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  ]٢٠١٤مارس / آذار٢٥[

  احملتويات
الصفحة  الفصل

ــه  - األول   ــيت مت توجي ــشأهنا أو ال ــراءات ب ــاعي إج ــصادي واالجتم ــس االقت ــاذ اجملل ــب اخت ــيت تتطل ــسائل ال امل
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إليها    انتباهه    

. مقرر ُيقتَرح على اجمللس اعتماده                   مشروع     - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦
تقرير اللجنـة اإلحـصائية عـن أعمـال دورهتـا اخلامـسة واألربعـني وجـدول األعمـال املؤقـت للـدورة    

٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السادسة واألربعني للجنة ومواعيد انعقادها                       
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املقررات اليت ُوجَّه انتباه اجمللس إليها                   -اء ـب  

١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  لإلحصاءات الرمسية           تنفيذ املبادئ األساسية               - ٤٥/١٠١    
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أساليب عمل اللجنة اإلحصائية                     - ٤٥/١٠٢    
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . وضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقا                   :  استعراض الربامج         - ٤٥/١٠٣    
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلسابات القومية           - ٤٥/١٠٤    
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  االقتصادية         -   احملاسبة البيئية         - ٤٥/١٠٥    
.االقتصادية       إحصاءات التجارة الدولية والعوملة                  - ٤٥/١٠٦     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١
.تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية                                 - ٤٥/١٠٧     . . . . . . . . . . . .٢٢
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برنامج املقارنات الدولية               - ٤٥/١٠٨    
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحصاءات اإلعاقة             - ٤٥/١٠٩    
.البيانات الضخمة وحتديث النظم اإلحصائية                           - ٤٥/١١٠     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملتحدة     منشورات شعبة اإلحصاءات يف األمم ا                     - ٤٥/١١١    
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . تنسيق األنشطة اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة                                - ٤٥/١١٢    
٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اليوم العاملي لإلحصاء            - ٤٥/١١٣    
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٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطوير اإلحصاءات اإلقليمية                 - ٤٥/١١٤    
٣١. . . . . . . . . . . . . . . ) شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة                 ( املسائل الربناجمية            - ٤٥/١١٥    
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بنود للعلم       - ٤٥/١١٦    

٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بنود للمناقشة واختاذ القرار                - لثاينا  
٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية                          -ألف     
٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أساليب عمل اللجنة اإلحصائية                     - اءـب    
.وضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقا                   :  استعراض الربامج         - جيم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤
.احلسابات القومية           - دال     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٣٥
.قتصادية       اال - احملاسبة البيئية           -هاء      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٣٦
.إحصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية                        - واو     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧
.تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية                             - زاي     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨
.برنامج املقارنات الدولية               - حاء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٣٨
.إحصاءات اإلعاقة             - طاء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٣٩
٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيانات الضخمة وحتديث النظم اإلحصائية                             -اء ـي    
٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منشورات شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة                          - كاف    
٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . تنسيق األنشطة اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة                                - الم    
٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اليوم العاملي لإلحصاء            - ميم    
٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطوير اإلحصاءات اإلقليمية                   - نون    

٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بنود للعلم         -الثالث   
٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلحصاءات الدميغرافية             -ألف     
٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحصاءات املستوطنات البشرية                       - اءـب    
٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلحصاءات اجلنسانية              -جيم     
٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحصاءات املخدرات وتعاطيها                     - دال    
٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحصاءات اهلجرة الدولية                - هاء    
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٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلحصاءات الثقافية             -واو     
٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلحصاءات الزراعية والريفية                  - زاي    
٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحصاءات الطاقة            - حاء    
٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اءات التجارة الدولية يف اخلدمات                إحص     - طاء    
٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحصاءات السياحة              - اءـي    
٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحصاءات األسعار            - كاف    
٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املؤشرات االقتصادية القصرية األجل                     - الم    
٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحصاءات البيئة           - ميم    
٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤشرات التنمية           - نون    
٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات اإلحصائية               - سني    
٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . ات اإلحصائية واملعلومات اجلغرافية املكانية                        تكامل املعلوم       - عني    
٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها                     - فاء    
٥٠. . متابعة مقررات اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات                                             - صاد    

٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة                 ( املسائل الربناجمية            - الرابع  
٥٢. . . . . . . . . . . . . . جدول األعمال املؤقت ومواعيد انعقاد الدورة السادسة واألربعني للجنة                                        - امساخل  
٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا اخلامسة واألربعني                             - السادس  

٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم الدورة        - السابع  
٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افتتاح الدورة ومدهتا            -ألف     
٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلضور      - اءـب    
٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء املكتب               - جيم    
٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول األعمال وتنظيم األعمال                     - دال    
٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوثائق     - هاء    
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  الفصل األول
املــسائل الــيت تتطلــب اختــاذ اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي إجــراءات       

  بشأهنا أو اليت مت توجيه انتباهه إليها 
      

  مشروع مقرر ُيقتَرح على اجمللس اعتماده   - ألف  
واالجتمــــاعي باعتمــــاد مــــشروع لــــس االقتــــصادي توصــــي اللجنــــة اإلحــــصائية اجمل  - ١

  : التايل املقرر
  

تقرير اللجنة اإلحصائية عن أعمال دورهتا اخلامسة واألربعني وجـدول األعمـال               
  املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة ومواعيد انعقادها 

  
  :إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
   عن أعمال دورهتا اخلامسة واألربعني؛ حييط علما بتقرير اللجنة اإلحصائية  )أ(  
يف الفتـرة مـن      يقرر أن ُتعقَـد الـدورة الـسادسة واألربعـون للّجنـة يف نيويـورك                )ب(  

  ؛ ٢٠١٥مارس / آذار٦إىل  ٣
يقر جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنـة ووثائقهـا علـى               )ج(  

  : النحو املبني أدناه
  

  لدورة السادسة واألربعني للجنة لجدول األعمال املؤقت    
  . انتخاب أعضاء املكتب  - ١
  . إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢

  الوثائق      
  جدول األعمال املؤقت والشروح  
  مذكرة من األمانة العامة بشأن تنظيم أعمال الدورة  

  . حيدَّد املوضوع الحقا: استعراض الربامج  - ٣
  الوثائق  
  املستعرضة للربامجتقرير اجلهة   
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  : اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية  - ٤
  تعدادات السكان واملساكن؛   )أ(  

  الوثائق        
  تقرير األمني العام    
  إحصاءات الصحة؛   )ب(  

  الوثائق        
  تقرير منظمة الصحة العاملية    
  اإلحصاءات اجلنسانية؛   )ج(  

  الوثائق        
  تقرير األمني العام    
   الفقر؛ إحصاءات  )د(  

  الوثائق      
  تقرير األمني العام    
  إحصاءات اجلرمية؛   )هـ(  

  الوثائق        
ــا يف املكــسيك ومكتــب          ــوطين لإلحــصاء واجلغرافي ــر مــشترك للمعهــد ال تقري

  األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
تقرير مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة عـن التـصنيف الـدويل                    

  ائم لألغراض اإلحصائيةللجر
  استقصاءات األسر املعيشية؛   )و(  

  الوثائق        
  تقرير البنك الدويل    
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  اإلحصاءات املتعلقة بالالجئني؛   )ز(  
  الوثائق        

  األمم املتحدة لشؤون الالجئني والنرويج  مفوضية تقرير    
  السجل املدين وإحصاءات األحوال املدنية؛   )ح(  

  الوثائق        
  ير األمني العامتقر    
  . اإلحصاءات املتعلقة باهلجرة الدولية  )ط(  

  الوثائق        
  تقرير األمني العام    

  : اإلحصاءات االقتصادية  - ٥
  احلسابات القومية؛   )أ(  

  الوثائق        
  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية    
  اإلحصاءات الزراعية والريفية؛   )ب(  

  الوثائق        
ــة لتحــسني          ــة بــشأن تنفيــذ االســتراتيجية العاملي ــة العاملي ــة التوجيهي ــر اللجن تقري

االت املعـين   اإلحصاءات الزراعية والريفيـة، وفريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـ             
  والريفية باإلحصاءات الزراعية

  سجالت األعمال التجارية؛   )ج(  
  الوثائق        

   بسجالت األعمال التجاريةتقرير فريق فيسبادن املعين    
  إحصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية؛   )د(  

  الوثائق        
  تقرير أصدقاء الرئيس    
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  إحصاءات اخلدمات؛   )هـ(  
  الوثائق        

  تقرير فريق فورُبرغ املعين بإحصاءات اخلدمات    
  اإلحصاءات املالية؛   )و(  

  الوثائق        
  تقرير صندوق النقد الدويل    
  برنامج املقارنات الدولية؛   )ز(  

  الوثائق        
  تقرير البنك الدويل    
  تقرير أصدقاء الرئيس عن برنامج املقارنات الدولية    
  إحصاءات القطاع غري الرمسي؛   )ح(  

  الوثائق        
  تقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي     
  . اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة  )ط(  

  وثائقال        
  تقرير أصدقاء الرئيس    

  : إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة  - ٦
  إحصاءات البيئة؛   )أ(  

  الوثائق        
  تقرير األمني العام    
   االقتصادية؛ -احملاسبة البيئية   )ب(  

  الوثائق        
   االقتصادية -تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية     
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  ؛ إحصاءات تغري املناخ  )ج(  
  الوثائق        

  تقرير األمني العام    
  . إحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية  )د(  

  الوثائق        
تقريــر فريــق أوالنباتــار عــن إحــصاءات االقتــصادات القائمــة علــى املــوارد              

  الطبيعية
  : األنشطة غري املصنَّفة حسب اجملال  - ٧

  ائية؛ التنسيق والتكامل بني الربامج اإلحص  )أ(  
  الوثائق        

  تقرير األمني العام عن أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية    
  إحصاءات التنمية البشرية؛   )ب(  

  الوثائق        
  تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية؛   )ج(  

  الوثائق        
  تقرير األمني العام    
  شتركة املفتوحة لتبادل وتقاسم البيانات والبيانات الوصفية ؛ املعايري امل  )د(  

  الوثائق        
  تقرير اجلهات الراعية ملبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية     
  بناء القدرات اإلحصائية؛   )هـ(  

  الوثائق        
  تقرير األمني العام    
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ميـــــة يف القـــــرن تقريـــــر الـــــشراكة يف جمـــــال اإلحـــــصاءات مـــــن أجـــــل التن    
  والعشرين  احلادي

  مؤشرات التنمية؛   )و(  
  الوثائق        

  تقرير األمني العام    
س االقتـــــصادي واالجتمـــــاعي متابعـــــة مقـــــررات اجلمعيـــــة العامـــــة واجمللـــــ  )ز(  

  بالسياسات؛  املتعلقة
  الوثائق        

  تقرير األمني العام    
  األطر الوطنية لضمان اجلودة؛   )ح(  

  الوثائق        
  األمني العامتقرير     
  تكامل املعلومات اإلحصائية واملعلومات اجلغرافية املكانية؛   )ط(  

  الوثائق        
تقرير فريق اخلرباء املعين بتكامـل املعلومـات اإلحـصائية واملعلومـات اجلغرافيـة                  

  املكانية
  اليوم العاملي لإلحصاء؛   )ي(  

  الوثائق        
  تقرير األمني العام    
  اإلقليمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ تطوير اإلحصاءات   )ك(  

  الوثائق        
  تقرير اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     
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  املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛   )ل(  
  الوثائق        

  تقرير أصدقاء الرئيس    
  وضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقا؛   )م(  

  لوثائقا        
  تقرير أصدقاء الرئيس    
  اإلحصاءات املتعلقة باحلكم والسالم واألمن؛   )ن(  

  الوثائق        
  تقرير كابو فريدي     
  تنسيق األنشطة اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة؛   )س(  

  الوثائق        
  تقرير األمني العام    
  البيانات الضخمة وحتديث النظم اإلحصائية؛   )ع(  

  الوثائق        
  تقرير الفريق العامل    
معلومات مستكملة من املنتـدى الرفيـع املـستوى املعـين باإلحـصاءات الرمسيـة                 )ف(  

  وحلقة يوم اجلمعة الدراسية املعنية باملسائل الناشئة؛ 
  الوثائق        

  تقرير األمني العام     
  . املسائل الناشئة  )ص(  

  الوثائق        
  تقرير األمني العام    

  ). شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(ية املسائل الربناجم  - ٨



E/2014/24 
E/CN.3/2014/35 

 

13/57 14-27615 
 

  . جدول األعمال املؤقت ومواعيد انعقاد الدورة السابعة واألربعني للجنة  - ٩
  الوثائق      

مذكرة من األمانـة العامـة تتـضمن مـشروع جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة الـسابعة                      
  واألربعني للجنة

  ل اللجنة املتعدد السنواتمذكرة من األمانة العامة بشأن مشروع برنامج عم  
  . تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا السادسة واألربعني  - ١٠
  

  اليت ُوجَّه انتباه اجمللس إليهااملقررات   -باء   
  : ُيوجَّه انتباه اجمللس إىل املقررات التالية اليت اختذهتا اللجنة  - ٢
  

    ٤٥/١٠١  
  تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية     

  : للجنة اإلحصائيةإن ا  
، وأعربــت عــن تقــديرها اخلــالص للعمــل  )١(أشــادت بتقريــر أصــدقاء الــرئيس   )أ(  

  املضين الذي قاموا به إلعداد هذا التقرير وللمعلومات األساسية اليت تضمنها؛ 
  أيدت عموما التوصيات الواردة يف التقرير؛  )ب(  
ة بوصـفها نقطـة انطـالق       رحبت باملـسودة األوىل للمبـادئ التوجيهيـة التنفيذيـ           )ج(  

ممتازة، وطلبت إىل فريق أصـدقاء الـرئيس مواصـلة العمـل بـشأن هـذه الوثيقـة اهلامـة؛ ويف هـذا                       
الــسياق، دعــت البلــدان إىل إثــراء املبــادئ التوجيهيــة التنفيذيــة عــرب إبــداء املزيــد مــن التعليقــات  

ــادئ التوجي    ــدة؛ ووافقــت علــى أن تكــون املب ــة اجلي ــة  وعــرض ممارســاهتا القطري ــة وثيقــة قابل هي
  للتعديل يف املستقبل؛

طلبت إىل شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة إتاحة املبادئ التوجيهيـة بـشأن               )د(  
التنفيذ بعد إكماهلا علـى موقـع شـبكي حمـسَّن ومكـرَّس لتنفيـذ املبـادئ األساسـية لإلحـصاءات               

مثـل القـوانني اإلحـصائية    الرمسية، على أن يتضمن أيضا أحدث الوثائق القطرية يف هذا الـصدد         
  وأمثلة على املمارسات اجليدة اإلقليمية مثل تلك املتعلقة بتنفيذ مدونات املمارسات؛ 

_________________ 
  )١(  E/CN.3/2014/2. 
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وافقت على أن املبادئ التوجيهية املتعلقة باالسـتقالل والتـصدي لالنتـهاكات              )هـ(  
 املزعومــة فــضال عــن توســيع نطــاق تطبيــق املبــادئ ليــشمل القطــاع اخلــاص تتطلــب املزيــد مــن 
التفكري والتوضيح، وطلبت إىل فريق أصدقاء الرئيس أن يواصل عملـه يف هـذه اجملـاالت، علـى                
أن يأخــذ يف االعتبــار التعليقــات واملقترحــات الــيت قُــدِّمت أثنــاء املنتــدى الرفيــع املــستوى املعــين 

  باإلحصاءات الرمسية وأثناء دورة اللجنة؛ 
يـربز صـورة املبـادئ       زمخـا إجيابيـا   شددت على أن تأييد اجلمعية العامة يعطـي           )و(  
ويعــزز فهمهــا والــوعي هبــا مــن خــالل توجيــه انتبــاه الــسياسيني ومقــدمي البيانــات      األساســية

اآلخــرين والقطــاع اخلــاص إليهــا، كمــا يتــيح فرصــا لبنــاء القــدرات؛ وأشــارت إىل أن العمليــة   
ة لتجديـد اجلهـود    تـشكِّل فرصـة فريـد   ٢٠١٥اجلارية من أجل بلورة خطة التنمية ملا بعـد عـام            

يف حتقيـق املـساءلة والـشفافية، وشـددت،      الرامية إىل تنفيذ املبادئ األساسية بوصفها أداة هامـة      
  يف هذا السياق، على الدور اهلام الذي تضطلع به اهليئات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛ 

أكــدت أن جــوهر املبــادئ األساســية جيــب أن ينطبــق أيــضا علــى الوكــاالت      )ز(  
ة، ورحبت بإعالن جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية عن اعتزامهـا القيـام بأنـشطة يف إطـار              الدولي

ــة  ’’ ــادئ املنظِّمــة لألنــشطة اإلحــصائية الدولي ذات الــصلة باملوضــوع، وحثــت املنظمــات  “ املب
  إىل تنفيذ هذه املبادئ؛ اهلادفةالدولية على تعزيز جهودها 

 ترسيخ املبادئ األساسـية يف البلـدان        شددت على أمهية التشريعات الوطنية يف       )ح(  
وأحاطــت علمــا باألمثلــة العديــدة الــيت وفــرت فيهــا هــذه املبــادئ التوجيــه الــالزم لــدى صــياغة 

  القوانني اإلحصائية؛ 
وشددت علـى أمهيـة وضـع ونـشر اسـتراتيجية علـى كـل مـن الـصعيد الـوطين                   )ط(  

ستعمليها ومقـدميها كـي يلتزمـوا       واإلقليمي والعاملي جتمع بني منتجي اإلحصاءات الرمسيـة ومـ         
  باستخدام املبادئ؛ 

وافقــت علــى ضــرورة مواصــلة رصــد تنفيــذ املبــادئ علــى كــل مــن الــصعيد       )ي(  
ــاملي  ــوطين واإلقليمــي والع ــاملي     ( ال ــصعيد الع ــسبة لل ــرات ال تتجــاوز مخــس ســنوات بالن ) يف فت

  .ب االقتضاءباستخدام طرائق متنوعة، مثل التقييم الذايت أو استعراض األقران، حس
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    ٤٥/١٠٢   
  أساليب عمل اللجنة اإلحصائية    

  :إن اللجنة اإلحصائية  
  ، وأيدت التوصيات الرئيسية الواردة فيه؛)٢(رحبت بتقرير املكتب  )أ(  
ــها أقــرت أيــضا       )ب(   ــة، لكن شــددت علــى احلاجــة إىل ضــبط الوقــت بطريقــة فعال

  أعمال اللجنة؛باحلاجة إىل التبادل املهين لآلراء الذي يندرج يف صلب 
ــز دور املكتــب كــي        )ج(   ــة إىل تعزي ــى وجــه اخلــصوص التوصــية الداعي أيــدت عل

يضطلع بدور نشط يف الفترة اليت تفصل بني الدورات، ويتوىل التشاور مع البلـدان واملنظمـات          
  الدولية يف هذه العملية وإبالغها باملعلومات؛ 

جهة حنو الـدورة املقبلـة للجنـة        دعت املكتب إىل تنفيذ التوصيات الرئيسية املو        )د(  
أو توضيح املقترحات املتعلقة بإمكانية تقدمي الوفود بيانـات         /اإلحصائية، ومن مث يقوم بتنقيح و     

  .خطية، ومبحتوى التقارير اإلقليمية، ومدى تواتر استعراض أساليب العمل
  

    ٤٥/١٠٣   
  وضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقا : استعراض الربامج    

  :اإلحصائيةإن اللجنة   
هنأت فريق أصدقاء الـرئيس املعـين بوضـع مقـاييس للتقـدم أوسـع نطاقـا علـى                     )أ(  

 وعلى العمل املمتاز الذي قام به يف فترة زمنية وجيـزة، وأشـادت       )٣(التقرير الشامل الذي أعده   
على وجه اخلصوص مبـشاركة أصـدقاء الـرئيس بنـشاط يف مـا يقـوم بـه الفريـق العامـل املفتـوح                   

  ية املعين بأهداف التنمية املستدامة؛ باب العضو
أقرت بـأن إعـداد املـذكرات اإلحـصائية أداة هامـة ُيـسترشد هبـا يف مـداوالت                  )ب(  

الفريق العامل املفتوح باب العضوية، وطلبت إىل أصـدقاء الـرئيس وضـع الـصيغة النهائيـة هلـذه                   
  امل؛ املذكرات استنادا إىل املسامهات الواردة، وتقدميها إىل الفريق الع

ــشر،         )ج(   ــاه الب ــستدامة ورف ــة امل ــدابري التنمي ــق باســتعراض ت ــت بالعمــل املتعل رحب
وطلبت استكمال عملية اجلرد باستمرار، استنادا إىل املـسامهات الـواردة مـن البلـدان واملنـاطق                  

_________________ 
  )٢(  E/CN.3/2014/3.  
  )٣(  E/CN.3.2014/4.  
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ــار اإلطــار         ــامل، ال ســيما مــع األخــذ يف االعتب ــيت أُجنــزت بالفعــل يف أحنــاء الع وإىل األعمــال ال
 لنظــام احملاســبة البيئيــة واالقتــصادية والتوصــيات الــصادرة عــن مــؤمتر اإلحــصائيني         املركــزي

ــة املــستدامة    ــدان االقتــصادي  (األوروبــيني بــشأن قيــاس التنمي ــة يف املي  /منظمــة التعــاون والتنمي
  ؛)اللجنة االقتصادية ألوروبا/يةاملكتب اإلحصائي للجماعات األوروب

دوائر اإلحصائية يف وقـت مبكـر وباسـتمرار    أكدت جمددا على أمهية إشراك ال     )د(  
على مجيع املستويات، مبا يف ذلك على املستوى الوطين، يف وضع األهـداف والغايـات ملـا بعـد                 

  ؛٢٠١٥عام 
ــسريه يف          )ـه(   طلبــت إىل أصــدقاء الــرئيس مواصــلة تقــدمي الــدعم اإلحــصائي وتي

لـــة مراعـــاة االعتبـــارات  لكفا٢٠١٥العمليـــة املفـــضية إىل وضـــع خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام 
ــاب          ــوح ب ــل املفت ــق العام ــع الفري ــم وملواصــلة احلــوار اجلــاري م ــى النحــو املالئ اإلحــصائية عل

  العضوية؛ 
ــات،         )و(   ــورة البيان ــة بث ــشة املتعلق ــشاركة يف املناق ــرئيس امل ــت إىل أصــدقاء ال طلب

ها التقنيـة   وأكدت من جديد احلاجة املاسة إىل توفري ما يكفي من قـدرات إحـصائية، سـواء منـ                 
أو املؤسسية، واحلاجة إىل بذل جهود منـسقة وتـوفري االسـتثمارات مـن أجـل سـد الثغـرات يف                  

  البيانات وتلبية االحتياجات إىل بيانات جديدة؛ 
ــة احلاجــة إىل اســتحداث مــصادر وأســاليب        )ز(   ــرئيس تلبي طلبــت إىل أصــدقاء ال

، مـع  ٢٠١٥طة التنمية ملا بعـد عـام     ومنهجيات جديدة فيما يتعلق بالبيانات نتيجة ملتطلبات خ       
  إيالء اعتبار خاص لإلمكانات اليت تتيحها التكنولوجيات اجلديدة؛

ــسألة          )ح(   ــل م ــه املقب ــامج عمل ــرئيس يف برن ــق أصــدقاء ال ــدرج فري اقترحــت أن ي
استقـصاءات األسـر املعيــشية ومـا هلــا مـن دور حاســم يف تـوفري البيانــات خلطـة التنميــة ملـا بعــد        

وهت بعرض البنك الدويل القيام بدور رائـد يف العمليـة االستـشارية مـن أجـل                 ، ون ٢٠١٥ عام
  ؛ ٢٠١٥إعداد تقرير كي تنظر فيه اللجنة يف عام 

شددت على أمهية اتبـاع هنـج متكامـل إزاء اإلحـصاءات والعمـل علـى وضـع                    )ط(  
ــق مكاســب يف الكفــاءة       هيكــل مــشترك لألعمــال القياســية ومنــوذج للمعلومــات بغــرض حتقي

زمة حتديـدا السـتيفاء املتطلبـات اجلديـدة الـيت تتطلبـها خطـة األمـم املتحـدة للتنميـة ملـا بعـد                         الال
  ؛٢٠١٥ عام

أيدت برنامج العمل املقترح ألصدقاء الرئيس، مبا يـشمل وضـع إطـار للتنفيـذ                 )ي(  
 يف إطـار مـن الـشراكة        ٢٠١٥من أجـل رصـد وقيـاس مـدى تنفيـذ خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                      
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ــع   ــسيق م ــة األخــرى        والتن ــات املعني ــن اجله ــضال ع ــة، ف ــة والدولي ــدان واملنظمــات اإلقليمي البل
  واجلهات املاحنة اليت ميكن أن تدعم عملية التنفيذ؛ 

ــا      )ك(   ــة يف دورهتـ ــرا إىل اللجنـ ــرئيس أن يقـــدم تقريـ ــدقاء الـ طلبـــت إىل فريـــق أصـ
  .٢٠١٥السادسة واألربعني يف عام 

  
    ٤٥/١٠٤   
  احلسابات القومية    

  :نة اإلحصائيةإن اللج  
رّحبـــت بتقريـــر الفريـــق العامـــل املـــشترك بـــني األمانـــات املعـــين باحلـــسابات    )أ(  
   وأعربت عن تقديرها ملا اضطلع به من عمل خالل العام املاضي؛)٤(القومية

أّيدت برنـامج عمـل الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات               )ب(  
ي املعـين باحلـسابات القوميـة، وأعربـت عـن تقـديرها إلعطـاء               القومية وفريق اخلـرباء االستـشار     

، وحثــت )٥(٢٠٠٨األولويــة ملعاجلــة املــسائل الناشــئة عــن تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام 
الفريق العامل على التعجيل حبل هذه املسائل، وطلبت مـن الفريـق العامـل أن يقـدم إىل اللجنـة                    

  تقريرا عن النتائج يف الوقت املناسب؛
أعربــت عــن تقــديرها لألنــشطة الــيت تــضطلع بــه املنظمــات الدوليــة واللجــان     )ج(  

اإلقليميــة واملنظمــات اإلقليميــة األخــرى والبلــدان الــيت تقــدم املــساعدة التقنيــة مــن أجــل تيــسري 
   واإلحصاءات الداعمة؛٢٠٠٨تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام 

از عــدد مــن األدلــة والكتيبــات    أعربــت عــن تقــديرها للتقــدم احملــرز يف إجنــ       )د(  
ــام         ــة لع ــام احلــسابات القومي ــذ نظ ــسر تنفي ــيت تي ــة ال ــادئ التوجيهي  واإلحــصاءات ٢٠٠٨واملب

الداعمــة، وحثــت الفريــق العامــل علــى التعجيــل بإعــداد الكتيبــات واملبــادئ التوجيهيــة ضــمن    
ــزمين املنـــصوص عليـــه، وطلبـــت أن تتـــاح هـــذه املـــواد جبميـــع اللغـــات الرمسيـــ          ة اإلطـــار الـ

  املتحدة؛ لألمم
طلبــت إىل الفريــق العامــل واللجــان اإلقليميــة وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة     )ـه(  

واإلقليميـة مواءمــة عمليــة مجــع البيانــات املــستمدة مـن البلــدان والتحقــق مــن صــحتها ونــشرها   

_________________ 
  )٤(  E/CN.3/2014/5.  
  .A.08.XVII.29منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٥(  
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ادل لتجنب االزدواجية اليت ال داعي هلا، مع األخـذ يف االعتبـار آليـة نقـل البيانـات يف إطـار تبـ                      
  البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية؛

رحبت بالتقرير الذي أعدتـه شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة، بالتـشاور                  )و(  
مــع فريــق اخلــرباء االستــشاري وبلــدان خمتــارة والفريــق العامــل، بــشأن الــسبل الكفيلــة بتوســيع  

 ٢٠٠٨ات القوميـة لعـام   نطاق التنسيق وأنشطة الدعوة واملـوارد مـن أجـل تنفيـذ نظـام احلـساب               
  على الصعيد الوطين؛ 

أقرت بأن توسيع نطاق التنسيق وأنشطة الدعوة واملوارد الالزمة لتنفيـذ نظـام               )ز(  
ــام   ــة لعـ ــسابات القوميـ ــل إزاء    ٢٠٠٨احلـ ــاع هنـــج متكامـ ــصعيد الـــوطين يتطلـــب اتبـ  علـــى الـ

احلــسابات القوميــة اإلحــصاءات، تعتمــده اللجنــة مــن أجــل املبــادرة العامليــة بــشأن تنفيــذ نظــام  
 واإلحــصاءات الداعمــة، وذلــك اســتنادا إىل الــربامج اجلاريــة الراميــة إىل تنميــة        ٢٠٠٨ لعــام

  القدرات اإلحصائية على الصعيد اإلقليمي ودعماً هلا؛
أكـــدت أن نطـــاق برنـــامج بنـــاء القـــدرات يف جمـــال اإلحـــصاءات املتكاملـــة     )ح(  

العاملية املتعلقة بربنـامج مـن هـذا القبيـل يتجـاوز            وتداعياته فيما خيص آليات التنسيق واحلوكمة       
  نطاق والية الفريق العامل؛

أعربت عن احلاجـة املاسـة إىل تقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل العديـد مـن البلـدان                      )ط(  
النامية فيما خيص اعتمـاد برنـامج متكامـل لإلحـصاءات دعمـا لتنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة                     

الـسياق وضـع برنـامج متكامـل إلحـصاءات األعمـال التجاريـة              ، وطلبـت يف هـذا       ٢٠٠٨لعام  
  وما يتصل بذلك من مبادئ توجيهية يف جمال إدارة الربامج؛ 

أقــرت بأنــه ينبغــي للبلــدان أن تتــوىل زمــام اإلجــراءات الالزمــة لتعزيــز عمليــة     )ي(  
ملني، اإلنتــاج اإلحــصائي، واختــاذ الترتيبــات املؤســسية، ووضــع اســتراتيجية لالتــصال باملــستع   

وذلك من أجل تيسري جتميـع اإلحـصاءات االقتـصادية واحلـسابات القوميـة بالنطـاق والتفـصيل            
  هبدف وضع السياسات القائمة على األدلة؛ املطلوبني، استنادا إىل األولويات القطرية

 لتحديـد الطرائـق الالزمـة لوضـع         “أصـدقاء الـرئيس   ”أيدت تشكيل فريق من       )ك(  
ملتكاملـة، يركـز علـى جتـاوز املـشاكل الوطنيـة الـيت تعتـرض إعـداد                  برنامج منسق لإلحصاءات ا   

حسابات االقتصاد الكلي القابلة للمقارنة دوليا، مع مراعاة بـرامج تنميـة القـدرات اإلحـصائية                
  .احلالية بالتعاون عن كثب مع اللجان اإلقليمية وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية
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    ٤٥/١٠٥   
   االقتصادية - احملاسبة البيئية    

  :إن اللجنة اإلحصائية  
أعربت عن تقديرها للعمل الذي تقوم بـه جلنـة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة                    )أ(  

  واالقتصادية صوب املضي قدما يف تنفيذ اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية؛ 
ــة واالقتــصادية رحبــت بإعــداد منــشور اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســب     )ب(   ة البيئي

  وإصدار ترمجاته األولية إىل اللغات الرمسية لألمم املتحدة؛
أقرت بنظام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية باعتبـاره إطـارا إحـصائيا هامـا خلطـة                    )ج(  

 ومؤشــرات أهــداف التنميــة املــستدامة، وطلبــت إىل جلنــة اخلــرباء   ٢٠١٥التنميــة ملــا بعــد عــام  
إلحصائية اليت أعـدت للفريـق العامـل املفتـوح بـاب العـضوية للتأكـد مـن         استعراض املذكرات ا 

  أن نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يتجلى فيها على حنو كاف؛
أقـــــرت بأمهيـــــة تعمـــــيم مراعـــــاة نظـــــام احملاســـــبة البيئيـــــة واالقتـــــصادية يف   )د(  

  االستراتيجيات الوطنية الرامية إىل تطوير اإلحصاءات؛
 جلنة اخلرباء مواصلة عملها يف جمال إعداد املـذكرات التقنيـة ومـواد             طلبت إىل   )ـه(  

التدريب والدورات الدراسـية واملبـادئ التوجيهيـة لعمليـة التجميـع دعمـا لتنفيـذ نظـام احملاسـبة                  
البيئية واالقتـصادية، وطلبـت أن يـوىل االهتمـام أيـضا لتجميـع اإلحـصاءات األساسـية الداعمـة                    

  للحسابات؛
 اخلرباء على وضع الصيغة النهائية للجـداول واحلـسابات األساسـية            حثت جلنة   )و(  

الناجتة عن اإلطار املركزي لنظام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية مـن أجـل مـساعدة البلـدان علـى                     
  تنفيذ نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية؛

البيئــة وافقــت علــى إنــشاء جلنــة تقنيــة تعــىن باإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة     )ز(  
واالقتصادية وتتوىل مـسؤولية النـهوض خبطـة البحـوث املتعلقـة باإلطـار املركـزي، مـع التركيـز                    
علــى تــصنيف األنــشطة البيئيــة وقطــاع الــسلع واخلــدمات، ودعــم تنفيــذ نظــام احملاســبة البيئيــة    
واالقتــصادية مــن خــالل إعــداد واســتعراض املــواد التقنيــة الكفيلــة بــضمان االتــساق التــام مــع    

  ار املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية؛ اإلط
شــددت علــى أمهيــة الــربط بــني تنفيــذ اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة    )ح(  

  ؛)٥(٢٠٠٨واالقتصادية وتنفيذ نظام احلسابات القومية لعام 
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 أقرت باحلاجة إىل الدعم يف جمال تنفيذ اإلطار املركـزي لنظـام احملاسـبة البيئيـة           )ط(  
واالقتــصادية، وطلبــت إىل اللجنــة توســيع نطــاق الربنــامج املتعلــق بتنفيــذ نظــام احملاســبة البيئيــة    
واالقتصادية، وتعزيز برنامج بناء قدرات البلدان النامية، وتنظيم محلة جلمـع األمـوال مـن أجـل                 

  بناء القدرات على الصعيد القطري؛
مع املبادرات الدولية القائمـة     طلبت إىل جلنة اخلرباء العمل بالتعاون عن كثب           )ي(  

من أجل استحداث األدوات ووضع اجلداول واحلسابات األساسـية، فـضال عـن تنفيـذ اإلطـار                 
املركزي لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية، مثل فريق أوالنباتار املعـين بإحـصاءات االقتـصادات         

والزراعـة، وذلـك بـشأن وضـع     القائمة على املـوارد الطبيعيـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة              
  نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال الزراعة؛

أكدت من جديد أمهية تعزيز احلوار مع خمتلـف اجلهـات املعنيـة علـى الـصعيد                   )ك(  
الــوطين، علــى ســبيل املثــال ممثلــو وزارة املاليــة ووزارة التخطــيط والــوزارة املــسؤولة عــن البيئــة  

لومــات اجلغرافيــة املكانيــة، وذلــك مــن خــالل التوعيــة أوال، مث مــن خــالل والــدوائر املعنيــة باملع
  اتباع هنج الوحدات النموذجية وتنفيذ نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية؛

ة لالتـصاالت مـن أجـل نظـام         يرحبت بأعمال اللجنة املتعلقة بوضع اسـتراتيج        )ل(  
 ختـصيص املـوارد البـشرية واملاليـة الالزمـة           احملاسبة البيئية واالقتصادية، وأشارت إىل احلاجـة إىل       

  لوضع هذه االستراتيجية؛
وافقت علـى إنـشاء جلنـة تقنيـة معنيـة باحملاسـبة التجريبيـة للـنظم اإليكولوجيـة                     )م(  

ــالبحوث          ــة ب ــها املتعلق ــدما يف خطت ــضي ق ــصادية هبــدف امل ــة واالقت ــبة البيئي ــام احملاس ــا لنظ وفق
ائل الــيت ميكــن إجيــاد حــل هلــا يف األجلــني القــصري       واالختبــارات الــيت تــويل األولويــة للمــس    

  واملتوسط؛
شجعت اللجنة علـى إرسـاء التعـاون مـع الـدوائر املعنيـة باملعلومـات اجلغرافيـة            )ن(  

املكانية ومع املبادرات القائمة بشأن قياس وتقييم النظم اإليكولوجية، من قبيل حساب الثـروة              
  يات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي؛وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية، واقتصاد

طلبت إصدار احملاسبة التجريبية للنظم اإليكولوجية وفقا لنظام احملاسـبة البيئيـة              )س(  
واالقتــصادية وتطبيقــات نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتــصادية وتفريعاتــه، وترمجتــهما إىل اللغــات   

  .الرمسية لألمم املتحدة يف أسرع وقت ممكن
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    ٤٥/١٠٦  
  إحصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية    

  :إن اللجنة اإلحصائية  
ــة          )أ(   ــة والعومل ــاس التجــارة الدولي ــر عــن قي ــداد التقري ــديرها إلع ــت عــن تق أعرب
  هنأت فريق أصدقاء الرئيس على العمل الذي أجنزه حىت اآلن؛ و)٦(االقتصادية
صـيل بـشأن املـسائل املعقـدة     كررت تأكيد أمهية احلصول على مزيـد مـن التفا       )ب(  

  املتصلة بقياس العالقات االقتصادية عرب احلدود، إضافة إىل بعض جوانبه االجتماعية والبيئية؛
ــا ملـــسائل مثـــل      )ج(   ــا خاصـ ــرئيس أن يـــويل اهتمامـ ــدقاء الـ طلبـــت إىل فريـــق أصـ

ات، غــري املباشــرة، والترتيبــات املؤســسية بــني وكــاالت مجــع البيانــ  التفاوتــات يف اإلحــصاءات
من تبادل البيانات اجلزئية، وتعقيدات احلصول على معلومـات عـن أنـشطة              واجلوانب القانونية 

الشركات املتعددة اجلنسيات، والتجـارة غـري الرمسيـة عـرب احلـدود، ودور املؤسـسات الـصغرية                  
 املخرجـــات العامليـــة، وأمهيـــة -واملتوســـطة، ومـــصادر البيانـــات املتعلقـــة جبـــداول املـــدخالت  

ت قياس التجارة داخل األقاليم، وعالقة هذا العمل باإلطار املتكامـل املعـزز لتقـدمي               وخصوصيا
  املساعدات املتعلقة بالتجارة إىل أقل البلدان منوا؛

طلبت إىل فريق أصدقاء الرئيس إجراء حتليل لألعباء واملنـافع املترتبـة علـى أي                )د(  
قـصاءات إضـافية، الـيت مـن مث ختلـق           توصية تقتضي موارد بيانـات إضـافية، ال سـيما إجـراء است            

  عبئا إضافيا على املستجيبني؛
ــسقا مــع  إطــار املفــاهيم  طلبــت أن يكــون   )هـ(   ــرح مت نظــام احلــسابات   إطــار املقت

  القومية القائم حاليا؛
ــشأن         )و(   ــرئيس ب ــق أصــدقاء ال ــدمها فري ــيت ق ــة ال ــى املقترحــات األولي وافقــت عل

ــي  ــاهيم  النطــاق الكل ــاس،     طــيطوإطــار التخ إلطــار املف ــة بالقي ــسائل املتعلق ــصنيف امل كــأداة لت
  وطلبت إبقاء اللجنة على علم بالتقدم احملرز يف عمل الفريق من خالل التشاور املباشر؛

ورقـة املفـاهيم     وافقت على مقترح فريـق أصـدقاء الـرئيس بـأن يواصـل إعـداد                )ز(  
ذي الـصلة الـذي يـضطلع بـه         بشأن قياس التجارة الدولية والعوملة االقتصادية مع مراعاة العمل          

 للجماعـات  اإلحـصائي  على الصعيد اإلقليمـي كـل مـن اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا، واملكتـب           
 املفـاهيم  إطار االقتصادي، وتقدمي تقرير يتضمن    امليدان يف والتنمية األوروبية، ومنظمة التعاون  

_________________ 
  )٦(  E/CN.3/2014/7. 
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 ،٢٠١٥ عـــام يف واألربعـــني، الـــسادسة دورهتـــا يف اللجنـــة إىل تنـــسيق وآليـــة عمـــل وبرنـــامج
  .فيه للنظر

  
    ٤٥/١٠٧  
  تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية    

  :إن اللجنة اإلحصائية  
ــشراكة   )أ(   ــر الـ ــة رحبـــت بتقريـ ــاس املعنيـ ــتخدام بقيـ ــا اسـ ــات تكنولوجيـ  املعلومـ

  ؛وهنأت الشراكة على العمل املنَجز يف األعوام املاضية )٧(التنمية ألغراض واالتصاالت
 تكنولوجيــا إحــصاءات تــوفري يف احملــرز بالتقــدم االرتيــاح مــع علمــاً أحاطــت  )ب(  

ــيَّن النحــو علــى واالتــصاالت، املعلومــات ــها اجلــداول، يف املب  الــذي بالعمــل أقــرت أيــضاً لكن
  به؛ القيام يتعني زال ما

ــام   )ج(   ــه إحــــصاءات  نوهــــت بالــــدور اهلــ ــا الــــذي تؤديــ  املعلومــــات تكنولوجيــ
  ؛٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية بشأن ويف املناقشة العاملي املعلومات تبع جمتمعيف ت واالتصاالت

 تـوافر  مـدى   املقـدم عـن حتـسني      )٧(وافقت على التوصـيات الـواردة يف التقريـر          )د(  
واالتصاالت؛ وشـجعت البلـدان علـى تعزيـز التنـسيق            املعلومات تكنولوجيا وجودة إحصاءات 

  الوطين يف هذا اجملال؛
 املعلومـــــات تكنولوجيـــــا ملؤشـــــرات املنقحـــــة األساســـــية لقائمـــــةأيـــــدت ا  )هـ(  

 األخـرى  والوكـاالت  للبلـدان  يتـسىن  لكـي  واسـع  نطـاق  على تعميمها طلبت و )٨(واالتصاالت
  كمرجع؛ استخدامها

ــشراكة إىل طلبــت  )و(   ــالنظر إىل أوجــه  املؤشــرات اســتعراض مواصــلة ال  التقــدم ب
  واالتصاالت على نطاق واسع؛ املعلومات تكنولوجيا وإىل استخدام السريع التكنولوجي

سلمت بأمهية أنشطة بناء القـدرات، ورحبـت بالـدعم الـذي تقدمـه الـشراكة                  )ز(  
  .يف هذا اجملال، وحثت الشركاء اإلمنائيني على توفري املساعدة يف هذا الصدد

  

_________________ 
  )٧(  E/CN.3/2014/8.  
 .املرجع نفسه، املرفق  )٨(  
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    ٤٥/١٠٨  
  برنامج املقارنات الدولية    

  :إن اللجنة اإلحصائية  
 وبالتقـدم احملـرز     )٩(نك الدويل عن برنـامج املقارنـات الدوليـة        رحبت بتقرير الب    )أ(  

   من الربنامج؛٢٠١١يف تنفيذ جولة عام 
سلمت بأن برنامج املقارنات الدولية هو أوسع وأعمق عمليـة إحـصائية علـى                )ب(  

ــه     ــشارك في ــاملي حيــث ي ــصعيد الع ــسبة     ١٩٩ال ــة بالن ــائج ســتكون قيِّمــة للغاي ــأن النت ــدا، وب  بل
  وصناع القرار على حد السواء؛لألكادمييني 

أعربــت عــن تقــديرها جلميــع الــشركاء الــذين يــدعمون الربنــامج، وال ســيما      )ج(  
مكاتب اإلحصاء الوطنية، واجلهـات املاحنـة، واجمللـس التنفيـذي للربنـامج، واملكتـب العـاملي يف                  

ملـا يقدمونـه    البنك الدويل، والفريق االستشاري التقين، فضال عن وكاالت التنـسيق اإلقليميـة،             
  إىل البلدان؛ مايل ودعم تقنية مساعدة من

نوهــت مبزايــا عمليــة برنــامج املقارنــات الدوليــة، وال ســيما علــى صــعيد بنــاء     )د(  
القدرات يف جماالت احلسابات القومية، لكنها أشارت أيضا إىل التحـديات الـيت تطرحهـا هـذه          

ــدمي      ــيجري تقـ ــه سـ ــثرية، وإىل أنـ ــدان كـ ــسبة لبلـ ــة بالنـ ــاملي   العمليـ ــب العـ ــيات إىل املكتـ توصـ
  حتسينات؛ بإجراء

أعربت عن تقديرها لقيام اجمللس التنفيذي يف اجتماعه احلـادي عـشر، املنعقـد         )هـ(  
 وإقــراره بأهنــا ٢٠١١بتأييــد نتــائج برنــامج املقارنــات الدوليــة لعــام  ،٢٠١٤مــارس / آذار٢يف 

  جاهزة للنشر؛
ل يف إصدار نتائج موجزة إىل جانـب        دعمت النهج املكوَّن من مرحلتني املتمث       )و(  

، علــى أن يلــي ذلــك تقريــر شــامل يتــضمن ٢٠١٤أبريــل / نيــسان٣٠الوثــائق الرئيــسية حبلــول 
، وأشـارت إىل أن كـال التقريـرين         ٢٠١٤الكاملة ووثائق أكثر مشوال يف صيف        النتائج جمموعة

 خـــالل سيتـــضمنان مالحظـــات مالئمـــة تعبِّـــر عـــن بعـــض التحفظـــات املنهجيـــة الـــيت أثـــريت 
  اجتماعات اجمللس التنفيذي؛

 يف والتنميـة  األوروبيـة ومنظمـة التعـاون      للجماعات هنأت املكتب اإلحصائي    )ز(  
االقتصادي ورابطة الـدول املـستقلة ومنطقـة غـرب آسـيا علـى نـشر نتائجهـا اإلقليميـة،                     امليدان

_________________ 
  )٩(  E/CN.3/2014/9. 
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يط اهلـادئ، وأمريكـا     أفريقيـا، وآسـيا واحملـ     (وأعربت عن تقديرها إزاء اسـتعداد املنـاطق املتبقيـة           
  ألن تنشر نتائجها أيضا خالل األشهر املقبلة؛) الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

ــة       )ح(   ــة مــن أجــل اإلعــالم مبنهجي أعربــت عــن تقــديرها للجهــود املتزايــدة املبذول
 لالقتـصاد  احلقيقـي  احلجـم  قيـاس ”مبادئ برنامج املقارنات الدولية من خالل املنـشور املعنـون           

، “برنــامج املقارنــات الدوليــة ‐ ونتائجــه ومنهجيتــه الدوليــة املقارنــات برنــامج إطــار: يالعــامل
 احلقيقـــي احلجـــم بقيـــاس املتعلقـــة التنفيذيـــة واإلجـــراءات التوجيهيـــة املبـــادئ”باإلضـــافة إىل 

  ؛“العاملي لالقتصاد
 ٢٠١١وافقــت علــى إنــشاء فريــق أصــدقاء الــرئيس إلجــراء تقيــيم جلولــة عــام   )ط(  
 اإلحـصائية  قرير أويل لكي جيري استعراضه خالل الـدورة الـسادسة واألربعـني للجنـة             وإعداد ت 
ــد والنمــسا مــن اهتمــام بتــويل الرئاســة      ٢٠١٥يف عــام  ــه اهلن ــا أبدت ؛ وأعربــت عــن تقــديرها مل

املشتركة لفريق أصدقاء الرئيس وملـا أبدتـه البلـدان األخـرى مـن اهتمـام باملـشاركة يف الفريـق؛            
أن يراعــي عنــد اضــطالعه بعملــه اخلــربات اإلقليميــة، مثــل التوصــيات الــيت  وطلبــت إىل الفريــق 

الكـاريبيني   لإلحـصائيني  الدائمـة  قدمها الفريق االستشاري املعـين باإلحـصاءات وأيـدهتا اللجنـة          
  يف دورهتا الثامنة والثالثيني؛ 

أقرت بضرورة إعـداد منهجيـة جديـدة وتقـصري الفتـرة الفاصـلة بـني جـوالت                    )ي(  
  .املقارنات الدولية يف املستقبلبرنامج 

  
    ٤٥/١٠٩  
  إحصاءات اإلعاقة    

  :إن اللجنة اإلحصائية  
 وأثنت على العمـل     )١٠(اإلعاقة بإحصاءات املعين واشنطن رحبت بتقرير فريق    )أ(  

القيم الذي قام به فريق واشنطن على مدى السنوات األخرية بغرض حتسني جـودة إحـصاءات                
  ليتها للمقارنة دوليا؛اإلعاقة ومدى توافرها وقاب

أنــشطة وإجنــازات فريــق واشــنطن، مبــا يف ذلــك إعــداد   نطــاق أقــرت باتــساع  )ب(  
ــسكانية       ــار جمموعــة مــوجزة مــن األســئلة عــن األداء ميكــن اســتخدامها يف التعــدادات ال واختب

  الدراسات االستقصائية الوطنية القائمة على العينات؛ أو

_________________ 
  )١٠(  E/CN.3/2014/10 و Corr.1 
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ظـر يف مـدى حـساسية األسـئلة ومالءمتـها           الحظت، يف هذا الصدد، أمهيـة الن        )ج(  
ــاس           ــشمل قي ــق واشــنطن لي ــت بتوســيع نطــاق عمــل فري ــا رحب ــا، بينم ــا جيــري توجيهه حينم

  الطفل؛ إعاقة
أقرت بأمهية توفري أنشطة التدريب والتعاون الـتقين للبلـدان لكـي جيـري فعليـا                )د(  

يـد مـن حلقـات العمـل علـى          بناء قدراهتا الوطنية يف جمال قياس اإلعاقـة، ودعـت إىل تنظـيم املز             
الصعيدين الـوطين واإلقليمـي، ودراسـة إمكانيـة اسـتخدام الـسجالت اإلداريـة ألغـراض إنتـاج                   

 ٢٠٢٠إحصاءات اإلعاقـة، وتـوفري التوجيـه بـشأن إدراج األسـئلة الـيت مت إعـدادها جلولـة عـام                     
  والدراسات االستقصائية؛ من التعدادات السكانية

مر بني فريق واشنطن ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة،            أثنت على التعاون املث     )هـ(  
ــد بــشأن أداء      وإعاقتــهم الســتخدامه يف   األطفــال ال ســيما يف إعــداد منــوذج االســتبيان اجلدي

الدراسات االستقصائية، ومنوذج االستبيان املتعلق بالبيئـة ومـشاركة املـدارس يف التعـرُّف علـى                
  من إعاقة الطفل؛ اجلوانب البيئية

ــ  )و(   ــة بــشأن قيــاس     رحب ت بالتعــاون بــني فريــق واشــنطن ومنظمــة الــصحة العاملي
 النمـوذجي  اإلعاقة، وشجعت الطرفني على العمل عن كثـب مـن أجـل إعـداد أداة االستقـصاء         

اإلعاقة وحتقيق أهداف كال الطـرفني عـن طريـق تـضمني االستقـصاء النمـوذجي األسـئلة                  حول
  وتكرار اجلهود يف هذا اجملال؛ بلالضطرا اليت أعدها فريق واشنطن، وذلك جتنبا

، الـذي يـشجع مواصـلة      ٢٠١٥-٢٠١٤ برنامج عمل فريق واشـنطن للفتـرة          )ز(  
العمل على جمموعـة األسـئلة املفـصلة املتعلقـة بـأداء األطفـال الكبـار، واقترحـت توسـيع نطـاق                       

  العمل ليشمل حتليل البيانات ونشر إحصاءات اإلعاقة؛
 عــشر احلــادي جلــدول الــزمين املعــد لتنفيــذ التنقــيحأحاطــت علمــا بــالتغيري يف ا  )ح(  
  .لألمراض الدويل للتصنيف
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    ٤٥/١١٠  
  البيانات الضخمة وحتديث النظم اإلحصائية    

  :إن اللجنة اإلحصائية  
 الـضخمة  أعربت عـن تقـديرها للتقريـر املقـدم مـن األمـني العـام عـن البيانـات                    )أ(  
  ؛)١١(اإلحصائية النظم وحتديث
ــد   )ب(   ــاتكــررت تأكي ــضخمة  أن البيان ــشكّل ال ميكــن  ال للمعلومــات مــصدرا ت
هبـدف   عاجلـة  أن ينظم نفـسه وأن يتخـذ قـرارات         على اجملتمع اإلحصائي العاملي    وجيب إغفاله

  بفعالية؛ اإلمكانات وتسخري التحديات استغالل
 الــــضخمة  البيانــــات  التحقــــق مــــن مــــصادر    أقــــرت باحلاجــــة إىل زيــــادة    )ج(  
العــاملي وتقاســم  الــصعيد علــى الرمسيــة اإلحــصاءات ألغــراض دامهااســتخ وجمــاالت وحتــدياهتا
  بصددها؛ اخلربات
 البيانـات  باسـتخدام  معـين  عـاملي  عامـل  دعمت بوجه عام مقترح إنـشاء فريـق        )د(  
العـاملي،   الـصعيد  علـى  الـصلة  ذات الرمسية، يتوىل إدارة املسائل    اإلحصاءات ألغراض الضخمة

  :وطلبت ما يلي
املمنوحة له إىل اعتبـارات اسـتراتيجية،        الفريق والوالية  تصاصاتأن تستند اخ    ‘١’  

البيانــات،  ومبــادرة ثــورة ،٢٠١٥ عــام بعــد ملــا التنميــة مثــل الــصالت خبطــة 
  الرمسية؛ لإلحصاءات األساسية واملبادئ

ــة          ‘٢’   ــه اللجــان اإلقليمي ــذي قامــت ب ــل ال ــق العم ــل الفري ــامج عم ــل برن أن يكمِّ
 جنـوب  لرابطـة  التابعـة  ليميـة الفرعيـة مثـل اجملموعـة       واملنتديات اإلحصائية اإلق  

 اإلحــصائية باإلحــصاء وغريهــا مــن الوكــاالت املعنيــة اإلقليمــي للتعــاون آســيا
  مع جتنب االزدواجية فيما بينهما؛ الدولية،

العقبـات   أن يويل برنامج العمل عناية خاصة لظروف البلدان النامية، ال سيما            ‘٣’  
  لبلدان منوا؛املاثلة أمام قدرات أقل ا

_________________ 
  )١١(  E/CN.3/2014/11. 
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  :طلبت إىل الفريق العامل العاملي إدراج ما يلي يف برنامج عمله  )هـ(  
إجراء جـرد لألنـشطة اجلاريـة واألمثلـة امللموسـة املتعلقـة باسـتخدام اإلحـصاءات                   ‘١’  

  والوطين؛ الضخمة يف اإلحصاءات الرمسية على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي
ــصلة ب   ‘٢’   ــشواغل املت ــشرية،   معاجلــة ال ــوارد الب ــايري والقواعــد، وامل ــة، واملع املنهجي

والبحوث، والتدريب، واجلودة، والتقلـب، وبوجـه خـاص الـسرية، وإمكانيـة             
  الوصول إىل البيانات، والتشريعات املتعلقة بالبيانات الضخمة؛

 من القطاع اخلاص علـى البيانـات      “إمكانية احلصول بال تكلفة   ”معاجلة مسألة     ‘٣’  
الرمسية، وكذلك مسألة إمكانيـة احلـصول علـى          اإلحصاءات اضالضخمة ألغر 

  البيانات عرب احلدود واحلصول على البيانات بشأن الظواهر العابرة للحدود؛
عـــن تـــصنيف خمتلـــف أنـــواع مـــصادر البيانـــات       وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة    ‘٤’  

  وهنوجها؛ الضخمة
يف ذلـك املبـادئ     وضع مبادئ توجيهية منهجية تتعلق بالبيانات الـضخمة، مبـا             ‘٥’  

  التوجيهية املتعلقة جبميع اجلوانب القانونية؛
ــشأن        ‘٦’   ــستعمليها ب ــات وم ــدمي البيان ــصاالت مالئمــة ملق صــياغة اســتراتيجية ات

  مسألة استخدام البيانات الضخمة يف اإلحصاءات الرمسية؛
التواصل مع اجملتمعات األخرى، خصوصا تلك املتمتعة خبربة أكـرب يف مـسائل          ‘٧’  

  ولوجيا املعلومات أو يف استخدام منابر البيانات املفتوحة؛تكن
تقدمي تقرير إىل اللجنة اإلحصائية يف دورهتـا الـسادسة واألربعـني الـيت سـتعقد                 ‘٨’  

   عن العمل املنَجز؛٢٠١٥عام 
علما بأن الصني وافقت على استضافة املؤمتر العاملي بشأن البيانـات الـضخمة               )و(  

  .٢٠١٤يف وقت الحق من عام 
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    ٤٥/١١١  
  منشورات شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة     

  إن اللجنة اإلحصائية  
، )١٢(رحبت بتقرير األمني العام بـشأن برنـامج منـشورات شـعبة اإلحـصاءات                )أ(  

وأيدت فكرة االسـتعراض الـشامل السـتراتيجية النـشر والتعمـيم بالـشعبة وذلـك هبـدف إعـادة                    
 الوســائط اإللكترونيــة للنــشر، مــع ختفــيض املنــشورات  توجيههــا، إىل أقــصى حــد ممكــن، حنــو 

  املطبوعة إىل احلد األدىن بالنسبة للبلدان ذات االحتياجات اخلاصة، والبلدان اليت تطلبها؛
ترمجــة املنــشورات املنهجيــة جبــودة عاليــة إىل مجيــع اللغــات    شــددت علــى أن  )ب(  

عـد واملعـايري اإلحـصائية العامليـة، وبنـاء      يف جنـاح تنفيـذ القوا   الرمسية لألمم املتحدة ال غـىن عنـها     
  القدرات يف البلدان؛

طلبت إىل األمانة العامة أن تكفل إتاحـة تلـك الترمجـات وتعميمهـا يف شـكلٍ                   )ج(  
  . مطبوع، إذا طلبت البلدان ذلك

  
    ٤٥/١١٢  
  تنسيق األنشطة اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة     

  :إن اللجنة اإلحصائية  
تقرير أصدقاء الرئيس املعنيني بتنسيق األنشطة اإلحـصائية يف منظومـة    رحبت ب   )أ(  

، وأعربــت عــن تقــديرها للعمــل الــذي يــضطلع بــه أصــدقاء الــرئيس بقيــادة    )١٣(األمــم املتحــدة
  املكسيك من أجل حتليل عناصر املنظومة اإلحصائية لألمم املتحدة وآليات التنسيق القائمة؛ 

ل أمر أساسي، ال سيما يف جمال تبادل البيانـات          شددت على أن التنسيق الفعا      )ب(  
  من أجل احلد من عبء اإلبالغ الواقع على عاتق البلدان؛ 

دعمــت الرؤيــة الطويلــة األجــل صــوب إقامــة آليــة فعالــة جلمــع البيانــات علــى   )ج(  
  الصعيد العاملي؛

_________________ 
  )١٢(  E/CN.3.2014/12.  
  )١٣(  E/CN.3/2014/13.  
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شددت على أمهية التنسيق الفعال فيمـا بـني وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة                   )د(  
ــتخدام الوكــاالت      و ــز اس ــن أجــل تعزي ــة م ــب اإلحــصائية الوطني ــة،   املكات لإلحــصاءات الرمسي

  وتفادي االزدواجية والتضارب يف املصادر اإلحصائية؛ 
أيدت االقتراح الداعي إىل إن يعقد كبار اخلـرباء اإلحـصائيني بـاألمم املتحـدة                 )هـ(  

ــة توصــيات أصــدقاء ا      ــق مبتابع ــة، وكلفــت الفري ــن أجــل حتــسني    اجتماعــات منتظم ــرئيس م ل
  . التنسيق، وتقدمي تقرير يف هذا الصدد إىل اللجنة

  
    ٤٥/١١٣  
  اليوم العاملي لإلحصاء    

  :إن اللجنة اإلحصائية  
، وأعربــت عــن )١٤(رحبــت بتقريــر األمــني العــام عــن اليــوم العــاملي لإلحــصاء    )أ(  

ــيت       ــة الـ ــشاورة العامليـ ــى املـ ــدة علـ ــم املتحـ ــصاءات يف األمـ ــشعبة اإلحـ ــكرها لـ ــت يف شـ  أجريـ
  ؛ ٢٠١٣سبتمرب عام /أيلول

 تـــــشرين ٢٠اقترحـــــت االحتفـــــال بـــــاليوم العـــــاملي لإلحـــــصاء القـــــادم يف   )ب(  
   ؛٢٠١٥أكتوبر /األول

 :لإلحـصاء  وافقت على املوضوع العـام التـايل ليكـون موضـوعا لليـوم العـاملي                )ج(  
وحيــاة  اإلحــصاءات مــن أجــل تنميــة  -اإلحــصاءات مــن أجــل حتــسني عمليــة صــنع القــرار   ”

، ولكن طلبـت إىل املكتـب وضـع اللمـسات األخـرية علـى صـياغة الـشعار علـى وجـه                       “أفضل
الدقة يف تـشاور مـع خـرباء االتـصاالت، مـع األخـذ يف االعتبـار أن املوضـوع قـد يكـون أكثـر                          

  املعينة؛  حتديدا استنادا إىل القضايا اخلاصة بكل بلد الناشئة يف السنة
يف عملية تقـدمي مـشروع قـرار إىل اجلمعيـة العامـة             طلبت إىل املكتب الشروع       )د(  

   ودعم تلك العملية؛ ٢٠١٥بشأن اليوم العاملي لإلحصاء عام 
طلبـــت إىل شـــعبة اإلحـــصاءات بـــاألمم املتحـــدة تقـــدمي الـــدعم املناســـب إىل    )هـ(  

ــة،         ــة الوطني ــشطتها حــدود الوالي ــيت تتجــاوز أن ــة، واملنظمــات ال ــدان، واملنظمــات اإلقليمي البل
، ٢٠١٥مواضيع حمددة يف إحياء ذكرى اليوم العـاملي لإلحـصاء عـام          سسات املوجهة حنو  واملؤ

  .وتوفري املواد الدعائية للمناسبات اليت ُتنظم يف إطار املوضوع املشترك
  

_________________ 
  )١٤(  E/CN.3.2014/14.  
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    ٤٥/١١٤  
  تطوير اإلحصاءات اإلقليمية    

  :إن اللجنة اإلحصائية  
ــة االقتــصاد     )أ(   ــالتقرير الــشامل املقــدم مــن اللجن ــة آلســيا رحبــت ب ية واالجتماعي

وتأييـد   تناوله مواضيع حمددة،    بشأن تطوير اإلحصاءات يف املنطقة، وخباصة      )١٥(واحمليط اهلادئ 
  ؛ ٢٠١٥اضطالع اإلحصاءات بدور بارز يف خطة التنمية ملا بعد عام 

أعربــت عــن تقــديرها للجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ     )ب(  
  تطوير اإلحصاءات يف املنطقة؛ ديو يعرضإلعدادها شريط في

الحظت مع التقـدير العمـل الـذي يقـوم بـه املعهـد اإلحـصائي آلسـيا واحملـيط                      )ج(  
  يف جمال اإلحصاءات؛  اهلادئ يف تقدمي التدريب

رحبت بالتقدم احملرز يف آسيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ صـوب تعزيـز القـدرات                   )د(  
مـي حتـت رعايـة اللجنـة املعنيـة باإلحـصاءات التابعـة للجنـة                اإلحصائية من خالل التعاون اإلقلي    

االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، والحظت، يف هذا الـصدد، أمهيـة االسـتثمارات              
يف النظم اإلحصائية الوطنية، واحلاجة إىل تعزيـز جـودة املنتجـات اإلحـصائية، وإمكانيـة تبـادل                  

  ات دون اإلقليمية؛ أفضل املمارسات، والعمل مع املنظم
ــدى       )هـ(   ــة يف القــدرات اإلحــصائية ل ــات القائم ــارت إىل االختالف البلــدان يف  أش

املنطقة، وشددت على أمهية تطوير الـنظم اإلحـصائية يف البلـدان ذات القـدرات احملـدودة جـدا                   
  ؛ ٢٠١٥للوفاء على األقل باحلد األدىن من متطلبات خطة التنمية ملا بعد عام 

ــددت ع  )و(   ــودة   شـ ــة اجلـ ــصاءات عاليـ ــة اإلحـ ــى أمهيـ ــساءلة   لـ ــفها أداة للمـ بوصـ
، والحظـت،   ٢٠١٥عنصرا من عناصر خطة التنمية ملـا بعـد عـام             واحلوكمة الرشيدة، وبالتايل  

يف هـــذا الـــسياق، إقـــرار العديـــد مـــن البلـــدان بأمهيـــة إدراج اإلحـــصاءات بوصـــفها هـــدفا يف  
  ذاته؛ حد

اإلحـــصائي، بالتعـــاون الوثيـــق مـــع للتطــوير   دعــت إىل وضـــع تـــدابري أفـــضل   )ز(  
املنتــديات اإلحــصائية يف املنطقــة دون اإلقليميــة مثــل الفريــق املعــين باإلحــصاءات التــابع لرابطــة 

  .جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي
  

_________________ 
  )١٥(  E/CN.3/2014/15.  
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    ٤٥/١١٥  
  ) شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(املسائل الربناجمية     

مـدير شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم         أحاطت اللجنة علما بالتقرير الشفوي الذي قدمـه           
وأحاطـت اللجنـة علمـا علـى        . املتحدة بالنيابة بشأن أنشطة الشعبة وخططها وأولوياهتا الراهنـة        

، حـسبما ورد يف     ٢٠١٧-٢٠١٦وجه اخلصوص باإلطار االستراتيجي املقترح لفتـرة الـسنتني          
  .ورقة معلومات أساسية غري رمسية جرى تعميمها

  
    ٤٥/١١٦  
  بنود للعلم    

  :أحاطت اللجنة اإلحصائية علما بالتقارير التالية  
   )١٦(تقرير األمني العام عن اإلحصاءات الدميغرافية

مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية عــن      
  )١٧(إحصاءات املستوطنات البشرية

  )١٨(تقرير األمني العام عن اإلحصاءات اجلنسانية
ة من األمني العام حييل هبـا تقريـر مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة عـن                       مذكر

  )١٩(حتسني جودهتا وزيادة توافرها: إحصاءات املخدرات
  )٢٠(تقرير األمني العام عن إحصاءات اهلجرة

حـصاء التـابع ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة            ني العـام حييـل هبـا تقريـر معهـد اإل           مذكرة مـن األمـ    
  )٢١(والعلم والثقافة عن جوانب خمتارة اضطلع هبا برناجمه لإلحصاءات الثقافية

مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر اللجنــة التوجيهيــة العامليــة بــشأن تنفيــذ االســتراتيجية  
  )٢٢(العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية

_________________ 
  )١٦(  E/CN.3/2014/16.  
  )١٧(  E/CN.3/2014/17.  
  )١٨(  E/CN.3/2014/18.  
  )١٩(  E/CN.5/2014/19 و Corr.1.  
  )٢٠(  E/CN.3/2014/20.  
  )٢١(  E/CN.3/2014/21.  
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  )٢٣(عين بإحصاءات الطاقةمذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير فريق أوسلو امل
  )٢٤(تقرير األمني العام بشأن إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات

  )٢٥(مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير منظمة السياحة العاملية عن إحصاءات السياحة
  )٢٦(مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار

  )٢٧(ير األمني العام عن اإلحصاءات االقتصادية القصرية األجلتقر
  )٢٨(تقرير األمني العام عن إحصاءات البيئة

  )٢٩(تقرير األمني العام عن مؤشرات رصد األهداف اإلمنائية لأللفية
مذكرة من األمني العـام حييـل هبـا تقريـر البنـك الـدويل والـشراكة يف جمـال اإلحـصاء مـن أجـل                  

  )٣٠(ن احلادي والعشرين بشأن التنمية اإلحصائيةالتنمية يف القر
مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر فريــق اخلــرباء املعــين بإدمــاج املعلومــات اإلحــصائية     

  )٣١(واجلغرافية املكانية
  )٣٢(تقرير األمني العام عن أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية

ة واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي املتعلقـة     مذكرة من األمني العام عن مقررات اجلمعية العامـ       
  )٣٣(بالسياسات واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية

_________________ 
  )٢٢(  E/CN.3/2014/22.  
  )٢٣(  E/CN.3/2014/23.  
  )٢٤(  E/CN.3/2014/24.  
  )٢٥(  E/CN.3/2014/25.  
  )٢٦(  E/CN.3/2014/26.  
  )٢٧(  E/CN.3/2014/27.  
  )٢٨(  E/CN.3/2014/28.  
  )٢٩(  E/CN.3/2014/29.  
  )٣٠(  E/CN.3/2014/30.  
  )٣١(  E/CN.5/2014/31 و Corr.1.  
  )٣٢(  E/CN.3.2014/32.  
  )٣٣(  E/CN.3.2014/33.  
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  الفصل الثاين
  بنود للمناقشة واختاذ القرار    

      
  تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية  -ألف   

ادسة من جدول أعماهلا يف جلساهتا األوىل والثانيـة والـس         ) أ (٣نظرت اللجنة يف البند       - ١
وكـــان معروضـــا علـــى اللجنـــة يف جلـــستها األوىل  . ٢٠١٤مـــارس / آذار٧ و ٤املعقـــودة يف 

مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر أصــدقاء الــرئيس عــن تطبيــق املبــادئ األساســية             
  . واستمعت إىل بيان استهاليل أدىل به ممثل أملانيا،)E/CN.3/2014/2(لإلحصاءات الرمسية 

ــان ممثــل كــل مــن  / آذار٤ويف اجللــسة األوىل، املعقــودة يف   - ٢ الواليــات  مــارس، أدىل ببي
املتحدة األمريكية، والصني، واجلمهوريـة الدومينيكيـة، واليابـان، والربازيـل، ومجهوريـة ترتانيـا               

ملتحــدة، وهنغاريــا، وإيطاليــا، وكــذلك مراقبــون عــن كولومبيــا، وكازاخــستان، وبــنغالديش،  ا
وسورينام، وجنوب أفريقيا، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، والفلبني، ومـصر، وإكـوادور،         
وماليزيا، واملكسيك، والنـرويج، وتركمانـستان، وتركيـا، وكنـدا، واليونـان، ومجهوريـة إيـران           

  . وزامبيا، وإندونيسيا، وهاييتاإلسالمية،
باســم مجيــع البلــدان ( ببيانــات مراقبــون عــن دولــة فلــسطني  ويف اجللــسة نفــسها، أدىل  - ٣

ــة لغــريب آســيا   ــة االقتــصادية واالجتماعي ــة  )األعــضاء يف اللجن ، ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذي
ــة  ــشطة اإلحــصائية    (والزراع ــسيق األن ــة تن ــد  )باســم جلن ــد اإلحــصائي ال ــة ، واملعه ويل، واللجن

ــة     ــة األوروبيـ ــة واللجنـ ــة الكاريبيـ ــة اجلماعـ ــا، وأمانـ ــصادية ألوروبـ ــصائي  (االقتـ املكتـــب اإلحـ
  ).للجماعات األوروبية

ويف اجللــسة األوىل أيــضاً، أدىل مبالحظــات ختاميــة رئــيس فــرع اخلــدمات اإلحــصائية    
  . الجتماعيةبشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية وا

مـــارس أيـــضا، اســـتمعت اللجنـــة إىل بيـــان  / آذار٤ويف اجللـــسة الثانيـــة، املعقـــودة يف   - ٤
ــر ــم          آخ ــعبة اإلحــصاءات يف األم ــدير ش ــا م ــة أدىل هب ــا ومالحظــات ختامي ــل أملاني ــه ممث أدىل ب

  .بالنيابة املتحدة
  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
مـارس، مـشروع    / آذار ٧ادسة، املعقـودة يف     كان معروضاً على اللجنة يف جلستها الس        - ٥

ــد         ــار البن ــة يف إط ــده اللجن ــة لتعتم ــرِّر اللجن ــن مق ــدم م ــرر مق ــا  ) أ (٣مق ــن جــدول أعماهل . م
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األول،  انظـــر الفـــصل(واعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع املقـــرر، بـــصيغته املعدلـــة خـــالل املناقـــشة 
  ).٤٥/١٠١باء، املقرر  الفرع

  
  أساليب عمل اللجنة اإلحصائية   - باء  

مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها الثانيــة والــسادسة،  ) ب (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٦
ــودتني يف  ــارس / آذار٧ و ٤املعق ــة    . ٢٠١٤م ــستها الثاني ــة يف جل ــى اللجن وكــان معروضــا عل

 مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر املكتــب عــن أســاليب عمــل اللجنــة اإلحــصائية            
)E/CN.3/2014/3(،واستمعت إىل بيان استهاليل أدىل به الرئيس  .  
كــل مــن أنغــوال، واليابــان، والواليــات املتحــدة،   ويف اجللــسة الثانيــة، أدىل ببيــان ممثــل  - ٧

  .اقبون عن سورينام، والفلبني، وسويسرا، وبولندا، وتركيا، واملكسيكوكذلك مر
ويف اجللــــسة نفــــسها، أدىل ببيــــان املراقــــب عــــن اللجنــــة االقتــــصادية واالجتماعيــــة    - ٨

  .آسيا لغريب
  .وأدىل مدير شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة بالنيابة مبالحظات ختامية  - ٩
  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
مـارس مـشروع   / آذار٧كان معروضـا علـى اللجنـة يف جلـستها الـسادسة املعقـودة يف                 - ١٠

ــة يف إطــار البنــد      ــة لتعتمــده اللجن . مــن جــدول أعماهلــا ) ب (٣مقــرر مقــدم مــن مقــرر اللجن
  ).٤٥/١٠٢األول، الفرع باء، املقرر  انظر الفصل(واعتمدت اللجنة مشروع املقرر 

  
 يس للتقدم أوسع نطاقاوضع مقاي: استعراض الربامج  - جيم  

ــة يف البنــد    - ١١ ــة والــسادسة،   ) ج (٣نظــرت اللجن مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها الثاني
وكــان معروضــا علــى اللجنــة، يف جلــستها الثانيــة املعقــودة . مــارس/ آذار٧ و ٤املعقــودتني يف 

ين بوضـع  مارس، مذكرة من األمني العام حييل هبـا تقريـر فريـق أصـدقاء الـرئيس املعـ            / آذار ٤ يف
 ).E/CN.3/2014/4(مقاييس للتقدم أوسع نطاقاً 

 .مارس، أدىل ممثل فرنسا ببيان استهاليل/ آذار٤ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف   - ١٢

، والكـامريون،   ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ممثل كـل مـن أملانيـا، وهولنـدا، واليابـان                 - ١٣
واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، والــصني، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة،   
وعمــان، وإيطاليــا، والربازيــل، وكــذلك املراقبــون عــن ملــديف، وإثيوبيــا، واهلنــد، وسويــسرا،   

ــة، وإن      ــال البوليفاري ــة فرتوي ــبني، ومجهوري ــدا، والفل ــا، وكن ــوب أفريقي ــدا، وجن ــسيا، وبولن دوني
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ــا املتعــددة القوميــات،     ــة بوليفي ومجهوريــة كوريــا، ومــصر، وبــنغالديش، وتركمانــستان، ودول
 .وأستراليا، وإكوادور، وغانا، وجزر البهاما، وتونس

وأدىل أيضا ببيانات املراقبون عن اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا، ومنظمـة األمـم املتحـدة                 - ١٤
، ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان        )األنشطة اإلحصائية باسم جلنة تنسيق    (لألغذية والزراعة   

، والبنـك الـدويل،   )املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة (االقتصادي، واملفوضية األوروبية    
 ).اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

وأدىل ممثــل فرنــسا ببيــان إضــايف، ويف أعقــاب ذلــك اســتمعت اللجنــة إىل مالحظــات     - ١٥
  .ختامية من املدير بالنيابة لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة

  
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

ــسادسة      - ١٦ ــستها الـ ــة، يف جلـ ــى اللجنـ ــا علـ ــان معروضـ ــودة يف كـ ــارس، / آذار٧ املعقـ مـ
. مــن جــدول أعماهلــا) ج (٣مقــرر مقــدم مــن املقــرِّر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد   مــشروع

انظـــر الفـــصل األول، (ناقـــشة مـــشروع املقـــرر، بـــصيغته املعدلـــة خـــالل املواعتمـــدت اللجنـــة 
 .)٤٥/١٠٣باء، املقرر  الفرع

  
 احلسابات القومية  - دال  

ــد     - ١٧ ــة يف البنـ ــرت اللجنـ ــة     ) د (٣نظـ ــة والثالثـ ــساهتا الثانيـ ــا يف جلـ ــدول أعماهلـ ــن جـ مـ
ــودة يف   ــسادسة، املعقـ ــارس / آذار٧ و ٥ و ٤والـ ــى ال  . ٢٠١٤مـ ــا علـ ــان معروضـ ــة وكـ لجنـ

جلستها الثانية مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير الفريق العامـل املـشترك بـني األمانـات                   يف
 ).E/CN.3/2014/5(املعين باحلسابات القومية 

نظمــة التعــاون  مــارس، أدىل املراقــب عــن م  / آذار٤ويف اجللــسة الثانيــة، املعقــودة يف     - ١٨
 .والتنمية يف امليدان االقتصادي ببيان استهاليل

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ممثل كل من الواليـات املتحـدة، وكوبـا، والكـامريون،                  - ١٩
ــشيكية،       ــة التـ ــل، واجلمهوريـ ــا، والربازيـ ــصني، وإيطاليـ ــدا، والـ ــان، ونيوزيلنـ ــا، واليابـ ومنغوليـ

 .ئيل، والكويت، واملغرب، واهلند، وجامايكا، وزامبياوبربادوس، وكذلك املراقبون عن إسرا

مــارس، أدىل ببيانــات املراقبــون عــن ماليزيــا،  / آذار٥ويف اجللــسة الثالثــة، املعقــودة يف    - ٢٠
ــبني،        ــا، والفل ــا، وتونغ ــة كوري ــدا، ومجهوري ــدا، وأســتراليا، وفنلن ــنغالديش، وأوغن ــيمن، وب وال

المية، وإندونيسيا، والسنغال، وكنـدا، وغامبيـا،       وفرنسا، وطاجيكستان، ومجهورية إيران اإلس    
 .واململكة العربية السعودية
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باســم جلنــة تنــسيق األنــشطة    (وأدىل أيــضا ببيانــات املراقبــون عــن االحتــاد األورويب       - ٢١
 .، واللجنة االقتصادية ألوروبا، وجملس التعاون لدول اخلليج العربية)اإلحصائية

راقـب عـن منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي               ويف اجللسة نفسها، أدىل امل      - ٢٢
ببيـــان إضـــايف، ويف أعقـــاب ذلـــك أدىل رئـــيس فـــرع اإلحـــصاءات االقتـــصادية التـــابع لـــشعبة  

 .اإلحصاءات يف األمم املتحدة مبالحظات ختامية
  

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

مـارس، مـشروع    / آذار ٧ يف   كان معروضا على اللجنة يف جلستها السادسة، املعقـودة          - ٢٣
واعتمــدت . مـن جـدول أعماهلـا   ) د (٣مقـرر مقـدم مـن املقـرِّر لتعتمـده اللجنــة يف إطـار البنـد        

 ).٤٥/١٠٤انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر (اللجنة مشروع املقرر 
  

  االقتصادية-احملاسبة البيئية   -هاء   
ا يف جلــستيها الثالثــة والــسادسة،  مــن جــدول أعماهلــ ) هـــ (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد    - ٢٤

وكــان معروضــا علــى اللجنــة يف جلــستها الثالثــة،   . ٢٠١٤مــارس / آذار٧ و ٥املعقــودتني يف 
مارس، مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير جلنـة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة              / آذار ٥املعقودة يف   

 ).E/CN.3/2014/6(االقتصادية  - البيئية

 .ويف اجللسة الثالثة، أدىل ممثل أستراليا ببيان استهاليل  - ٢٥

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ممثل كل من هولندا، والسويد، واجلمهورية التـشيكية،               - ٢٦
ــادوس، وأمل       ــة املتحــدة، وبرب ــا، واململك ــات املتحــدة، ومنغولي ــاد الروســي، والوالي ــا، واالحت اني

والصني، والربازيل، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وكوبا، وإيطاليا، وكذلك املراقبون عن سـاموا،            
ــة إيــران اإلســالمية،         ــوب أفريقيــا، ومجهوري ــدا، واملغــرب، وجن ــدامنرك، والــسنغال، وبولن وال

ة وسويسرا، والنـرويج، وبـيالروس، وبـنغالديش، واململكـة العربيـة الـسعودية، والفلـبني، ودولـ             
 .بوليفيا املتعددة القوميات

املكتـب اإلحـصائي للجماعـات      (وأدىل أيضا ببيانات املراقبون عن املفوضية األوروبيـة           - ٢٧
، واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، ومنظمــة األمــم املتحــدة )األوروبيــة

ــة ا      ــائي، واللجن ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــصناعية، وبرن ــة ال ــة   للتنمي ــا الالتيني ــصادية ألمريك القت
 .ومنطقة البحر الكارييب

ويف اجللــسة نفــسها، أدىل ممثــل أســتراليا ببيــان إضــايف، ويف أعقــاب ذلــك أدىل رئــيس     - ٢٨
 .فرع اإلحصاءات االقتصادية التابع لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة مبالحظات ختامية
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 اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

ــا   - ٢٩ ــان معروضـ ــودة يف    كـ ــسادسة، املعقـ ــستها الـ ــة يف جلـ ــى اللجنـ ــارس، / آذار٧ علـ مـ
. مــن جــدول أعماهلــا) هـــ (٣مقــرر مقــدم مــن املقــرِّر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد   مــشروع

انظـــر الفـــصل األول، (واعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع املقـــرر، بـــصيغته املعدلـــة خـــالل املناقـــشة 
 ).٤٥/١٠٥باء، املقرر  الفرع

  
  التجارة الدولية والعوملة االقتصاديةإحصاءات  - واو  

ــد    - ٣٠ ــة يف البن ــسادسة،    ) و (٣نظــرت اللجن ــة وال ــستيها الثالث ــا يف جل مــن جــدول أعماهل
ــودتني يف  ــارس / آذار٧ و ٥املعق ــة    . ٢٠١٤م ــستها الثالث ــة يف جل ــى اللجن وكــان معروضــا عل

يـاس التجـارة الدوليـة     مذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر فريـق أصـدقاء الـرئيس املعـين بق                     
 .واستمعت إىل بيان استهاليل أدىل به ممثل كندا) E/CN.3/2014/7(والعوملة االقتصادية 

ــودة يف     - ٣١ ــة، املعق ــسة الثالث ــان،     / آذار٥ويف اجلل ــن الياب ــل كــل م ــان ممث ــارس، أدىل ببي م
 وكـذلك املراقبـون     ،تحدة، واجلمهورية الدومينيكية، والصني، والسويد    ومنغوليا، والواليات امل  

ــور   ــا، ومـــصر، وتيمـ ــبانيا، وتركيـ ــنغالديش، وإسـ ــتراليا، ،ليـــشيت - عـــن بـ  وإندونيـــسيا، وأسـ
ــرائيل،      ــسيك، وإسـ ــا، واملكـ ــا، وتونغـ ــستان، وماليزيـ ــالمية، وطاجيكـ ــران اإلسـ ــة إيـ ومجهوريـ

 .فريدي، وفييت نام وكابو

الثالثة أيضا، أدىل ببيانـات املراقبـون عـن منظمـة التجـارة العامليـة، واللجنـة             ويف اجللسة     - ٣٢
 ).املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية(االقتصادية ألوروبا، واملفوضية األوروبية 

ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل كندا ببيـان إضـايف، ويف أعقـاب ذلـك أدىل رئـيس فـرع               - ٣٣
 .ة اإلحصاءات يف األمم املتحدة مبالحظات ختاميةإحصاءات التجارة التابع لشعب

  
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

ــسادسة،      - ٣٤ ــستها الـ ــة يف جلـ ــى اللجنـ ــا علـ ــان معروضـ ــودة يف كـ ــارس، / آذار٧ املعقـ مـ
. مــن جــدول أعماهلــا) و (٣مقــرر مقــدم مــن املقــرِّر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد    مــشروع

انظـــر الفـــصل األول، (ناقـــشة بـــصيغته املعدلـــة خـــالل املواعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع املقـــرر، 
 .)٤٥/١٠٦ر باء، املقر الفرع
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية  - زاي  
ــد    - ٣٥ ــة يف البنـ ــرت اللجنـ ــة    ) ز (٣نظـ ــة والرابعـ ــساهتا الثالثـ ــا يف جلـ ــدول أعماهلـ ــن جـ مـ

روضـا علـى اللجنـة يف جلـستها     وكـان مع  . ٢٠١٤مـارس   / آذار ٧ و   ٥والسادسة، املعقودة يف    
الثالثة، مـذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر الـشراكة املعنيـة بقيـاس اسـتخدام تكنولوجيـا                         

واسـتمعت إىل بيـان اسـتهاليل أدىل    )  E/CN.3/2014/8(املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية  
 .اقب عن االحتاد الدويل لالتصاالتبه املر

مارس، أدىل ببيان ممثل كل من مجهوريـة ترتانيـا          / آذار ٥ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف        - ٣٦
 وكــذلك املراقبــون ،املتحــدة، واجلمهوريــة الدومينيكيــة، واالحتــاد الروســي، والــسويد، وإيطاليــا  

ــسيا، وأورو   عــن ــانواتو، وإندوني ــبني، وأذربيجــان، وف ــران اإلســالمية،   الفل ــة إي ــواي، ومجهوري غ
 .وتركيا، ومجهورية فرتويال البوليفارية، وفنلندا، واملكسيك، وملديف، وماليزيا، وشيلي

ويف اجللـــسة نفـــسها، أدىل ببيـــان كـــل مـــن ممثلـــي املـــراقَبْين عـــن اللجنـــة االقتـــصادية     - ٣٧
 .واالجتماعية لغريب آسيا واجلماعة الكاريبية

بعة أيضا، أدىل املراقـب عـن االحتـاد الـدويل لالتـصاالت ببيـان إضـايف،                 ويف اجللسة الرا    - ٣٨
ويف أعقاب ذلك أدىل رئيس فرع إحصاءات البيئة والطاقة التابع لشعبة اإلحـصاءات يف األمـم                

 .املتحدة مبالحظات ختامية
  

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

مـارس، مـشروع    / آذار ٧ يف   كان معروضا على اللجنة يف جلستها السادسة املعقـودة،          - ٣٩
مـن جـدول أعماهلـا، واعتمـدت        ) ز (٣مقرر مقـدم مـن املقـرِّر لتعتمـده اللجنـة يف إطـار البنـد                 

 ).٤٥/١٠٧ر انظر الفصل األول، الفرع باء، املقر(اللجنة مشروع املقرر 
  

 برنامج املقارنات الدولية  - حاء  
لــستيها الرابعــة والــسادسة،   مــن جــدول أعماهلــا يف ج  ) ح (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد     - ٤٠

وكان معروضا على اللجنة يف جلستها الرابعـة مـذكرة    . ٢٠١٤مارس  / آذار ٧ و   ٥املعقودتني يف   
 .)E/CN.3/2014/9(من األمني العام حييل هبا تقرير البنك الدويل عن برنامج املقارنات الدولية 

مـــارس، أدىل املراقـــب عـــن البنـــك الـــدويل / آذار٥ اجللـــسة الرابعـــة، املعقـــودة يف ويف  - ٤١
 .استهاليل ببيان

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/8�
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/8�
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/9�


E/2014/24 
E/CN.3/2014/35 

 

39/57 14-27615 
 

ويف اجللـسة نفــسها، أدىل ببيــان ممثــل كــل مــن بربــادوس، وأنغــوال، واالحتــاد الروســي،    - ٤٢
 وكذلك املراقبون عن اهلند، ومصر، واليمن، وفانواتو، والنمـسا، واململكـة            ،والصني، والربازيل 

لعربيــة الــسعودية، ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية، وجنــوب أفريقيــا، ومجهوريــة إيــران         ا
 .اإلسالمية، وسورينام، وتونس، وشيلي، واملغرب، وجزر البهاما، وملديف، ومدغشقر

املكتـب اإلحـصائي للجماعـات      (وأدىل أيضا ببيانات املراقبون عن املفوضية األوروبيـة           - ٤٣
ة اإلحصائية املشتركة بني دول رابطة الدول املستقلة، واملرصـد االقتـصادي            ، واللجن )األوروبية

 .واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى، ومصرف التنمية األفريقي

ويف اجللسة نفسها أيـضا، أدىل املراقـب عـن البنـك الـدويل ببيـان إضـايف، ويف أعقـاب                        - ٤٤
بع لــشعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة  ذلــك أدىل رئــيس فــرع اإلحــصاءات االقتــصادية التــا 

 .مبالحظات ختامية
  

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

ــودة يف       - ٤٥ ــسادسة، املعقـ ــستها الـ ــة يف جلـ ــى اللجنـ ــا علـ ــان معروضـ ــارس، / آذار٧كـ مـ
. مــن جــدول أعماهلــا) ح (٣مقــرر مقــدم مــن املقــرِّر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد   مــشروع

انظـــر الفـــصل األول، (ملقـــرر، بـــصيغته املعدلـــة خـــالل املناقـــشة واعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع ا
 ).٤٥/١٠٨باء، املقرر  الفرع

  
 إحصاءات اإلعاقة  - طاء  

مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها الرابعــة والــسادسة،  ) ط (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٤٦
ــة يف جلــستها الرا  . ٢٠١٤مــارس / آذار٧ و ٥املعقــودتني يف  بعــة وكــان معروضــا علــى اللجن

ــة          ــصاءات اإلعاقـ ــين بإحـ ـــن املعـ ــق واشنطـ ــر فريـ ــا تقريـ ــل هبـ ــام حييـ ــني العـ ــن األمـ ــذكرة مـ مـ
)E/CN.3/2014/10 و Corr.1.( 

ــة، املعقــــودة يف    - ٤٧ مــــارس، أدىل ممثــــل الواليــــات املتحــــدة  / آذار٥ويف اجللــــسة الرابعــ
 .استهاليل ببيان

ــة        - ٤٨ ــا، واجلمهوريـ ــدا، ومنغوليـ ــن هولنـ ــل مـ ــل كـ ــان ممثـ ــسها، أدىل ببيـ ــسة نفـ ويف اجللـ
 ،الدومينيكيــة، واليابــان، وهنغاريــا، والــسويد، والربازيــل، وإيطاليــا، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة 

، وسـورينام، والـيمن،     )باسـم االحتـاد األفريقـي     (وكذلك املراقبـون عـن تركيـا، ومـصر، وغانـا            
ا، وبولندا، وتونس، وطاجيكـستان، وملـديف، وبـريو، والفلـبني، وهـاييت،             وساموا، وإندونيسي 

 .واململكة العربية السعودية
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وأدىل أيضا ببيانات املراقبون عـن منظمـة الـصحة العامليـة، والبنـك الـدويل، واملفوضـية                - ٤٩
 .، واليونيسيف)املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية(األوروبية 

ــسها   - ٥٠ ــسة نف ــاب      ويف اجلل ــان إضــايف، ويف أعق ــات املتحــدة ببي ــل الوالي ــضا، أدىل ممث  أي
أدىل رئيس فـرع اإلحـصاءات الدميغرافيـة واالجتماعيـة التـابع إلدارة الـشؤون االقتـصادية            ذلك

 .واالجتماعية مبالحظات ختامية
  

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

مـــارس،  / آذار٧ كـــان معروضـــا علـــى اللجنـــة يف جلـــستها الـــسادسة املعقـــودة يف        - ٥١
. مــن جــدول أعماهلــا) ط (٣مقــرر مقــدم مــن املقــرر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد   مــشروع

انظـــر الفـــصل األول، (واعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع املقـــرَّر، بـــصيغته املعدلـــة خـــالل املناقـــشة 
  ).٤٥/١٠٩باء، املقرر  الفرع

  
  البيانات الضخمة وحتديث النظم اإلحصائية   -ياء   

ــد  نظــرت   - ٥٢ ــة يف البن ــسة     ) ي (٣اللجن ــة واخلام ــساهتا الرابع ــا يف جل ــن جــدول أعماهل م
وكــان معروضــا علــى اللجنــة يف    . ٢٠١٤مــارس / آذار٧ و ٦ و ٥والــسادسة، املعقــودة يف  

جلـــستها الرابعـــة، تقريـــر األمـــني العـــام عـــن البيانـــات الـــضخمة وحتـــديث الـــنظم اإلحـــصائية  
)E/CN.3/2014/11(   واســتمعت إىل بيــان اســتهاليل أدىل بــه رئــيس فــرع إحــصاءات التجــارة ،

  . التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
ــدا،   / آذار٦ويف اجللــسة اخلامــسة املعقــودة يف    - ٥٣ مــارس، أدىل ببيــان ممثــل كــل مــن هولن

تحــدة، والكــامريون، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، وإيطاليــا، وهنغاريــا، ومجهوريــة ترتانيــا امل
والربازيــل، والــصني، والــسويد، واليابــان واململكــة املتحــدة، وكــذلك املراقبــون عــن النــرويج،   
وأيرلندا، وفنلندا، وسورينام، والفلبني، وكولومبيا، واملكسيك، وبولنـدا، وبـنغالديش، وقطـر،            

ـــ   ــة إي ــسيا، ومجهوريـ ــا، وإندونيـ ــرب، وتركيـ ــستان،   واملغـ ــام، وباكـ ــالمية، وفييـــت نـ ران اإلسـ
  .ليشيت، وأوغندا - والدامنرك، وجنوب أفريقيا، وإسرائيل، والنمسا، وتيمور

املكتـب اإلحـصائي للجماعـات      (وأدىل ببيانات أيضا املراقبون عن املفوضية األوروبيـة           - ٥٤
  .، واملعهد اإلحصائي الدويل)األوروبية

دىل رئيس فرع إحصاءات التجـارة التـابع إلدارة الـشؤون           ويف اجللسة اخلامسة أيضا، أ      - ٥٥
االقتـــصادية واالجتماعيـــة بـــبعض املالحظـــات اخلتاميـــة، وأدىل ببيـــانني كـــذلك املراقبـــان عـــن 

  . املفوضية األوروبية وجنوب أفريقيا
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  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
مـارس، مـشروع   /ر آذا٧كان معروضا على اللجنـة يف جلـستها الـسادسة املعقـودة يف        - ٥٦

واعتمـدت  . مـن جـدول أعماهلـا     ) ي (٣مقرر مقدم من املقـرِّر لتعتمـده اللجنـة يف إطـار البنـد               
  ).٤٥/١١٠انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر (اللجنة مشروع املقرر 

  
  منشورات شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة   - كاف  

ا يف جلـستيها اخلامـسة والـسادسة،        مـن جـدول أعماهلـ     ) ك (٣نظرت اللجنـة يف البنـد         - ٥٧
وكان معروضـا علـى اللجنـة يف جلـستها اخلامـسة،            . ٢٠١٤مارس  / آذار ٧ و   ٦املعقودتني يف   

) E/CN.3/2014/12(تقريــر األمــني العــام عــن منــشورات شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة  
  . ان استهاليل أدىل به املدير بالنيابة لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدةواستمعت إىل بي

وكـذلك املراقبـون عـن األردن، والـيمن،          ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ممثـل اليابـان،          - ٥٨
  .وفنلندا، وتركيا، وبنغالديش، وفرنسا

 األمــم املتحــدة ويف اجللــسة نفــسها أيــضا، أدىل املــدير بالنيابــة لــشعبة اإلحــصاءات يف    - ٥٩
  .مبالحظات ختامية

  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

مـارس، مـشروع   / آذار٧كان معروضا على اللجنـة يف جلـستها الـسادسة املعقـودة يف        - ٦٠
واعتمـدت  . مـن جـدول أعماهلـا     ) ك (٣مقرر مقدم مـن املقـرِّر لتعتمـده اللجنـة يف إطـار البنـد                

  ). ٤٥/١١١ول، الفرع باء، املقرر انظر الفصل األ(اللجنة مشروع املقرر 
  

  تنسيق األنشطة اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة   - الم  
مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستيها اخلامـسة والـسادسة،             ) ل (٣نظرت اللجنـة يف البنـد         - ٦١

وكان معروضـا علـى اللجنـة يف جلـستها اخلامـسة،            . ٢٠١٤مارس  / آذار ٧ و   ٦املعقودتني يف   
مني العام حييل هبا تقرير فريق أصدقاء الرئيس املعين بتنـسيق األنـشطة اإلحـصائية              مذكرة من األ  

ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ ــه  ) E/CN.3/2014/13(يف منظومــ ــتهاليل أدىل بــ ــان اســ ــتمعت إىل بيــ واســ
  . املكسيك ممثل
مارس، أدىل ببيانات املراقبـون عـن بـنغالديش         / آذار ٦ويف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        - ٦٢

  . وموزامبيق واململكة العربية السعودية
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وأدىل ممثــل املكــسيك كــذلك ببيــان، أدىل بعــده املــدير بالنيابــة لــشعبة اإلحــصاءات يف   - ٦٣
  .األمم املتحدة مبالحظات ختامية

  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

مـارس، مـشروع   / آذار٧ جلـستها الـسادسة املعقـودة يف    كان معروضا على اللجنـة يف    - ٦٤
واعتمـدت  . مـن جـدول أعماهلـا   ) ل (٣مقرر مقـدم مـن املقـرِّر لتعتمـده اللجنـة يف إطـار البنـد         

  ). ٤٥/١١٢انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر (اللجنة مشروع املقرر 
  

  اليوم العاملي لإلحصاء  - ميم  
مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها اخلامــسة والــسادسة، ) م (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٦٥

وكان معروضـا علـى اللجنـة يف جلـستها اخلامـسة،            . ٢٠١٤مارس  / آذار ٧ و   ٦املعقودتني يف   
ــام         ــاملي لإلحــصاء يف ع ــوم الع ــضمن اقتراحــا بتنظــيم الي ــذي ت ــام ال ــر األمــني الع ، ٢٠١٥تقري

 ٢٠١٣يـة أجريـت يف أواخـر عـام          يتصل بذلك من توصيات استنادا إىل عملية تشاور عامل         وما
)E/CN.3/2014/14(.  

مــارس، أدىل ممثــل شــعبة اإلحــصاءات يف     / آذار٦ويف اجللــسة اخلامــسة املعقــودة يف      - ٦٦
  .املتحدة ببيان استهاليل األمم
ــان ممثــل كــل مــن الربازيــل واململكــة املتحــدة، واالحتــاد       - ٦٧ ويف اجللــسة نفــسها، أدىل ببي

الروسي، واجلمهورية الدومينيكية، والصني، واليابان، وإيطاليا، وكذلك املراقبـون عـن تركيـا،             
ــا،       ــدا، وإثيوبيــ ــهاما، وأوغنــ ــزر البــ ــبني، وجــ ــنغالديش، والفلــ ــصر، وبــ ــستان، ومــ وتركمانــ

  .اوكند وسورينام،
وأدىل ببيــان أيــضا املراقــب عــن املعهــد اإلحــصائي الــدويل، أدىل بعــده ممثــل شــعبة            - ٦٨

  . اإلحصاءات يف األمم املتحدة مبالحظات ختامية
  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
مـارس، مـشروع    / آذار ٧كان معروضا على اللجنة، يف جلستها السادسة املعقـودة يف             - ٦٩

واعتمــدت . مـن جــدول أعماهلـا  ) م (٣عتمـده اللجنــة يف إطـار البنــد   مقـرر مقــدم مـن املقــرِّر لت  
  ). ٤٥/١١٣انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر (اللجنة مشروع املقرر 
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  تطوير اإلحصاءات اإلقليمية   -  نون  
مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستيها اخلامـسة والـسادسة،             ) ن (٣نظرت اللجنـة يف البنـد         - ٧٠

وكان معروضـا علـى اللجنـة يف جلـستها اخلامـسة،            . ٢٠١٤مارس  / آذار ٧ و   ٦املعقودتني يف   
مذكرة من األمني العام حييل هبـا تقريـر اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                     

)E/CN.3/2014/15(،واستمعت إىل بيان استهاليل أدىل به املراقب عن تلك اللجنة  .  
ــان ممثــل كــل مــن اململكــة    / آذار٦ويف اجللــسة اخلامــسة املعقــودة يف    - ٧١ مــارس، أدىل ببي

املتحــدة، واليابــان، واالحتــاد الروســي، والــصني، ومنغوليــا، وكــذلك املراقبــون عــن بــابوا غينيــا  
ــدة  ــة (اجلدي ــادئ   بالنياب ــة يف احملــيط اهل ــدول اجلزري ــا   )عــن ال ــبني، ونيجريي ــنغالديش، والفل ، وب

  . ، وبوتان، ومجهورية إيران اإلسالمية، وتركيا، وملديف)بالنيابة عن االحتاد األفريقي(
ــيا      - ٧٢ وعقـــب بيـــان آخـــر أدىل بـــه املراقـــب عـــن اللجنـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة آلسـ

  . ابة لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة مبالحظات ختاميةاهلادئ، أدىل املدير بالني واحمليط
  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
مـارس، مـشروع   / آذار٧كان معروضا على اللجنـة يف جلـستها الـسادسة املعقـودة يف        - ٧٣

واعتمـدت  . مـن جـدول أعماهلـا   ) ن (٣مقرر مقـدم مـن املقـرِّر لتعتمـده اللجنـة يف إطـار البنـد              
  ). ٤٥/١١٤انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر (املقرر اللجنة مشروع 
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  الفصل الثالث 
  بنود للعلم     

      
مــن جــدول أعماهلــا يف )) ص(إىل ) أ(البنــود الفرعيــة مــن  (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ١

  . ٢٠١٤مارس / آذار٧ و ٦جلستيها اخلامسة والسادسة، املعقودتني يف 
ــسة اخلامــسة، أدىل   - ٢ ــة،     ويف اجلل ــة الدومينيكي ــان، واجلمهوري ــل كــل مــن الياب ــان ممث  ببي

  .والكامريون، وكوبا، وكذلك املراقب عن بنغالديش
  . وأدىل أيضا ببيان املراقب عن منظمة العمل الدولية  - ٣
  

  اإلحصاءات الدميغرافية  -ألف   
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

ا يف جلــستيها اخلامــسة والــسادسة، مــن جــدول أعماهلــ) أ (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٤
ــودتني يف  ــارس / آذار٧ و ٦املعق ــن      . ٢٠١٤م ــام ع ــني الع ــر األم ــا تقري وكــان معروضــا عليه

   .)E/CN.3/2014/16(اإلحصاءات الدميغرافية 
مـارس، بتقريـر األمـني      /آذار ٧وأحاطت اللجنة علما يف جلستها السادسة املعقودة يف           - ٥

انظــر الفــصل األول، الفــرع بــاء،    ( .)E/CN.3/2014/16(العــام عــن اإلحــصاءات الدميغرافيــة    
  ). ٤٥/١١٦ املقرر

  
  بشرية إحصاءات املستوطنات ال  - باء  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستيها اخلامـسة والـسادسة،             ) ب (٤نظرت اللجنة يف البند       - ٦

وكان معروضا عليها مذكرة من األمني العـام حييـل          . ٢٠١٤مارس  / آذار ٧ و   ٦املعقودتني يف   
ستوطنات البــشرية هبــا تقريــر برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية عــن إحــصاءات املــ 

)E/CN.3/2014/17 (  
مــارس، مبــذكرة  / آذار٧وأحاطــت اللجنــة علمــا يف جلــستها الــسادسة املعقــودة يف        - ٧

األمني العام اليت حييـل هبـا تقريـر برنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية عـن إحـصاءات                    
ــستوطنات  ــشرية املـــــ ــاء،   ( .)E/CN.3/2014/17(البـــــ ــرع بـــــ ــصل األول، الفـــــ ــر الفـــــ انظـــــ

  ). ٤٥/١١٦ املقرر
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  اإلحصاءات اجلنسانية  -جيم   
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستيها اخلامـسة والـسادسة،       ) ج (٤بنـد  نظرت اللجنـة يف ال     - ٨
ــودتني يف  ــارس / آذار٧ و ٦املعق ــن      . ٢٠١٤م ــام ع ــني الع ــر األم ــا تقري وكــان معروضــا عليه

   .)E/CN.3/2014/18(اإلحصاءات اجلنسانية 
مـارس، بتقريـر األمـني      / آذار ٧السادسة املعقودة يف    وأحاطت اللجنة علما يف جلستها        - ٩

انظـــر الفـــصل األول، الفـــرع بـــاء، ( .)E/CN.3/2014/18(العـــام عـــن اإلحـــصاءات اجلنـــسانية 
  ). ٤٥/١١٦ املقرر

  
  حصاءات املخدرات وتعاطيها إ  - دال  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها اخلامــسة والــسادسة، ) د (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ١٠

وكان معروضا عليها مذكرة من األمني العـام حييـل          . ٢٠١٤مارس  / آذار ٧ و   ٦املعقودتني يف   
ات واجلرميـــة عـــن إحـــصاءات املخـــدرات هبـــا تقريـــر مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدر 

)E/CN.3/2014/19 و Corr.1(.   
مــارس، مبــذكرة  / آذار٧وأحاطــت اللجنــة علمــا يف جلــستها الــسادسة املعقــودة يف        - ١١

 حييل هبا تقرير مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية عـن إحـصاءات    األمني العام اليت  
  ). ٤٥/١١٦انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر ) (Corr.1 و E/CN.3/2014/19(املخدرات 

  
  إحصاءات اهلجرة الدولية   - هاء  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستيها اخلامـسة والـسادسة،             ) هــ  (٤نظرت اللجنة يف البنـد        - ١٢

ــودتني يف  ــارس / آذار٧ و ٦املعق ــن      . ٢٠١٤م ــام ع ــني الع ــر األم ــا تقري وكــان معروضــا عليه
   .)E/CN.3/2014/20(إحصاءات اهلجرة 

مــارس، بتقريــر  / آذار٧وأحاطــت اللجنــة علمــا، يف جلــستها الــسادسة املعقــودة يف        - ١٣
انظــر الفــصل األول، الفــرع بــاء،   (.)E/CN.3/2014/20(األمــني العــام عــن إحــصاءات اهلجــرة  

  ). ٤٥/١١٦املقرر 
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  اإلحصاءات الثقافية  -واو   
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها اخلامــسة والــسادسة، ) و (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ١٤
ها مذكرة من األمني العـام حييـل        وكان معروضا علي  . ٢٠١٤مارس  / آذار ٧ و   ٦املعقودتني يف   

بـشأن جوانـب خمتـارة مـن     ) اليونـسكو (هبا تقرير منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة           
   .)E/CN.3/2014/21(برناجمها لإلحصاءات الثقافية 

مــارس، مبــذكرة  / آذار٧ة املعقــودة يف وأحاطــت اللجنــة علمــا يف جلــستها الــسادس      - ١٥
األمني العام اليت حييـل هبـا تقريـر منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة بـشأن جوانـب                         

انظــر الفــصل األول،  (.)E/CN.3/2014/21(خمتــارة مــن برناجمهــا املتعلــق باإلحــصاءات الثقافيــة 
  ). ٤٥/١١٦الفرع باء، املقرر 

  
  اإلحصاءات الزراعية والريفية  - زاي  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها اخلامــسة والــسادسة، ) ز (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ١٦

وكان معروضا عليها مذكرة من األمني العـام حييـل          . ٢٠١٤مارس  / آذار ٧ و   ٦املعقودتني يف   
هبــا تقريــر اللجنــة التوجيهيــة العامليــة عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ االســتراتيجية العامليــة لتحــسني  

  .)E/CN.3/2014/22(اإلحصاءات الزراعية والريفية 
مــارس، مبــذكرة  / آذار٧جنــة علمــا يف جلــستها الــسادسة املعقــودة يف     وأحاطــت الل  - ١٧

األمـــني العـــام الـــيت حييـــل هبـــا تقريـــر اللجنـــة التوجيهيـــة العامليـــة عـــن التقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ   
ــة      ــة والريفيـــ ــصاءات الزراعيـــ ــسني اإلحـــ ــة لتحـــ ــتراتيجية العامليـــ    .)E/CN.3/2014/22(االســـ

  ).٤٥/١١٦، الفرع باء، املقرر لانظر الفصل األو(
  

  إحصاءات الطاقة  - حاء  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها اخلامــسة والــسادسة ) ح (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ١٨
وكان معروضا عليها مذكرة من األمني العـام حييـل          . ٢٠١٤مارس  / آذار ٧ و   ٦  املعقودتني يف 

  ).E/CN.3/2014/23(هبا تقرير فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة 
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ــودة يف    - ١٩ ــسادسة، املعق ــسة ال ــة علمــا باملــ   / آذار٧ويف اجلل ــارس، أحاطــت اللجن ذكرة م
ــة       ــلو املعـــين بإحـــصاءات الطاقـ ــر فريـــق أوسـ ــا تقريـ ــام الـــيت حييـــل هبـ ــة مـــن األمـــني العـ املقدمـ

)E/CN.3/2014/23) ( ٤٥/١١٦انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر.(  
  

  إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات  - طاء  
   اختذته اللجنةاإلجراء الذي    

مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها اخلامــسة والــسادسة ) ط (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٢٠
ــودتني يف  ــارس / آذار٧ و ٦املعق ــن      . ٢٠١٤م ــام ع ــني الع ــر األم ــا تقري وكــان معروضــا عليه

  ).E/CN.3/2014/24(إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات 
مارس، أحاطـت اللجنـة علمـا بتقريـر األمـني           / آذار ٧ويف اجللسة السادسة املعقودة يف        - ٢١

انظـر الفـصل األول، الفـرع بـاء،         ). (E/CN.3/2014/24(العام عن التجارة الدولية يف اخلدمات       
  ).٤٥/١١٦املقرر 

  
  إحصاءات السياحة  - ياء  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها اخلامــسة والــسادسة ) ي (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٢٢

وكان معروضا عليها مذكرة من األمني العـام حييـل          . ٢٠١٤مارس  / آذار ٧ و   ٦املعقودتني يف   
  ).E/CN.3/2014/25 (هبا تقرير منظمة السياحة العاملية عن إحصاءات السياحة

مارس، أحاطت اللجنة علمـا مبـذكرة األمـني         / آذار ٧ويف اجللسة السادسة املعقودة يف        - ٢٣
ــة     انظــر الفــصل ) (E/CN.3/2014/25(العــام الــيت حييــل هبــا تقريــر فريــق منظمــة الــسياحة العاملي

  ).٤٥/١١٦األول، الفرع باء، املقرر 
  

  إحصاءات األسعار  - كاف  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها اخلامــسة والــسادسة  ) ك (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٢٤
من األمني العـام حييـل      وكان معروضا عليها مذكرة     . ٢٠١٤مارس  / آذار ٧ و   ٦املعقودتني يف   

  ).E/CN.3/2014/26(هبا تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار 
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مــارس، أحاطــت اللجنــة علمــا مبــذكرة مــن / آذار٧ويف اجللــسة الــسادسة املعقــودة يف   - ٢٥
ــر   ــا تقريــ ــام الــــيت حييــــل هبــ ــعار   األمــــني العــ ــية لألســ ــام القياســ ــاوا املعــــين باألرقــ  فريــــق أوتــ

)E/CN.3/2014/26) ( ١١٦/٤٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر.(  
  

  املؤشرات االقتصادية القصرية األجل  - الم  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها اخلامــسة والــسادسة  ) ل (٤نــد نظــرت اللجنــة يف الب  - ٢٦
ــودتني يف  ــارس / آذار٧ و ٦املعق ــن      . ٢٠١٤م ــام ع ــني الع ــر األم ــا تقري وكــان معروضــا عليه

  ).E/CN.3/2014/27(املؤشرات االقتصادية القصرية األجل 
مارس، أحاطت اللجنة علمـا بتقريـر األمـني         / آذار ٧ة، املعقودة يف    ويف اجللسة السادس    - ٢٧

انظـر الفـصل األول،     ) (E/CN.3/2014/27(العام عـن اإلحـصاءات االقتـصادية القـصرية األجـل            
  ).٤٥/١١٦الفرع باء، املقرر 

  
  إحصاءات البيئة  - ميم  

  ي اختذته اللجنةاإلجراء الذ    
مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها اخلامــسة والــسادسة   ) م (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد    - ٢٨

ــودتني يف  ــارس / آذار٧  و٦املعق ــن      . ٢٠١٤م ــام ع ــني الع ــر األم ــا تقري وكــان معروضــا عليه
  ).E/CN.3/2014/28(إحصاءات البيئة 

مـــارس، أحاطـــت اللجنـــة علمـــا بتقريـــر  / آذار٧ويف اجللـــسة الـــسادسة، املعقـــودة يف   - ٢٩
انظــر الفــصل األول، الفــرع بــاء،    ) (E/CN.3/2014/28(العــام عــن إحــصاءات البيئــة     األمــني
  ).٤٥/١١٦ املقرر

  
  مؤشرات التنمية  - نون  

  ي اختذته اللجنةاإلجراء الذ    
مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها اخلامــسة والــسادسة  ) ن (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٣٠

ــودتني يف  ــارس / آذار٧ و ٦املعق ــن      . ٢٠١٤م ــام ع ــني الع ــر األم ــا تقري وكــان معروضــا عليه
  ).E/CN.3/2014/29(مؤشرات رصد األهداف اإلمنائية لأللفية 
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مارس، أحاطت اللجنة علمـا بتقريـر األمـني         / آذار ٧ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف        - ٣١
انظـر الفـصل األول،     ) (E/CN.3/2014/29(العام عن مؤشرات رصد األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة          

  ).٤٥/١١٦الفرع باء، املقرر 
  

  بناء القدرات اإلحصائية  - سني  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها اخلامــسة والــسادسة ) س (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٣٢
وكان معروضا عليها مذكرة من األمني العـام حييـل          . ٢٠١٤مارس  / آذار ٧ و   ٦املعقودتني يف   

ــشراكة    ــدويل وال ــك ال ــر البن ــا تقري ــرن احلــادي      هب ــة يف الق ــن أجــل التنمي  يف جمــال اإلحــصاء م
  ).E/CN.3/2014/30(والعشرين عن تطوير اإلحصاءات 

مــارس، أحاطــت اللجنــة علمــا مبــذكرة     / آذار٧ويف اجللــسة الــسادسة، املعقــودة يف     - ٣٣
الــدويل والــشراكة يف جمــال اإلحــصاء مــن أجــل التنميــة يف لألمــني العــام حييــل هبــا تقريــر البنــك 

انظــر الفــصل األول، ( )E/CN.3/2014/30(القــرن احلــادي والعــشرين عــن تطــوير اإلحــصاءات 
  .)٤٥/١١٦الفرع باء، املقرر 

  
  رافية املكانيةتكامل املعلومات اإلحصائية واملعلومات اجلغ  - عني  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
يف جلــــستيها اخلامــــسة والــــسادسة املعقــــودتني يف ) ع( ٤نظــــرت اللجنــــة يف البنــــد   - ٣٤
وكــان معروضــا عليهــا مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر  .٢٠١٤مــارس /آذار ٧ و ٦

  ).Corr.1  وE/CN.3/2014/31(فريق اخلرباء املعين بتكامل املعلومات اإلحصائية واملكانية 
ــودة يف    - ٣٥ ــسادسة، املعق ــسة ال ــذكرة    / آذار٧ويف اجلل ــة علمــا بامل ــارس، أحاطــت اللجن م

املقدمة من األمني العام اليت حييل هبـا تقريـر فريـق اخلـرباء املعـين بتكامـل املعلومـات اإلحـصائية                      
  ).٤٥/١١٦انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر ) (Corr.1  وE/CN.3/2014/31(واملكانية 

  
  تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها  - فاء  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
مـسة والـسادسة    مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستيها اخلا         ) ف (٤نظرت اللجنـة يف البنـد         - ٣٦

ــودتني يف  ــارس / آذار٧ و ٦املعق ــن      . ٢٠١٤م ــام ع ــني الع ــر األم ــا تقري وكــان معروضــا عليه
  ).E/CN.3/2014/32(أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية 
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ة علمـا بتقريـر األمـني       مارس، أحاطت اللجن  / آذار ٧ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف        - ٣٧
انظــر الفــصل األول، ) (E/CN.3/2014/32(العــام عــن أعمــال جلنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية 

  ).٤٥/١١٦الفرع باء، املقرر 
  

  بالسياساتمتابعة مقررات اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة   - صاد  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستيها اخلامـسة والـسادسة         ) ص (٤نظرت اللجنـة يف البنـد         - ٣٨
وكــان معروضــا عليهــا مــذكرة مــن األمــني العــام    . ٢٠١٤مــارس / آذار٧ و ٦املعقــودتني يف 

بالـسياسات واملتـصلة    بشأن مقررات اجلمعية العامة واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي املتعلقـة             
  ).E/CN.3/2014/33(بعمل اللجنة اإلحصائية 

ــة علمــا مبــذكرة   / آذار٧ويف يف اجللــسة الــسادسة املعقــودة يف    - ٣٩ مــارس، أحاطــت اللجن
ــاع    ــة واجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـ ــة العامـ ــررات اجلمعيـ ــام بـــشأن مقـ ــة األمـــني العـ ي املتعلقـ

انظـــر الفـــصل األول، ) (E/CN.3/2014/33(بالـــسياسات واملتـــصلة بعمـــل اللجنـــة اإلحـــصائية  
  ).٤٥/١١٦باء، املقرر  الفرع
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  الفصل الرابع
  )شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(املسائل الربناجمية     

      
 مـــن جـــدول أعماهلـــا يف جلـــستها الـــسادسة املعقـــودة يف ٥يف البنـــد نظـــرت اللجنـــة   - ١
، واستمعت يف هذا الصدد، إىل تقرير شـفوي مـن املـدير بالنيابـة لـشعبة                 ٢٠١٤مارس  /آذار ٧

  .اإلحصاءات يف األمم املتحدة
ــدير         - ٢ ــدها امل ــات أدىل بع ــا ببيان ــوب أفريقي ــنغالديش وجن ــدا وب ــون عــن كن وأدىل املراقب

  .ة اإلحصاءات يف األمم املتحدة مبالحظات ختاميةبالنيابة لشعب
  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
مـارس، أحاطـت اللجنـة علمـا بـالتقرير          / آذار ٧ويف اجللسة السادسة أيضا املعقودة يف         - ٣

ــشطة         ــشأن األن ــم املتحــدة ب ــشعبة اإلحــصاءات يف األم ــة ل ــدير بالنياب ــه امل ــذي قدم ــشفوي ال ال
ــات احل ــشعبةواخلطـــط واألولويـ ــة للـ ــار   . اليـ ــاص، باإلطـ ــه خـ ــا، بوجـ ــة علمـ وأحاطـــت اللجنـ

 بالــصيغة املعروضــة يف ورقــة معلومــات  ٢٠١٧-٢٠١٦االســتراتيجي املقتــرح لفتــرة الــسنتني  
  ).٤٥/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر (أساسية غري رمسية جرى تعميمها 
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  الفصل اخلامس
  دورة السادسة واألربعني للجنةجدول األعمال املؤقت ومواعيد انعقاد ال    

      
 مـــن جـــدول أعماهلـــا يف جلـــستها الـــسادسة املعقـــودة يف ٦نظـــرت اللجنـــة يف البنـــد   - ١
وكــان معروضــا عليهــا الوثــائق التاليــة الــيت قــدمها ممثــل عــن فــرع          . ٢٠١٤مــارس /آذار ٧

  :اخلدمات اإلحصائية التابع لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة
ــال   )أ(   ــدول األعمـ ــا     جـ ــة ووثائقهـ ــني للجنـ ــسادسة واألربعـ ــدورة الـ ــت للـ  املؤقـ

)E/CN.3/2014/L.2(؛  
ــة اإلحــصائية        )ب(   ــامج عمــل اللجن ــشأن مــشروع برن ــام ب مــذكرة مــن األمــني الع

  ).E/CN.3/2014/34 (٢٠١٧-٢٠١٤املتعدد السنوات للفترة 
ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيـان ممثـل كـل مـن الكـامريون وأنغـوال والربازيـل واليابـان،                      - ٢

ــنغالديش، ول       ــريدي، وإســبانيا، وب ــرويج، وكــابو ف ــون عــن كــل مــن الن ــان، بوكــذلك املراقب ن
ــة (وســورينام  ــة عــن اجلماعــة الكاريبي ــا، واملكــسيك، )نياب ــدا، وجنــوب أفريقي ،  وفرنــسا، وكن

  .ليشيت، وإكوادور، وأذربيجان، وغانا، وسويسرا - واليمن، ولكسمربغ، وتيمور
  .وأدىل أيضا املراقب عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ببيان  - ٣
وأدىل املدير بالنيابة لـشعبة اإلحـصاءات يف إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة يف               - ٤

  .ملتحدة مبالحظات ختاميةاألمم ا
  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
مـارس، جـدول األعمـال      / آذار ٧أقرت اللجنة أيضا يف جلستها السادسة، املعقودة يف           - ٥

، وعهـدت إىل    E/CN.3/2014/L.2املؤقت للدورة السادسة واألربعني، بصيغته املبينة يف الوثيقـة          
وقـــررت اللجنـــة أيـــضا أن توصـــي اجمللـــس . املكتـــب مهمـــة تبـــسيطه ووضـــع صـــيغته النهائيـــة

  ).انظر الفصل األول، الفرع ألف(بإقراره  االقتصادي واالجتماعي
ويف اجللسة نفـسها، قـررت اللجنـة أن توصـي اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي بعقـد                     - ٦

انظــر الفــصل األول،  (٢٠١٥مــارس / آذار٦ إىل ٣رة مــن دورهتــا الــسادسة واألربعــني يف الفتــ
  ).الفرع ألف

ــدد         - ٧ ــها املتع ــامج عمل ــشروع برن ــى م ــة عل ــضا، وافقــت اللجن ــسادسة أي ــسة ال ويف اجلل
  ).E/CN.3/2014/34 (٢٠١٧-٢٠١٤السنوات للفترة 
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  الفصل السادس
  ة عن أعمال دورهتا اخلامسة واألربعنيتقرير اللجن    

      
 مــن جــدول أعماهلــا خــالل جلــستها الــسادسة املعقــودة يف  ٧نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ١
  .٢٠١٤مارس /آذار ٧
ــني        - ٢ ــسة واألربعـ ــا اخلامـ ــال دورهتـ ــن أعمـ ــة عـ ــر اللجنـ ــشروع تقريـ ــرر مـ ــرض املقـ وعـ
)E/CN.3/2014/L.3(إىل جانب ورقة معلومات تتضمن مشاريع املقررات ،.  
 ببيان بشأن نص الورقـة غـري الرمسيـة ممثـل كـل مـن مجهوريـة               ويف اجللسة نفسها، أدىل     - ٣

ترتانيـــا املتحـــدة، وهولنـــدا، وإيطاليـــا، وبربـــادوس، واالحتـــاد الروســـي، والواليـــات املتحـــدة،  
ــل، واجل  ــان، والربازي ــصني، والياب ــون عــن ســورينام،    وال ــة، وكــذلك املراقب ــة الدومينيكي مهوري

وسويـــــسرا، وبـــــنغالديش، والكويـــــت، واهلنـــــد، والـــــسنغال، وإســـــبانيا، وجـــــزر البـــــهاما  
ونيوزيلندا، وفنلندا، وباكستان، وإكـوادور، وكنـدا، وكولومبيـا، ومجهوريـة بوليفيـا              ،وأيرلندا

  .وبوتاناملتعددة القوميات، ومصر، وتركيا، وساموا، والفلبني، 
املكتـب اإلحـصائي للجماعـات      (وأدىل ببيانني أيضا املراقبـان عـن املفوضـية األوروبيـة              - ٤

  .، واللجنة االقتصادية ألوروبا)األوروبية
  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
مارس، اعتمـدت اللجنـة مـشروع التقريـر عـن       / آذار ٧يف اجللسة السادسة املعقودة يف        - ٥

ة واألربعني، مبا يف ذلك مشاريع املقررات الواردة فيـه، بـصيغتها املنقحـة              أعمال دورهتا اخلامس  
ويف أعقـاب اعتمـاد مـشروع       . شفويا، وعهدت إىل املقرر مهمة تبسيطه ووضع صيغته النهائية        

  .التقرير، أدىل الرئيس ببيان
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  الفصل السابع
  تنظيم الدورة    

      
  افتتاح الدورة ومدهتا  -ألف   

حصائية دورهتـا اخلامـسة واألربعـني يف مقـر األمـم املتحـدة يف الفتـرة          عقدت اللجنة اإل    - ١
  ).األوىل إىل السادسة(وعقدت اللجنة ست جلسات . ٢٠١٤مارس / آذار٧ إىل ٤من 

  
  احلضور  - باء  

حضر الدورة ممثلون عن دوهلا األعضاء األربـع والعـشرين ومراقبـون عـن دول أخـرى                   - ٢
غري أعضاء، وكذلك ممثلون عن مؤسـسات منظومـة األمـم           أعضاء يف األمم املتحدة وعن دول       

. ومراقبون عن منظمات حكومية دولية، ومنظمات غري حكومية، ومنظمـات أخـرى            املتحدة،  
  .E/CN.3/2014/INF/1وترد قائمة املشاركني يف الوثيقة 

  
  تبانتخاب أعضاء املك  - جيم  

انتخبــت اللجنــة بالتزكيــة األعــضاء التاليــة أمســاؤهم يف جلــستها األوىل املعقــودة يف          - ٣
  :٢٠١٤مارس /آذار ٤

  
  :الرئيس    

  )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(جيل ماثيسون   
  

  :نواب الرئيس    
  )الصني(جينتانغ ما   
   )اجلمهورية الدومينيكية(بابلو تكتوك   
  )هنغاريا(رييال فوكوفيتش غاب  

  
  :املقرر    

   )الكامريون(جوزيف تيدو 
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  جدول األعمال وتنظيم األعمال  - دال  
، جــدول ٢٠١٤مــارس / آذار٤أقــرت اللجنــة أيــضا يف جلــستها األوىل، املعقــودة يف    - ٤

  :وفيما يلي نص جدول األعمال. E/CN.3/2014/1األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة 
  .انتخاب أعضاء املكتب  - ١  
  .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢  
  :بنود للمناقشة واختاذ القرار  - ٣  
  تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛  )أ(    
  أساليب عمل اللجنة اإلحصائية؛  )ب(    
  مقاييس للتقدم أوسع نطاقا؛وضع : استعراض الربامج  )ج(    
  احلسابات القومية؛  )د(    
   االقتصادية؛-احملاسبة البيئية   )هـ(    
  إحصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية؛  )و(    
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية؛  )ز(    
  برنامج املقارنات الدولية؛  )ح(    
  إحصاءات اإلعاقة؛  )ط(    
  يانات الضخمة وحتديث النظم اإلحصائية؛الب  )ي(    
  منشورات شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة؛  )ك(    
  تنسيق األنشطة اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة؛  )ل(    
  اليوم العاملي لإلحصاءات؛  )م(    
  تطوير اإلحصاءات اإلقليمية؛  )ن(    
  :بنود للعلم  - ٤  
  اإلحصاءات الدميغرافية؛   )أ(    
  إحصاءات املستوطنات البشرية؛  )ب(    
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  اإلحصاءات اجلنسانية؛  )ج(    
  إحصاءات املخدرات وتعاطيها؛  )د(    
  إحصاءات اهلجرة الدولية؛  )هـ(    
  اإلحصاءات الثقافية؛  )و(    
  اإلحصاءات الزراعية والريفية؛  )ز(    
  إحصاءات الطاقة؛  )ح(    
  إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات؛  )ط(    
  ؛ت السياحةإحصاءا  )ي(    
  إحصاءات األسعار؛  )ك(    
  املؤشرات االقتصادية القصرية األجل؛  )ل(    
  إحصاءات البيئة؛  )م(    
  مؤشرات التنمية؛  )ن(    
  بناء القدرات اإلحصائية؛  )س(    
  تكامل املعلومات اإلحصائية واملعلومات اجلغرافية املكانية؛  )ع(    
  تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها؛  )ف(    
ــصادي واالجتمــاعي        )ص(     ــس االقت ــة واجملل ــة العام ــررات اجلمعي ــة مق متابع

  ؛املتعلقة بالسياسات
  ).شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(املسائل الربناجمية   - ٥  
  .جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة ومواعيد انعقادها  - ٦  
  .األربعنيتقرير اللجنة عن أعمال دورهتا اخلامسة و  - ٧  

   ).  E/CN.3/2014/L.1 (  ويف اجللسة نفسها، أقرت اللجنة تنظيم أعمال الدورة   - ٥
مارس، دعت اللجنة املنظمـات التاليـة إىل        / آذار ٤ويف اجللسة األوىل أيضا املعقودة يف         - ٦

املعهــد العــريب للتــدريب والبحــث يف : ا اخلامــسة واألربعــنياملــشاركة بــصفة مراقــب يف دورهتــ
ــة         ــصادية للمنطق ــة االقت ــا؛ اللجن ــشرق ووســط أفريقي ــشتركة ل ــسوق امل جمــال اإلحــصاءات؛ ال
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 املرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى؛ منظمـة          ؛األوروبية اآلسيوية 
  .دول شرقي الكارييب؛ أمانة مجاعة احمليط اهلادئ

  
  الوثائق  - هاء  

استفادت الدورة اخلامسة واألربعني للجنة اإلحـصائية مـن اخلـدمات التقليديـة لتوزيـع                 - ٧
وباإلضـافة إىل ذلـك، ُيـسِّرت للــدورة    . الوثـائق وطباعتـها بنـاء علـى الطلـب، وحـسب احلاجـة       

ثـائق الـيت    لكتـروين ملعظـم الو    زيل اإل ـ للمشاركني إمكانية التنـ    وأتيحت. اخلدمات املوفرة للورق  
ــة      ــق البوابـ ــن طريـ ــك عـ ــة، وذلـ ــا اللجنـ ــرت فيهـ ــة  . PaperSmartنظـ ــضا يف غرفـ ــت أيـ وُوزعـ

  .االجتماعات نسخ مطبوعة بناء على الطلب
وميكن االطالع أيضا على هذه الوثائق على املوقع الشبكي التايل لـشعبة اإلحـصاءات                - ٨

  .http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2014.htm :يف األمم املتحدة
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