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 الفصل األول
ملــسائل الــيت تتطلــب اختــاذ اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي إجــراءات   ا    

 بشأهنا أو توجيه انتباهه إليها
 مشروع مقرر ُمَعّد العتماده من اجمللس  -ألف   

باعتمــــاد مــــشروع  توصــــي اللجنــــة اإلحــــصائية اجمللــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي  - ١
 :التايل املقرر

  
 واألربعـني وجـدول األعمـال املؤقـت         انيـة الثتقرير اللجنة اإلحصائية عن دورهتا          

  واألربعني للّجنة ومواعيد انعقادهاالثالثةللدورة 
  :إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
   واألربعني؛الثانيةدورهتا أعمال حييط علما بتقرير اللجنة اإلحصائية عن   )أ(  
 الفتــرة مــن ن للجنــة يف نيويــورك، يفو واألربعــالثالثــةيقــرر أن ُتعقَــد الــدورة    )ب(  

  ؛٢٠١٢ مارس/ آذار٢ إىل فرباير/شباط ٢٨
 واألربعـني للّجنــة علــى  الثالثــةلـدورة  لوثــائق اليقـر جــدول األعمـال املؤقــت و    )ج(  

 :النحو املبني أدناه
  

  جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واألربعني للجنة ووثائقها    
  .انتخاب أعضاء املكتب  - ١  
  .ومسائل تنظيمية أخرىإقرار جدول األعمال   - ٢  

  الوثائق        
  جدول األعمال املؤقت والشروح    
  مذكرة من األمانة العامة عن تنظيم أعمال الدورة    
  .تعدادات السكان واملساكن: استعراض الربامج  - ٣  

  الوثائق        
  تقرير اجلهة املستعرضة للربامج    
  :اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية  - ٤  
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  ت االجتماعية؛اإلحصاءا )أ(    
  الوثائق          

  تقرير األمني العام      
  إحصاءات املخدرات وتعاطي املخدرات وإحصاءات اجلرمية؛ )ب(    

  الوثائق          
  تقرير مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية       
  فريق واشنطن املعين بقياس حاالت اإلعاقة؛ )ج(    

  الوثائق          
  عين بقياس حاالت اإلعاقةتقرير فريق واشنطن امل      
  إحصاءات اهلجرة؛ )د(    

  الوثائق          
  تقرير األمني العام      
  إحصاءات العمالة؛ )هـ(    

  الوثائق          
  تقرير منظمة العمل الدولية      
  .اإلحصاءات اجلنسانية )و(    

  الوثائق          
  تقرير األمني العام      
  :اإلحصاءات االقتصادية  - ٥  
  مية؛احلسابات القو  )أ(    

  الوثائق          
  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية      
  اإلحصاءات الزراعية؛  )ب(    
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  الوثائق          
  تقرير أصدقاء الرئيس بشأن اإلحصاءات الزراعية      
املعين بإحصاءات التنمية الريفيـة ودخـول األسـر         “ واي”تقرير فريق         

  الزراعة مناملعيشية املتأتية   
  اإلحصاءات الصناعية؛  )ج(    

  الوثائق          
  تقرير األمني العام      
  خدمات جتارة التوزيع؛  )د(    

  الوثائق          
  تقرير األمني العام      
  إحصاءات التجارة الدولية للبضائع؛  )هـ(    

  الوثائق          
  تقرير األمني العام      
ية بإحصاءات التجـارة    ملعنتقرير فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت ا            

  للبضائع الدولية  
  إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات؛  )و(    

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

  الوثائق          
  تقرير فريق فورُبرغ املعين بإحصاءات اخلدمات      
  لوجيا املعلومات واالتصاالت؛إحصاءات تكنو  )ح(    
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  الوثائق          
ــاس تكنولو          ــة بقي ــشراكة املعني ــر ال ــصاالت   تقري ــات واالت ــا املعلوم جي

  التنمية ألغراض
  اإلحصاءات املالية؛  )ط(    

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

  الوثائق          
  تقرير البنك الدويل      
  .فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار  )ك(    

  الوثائق          
  تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار      
  :إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة  - ٦  
  .االقتصادية - احملاسبة البيئية  )أ(    

  الوثائق          
  قتصاديةاال - تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية      
  :األنشطة غري املصنفة حسب اجملال  - ٧  
  تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها؛  )أ(    

  الوثائق          
  تقرير اللجنة املعنية بتنسيق األنشطة اإلحصائية      
  التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية؛  )ب(    

  الوثائق          
  تقرير األمني العام      
  ية؛بناء القدرات اإلحصائ  )ج(    
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  الوثائق          
تقريــر الــشراكة يف اإلحــصاءات مــن أجــل التنميــة يف القــرن احلــادي         

  والعشرين
  مؤشرات التنمية؛  )د(    

  الوثائق          
  تقرير األمني العام      
  متابعة مقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات؛  )هـ(    

  الوثائق          
  تقرير األمني العام      
  بادئ اليت تنظم األنشطة اإلحصائية الدولية؛امل  )و(    

  الوثائق          
  تقرير اللجنة املعنية بتنسيق األنشطة اإلحصائية      
  تطوير اإلحصاءات اإلقليمية؛  )ز(    

  الوثائق          
  تقرير اللجنة االقتصادية ألوروبا      
   العاملية؛ املكانيةإدارة املعلومات اجلغرافية  )ح(    

  الوثائق          
  ير األمني العامتقر      
  ؛اليوم العاملي لإلحصاء  )ط(    

  الوثائق          
  تقرير األمني العام      
  ؛إحصاءات التنمية البشرية  )ي(    

  الوثائق          
  تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      
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  .تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية  )ك(    
  الوثائق          

  تقرير األمني العام      
  ).شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(ئل الربناجمية املسا  - ٨  
  .جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واألربعني للجنة ومواعيد انعقادها  - ٩  

  الوثائق        
مذكرة من األمانـة العامـة تتـضمن مـشروع جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة                     

  للجنة الرابعة واألربعني
شروع برنـــامج عمـــل اللجنـــة املتعـــدد مـــذكرة مـــن األمانـــة العامـــة بـــشأن مـــ    

  السنوات
  .تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثالثة واألربعني  - ١٠  

  
  وجه انتباه اجمللس إليهاُياملقررات اليت   -باء   

  :هتا اللجنةذجه انتباه اجمللس إىل املقررات التالية اليت اختُيو  - ٢
  

    ٤٢/١٠١  
 اليوم العاملي لإلحصاء    

 :صائيةإن اللجنة اإلح  

أعربت عن الرضا والتقدير ألن االحتفال باليوم العاملي لإلحصاء حقق جناحـاً              )أ(  
 ؛وكان له تأثري إجيايب يف الدعوة إىل أمهية اإلحصاءات الرمسية )١(عاملياً

أثنـــت علـــى شـــعبة اإلحـــصاءات يف األمـــم املتحـــدة لتقـــدميها أدوات مفيـــدة    )ب(  
 ؛عاملولدعمها االحتفاالت يف مجيع أحناء ال

أحاطت علماً بالتوصية بتخـصيص وقـت كـاف للتحـضري لالحتفـاالت علـى                  )ج(  
 ؛الصعيدين الوطين والعاملي

__________ 
  .E/CN.3/2011/2انظر   )١(  
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بلغت االحتفاالت مبناسـبة اليـوم العـاملي لإلحـصاء يف         يف حني    أنه   أشارت إىل   )د(  
ينبغــي إيــالء مزيــد مــن االهتمــام يف املــستقبل   فإنــه  نطاقــاً عريــضاً مــن اجلمهــور،  ٢٠١٠عــام 
 ؛يع نطاق التغطية اإلعالمية إىل أقصى حد ممكنلتوس

شــجعت االســتمرار يف االحتفــال بأيــام لإلحــصاءات علــى الــصعيدين الــوطين   )هـ(  
 ؛واإلقليمي، األمر الذي ثبت تأثريه اإلجيايب على تعزيز دور اإلحصاءات

الحتفـال بـاليوم العـاملي لإلحـصاء بـصورة          الداعية ل أحاطت علماً باملقترحات      )و(  
 ؛التفضيل القوي لالحتفال على فترات مدهتا إما عامني أو مخسة أعواممع تظمة، من

طلبت إىل شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة أن تقوم، بالتشاور مـع مكتـب           )ز(  
اللجنة اإلحصائية، بصياغة مقترح بشأن تـواتر االحتفـال وطرائقـه، مبـا يف ذلـك إمكانيـة اختـاذ                    

، وأن تقـدم تقريـراً إىل اللجنـة يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني              ا الـشأن  لقـرار يف هـذ    اجلمعية العامة   
  .بشأن هذا املقترح

  
    ٤٢/١٠٢  
 اإلحصاءات اجلنسانية: الربامجاستعراض     

 :إن اللجنة اإلحصائية  

ــر     )أ(   ــوارد يف التقريــ ــامج الــ ــتعراض الربنــ ــقرحبــــت باســ ــصاءات ب املتعلــ اإلحــ
ة غري الرمسيـة، وأعربـت عـن تقـديرها لـدائرة اإلحـصاء              ووثائق املعلومات األساسي   )٢(اجلنسانية

 ؛يف غانا ملا أجنزته من عمل بوصفها اجلهة املستعرضة للربنامج

ــه شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم        )ب(   الحظــت مــع التقــدير العمــل الــذي قامــت ب
نــــساء العــــامل يف ، وال ســــيما املنــــشور املعنــــون )٣(املتحــــدة بــــشأن اإلحــــصاءات اجلنــــسانية

، والعمل الذي قام به أصـدقاء رئـيس اللجنـة اإلحـصائية يف          اجتاهات وإحصاءات : ٢٠١٠ معا
 ؛)٤(األمم املتحدة، بقيادة املكسيك، عن مؤشرات العنف ضد املرأة

حثَّــت شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة علــى تعزيــز دورهــا القيــادي يف      )ج(  
 ؛مليرسم الطريق لتطوير اإلحصاءات اجلنسانية على الصعيد العا

__________ 
  .E/CN.3/2011/3انظر   )٢(  
  .E/CN.3/2011/4انظر   )٣(  
  .E/CN.3/2011/5انظر   )٤(  
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أعربت عن تقـديرها للعمـل يف جمـال اإلحـصاءات اجلنـسانية الـذي قامـت بـه                     )د(  
اللجان اإلقليمية وغريها من الكيانـات مثـل البنـك الـدويل وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،                    
وطلبت إليها أن تزيد من تعزيز عملها يف هذا اجملال، وطلبت إىل شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم          

 ؛النتائج يف االعتبار يف اجلهود املبذولة لتعزيز الربنامج العاملياملتحدة أن تأخذ 

 ٥٠ واملقترحـات الـواردة يف الفقـرة         ٤٦وافقت على املهام احملـددة يف الفقـرة           )هـ(  
 ؛، إال أهنا طلبت ترتيب األولويات على حنو مالئم)٢(من تقرير دائرة اإلحصاء يف غانا

يؤديه فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت           أقرَّت بالدور االستراتيجي الذي       )و(  
 :املعين باإلحصاءات اجلنسانية، وطلبت توسيع نطاق العمل الذي يقوم به ليشمل ما يلي

ــن        ‘١’     ــا م ــة دني ــشاء جمموع ــسانية هبــدف إن اســتعراض اإلحــصاءات اجلن
 ؛املؤشرات اجلنسانية

نتـاج   ومبـادئ توجيهيـة منهجيـة ألغـراض إ         أدلـة توجيه عمليـة وضـع        ‘٢’    
 ؛اإلحصاءات اجلنسانية واستخدامها

ــين باإلحــصاءات         ‘٣’     ــاملي املع ــامج الع ــسيق للربن ــة التن العمــل بوصــفه آلي
 ؛اجلنسانية

تحــــدة، واللجــــان اإلقليميــــة، طلبــــت إىل شــــعبة اإلحــــصاءات يف األمــــم امل  )ز(  
ــك ــسكان، العمــ     والبن ــم املتحــدة لل ــدويل، وصــندوق األم ــدول    ال ــع ال ــف م ــى حنــو مكث ل عل

لترســيخ الـدعم املالئــم داخـل البلــدان، وملــساعدهتا علـى إنــشاء بـرامج وطنيــة ســليمة      ضاءاألعـ 
 ؛لإلحصاءات اجلنسانية

 الترمجـة يف  دوائـر طلبت إىل شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحـدة التـشاور مـع       )ح(  
ت ، أخـذاً يف االعتبـار مـا قامـ         “النوع اجلنـساين  ”األمم املتحدة لتوفري ترمجات سليمة ملصطلح       

  به اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا من عمل يف هذا الصدد؛
سلََّمت بضرورة توفري موارد إضافية لربنامج اإلحـصاءات اجلنـسانية املقتـرح،              )ط(  

  وطلبت إىل جمتمع املاحنني ختصيص موارد كافية هلذا اجملال اهلام؛
 اخلــرباء املــشترك بــني طلبــت إىل شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة وفريــق  )ي(  

 يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني الوكــاالت املعــين باإلحــصاءات اجلنــسانية تقــدمي تقريــر إىل اللجنــة
عزيـــــز الربنـــــامج العـــــاملي خطـــــط عملـــــهما واســـــتراتيجياهتما املقترحـــــة هبـــــدف إىل ت عـــــن

  .اجلنسانية لإلحصاءات
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    ٤٢/١٠٣  
  احلسابات القومية    

  :اللجنة اإلحصائيةإن   
رحبـــت بتقريـــر الفريـــق العامـــل املـــشترك بـــني األمانـــات املعـــين باحلـــسابات    )أ(  
   وأثنت على عمله؛)٥(القومية

 )٦(٢٠٠٨رحبت بنشر النسخة اإلنكليزية من نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                )ب(  
  وتوزيعها على الدول األعضاء؛ 

ــة لعــام      )ج(    إىل ٢٠٠٨أشــادت بالتقــدم احملــرز يف ترمجــة نظــام احلــسابات القومي
ــة لألمــم املتحــدة، وأعربــت عــن تقــديرها       الــشديدلغــات أخــرى، مبــا يف ذلــك اللغــات الرمسي

  للمؤسسات املشاركة يف عملية الترمجة؛
أيدت الوالية املقترحة للفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين باحلـسابات              )د(  

وإدارهتمــا، وطلبــت إىل الفريــق القوميــة وفريــق اخلــرباء االستــشاري املعــين باحلــسابات القوميــة 
ــي      ــواردة يف جــدول األعمــال البحث ــام  لالعامــل عــرض القــضايا ال ــة لع  نظــام احلــسابات القومي

على فريق اخلـرباء االستـشاري حـسب الـضرورة وفقـا إلجـراءات التحـديث،                وتنفيذه   ٢٠٠٨
اإلحـصائي  جملتمـع   من ا بغية ضمان مشاركة واسعة النطاق      فريق اخلرباء االستشاري    نظر فيها   يل

نبعاثـات وفقـا خلطـط حتديـد سـقف          االسيما معاجلة رخص إطـالق       هذه القضايا، ال  يف  العاملي  
  اإلصدار وجتارة االنبعاثات وخدمات الوساطة املالية احملتسبة على حنو غري مباشر؛ 

طلبــت إىل الفريــق العامــل أن ينظــر، بالتــشاور مــع فريــق اخلــرباء االستــشاري    )هـ(  
يف  بـشأن إدمـاج مـسامهة القطـاع غـري الرمسـي              وضـع توجيهـات    القوميـة، يف     املعين باحلسابات 

ــاتج احمللــي اإلمجــايل، اسوضــع قيــ ــشية،     واف للن  وبــشأن املــسائل املتعلقــة بقطــاع األســر املعي
 وبشأن مسائل الرفـاه كمـا جتلـت يف       ،ذلك اجلوانب اخلاصة بتوزيع دخل األسر املعيشية       يف مبا

ر عـن اللجنـة املعنيـة بقيـاس األداء االقتـصادي والتقـدم االجتمـاعي           الـصاد  ستيغليتزنتائج تقرير   
املـسائل املتعلقـة بـالبحوث    وغريه من التقـارير الوطنيـة والدوليـة يف هـذا الـشأن، وبـشأن قيـاس          

جتميـع  بـشأن   إعداد حسابات قومية فـصلية، و     وبشأن  قياس اخلدمات املالية،    بشأن   و والتطوير،

__________ 
  )٥(  E/CN.3/2011/6.  
  .E.08.XVII.29رات األمم املتحدة، رقم املبيع منشو  )٦(  
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لــــي اإلمجــــايل، وتقــــدمي تقريــــر عــــن النتــــائج إىل اللجنــــة يف النــــاتج احمليف عناصــــر اإلنفــــاق 
  املناسب؛  الوقت

االقتراح املقدم من الفريق العامل لرصد التقدم احملرز يف تنفيـذ           ب أحاطت علما   )و(  
 وطلبـت إىل الفريـق العامـل إبـداء املرونـة يف تنفيـذ نظـام                 ،٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام     

  ؛٢٠٠٨احلسابات القومية لعام 
رحبت بتخصيص صفحة على املوقع اإللكتـروين للفريـق العامـل لتنفيـذ نظـام           )ز(  

عنـد التحـول إىل نظـام       البلـدان خلرباهتـا      من أجل تسهيل تبـادل       ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام    
 للتـصنيف الـصناعي الـدويل      ٤اعتمـاد التنقـيح     ويف الوقت ذاتـه      ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام    

  لتصنيف املركزي للمنتجات؛ ل٢والصيغة ة االقتصادية جلميع األنشطاملوحد 
جتــارب الــدول األعــضاء والــصعوبات الــيت تواجههــا يف تنفيــذ نظــام الحظــت   )ح(  

، واعترفــت باحلاجــة إىل بنــاء القــدرات مــن خــالل املــساعدة   ٢٠٠٨احلــسابات القوميــة لعــام 
  التقنية والتدريب؛

إحــصاءات دليــل اســب مــن حتــديث أشــارت إىل أمهيــة االنتــهاء يف الوقــت املن  )ط(  
ونظـام احلـسابات القوميـة    املاليـة احلكوميـة    تتسىن املواءمـة بـني إحـصاءات     ياملالية احلكومية ك  

  ؛٢٠٠٨لعام 
تنفيــذ نظــام الالزمــة لتدريبيــة الطلبــت إنــشاء قاعــدة معــارف خمصــصة للمــواد   )ي(  

  تنفيذ؛وإجراءات الاألولية بيانات ال تشمل ،٢٠٠٨قومية لعام السابات احل
أكــدت مــن جديــد اتبــاع هنــج مكــون مــن ثــالث مراحــل لالنتقــال إىل نظــام     )ك(  

املرونـة يف األفـق الـزمين     تـوخي   ، لكنها أعربت عـن احلاجـة إىل         ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام    
ــة لعــام    ــذ نظــام احلــسابات القومي  مــن قبــل الــدول األعــضاء، مــع مراعــاة   ٢٠٠٨الــالزم لتنفي

  ر مبراحل خمتلفة من التنمية؛ احتياجات البلدان اليت مت
أصدقاء الرئيس املعين بالعوامل اليت أعاقت تنفيذ نظـام احلـسابات           فريق  حثت    )ل(  

 علــى إجنــاز عملــه يف أقــرب وقــت ممكــن، مــع مراعــاة الربنــامج التنفيــذي ١٩٩٣القوميــة لعــام 
لـدول األعـضاء     والعقبـات الـيت تواجههـا ا       ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام    املعين ب للفريق العامل   

  ؛٢٠٠٨يف االنتقال إىل نظام احلسابات القومية لعام 
أعربت عن تقـديرها لألنـشطة الـيت تـضطلع هبـا املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة                    )م(  

، ال سـيما اسـتراتيجيات التنفيـذ اإلقليميـة،     ٢٠٠٨لتيسري تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام           
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ا الغـرض،   خرى على ختصيص مزيد من املـوارد هلـذ        وحثت هذه املؤسسات واجلهات املاحنة األ     
  ؛ القوميةمستشارين معنيني باحلسابات /مبا يف ذلك تعيني خرباء

وطنيـة لتنفيـذ نظـام      الشددت على أمهية قيـام الـدول األعـضاء بوضـع براجمهـا                )ن(  
 وإحـــــصاءات داعمـــــة تتمـــــشى مـــــع بـــــرامج التنفيـــــذ  ٢٠٠٨احلـــــسابات القوميـــــة لعـــــام 

  ية؛ والعامل اإلقليمية
ــة      )س(   ــكال املختلفـ ــا باألشـ ــت علمـ ــستخدمها  أحاطـ ــيت تـ ــة  الـ ــات الدوليـ املنظمـ

 وطلبـت إىل الفريـق العامـل النظـر يف هـذه             ،بيانـات احلـسابات القوميـة     عـن   لإلبالغ  واإلقليمية  
  . املسألة بغية اقتراح صيغة موحدة لإلبالغ وتقدمي تقارير عن ذلك إىل اللجنة

  
    ٤٢/١٠٤  
  االقتصادية واحملاسبة البيئية     

  :اللجنة اإلحصائيةإن   
أثنــت علــى التقــدم الــذي أحرزتــه جلنــة خــرباء األمــم املتحــدة املعنيــة باحملاســبة   )أ(  
 يف عملــها، والحظــت مــع التقــدير أن العمــل علــى تنقــيح نظــام احملاســبة )٧(االقتــصاديةوالبيئيــة 
  م رغم ضيق الوقت؛ياالقتصادية يسري بشكل سلوالبيئية 

إىل وضـــع الـــيت اتـــسمت بالـــشافية والراميـــة عـــن تقـــديرها للعمليـــة أعربـــت   )ب(  
عليهــا بــشأن البنــود املدرجــة يف قائمــة مــسائل اجمللــد األول مــن نظــام احملاســبة متفــق توصــيات 

العــاملي الــذي يــؤدي إىل التعــاون مــع خمتلــف األطــراف  ســيما التــشاور  ال،البيئيــة واالقتــصادية
  ؛ةلوطني اة اإلحصائياملنظومةاملؤثرة داخل 

ــد األول مــن نظــام        )ج(   ــد علــى احلاجــة امللحــة الســتكمال اجملل أكــدت مــن جدي
احملاسبة البيئية واالقتصادية يف الوقـت املناسـب لتقدميـه إىل اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا الثالثـة                    

يف أقـرب    وبـشكل خـاص      ،الفـصول مـشاريع    وحثـت اللجنـة علـى التـشاور بـشأن            ،واألربعني
  ائل االتساق اليت قد تنشأ أثناء صياغة اجمللد األول؛بشأن مسوقت ممكن 

ــالبنود املدرجــة يف قائمــة مــسائل اجمللــد      )د(   أحاطــت علمــا بالتوصــيات املتعلقــة ب
ــارت إىل  ــزال    األول، وأشـ ــسائل ال تـ ــدى املـ ــسبة إلحـ ــه بالنـ ــة  أنـ ــة جاريـ ــشاورات العامليـ  ،املـ

يلها عـن طريـق التـشاور املـستمر         زال يتعني حبـث تفاصـ      بالنسبة لبعض املسائل األخرى ما     وأنه
  االقتصادية؛وفصول اجمللد األول املنقح من نظام احملاسبة البيئية مشاريع مع البلدان من خالل 

__________ 
 .E/CN.3/2011/7انظر   )٧(  
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يف تعزيــز نظـام احملاســبة  بــصورة فعالـة  حثـت الــدول األعـضاء علــى املـشاركة      )هـ(  
لبيئـة واالقتـصاد يف احملافـل       االقتصادية باعتباره اإلطار اإلحصائي لتقييم الـروابط بـني ا          - البيئية

  ؛)٢٠ +ريو  (٢٠١٢الدولية، ال سيما مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية لعام 
طلبت إىل اللجنـة أن تـضع بالتـشاور مـع الـدول األعـضاء واللجـان اإلقليميـة                     )و(  

  .عضاء اتباعهاخطة لتنفيذ نظام احملاسبة وحتديد األولويات املناسبة اليت ينبغي على الدول األ
  

    ٤٢/١٠٥  
  إحصاءات الطاقة    

  :اللجنة اإلحصائيةإن   
، وأشـارت   )٨(إحـصاءات الطاقـة   األمـني العـام عـن       رحبت مع التقـدير بتقريـر         )أ(  

إىل أن العمل الذي مت إجنازه بشأن التوصيات الدولية إلحـصاءات الطاقـة يعكـس تعاونـا فعـاال             
  لبلدان؛بني خمتلف الوكاالت وجمموعات اخلرباء وا

  اعتمدت التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة؛  )ب(  
  أيدت العناصر الرئيسية لربنامج التنفيذ املقترح؛  )ج(  
ــات،     وضــع طلبــت النظــر يف    )د(   ــصادر البيان ــشأن م ــة واضــحة ب ــادئ توجيهي مب
يف جمموعـة أكـرب مـن       اليت ميكن تطبيقهـا     استخدام البيانات اإلدارية وأفضل املمارسات      وبشأن  

للقــائمني علــى جتميــع إحــصاءات الطاقــة، الــذي ســيتم وضــعه  يف إطــار الــدليل املزمــع ،بلــدانال
  . إعداده من خالل مشاورات كافية مع الدول األعضاء واملؤسسات ذات الصلة

  
    ٤٢/١٠٦  
  اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة     

  :اللجنة اإلحصائيةإن   
ع مبــادئ توجيهيــة عمليــة أعربــت عــن تقــديرها ألصــدقاء الــرئيس علــى وضــ   )أ(  

تكاملة بغيـة زيـادة جتـانس واتـساق اإلحـصاءات االقتـصادية، وعلـى         املقتصادية  االإلحصاءات  ل

__________ 
  )٨(  E/CN.3/2011/8.  
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ــاملي إجــــراء مــــشاورات  ــة   علــــى الــــصعيد العــ ــة مــــن خــــالل آليــ  بــــشأن املبــــادئ التوجيهيــ
  ؛)٩(للمراجعة شفافة

ــشامل     )ب(   ــة ال ــادئ التوجيهي ــرئ ،رحبــت مبــشروع املب يس  وطلبــت إىل أصــدقاء ال
أثنــاء التــشاور علــى الــصعيد إعــداد الــصيغة النهائيــة للوثيقــة مــع مراعــاة االقتراحــات الــيت تــرد  

  والتعليقات اليت تقدمها اللجنة؛العاملي 
النهائية مزيدا مـن املوضـوعات      يف صيغتها   طلبت أن تتناول املبادئ التوجيهية        )ج(  

اســتخدام املــصادر (األوليــة البيانــات اهلامــة الــيت أثارهتــا اللجنــة مثــل مــسائل اإلدارة، وتكامــل  
، وإدمـــاج الدراســـات االستقـــصائية لألســـر املعيـــشية واملؤســـسات )اإلداريــة وبيانـــات املـــسح 

وأطرهــا، وتكامــل الــصناعات ذات الــصلة وغريهــا مــن اجملــاالت مثــل اإلحــصاءات الزراعيــة،   
  واملواضيع اإلضافية األخرى اليت يتم اقتراحها يف التعليقات؛

مبـادئ توجيهيـة عمليـة بـشأن إطـار تنفيـذ       النهائيـة   أن تتـضمن الوثيقـة       طلبت  )د(  
دمج اإلحصاءات االقتصادية، وأن تنص أيضا على حتديد أولويات وتسلسل جمـاالت التكامـل              

  بغية مساعدة البلدان يف تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية؛ 
ــة علــى أن تقــدم ألصــدقاء      )هـ(   ــدول األعــضاء واملنظمــات املعني ــرئيس حثــت ال  ال

 بشأن خمتلف املواضـيع الـيت اقترحـت مـن أجـل             ، كلما أمكن  ،نصوصا حمددة و دراسات حالة    
  ؛النهائية تدرج مسامهاهتا يف الوثيقة يحتسني املبادئ التوجيهية ك

طلبــت إىل شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة عمــل بوابــة للمعــارف علــى    )و(  
ن وضـع املبـادئ التوجيهيـة مـن أجـل تـوفري منفـذ        حىت بعد االنتهاء م   وتعهدها  شبكة اإلنترنت   

جملموعــة واســعة ومتنوعــة مــن دراســات احلالــة واملــواد اإلعالميــة ذات الــصلة بإدمــاج    موحــد 
ــنظم ا     ــى كــل مــن ال ــا عل ــصادية ميكــن تطبيقه ــة إلاإلحــصاءات االقت ــة والنامي  ،حــصائية املتقدم

الـة املتعلقـة هبـا مـن أجـل        وشجعت الدول األعضاء على إتاحة اخلربات القطريـة ودراسـات احل          
  .نهائية للمبادئ التوجيهية والبوابةالصيغة الوضع 

  

__________ 
  .E/CN.3/2011/10انظر   )٩(  
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    ٤٢/١٠٧  
  املؤشرات االقتصادية القصرية األجل    

  :اللجنة اإلحصائيةإن   
 وأشــادت ،)١٠(رحبــت بتقريــر األمــني العــام عــن املؤشــرات القــصرية األجــل     )أ(  

ات باالشــتراك مــع املكتــب اإلحــصائي   شــعبة اإلحــصاءاضــطلعت هبــاباملبــادرة املــشتركة الــيت 
للجماعــات األوروبيــة وبالتعــاون الوثيــق مــع هيئــة إحــصاءات كنــدا وهيئــة إحــصاءات هولنــدا  
ــصاءات      ــشأن اإلحـ ــامج بـ ــراح برنـ ــي القتـ ــاد الروسـ ــة يف االحتـ ــصاءات احلكوميـ ــرة اإلحـ ودائـ

دوليـة  االقتصادية القصرية األجل على أساس التوصـيات الـصادرة عـن ثـالث حلقـات دراسـية                  
  كاستجابة منسقة لألزمة االقتصادية واملالية؛

ــامج العمــل املقتــرح لإلحــصاءات القــصرية األجــل املتعلقــة       )ب(   وافقــت علــى برن
بالتقديرات السريعة، واملؤشرات املركبة للدورات االقتصادية، والدراسات االستقصائية املعنيـة          

  يكل اإلداري املقترح؛ بالتوجهات، ومناذج البيانات واملؤشرات التحليلية واهل
احلــسابات القوميــة، والنظــام اإلحــصائي الــوطين مقتــضيات طلبــت أن تؤخــذ   )ج(  

وغريهــا مــن الترتيبــات اإلداريــة الوطنيــة يف االعتبــار عنــد تنفيــذ برنــامج العمــل، وطلبــت أيــضا 
  ؛األوليةإيالء االهتمام الواجب ملسألة حتسني البيانات 

إنشاء مراكز بيانات مركزيـة وطنيـة باسـتخدام         شجعت الدول األعضاء على       )د(  
معايري تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية علـى أسـاس طـوعي وفقـا لنمـوذج البيانـات              
املقترح واملقبول دوليا لضمان املواءمة مع املبادئ التوجيهية الدولية، مع اإلعـراب عـن احلاجـة                

ضاء وإبــداء املرونــة يف اإلطــار الــزمين احملــدد  إىل إجــراء مزيــد مــن املــشاورات مــع الــدول األعــ 
  إلنشاء مراكز البيانات هذه؛

الحظت العمل الذي قامت به املؤسـسات الدوليـة واإلقليميـة يف جمـال تقـدمي                  )هـ(  
املشورة بشأن جتميع املؤشـرات االقتـصادية القـصرية األجـل، وحثـت شـعبة اإلحـصاءات علـى          

سسات عنـد إعـداد برنـامج عـن اإلحـصاءات االقتـصادية             التعاون الوثيق يف عملها مع هذه املؤ      
  القصرية األجل لغرض تنسيق املمارسات؛ 

ــة       )و(   ــة املتعلقـ ــات العامليـ ــشاركة يف التقييمـ ــى املـ ــضاء علـ ــدول األعـ ــجعت الـ شـ
بالتقديرات السريعة واملؤشرات املركبـة للـدورات االقتـصادية، وعلـى تقـدمي ممارسـاهتا املتعلقـة                 

__________ 
  )١٠(  E/CN.3/2011/11.  
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ــع واســتخدام امل  ــدة      بتجمي ــا يف قاع ــشعبة إلدراجه ــصرية األجــل إىل ال ــصادية الق ؤشــرات االقت
  عارف املتعلقة باإلحصاءات االقتصادية على املوقع اإللكتروين للشعبة؛امل

طلبت إىل شعبة اإلحصاءات تعيني مستشار أقاليمي ملساعدة البلدان يف جمـال              )ز(  
رية األجل والعمل بشكل وثيق مـع       التدريب وبناء القدرات للربنامج الدويل لإلحصاءات القص      

  اللجان اإلقليمية يف هذا اجملال؛
طلبــت إىل الــشعبة أن تقــدم تقريــرا إىل اللجنــة، يف الوقــت املناســب، يتــضمن    )ح(  

برنامج عمل مفصال عن اإلحـصاءات االقتـصادية القـصرية األجـل يـسلط الـضوء علـى املـوارد                    
   .الالزمة للربنامج والقيود اليت حتد من تنفيذه

  
    ٤٢/١٠٨  
  برنامج املقارنات الدولية    

  :اللجنة اإلحصائيةإن   
 والحظــت ،)١١(رحبــت بتقريــر البنــك الــدويل عــن برنــامج املقارنــات الدوليــة  )أ(  

  بارتياح التقدم الذي أحرز حىت اآلن؛ 
ــسابق للمجلــس        )ب(   ــرئيس ال ــرويج، ال ــة إحــصاءات الن ــديرها هليئ أعربــت عــن تق

مــة الــيت قدمتــها والعمــل الــذي اضــطلعت بــه، ورحبــت بايطاليــا  يِّالتنفيــذي علــى اخلــدمات الق
  الرئيس اجلديد للمجلس التنفيذي؛ 

أعربت أيـضا عـن تقـديرها جلميـع الـشركاء الـذين دعمـوا برنـامج املقارنـات                     )ج(  
ن علـى مـا قـدموه مـن تـدريب إضـايف فـضال عـن الـدعم                   ون اإلقليميـ  و وخاصـة املنـسق    ،الدولية
  للبلدان؛  املايل

حثــت اجمللــس التنفيــذي واملكتــب العــاملي ووحــدات التنــسيق اإلقليميــة يف          )د(  
برنــامج املقارنــات الدوليــة علــى مواصــلة إجــراء مــشاورات نــشطة مــع الــدول األعــضاء بــشأن  
منهجيــة برنــامج املقارنــات الدوليــة، ال ســيما يف عمليــة الــربط العامليــة وفيمــا يتعلــق باســتخدام 

 وحثت أيضا برنامج املقارنـات الدوليـة علـى التنـسيق            ،وحوسبتهابيانات تعادل القوة الشرائية     
مــع الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة بــشأن القــضايا املتعلقــة     

  ؛ قوميةباستخدام نظام احلسابات ال

__________ 
  )١١(  E/CN.3/2011/12.  
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بيانــات مفــصلة لــدعم وتعزيــز إصــدار حثـت اجمللــس التنفيــذي علــى النظــر يف    )هـ(  
البيانــات الــيت حتتــرم قــوانني اإلحــصاءات يف   إصــدار يانــات مبــا يتفــق مــع سياســة   اســتخدام الب

البلــدان، وتــشجيع اإلفــصاح عــن البيانــات الوصــفية ذات الــصلة للمــساعدة يف تفــسري وتقيــيم   
  ؛جودة البيانات

ــن     أشــارت إىل   )و(   ــا م ــصائية لألســعار وغريه ــل الدراســة االستق احلاجــة إىل متوي
 الدوليــة ذات الــصلة، ال ســيما املتعلقــة بــربامج بنــاء القــدرات علــى   أنــشطة برنــامج املقارنــات

استخدام نتائج برنامج املقارنات الدوليـة يف البلـدان الناميـة، وحثـت الـشركاء يف التنميـة علـى                   
  وضع ذلك يف االعتبار عند ختصيص أموال التنمية؛ 

ان ال ســيما  هائلــة علــى البلــد أقــرت بــأن برنــامج املقارنــات الدوليــة لــه آثــار    )ز(  
يتعلــق بتطــوير قــدراهتا علــى مجــع وحوســبة بيانــات األســعار وجتميــع احلــسابات القوميــة،  فيمـا 

  .وحثت البنك الدويل على اختاذ خطوات إضافية ملساعدة البلدان يف هذا الصدد
  

    ٤٢/١٠٩  
  املؤشرات اإلمنائية    

  :إن اللجنة اإلحصائية  
، )١٢(رصد األهداف اإلمنائية لأللفيـة    رحبت بتقرير األمني العام عن مؤشرات         )أ(  

وأعربت عـن تقـديرها للفريـق املـشترك بـني الوكـاالت واخلـرباء والـشعبة اإلحـصائية يف األمـم                      
املتحدة ملـا قـاموا بـه مـن رصـد فعـال للتقـدم احملـرز بـشأن مؤشـرات حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة                           

 الـــصعيدين الـــوطين لأللفيـــة، وتـــوفري التـــدريب للبلـــدان بـــشأن رصـــد تلـــك املؤشـــرات علـــى 
  الوطين؛ ودون

أشادت بالتقدم احملرز يف جمايل تعزيز احلـوار بـني البلـدان والوكـاالت الدوليـة                  )ب(  
وحل حاالت عدم االتساق يف مصادر البيانات منذ أثـارت اللجنـة اإلحـصائية مـسألة حـاالت       

يانــات الدوليـة املتعلقــة  التـضارب بـني البيانــات الوطنيـة املتعلقــة باألهـداف اإلمنائيــة لأللفيـة والب     
  بتلك األهداف ألول مرة يف دورهتا السادسة والثالثني؛

أشــارت إىل التحــسينات الــيت متــت يف جمــال تــوافر البيانــات مــن أجــل رصــد      )ج(  
حتقيـق األهـداف اإلمنائيــة لأللفيـة، يف حــني الحظـت أنــه ال ميكـن للبلــدان الوصـول إىل ملكيــة       

ائيـة لأللفيــة ملكيـة كاملـة إال عــن طريـق حتــسني التنـسيق بــني      البيانـات املتعلقـة باألهــداف اإلمن  
__________ 

  )١٢(  E/CN.3/2011/13.  
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النظم اإلحصائية الوطنية والدولية، وتوفري التدريب الوطين والدويل لتعزيـز القـدرة علـى حتليـل                
  البيانات، وتبادل أفضل املمارسات؛

طلبت من الشعبة اإلحـصائية بـاألمم املتحـدة إنـشاء فريـق مـن اخلـرباء لتقـدمي                     )د(  
ــسا عدة، بنــاء علــى طلــب مــن البلــدان، لتــسوية مــسائل حمــددة تتــصل بالبيانــات املتعلقــة          امل

  باألهداف اإلمنائية لأللفية؛
ــى مواصــلة        )هـ(   ــم املتحــدة عل ــد شــجعت شــعبة اإلحــصاءات يف األم ــع تعه املوق

الشبكي وقاعدة البيانات املتعلقني باألهداف اإلمنائية لأللفيـة، وحتـسني وظائفهمـا، وإتاحتـهما              
  ميع اللغات الرمسية؛جب

الحظــت بــطء التقــدم احملــرز يف تــوافر البيانــات واتــساقها بالنــسبة ملؤشــرات      )و(  
معينة يف قاعدة بيانات مؤشرات حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وشـجعت مجيـع الوكـاالت                 

  الدولية ملعاجلة هذه املسألة عند حتديد األولويات يف براجمها لبناء القدرات؛
دت تأييدها التام للمضي قدما يف العمل الـذي يـضطلع بـه الفريـق املـشترك                  أب  )ز(  

ــرة       ــرح يف الفق ــى النحــو املقت ــني الوكــاالت واخلــرباء، عل ــا   ٣٠ب ــر األمــني الع ــن تقري ، )١٢(م م
  الوطين ودون الوطين؛على الصعيدين ذلك توفري مزيد من التدريب على الرصد  يف مبا

قدم تقريـرا عـن التقـدم       الوكاالت واخلرباء أن ي   شترك بني   طلبت إىل الفريق امل     )ح(  
  .احملرز إىل اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني

  
    ٤٢/١١٠  
  إحصاءات التنمية البشرية    

  :إن اللجنة اإلحصائية  
، )١٣(رحبت بتقرير مكتب اللجنة اإلحـصائية عـن إحـصاءات التنميـة البـشرية              )أ(  

  ييدها بشكل كامل؛ عن اتفاقها التام مع توصياته وتأربتوأع
ــالأحاطــت علمــا   )ب(   ــا واملغــرب عــن   املقــدم مــن تقرير ب الربازيــل وجنــوب أفريقي

، وأعربـت  )١٤(شواغل الدول األعضاء بشأن املؤشـرات الـصادرة عـن وكـاالت األمـم املتحـدة               

__________ 
  )١٣(  E/CN.3/2011/14.  
  )١٤(  E/CN.3/2011/16.  
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عن تأييدها التام هلذه الشواغل اليت أُعرب عنها يف التقرير، وعن دعمهـا القـوي لالسـتنتاجات                 
   منه؛٢٥ يف الفقرة الواردة

أحاطت علمـا بتقريـر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي عـن إحـصاءات التنميـة                     )ج(  
 ووثــائق النبــذة اإلضــافية غــري الرمسيــة، ورحبــت بــاجلهود الــيت بــذهلا برنــامج األمــم )١٥(البــشرية

  املتحدة اإلمنائي لتقدمي تفسريات ملوقفه؛
ة هامة تستنري هبا املناقشات بشأن التنميـة         وثيق تقرير التنمية البشرية  أقرت بأن     )د(  

الوطنية والدولية، وأعربت لذلك عن قلق شديد بشأن املصادر والطرق اإلحصائية املـستخدمة             
  يف تقرير التنمية البشرية؛

 تقريـر التنميـة البـشرية   أعربت عن أسف عميق واستياء شديد مـن أن مكتـب            )هـ(  
ء املعــين مبؤشــر التنميــة البــشرية فيمــا يتعلــق  بــشكل كــاف لتوصــيات فريــق اخلــربا يــستجب مل 

بنوعية البيانات املتعلقة باملؤشرات املختارة ومدى توافرها، واستخدام بيانات من مـصادر غـري           
رمسيــة، واحلاجــة إىل إجــراء مــشاورات مستفيــضة مــع اجملتمــع اإلحــصائي العــاملي قبــل صــدور   

  :سائل التالية، وأشارت أيضا يف هذا السياق إىل امل٢٠١٠تقرير عام 
 علــى أســاس عــدم تقريــر التنميــة البــشريةحــذف بعــض البلــدان مــن    ‘١’    

وجود بيانات وعدم إبـالغ املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة لتلـك البلـدان بقـرار                 
  حذفها قبل اختاذه؛

تقريــر التنميــة وجــود حــاالت تــضارب بــني البيانــات الــيت وردت يف   ‘٢’    
ــشرية ــات املتاحــة مــن مــصاد  الب ــة، فــضال عــن وجــود حــاالت    والبيان ر وطني

  تضارب فيما بني البيانات اليت نشرهتا خمتلف وكاالت األمم املتحدة؛
ؤكــد اللجنــة أنــه يف نــات غــري رمسيــة، ويف هــذه احلالــة ت اســتخدام بيا  ‘٣’    

حال عدم توافر بيانات رمسية، ال ينبغي اسـتخدام بيانـات غـري رمسيـة إال بعـد              
ــع مكاتــب اإلحــصاء الو   ــشاور م ــع     الت ــات، م ــة البيان ــشأن جــودة ودق ــة ب طني

  ضرورة توفري شرح مفصل للمصادر واملنهجيات املستخدمة؛
شددت على ارتباط املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسيـة واملبـادئ احلاكمـة          )و(  

لألنشطة اإلحـصائية الدوليـة باملـسألة املطروحـة، وحثـت برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى                     
بادئ واألخذ هبا، ويف هذا السياق، شجعت برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،      استعراض هذه امل  

__________ 
  )١٥(  E/CN.3/2011/15.  
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مــن أجــل حتــسني التنــسيق، علــى االضــطالع بــدور نــشط يف منتــديات مــن قبيــل جلنــة تنــسيق   
  ؛ة اإلحصائيةاألنشط

 تقريـر التنميـة البـشرية     أقرت بأنه يف حني يندرج اختيار موضـوع ومؤشـرات             )ز(  
 املتحــدة اإلمنــائي، فــإن مــسألة جــودة البيانــات وكفايتــها تقــع  ضــمن اختــصاص برنــامج األمــم

 كمـا أن  ،ضمن اختصاص اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة نيابة عن النظـام اإلحـصائي العـاملي           
  التشاور املسبق أمر ضروري؛

ــى احلاجــة إىل أن     )ح(   ــوخى أكــدت جمــدداً عل ــائي   يت ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم برن
، ودعـت إىل التـشاور      تقرير التنمية البـشرية   ساليب عمله اإلحصائي إلعداد     الشفافية التامة يف أ   

  مع مجيع األطراف املعنية؛
ؤشـر التنميـة البـشرية الـذي        املعـين مب  شددت على الدور املستمر لفريق اخلرباء         )ط(  
ر يف املــسائل الناشـــئة عـــن  اللجنـــة اإلحــصائية وكلفتـــه مبواصـــلة العمــل وإعـــادة النظـــ  أنــشأته  
  ؛)٣(األول تقريرها

  :طلبت إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي االضطالع مبا يلي  )ي(  
ــة اإلحــصائية عــن        ‘١’     ــة أشــهر، إىل اللجن ــر، يف غــضون ثالث ــدمي تقري تق

  ؛املقررالقضايا اليت أثريت يف هذا 
 لتقريـــر التنميـــةوضـــع جـــدول زمـــين ملختلـــف املراحـــل التحـــضريية    ‘٢’    

وكـاالت   علـى املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة أو        ، وتوزيع هذا اجلدول     البشرية
ــصائية      ــات اإلحـ ــن مـــصادر البيانـ ــا عـ ــتم إبالغهـ ــة، حبيـــث يـ التنـــسيق الوطنيـ
واألســاليب اإلحــصائية املــستخدمة يف التقريــر، وعــن طــرق معاجلــة الــشواغل  

  احملتملة وتسهيل حلها؛
التــشاور املــسبق مــع الــدول األعــضاء عنــد إعــادة النظــر يف البيانــات     ‘٣’    

  ؛البشرية تقرير التنمية استخدامها يف املقررإلحصائية الالزمة للمؤشرات ا
وضع خطة للتواصل مع املكاتب اإلحصائية الوطنية بـشأن اسـتخدام             ‘٤’    

 يف حـــاالت عـــدم تـــوفر بيانـــات البيانـــات الوطنيـــة غـــري الرمسيـــة وكفايتـــها، 
  رمسية؛ وطنية

 القيام بـدور مركـزي ملـساعدة    حثت الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة على      )ك(  
ــساقها مــع املنظمــات        ــات وات ــضارب يف البيان ــدول األعــضاء يف معاجلــة مــسائل حــاالت الت ال
الدولية، مع إيالء اهتمام خاص ملسائل اتساق البيانـات الـيت تنـشرها وكـاالت األمـم املتحـدة،            
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ألمـم املتحـدة    وأكدت يف هذا السياق على احلاجـة إىل وجـود وكالـة موثـوق هبـا يف منظومـة ا                   
لتضطلع بتنسيق األنشطة اإلحصائية، وطلبت إىل السلطات املختصة باألمم املتحدة اسـتعراض             

قدم تقريرا بشأن هـذه املـسألة إىل        اإلحصائية يف األمم املتحدة أن ت     الوضع، وطلبت إىل الشعبة     
  .اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني

  
    ٤٢/١١١  
  حصاءات الرمسيةتنفيذ املبادئ األساسية لإل    

  :إن اللجنة اإلحصائية  
اعترفــت متامــا باألمهيــة احلامســة املــستمرة للمبــادئ األساســية لإلحــصاءات          )أ(  
، ورحبـــت بتبـــادل اخلـــربات فيمـــا بـــني البلـــدان، وبـــإدراج املبـــادئ األساســـية يف  )١٦(الرمسيـــة

  التشريعات واملواثيق واإلعالنات العامة املتعلقة باإلحصاء؛
املبــادئ األساســية ال تــزال صــاحلة اليــوم كمــا كانــت يف املاضــي، ن أقــرت بــأ  )ب(  

  وأنه ال ضرورة يف الوقت الراهن ملراجعة املبادئ العشرة ذاهتا؛
أوصت، مع ذلك، بـأن تـسهل الـشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة تـشكيل                     )ج(  

يثها حبيـث تأخـذ     أصدقاء الرئيس ليضطلع مبراجعة لغة ديباجة املبادئ األساسـية وحتـد          من  فريق  
يف االعتبار التطورات اجلديدة الـيت طـرأت منـذ الوقـت الـذي صـيغت فيـه املبـادئ ألول مـرة،                       
وتقيــيم كيفيــة إمكانيــة إعــادة إنفاذهــا، ووضــع دليــل عملــي لتطبيــق املبــادئ يــشمل التطــورات 

ــدة    ــات اجليـ ــدة واملمارسـ ــدى اجلديـ ــي     لـ ــن منتجـ ــا مـ ــة، وغريهـ ــصائية الوطنيـ ــب اإلحـ املكاتـ
  ات ومستخدميها؛اإلحصاء
أوصت بأن يستكمل فريق أصدقاء الرئيس عمله بالتشاور الكامل مع الـدول              )د(  
، يف الوقـــت املناســـب لالحتفـــال ٢٠١٤ وأن ُيقـــدم تقريـــرا إىل اللجنـــة قبـــل عـــام  ،األعـــضاء

  بالذكرى العشرين لوضع املبادئ األساسية؛
يــق الــدول  إجــراء استعراضــات دوريــة حلالــة تطب   استــصواب وافقــت علــى    )هـ(  

األعـــضاء هلـــذه املبـــادئ، وطلبـــت إىل الـــشعبة اإلحـــصائية يف األمـــم املتحـــدة أن جتـــري هـــذا  
  ؛٢٠١٤تقدم تقريرا عن النتائج إىل اللجنة قبل عام أن االستعراض و

__________ 
  )١٦(  E/CN.3/2011/17.  
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شجعت على إجراء تقييمات إقليمية حلالة تطبيق املبـادئ األساسـية، وطلبـت               )و(  
ــشعبة اإلحــصائية يف األمــم ا   ــة واملنظمــات األخــرى ذات   أن تقــوم ال ملتحــدة واللجــان اإلقليمي

  الصلة بتقدمي الدعم إىل الدول األعضاء اليت تطبق هذه املبادئ؛
ــادئ         )ز(   ــذه املب ــنص ه ــم املتحــدة ب ــشعبة اإلحــصائية يف األم ــدم ال ــت أن تتق طلب

ــة العامــة واجمللــس االقتــصادي      ــم، إىل اجلمعي ــها املنقحــة علــى حنــو مالئ  األساســية، مــع ديباجت
، وأن تقـوم الـشعبة كـذلك بتـسهيل االعتـراف            ٢٠١٤واالجتماعي متهيـدا إلقرارهـا قبـل عـام          

  باملبادئ األساسية وإقرارها على أعلى مستوى سياسي وطين من خالل الوسائل املالئمة؛
شجعت على الترويج على نطاق واسع للمبادئ األساسية وااللتزام هبـا لكـي               )ح(  

  . فوائد هذه املبادئيفهم أصحاب املصاحل املعنيني
  

    ٤٢/١١٢  
  بناء القدرات اإلحصائية     

  :إن اللجنة اإلحصائية  
  ؛)١٧(رحبت بتقرير األمني العام عن بناء القدرات اإلحصائية  )أ(  
أعربت عن تقديرها العميق للشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة علـى العمـل                  )ب(  

  لدان النامية؛الذي أُجنز بشأن بناء القدرات اإلحصائية يف الب
طلبت أن تضطلع الشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة بتعزيـز مـشاوراهتا مـع                   )ج(  

   التدريبية؛االدول األعضاء من أجل حتديد ما يستجد من احتياجاهت
ــة القــدرات اإلحــصائية متــس الكــثري مــن الــشركاء الــوطنيني     أ  )د(   قــرت بــأن تنمي

  ر يف بذل هذه اجلهود وتنسيقها؛والدوليني، وشجعت مجيع الشركاء على التآز
ــة العمــل الــذي أجنــزه معهــد األمــم املتحــدة اإلحــصائي آلســيا       )هـ(   اعترفــت بأمهي

واحملـــيط اهلـــادئ وغـــريه مـــن مراكـــز التـــدريب الوطنيـــة واإلقليميـــة، وأعربـــت عـــن تقـــديرها  
  للحكومات املعنية على دعمها، وشجعت مراكز التدريب على مواصلة تنسيق أنشطتها؛

الحظت مع التقدير العروض اليت تقدم هبا عـدد متزايـد مـن البلـدان ملـساعدة                   )و(  
  بلدان أخرى لتعزيز قدراهتا اإلحصائية، وشجعت على االستمرار يف هذا االجتاه؛

__________ 
  )١٧(  E/CN.3/2011/18.  
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 بـشأن اسـتراتيجية تنميـة القـدرات اإلحـصائية           مناسبة احتفاليـة  رحبت بتنظيم     )ز(  
يــة املعونــة، الــذي ســيعقد يف بوســان، مجهوريــة   يف املنتــدى الرفيــع املــستوى الرابــع بــشأن فعال 

، لوضــع خطــة عمــل للمــستقبل، وطلبــت إىل البنــك ٢٠١١نــوفمرب /كوريــا، يف تــشرين الثــاين
الــدويل أن يقــدم، إىل اللجنــة يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني، تقريــرا بــشأن هــذه املبــادرة وبــشأن  

  .التقدم احملرز حنو تنفيذ خطة عمل مراكش لإلحصاء
  

    ٤٢/١١٣  
  تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف غريب آسيا     

  :إن اللجنة اإلحصائية  
رحبـــت بتقريـــر اللجنـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة لغـــريب آســـيا عـــن تطـــوير    )أ(  

  ؛)١٨(اإلحصاءات اإلقليمية يف غريب آسيا
أعربــت عــن تقــديرها للعمــل اجلــاري بــشأن تطــوير اإلحــصاءات يف املنطقــة،    )ب(  

   ال يزال هناك الكثري مما ينبغي عمله لتعزيز ثقافة اإلحصاءات يف املنطقة؛ولكنها الحظت أنه
أقــرت بأمهيــة التنــسيق بــني خمتلــف اهليئــات النــشطة يف جمــال اإلحــصاءات يف     )ج(  

املنطقــة، وحثــت اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا علــى القيــام بــدور أكــرب يف           
  التنسيق؛ ذلك

درة الراميـــة إىل وضـــع اســـتراتيجية إقليميـــة، وتطلعـــت أحاطـــت علمـــا باملبـــا  )د(  
  ُتبلَغ عند االنتهاء من إعداد هذه االستراتيجية؛  ألن

حثت الـشركاء يف التنميـة علـى تـوفري الـدعم الكامـل، بالتعـاون مـع كيانـات                      )هـ(  
إقليميــة مــن قبيــل املعهــد العــريب للتــدريب والبحــث يف جمــال اإلحــصاءات، لــصاحل جهــود بنــاء 

  .البلدان يف املنطقةقدرة 
  

    ٤٢/١١٤  
  )شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(املسائل الربناجمية     

أحاطت اللجنة اإلحصائية علما بالتقرير الشفوي الـذي قدمـه مـدير شـعبة اإلحـصاءات                
وعلـى وجـه اخلـصوص،      . يف األمم املتحدة بشأن األنـشطة واخلطـط واألولويـات احلاليـة للـشعبة             

__________ 
  )١٨(  E/CN.3/2011/20.  



E/2011/24 
E/CN.3/2011/37 
 

23 11-27426 
 

الــيت تتــضمن مــشروع برنــامج عمــل الــشعبة لفتــرة   )١٩(مــا بورقــة االجتمــاعأحاطــت اللجنــة عل
ووافقت أيضا على التعديالت اليت أُدخلت على قائمة النـواتج املتعلقـة            . ٢٠١٢/٢٠١٣السنتني  

ــة   ــرة احلالي ــامج الفت ــة االجتمــاع، وأذنــت للمكتــب    ٢٠١٠/٢٠١١بربن ــواردة يف مرفــق ورق ، ال
  .٢٠١١  خالل عامأصبحت ضروريةديالت، إذا ما باملوافقة على إجراء مزيد من التع

  
    ٤٢/١١٥  
  بنود للعلم    

  :أحاطت اللجنة علما بالتقارير التالية  
  )٢٠(تقرير األمني العام عن الربنامج العاملي لإلحصاءات اجلنسانية

مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر أصــدقاء الــرئيس عــن اســتعراض مؤشــرات العنــف      
  )٢١( املرأة ضد 
  )٢٢(ذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقةم

مذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر الـشراكة يف اإلحـصاءات مـن أجـل التنميـة يف القـرن                      
  )٢٣(احلادي والعشرين

  )٢٤(تقرير األمني العام عن تعدادات السكان واملساكن
قرير الفريق العامل املشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات            مذكرة من األمني العام حييل هبا ت      

  )٢٥(الصحة
مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة عــن    

  )٢٦(إحصاءات التعليم
__________ 

ــر   )١٩(   ــايل E/CN.3/2011/CRP.2انظـ ــرابط التـ ــى الـ ــة علـ -http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc11/2011: ، متاحـ

CRP2-UNSDPro-E.pdf.  
  )٢٠(  E/CN.3/2011/4.  
  )٢١(  E/CN.3/2011/5.  
  )٢٢(  E/CN.3/2011/9.  
  )٢٣(  E/CN.3/2011/19.  
  )٢٤(  E/CN.3/2011/21.  
  )٢٥(  E/CN.3/2011/22.  
  )٢٦(  E/CN.3/2011/23.  
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  )٢٧(مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير أصدقاء الرئيس املعين باإلحصاءات الزراعية
  )٢٨(ن األمني العام حييل هبا تقرير فريق فيسبادن املعين بسجالت األعمال التجاريةمذكرة م

  )٢٩(مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير منظمة السياحة العاملية عن إحصاءات السياحة
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير الفريق العامل املشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات                  

  )٣٠(األسعار
  )٣١(تقرير مرحلي مقدم من األمني العام عن تنقيح إطار تطوير إحصاءات البيئة

  )٣٢(تقرير األمني العام عن أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية
مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر جلنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية بــشأن قائمــة جــرد 

  )٣٣(املعايري اإلحصائية العاملية
مــني العــام حييــل هبــا تقريــر فرقــة العمــل املعنيــة بوضــع معــايري لتبــادل البيانــات     مــذكرة مــن األ
  )٣٤(والبيانات الفوقية

مذكرة من األمني العام عن مقررات اجلمعية العامة واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي املتعلقـة                
  )٣٥(بالسياسات واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية

  )٣٦(ية لضمان اجلودةتقرير األمني العام عن األطر الوطن
  )٣٧(تقرير األمني العام عن إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية
  )٣٨(تقرير فرنسا بشأن قياس األداء االقتصادي والتقدم االجتماعي

__________ 
  )٢٧(  E/CN.3/2011/24.  
  )٢٨(  E/CN.3/2011/25.  
  )٢٩(  E/CN.3/2011/26.  
  )٣٠(  E/CN.3/2011/27.  
  )٣١(  E/CN.3/2011/28.  
  )٣٢(  E/CN.3/2011/29.  
  )٣٣(  E/CN.3/2011/30.  
  )٣٤(  E/CN.3/2011/31.  
  )٣٥(  E/CN.3/2011/32.  
  )٣٦(  E/CN.3/2011/33.  
  )٣٧(  E/CN.3/2011/34.  
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  الفصل الثاين

  بنود للمناقشة واختاذ القرار    
  

  اليوم العاملي لإلحصاء  - ألف  
ــد     - ١ ــة يف البن ــن) أ (٣نظــرت اللجن ــسادسة،    م ــستيها األوىل وال ــا يف جل  جــدول أعماهل

ــودتني يف  ــر / شــباط٢٥  و٢٢املعق ــستها    . ٢٠١١فرباي ــة، يف جل ــى اللجن وكــان معروضــا عل
ــودة يف  ــباط٢٢األوىل املعقـ ــصاء     / شـ ــاملي لإلحـ ــوم العـ ــن اليـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ ــر، تقريـ فربايـ

)E/CN.3/2011/2(بيان استهاليل، وأدىل مدير شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة ب.  
ــو اتويف اجللــسة األوىل، أدىل ببيانــ   - ٢ املغــرب، وســورينام، والكــامريون،  كــل مــن   ممثل

والصني، والواليات املتحدة األمريكيـة، وتوغـو، واليابـان، وأملانيـا، واملراقبـون عـن اجلمهوريـة                 
ــران اإلســالم      ــة إي ــرأس األخــضر، ومجهوري ــا، وال ــوب أفريقي ــسنغال، وجن ــة، وال ية، الدومينيكي

وسويسرا، واهلند، والفلبني، ونيوزيلندا، وجزر البـهاما، ونيجرييـا، ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،               
  .وأدىل املراقب عن فلسطني ببيان. ئر، وساموااواجلز
  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل املعهد اإلحصائي الدويل ببيان  - ٣
 يف األمـــــم املتحـــــدة ويف اجللـــــسة األوىل أيـــــضا، أدىل مـــــدير شـــــعبة اإلحـــــصاءات   - ٤

  .ختامية مبالحظات
  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
فربايـر، ورقـة    / شـباط  ٢٥كان معروضا على اللجنة يف جلستها السادسة، املعقـودة يف             - ٥

مــن جــدول ) أ (٣مقدمــة مــن املقــرِّر تتــضمن مــشروع مقــرَّر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد    
انظـر الفـصل األول،     (قرَّر، بصيغته املعدلة خالل املناقشة      واعتمدت اللجنة مشروع امل   . أعماهلا

  ).٤٢/١٠١الفرع باء، املقرر 
  

  نسانيةاجلحصاءات اإل: استعراض الربامج  -باء   
ــد    - ٦ ــة يف البنـ ــة   ) ب (٣نظـــرت اللجنـ ــساهتا األوىل والثانيـ ــا يف جلـ ــدول أعماهلـ ــن جـ مـ

وضـــا علـــى اللجنـــة يف وكـــان معر. ٢٠١٠فربايـــر / شـــباط٢٥  و٢٢والـــسادسة املعقـــودة يف 
فربايـر، تقريـر دائـرة اإلحـصاء يف غانـا عـن             / شـباط  ٢٢جلستيها األوىل والثانية، املعقـودتني يف       

__________ 
  )٣٨(  E/CN.3/2011/35.  
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، وتقريــــر األمــــني العــــام عــــن الربنــــامج العــــاملي )E/CN.3/2011/3(اإلحــــصاءات اجلنــــسانية 
ر أصـدقاء   ، ومذكرة األمني العـام الـيت حييـل هبـا تقريـ            )E/CN.3/2011/4(لإلحصاءات اجلنسانية   

ويف اجللـسة األوىل، أدىل املراقـب      ). E/CN.3/2011/5(الرئيس عن مؤشرات العنـف ضـد املـرأة          
الــصني، كــل مــن  ممثلــو اتويف اجللــستني األوىل والثانيــة أدىل ببيانــ. عــن غانــا ببيــان اســتهاليل

ــو      ــرب، واملراقب ــا، والكــامريون، واملغ ــان، وأملاني ــرويج، والياب ــا، والن ن عــن وســورينام، وإيطالي
مصر، وسويسرا، والسويد، وسري النكا، والفلبني، وأوكرانيـا، ومجهوريـة كوريـا، واململكـة              

وأدىل املراقــب عــن فلــسطني . العربيــة الــسعودية، وجنــوب أفريقيــا، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة 
  . ببيان أيضا

، واللجنـة   اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا     كـل مـن     ممثلو  ات  ويف اجللسات ذاهتا، أدىل ببيان      - ٧
  . االقتصادية ألوروبا، واجلماعة الكاريبية

ــدة         - ٨ ــم املتحــ ــصاءات يف األمــ ــعبة اإلحــ ــدير شــ ــضا، أدىل مــ ــة أيــ ــسة الثانيــ ويف اجللــ
  .ختامية مبالحظات

  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

فربايـر، ورقـة    / شـباط  ٢٥كان معروضا على اللجنة يف جلستها السادسة، املعقـودة يف             - ٩
مـن جــدول  ) ب (٣املقـرِّر تتــضمن مـشروع مقـرَّر لتعتمـده اللجنــة يف إطـار البنـد       مقدمـة مـن   

  ).٤٢/١٠٢انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر (أعماهلا 
  

  احلسابات القومية  -جيم   
ــد    - ١٠ ــة يف البن ــسادسة    ) ج (٣نظــرت اللجن ــة وال ــستيها الثاني ــا يف جل مــن جــدول أعماهل

وكــان معروضــا علــى اللجنــة يف جلــستها الثانيــة،      . ايــر فرب/ شــباط ٢٥  و٢٢املعقــودتني يف 
فرباير، مذكرة األمني العام اليت حييـل هبـا تقريـر الفريـق العامـل املـشترك                 / شباط ٢٢املعقودة يف   

  ).E/CN.3/2011/6(بني األمانات املعين باحلسابات القومية 
ع لشعبة اإلحـصاءات    ويف اجللسة الثانية، أدىل رئيس فرع اإلحصاءات االقتصادية التاب          - ١١

مــان، والــصني، وأســتراليا، ُعكــل مــن  ممثلــو اتيف األمــم املتحــدة ببيــان اســتهاليل، وأدىل ببيانــ
والواليات املتحدة األمريكية، واالحتاد الروسي، وكولومبيا، والكامريون، وإيطاليا، واملراقبـون          

 ،ازيـل، وسـانت لوسـيا     رك، والفلـبني، والرب   يـا، والـسنغال، ومنغوليـا، والـدامن       عن مجهورية كور  
 ومجهوريــة إيــران اإلســالمية، واألردن، واململكــة العربيــة ،وأوكرانيــا، وفرنــسا، وســري النكــا

  . السعودية، وكازاخستان
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رابطة الدول املـستقلة، ومـصرف التنميـة        كل من    ممثلو   اتويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيان      - ١٢
  .لنقد الدويلاألفريقي، واللجنة االقتصادية ألفريقيا وصندوق ا

ــم املتحــــدة         - ١٣ ــصاءات يف األمــ ــعبة اإلحــ ــدير شــ ــة، أدىل مــ ــسة الثانيــ ــضا يف اجللــ وأيــ
  .ختامية مبالحظات

  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

فربايـر، ورقـة    / شـباط  ٢٥كان معروضا على اللجنة يف جلستها السادسة، املعقـودة يف             - ١٤
مــن جــدول ) ج (٣اللجنــة يف إطــار البنــد مقدمــة مــن املقــرِّر تتــضمن مــشروع مقــرَّر لتعتمــده 

  ).٤٢/١٠٣انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر ( واعتمدت مشروع املقرر .أعماهلا
  

  احملاسبة البيئية واالقتصادية  -دال   
مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها الثانيــة والــسادسة،   ) ج (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد    - ١٥

وكــان معروضــا علــى اللجنــة يف جلــستها الثانيــة،      . يــر فربا/ شــباط ٢٥  و٢٢املعقــودتني يف 
فربايــر، مــذكرة األمــني العــام الــيت حييــل هبــا تقريــر جلنــة اخلــرباء املعنيــة   / شــباط٢٢املعقــودة يف 

وأدىل رئــيس فــرع اإلحــصاءات االقتــصادية  ). E/CN.3/2011/7(باحملاســبة البيئيــة واالقتــصادية  
  .ممثل أستراليا ببيان استهاليلالتابع لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة و

إيطاليـا، وليتوانيـا، والواليـات املتحـدة        كـل مـن      ممثلو   اتويف اجللسة الثانية، أدىل ببيان      - ١٦
 ،منرك والفلــبني، والــدا  ،األمريكيــة، وســورينام، واملكــسيك، وأملانيــا، واملراقبــون عــن مــصر       

  . السعودية واململكة العربية
  .ثل االحتاد األورويب ببيانويف اجللسة ذاهتا، أدىل مم  - ١٧
ــم املتحــــدة         - ١٨ ــصاءات يف األمــ ــعبة اإلحــ ــدير شــ ــة، أدىل مــ ــسة الثانيــ ــضا يف اجللــ وأيــ

  .ختامية مبالحظات
  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
فربايـر، ورقـة    / شـباط  ٢٦كان معروضا على اللجنة يف جلـستها الـسادسة املعقـودة يف               - ١٩

مــن جــدول ) د (٣قــرَّر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد  مقدمــة مــن املقــرِّر تتــضمن مــشروع م 
انظـر الفـصل األول، الفـرع       (أعماهلا واعتمدت مشروع القرار، بصيغته املعدلة خالل املناقـشة          

  ).٤٢/١٠٤باء، املقرر 
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  إحصاءات الطاقة  -هاء   
مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها الثانيــة والــسادسة،  ) هـــ (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٢٠
وكان معروضا على اللجنـة يف جلـستها الثانيـة          . ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٥  و ٢٢ملعقودتني يف   ا

، )E/CN.3/2011/8(فربايـر، تقريـر األمـني العـام عـن إحـصاءات الطاقـة             / شـباط  ٢٢املعقودة يف   
وأدىل رئــيس قــسم إحــصاءات الــصناعة والطاقــة التــابع لــشعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة   

  .ببيان استهاليل
ويف اجللسة الثانية، أدىل ببيانات ممثلو كل مـن النـرويج، وهولنـدا، واالحتـاد الروسـي،                   - ٢١

واليابــان، وأســتراليا، واملراقبــون عــن العــراق، والنيجــر، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، ومجهوريــة  
  .إيران اإلسالمية

ة للتنميـة الـصناعية،   ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانات ممثلو كل من منظمـة األمـم املتحـد              - ٢٢
  . والوكالة الدولية للطاقة، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

ــدة         - ٢٣ ــم املتحــ ــصاءات يف األمــ ــعبة اإلحــ ــدير شــ ــة، أدىل مــ ــسة الثانيــ ــضا يف اجللــ وأيــ
  .ختامية مبالحظات

  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

فربايـر، ورقـة    / شـباط  ٢٥دسة، املعقـودة يف     كان معروضا على اللجنة يف جلستها السا        - ٢٤
مــن جــدول ) هـــ (٣مقدمــة مــن املقــرِّر تتــضمن مــشروع مقــرَّر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد 

انظـر الفـصل األول،     (واعتمدت اللجنة مشروع املقرَّر، بصيغته املعدلة خالل املناقشة         . أعماهلا
  ).٤٢/١٠٥الفرع باء، املقرر 

  
  تصادية املتكاملةاإلحصاءات االق  -او و  

ــد    - ٢٥ ــة يف البنـ ــرت اللجنـ ــة    ) و (٣نظـ ــة والثالثـ ــساهتا الثانيـ ــا يف جلـ ــدول أعماهلـ ــن جـ مـ
وكـان معروضـا علـى اللجنـة،     . ٢٠١١فرباير / شباط٢٥  و٢٣  و ٢٢والسادسة، املعقودة يف    

فربايــر، مــذكرة األمــني العــام الــيت حييــل هبــا تقريــر   / شــباط٢٢يف جلــستها الثانيــة املعقــودة يف 
وأدىل ببيــان ). E/CN.3/2011/10(صــدقاء الــرئيس املعنــيني باإلحــصاءات االقتــصادية املتكاملــة أ

استهاللية رئيس فرع اإلحصاءات االقتصادية التابع لـشعبة اإلحـصاءات بـاألمم املتحـدة وممثـل        
  .الواليات املتحدة األمريكية

ــة، أدىل ببيانــات ممــثال   - ٢٦ ــا   كــل مــن الــصني وامل ويف اجللــسة الثاني ملكــة املتحــدة لربيطاني
  .العظمى وأيرلندا الشمالية، واملراقب عن نيوزيلندا
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فربايـر، أدىل ببيانـات ممثلـو كـل مـن اليابـان،             / شباط ٢٣ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف        - ٢٧
وأستراليا، وسـورينام، واملراقبـون عـن منغوليـا، وفنلنـدا، ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية، وكنـدا،                   

  .كرانياواألردن، وأو
ــد         - ٢٨ ــن االحتــاد األورويب، وصــندوق النق ــو كــل م ــات ممثل ــا، أدىل ببيان ــسة ذاهت ويف اجلل

  .الدويل، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ
ــدة         - ٢٩ ــصاءات يف األمــــم املتحــ ــة، أدىل مــــدير شــــعبة اإلحــ ــضا يف اجللــــسة الثالثــ وأيــ

  .ختامية مبالحظات
  

 ذته اللجنةاإلجراء الذي اخت    
فربايـر، كـان معروضـا عليهـا ورقـة          / شباط ٢٥يف اجللسة السادسة للجنة، املعقودة يف         - ٣٠

مــن جــدول ) و (٣مقدمــة مــن املقــرر تتــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد   
انظـر الفـصل األول،   (واعتمدت اللجنة مـشروع املقـرر بـصيغته املعدلـة أثنـاء املناقـشة               . أعماهلا

 ).٤٢/١٠٦سم باء، املقرر الق
  

 املؤشرات االقتصادية القصرية األجل  -زاي   
ــد     - ٣١ ــة يف البن ــة والــسادسة      ) ز (٣نظــرت اللجن ــستيها الثالث ــا يف جل ــن جــدول أعماهل م

ــودتني يف  ــر / شــباط٢٥ و ٢٣املعق ــستها    . ٢٠١١فرباي ــة، يف جل ــى اللجن وكــان معروضــا عل
ر األمــني العــام عــن املؤشــرات االقتــصادية القــصرية فربايــر، تقريــ/ شــباط٢٣الثالثــة املعقــودة يف 

وقدم رئيس فرع اإلحـصاءات االقتـصادية بـشعبة اإلحـصاءات يف        ). E/CN.3/2011/11(األجل  
 . األمم املتحدة بيانا استهالليا

ويف اجللسة الثالثة، أدىل ببيانـات ممثلـو كـل مـن كولومبيـا واليابـان وعمـان والـسودان                  - ٣٢
ــاد الروســـي والنـــرويج والـــصني،   وســـورينام والواليـــا ــا واالحتـ ــة وإيطاليـ ــدة األمريكيـ ت املتحـ

ــل         ــا والربازي ــوب أفريقي ــبني وجن ــسيا والفل ــران اإلســالمية وإندوني ــة إي ــون عــن مجهوري واملراقب
 .وسويسرا والنيجر وغانا ومجهورية ترتانيا املتحدة

ومنظمــة التعــاون ويف نفــس اجللــسة، أدىل ببيانــات ممثلــو كــل مــن االحتــاد األورويب،      - ٣٣
 .والتنمية يف امليدان االقتصادي، واللجنة االقتصادية ألوروبا

ــصاءات يف األمــــم املتحــــدة         - ٣٤ ــضا، أدىل مــــدير شــــعبة اإلحــ ــسة الثالثــــة أيــ ويف اجللــ
 .ختامية مبالحظات
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 اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
فربايـر، ورقـة    /اط شـب  ٢٥كان معروضا على اللجنة، يف جلستها السادسة املعقـودة يف             - ٣٥

مــن جــدول ) ز (٣مقدمــة مــن املقــرِّر تتــضمن مــشروع مقــرَّر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد   
انظـر الفـصل األول،   (أعماهلا، واعتمدت اللجنة مـشروع املقـرَّر بـصيغته املعدلـة أثنـاء املناقـشة               

 ).٤٢/١٠٧القسم باء، املقرر 
  

 برنامج املقارنات الدولية  -حاء   
ــة يف البنــد نظــرت ال  - ٣٦ ــة والــسادسة،   ) ح (٣لجن مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها الثالث

ويف اجللـــسة الثالثـــة للجنـــة، املعقـــودة يف    . ٢٠١١فربايـــر / شـــباط٢٥ و ٢٣املعقـــودتني يف 
فرباير، كان معروضا عليها مذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر البنـك الـدويل          /شباط ٢٣

 . ، وأدىل ممثل البنك الدويل ببيان استهاليل)E/CN.3/2011/12(عن برنامج املقارنات الدولية 

ويف اجللــسة الثالثــة، أدىل ببيانــات ممثلــو كــل مــن ســورينام والــصني واالحتــاد الروســي    - ٣٧
ــا وســري النكــا        ــا ومنغولي ــون عــن مــصر وجنــوب أفريقي ــا وأســتراليا، واملراقب وعمــان وإيطالي

 . لعربية السعودية وسانت لوسيا واهلند وإندونيسيا واململكة ا

ويف اجللـــسة ذاهتـــا، أدىل ببيانـــات ممثلـــو رابطـــة الـــدول املـــستقلة، ومـــصرف التنميـــة     - ٣٨
 . األفريقي، واجلماعة الكاريبية

ــصاءات يف األمــــم املتحــــدة         - ٣٩ ــضا، أدىل مــــدير شــــعبة اإلحــ ــسة الثالثــــة أيــ ويف اجللــ
 .ختامية مبالحظات

  
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

فربايـر، ورقـة    / شـباط  ٢٥معروضا على اللجنة، يف جلستها السادسة املعقـودة يف          كان    - ٤٠
مــن جــدول ) ح (٣مقدمــة مــن املقــرِّر تتــضمن مــشروع مقــرَّر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد  
انظـر الفـصل األول،   (أعماهلا، واعتمدت اللجنة مـشروع املقـرَّر بـصيغته املعدلـة أثنـاء املناقـشة               

 ).٤٢/١٠٨القسم باء، املقرر 
  

 اإلمنائيةؤشرات امل  - طاء  
مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها الرابعــة والــسادسة،  ) ط (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٤١

ــودتني يف  ــباط٢٥ و ٢٣املعقـ ــر / شـ ــودة يف   . ٢٠١١فربايـ ــة، املعقـ ــة للجنـ ــسة الرابعـ ويف اجللـ
 األهــداف فربايــر، كــان معروضــا عليهــا تقريــر األمــني العــام عــن مؤشــرات رصــد  /شــباط ٢٣
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، واستمعت اللجنة إىل بيان اسـتهاليل أدىل بـه رئـيس قـسم      )E/CN.3/2011/13(اإلمنائية لأللفية   
 . ختطيط اإلحصاءات وتطويرها بشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة

ويف اجللسة الرابعة، أدىل ببيانـات ممثلـو كـل مـن بـيالروس وأملانيـا وعمـان وأسـتراليا،                      - ٤٢
ب أفريقيــا واجلمهوريــة الدومينيكيــة ومجهوريــة إيــران اإلســالمية ومنغوليــا واملراقبــون عــن جنــو

 .وأدىل املراقب عن فلسطني أيضا ببيان. واهلند والفلبني

 .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل مدير شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة مبالحظات ختامية  - ٤٣
  

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
فربايـر، ورقـة    / شـباط  ٢٥نة، يف جلستها السادسة املعقـودة يف        كان معروضا على اللج     - ٤٤

مــن جــدول ) ط (٣مقدمــة مــن املقــرِّر تتــضمن مــشروع مقــرَّر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد 
انظـر الفـصل األول،   (أعماهلا، واعتمدت اللجنة مـشروع املقـرَّر بـصيغته املعدلـة أثنـاء املناقـشة               

 ).٤٢/١٠٩القسم باء، املقرر 
  

 إحصاءات التنمية البشرية  -ياء   
ــد     - ٤٥ ــة يف البن ــسة     ) ي (٣نظــرت اللجن ــة واخلام ــساهتا الرابع ــا يف جل ــن جــدول أعماهل م

ويف اجللــسة الرابعــة للجنــة، . ٢٠١١فربايــر / شــباط٢٥ و ٢٤ و ٢٣والــسادسة، املعقــودة يف 
ا تقريـر  فرباير، كـان معروضـا عليهـا مـذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـ         /  شباط٢٣املعقودة يف   

، ومـذكرة   )E/CN.3/2011/14(هيئة مكتب اللجنة اإلحـصائية عـن إحـصاءات التنميـة البـشرية              
من األمني العام حييل هبا تقرير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي عـن إحـصاءات التنميـة البـشرية                      

)E/CN.3/2011/15(           ب الربازيـل وجنـو   املقـدم مـن     تقريـر   ال، ومذكرة من األمني العـام حييـل هبـا
أفريقيا واملغرب عـن شـواغل الـدول األعـضاء بـشأن املؤشـرات الـصادرة عـن وكـاالت األمـم                      

وأدىل ببيانـــات اســـتهاللية مـــدير شـــعبة اإلحـــصاءات يف األمـــم ). E/CN.3/2011/16(املتحـــدة 
املتحدة، وممثال أستراليا واملغرب، واملراقبان عن الربازيل وجنوب أفريقيا، وممثل برنـامج األمـم              

 .  اإلمنائياملتحدة

 .ويف اجللسة الرابعة، أدىل املراقب عن كوبا ببيان  - ٤٦

ــودة يف     - ٤٧ ــسة، املعق ــسة اخلام ــن    / شــباط٢٤ويف اجلل ــو كــل م ــات ممثل ــر، أدىل ببيان فرباي
كولومبيا واالحتـاد الروسـي وهولنـدا وعمـان والـصني وسـورينام وبـيالروس وإيطاليـا وليتوانيـا                   

أملانيــا وأســتراليا والواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة  واملكــسيك والكــامريون والــسودان و
ــسنغال       ــسا والـ ــا وفرنـ ــن كوبـ ــون عـ ــشمالية، واملراقبـ ــدا الـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ املتحـ
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ــسعودية    ــة الـ ــة العربيـ ــا واألردن واململكـ ــة ومنغوليـ ــة الدومينيكيـ ــران وواجلمهوريـ ــة إيـ مجهوريـ
رتويال البوليفارية وساموا وسانت لوسيا وكنـدا       اإلسالمية وتركيا والرأس األخضر ومجهورية ف     

وبــاراغواي وجــزر البــهاما ومجهوريــة كوريــا وجنــوب أفريقيــا واهلنــد ونيوزيلنــدا واألرجنــتني   
 .وأدىل املراقب عن فلسطني أيضا ببيان. وسويسرا وسلوفينيا

اريبيـة،  ويف نفس اجللسة، أدىل ببيانات ممثلو كـل مـن االحتـاد األورويب، واجلماعـة الك        - ٤٨
 .ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

ويف اجللسة اخلامسة أيضا، أدىل مدير شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحـدة مبالحظـات                - ٤٩
 .وبعد ذلك، أدىل ببيانني ممثال املغرب وإيطاليا. ختامية

  
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

فربايـر، ورقـة    / شـباط  ٢٥الـسادسة املعقـودة يف      كان معروضا على اللجنة يف جلـستها          - ٥٠
مــن جــدول ) ي (٣مقدمــة مــن املقــرِّر تتــضمن مــشروع مقــرَّر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد 
انظـر الفـصل األول،   (أعماهلا، واعتمدت اللجنة مـشروع املقـرَّر بـصيغته املعدلـة أثنـاء املناقـشة               

 ).٤٢/١١٠القسم باء، املقرر 
  

 ئ األساسية لإلحصاءات الرمسيةتنفيذ املباد  -كاف   
ــة   ) ك (٣نظـــرت اللجنـــة يف البنـــد    - ٥١ ــا يف جلـــساهتا الثالثـــة والرابعـ مـــن جـــدول أعماهلـ

ويف اجللــسة الثالثــة، املعقــودة يف   . ٢٠١١فربايــر / شــباط ٢٥ و ٢٣والــسادسة، املعقــودة يف  
دئ األساسـية   فرباير، كان معروضا على اللجنـة تقريـر األمـني العـام عـن تنفيـذ املبـا                 /شباط ٢٣

، وأدىل ببيانني استهالليني مدير شعبة اإلحـصاءات يف         )E/CN.3/2011/17(لإلحصاءات الرمسية   
 . األمم املتحدة، وممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

ويف اجللسة الثالثـة، أدىل ببيانـات ممثلـو كـل مـن املغـرب وإيطاليـا وكولومبيـا واالحتـاد                   - ٥٢
 . لروسي وهولنداا

فرباير، أدىل ببيانات ممثلـو كـل مـن اليابـان           / شباط ٢٣ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف        - ٥٣
والواليــات املتحــدة األمريكيــة واملكــسيك والــسودان، واملراقبــون عــن جنــوب أفريقيــا    وأملانيــا 

يرلنـــدا وتـــونس ومجهوريـــة مولـــدوفا ومجهوريـــة كوريـــا واهلنـــد واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة وأ  
 .وأدىل املراقب عن فلسطني أيضا ببيان.  ليشيت والفلبني-وكازاخستان وفنلندا وتيمور 
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 ببيانات ممثلـو كـل مـن اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب         ويف نفس اجللسة، أدىل     - ٥٤
أفريقيـــا، واالحتـــاد األورويب، واملرصـــد االقتـــصادي واإلحـــصائي ألفريقيـــا جنـــوب الـــصحراء  

 .صندوق النقد الدويل، واملعهد اإلحصائي الدويلالكربى، و

ويف اجللسة الرابعة أيضا، أدىل مـدير شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة مبالحظـات              - ٥٥
 . وعقب ذلك، أدىل ببيانني ممثل كولومبيا واملراقب عن جنوب أفريقيا. ختامية

  
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

فربايـر، ورقـة    / شـباط  ٢٥يف جلستها السادسة املعقـودة يف       كان معروضا على اللجنة،       - ٥٦
مــن جــدول ) ك (٣مقدمــة مــن املقــرِّر تتــضمن مــشروع مقــرَّر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد  

انظـر الفـصل األول،   (أعماهلا، واعتمدت اللجنة مـشروع املقـرَّر بـصيغته املعدلـة أثنـاء املناقـشة               
 ).٤٢/١١١القسم باء، املقرر 

  
 اء القدرات اإلحصائيةبن  -الم   

مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها الرابعــة والــسادسة،  ) ل (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٥٧
ويف اجللــــــسة الرابعــــــة، املعقــــــودة يف . ٢٠١١فربايــــــر / شــــــباط٢٥ و ٢٣املعقــــــودتني يف 

فرباير، كان معروضا على اللجنة تقرير األمني العـام عـن بنـاء القـدرات اإلحـصائية                 /شباط ٢٣
)E/CN.3/2011/18(        ؛ وقــدم رئــيس فــرع إحــصاءات التجــارة بــشعبة اإلحــصاءات يف األمــم

 .املتحدة بيانا استهالليا

ويف اجللــسة الرابعــة، أدىل ببيانــات ممثلــو كــل مــن أرمينيــا والــصني واليابــان واململكــة      - ٥٨
ــة      ــن مجهوريــ ــون عــ ــسيك، واملراقبــ ــشمالية واملكــ ــدا الــ ــى وأيرلنــ ــا العظمــ ــدة لربيطانيــ املتحــ

اإلسالمية واجلمهوريـة الدومينيكيـة ومنغوليـا وجنـوب أفريقيـا وطاجيكـستان ومجهوريـة                انإير
ــا املتحـــدة     ــة ترتانيـ ــا ومجهوريـ ــة الـــشعبية ومـــصر واهلنـــد وكازاخـــستان وإثيوبيـ الو الدميقراطيـ

 . ليشيت- وتيمور

ويف اجللـــسة ذاهتـــا، أدىل ببيـــان ممـــثال كـــل مـــن البنـــك الـــدويل واللجنـــة االقتـــصادية     - ٥٩
 .الجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئوا

ــدة        - ٦٠ ــم املتحــ ــصاءات يف األمــ ــعبة اإلحــ ــدير شــ ــضا، أدىل مــ ــة أيــ ــسة الرابعــ ويف اجللــ
  .ختامية مبالحظات
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  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
ــودة يف        - ٦١ ــسادسة املعق ــستها ال ــة، يف جل ــى اللجن ــر، / شــباط٢٥كــان معروضــا عل فرباي
ــة ــد   مقدمــة مــن املقــرر تتــضمن مــشرو   ورق ــة يف إطــار البن مــن ) ل (٣ع مقــرر لتعتمــده اللجن
  .أعماهلا جدول
ويف نفــس اجللــسة، اعتمــدت اللجنــة مــشروع املقــرر، بــصيغته املعدلــة خــالل املناقــشة   - ٦٢

  ).٤٢/١١٢انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر (
  

  تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف غريب آسيا  - ميم  
مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها اخلامــسة والــسادسة، ) م (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٦٣

وكان معروضا عليها مذكرة مـن األمـني العـام          . ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٥ و   ٢٤املعقودتني يف   
حييل هبا تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا عن تطـوير اإلحـصاءات اإلقليميـة يف                

  ). E/CN.3/2011/20(غريب آسيا 
ــودة يف  ويف  - ٦٤ ــسة، املعق ــسة اخلام ــصادية   / شــباط٢٤ اجلل ــة االقت ــل اللجن ــر، أدىل ممث فرباي

  .واالجتماعية لغرب آسيا ببيان استهاليل
   . ويف نفس اجللسة، أدىل ممثل لبنان ببيان  - ٦٥
ويف اجللــــسة اخلامــــسة أيــــضا، أدىل مــــدير شــــعبة اإلحــــصاءات يف األمــــم املتحــــدة    - ٦٦

  .ختامية مبالحظات
  

   الذي اختذته اللجنةاإلجراء    
ــسادسة، املعقــودة يف      - ٦٧ ــة، يف جلــستها ال ــر، / شــباط٢٥كــان معروضــا علــى اللجن فرباي
ــة ــد       ورق ــة يف إطــار البن ــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده اللجن ــة مــن املقــرر تت مــن ) م (٣مقدم
  .أعماهلا جدول
ناقــشة ويف نفــس اجللــسة، اعتمــدت اللجنــة مــشروع املقــرر، بــصيغته املعدلــة خــالل امل  - ٦٨

  ).٤٢/١١٣انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر (
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  الفصل الثالث
  بنود للِعلم    

 مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستها اخلامــسة، املعقــودة يف       ٤نظــرت اللجنــة يف البنــد     - ١
  .٢٠١١فرباير /شباط ٢٤
ــودة يف    - ٢ ــسة اخلامــسة، املعق ــي    / شــباط٢٤ويف اجلل ــات كــل مــن ممثل ــر، أدىل ببيان فرباي
يابـــان وإيطاليـــا، واملـــراقبني عـــن جنـــوب أفريقيـــا، وتركمانـــستان، وبـــاراغواي، والربازيـــل،  ال

ــور     ــا، وتيمـ ــدة، وماليزيـ ــا املتحـ ــة ترتانيـ ــضر، ومجهوريـ ــرأس األخـ ــستان ، والـ  ليـــشيت -وباكـ
  . من جدول األعمال٤يتعلق بالبند  فيما
  .مليدان االقتصاديويف نفس اجللسة، أدىل ببيان ممثل منظمة التعاون والتنمية يف ا  - ٣
  

  تعدادات السكان واملساكن  - ألف  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستها اخلامــسة، املعقــودة يف ) أ (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٤
وكــان معروضــا عليهــا تقريــر األمــني العــام عــن تعــدادات الــسكان . ٢٠١١فربايــر / شــباط٢٤

  ).E/CN.3/2011/21(واملساكن 
فربايــر، بتقريــر / شــباط٢٤وأحاطــت اللجنــة علمــا يف جلــستها اخلامــسة، املعقــودة يف    - ٥

انظر الفـصل األول، الفـرع      ) (E/CN.3/2011/21(األمني العام عن تعدادات السكان واملساكن       
  ).٤٢/١١٥باء، املقرر 

  
  اإلحصاءات الصحية  - باء  

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

وكان معروضا عليها مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير الفريـق            . ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٤
  ). E/CN.3/2011/22 ( العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات الصحة

فربايـر، مبـذكرة    / شـباط  ٢٤ملعقـودة يف    وأحاطت اللجنـة علمـا يف جلـستها اخلامـسة، ا            - ٧
األمني العام اليت حييل هبا تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين بإحـصاءات الـصحة                 

)E/CN.3/2011/22) ( ٤٢/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر .(   
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  إحصاءات التعليم  - جيم  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف             ) ج (٤ة يف البنـد     نظرت اللجن   - ٨
وكــان معروضــا عليهــا مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر    . ٢٠١١فربايــر / شــباط٢٤

  ).E/CN.3/2011/23(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة عن إحصاءات التعليم 
فربايـر، مبـذكرة    / شـباط  ٢٤امـسة، املعقـودة يف      وأحاطت اللجنـة علمـا يف جلـستها اخل          - ٩

األمني العام اليت حييل هبـا تقريـر منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة عـن إحـصاءات                
  ).٤٢/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر ) (E/CN.3/2011/23(التعليم 

  
  اإلحصائيات الزراعية  - دال  

  ةاإلجراء الذي اختذته اللجن    
مـن جـدول أعماهلــا يف جلـستها اخلامـسة، املعقــودة يف     ) د (٤نظـرت اللجنـة يف البنــد     - ١٠
وكــان معروضــا عليهــا مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر    . ٢٠١١فربايــر / شــباط٢٤

  ).E/CN.3/2011/24(أصدقاء الرئيس املعين باإلحصاءات الزراعية 
فربايـر، مبـذكرة    / شـباط  ٢٤ة، املعقـودة يف     وأحاطت اللجنـة علمـا يف جلـستها اخلامـس           - ١١

ــة        ــصاءات الزراعيــ ــين باإلحــ ــرئيس املعــ ــدقاء الــ ــر أصــ ــا تقريــ ــل هبــ ــيت حييــ ــام الــ ــني العــ األمــ
)E/CN.3/2011/24) ( ٤٢/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر.(  
  

  سجالت األعمال التجارية  - هاء  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف              ) هــ  (٤لبند  نظرت اللجنة يف ا     - ١٢
وكان معروضا عليها مذكرة األمني العام اليت حييل هبـا تقريـر فريـق              . ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٤

  ). E/CN.3/2011/25(فيسبادن املعين بسجالت األعمال التجارية 
فربايـر، مبـذكرة    / شـباط  ٢٤وأحاطت اللجنـة علمـا يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف                - ١٣

ــة        ــال التجاريـ ــسجالت األعمـ ــسبادن املعـــين بـ ــق فيـ ــر فريـ ــا تقريـ ــل هبـ ــيت حييـ ــام الـ األمـــني العـ
)E/CN.3/2011/25) ( ٤٢/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر.(  
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  إحصاءات السياحة  - واو  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

عماهلـا يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف          مـن جـدول أ    ) و (٤نظرت اللجنـة يف البنـد         - ١٤
وكــان معروضــا عليهــا مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر    . ٢٠١١فربايــر / شــباط٢٤

  ).E/CN.3/2011/26(منظمة السياحة العاملية عن إحصاءات السياحة 
فربايـر، مبـذكرة    / شـباط  ٢٤وأحاطت اللجنـة علمـا يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف                - ١٥
ــ ــسياحة         األمـ ــصاءات الـ ــن إحـ ــة عـ ــسياحة العامليـ ــة الـ ــر منظمـ ــا تقريـ ــل هبـ ــيت حييـ ــام الـ ني العـ

)E/CN.3/2011/26) ( ٤٢/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر .(   
  

  إحصاءات األسعار  - زاي  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

املعقـودة يف   مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستها اخلامـسة،            ) ز (٤نظرت اللجنـة يف البنـد         - ١٦
وكان معروضا عليها مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير الفريـق            . ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٤

  ).E/CN.3/2011/27 ( العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار
فربايـر، مبـذكرة    / شـباط  ٢٤وأحاطت اللجنـة علمـا يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف                - ١٧

 اليت حييل هبا تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحـصاءات األسـعار               األمني العام 
)E/CN.3/2011/27) ( ٤٢/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر.(  
  

  إحصاءات البيئة  - حاء  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

امـسة، املعقـودة يف    مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستها اخل         ) ح (٤نظرت اللجنة يف البنـد        - ١٨
 عـن   وكـان معروضـا عليهـا تقريـر مرحلـي مقـدم مـن األمـني العـام         . ٢٠١١فربايـر  / شـباط ٢٤

  ).E/CN.3/2011/28 ( تنقيح إطار تطوير إحصاءات البيئة
فربايـر، بـالتقرير    / شـباط  ٢٤وأحاطت اللجنة علمـا يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف               - ١٩

) E/CN.3/2011/28(عـن تنقـيح إطـار تطـوير إحـصاءات البيئـة             املرحلي املقدم من األمـني العـام        
  ).٤٢/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر (
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  تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها  - طاء  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف        ) ط (٤نظرت اللجنة يف البنـد        - ٢٠
وكـان معروضـا عليهـا تقريـر األمـني العـام عـن أعمـال جلنـة تنـسيق           . ٢٠١١رباير ف/ شباط ٢٤

  ). E/CN.3/2011/29(األنشطة اإلحصائية 
فربايــر، بتقريــر / شــباط٢٤وأحاطــت اللجنــة علمــا يف جلــستها اخلامــسة، املعقــودة يف    - ٢١

ر الفــصل انظــ) (E/CN.3/2011/29(األمــني العــام عــن أعمــال جلنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية 
   ). ٤٢/١١٥األول، الفرع باء، املقرر 

  
  قائمة جرد املعايري اإلحصائية العاملية  - ياء  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف       ) ي (٤نظرت اللجنة يف البنـد     - ٢٢
ام حييـل هبـا تقريـر جلنـة      وكان معروضا عليها مذكرة من األمـني العـ        . ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٤

  ).E/CN.3/2011/30(اإلحصائية العاملية  تنسيق األنشطة اإلحصائية بشأن قائمة جرد املعايري 
فربايـر، مبـذكرة    / شـباط  ٢٤وأحاطت اللجنـة علمـا يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف                - ٢٣

ئمــة جــرد املعــايري األمــني العــام الــيت حييــل هبــا تقريــر جلنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية بــشأن قا
  ).٤٢/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر ) (E/CN.3/2011/30(اإلحصائية العاملية  

  
  املعايري املفتوحة املشتركة لتبادل البيانات والبيانات الفوقية وتقامسها  - كاف  

  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    
 جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف        مـن جـدول أعماهلـا يف      ) ك (٤نظرت اللجنة يف البنـد        - ٢٤
وكان معروضا عليها مذكرة من األمني العـام حييـل هبـا تقريـر فرقـة                . ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٤

  ).E/CN.3/2011/31 ( العمل املعنية بوضع معايري لتبادل البيانات والبيانات الفوقية
ايـر، مبـذكرة    فرب/ شـباط  ٢٤وأحاطت اللجنـة علمـا يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف                - ٢٥

األمني العام اليت حييل هبـا تقريـر الفرقـة العمـل املعنيـة بوضـع معـايري لتبـادل البيانـات والبيانـات                        
  ).٤٢/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر ) (E/CN.3/2011/31( الفوقية 
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  متابعة مقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات  - الم  
  لذي اختذته اللجنةاإلجراء ا    

مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف       ) ل (٤نظرت اللجنـة يف البنـد       - ٢٦
وكان معروضا عليها مذكرة من األمني العام عن مقـررات اجلمعيـة     . ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٤

حـصائية  بالـسياسات واملتـصلة بعمـل اللجنـة اإل         العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة      
 )E/CN.3/2011/32.(  

فربايـر، مبـذكرة    / شـباط  ٢٤وأحاطت اللجنـة علمـا يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف                - ٢٧
بالـسياسات واملتـصلة بعمـل       األمني العام عن مقررات اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي املتعلقـة           

  ).٤٢/١١٥قرر انظر الفصل األول، الفرع باء، امل) (E/CN.3/2011/32( اللجنة اإلحصائية 
  

  األطر الوطنية لضمان اجلودة   - ميم  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

مــن جـدول أعماهلــا يف جلــستها اخلامــسة، املعقــودة يف  ) م (٤نظـرت اللجنــة يف البنــد    - ٢٨
وكان معروضا عليها تقرير األمني العام عن األطـر الوطنيـة لـضمان             . ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٤

  ).E/CN.3/2011/33(اجلودة 
فربايــر، بتقريــر / شــباط٢٤وأحاطــت اللجنــة علمــا يف جلــستها اخلامــسة، املعقــودة يف    - ٢٩

ــة لــضمان اجلــودة    انظــر الفــصل األول، ) (E/CN.3/2011/33 ( األمــني العــام عــن األطــر الوطني
  ).٤٢/١١٥الفرع باء، املقرر 

  
  إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية  - نون  

  الذي اختذته اللجنةاإلجراء     
مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف          ) ن (٤نظرت اللجنـة يف البنـد         - ٣٠
ــر / شــباط٢٤ ــر األمــني العــام عــن إدارة املعلومــات     . ٢٠١١فرباي وكــان معروضــا عليهــا تقري

  ).E/CN.3/2011/34(اجلغرافية املكانية العاملية 
فربايــر، بتقريــر / شــباط٢٤خلامــسة، املعقــودة يف وأحاطــت اللجنــة علمــا يف جلــستها ا  - ٣١

انظـر الفـصل    ) (E/CN.3/2011/34 ( األمني العام عـن إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة            
  ).٤٢/١١٥األول، الفرع باء، املقرر 
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  قياس األداء االقتصادي والتقدم االجتماعي  - سني  
  اإلجراء الذي اختذته اللجنة    

مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستها اخلامـسة، املعقـودة يف              ) س (٤لجنة يف البند    نظرت ال   - ٣٢
وكان معروضا عليها مذكرة من األمني العام حييل هبا تقريـر فرنـسا             . ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٤

  ).E/CN.3/2011/35(بشأن قياس األداء االقتصادي والتقدم االجتماعي 
فربايـر، مبـذكرة    / شـباط  ٢٤ملعقـودة يف    وأحاطت اللجنـة علمـا يف جلـستها اخلامـسة، ا            - ٣٣

األمــني العــام الــيت حييــل هبــا تقريــر فرنــسا بــشأن قيــاس األداء االقتــصادي والتقــدم االجتمــاعي   
 )E/CN.3/2011/35) ( ٤٢/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر.(  
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  الرابع الفصل
    )املتحدة األمم يف اإلحصاءات شعبة( الربناجمية املسائل    

 يف املعقـــودة سةلـــسادا جلـــستها يف أعماهلـــا جـــدول مـــن ٥ البنـــد يف اللجنـــة نظـــرت  - ١
 يف اإلحـصاءات  شـعبة  عمـل  برنـامج  مـشروع  عليها معروضا كانو .٢٠١١ فرباير/شباط ٢٥

، املــبني يف ورقــة معلومــات أساســية غــري رمسيــة ٢٠١٣-٢٠١٢ الــسنتني لفتــرة املتحــدة األمــم
 واألولويـات  واخلطـط  األنـشطة  عـن  ديراملـ  قدمـه  يشـفو  تقريـر  إىل استمعتو جرى تعميمها، 

 .للشعبة احلالية

ــسة ويف  - ٢ ــسادسة اجللـ ــودة الـ ــباط ٢٥ يف املعقـ ــر/شـ ــثال أدىل فربايـ ــوب ممـ ــا جنـ  أفريقيـ
  .ببيانني والربازيل

  
  اللجنة اختذته الذي اإلجراء    

 فربايــــر،/شــــباط ٢٥ يف املعقــــودة لــــسادسةا جلــــستها يف علمــــا، اللجنــــة أحاطــــت  - ٣
 اللجنــة وأحاطــت .املتحــدة األمــم يف اإلحــصاءات شــعبة مــدير قدمــه الــذي الــشفوي ريربــالتق

 لفتــرة املتحــدة األمــم يف اإلحــصاءات شــعبة عمــل برنــامج مبــشروع خــاص، بوجــه علمــا،
  جـرى تعميمهـا،     اليت رمسيةال، املبني يف ورقة املعلومات األساسية غري        ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني
 املتحـدة  األمـم  يف اإلحـصاءات  شـعبة  عمـل  برنـامج  علـى  خلتأد اليت التغيريات على ووافقت

 الـضرورة  تقتـضيها  إضافية تغيريات أية على باملوافقة للمكتب وأذنت ،٢٠١١-٢٠١٠ لفترةل
  ).٤٢/١١٤ املقرر باء، الفرع األول، الفصل انظر(
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  اخلامس الفصل
   للجنــــــة واألربعــــــني ةلثــــــالثا للــــــدورة املؤقــــــت األعمــــــال جــــــدول    

    عقادهاان ومواعيد
 يف املعقـــودة الـــسادسة جلـــستها يف أعماهلـــا جـــدول مـــن ٦ البنـــد يف اللجنـــة نظـــرت  - ١
 اإلحـصائية  اخلـدمات  فـرع  رئـيس  قدمها اليت التالية الوثائق توكان .٢٠١١ فرباير/شباط ٢٥
  :عليها ةمعروض املتحدة األمم يف اإلحصاءات لشعبة التابع

ــدول  )أ(   ــال جــ ــدورة املؤقــــت األعمــ ــالثا للــ ــة واألربعــــني ةلثــ ــا للجنــ  ووثائقهــ
)E/CN.3/2011/L.2(؛  

 اإلحـصائية  اللجنـة  عمـل  برنـامج  مـشروع  تتـضمن  العامـة  األمانـة  مـن  مذكرة  )ب(  
  ).E/CN.3/2011/36( ٢٠١٤-٢٠١١ للفترة السنوات، املتعدد

ــسة ويف  - ٢ ــر،/شــباط ٢٥ يف املعقــودة الــسادسة، اجلل  الواليــات ممثــل نيببيــان أدىل فرباي
  .الدومينيكية اجلمهورية عن راقباملو ريكيةاألم املتحدة

  
  اللجنة اختذته الذي اإلجراء    

 األعمـال  جـدول  فربايـر، /شـباط  ٢٥ يف املعقـودة  الـسادسة  جلـستها  يف اللجنـة،  أقرت  - ٣
 قـررت  كمـا  .النهائيـة  صـيغته  ووضع صقلهب املكتبوكلفت   واألربعني، ةلثالثا لدورهتا املؤقت
  ).ألف الفرع األول، الفصل انظر( إلقراره لساجمل إىل به التوصية اللجنة

 واألربعـون  ةلثـ الثا دورهتا ُتعقد بأن اجمللس توصي أن ذاهتا، اجللسة يف اللجنة، وقررت  - ٤
  ).ألف الفرع األول، الفصل انظر( ٢٠١٢ مارس/آذار ٢ إىل فرباير/شباط ٢٨ من الفترة يف
 الــسنوات املتعـدد  عملـها  امجبرنـ  مـشروع  أيـضا  الـسادسة  جلـستها  يف اللجنـة  وأقـرت   - ٥

  .٢٠١٤-٢٠١١ للفترة
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  السادس الفصل
    واألربعني ةثانيال دورهتا عن اللجنة تقرير    

 يف املعقـــودة الـــسادسة جلـــستها يف أعماهلـــا جـــدول مـــن ٧ البنـــد يف اللجنـــة نظـــرت  - ١
  .٢٠١١ فرباير/شباط ٢٥
ــسة ويف  - ٢ ــسادسة اجللـ ــودة الـ ــباط ٢٥ يف املعقـ ــر،/شـ ــ فربايـ ــرِّامل تعرضـ ــشروع ةرقـ  مـ

ــال دورهتــا عــن اللجنــة تقريــر  تتــضمن رمسيــة غــري وورقــة )E/CN.3/2011/L.3( واألربعــني ةثاني
  .مقررات مشاريع

 ،أسـتراليا   كـل مـن     ممثلـو  الرمسية غري الورقة نص بشأن ببيانات أدىل ذاهتا، اجللسة ويف  - ٣
 وأيرلنـــدا العظمـــى انيـــالربيط املتحـــدة ملكـــةوامل ،وســـورينام واليابـــان، وإيطاليـــا، كولومبيـــا،و

 واملراقبــون وهولنــدا واملغــرب، واملكــسيك، وأملانيــا، األمريكيــة، املتحــدة الواليــاتو ،الــشمالية
 أفريقيـا،  وجنـوب  والفلـبني،  اإلسـالمية،  إيرانمجهورية  و والعراق، وفنلندا، كوبا،و كندا، عن

  .املتحدة ترتانيا ومجهورية ،لوسيا وسانت ونيوزيلندا، والسويد، والربازيل، واألردن،
ــسة ويف  - ٤ ــسادسة اجلل ــضا، ال ــات أدىل أي ــو ببيان ــن   ممثل ــد صــندوقكــل م ــدويل النق  ،ال

  .الدويل اإلحصائي واملعهد، ألوروبا االقتصادية اللجنةو ،األورويب واالحتاد
 الــيت النقــاط علــى املتحــدة األمــم يف اإلحــصاءات شــعبة مــدير رد ذاهتــا، اجللــسة ويف  - ٥

  .ناقشةامل أثناء أثريت
  

  اللجنة اختذته الذي اإلجراء    
 مـــشروع فربايـــر،/شـــباط ٢٥ يف املعقـــودة الـــسادسة جلـــستها يف اللجنـــة، اعتمـــدت  - ٦

 ةراملقـرِّ  وكلفـت  شـفويا،  املنقحـة  بـصيغته  فيـه،  الـواردة  املقـررات  مـشاريع  ذلك يف مبا التقرير،
  .ببيان رئيسال أدىل التقرير، مشروع اعتماد وبعد .النهائية صيغته ووضع صقلهب
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  السابع الفصل
    الدورة تنظيم    

  ومدهتا الدورة افتتاح  - ألف  
  
 مـن  الفتـرة  يف املتحـدة  األمم مقر يف واألربعني ةلثانيا دورهتا اإلحصائية اللجنة عقدت  - ١

   ).السادسة إىل األوىل( جلسات ٦ اللجنة وعقدت .٢٠١١ فرباير/شباط ٢٥ إىل ٢٢
  

  احلضور  - باء  
 الــدول عــن مراقبــون أيــضا وحــضر .اللجنــة يف عــضوا دولــة ٢٤ ممثلــو رةالــدو حــضر  - ٢

 منظومـة  مؤسـسات  عـن  وممثلون األعضاء، غري الدول وعن املتحدة األمم يف األخرى األعضاء
 .أخـرى  ومنظمـات  احلكوميـة  وغـري  الدوليـة  احلكوميـة  املنظمـات  عـن  ومراقبـون  املتحدة األمم
  .E/CN.3/2011/INF/1 الوثيقة يف املشاركني قائمة وترد

  
  املكتب أعضاء انتخاب  - جيم  

ــة، انتخبــت  - ٣ ــستها يف اللجن ــر/شــباط ٢٢ يف املعقــودة األوىل جل  أعــضاء ،٢٠١١ فرباي
  :بالتزكية أمساؤهم التالية املكتب
  :الرئيس

  )عمان( الريسي حمبوب بن يعل  
  :الرئيس نواب

  )أستراليا( بنك برايان  
  )كسيكامل( ألدابه - غارسا سوخو إدواردو  
  )الروسي االحتاد( سورينوف ألكسندر  
  :ةاملقرر

 )بوتسوانا( ماجيالنتلي .ن آنا  
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  األعمال وتنظيم األعمال جدول  - دال  
 ،٢٠١١ فربايــــــر/شـــــباط  ٢٢ يف املعقــــــودة األوىل جلـــــستها  يف اللجنــــــة، تأقـــــر   - ٤

ــا جــدول ــت، أعماهل ــى املؤق ــوارد النحــو عل ــة يف ال ــا .E/CN.3/2011/1 الوثيق ــي وفيم  نــص يل
  :األعمال جدول

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

  ؛اليوم العاملي لإلحصاء )أ( 
  ؛اإلحصاءات اجلنسانية :الربامجاستعراض   )ب(  

 ؛احلسابات القومية )ج( 

  ؛االقتصادية -احملاسبة البيئية   ) د( 
  ؛إحصاءات الطاقة )هـ( 
  ؛اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة )و( 
  ؛قصرية األجلالاملؤشرات االقتصادية  )ز( 
  ؛برنامج املقارنات الدولية )ح( 
  ؛مؤشرات التنمية )ط( 
  إحصاءات التنمية البشرية؛ )ي( 
  تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛ )ك( 
  ؛بناء القدرات اإلحصائية )ل( 
  .غرب آسيايف تطوير اإلحصاءات اإلقليمية  )م( 

  :بنود للعلم - ٤
  تعدادات السكان واملساكن؛ )أ( 
  إحصاءات الصحة؛  )ب( 
  إحصاءات التعليم؛  )ج( 
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  ة؛ يحصاءات الزراعاإل )د( 
  سجالت األعمال التجارية؛  )هـ( 
  ؛إحصاءات السياحة )و( 
  إحصاءات األسعار؛  )ز( 
  إحصاءات البيئة؛ )ح( 
  ؛ وتكاملهاتنسيق الربامج اإلحصائية  )ط( 
  ؛جرد املعايري اإلحصائية العامليةقائمة    )ي( 
املعـــــــايري املفتوحـــــــة املـــــــشتركة لتبـــــــادل البيانـــــــات والبيانـــــــات    )ك( 

  ؛وتقامسها الفوقية
  ؛متابعة مقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات  )ل( 
  األطر الوطنية لضمان اجلودة؛ )م( 
  ؛إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية  )ن( 
  . احملرزقياس األداء االقتصادي والتقدم االجتماعي  )س(  

  ). يف األمم املتحدةءاتشعبة اإلحصا(ربناجمية السائل امل - ٥
  . للجنة ومواعيد انعقادهاالثالثة واألربعنيجدول األعمال املؤقت للدورة  - ٦
  .ربعنيواألالثانية رهتا دوعن تقرير اللجنة  - ٧

 شـفويا  املعَدلـة  بـصيغته  الـدورة،  أعمـال  تنظـيم  علـى  اللجنـة  وافقـت  ذاهتا، اجللسة ويف  - ٥
)E/CN.3/2011/L.1.(  
 دورهتـا  يفكمـراقبني    املـشاركة  إىل التاليـة  املنظمـات  اللجنـة  دعت ،األوىل اجللسة ويف  - ٦
 األفريقـي،  واجلنـوب  أفريقيـا  لـشرق  شتركةاملـ  والـسوق  اهلادئ، احمليط مجاعة :بعنيرواأل يةناثال

 للتـدريب  العـريب  املعهـد و ،الكـربى  الـصحراء  جنوب ألفريقيا واإلحصائي االقتصادي واملرصد
  .للطاقة الدولية الوكالةو ؛اإلحصاءات جمال يف والبحث

  



E/2011/24 
E/CN.3/2011/37 
 

47 11-27426 
 

  الوثائق  - هاء  
 علـى  ربعـني واأل لثانيـة ا دورهتـا  يف اللجنـة  علـى  املعروضـة  الوثـائق  علـى  االطـالع  ميكن  - ٧

 :التــــــايل العنــــــوان علــــــى املتحــــــدة األمــــــم يف اإلحــــــصاءات لــــــشعبة الــــــشبكي املوقــــــع
http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2011.htm.  
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	(أ) أعربت عن الرضا والتقدير لأن الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء حقق نجاحاً عالمياً() وكان له تأثير إيجابي في الدعوة إلى أهمية الإحصاءات الرسمية؛
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	(د) أشارت إلى أنه في حين بلغت الاحتفالات بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء في عام 2010 نطاقاً عريضاً من الجمهور، فإنه ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام في المستقبل لتوسيع نطاق التغطية الإعلامية إلى أقصى حد ممكن؛
	(هـ) شجعت الاستمرار في الاحتفال بأيام للإحصاءات على الصعيدين الوطني والإقليمي، الأمر الذي ثبت تأثيره الإيجابي على تعزيز دور الإحصاءات؛
	(و) أحاطت علماً بالمقترحات الداعية للاحتفال باليوم العالمي للإحصاء بصورة منتظمة، مع التفضيل القوي للاحتفال على فترات مدتها إما عامين أو خمسة أعوام؛
	(ز) طلبت إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة أن تقوم، بالتشاور مع مكتب اللجنة الإحصائية، بصياغة مقترح بشأن تواتر الاحتفال وطرائقه، بما في ذلك إمكانية اتخاذ الجمعية العامة لقرار في هذا الشأن، وأن تقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين بشأن هذا المقترح.
	42/102
	استعراض البرامج: الإحصاءات الجنسانية
	إن اللجنة الإحصائية:
	(أ) رحبت باستعراض البرنامج الوارد في التقرير المتعلق بالإحصاءات الجنسانية() ووثائق المعلومات الأساسية غير الرسمية، وأعربت عن تقديرها لدائرة الإحصاء في غانا لما أنجزته من عمل بوصفها الجهة المستعرضة للبرنامج؛
	(ب) لاحظت مع التقدير العمل الذي قامت به شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بشأن الإحصاءات الجنسانية()، ولا سيما المنشور المعنون نساء العالم في عام 2010: اتجاهات وإحصاءات، والعمل الذي قام به أصدقاء رئيس اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة، بقيادة المكسيك، عن مؤشرات العنف ضد المرأة()؛
	(ج) حثَّت شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة على تعزيز دورها القيادي في رسم الطريق لتطوير الإحصاءات الجنسانية على الصعيد العالمي؛
	(د) أعربت عن تقديرها للعمل في مجال الإحصاءات الجنسانية الذي قامت به اللجان الإقليمية وغيرها من الكيانات مثل البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وطلبت إليها أن تزيد من تعزيز عملها في هذا المجال، وطلبت إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة أن تأخذ النتائج في الاعتبار في الجهود المبذولة لتعزيز البرنامج العالمي؛
	(هـ) وافقت على المهام المحددة في الفقرة 46 والمقترحات الواردة في الفقرة 50 من تقرير دائرة الإحصاء في غانا(2)، إلا أنها طلبت ترتيب الأولويات على نحو ملائم؛
	(و) أقرَّت بالدور الاستراتيجي الذي يؤديه فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية، وطلبت توسيع نطاق العمل الذي يقوم به ليشمل ما يلي:
	’1‘ استعراض الإحصاءات الجنسانية بهدف إنشاء مجموعة دنيا من المؤشرات الجنسانية؛
	’2‘ توجيه عملية وضع أدلة ومبادئ توجيهية منهجية لأغراض إنتاج الإحصاءات الجنسانية واستخدامها؛
	’3‘ العمل بوصفه آلية التنسيق للبرنامج العالمي المعني بالإحصاءات الجنسانية؛
	(ز) طلبت إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، واللجان الإقليمية، والبنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، العمل على نحو مكثف مع الدول الأعضاء لترسيخ الدعم الملائم داخل البلدان، ولمساعدتها على إنشاء برامج وطنية سليمة للإحصاءات الجنسانية؛
	(ح) طلبت إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة التشاور مع دوائر الترجمة في الأمم المتحدة لتوفير ترجمات سليمة لمصطلح ”النوع الجنساني“، أخذاً في الاعتبار ما قامت به اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا من عمل في هذا الصدد؛
	(ط) سلَّمَت بضرورة توفير موارد إضافية لبرنامج الإحصاءات الجنسانية المقترح، وطلبت إلى مجتمع المانحين تخصيص موارد كافية لهذا المجال الهام؛
	(ي) طلبت إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة وفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية تقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين عن خطط عملهما واستراتيجياتهما المقترحة بهدف إلى تعزيز البرنامج العالمي للإحصاءات الجنسانية.
	42/103
	الحسابات القومية
	إن اللجنة الإحصائية:
	(أ) رحبت بتقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية() وأثنت على عمله؛
	(ب) رحبت بنشر النسخة الإنكليزية من نظام الحسابات القومية لعام 2008() وتوزيعها على الدول الأعضاء؛ 
	(ج) أشادت بالتقدم المحرز في ترجمة نظام الحسابات القومية لعام 2008 إلى لغات أخرى، بما في ذلك اللغات الرسمية للأمم المتحدة، وأعربت عن تقديرها الشديد للمؤسسات المشاركة في عملية الترجمة؛
	(د) أيدت الولاية المقترحة للفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية وفريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية وإدارتهما، وطلبت إلى الفريق العامل عرض القضايا الواردة في جدول الأعمال البحثي لنظام الحسابات القومية لعام 2008 وتنفيذه على فريق الخبراء الاستشاري حسب الضرورة وفقا لإجراءات التحديث، لينظر فيها فريق الخبراء الاستشاري بغية ضمان مشاركة واسعة النطاق من المجتمع الإحصائي العالمي في هذه القضايا، لا سيما معالجة رخص إطلاق الانبعاثات وفقا لخطط تحديد سقف الإصدار وتجارة الانبعاثات وخدمات الوساطة المالية المحتسبة على نحو غير مباشر؛ 
	(هـ) طلبت إلى الفريق العامل أن ينظر، بالتشاور مع فريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية، في وضع توجيهات بشأن إدماج مساهمة القطاع غير الرسمي في وضع قياس واف للناتج المحلي الإجمالي، وبشأن المسائل المتعلقة بقطاع الأسر المعيشية، بما في ذلك الجوانب الخاصة بتوزيع دخل الأسر المعيشية، وبشأن مسائل الرفاه كما تجلت في نتائج تقرير ستيغليتز الصادر عن اللجنة المعنية بقياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وغيره من التقارير الوطنية والدولية في هذا الشأن، وبشأن قياس المسائل المتعلقة بالبحوث والتطوير، وبشأن قياس الخدمات المالية، وبشأن إعداد حسابات قومية فصلية، وبشأن تجميع عناصر الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي، وتقديم تقرير عن النتائج إلى اللجنة في الوقت المناسب؛ 
	(و) أحاطت علما بالاقتراح المقدم من الفريق العامل لرصد التقدم المحرز في تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008، وطلبت إلى الفريق العامل إبداء المرونة في تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008؛
	(ز) رحبت بتخصيص صفحة على الموقع الإلكتروني للفريق العامل لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 من أجل تسهيل تبادل البلدان لخبراتها عند التحول إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008 وفي الوقت ذاته اعتماد التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية والصيغة 2 للتصنيف المركزي للمنتجات؛
	(ح) لاحظت تجارب الدول الأعضاء والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008، واعترفت بالحاجة إلى بناء القدرات من خلال المساعدة التقنية والتدريب؛
	(ط) أشارت إلى أهمية الانتهاء في الوقت المناسب من تحديث دليل إحصاءات المالية الحكومية كي تتسنى المواءمة بين إحصاءات المالية الحكومية ونظام الحسابات القومية لعام 2008؛
	(ي) طلبت إنشاء قاعدة معارف مخصصة للمواد التدريبية اللازمة لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008، تشمل البيانات الأولية وإجراءات التنفيذ؛
	(ك) أكدت من جديد اتباع نهج مكون من ثلاث مراحل للانتقال إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008، لكنها أعربت عن الحاجة إلى توخي المرونة في الأفق الزمني اللازم لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 من قبل الدول الأعضاء، مع مراعاة احتياجات البلدان التي تمر بمراحل مختلفة من التنمية؛ 
	(ل) حثت فريق أصدقاء الرئيس المعني بالعوامل التي أعاقت تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993 على إنجاز عمله في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة البرنامج التنفيذي للفريق العامل المعني بالحسابات القومية لعام 2008 والعقبات التي تواجهها الدول الأعضاء في الانتقال إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008؛
	(م) أعربت عن تقديرها للأنشطة التي تضطلع بها المنظمات الدولية والإقليمية لتيسير تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008، لا سيما استراتيجيات التنفيذ الإقليمية، وحثت هذه المؤسسات والجهات المانحة الأخرى على تخصيص مزيد من الموارد لهذا الغرض، بما في ذلك تعيين خبراء/مستشارين معنيين بالحسابات القومية؛ 
	(ن) شددت على أهمية قيام الدول الأعضاء بوضع برامجها الوطنية لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 وإحصاءات داعمة تتمشى مع برامج التنفيذ الإقليمية والعالمية؛ 
	(س) أحاطت علما بالأشكال المختلفة التي تستخدمها المنظمات الدولية والإقليمية للإبلاغ عن بيانات الحسابات القومية، وطلبت إلى الفريق العامل النظر في هذه المسألة بغية اقتراح صيغة موحدة للإبلاغ وتقديم تقارير عن ذلك إلى اللجنة. 
	42/104
	المحاسبة البيئية والاقتصادية 
	إن اللجنة الإحصائية:
	(أ) أثنت على التقدم الذي أحرزته لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالمحاسبة البيئية والاقتصادية() في عملها، ولاحظت مع التقدير أن العمل على تنقيح نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية يسير بشكل سليم رغم ضيق الوقت؛
	(ب) أعربت عن تقديرها للعملية التي اتسمت بالشافية والرامية إلى وضع توصيات متفق عليها بشأن البنود المدرجة في قائمة مسائل المجلد الأول من نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية، لا سيما التشاور العالمي الذي يؤدي إلى التعاون مع مختلف الأطراف المؤثرة داخل المنظومة الإحصائية الوطنية؛
	(ج) أكدت من جديد على الحاجة الملحة لاستكمال المجلد الأول من نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية في الوقت المناسب لتقديمه إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الثالثة والأربعين، وحثت اللجنة على التشاور بشأن مشاريع الفصول، وبشكل خاص في أقرب وقت ممكن بشأن مسائل الاتساق التي قد تنشأ أثناء صياغة المجلد الأول؛
	(د) أحاطت علما بالتوصيات المتعلقة بالبنود المدرجة في قائمة مسائل المجلد الأول، وأشارت إلى أنه بالنسبة لإحدى المسائل لا تزال المشاورات العالمية جارية، وأنه بالنسبة لبعض المسائل الأخرى ما زال يتعين بحث تفاصيلها عن طريق التشاور المستمر مع البلدان من خلال مشاريع فصول المجلد الأول المنقح من نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية؛
	(هـ) حثت الدول الأعضاء على المشاركة بصورة فعالة في تعزيز نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية باعتباره الإطار الإحصائي لتقييم الروابط بين البيئة والاقتصاد في المحافل الدولية، لا سيما مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 2012 (ريو + 20)؛
	(و) طلبت إلى اللجنة أن تضع بالتشاور مع الدول الأعضاء واللجان الإقليمية خطة لتنفيذ نظام المحاسبة وتحديد الأولويات المناسبة التي ينبغي على الدول الأعضاء اتباعها.
	42/105
	إحصاءات الطاقة
	إن اللجنة الإحصائية:
	(أ) رحبت مع التقدير بتقرير الأمين العام عن إحصاءات الطاقة()، وأشارت إلى أن العمل الذي تم إنجازه بشأن التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة يعكس تعاونا فعالا بين مختلف الوكالات ومجموعات الخبراء والبلدان؛
	(ب) اعتمدت التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة؛
	(ج) أيدت العناصر الرئيسية لبرنامج التنفيذ المقترح؛
	(د) طلبت النظر في وضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن مصادر البيانات، وبشأن استخدام البيانات الإدارية وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها في مجموعة أكبر من البلدان، في إطار الدليل المزمع وضعه للقائمين على تجميع إحصاءات الطاقة، الذي سيتم إعداده من خلال مشاورات كافية مع الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة. 
	42/106
	الإحصاءات الاقتصادية المتكاملة 
	إن اللجنة الإحصائية:
	(أ) أعربت عن تقديرها لأصدقاء الرئيس على وضع مبادئ توجيهية عملية للإحصاءات الاقتصادية المتكاملة بغية زيادة تجانس واتساق الإحصاءات الاقتصادية، وعلى إجراء مشاورات على الصعيد العالمي بشأن المبادئ التوجيهية من خلال آلية شفافة للمراجعة()؛
	(ب) رحبت بمشروع المبادئ التوجيهية الشامل، وطلبت إلى أصدقاء الرئيس إعداد الصيغة النهائية للوثيقة مع مراعاة الاقتراحات التي ترد أثناء التشاور على الصعيد العالمي والتعليقات التي تقدمها اللجنة؛
	(ج) طلبت أن تتناول المبادئ التوجيهية في صيغتها النهائية مزيدا من الموضوعات الهامة التي أثارتها اللجنة مثل مسائل الإدارة، وتكامل البيانات الأولية (استخدام المصادر الإدارية وبيانات المسح)، وإدماج الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية والمؤسسات وأطرها، وتكامل الصناعات ذات الصلة وغيرها من المجالات مثل الإحصاءات الزراعية، والمواضيع الإضافية الأخرى التي يتم اقتراحها في التعليقات؛
	(د) طلبت أن تتضمن الوثيقة النهائية مبادئ توجيهية عملية بشأن إطار تنفيذ دمج الإحصاءات الاقتصادية، وأن تنص أيضا على تحديد أولويات وتسلسل مجالات التكامل بغية مساعدة البلدان في تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية؛ 
	(هـ) حثت الدول الأعضاء والمنظمات المعنية على أن تقدم لأصدقاء الرئيس نصوصا محددة و دراسات حالة، كلما أمكن، بشأن مختلف المواضيع التي اقترحت من أجل تحسين المبادئ التوجيهية كي تدرج مساهماتها في الوثيقة النهائية؛
	(و) طلبت إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة عمل بوابة للمعارف على شبكة الإنترنت وتعهدها حتى بعد الانتهاء من وضع المبادئ التوجيهية من أجل توفير منفذ موحد لمجموعة واسعة ومتنوعة من دراسات الحالة والمواد الإعلامية ذات الصلة بإدماج الإحصاءات الاقتصادية يمكن تطبيقها على كل من النظم الإحصائية المتقدمة والنامية، وشجعت الدول الأعضاء على إتاحة الخبرات القطرية ودراسات الحالة المتعلقة بها من أجل وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية والبوابة.
	42/107
	المؤشرات الاقتصادية القصيرة الأجل
	إن اللجنة الإحصائية:
	(أ) رحبت بتقرير الأمين العام عن المؤشرات القصيرة الأجل()، وأشادت بالمبادرة المشتركة التي اضطلعت بها شعبة الإحصاءات بالاشتراك مع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية وبالتعاون الوثيق مع هيئة إحصاءات كندا وهيئة إحصاءات هولندا ودائرة الإحصاءات الحكومية في الاتحاد الروسي لاقتراح برنامج بشأن الإحصاءات الاقتصادية القصيرة الأجل على أساس التوصيات الصادرة عن ثلاث حلقات دراسية دولية كاستجابة منسقة للأزمة الاقتصادية والمالية؛
	(ب) وافقت على برنامج العمل المقترح للإحصاءات القصيرة الأجل المتعلقة بالتقديرات السريعة، والمؤشرات المركبة للدورات الاقتصادية، والدراسات الاستقصائية المعنية بالتوجهات، ونماذج البيانات والمؤشرات التحليلية والهيكل الإداري المقترح؛ 
	(ج) طلبت أن تؤخذ مقتضيات الحسابات القومية، والنظام الإحصائي الوطني وغيرها من الترتيبات الإدارية الوطنية في الاعتبار عند تنفيذ برنامج العمل، وطلبت أيضا إيلاء الاهتمام الواجب لمسألة تحسين البيانات الأولية؛
	(د) شجعت الدول الأعضاء على إنشاء مراكز بيانات مركزية وطنية باستخدام معايير تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الفوقية على أساس طوعي وفقا لنموذج البيانات المقترح والمقبول دوليا لضمان المواءمة مع المبادئ التوجيهية الدولية، مع الإعراب عن الحاجة إلى إجراء مزيد من المشاورات مع الدول الأعضاء وإبداء المرونة في الإطار الزمني المحدد لإنشاء مراكز البيانات هذه؛
	(هـ) لاحظت العمل الذي قامت به المؤسسات الدولية والإقليمية في مجال تقديم المشورة بشأن تجميع المؤشرات الاقتصادية القصيرة الأجل، وحثت شعبة الإحصاءات على التعاون الوثيق في عملها مع هذه المؤسسات عند إعداد برنامج عن الإحصاءات الاقتصادية القصيرة الأجل لغرض تنسيق الممارسات؛ 
	(و) شجعت الدول الأعضاء على المشاركة في التقييمات العالمية المتعلقة بالتقديرات السريعة والمؤشرات المركبة للدورات الاقتصادية، وعلى تقديم ممارساتها المتعلقة بتجميع واستخدام المؤشرات الاقتصادية القصيرة الأجل إلى الشعبة لإدراجها في قاعدة المعارف المتعلقة بالإحصاءات الاقتصادية على الموقع الإلكتروني للشعبة؛
	(ز) طلبت إلى شعبة الإحصاءات تعيين مستشار أقاليمي لمساعدة البلدان في مجال التدريب وبناء القدرات للبرنامج الدولي للإحصاءات القصيرة الأجل والعمل بشكل وثيق مع اللجان الإقليمية في هذا المجال؛
	(ح) طلبت إلى الشعبة أن تقدم تقريرا إلى اللجنة، في الوقت المناسب، يتضمن برنامج عمل مفصلا عن الإحصاءات الاقتصادية القصيرة الأجل يسلط الضوء على الموارد اللازمة للبرنامج والقيود التي تحد من تنفيذه. 
	42/108
	برنامج المقارنات الدولية
	إن اللجنة الإحصائية:
	(أ) رحبت بتقرير البنك الدولي عن برنامج المقارنات الدولية()، ولاحظت بارتياح التقدم الذي أحرز حتى الآن؛ 
	(ب) أعربت عن تقديرها لهيئة إحصاءات النرويج، الرئيس السابق للمجلس التنفيذي على الخدمات القيِّمة التي قدمتها والعمل الذي اضطلعت به، ورحبت بايطاليا الرئيس الجديد للمجلس التنفيذي؛ 
	(ج) أعربت أيضا عن تقديرها لجميع الشركاء الذين دعموا برنامج المقارنات الدولية، وخاصة المنسقون الإقليميون على ما قدموه من تدريب إضافي فضلا عن الدعم المالي للبلدان؛ 
	(د) حثت المجلس التنفيذي والمكتب العالمي ووحدات التنسيق الإقليمية في برنامج المقارنات الدولية على مواصلة إجراء مشاورات نشطة مع الدول الأعضاء بشأن منهجية برنامج المقارنات الدولية، لا سيما في عملية الربط العالمية وفيما يتعلق باستخدام بيانات تعادل القوة الشرائية وحوسبتها، وحثت أيضا برنامج المقارنات الدولية على التنسيق مع الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية بشأن القضايا المتعلقة باستخدام نظام الحسابات القومية؛ 
	(هـ) حثت المجلس التنفيذي على النظر في إصدار بيانات مفصلة لدعم وتعزيز استخدام البيانات بما يتفق مع سياسة إصدار البيانات التي تحترم قوانين الإحصاءات في البلدان، وتشجيع الإفصاح عن البيانات الوصفية ذات الصلة للمساعدة في تفسير وتقييم جودة البيانات؛
	(و) أشارت إلى الحاجة إلى تمويل الدراسة الاستقصائية للأسعار وغيرها من أنشطة برنامج المقارنات الدولية ذات الصلة، لا سيما المتعلقة ببرامج بناء القدرات على استخدام نتائج برنامج المقارنات الدولية في البلدان النامية، وحثت الشركاء في التنمية على وضع ذلك في الاعتبار عند تخصيص أموال التنمية؛ 
	(ز) أقرت بأن برنامج المقارنات الدولية له آثار هائلة على البلدان لا سيما فيما يتعلق بتطوير قدراتها على جمع وحوسبة بيانات الأسعار وتجميع الحسابات القومية، وحثت البنك الدولي على اتخاذ خطوات إضافية لمساعدة البلدان في هذا الصدد.
	42/109
	المؤشرات الإنمائية
	إن اللجنة الإحصائية:
	(أ) رحبت بتقرير الأمين العام عن مؤشرات رصد الأهداف الإنمائية للألفية()، وأعربت عن تقديرها للفريق المشترك بين الوكالات والخبراء والشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة لما قاموا به من رصد فعال للتقدم المحرز بشأن مؤشرات تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتوفير التدريب للبلدان بشأن رصد تلك المؤشرات على الصعيدين الوطني ودون الوطني؛
	(ب) أشادت بالتقدم المحرز في مجالي تعزيز الحوار بين البلدان والوكالات الدولية وحل حالات عدم الاتساق في مصادر البيانات منذ أثارت اللجنة الإحصائية مسألة حالات التضارب بين البيانات الوطنية المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية والبيانات الدولية المتعلقة بتلك الأهداف لأول مرة في دورتها السادسة والثلاثين؛
	(ج) أشارت إلى التحسينات التي تمت في مجال توافر البيانات من أجل رصد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، في حين لاحظت أنه لا يمكن للبلدان الوصول إلى ملكية البيانات المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية ملكية كاملة إلا عن طريق تحسين التنسيق بين النظم الإحصائية الوطنية والدولية، وتوفير التدريب الوطني والدولي لتعزيز القدرة على تحليل البيانات، وتبادل أفضل الممارسات؛
	(د) طلبت من الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة إنشاء فريق من الخبراء لتقديم المساعدة، بناء على طلب من البلدان، لتسوية مسائل محددة تتصل بالبيانات المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية؛
	(هـ) شجعت شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة على مواصلة تعهد الموقع الشبكي وقاعدة البيانات المتعلقين بالأهداف الإنمائية للألفية، وتحسين وظائفهما، وإتاحتهما بجميع اللغات الرسمية؛
	(و) لاحظت بطء التقدم المحرز في توافر البيانات واتساقها بالنسبة لمؤشرات معينة في قاعدة بيانات مؤشرات تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وشجعت جميع الوكالات الدولية لمعالجة هذه المسألة عند تحديد الأولويات في برامجها لبناء القدرات؛
	(ز) أبدت تأييدها التام للمضي قدما في العمل الذي يضطلع به الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء، على النحو المقترح في الفقرة 30 من تقرير الأمين العام(12)، بما في ذلك توفير مزيد من التدريب على الرصد على الصعيدين الوطني ودون الوطني؛
	(ح) طلبت إلى الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز إلى اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين.
	42/110
	إحصاءات التنمية البشرية
	إن اللجنة الإحصائية:
	(أ) رحبت بتقرير مكتب اللجنة الإحصائية عن إحصاءات التنمية البشرية()، وأعربت عن اتفاقها التام مع توصياته وتأييدها بشكل كامل؛
	(ب) أحاطت علما بالتقرير المقدم من البرازيل وجنوب أفريقيا والمغرب عن شواغل الدول الأعضاء بشأن المؤشرات الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة()، وأعربت عن تأييدها التام لهذه الشواغل التي أُعرب عنها في التقرير، وعن دعمها القوي للاستنتاجات الواردة في الفقرة 25 منه؛
	(ج) أحاطت علما بتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن إحصاءات التنمية البشرية() ووثائق النبذة الإضافية غير الرسمية، ورحبت بالجهود التي بذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم تفسيرات لموقفه؛
	(د) أقرت بأن تقرير التنمية البشرية وثيقة هامة تستنير بها المناقشات بشأن التنمية الوطنية والدولية، وأعربت لذلك عن قلق شديد بشأن المصادر والطرق الإحصائية المستخدمة في تقرير التنمية البشرية؛
	(هـ) أعربت عن أسف عميق واستياء شديد من أن مكتب تقرير التنمية البشرية لم يستجب بشكل كاف لتوصيات فريق الخبراء المعني بمؤشر التنمية البشرية فيما يتعلق بنوعية البيانات المتعلقة بالمؤشرات المختارة ومدى توافرها، واستخدام بيانات من مصادر غير رسمية، والحاجة إلى إجراء مشاورات مستفيضة مع المجتمع الإحصائي العالمي قبل صدور تقرير عام 2010، وأشارت أيضا في هذا السياق إلى المسائل التالية:
	’1‘ حذف بعض البلدان من تقرير التنمية البشرية على أساس عدم وجود بيانات وعدم إبلاغ المكاتب الإحصائية الوطنية لتلك البلدان بقرار حذفها قبل اتخاذه؛
	’2‘ وجود حالات تضارب بين البيانات التي وردت في تقرير التنمية البشرية والبيانات المتاحة من مصادر وطنية، فضلا عن وجود حالات تضارب فيما بين البيانات التي نشرتها مختلف وكالات الأمم المتحدة؛
	’3‘ استخدام بيانات غير رسمية، وفي هذه الحالة تؤكد اللجنة أنه في حال عدم توافر بيانات رسمية، لا ينبغي استخدام بيانات غير رسمية إلا بعد التشاور مع مكاتب الإحصاء الوطنية بشأن جودة ودقة البيانات، مع ضرورة توفير شرح مفصل للمصادر والمنهجيات المستخدمة؛
	(و) شددت على ارتباط المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية والمبادئ الحاكمة للأنشطة الإحصائية الدولية بالمسألة المطروحة، وحثت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على استعراض هذه المبادئ والأخذ بها، وفي هذا السياق، شجعت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تحسين التنسيق، على الاضطلاع بدور نشط في منتديات من قبيل لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية؛
	(ز) أقرت بأنه في حين يندرج اختيار موضوع ومؤشرات تقرير التنمية البشرية ضمن اختصاص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن مسألة جودة البيانات وكفايتها تقع ضمن اختصاص اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة نيابة عن النظام الإحصائي العالمي، كما أن التشاور المسبق أمر ضروري؛
	(ح) أكدت مجدداً على الحاجة إلى أن يتوخى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشفافية التامة في أساليب عمله الإحصائي لإعداد تقرير التنمية البشرية، ودعت إلى التشاور مع جميع الأطراف المعنية؛
	(ط) شددت على الدور المستمر لفريق الخبراء المعني بمؤشر التنمية البشرية الذي أنشأته اللجنة الإحصائية وكلفته بمواصلة العمل وإعادة النظر في المسائل الناشئة عن تقريرها الأول(3)؛
	(ي) طلبت إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاضطلاع بما يلي:
	’1‘ تقديم تقرير، في غضون ثلاثة أشهر، إلى اللجنة الإحصائية عن القضايا التي أثيرت في هذا المقرر؛
	’2‘ وضع جدول زمني لمختلف المراحل التحضيرية لتقرير التنمية البشرية، وتوزيع هذا الجدول على المكاتب الإحصائية الوطنية أو وكالات التنسيق الوطنية، بحيث يتم إبلاغها عن مصادر البيانات الإحصائية والأساليب الإحصائية المستخدمة في التقرير، وعن طرق معالجة الشواغل المحتملة وتسهيل حلها؛
	’3‘ التشاور المسبق مع الدول الأعضاء عند إعادة النظر في البيانات الإحصائية اللازمة للمؤشرات المقرر استخدامها في تقرير التنمية البشرية؛
	’4‘ وضع خطة للتواصل مع المكاتب الإحصائية الوطنية بشأن استخدام البيانات الوطنية غير الرسمية وكفايتها، في حالات عدم توفر بيانات وطنية رسمية؛
	(ك) حثت الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة على القيام بدور مركزي لمساعدة الدول الأعضاء في معالجة مسائل حالات التضارب في البيانات واتساقها مع المنظمات الدولية، مع إيلاء اهتمام خاص لمسائل اتساق البيانات التي تنشرها وكالات الأمم المتحدة، وأكدت في هذا السياق على الحاجة إلى وجود وكالة موثوق بها في منظومة الأمم المتحدة لتضطلع بتنسيق الأنشطة الإحصائية، وطلبت إلى السلطات المختصة بالأمم المتحدة استعراض الوضع، وطلبت إلى الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة أن تقدم تقريرا بشأن هذه المسألة إلى اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين.
	42/111
	تنفيذ المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية
	إن اللجنة الإحصائية:
	(أ) اعترفت تماما بالأهمية الحاسمة المستمرة للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية()، ورحبت بتبادل الخبرات فيما بين البلدان، وبإدراج المبادئ الأساسية في التشريعات والمواثيق والإعلانات العامة المتعلقة بالإحصاء؛
	(ب) أقرت بأن المبادئ الأساسية لا تزال صالحة اليوم كما كانت في الماضي، وأنه لا ضرورة في الوقت الراهن لمراجعة المبادئ العشرة ذاتها؛
	(ج) أوصت، مع ذلك، بأن تسهل الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة تشكيل فريق من أصدقاء الرئيس ليضطلع بمراجعة لغة ديباجة المبادئ الأساسية وتحديثها بحيث تأخذ في الاعتبار التطورات الجديدة التي طرأت منذ الوقت الذي صيغت فيه المبادئ لأول مرة، وتقييم كيفية إمكانية إعادة إنفاذها، ووضع دليل عملي لتطبيق المبادئ يشمل التطورات الجديدة والممارسات الجيدة لدى المكاتب الإحصائية الوطنية، وغيرها من منتجي الإحصاءات ومستخدميها؛
	(د) أوصت بأن يستكمل فريق أصدقاء الرئيس عمله بالتشاور الكامل مع الدول الأعضاء، وأن يُقدم تقريرا إلى اللجنة قبل عام 2014، في الوقت المناسب للاحتفال بالذكرى العشرين لوضع المبادئ الأساسية؛
	(هـ) وافقت على استصواب إجراء استعراضات دورية لحالة تطبيق الدول الأعضاء لهذه المبادئ، وطلبت إلى الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة أن تجري هذا الاستعراض وأن تقدم تقريرا عن النتائج إلى اللجنة قبل عام 2014؛
	(و) شجعت على إجراء تقييمات إقليمية لحالة تطبيق المبادئ الأساسية، وطلبت أن تقوم الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة واللجان الإقليمية والمنظمات الأخرى ذات الصلة بتقديم الدعم إلى الدول الأعضاء التي تطبق هذه المبادئ؛
	(ز) طلبت أن تتقدم الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة بنص هذه المبادئ الأساسية، مع ديباجتها المنقحة على نحو ملائم، إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لإقرارها قبل عام 2014، وأن تقوم الشعبة كذلك بتسهيل الاعتراف بالمبادئ الأساسية وإقرارها على أعلى مستوى سياسي وطني من خلال الوسائل الملائمة؛
	(ح) شجعت على الترويج على نطاق واسع للمبادئ الأساسية والالتزام بها لكي يفهم أصحاب المصالح المعنيين فوائد هذه المبادئ.
	42/112
	بناء القدرات الإحصائية 
	إن اللجنة الإحصائية:
	(أ) رحبت بتقرير الأمين العام عن بناء القدرات الإحصائية()؛
	(ب) أعربت عن تقديرها العميق للشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة على العمل الذي أُنجز بشأن بناء القدرات الإحصائية في البلدان النامية؛
	(ج) طلبت أن تضطلع الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة بتعزيز مشاوراتها مع الدول الأعضاء من أجل تحديد ما يستجد من احتياجاتها التدريبية؛
	(د) أقرت بأن تنمية القدرات الإحصائية تمس الكثير من الشركاء الوطنيين والدوليين، وشجعت جميع الشركاء على التآزر في بذل هذه الجهود وتنسيقها؛
	(هـ) اعترفت بأهمية العمل الذي أنجزه معهد الأمم المتحدة الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ وغيره من مراكز التدريب الوطنية والإقليمية، وأعربت عن تقديرها للحكومات المعنية على دعمها، وشجعت مراكز التدريب على مواصلة تنسيق أنشطتها؛
	(و) لاحظت مع التقدير العروض التي تقدم بها عدد متزايد من البلدان لمساعدة بلدان أخرى لتعزيز قدراتها الإحصائية، وشجعت على الاستمرار في هذا الاتجاه؛
	(ز) رحبت بتنظيم مناسبة احتفالية بشأن استراتيجية تنمية القدرات الإحصائية في المنتدى الرفيع المستوى الرابع بشأن فعالية المعونة، الذي سيعقد في بوسان، جمهورية كوريا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، لوضع خطة عمل للمستقبل، وطلبت إلى البنك الدولي أن يقدم، إلى اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين، تقريرا بشأن هذه المبادرة وبشأن التقدم المحرز نحو تنفيذ خطة عمل مراكش للإحصاء.
	42/113
	تطوير الإحصاءات الإقليمية في غربي آسيا 
	إن اللجنة الإحصائية:
	(أ) رحبت بتقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا عن تطوير الإحصاءات الإقليمية في غربي آسيا()؛
	(ب) أعربت عن تقديرها للعمل الجاري بشأن تطوير الإحصاءات في المنطقة، ولكنها لاحظت أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لتعزيز ثقافة الإحصاءات في المنطقة؛
	(ج) أقرت بأهمية التنسيق بين مختلف الهيئات النشطة في مجال الإحصاءات في المنطقة، وحثت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا على القيام بدور أكبر في ذلك التنسيق؛
	(د) أحاطت علما بالمبادرة الرامية إلى وضع استراتيجية إقليمية، وتطلعت لأن تُبلَغ عند الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية؛ 
	(هـ) حثت الشركاء في التنمية على توفير الدعم الكامل، بالتعاون مع كيانات إقليمية من قبيل المعهد العربي للتدريب والبحث في مجال الإحصاءات، لصالح جهود بناء قدرة البلدان في المنطقة.
	42/114
	المسائل البرنامجية (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة)
	أحاطت اللجنة الإحصائية علما بالتقرير الشفوي الذي قدمه مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بشأن الأنشطة والخطط والأولويات الحالية للشعبة. وعلى وجه الخصوص، أحاطت اللجنة علما بورقة الاجتماع() التي تتضمن مشروع برنامج عمل الشعبة لفترة السنتين 2012/2013. ووافقت أيضا على التعديلات التي أُدخلت على قائمة النواتج المتعلقة ببرنامج الفترة الحالية 2010/2011، الواردة في مرفق ورقة الاجتماع، وأذنت للمكتب بالموافقة على إجراء مزيد من التعديلات، إذا ما أصبحت ضرورية خلال عام 2011.
	42/115
	بنود للعلم
	أحاطت اللجنة علما بالتقارير التالية:
	تقرير الأمين العام عن البرنامج العالمي للإحصاءات الجنسانية()
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير أصدقاء الرئيس عن استعراض مؤشرات العنف ضد المرأة()
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة()
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير الشراكة في الإحصاءات من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين()
	تقرير الأمين العام عن تعدادات السكان والمساكن()
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الصحة()
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عن إحصاءات التعليم()
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير أصدقاء الرئيس المعني بالإحصاءات الزراعية()
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير فريق فيسبادن المعني بسجلات الأعمال التجارية()
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير منظمة السياحة العالمية عن إحصاءات السياحة()
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الأسعار()
	تقرير مرحلي مقدم من الأمين العام عن تنقيح إطار تطوير إحصاءات البيئة()
	تقرير الأمين العام عن أعمال لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية()
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية بشأن قائمة جرد المعايير الإحصائية العالمية()
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير فرقة العمل المعنية بوضع معايير لتبادل البيانات والبيانات الفوقية()
	مذكرة من الأمين العام عن مقررات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالسياسات والمتصلة بعمل اللجنة الإحصائية()
	تقرير الأمين العام عن الأطر الوطنية لضمان الجودة()
	تقرير الأمين العام عن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية()
	تقرير فرنسا بشأن قياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي()
	الفصل الثاني
	بنود للمناقشة واتخاذ القرار
	ألف - اليوم العالمي للإحصاء
	1 - نظرت اللجنة في البند 3 (أ) من جدول أعمالها في جلستيها الأولى والسادسة، المعقودتين في 22 و 25 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا على اللجنة، في جلستها الأولى المعقودة في 22 شباط/فبراير، تقرير الأمين العام عن اليوم العالمي للإحصاء (E/CN.3/2011/2)، وأدلى مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ببيان استهلالي.
	2 - وفي الجلسة الأولى، أدلى ببيانات ممثلو كل من المغرب، وسورينام، والكاميرون، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وتوغو، واليابان، وألمانيا، والمراقبون عن الجمهورية الدومينيكية، والسنغال، وجنوب أفريقيا، والرأس الأخضر، وجمهورية إيران الإسلامية، وسويسرا، والهند، والفلبين، ونيوزيلندا، وجزر البهاما، ونيجيريا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجزائر، وساموا. وأدلى المراقب عن فلسطين ببيان.
	3 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ممثل المعهد الإحصائي الدولي ببيان.
	4 - وفي الجلسة الأولى أيضا، أدلى مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بملاحظات ختامية.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	5 - كان معروضا على اللجنة في جلستها السادسة، المعقودة في 25 شباط/فبراير، ورقة مقدمة من المقرِّر تتضمن مشروع مقرَّر لتعتمده اللجنة في إطار البند 3 (أ) من جدول أعمالها. واعتمدت اللجنة مشروع المقرَّر، بصيغته المعدلة خلال المناقشة (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/101).
	باء - استعراض البرامج: الإحصاءات الجنسانية
	6 - نظرت اللجنة في البند 3 (ب) من جدول أعمالها في جلساتها الأولى والثانية والسادسة المعقودة في 22 و 25 شباط/فبراير 2010. وكان معروضا على اللجنة في جلستيها الأولى والثانية، المعقودتين في 22 شباط/فبراير، تقرير دائرة الإحصاء في غانا عن الإحصاءات الجنسانية (E/CN.3/2011/3)، وتقرير الأمين العام عن البرنامج العالمي للإحصاءات الجنسانية (E/CN.3/2011/4)، ومذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير أصدقاء الرئيس عن مؤشرات العنف ضد المرأة (E/CN.3/2011/5). وفي الجلسة الأولى، أدلى المراقب عن غانا ببيان استهلالي. وفي الجلستين الأولى والثانية أدلى ببيانات ممثلو كل من الصين، وسورينام، وإيطاليا، والنرويج، واليابان، وألمانيا، والكاميرون، والمغرب، والمراقبون عن مصر، وسويسرا، والسويد، وسري لانكا، والفلبين، وأوكرانيا، وجمهورية كوريا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة. وأدلى المراقب عن فلسطين ببيان أيضا. 
	7 - وفي الجلسات ذاتها، أدلى ببيانات ممثلو كل من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، والجماعة الكاريبية. 
	8 - وفي الجلسة الثانية أيضا، أدلى مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بملاحظات ختامية.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	9 - كان معروضا على اللجنة في جلستها السادسة، المعقودة في 25 شباط/فبراير، ورقة مقدمة من المقرِّر تتضمن مشروع مقرَّر لتعتمده اللجنة في إطار البند 3 (ب) من جدول أعمالها (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/102).
	جيم - الحسابات القومية
	10 - نظرت اللجنة في البند 3 (ج) من جدول أعمالها في جلستيها الثانية والسادسة المعقودتين في 22 و 25 شباط/فبراير. وكان معروضا على اللجنة في جلستها الثانية، المعقودة في 22 شباط/فبراير، مذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية (E/CN.3/2011/6).
	11 - وفي الجلسة الثانية، أدلى رئيس فرع الإحصاءات الاقتصادية التابع لشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ببيان استهلالي، وأدلى ببيانات ممثلو كل من عُمان، والصين، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الروسي، وكولومبيا، والكاميرون، وإيطاليا، والمراقبون عن جمهورية كوريا، والسنغال، ومنغوليا، والدانمرك، والفلبين، والبرازيل، وسانت لوسيا٬ وأوكرانيا، وفرنسا، وسري لانكا٬ وجمهورية إيران الإسلامية، والأردن، والمملكة العربية السعودية، وكازاخستان. 
	12 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ببيانات ممثلو كل من رابطة الدول المستقلة، ومصرف التنمية الأفريقي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا وصندوق النقد الدولي.
	13 - وأيضا في الجلسة الثانية، أدلى مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بملاحظات ختامية.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	14 - كان معروضا على اللجنة في جلستها السادسة، المعقودة في 25 شباط/فبراير، ورقة مقدمة من المقرِّر تتضمن مشروع مقرَّر لتعتمده اللجنة في إطار البند 3 (ج) من جدول أعمالها. واعتمدت مشروع المقرر (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/103).
	دال - المحاسبة البيئية والاقتصادية
	15 - نظرت اللجنة في البند 3 (ج) من جدول أعمالها في جلستيها الثانية والسادسة، المعقودتين في 22 و 25 شباط/فبراير. وكان معروضا على اللجنة في جلستها الثانية، المعقودة في 22 شباط/فبراير، مذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير لجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئية والاقتصادية (E/CN.3/2011/7). وأدلى رئيس فرع الإحصاءات الاقتصادية التابع لشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة وممثل أستراليا ببيان استهلالي.
	16 - وفي الجلسة الثانية، أدلى ببيانات ممثلو كل من إيطاليا، وليتوانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسورينام، والمكسيك، وألمانيا، والمراقبون عن مصر٬ والفلبين، والدانمرك٬ والمملكة العربية السعودية. 
	17 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ممثل الاتحاد الأوروبي ببيان.
	18 - وأيضا في الجلسة الثانية، أدلى مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بملاحظات ختامية.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	19 - كان معروضا على اللجنة في جلستها السادسة المعقودة في 26 شباط/فبراير، ورقة مقدمة من المقرِّر تتضمن مشروع مقرَّر لتعتمده اللجنة في إطار البند 3 (د) من جدول أعمالها واعتمدت مشروع القرار، بصيغته المعدلة خلال المناقشة (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/104).
	هاء - إحصاءات الطاقة
	20 - نظرت اللجنة في البند 3 (هـ) من جدول أعمالها في جلستيها الثانية والسادسة، المعقودتين في 22 و 25 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا على اللجنة في جلستها الثانية المعقودة في 22 شباط/فبراير، تقرير الأمين العام عن إحصاءات الطاقة (E/CN.3/2011/8)، وأدلى رئيس قسم إحصاءات الصناعة والطاقة التابع لشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ببيان استهلالي.
	21 - وفي الجلسة الثانية، أدلى ببيانات ممثلو كل من النرويج، وهولندا، والاتحاد الروسي، واليابان، وأستراليا، والمراقبون عن العراق، والنيجر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية إيران الإسلامية.
	22 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ببيانات ممثلو كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والوكالة الدولية للطاقة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. 
	23 - وأيضا في الجلسة الثانية، أدلى مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بملاحظات ختامية.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	24 - كان معروضا على اللجنة في جلستها السادسة، المعقودة في 25 شباط/فبراير، ورقة مقدمة من المقرِّر تتضمن مشروع مقرَّر لتعتمده اللجنة في إطار البند 3 (هـ) من جدول أعمالها. واعتمدت اللجنة مشروع المقرَّر، بصيغته المعدلة خلال المناقشة (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/105).
	واو - الإحصاءات الاقتصادية المتكاملة
	25 - نظرت اللجنة في البند 3 (و) من جدول أعمالها في جلساتها الثانية والثالثة والسادسة، المعقودة في 22 و 23 و 25 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا على اللجنة، في جلستها الثانية المعقودة في 22 شباط/فبراير، مذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير أصدقاء الرئيس المعنيين بالإحصاءات الاقتصادية المتكاملة (E/CN.3/2011/10). وأدلى ببيان استهلالية رئيس فرع الإحصاءات الاقتصادية التابع لشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة وممثل الولايات المتحدة الأمريكية.
	26 - وفي الجلسة الثانية، أدلى ببيانات ممثلا كل من الصين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والمراقب عن نيوزيلندا.
	27 - وفي الجلسة الثالثة المعقودة في 23 شباط/فبراير، أدلى ببيانات ممثلو كل من اليابان، وأستراليا، وسورينام، والمراقبون عن منغوليا، وفنلندا، وجمهورية إيران الإسلامية، وكندا، والأردن، وأوكرانيا.
	28 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ببيانات ممثلو كل من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.
	29 - وأيضا في الجلسة الثالثة، أدلى مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بملاحظات ختامية.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	30 - في الجلسة السادسة للجنة، المعقودة في 25 شباط/فبراير، كان معروضا عليها ورقة مقدمة من المقرر تتضمن مشروع مقرر لتعتمده اللجنة في إطار البند 3 (و) من جدول أعمالها. واعتمدت اللجنة مشروع المقرر بصيغته المعدلة أثناء المناقشة (انظر الفصل الأول، القسم باء، المقرر 42/106).
	زاي - المؤشرات الاقتصادية القصيرة الأجل
	31 - نظرت اللجنة في البند 3 (ز) من جدول أعمالها في جلستيها الثالثة والسادسة المعقودتين في 23 و 25 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا على اللجنة، في جلستها الثالثة المعقودة في 23 شباط/فبراير، تقرير الأمين العام عن المؤشرات الاقتصادية القصيرة الأجل (E/CN.3/2011/11). وقدم رئيس فرع الإحصاءات الاقتصادية بشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بيانا استهلاليا. 
	32 - وفي الجلسة الثالثة، أدلى ببيانات ممثلو كل من كولومبيا واليابان وعمان والسودان وسورينام والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والاتحاد الروسي والنرويج والصين، والمراقبون عن جمهورية إيران الإسلامية وإندونيسيا والفلبين وجنوب أفريقيا والبرازيل وسويسرا والنيجر وغانا وجمهورية تنزانيا المتحدة.
	33 - وفي نفس الجلسة، أدلى ببيانات ممثلو كل من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، واللجنة الاقتصادية لأوروبا.
	34 - وفي الجلسة الثالثة أيضا، أدلى مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بملاحظات ختامية.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	35 - كان معروضا على اللجنة، في جلستها السادسة المعقودة في 25 شباط/فبراير، ورقة مقدمة من المقرِّر تتضمن مشروع مقرَّر لتعتمده اللجنة في إطار البند 3 (ز) من جدول أعمالها، واعتمدت اللجنة مشروع المقرَّر بصيغته المعدلة أثناء المناقشة (انظر الفصل الأول، القسم باء، المقرر 42/107).
	حاء - برنامج المقارنات الدولية
	36 - نظرت اللجنة في البند 3 (ح) من جدول أعمالها في جلستيها الثالثة والسادسة، المعقودتين في 23 و 25 شباط/فبراير 2011. وفي الجلسة الثالثة للجنة، المعقودة في 23 شباط/فبراير، كان معروضا عليها مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير البنك الدولي عن برنامج المقارنات الدولية (E/CN.3/2011/12)، وأدلى ممثل البنك الدولي ببيان استهلالي. 
	37 - وفي الجلسة الثالثة، أدلى ببيانات ممثلو كل من سورينام والصين والاتحاد الروسي وعمان وإيطاليا وأستراليا، والمراقبون عن مصر وجنوب أفريقيا ومنغوليا وسري لانكا وسانت لوسيا والهند وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية . 
	38 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ببيانات ممثلو رابطة الدول المستقلة، ومصرف التنمية الأفريقي، والجماعة الكاريبية. 
	39 - وفي الجلسة الثالثة أيضا، أدلى مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بملاحظات ختامية.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	40 - كان معروضا على اللجنة، في جلستها السادسة المعقودة في 25 شباط/فبراير، ورقة مقدمة من المقرِّر تتضمن مشروع مقرَّر لتعتمده اللجنة في إطار البند 3 (ح) من جدول أعمالها، واعتمدت اللجنة مشروع المقرَّر بصيغته المعدلة أثناء المناقشة (انظر الفصل الأول، القسم باء، المقرر 42/108).
	طاء - المؤشرات الإنمائية
	41 - نظرت اللجنة في البند 3 (ط) من جدول أعمالها في جلستيها الرابعة والسادسة، المعقودتين في 23 و 25 شباط/فبراير 2011. وفي الجلسة الرابعة للجنة، المعقودة في 23 شباط/فبراير، كان معروضا عليها تقرير الأمين العام عن مؤشرات رصد الأهداف الإنمائية للألفية (E/CN.3/2011/13)، واستمعت اللجنة إلى بيان استهلالي أدلى به رئيس قسم تخطيط الإحصاءات وتطويرها بشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. 
	42 - وفي الجلسة الرابعة، أدلى ببيانات ممثلو كل من بيلاروس وألمانيا وعمان وأستراليا، والمراقبون عن جنوب أفريقيا والجمهورية الدومينيكية وجمهورية إيران الإسلامية ومنغوليا والهند والفلبين. وأدلى المراقب عن فلسطين أيضا ببيان.
	43 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بملاحظات ختامية.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	44 - كان معروضا على اللجنة، في جلستها السادسة المعقودة في 25 شباط/فبراير، ورقة مقدمة من المقرِّر تتضمن مشروع مقرَّر لتعتمده اللجنة في إطار البند 3 (ط) من جدول أعمالها، واعتمدت اللجنة مشروع المقرَّر بصيغته المعدلة أثناء المناقشة (انظر الفصل الأول، القسم باء، المقرر 42/109).
	ياء - إحصاءات التنمية البشرية
	45 - نظرت اللجنة في البند 3 (ي) من جدول أعمالها في جلساتها الرابعة والخامسة والسادسة، المعقودة في 23 و 24 و 25 شباط/فبراير 2011. وفي الجلسة الرابعة للجنة، المعقودة في 23 شباط/ فبراير، كان معروضا عليها مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير هيئة مكتب اللجنة الإحصائية عن إحصاءات التنمية البشرية (E/CN.3/2011/14)، ومذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن إحصاءات التنمية البشرية (E/CN.3/2011/15)، ومذكرة من الأمين العام يحيل بها التقرير المقدم من البرازيل وجنوب أفريقيا والمغرب عن شواغل الدول الأعضاء بشأن المؤشرات الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة (E/CN.3/2011/16). وأدلى ببيانات استهلالية مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، وممثلا أستراليا والمغرب، والمراقبان عن البرازيل وجنوب أفريقيا، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
	46 - وفي الجلسة الرابعة، أدلى المراقب عن كوبا ببيان.
	47 - وفي الجلسة الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير، أدلى ببيانات ممثلو كل من كولومبيا والاتحاد الروسي وهولندا وعمان والصين وسورينام وبيلاروس وإيطاليا وليتوانيا والمكسيك والكاميرون والسودان وألمانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والمراقبون عن كوبا وفرنسا والسنغال والجمهورية الدومينيكية ومنغوليا والأردن والمملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية وتركيا والرأس الأخضر وجمهورية فنزويلا البوليفارية وساموا وسانت لوسيا وكندا وباراغواي وجزر البهاما وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا والهند ونيوزيلندا والأرجنتين وسويسرا وسلوفينيا. وأدلى المراقب عن فلسطين أيضا ببيان.
	48 - وفي نفس الجلسة، أدلى ببيانات ممثلو كل من الاتحاد الأوروبي، والجماعة الكاريبية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
	49 - وفي الجلسة الخامسة أيضا، أدلى مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بملاحظات ختامية. وبعد ذلك، أدلى ببيانين ممثلا المغرب وإيطاليا.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	50 - كان معروضا على اللجنة في جلستها السادسة المعقودة في 25 شباط/فبراير، ورقة مقدمة من المقرِّر تتضمن مشروع مقرَّر لتعتمده اللجنة في إطار البند 3 (ي) من جدول أعمالها، واعتمدت اللجنة مشروع المقرَّر بصيغته المعدلة أثناء المناقشة (انظر الفصل الأول، القسم باء، المقرر 42/110).
	كاف - تنفيذ المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية
	51 - نظرت اللجنة في البند 3 (ك) من جدول أعمالها في جلساتها الثالثة والرابعة والسادسة، المعقودة في 23 و 25 شباط/فبراير 2011. وفي الجلسة الثالثة، المعقودة في 23 شباط/فبراير، كان معروضا على اللجنة تقرير الأمين العام عن تنفيذ المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية (E/CN.3/2011/17)، وأدلى ببيانين استهلاليين مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، وممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. 
	52 - وفي الجلسة الثالثة، أدلى ببيانات ممثلو كل من المغرب وإيطاليا وكولومبيا والاتحاد الروسي وهولندا. 
	53 - وفي الجلسة الرابعة، المعقودة في 23 شباط/فبراير، أدلى ببيانات ممثلو كل من اليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والسودان، والمراقبون عن جنوب أفريقيا وتونس وجمهورية مولدوفا وجمهورية كوريا والهند والجمهورية الدومينيكية وأيرلندا وكازاخستان وفنلندا وتيمور - ليشتي والفلبين. وأدلى المراقب عن فلسطين أيضا ببيان.
	54 - وفي نفس الجلسة، أدلى ببيانات ممثلو كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، والمرصد الاقتصادي والإحصائي لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وصندوق النقد الدولي، والمعهد الإحصائي الدولي.
	55 - وفي الجلسة الرابعة أيضا، أدلى مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بملاحظات ختامية. وعقب ذلك، أدلى ببيانين ممثل كولومبيا والمراقب عن جنوب أفريقيا. 
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	56 - كان معروضا على اللجنة، في جلستها السادسة المعقودة في 25 شباط/فبراير، ورقة مقدمة من المقرِّر تتضمن مشروع مقرَّر لتعتمده اللجنة في إطار البند 3 (ك) من جدول أعمالها، واعتمدت اللجنة مشروع المقرَّر بصيغته المعدلة أثناء المناقشة (انظر الفصل الأول، القسم باء، المقرر 42/111).
	لام - بناء القدرات الإحصائية
	57 - نظرت اللجنة في البند 3 (ل) من جدول أعمالها في جلستيها الرابعة والسادسة، المعقودتين في 23 و 25 شباط/فبراير 2011. وفي الجلسة الرابعة، المعقودة في 23 شباط/فبراير، كان معروضا على اللجنة تقرير الأمين العام عن بناء القدرات الإحصائية (E/CN.3/2011/18)؛ وقدم رئيس فرع إحصاءات التجارة بشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بيانا استهلاليا.
	58 - وفي الجلسة الرابعة، أدلى ببيانات ممثلو كل من أرمينيا والصين واليابان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والمكسيك، والمراقبون عن جمهورية إيران الإسلامية والجمهورية الدومينيكية ومنغوليا وجنوب أفريقيا وطاجيكستان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ومصر والهند وكازاخستان وإثيوبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وتيمور - ليشتي.
	59 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ببيان ممثلا كل من البنك الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.
	60 - وفي الجلسة الرابعة أيضا، أدلى مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بملاحظات ختامية.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	61 - كان معروضا على اللجنة، في جلستها السادسة المعقودة في 25 شباط/فبراير، ورقة مقدمة من المقرر تتضمن مشروع مقرر لتعتمده اللجنة في إطار البند 3 (ل) من جدول أعمالها.
	62 - وفي نفس الجلسة، اعتمدت اللجنة مشروع المقرر، بصيغته المعدلة خلال المناقشة (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/112).
	ميم - تطوير الإحصاءات الإقليمية في غربي آسيا
	63 - نظرت اللجنة في البند 3 (م) من جدول أعمالها في جلستيها الخامسة والسادسة، المعقودتين في 24 و 25 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا عليها مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا عن تطوير الإحصاءات الإقليمية في غربي آسيا (E/CN.3/2011/20).
	64 - وفي الجلسة الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير، أدلى ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ببيان استهلالي.
	65 - وفي نفس الجلسة، أدلى ممثل لبنان ببيان. 
	66 - وفي الجلسة الخامسة أيضا، أدلى مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بملاحظات ختامية.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	67 - كان معروضا على اللجنة، في جلستها السادسة، المعقودة في 25 شباط/فبراير، ورقة مقدمة من المقرر تتضمن مشروع مقرر لتعتمده اللجنة في إطار البند 3 (م) من جدول أعمالها.
	68 - وفي نفس الجلسة، اعتمدت اللجنة مشروع المقرر، بصيغته المعدلة خلال المناقشة (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/113).
	الفصل الثالث
	بنود للعِلم
	1 - نظرت اللجنة في البند 4 من جدول أعمالها في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير 2011.
	2 - وفي الجلسة الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير، أدلى ببيانات كل من ممثلي اليابان وإيطاليا، والمراقبين عن جنوب أفريقيا، وتركمانستان، وباراغواي، والبرازيل، وباكستان ، والرأس الأخضر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وماليزيا، وتيمور - ليشتي فيما يتعلق بالبند 4 من جدول الأعمال.
	3 - وفي نفس الجلسة، أدلى ببيان ممثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
	ألف - تعدادات السكان والمساكن
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	4 - نظرت اللجنة في البند 4 (أ) من جدول أعمالها في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا عليها تقرير الأمين العام عن تعدادات السكان والمساكن (E/CN.3/2011/21).
	5 - وأحاطت اللجنة علما في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير، بتقرير الأمين العام عن تعدادات السكان والمساكن (E/CN.3/2011/21) (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/115).
	باء - الإحصاءات الصحية
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	6 - نظرت اللجنة في البند 4 (ب) من جدول أعمالها في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا عليها مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الصحة (E/CN.3/2011/22).
	7 - وأحاطت اللجنة علما في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير، بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الصحة (E/CN.3/2011/22) (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/115). 
	جيم - إحصاءات التعليم
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	8 - نظرت اللجنة في البند 4 (ج) من جدول أعمالها في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا عليها مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عن إحصاءات التعليم (E/CN.3/2011/23).
	9 - وأحاطت اللجنة علما في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير، بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عن إحصاءات التعليم (E/CN.3/2011/23) (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/115).
	دال - الإحصائيات الزراعية
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	10 - نظرت اللجنة في البند 4 (د) من جدول أعمالها في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا عليها مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير أصدقاء الرئيس المعني بالإحصاءات الزراعية (E/CN.3/2011/24).
	11 - وأحاطت اللجنة علما في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير، بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير أصدقاء الرئيس المعني بالإحصاءات الزراعية (E/CN.3/2011/24) (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/115).
	هاء - سجلات الأعمال التجارية
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	12 - نظرت اللجنة في البند 4 (هـ) من جدول أعمالها في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا عليها مذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير فريق فيسبادن المعني بسجلات الأعمال التجارية (E/CN.3/2011/25).
	13 - وأحاطت اللجنة علما في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير، بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير فريق فيسبادن المعني بسجلات الأعمال التجارية (E/CN.3/2011/25) (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/115).
	واو - إحصاءات السياحة
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	14 - نظرت اللجنة في البند 4 (و) من جدول أعمالها في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا عليها مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير منظمة السياحة العالمية عن إحصاءات السياحة (E/CN.3/2011/26).
	15 - وأحاطت اللجنة علما في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير، بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير منظمة السياحة العالمية عن إحصاءات السياحة (E/CN.3/2011/26) (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/115). 
	زاي - إحصاءات الأسعار
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	16 - نظرت اللجنة في البند 4 (ز) من جدول أعمالها في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا عليها مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الأسعار (E/CN.3/2011/27).
	17 - وأحاطت اللجنة علما في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير، بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الأسعار (E/CN.3/2011/27) (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/115).
	حاء - إحصاءات البيئة
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	18 - نظرت اللجنة في البند 4 (ح) من جدول أعمالها في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا عليها تقرير مرحلي مقدم من الأمين العام عن تنقيح إطار تطوير إحصاءات البيئة (E/CN.3/2011/28).
	19 - وأحاطت اللجنة علما في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير، بالتقرير المرحلي المقدم من الأمين العام عن تنقيح إطار تطوير إحصاءات البيئة (E/CN.3/2011/28) (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/115).
	طاء - تنسيق البرامج الإحصائية وتكاملها
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	20 - نظرت اللجنة في البند 4 (ط) من جدول أعمالها في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا عليها تقرير الأمين العام عن أعمال لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية (E/CN.3/2011/29). 
	21 - وأحاطت اللجنة علما في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير، بتقرير الأمين العام عن أعمال لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية (E/CN.3/2011/29) (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/115). 
	ياء - قائمة جرد المعايير الإحصائية العالمية
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	22 - نظرت اللجنة في البند 4 (ي) من جدول أعمالها في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا عليها مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية بشأن قائمة جرد المعايير الإحصائية العالمية (E/CN.3/2011/30).
	23 - وأحاطت اللجنة علما في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير، بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية بشأن قائمة جرد المعايير الإحصائية العالمية (E/CN.3/2011/30) (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/115).
	كاف - المعايير المفتوحة المشتركة لتبادل البيانات والبيانات الفوقية وتقاسمها
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	24 - نظرت اللجنة في البند 4 (ك) من جدول أعمالها في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا عليها مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير فرقة العمل المعنية بوضع معايير لتبادل البيانات والبيانات الفوقية (E/CN.3/2011/31).
	25 - وأحاطت اللجنة علما في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير، بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير الفرقة العمل المعنية بوضع معايير لتبادل البيانات والبيانات الفوقية (E/CN.3/2011/31) (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/115).
	لام - متابعة مقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالسياسات
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	26 - نظرت اللجنة في البند 4 (ل) من جدول أعمالها في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا عليها مذكرة من الأمين العام عن مقررات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالسياسات والمتصلة بعمل اللجنة الإحصائية (E/CN.3/2011/32).
	27 - وأحاطت اللجنة علما في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير، بمذكرة الأمين العام عن مقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالسياسات والمتصلة بعمل اللجنة الإحصائية (E/CN.3/2011/32) (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/115).
	ميم - الأطر الوطنية لضمان الجودة 
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	28 - نظرت اللجنة في البند 4 (م) من جدول أعمالها في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا عليها تقرير الأمين العام عن الأطر الوطنية لضمان الجودة (E/CN.3/2011/33).
	29 - وأحاطت اللجنة علما في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير، بتقرير الأمين العام عن الأطر الوطنية لضمان الجودة  (E/CN.3/2011/33) (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/115).
	نون - إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	30 - نظرت اللجنة في البند 4 (ن) من جدول أعمالها في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا عليها تقرير الأمين العام عن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية (E/CN.3/2011/34).
	31 - وأحاطت اللجنة علما في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير، بتقرير الأمين العام عن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية (E/CN.3/2011/34) (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/115).
	سين - قياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	32 - نظرت اللجنة في البند 4 (س) من جدول أعمالها في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا عليها مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير فرنسا بشأن قياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي (E/CN.3/2011/35).
	33 - وأحاطت اللجنة علما في جلستها الخامسة، المعقودة في 24 شباط/فبراير، بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير فرنسا بشأن قياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي (E/CN.3/2011/35) (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/115).
	الفصل الرابع
	المسائل البرنامجية (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة)
	1 - نظرت اللجنة في البند 5 من جدول أعمالها في جلستها السادسة المعقودة في 25 شباط/فبراير 2011. وكان معروضا عليها مشروع برنامج عمل شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة لفترة السنتين 2012-2013، المبين في ورقة معلومات أساسية غير رسمية جرى تعميمها، واستمعت إلى تقرير شفوي قدمه المدير عن الأنشطة والخطط والأولويات الحالية للشعبة.
	2 - وفي الجلسة السادسة المعقودة في 25 شباط/فبراير أدلى ممثلا جنوب أفريقيا والبرازيل ببيانين.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	3 - أحاطت اللجنة علما، في جلستها السادسة المعقودة في 25 شباط/فبراير، بالتقرير الشفوي الذي قدمه مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. وأحاطت اللجنة علما، بوجه خاص، بمشروع برنامج عمل شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة لفترة السنتين 2012-2013، المبين في ورقة المعلومات الأساسية غير الرسمية التي جرى تعميمها، ووافقت على التغييرات التي أدخلت على برنامج عمل شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة للفترة 2010-2011، وأذنت للمكتب بالموافقة على أية تغييرات إضافية تقتضيها الضرورة (انظر الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/114).
	الفصل الخامس
	جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والأربعين للجنة ومواعيد انعقادها
	1 - نظرت اللجنة في البند 6 من جدول أعمالها في جلستها السادسة المعقودة في 25 شباط/فبراير 2011. وكانت الوثائق التالية التي قدمها رئيس فرع الخدمات الإحصائية التابع لشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة معروضة عليها:
	(أ) جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والأربعين للجنة ووثائقها (E/CN.3/2011/L.2)؛
	(ب) مذكرة من الأمانة العامة تتضمن مشروع برنامج عمل اللجنة الإحصائية المتعدد السنوات، للفترة 2011-2014 (E/CN.3/2011/36).
	2 - وفي الجلسة السادسة، المعقودة في 25 شباط/فبراير، أدلى ببيانين ممثل الولايات المتحدة الأمريكية والمراقب عن الجمهورية الدومينيكية.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	3 - أقرت اللجنة، في جلستها السادسة المعقودة في 25 شباط/فبراير، جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والأربعين، وكلفت المكتب بصقله ووضع صيغته النهائية. كما قررت اللجنة التوصية به إلى المجلس لإقراره (انظر الفصل الأول، الفرع ألف).
	4 - وقررت اللجنة، في الجلسة ذاتها، أن توصي المجلس بأن تُعقد دورتها الثالثة والأربعون في الفترة من 28 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 2012 (انظر الفصل الأول، الفرع ألف).
	5 - وأقرت اللجنة في جلستها السادسة أيضا مشروع برنامج عملها المتعدد السنوات للفترة 2011-2014.
	الفصل السادس
	تقرير اللجنة عن دورتها الثانية والأربعين
	1 - نظرت اللجنة في البند 7 من جدول أعمالها في جلستها السادسة المعقودة في 25 شباط/فبراير 2011.
	2 - وفي الجلسة السادسة المعقودة في 25 شباط/فبراير، عرضت المقرِّرة مشروع تقرير اللجنة عن دورتها الثانية والأربعين (E/CN.3/2011/L.3) وورقة غير رسمية تتضمن مشاريع مقررات.
	3 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ببيانات بشأن نص الورقة غير الرسمية ممثلو كل من أستراليا، وكولومبيا، وإيطاليا، واليابان، وسورينام، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمكسيك، والمغرب، وهولندا والمراقبون عن كندا، وكوبا، وفنلندا، والعراق، وجمهورية إيران الإسلامية، والفلبين، وجنوب أفريقيا، والأردن، والبرازيل، والسويد، ونيوزيلندا، وسانت لوسيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة.
	4 - وفي الجلسة السادسة أيضا، أدلى ببيانات ممثلو كل من صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، والمعهد الإحصائي الدولي.
	5 - وفي الجلسة ذاتها، رد مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة على النقاط التي أثيرت أثناء المناقشة.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة
	6 - اعتمدت اللجنة، في جلستها السادسة المعقودة في 25 شباط/فبراير، مشروع التقرير، بما في ذلك مشاريع المقررات الواردة فيه، بصيغته المنقحة شفويا، وكلفت المقرِّرة بصقله ووضع صيغته النهائية. وبعد اعتماد مشروع التقرير، أدلى الرئيس ببيان.
	الفصل السابع
	تنظيم الدورة
	ألف - افتتاح الدورة ومدتها
	1 - عقدت اللجنة الإحصائية دورتها الثانية والأربعين في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 22 إلى 25 شباط/فبراير 2011. وعقدت اللجنة 6 جلسات (الأولى إلى السادسة). 
	باء - الحضور
	2 - حضر الدورة ممثلو 24 دولة عضوا في اللجنة. وحضر أيضا مراقبون عن الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة وعن الدول غير الأعضاء، وممثلون عن مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومراقبون عن المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ومنظمات أخرى. وترد قائمة المشاركين في الوثيقة E/CN.3/2011/INF/1.
	جيم - انتخاب أعضاء المكتب
	3 - انتخبت اللجنة، في جلستها الأولى المعقودة في 22 شباط/فبراير 2011، أعضاء المكتب التالية أسماؤهم بالتزكية:
	الرئيس:
	علي بن محبوب الريسي (عمان)
	نواب الرئيس:
	برايان بنك (أستراليا)
	إدواردو سوخو غارسا - ألدابه (المكسيك)
	ألكسندر سورينوف (الاتحاد الروسي)
	المقررة:
	آنا ن. ماجيلانتلي (بوتسوانا)
	دال - جدول الأعمال وتنظيم الأعمال
	4 - أقرت اللجنة، في جلستها الأولى المعقودة في 22 شباط/فبراير 2011، جدول أعمالها المؤقت، على النحو الوارد في الوثيقة E/CN.3/2011/1. وفيما يلي نص جدول الأعمال:
	1 - انتخاب أعضاء المكتب.
	2 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى.
	3 - بنود للمناقشة واتخاذ القرار:
	(أ) اليوم العالمي للإحصاء؛
	(ب) استعراض البرامج: الإحصاءات الجنسانية؛ 
	(ج) الحسابات القومية؛
	(د)  المحاسبة البيئية - الاقتصادية؛
	(هـ( إحصاءات الطاقة؛
	(و) الإحصاءات الاقتصادية المتكاملة؛
	(ز) المؤشرات الاقتصادية القصيرة الأجل؛
	(ح) برنامج المقارنات الدولية؛
	(ط) مؤشرات التنمية؛
	(ي) إحصاءات التنمية البشرية؛
	(ك) تنفيذ المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية؛
	(ل) بناء القدرات الإحصائية؛
	(م) تطوير الإحصاءات الإقليمية في غرب آسيا.
	4 - بنود للعلم:
	(أ) تعدادات السكان والمساكن؛
	(ب) إحصاءات الصحة؛
	(ج) إحصاءات التعليم؛ 
	(د) الإحصاءات الزراعية؛ 
	(هـ) سجلات الأعمال التجارية؛
	(و) إحصاءات السياحة؛
	(ز) إحصاءات الأسعار؛ 
	(ح) إحصاءات البيئة؛
	(ط) تنسيق البرامج الإحصائية وتكاملها؛
	(ي)  قائمة جرد المعايير الإحصائية العالمية؛
	(ك) المعايير المفتوحة المشتركة لتبادل البيانات والبيانات الفوقية وتقاسمها؛
	(ل) متابعة مقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالسياسات؛
	(م) الأطر الوطنية لضمان الجودة؛
	(ن) إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية؛
	(س)  قياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي المحرز.
	5 - المسائل البرنامجية (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة).
	6 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والأربعين للجنة ومواعيد انعقادها.
	7 - تقرير اللجنة عن دورتها الثانية والأربعين.
	5 - وفي الجلسة ذاتها، وافقت اللجنة على تنظيم أعمال الدورة، بصيغته المعدَلة شفويا (E/CN.3/2011/L.1).
	6 - وفي الجلسة الأولى، دعت اللجنة المنظمات التالية إلى المشاركة كمراقبين في دورتها الثانية والأربعين: جماعة المحيط الهادئ، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، والمرصد الاقتصادي والإحصائي لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والمعهد العربي للتدريب والبحث في مجال الإحصاءات؛ والوكالة الدولية للطاقة.
	هاء - الوثائق
	7 - يمكن الاطلاع على الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الثانية والأربعين على الموقع الشبكي لشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة على العنوان التالي: http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2011.htm.

