بعمـــــل اللجنـــ ــة بالـــ ــاعي املتعلقـــ االقتـــــصادي واالجتمـــ
)E/CN3/2007/27()  ٣٨/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر.( 
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة

ــودة يف      - ٢٣ ــسة، املعق ــستها اخلام ــا يف جل ــة علم ــارس، مبــ / آذار١أحاطــت اللجن ذكرة م
املتعلقة بالسياسات واملتصلة بعمـل      االقتصادي واالجتماعي    السبشأن مقررات    العام   األمني

 ).٣٨/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر ) (E/CN.3/2007/27(اللجنة اإلحصائية 
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 الفصل الرابع
 )الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة(املسائل الربناجمية   

ــد نظــرت اللجنــ  - ١ ــودة يف  أعماهلــا  مــن جــدول  ٥ة يف البن ــسادسة، املعق ــستها ال يف جل
مــشروع ، وكــان معروضــا عليهــا مــذكرة مــن األمانــة العامــة تتــضمن    ٢٠٠٧مــارس /آذار ٢

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ألمم املتحـــــدة لفتـــــرة الـــــسنتني بـــــابرنـــــامج العمـــــل للـــــشعبة اإلحـــــصائية 
)E/CN.3/2007/28.( 

تقريـرا شـفويا عـن      باألمم املتحدة   بة اإلحصائية   ويف اجللسة السادسة، قدم مدير الشع      - ٢
 . للشعبةاألنشطة واخلطط واألولويات الراهنة

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة

ــودة يف       - ٣ ــسادسة، املعق ــستها ال ــا يف جل ــة علم ــالتقرير  / آذار٢أحاطــت اللجن ــارس ب م
لتنقيحـات الـيت    وأقـرت ا  )  أعـاله  ٢انظـر الفقـرة     (الشفوي الذي قدمه مدير الشعبة اإلحـصائية        

انظـر الفـصل األول، الفـرع بـاء، املقـرر            (٢٠٠٧دير على برنامج عمل الشعبة لعـام        املأدخلها  
وأحاطت اللجنة علما أيضا مبذكرة األمانـة العامـة الـيت تتـضمن مـشروع برنـامج                 ). ٣٨/١١٣

) E/CN.3/2007/28 (٢٠٠٩-٢٠٠٨العمل للـشعبة اإلحـصائية بـاألمم املتحـدة لفتـرة الـسنتني         
 ).٣٨/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر (
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 الفصل اخلامس
 للجنــــــة جــــــدول األعمــــــال املؤقــــــت للــــــدورة التاســــــعة والــــــثالثني  

 انعقادها ومواعيد
املعقــودة يف  الــسادسة،  مــن جــدول األعمــال يف جلــستها٦نظــرت اللجنــة يف البنــد  - ١
ــارس /آذار ٢ ــا جــدول األعمــال امل  وكــان م. ٢٠٠٧م ــتعروضــا عليه ــاد  ؤق ــد االنعق  ومواعي

 ومـذكرة مـن األمـني العـام عـن مـشروع             ،)E/CN.3/2007/L3(للدورة التاسعة والثالثني للجنة     
، )E/CN.3/2007/29 (٢٠١٠-٢٠٠٧برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة اإلحصائية للفتـرة         

لــشعبة التـابع ل  رئـيس فـرع اخلـدمات اإلحـصائية،     وقـام بعـرض هـذه الوثـائق وتنقيحهـا شـفويا      
 .اإلحصائية باألمم املتحدة

ويف اجللسة نفسها أدىل ببيانات ممثال أملانيا وكندا واملراقـب عـن سويـسرا، رد عليهـا               - ٢
 . باألمم املتحدةمدير الشعبة اإلحصائية

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

 مـال س، وافقت اللجنة علـى جـدول األع       مار/ آذار ٢يف اجللسة السادسة املعقودة يف       - ٣
ه ووضـعه   طسيعدلة شفويا، وعهدت إىل املكتب بتب     صيغته امل ب  لدورا التاسعة والثالثني   املؤقت

 بـصيغته   هقـر أن ي بـ الـس االقتـصادي واالجتمـاعي       اللجنـة أيـضا      وأوصـت    .يف صيغته النهائيـة   
 ).لفانظر الفصل األول، الفرع أ(املعدلة شفويا 

ي الـس االقتـصادي واالجتمـاعي بعقـد         ويف اجللسة نفسها، قررت اللجنـة أن توصـ         - ٤
انظـر الفـصل األول،    (٢٠٠٨فربايـر  / شباط ٢٩ إىل   ٢٦دورا التاسعة والثالثني يف الفترة من       

 ).الفرع ألف

، وافقـت اللجنـة علـى       ٢٠٠٧ مارس/ آذار ٢ املعقودة يف     أيضا،  السادسة جلستهايف  و - ٥
انظـر  ( شـفويا   بـصيغته املعدلـة  ٢٠١٠-٢٠٠٧ملتعدد الـسنوات للفتـرة     مشروع برنامج العمل ا   

 ).٣٨/١١٤الفصل األول، الفرع باء، املقرر 
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 الفصل السادس
 تقرير اللجنة عن دورا الثامنة والثالثني  

 مـــن جـــدول أعماهلـــا يف جلـــستها اخلامـــسة املعقـــودة يف  ٧نظـــرت اللجنـــة يف البنـــد  - ١
 .٢٠٠٧مارس /آذار ٢

 عرض املقرر مـشروع تقريـر اللجنـة         مارس،/ آذار ٦ املعقودة يف    ويف اجللسة السادسة،   - ٢
 .، مشفوعا بنص غري رمسي للمقررات)E/CN.3/2007/L.3(عن دورا الثامنة والثالثني 

ــا     - ٣ ــا وأملانيـ ــدة وكوبـ ــة املتحـ ــدا واململكـ ــو كنـ ــسة نفـــسها، أدىل ببيانـــات ممثلـ ويف اجللـ
لعــراق وأســتراليا ونيوزيلنــدا  والواليــات املتحــدة وفنلنــدا واملراقبــون عــن ســورينام واملغــرب وا  

 .والنيجر والربازيل واهلند

أدىل ببيانات ممثلو صندوق النقد الدويل، والبنـك الـدويل،          يف اجللسة السادسة أيضا،     و - ٤
ــي   ومنظ ــة، فــضال عــن ممثل ــؤمتر مــة العمــل الدولي ــم م ــة   املتحــدة األم ــة واللجن للتجــارة والتنمي

 .ماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضا ببيانوأدىل املراقب عن اجل. االقتصادية ألوروبا

 . مدير الشعبة اإلحصائية على النقاط املثارة، ردويف اجللسة نفسها - ٥
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

، مبـا يف ذلـك مـشاريع املقـررات     مشروع التقرير يف جلستها السادسة    اعتمدت اللجنة    - ٦
 .قرر بوضعه يف صيغته النهائيةاملوعهدت إىل  ،شفوياعدلة  بصيغته املالواردة فيه،
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 الفصل السابع
 تنظيم الدورة  

 افتتاح الدورة ومدا -ألف  
عقدت اللجنـة اإلحـصائية دورـا الثامنـة والـثالثني مبقـر األمـم املتحـدة يف الفتـرة مـن                       - ١
ــباط ٢٧ ــر /شـ ــارس /آذار ٢إىل فربايـ ــة  . ٢٠٠٧مـ ــدت اللجنـ ــسات ٦وعقـ ــن األوىل ( جلـ مـ
 ).السادسة إىل

 أدىل رئـيس اللجنـة ببيـان افتتـاحي         ،فربايـر /شـباط  ٢٧ املعقـودة يف     ويف اجللسة األوىل،   - ٢
ويف اجللـسة ذاـا، أدىل ببيانـات أيـضا          . مبناسبة حلول الذكرى السنوية الـستني إلنـشاء اللجنـة         

 .ممثلو فنلندا والصني وجنوب أفريقيا وهنغاريا وجامايكا وأملانيا وكندا
 

 ضوراحل -باء  
ــو   - ٣ ــدورة ممثل ــة ٢٤حــضر ال ــة عــضوا يف اللجن كمــا حــضرها مراقبــون عــن دول   .  دول

أعضاء أخرى بـاألمم املتحـدة وعـن دول غـري أعـضاء، وممثلـون عـن مؤسـسات تابعـة ملنظومـة                     
األمــم املتحــدة ومراقبــون عــن منظمــات حكوميــة دوليــة ومنظمــات غــري حكوميــة ومنظمــات   

 .E/CN.3/2007/INF/1لوثيقة وترد قائمة املشاركني يف ا .أخرى
 

 انتخاب أعضاء املكتب -جيم  
فربايــر، أعــضاء املكتــب / شــباط٢٧انتخبــت اللجنــة، يف جلــستها األوىل، املعقــودة يف  - ٤

 :التالية أمساؤهم بالتزكية

 )املكسيك(غيلربتو كالفيو فيفيس   :الرئيس 

 )فنلندا(سوندستروم  - هيلي جسكانني :نواب الرئيس 

 )جنوب أفريقيا(يهوال بايل ل   

 )الصني(سيا فوزان    

 )هنغاريا(بيتر بوكلي   :املقرر 
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 األعمالجدول األعمال وتنظيم  -دال  
 جــدول أعماهلـــا  ،فربايــر /شــباط  ٢٧ يف جلــستها األوىل، املعقـــودة يف   اللجنــة أقــرت  - ٥

 :وفيما يلي نصه. E/CN.3/2007/1 يف الوثيقة ةالواردبصيغته املؤقت، 

 .خاب أعضاء املكتبانت - ١ 

 .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى - ٢ 

 :لبت فيهابنود للمناقشة وا - ٣ 

 اإلحصاءات التعليمية؛: استعراض الربامج )أ(  

 تعدادات السكان واملساكن؛ )ب(  

 قياس اإلعاقة؛ )ج(  

 إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ )د(  

 اعية؛اإلحصاءات الزر )هـ(  

 احلسابات القومية؛ )و(  

 اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة؛ )ز(  

 احملاسبة البيئية؛ )ح(  

 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية؛ )ط(  

الوصـول إىل البيانـات     :  الوطنية ة يف املكاتب اإلحصائية   مسائل اإلدار  )ي(  
 اجلزئية؛

 مؤشرات التنمية؛ )ك(  

 رات اإلحصائية؛بناء القد )ل(  

 .برنامج املقارنات الدولية )م(  

 :بنود للعلم - ٤ 

 إحصاءات اهلجرة؛ )أ(  

 إحصاءات الصحة؛ )ب(  

 اإلحصاءات الصناعية؛ )ج(  
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 إحصاءات جتارة التوزيع؛ )د(  

 إحصاءات الطاقة؛ )هـ(  

 اإلحصاءات املالية؛ )و(  

 إحصاءات األسعار؛ )ز(  

 حصائية وتكاملها؛تنسيق الربامج اإل )ح(  

 ة وتقامسها؛فوقيات البياناملعايري العلنية املشتركة لتبادل البيانات وال )ط(  

متابعـــــة مقـــررات الــــــس االقتـــصــادي واالجتماعـــــــي املتعلقـــة       )ي(  
 .بالسياسات

 ).الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة(املسائل الربناجمية  - ٥ 

 . ومواعيد انعقادهالدورة التاسعة والثالثني للجنةلجدول األعمال املؤقت  - ٦ 

 .تقرير اللجنة عن دورا الثامنة والثالثني - ٧ 

الـوارد يف الوثيقـة     وافقـت اللجنـة علـى تنظـيم أعمـال الـدورة             ،   أيـضا  ويف اجللسة ذاا   - ٦
E/CN.3/2007/L.1بصيغته املعدلة شفويا . 

نظمـات التاليـة إىل املـشاركة بـصفة مراقـب           ، دعت اللجنة امل   تها األوىل أيضا  ويف جلس  - ٧
املعهد العريب للتدريب والبحـث يف جمـال اإلحـصاءات، واملـصرف             :يف الدورة الثامنة والثالثني   

ــصحراء الكــربى،        ــوب ال ــا جن ــصادي واإلحــصائي ألفريقي املركــزي األورويب، واملرصــد االقت
 .للبلدان اإلسالميةومركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب 

 
 الوثائق -هاء  

 . الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورا الثامنة والثالثنيهذا التقريرترد يف مرفق  - ٨
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 املرفق 
 قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورا الثامنة والثالثني  

 
 رمز الوثيقة

ــدول  ــد جـ بنـ
 العنوان أو الوصف األعمال

E/CN.3/2007/1 جدول األعمال املؤقت والشروح ٢ 
E/CN.3/2007/2 ا  العام األمنيمذكرة من  )أ (٣ حصاءات اإلمؤسسة إحصاءات كندا عن تقرير حييل

 يةالتعليم
E/CN.3/2007/3 عن تعدادات السكان واملساكن العام األمنيتقرير  )ب (٣ 
E/CN.3/2007/4 ا العام األمنيمذكرة من  )ج (٣ اإلعاقةإحصاءات ريق واشنطن عن تقرير ف حييل 
E/CN.3/2007/5 ا العام األمنيمذكرة من  )ج (٣ تقرير الشراكة يف قياس تكنولوجيات املعلومات  حييل

  التنميةألغراضواالتصاالت 
E/CN.3/2007/6 ا العام األمنيمذكرة من  )هـ (٣ ألغذية والزراعة عن ل املتحدة األممتقرير منظمة  حييل

 ءات الزراعيةاإلحصا
E/CN.3/2007/7 ا العام األمنيمذكرة من  )و (٣ تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين  حييل

 باحلسابات القومية
E/CN.3/2007/8 تقرير األمني العام عن اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة )ز (٣ 
E/CN.3/2007/9 ا العام األمنيمذكرة من  )ح (٣ رباء املعنية باحملاسبة البيئية اخلتقرير جلنة  حييل- 

 االقتصادية
E/CN.3/2007/10 عن التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية العام األمنيتقرير  )ط (٣ 
E/CN.3/2007/11 ا العام األمنيمذكرة من  )ي (٣ التصنيف حتديثتقرير مكتب العمل الدويل عن حييل  

 نالدويل املوحد للمه
E/CN.3/2007/12 ا  العام   األمنيمذكرة من    )ي (٣ دئ امكتب اإلحـصاءات األسـترايل عـن املبـ        تقرير   حييل

 البيانات اجلزئيةإىل واإلرشادات اخلاصة بإدارة سرية اإلحصاءات والوصول 
E/CN.3/2007/13 ة املتصلة برصد األهداف اإلمنائية لأللفيؤشراتاملعن  العام األمنيتقرير  )ك (٣ 
E/CN.3/2007/14 ة الوطنية يف جمال اإلحصاء القدرتعزيزعن  العام األمنيتقرير  )ل (٣ 
E/CN.3/2007/15 ا العام األمنيمذكرة من  )م (٣ ةتقرير البنك الدويل عن برنامج املقارنات الدولي حييل 
E/CN.3/2007/16 عن إحصاءات اهلجرة العام األمنيتقرير  )أ (٤ 
E/CN.3/2007/17 ا العام األمنيمذكرة من  )ب (٤ تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين  حييل

 بإحصاءات الصحة
E/CN.3/2007/18 عن اإلحصاءات الصناعية العام األمنيتقرير  )ج (٤ 
E/CN.3/2007/19 عن إحصاءات جتارة التوزيع العام األمنيتقرير  )د (٤ 
E/CN.3/2007/20 ا العام األمنيكرة من مذ )هـ (٤ إحصاءات الطاقةب املعينتقرير فريق أوسلو  حييل 
E/CN.3/2007/21 ا العام األمنيمذكرة من  )هـ (٤ تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين  حييل

 بإحصاءات الطاقة
E/CN.3/2007/22 ا العام األمنيمذكرة من  )و (٤ فرقة العمل  الدويل عند صندوق النقتقرير حييل 

 اإلحصاءات املاليةب املشتركة بني الوكاالت املعنية
E/CN.3/2007/23 ا العام األمنيمذكرة من  )ز (٤ تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين  حييل

 بإحصاءات األسعار
E/CN.3/2007/24 حصائيةجلنة تنسيق األنشطة اإلعن  العام األمنيتقرير  )ح (٤ 
E/CN.3/2007/25 ـا  العام األمنيمذكرة من    )ح (٤ تقريـر الـشراكة يف اإلحـصاء مـن أجـل التنميـة يف        حييل

 القرن احلادي والعشرين
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 رمز الوثيقة
ــدول  ــد جـ بنـ

 العنوان أو الوصف األعمال
E/CN.3/2007/26ـا    العـام    األمـني مذكرة من    )ط (٤ تبـادل  العلنيـة املـشتركة ل  عـايري  امل باملتعلـق تقريـر   ال حييـل

 تقامسها والبيانات والبيانات الفوقية
E/CN.3/2007/27لــسعــن مقــررات  العــام األمــنيمــذكرة مــن  )ي (٤املتعلقــة  االقتــصادي واالجتمــاعي ا

 واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائيةبالسياسات 
E/CN.3/2007/28بـاألمم   برنامج العمل للشعبة اإلحـصائية   مشروعمذكرة من األمانة العامة تتضمن  ٥

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني املتحدة 
E/CN.3/2007/29ــام األمــنيمــذكرة مــن   ٦ ــة   عــن الع ــسنوات للجن ــامج العمــل املتعــدد ال   مــشروع برن

 ٢٠١٠-٢٠٠٧اإلحصائية للفترة 
E/CN.3/2007/L.1مذكرة من األمانة العامة بشأن تنظيم أعمال الدورة ٢ 
E/CN.3/2007/L.2 مواعيد انعقادها وجدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني للجنة ٦ 
E/CN.3/2007/L.3 ا الثامنة والثالثني ٧مشروع تقرير اللجنة عن دور 

 


