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 الفصل األول
املــسائل الــيت تتطلــب اختــاذ الــس االقتــصادي واالجتمــاعي إجــراءات     

 بشأا أو يوجه اهتمامه إليها
 

 مشروع قرار مطروح على الس العتماده -ألف  
توصــــي اللجنــــة اإلحــــصائية الــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي باعتمــــاد مــــشروع   - ١

 :التايل القرار
 *تعزيز القدرة اإلحصائية  

توصـــي اللجنـــة اإلحـــصائية بـــأن يعتمـــد الـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي مـــشروع   
 :التايل القرار

 
 تعزيز القدرة اإلحصائية   

 إن الس االقتصادي واالجتماعي،  
ام البيانـات الوافيـة يف كـثري مـن          استمرار انعد ) أ: ( من إن يساوره بالغ القلق     

تقييم االجتاهات الوطنية يف سياق رصد مـدى التقـدم احملـرز            ‘ ١’البلدان للقيام مبا يلي     
ـــحنــو حتقي ـــق مجيـ ــا  ـ ــه ورصــد تنفيــذ  ‘ ٢’، ع الغايــات اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دولي توجي

 البلـدان الـيت     االفتقـار يف كـثري مـن      ) ب(السياسات واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنيـة؛      
تتوافر فيها بيانات إىل القدرة على استخدامها، وعـدم اسـتخدام البيانـات القطريـة إىل                

 .أقصى حد ممكن يف حاالت معينة تتوافر فيها
أن عــدم بــذل جمهــود منــسق لتعزيــز وإدامــة القــدرة اإلحــصائية يف وإذ يؤكــد   

مبرحلة انتقالية يؤدي إىل تقـويض      العديد من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا         
الرصــد الفعــال للتقــدم احملــرز حنــو حتقيــق الغايــات اإلمنائيــة الوطنيــة والغايــات اإلمنائيــة   

 املتفق عليها دوليا، ومن ضمنها الغايات اإلمنائية لأللفية،
األمهيــة األساســية لوجــود قــدرة إحــصائية وطنيــة مــستدامة علــى    وإذ يــدرك   

 يف الوقت احملدد بشأن ما حققه أي بلد من تقدم،إنتاج مؤشرات موثوقة و

 

 .٨٣-٧٨املناقشة، انظر الفصل الرابع، الفقرات لإلطالع على  * 
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من جدوى استخدام الوكاالت الدولية لبيانات مـستقاة        وإذ يعرب عن قلقه       
 من مصادر أخرى، ال سيما حني تفتقر منهجيتها إىل الشفافية،

، الــذي أعــاد ٢٠٠٠يوليــه /متــوز ٢٨ املــؤرخ ٢٠٠٠/٢٧بقــراره وإذ يــذكِّر   
الوطنية الرامية إىل بنـاء القـدرات اإلحـصائية يف مجيـع البلـدان،      فيه تأكيد أمهية اجلهود   

وذلك بعدة طرق من بينها التدريب يف اال اإلحصائي، وأمهية تقـدمي الـدعم الـدويل                
 الفعال يف هذا السياق للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية،

، الـذي   ٢٠٠٥يوليـه   /متوز ٢٢خ   املؤر ٢٠٠٥/١٣بقراره  وإذ يذكر كذلك      
 لتعـدادات الـسكان واملـساكن مـن حيـث           ٢٠١٠الحظ فيه األمهية احلامسة جلولة عام       

ــات الالزمــة ألنــشطة متابعــة املــؤمترات ومــؤمترات القمــة      ــة االحتياجــات إىل البيان تلبي
 الدولية، ومن بينها مؤمتر قمة األلفية،

الســـتعراض واملتابعـــة أن تركـــز مجيـــع عمليـــات اعلـــى ضـــرورة وإذ يـــشدد   
ــاالت        ــدة يف اـ ــم املتحـ ــدها األمـ ــيت تعقـ ــة الـ ــؤمترات القمـ ــسية ومـ ــؤمترات الرئيـ للمـ

 االجتماعيــة ومــا يتــصل ــا مــن جمــاالت علــى التقــدم احملــرز يف تنفيــذ     -االقتــصاديـة 
 االلتزامات،

إىل مواصــلة اجلهــود الــيت تبــذهلا اللجنــة اإلحــصائية احلاجــة وإذ يكــرر تأكيــد   
حتسني قائمة املؤشرات املتعلقة بتنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومـؤمترات القمـة            لزيادة  

الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة يف اــالني االقتــصادي واالجتمــاعي ومــا يتــصل مــا مــن 
 جماالت، مبا يف ذلك عن طريق صقل املؤشرات القائمة من الناحيتني املنهجية والفنية،

ىل اســتعمال ومواصــلة تطــوير املؤشــرات املتعلقــة احلاجــة إوإذ يكــرر كــذلك   
بوســائل التنفيــذ لتقيــيم التقــدم احملــرز يف ســبيل حتقيــق أهــداف املــؤمترات يف يئــة بيئــة  

 مواتية للتنمية،
الـــدول األعـــضاء أن تـــضاعف جهودهـــا لتعزيـــز القـــدرة      بيهيـــب  - ١  

 :د لرصداإلحصائية من أجل إنتاج إحصاءات ومؤشرات موثوقة ويف الوقت احملد
 السياسات واالستراتيجيات الوطنية؛ ‘١’  
الـصعيد  كـل مـن   تنفيذ االلتزامات وإجناز مجيع الغايات اإلمنائية علـى       ‘٢’  

 الوطين واإلقليمي والدويل؛
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مبنظومة األمم املتحدة، ومن ضمنها الشعبة اإلحـصائية بـاألمم      يهيب   - ٢  
ن تدعم اجلهود الوطنية يف بنـاء القـدرة         املتحدة واللجان اإلقليمية والوكاالت الدولية أ     

 اإلحصائية الوطنية وتعزيزها، وخاصة قدرة البلدان النامية؛
 على تعزيز القدرة اإلحصائية للوكاالت الدولية املختصة؛يشجع  - ٣  
ــة    حيـــث  - ٤   ــصائية الدوليـ ــاط اإلحـ ــة واألوسـ ــات املاحنـ ــدان واملنظمـ البلـ

البلــدان الــيت متــر اقتــصاداا مبرحلــة انتقاليــة يف  واإلقليميــة علــى دعــم البلــدان الناميــة و 
ــز القــدرة اإلحــصائية دعمــا    ــةتعزي ــستفيد بدرجــة كــبرية مــن    . للتنمي وينبغــي هلــا أن ت

املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية احلالية بطريقة منسقة وأن تشجع اختاذ مبـادرات            
 أخرى لسد الثغرات الكبرية اليت قد تنشأ يف هذا اال؛

جبميــع الوكــاالت الدوليــة أن تقــوم، عــن طريــق فريــق اخلــرباء يهيــب  - ٥  
املشترك بني الوكاالت واملعين مبؤشرات الغايات اإلمنائية لأللفية، وبتنسيق مـن جانـب             

ووفقا للتوجيهـات املقدمـة مـن الـدول األعـضاء عـن             الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة     
ــة اإلحــصائية، بتحــسني درجــة ال   تغطيــة والــشفافية واإلبــالغ فيمــا يتعلــق   طريــق اللجن

جبميع املؤشرات وذلك لتحسني قاعدة البيانات بشأن مجيع الغايـات اإلمنائيـة لأللفيـة،              
  :مبا يف ذلك عن طريق ما يلي

حتديد األولويات ووضع استراتيجية لتحسني البيانات املتعلقـة جبميـع           ‘١’  
 املؤشرات؛

ــدا    ‘٢’   ــة إع ــق حتــسني عملي ــد طرائ ــدمها    حتدي ــيت تق ــارير ال ــالغ التق د وإب
البلدان عن مجيع الغايات اإلمنائية لأللفية، مبا يف ذلك عن طريـق بنـاء        

 القدرات أينما متس احلاجة إليها؛
ــات      ‘٣’   ــوافر بيان ــات مــن مــصادر أخــرى إال إذا مل تت جتنــب اســتقاء بيان

ــستقاة عقــب إجــراء        ــات امل ــذه البيان ــة ه ــزز موثوقي ــة حمــددة تع قطري
 ت مع البلدان املعنية ومن خالل منهجيات تتسم بالشفافية؛مشاورا

ــا مطابقـــة    ‘٤’   العمـــل علـــى أن تكـــون البيانـــات الـــشارحة املـــستند إليهـ
للمبادئ التوجيهية اليت يضعها فريق خرباء تشكله اللجنـة اإلحـصائية           
هلـذا الغـرض، ويف هــذا الـصدد، يطلـب الــس إىل األمانـة العامــة أن      

 اللجنة اإلحصائية للنظر فيها واعتمادها؛تقدم توصيات إىل 
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إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القـرار يف إطـار              يطلب   - ٦  
التقرير العادي عن بناء القدرات اإلحصائية املقرر تقدميه يف إطار بند جدول األعمـال              

 .ذي الصلة لكي تناقشه اللجنة اإلحصائية يف دورا الثامنة والثالثني
 

 مشروع مقرر مطروح على الس العتماده -باء  
توصــــي اللجنــــة اإلحــــصائية الــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي باعتمــــاد مــــشروع   - ٢

 :التايل املقرر
 

تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورا السابعة والثالثني وجـدول األعمـال املؤقـت               
 قهاللدورة الثامنة والثالثني للجنة ومواعيد انعقادها ووثائ

 إن الس االقتصادي واالجتماعي،  
 بتقرير اللجنة اإلحصائية عن دورا السابعة والثالثني؛حييط علما  )أ(  
الدورة الثامنـة والـثالثني للجنـة يف نيويـورك يف الفتـرة مـن               عقد  يقرر   )ب(  

 ؛٢٠٠٧مارس /آذار ٢إىل فرباير /شباط ٢٧
لثامنـــة والـــثالثني للجنـــة جـــدول األعمـــال املؤقـــت للـــدورة ايقـــــــر  )ج(  

 .ووثائقها على النحو املبني أدناه
 

 جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والثالثني للجنة ووثائقها   
 .انتخاب أعضاء املكتب - ١ 
 .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى - ٢ 
 الوثائق 
 جدول األعمال املؤقت والشروح 
  تنظيم أعمال الدورةمذكرة من األمانة العامة عن 
 مذكرة من األمانة العامة عن حالة إعداد الوثائق للدورة 
 :اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية - ٣ 
 ؛)امجناستعراض الرب(التعليم إحصاءات  )أ(  
 الوثائق  
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 امجنلرباجلهة املستعرضة لتقرير   
 ؛تعدادات السكان واملساكن )ب(  
 الوثائق  
 لعامتقرير األمني ا  
 ؛ةجرإحصاءات اهل )ج(  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 ؛ةصحيحصاءات الاإل )د(  
 الوثائق  
  منظمة الصحة العامليةتقرير  
 ؛فريق واشنطن املعين بقياس حاالت اإلعاقة )هـ(  
 الوثائق  
  املعين بقياس حاالت اإلعاقةواشنطنتقرير فريق   
 :اإلحصاءات االقتصادية - ٤ 
 احلسابات القومية؛ )أ(  
 الوثائق  
 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية  
 ؛الزراعيةحصاءات اإل )ب(  
 الوثائق  
  التابعة لألمم املتحدةتقرير منظمة األغذية والزراعة  
 الصناعية؛حصاءات اإل )ج(  
 الوثائق  
 األمني العامتقرير   
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 ت جتارة التوزيع؛إحصاءا )د(  
 الوثائق  
 األمني العامتقرير   
 اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة؛ )هـ(  
 الوثائق  
  أصدقاء الرئيستقرير  
 إحصاءات الطاقة؛ )و(  
 الوثائق  
  فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقةتقرير  
 قةتقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات الطا  
 إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات؛ )ز(  
 الوثائق  
  فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدماتتقرير  
 ؛إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ح(  
 الوثائق  
الشراكة املعنية بقيـاس تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت ألغـراض            تقرير    

 التنمية
 اإلحصاءات املالية؛ )ط(  
 الوثائق  
 تقرير صندوق النقد الدويل  
 برنامج املقارنات الدولية؛ )ي(  
 الوثائق  
 تقرير البنك الدويل  
 ؛إحصاءات األسعار )ك(  
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 الوثائق  
 إحصاءات األسعاربتقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين   
 القياسية لألسعارفريق أوتاوا املعين باألرقام تقرير   
 إحصاءات القطاع غري الرمسي؛ )ل(  
 الوثائق  
  فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسيتقرير  
 . احملاسبة البيئية:والبيئةالوطنية إحصاءات املوارد  - ٥ 
 الوثائق  
 األمني العامتقرير   
 لندن املعين باحملاسبة البيئيةتقرير فريق   
 : مصنفة حسب االأنشطة غري - ٦ 
 ؛تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها )أ(  
 الوثائق  
 ملعنية بتنسيق األنشطة اإلحصائيةتقرير اللجنة ا  
 ؛) باألمم املتحدةءاتشعبة اإلحصا(ربناجمية السائل امل )ب(  
 الوثائق  
  اإلحصائية باألمم املتحدةعن برنامج عمل الشعبةمذكرة من األمانة العامة   
الوصـول إىل البيانـات     : مسائل اإلدارة يف املكاتب اإلحصائية الوطنية      )ج(  

 ؛اجلزئية
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 إحصاءات التنمية البشرية؛ )د(  
 الوثائق  
 تقرير مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
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 جتماعية الدولية؛التصنيفات االقتصادية واال )ه(  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 تقرير منظمة العمل الدولية  
 ؛وتقامسهاالشارحة البيانات ومشتركة لتبادل البيانات علنية معايري  )و(  
 الوثائق  
 والبيانات الشارحةتقرير فرقة العمل املعنية بوضع معايري لتبادل البيانات   
 ة اجلارية؛تنسيق األعمال املنهجي )ز(  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 بناء القدرات اإلحصائية؛ )ح(  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
لتنميــة يف  مــن أجــل ااتاإلحــصاءجمــال تقريــر اللجنــة التوجيهيــة للــشراكة يف   

 )“PARIS 21” ٢١شراكة باريس  (القرن احلادي والعشرين
 ؛ اإلحصائية باألمم املتحدةنشر اإلحصاءات من جانب الشعبة )ط(  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 مؤشرات التنمية؛ )ي(  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 ؛اتمتابعة مقررات الس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياس )ك(  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
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 .ثني للجنة ومواعيد انعقادهاوالثالالتاسعة جدول األعمال املؤقت للدورة  - ٧ 
 الوثائق  
 مذكرة من األمني العام تتضمن برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات  
 .والثالثنيالثامنة تقرير اللجنة عن دورا  - ٨ 

 املسائل اليت يوجه اهتمام الس إليها -جيم  
 :ةيوجه اهتمام الس إىل املقررات التالية اليت اختذا اللجن - ٣

 
  ٣٧/١٠١ 
 اإلحصاءات الصناعية: استعراض الربنامج  

 :إن اللجنة اإلحصائية 
 وتـسجل  )١(ترحب بتقرير اسـتعراض الربنـامج املتعلـق باإلحـصاءات الـصناعية        )أ( 

 تقديرها لألعمال اليت اضطلعت ا اليابان؛
ــايري مجــع البيانــ      )ب(  ــصلة مبع ــر ذي ال ــة يف التقري ــى التوصــيات املبين ــق عل ات، تواف

 ومعايري نشر البيانات، والتدريب وبناء القدرات، والتنسيق الدويل؛
تؤيد األعمال اليت تضطلع ا الشعبة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة بـشأن تنقـيح                )ج( 

املعـــايري اإلحـــصائية مـــن أجـــل التوصـــيات املتعلقـــة باإلحـــصاءات واألرقـــام القياســـية لإلنتـــاج 
 الصناعي؛
حصائية أن تعد ورقة موقف بـشأن التوصـيات املـذكورة           تطلب إىل الشعبة اإل    )د( 

أعاله، تصف الترتيبات املؤسـسية واالجنـازات املتوقعـة واجلـداول الزمنيـة واآلثـار املترتبـة علـى                   
 تنفيذ التوصيات وأن تقدم ورقة املوقف إىل اللجنة اإلحصائية يف دورا الثامنة والثالثني؛

ناعية مــع غريهــا مــن اإلحــصاءات، مثــل  تالحــظ أن إدراج اإلحــصاءات الــص )هـ( 
إحصاءات اخلدمات يف حاجـة إىل حتـسني يف تلـك العمليـة وتؤيـد وضـع برنـامج لإلحـصاءات               
االقتــصادية املتكاملــة، وتقتــرح كخطــوة أوىل، إعــداد ورقــة مفــاهيم ملواصــلة املناقــشة يف إطــار  

 .من جدول األعمال) ج (٣البند 

__________ 
 )١( E/CN.3/2006/3. 
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  ٣٧/١٠٢ 
 إحصاءات جتارة التوزيع  

 :إن اللجنة اإلحصائية 
 وتقـر بـصفة     )٢(حتيط علما بتقرير األمـني العـام عـن إحـصاءات جتـارة التوزيـع               )أ( 

عامة مبادرة واستراتيجية الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة ملراجعة التوصيات القائمـة يف ذلـك              
املكاتـب  اال اخلاص باإلحصاءات، وتنصح بـأن جتـرى عمليـة املراجعـة بالتـشاور الوثيـق مـع                   

اإلحصائية الوطنية لكي جتـسد متامـا احلاجـات والظـروف احملـددة اخلاصـة مبختلـف جمموعـات                    
 البلدان بوجه عام، وحاجات البلدان اليت يوجد فيها قطاع غري رمسي كبري بوجه خاص؛

يف حني تؤيد خطط الشعبة لتجميع إحصائيات عن جتارة التوزيع على نطـاق              )ب( 
نات مقابلة بشأن إحصاءات جتارة التوزيع، تنبه إىل أن مستوى التفـصيل            عاملي ولبناء قاعدة بيا   

املطلوب من أجل اإلبالغ الدويل ينبغي أن يكون متناسبا مع احلاجات القطريـة والقـدرة علـى                 
التجميع، وتطلب إىل الـشعبة أن تـنقح قواعـد البيانـات الدوليـة احلاليـة يف ذلـك اـال اخلـاص                       

ــا ل   ــك جتنب ــا لتكــرار       باإلحــصاءات وذل ــالغ وجتنب ــدة يف جمــال اإلب ــاء جدي ــدان أعب ــل البل تحمي
 األعمال فيما بني املنظمات الدولية؛

ــداد إحــصاءات جتــارة         )ج(  ــشأن إع ــة ب ــات عملي ــشعبة توجيه ــد ال ــأن تع ــصح ب تن
التوزيع، مبا يف ذلك وصف للممارسات اجليدة وأن تضطلع بأنـشطة خاصـة باملـساعدة التقنيـة              

  ذات أولوية؛يف ذلك اال كمسألة
تطلب إىل الشعبة تقدمي تقرير مرحلـي إىل اللجنـة يف دورـا الثامنـة والـثالثني                  )د( 

 .وتقدمي مشاريع توصيات منقحة يف دورا التاسعة والثالثني للموافقة عليها
 

  ٣٧/١٠٣ 
 اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة  

 :إن اللجنة اإلحصائية 
 وتؤيــد )٣( عــن اإلحــصاءات االقتــصادية املتكاملــةترحــب بتقريــر األمــني العــام )أ( 

بقــوة املفهــوم اخلــاص بإتبــاع ــج متكامــل فيمــا يتعلــق باإلحــصاءات االقتــصادية باعتبــاره           

__________ 
 )٢( E/CN.3/2006/4. 
 )٣( E/CN.3/2006/5. 
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االســتراتيجية املناســبة لوضــع بــرامج لإلحــصاءات االقتــصادية واملاليــة علــى املــستويني الــوطين    
 والدويل من زاوييت املستعمل واملنتج؛

عيل مفهوم النهج املتكامل لإلحصاءات االقتـصادية الوطنيـة، مبـا يف            توصى بتف  )ب( 
 :ذلك ما يلي

حتديد لبنات البناء، من قبيـل سـجالت قطـاع األعمـال، والتعـدادات               ‘١’  
االقتــصادية واإلحــصاءات اهليكليــة القــصرية األجــل لقطــاع األعمــال  
اليت تشمل مجيع األنـشطة االقتـصادية ومجيـع األحجـام، وجمموعـات             
البيانــات الــيت تعــد مــن خــالل استقــصاءات قطــاع األعمــال واألســر   
املعيشية، واستخدام املصادر اإلداريـة، وأخـذ العينـات مـن اـاالت،             

 والتصنيفات، ومعاجلة البيانات واجلوانب املؤسسية؛
صــياغة أولويــات جتــسد االحتياجــات القطريــة واإلقليميــة يف جمــال        ‘٢’  

 السياسات؛
ت مؤسسية مناسـبة لكفالـة التنـسيق الـضروري فيمـا بـني         وضع ترتيبا  ‘٣’  

ــصاءات    ــع اإلحــ ــضالعة يف جتميــ ــة الــ ــة واإلقليميــ ــات الوطنيــ املنظمــ
 .االقتصادية

توصـــي أيـــضا بإنـــشاء جمموعـــة أصـــدقاء للـــرئيس، تتـــألف مـــن دول أعـــضاء  )ج( 
ية، ومنظمات دولية، إلعداد ورقة مفاهيم بشأن طرائق النـهج املتكامـل لإلحـصاءات االقتـصاد            

مبــا يف ذلــك إمكانيــة إنــشاء آليــة لتحــسني التنــسيق فيمــا بــني املنظمــات الدوليــة وأفرقــة العمــل  
 .الضالعة يف جتميع اإلحصاءات االقتصادية

 
  ٣٧/١٠٤ 
 احلسابات القومية  

 :إن اللجنة اإلحصائية 
 ١٩٩٣تشيد بالتقدم احملرز يف حتـديث نظـام احلـسابات القوميـة الـصادر عـام                 )أ( 
يــة املرحلــة املتمحــورة حــول املــسائل يف عمليــة التحــديث علــى النحــو الــوارد يف تقريــر     يف ا

 وتعتـرف باملـسامهات املركـزة       )٤(الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القوميـة        
واخلربة الفنية املقدمة من طائفة واسعة من البلدان واملنظمات يف أعمال تلك املرحلـة، وتعـرب                

__________ 
 )٤( E/CN.3/2006/6. 
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قتها يف الفريق العامل فيما يتعلـق باحلفـاظ علـى الـزخم يف مرحلـة الـصياغة واالسـتعراض                    عن ث 
 ؛٢٠٠٧ و ٢٠٠٦يف عملية التحديث يف سنيت 

تعزو التقدم احملمود الـذي حتقـق يف حتـديث نظـام احلـسابات القوميـة الـصادر                   )ب( 
بكي تفـاعلي متـسم     إىل اعتماد ج إدارة املشاريع واالستخدام املستفيض ملوقع شـ          ١٩٩٣عام  

بالشفافية، وتوصي باتباع ذلك النهج وتطبيق تلك التكنولوجيـا يف مـشاريع وبـرامج إحـصائية                
 مماثلة؛

ترحب بـإدراج فـصل عـن قيـاس أنـشطة القطـاع غـري الرمسـي يف تنقـيح نظـام                    )ج( 
 ؛١٩٩٣احلسابات القومية الصادر عام 

اشـات التقاعديـة احلكوميـة غـري        حتيط علما بالشواغل املتعلقة مبعاجلة نظـم املع        )د( 
املمولة واحلاجة إىل مواصلة املشاورات خبصوص توصية الفريق االستـشاري املعـين باحلـسابات              
القومية بشأن تلك املسألة، وتعرب عن توقعهـا اإلجيـايب أن يتخـذ قـرار يف الوقـت املناسـب يف                     

ات املعــين باحلــسابات إطــار هيكــل احلوكمــة القــائم لــدى الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــ   
 القومية؛
توصـــي بـــأن يواصـــل الفريـــق العامـــل إدراج معاجلـــة اخلـــدمات االجتماعيـــة    )هـ( 

 للحكومة يف جدول أعماله البحثية؛
تعترف باحلاجـة إىل االسـتجابة الوافيـة للطلبـات املقدمـة مـن الـدول األعـضاء                 )و( 

ام احلـسابات القوميـة الـصادر عـام     التماسا للمساعدة يف بناء القدرات من أجل تنفيذ تنقيح نظ     
، وتقبل اقتراح الفريق العامـل أن يعـد برناجمـا للتنفيـذ يكـون متاحـا للجنـة حبلـول سـنة                       ١٩٩٣
٢٠٠٨. 

 
  ٣٧/١٠٥ 
 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية  

 :إن اللجنة اإلحصائية 
ــصادية وا       )أ(  ــصنيفات االقت ــن الت ــام ع ــني الع ــر األم ــا بتقري ــة حتــيط علم الجتماعي
، وتعتمــد هياكــل التــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد جلميــع األنــشطة االقتــصادية،    )٥(الدوليــة

 للتصنيف املركزي للمنتجـات، كمـا عرضـت علـى           ٢ للتصنيف املذكور، والصيغة     ٤والتنقيح  
ــشاط         ــة اخلاصــة بالن ــايري الدولي ــا املع ــصنيفات باعتباره ــك الت ــاالعتراف بتل ــة، وتوصــي ب اللجن

__________ 
 )٥( E/CN.3/2006/7. 
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ادي وبتصنيفات املنتجات، وتشيد بأعمـال فريـق اخلـرباء املعـين بالتـصنيفات االقتـصادية             االقتص
واالجتماعية الدوليـة والفريـق الفرعـي الـتقين التـابع لـه والـشعبة اإلحـصائية بـاألمم املتحـدة يف                      

 تنقيح تلك التصنيفات؛
ة لكــي توافــق علــى التوصــية الــيت تــدعو البلــدان إىل مواءمــة تــصنيفاا الوطنيــ   )ب( 

يتسىن هلا اإلبالغ عـن بيانـات علـى مـستوى الـرقمني علـى األقـل اخلـاص بالتـصنيف الـصناعي                    
 الدويل املوحد دون خسارة يف املعلومات؛

ــصناعي      )ج(  ــصنيف ال ــذ الت ــشأن خطــة تنفي ــدا مــن التفــصيل ب ــدويل /تطلــب مزي ال
وارد، وتطلـب   املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات واآلثـار املترتبـة علـى ذلـك مـن حيـث املـ                 

أيضا أن تصوغ الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة خطـة عمـل لعرضـها علـى اللجنـة يف دورـا                    
 الثامنة والثالثني؛

حتيط علما بتفسري العمليـات الـذي طلبتـه منظمـة العمـل الدوليـة لكـي توافـق                    )د( 
قتـها يف   ، وتعيـد تأكيـد ث     ٢٠٠٨على التصنيف الدويل املوحـد للمهـن املخطـط إجنـازه يف سـنة               

تلــك العمليــات، علــى النحــو املتــضمن يف مقرراــا يف دوراــا الرابعــة والــثالثني واخلامــسة         
والــثالثني والــسادسة والــثالثني، وترحــب بإعــادة التأكيــد علــى أن الــصيغة اجلديــدة للتــصنيف   
الدويل املوحد للمهن سوف يعاد عرضها على اللجنة للتشاور وإسداء املشورة بـشأا، وذلـك            

 اعتبارهــا ائيــة، وتالحــظ أيــضا أن هــذا كــان جــوهر توصــيتها الــيت وضــعتها يف دورــا    قبــل
، ومبقتضاها أمرت فريق اخلـرباء املعـين بالتـصنيفات االقتـصادية     ١٩٩٩الثالثني املعقودة يف عام     

واالجتماعية الدولية بـأن يـستعرض مجيـع التـصنيفات اإلحـصائية حرصـا علـى تقيـدها بأفـضل                    
د التـصنيفات قبـل عرضـها علـى اللجنـة، وتوافـق علـى أن تعمـل منظمـة العمـل                   ممارسة يف إعدا  

الدولية بالتعاون مع فريق اخلـرباء ومـع احتـرام كـل منـهما لواليـة اآلخـر، علـى ضـمان سـالمة                     
 الصيغة اجلديدة للتصنيف الدويل املوحد للمهن؛

نتجـات  توافق علـى عـدم الـسعي إىل إجيـاد توافـق بـني التـصنيف املركـزي للم                   )هـ( 
ومدونــة األمــم املتحــدة املوحــدة للمنتجــات واخلــدمات، وتعتــرف بــضرورة القيــام باملزيــد مــن  
األعمال لتقييم إمكانيات التـصنيف املركـزي للمنتجـات مـن أجـل تلبيـة احلاجـات اإلحـصائية                   

 .لفريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار فيما خيتص بإحصاءات األسعار
 

 ٣٧/١٠٦ 
  املقارنات الدوليةبرنامج 

 :إن اللجنة اإلحصائية 
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 وتعـرب عـن     )٦(حتيط علما بتقرير البنك الدويل عن برنامج املقارنـات الدوليـة           )أ( 
تقديرها للتقدم الكبري احملرز يف تنفيذ الربنـامج بفـضل قيـادة الـس التنفيـذي للربنـامج والبنـك             

 تب اإلحصائية الوطنية املشاركة؛الدويل ومنظمات التنسيق اإلقليمية وبفضل تفاين املكا
ــأن ختــضع البيانــات املتعلقــة      )ب(  ــات، ب ــشفافية وجــودة البيان توصــي، ألغــراض ال

 باألسعار واالستقصاءات من كل منطقة الستعراض من قبل املنسقني اإلقليميني اآلخرين؛ 
توصي بأن ينطوي تقدير تعادل القـوة الـشرائية وخطـط النـشر علـى التـشاور                  )ج( 

 مل مع البلدان دون السماح بفرض قيود على نشر النتائج؛الكا
توصي بأن يتـوخى املنـسقون اإلقليميـون واملكتـب العـاملي لربنـامج املقارنـات                 )د( 

. الدولية التابع للبنـك الـدويل احلـذر بـشأن مـستوى التفاصـيل الـيت ستنـشر يف التقـارير األوليـة                      
لقـوانني الوطنيـة ذات الـصلة باحلـصول علـى           ويشدد عديد من املمثلني على أمهية السياسات وا       

 البيانات اجلزئية؛
تؤيــد مواصــلة الربنــامج كربنــامج مــستمر لالنتفــاع بالقــدرة احملــسنة يف جمــال    )هـ( 

جتميع بيانات األسـعار وبالبنيـة التحتيـة املقامـة وتوافـق علـى توصـية الـس التنفيـذي للربنـامج                
 عن مستقبل الربنامج إىل اللجنة يف دورا الثامنـة           وتقدمي خطة  ٢٠٠٥بإجراء تقييم جلولة عام     

 والثالثني؛
ــامج، وال ســيما يف       )و(  ــة للربن ــة القطري ــود لتوســيع التغطي ــضاعفة اجله ــب مب تطال

 .املناطق دون اإلقليمية اليت كان مستوى املشاركة فيها ضعيفا أو معدوما يف اجلولة احلالية
 

 ٣٧/١٠٧ 
 احملاسبة البيئية 

 :إلحصائيةإن اللجنة ا 
 وتؤيـد األهـداف الطويلـة       )٧(حتيط علما بتقرير األمني العام عن احملاسبة البيئيـة         )أ( 

  االقتصادية؛-األجل وبرنامج العمل واهليكل الذي حيكم جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية 
تـــشجع جلنـــة اخلـــرباء علـــى إنـــشاء موقـــع علـــى الـــشبكة العامليـــة تستـــضيفه     )ب( 
حصائية ليكون منصة معرفية لتسهيل تبادل أفضل املمارسـات واسـتخدام احلـسابات             اإل الشعبة
  االقتصادية؛-البيئية 

__________ 
 .E/CN.3/2006/8انظر  )٦( 
 )٧( E/CN.3/2006/9. 
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تطلــب إىل جلنــة اخلــرباء أن تركــز علــى اســتحداث حماســبة بيئيــة وتــشجيعها     )ج( 
وصقل عالقة عملها مـع خمتلـف األفرقـة املـسؤولة عـن وضـع اإلحـصاءات البيئيـة وإحـصاءات                     

 . اإلحصاءات ذات الصلةالطاقة وغريها من
 

 ٣٧/١٠٨ 
 إحصاءات الطاقة 

 :إن اللجنة اإلحصائية 
 :حتيط علما بالوثيقتني التاليتني )أ( 
 ؛)٨(تقرير األمني العام عن إحصاءات الطاقة ‘١’  
ــة لإلحــصاءات عــن عناصــر جــودة إحــصاءات      ‘٢’   ــة النروجيي ــر اهليئ تقري

 حصاءات الطاقة؛ وتثين على التقدم احملرز يف جمال إ)٩(النفط
تــسلم بأمهيــة إحــصاءات الطاقــة وتوصــي بوضــعها كجــزء مــن اإلحــصاءات      )ب( 

الرمسية، مبا يشمل دراسة احلاجة إىل زيادة الـشفافية يف توثيـق البيانـات الـشارحة وتؤكـد علـى           
 احلاجة إىل بناء القدرات وتدريب اإلحصائيني؛

 والفريـق العامـل املـشترك       تؤيد إنشاء ووالية فريق أوسـلو إلحـصاءات الطاقـة          )ج( 
 بني األمانات املعين بإحصاءات الطاقة وتطلب إنشاء آليات مالئمة للتنسيق بينهما؛

تؤيد استعراض أدلة األمم املتحـدة عـن إحـصاءات الطاقـة وتطلـب أن يـستند                  )د( 
 االستعراض إىل مجمل العمل املنهجي ذي الصلة يف جمال إحصاءات الطاقة؛

ــهجيات     تؤكــد احلاجــة   )هـ(  ــة ومن ــاريف الطاق ــساق بــني تع ــق االت امللحــة إىل حتقي
 التجميع ووضع معايري دولية يف جمال إحصاءات الطاقة؛

ــاريف        )و(  ــاهيم وتع ــراح مف ــدة القت ــق استعراضــي عــريض القاع ــشاء فري ــد إن تؤي
موحــدة وتطلــب أن تعــرض الــشعبة اإلحــصائية طرائــق ذلــك االســتعراض علــى مكتــب اللجنــة 

 .فقة عليهااإلحصائية للموا
 

__________ 
 )٨( E.CN.3/2006/10. 
 )٩( E/CN.3/2006/11. 
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 ٣٧/١٠٩ 
 اإلحصاءات االجتماعية 

 :إن اللجنة اإلحصائية 
ــة     ــر األمــني العــام عــن اإلحــصاءات االجتماعي  وتؤيــد اإلجــراءات  )١٠(إذ ترحــب بتقري

 : منه١٣ و ١٢واالستراتيجيات املقترحة يف الفقرتني 
تؤكـــد أمهيـــة بنـــاء القـــدرات اإلحـــصائية وتقـــدمي املـــساعدة التقنيـــة كـــأداتني  )أ( 

 لتحسني اإلحصاءات اجلنسانية على املستوى الوطين؛
ــسانية      )ب(  ــيم التقــدم احملــرز يف إعــداد اإلحــصاءات اجلن تطلــب إجــراء متابعــة لتقي

واإلبالغ عنها على املـستوى الـوطين، وتوصـي بـأن يكـشف هـذا التحليـل والعـرض للقـدرات               
 البيانـات حتديـداً أفـضل    اإلحصاءات الوطنية اإلحـصاءات الوطنيـة الرمسيـة لتحديـد الثغـرات يف          

 وتطلب أيضا أن تضع مؤشرات الغايات اإلمنائية لأللفية هذا املنظور يف االعتبار؛
تالحــظ أمهيــة حتليــل االجتاهــات يف حالــة املــرأة والرجــل وتطلــب إىل الــشعبة    )ج( 

 مواصلة ذلك العمل؛
تعزيـز  تعترف بأمهية الدور الذي تقوم بـه وحـدات اإلحـصاءات اجلنـسانية يف        )د( 

ــهج         ــد مــن الن ــع وجــود العدي ــة، ولكــن م ــنظم اإلحــصائية الوطني ــسانية يف ال اإلحــصاءات اإلن
األخرى لتطوير اإلحصاءات اجلنـسانية، وبـأن مـن املهـم يف مجيـع األحـوال ضـمان مجلـة أمـور               

 :منها ما يلي
 حتسني احلوار بني مستخدمي اإلحصاءات ومنتجيها؛ ‘١’  
 سؤولة عن النهوض باملرأة؛التعاون مع الوكاالت امل ‘٢’  
تدريب املنتجني واملستخدمني على حـد سـواء يف جمـال اإلحـصاءات              ‘٣’  

 اجلنسانية؛
تؤكد جمدداً أمهية استحداث وحتسني مـصادر أساسـية للبيانـات املوثوقـة، مـن              )هـ( 

 ؛قبيل نظم السجل املدين واإلحصاءات احليوية، يف البلدان أو ااالت اليت يوجد نقص فيها
ــني       )و(  ــات ب ــيم االختالف ــق بتقي ــاهيم وأســاليب تتعل تؤكــد احلاجــة إىل وضــع مف

 .اجلنسني يف جماالت الفقر وقياس العنف املرتيل والعنف ضد املرأة
 

__________ 
 )١٠( E/CN.3/2006/12. 
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 ٣٧/١١٠ 
 املبادئ الناظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية 

 :إن اللجنة اإلحصائية 
صائية الدوليــة كمــا هــي ترحــب مــع التقــدير باملبــادئ الناظمــة لألنــشطة اإلحــ )أ( 

ــر األمــني العــام  ــة    )١١(معروضــة يف تقري ــه املنظمــات الدولي  وتــثين علــى العمــل الــذي تــضطلع ب
 املشاركة يف بلورة تلك املبادئ؛

تعــرب عــن تقــديرها لتقاســم البيانــات يف مــا بــني الوكــاالت الــذي قــد جيعــل   )ب( 
  الوطنية؛تنفيذ املبادئ يقلل من العبء الواقع على املكاتب اإلحصائية

تالحظ أن اللجنة املعنية بتنسيق األنشطة اإلحصائية قد سلمت بأمهية املبـادئ             )ج( 
 يف توجيه األنشطة اإلحصائية الفنية للوكاالت الدولية؛

تالحظ أيضا أن اللجنة قد وافقت على إمكانية استخدام املبادئ بعدة طرائـق            )د( 
 ؛)اإلطار القانوين(طار الذي حيكمها من قبل الوكاالت وفقا لوالياا احملددة واإل

 :تطلب إىل اللجنة )هـ( 
إجراء تقييم لتنفيذ املبادئ من قبل املنظمات وتقدمي تقرير عـن نتـائج              ‘١’  

 التقييم إىل اللجنة اإلحصائية يف دورا التاسعة والثالثني؛
 إدراج وصف لدور املنظمات الدولية يف النظام اإلحصائي العـاملي يف         ‘٢’  

ــادئ،       ــة باملب ــضل املمارســات املرتبط ــادئ والتوســع يف أف ديباجــة املب
 ؛٦سيما املبدأ  وال

 .متديد نطاق اعتماد املبادئ حبيث يشمل املنظمات دون اإلقليمية ‘٣’  
 

 ٣٧/١١١ 
 مؤشرات التنمية 

 :إن اللجنة اإلحصائية 
 :حتيط علما بالوثيقتني التاليتني )أ( 

 
 

__________ 
 )١١( E/CN.3/2006/13. 
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وتقريـر أصـدقاء الـرئيس     )١٢( عـن مؤشـرات التنميـة     تقرير األمني العـام    ‘١’  
 ؛)١٣(عن مؤشرات الغايات اإلمنائية لأللفية

حتيط علما مع التقدير جبهـود فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت لتحـسني                   )ب( 
 مؤشرات الغايات اإلمنائية لأللفية بصفة مستمرة؛

ــل أصــ      )ج(  ــذلك مــن قب ــصلة ب ــضا بالتوصــية ذات ال ــا أي ــرئيس، حتــيط علم دقاء ال
ــرات    ــا يف الفق  ــيت وردت ــصيغة ال ــك     ٦١ إىل ٥٥بال ــة معاجلــة تل ــر، وتؤكــد أمهي ــن التقري  م

 القضايا يف سياق تعزيز بناء القدرات اإلحصائية للدول األعضاء وال سيما البلدان النامية؛
توصي بأال تلجـأ الوكـاالت الدوليـة إىل اسـتقاء البيانـات مـن مـصادر أخـرى                    )د( 

لــة عــدم تــوافر بيانــات قطريــة وأن حيــدث ذلــك بالتــشاور مــع البلــدان ومــن خــالل     يف حا إال
 منهجية تتسم بالشفافية التامة؛

تــسلم بوجــوب حتــسني آليــات اإلبــالغ عــن البيانــات مــن الــنظم الوطنيــة إىل    )هـ( 
 النظم الدولية؛

توافق على أن بناء القدرات اإلحـصائية ميثـل خطـوة رئيـسية يف حتـسني تـوافر                   )و( 
 البيانات الالزمة لرصد الغايات اإلمنائية لأللفية؛

توافــق علــى ضــرورة توســيع نطــاق تعزيــز بنــاء القــدرات اإلحــصائية ليــشمل     )ز( 
 املؤسسات دون اإلقليمية؛

ــة لرصــد الغايــات      )ح(  ــاء القــدرات القطري ــيم ودعــم بن ــة تقي توافــق علــى أن عملي
 اإلمنائية لأللفية عملية هامة وينبغي أن تستمر؛

تطلــب علــى فريــق اخلــرباء ا ملــشترك بــني الوكــاالت أن يــضع يف االعتبــار          )ط( 
التوصية ذات الصلة بـذلك مـن قبـل أصـدقاء الـرئيس الـيت تـدعو إىل زيـادة حتـسني جتميـع كـل                     
املؤشرات ورصد مجيع الغايات اإلمنائية لأللفيـة وتقـدمي تقريـر عـن ذلـك إىل اللجنـة يف دورـا                     

 الثامنة والثالثني؛
توافق على ضرورة إيالء االعتبار التام للقـضايا ذات الـصلة بوضـع املؤشـرات                )ي( 

 .اليت تقوم ا النظم اإلحصائية الوطنية بانتظام بشأن مجيع الغايات اإلمنائية لأللفية
 

__________ 
 )١٢( E/CN.3/2006/14. 
 )١٣( E/CN.3/2006/15. 
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  ٣٧/١١٢ 
 اإلحصاءات الصحية  

 :إن اللجنة اإلحصائية 
 ؛)١٤(ءات الصحيةحتيط علما بتقرير منظمة الصحة العاملية عن اإلحصا )أ( 
 ترحب مببادرة شبكة القياسات الصحية؛ )ب( 
 :فيما يتعلق بالدراسة االستقصائية للصحة العاملية )ج( 
تعرب عن احلاجـة إىل زيـادة حتقيـق اتـساق البيانـات وتعزيـز التعـاون                  ‘١’  

 مع املكاتب اإلحصائية الوطنية يف الدراسة االستقصائية؛
يب مجــع البيانــات للدراســة االستقــصائية تعــرب عــن القلــق ألن أســال ‘٢’  

 ينبغي أن تكون أكثر مراعاة الختالف الظروف الثقافية للبلدان؛
فيمـــا يتعلـــق بـــالفريق العامـــل املـــشترك بـــني األمانـــات املعـــين باإلحـــصاءات    )د( 
 :الصحية

حتيط علما بالظروف اخلاصة اليت نظم فيهـا االجتمـاع األول للفريـق              ‘١’  
 الصحة العاملية عقـد اجتمـاع ثـان وبتمثيـل مالئـم          وتطلب إىل منظمة  

 من البلدان والوكاالت؛
ــة       ‘٢’   ــدميها إىل اللجنـ ــق وتقـ ــالحيات الفريـ ــياغة صـ ــادة صـ ــي بإعـ توصـ

 اإلحصائية يف دورا الثامنة والثالثني من أجل املوافقة عليها؛
 .توصي بوضع خطة عمل تراعى فيها مبادرة بودابست ‘٣’  

 
  ٣٧/١١٣ 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٦ج عمل اللجنة املتعدد السنوات للفترة برنام  

 ٢٠٠٩-٢٠٠٦توافق اللجنة اإلحصائية على برنامج العمـل املتعـدد الـسنوات للفتـرة               
ــة         ــسنوات للجنـ ــدد الـ ــل املتعـ ــامج العمـ ــشروع برنـ ــن مـ ــام عـ ــني العـ ــذكرة األمـ ــوارد يف مـ الـ

 . بصيغته املعدلة شفويا)١٥(اإلحصائية
 

__________ 
 )١٤( E/CN.3/2006/17. 
 )١٥( E/CN.3/2006/31. 
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  ٣٧/١١٤ 
  ت فيها اللجنة اإلحصائية يف دورا السابعة والثالثنيالوثائق اليت نظر  

حتـيط اللجنـة اإلحـصائية علمــا بالوثـائق التاليـة الـيت كانــت معروضـة عليهـا يف دورــا          
 :السابعة والثالثني

مذكرة من األمني العام حييل ا مذكرة مكتب اللجنة اإلحـصائية عـن متابعـة               )أ( 
 ؛)١٦(جنة يف دورا السادسة والثالثنياملكتب للمقررات اليت اختذا الل

 ؛)١٧(تقرير األمني العام عن تعدادات السكان واملساكن )ب( 
 ؛)١٨(مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير فريق باريس عن العمل واألجور )ج( 
 ؛)١٩(تقرير عن األمني العام عن إحصاءات الفقر )د( 
 ؛)٢٠(جمموعة ريو عن إحصاءات الفقرمذكرة من األمني العام حييل ا تقرير  )هـ( 
مذكرة من األمني العام حييل ا تقريـر الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات                   )و( 

 )٢١(املعين بإحصاءات البيئة؛

مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل ــا تقريــر منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  )ز( 
 ؛)٢٢(االقتصادي عن إحصاءات اخلدمات

من األمني العام حييل ا تقريـر اجتمـاع املائـدة املـستديرة املعـين بـأطر                 مذكرة   )ح( 
 ؛)٢٣(إجراء استقصاءات قطاع األعمال

مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل ــا تقريــر الــشعبة اإلحــصائية بــاألمم املتحــدة   )ط( 
ــشترك بــني األمــم املتحــد       ــشأن النظــام امل ــصادي ب ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ة ومنظمــة التع

__________ 
 )١٦( E/CN.3/2006/2. 
 )١٧( E/CN.3/2006/16. 
 )١٨( E/CN.3/2006/18. 
 )١٩( E/CN.3/2006/19. 
 )٢٠( E/CN.3/2006/20. 
 )٢١( E/CN.3/2006/21. 
 )٢٢( E/CN.3/2006/22 
 )٢٣( E/CN.3/2006/23. 
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ــسلعية       ــز إحــصاءات التجــارة ال ــدان االقتــصادي جلمــع وجتهي ــة يف املي ومنظمــة التعــاون والتنمي
 ؛)٢٤(الدولية

مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير فرقة العمل املعنية بإحـصاءات التجـارة                )ي( 
 ؛)٢٥(السلعية الدولية

اءات القطـاع   مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير فريـق دهلـي املعـين بإحـص               )ك( 
 ؛)٢٦(غري الرمسي

 ؛)٢٧(تقرير األمني العام عن بناء القدرات اإلحصائية )ل( 
مـذكرة مـن األمــني العـام حييــل ـا تقريــر الـشراكة يف جمــال اإلحـصاءات مــن        )م( 

 ؛)٢٨(أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين بشأن بناء القدرات اإلحصائية
ــشأن مقــر    )ن(  ــصادي واالجتمــاعي  مــذكرة مــن األمــني العــام ب رات الــس االقت

 ؛)٢٩(املتعلقة بالسياسات واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية
 ؛)٣٠(تقرير األمني العام عن أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية )س( 
تقرير شفوي مقدم من مـدير الـشعبة اإلحـصائية بـاألمم املتحـدة عـن املـسائل                )ع( 
 .الربناجمية

__________ 
 )٢٤( E/CN.3/2006/24. 
 )٢٥( E/CN.3/2006/25. 
 )٢٦( E/CN.3/2006/26. 
 )٢٧( E/CN.3/2006/27. 
 )٢٨( E/CN.3/2006/28. 
 )٢٩( E/CN.3/2006/29. 
 )٣٠( E/CN.3/2006/30. 
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 الثاينالفصل 
 والبت فيها للمناقشة بنود  

 صناعيةحصاءات الاإل: امجناستعراض الرب -ألف  
مــارس / آذار١٠ و ٧ يف جلــستيها األوىل والــسابعة املعقــودتني يــومي ،نظــرت اللجنــة - ١

 عليهـا مـذكرة مـن األمـني العـام           ة معروض توكان. من جدول أعماهلا  ) أ (٣يف البند   ،  ٢٠٠٦
 ).E/CN.3/2006/3(نامج املتعلق باإلحصاءات الصناعية حييل ا تقرير اجلهة املستعرِضة للرب

 . ببيان استهاليلممثل اليابانمارس، أدىل /آذار ٧ويف اجللسة األوىل، املعقودة يوم  - ٢
 .ن عـن أسـتراليا واهلنـد      ا واملراقبـ  صني وكنـدا   الـ  ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانـات ممـثال        - ٣

 .وأدىل املراقب عن فلسطني ببيان أيضا
ــاألمم املتحــدة مبالحظــات     - ٤ ــشعبة اإلحــصائية ب ويف اجللــسة األوىل أيــضا، أدىل مــدير ال

 .ختامية
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

ورقـة   علـى اللجنـة      ة معروضـ  ت، كان مارس/آذار ١٠يف اجللسة السابعة، املعقودة يوم       - ٥
مــن جــدول ) أ( ٣مقدمــة مــن املقــرر تتــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد    

 .أعماهلا
ــة مــشروع املقــرر    - ٦ انظــر الفــصل األول، القــسم  (ويف اجللــسة نفــسها، اعتمــدت اللجن

 ).٣٧/١٠١جيم، املقرر 
 

 إحصاءات جتارة التوزيع -باء  
مـارس  / آذار ١٠ و   ٧ املعقـودتني يـومي      ، يف جلـستيها األوىل والـسابعة      ،نظرت اللجنة  - ٧

 األمـني العــام عــن  تقريــروكــان معروضـا عليهــا  . هلــامــن جـدول أعما ) ب (٣يف البنـد   ٢٠٠٦
 ).E/CN.3/2006/4 (جتارة التوزيعإحصاءات 

فـرع إحـصاءات التجـارة    رئـيس  مارس، أدىل /آذار ٧ويف اجللسة األوىل، املعقودة يوم       - ٨
 .بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ببيان استهاليل

النيجـر  ن عن أسـتراليا و    و واملراقب يابان وهولندا  ال ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثال      - ٩
 . ببيان أيضامنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وأدىل املراقب عن .وغانا
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ــاألمم املتحــدة مبالحظــات        - ١٠ ــشعبة اإلحــصائية ب ــدير ال ــضا أدىل م ــسة األوىل أي ويف اجلل
 .ختامية

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
ورقـة   علـى اللجنـة      ت معروضـة  ، كان مارس/آذار ١٠سة السابعة، املعقودة يوم     يف اجلل  - ١١

مــن جــدول ) ب (٣مقدمـة مــن املقــرر تتــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد  
 .أعماهلا
ــة مــشروع املقــرر    - ١٢ انظــر الفــصل األول، القــسم  (ويف اجللــسة نفــسها، اعتمــدت اللجن

 ).٣٧/١٠٢جيم، املقرر 
 إلحصاءات االقتصادية املتكاملةا -جيم  

ــة  - ١٣ ــرت اللجنـ ــس،نظـ ــةا األوىلا يف جلـ ــسابعة والثانيـ ــود، والـ ــومي ة املعقـ  ١٠ و ٧ يـ
 األمـني  تقريـر وكـان معروضـا عليهـا       . من جدول أعماهلا  ) ج (٣يف البند   ،  ٢٠٠٦مارس  /آذار

 ).E/CN.3/2006/5 (التجارية املتكاملةحصاءات اإلالعام عن 
ــوم ويف اجللـــسة  - ١٤ ــودة يـ ــارس، أدىل /آذار ٧األوىل، املعقـ ــرع رئـــيس مـ ــصاءات اإلفـ حـ

 . بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ببيان استهاليلاالقتصادية
كنـدا وهولنــدا والواليـات املتحـدة األمريكيــة     وويف اجللـسة نفـسها، أدىل ببيانــات ممثلـ    - ١٥

 .أستراليا شيلي و عنان واملراقبواملكسيك
 ببيانــات ممثــل الــرأس األخــضر مــارس، أدىل/آذار ٧املعقــودة يــوم لــسة الثانيــة، ويف اجل - ١٦

 .وأدىل املراقب عن فلسطني ببيان أيضا. واملراقبان عن سويسرا ونيوزيلندا
 أدىل ببيانــات ممــثال اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا وصــندوق النقــد  ،نفــسهاويف اجللــسة  - ١٧

األورويب   واملـصرف املركـزي     للجماعـات األوروبيـة    الدويل واملراقبون عن املكتـب اإلحـصائي      
 .ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

ــضا    - ١٨ ــة أي ــسة الثاني ــاألمم املتحــدة مبالحظــات     ويف اجلل ــشعبة اإلحــصائية ب ــدير ال أدىل م
 .ختامية

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
ورقـة   علـى اللجنـة      ت معروضـة  ، كان سمار/آذار ١٠يف اجللسة السابعة، املعقودة يوم       - ١٩

مــن جــدول ) ج (٣مقدمــة مــن املقــرر تتــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد  
 .أعماهلا
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املراقبان عن نيوزيلندا واملصرف املركـزي      ا  م أدىل   ني بيان وعقبويف اجللسة نفسها،     - ٢٠
انظـر الفـصل    (ـا خـالل املناقـشة       ل  داألورويب، اعتمدت اللجنة مشروع املقرر بصيغته اليت عـ        

 ).٣٧/١٠٣األول، القسم جيم، املقرر 
 

 احلسابات القومية -دال  
مـارس  / آذار ١٠ و   ٧ يـومي    تني املعقـود  ، والـسابعة  الثانيـة ها  ي يف جلـست   ،نظرت اللجنة  - ٢١

 عليها مـذكرة مـن األمـني العـام          ة معروض توكان. من جدول أعماهلا  ) د (٣يف البند   ،  ٢٠٠٦
ــا  ــل ــ ــرحييــ ــة       تقريــ ــسابات القوميــ ــين باحلــ ــات املعــ ــشترك بــــني األمانــ ــل املــ ــق العامــ الفريــ

)E/CN.3/2006/6.( 
 ببيـــان ممثـــل البنـــك الـــدويلمـــارس، أدىل /آذار ٧، املعقـــودة يـــوم ثانيـــةويف اجللـــسة ال - ٢٢

 .استهاليل
 كندا واالحتاد الروسـي وفرنـسا وكوبـا وهولنـدا          وويف اجللسة نفسها أدىل ببيانات ممثل      - ٢٣

اجلمهوريـة التـشيكية والكـامريون      عـن    ونواملراقبـ والواليات املتحدة األمريكية وأملانيا واليابـان       
 .سبانيا وأستراليا ومنغولياإوسورينام والدامنرك و

املعهـد العـريب للتـدريب والبحـث يف      ببيانني املراقبـان عـن   أدىلويف اجللسة الثانية أيضا     - ٢٤
 . ي للجماعات األوروبية واملكتب اإلحصائجمال اإلحصاءات

 .أدىل مدير الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة مبالحظات ختامية ،نفسهاويف اجللسة  - ٢٥
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

ورقـة   علـى اللجنـة      ت معروضـة  ، كان مارس/آذار ١٠يف اجللسة السابعة، املعقودة يوم       - ٢٦
مــن جــدول ) د (٣لجنــة يف إطــار البنــد مقدمــة مــن املقــرر تتــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده ال 

 .أعماهلا
ممثلـو أملانيـا وفرنـسا وكوبـا واملراقـب عـن            وعقب بيانات أدىل ا     ويف اجللسة نفسها،     - ٢٧

انظـر الفـصل    (ل ـا خـالل املناقـشة        دنيوزيلندا، اعتمدت اللجنة مشروع املقرر بصيغته اليت عـ        
 ).٣٧/١٠٤األول، القسم جيم، املقرر 

 صنيفات االقتصادية واالجتماعية الدوليةالت -هاء  
مـارس  / آذار ١٠ و   ٧ يـومي    تني املعقـود  ، والـسابعة  الثانيـة ها  ي يف جلـست   ،نظرت اللجنة  - ٢٨

 األمـني العـام عـن       تقريـر وكـان معروضـا عليهـا       . مـن جـدول أعماهلـا     ) هـ (٣يف البند   ،  ٢٠٠٦
 ).E/CN.3/2006/7(التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية 
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حـــصاءات اإلفـــرع رئـــيس مـــارس، أدىل /آذار ٧، املعقـــودة يـــوم الثانيـــةويف اجللـــسة  - ٢٩
 . بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ببيان استهاليلاالقتصادية

كنـــدا واليابـــان وأملانيـــا ومجهوريـــة كوريـــا  وويف اجللـــسة نفـــسها، أدىل ببيانـــات ممثلـــ - ٣٠
 أســتراليا ونيوزيلنــدا ومنغوليــا  عــنونواملراقبــريكيــة وهنغاريــا والــصني والواليــات املتحــدة األم

 .وأدىل املراقب عن فلسطني ببيان أيضا. وغانا
 ببيانــات ممثلــو منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة أدىلويف اجللــسة الثانيــة أيــضا  - ٣١

لتعـاون  ومنظمة العمل الدولية واملراقبان عن املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمة ا          
 .والتنمية يف امليدان االقتصادي

 . مدير الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة مبالحظات ختاميةنفسها أدىلويف اجللسة  - ٣٢
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

ورقـة   علـى اللجنـة      ت معروضـة  ، كان مارس/آذار ١٠يف اجللسة السابعة، املعقودة يوم       - ٣٣
مــن جــدول ) هـــ (٣قــرر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد مقدمــة مــن املقــرر تتــضمن مــشروع م

 .أعماهلا
ممثل منظمة العمـل الدوليـة، اعتمـدت اللجنـة          وعقب بيان أدىل به     ويف اجللسة نفسها،     - ٣٤

    مشروع املقرر بصيغته اليت عا خالل املناقـشة      د انظـر الفـصل األول، القـسم جـيم، املقـرر           (ل
٣٧/١٠٥.( 

 ت الدوليةبرنامج املقارنا -واو  
مـارس  / آذار١٠ و ٨ املعقـودتني يـومي   ، والـسابعة ثالثـة  يف جلـستيها ال  ،نظرت اللجنـة   - ٣٥

 عليها مـذكرة مـن األمـني العـام          ة معروض توكان. من جدول أعماهلا  ) و (٣يف البند   ،  ٢٠٠٦
 ).E/CN.3/2006/8(حييل ا تقرير البنك الدويل عن برنامج املقارنات الدولية 

ممثل البنك الـدويل واملراقـب عـن        مارس، أدىل   /آذار ٨، املعقودة يوم    ثالثةة ال ويف اجللس  - ٣٦
 .ني استهاللينيببيانأستراليا 

ــات ممثلــ   - ٣٧ ــسها، أدىل ببيان ــسة نف ــدا وويف اجلل ــو كن ــا واملكــسيك  ال ــان وكوب صني والياب
يرلنــدا واالحتــاد الروســي واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأ   وأوكرانيــا ومجهوريــة كوريــا 
ــالـــشمالية والـــرأس األخـــضر   ــدا والربازيـــل والنيجـــر ن عـــن وواملراقبـ  لبنـــان وســـورينام وأوغنـ

 .نام ومنغوليا وشيلي وفانواتو وفييت
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ببيانــات ممثلــو اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة       أيــضا، أدىل ثالثــةويف اجللــسة ال - ٣٨
ــة واملراقبــ      ــل الدولي ــة العم ــة البحــر الكــارييب ومنظم ــن ومنطق ــي  ان ع ــة األفريق ــصرف التنمي  م

 .واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية
 . مدير الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة مبالحظات ختاميةويف اجللسة نفسها أدىل - ٣٩

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
ورقـة   علـى اللجنـة      ت معروضـة  ، كان مارس/آذار ١٠يف اجللسة السابعة، املعقودة يوم       - ٤٠
مــن جــدول ) و (٣دمــة مــن املقــرر تتــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد   مق

 .أعماهلا
ويف اجللسة نفسها، وعقب بيان أدىل به ممثل كوبـا، اعتمـدت اللجنـة مـشروع املقـرر                   - ٤١

 ).٣٧/١٠٦انظر الفصل األول، القسم جيم، املقرر (بصيغته اليت عدل ا خالل املناقشة 
 ة البيئيةاحملاسب -زاي  

مـارس  / آذار١٠و  ٨ يـومي  تني املعقـود ، والـسابعة ثالثـة ها الي يف جلـست  ،نظرت اللجنـة   - ٤٢
 األمــني العــام عــن تقريــروكــان معروضــا عليهــا . مــن جــدول أعماهلــا) ز (٣يف البنــد ، ٢٠٠٦

 ).E/CN.3/2006/9 (احملاسبة البيئية
حـــصاءات اإلفـــرع رئـــيس  مـــارس، أدىل/آذار ٨، املعقـــودة يـــوم ثالثـــةويف اجللـــسة ال - ٤٣

 .ني استهالليني ببيان وممثل أملانيا بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةاالقتصادية
فنلنـدا ومجهوريـة كوريـا وهولنـدا والواليـات           وويف اجللسة نفـسها، أدىل ببيانـات ممثلـ         - ٤٤

 غانـا    عـن  وناملراقبـ  و املتحدة األمريكيـة واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية              
وأدىل املراقــب عــن فلــسطني ببيــان . والنــرويج ونيوزيلنــدا وســورينام وإيطاليــا وأســتراليا وقطــر 

 .أيضا
ــضا    - ٤٥ ــة أي ــسة الثالث ــة      أدىلويف اجلل ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــل برن ــن ممث ــات كــل م  ببيان

 .واملراقب عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 . مدير الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة مبالحظات ختاميةىلنفسها أدويف اجللسة  - ٤٦

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
ورقـة   علـى اللجنـة      ت معروضـة  ، كان مارس/آذار ١٠يف اجللسة السابعة، املعقودة يوم       - ٤٧

مــن جــدول ) ز (٣مقدمــة مــن املقــرر تتــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد   
 .أعماهلا



E/2006/24 
E/CN.3/2006/32  
 

06-28545 29 
 

ممثلــو أملانيــا وفنلنــدا والواليــات املتحــدة وعقــب بيانــات أدىل ــا يف اجللــسة نفــسها، و - ٤٨
ــدا وامل     ــورينام ونيوزيلن ــن س ــون ع ــة واملراقب ــة   األمريكي ــات األوروبي ــب اإلحــصائي للجماع  كت

ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي، اعتمـدت اللجنـة مـشروع املقـرر بـصيغته الـيت                   
عا خالد ٣٧/١٠٧انظر الفصل األول، القسم جيم، املقرر (ل املناقشة ل.( 

 إحصاءات الطاقة -حاء  
 / آذار١٠و  ٨ يـومي  ة املعقـود  ، والـسابعة  ثالثـة والرابعـة   ا ال ا يف جلـس   ،نظرت اللجنـة   - ٤٩

الوثيقتـــان  عليهـــا ة معروضـــتوكانـــ. مـــن جـــدول أعماهلـــا) ح (٣يف البنـــد ، ٢٠٠٦مـــارس 
 :التاليتان

 ؛)E/CN.3/2006/10 (إحصاءات الطاقةاألمني العام عن  تقرير) أ( 
تقرير اهليئـة النروجييـة لإلحـصاءات عـن عناصـر           مذكرة من األمني العام حييل ا       ) ب( 

 .)E/CN.3/2006/11( اجلودة يف إحصاءات النفط
فــرع إحــصاءات البيئــة رئــيس مــارس، أدىل /آذار ٨، املعقــودة يــوم ثالثــةويف اجللــسة ال - ٥٠

 .ني استهالليني ببيان وممثل النرويج بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةوالطاقة
 .فنلندا وهولندا والصني وويف اجللسة نفسها أدىل ببيانات ممثل - ٥١
 ببيانـات ممـثال الواليـات املتحـدة     أدىلمارس، / آذار٨ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يوم      - ٥٢

 .بون عن الدامنرك وقطر واألرجنتنياألمريكية واالحتاد الروسي واملراق
ــسة  - ٥٣ ــصادية       ويف اجلل ــة االقت ــدويل واللجن ــد ال ــو صــندوق النق ــات ممثل ــسها أدىل ببيان نف

ــيا،          ــرب آس ــة لغ ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــارييب واللجن ــة البحــر الك ــة ومنطق ــا الالتيني ألمريك
 .لجماعات األوروبيةواملراقبان عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية واملكتب اإلحصائي ل

ــضا أدىل   - ٥٤ ــاألمم املتحــدة مبالحظــات    ويف اجللــسة الرابعــة أي ــشعبة اإلحــصائية ب مــدير ال
 .ختامية

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
ورقـة   علـى اللجنـة      ت معروضـة  ، كان مارس/آذار ١٠يف اجللسة السابعة، املعقودة يوم       - ٥٥

مــن جــدول ) ح (٣اللجنــة يف إطــار البنــد مقدمــة مــن املقــرر تتــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده 
 .أعماهلا
انظر الفصل األول، القـسم جـيم،       (ويف اجللسة نفسها اعتمدت اللجنة مشروع املقرر         - ٥٦

 ).٣٧/١٠٨املقرر 
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 اإلحصاءات االجتماعية -طاء  
مـارس  / آذار ١٠و   ٨ يـومي    تني املعقـود  ، والـسابعة  الرابعـة ها  ي يف جلست  ،نظرت اللجنة  - ٥٧

 األمــني العــام عــن تقريــروكــان معروضــا عليهــا . مــن جــدول أعماهلــا) ط (٣لبنــد يف ا ٢٠٠٦
 .)E/CN.3/2006/12 (اإلحصاءات االجتماعية

فـــرع اإلحـــصاءات رئـــيس مـــارس، أدىل /آذار ٨، املعقـــودة يـــوم رابعـــةويف اجللـــسة ال - ٥٨
 .يلغرافية واالجتماعية بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ببيان استهالوالدمي
الصني واملكسيك والواليـات املتحـدة األمريكيـة         وويف اجللسة نفسها أدىل ببيانات ممثل      - ٥٩

. واملراقبون عـن إيطاليـا واألردن وجنـوب أفريقيـا وغانـا ولبنـان وسـورينام والـسويد وأسـتراليا                   
 .وأدىل املراقب عن فلسطني ببيان أيضا

 اللجنـــة االقتـــصادية ألفريقيـــا واللجنـــة  ببيانـــات ممـــثالأدىلويف اجللـــسة الرابعـــة أيـــضا  - ٦٠
االقتـــصادية واالجتماعيـــة لغـــرب آســـيا واملراقـــب عـــن منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان    

 .االقتصادي
 .مدير الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة مبالحظات ختاميةنفسها أدىل ويف اجللسة  - ٦١

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
ورقـة   علـى اللجنـة      ت معروضـة  ، كان مارس/آذار ١٠عة، املعقودة يوم    يف اجللسة الساب   - ٦٢

مــن جــدول ) ط (٣مقدمــة مــن املقــرر تتــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد  
 .أعماهلا
 املراقبان عن سـورينام واللجنـة االقتـصادية    امأدىل بيانني وعقب ويف اجللسة نفسها،    - ٦٣

انظـر الفـصل   (ل ـا خـالل املناقـشة    دع املقـرر بـصيغته الـيت عـ    ألوروبا، اعتمدت اللجنة مشرو 
 ).٣٧/١٠٩األول، القسم جيم، املقرر 

 ظمة لألنشطة اإلحصائية الدوليةااملبادئ الن -ياء  
مـارس  / آذار ١٠و   ٨ يـومي    تني املعقـود  ، والـسابعة  الرابعـة ها  ي يف جلست  ،نظرت اللجنة  - ٦٤

 األمـني العـام عـن       تقريـر وكـان معروضـا عليهـا       . امن جـدول أعماهلـ    ) ي (٣يف البند   ،  ٢٠٠٦
 .)E/CN.3/2006/13(لألنشطة اإلحصائية الدولية الناظمة املبادئ 

إدارة بـ  رئيس الشعبة اإلحـصائية   مارس، أدىل   /آذار ٨، املعقودة يوم    رابعةويف اجللسة ال   - ٦٥
 .الشؤون االقتصادية واالجتماعية ببيان استهاليل

ــا    وأدىل ببيانــات ممثلــويف اجللــسة نفــسها  - ٦٦ ــدا واملكــسيك وكوب ــا وفنلن ــان وكرواتي الياب
ــان وســورينام         ــون عــن لبن ــة واملراقب ــات املتحــدة األمريكي ــا والوالي ــوب أفريقي وجامايكــا وجن
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وأدىل . ونيوزيلنــدا واألردن وباكــستان والــسنغال وأســتراليا وبــيالروس ومــصر وأيرلنــدا وقطــر
 .املراقب عن فلسطني ببيان أيضا

 ببيانات ممثلو صندوق النقـد الـدويل واللجنـة االقتـصادية            أدىلويف اجللسة الرابعة أيضا      - ٦٧
واالجتماعية لغرب آسيا ومنظمة العمل الدولية واملراقبون عن املكتـب اإلحـصائي للجماعـات              
األوروبية ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب                    

 .رابطة الدول املستقلة واملصرف املركزي األورويبأفريقيا و
 .مدير الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة مبالحظات ختاميةنفسها أدىل ويف اجللسة  - ٦٨

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 علـى اللجنـة وثيقـة       ت معروضة ، كان مارس/آذار ١٠يف اجللسة السابعة، املعقودة يوم       - ٦٩

مــن جــدول ) ي (٣من مــشروع مقــرر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد مقدمــة مــن املقــرر تتــض
 .أعماهلا
 املراقبون عـن أيرلنـدا وسـورينام وصـندوق       وعقب بيانات أدىل ا   ويف اجللسة نفسها،     - ٧٠

النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي، اعتمـدت اللجنـة مـشروع املقـرر                 
 ).٣٧/١١٠انظر الفصل األول، القسم جيم، املقرر (ل املناقشة بصيغته اليت عدل ا خال

 مؤشرات التنمية -كاف  
 ٩نظــــــرت اللجنــــــة، يف جلــــــساا اخلامــــــسة والــــــسابعة والثامنــــــة، املعقــــــودة يف  - ٧١
ــارس /آذار ١٠ و ــد  ،٢٠٠٦م ــا  ) ك (٣يف البن ــن جــدول أعماهل ــا   . م وكانــت معروضــة عليه

 : الوثائق التالية
 ؛)E/CN.3/2006/14( العام عن مؤشرات التنمية تقرير األمني )أ( 
مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير أصدقاء الرئيس عن مؤشـرات الغايـات               )ب( 

 ).E/CN.3/2006/15(اإلمنائية لأللفية 
ــسة  - ٧٢ ــودة يف ٥ويف اجلل ــارس/آذار ٩، املعق ــسم ختطــيط اإلحــصاءات   م ــيس ق ، أدىل رئ

 .صادية واالجتماعية واملراقب عن النمسا ببيانني استهاللينيوتطويرها، بإدارة الشؤون االقت
ويف اجللسة نفسها أدىل ببيانات ممثلو جنـوب أفريقيـا وكوبـا وأملانيـا وهولنـدا والـرأس                   - ٧٣

األخضر واملراقبون عن إيطاليا وسورينام واألرجنتني واجلزائر واهلند والنيجر وباكـستان وغانـا             
 .وإندونيسيا
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 اخلامسة أيضا أدىل ببيانات ممثلو صندوق األمم املتحدة للـسكان وبرنـامج             ويف اجللسة  - ٧٤
ــريب         ــة واملراقــب عــن املعهــد الع ــة العمــل الدولي ــشرية ومنظم ــم املتحــدة للمــستوطنات الب األم

 .للتدريب والبحث يف جمال اإلحصاءات
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

، كانـت معروضـة علـى اللجنـة ورقـة      ارسمـ /آذار ١٠يف اجللسة السابعة، املعقـودة يف       - ٧٥
 .من جدول أعماهلا) ك (٣مقدمة من املقرر تتضمن مشروع مقرر كي تعتمده يف إطار البند 

)  والـصني  ٧٧باسـم جمموعـة الــ       (ويف اجللسة نفسها أدىل ببيانات ممثلو جنوب أفريقيا          - ٧٦
 .ند والنمساوالرأس األخضر وفرنسا وكوبا وجامايكا واملراقبون عن سورينام واهل

، وعقــب بيــان أدىل بــه ممثــل فرنــسا، مــارس/آذار ١٠ويف اجللــسة الثامنــة، املعقــودة يف  - ٧٧
انظـر الفـصل األول،   (اعتمدت اللجنة مشروع املقرر بصيغته اليت عدل ا شفويا أثناء املناقشة            

 ).٣٧/١١١، املقرر ٣الفقرة 
 

 تعزيز القدرة اإلحصائية -الم  
، عـرض ممثـل جنـوب أفريقيـا مـشروع           مـارس /آذار ٩امسة، املعقودة يف    يف اجللسة اخل   - ٧٨

، لكــــي يعتمـــده الــــس  )E/CN.3/2006/L.2(“ تعزيــــز القـــدرة اإلحـــصائية  ”قـــرار بعنـــوان   
 :االقتصادي واالجتماعي، كان نصه كما يلي

 إن الس االقتصادي واالجتماعي،”  
ات الوافيــة يف كــثري مــن  مــن اســتمرار انعــدام البيانــإذ يــساوره بــالغ القلــق”  

ــدان  ــو  -البل ــاطق       وه ــن املن ــة ع ــات امع ــن عــرض البيان ــضح م ــر ال يت ــيم -أم  لتقي
االجتاهــات الوطنيــة يف ســياق رصــد مــدى التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق الغايــات اإلمنائيــة   
املتفــق عليهــا دوليــا، ومــن ضــمنها الغايــات اإلمنائيــة لأللفيــة، ولتوجيــه ورصــد تنفيــذ     

االستراتيجيات اإلمنائية الوطنيـة وتوجيـه ورصـد تنفيـذ االلتزامـات بإقامـة              السياسات و 
شراكات عاملية من أجل التنمية، ومـن االفتقـار يف كـثري مـن البلـدان الـيت تتـوافر فيهـا                      

 بيانات إىل القدرة على استخدامها إىل أقصى حد ممكن،
حـصائية يف   أن عدم بذل جمهـود منـسق لتعزيـز وإدامـة القـدرة اإل           وإذ يؤكد ”  

اقتصاداا مبرحلة انتقالية يؤدي إىل تقـويض       العديد من البلدان النامية والبلدان اليت متر        
الرصــد الفعــال للتقــدم احملــرز حنــو حتقيــق الغايــات اإلمنائيــة الوطنيــة والغايــات اإلمنائيــة   

 املتفق عليها دوليا، ومن ضمنها الغايات اإلمنائية لأللفية،
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األساسـية لوجـود قـدرة إحـصائية وطنيـة مـستدامة علـى               األمهيـة    وإذ يدرك ”  
 إنتاج مؤشرات موثوقة ويف الوقت احملدد بشأن ما حققه أي بلد من تقدم،

ــات    وإذ يعــرب عــن قلقــه ”   ــة لبيان  مــن جــدوى اســتخدام الوكــاالت الدولي
 مستقاة من مصادر أخرى، ال سيما حني تفتقر منهجيتها إىل الشفافية،

، الـذي أعـاد   ٢٠٠٠يوليـه  / متـوز  ٢٨ املؤرخ   ٢٠٠٠/٢٧ بقراره   وإذ يذكّر ”  
فيه تأكيد أمهية اجلهود الوطنية الرامية إىل بنـاء القـدرات اإلحـصائية يف مجيـع البلـدان،        
وذلك بعدة طرق من بينها التدريب يف اال اإلحصائي، وأمهية تقـدمي الـدعم الـدويل                

 متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، والبلدان اليت السياق للبلدان النامية الفعال يف هذا
ــذكّر”   ــراره كــذلك وإذ ي ــؤرخ ٢٠٠٥/١٣ بق ــوز٢٢ امل ــه / مت ، ٢٠٠٥يولي

 لتعـدادات الـسكان واملـساكن مـن حيـث        ٢٠١٠الذي أقر فيه بتزايد أمهية جولة عـام         
ــات الالزمــة ألنــشطة متابعــة املــؤمترات ومــؤمترات القمــة      ــة االحتياجــات إىل البيان تلبي

 نها مؤمتر قمة األلفية،الدولية، ومن بي
 بالـــدول األعـــضاء أن تـــضاعف جهودهـــا لتعزيـــز القـــدرة      يهيـــب - ١”  

اإلحــصائية مــن أجــل إنتــاج إحــصاءات ومؤشــرات موثوقــة ويف الوقــت احملــدد لرصــد  
الــسياسات واالســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة والغايــات اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا،   

 لأللفية، وكذلك الوفـاء بالتعهـدات بإقامـة تعـاون عـاملي             ومن ضمنها الغايات اإلمنائية   
 من أجل التنمية؛

 منظومة األمم املتحدة، ومـن ضـمنها الـشعبة اإلحـصائية بـإدارة              حيث - ٢”  
الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة واللجـان اإلقليميـة والوكـاالت الدوليـة، علـى دعـم                 

يــة وتعزيزهــا، وخاصــة قــدرة البلــدان اجلهــود الوطنيــة يف بنــاء القــدرة اإلحــصائية الوطن
 النامية؛

 على تعزيـز القـدرة اإلحـصائية للوكـاالت الدوليـة العاملـة يف                يشجع - ٣”  
 ها ونشرها؛لجمال جتميع البيانات وحتلي

ــاط   حيـــث - ٤”   ــة واألوسـ ــات املاحنـ ــدان واملنظمـ ــة   البلـ ــصائية الدوليـ اإلحـ
 متــر اقتــصاداا مبرحلــة انتقاليــة يف واإلقليميــة علــى دعــم البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت 

تعزيــز القــدرة اإلحــصائية دعمــا للتنميــة؛ وينبغــي هلــا أن تــستفيد علــى حنــو منــسق مــن 
ــرات        ــضا الثغ ــسد أي ــة، وأن ت ــدة واحلالي ــة اجلدي ــة والدولي ــة واإلقليمي ــادرات الوطني املب

 الكبرية اليت قد تنشأ يف هذا اال؛
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ء اة أن تقــوم، مــن خــالل فريــق اخلــرب الوكــاالت الدوليــ جبميــعيهيــب - ٥”  
بني الوكاالت واملعين مبؤشرات الغايات اإلمنائيـة لأللفيـة، حتـت قيـادة الـشعبة               املشترك  

ــة      ــدول األعـــضاء عـــن طريـــق اللجنـ ــة مـــن الـ ــا للتوجيهـــات املقدمـ اإلحـــصائية ووفقـ
ا يف  اإلحصائية، بتحسني تغطية قاعدة بيانـات الغايـات اإلمنائيـة لأللفيـة وشـفافيتها، مبـ               

حتديــد األولويــات ووضــع ) أ: (، وذلــك عــن طريــق مــا يلــي٨ذلــك مــا يتعلــق بالغايــة 
اســتراتيجية لتحــسني البيانــات الــيت تــستخدم يف إعــداد املؤشــرات حيثمــا تــشتد أوجــه  

حتديد طرائق حتسني التقـارير الـيت تقـدمها البلـدان إىل املنظومـة              ) ب(ضعف البيانات،   
تتـوافر بيانـات    مل ستقاء البيانات من مصادر أخرى ما جتنب ا ) ج(اإلحصائية الدولية،   

العمـل   )د(قطرية حمددة تعزز موثوقية هذه البيانـات عـرب منـهجيات تتـسم بالـشفافية،                
على أن تكون البيانات الشارحة املستند إليها مطابقة للمبـادئ التوجيهيـة الـيت يـضعها          

 فريق خرباء يشكَّل لذلك الغرض؛
 العام أن يقم تقريرا عن تنفيـذ هـذا القـرار يف إطـار                إىل األمني  يطلب - ٦”  

التقرير العادي عن بناء القدرات اإلحصائية املقرر تقدميه يف إطار بند جدول األعمـال              
 .“ي تناقشه اللجنة اإلحصائية يف دورا املقبلةكذي الصلة ل

ــسابعة، املعقــودة يف   - ٧٩ ــا ، عــرض منــدوب جنــوب أفري مــارس/آذار ١٠ويف اجللــسة ال قي
 .، عمم كورقة غري رمسية“تعزيز القدرات اإلحصائية”مشروع قرارا منقحا عنوانه 

ويف اجللسة نفسها أُبلغت اللجنة بـأن مـشروع القـرار ال تترتـب عليـه آثـار يف امليزانيـة           - ٨٠
 .الربناجمية

ويف اجللـــسة الـــسابعة أيـــضا انـــضم ممثلـــو جامايكـــا والـــصني وكوبـــا واملراقبـــون عـــن   - ٨١
* وكوســــتاريكا* وغانــــا* وشــــيلي* وسويــــسرا* وبــــنن* وباكــــستان* واألردن* تنياألرجنــــ
 .إىل مقدمي مشروع القرار* ، ونيجرييا*والنيجر

 األمريكيــة والــرأس ويف اجللــسة نفــسها أدىل ببيانــات ممثلــو فنلنــدا والواليــات املتحــدة  - ٨٢
ــون عــن النمــسا      ــا واملراقب ــوب أفريقي ــدا وجن واألردن ) باســم االحتــاد األورويب (األخــضر وكن

واهلند والنيجر وسـورينام ونيجرييـا والربازيـل وباكـستان ولبنـان وسويـسرا والكـامريون وغانـا                  
 .وبنن وكوستاريكا وشيلي

لقـرار بـصيغته املنقحـة، لكـي        ويف اجللسة نفسها أيـضا وافقـت اللجنـة علـى مـشروع ا              - ٨٣
 ).انظر الفصل األول، القسم ألف(يعتمده الس االقتصادي واالجتماعي 

 

 . من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي٦٩ وفقا للمادة  * 
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 الفصل الثالث
 بنود للعلم  

 تعدادات السكان واملساكن -ألف  
ــودة يف    - ١ ــسادسة، املعقــ ــستها الــ ــة، يف جلــ ــارس /آذار ٩نظــــرت اللجنــ ، يف ٢٠٠٦مــ

وضا عليها تقرير األمني العام عن تعدادات الـسكان         وكان معر . من جدول أعماهلا  ) أ( ٤ البند
 ).E/CN.3/2006/16(واملساكن 

، أدىل ببيانـات ممـثال جنـوب أفريقيـا          مـارس /آذار ٩ويف اجللسة الـسادسة، املعقـودة يف         - ٢
 .وكوبا واملراقب عن شيلي

 .ويف اجللسة نفسها أدىل ببيان ممثل اللجنة االقتصادية ألفريقيا - ٣
 .سة السادسة أيضا أدىل مدير الشعبة اإلحصائية مبالحظات ختاميةويف اجلل - ٤
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
، أحاطـت اللجنـة علمـا بتقريـر األمـني           مـارس /آذار ٩يف اجللسة السادسة، املعقودة يف       - ٥

انظر الفـصل األول، القـسم جـيم،        ) (E/CN.3/2006/16(العام عن تعدادات السكان واملساكن      
 ).٣٧/١١٤ املقرر

 
 اإلحصاءات الصحية -باء  

مــارس /آذار ١٠ و ٩نظــرت اللجنــة، يف جلــستيها اخلامــسة والــسابعة، املعقــودتني يف   - ٦
وكانـت معروضـة عليهــا مـذكرة مـن األمــني     . مـن جـدول األعمــال  ) ب (٤، يف البنـد  ٢٠٠٦

 ). E/CN.3/2006/17(العام حييل ا تقرير منظمة الصحة العاملية عن اإلحصاءات الصحية 
، أدىل ممثــل منظمــة الــصحة العامليــة  مــارس/آذار ٩ويف اجللــسة اخلامــسة، املعقــودة يف   - ٧

 .ببيان استهاليل
ــة       - ٨ ــات املتحــدة األمريكي ــا والوالي ــدا وأملاني ــو كن ــات ممثل ــسة نفــسها أدىل ببيان ويف اجلل

قيـا واملراقبـون عـن      واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية وكوبـا وجنـوب أفري              
 .وأدىل ببيان أيضا املراقب عن فلسطني. اهلند ومصر وقطر

ويف اجللسة اخلامسة أيضا أدىل ببيانني املراقبان عـن منظمـة الـصحة للبلـدان األمريكيـة                  - ٩
 .واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية

 .ويف اجللسة نفسها أدىل مدير الشعبة اإلحصائية مبالحظات ختامية - ١٠
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 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
، كانـت معروضـة علـى اللجنـة ورقـة      مـارس /آذار ١٠يف اجللسة السابعة، املعقـودة يف       - ١١

مـن جـدول    ) ب (٤مقدمة من املقرر تتضمن مشروع مقرر لكي تعتمده اللجنة يف إطار البند             
 .أعماهلا
ل األول، القـسم جـيم،      انظر الفص (ويف اجللسة نفسها اعتمدت اللجنة مشروع املقرر         - ١٢

 ).٣٧/١١٢املقرر 
 

 فريق باريس املعين بالعمل واألجور -جيم  
ــودة يف      - ١٣ ــسادسة، املعقــ ــستها الــ ــة، يف جلــ ــرت اللجنــ يف  ٢٠٠٦مــــارس /آذار ٩نظــ
وكانـت معروضـة عليهـا مـذكرة مـن األمـني العـام حييـل ـا          . من جـدول أعماهلـا   ) ج( ٤ البند

 ).E/CN.3/2006/18(واألجور تقرير فريق باريس املعين بالعمل 
 .، أدىل ممثل هنغاريا ببيانمارس/آذار ٩ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف  - ١٤
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
مـارس، أحاطـت اللجنـة علمـا بتقريـر األمـني            / آذار ٩يف اجللسة السادسة، املعقودة يف       - ١٥

انظــر ) (E/CN.3/2006/18(العمــل واألجــور العــام الــذي حييــل بــه تقريــر فريــق بــاريس املعــين ب  
 ).٣٧/١١٤الفصل األول، القسم جيم، املقرر 

 
 إحصاءات الفقر -دال  

ــودة يف    - ١٦ ــسادسة، املعقــ ــستها الــ ــة، يف جلــ ــارس / آذار٩نظــــرت اللجنــ ، يف ٢٠٠٦مــ
 : وكانت الوثيقتان التاليتان معروضتني عليها. من جدول أعماهلا) د( ٤ البند

 ؛)E/CN.3/2006/19(ني العام عن إحصاءات الفقر تقرير األم )أ( 
مـذكرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر جمموعـة ريـو عـن إحـصاءات الفقــر             )ب( 

)E/CN.3/2006/20 .( 
مارس، أدىل ببيانـات ممثـل الـرأس األخـضر          / آذار ٩ويف جلستها السادسة، املعقودة يف       - ١٧

 .ن أيضا املراقب عن فلسطنيوأدىل ببيا. واملراقبان عن النيجر والربازيل
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
 :مارس، بالوثيقتني التاليتني/ آذار٩ املعقودة يف ٦أحاطت اللجنة علما، يف جلستها  - ١٨
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 ؛)E/CN.3/2006/19(تقرير األمني العام عن إحصاءات الفقر  )أ( 
صاءات الفقــر مـذكرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر جمموعـة ريـو عـن إحـ            )ب( 

)E/CN.3/2006/20) ( ٣٧/١١٤انظر الفصل األول، اجلزء جيم، املقرر.( 
 

 إحصاءات البيئة -هاء  
ــودة يف    - ١٩ ــسادسة، املعقــ ــستها الــ ــة، يف جلــ ــارس /آذار ٩نظــــرت اللجنــ يف  ،٢٠٠٦مــ
وكانـت معروضـة عليهـا مـذكرة مـن األمـني العـام حييـل ـا                  . من جـدول أعماهلـا    ) هـ( ٤ البند

 ).E/CN.3/2006/21(فريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات البيئة تقرير ال
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
مارس، مبذكرة األمـني    / آذار ٩أحاطت اللجنة علما يف جلستها السادسة، املعقودة يف          - ٢٠

ــين بإحــ          ــات املع ــني األمان ــشترك ب ــل امل ــق العام ــر الفري ــا تقري  ــل ــيت حيي ــام ال ــة الع صاءات البيئ
)E/CN.3/2006/21) ( ٣٧/١١٤انظر الفصل األول، القسم جيم، املقرر.( 

 إحصاءات اخلدمات -واو  
ــودة يف    - ٢١ ــسادسة، املعقــ ــستها الــ ــة، يف جلــ ــارس / آذار٩نظــــرت اللجنــ ، يف ٢٠٠٦مــ
وكانـت معروضـة عليهـا مـذكرة مـن األمـني العـام حييـل ـا                  . مـن جـدول أعماهلـا     ) و( ٤ البند

ظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة يف امليـــــدان االقتـــــصادي عـــــن إحـــــصاءات اخلـــــدمات  تقريـــــر من
)E/CN.3/2006/22.( 
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
مارس، مبذكرة األمـني    / آذار ٩أحاطت اللجنة علما يف جلستها السادسة، املعقودة يف          - ٢٢

ــص        ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــر منظم ــا تقري  ــل ــيت حيي ــام ال ادي عــن إحــصاءات  الع
 ).٣٧/١١٤انظر الفصل األول، القسم جيم، املقرر ) (E/CN.3/2006/22(اخلدمات 

  
 اجتماع املائدة املستديرة املعين بأطر إجراء استقصاءات عن قطاع األعمال -زاي  

ــودة يف      - ٢٣ ــسادسة، املعقــ ــستها الــ ــة يف جلــ ــرت اللجنــ يف  ،٢٠٠٦مــــارس /آذار ٩نظــ
وكانـت معروضـة عليهـا مـذكرة مـن األمـني العـام حييـل ـا                  . اهلـا مـن جـدول أعم    ) ز( ٤ البند

ــال        ــاع األعمـ ــن قطـ ــصاءات عـ ــراء استقـ ــأطر إجـ ــين بـ ــستديرة املعـ ــدة املـ ــاع املائـ ــر اجتمـ تقريـ
)E/CN.3/2006/23.( 
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 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
مـني  مارس، مبذكرة األ  / آذار ٩أحاطت اللجنة علما يف جلستها السادسة، املعقودة يف          - ٢٤

العام اليت حييل ا تقرير اجتمـاع املائـدة املـستديرة املعـين بـأطر إجـراء استقـصاءات عـن قطـاع                   
 ).٣٧/١١٤انظر الفصل األول، القسم جيم، املقرر ) (E/CN.3/2006/23(األعمال 

 إحصاءات التجارة السلعية الدولية -حاء  
ــودة يف    - ٢٥ ــسادسة، املعقــ ــستها الــ ــة، يف جلــ ــارس / آذار٩نظــــرت اللجنــ ، يف ٢٠٠٦مــ
 : وكانت معروضة عليها الوثيقتان التاليتان. من جدول أعماهلا) ح( ٤ البند

مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل ــا تقريــر الــشعبة اإلحــصائية بــاألمم املتحــدة   )أ( 
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن النظام املشترك بـني األمـم املتحـدة ومنظمـة                 

ــاون و ــة       التع ــسلعية الدولي ــز إحــصاءات التجــارة ال ــصادي جلمــع وجتهي ــدان االقت ــة يف املي التنمي
)E/CN.3/2006/24( ؛ 

مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير فرقة العمل املعنية بإحـصاءات التجـارة                )ب( 
 ).E/CN.3/2006/25(السلعية الدولية 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
مــارس، بــالوثيقتني / آذار٩يف جلــستها الــسادسة، املعقــودة يف  أحاطــت اللجنــة علمــا   - ٢٦

 :التاليتني
مذكرة األمني العام اليت حييل ا تقرير الشعبة اإلحـصائية بـاألمم املتحـدة ومنظمـة         ) أ( 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن النظام املـشترك بـني األمـم املتحـدة ومنظمـة التعـاون          
ــدا  ــة يف امليــ ــة     والتنميــ ــسلعية الدوليــ ــارة الــ ــصاءات التجــ ــز إحــ ــع وجتهيــ ــصادي جلمــ ن االقتــ

)E/CN.3/2006/24(؛ 
مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير فرقة العمل املعنية بإحـصاءات التجـارة                )ب( 

 ).٣٧/١١٤انظر الفصل األول، القسم جيم، املقرر ) (E/CN.3/2006/25(السلعية الدولية 
  الرمسيإحصاءات القطاع غري -طاء  

ـــة يف جلـــستها الـــسادسة  - ٢٧ ـــي ، ٢٠٠٦مـــارس / آذار٩ املعقـــودة يف ،نظـــرت اللجنـــ فــ
 عليهـا مـذكرة مـن األمـني العـام حييـل ـا               ة معروضـ  ت وكانـ  .من جدول أعماهلـا   ) ط (٤ البند

 ).E/CN.3/2006/26( تقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي

مــارس، أدىل املراقبــان عــن اهلنــد وأســتراليا / آذار٩عقــودة يف  امل،ويف اجللــسة الــسادسة - ٢٨
 .ببيانني
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 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
، مبذكرة األمـني    مارس/آذار ٩أحاطت اللجنة علما يف جلستها السادسة، املعقودة يف          - ٢٩

 ،) )E/CN.3/2006/26ا تقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسـي العام اليت حييل 
 .)٣٧/١١٤القسم جيم، املقرر انظر الفصل األول، (

 بناء القدرات اإلحصائية -اء ي 
ـــي   - ٣٠ ـــة فــ ــرت اللجنـــ ــودة يف  نظـ ــسة، املعقـ ــستها اخلامـ ــارس /آذار ٩جلـ ، يف ٢٠٠٦مـ
 :وكانت معروضة عليها الوثيقتان التاليتان. من جدول أعماهلا) ي( ٤ البند

 ؛)E/CN.3/2006/27(اء القدرات اإلحصائية تقرير األمني العام عن بن )أ( 
اإلحـصاءات مــن  مـذكرة مـن األمــني العـام حييــل ـا تقريــر الـشراكة يف جمــال       )ب( 

 .)E/CN.3/2006/28 (أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين بشأن بناء القدرات اإلحصائية

ممثلــو كنــدا وجنــوب أدىل ببيانــات مــارس، / آذار٩ املعقــودة يف ،ويف اجللــسة اخلامــسة - ٣١
 .عن اهلند وأستراليا وكمبودياأفريقيا واملراقبون 

وخالل اجللـسة نفـسها أدىل ممـثال منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة واللجنـة االقتـصادية                - ٣٢
 .ألفريقيا ببيانني

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
ــستها اخلامــسة،    - ٣٣ ــة علمــا يف جل ــ/ آذار٩املعقــودة يف أحاطــت اللجن ــالوثيقتني ارس، م ب

 :التاليتني
 ؛)E/CN.3/2006/27(تقرير األمني العام عن بناء القدرات اإلحصائية  )أ( 
اإلحـصاءات مــن  مـذكرة مـن األمــني العـام حييــل ـا تقريــر الـشراكة يف جمــال       )ب( 

، )E/CN.3/2006/28(أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين بـشأن بنـاء القـدرات اإلحـصائية               
 ).٣٧/١١٤القرار القسم جيم، األول،  لفصل انظر ا(

 
 متابعة مقررات الس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات -كاف  

ــسادسة    - ٣٤ ــستها الــ ــة يف جلــ ــرت اللجنــ ــودة يف ،نظــ يف ، ٢٠٠٦مــــارس /آذار ٩ املعقــ
ت  عليها مذكرة من األمني العام عن مقـررا        ة معروض توكان. من جدول أعماهلا  ) ك( ٤ البند

تتــصل بأعمــال اللجنــة اإلحــصائية   والــسياسات الــيت اختــذها الــس االقتــصادي واالجتمــاعي  
)E/CN.3/2006/29.( 
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 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
مارس، مبذكرة األمـني    / آذار ٩املعقودة يف   أحاطت اللجنة علما يف جلستها السادسة،        - ٣٥

ــس اال      ــذها الـ ــسياسات الـــيت اختـ ــررات الـ ــن مقـ ــام عـ ــاعي العـ ــصادي واالجتمـ  وتتـــصل قتـ
ــة اإلحــصائية   بأعمــال ــرار القــسم جــيم،  انظــر الفــصل األول،  (، )E/CN.3/2006/29(اللجن الق

٣٧/١١٤.( 
 

 تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها - الم 
 فــــي، ٢٠٠٦ مــارس/آذار ٩ يف املعقــودة، الــسادسة جلــستها، يف اللجنـــــة نظــرت - ٣٦

عن أعمال جلنـة تنـسيق    العام األمني تقريرعليها  معروضا وكان. أعماهلا جدول من )ل( ٤ بندال
 .(E/CN.3/2006/30) األنشطة اإلحصائية

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

مـارس، بتقريـر األمـني    / آذار٩املعقـودة يف  أحاطت اللجنة علما يف جلستها السادسة،    - ٣٧
األول،  انظـر الفـصل   (، )E/CN.3/2006/30( العام عن أعمال جلنـة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية    

 ).٣٧/١١٤، القرار القسم جيم
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 الفصل الرابع
 )الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة(املسائل الربناجمية   

 ٥يف البنـد    ،  ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٠ املعقـودة يف     ،نظرت اللجنة يف جلـستها الـسابعة       - ١
 .من جدول أعماهلا

 .ا شفوياتقريرلشعبة اإلحصائية ويف اجللسة السابعة قدم مدير ا - ٢
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
ــستها    - ٣ ــا يف جل ــة علم ــسابعةأحاطــت اللجن ــودة يف ،ال ــالتقرير  / آذار١٠ املعق ــارس، ب م

األول،  انظـر الفـصل   ( ) أعـاله ٢انظـر الفقـرة   (ئية شعبة اإلحـصا الالشفوي الذي أدىل به مدير 
 ).٣٧/١١٤القرار قسم جيم، ال
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 خلامسالفصل ا
 للدورة الثامنة والثالثني للجنة ومواعيدهاجدول األعمال املؤقت   

 ٦يف البنـد    ،  ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٠ املعقـودة يف     ،يف جلستها السابعة  ،  نظرت اللجنة  - ١
 :وكانت معروضة عليها الوثيقتان التاليتان. من جدول أعماهلا

 ؛)E/CN.3/2006/L.3(جدول األعمال املؤقت  )أ( 
رة من األمني العام بشأن مشروع برنامج العمل املتعـدد الـسنوات للجنـة           مذك )ب( 

عــــرض هــــاتني الــــوثيقتني وتــــوىل ). E/CN.3/2006/31 (٢٠٠٩-٢٠٠٦فتــــرة للاإلحــــصائية 
  . فرع اخلدمات اإلحصائية بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةسشفويا رئيوتنقيحهما 

عـــن األردن و هولنـــدا وكولومبيـــا واملراقبـــون  أدىل ببيانـــات ممثلـــويف اجللـــسة نفـــسها - ٢
 .باألمم املتحدةالشعبة اإلحصائية وسورينام واألرجنتني واهلند والربازيل، ورد عليها مدير 

ــضا،   - ٣ ــسابعة أي ــسة ال ــة واملراقــب عــن منظمــة     أدىل ويف اجلل ــل منظمــة العمــل الدولي ممث
 . ببيانني امليدان االقتصاديالتعاون والتنمية يف

 
 جراء الذي اختذته اللجنةاإل  

 :قامت اللجنة مبا يلي - ٤
ــرت جــدول   )أ(  ــال األأق ــا،   املؤقــت عم ــثالثني ووثائقه ــة وال ــدورا الثامن ــا ل كم

ــة  ــ، E/CN.3/2006/L.3وردت يف الوثيق ــستعرضها   ةصيغبال ــى أن ي ــة شــفويا، عل ــها  املعدل مكتب
، صـيغته النهائيـة    ووضـع    جـدول األعمـال   بترشيد  ويضع صيغتها النهائية؛ وعهدت إىل املكتب       

 ؛)باءالقسم انظر الفصل األول، ( .وأوصت الس االقتصادي واالجتماعي بإقراره
ــن        )ب(  ــرة مـ ــورك يف الفتـ ــثالثني يف نيويـ ــة والـ ــا الثامنـ ــد دورـ ــت بعقـ  ٢٧أوصـ
  ؛٢٠٠٧مارس / آذار٢فرباير إىل /شباط

 ٢٠٠٩-٢٠٠٦وافقت علـى برنـامج العمـل املتعـدد الـسنوات للجنـة للفتـرة                 )ج( 
قــسم األول، ال انظــر الفــصل(املعدلــة شــفويا بــصيغته ، )E/CN.3/2006/31الــوارد يف الوثيقــة (

 ).جيم
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 الفصل السادس
 تقرير اللجنة عن دورا السابعة والثالثني  

، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٠   يف جلـستيها الـسابعة والثامنـة املعقـودتني يف          ،نظرت اللجنة  - ١
 .هلا من جدول أعما٧يف البند 

املقرر مشروع تقريـر اللجنـة      عرض  مارس،  / آذار ١٠ املعقودة يف    ،ويف اجللسة السابعة   - ٢
 . ونص مقررات غري رمسي)E/CN.3/2006/L.4(عن دورا السابعة والثالثني 

 املتحـــدة الواليـــات أدىل ببيانـــات ممثلـــو أملانيـــا وفرنـــسا وكوبـــا وويف اجللـــسة نفـــسها - ٣
ومجهوريـة الـرأس    ) باسم جمموعة السبعة والسبعني والـصني     (فريقيا  وجنوب أ وفنلندا  األمريكية  

 .والنمسااملراقبون عن النيجر ونيوزيلندا وسورينام وأيرلندا واهلند األخضر وجامايكا و
ــضا،   - ٤ ــسابعة أيـ ــسة الـ ــو  ويف اجللـ ــات ممثلـ ــة   أدىل ببيانـ ــة واللجنـ ــل الدوليـ ــة العمـ منظمـ

يب واملكتـب   وعن املصرف املركزي األور   املراقبون  واالقتصادية ألوروبا وصندوق النقد الدويل      
 .اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 .باألمم املتحدة على النقاط املثارةالشعبة اإلحصائية ويف اجللسة نفسها أجاب مدير  - ٥
 . ممثل فرنسا ببيانمارس، أدىل/ آذار١٠ املعقودة يف ،ويف اجللسة الثامنة - ٦
ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مـشروع التقريـر، مبـا يف ذلـك مـشاريع املقـررات             - ٧

 .إىل املقرر بوضع صيغته النهائيةفيه، بصيغته املعدلة شفويا، وعهدت الواردة 
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 الفصل السابع
 تنظيم الدورة  

 افتتاح الدورة ومدا - ألف 
ورا السابعة والثالثني يف مقر األمم املتحدة يف الفتـرة مـن            عقدت اللجنة اإلحصائية د    - ١
  ).ةثامناألوىل إىل ال( جلسات ٨وعقدت اللجنة . ٢٠٠٦مارس / آذار١٠ إىل ٧

 احلضور - باء 
وحضر أيضا مراقبون عن دول أخـرى       . اللجنةيف   دولة عضوا    ٢٤حضر الدورة ممثلو     - ٢

ــضاء  ــضاء وأع ــري أع ــم املتحــدة، وممثلــ  يف  غ ــم املتحــدة،     األم ــة األم ــن مؤســسات منظوم ون ع
وتـرد قائمـة    .ومراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية، وغريهـا مـن املنظمـات   

 .E/CN.3/2006/INF/1يف الوثيقة املشاركني 
 انتخاب أعضاء املكتب -جيم  

كتـب التاليـة   مـارس، انتخبـت اللجنـة أعـضاء امل    / آذار٧يف اجللسة األوىل، املعقـودة يف        - ٣
 :أمساؤهم بالتزكية

 :الرئيس
 )املكسيك(لربتو كالفيو بيبس غالسيد  

 :نواب الرئيس
 )الصني(زانغ وميني  
 )فنلندا( سندسترم -هلي ييسكانِن  
 )االحتاد الروسي(فالدميري سوكولني  

 :املقرر
 )جنوب أفريقيا(ال هالسيد بايل ليهو 

 
 لعملجدول األعمال وتنظيم ا - دال 

جـدول أعماهلـا   ،  ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٧املعقـودة يف    أقرت اللجنة يف جلـستها األوىل،        - ٤
 :وفيما يلي نص جدول األعمال. E/CN.3/2006/1الواردة يف الوثيقة املؤقت بصيغته 
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 .انتخاب أعضاء املكتب - ١ 
 .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية - ٢ 
 :والبت فيهابنود للمناقشة  - ٣ 

 اإلحصاءات الصناعية؛  :امجناستعراض الرب )أ(  
 إحصاءات جتارة التوزيع؛  )ب(  
 اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة؛  )ج(  
 احلسابات القومية؛ )د(  
 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية؛ )هـ(  
 برنامج املقارنات الدولية؛ )و(  
 احملاسبة البيئية؛  )ز(  
 اقة؛ إحصاءات الط )ح(  
 اإلحصاءات االجتماعية؛ )ط(  
 لألنشطة اإلحصائية الدولية؛ الناظمة املبادئ  )ي(  
 .املؤشرات اإلمنائية )ك(  
 :بنود للعلم - ٤ 
 تعدادات السكان واملساكن؛ )أ(  
 ة؛يحصاءات الصحاإل )ب(  
 فريق باريس املعين بالعمل واألجور؛ )ج(  
 إحصاءات الفقر؛ )د(  
 ة؛ يءات البيئاإلحصا )هـ(  
 إحصاءات اخلدمات؛ )و(  
 األعمال؛قطاع اجتماع املائدة املستديرة املعين بأطر استقصاءات  )ز(  
 ؛السلعية الدوليةإحصاءات التجارة  )ح(  
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 ؛إحصاءات القطاع غري الرمسي )ط(  
 بناء القدرات اإلحصائية؛ )ي(  
 تعلقة بالسياسات؛متابعة مقررات الس االقتصادي واالجتماعي امل )ك(  
 تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها )ل(  
 )الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة(املسائل الربناجمية  - ٥ 
 . ومواعيدهاالثامنة والثالثني للجنةللدورة جدول األعمال املؤقت  - ٦ 
 .تقرير اللجنة عن دورا السابعة والثالثني - ٧ 

ــسها،   - ٥ ــسة نفـ ــرتويف اجللـ ــة     أقـ ــا ورد يف الوثيقـ ــدورة كمـ ــال الـ ــيم أعمـ ــة تنظـ اللجنـ
E/CN.3/2006/L.1،وجــه اخلــصوص، معاملــة  وقــررت اللجنــة، علــى  . املعدلــة شــفوياصيغته  بــ

 .باعتباره بندا للمناقشة“اإلحصاءات الصحية”) ب (٤ البند

مـذكرة مـن    حييـل ـا     األمني  من  ويف اجللسة األوىل أيضا أحاطت اللجنة علما مبذكرة          - ٦
ــا        م ــة يف دور ــيت اختــذا اللجن ــررات ال ــة املكتــب للمق ــشأن متابع ــة اإلحــصائية ب كتــب اللجن

، القـسم جـيم  األول،  انظـر الفـصل  ( مـن جـدول األعمـال    ٢يف إطار البنـد  ، السادسة والثالثني
  ).٣٧/١١٤القرار 

ويف اجللـسة نفــسها وجهـت اللجنــة الـدعوة إىل املنظمــات التاليـة لكــي تـشارك بــصفة       - ٧
 املعهـد العـريب للتـدريب والبحـث يف جمـال اإلحـصاءات،        :قب يف الدورة السابعة والثالثنيمرا

ومصرف التسويات الدولية، واملصرف املركزي األورويب، والوكالة الدوليـة للطاقـة، واملرصـد         
 .ئي ألفريقيا جنوب الصحراءاالقتصادي واإلحصا

 
 الوثائق - هاء 

ــسابعة   قائمــةيف مرفــق هــذا التقريــر  تــرد  - ٨ ــة يف دورــا ال ــائق املعروضــة علــى اللجن  الوث
 .والثالثني
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 املرفق 
 جنة يف دورا السابعة والثالثنيقائمة الوثائق املعروضة على الل  

 

 رمز الوثيقة

ــد  بنـــــــــــــ
ــدول  جــــــ
 العنوان أو الوصف األعمال

E/CN.3/2006/1 جدول األعمال املؤقت والشروح ٢ 

E/CN.3/2006/2 ـا مـذكرة مـن مكتـب اللجنـة اإلحـصائيةمذكرة مـن األ    ٢ مـني العـام حييـل
بــشأن متابعــة املكتــب للمقــررات الــيت اختــذا اللجنــة يف دورــا الــسادسة

 والثالثني

E/CN.3/2006/3 ــق )أ (٣ ــامج املتعل ــستعرِضة للربن ــة امل ــر اجله ــا تقري  ــل ــن األمــني حيي ــذكرة م م
 باإلحصاءات الصناعية 

E/CN.3/2006/4 رير األمني العام عن إحصاءات جتارة التوزيعتق )ب (٣ 

E/CN.3/2006/5 تقرير األمني العام عن اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة )ج (٣ 

E/CN.3/2006/6 ــني )د (٣ ــشترك ب ــل امل ــق العام ــر الفري ــا تقري  ــل ــام حيي ــن األمــني الع ــذكرة م م
 األمانات املعين باحلسابات القومية

E/CN.3/2006/7 تقرير األمني العام عن التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية )هـ (٣ 

E/CN.3/2006/8 ا تقرير البنك الدويل عن برنامج املقارنـات )و (٣ مذكرة من األمني العام حييل
 الدولية

E/CN.3/2006/9 تقرير األمني العام عن احملاسبة البيئية  )ز (٣ 

E/CN.3/2006/10 العام عن إحصاءات الطاقةتقرير األمني )ح (٣  

E/CN.3/2006/11 ـا تقريـر اهليئـة النروجييـة لإلحـصاءات عـن )ح (٣ مذكرة من األمني العـام حييـل
 عناصر اجلودة يف إحصاءات النفط

E/CN.3/2006/12 تقرير األمني العام عن اإلحصاءات االجتماعية )ط (٣ 

E/CN.3/2006/13 لألنشطة اإلحصائية الدوليةالناظمة بادئ تقرير األمني العام عن امل )ي (٣ 

E/CN.3/2006/14 التنميةمؤشرات رصد تقرير األمني العام عن  )ك (٣ 

E/CN.3/2006/15 ـا تقريـر أصـدقاء الـرئيس بـشأن مؤشـرات )ك (٣ مذكرة من األمني العـام حييـل
 اإلمنائية لأللفيةالغايات 

E/CN.3/2006/16 ن تعدادات السكان واملساكنتقرير األمني العام ع )أ (٤ 

E/CN.3/2006/17 ــن )ب (٤ ــة ع ــصحة العاملي ــة ال ــر منظم ــا تقري  ــل ــام حيي ــني الع ــن األم ــذكرة م م
 اإلحصاءات الصحية
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 رمز الوثيقة

ــد  بنـــــــــــــ
ــدول  جــــــ
 العنوان أو الوصف األعمال

E/CN.3/2006/18 ــل )ج (٤ ــين بالعم ــاريس املع ــق ب ــر فري ــا تقري  ــل ــام حيي ــني الع ــن األم ــذكرة م م
 واألجور

E/CN.3/2006/19 ام عن إحصاءات الفقرتقرير األمني الع )د (٤ 
E/CN.3/2006/20 ا تقرير  )د (٤ إحصاءات الفقرجمموعة ريو عن مذكرة من األمني العام حييل 
E/CN.3/2006/21 ــني )هـ (٤ ــشترك ب ــل امل ــق العام ــر الفري ــا تقري  ــل ــام حيي ــن األمــني الع ــذكرة م م

 األمانات املعين باإلحصاءات البيئية

E/CN.3/2006/22 ا تقريـر منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدانمذكرة   )و (٤ من األمني العام حييل
 االقتصادي عن خدمات اإلحصاءات

E/CN.3/2006/23 ـا تقريـر               )ز (٤ املعـيناملائـدة املـستديرة     اجتمـاع   مذكرة مـن األمـني العـام حييـل
 بأطر إجراء استقصاءات قطاع األعمال

E/CN.3/20065/24 ـا تقريـر الـشعبة اإلحـصائية     مذكرة من األمني  )ح (٤ ألمم املتحـدةبـا  العام حييل
ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي عـن النظـام املـشترك بـني
األمــم املتحــدة ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي جلمــع

 السلعية الدوليةوجتهيز إحصاءات التجارة 

E/CN.3/2006/25 ــا تقريــر فرقــة العمــل املعنيــة بإحــصاءاتمــذكرة مــن  )ح (٤ األمــني العــام حييــل
 الدوليةالسلعية التجارة 

E/CN.3/2006/26 ــا تقريــر فريــق دهلــي املعــين بإحــصاءات )ط (٤ مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل
 القطاع غري الرمسي

E/CN.3/2006/27 تقرير األمني العام عن بناء القدرات اإلحصائية )ي (٤ 

E/CN.3/2006/28 ا تقرير الـشراكة يف            )ي (٤ اإلحـصاءات مـنجمـال  مذكرة من األمني العام حييل
 .أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين بشأن بناء القدرات اإلحصائية

E/CN.3/2006/29 لــس االقتــصادي واالجتمــاعي )ك (٤مــذكرة مــن األمــني العــام عــن مقــررات ا
 ة بعمل اللجنة اإلحصائيةاملتعلقة بالسياسات واملتصل

E/CN.3/2006/30 تقرير األمني العام عن أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية )ل( ٤ 
E/CN.3/2006/31 شروع برنــامج العمــل املتعــدد الــسنواتمــمــذكرة مــن األمــني العــام عــن   ٦

  ٢٠٠٩-٢٠٠٦للجنة اإلحصائية للفترة 
E/CN.3/2006/L.1 ة بشأن تنظيم أعمال الدورةمذكرة من األمانة العام ٢ 
E/CN.3/2006/L.2 تعزيز القدرات اإلحصائية”مشروع قرار معنون  )ك (٣“ 
E/CN.3/2006/L.3 جدول األعمال املؤقت ٦ 
E/CN.3/2006/L.4 ا السابعة والثالثني ٧مشروع تقرير اللجنة عن دور. 

 


