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 موجز 
 :يف دورهتا السادسة والثالثني، قامت اللجنة اإلحصائية مبا يلي 
أحاطت علما باالقتراحات اليت قدمها املكتـب فيمـا يتعلـق باسـتعراض طـرق                )أ( 

اإلجراءات على أساس جترييب، للدورة السادسـة والـثالثني؛         عملها، ووافقت على تنفيذ بعض      
وسيقوم املكتب مبواصلة حتليل اخلربات وأخذها بعني االعتبار يف األعمـال التحضـريية للـدورة               

 السابعة والثالثني؛
اختذت قرارا دشنت مبوجبـه الربنـامج العـاملي لتعـداد السـكان واملسـاكن عـام            )ب( 
لشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة بوصـفها أمانـة الربنـامج بلعـب     أن تقوم ا) أ(؛ وطلبت   ٢٠١٠

لوضع املعايري، وتوفري اخلربة التقنية والتـدريب وحتديـد األولويـات املطلوبـة             منظمة جامعة   دور  
ــة إىل أقصــى حــد ممكــن؛   اجلامعــة  أن تــدور هــذه االســتراتيجية  )ب(و  حــول ترتيبــات إقليمي

املبـادئ  ئية القيـام بأعماهلـا املتعلقـة بتنقـيح واسـتكمال            وطلبت أيضا أن تباشـر الشـعبة اإلحصـا        
 ؛والتوصيات املتعلقة بتعدادات السكان واملساكن

رحبت باستعراض الربنامج الشامل والرائـع املتعلـق بإحصـاءات الطاقـة الـذي              )ج( 
حصــاءات النــرويج؛ وأشــارت إىل التنــوع الكــبري للمســائل التقنيــة وغريهــا الــيت متــت    إأعدتــه 
تــها، مبــا يف ذلــك ضــرورة إقامــة عالقــة أوثــق بسياســة الطاقــة، وضــرورة حتســني التنســيق معاجل

واملواءمة بني خمتلف الوكاالت اليت تقوم جبمع إحصاءات عـن الطاقـة علـى الصـعيدين الـوطين                  
ــاألمم املتحــدة        ــة أن تعقــد الشــعبة اإلحصــائية ب ــة؛ وأوصــت اللجن ــدويل، ولتطــوير املنهجي وال

 حتديــد أولويــات معاجلــة املســائل  ��١:  عامــل خمصــص للقيــام مبــا يلــي اجتماعــا لفريــق خــرباء
 إرسـال تقريـر إىل مكتـب        ��٣ حتديد أنسب املنتـديات ملعاجلـة هـذه املسـائل؛            ��٢ومناقشتها؛  

 اللجنة يتضمن خالصة لوالية وتوصيات حمددة مشفوعة جبدول زمين؛
لشــعبة لاون الــتقين أيــدت بشــدة التركيــز االســتراتيجي املقتــرح ألنشــطة التعــ  )د( 

، وأكـدت    عـن بنـاء القـدرات اإلحصـائية        على النحـو احملـدد يف تقريـر األمـني العـام           اإلحصائية  
للجنـة، ابتـداء   إىل اجمددا األمهية البالغة لبناء القدرات اإلحصائية؛ وطلبت إعداد تقرير بانتظـام          

ديـة، ال جمـرد اسـتقاء      السابعة والثالثني، عن قـدرة البلـدان علـى إنتـاج مؤشـرات فر             دورهتا  من  
بيانــات مــن وكــاالت دوليــة، وكيــف ميكــن عــرض البيانــات الفوقيــة برفقــة املؤشــرات املتعلقــة 
جبميع األهداف اإلمنائية لأللفية؛ ووافقت على تشكيل فريق أصدقاء الـرئيس، لتحديـد طرائـق               

ــر وتقــدمي اقتراحــات   ــردم فجــو   وضــع هــذا التقري ة  بشــأن العمليــات الــيت ميكــن اســتخدامها ل
املعلومات القائمة بني مستعملي مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية ومنتجـي هـذه املؤشـرات،              

 واالفتقار إىل ما يكفي من مصادر البيانات؛
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أقرت بأمهية وحسن توقيت الدراسة املتعلقة بالعوامل اليت تعرقـل تنفيـذ نظـام            )هـ( 
ــام ةاحلســابات القوميــ  ــدان األ  ١٩٩٣ لع ــن البل ــعبة    يف الكــثري م عضــاء؛ وأشــارت إىل أن الش

اإلحصائية باألمم املتحدة ستقوم بدور رئيسي يف وضع استراتيجية لتذليل العقبـات احملـددة يف            
القوميـة  الدراسة؛ وأحاطت علما بتقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات            

تيجـة مفادهـا أن تسـليم     وخلصـت إىل ن ؛١٩٩٣عن اسـتكمال نظـام احلسـابات القوميـة لعـام        
 وفقا للجدول الـزمين املتفـق عليـه يف عـام            ،١٩٩٣ لعام   ةالتنقيح األول لنظام احلسابات القومي    

 ، سيتطلب التركيز واالنضباط وبذل جهود كبرية؛٢٠٠٨
أوصت بإنشاء فريق عامل مشترك بني األمانات معـين بإحصـاءات اخلـدمات              )و( 

االت الدوليـة بشـأن صـون واسـتكمال التوصـيات ونقـل             يقوم بتحديد تقسيم العمل بني الوكـ      
 املعارف يف جمال إحصاءات اخلدمات؛

ــة يف       )ز(  ــات الدولي ــامج املقارن ــة مجــع البيانــات يف ســياق برن ــدء عملي رحبــت بب
 معظم األقاليم وبزيادة عدد البلدان املشاركة؛

 لة عملـه  املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي على مواص      دهلي  فريق  شجعت   )ح( 
لوضع تعريفات أوضح لعملية إنتاج البيانات املتعلقة بالقطاع غـري الرمسـي وقيـاس مسـامهته يف                 

 الناتج احمللي اإلمجايل والعمالة؛
ــة ملعاجلــة الشــواغ     )ط(  ــها منظمــة الصــحة العاملي ــاجلهود الــيت بذلت  الــيت لرحبــت ب

ــثالثني واخلامســة و     ــة وال ــا الرابع ــة يف دورتيه ــها اللجن ــثالثنيأعربــت عن  ويف هــذا الســياق،  ،ال
أعادت اللجنة التأكيـد علـى ضـرورة إشـراك أوسـاط خـرباء اإلحصـاء الـرمسيني بشـكل أفضـل              

 وأكثر فعالية على الصعيدين الوطين والدويل يف مجيع مراحل وضع اإلحصاءات الصحية؛
كتيـب لألمـم    إعـداد   أحاطت علما بتقرير األمـني العـام عـن التقـدم احملـرز يف                )ي( 

 حصاءات الفقر؛إتحدة عن امل
 االقتصـــادية؛ وطلبـــت إعـــداد   -أيـــدت تشـــكيل جلنـــة للمحاســـبة البيئيـــة      )ك( 

 اختصاصات اللجنة وتقدميها إىل مكتب اللجنة اإلحصائية لتوافق عليها؛
رحبت باجلهود السريعة اليت بذلتها الشعبة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة إلبقـاء              )ل( 

عي الــدويل املوحــد وفــق اجلــدول الــزمين احملــدد، وحثــت علــى   عمليــة تنقــيح التصــنيف الصــنا 
 االضطالع جبهود أيضا إلبقاء عملية تنقيح التصنيف املركزي للمنتجات وفق املوعد احملدد؛
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أحاطــت علمــا باألعمــال الــيت قــام هبــا فريــق اخلــرباء املشــترك بــني الوكــاالت   )م( 
 املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية؛

أقرت التغـيريات الـيت أدخلـت علـى برنـامج عمـل الشـعبة اإلحصـائية بـاألمم                    )ن( 
، اليت عرضـها شـفويا مـدير الشـعبة اإلحصـائية، ووافقـت علـى                ٢٠٠٥-٢٠٠٤املتحدة لفترة   

؛ ووافقـت أيضـا علـى برنـامج     ٢٠٠٧-٢٠٠٦برنامج عمل الشعبة اإلحصـائية لفتـرة السـنتني     
 .٢٠٠٨-٢٠٠٥عمل اللجنة املتعدد السنوات لفترة 
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 احملتويات
الصفحة الفصل

٧.املسائل اليت تتطلب اختاذ اجمللس االقتصادي واالجتماعي إجراءات بشأهنا أو توجيه انتباهه إليها -األول  
.مشروع قرار مطروح على اجمللس العتماده -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧
.مشروع مقرر مطروح على اجمللس العتماده -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨
.اليت وجِّه اهتمام اجمللس إليهااملسائل  -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣

أســـاليب عمـــل اللجنـــة: متابعـــة مقـــررات اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي املتعلقـــة بالسياســـات  - الثاين 
.اإلحصائية      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٤

.اإلحصاءات االقتصادية - الثالث  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٥
.إحصاءات الطاقة: استعراض الربامج -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥
.احلسابات القومية -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٧
.إحصاءات اخلدمات -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٩
.إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات -دال     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠
.برنامج املقارنات الدولية -هاء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٢١
.إحصاءات األسعار -واو     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٢٢
.إحصاءات القطاع غري الرمسي -زاي     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢

.اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية - الرابع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٢٤
.ان واملساكنتعدادات السك -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤
.اإلحصاءات الصحية -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢٧
.إحصاءات الفقر -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٢٨
.إحصاءات اإلعاقة -دال     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٢٩

.إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة - اخلامس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٣٠
.احملاسبة البيئية -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٣٠
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.احصاءات البيئة -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٣١
.الاألنشطة غري املصنفة حبسب اجمل - السادس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٣٢
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.التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤
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.ام البيانات والبيانات الفوقيةاملعايري املفتوحة املشتركة لتبادل واقتس -هاء     . . . . . . . . . .٣٧
.إحصاءات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت -واو     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧
.التنسيق والتكامل بني الربامج اإلحصائية -زاي     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨
.)الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة(املسائل الربناجمية  -حـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨

.لثالثني للجنةجدول األعمال املؤقت للدورة السابعة وا - السابع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠
.ة والثالثنيدستقرير اللجنة عن دورهتا السا - الثامن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١
.تنظيم الدورة - التاسع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٤٦

.افتتاح الدورة ومدهتا -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤٦
.احلضور -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٤٦
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.الوثائق -هاء     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٤٨
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 الفصل األول
املســائل الــيت تتطلــب اختــاذ اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي إجــراءات     

 بشأهنا أو توجيه انتباهه إليها
 

 مشروع قرار مطروح على اجمللس العتماده - ألف 
 
توصــــي اللجنــــة اإلحصــــائية اجمللــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي باعتمــــاد مشــــروع   - ١

 :التايل القرار
 *٢٠١٠دادات السكان واملساكن لعام الربنامج العاملي لتع�   

 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي�  
، الذي طلب فيـه   ١٩٩٥يوليه  / متوز ١٩ املؤرخ   ١٩٩٥/٧ بقراره   إذ يذكّر �  

سـاكن لعـام    عـاملي لتعـدادات السـكان وامل      الربنامج  الإىل األمني العام الشروع يف وضع       
الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة علـى إجـراء تعـدادات السـكان                 فيـه    وحث   ٢٠٠٠

، وبقراراته السـابقة الـيت تؤيـد الـربامج العشـرية      ٢٠٠٤-١٩٩٥واملساكن خالل فترة    
 السابقة،

 اجلهــود الــيت بذلتــها الــدول األعضــاء بغيــة إجــراء تعــدادات وقــد اســتعرض�  
نــامج العــاملي لتعــدادات الســكان واملســاكن لعــام   الســكان واملســاكن كجــزء مــن الرب 

 واالضطالع أيضـا بأنشـطة األمـم املتحـدة ووكـاالت التمويـل دعمـا للجهـود                 ٢٠٠٠
 الوطنية املبذولة يف هذا الصدد،

 املتعلقة بتعدادات السكان واملسـاكن      ٢٠١٠ مبا تكتسيه جولة عام      وإذ يقر �  
إىل البيانـات الالزمـة ألنشـطة متابعـة         من أمهية متزايدة من حيـث تلبيتـها االحتياجـات           

ــورك       ــد يف نيوي ــذي عق ــة ال ــة األلفي ــؤمتر قم ــرة م ــن يف الفت ــول٨ إىل ٦م ــبتمرب / أيل س
 إىل ٥ مـن  يف الفتـرة  واملؤمتر الدويل للسكان والتنميـة الـذي عقـد يف القـاهرة          ،٢٠٠٠
  ومــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة الــذي عقــد يف،١٩٩٤ســبتمرب / أيلــول١٣

 واملـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين         ،١٩٩٥مـارس   / آذار ١٢ إىل   ٦من  يف الفترة   كوبنهاغن  
 ومـؤمتر   ،١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥ إىل   ٤مـن   يف الفتـرة    باملرأة الذي عقـد يف بـيجني        

يف الفتـرة   الـذي عقـد يف اسـطنبول        ) املوئل الثـاين  (األمم املتحدة للمستوطنات البشرية     

 

 .١١-٧ر الفصل الرابع، الفقرات للمناقشة، انظ * 
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ــن  ــران١٤ إىل ٣مـ ــ/ حزيـ ــة    ١٩٩٦ه يونيـ ــات اإلقليميـ ــن االجتماعـ ــك مـ ــري ذلـ ، وغـ
 والوطنية،

 مــا يكتســيه تعــداد الســكان واملســاكن مــن أمهيــة يف  يضــع يف اعتبــارهوإذ �  
إعــداد جمموعــة أساســية قيِّمــة مــن البيانــات واملعلومــات الوطنيــة الضــرورية للتخطــيط   

 يد،رش االقتصادي وللحكم ال-االجتماعي 
ت الدوريـة للسـكان واملسـاكن تشـكل بالنسـبة            على أن التعدادا   وإذ يشدد �  

إىل كل بلد يف جممله وكل جمال إداري فيـه أحـد املصـادر األساسـية للبيانـات الالزمـة                    
للتخطيط اإلمنائي الفعال ولرصد القضايا السكانية واالجتاهـات والسياسـات والـربامج            

 االقتصادية والبيئية، - االجتماعية
ــد - �١   ــاملي  يؤي ــامج الع ــام     الربن ــدادات الســكان واملســاكن لع  ٢٠١٠لتع

الــذي يتــألف مــن عــدد مــن األنشــطة الراميــة إىل تأكيــد قيــام الــدول األعضــاء بتعــداد   
 ؛٢٠١٤-٢٠٠٥السكان واملساكن مرة واحدة على األقل خالل فترة 

 الدول األعضاء على إجراء تعدادات للسكان واملسـاكن ونشـر           حيث - �٢  
ا أساسيا من مصادر املعلومـات للتخطـيط والتنميـة يف           نتائج التعدادات بوصفها مصدر   

املناطق الصغرية وعلـى الصـعد الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة؛ وإتاحـة نتـائج التعـدادات                 
 الوطنيني، فضال عن األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكوميـة           ةألصحاب املصلح 

ــة با    ــة للمســاعدة يف إعــداد الدراســات املتعلق ــة املعني ــة،  لالدولي  قضــاياوســكان، والبيئ
 ؛هاراجم وباالقتصادية - االجتماعيةالتنمية 

 على أمهية الربنامج العاملي لتعـدادات السـكان واملسـاكن لعـام             يشدد - �٣  
زيد مـن الـدعم   تقدمي امل ويطلب ، االقتصادي- ألغراض التخطيط االجتماعي  ٢٠١٠

 هلذا الربنامج؛
لربنــامج العــاملي لتعــدادات الســكان   إىل األمــني العــام تنفيــذ ا يطلــب - �٤  

 �.٢٠١٠واملساكن لعام 
 

 مشروع مقرر مطروح على اجمللس العتماده - باء 
توصــــي اللجنــــة اإلحصــــائية اجمللــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي باعتمــــاد مشــــروع   - ٢

 :التايل املقرر
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اللجنــة اإلحصــائية عــن دورهتــا السادســة والــثالثني وجــدول األعمــال         تقريــر  
 هاالدورة السابعة والثالثني للجنة ووثائقومواعيد انعقاد  املؤقت،
 :إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 ؛علماً بتقرير اللجنة اإلحصائية عن دورهتا السادسة والثالثنيحييط  )أ( 

 إىل ٧قرر عقد الدورة السـابعة والـثالثني للجنـة يف نيويـورك، يف الفتـرة مـن             ي )ب( 
 ؛٢٠٠٦مارس / آذار١٠

علــى للجنــة  ثالثني والــالــدورة الســابعة جــدول األعمــال املؤقــت ووثــائق يقــر )ج( 
 .أدناهاملبني النحو 

 
 جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والثالثني للجنة ووثائقها   

 .انتخاب أعضاء املكتب - ١  
 .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى - ٢  
 الوثائق   
 قت والشروحجدول األعمال املؤ   
 مذكرة من األمانة العامة عن تنظيم أعمال الدورة   
 مذكرة من األمانة العامة عن حالة إعداد وثائق الدورة   
 :اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية - ٣  
 تعدادات السكان واملساكن؛ )أ(   
 الوثائق   
 تقرير األمني العام   
 اإلحصاءات االجتماعية؛ )ب(   
 ائقالوث   
 تقرير األمني العام   
 اإلحصاءات الصحية؛ )ج(   
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 الوثائق   
 تقرير منظمة الصحة العاملية   
 فريق باريس املعين بالعمل والتعويض؛ )د(   
 الوثائق   
  املعين بالعمل والتعويضتقرير فريق باريس   
 .إحصاءات الفقر )هـ(   
 الوثائق   
 تقرير األمني العام   
 يق ريو املعين بإحصاءات الفقرتقرير فر   
 :اإلحصاءات االقتصادية - ٤  
 احلسابات القومية؛ )أ(   
 الوثائق   
 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية   
 استعراض الربامج؛: صناعيةالحصاءات اإل )ب(   
 الوثائق   
 تقرير مستعرض الربامج   
 املستديرة املعنية بأطر استقصاءات األعمال التجارية؛املائدة  )ج(   
 الوثائق   
  عن أطر استقصاءات األعمال التجاريةتقرير املائدة املستديرة   
 إحصاءات الطاقة؛ )د(   
 الوثائق   
 تقرير األمني العام   
 إحصاءات التجارة التوزيعية؛ )هـ(   
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 الوثائق   
 تقرير األمني العام   
 صاءات جتارة البضائع الدولية؛إح )و(   
 الوثائق   
 تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات جتارة البضائع الدولية   
 اإلحصاءات السياحية؛ )ز(   
 الوثائق   
 تقرير املنظمة العاملية للسياحة   
 برنامج املقارنات الدولية؛ )ح(   
 الوثائق   
 تقرير البنك الدويل   
 ؛ماتات اخلدإحصاء )ط(   
 الوثائق   
  عن إحصاءات اخلدماتتقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات   
 ؛إحصاءات القطاع غري الرمسي )ي(   
 الوثائق   
 لقطاع غري الرمسيإحصاءات ايق دهلي عن تقرير فر   
 :إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة - ٥  
 إحصاءات البيئة؛ )أ(   
 الوثائق   
 لفريق العامل املشترك بني الوكاالت املعين بإحصاءات البيئةتقرير ا   
 .احملاسبة البيئية )ب(   
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 الوثائق   
 تقرير األمني العام   
 احملاسبة البيئيةعن تقرير فريق لندن    
 :األنشطة غري املصنفة حسب اجملال - ٦  
 املسائل اإلدارية يف املكاتب اإلحصائية الوطنية؛ )أ(   
 قالوثائ   
 تقرير األمني العام   
 إحصاءات التنمية البشرية؛ )ب(   
 الوثائق   
ــم           ــامج األم ــب برن ــابع ملكت ــة البشــرية الت ــر التنمي ــب تقري ــر مكت تقري

 املتحدة اإلمنائي
 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية؛ )ج(   
 الوثائق   
 تقرير األمني العام   
 ة؛بناء القدرات اإلحصائي )د(   
 الوثائق   
 تقرير األمني العام   
تقرير اللجنة التوجيهية للشراكة يف اإلحصاءات مـن أجـل التنميـة يف                

 )٢١باريس (القرن احلادي والعشرين 
 املؤشرات؛ )هـ(   
 الوثائق   
 تقرير األمني العام   
 تقرير أصدقاء الرئيس   
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 املتعلقــة متابعــة مقــررات اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي     )و(   
 بالسياسات؛

 الوثائق   
 تقرير األمني العام   
 الربامج اإلحصائية؛بني تكامل التنسيق وال )ز(   
 الوثائق   
 تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية   
 ).الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة(املسائل الربناجمية  )ح(   
 الوثائق   
 مج عمل الشعبةمذكرة من األمانة العامة عن برنا   
ــثالثني     - ٧   ــة وال ــدورة الثامن ــد انعقــاد ال جــدول األعمــال املؤقــت ومواعي

 .للجنة
 .تقرير اللجنة عن دورهتا السابعة والثالثني - ٨  

 
 املسائل اليت وجِّه اهتمام اجمللس إليها - جيم 

؛ ٥ة  قـر انظـر الفصـل الثـاين، الف      (يوجه اهتمام اجمللـس إىل مقـررات اللجنـة وتوصـياهتا             - ٣
ــل الثالـــث، الفقـــرات    ؛ والفصـــل الرابـــع،  ٣٩ و ٣٤ و ٣٠ و ٢٥ و ٢١ و ١٤ و ٧والفصـ

؛ والفصل السـادس،  ٩ و   ٧الفقرتان  ؛ والفصل اخلامس،    ٢٥ و   ٢٢ و   ١٨ و   ١٢-٧الفقرات  
؛ والفصــــــــــل ٤١ و ٣٧ و ٣٤ و ٣١ و ٢٨ و ٢٥ و ٢٤ و ٢٠ و ١٤ و ١٣الفقــــــــــرات 

 ).٢٠-٥ت ؛ والفصل الثامن، الفقرا٦الفقرة السابع، 
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 الفصل الثاين
: متابعــة مقــررات اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي املتعلقــة بالسياســات    

 أساليب عمل اللجنة اإلحصائية
 من جدول أعماهلا يف جلسـتيها األوىل والسـابعة، املعقـودتني          ٣نظرت اللجنة يف البند      - ١

مــني العــام حييــل هبــا وكــان معروضــا عليهــا مــذكرة مــن األ. ٢٠٠٥مــارس / آذار٤ و ١يــومي 
 ).E/CN.3/2005/2(تقرير مكتب اللجنة عن استعراض طرق عملها 

 .مارس، أدىل رئيس اللجنة ببيان استهاليل/ آذار١ويف اجللسة األوىل، املعقودة يف  - ٢
ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانات ممثلو كل من اليابان وكوبا وأوكرانيا وجنـوب أفريقيـا         - ٣

 ٧٧باسم الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة األعضـاء يف جمموعـة الــ                  (امايكا  واملراقبون عن ج  
 .وأدىل املراقب عن فلسطني أيضا ببيان. ، وكندا واهلند وأستراليا)والصني

 .وأدىل مدير الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة مبالحظات ختامية - ٤
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

 :اختذت اللجنة ما يلي - ٥
أحاطت علما باالقتراحات اليت قدمها املكتب يف تقريره عن استعراض طـرق             )أ( 

عمل اللجنة ووافقت على تنفيـذ اإلجـراءات احملـددة يف الفـرع الرابـع مـن التقريـر علـى أسـاس             
وســيجري اســتعراض فعاليــة اإلجــراءات بنهايــة الــدورة،   . جتــرييب للــدورة السادســة والــثالثني 

، وسيواصـل املكتـب حتليـل اخلـربات         ٢٠٠٦ أعماهلـا املؤقـت لعـام        عندما تعتمد اللجنة جـدول    
 وأخذها يف احلسبان أثناء التحضري للدورة السابعة والثالثني؛

ــود        )ب(  ــني بن ــق ب ــة املوضــوعة للتفري ــد شــفافية املنهجي ــب أن يزي ــت إىل املكت طلب
فيـد التمييـز بـني    املناقشة والبنود اإلعالمية واقتـرح أيضـا يف هـذا السـياق أنـه قـد يكـون مـن األ                   

 بنود القرارات وبنود املناقشة؛
وافقت على أنه يستحسن أن جيري تنسـيق املواقـف اجلماعيـة خـارج أوقـات                 )ج( 

الــدورة العاديــة، ووجِّهــت الــدعوة يف هــذا الســياق إىل الــرئيس لتيســري املناقشــة وفقــا للقواعــد  
 قتصادي واالجتماعي؛واإلجراءات املعمول هبا يف اللجان الفنية التابعة للمجلس اال

قررت أنه ليس مثة حاجة يف الوقت احلاضـر السـتعراض اختصاصـات اللجنـة                )د( 
مـايو  / أيـار  ٣املـؤرخ   ) ٥٠-د (١٥٦٦كما حددها اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي يف القـرار          

، نظرا إىل أن هذه االختصاصات ال تزال واسعة على حنو يكفي لتغطيـة العمـل الـراهن       ١٩٧١
 .للجنة
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 الفصل الثالث
 اإلحصاءات االقتصادية  

 إحصاءات الطاقة: استعراض الربامج -ألف  
ــة يف البنـــد   - ١ ــابعة   ) أ (٤نظـــرت اللجنـ ــتيها األوىل والسـ ــا يف جلسـ مـــن جـــدول أعماهلـ

وكان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن األمـني العـام             . ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤ و   ١املعقودتني يومي   
ــربام     ــتعراض الــ ــر اســ ــا تقريــ ــل هبــ ــرويج (ج حييــ ــاءات النــ ــة   ) إحصــ ــاءات الطاقــ ــن إحصــ عــ

)E/CN.3/2005/3.( 
مـــارس، أدىل املراقـــب عـــن النـــرويج ببيـــان  / آذار١ويف اجللســـة األوىل، املعقـــودة يف  - ٢

 .استهاليل
ويف اجللســة نفســها، أدىل ببيانــات ممثلــو كــل مــن اليابــان والــدامنرك وأملانيــا وجنــوب    - ٣

يــة واملراقبــون عــن فنلنــدا وكنــدا واهلنــد وأســتراليا واألردن  أفريقيــا والواليــات املتحــدة األمريك
 .ولبنان

ويف اجللســة األوىل أيضــا، أدىل ببيــان ممــثال كــل مــن صــندوق النقــد الــدويل واللجنــة     - ٤
 .االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

 .ويف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن وكالة الطاقة الدولية ببيان - ٥
ويف اجللســة األوىل أيضــا، رد املراقــب عــن النــرويج علــى النقــاط الــيت أثــريت خــالل      - ٦

 .املناقشة وأدىل مدير الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة مبالحظات ختامية
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 :اختذت اللجنة ما يلي - ٧

تــــه رحبـــت بــــالتقرير الشـــامل الرائــــع عـــن إحصــــاءات الطاقـــة الــــذي أعد     )أ( 
 ؛�إحصاءات النرويج�

أشارت إىل الطائفة الواسعة من املسائل التقنية وغريهـا مـن املسـائل الـيت متـت               )ب( 
معاجلتــها، مبــا يف ذلــك ضــرورة إقامــة عالقــة أوثــق بسياســة الطاقــة؛ وضــرورة حتســني التنســيق  
 واملواءمــة بــني خمتلــف الوكــاالت الــيت تقــوم جبمــع إحصــاءات الطاقــة علــى الصــعيدين الــوطين   

 والدويل؛ والتطوير املنهجي؛
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أقـــّرت بأمهيـــة إحصـــاءات الطاقـــة جلميـــع البلـــدان مـــن املنظـــور االجتمـــاعي   )ج( 
االقتصادي واملنظور البيئي، وأشارت إىل ضرورة تلبية الطلـب الـدويل علـى إحصـاءات الطاقـة               

 واحلد يف الوقت ذاته من عبء اإلبالغ املفروض على البلدان؛
ــى   )د(  ــد عل ــررت التأكي ــث ُحســن      ك ــن حي ــة م ــة النوعي ــة إحصــاءات الطاق  أمهي

 التوقيت والشمول واملوثوقية والشفافية؛
ــة،        )هـ(  ــاز الدفيئ ــات غ ــات جــرد انبعاث ــة يف عملي ــة إحصــاءات الطاق أكــدت أمهي

، التفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري   )١(وخباصــة يف ســياق تنفيــذ بروتوكــول كيوتــو 
 ؛)٢(املناخ

 حتســـني تكامــل إحصـــاءات الطاقــة مـــع الــنظم اإلحصـــائية    أكــدت ضــرورة   )و( 
 األخرى، وخباصة تلك اإلحصاءات املرتبطة بالتنمية االقتصادية والبيئة واحلسابات القومية؛

أكدت ضرورة تقدمي املساعدة، وال سيما للبلدان النامية، لتعزيز قدراهتا علـى             )ز( 
ات الـيت يشـكِّلها حتريـر أسـواق الطاقـة،      إنتاج إحصاءات الطاقة وحتسني عملية مواجهة التحدي 
 وكفاءة الطاقة، والسرية واألشكال اجلديدة للطاقة؛

ــادل أفضــل املمارســات ميثِّــل خطــوة هامــة إىل األمــام يف جمــال      )ح(  أكــدت أن تب
 حتسني نوعية إحصاءات الطاقة؛

يـدا علـى   اعترفت باملبادرة املشتركة املتعلقة ببيانات البترول واعتربهتـا مثـاال ج           )ط( 
 التعاون بني البلدان واملنظمات الدولية؛

أوصــت الشــعبة اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة، نظــرا إىل اتســاع نطــاق املســائل   )ي( 
التقنية وغريها من املسائل اليت يغطيها استعراض الربامج، بعقـد اجتمـاع لفريـق عامـل خمصـص             

 :من اخلرباء من أجل القيام مبا يلي
 اجلة هذه املسائل؛حتديد أولويات مع ��١ 
علــى ســبيل املثــال، فريــق (حتديــد أنســب املنتــديات لتعــاجل فيهــا هــذه املســائل  ��٢ 

، مبا يف ذلـك     )مدينة، فريق أصدقاء الرئيس، فريق عامل مشترك بني األمانات        
 العالقات مع اهليئات القائمة؛

__________ 
 )١( FCCC/CP/1997/7/Add.1 1، املقرر/CP.3املرفق ،. 
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢( 
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يات إرسال تقرير إىل مكتـب اللجنـة يتضـمن العناصـر الرئيسـية لواليـة وتوصـ                 ��٣ 
 حمددة مرفقة جبدول زمين؛

إعطاء إذن للمكتب ليدفع إىل األمام توصيات فريق اخلرباء العامـل املخصـص              )ك( 
 .وكفالة أن يبدأ تنفيذ تدابري ملموسة قبل موعد الدورة املقبلة للجنة

 
 احلسابات القومية -باء  

ــد   - ٨ ــة يف البن ــا يف جلســتيها الثانيــ  ) ب (٤نظــرت اللجن ة والســابعة، مــن جــدول أعماهل
مـذكرة  ) أ: (وكان معروضا عليها الوثائق التالية    . ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤ و   ١املعقودتني يومي   

من األمني العام حييل هبا تقرير الفريق العامل املشترك بـني األمانـات املعـين باحلسـابات القوميـة                   
)E/CN.3/2005/4(  ؛)ّده للفريـق  وثيقة معلومات أساسية تتضمن تقريرا عن سري العمـل أعـ    ) ب

العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية مدير مشـروع حتـديث نظـام احلسـابات                
وثيقـة معلومـات أساسـية معنونـة        ) ج(؛  )٣()١٩٩٣نظام احلسـابات القوميـة       (١٩٩٣القومية،  

أدلــة وكتيبــات ومــواد داعمــة لتنفيــذ نظــام احلســابات القوميــة أعــدهتا املنظمــات األعضــاء يف �
 .الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية

، أدىل ببيــان اســتهاليل ممثــل كــل مــن   مــارس/آذار ١ويف اجللســة الثانيــة، املعقــودة يف   - ٩
 .الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة واملراقب عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 ببيانات ممثلو كل من الصني وهولندا واليابان وجنـوب أفريقيـا            ويف اجللسة ذاهتا، أدىل    - ١٠
وكوبــا والــرأس األخضــر والــدامنرك وأملانيــا واالحتــاد الروســي وهولنــدا وأوكرانيــا والواليــات    

سـتراليا  أاملتحدة األمريكية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واملراقبـون عـن             
وأدىل املراقــب عــن فلســطني أيضــا  . ابوي واهلنــد ومنغوليــا والســويد وموريتانيــا وفيجــي وزمبــ 

 .ببيان
 .ويف اجللسة الثانية أيضا، أدىل ممثل منظمة العمل الدولية ببيان - ١١
ورد املراقـــب عـــن منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي ومـــدير الشـــعبة    - ١٢

 .اإلحصائية باألمم املتحدة على النقاط املثارة
 .وأدىل مدير الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة مبالحظات ختامية - ١٣
 

__________ 
 .E.94.XVII.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٣( 
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 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 :اللجنة ما يلياختذت  - ١٤

اعترفــت بأمهيــة الدراســة وحســن توقيتــها، املدرجــة يف تقريــر الفريــق العامــل    )أ( 
عرقل تنفيذ نظـام احلسـابات      املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية، عن العوامل اليت ت         

 ٣٨ يف العديد من البلدان األعضـاء وأيـدت التوصـيات الـواردة يف الفقـرة             ١٩٩٣القومية لعام   
 منه؛

اعترفت بضرورة دعم األعضاء لتحسني البنية التحتية اخلاصـة جبمـع البيانـات               )ب( 
 األدلــة عــن األساســية وتشــجيع اســتخدام البيانــات اإلداريــة مــن خــالل مجلــة أمــور منــها تــوفري

 أفضل املمارسات؛
ــع املســتعملني وصــانعي        )ج(  ــاون م ــدعوة والتع ــى تكثيــف ال ــدان عل شــجعت البل

السياسات الرفيعي املسـتوى بغيـة تعزيـز إدراكهـم ألمهيـة احلسـابات القوميـة وفائـدهتا وبالتـايل                    
ب  فضـال عـن ميزانيـات مكاتـ        ١٩٩٣تيسري زيـادة متويـل تنفيـذ نظـام احلسـابات القوميـة لعـام                

 اإلحصاء الوطنية وغريها من الوكاالت املسؤولة عن احلسابات القومية؛
أشــارت إىل أن الشــعبة اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة ســتأخذ زمــام املبــادرة يف    )د( 

 واليت حـددهتا    ١٩٩٣وضع استراتيجية لتذليل العقبات أمام تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام           
ــا، ويف هــذا الســياق،    الدراســة املــذكورة أعــاله، والــيت   ــزا علــى أفريقي ينبغــي أن تتضــمن تركي

أكدت اللجنة ضرورة حتسني تصنيف البيانات األساسـية اخلاصـة باحلسـابات القوميـة، اسـتنادا            
 إىل أفضل املمارسات ومراعاة خمتلف مستويات التنمية اإلحصائية؛

القوميـة بشـأن    أحاطت علما بتقارير الفريق العامـل الـدويل املعـين باحلسـابات              )هـ( 
 وخلصت إىل استنتاج مفاده أن إجناز تنقـيح نظـام     ١٩٩٣حتديث نظام احلسابات القومية لعام      

 وفقا للجدول الزمين املتفـق عليـه حبلـول    ،)SNA, Rev.1 1993 (١٩٩٣احلسابات القومية لعام 
  سيتطلب التركيز واالنضباط وبذل جهود مهمة؛٢٠٠٨عام 

ـــ  )و(   زمين احلـــــايل إلجنـــــاز تنقـــــيح الوثيقـــــة  أوصـــــت بالتمســـــك باجلـــــدول الــ
1993 SNA, Rev.1   والنظــر يف التنســيق الوثيــق ملواعيــد تنقيحــات األدلــة االقتصــادية الكليــة ،

. تأجيــل ملوعــد اإلجنــازاملترتبــة علــى أي األخــرى مثــل دليــل ميــزان املــدفوعات، واآلثــار املاليــة 
عــين باحلســابات القوميــة علــى وحــث بعــض األعضــاء الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات امل

النظر يف وضع ُسلم أولويات للمسائل وخطط للمسائل الطارئة اليت تبني أهنا عصية على احلـل                
وذلك من خالل تطبيق هيكل عملية صنع القرارات الـذي يشـكل جـزءا ال يتجـزأ مـن هيكـل                     
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 يف الوقـت   ١٩٩٣اإلدارة وكفالة اتساق وسالمة التنقيح األول لنظام احلسـابات القوميـة لعـام              
 ذاته؛

أثنت على الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة ملا يتضـمنه موقعهـا علـى الشـبكة                )ز( 
يسـر شـفافية عمـل األوسـاط اإلحصـائية      يمن معلومات عن حتديث نظام احلسابات القومية مما         

 .ودورها يف العامل كله يف عملية التحديث
 

 إحصاءات اخلدمات -جيم  
ــة يف  - ١٥ ــد نظــرت اللجن ــة والســابعة،     ) ج (٤ البن ــا يف جلســتيها الثاني ــن جــدول أعماهل م

مـذكرة  ) أ: (وكان معروضا عليها الوثائق التالية    . ٢٠٠٥مارس  /آذار ٤ و   ١يومي  املعقودتني  
من األمني العام حييل هبا تقرير منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي عـن إحصـاءات                     

 وثيقة معلومات أساسية شـاملة أعـدهتا املنظمـة عـن تنسـيق       )ب(؛  )E/CN.3/2005/5(اخلدمات  
 غوثيقة معلومات أساسية شاملة أعـدها فريـق فوربـور         ) ج(واستراتيجية إحصاءات اخلدمات؛    

 .٢٠٠٨-٢٠٠٥عن إحصاءات اخلدمات بشأن رؤيته االستراتيجية لفترة 
 منظمــة التعــاون  ، أدىل املراقــب عــن مــارس/آذار ١ويف اجللســة الثانيــة، املعقــودة يف    - ١٦

 .والتنمية يف امليدان االقتصادي ببياين استهاليل
ويف اجللســة ذاهتــا، أدىل ببيانــات ممثلــو كــل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة وهولنــدا  - ١٧

 .سترالياأواليابان وأسبانيا واملراقبون عن كندا وسويسرا و
ون والتنمية يف امليدان االقتصـادي     ويف اجللسة الثانية أيضا، رد املراقب عن منظمة التعا         - ١٨

 .النقاط املثارةعلى ومدير الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 
 .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل مدير الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة مبالحظات ختامية - ١٩
 .ويف اجللسة الثانية أيضا، أدىل الرئيس ببيان - ٢٠
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 :اللجنة ما يلياختذت  - ٢١

ــدان االقتصــادي عــن       )أ(  ــة يف املي ــاون والتنمي ــر منظمــة التع ــا بتقري أحاطــت علم
 عـن إحصـاءات     غإحصاءات اخلدمات، ووثيقة املعلومات األساسية الـيت أعـدها فريـق فوربـور            

 اخلدمات؛
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ــة لفريــق فوربــور   )ب(   وأثنــت عليهــا ووافقــت علــى أن   غأقــرت باألعمــال النظري
ير مفاهيم وُنهج قابلة للمقارنة دوليا يف جمال إحصـاءات اخلـدمات املتعلقـة بقيـاس                يستمر بتطو 

 النواتج واألسعار واستخدام التصنيفات؛
 فيما يتعلق بالتركيز علـى أن يقـدم إىل    غأكدت جمددا على دور فريق فوربور      )ج( 

 اللجنة األعمال املنجزة بشأن املفاهيم والُنهج يف جمال إحصاءات اخلدمات؛
 على ضرورة استمرار منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي               توافق )د( 

 وتقـدمي   ٢٠٠٣ة يف عام    بتنفيذ األعمال الدولية املتعلقة بإحصاءات اخلدمات واليت أقرهتا اللجن        
 مفــرد عــن األعمــال الــيت اضــطلعت هبــا شــىت أفرقــة اخلــرباء وأفرقــة املدينــة بشــأن تقريــر ســنوي

 ت؛إحصاءات اخلدما
أوصت بتشكيل فريق عامل مشترك بني األمانات معين بإحصاءات اخلـدمات            )هـ( 

يقــوم بتحديــد تقســيم العمــل بــني املنظمــات الدوليــة فيمــا يتعلــق بصــون وحتــديث التوصــيات،  
، ونقــل املعــارف يف ميــدان إحصــاءات غكتلــك التوصــيات الناشــئة عــن أعمــال فريــق فوربــور 

 .دام أفضل املمارساتاخلدمات، ويقوم أيضا بتشجيع استخ
 

 إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات -دال  
مــن جــدول أعماهلــا يف جلســتيها الثالثــة والســابعة،      ) د (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد    - ٢٢

:  الوثيقتـــان التاليتـــانوكـــان معروضـــا عليهـــا. ٢٠٠٥مـــارس /آذار ٤ و ٢املعقـــودتني يـــومي 
ر فرقــة العمــل املعنيــة بإحصــاءات التجــارة الدوليــة مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــ )أ(

ــاءات   ) ب(؛ )E/CN.3/2005/6(باخلـــدمات  ــعبة اإلحصـ ــدهتا شـ ــية أعـ ــة معلومـــات أساسـ وثيقـ
األشـخاص  حبركـة   حمضـر اجللسـة األوىل للفريـق الفرعـي الـتقين املعـين              �املتحدة بعنـوان     باألمم

 .�٤الطبعة  -الطبيعيني 
 .، أدىل ممثل اليابان ببيانمارس/آذار ٢ودة يف ويف اجللسة الثالثة، املعق - ٢٣
 .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل البنك الدويل أيضا ببيان - ٢٤
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 :اللجنة ما يلياختذت  - ٢٥

أحاطــت علمـــا بتقريـــر الفرقـــة العاملــة املعنيـــة بإحصـــاءات التجـــارة الدوليـــة    )أ( 
 باخلدمات؛
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، التحــويالتســتنتاجات االجتمــاع الــتقين الــدويل املعــين بقيــاس أشــارت إىل ا )ب( 
 ٢٥ و   ٢٤الذي اشترك يف تنظيمه البنك الدويل وصـندوق النقـد الـدويل، والـذي ُعقـد يـومي                   

 العاصمة؛بواشنطن  مببىن البنك الدويل ٢٠٠٥يناير / الثاينكانون
 .بالتحويالتأشار إىل اهتمام واضعي السياسات بتحسني البيانات املتعلقة  )ج( 

 
 برنامج املقارنات الدولية -هاء  

ــد   - ٢٦ ــة يف البن ــة والســابعة،    ) هـــ (٤نظــرت اللجن مــن جــدول أعماهلــا يف جلســتيها الثاني
:  الوثيقتـــان التاليتـــانوكـــان معروضـــا عليهـــا. ٢٠٠٥مـــارس / آذار٤ و ١املعقـــودتني يـــومي 

ــدويل عــن      )أ( ــر البنــك ال ــة  مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقري ــامج املقارنــات الدولي  برن
(E/CN.3/2005/7) تقريــر عــن �ن اوثيقــة معلومــات أساســية أعــدها البنــك الــدويل بعنــو ) ب(؛

 .�٢٠٠٥مارس / آذار١حالة وسري عمل برنامج املقارنات الدولية، 
مــارس، أدىل كــل مــن ممثــل االحتــاد الروســي  / آذار١ويف اجللســة الثانيــة، املعقــودة يف  - ٢٧

 .أستراليا ببيانواملراقب عن 
 .ويف اجللسة نفسها، أدىل املراقب عن بنك التنمية األفريقي ببيان - ٢٨
 .ويف اجللسة الثانية أيضا، أدىل ممثل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ببيان - ٢٩
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 :اختذت اللجنة ما يلي - ٣٠

رير الـذي قدمـه البنـك الـدويل واملعلومـات عـن        أحاطت علما مع الشكر بالتق     )أ( 
 آخر ما استجد يف سري تنفيذ برنامج املقارنات الدولية؛

رحبت ببداية مجع البيانات يف معظم املناطق وبزيادة عـدد البلـدان املشـاركة،               )ب( 
  بلدا؛١٥٠إذ بلغ جمموع عدد البلدان أكثر من 

فيذي لربنـامج املقارنـات الدوليـة،       رحبت باإلجراءات اليت يتخذها اجمللس التن      )ج( 
واملكتب العـاملي لربنـامج املقارنـات الدوليـة التـابع للبنـك الـدويل، واملنسـق اإلقليمـي األفريقـي                

 لكفالة بدء مجع بيانات عن األسعار يف أفريقيا بأسرع وقت ممكن؛
م لتوصـل إىل نتـائج أوليـة بنهايـة عـا     باأعربت عن ارتياحها للتوقعات اإلجيابيـة    )د( 
  وفقا للجدول الزمين احلايل؛٢٠٠٦
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بإسـهامات املكتـب العـاملي واملنسـقني اإلقليمـيني، والبلـدان املشـاركة،              أقرت   )هـ( 
واجمللــس التنفيــذي والفريــق االستشــاري الــتقين لربنــامج املقارنــات الدوليــة يف اجلهــود املبذولــة  

 .لتنفيذ الربنامج
 

 إحصاءات األسعار -واو  
مــن جــدول أعماهلــا يف جلســتيها الثالثــة والســابعة،      ) و (٤ البنــد نظــرت اللجنــة يف  - ٣١

 :وكـــان معروضـــا عليهـــا الوثيقتـــان التاليتـــان. ٢٠٠٥مـــارس / آذار٤ و ٢املعقـــودتني يـــومي 
ــاوا املعــين باألرقــام القياســية لألســعار       )أ( مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر فريــق أوت

(E/CN.3/2005/8)ني العـام حييـل هبـا تقريـر الفريـق العامـل املشـترك بـني                 مذكرة من األم   )ب( ؛
 .(E/CN.3/2005/9)األمانات املعين بإحصاءات األسعار 

مـارس، أدىل ببيانـات ممثلـو كـل مـن الواليـات             / آذار ٢ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف       - ٣٢
 .راليااملتحدة األمريكية ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا واملراقبان عن كل من كندا وأست

 .وأدىل أيضا مدير الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة ببيان - ٣٣
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 :اختذت اللجنة ما يلي - ٣٤

 الفريق العامل املشـترك بـني األمانـات املعـين بإحصـاءات             أحاطت علما بتقرير   )أ( 
 األسعار وفريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار؛

ــة، مثــل رمــز   أنظمــة أشــارت إىل وجــود  )ب(  تصــنيف تتعلــق بالتجــارة اإللكتروني
التصنيف القياسي العاملي للمنتجات واخلدمات، وأيدت اقتراح فريق أوتاوا بـأن تتـوىل الشـعبة               

وأن تنظــر يف وضــع جــداول � مشــتق�إمكانياتــه كتصــنيف حتــري اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة 
لدولية احلالية، وأحاطت يف الوقت نفسـه علمـا حبـدود رمـز             مناظرة مع التصنيفات اإلحصائية ا    

 .التصنيف القياسي العاملي للمنتجات واخلدمات على النحو الذي أشار إليه بعض الوفود
 

 إحصاءات القطاع غري الرمسي -زاي  
مــن جــدول أعماهلــا يف جلســتيها الثالثــة والســابعة،      ) ز (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد    - ٣٥

وكان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن األمـني العـام             . ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤ و   ٢ي  يوماملعقودتني  
 .(E/CN.3/2005/10)حييل هبا تقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي 
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مــارس، أدىل ببيانــات ممثــل اجلزائــر واملراقبــون / آذار٢ويف اجللســة الثالثــة، املعقــودة يف  - ٣٦
 . املراقب عن فلسطني أيضا ببيانوأدىل. عن فيجي واهلند واألردن

ــة االقتصــادية          - ٣٧ ــة واللجن ــل الدولي ــة العم ــن منظم ــثال كــل م ــا، أدىل مم ويف اجللســة ذاهت
 . ببيانواالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

 .ويف اجللسة الثالثة أيضا، أدىل ممثل الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة ببيان - ٣٨
 

 جنةاإلجراء الذي اختذته الل  
 :اختذت اللجنة ما يلي - ٣٩

 أحاطت علما بتقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي؛ )أ( 
شــجعت فريــق دهلــي علــى مواصــلة عملــه لتطــوير تعريفــات واضــحة إلنتــاج    )ب( 
 القطاع غري الرمسي وقياس مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل والعمالة؛عن بيانات 

ــترك بـــني األمانـــات املعـــين   الحظـــت مـــع اال )ج(  رتيـــاح أن الفريـــق العامـــل املشـ
باحلسابات القومية سيسعى بنشاط للتعاون مع فريق دهلي لتحسني عرض مفهـوم القطـاع غـري          

 ؛١٩٩٣الرمسي يف النسخة املنقحة لنظام احلسابات القومية لعام 
رمسـي  اقترحت على فريق دهلي أن يدرس اجلوانب االجتماعية للقطـاع غـري ال             )د( 

 .الستكمال تركيزه احلايل على البعد االقتصادي
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 الفصل الرابع
 اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية  

 
 تعدادات السكان واملساكن -ألف  

ــ) أ (٥نظـــرت اللجنـــة يف البنـــد  - ١  يف جلســـاهتا الثالثـــة واخلامســـة امـــن جـــدول أعماهلـ
وكـان معروضـا عليهـا تقريـر        . ٢٠٠٥س  مـار / آذار ٤ إىل   ٢والسابعة، املعقـودة يف الفتـرة مـن         

 .Corr.1) و (E/CN.3/2005/11األمني العام عن تعدادات السكان واملساكن 
مــارس، أدىل ممثــل الشــعبة اإلحصــائية بــاألمم  / آذار٢ويف اجللســة الثالثــة، املعقــودة يف  - ٢

 .املتحدة ببيان استهاليل
ــدا واملكســيك والي    - ٣ ــو كــل مــن هولن ــات ممثل ــا   وأدىل ببيان ــدامنرك وكوب ــا وال ــان وغان اب

وكوستاريكا وكولومبيا والرأس األخضر وجنوب أفريقيا ومجهوريـة كوريـا واالحتـاد الروسـي              
والواليــات املتحــدة األمريكيــة وكينيــا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية    

باسـم الـدول    (دا واألرجنـتني    وأوكرانيا واجلزائر واملراقبون عن أوغندا والنرويج وفرنسا وأيرلنـ        
، واألردن  )األعضاء يف األمـم املتحـدة األعضـاء يف السـوق املشـتركة لبلـدان املخـروط اجلنـويب                  

وأدىل املراقـب عـن فلسـطني أيضـا         . وقطر ومصر وزامبيا وتايلنـد واجلمهوريـة العربيـة السـورية          
 .ببيان
قتصادية واالجتماعية لغريب آسـيا    ويف اجللسة الثالثة أيضا، أدىل ممثال كل من اللجنة اال          - ٤

 . ببيانوصندوق األمم املتحدة للسكان
املراقب عن املعهد العريب للتـدريب والبحـوث يف جمـال           أيضا  ويف اجللسة نفسها، أدىل      - ٥

 .اإلحصاء ببيان
ــاألمم املتحــدة مبالحظــات       - ٦ ــل الشــعبة اإلحصــائية ب ــة أيضــا، أدىل ممث ويف اجللســة الثالث

 .ختامية
 

 جراء الذي اختذته اللجنةاإل  
 ٢٠١٠الربنامج العاملي لتعداد السكان واملساكن لعام   

 )٤(ممثــل اليابــان، باســم أســترالياقــدَّم مــارس، / آذار٣يف اجللســة اخلامســة، املعقــودة يف  - ٧

والصني والدامنرك وغانـا واليابـان واملكسـيك وجنـوب أفريقيـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة،                  
__________ 

 . من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي٣٩طبقا للمادة  )٤( 
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الربنامج العـاملي لتعـداد السـكان واملسـاكن لعـام       �املعنون  ) (E/CN.3/2005/L.3ر  مشروع القرا 
 .وانضمت كولومبيا وكوستاريكا فيما بعد إىل مقدمي مشروع القرار. �٢٠١٠

مارس، أدىل ممثل اليابان ببيان يتعلق مبشـروع       / آذار ٤ويف اجللسة السابعة، املعقودة يف       - ٨
 .القرار
باسـم األرجنـتني والربازيـل      ( أدىل ببيانات ممثلو كل مـن كولومبيـا          ويف اجللسة نفسها،   - ٩

 .، وهولندا واليابان واملراقب عن فرنسا)وشيلي وكولومبيا واملكسيك
ويف اجللســة الســابعة أيضــا، رد مــدير الشــعبة اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة علــى النقــاط  - ١٠
 .املثارة
االقتصـادي واالجتمـاعي باعتمـاد مشـروع     ويف اجللسة نفسها، أوصت اللجنة اجمللـس    - ١١

 ).انظر الفصل األول، الفرع ألف (E/CN.3/2005/L.3القرار 
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 تعدادات السكان واملساكن  

 : ما يلياللجنةاختذت  - ١٢
رحبت بتقرير األمني العام عن تعدادات السكان واملساكن وأيـدت توصـيات             )أ( 

حـدة حـول تعـدادات السـكان واملسـاكن واجتمـاع فريـق خـرباء األمـم املتحـدة           ندوة األمم املت 
علـى  الستعراض املسـائل البالغـة األمهيـة املتصـلة بتخطـيط جولـة تعـدادات السـكان واملسـاكن                    

 يف التقرير؛النحو املعروض 
 ٢٠١٠طلبت يف عملية تنفيذ الربنامج العاملي لتعداد السكان واملساكن لعـام              )ب( 
 :ما يلي

ــامج،      ��١  ــة الربن ــدورها كأمان ــاألمم املتحــدة، ب أن تتصــرف الشــعبة اإلحصــائية ب
كمنظمـــة جامعـــة لوضـــع املعـــايري وتـــوفري اخلـــربة الفنيـــة والتـــدريب وحتديـــد  

 األولويات املطلوبة؛
أن تدور هذه االستراتيجية اجلامعة حـول الترتيبـات اإلقليميـة إىل أقصـى حـد                 ��٢ 

 إطارا مرنـا لوضـع إحصـاءات قابلـة للمقارنـة            ممكن، وأن توفر تلك الترتيبات    
علـى الصـعيد اإلقليمــي، واقتسـام املعــارف واملـوارد، ومراعــاة القضـايا املهمــة      

 على الصعيد اإلقليمي؛
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طلبت إىل الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة أن تباشـر أعماهلـا املتعلقـة بتنقـيح                )ج( 
لسـكان واملسـاكن مـن خـالل فريـق خـرباء       واستكمال املبادئ والتوصـيات املتعلقـة بتعـدادات ا        

 وأفرقـة العمـل   ٢٠١٠األمم املتحدة املعين بالربنامج العاملي لتعدادات السـكان واملسـاكن لعـام           
 :واألفرقة الفرعية الفنية التابعة له، وأن يتناول بشكل خاص القضايا التالية

 ت التعداد؛ضرورة تقييم إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية من خالل بيانا ��١ 
مـــدى صـــالحية اســـتخدام النـــهج املســـتجدة، مثـــل الســـجالت والدراســـات  ��٢ 

 االستقصائية املتعلقة بالسكان؛
ــاول قضــية تطبيــق تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت ومــدى     ��٣  ضــرورة تن

 استدامتها؛
ضرورة شرح الفائدة من نتائج التعداد بغية جعل قيمة التعـداد أكثـر وضـوحا               ��٤ 

 واستخدام بيانات أكثر تنوعا؛
 ضرورة تناول قضية ثقة عامة الناس يف صون خصوصية مقدمي البيانات؛ ��٥ 
 تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية يف مجع البيانات ونشرها على السواء؛ ��٦ 
دير إنشاء الصـندوق االسـتئماين لتعـداد السـكان واملسـاكن،            الحظت مع التق   )د( 

بتنسيق من ِقبل الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، والذي سوف يسـتخدم، وفقـا لالحتياجـات       
 اإلقليمية، كجسر يصل بني املكاتب اإلحصائية الوطنية لكي تتبادل املوارد والدعم؛

 الســكان واملســاكن لعــام لتعــدادأن عمــل الربنــامج العــاملي الحظــت بارتيــاح  )هـ( 
 اإلقليميـة تؤخـذ بعـني    ل جيري تنسيقه بشكل وثيق مع املبادرات اإلقليميـة وأن الشـواغ   ٢٠١٠
 االعتبار؛
 مــن التقريــر املــذكور أعــاله ٢٧الحظــت مــع القلــق البيــان الــوارد يف الفقــرة   )و( 

 أهنـا لـن تضـطلع حاليـا         لألمني العام من أن اللجنة االقتصـادية ألفريقيـا قـد ذكـرت يف تقريرهـا               
لذا يلزم للشعبة اإلحصـائية بـاألمم       . بأنشطة تتصل اتصاال مباشرا بتعدادات السكان واملساكن      

  ســياق الربنــامج العــاملي لتعــداد املتحــدة أن تتحــرى إمكانيــة مواصــلة التركيــز علــى أفريقيــا يف  
 ؛٢٠١٠السكان واملساكن لعام 

ملتحــدة أن تقــدم تقريــرا إىل اللجنــة يف طلبــت إىل الشــعبة اإلحصــائية بــاألمم ا )ز( 
 .أعاله) ز(إىل ) ب(دورهتا السابعة والثالثني عن األنشطة الوارد وصفها يف الفقرات من 
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 اإلحصاءات الصحية -باء  
ــد   - ١٣ ــة يف البن ــع والســابعة،    ) ب (٥نظــرت اللجن مــن جــدول أعماهلــا يف اجللســتني الراب

وكان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن األمـني العـام             . ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤ و   ٢املعقودتني يومي   
 ).E/CN.3/2005/12(حييل هبا تقرير منظمة الصحة العاملية عن اإلحصاءات الصحية 

مارس، أدىل ممثل منظمة الصـحة العامليـة ببيـان       / آذار ٢ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف       - ١٤
 .استهاليل

ل مـن الواليـات املتحـدة األمريكيـة واليابـان      ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلـو كـ    - ١٥
وأملانيا واملكسيك ونيوزيلندا واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية واملراقبـون               

وأدىل املراقــب عــن . عــن لبنــان وموريتانيــا وكنــدا وطاجيكســتان وتايلنــد وسويســرا وأســتراليا 
 .فلسطني أيضا ببيان

 . أيضا، أدىل املراقب عن اجلماعة األوروبية ببيانويف اجللسة الرابعة - ١٦
ويف اجللســة نفســها، رد ممثــل منظمــة الصــحة العامليــة علــى النقــاط املثــارة وأدىل مــدير   - ١٧

 .الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة مبالحظات ختامية
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 :اختذت اللجنة ما يلي - ١٨

ــيت  )أ(  ــاجلهود ال ــيت     رحبــت ب ــة ملعاجلــة الشــواغل ال ــها منظمــة الصــحة العاملي  بذلت
ــك         ــادت يف ذل ــثالثني، وأع ــثالثني واخلامســة وال ــة وال ــا الرابع ــة يف دورتيه ــها اللجن أعربــت عن
السياق التأكيد على ضرورة قيام أوساط خرباء اإلحصـاء الـرمسيني بـدور أفضـل وأكثـر فعاليـة                   

 وضع اإلحصاءات الصحية؛على الصعيدين الوطين والدويل يف مجيع مراحل 
ــين       )ب(  ــات املعـ ــني األمانـ ــترك بـ ــل املشـ ــق العامـ ــلة الفريـ ــرورة مواصـ ــدت ضـ أكـ

باإلحصـــاءات الصـــحية ألعمالـــه يف جمـــال وضـــع جـــدول أعمـــال منّســـق ومتكامـــل إلنتـــاج    
إحصـــاءات صـــحية واالتفـــاق علـــى تعريفـــات وتصـــنيفات ومنـــهجيات موحـــدة يف جمـــال        

القطـريني بالقيـام بـدور أقـوى يف أعمـال الفريـق العامـل              اإلحصاءات الصحية؛ وطالبت اخلرباء     
املشــترك بــني األمانــات؛ ووافقــت علــى أن منظمــة الصــحة العامليــة، نظــرا إىل خربهتــا يف هــذا     

 املوضوع، تعترب اجلهة األنسب لقيادة عمل الفريق العامل املشترك بني األمانات؛
تـوفري جـدول زمـين يتعلـق     رحبت بإعالن منظمة الصحة العاملية عن اعتزامهـا        )ج( 

مســتمدة مــن الدراســة االستقصــائية للحالــة الصــحية يف العــامل   جزئيــة بعزمهــا إصــدار بيانــات  
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، وأكــدت اللجنــة يف هــذا الســياق ضــرورة أن يكــون نشــر تلــك البيانــات    )٢٠٠٣-٢٠٠٢(
 مشفوعا بنشر بيانات فوقية جيدة؛

تعزيـز نظـم املعلومـات      أقرت بأن شبكة القياسات الصحية توفر هنجـا واعـدا ل           )د( 
الصحية، وال سيما نظم البلدان النامية؛ ولكنـها أشـارت إىل أن الشـبكة ال تعتـرب منـربا مالئمـا                     
إلجراء استعراض استراتيجي للربامج الدولية املتعلقة بإنتـاج اإلحصـاءات الصـحية علـى النحـو                

 .الذي طالبت به اللجنة
 

 إحصاءات الفقر -جيم  
ــة يف ا  - ١٩ ــد نظــرت اللجن مــن جــدول أعماهلــا يف جلســتيها الرابعــة والســابعة،    ) ج (٥لبن

وكـان معروضـا عليهـا تقريـر األمـني العـام عـن              . ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٤ و   ٢املعقودتني يـومي    
 ).E/CN.3/2005/13(إحصاءات الفقر 

مــارس، أدىل ببيانــات املراقبــون عــن أســتراليا / آذار٢ويف اجللســة الرابعــة، املعقــودة يف  - ٢٠
ــا ــل ولبنــ ــا والربازيــ ــاء يف   (ن وموريتانيــ ــدة األعضــ ــم املتحــ ــاء يف األمــ ــدول األعضــ ــم الــ باســ
 .وأدىل املراقب عن فلسطني أيضا ببيان. ، وفنلندا ومالوي)ريو جمموعة
باسـم الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة           (ويف اجللسة ذاهتا، رد املراقـب عـن الربازيـل            - ٢١

 .مدير الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدةعلى سؤال طرحه ) األعضاء يف جمموعة ريو
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 :اختذت اللجنة ما يلي - ٢٢

أحاطــت علمــا بتقريــر األمــني العــام عــن التقــدم احملــرز يف إعــداد دليــل األمــم    )أ( 
املتحدة عن إحصاءات الفقر وأقرت أنه رغم أن النطاق احلايل للـدليل يعتـرب كافيـا، فقـد تنشـأ                    

  للقيام بعمل يف املستقبل ملعاجلة اجلوانب املستجدة للفقر؛حاجة
رحبـت بأنشـطة املتابعـة املقترحـة واألعمـال الـيت تصـورهتا الشـعبة اإلحصــائية          )ب( 

 باألمم املتحدة يف املستقبل يف جمال إحصاءات الفقر، وخصوصا يف جمال بناء القدرات؛
نشر جمموعـة عـن إحصـاءات       أحاطت علما بإعالن جمموعة ريو عن اعتزامها         )ج( 

، وأشارت اللجنة إىل أن اجملموعة والدليل سـيكمِّل الواحـد منـهما اآلخـر          ٢٠٠٥الفقر يف عام    
 .٢٠٠٥وأن فريق ريو يعتزم اختتام أعماله يف عام 

 



E/2005/24 
E/CN.3/2005/27  
 

05-27911 29 
 

 إحصاءات اإلعاقة -دال  
ــد    - ٢٣ ــة يف البن ــة والســابعة،     ) د (٥نظــرت اللجن ــا يف جلســتيها الرابع ــن جــدول أعماهل م
وكان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن األمـني العـام             . ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤ و   ٢عقودتني يومي   امل

 ).E/CN.3/2005/14(حييل هبا تقرير فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقة 
مارس، أدىل ممثل الواليات املتحـدة األمريكيـة        / آذار ٢ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف       - ٢٤
 .ببيان

 
 ذته اللجنةاإلجراء الذي اخت  

أحاطت اللجنة علما بتقرير فريـق واشـنطن املعـين بإحصـاءات اإلعاقـة وأقـرت بفضـل                   - ٢٥
وستيسـر األمـوال    . البنك الدويل وقدمت له الشكر على املنحة اليت قدمها لدعم أنشطة الفريق           

ــة يف أنشــطة الفريــق       ــدان النامي ــدد أكــرب مــن البل ــاركة ع ــإن املنحــة    . مش ــك، ف إضــافة إىل ذل
دم يف عملية تطوير مقاييس لإلعاقة ينتج عنها بيانات قابلـة للمقارنـة، ولـدفع تكـاليف                 ستستخ

 .اختبار بروتوكوالت يف بلدان خمتارة يف كل منطقة من مناطق العامل
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 الفصل اخلامس
 

 إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة  
 

 حملاسبة البيئيةا -ألف  
 
دول أعماهلــا يف جلســتيها الرابعــة والســابعة،    مــن جــ ) أ (٦نظــرت اللجنــة يف البنــد    - ١

: وكـــان معروضـــا عليهـــا الوثيقتـــان التاليتـــان. ٢٠٠٥مـــارس / آذار٤ و ٢املعقـــودتني يـــومي 
ــة      )أ( ــن احملاســبة البيئي ــام ع ــني الع ــر األم ــة ) ب(؛ )E/CN.3/2005/15( االقتصــادية -تقري وثيق

، تتضـمن تقريـرا لالجتمـاع املعـين         معلومات أساسية، أعدهتا الشعبة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة        
ــة   ــومي   -باحملاســبة البيئي ــهاغن ي ــود يف كوبن ــول٢١ و ٢٠ االقتصــادية، املعق ســبتمرب عــام  / أيل

٢٠٠٤. 
مـارس، أدىل ممثـل الشـعبة اإلحصـائية بــاألمم     / آذار٢ويف اجللسـة الرابعـة، املعقـودة يف     - ٢

 .املتحدة ببيان استهاليل
ــان      ويف اجللســة نفســها، أدىل ببي  - ٣ ــدا والياب ــر وهولن ــا واجلزائ ــو كــل مــن أملاني ــات ممثل ان

وأدىل املراقـب عـن   . وإسبانيا ونيوزيلندا واملراقبون عن لبنان وفرنسا ومنغوليا وأسـتراليا وكنـدا         
 .فلسطني أيضا ببيان

ويف اجللسة الرابعة أيضا، أدىل كل من املراقبني عن منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان                 - ٤
 . واجلماعة األوروبية ببياناالقتصادي

 .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل اللجنة االقتصادية ألوروبا أيضا ببيان - ٥
ويف اجللسة الرابعة أيضا، رد ممثل الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة على النقاط املثـارة               - ٦

 .وأدىل مدير الشعبة اإلحصائية مبالحظات ختامية
 نةاإلجراء الذي اختذته اللج  

 :اختذت اللجنة ما يلي - ٧
 االقتصادية وأشـارت إىل ضـرورة       -أيدت إنشاء اللجنة املعنية باحملاسبة البيئية        )أ( 

 اعتبار أن للجنة برنامج عمل ذا منظور بعيد املدى؛
 اعترفت بإمكانيات اللجنة يف جمال تعميم احملاسبة البيئية؛ )ب( 
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 يقوم هبـا فريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة            أعربت عن تقديرها لألعمال اجليدة اليت      )ج( 
البيئية وأكدت جمددا دوره كهيئة خرباء مسـؤولة عـن القضـايا املنهجيـة، ويقـوم بـدعم أعمـال                    

 اللجنة؛
 االقتصـادية   -أشارت إىل جوانب التكامل بني اللجنـة املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة               )د( 

 ات البيئة؛والفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاء
ــة اإلحصــائية      )هـ(  ــة وتقــدميها إىل مكتــب اللجن طلبــت إعــداد اختصاصــات اللجن

للموافقة عليه، مع مراعاة اختصاص فريق لنـدن والفريـق العامـل املشـترك بـني األمانـات املعـين                    
بإحصــاءات البيئــة تفاديــا للتــداخل وكفالــة لوجــود آليــات تعــاون وثيــق بــني األفرقــة الرئيســية    

 الثالثة؛
أكـــدت أمهيـــة تشـــجيع احملاســـبة البيئيـــة يف أوســـاط املســـتعملني ومراعـــاة         )و( 

 احتياجات املستعملني؛
 االقتصـادية مـن   -اعترفت بضرورة مساعدة البلدان على تنفيذ احملاسبة البيئية    )ز( 

 خالل وضع أدلة جتميع تفصيلية وبرامج منسقة للمساعدة التقنية؛
طـورات بـالتوازي مـع حتسـني إحصـاءات          أكدت ضرورة الشروع يف هـذه الت       )ح( 

 .البيئة
 حصاءات البيئةإ -باء  

مــن جــدول أعماهلــا يف جلســتيها الرابعــة والســابعة،   ) ب (٦نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٨
 العـام   األمـني وكان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن          . ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤ و   ٢املعقودتني يومي   

ــني       ــل املشــــترك بــ ــر الفريــــق العامــ ــل هبــــا تقريــ ــين بإحصــــاءات البيئــــة    حييــ  األمانــــات املعــ
)E/CN.3/2005/16.( 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
أحاطــــت اللجنــــة علمــــا بتقريــــر الفريــــق العامــــل املشــــترك بــــني األمانــــات املعــــين     - ٩

 وخطــة عملــها لفتــرة ٢٠٠٤البيئــة املتعلــق باألعمــال الــيت جــرى تنفيــذها يف عــام   بإحصــاءات
٢٠٠٦-٢٠٠٥. 
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 الفصل السادس
 

 األنشطة غري املصنفة حبسب اجملال  
 

 بناء القدرات اإلحصائية -ألف  
مــن جــدول أعماهلــا يف جلســاهتا اخلامســة والســابعة      ) أ (٧نظــرت اللجنــة يف البنــد    - ١

: وكان معروضا عليها الوثيقتـان التاليتـان      . ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤ و   ٣والثامنة، املعقودة يومي    
مــذكرة مــن ) ب(؛ )E/CN.3/2005/17(القــدرات اإلحصــائية عــن بنــاء  العــام األمــنيتقريــر ) أ(

ــرن احلــادي          ــة يف الق ــر الشــراكة يف اإلحصــاءات مــن أجــل التنمي ــا تقري ــل هب ــام حيي األمــني الع
 ).E/CN.3/2005/18(والعشرين بشأن بناء القدرات اإلحصائية 

فــرع مــارس، أدىل املوظــف املســؤول عــن  / آذار٣ويف اجللســة اخلامســة، املعقــودة يف   - ٢
 .اخلدمات اإلحصائية بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ببيان استهاليل

ويف اجللســة نفســها، أدىل ببيانــات ممثلــو كــل مــن اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى    - ٣
ــة واملكســيك       ــا والواليــات املتحــدة األمريكي ــا وجنــوب أفريقي ــا وأملاني ــدا الشــمالية وغان وأيرلن

ــرأس األخضــر وامل  ــا واألردن     وال ــدا وإيطالي ــد وأوغن ــا واهلن ــان ومصــر وموريتاني ــون عــن لبن راقب
وأدىل املراقــب عـن فلسـطني أيضــا   . وجامايكـا وأسـتراليا والنـرويج وشــيلي وفيجـي وزمبـابوي     

 .ببيان
ويف اجللســة اخلامســة أيضــا، أدىل ببيانــات ممثلــو كــل مــن اللجنــة االقتصــادية ألمريكــا   - ٤

كــارييب واللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ       الالتينيــة ومنطقــة البحــر ال  
 .للتربية والعلم والثقافة املتحدة األمموصندوق النقد الدويل ومنظمة 

ــة       - ٥ ــون عــن كــل مــن اجلماعــة األوروبي ــات أيضــا املراقب ويف اجللســة نفســها، أدىل ببيان
 . جمال اإلحصاءاتومصرف التنمية اآلسيوي واملعهد العريب للتدريب والبحث يف

ويف اجللســة اخلامســة أيضــا، أدىل املوظــف املســؤول عــن شــعبة اخلــدمات اإلحصــائية    - ٦
 .مبالحظات ختامية، تالها بيان أدىل به ممثل نيوزيلندا

ويف اجللسة نفسها، أدىل املراقـب عـن منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي                    - ٧
ببيـان قـدم    ) ات من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين       بصفته مدير الشراكة يف اإلحصاء    (

 .فيه تقرير الشراكة
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وأدىل ببيانــات أيضــا ممثلــو كــل مــن اليابــان وأوكرانيــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة     - ٨
واملكسيك واملراقبـون عـن كنـدا ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وموريتانيـا وزامبيـا وأسـتراليا                   

 .د وتوباغو وشيليواألردن وترينيدا
 .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل اللجنة االقتصادية ألوروبا ببيان - ٩
 .ويف اجللسة اخلامسة أيضا، أدىل املراقب عن اجلماعة األوروبية ببيان - ١٠
 .ويف اجللسة نفسها، أدىل مدير الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة مبالحظات ختامية - ١١
ســة أيضــا، أدىل املراقــب عــن منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان        ويف اجللســة اخلام - ١٢

 .االقتصادي ببيان
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

 :اختذت اللجنة ما يلي - ١٣
أيــدت بشــدة التركيــز االســتراتيجي املقتــرح ألنشــطة التعــاون الــتقين للشــعبة     )أ( 

 مـن تقريـر األمـني العـام عـن بنـاء             ١٤اإلحصائية بـاألمم املتحـدة علـى النحـو احملـدد يف الفقـرة               
 القدرات اإلحصائية؛

أكدت جمددا األمهية البالغـة لبنـاء القـدرات اإلحصـائية، وخصوصـا يف سـياق                 )ب( 
 ازدياد الطلب الوطين والدويل على معلومات التنمية؛

ــا مــع      )ج(  ــتقين مــدفوعا بالطلــب، ومتجاوب أكــدت ضــرورة أن يكــون التعــاون ال
ــة، و ــة ويتســم حبســن التنســيق، وأقــرت يف هــذا     األوضــاع احمللي ــه احلكومــات الوطني تــتحكم ب

الســياق أن للشــعبة اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة دورا لتلعبــه يف تنســيق جهــود املــاحنني؛ بيــد أنــه  
ــة تنســيق األنشــطة         ــة أوصــت الشــعبة اإلحصــائية وجلن ــإن اللجن نظــرا إىل اخلــربات املاضــية، ف

 نسب آليات التنسيق وأكثرها فعالية؛اإلحصائية بإجراء استعراض دقيق أل
أشارت إىل فعالية النـهج اإلقليمـي ودون اإلقليمـي إزاء بـرامج بنـاء القـدرات                  )د( 

اإلحصائية والذي يسمح بتبادل اخلربات العملية ذات الصلة بالسياق االجتماعي واالقتصـادي            
 اإلقليميـة وحيتـاج إىل    احمللي وأشارت أيضا إىل أن بعض البلـدان ال ينتمـي إىل التصـنيفات دون              

 اهتمام خاص؛
أكــدت أمهيــة تعزيــز مراكــز التــدريب اإلحصــائي ودعــم التــدريب الــداخلي،    )هـ( 

كجزء من جهود بنـاء القـدرات اإلحصـائية املسـتدامة، وأشـارت يف هـذا السـياق إىل ضـرورة                     
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ريب يف  توفري التدريب الكتساب املهارات اإلدارية والتخطيط للـربامج، فضـال عـن تـوفري التـد               
 اجملاالت اإلحصائية الفنية؛

طلبــت إعــداد تقريــر بانتظــام وتقدميــه إىل اللجنــة، ابتــداء مــن دورهتــا الســابعة   )و( 
والــثالثني، عــن قــدرة البلــدان علــى إنتــاج مؤشــرات فرديــة، ال بيانــات مشــتقة مــن الوكــاالت   

األهــداف الدوليــة، وكيفيــة عــرض البيانــات الفوقيــة لتكــون مشــفوعة مبؤشــرات بشــأن مجيــع    
 اإلمنائية لأللفية؛

وافقت على تشكيل فريق أصدقاء الرئيس لتحديد طرائق وضع ذلـك التقريـر              )ز( 
ــا   ــة بــني     توإعــداد مقترحــات بشــأن العملي ــيت ميكــن اســتخدامها لتجــاوز الفجــوة اإلعالمي  ال

. مســتعملي مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ومنتجيهــا وانعــدام مصــادر البيانــات الكافيــة   
ــق      و ــوية الفريـ ــى عضـ ــة علـ ــة، باملوافقـ ــاء اللجنـ ــع أعضـ ــاور مـ ــة، بالتشـ ــيقوم مكتـــب اللجنـ سـ

واختصاصاته، مع إيالء ما جيب من اعتبار لضرورة التمثيل املتوازن بني البلدان املتقدمة  النمـو                
والبلــدان الناميــة وضــرورة تــوافر الشــفافية لنــهج العمــل؛ ووافقــت اللجنــة أيضــا علــى ضــرورة  

 قاء الرئيس على اللجنة؛عرض توصيات أصد
رحبت بأنشطة الشـراكة يف اإلحصـاءات مـن أجـل التنميـة يف القـرن احلـادي                   )ح( 

 والعشرين لدعم بناء القدرات اإلحصائية يف البلدان النامية؛
ــدة اســترات  )ط(  ــها نبــهت إىل أن   يأقــرت بفائ ــة ولكن ــة اإلحصــائية الوطني جية التنمي

ــة لصــوغ هــذه االســتراتي    ــام    اجلهــود املبذول ــوارد ضــرورية للقي جيات ال ينبغــي أن تســتهلك م
بأنشــطة إحصــائية أساســية أو أن تشــكل غايــة حبــد ذاهتــا، وأكــدت أيضــا أنــه ينبغــي هلــذه            

 .االستراتيجيات أن تتحلى مبا يكفي من املرونة لتلبية االحتياجات احمللية
، انظــر )أ (٧لالطــالع علــى مناقشــة إجــراءات أخــرى اختــذهتا اللجنــة يف إطــار البنــد     - ١٤

 . ٢٠ إىل ٥الفصل الثامن، الفقرات من 
 

 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية -باء  
مـن جـدول أعماهلـا يف جلسـتيها السادسـة والسـابعة،          ) ب (٧نظرت اللجنـة يف البنـد        - ١٥

وكـان معروضـا عليهـا تقريـر األمـني العـام عـن              . ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٤ و   ٣املعقودتني يـومي    
 ).E/CN.3/2005/19(يفات االقتصادية واالجتماعية الدولية التصن
 . مارس، أدىل املراقب عن أستراليا ببيان/ آذار٣ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف  - ١٦
 .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل املراقب عن اجلماعة األوروبية أيضا ببيان - ١٧
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 النقــاط علــىائية بــاألمم املتحــدة ويف اجللســة السادســة أيضــا، رد ممثــل اللجنــة اإلحصــ - ١٨
 . املثارة
 .ويف اجللسة نفسها أيضا، أدىل ممثل منظمة العمل الدولية ببيان - ١٩

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 :اختذت اللجنة ما يلي - ٢٠

رحبت بتقرير األمـني العـام عـن التصـنيفات االقتصـادية واالجتماعيـة الدوليـة                 )أ( 
جولــة تنقــيح التصــنيفات لعــام  قــدم الــذي أشــار إليــه التقريــر بشــأن  وأعربــت عــن تقــديرها للت

 ؛٢٠٠٧
رحبـت أيضــا بــاجلهود احلثيثــة الــيت بذلتــها الشــعبة اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة   )ب( 

إلجراء تنقيح التصنيف الصـناعي الـدويل املوحـد جلميـع األنشـطة االقتصـادية يف املوعـد احملـدد                    
ملقبــل لفريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين بالتصــنيفات   خــالل الفتــرة الــيت ســبقت االجتمــاع ا  

ــران   ــة يف حزي ــة الدولي ــه /االقتصــادية واالجتماعي ــدمت الشــكر للمشــاركني يف  ٢٠٠٥يوني  وق
 الفريق الفرعي التقين التابع له لتيسري ذلك اجلهد؛

أشارت إىل أن املواعيد النهائيـة يف التصـنيف الصـناعي الـدويل املوحـد جلميـع                  )ج( 
طة االقتصادية هي مواعيد مهمة يف عمليات تنقـيح تصـنيفات أخـرى وحثـت علـى بـذل                   األنش

 اجلهود إلجراء تنقيح التصنيف املركزي للمنتجات يف املوعد احملدد؛
أعربت عن تأييدها ألعمال التنقيح اليت جتري علـى التصـنيف الـدويل املوحـد                )د( 

تخدمها منظمـة العمـل الدوليـة مـن خـالل      للمهن، ورغم أهنا أشارت إىل اآللية البديلة الـيت تسـ        
استخدام فريق خرباء األمم املتحـدة املعـين بالتصـنيفات االقتصـادية واالجتماعيـة الدوليـة، فإهنـا            

 . مع ذلك حثت املنظمة على تشكيل مثل هذا الفريق
 تابعة مؤمترات األمم املتحدةملمؤشرات  -جيم  

ــد    - ٢١ ــة يف البن ــن جــدول أع ) ج (٧نظــرت اللجن ــابعة    م ــا اخلامســة والس ــا يف دوراهت ماهل
ــومي   ــودة يـ ـــة، املعقـ ــارس / آذار٤ و ٣والثامنــ ــان مع. ٢٠٠٥مـ ــان  وكـ ــا الوثيقتـ ــا عليهـ روضـ

تقرير األمني العام عن مؤشـرات لرصـد تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ومتابعـة                  ) أ: (التاليتان
 املتحـدة يف امليـدانني االقتصـادي        نتائج املؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم             

ــة غرفــة اجتماعــاتوثيقــة ) ب (؛)E/CN.3/2005/20(واالجتمــاعي  آفــاق اإلجــراءات � معنون
، أعـدها فريـق     �الالزمة لتحسني البيانات القطرية من أجل مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة          

 .أللفيةاخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية ل
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مــارس، أدىل ببيانــات ممثلــو كــل مــن الصــني / آذار٣ويف اجللســة اخلامســة، املعقــود يف  - ٢٢
ـــ       ( ــة ال ــم املتحــدة األعضــاء يف جمموع ــدول األعضــاء يف األم ــران  )٧٧باســم ال ــة إي ، ومجهوري

 .اإلسالمية وجنوب أفريقيا وهولندا واالحتاد الروسي واملراقب عن اهلند
 .  رد مدير الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة على النقاط املثارةويف اجللسة نفسها، - ٢٣

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 : اختذت اللجنة ما يلي - ٢٤

أحاطت علما باألعمال اليت قام هبا فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعـين              )أ( 
ئية بـاألمم املتحـدة بتنسـيقها،    مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، واليت قامـت الشـعبة اإلحصـا       

وأشـارت أيضـا إىل أن    . وما أحرزه الفريق مـن تقـدم يف مجـع مؤشـرات لعمليـة الرصـد العـاملي                 
الكثري مـن البلـدان ال يـزال يفتقـر إىل القـدرة علـى إنتـاج مـا يلـزم مـن بيانـات وأنـه ال بـد مـن                           

أجـل مجيـع األهـداف      استعراض املؤشرات اليت جيري إنتاجهـا حاليـا علـى الصـعيد الـوطين مـن                 
 اإلمنائية لأللفية؛ 

أشـــارت إىل أن الفرصـــة متاحـــة إلبـــالغ صـــانعي السياســـات عـــن املســـتوى  )ب( 
ــها علــى       ــة ونوعيت ــة لأللفي ــاج مؤشــرات األهــداف اإلمنائي ــواقعي للقــدرات اإلحصــائية يف إنت ال

 الصعيد القطري بالنسبة جلميع األهداف اإلمنائية لأللفية؛
ريــر األمــني العــام عــن مؤشــرات رصــد األهــداف اإلمنائيــة   أحاطــت علمــا بتق )ج( 

لأللفية ومتابعة نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف امليـدانني              
 .االقتصادي واالجتماعي

لالطالع على املناقشـة املتعلقـة مبـا اختذتـه اللجنـة مـن إجـراءات أخـرى يف إطـار البنـد                        - ٢٥
 .٢٠ إىل ٥انظر الفصل الثامن، الفقرات من ، )ج( ٧
 

  اإلحصائيةعرض البيانات والبيانات الفوقية -دال  
مــن جــدول أعماهلــا يف اجللســتني السادســة والســابعة،  ) د (٧نظــرت اللجنــة يف البنــد  - ٢٦

وكان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن األمـني العـام             . ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤ و   ٣املعقودتني يومي   
ريـر منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي عـن عـرض البيانـات والبيانـات             حييل هبـا تق   

 ).E/CN.3/2005/21(الفوقية اإلحصائية 
 .، أدىل املراقب عن النمسا ببيانمارس/ آذار٣ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف  - ٢٧
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 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
رى بشأن الكتيب املقترح لإلبالغ عن البيانـات        أحاطت اللجنة علما بالنقاش الذي ج      - ٢٨

والبيانات الفوقية وعرضها الوارد يف تقرير منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي عـن                  
 .عرض البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية

 املعايري املفتوحة املشتركة لتبادل واقتسام البيانات والبيانات الفوقية -هاء  
مـن جـدول أعماهلـا يف جلسـتيها السادسـة والسـابعة،             ) هــ  (٧رت اللجنـة يف البنـد       نظ - ٢٩

وكان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن األمـني العـام             . ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤ و   ٣املعقودتني يومي   
حييل هبا تقرير فرقة العمل املعنية بوضع معايري لتبادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة بشـأن املعـايري                 

مبـادرة  : تركة لتبادل واقتسام البيانات والبيانـات الفوقيـة االجتماعيـة واالقتصـادية      املفتوحة املش 
 ).E/CN.3/2005/22(تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية 

 .مارس، أدىل ممثل جنوب أفريقيا ببيان/ آذار٣ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف  - ٣٠
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

ات والبيانـات   طت اللجنة علما بتقرير فرقة العمل املعنية بوضع معايري لتبادل البيانـ           أحا - ٣١
 .الفوقية اإلحصائية

 إحصاءات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت -واو  
مــن جــدول أعماهلــا يف جلســتيها السادســة والســابعة،  ) و (٧نظــرت اللجنــة يف البنــد  - ٣٢

وكان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن األمـني العـام             . ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤ و   ٣املعقودتني يومي   
حييل هبا تقرير الشراكة املعنيـة بقيـاس تسـخري تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت ألغـراض                  

 ).E/CN.3/2005/23 (التنمية 
 كـل مـن اليابـان    مـارس، أدىل ببيانـات ممثلـو     / آذار ٣ ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف     - ٣٣

 . فنلنداواملكسيك واملراقب عن
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

أحاطت اللجنة علمـا بتقريـر الشـراكة املعنيـة بقيـاس تسـخري تكنولوجيـات املعلومـات                   - ٣٤
 .واالتصاالت ألغراض التنمية
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 التنسيق والتكامل بني الربامج اإلحصائية -زاي  
ا السادسة والسـابعة،    من جدول أعماهلــــا يف جلستيه    ) ز (٧نظرت اللجنـــة يف البنــد      - ٣٥

: وكــان معروضـــــا عليهــــا الوثيقتــان التاليتــان. ٢٠٠٥مــارس / آذار٤ و ٣املعقــودتني يـــــومي 
مـذكرة مـن األمـني العـام، حييــل هبـا تقريـر جلنـة تنســيق األنشـطة اإلحصـائية عـن جلســتيها           ) أ(

ــة   ــة والرابع ــدها اإلحصــ   ) ب(؛ )E/CN.3/2005/24(الثالث ــة اجتماعــات أع ــة غرف ــام ورق ائي الع
 .إلحصاءات جنوب أفريقيا

مـارس، أدىل ممثـل جنـوب أفريقيـا ببيــــان،           / آذار ٣ويف اجللسة السادسـة، املعقـودة يف         - ٣٦
 . ورد مدير الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة على نقطة مثارة

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

 :اختذت اللجنة ما يلي - ٣٧
ة تنســيق األنشــطة اإلحصــائية عــن جلســتيها الثالثــة أحاطــت علمــا بتقريــر جلنــ )أ( 
 والرابعة؛
ــة للبيانــات        )ب(  ــتخدام املنظمــات الدولي ــة باس ــا بالتوصــيات املتعلق أحاطــت علم

الوطنية الواردة يف ورقة غرفة االجتماعات مـن قبـل جنـوب أفريقيـا، وطلبـت إىل جلنـة تنسـيق                     
ىل مكتــب اللجنــة اإلحصــائية عــن األنشــطة اإلحصــائية اســتعراض التوصــيات وتقــدمي مقتــرح إ

 .اخلطوات األخرى املزمع اختاذها
 

 )الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة(املسائل الربناجمية  -حاء  
مــن جــدول أعماهلــا يف اجللســة الســابعة، املعقــودة يف  ) ح (٧نظــرت اللجنــة يف البنــد  - ٣٨
مــة، حتيــل هبــا مشــروع وكــان معروضــا عليهــا مــذكرة مــن األمانــة العا. ٢٠٠٥مــارس /آذار ٤

ــنتني     ــرة الســـ ــاألمم املتحـــــدة لفتـــ ــائية بـــ ــعبة اإلحصـــ  ٢٠٠٧-٢٠٠٦برنـــــامج عمـــــل الشـــ
)E/CN.3/2005/25.( 

ويف اجللســة الســابعة، أدىل مــدير الشــعبة اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة ببيــان اســتهاليل،   - ٣٩
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤ وأبلغ اللجنة مبا طرأ من تغيريات على برنامج عمل الشعبة اإلحصائية لفترة

 .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل نيوزيلندا ببيان - ٤٠
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 :اختذت اللجنة ما يلي - ٤١
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أقــرت التغــيريات الــيت أُدخلــت علــى برنــامج عمــل الشــعبة اإلحصــائية بــاألمم  )أ( 
ئية بــاألمم ، بصــيغته الــيت قــدمها شــفويا مــدير الشــعبة اإلحصــا ٢٠٠٥-٢٠٠٤املتحــدة لفتــرة 

 :املتحدة، وأيدت بشكل خاص ما يلي
التحول من التنقيح املزمع لربنامج نظام احملاسبة البيئيـة واالقتصـادية احلاسـويب              ��١ 

  االقتصادية؛-إىل بناء موقع على الشبكة للمحاسبة البيئية 
 االستعاضة عن دليل احملاسبة السياحية والبيئية بدليل احملاسبة املائية؛ ��٢ 
نقل إنتاج القرص الليزري إلحصاءات التجـارة الدوليـة بالبضـائع مـن الشـعبة                ��٣ 

اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة إىل مركــز التجــارة الدوليــة؛ ومبوجــب مــذكرة        
 تفاهم، ستقوم الشعبة اإلحصائية بإتاحة البيانات ملركز التجارة الدولية؛

:  املتحــدة حبلــة جديــدة إصــدار الرســالة اإلخباريــة للشــعبة اإلحصــائية بــاألمم  ��٤ 
ــرتني شــهريا بشــكلني        ــذين يصــدران م ــابتني الل يســتعاض عــن املنشــورين الث

ُينشئ علـى موقـع الشـعبة اإلحصـائية         � ما اجلديد �إلكتروين وطباعي، بقسم    
إضـافة  . باألمم املتحدة على الشبكة الدولية، وجيـري حتديثـه بصـورة مسـتمرة           

 .بشكل مطبوع� اجلديدما �إىل ذلك، ستنشر خالصات موجزة عن قسم 
-٢٠٠٦أقرت برنامج عمل الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة لفتـرة السـنتني             )ب( 
٢٠٠٧. 
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 الفصل السابع
 جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والثالثني للجنة  

ــد   - ١ ــة يف البنـ ــودة يف   ٨نظـــرت اللجنـ ــابعة، املعقـ ــة السـ ــا يف اجللسـ  مـــن جـــدول أعماهلـ
مذكرة من األمانـة العامـة      ) أ: ( وكان معروضا عليها الوثيقتان التاليتان     .٢٠٠٥مارس  /آذار ٤

تتضــــــمن جــــــدول األعمــــــال املؤقــــــت ومواعيــــــد الــــــدورة الســــــابعة والــــــثالثني للجنــــــة 
)E/CN.3/2005/L.2(  ؛)مذكرة مـن األمانـة العامـة تتضـمن مشـروع برنـامج عمـل اللجنـة                 ) ب

 ).E/CN.3/2005/26 (٢٠٠٨-٢٠٠٥املتعدد السنوات للفترة 
ــابع       - ٢ ــرع اخلــدمات اإلحصــائية الت ــدم املوظــف املســؤول بف ـــة، ق ـــة السابعــ ويف اجللســ

ــثالثني       ــدورة الســابعة وال ــامج العمــل املؤقــت لل ــة، برن إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي
ــرة     ــنوات لفتـ ــدد السـ ــة املتعـ ــامج عمـــل اللجنـ ــروع برنـ ــة، ومشـ ــام ٢٠٠٨-٢٠٠٥للجنـ ، وقـ

 .بتنقيحهما شفويا
ويف اجللســـة نفســـها، أدىل ببيانـــات ممثلـــو كـــل مـــن نيوزيلنـــدا وأوكرانيـــا واجلزائـــر،    - ٣

 .وأدىل املراقب عن فلسطني أيضا ببيان. واملراقبون عن فنلندا واهلند وكندا
ــة      - ٤ ــة ومنطق ــة االقتصــادية ألمريكــا الالتيني ويف اجللســة الســابعة أيضــا، أدىل ممثــل اللجن

 .البحر الكارييب ببيان
 . اجللسة نفسها، رد مدير الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة على النقاط املثارةويف - ٥
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 :اختذت اللجنة ما يلي - ٦

أقرت جـدول األعمـال املؤقـت ووثـائق الـدورة السـابعة والـثالثني الـواردة يف             )أ( 
بقيــام املكتــب باستعراضــها ووضــع   بصــيغتها املعدلــة شــفويا، رهنــا  E/CN.3/2005/L.2الوثيقــة 

اللمســات األخــرية عليهــا؛ ويف هــذا الســياق، طلبــت اللجنــة إىل مكتبــها أن يراعــي املناقشــات  
 املستمرة حول حتسني هنج العمل؛

 إىل  ٧أوصت بعقد الدورة السابعة والـثالثني يف نيويـورك، خـالل الفتـرة مـن                 )ب( 
 ؛٢٠٠٦مارس / آذار١٠

 بصـيغته   ٢٠٠٨-٢٠٠٥جنـة املتعـدد السـنوات للفتـرة         أقرت برنامج عمل الل    )ج( 
املعدلة شفويا، وأوصت بأن تكون إحصاءات التعليم هي موضوع استعراض الربنـامج يف عـام               

٢٠٠٧. 
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 الفصل الثامن
 ة والثالثنيدستقرير اللجنة عن دورهتا السا  

، املعقـودتني    من جدول أعماهلا يف جلستيها السـابعة والثامنـة         ٩نظرت اللجنة يف البند      - ١
 .٢٠٠٥مارس / آذار٤يف 
مارس، قدم املقرر مشروع تقرير اللجنـة عـن         / آذار ٤ويف اجللسة السابعة، املعقودة يف       - ٢

 .وورقتني غري رمسيتني) E/CN.5/2005/L.4(دورهتا السادسة والثالثني 
يــة ويف اجللســة ذاهتــا، أدىل ببيانــات ممثلــو كــل مــن الواليــات املتحــدة وكوبــا ومجهور   - ٣

باسـم  (إيران اإلسالمية والدامنرك وكولومبيا ونيوزيلندا، واملراقبون عن اهلند وكنـدا وجامايكـا         
، واألردن وزمبـابوي    ) والصـني  ٧٧الدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة األعضـاء يف جمموعـة الــ                

 .ولبنان ومصـــر
دة ورئـيس اللجنـة     ويف اجللسة السابعة أيضا، رد مدير الشعبة اإلحصـائية بـاألمم املتحـ             - ٤

 .على النقاط املثارة
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
مــارس، أبلــغ املقــرر اللجنــة بنتــائج املشــاورات / آذار٤يف اجللســة الثامنــة، املعقــودة يف  - ٥

 :من جدول أعماهلا، ونصه) ج (٧غري الرمسية اليت عقدت بشأن نص البند 
 :اختذت اللجنة ما يلي�  
ا بالعمل الذي قام به فريق اخلرباء املشـترك بـني           أحاطت علم  )أ(�   

الوكاالت املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، بتنسـيق مـن قبـل الشـعبة              
اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة، ومــا أحــرزه الفريــق مــن تقــدم يف مجــع مؤشــرات 

وأحاط علما أيضا بأن بلدانا كثرية ال تـزال تفتقـر إىل القـدرة              . للرصد العاملي 
على إنتاج ما يلزم مـن بيانـات، وأنـه يلـزم إجـراء اسـتعراض للمؤشـرات الـيت                  

 جيري إنتاجها حاليا على الصعيد الوطين؛
أشــارت إىل أن الفرصــة متاحــة إلبــالغ صــانعي السياســات    )ب(�   

إنتــاج مؤشــرات لألهــداف جمــال باملســتوى الــواقعي للقــدرات اإلحصــائية يف 
  الصعيد القطري؛اإلمنائية لأللفية، ونوعيتها على

طلبــت إعــداد تقريــر بصــورة منتظمــة للجنــة، اعتبــارا مــن         )ج(�   
الدورة السابعة والثالثني، عن قدرة البلدان على إنتـاج مؤشـرات فرديـة، غـري              
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مستمدة من بيانات الوكاالت الدوليـة، وعـن كيفيـة عـرض البيانـات الفوقيـة                
ــة، وخصوصــا     ــة لأللفي ــة  لترافــق مؤشــرات األهــداف اإلمنائي املؤشــرات املتعلق

 ؛٨باهلدف 
وافقت على تشـكيل فريـق أصـدقاء الـرئيس لتحديـد طرائـق               )د(�   

حات بشأن العمليات اليت ميكـن أن تسـتخدم      اقتراذلك التقرير، ووضع    وضع  
ــة    لــر ــة لأللفي دم فجــوة املعلومــات بــني مســتعملي مؤشــرات األهــداف اإلمنائي

وسـيقوم مكتـب اللجنـة      . تومنتجيها، وانعـدام مـا يكفـي مـن مصـادر البيانـا            
 .�باملوافقة على عضوية الفريق واختصاصاته

حبـذف  ) ج(ويف اجللسة نفسها، اقترح ممثل الواليات املتحدة األمريكية تعديل الفقـرة            - ٦
 .�٨وخصوصا املؤشرات املتعلقة باهلدف �عبارة 

األعضــاء يف باسـم الـدول    ()٥(ويف اجللسـة الثامنـة أيضـا، اقتـرح املراقــب عـن جامايكـا       - ٧
ـــ   ، وممثــل كوبــا، التعــديالت التاليــة علــى  ) والصــني٧٧األمــم املتحــدة األعضــاء يف جمموعــة ال

 :النص
ــة � جلميـــــــع األهـــــــداف اإلمنائيـــــــة لأللفيـــــــة �ُتضـــــــاف عبـــــــارة  )أ(  بنهايـــــ
 ؛)ب( و )أ( الفقرتني
� األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة   مؤشـرات  �، ُيستعاض عـن عبـارة   )ج(يف الفقرة   )ب( 
 ؛�األهداف اإلمنائية لأللفيةمؤشرات مجيع �بعبارة 

 :ليصبح نصها) د(ُتعدل الفقرة  )ج( 
وضـع  وافقت على تشكيل فريق ألصـدقاء الـرئيس لتحديـد طرائـق             �   

ذلك التقرير ووضع اقتراحات بشـأن العمليـات الـيت ميكـن أن ُتسـتخدم لـردم              
ة ومنتجيهـا   األهداف اإلمنائيـة لأللفيـ    بني مستعملي مؤشرات    املعلومات  فجوة  

وسيوافق مكتب اللجنة، بالتشاور مـع      . وانعدام ما يكفي من مصادر البيانات     
أعضــاء اللجنــة، علــى عضــوية الفريــق واختصاصــاته، مــع إيــالء مــا يلــزم مــن   
اعتبار لضـرورة التمثيـل املتـوازن بـني البلـدان املتطـورة النمـو والبلـدان الناميـة                   

فقت اللجنـة أيضـا علـى ضـرورة         ووا. وضرورة أن تتسم هنج العمل بالشفافية     
 ؛�أن تأخذ اللجنة توصيات أصدقاء الرئيس يف احلسبان

__________ 
 .من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي ٦٩طبقا للمادة  )٥( 
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ــان   )د(  ــدمج الفقرت ــاإلجراء    )د(و ) ج(ُت ــق ب ــنص املتعل ــة، يف ال ، بصــيغتهما املعدل
ــد    ــأن البنـ ــة بشـ ــه اللجنـ ــذي اختذتـ ــون   ) أ (٧الـ ــا، املعنـ ــدول أعماهلـ ــن جـ ــدرات  �مـ ــاء القـ بنـ

 .�اإلحصائية
 . كندا ببيانوأدىل املراقب عن - ٨
ويف اجللسة التاسعة أيضا، طلب ممثل الواليات املتحدة األمريكية إجراء تصويت علـى              - ٩

 ).ج(التعديل املقترح على الفقرة 
ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو كل من جنوب أفريقيا وكوبا وأملانيـا واملراقـب             - ١٠

 ). والصني٧٧األعضاء يف جمموعة الـ دة  املتحاألممباسم الدول األعضاء يف (عن جامايكا 
الــذي ) ج(ويف اجللســة الثامنــة أيضــا، اعتمــدت اللجنــة التعــديل املقتــرح علــى الفقــرة   - ١١

 ١٠ صـوتا مقابـل      ١١قدمه ممثل الواليـات املتحـدة األمريكيـة بتصـويت بنـداء األمسـاء بأغلبيـة                 
 :وفيما يلي نتيجة التصويت. أصوات، وامتناع عضوين عن التصويت

 :املؤيدون
ــا        ــا واململكــة املتحــدة لربيطاني ــدامنرك وكرواتي ــا وال ــة كوري ــا ومجهوري ــا وأوكراني أملاني

العظمى وأيرلندا الشمالية ونيوزيلندا وهنغاريا وهولنـدا والواليـات املتحـدة األمريكيـة             
 .واليابان

 :املعارضون
والصـني وكوبـا    مجهورية إيران اإلسالمية واجلزائـر وجنـوب أفريقيـا والـرأس األخضـر               

 .وكوستاريكا وكولومبيا وكينيا
 :املمتنعون
 .االحتاد الروسي واملكسيك 

وقبل التصويت علـى التعـديل، أدىل ممثـل غانـا ببيـان؛ وبعـد التصـويت علـى التعـديل،                      - ١٢
 .أدىل ممثل االحتاد الروسي ببيان

باسم الـدول   (ايكا  وبعد تعليق اجللسة لفترة وجيزة، أدىل ممثل كوبا واملراقب عن جام           - ١٣
ـــ   املتحــدة األمــماألعضــاء يف  ببيــانني توضــيحيني بشــأن  )  والصــني٧٧األعضــاء يف جمموعــة ال

 ).د(إىل ) أ(التعديالت املقترحة على الفقرات من 
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وطلــب ممثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة إجــراء تصــويت علــى التعــديالت املقترحــة    - ١٤
 .وأدىل ببيان تعليال للتصويت

 صـوتا مقابـل صـوت    ٢٢عتمدت اللجنة التعديالت بتصويت بنـداء األمسـاء بأغلبيـة          وا - ١٥
 :وفيما يلي نتيجة التصويت. واحد، وامتناع عضو واحد عن التصويت

 :املؤيدون
إســبانيا وأملانيــا وأوكرانيــا ومجهوريــة إيــران اإلســالمية واجلزائــر ومجهوريــة كوريــا          

ــر و    ــرأس األخضـ ــدامنرك والـ ــا والـ ــوب أفريقيـ ــا   وجنـ ــا وكوبـ ــا وكرواتيـ ــني وغانـ الصـ
وكوســـتاريكا وكولومبيـــا وكينيـــا واملكســـيك واململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى  

 .وأيرلندا الشمالية ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا واليابان
 :املعارضون
 .الواليات املتحدة األمريكية 
 :املمتنعون
 .االحتاد الروسي 

ح ممثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة أن تعتمــد اللجنــة ويف اجللســة الثامنــة أيضــا، اقتــر - ١٦
 .مشروع تقريرها عن دورهتا السادسة والثالثني وطلب إجراء تصويت على اقتراحه

ــا      - ١٧ ــا وجنـــوب أفريقيـ ــن كوبـ ــو كـــل مـ ــات ممثلـ ــا، أدىل ببيانـ ــها أيضـ ــة نفسـ ويف اجللسـ
 .ونيوزيلندا

ــراح    - ١٨ ــة االقت ــة أيضــا، رفضــت اللجن ــات   ويف اجللســة الثامن ــه ممثــل الوالي  الــذي تقــدم ب
املتحدة األمريكية واعتمدت مشـروع تقريرهـا بصـيغته املعدلـة خـالل املناقشـة بتصـويت بنـداء                 

 :وفيما يلي نتيجة التصويت.  صوتا مقابل صوت واحد٢٣األمساء بأغلبية 
 :املؤيدون
 .الواليات املتحدة األمريكية 
 :املعارضون
يـــا وأوكرانيـــا ومجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية واجلزائـــر االحتـــاد الروســـي وإســـبانيا وأملان 

ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا والدامنرك والرأس األخضر والصـني وغانـا وكرواتيـا      
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وكوبا وكوستاريكا وكولومبيا وكينيا واملكسيك واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى      
 .وأيرلندا الشمالية ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا واليابان

ويف اجللسة نفسها، وافقت اللجنـة علـى أن تكليـف املقـرر بوضـع اللمسـات األخـرية                    - ١٩
 .على التقرير

وبعـــد التصـــويت علـــى االقتـــراح، أدىل ببيانـــات ممثـــل الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة   - ٢٠
باسم الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة األعضـاء يف جمموعـة              (واملراقبان عن كل من جامايكا      

األعضــاء يف االحتــاد  املتحــدة األمــمباســم الــدول األعضــاء يف  (ولكســمربغ ) والصــني ٧٧الـــ 
 ).األورويب
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 التاسعالفصل 
 تنظيم الدورة  

 
 افتتاح الدورة ومدهتا -ألف  

عقدت اللجنة اإلحصائية دورهتـا السادسـة والـثالثني يف مقـر األمـم املتحـدة يف الفتـرة                    - ١
 )من األوىل إىل الثامنة( جلسات ٨ اللجنة وعقدت. ٢٠٠٥مارس / آذار٤ إىل ١من 

 
 احلضور -باء  

وحضر الدورة أيضا مراقبون عـن      .  دولة عضو يف اللجنة    ٢٤حضر الدورة ممثلون عن      - ٢
دول أخرى أعضـاء يف األمـم املتحـدة وعـن دول ليسـت أعضـاء فيهـا؛ وممثلـون عـن منظمـات              

ــري حكوميـــــة     ــات غـــ ــة ومنظمـــ ــة دوليـــ ــتر  . حكوميـــ ــة املشـــ ــرد قائمـــ كني يف الوثيقـــــة وتـــ
E/CN.3/2005/INF/1. 

 
 انتخاب أعضاء املكتب -جيم  

انتخبــت اللجنــة بالتزكيــة األعضــاء التاليــة أمســاؤهم يف جلســتها األوىل املعقــودة يف         - ٣
 :٢٠٠٥مارس /آذار ١
 

 )الواليات املتحدة األمريكية(كاثرين وملان   :الرئيس 
 )غانا(غريس بدياكو  :نواب الرئيس 
 )الصني (يل دشوي   
 )االحتاد الروسي(فالدميري سوكولن    
 )املكسيك(جيلربتو كالفيلو بيبس   :املقرر 

 
 جدول األعمال وتنظيم العمل -دال  

، جدول أعماهلـا    ٢٠٠٥مارس  / آذار ١اعتمدت اللجنة يف اجللسة األوىل، املعقودة يف         - ٤
 :دول األعمالوفيما يلي نص ج. E/CN.3/2005/1املؤقت حسبما ورد يف الوثيقة 

 .انتخاب أعضاء املكتب - ١ 
 .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى - ٢ 
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ــائج مقــررات اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي بشــأن السياســات     - ٣  : متابعــة نت
 .أساليب عمل اللجنة اإلحصائية

 :اإلحصاءات االقتصادية - ٤ 
 ؛إحصاءات الطاقة: استعراض الربامج )أ(  
 احلسابات القومية؛ )ب(  
 إحصاءات اخلدمات؛ )ج(  
 إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات؛ )د(  
 برنامج املقارنات الدولية؛ )هـ(  
 إحصاءات األسعار؛ )و(  
 .الرمسيإحصاءات القطاع غري  )ز(  
 : واالجتماعيةالدميغرافيةحصاءات اإل - ٥ 
 تعدادات السكان واملساكن؛ )أ(  
 ءات الصحة؛إحصا )ب(  
 إحصاءات الفقر؛ )ج(  
 .إحصاءات اإلعاقة )د(  
 :صاءات املوارد الطبيعية والبيئةإح - ٦ 
 ؛احملاسبة البيئية )أ(  
 .اإلحصاءات البيئية )ب(  
 :األنشطة غري املصنفة حبسب اجملال - ٧ 
 بناء القدرات اإلحصائية؛ )أ(  
 ة؛التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولي )ب(  
 املؤشرات املتعلقة مبتابعة مؤمترات األمم املتحدة؛ )ج(  
 عرض البيانات والبيانات الوصفية اإلحصائية؛ )د(  
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ــفية       )هـ(   ــات الوصـ ــات والبيانـ ــادل البيانـ ــة لتبـ ــتركة املفتوحـ ــايري املشـ املعـ
 ها؛قامسوت

 إحصاءات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛ )و(  
 ؛ وتكاملهاائيةتنسيق الربامج اإلحص )ز(  
 ).الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة(ربناجمية السائل امل )ح(  
 .لدورة السابعة والثالثني للجنةومواعيد انعقاد اجدول األعمال املؤقت  - ٨ 
 .تقرير اللجنة عن دورهتا السادسة والثالثني - ٩ 

 .(E/CN.3/2005/1)واعتمدت اللجنة يف اجللسة نفسها تنظيم أعمال الدورة  - ٥
ويف اجللسة األوىل أيضا، وجهت اللجنـة الـدعوة إىل املنظمـات التاليـة لتشـارك بصـفة                   - ٦

املعهـــد العـــريب للتـــدريب والبحـــث يف جمـــال : مراقـــب يف الـــدورة السادســـة والـــثالثني للجنـــة
ــائية واالقتصـــادية واالجتماعيـــة والتـــدريب للبلـــدان    اإلحصـــاءات؛ ومركـــز البحـــوث اإلحصـ

 .رف التسويات الدولية والوكالة الدولية للطاقةاإلسالمية؛ ومص
 

 الوثائق -هاء  
ترد قائمة الوثائق املعروضة أمام اللجنة يف دورهتا السادسـة والـثالثني يف موقـع الشـعبة                  - ٧

 .(http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2005.htm)اإلحصائية باألمم املتحدة على اإلنترنت 
 
 
 


