اجمللس االقتصادي واالجتماعي
الوثائق الرمسية 2015
امللحق رقم 4

اللجنة اإلحصائية
تقرير عن أعمال الدورة السادسة واألربعني
(  6 - 3آذار/مارس )2015

األمم املتحدة • نيويورك2015 ،

E/2015/24-E/CN.3/2015/40

مالحظة
تتألف رموز وثاائق األمام املتحادة مان حاروق وأرقااين ويعا حياراد أحاد زا الرماوز
اإلحالة حىل ححدى وثائق األمم املتحدة

[ 27آذار/مارس ]2015

احملتويات

الصفحة

الفصل

األول  -املسائل اليت تتطلب اختاذ اجمللس االقتصادي واالجتماعي حجراءات بشأهنا أو توجيه انتبازه حليها
ألف -
باء -

جيم -

15-04874

6

مشروع قرار يُقترح على اجمللس اعتماد

6

الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعاين 2020

6

مشروع مقرر يقترح على اجمللس اعتماد

8

تقرير اللجنة اإلحصائية عن أعمال دورهتا السادسة واألربعني وجدول األعمال املؤقت
للدورة السابعة واألربعني للجنة ومواعيد انعقادزا

8

املقررات اليت يوجه انتبا اجمللس حليها

14

 - 101/46دور البيانات يف دعم خطة التنمية ملا بعد عاين 2015

14

 - 102/46تعدادات السكان واملساكن

20

 - 103/46ححصاءات اجلرمية

22

 - 104/46ححصاءات الالجئني

23

 - 105/46استقصاءات األسر املعيشية

24

 - 106/46احلسابات القومية

26

 - 107/46ححصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية

27

 - 108/46احملاسبة البيئية  -االقتصادية

29

 - 109/46برنامج املقارنات الدولية

31

 - 110/46اإلحصاءات الزراعية والريفية

33

 - 111/46اإلحصاءات املتعلقة باحلوكمة والسالين واألمن

34

3/64

 - 112/46املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية

35

 - 113/46التنمية اإلحصائية اإلقليمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

36

 - 114/46املسائل الربنايجية (ععبة اإلحصاءات)

36

 - 115/46بنود للعلم

37

الثاين  -بنود للمناقشة واختاذ القرار
ألف -

دور البيانات يف دعم خطة التنمية ملا بعد عاين 2015

39

بااء -

تعدادات السكان واملساكن

42

جيم -

ححصاءات اجلرمية

42

دال -

ححصاءات الالجئني

43

زااء -

استقصاءات األسر املعيشية

44

واو -

احلسابات القومية

45

زاي -

ححصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية

46

حاء -

احملاسبة البيئية  -االقتصادية

46

طاء -

برنامج املقارنات الدولية

47

ياء -

اإلحصاءات الزراعية والريفية

48

كاق  -اإلحصاءات املتعلقة باحلوكمة والسالين واألمن

48

الين -

املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية

49

ميم  -ا

لتنمية اإلحصائية اإلقليمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

50

الثالث  -بنود للعِلم

4/64

39

51

ألف -

اإلحصاءات الصحية

51

بااء -

اإلحصاءات اجلنسانية

51

جيم -

التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية

52

دال -

سجالت األعمال التجارية

52
15-04874

زاء -

ححصاءات اخلدمات

52

واو -

اإلحصاءات املالية

53

زاي -

ححصاءات البيئة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

حاء -

ححصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية

53

طاء -

اليوين العاملي لإلحصاءات

54

ياء -

تنسيق الربامج اإلحصائية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

كاق  -ححصاءات التنمية البشرية

54

الين -

التصنيفات اإلحصائية الدولية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

ميم -

املعايري املشتركة املفتوحة لتبادل وتقاسم البيانات والبيانات الوصفية

55

نون -

بناء القدرات اإلحصائية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

سني -

مؤعرات التنمية

56

عني -

تكامل املعلومات اإلحصائية واملعلومات اجلغرافية  -املكانية

56

فاء -

تابعة مقررات اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات

56

الرابع  -املسائل الربنايجية (ععبة اإلحصاءات) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

اخلامس  -جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واألربعني للجنة ومواعيد انعقادزا

59

السادس  -تقرير اللجنة عن دورهتا اخلامسة واألربعني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

السابع  -تنظيم الدورة

15-04874

61

ألف -

افتتاح الدورة ومدهتا

61

بااء -

احلضور

61

جيم -

انتخاب أعضاء املكتب

61

دال -

جدول األعمال وتنظيم العمل

62

زاء -

الوثائق

64

5/64

E/2015/24
E/CN.3/2015/40

الفصل األول
املسااائل الاايت تتطلااب اختاااذ اجمللااس االقتصااادي واالجتماااعي حجااراءات
بشأهنا أو توجيه انتبازه حليها
ألف  -مشروع قرار يُقترح على اجمللس اعتماد
توصااااي اللجنااااة اإلحصااااائية اجمللااااس االقتصااااادي واالجتماااااعي باعتماااااد مشااااروع
القرار التايل:

الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعاين 2020
إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،
إذ يذذّر بقاارار  13/2005املااؤر  22متوز/يوليااه  ،2005ال ا ي طلااب فيااه حىل
األمني العاين تنفي الربنامج العااملي لتعادادات الساكان واملسااكن لعااين  ،2010وحاث الادول
األعضاء على حجراء تعداد للسكان واملساكن مرة واحدة على األقل خالل الفترة مان 2005
حىل  ،2015وبقراراته السابقة اليت تؤيد برامج عشرية سابقة،
وإذ يالحذ مااع االرتياااح اجلهااود الاايت ب لتااها الاادول األعضاااء بغيااة حجااراء تعاادادات
السااكان واملساااكن يف حطااار الربنااامج العاااملي لتعاادادات السااكان واملساااكن لعاااين ،2010
واألنشطة اليت اضطلعت هبا األمم املتحدة والوكاالت األخرى دعما للجهاود الوطنياة املب ولاة
يف ز ا الصدد،
وإذ يالح اجلهود اليت ب لتها البلدان يف جولة تعداد عاين  2010للحد مان تكااليف
عمليات التعاداد وسساني ن وعيتاها وحسان توقيتاها ،ونشار نتاائج التعادادات الايت أجرهتاا علاى
نطااااا واساااع باساااتخداين مناااهجيات جديااادة وتكنولوجياااات حديثاااة يف تلاااف مراحااال
عملية التعداد،
وإذ يق باألمهية املتزايدة لتحقياق التكامال باني تعادادات الساكان واملسااكن و ريزاا
من أنواع التعدادات والتسجيل املدين واإلحصااءات احليوياة وساائر األنشاطة اإلحصاائية ،مان
قبيل التعدادات الزراعي وتعداد املنشآت ويجموعات البيانات اإلدارية،
وإذ يقذ مباا جلولااة عااين  2020لتعادادات السااكان واملسااكن مان أمهيااة متزايادة ماان
حيااث تلبيااة االحتياجااات حىل البيانااات الالزمااة ألنشااطة متابعااة مااؤمتر األماام املتحاادة للتنميااة
املساااتدامة الاا ي عُقاااد يف رياااو دي جاااانريو بالربازيااال يف الفتااارة مااان  20حىل  22حزياااران/
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يونيااه  ،)1(2012ومااؤمتر قمااة األلفيااة الا ي عُقااد يف نيويااورك يف الفتاارة ماان  6حىل  8أيلااول/
سبتمرب  ، )2(2000ومؤمتر األمم املتحادة للمساتوطنات البشارية (املوئال الثااين) الا ي عُقاد يف
حسطنبول بتركيا يف الفترة من  3حىل  14حزيران/يونيه  ،)3(1996واملؤمتر العاملي الرابع املعا
املع بااملرأة الا ي عُقاد يف بايجني يف الفتارة مان  4حىل  15أيلول/سابتمرب  ،)4(1995وماؤمتر
القمااة العاااملي للتنميااة االجتماعيااة ال ا ي عُقااد يف كوبنااها ن يف الفتاارة ماان  6حىل  12آذار/
مارس  ،)5(1995واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية ال ي عُقاد يف القاازرة يف الفتارة مان  5حىل
 13أيلول/سبتمرب  ،)6(1994و ري ذلك من االجتماعات اإلقليمية والوطنية،
وإذ يشدد علاى أن تعادادات الساكان واملسااكن تشاكل بالنسابة لكال بلاد يف يجملاه
ولكاال منطقااة حداريااة فيااه مصاادرا ماان املصااادر الرئيسااية للبيانااات الالزمااة لصاايا ة السياسااات
والربامج الرامية حىل سقيق التنمية االجتماعياة-االقتصاادية الشااملة للجمياع واالساتدامة البيئياة
وتنفي تلك السياسات والربامج ورصد فعاليتها،
وإذ يشذذدد ضي ذذا علااى أن تعاادادات السااكان واملساااكن هتاادق حىل توليااد ححصاااءات
ومؤعاارات قيّمااة ماان أجاال تقياايم حالااة فئااات سااكانية لااددة تلفااة ،مثاال النساااء واألطفااال
والشااباب واملساانني واألعااخاا ذوي اإلعاقااة واملهاااجرين والالجاائني واألعااخاا عاادميي
اجلنسية ،والتغريات اليت تطرأ على حالة تلك الفئات،
 - 1يؤيد الربنامجَ العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعااين  2020الا ي يتاألف
من عدد من األنشطة الرامية حىل كفالة أن تُجاري الادول األعضااء تعادادا للساكان واملسااكن
خالل الفترة من  2015حىل 2024؛
__________
( )1انظر  A/CONF.216/16و Corr.1

( )2قرار اجلمعية العامة 2/55
( )3تق ي مذؤر اممذا احتحذدل للمطذتت ااب الةشذ ية لاحتثذل الاذانبو ا ذ اةت و  14-3حزي ان/يتنيذ 1996
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع )A.97. IV. 6
( )4تق ي احذؤر الاذاحي ال ا ذل احاذل ذاح ضلو ذي و  15-4ضيلت  /ذةتم ( 1995منشاورات األمام املتحادة،
رقم املبيع )A.96. IV. 13
( )5تق ي ذ مذذؤر القمذذة الاذذاحي للتاميذذة االجتماعيذذةو رت ا ذ ا و  12-6آذار/مذذار ( 1995منشااورات األماام
املتحدة ،رقم املبيع )A.96. IV. 8
( )6تق يذ احذذؤر الذذدوس للطذذلان والتاميذذةو القذذا لو  13-5ضيلت  /ذذةتم ( 1994منشااورات األماام املتحاادة،
رقم املبيع )A.95. XIII. 18
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 - 2حي ذ الاادول األعضاااء علااى أن دااري تعاادادا واحاادا علااى األقاال للسااكان
واملساااكن يف حطااار الربنااامج العاااملي لتعاادادات السااكان واملساااكن لعاااين  ،2020مااع مراعاااة
التوصاايات الدوليااة واإلقليميااة املتعلقااة بتعاادادات السااكان واملساااكن ،وحيااالء أمهيااة خاصااة
للتخطيط املسبق للتعدادات ،وجدوى تكلفتها ،وتغطيتاها ،ونشار نتاائج التعادادات يف الوقات
املناساب وحتاحااة حمكانياة االطااالع عليهاا ماان جانااب اجلهاات املعنيااة الوطنياة واألماام املتحادة
و ريزا من املنظمات احلكومية الدولية املعنية ،هبادق حرعااد القارارات وتيساري التنفيا الفعاال
للخطط والربامج اإلمنائية؛
 - 3يؤرذذد علااى ضاارورة أن ساادد البلاادان معااايري جااودة لتنفيا وتقياايم تعاادادات
السكان واملساكن من هبادق احلفااع علاى ساالمة نتاائج تلاك التعادادات وموثوقيتاها ودقتاها
وقيمتها ،مع املراعاة التامة للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛
 - 4يشدد على أمهية الربنامج العااملي لتعادادات الساكان واملسااكن لعااين 2020
أل راض التخطيط للتنمياة املساتدامة ،وال سايما يف ساياا خطاة التنمياة ملاا بعاد عااين ،2015
ويدعو حىل تقدمي الدعم الكامل للربنامج؛
 - 5ي لب حىل األمني العااين أن يعاد معاايري وأسااليب ومباادئ توجيهياة ححصاائية
دولية لتيساري أنشاطة الربناامج العااملي لتعادادات الساكان واملسااكن لعااين  ،2020وأن يكفال
تنساايق األنشااطة فيمااا بااني اجلهااات املعنيااة يف سااياا مساااعدة الاادول األعضاااء علااى تنفي ا
الربنااامج ،وأن يرص اد تنفيا الربنااامج العاااملي لتعاادادات السااكان واملساااكن لعاااين  2020وأن
يقدين تقارير منتظمة عن ذلك حىل اللجنة اإلحصائية

باء  -مشروع مقرر يقترح على اجمللس اعتماد
 - 1توصااااي اللجنااااة اإلحصااااائية اجمللااااس االقتصااااادي واالجتماااااعي باعتماااااد مشااااروع
املقرر التايل:

تقريااار اللجناااة ا إلحصاااائية عااان أعماااال دورهتاااا السادساااة واألربعاااني وجااادول
األعمال املؤقت للدورة السابعة واألربعني للجنة ومواعيد انعقادزا
حن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،
(أ)
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(ب) يقرر أن تُعقد الدورة السابعة واألربعون للّجنة يف نيويورك خاالل الفتارة مان
 8حىل  11آذار/مارس 2016؛
(ج) يُقر جدول األعمال املؤقت للدورة الساابعة واألربعاني للجناة ووثائقهاا علاى
النحو املبني أدنا :
مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واألربعني للجنة ووثائقها
-1

انتخاب أعضاء املكتب

-2

حقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
الوثائق
جدول األعمال املؤقت والشروح
م كرة من األمانة العامة عن برنامج األعمال املؤقت واجلدول الزم

-3

اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية:
(أ)

تعدادات السكان واملساكن؛
الوثائق
تقرير األمني العاين

(ب) ححصاءات اإلعاقة؛
الوثائق
تقرير فريق واعنطن املع بإحصاءات اإلعاقة
(ج)

ححصاءات الفقر؛
الوثائق
تقرير األمني العاين

(د)

ححصاءات اهلجرة الدولية؛
الوثائق
تقرير األمني العاين

15-04874
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(زا)

ححصاءات التعليم؛
الوثائق
تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

(و)

ححصاءات الالجئني؛
الوثائق
تقرير حدارة ححصاءات النرويج ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

(ز)

استقصاءات األسر املعيشية
الوثائق
تقرير الفريق العامل املع بالدراسات االستقصائية لألسر املعيشية

-4

اإلحصاءات االقتصادية:
(أ)

احلسابات القومية؛
الوثائق
تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املع باحلسابات القومية

(ب) اإلحصاءات الصناعية؛
الوثائق
تقرير األمني العاين
(ج)

ححصاءات الطاقة؛
الوثائق
تقرير األمني العاين

(د)

ححصاءات دارة التوزيع؛
الوثائق
تقرير األمني العاين

(زا)
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الوثائق
تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات
(و)

ححصاءات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛
الوثائق
تقرير الشراكة املعنية بقياس اساتخداين تكنولوجياات املعلوماات واالتصااالت
أل راض التنمية

(ز)

برنامج املقارنات الدولية؛
الوثائق
تقرير البنك الدويل

(ح)

ححصاءات األسعار؛
الوثائق
تقرير فريق أوتاوا املع باألرقاين القياسية لألسعار

(ط)

ححصاءات القطاع ري الرمسي
الوثائق
تقرير فريق دهلي املع بإحصاءات القطاع ري الرمسي

(ي)

برنامج التحول
الوثائق
تقرير األمني العاين

-5

ححصاءات املوارد الطبيعية والبيئة:
(أ)

احملاسبة البيئية  -االقتصادية؛
الوثائق
تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية  -االقتصادية

(ب) ححصاءات تغري املنا ؛

15-04874
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الوثائق
تقرير األمني العاين
(ج)

ححصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية
الوثائق
فريق أوالنباتار املع بإحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية

-6

األنشطة ري املصنفة حسب اجملال:
(أ)

تنسيق الربامج اإلحصائية؛
الوثائق
تقرير األمني العاين عن أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية

(ب) بناء القدرات اإلحصائية؛
الوثائق
تقرير األمني العاين
تقرياار الشااراكة يف يجااال اإلحصاااءات ماان أجاال التنميااة يف القاارن احلااادي
والعشرين
(ج)

مؤعرات التنمية؛
الوثائق
تقرير األمني العاين

(د)

متابعااة مقااررات اجلمعيااة العامااة واجمللااس االقتصااادي واالجتماااعي املتعلقااة
بالسياسات؛
الوثائق
تقرير األمني العاين

(زا)

األطر الوطنية لضمان اجلودة؛
الوثائق
تقرير األمني العاين
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(و)

تكامل املعلومات اإلحصائية واملعلومات اجلغرافية  -املكانية؛
الوثائق
تقرير فريق اخلرباء املع بتكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية  -املكانية

(ز)

وضع مقاييس للتقدين أوسع نطاقا؛
الوثائق
تقرير أصدقاء الرئيس

(ح)

البيانات الضخمة؛
الوثائق
تقرياار الفريااق العاماال العاااملي املع ا باسااتخداين البيانااات الضااخمة أل ااراض
اإلحصاءات الرمسية

(ط)

اليوين العاملي لإلحصاء؛
الوثائق
تقرير األمني العاين

(ي)

التنمية اإلحصائية اإلقليمية يف ريب آسيا؛
الوثائق
تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

(ك)

اإلحصاءات املتعلقة باحلوكمة والسالين واألمن
الوثائق
تقرير فريق برايا املع بإحصاءات احلوكمة

-7

املسائل الربنايجية (ععبة اإلحصاءات)

-8

جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني للجنة ومواعيد انعقادزا
الوثائق
ما كرة ماان األمانااة العامااة تتضاامن مشااروع جاادول األعمااال املؤقاات للاادورة الثامنااة
واألربعني للجنة

15-04874
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م كرة من األمانة العامة بشأن مشروع برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات
-9

تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا السابعة واألربعني

جيم  -املقررات اليت يوجه انتبا اجمللس حليها
-2

يُوجه انتبا اجمللس حىل املقررات التالية اليت اخت هتا اللجنة

101 /46
دور البيانات يف دعم خطة التنمية ملا بعد عاين 2015
أوال  -وضع مقاييس للتقدين أوسع نطاقا
حن اللجنة اإلحصائية،
(أ) أعرباات عاان تقااديرزا لفريااق أصاادقاء الاارئيس املع ا بوضااع مقاااييس للتقاادين
أوسااع نطاقااا لتقرياار الشااامل( )7وملااا قاااين بااه ماان عماال منااتج خااالل فتاارة زمنيااة قصاارية جاادا،
وأثنت على الدعم االستباقي ال ي ما فتئ فرياق أصادقاء الارئيس يقدماه حىل العملياة احلكومياة
الدولية بشأن خطة التنمية ملا بعد عاين 2015؛
(ب) رحبت بوثيقيت املعلومات األساسية عان نتاائج الدراساة االستقصاائية املتعلقاة
بوضااع مقاااييس للتقاادين أوسااع نطاقااا وتااوافر البيانااات ،اللااتني تقاادمان حيضاااحات زامااة بشااأن
املمارسات الوطنية يف يجال قياس التقدين احملرز حنو سقيق األزداق والغاياات الاواردة يف خطاة
التنمية ملا بعد عاين  ،2015وتوافر البيانات الالزمة ل لك؛
(ج) أقاارت خريطااة الطريااق املقترحااة لوضااع وتنفيا حطااار للمؤعاارات ،وال ساايما
اجلدول الزم املقترح خلريطة الطريق ،الا ي يساتهدق حقارار حطاار املؤعارات خاالل الادورة
السابعة واألربعني للجنة املقرر عقادزا يف عااين  ،2016وعاددت علاى أن عملياة وضاع حطاار
متني وعايل النوعية للمؤعرات زي عملية تقنية تتطلب الوقات وتادعو احلاجاة حىل حجرائهاا يف
مراحل ،مبا يف ذلك حمكانية حدخال سسينات يف املستقبل متشيا مع تطور املعارق؛
(د) أكاادت ،نظاارا ملااا متلكااه الاادول األعضاااء ماان حمكانااات إلجااراء القياسااات
ومااا تواجهااه ماان عقبااات فيمااا يتعلااق بالقاادرات ،علااى ضاارورة أن يشااتمل اإلطااار العاااملي
للمؤعاارات علااى عاادد لاادود فقااط ماان املؤعاارات ،وأن حيقااق التااوازن بااني تقلااي عاادد
__________
(E/CN.3/2015/2 )7
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املؤعرات وكفالة مالءمتها للسياسات؛ وأن يستفيد من اخلاربات املكتسابة يف تنفيا األزاداق
اإلمنائية لأللفية؛ وأن يراعي أطر املؤعرات املفازيمية اليت مت تطويرزا بالفعل؛
(زا) أعربات عان قلقهاا بشاأن ماا يُعتاازين مان عارض النتاائج األولياة لتقيايم أجاارى
لقائمة لتملة من املؤعرات خالل االجتماع املقبل لعملية املفاوضات احلكومية الدولياة املقارر
عقد يف آذار/مارس  ،2015وعددت على ضارورة أن تُعتارب زا النتاائج مبثاباة اقتاراح أويل
حااول ز ا القائمااة بااأي حااال ماان األحااوال دون حضااافة مؤعاارات أو ح ا فها
فقااط ،وأال َت ُ
أو حدخاااال تعاااديالت علاااى املؤعااارات الاااواردة فيهاااا ،اساااتنادا حىل مناقشاااات فنياااة مفصااالة
تُجرى الحقا؛
(و) طلباات حىل مكتااب اللجنااة اإلحصااائية أن يقااوين ،باادعم ماان فريااق أصاادقاء
الاارئيس وماان خااالل عمليااة عاافافة ،بوضااع الصاايغة النهائيااة للمااواد التقنيااة املقاارر تقاادميها حىل
املفاوضات احلكومية الدولية املقبلة يف آذار/مارس  2015استنادا حىل النتاائج األولياة للدراساة
االستقصائية التقييمية ومجيع األعمال التقنية التحضريية اليت اضطلع هبا فريق أصدقاء الرئيس؛
(ز) أيدت تشكيل فريق اخلارباء املشاترك باني الوكااالت املعا مبؤعارات أزاداق
التنمية املستدامة ،و:

15-04874

’‘1

قررت اإلعراق على استعراض االختصاصاات املقترحاة اساتنادا حىل املناقشاة
اليت جرت خالل الدورة؛

’‘2

أكاادت أن علااى املكاتااب اإلحصااائية الوطنيااة القياااين باادور ريااادي يف وضااع
حطااار املؤعاارات لكفالااة الساايطرة الوطنيااة ،ووافقاات علااى ضاارورة مشاااركة
املكاتاااب اإلحصاااائية الوطنياااة ،فضاااال عااان ماااراقيب املنظماااات والوكااااالت
اإلقليمية والدولية ،يف فرياق اخلارباء املشاترك باني الوكااالت املعا مبؤعارات
أزااداق التنميااة املسااتدامة وزا الوكاااالت ،املسااؤولة عاان اإلبااال العاااملي
بشأن األزداق اإلمنائية لأللفية ،ستقدين أيضا مشورة ودعما تقنيا زامني؛

’‘3

طلباات اسااتخداين اتليااات اإلقليميااة القائمااة لكفالااة التمثياال اإلقليمااي العااادل
وتوافر اخلربة التقنية؛

’‘4

طلباات أيضااا أن يأخاا فريااق اخلاارباء املشااترك بااني الوكاااالت يف االعتبااار
اسااتنتاجات اجتماااع فريااق اخلاارباء بشااأن حطااار مؤعاارات التنميااة املسااتدامة
املعقود يومي  25و  26عباط/فرباير 2015؛
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’‘5

طلبااااات حىل فرياااااق اخلااااارباء املشاااااترك باااااني الوكااااااالت العمااااال بطريقاااااة
منفتحة وعفافة

(ح) دعمت تشكيل فريق جديد رفيع املستوى لتوفري القيادة االساتراتيجية لعملياة
تنفي أزداق التنمية املستدامة وينبغي أن يتألف ز ا الفريق مان املكاتاب اإلحصاائية الوطنياة
واملنظمات اإلقليمية والدولية بصفة مراقب ،ست حعاراق اللجناة اإلحصاائية وينبغاي للفرياق
الرفيع املستوى أن يشجع امللكية الوطنية لنظاين رصد أزداق ما بعد عااين  ،2015ويعازز بنااء
القدرات والشراكات والتن سيق من أجال رصاد زا األزاداق؛ وطلبات أن ياتم التشااور ماع
الدول األعضاء بشأن االختصاصات املفصلة ،وأن يوافق عليها مكتب اللجنة؛
(ط) أقرت برنامج عمل فريق أصادقاء الارئيس بشاأن وضاع مقااييس أوساع نطاقاا
للتقدين ،ومن املتوقاع أن يقادين الفرياق تقريار الناهائي حىل اللجناة يف دورهتاا الساابعة واألربعاني
املقرر عقدزا يف عاين  2016وأحاطت علما بأن فريق أصدقاء الرئيس لان يكارر عمال فرياق
اخلاااارباء املشااااترك بااااني الوكاااااالت املعااا مبؤعاااارات أزااااداق التنميااااة املسااااتدامة والفريااااق
الرفيع املستوى؛
(ي) عااددت علااى احلاجااة العاجلااة حىل توثيااف االسااتثمارات لتعزيااز القاادرات
اإلحصائية الوطنية ،ال سيما يف البلدان النامية وأقل البلدان منوا ،لقياس التقدين احملرز حناو حاااز
خطاة التنمياة ملاا بعاد عااين  2015علاى الصاعد الاوط واإلقليماي والعااملي ،ومتكاني املكاتااب
اإلحصائية الوطنية من القياين بدور تنسيقي قيادي يف ز العملية؛
(ك) طلباات حيااالء االزتماااين الواجااب يف املسااتقبل لصاايا ة املقااررات املقتاارح أن
تتخ زا اللجنة ضمن التقارير املعدة لكي تنظر فيها ،مبا يكفل استقالليتها
ثانيا  -املسائل الناعئة :ثورة البيانات
أحاطت علما بتقرير فرياق اخلارباء االستشااري املساتقل املعا بتساخري ثاورة
(أ)
البيانااات أل ااراض التنميااة املسااتدامة وبالتوصاايات الااواردة فيااه ،علااى النحااو الااوارد يف التقرياار
املعنون ’’عامل حيصي :تسخري ثورة البياناات أل اراض التنمياة املساتدامة‘‘ ،ويف املرفاق الثالاث
لتقرير األمني العاين املعنون ’’القضايا الناعئة :ثورة البيانات‘‘()8؛
(ب) رحباات بالاادعوة الاايت وجههااا األمااني العاااين إلنشاااء برنااامج عماال عااامل
ست رعايتها؛

__________
(E/CN.3/2015/3 )8
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(ج) أقاارت بالتحااديات الاايت تشااكلها متطلبااات الرصااد اجلدياادة ألزااداق التنميااة
املسااتدامة ،وأوصاات بتوثيااف اسااتثمارات جدياادة لزيااادة القاادرات اإلحصااائية ،مبااا يف ذلااك
قاادرات مجااع البيانااات ،و اصااة يف البلاادان الاايت تواجااه أوضاااعا خاصااة ،مثاال الاادول اجلزريااة
الصغرية النامية والبلدان النامية ري الساحلية والدول اهلشة؛
(د) عااددت علااى أن حتاحااة بيانااات جياادة النوعيااة للجميااع عنصاار ماان العناصاار
الرئيسية لثورة البيانات؛
(زا) سلمت بأن ثورة البيانات تتيح فرصاا جديادة للمكاتاب اإلحصاائية الوطنياة؛
وسااتدعو احلاجااة حىل ح نشاااء آليااات حوكمااة مناساابة للتعاااون مااع أصااحاب مصاالحة جاادد
واستخداين مصادر بيانات جديدة؛
(و) عااددت علااى ضاارورة اضااطالع املكاتااب اإلحصااائية الوطنيااة باادور تنساايقي
قوي ،مبا يف ذلك التحقق من صحة البيانات الواردة من مصادر بيانات جديدة خاارج النظااين
اإلحصائي الرمسي ،للتأكد من امتثاهلا مجيعا للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛
(ز) عددت علاى احلاجاة حىل وضاع أطار لضامان جاودة البياناات واملسااءلة عناها
عنااد اسااتخداين مصااادر البيانااات اجلدياادة ،وكاا لك احلاجااة حىل تقاادمي عااعبة اإلحصاااءات
حرعادات بشأن كيفية وضع وتنفي ز األطر؛
(ح)
والتكنولوجيا؛

اقترحاااات حنشاااااء آليااااات لزيااااادة وتيسااااري االسااااتفادة ماااان االبتكااااارات

(ط) أكادت أن تنفيا ثااورة يف البياناات قااد يتخا أعاكاال تلفااة تبعااا ألولويااات
وحالة التنمية يف البلادان ،وأن احلاجاة ساتدعو يف ذلاك الساياا حىل اساتكمال االساتراتيجيات
الوطنيااة لتطااوير اإلحصاااءات لكااي تشاامل عناصاار ماان ثااورة البيانااات ذات صاالة باألولويااات
الوطنية؛
(ي) ساالمت بااأن حدارة ثااورة البيانااات سااتتطلب مهااارات جدياادة ماان جانااب
القائمني على اإلحصاءات الرمسية ،وأوصت باأن تؤخا يف االعتباار االساتنتاجات الايت خلا
حليها املنتدى الرفيع املستوى بشأن الشراكة مان أجال بنااء القادرات يف ساياا ثاورة البياناات،
املعقود يوين  2آذار/مارس 2015؛
(ك) اعترفت بأن املنتادى العااملي املعا ببياناات التنمياة املساتدامة سيشاكل لفاال
مناسبا لتكثيف التعاون مع تلف الفئاات املهنياة مثال مهنياي تكنولوجياا املعلوماات وماديري
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املعلومات اجلغرافية  -املكانية وعلماء البيانات ،فضال عن املستخدمني وأصحاب املصالحة يف
اجملتمع املدين
ثالثا  -البيانات الضخمة
قاادرت تقرياار الفريااق العاماال العااااملي املعاا باسااتخداين البيانااات الضاااخمة
(أ)
أل راض اإلحصاءات الرمسية( ،)9وزنأت الفريق العامل على ما أاز من عمل حىت اتن؛
(ب) زنأت الصني وأعربت عان تقاديرزا هلاا علاى تنظايم ماؤمتر دويل نااجح جادا
بشااااأن اسااااتخداين البيانااااات الضااااخمة أل ااااراض اإلحصاااااءات الرمسيااااة يف تشاااارين األول/
أكتوبر  ،2015واستضافتها الناجحة لالجتماع األول للفريق العامل العاملي؛
(ج) وافقت على اختصاصات الفريق العامل العاملي وواليتاه علاى النحاو املابني يف
مرفق التقرير ،كما وافقت على تنظيم العمل يف فرا عمل ،وطلبت حىل الفريق العامال العااملي
أن يويل ازتماما خاصا للقضايا من قبيل:
’‘1

تبادل الدروس املستفادة من مشاريع البيانات الضخمة؛

’‘2

الشااااوا ل املتعلقااااة بالنوعيااااة يف اسااااتخداين البيانااااات الضااااخمة أل ااااراض
اإلحصاءات الرمسية؛

’‘3

تنسيق عمل الفريق العامل مع األعماال املضاطلع هباا علاى الصاعيد اإلقليماي،
ال ساايما يف أوروبااا ،ماان أجاال االسااتفادة ماان اإلاااازات وتكييااف النااواتج
وحعادة استخدامها؛

’‘4

الفجااوة التكنولوجيااة القائمااة يف البلاادان الناميااة ،واحلاجااة حىل تااوفري التموياال
للبلدان النامية لتمكينها من املشاركة يف مشاريع البيانات الضخمة؛

’‘5

األطر القانونية الالزمة للوصول حىل مصادر البيانات الضخمة ،وال سايما مان
القطاع اخلاا ،مع معاجلة الشوا ل املتعلقة باخلصوصية؛

’‘6

املهارات واملاوارد البشارية وبنااء القادرات الالزماة ملعاجلاة البياناات الضاخمة
بصورة مالئمة ،خصيصا فيما يتعلق بعلم البيانات وتكنولوجيا املعلومات؛

’‘7

حثهااار وحيضاااح أوجااه القصااور يف اسااتخداين البيانااات الضااخمة أل اااراض
اإلحصاءات الرمسية؛

__________
(E/CN.3/2015/4 )9
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’‘8

من الضروري بناء الشراكات من أجل استغالل وتسخري البياناات الضاخمة،
ال سيما مع القطاع اخلاا ومعازد البحوث واألوساط األكادميية؛

(د) طلبت حىل الفريق العامال العااملي النظار يف اساتخداين مصاادر أخارى للبياناات
الضخمة حىل جاناب بياناات اهلواتاف احملمولاة وبياناات وساائط التواصال االجتمااعي والصاور
الساتلية ،من قبيل بيانات املعامالت املستخلصاة مان التجارياة اإللكترونياة ،وكا لك النظار يف
اجلوانب العابرة للحدود ملصادر البيانات الضخمة وما يرتبط هبا من سديات؛
(زا) عددت على أن البياناات الضاخمة ينبغاي أن ينظار حليهاا كجازء مان مصاادر
البيانات الثانوية ،وأنه ينبغي يف زا ا الصادد أيضاا حياالء االزتمااين الواجاب الساتخداين مصاادر
البيانات اإلدارية؛
(و) أيدت مقترحات الفريق العامل العاملي بإجراء دراسة استقصائية عاملياة بشاأن
مشاااريع البيانااات الضااخمة ،كمااا أياادت املشاااريع التجريبيااة للبيانااات الضااخمة املنفا ة ساات
حعراق الفريق العامل العاملي ،وعجعت مشااركة البلادان أو املؤسساات املهتماة ورحبات هباا
بغرض تبادل اخلربات وبناء القدرات
رابعا  -برنام ج التحول يف يجال اإلحصاءات الرمسية
حن اللجنة اإلحصائية،
(أ) رحبااات باااالتقرير عااان نتاااائج املاااؤمتر العااااملي املعاا
اإلحصاءات الرمسية()10؛

طاااة التحاااول يف يجاااال

(ب) أيدت استنتاجات املاؤمتر العااملي الايت تركاز علاى ساديث الانظم اإلحصاائية،
والاايت تأخا يف اعتبارزااا اجملاااالت املواضاايعية التاليااة علااى ساابيل املثااال ال احلصاار ‘1’ :تنساايق
النظاين اإلحصائي العاملي؛ ’ ‘2االتصاال والادعوة؛ ’ ‘3مجاع البياناات ومعاجلتاها ونشارزا مان
خااالل نظاام ححصااائية متكاملااة؛ ’ ‘4اعتماااد أساااليب وأدوات وزياكاال أساسااية لتكنولوجيااا
املعلومااات تتساام باالبتكااار ،مبااا يف ذلااك زياكاال اإلنتاااج القائمااة علااى املعااايري؛ ’ ‘5التاادريب
وبناء القدرات؛
(ج) أقرت بضرورة سديث وتعزيز النظم اإلحصاائية العاملياة واإلقليمياة والوطنياة،
بصاارق النظاار عاان مسااتوى التنميااة اإلحصااائية ،ماان أجاال االسااتجابة علااى حنااو أكثاار فعاليااة
وكفاءة للمتطلبات اجلديدة يف يجال السياسات؛

__________
(E/CN.3/2015/5 )10
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(د) نوزت حىل أن سديث عملية حنتاج اإلحصاءات يتطلاب زايكال جديادا جلماع
البيانات ودهيززا ونشرزا ،من خالل عملية حنتاج قائماة علاى معاايري ،واعتمااد هناج متكامال
لإلحصاءات يسمح باالبتعاد عن النهج التقليدي لعرض البيانات اخلاين خارج سياقها؛
(زا) رحبت باملساامهة القيماة الايت قادمها الفرياق الرفياع املساتوى املعا بتحاديث
حنتااج اإلحصااءات وخادماهتا التااابع للجناة االقتصاادية ألوروباا ماان أجال وضاع معاايري لاادعم
برنامج التحديث على الصعيد العاملي ،وبعرض الفريق تقاسام خرباتاه ونواداه ،ووافقات علاى
أن يرفع الفريق حىل اللجنة تقريرا عما يُحرز من تقدين يف أعماله؛
(و) اعترفااات باحلاجااااة حىل تعزياااز تنساااايق أنشااااطة بنااااء القاااادرات اإلحصااااائية
فيماا خياات باملساائل التقنيااة واإلدارياة علااى الصاعد العاااملي واإلقليماي والقطااري ،ماع مراعاااة
املتطلبات املالية والبشرية والتكنولوجية وقد تَقرر بلورة ز املتطلبات وعرضاها علاى املاؤمتر
الدويل الثالث لتمويل التنمية ال ي سيعقد يف أديس أبابا يف متوز/يوليه 2015؛
(ز) اعترفت أيضا باحلاجة حىل تعزيز تنسيق مسارات العمل بني املساتويني العااملي
واإلقليمااي ،وطلباات حىل مكتبااها أن يقااوين ،باادعم ماان األمانااة العامااة ،بااإجراء مسااح تليااات
التنسايق ومسااارات العماال القائماة ،هباادق سديااد اجملااالت الاايت تتطلااب اختااذ حجااراءات علااى
سبيل األولوية لوضع برناامج للتحاول يف يجاال اإلحصااءات الرمسياة ،وتقادمي مقترحاات لكاي
تنظر فيها اللجنة يف دورهتا املقبلة

102 /46
تعدادات السكان واملساكن
حن اللجنة اإلحصائية،
(أ) رحبت بتقرير األمني العاين عن الربنامج العااملي لتعادادات الساكان واملسااكن
لعاين  ، )11(2010ال ي قيم فيه تنفي البلادان للربناامج العااملي لتعاداد الساكان واملسااكن لعااين
 ،2010وتناول ما حققته البلدان من حاازات وما واجهته من سديات؛
(ب) اعترفاات بااأن عااددا كاابريا ماان البلاادان أجاارى تعاادادات ناجحااة ومبتكاارة يف
حطار جولاة التعاداد لعااين  ، 2010مان حياث اساتخداين أسااليب التعاداد البديلاة والتكنولوجياا
احلديثة؛
__________
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(ج) أعارت ماع التقادير حىل البلادان الايت قادمت الادعم الثناائي لبلادان أخارى يف
حجااراء التعاادادات ،مبااا يف ذلااك ماان خااالل التعاااون فيمااا بااني بلاادان اجلنااوب ،وال ساايما يف
يجاالت التدريب وتبادل اخلربات الوطنية وتقاسم معدات التعداد ،وتوقعت أن تساتمر األماور
على ز ا املنوال خالل جولة التعداد لعاين 2020؛
(د) أباارزت األمهيااة احلامسااة لتعااداد السااكان واملساااكن أل ااراض خطااة التنميااة
ملا بعد عاين  ،2015وذلك باعتبار على وجه اخلصوا مصدرا قيما للبيانات لرصاد أزاداق
التنمية املستدامة؛
(زا) أياادت مشااروع القاارار املتعلااق بالربنااامج العاااملي لتعااداد السااكان واملساااكن
لعاين  ،)12(2020وتقدميه حىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتماد ؛
(و) اعترفت مع التقدير بالعمل اجليد التوقيت الا ي أااز فرياق اخلارباء الادوليني
يف حعداد التنقيح الثالث ملبادئ وتوصيات تعدادات السكان واملساكن؛
(ز) رحباات باااالتنقيح الثالااث ملباااادئ وتوصااايات تعاادادات الساااكان واملسااااكن
واعتمدته ،وعجعت البلدان على بدء تنفي  ،مع مراعاة أمهياة وضاع معاايري اجلاودة مان أجال
حجراء التعداد؛
(ح) اعترفت بأن البلدان قاد تواجاه عقباات تقنياة ومالياة وتتطلاب الادعم ،مباا يف
ذلااك املساااعدة علااى اسااتخداين التكنولوجيااات املتطااورة ومصااادر البيانااات اإلداريااة يف جولااة
التعداد لعاين 2020؛
(ط) طلبت حىل ععبة اإلحصاءات و ريزا من املنظمات الدولية واإلقليمياة سساني
مساعدهتا التقنية للمكاتب اإلحصائية الوطنية ،ال سيما يف املراحل األوىل للتخطيط ،من أجال
تعزيز القدرات الوطنية على االضطالع جبولة عاين  2020لتعدادات السكان واملساكن؛
(ي) أقرت برنامج العمل بصيغته الواردة يف تقرير األمني العاين ،وطلبات حىل عاعبة
اإلحصاءات القياين بدور قيادي يف حنشاء ما يلي:
’‘1

مساااتودع للبياناااات اجلزئياااة ،ماااع حجااراءات مشااااورات كافياااة ماااع الااادول
األعضاء ،ومعاجلة الشوا ل املتعلقة باخلصوصاية والشاوا ل التقنياة األخارى،
وأخ املستودعات اإلقليمية املوجودة باحلسبان؛

__________
( )12املرجع نفسه ،املرفق
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’‘2

منتاادى عاابكي يساامح للبلاادان بتبااادل التجااارب واملعااارق يف يجااال حجااراء
التعدادات

103 /46
ححصاءات اجلرمية
حن اللجنة اإلحصائية،
أعرباات عاان تقااديرزا للعماال الاا ي قاااين بااه مكتااب األماام املتحاادة املعاا
(أ)
باملخدرات واجلرمية ،واملعهاد الاوط لإلحصااء واجلغرافياا يف املكسايك وعاركاأمها ،وأقارت
التصنيف الدويل للجرمية لأل راض اإلحصائية بوصفه معيارا ححصائيا دوليا؛
(ب) اعترفاات بالتصاانيف الاادويل للجاارائم لأل ااراض اإلحصااائية بوصاافه املعيااار
الاادويل جلمااع البيانااات ماان السااجالت اإلداريااة والدراسااات االستقصااائية علااى حااد سااواء،
وبوصفه أداة سليلية للحصول على معلومات فريدة عن مسببات اجلرمية وعواملها؛
(ج) أكدت أن مكتاب األمام املتحادة املعا باملخادرات واجلرمياة زاو القَايمم علاى
التصاانيف الاادويل للجرميااة لأل ااراض اإلحصااائية ووافقاات علااى حنشاااء فريااق استشاااري تق ا
لتقدمي املشورة الفنية والدعم بشأن تعهد التصنيف؛
(د) أقاارت خطااة التنفي ا الاايت قاادمت خطوطهااا العريضااة لتنفي ا التصاانيف علااى
الصعد الوط واإلقليمي والدويل وسلمت حباجاة البلادان حىل الوقات واملاوارد الكافياة لتنفيا
التصنيف ،وعجعت البلدان على اختاذ خطوات من أجل التنفي التادريي للتصانيف وطلبات
أيضا مان مكتاب األمام املتحادة املعا باملخادرات واجلرمياة حدراج تقيايم القادرات الوطنياة يف
خطة التنفي املقترحة؛
(زا) رحبااات بالتقااادين احملااارز يف األنشاااطة احملا اددة يف خريطاااة الطرياااق لتحساااني
ححصاءات اجلرمية على الصعيدين الوط والدويل ،على النحاو الا ي ناقشاته اللجناة واعتمدتاه
يف دورهتا الرابعة واألربعني املعقودة يف عاين  ،2013وأعادت تأكيد خريطة الطريق؛
(و) عااااجعت الاااادول األعضاااااء واملنظمااااات الدوليااااة علااااى مواصاااالة اجلهااااود
وتعزيز ن ظمهاا اإلحصاائية املتعلقاة باجلرمياة والعدالاة اجلنائياة ،وعلاى حدراج ححصااءات اجلرمياة
يف اسااااتراتيجياهتا الوطنيااااة لتطااااوير اإلحصاااااءات ،وتقاااادمي الاااادعم لألنشااااطة احملااااددة يف
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للفتااارة  2020-2015يف تقريااار مكتاااب األمااام املتحااادة املعا ا باملخااادرات واجلرمياااة عااان
التصنيف الدويل للجرائم لأل راض اإلحصائية()13؛
(ز) عاااجعت الااادول األعضااااء علاااى اعتمااااد املعاااايري الدولياااة اجلديااادة وأفضااال
املمارسات يف يجال ححصاءات اجلرمية لدعم االحتياجاات حىل البياناات يف حطاار رصاد أزاداق
التنمية املستدامة يف يجايل العنف والعدالة؛
(ح) ناعدت الدول األعضاء واجلهات املاحنة علاى تاوفري املاوارد الالزماة للساماح
بالتنفي الناجح للتصنيف و ري من األنشطة املبينة يف خريطة الطريق

104 /46
ححصاءات الالجئني
حن اللجنة اإلحصائية،
(أ) رحباات بتقرياار حدارة ححصاااءات الناارويج ومفوضااية األماام املتحاادة لشااؤون
الالجئني عن ححصاءات الالجائني واملشاردين داخلياا( ،)14الا ي نُظار فياه خاالل دورة اللجناة
للمرة األوىل بوصفه بندا مستقال من بنود املناقشة؛
(ب) اعترفت بالقلق املتزايد حزاء عدين اتساا التعااريف والتصانيفات وطرائاق مجاع
البيانات بشأن الالجئني وطاليب اللجوء واملشردين داخليا؛
(ج) أيدت االقتراح الداعي حىل عقد مؤمتر دويل بشأن ححصااءات الالجائني يماع
بني املنظمات الدولية وخارباء املكاتاب اإلحصاائية الوطنياة واألوسااط البحثياة العاملاة يف زا ا
اجملال ،الستكشاق أفضل السبل إلدماج عملية مجاع اإلحصااءات عان زا الفئاات الساكانية
يف الاااانظم اإلحصااااائية الوطنيااااة ،ووضااااع يجموعااااة ماااان التوصاااايات اهلادفااااة حىل سسااااني
ز اإلحصاءات؛
(د) أعربت عن تقديرزا ملعهد اإلحصاءات التركي ورحبت بالعرض الا ي قدماه
املعهااد باستضااافة املااؤمتر الاادويل املع ا بإحصاااءات الالجاائني املقتاارح عقااد يف عاااين ،2015
بالتعاون مع املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية وجهات أخرى؛
__________
(E/CN.3/2015/7 )13
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(زا) أعااارت حىل احلاجااة حىل وضااع كتيااب عاان ححصاااءات الالجاائني واملشااردين
داخليا ،بوصفه دليال عمليا جلماع وسليال ونشار زا اإلحصااءات ،علاى أن يأخا الادليل يف
اعتبار األساليب واملبادرات القائمة؛
(و) أحاطت علما باحلاجة حىل مواصلة البحوث والتحليالت فيماا يتعلاق بتحدياد
زوية الالجئني واملشردين داخليا ومحايتهم ومعرفة تأثريزم على اجملتمعات املضيفة؛
(ز) عااددت علااى احلاجااة حىل تعزيااز التعاااون بااني املكاتااب اإلحصااائية الوطنيااة
و ريزا من الوكاالت الوطنية املعنية واملنظمات الدولياة النشاطة يف يجاال الالجائني واملشاردين
داخليا؛
(ح) حثت املنظمات الدولياة علاى تقادمي املسااعدة التقنياة وتيساري تباادل اخلاربات
الوطنيااة هباادق تعزيااز قاادرات البلاادان علااى مجااع وسلياال ونشاار اإلحصاااءات عاان الالجاائني
واملشردين داخليا؛
(ط) طلبات حىل منظمااي املاؤمتر الاادويل تقادمي تقرياار حىل اللجناة يف دورهتااا السااابعة
واألربعااااني عاااان نتااااائج املااااؤمتر وعاااان اخلطااااوات التاليااااة لتحسااااني ححصاااااءات الالجاااائني
واملشردين داخليا
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استقصاءات األسر املعيشية
حن اللجنة اإلحصائية،
رحبت بتقرير البنك الدويل عن سسني استقصاءات األسار املعيشاية يف عصار
(أ)
()15
التنميااة ملااا بعااد عاااين  :2015مسااائل وتوصاايات لوضااع خطااة مشااتركة  ،وأعرباات عاان
تقديرزا للبنك الدويل و عركائه علاى طارحهم بعاد زمان طويال موضاوع استقصااءات األسار
املعيشية يف اللجنة اإلحصائية؛
(ب) اعترفاات بااأن استقصاااءات األساار املعيشااية عااكلت مصاادرا رئيساايا للبيانااات
املساااتخدمة يف التخطااايط اإلمناااائي وتقريااار السياساااات العاماااة ،وأن الطلاااب علاااى بياناااات
استقصاااءات األساار املعيشااية ساايزداد مااع رصااد التقاادين احملاارز يف تنفي ا خطااة التنميااة ملااا بعااد
عاين 2015؛
__________
(E/CN.3/2015/10 )15
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(ج) الحظاااات مااااع القلااااق ضاااارورة حدخااااال تغاااايريات وسسااااينات يف توقياااات
استقصاااءات األساار املعيشااية ولتوازااا ومتويلااها وبناااء القاادرات علااى مجعهااا وتنساايقها ،لكااي
سقق الفعالية يف رصد أزداق التنمية املستدامة؛
(د) أياادت حنشاااء فريااق عاماال مشااترك بااني األمانااات معا باستقصاااءات األساار
املعيشية ،ست رعاية ععبة اإلحصاءات ،من أجل تعزياز تنسايق ومواءماة أنشاطة استقصااءات
األسر املعيشية؛
(زا) طلبااات وضاااع اختصاصاااات الفرياااق العامااال ،سااات توجياااه مكتاااب اللجناااة
اإلحصاااائية ،باساااتخداين الفرياااق العامااال املشاااترك بااني األماناااات املعاا باحلساااابات القومياااة
كنموذج ،وتقدمي تلك االختصاصات حىل اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني؛
(و) حثت الفرياق العامال علاى أن يراعاي يف عملاه املمارساات الرعايدة للبلادان،
اليت زي متاحة بالفعل ،حىل جانب العقبات املالية والتقنية الايت تواجههاا البلادان يف االضاطالع
باستقصاءات األسر املعيشية؛
(ز) الحظت أن العديد من املؤسساات الدولياة الايت تنشاط يف يجاال استقصااءات
األساار املعيشااية وعااددا ماان املكاتااب اإلحصااائية الوطنيااة أعرباات عاان ازتمامهااا باملشاااركة يف
الفريق العامل أو أفرقة العمل اليت ستتفرع عنه؛
(ح) أعربت عن دعمها على سبيل األولوية لقياين فرقاة عمال تابعاة للفرياق العامال
بتجربة مبادئ توجيهية دولية الستقصاءات األسر املعيشية ،مع التشديد على احلاجة حىل حياالء
االعتبار الواجب ملدونات قواعد املمارسات القائمة على الصعيدين الوط واإلقليمي؛
(ط) أياادت اقتااراح حجااراء دراسااة عاان أولويااات البحااوث بشااأن القضااايا املنهجيااة
الشاملة ،مبا فيها قضايا التصنيف ،وسقيق التكامل باني تلاف أناواع الدراساات االستقصاائية
و ريزا من مصادر البيانات؛
(ي)
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احلسابات القومية
حن اللجنة اإلحصائية،
(أ) رحّبااات بتقريااار الفرياااق العامااال املشاااترك باااني األماناااات املعاا باحلساااابات
القومية( ،)16وأعربت عن تقديرزا ملا اضطلع به من عمل خالل العاين املاضي؛
(ب) أقااارت برناااامج عمااال الفرياااق العامااال وفرياااق اخلااارباء االستشااااري املعا ا
باحلسابات القومية؛
(ج) أعربت عن تقديرزا للتوجيهات املقدمة بشأن املسائل الناعئة عن تنفي نظااين
احلسابات القومية لعاين  ، )17(2008وحثات الفرياق العامال أن يواصال حعطااء األولوياة لتقادمي
توجيهاااات عملياااة بشاااأن املساااائل الااايت مااان عاااأهنا تيساااري تنفيا ا نظااااين احلساااابات القومياااة
لعاين 2008؛
(د) الحظاات نشااوء عاادد ماان املسااائل املفازيميااة الاايت تتجاااوز نظاااين احلسااابات
القومية لعاين  ، 2008وزي مسائل قاد يتطلاب حلاها وقتاا طاويال ،وطلبات حىل الفرياق العامال
سديااد األولويااات فيمااا يتعلااق مبعاجلااة املسااائل الااواردة يف جاادول األعمااال البحثااي لنظاااين
احلسابات القومية ،وتقدمي تقرير حىل اللجنة عن التقدين احملرز يف حل تلك املسائل؛
(زا) أعربت عان تقاديرزا إلاااز عادد مان األدلاة والكتيباات واملباادئ التوجيهياة
اليت تيسر تنفي نظاين احلسابات القومية لعاين  2008واإلحصاءات الداعمة له ،وحثت الفرياق
العامل على التعجيل بإعاداد الكتيباات واملباادئ التوجيهياة املقترحاة ماؤخرا ،مباا فيهاا الكتياب
املتعلق باالتنبؤ العكساي ،فضاال عان الكتيباات اجلااري حعادادزا ،وطلبات أن تتااح زا املاواد
جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة؛
(و) أعربت أيضاا عان تقاديرزا لألنشاطة الايت اضاطلع هباا أعضااء األفرقاة العاملاة
واللجااان اإلقليميااة و ريزااا ماان املنظمااات اإلقليميااة والبلاادان ،لتيسااري تنفي ا نظاااين احلسااابات
القومية لعاين 2008؛
(ز) سلمت بدور الدول األعضاء يف تقدمي الدعم حىل الدول األعضاء األخارى يف
يجال بناء القدرات ،من أجل تعزيز تنفي نظااين احلساابات القومياة واإلحصااءات الداعماة لاه،

__________
(E/CN.3/2015/11 )16
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وناعاادت بترعاايد حدارة بناااء القاادرات علااى الصااعيد الاادويل ،علااى اارار م اا يااري يف حطااار
برناااامج املقارناااات الدولياااة ،وطلبااات حىل املنظماااات الدولياااة واإلقليمياااة تكثياااف أنشاااطتها
لبناء القدرات؛
(ح) رحبااات بالتقااادين احملااارز يف تنفيا ا نظااااين احلساااابات القومياااة لعااااين ،2008
وأعربت عن قلقهاا حزاء االففااض النسايب ملساتوى االمتثاال جملموعاة البياناات املطلوباة كحاد
أدىن ،واسااتخداين عاادد كاابري ماان الاادول األعضاااء ساانوات مرجعيااة متقادمااة ،وحثاات الاادول
األعضاء على وضاع بياناات مصادرية أساساية تُساتخدين يف حعاداد بياناات للحساابات القومياة
تكااون مُجديااة لتقرياار السياسااات ومالئمااة للغاارض ،وأن تعماال يف ز ا ا السااياا علااى تركيااز
جهااود تنفياا نظاااين احلسااابات القوميااة لعاااين  2008وسديااد أولوياهتااا ماان حيااث النطاااا
والتفاصيل والنوعية؛
(ط) الحظاات التقاادين احملاارز يف تنفيا آليااة حرسااال البيانااات بنظاااين تبااادل البيانااات
اإلحصائية والوصفية ،وتبادل بيانات احلسابات القومياة فيماا باني املنظماات الدولياة ،وحثات
الدول األعضاء علاى اعتمااد تكنول وجياا تباادل البياناات اإلحصاائية والوصافية لتيساري حرساال
البيانات والتقليل حىل حد كبري من عابء االساتجابة الواقاع علاى عواتاق الادول األعضااء الايت
تقدين بيانات حىل املنظمات الدولية

107 /46
ححصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية
حن اللجنة اإلحصائية،
(أ) أعرب ت عن تقديرزا لتقرير فريق أصادقاء الارئيس عان قيااس التجاارة الدولياة
والعوملة االقتصادية( ،)18وزنأت فريق أصدقاء الرئيس على العمل ال ي أاز ؛
(ب) وافقت على اقتراح فريق أصدقاء الرئيس بإعداد كتيب عن نظااين للحساابات
الدولية والعاملية املوسعة بوصفه حطارا لقياس التجارة الدولية والعوملة االقتصادية ،ماع القيااين يف
نفس الوقت باإلجراءات التالية:
’‘1

االستفادة من األعمال اليت أازهتا جهات أخرى بشأن قياس التجارة الدولياة
والعوملة االقتصاادية ،مباا يف ذلاك األعماال املضاطلع هباا سات رعاياة املكتاب

__________
(E/CN.3/2015/12 )18
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اإلحصاااائي للجماعاااات األوروبياااة ومنظماااة التعااااون والتنمياااة يف امليااادان
االقتصادي وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا؛
’‘2

معاجلاة مسااألة اسااتخداين البيانااات اجلزئيااة املتعلقااة باألعمااال التجاريااة ،مبااا يف
ذلك البيانات اإلدارية ،وصالهتا بالبيانات التجارية الدولية ،فضال عن مساألة
تبادل البيانات اجلزئية فيما بني البلدان ،مبا يف ذلك األطر القانونية واملشااكل
احملتملة فيما خي سرية البيانات؛

’‘3

معاجلااة مسااألة سقيااق التكاماال بااني األبعاااد االقتصااادية والبيئيااة واالجتماعيااة
للتجااارة والعوملااة ،بوصاافها امتاادادا لنظاااين احلسااابات القوميااة لعاااين 2008
ونظاين احملاسبة البيئية واالقتصادية؛

’‘4

مراعاة املستويات املختلفة لرقي النظم اإلحصائية الوطنياة واحلاجاة حىل سقياق
التوازن املناسب بني احتياجات املستعملني واألعمال والتكااليف ذات الصالة
هب اإلحصاءات؛

(ج) أياادت حنشاااء فريااق خاارباء يُكلااف بوضااع دلياال نظاااين للحسااابات الدوليااة
والعاملية املوسعة؛ واقترحت أن يشكل فريق اخلرباء استمرارا لفريق أصدقاء الرئيس ،مع حتاحاة
خيار االنضماين حليه للبلادان األخارى ،وسقياق التاوازن يف التمثيال اجلغارايف؛ طلبات أن توضاع
اختصاصات فريق اخلرباء بوالية واضحة وجدول زم وقائمة للنتائج املستهدفة ،لكاي يتسا
احلفاع على زخم مناسب ألعمال الفريق؛
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(د)

وافقت على برنامج العمل املقترح لقياس التجارة الدولية والعوملة ،وزو:

’‘1

التشجيع على حنشاء سجل عاملي جملموعة املنشاآت وسقياق التقادين حناو ذلاك
اهلااادق ،باالساااتناد حىل الااادروس املساااتفادة مااان مشاااروع الساااجل األورويب
جملموعات الشركات؛

’‘2

سسااني قياااس عاادين دااانس الشااركات اسااتنادا حىل دميعااات بديلااة للبيانااات
اجلزئيااة ،وعاان طريااق مواصاالة وضااع تصاانيف ملهاااين املنشااآت التجاريااة ،مااع
التحا ير ماان حدخااال أي تغاايري يف التصاانيف الصااناعي الاادويل املوحااد جلميااع
األنشطة االقتصادية؛
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’‘3

معاجلة حاالت التفاوت يف التجاارة الثنائياة واالساتثمار األجانيب املباعار ،ماع
االستفادة من العمل ال ي مت االضطالع به يف عدد من البلدان وتنسايق زا
اجلهود مع العمل اجلاري يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛

’‘4

تعماايم مراعاااة وضااع اجلااداول العامليااة للعاارض  -االسااتعمال واملاادخالت -
املخرجات ،على النحو ال ي اضطلعت به منظماة التعااون والتنمياة بالتعااون
مع املنظمات اإلقليمية والدولية األخرى ،هبدق توسيع تغطياة قاعادة بياناات
منظمااة التعاااون والتنميااة ومنظمااة التجااارة العامليااة املتعلقااة باالدااار بالقيمااة
املضافة

(زا) وافقاات أيضااا علااى االقتااراح الااداعي حىل حنشاااء فريااق عاماال مشااترك بااني
األمانات مع بإحصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية ،يُطلب حليه وضع والياة تشامل
ما يلي:
’‘1

تنسيق األعمال اليت يضطلع هباا تلاف املنظماات الدولياة واإلقليمياة يف زا ا
اجملال ،مع كفالة التعاون بصورة مالئمة بشأن بارامج العمال واألنشاطة علاى
الصعيد العاملي ،ومراعاة األعمال اجلارية حاليا والتقليل من االزدواجية؛

’‘2

التشااجيع علااى تطااوير قواعااد بيانااات إلحصاااءات التجااارة الدوليااة والعوملااة
االقتصادية على الصعد الدويل واإلقليمي والوط ؛

’‘3

تنسيق وتعزيز أنشطة بناء القدرات لتحسني ز اإلحصااءات علاى املساتوى
اجلزئي ،سعيا لتحسني احلسابات اإلحصائية على املستوى الكلي
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احملاسبة البيئية  -االقتصادية
حن اللجنة اإلحصائية،
أعرباات عاان تقااديرزا للعماال ال ا ي تقااوين بااه جلنااة اخلاارباء املعنيااة باحملاساابة
(أ)
البيئيااة  -االقتصااادية ماان أجاال التوعيااة بأمهيااة نظاااين احملاساابة البيئيااة  -االقتصااادية والنااهوض
بتطبيقه؛
(ب) طلبت حىل جلنة اخلرباء أن تتعاون بشكل وثيق مع اجلماعات املعنياة مان أجال
التشجيع علاى حدراج نظااين احملاسابة البيئياة  -االقتصاادية بصاورة مالئماة يف صايا ة مؤعارات
أزداق التنمية املستدامة والدعوة حىل ذلك ،وطلبت أيضا متابعاة املناقشاات حاول قيااس زا
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املؤعرات وبن اء القدرات يف البلدان علاى وضاع مؤعارات قائماة علاى نظااين احملاسابة البيئياة -
االقتصادية؛
(ج) حثاات جلنااة اخلاارباء علااى الاادعوة حىل التوسااع يف برنااامج التنفي ا التااابع هلااا
والتشجيع على ذلك ،واالضطالع بادور قياادي قاوي يف وضاع برناامج عملاي ومازود مباوارد
كافياة ملساااعدة البلاادان علاى تنفيا نظاااين احملاساابة البيئياة  -االقتصااادية ،باالسااتناد حىل جاادول
زم وأزداق واضحة ونواتج مستهدفة جلية؛
(د) أعارت حىل أمهية وضع خطاة وطنياة مشاتركة لتنفيا نظااين احملاسابة البيئياة -
االقتصااادية علااى الصااعيد القطااري ،وحثاات املنظمااات الدوليااة واإلقليميااة علااى مواءمااة باارامج
عم لها داخل البلدان من أجل سقياق التاآزر يف تنفيا واساتخداين احملاسابة البيئياة واإلحصااءات
الداعمة هلا ،مع حيالء اعتبار خاا للتحديات الايت ووجهات يف تنفيا نظااين احملاسابة البيئياة -
االقتصادية يف البلدان النامية؛
(زا) طلبت حىل الوكاالت الدولياة واإلقليمياة وضاع برناامج عمال مشاترك يشامل
حعااداد مااواد متفااق عليهااا دوليااا لاادعم تنفيا نظاااين احملاساابة البيئيااة  -االقتصااادية ،مبااا يف ذلااك
الوثااائق التوجيهيااة ومااواد التاادريب واالتصااال ،مااع االسااتفادة ماان مااواطن قااوة كاال وكالااة
والتحديااد الواضااح ألدوار الوكاااالت ومسااؤولياهتا سااعيا لتجنااب ازدواجيااة اجلهااود ،وحقامااة
ع اراكات مااع الفئااات املعنيااة ماان أجاال تعزيااز اسااتخداين نظاااين احملاساابة البيئيااة  -االقتصااادية،
صوب مواءمة البيانات األساسية وحدمااج مصاادر البياناات اري التقليدياة الايت ميكان أن تادعم
رصد أزداق التنمية املستدامة؛
(و) حثاات جلنااة اخلاارباء ،يف حطااار اجلهااود الراميااة حىل التوسااع يف برناامج التنفيا ،
علااى مواصاالة توساايع نطاااا باارامج تاادريب املاادربني ،وفقااا لنااهج ماارن ومكااون ماان عاادة
وحدات ،مع مراعاة األولويات والقدرات التقنية الوطنية على النحو الواجب؛
(ز) أعربت عن تقديرزا للتقدين احملرز يف صايا ة املا كرات التقنياة لنظااين احملاسابة
البيئيااة  -االقتصااادية واجل اداول األساسااية لإلطااار املركاازي للنظاااين ،مشاارية حىل فائاادة زاا
امل كرات واجلداول يف دعم النهج املقرر اتباعه يف دميع احلسابات القائمة على نظاين احملاسابة
البيئيااة  -االقتصااادية واسااتخالا مؤعاارات أزااداق التنميااة املسااتدامة القائمااة علااى النظاااين،
وأوصت بأن ختترب البلدان اجلداول األساسية املقترحة سسبا إلنشاء قاعدة بيانات عاملياة لنظااين
احملاسبة البيئية  -االقتصادية؛
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(ح) رحبت بالتقدين احملرز يف اختبار احملاسبة التجريبياة للانظم اإليكولوجياة التابعاة
لنظاين احملاسبة البيئية  -االقتصادية ،وطلبات حىل جلناة اخلارباء مواصالة عملاها للمضاي قادما يف
خطة االختبارات والبحوث ،مباا يف ذلاك وضاع وثاائق توجيهياة وماواد تدريبياة هبادق تعزياز
قدرات النظم اإلحصائية الوطنية؛
(ط) رحباات بإكمااال املسااودة األوىل لنظاااين احملاساابة البيئيااة  -االقتصااادية للزراعااة
واحلراجااة ومصااائد األمساااك ،مشاارية حىل مسااامهته يف خطااة التنميااة ملااا بعااد عاااين  2015ويف
االستراتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعياة والريفياة ،وأوصات بوضاع الصايغة النهائياة
للنظاين وعجعت على اتباع هناج ااثال يف تطاوير الانظم الفرعياة القطاعياة األخارى للمحاسابة
البيئيااة  -االقتصااادية ،وحثاات علااى التعجياال بوضااع الصاايغة النهائيااة لنظاااين احملاساابة البيئيااة -
االقتصادية للطاقة وحصدار ؛
(ي) وافقت على أن تتقاسم جلنة اخلرباء مع اللجناة اإلحصاائية املعلوماات املتعلقاة
مبا يلي ‘1’ :عدد املؤعرات املنتجة واملنشورة أو اليت عُممات بطارا أخارى اساتنادا حىل نظااين
احملاساابة البيئيااة  -االقتصااادية؛ ’ ‘2أزااداق و ايااات التنميااة املسااتدامة الاايت هلااا صاالة بنظاااين
احملاسبة البيئية  -االقتصادية

109 /46
برنامج املقارنات الدولية
حن اللجنة اإلحصائية،
أحاطت علما باجلزء األول من تقرير فريق أصادقاء الارئيس عان تقيايم جولاة
(أ)
()19
عاااين  2011لربنااامج املقارنااات الدوليااة ؛ وأعرباات عاان تقااديرزا للعماال الا ي اضااطلع بااه
املكتاب العاااملي واجمللااس التنفيا ي والفريااق االستشاااري الاتق يف جولااة عاااين  2011لربنااامج
املقارنات الدولية؛
(ب) رحبت بالنتائج األولية الواردة يف تقرير فريق أصدقاء الارئيس الايت تادل علاى
زيااادة مشاااركة البلاادان ،وحدخااال سسااينات علااى منهجيااة تعااادل القااوة الشاارائية ،وزيااادة
الشفافية والتوثيق ،واعتماد عمليات مبسطة لتقييم اجلودة ،وسساني التواصال مان أجال زياادة
استخدامات منهجية تعادل القوة الشرائية؛ وعددت على أن برناامج املقارناات الدولياة ينبغاي
__________
(E/CN.3/2015/14 )19
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أن يصبح عنصرا دائما من عناصر الربنامج اإلحصائي العاملي ،مع تنظيم جاوالت أكثار تاواترا
لربنامج املقارنات؛
(ج) دعمت مقترحات فريق أصدقاء الرئيس بشأن سابل املضاي قادما ،املؤدياة حىل
عاارض التقرياار النااهائي للفريااق علااى اللجنااة يف دورهتااا السااابعة واألربعااني املقاارر عقاادزا يف
عاين  2016؛ ويف تلك األثناء ينبغي أن يواصل الفريق العمل بطريقة مفتوحة وعفافة؛
(د) رحبت بو ضع توصايات صاوا املنهجياة وبنااء القادرات والتمويال ،وزاي
توصاايات س ايُهتدى هبااا فيمااا يتعلااق بإمكانيااة تقصااري الفتاارات الفاصاالة بااني جااوالت برنااامج
املقارنات الدولية يف املستقبل؛
(زا) اقترحت دمج التوصيات الواردة يف اجلازأين األول والثااين يف يجموعاة كاملاة
من التوصيات يف التق رير النهائي لفريق أصدقاء الرئيس ،بغياة سويال عملياة برناامج املقارناات
الدوليااة حىل اارسااة دوارة أكثاار تااواترا ،تأخا يف اعتبارزااا احتياجااات املسااتعملني والقاادرات
اإلحصائية الوطنية ،على النحو ال ي أوصت به اللجنة يف دورهتا لعاين 2015؛
(و) عجعت البلدان واملنظمات اإلقليمية والدولية علاى عادين فقادان الازخم ،وأن
تسعى لتنظيم الدورة التالية للربنامج حبول عاين 2017؛
(ز) أحاطاات علمااا مبشااروع التوصااية الااوارد يف اجلاازء األول ماان تقرياار أصاادقاء
الرئيس واعتربت أنه:
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’‘1

ينبغي سقيق التوازن بني الكفااءة ومتثيال اجلهاات صااحبة املصالحة يف سدياد
العاادد املناسااب لألعضاااء املشاااركني يف اجمللااس التنفي ا ي للربنااامج ،وكفالااة
الشفافية يف عملية اختاذ القرار يف نفاس الوقات؛ وسقيقاا هلا الغاياة ،يُشاجع
س التنفيا ي علااى أن ينظاار عنااد االقتضاااء يف عقااد اجتماعااات موسااعة،
اجمللا ُ
ويف دعاااوة مكاتاااب ححصاااائية وطنياااة أخااارى مااان اااري األعضااااء حلضاااور
اجتماعاتااه؛ كمااا يُشااجع أيضااا علااى النظاار يف السااماح ألوساااط املسااتعملني
باملشاركة يف اجتماعاته املوسعة بناء على دعوة منه؛

’‘2

ينبغي سديد عدد أعضاء الفريق االستشاري التق بناء علاى اعتباارات مهنياة
صرفة ،مع مراعاة التحديات املنهجية واملتعلقة بالبيانات الايت تواجههاا الانظم
اإلحصائية الوطنية على اختالق مستويات تطورزا ،وما متلكه من خربات؛
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’‘3

ينبغاااي حياااالء االعتباااار ،عناااد وضاااع منهجياااة برناااامج املقارناااات الدولياااة،
للتعقيااادات املنهجياااة الااايت ووجهااات خاااالل جولاااة عااااين  2011للربناااامج،
وللمبااادئ األساسااية لإلحصاااءات الرمسيااة ،وذلااك علااى النحااو املقت ارح يف
الفقرة  88من تقرير أصدقاء الرئيس؛

(ح) رحاااب مبباااادرة البناااك الااادويل اهلادفاااة حىل تقااادمي املسااااعدة املالياااة والتقنياااة
للشااركاء اإلقليماايني ،لكفالااة عاادين فقاادان القاادرات القطريااة واإلقليميااة الاايت مت بناأزااا خااالل
جولة عاين  2011للربنامج رحبت أيضا مببادرة البنك الدويل باإلبقاء علاى فرياق الربناامج يف
البنك من أجل احلفاع على ال اكرة املؤسسية وضمان االستمرارية يف التنفيا املرتقاب لادورة
عاين 2017

110 /46
اإلحصاءات الزراعية والريفية
حن اللجنة اإلحصائية،
زنأت اللجنة التوجيهية العاملية على ما أازته من عمل اتاز ،وأحاطت علماا
(أ)
مع التقدير بالتقدين الكبري احملرز يف تنفي مجيع العناصر الرئيساية لالساتراتيجية العاملياة لتحساني
اإلحصاءات الزراعية والريفية ،وأيدت األولويات وطريق املضي قدما املقترحني؛
(ب) أقااارت باإلااااازات احملققاااة يف التعجيااال بإنتااااج مناااهجيات وأدلاااة ومباااادئ
توجيهيااة فعالااة الكلفااة ،وأعرباات عاان تقااديرزا جلهااود الشااركاء املنفا ين اإلقليماايني يف تقاادمي
ما ستاجه البلدان من مساعدة تقنية وتدريب للوفاء باالحتياجات الوطنياة واإلقليمياة والدولياة
من البيانات؛
(ج) أعربت عن دعمها القوي للجهود اليت ب هلا الشركاء يف االستراتيجية العاملياة
لكفالة سسني تنسيق املبادرات الدولية يف يجال تنمية القدرات اإلحصائية الزراعية؛
(د) حثاات البلاادان والشااركاء اإلمنااائيني علااى مواصاالة دعاام تنفي ا االسااتراتيجية
العامليااة وتعبئااة املااوارد الالزمااة لتحقيااق األزااداق الرئيسااية للمرحلااة األوىل ماان الربنااامج يف
البلدان النامية حىت عاين 2017؛
(زا) طلباات حىل الشااركاء يف االسااتراتيجية العامليااة تااوفري الاادعم للتاادريب املسااتداين
ال ا ي تقدمااه املراكااز اإلقليميااة للتاادريب اإلحصااائي للبلاادان علااى املااديني القصااري والطوياال،
ومساعدة البلدان على حشد املوارد املالية املطلوبة للقياين بأنشطة مجع البيانات الالزمة؛
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(و) رحباات بإنشاااء فريااق اخلاارباء املشااترك بااني الوكاااالت املعا باااألمن الغ ا ائي
واإلحصاءات الزراعياة والريفياة ،بوصافه منتادى رئيسايا لوضاع املعاايري اإلحصاائية الدولياة يف
ز امليادين؛
(ز) أعربت عن تأييدزا للعمل ال ي قاين به فريق اخلرباء املشاترك باني الوكااالت،
وأثنت على اجلهود الرامية حىل حعداد مبادئ توجيهياة لتحساني بياناات االساتهالك الغا ائي يف
حطار االستقصاءات املتعلقة مبيزانيات األسار املعيشاية ،وطلبات حىل فرياق اخلارباء تقادمي مباادئ
توجيهية وتدريب يف يجال قياس األمن الغ ائي؛
(ح) أعرباات عاان تقااديرزا للتقاادين ال ا ي أحرزتااه منظمااة األماام املتحاادة لأل ي اة
والزراعة يف حعداد املبادئ التوجيهية اجلديدة للتعداد العاملي للزراعة لعاين  2020بالتشااور ماع
اخلاارباء الااوطنيني والاادوليني ،وأوصاات بتعزيااز التكاماال بااني ذلااك التعااداد وتعااداد السااكان
واملساكن ،كما أوصت بالتنسيق بني وزارات الزراعة واملكاتاب اإلحصاائية الوطنياة يف تنفيا
التعداد العاملي للزراعة لعاين 2020؛
(ط) عااجعت منظمااة األ يااة والزراعااة علااى وضااع الصاايغة النهائيااة للمبااادئ
التوجيهية للتعداد الزراعي العاملي لعاين  2020والادليل املصااحب املتعلاق بالتنفيا علاى النحاو
املقرر ،ودعت مجيع البلدان حىل املشاركة يف املشاورة العاملية بشأن اجمللد 1
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اإلحصاءات املتعلقة باحلوكمة والسالين واألمن
حن اللجنة اإلحصائية،
(أ) زنأت كابو فريدي على تقريرزاا املمتااز عان اإلحصااءات املتعلقاة باحلوكماة
والسالين واألمن( ،)20ال ي أعد مبساعدة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وأثنات علاى وجاه
اخلصوا على أنشطة التوعية الواسعة النطاا املضطلع هبا يف سياا حعداد ز ا التقرير؛
(ب) أيدت حنشاء فريق براياا املعا باإدارة اإلحصااءات الا ي يهادق حىل تشاجيع
البلاادان علاااى حنتااااج ححصااااءات للحوكماااة تساااتند حىل مناااهجيات ساااليمة وموثقاااة ،وأقااارت
االختصاصات املقترحة للفريق؛
__________
(E/CN.3/2015/17 )20
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(ج) أحاطاات علمااا مااع الترحيااب باالزتماااين الواسااع النطاااا باملشاااركة يف ز ا ا
الفريق؛ وأعربت عن تقديرزا لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ملا قدمه من دعم تق ومايل؛
(د) طلبت حىل الفريق أن يأخ يف احلسبان اجلهاود والتحاديات القائماة والساابقة
يف يجال اإلحصاءات املتعلقة باحلوكمة والسالين واألمن ،وتنسيق عمله مع األفرقة املعنية؛
(زا) طلبت حىل كابو فريدي تقادمي تقريار حىل اللجناة يف دورهتاا الساابعة واألربعاني
املقرر عقدزا يف عاين  2016للنظر فيه ومناقشته

112 /46
املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية
حن اللجنة اإلحصائية،
(أ) دعت مجيع املنظمات حىل اإلعارة حىل املباادئ األساساية لإلحصااءات الرمسياة
عند اإلبال عن عدين االمتثال يف سياا األطر اخلاصة هبا بقدر اإلمكان؛
(ب) رحبت بالعمل ال ي قاين به فريق أصدقاء الرئيس إلدراج املقترحات واألمثلاة
علااى املمارسااات الرعاايدة الاايت قدمتااها البلاادان ،ماان أجاال حثااراء مشااروع املبااادئ التوجيهيااة
للتنفي  ،ودعت البلدان حىل استكمال موجزاهتا القطرية واارسااهتا الرعايدة يف املوقاع الشابكي
لشعبة اإلحصاءات؛
(ج) طلباات حىل عااعبة اإلحصاااءات تقاادمي املساااعدة التقنيااة حىل البلاادان ماان أجاال
تطبيق املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛
(د) طلبت أيضا حىل ععبة اإلحصاءات أن تقدين تقريرا حىل اللجناة يف عااين 2017
عن التقدين احملرز يف ز ا اجملال يف سياا التحضري لالحتفال يف عااين  2019بالا كرى السانوية
اخلامسة والعشرين العتماد املبادئ األساسية؛
(زا) أحاطاات علمااا بوجااود يجموعااة ااثلااة ماان املبااادئ خت ا املنظمااات الدوليااة
واإلقليميااة واملنظمااات الاايت تتجاااوز حاادود الواليااة الوطنيااة ،وزااي املبااادئ املنظمااة لألنشااطة
اإلحصائية الدولية؛
(و) وافقاات علااى ضاارورة مواصاالة رصااد تنفي ا املبااادئ علااى كاال ماان الصااعيد
الااوط واإلقليمااي والعاااملي (يف فتاارات ال تتجاااوز نااس ساانوات بالنساابة للصااعيد العاااملي)
باستخداين أدوات متنوعة مثل التقييم ال ايت أو اساتعراض األقاران ،حساب االقتضااء وتنسايق
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ز ا الرصد قدر اإلمكان مع األنشطة املماثلة اليت تقوين هبا املنظمات اإلقليمياة واملنظماات الايت
تتجاوز حدود الوالية الوطنية؛
(ز) أعربت عن تقديرزا لفريق أصدقاء الرئيس على ما قاين به من عمل اتااز منا
عاين  ،2011وأعارت حىل أن عمل ز ا الفريق قد أاز

113 /46
التنمية اإلحصائية اإلقليمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
حن اللجنة اإلحصائية،
رحباات بااالتقرير الشااامل املقاادين ماان اللجنااة االقتصااادية ألمريكااا الالتينيااة
(أ)
ومنطقة البحر الكارييب بشأن األنشطة اإلحصائية يف أمريكا الالتينية ومنطقاة البحار الكاارييب:
اإلاااازات األخاارية والتحااديات املقبلااة( ،)21و اصااة تناولااه مواضاايع لااددة ،ودعوتااه حىل أن
تؤدي اإلحصاءات دورا بارزا يف خطة التنمية ملا بعد عاين 2015؛
(ب) عددت على أمهية اإلحصاءات عالية اجلودة بوصافها أداة زاماة لرصاد خطاة
التنمية ملا بعد عاين  2015واملساءلة عنها ،والحظت يف ز ا السياا حقرار العدياد مان البلادان
بأمهية زيادة املوارد املخصصة لتطوير اإلحصاءات؛
(ج) أعارت حىل مسائل التنسيق والتشاور اليت أثارزاا بعامم اثلاي بلادان اجلماعاة
الكاريبيااة ،وطلبات حىل اللجنااة االقتصااادية ألمريكااا الالتينيااة ومنطقااة البحاار الكااارييب مواصاالة
تعزيااز جهودزااا ماان أجاال زيااادة التعاااون اإلقليمااي والحظاات الشااوا ل املعاارب عنااها بشااأن
ح فال التقرير للعمل ال ي قامت به بلادان اجلماعاة الكاريبياة ،وطلبات حىل اللجناة االقتصاادية
واالجتماعية حدراج ز املعلومات يف التقرير

114 /46
املسائل الربنايجية (ععبة اإلحصاءات)
أحاطت اللجنة اإلحصائية علماً بالتقرير الشفوي ال ي قدمه مدير ععبة اإلحصااءات
صاااوا األنشاااطة واخلطاااط واألولوياااات احلالياااة للشاااعبة وأحاطااات اللجناااة علمااًا بوجاااه
خاا بورقة االجتماع( )22اليت تتضمن مشروع برنامج عمال الشاعبة لفتارة السانتني -2016
__________
(E/CN.3/2015/19 )21

()22
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 2017ووافقت أيضا على التعديالت اليت أدخلت على قائمة النواتج املتعلقة بربناامج الفتارة
احلالية  ، 2015-2014الاواردة يف مرفاق ورقاة االجتمااع ،وأذنات للمكتاب مبواصالة تنقايح
القائمة حسب االقتضاء

115 /46
بنود للعلم
أحاطت اللجنة اإلحصائية علماً بالتقارير التالية:
تقرياار املعهااد الااوط املكساايكي لإلحصاااء واجلغرافيااا ومكتااب األماام املتحاادة املع ا
()23
باملخدرات واجلرمية عن ححصاءات اجلرمية
تقرير البنك الدويل عن برنامج املقارنات الدولية

()24

تقرير منظمة الصحة العاملية عن اإلحصاءات الصحية
تقرير األمني العاين عن اإلحصاءات اجلنسانية

()25

()26

تقرير األمني العاين عن التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية
تقرير فريق فيسبادن املع بسجالت األعمال التجارية
تقرير فريق فوربر املع بإحصاءات اخلدمات

()27

()28

()29

تقرير فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية باإلحصاءات املالية
تقرير األمني العاين عن ححصاءات البيئة

()30

()31

تقرير فريق أوالنباتار املع بإحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية

()32

__________
(E/CN.3/2015/8 )23

()24
(E/CN.3/2015/20 )25
(E/CN.3/2015/21 )26
(E/CN.3/2015/22 )27
(E/CN.3/2015/23 )28
(E/CN.3/2015/24 )29
(E/CN.3/2015/25 )30
(E/CN.3/2015/26 )31
E/CN.3/2015/15
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تقرير األمني العاين عن اليوين العاملي لإلحصاءات

()33

تقرير األمني العاين عن أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية

()34

تقرير األمني العاين عن تنسيق الربامج اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة
تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن ححصاءات التنمية البشرية
تقرير فريق اخلرباء املع بالتصنيفات اإلحصائية الدولية

()35

()36

()37

تقرير اجلهات الراعية ملبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية
تقرير األمني العاين عن بناء القدرات اإلحصائية

()38

()39

تقرير الشراكة يف يجال اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين عن بنااء
()40
القدرات اإلحصائية
تقرير األمني العاين عن مؤعرات التنمية لرصد األزداق اإلمنائية لأللفية

()41

تقرير فريق اخلرباء املع بتكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية

()42

م كرة من األمني العاين عن مقررات اجلمعية العامة واجمللس االقتصاادي واالجتمااعي
املتعلقة بالسياسات واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية(.)43

__________
(E/CN.3/2015/27 )32

()33
(E/CN.3/2015/29 )34
(E/CN.3/2015/30 )35
(E/CN.3/2015/31 )36
(E/CN.3/2015/32 )37
(E/CN.3/2015/33 )38
(E/CN.3/2015/34 )39
(E/CN.3/2015/35 )40
(E/CN.3/2015/36 )41
(E/CN.3/2015/37 )42
(E/CN.3/2015/38 )43
E/CN.3/2015/28
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الفصل الثاين

بنود للمناقشة واختاذ القرار

ألف  -دور البيا نات يف دعم خطة التنمية ملا بعد عاين 2015
 - 1وضع مقاييس للتقدين أوسع نطاقا
 - 1نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 3أ) ’ ‘1ماان جاادول أعماهلااا يف جلساااهتا األوىل والثانيااة
والسادسااة املعقااودة يف  3و  6آذار/مااارس  2015ويف اجللسااة األوىل كااان معروضااا علااى
اللجنة تقرير فريق أصدقاء الارئيس عان وضاع مقااييس للتقادين أوساع نطاقاا ()E/CN.3/2015/2
واستمعت حىل بيان استهاليل أدىل به اثل فرنسا
 - 2ويف اجللسااة الثالثااة املعقااودة يف  3آذار/مااارس ،أدىل ببيانااات اثلااو الواليااات املتحاادة
األمريكيااة ،والصااني ،وزنغاريااا ،ونيوزيلناادا ،وزولناادا ،والسااويد ،وأملانيااا ،واالساااد الروسااي،
واليابااان ،وحيطاليااا ،والكااامريون ،وكوبااا ،ومجهوريااة تزنانيااا املتحاادة ،وبربااادوس ،والربازياال،
وعمااان ،واململكااة املتحاادة لربيطانيااا العظمااى وأيرلناادا الشاامالية ،فضااال عاان املااراقبني عاان
سويسرا ،ومد شقر ،وحكوادور ،وسوريناين ،واهلند ،وتركيا
-3

ويف اجللسة نفسها أدىل املراقب عن دولة فلسطني املراقبة ببيان

 - 4ويف اجللسااة الثانيااة املعقااودة يف  3آذار/مااارس ،اسااتمعت اللجنااة حىل بيانااات أدىل هبااا
املراقبون عان الفلابني ،وجناوب أفريقياا ،وحندونيسايا ،ومصار ،ومجهورياة فزنوياال البوليفارياة،
وقري يزسااتان ،ومجهوريااة حيااران اإلسااالمية ،وبولناادا ،وكولومبيااا ،واملكساايك ،والاادامنرك،
وكرواتيااا ،وأسااتراليا ،وكناادا ،ودولااة بوليفيااا املتعااددة القوميااات ،والربتغااال ،وتركمانسااتان،
و انا ،واليونان ،واألردن ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،وفنلندا ،وفرنسا
 - 5وأدىل ببيانااات أيضااا املراقبااون عاان اجلماعااة الكاريبيااة ،واللجنااة االقتصااادية ألوروبااا،
واالساد الدويل حلفظ الطبيعة ،واللجنة االقتصادية ألمريكاا الالتينياة ومنطقاة البحار الكاارييب،
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
-6
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اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 7يف اجللسة السادسة ،كان معروضاا علاى اللجناة مشاروع مقارر قدماه املقارمر لتعتماد
اللجنااة يف حطااار البنااد ( 3أ) ماان جاادول أعماهلااا واعتماادت اللجنااة مشااروع املقاارر بصاايغته
املعدلة خالل املناقشة (انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )101/46
 - 2املسائل الناعئة :ثورة البيانات
 - 8نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 3ب) ماان جاادول أعماهلااا يف جلسااتيها الثانيااة والسادسااة
املعقودتني يف  3و  6آذار/مارس  2015ويف اجللسة الثانية املعقودة يف  3آذار/ماارس ،كاان
معروضاااا علاااى اللجناااة تقريااار األماااني العااااين املعناااون ”القضاااايا الناعااائة :ثاااورة البياناااات“
( ،)E/CN.3/2015/3واسااتمعت حىل بيااان اسااتهاليل أدىل بااه رئاايس فاارع اخلاادمات اإلحصااائية
التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
 - 9ويف اجللسة الثانية أيضا ،أدىل ببيانات اثلو اليابان ،ومجهورية تزنانيا املتحدة ،وكوباا،
واململكة املتحدة لربيطانياا العظماى وأيرلنادا الشامالية ،وزنغارياا ،فضاال عان جناوب أفريقياا،
وساموا (باسم الدول اجلزرية النامية يف احمليط اهلاادئ) ،ومجهورياة حياران اإلساالمية ،وتركياا،
والفلابني ،ومجهورياة كورياا ،واهلناد ،وكولومبياا ،وساوريناين ،واملكسايك ،وتيماور  -ليشايت،
وحكوادور
 - 10ويف اجللسة نفسها أدىل ببيانات أيضا املراقباون عان دولاة فلساطني املراقباة ،واجلماعاة
الكاريبية ،ومنظمة األ ية ،متكلما باسم جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية
 - 11وقدين رئيس فرع اخلدمات اإلحصائية التاابع إلدارة الشاؤون االقتصاادية واالجتماعياة
موجزا للمناقشة
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 12يف اجللسة السادسة ،كان معروضاا علاى اللجناة مشاروع مقارر قدماه املقارمر لتعتماد
اللجنااة يف حطااار البنااد ( 3أ) ماان جاادول أعماهلااا واعتماادت اللجنااة مشااروع املقاارر بصاايغته
املعدلة خالل املناقشة (انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر ( 101/46ثانيا))
 - 3البيانات الضخمة
 - 13نظرت اللجناة يف البناد ( 3أ) ’ ‘3مان جادول أعماهلاا يف جلساتيها الثانياة والسادساة
املعقااودتني يف  3و  6آذار/مااارس  2015ويف اجللسااة الثانيااة ،كااان معروضااا علااى اللجنااة
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تقرير الفريق العامل الع املي املعا باساتخداين البياناات الضاخمة أل اراض اإلحصااءات الرمسياة
( )E/CN.3/2015/4واستمعت حىل بيان استهاليل أدىل به املراقب عن أستراليا
 - 14ويف اجللساااة الثانياااة أيضاااا ،أدىل ببياناااات اثلاااو الصاااني وحيطالياااا والياباااان ،وكاا لك
املراقباون عان جنااوب أفريقياا ،و اناا ،وسااانت لوسايا ،ومجهورياة حيااران اإلساالمية ،وبولناادا،
وسوريناين ،وأيرلندا ،وحندونيسيا ،ومد شقر ،والسودان
 - 15ويف اجللسااة نفسااها ،أدىل ببيانااات أيضااا املراقبااون عاان االساااد األورويب واملفوضااية
األوروبية (املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية) والبنك الدويل
 - 16وقدين رئيس فرع ححصاءات التجارة التابع لشعبة اإلحصاءات موجزا للمناقشة
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 17يف اجللسة السادسة ،كان معروضاا علاى اللجناة مشاروع مقارر قدماه املقارمر لتعتماد
اللجنة يف حطار البند ( 3أ) ’ ‘3من جدول أعماهلا واعتمدت اللجناة مشاروع املقارر بصايغته
املعدلة خالل املناقشة (انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر ( 101/46ثالثا))
 - 4برنامج التحول يف يجال اإلحصاءات الرمسية
 - 18نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 3أ) ماان جاادول أعماهلااا يف جلسااتيها الثالثااة والسادسااة
املعقودتني يف  4و  6آذار/مارس  2015ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف  4آذار/ماارس ،كاان
معروضااا علااى اللجنااة تقرياار األمااني العاااين عاان برنااامج التحااول يف يجااال اإلحصاااءات الرمسيااة
( ،)E/CN.3/2015/5واستمعت حىل بيان استهاليل أدىل به رئايس فارع اإلحصااءات االقتصاادية
التابع لشعبة اإلحصاءات
 - 19ويف اجللسة الثالثة أيضا أدىل املراقب عن أيرلندا ببيان
 - 20ويف اجللساة نفساها ،أدىل ببيانااات أيضاا اثلااو زولنادا ،وحيطاليااا ،والياباان ،وزنغاريااا،
فضاااال عااان كنااادا ،وجناااوب أفريقياااا ،ومجهورياااة حياااران اإلساااالمية ،وأذربيجاااان ،والفلااابني،
وسلوفينيا ،وباكستان ،وزاييت ،وكوت ديفوار ،وأرمينيا ،وفنلندا ،وتركيا ،وبولندا
 - 21ويف اجللسااة الثالثااة أيضااا أدىل كاال ماان املااراقبني عاان املفوضااية األوروبيااة (املكتااب
اإلحصائي للجماعات األوروبية) ،واللجنة االقتصادية ألوروبا ببيان
 - 22وقدين رئيس فرع اإلحصاءات االقتصادية موجزا للمناقشة
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اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 23يف اجللسة السادسة ،كان معروضاا علاى اللجناة مشاروع مقارر قدماه املقارمر لتعتماد
اللجنااة يف حطااار البنااد ( 3أ) ماان جاادول أعماهلااا واعتماادت اللجنااة مشااروع املقاارر بصاايغته
املعدلة خالل املناقشة (انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر ( 101/46رابعا))

باء  -تعدادات السكان واملساكن
 - 24نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 3ب) ماان جاادول أعماهلااا يف جلسااتيها الثالثااة والسادسااة
املعقودتني يف  4و  6آذار/مارس  2015ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف  4آذار/ماارس ،كاان
معروضا على اللجنة تقرير األمني العاين عن الربناامج العااملي لتعاداد الساكان واملسااكن لعاامي
 2010و  ،)E/CN.3/2015/6( 2020واساااتمعت حىل بياااان اساااتهاليل أدىل باااه رئااايس فااارع
اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
 - 25ويف اجللسااة الثالثااة أيضااا ،أدىل ببيانااات اثلااو الربازياال ،واليابااان ،ومجهوريااة تزنانيااا
املتحدة ،والصني ،واالسااد الروساي ،وأنغاوال ،والوالياات املتحادة األمريكياة ،فضاال املاراقبني
عن ألردن ،وسوريناين ،وجنوب أفريقيا ،والبحرين ،ومصر ،و اناا ،و امبياا ،وتركياا ،وكاابو
فريدي ،والفلبني ،وكمبوديا ،وكوت ديفوار ،والصومال ،ومجهورية حياران اإلساالمية ،وجازر
البهاما ،وتيمور  -ليشيت ،وبيالروس ،وميكرونيزيا (واليات  -املوحدة) ،وزاييت
 - 26ويف اجللسااة نفسااها أدىل املراقااب عاان منظمااة األماام املتحاادة لأل يااة والزراعااة ببيااان
أيضا
 - 27وقاادين رئاايس فاارع اإلحصاااءات الدميغرافيااة واالجتماعيااة التااابع لشااعبة اإلحصاااءات
موجزا للمناقشة
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 28يف اجللسة السادسة ،كان معروضاا علاى اللجناة مشاروع مقارر قدماه املقارمر لتعتماد
اللجنة يف حطاار البناد ( 3ب) مان جادول أعماهلاا واعتمادت اللجناة مشاروع املقارر بصايغته
املعدلة خالل املناقشة (انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )102/46

جيم  -ححصاءات اجلرمية
 - 29نظااارت اللجناااة يف البناااد ( 3ج) مااان جااادول أعماهلاااا يف جلسااااهتا الثالثاااة والرابعاااة
والسادسااة املعقااودة يف  4و  6آذار/مااارس  2015ويف اجللسااة الثالثااة ،كااان معروضااا علااى
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اللجنة تقرير مكتاب األمام املتحادة املعا باملخادرات واجلرمياة عان التصانيف الادويل للجرمياة
لأل راض اإلحصائية ( ،)E/CN.3/2015/7كما كان معروضا عليها للعلام تقريار املعهاد الاوط
املكساايكي لإلحصاااء واجلغرافيااا ومكتااب األماام املتحاادة املع ا باملخاادرات واجلرميااة بشااأن
ححصاءات اجلرمية ()E/CN.3/2015/8
 - 30ويف اجللسة الثالثة أدىل املراقب عان مكتاب األمام املتحادة املعا باملخادرات واجلرمياة
مبالحظات استهاللية
 - 31ويف اجللسة نفسها أدىل ببيان اثل كال مان اجلمهورياة الدومينيكياة وكوباا ،وكا لك
املراقب عن املكسيك
 - 32ويف اجللساااة الرابعاااة أدىل ببياناااات اثلاااو اجلمهورياااة التشااايكية ،وأملانياااا ،والياباااان،
ومنغولياااا ،ومجهورياااة تزنانياااا املتحااادة ،واالسااااد الروساااي ،والوالياااات املتحااادة األمريكياااة،
وحيطاليا ،والنيجر ،والسويد ،فضال عن املراقبني قطر ،وساوريناين ،والفلابني ،وجناوب أفريقياا،
ومجهورية كوريا ،وفرنسا ،والربتغال ،ومصر ،وكابو فريدي ،وحكوادور
 - 33ويف اجللسة نفسها أدىل أيضا ببيان املراقب عان االسااد األورويب (املكتاب اإلحصاائي
للجماعات األوروبية)
 - 34وقاادين رئاايس قساام ححصاااءات الصااناعة والطاقااة التااابع لشااعبة اإلحصاااءات مااوجزا
للمناقشة
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 35ويف اجللسة السادسة ،كان معروضا على اللجناة مشاروع مقارر قدماه املقارمر لتعتماد
اللجنااة يف حطااار البنااد ( 3ج) ماان جاادول أعماهلااا واعتماادت اللجنااة مشااروع املقاارر (انظاار
الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )103/46

دال  -ححصاءات الالجئني
 - 36نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 3د) ماان جاادول أعماهلااا يف جلسااتيها الرابعااة والسادسااة
املعقااودتني يف  4و  6آذار/مااارس  2015ويف اجللسااة الرابعااة ،كااان معروضااا علااى اللجنااة
تقرير حدارة ححصاءات النرويج ومفوضية األمم املتحدة لشاؤون الالجائني عان ححصااءات عان
الالجئني واملشردين داخليا ()E/CN.3/2015/9
 - 37ويف اجللسة الرابعة أدىل املراقب عن النرويج ببيان استهاليل
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 - 38ويف اجللساااة نفساااها أدىل ببياناااات اثلاااو اجلمهورياااة التشااايكية ،وأملانياااا ،ومنغولياااا،
وبلغاريااا ،والنيجاار ،وحيطاليااا ،فضااال عاان املااراقبني عاان األردن ،ولبنااان ،وباكسااتان ،وجنااوب
أفريقيا ،وأو ندا ،وسوريناين ،وتركيا ،وبولندا ،وكوت ديفوار ،وفنلندا ،واليوناان ،والبحارين،
وأذربيجان ،وأفغانستان
 - 39ويف اجللسة الرابعة أيضا أدىل ببيانات املراقباون عان دولاة فلساطني املراقباة ،ومفوضاية
األمااام املتحااادة حلقاااوا اإلنساااان ،واملفوضاااية األوروبياااة (املكتاااب اإلحصاااائي للجماعاااات
األوروبية) ،ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
 - 40وقدين رئيس فرع اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية موجزا للمناقشة
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 41يف اجللسة السادسة ،كان معروضاا علاى اللجناة مشاروع مقارر قدماه املقارمر لتعتماد
اللجناااة يف حطاااار البناااد ( 3د) مااان جااادول أعماهلاااا واعتمااادت اللجناااة مشاااروع املقااارر
(انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )104/46

زاء  -استقصاءات األسر املعيشية
 - 42نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 3زااا) ماان جاادول أعماهلااا يف جلسااتيها الرابعااة والسادسااة
املعقااودتني يف  4و  6آذار/مااارس  2015ويف اجللسااة الرابعااة ،كااان معروضااا علااى اللجنااة
تقريااار البناااك الااادويل عااان سساااني استقصااااءات األسااار املعيشاااية يف عصااار التنمياااة ملاااا بعاااد
عاين  :2015مسائل وتوصيات لوضع خطة مشتركة ()E/CN.3/2015/10
 - 43ويف اجللسة الرابعة أيضا أدىل املراقب عن البنك الدويل ببيان استهاليل
 - 44ويف اجللسااة نفسااها أدىل ببيانااات اثلااو اجلمهوريااة الدومينيكيااة ،والربازياال ،والصااني،
ونيوزيلندا ،ومنغوليا ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظماى وأيرلنادا الشامالية ،ومجهورياة تزنانياا
املتحدة ،والسويد ،وكوبا ،وحيطالياا ،والوالياات املتحادة األمريكياة ،والكاامريون ،فضاال عان
املااراقبني عاان الكوياات ،وفيجااي (باساام دول آساايا والاادول اجلزريااة الصاغرية الناميااة يف احملاايط
اهلااادئ) ،وجنااوب أفريقيااا ،واهلنااد ،وسااوريناين ،وسااانت لوساايا ،وكااوت ديفااوار ،ومجهوريااة
فزنويال البوليفارية ،والفلبني ،ومصار ،ومجهورياة الو الدميقراطياة الشاعبية ،وباكساتان ،ودولاة
بوليفيا املتعددة القوميات ،وتركمانستان ،وأوكرانيا ،وكابو فريدي ،وجازر الباهاما ،وفرنساا،
وأو ندا ،واليونان ،وحكوادور
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 - 45ويف اجللسة الرابعة أيضاا أدىل ببياناات املراقباون عان منظماة العمال الدولياة ،ومنظماة
التعااااون والتنمياااة يف امليااادان االقتصاااادي ،ومصااارق التنمياااة للبلااادان األمريكياااة ،واللجناااة
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 - 46وقدين رئيس فرع اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية موجزا للمناقشة
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 47يف اجللسة السادسة ،كان معروضاا علاى اللجناة مشاروع مقارر قدماه املقارمر لتعتماد
اللجنة يف حطاار البناد ( 3زاا) مان جادول أعماهلاا واعتمادت اللجناة مشاروع املقارر بصايغته
املعدلة خالل املناقشة (انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )105/46

واو  -احلسابات القومية
 - 48نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 3و) ماان جاادول أعماهلااا يف جلساااهتا الرابعااة واخلامسااة
والسادساة املعقااودة يف  4و  5آذار/مااارس  2014ويف اجللسااة الرابعااة ،كااان معروضااا علااى
اللجناااااة تقريااااار الفرياااااق العامااااال املشاااااترك باااااني األماناااااات املعاااا باحلساااااابات القومياااااة
( ،)E/CN.3/2015/11واستمعت حىل بيان استهاليل أدىل به اثل البنك الدويل
 - 49ويف اجللسااة الرابعااة أيضااا أدىل ببيااان اثاال كاال ماان االساااد الروسااي والكااامريون،
وك لك املراقب مصر
 - 50ويف اجللسة اخلامسة أدىل ببيانات اثلو الواليات املتحدة األمريكية ،واململكاة املتحادة
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،ومنغوليا ،فضال عن املراقبني عن زامبياا ،ومجهورياة حياران
اإلسالمية ،والفلبني ،ونيجرييا ،ومجهورية كوريا ،وكازاخستان
 - 51ويف اجللسة اخلامسة ،أدىل املراقب عن اللجنة االقتصادية ألوروبا أدىل ببيان أيضا
 - 52وقدين رئيس فرع اإلحصاءات االقتصادية موجزا للمناقشة
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 53يف اجللسة السادسة ،كان معروضاا علاى اللجناة مشاروع مقارر قدماه املقا مرر لتعتماد
اللجنااة يف حطااار البنااد ( 3و) ماان جاادول أعماهلااا واعتماادت اللجنااة مشااروع املقاارر بصاايغته
املعدلة خالل املناقشة (انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )106/46
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زاي  -ححصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية
 - 54نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 3ز) ماان جاادول أعماهلااا يف جلسااتيها اخلامسااة والسادسااة
املعقااودتني يف  5و  6آذار/مااارس  2015ويف اجللسااة اخلامسااة كااان معروضااا علااى اللجنااة
تقرير فريق أصدقاء الرئيس عن قياس التجاارة الدولياة والعوملاة االقتصاادية ()E/CN.3/2015/12
واستمعت حىل بيان استهاليل أدىل به املراقب عن كندا
 - 55ويف اجللساة اخلامساة أدىل ببياناات اثلاو زولنادا ،واجلمهورياة الدومينيكياة ،واململكااة
املتحاادة لربيطانيااا العظمااى وأيرلناادا الشاامالية ،فضااال عاان املااراقبني عاان املكساايك ،ومصاار،
وتركيااا ،والفلاابني ،وكااابو فااريدي ،والاادامنرك ،وحساابانيا ،ورواناادا ،وكازاخسااتان ،وأسااتراليا،
وفيجي (باسم دول آسيا والدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط اهلادئ)
 - 56ويف اجللسااة نفسااها أدىل ببيانااات أيضااا املراقبااون عاان املفوضااية األوروبيااة (املكتااب
اإلحصائي للجماعات األوروبياة) ،ومنظماة التعااون والتنمياة يف امليادان االقتصاادي) ،وماؤمتر
األمااام املتحااادة للتجاااارة والتنمياااة (األونكتااااد) ،واللجناااة االقتصاااادية ألوروباااا ،ومنظماااة
التجارة العاملية
 - 57وقدين رئيس فرع ححصاءات التجارة موجزا للمناقشة
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 58يف اجللسة السادسة ،كان معروضاا علاى اللجناة مشاروع مقارر قدماه املقارمر لتعتماد
اللجنااة يف حطااار البنااد ( 3ز) ماان جاادول أعماهلااا واعتماادت اللجنااة مشااروع املقاارر بصاايغته
املعدلة خالل املناقشة (انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )107/46

حاء  -احملاسبة البيئية  -االقتصادية
 - 59نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 3ح) ماان جاادول أعماهلااا يف جلسااتيها اخلامسااة والسادسااة
املعقاودتني يف  5و  6آذار/مااارس  2015ويف اجللساة اخلامسااة ،كاان معروضااا علاى اللجنااة
تقرياار جلنااة اخلاارباء املعنيااة باحملاساابة البيئيااة  -االقتصااادية ( ،)E/CN.3/2015/13واسااتمعت حىل
بيان استهاليل أدىل به املراقب عن أستراليا
 - 60ويف اجللسة اخلامساة أيضاا أدىل ببياناات اثلاو الربازيال ،وزولنادا ،واململكاة املتحادة،
والواليات املتحدة األمريكية ،فضال عن املراقبني عان باكساتان ،والفلابني ،وبولنادا ،ووالياات
ميكرونيزيا املوحدة ،وسوريناين ،ومجهورية حيران اإلساالمية ،وتركياا ،والنارويج ،وأذربيجاان،
وجنوب أفريقيا
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 - 61ويف اجللسااة نفسااها أدىل ببيانااات أيضااا املراقبااون عاان دولااة فلسااطني املراقبااة (باساام
الاادول األعضاااء يف اللجنااة االقتصااادية واالجتماعيااة لغااريب آساايا) ،واالساااد الاادويل حلفااظ
الطبيعة ،ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 - 62وقدين رئيس فرع اإلحصاءات االقتصادية موجزا للمناقشة
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 63يف اجللسة السادسة ،كان معروضاا علاى اللجناة مشاروع مقارر قدماه املقارمر لتعتماد
اللجناة يف حطااار البناد ( 3ح) ماان جاادول أعماهلاا واعتماادت اللجنااة مشاروع املقاارر بصاايغته
املعدلة خالل املناقشة (انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )108/46

طاء  -برنامج املقارنات الدولية
 - 64نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 3ط) ماان جاادول أعماهلااا يف جلسااتيها اخلامسااة والسادسااة
املعقاودتني يف  5و  6آذار/مااارس  2015ويف اجللساة اخلامسااة ،كاان معروضااا علاى اللجنااة
تقرياار فريااق أصاادقاء الاارئيس بشااأن تقياايم جولااة عاااين  2011لربنااامج املقارنااات الدوليااة
( ،)E/CN.3/2015/14كماااا كاااان معروضاااا عليهاااا للعلااام تقريااار البناااك الااادويل عااان برناااامج
املقارنات الدولية ()E/CN.3/2015/15
 - 65ويف اجللسة اخلامسة أيضا أدىل اثل النمسا ببيان استهاليل
 - 66ويف اجللساااة نفساااها أدىل ببياناااات اثلاااو الصاااني ،وبرباااادوس ،والساااويد ،وأملانياااا،
وزنغاريا ،واجلمهورية التشيكية ،واالساد الروساي ،ومنغولياا ،والوالياات املتحادة األمريكياة،
فضال عن املراقبني عن جناوب أفريقياا ،وعماان (باسام الادول األعضااء يف اللجناة االقتصاادية
واالجتماعيااة لغااريب آساايا) ،وسااوريناين ،و انااا ،والفلاابني ،ونيجرييااا (باساام يجموعااة الاادول
األفريقية) ،وفيجي ،وكازاخستان ،واهلند ،والنمسا
 - 67ويف اجللسة نفسها أيضاا أدىل ببياناات املراقباون عان البناك الادويل ،ومنظماة التعااون
والتنمياااة يف امليااادان االقتصاااادي ،واملفوضاااية األوروبياااة (املكتاااب اإلحصاااائي للجماعاااات
األوروبية) ،ومصرق التنمية األفريقاي ،واللجناة اإلحصاائية املشاتركة باني دول رابطاة الادول
املستقلة
 - 68وقدين رئيس فرع اإلحصاءات االقتصادية موجزا للمناقشة
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اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 69يف اجللسة السادساة املعقاودة يف  6آذار/ماارس ،كاان معروضاا علاى اللجناة مشاروع
مقرر قدمه املقرمر لتعتمد اللجنة يف حطار البند ( 3ط) من جادول أعماهلاا واعتمادت اللجناة
مشااروع املقاارر بصاايغته املعدلااة خااالل املناقشااة (انظاار الفصاال األول ،الفاارع جاايم ،املقاارر
)109/46

ياء  -اإلحصاءات الزراعية والريفية
 - 70نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 3ي) ماان جاادول أعماهلااا يف جلسااتيها اخلامسااة والسادسااة
املعقاودتني يف  5و  6آذار/مااارس  2015ويف اجللساة اخلامسااة ،كاان معروضااا علاى اللجنااة
تقرير منظمة األمم املتحدة لأل ياة والزراعاة عان املساتجدات يف يجاال اإلحصااءات الزراعياة
والريفية ( ،)E/CN.3/2015/16واستمعت حىل بيان استهاليل أدىل باه املراقاب عان منظماة األمام
املتحدة لأل ية والزراعة
 - 71ويف اجللسااة اخلامسااة أيضااا أدىل ببيانااات اثلااو اجلمهوريااة الدومينيكيااة ،ومجهوريااة
تزنانيااا املتحاادة ،واململكااة املتحاادة لربيطانيااا العظمااى وأيرلناادا الشاامالية ،واليابااان ،ومنغوليااا،
والواليات املتحدة األمريكية ،فضال عن املراقبني عان كاابو فاريدي ،وتركمانساتان ،والفلابني،
والسودان ،ومجهورية حيران اإلسالمية ،وكوت ديفوار
 - 72ويف اجللسة نفسها أدىل ببيان املراقب عن البنك الدويل
 - 73وقدين رئيس فرع ححصاءات البيئة والطاقة موجزا للمناقشة
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 74يف اجللسة السادسة ،كان معروضاا علاى اللجناة مشاروع مقارر قدماه املقارمر لتعتماد
اللجناة يف حطاار البناد ( 3ي) مان جادول أعماهلااا واعتمادت اللجناة مشاروع املقارر بصاايغته
املعدلة خالل املناقشة (انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )110/46

كاق  -اإلحصاءات املتعلقة باحلوكمة والسالين واألمن
 - 75نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 3ك) ماان جاادول أعماهلااا يف جلسااتيها اخلامسااة والسادسااة
املعقاودتني يف  5و  6آذار/مااارس  2015ويف اجللساة اخلامسااة ،كاان معروضااا علاى اللجنااة
تقرير كابو فريدي عان اإلحصااءات املتعلقاة باحلوكماة والساالين واألمان (،)E/CN.3/2015/17
واستمعت حىل بيان استهاليل أدىل به املراقب عن كابو فريدي
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 - 76ويف اجللسااة اخلامسااة ،أدىل ببيانااات اثلااو الكااامريون ،والسااويد ،وأملانيااا ،واململكااة
املتحاادة لربيطانيااا العظمااى وأيرلناادا الشاامالية ،والنيجاار ،فضااال عاان املااراقبني عاان املكساايك،
والربتغال ،وتيمور  -ليشيت ،ولكسمرب  ،وكينيا ،ومد شقر ،و انا ،وجنوب أفريقيا
 - 77ويف اجللسة السادسة أدىل ببيانات املراقباون عان األردن ،والفلابني ،وتركياا ،وفرنساا،
و ينيا  -بيساو ،واجلزائر ،وكوت ديفوار ،وحسبانيا ،وأو ندا ،وكابو فريدي
 - 78ويف اجللسااة نفسااها أدىل ببيانااات أيضااا املراقبااون عاان املفوضااية األوروبيااة (املكتااب
اإلحصائي للجماعاات األوروبياة) ،وبرناامج األمام املتحادة اإلمناائي ،ومكتاب األمام املتحادة
املعا باملخاادرات واجلرميااة ،ومفوضااية حقااوا اإلنسااان ،ومنظمااة التعاااون والتنميااة يف املياادان
االقتصادي
 - 79وقدين رئيس فرع اخلدمات اإلحصائية موجزا للمناقشة
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 80يف اجللسة السادسة ،كان معروضا ا علاى اللجناة مشاروع مقارر قدماه املقارمر لتعتماد
اللجنااة يف حطااار البنااد ( 3ك) ماان جاادول أعماهلااا واعتماادت اللجنااة مشااروع املقاارر بصاايغته
املعدلة خالل املناقشة (انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )111/46

الين  -املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية
 - 81نظاارت اللجنااة يف البنااد( 3ل) ماان جاادول أعماهلااا يف جلسااتها السادسااة املعقااودة يف
 6آذار/مارس  2015وكان معروضا عليها تقرير فرياق أصادقاء الارئيس عان تطبياق املباادئ
األساسية لإلحصاءات الرمسية ( ،)E/CN.3/2015/18واستمعت حىل بيان استهاليل أدىل باه ااثال
الواليات املتحدة وأملانيا
 - 82ويف اجللسااة السادسااة أيضااا أدىل ببيانااات اثلااو مجهوريااة تزنانيااا املتحاادة ،واململكااة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،وأنغوال ،والياباان ،فضاال عان املاراقبني كولومبياا،
والسااودان ،وحندونيساايا ،وتركيااا ،وسااوريناين ،والفلاابني ،وزامبيااا ،والبحاارين ،ومصاار (باساام
الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا)
 - 83ويف اجللسااة نفسااها أدىل ببيانااات أيضااا املراقبااون عاان االساااد األورويب (باساام جلنااة
تنسيق األنشطة اإلحصائية) ،واملعهد اإلحصائي الدويل
 - 84وقدين رئيس فرع اخلدمات اإلحصائية موجزا للمناقشة
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اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 85يف اجللسة السادسة ،كان معروضاا علاى اللجناة مشاروع مقارر قدماه املقارمر لتعتماد
اللجنااة يف حطااار البنااد ( 3ل) ماان جاادول أعماهلااا واعتماادت اللجنااة مشااروع املقاارر بصاايغته
املعدلة خالل املناقشة (انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )112/46

ميم  -التنمية اإلحصائية اإلقليمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 - 86نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 3ين) ماان جاادول أعماهلااا يف جلسااتيها اخلامسااة والسادسااة
املعقاودتني يف  5و  6آذار/مااارس  2015ويف اجللساة اخلامسااة ،كاان معروضااا علاى اللجنااة
تقرير اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحار الكاارييب عان األنشاطة اإلحصاائية يف
أمريكااااا الالتينيااااة ومنطقااااة البحاااار الكااااارييب :اإلاااااازات األخاااارية والتحااااديات املقبلااااة
()E/CN.3/2015/19
 - 87ويف اجلل سة اخلامسة اساتمعت اللجناة حىل بياان اساتهاليل أدىل باه املراقاب عان اللجناة
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 - 88ويف اجللسة نفسها أدىل ببيان كل من اثل بربادوس واملراقب عن سوريناين
 - 89ويف اجللسة السادساة أدىل ببياان كال مان املاراقبني عان زامبياا (باسام يجموعاة الادول
األفريقية) ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا
 - 90وقدين رئيس فرع اخلدمات اإلحصائية موجزا للمناقشة
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 91يف اجللسة السادسة ،كان معروضاا علاى اللجناة مشاروع مقارر قدماه املقارمر لتعتماد
اللجنااة يف حطااار البنااد ( 3ين) ماان جاادول أعماهلااا واعتماادت اللجنااة مشااروع املقاارر بصاايغته
املعدلة خالل املناقشة (انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )113/46
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الفصل الثالث
بنود للعِلم
 - 1نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 4البنااود الفرعيااة ماان (أ) حىل (ق)) ماان جاادول أعماهلااا يف
جلستيها اخلامسة والسادسة املعقودتني يف  5و  6آذار/مارس 2015
 - 2ويف اجللسااة اخلامسااة أدىل اثاال زنغاريااا ببيااان وعاارض حعالنااا بالفيااديو بشااأن اليااوين
العاملي لإلحصاءات
 - 3يف اجللسة  6املعقودة يف  6آذار/ماارس ،أدىل ببياناات اثلاو زولنادا (باسام الوالياات
املتحدة) ،وأملانيا وحيطاليا ،واملراقبان عن بنغالديش والفلبني
 - 4ويف اجللسااة نفسااها أدىل ببيااان أيضااا املراقااب عاان اللجنااة االقتصااادية واالجتماعيااة
لغريب آسيا

ألف  -اإلحصاءات الصحية
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 5نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 4أ) ماان جاادول أعماهلااا يف جلسااتها السادسااة املعقااودة يف
 6آذار/مارس  2015وكان معروضا عليها م كرة مان األماني العااين حييال هباا تقريار منظماة
الصحة العاملية عن اإلحصاءات الصحية ()E/CN.3/2015/20
 - 6ويف اجللسااة نفسااها أحاطاات اللجنااة علمااا مبا كرة األمااني العاااين الاايت حيياال هبااا تقرياار
منظمااة الصااحة العامليااة عاان اإلحصاااءات الصااحية (( )E/CN.3/2015/20انظاار الفصاال األول،
الفرع جيم ،املقرر )115/46

باء  -اإلحصاءات اجلنسانية
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 7نظرت اللجنة يف البناد ( 4ب) مان جادول أعماهلاا يف جلساتها السادساة املعقاودة يف
 6آذار/مارس  2015وكان معروضاا عليهاا تقريار األماني العااين عان اإلحصااءات اجلنساانية
()E/CN.3/2015/21
 - 8ويف اجللسااة نفسااها ،أحاطاات اللجنااة علمااا بتقرياار األمااني العاااين عاان اإلحصاااءات
اجلنسانية (( )E/CN.3/2015/21انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )115/46
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جيم  -التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 9نظرت اللجناة يف البناد ( 4ج) مان جادول أعماهلاا يف جلساتها السادساة املعقاودة يف
 6آذار/ماااارس  2015وكاااان معرضاااوا عليهاااا تقريااار األماااني العااااين عااان التساااجيل املااادين
واإلحصاءات احليوية ()E/CN.3/2015/22
 - 10ويف اجللسااة نفسااها أحاطاات اللجنااة علمااا بتقرياار األمااني العاااين عاان التسااجيل املاادين
واإلحصاااااءات احليويااااة (( )E/CN.3/2015/22انظاااار الفصاااال األول ،الفاااارع جاااايم ،املقاااارر
)115/46

دال  -سجالت األعمال التجارية
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 11نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 4د) ماان جاادول أعماهلااا يف جلسااتها السادسااة املعقااودة يف
 6آذار/مارس  2015وكان معروضاا عليهاا ما كرة مان األماني العااين حييال هباا تقريار فرياق
فيسبادن املع بسجالت األعمال التجارية ()E/CN.3/2015/23
 - 12ويف اجللسة نفسها أحاطت اللجة علما مب كرة األمني العاين اليت يُحيل هبا تقريار فرياق
فيسااابادن املعااا بساااجالت األعماااال التجارياااة (( )E/CN.3/2015/23انظااار الفصااال األول،
الفرع جيم ،املقرر )115/46

زاء  -ححصاءات اخلدمات
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 13نظرت اللجنة يف البناد ( 4زاا) مان جادول أعماهلاا يف جلساتها السادساة املعقاودة يف
 6آذار/مارس  2015وكان معروضاا عليهاا ما كرة مان األماني العااين حييال هباا تقريار فرياق
فوربر املع بإحصاءات خلدمات ()E/CN.3/2015/24
 - 14ويف اجل لسة نفسها أحاطت اللجنة علما بتقرير األمني العاين ال ي حييل به تقريار فرياق
فااوربر املعا بإحصاااءات اخلاادمات (( )E/CN.3/2015/24انظاار الفصاال األول ،الفاارع جاايم،
املقرر )115/46
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واو  -اإلحصاءات املالية
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 15نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 4و) ماان جاادول أعماهلااا يف جلسااتها السادسااة املعقااودة يف
 6آذار/مارس  2015وكان معروضا عليها م كرة من األمني العاين حييل هباا تقريار صاندوا
النقاااد الااادويل عااان فرقاااة العمااال املشاااتركة باااني الوكااااالت املعنياااة باإلحصااااءات املالياااة
()E/CN.3/2015/25
 - 16ويف اجللسااة نفسااها أحاطاات اللجنااة علمااا مبا كرة األمااني العاااين الاايت حيياال هبااا تقرياار
صااندوا النقااد الاادويل عاان فرقااة العماال املشااتركة بااني الوكاااالت املعنيااة باإلحصاااءات املاليااة
(( )E/CN.3/2015/25انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )115/46

زاي  -ححصاءات البيئة
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 17نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 4ز) ماان جاادول أعماهلااا يف جلسااتها السادسااة املعقااودة يف
 6آذار/مااارس  2015وكاااان معروضااا عليهاااا تقريااار األمااني العااااين عاان ححصااااءات البيئاااة
()E/CN.3/2015/26
 - 18ويف اجللسااة نفسااها أحاطاات اللجنااة علمااا بتقرياار األمااني العاااين عاان ححصاااءات البيئااة
(( )E/CN.3/2015/26انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )115/46

حاء  -ححصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 19نظرت اللجناة يف البناد ( 4ح) مان جادول أعماهلاا يف جلساتها السادساة املعقاودة يف
 6آذار/مارس  2015وكان معروضاا عليهاا ما كرة مان األماني العااين حييال هباا تقريار فرياق
أوالنباتار املع بإحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية ()E/CN.3/2015/27
 - 20ويف اجللسة نفسها أحاطت اللجنة علما مب كرة األمني العاين اليت حييل هباا تقريار فرياق
أوالنباتااار املع ا بإحصاااءات االقتصااادات القائمااة علااى املااوارد الطبيعيااة ()E/CN.3/2015/27
(انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )115/46
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طاء  -اليوين العاملي لإلحصاءات
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 21نظاارت اللجناة يف البنااد ( 4ط) ماان جاادول أعماهلااا يف جلسااتيها اخلامسااة والسادسااة
املعقاودتني يف  5و  6آذار/مااارس  2015ويف اجللساة اخلامسااة ،كاان معروضااا علاى اللجنااة
تقرياار األمااني العاااين عاان اليااوين العاااملي لإلحصاااءات ( ،)E/CN.3/2015/28واسااتمعت حىل بيااان
وحعالن بالفيديو عن اليوين العاملي لإلحصاءات قدمهما اثل زنغاريا
 - 22ويف اجللسااة السادسااة أحاطاات اللجنااة علمااا بتقرياار األمااني العاااين عاان اليااوين العاااملي
لإلحصاءات (( )E/CN.3/2015/28انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )115/46

ياء  -تنسيق الربامج اإلحصائية
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 23نظرت اللجناة يف البناد ( 4ي) مان جادول أعماهلاا يف جلساتها السادساة املعقاودة يف
 6آذار/مااارس  2015وكااان معروضااا عليهااا تقرياارا األمااني العاااين عاان أعمااال جلنااة تنساايق
األنشطة اإلحصائية ( ،)E/CN.3/2015/29وتنسيق الربامج اإلحصائية يف منظومة األمام املتحادة
()E/CN.3/2015/30
 - 24ويف اجللسة نفسها أحاطت اللجنة علما بتقريري األمني العاين عن أعماال جلناة تنسايق
األنشطة اإلحصائية ( ،)E/CN.3/2015/29وتنسيق الربامج اإلحصائية يف منظومة األمام املتحادة
(( )E/CN.3/2015/30انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )115/46

كاق  -ححصاءات التنمية البشرية
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 25نظرت اللجناة يف البناد ( 4ك) مان جادول أعماهلاا يف جلساتها السادساة املعقاودة يف
 6آذار/مارس  2015وكان معروضا عليها م كرة من األماني العااين حييال هباا تقريار برناامج
األمم املتحدة اإلمنائي عن ححصاءات التنمية البشرية ()E/CN.3/2015/31
 - 26ويف اجللسااة نفسااها أحاطاات اللجنااة علمااا مبا كرة األمااني العاااين الاايت حيياال هبااا تقرياار
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن ححصاءات التنمية البشرية (( )E/CN.3/2015/31انظار الفصال
األول ،الفرع جيم ،املقرر )115/46
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الين  -التصنيفات اإلحصائية الدولية
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 27نظارت اللجناة يف البنااد ( 4ل) مان جادول أعماهلااا يف جلساتها السادساة املعقااودة يف
 6آذار/مارس  2015وكان معروضاا عليهاا ما كرة مان األماني العااين حييال هباا تقريار فرياق
اخلرباء املع بالتصنيفات اإلحصائية الدولية ()E/CN.3/2015/32
 - 28ويف اجللسة نفسها أحاطت اللجنة علما مب كرة األمني العاين اليت حييل هباا تقريار فرياق
اخلااارباء املعا ا بالتصااانيفات اإلحصاااائية الدولياااة (( )E/CN.3/2015/32انظااار الفصااال األول،
الفرع جيم ،املقرر )115/46

ميم  -املعايري املشتركة املفتوحة لتبادل وتقاسم البيانات والبيانات الوصفية
اإلج راء ال ي اخت ته اللجنة
 - 29نظاارت اللجنااة يف البنااد ( 4ين) ماان جاادول أعماهلااا يف جلسااتها السادسااة املعقااودة يف
 6آذار/مارس  2015وكان معروضا عليها م كرة من األمني العاين حييل هبا التقريار املرحلاي
للجهات الراعية ملبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية ()E/CN.3/2015/33
 - 30ويف اجللسة نفساها أحاطات اللجناة علماا مبا كرة األماني العااين الايت حييال هباا التقريار
املرحلااااي للجهااااات الراعيااااة ملبااااادرة تبااااادل البيانااااات اإلحصااااائية والبيانااااات الوصاااافية
(( )E/CN.3/2015/33انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )115/46

نون  -بناء القدرات اإلحصائية
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 31نظارت اللجنااة يف البنااد ( 4ن) مان جاادول أعماهلااا يف جلساتها السادسااة املعقااودة يف
 6آذار/مارس  2015وكان معروضا عليها تقرير األمني العاين عن بنااء القادرات اإلحصاائية
( ،)E/CN.3/2015/34وم كرة من األمني العاين حييل هبا تقرير البنك الادويل والشاراكة يف يجاال
اإلحصاااء ماان أجاال التنميااة يف القاارن احلااادي والعشاارين (عااراكة باااريس  ،)21 -بشااأن
تطوير اإلحصاءات ()E/CN.3/2015/35
 - 32ويف اجللسااااة نفسااااها أحاطاااات اللجنااااة علمااااا بتقرياااار األمااااني العاااااين عاااان بناااااء
القاادرات اإلحصااائية ( ،)E/CN.3/2015/34ومب ا كرة األم اني العاااين الاايت حيياال هبااا تقرياار البنااك
الاادويل والشااراكة يف يجااال اإلحصاااء ماان أجاال التنميااة يف القاارن احلااادي والعشاارين (عااراكة
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باااااريس  ،)21 -بشااااأن تطااااوير اإلحصاااااءات (( )E/CN.3/2015/35انظاااار الفصاااال األول،
الفرع جيم ،املقرر )115/46

سني  -مؤعرات التنمية
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 33نظرت اللجنة يف البناد ( 4س) مان جادول أعماهلاا يف جلساتها السادساة املعقاودة يف
 6آذار/مارس  2015وكان معروضا عليها تقرير األماني العااين عان مؤعارات التنمياة لرصاد
األزداق اإلمنائية لأللفية ()E/CN.3/2015/36
 - 34ويف اجللسااة نفسااها أحاطاات اللجنااة علمااا بتقرياار األمااني العاااين عاان مؤعاارات التنميااة
لرصاااد األزاااداق اإلمنائياااة لأللفياااة (( )E/CN.3/2015/36انظااار الفصااال األول ،الفااارع جااايم،
املقرر )115/46

عني  -تكامل املعلومات اإلحصائية واملعلومات اجلغرافية  -املكانية
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 35نظرت اللجناة يف البناد ( 4ع) مان جادول أعماهلاا يف جلساتها السادساة املعقاودة يف
 6آذار/مارس  2015وكان معروضاا عليهاا ما كرة مان األماني العااين حييال هباا تقريار فرياق
اخلاااااارباء املعااااا بتكاماااااال املعلومااااااات اإلحصااااااائية واملعلومااااااات اجلغرافيااااااة  -املكانيااااااة
()E/CN.3/2015/37
 - 36ويف اجللسة نفسها ،أحاطات اللجناة علماا مبا كرة األماني العااين الايت يُحيال هباا تقريار
فريااااق اخلاا ارباء املعاا ا بتكاماااال املعلومااااات اإلحصااااائية واملعلومااااات اجلغرافيااااة  -املكانيااااة
(( )E/CN.3/2015/37انظر الفصل األول ،الفرع جيم ،املقرر )115/45

فاء  -تابعاااة مقاااررات اجلمعياااة العاماااة واجمللاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي املتعلقاااة
بالسياسات
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 37نظرت اللجنة يف البند ( 4ق) مان جادول أعماهلاا يف جلساتها السادساة املعقاودة يف
 6آذار/مارس  2015وكان معروضا عليها ما كرة مان األماني العااين عان مقاررات اجلمعياة
العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياساات واملتصالة بعمال اللجناة اإلحصاائية
()E/CN.3/2015/38
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 - 38ويف اجللسة نفسها أحاطت اللجنة مبا كرة األماني العااين عان مقاررات اجلمعياة العاماة
واجمللااس االقتصااادي واالجتمااااعي املتعلقااة بالسياسااات واملتصااالة بعماال اللجنااة اإلحصااائية
(( )E/CN.3/2015/38انظر الفصل األول ،الفرع باء ،املقرر )115/45
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الفصل الرابع
املسائل الربنايجية (ععبة اإلحصاءات)
 - 1نظااارت اللجناااة يف البناااد  5مااان جااادول أعماهلاااا يف جلساااتها السادساااة املعقاااودة يف
 6آذار/مارس  2015وكان معروضا عليها مشروع برناامج عمال عاعبة اإلحصااءات لفتارة
السنتني  ،)E/CN.3/2015/CRP.1( 2017-2016واساتمعت حىل تقريار عافوي ذي صالة مان
مدير الشعبة عن أنشطتها وخططها وأولوياهتا احلالية
-2

وأدىل ببيان كل من املراقبني عن جنوب أفريقيا وفنلندا

اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 3يف اجللسة السادساة أيضاا أحاطات اللجناة علماًا باالتقرير الشافوي الا ي قدماه مادير
ععبة اإلحصاءات عن أنشطتها وخططها وأولوياهتا احلالية وأحاطت اللجنة علماا علاى وجاه
اخلصاااااااوا مبشاااااااروع برناااااااامج عمااااااال الشاااااااعبة لفتااااااارة السااااااانتني 2017-2016
( )E/CN.3/2015/CRP.1ووافقات علاى برناامج عمال الشاعبة للفتارة  ،2015-2014وأذنات
ملكتباااها بتنقااايح برناااامج العمااال حساااب االقتضااااء (انظااار الفصااال األول ،الفااارع جااايم،
املقرر )144/46
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الفصل اخلامس
جاادول األعمااال املؤقاات للاادورة السااابعة واألربعااني للجنااة ومواعيااد
انعقادزا
 - 1نظااارت اللجناااة يف البناااد  6مااان جااادول أعماهلاااا يف جلساااتها السادساااة املعقاااودة يف
 6آذار/مااارس  2015وكااان معروضااا عليهااا الوثااائق التاليااة الاايت قاادمها اثاال عاان فاارع
اخلدمات اإلحصائية التابع لشعبة اإلحصاءات:
مشروع جدول األعمال املؤقات للادورة الساابعة واألربعاني للجناة ومواعياد
(أ)
انعقادزا ()E/CN.3/2015/L.2؛
(ب) م كرة من األماني العااين عان برناامج العمال املتعادد السانوات املقتارح للجناة
اإلحصائية للفترة )E/CN.3/2015/39( 2018-2015
 - 2ويف اجللسة نفسها أدىل ببيان كل من اثال الوالياات املتحادة واملاراقبني عان ساوريناين
والنرويج
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 3يف اجللسااة السادسااة أيضااا ،وافقاات اللجنااة علااى مشااروع جاادول األعمااال املؤقاات
لاادورهتا السااابعة واألربعااني ،علااى النحااو املاابني يف الوثيقااة  E/CN.3/2015/L.2بصاايغته املعدلااة
عاااافويا ،وعلااااى برنااااامج عملااااها املتعاااادد الساااانوات ،علااااى النحااااو الااااوارد يف الوثيقااااة
E/CN.3/2015/39

 - 4ويف اجللسة نفسها قررت اللجنة حجراء مشاورات ري رمسية ملا بعاد الادورة للنظار يف
املواعيد املناسبة لعقد دورهتا السابعة واألربعني ،املقرر عقدزا يف آذار/مارس 2016
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الفصل السادس
تقرير اللجنة عن دورهتا اخلامسة واألربعني
 - 1نظااارت اللجناااة يف البناااد  7مااان جااادول أعماهلاااا يف جلساااتها السادساااة املعقاااودة يف
 6آذار/مارس 2015
 - 2وعااارض املقااارر مشاااروع تقريااار اللجناااة عااان أعماااال دورهتاااا السادساااة واألربعاااني
( ،)E/CN.3/2015/L.3باإلضافة حىل ورقة ري رمسية تتضمن مشاريع املقررات
 - 3ويف اجللساااة نفساااها أدىل ببياناااات بشاااأن الااان اثلاااو كوباااا ،والوالياااات املتحااادة
األمريكية ،والربازيل ،واجلمهورية الدومينيكية ،وعماان ،ومجهورياة تزنانياا املتحادة ،والصاني،
والكامريون ،فضال عن املراقبني عن حكوادور ،وسوريناين ،وأستراليا ،وجنوب أفريقياا ،واهلناد،
ومجهوريااة حيااران اإلسااالمية ،وكولومبيااا ،ودولااة بوليفيااا املتعااددة القوميااات ،وأورو ااواي،
ومجهورية فزنوياال البوليفارياة ،ومجهورياة الو الدميقراطياة الشاعبية ،واألرجناتني ،وباارا واي،
والفلبني ،واجلزائر ،وحندونيسيا ،وحسبانيا ،وكندا ،وأو ندا ،والنمسا
 - 4وأدىل ببيانات أيضا املراقبون عن املفوضية األوروبية (املكتاب اإلحصاائي للجماعاات
األوروبيااة) ،ومنظمااة التعاااون والتنميااة يف املياادان االقتصااادي ،واللجنااة االقتصااادية ألوروبااا،
ومركز التدريب اإلحصائي لشرا أفريقيا
اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة
 - 5يف اجللسة السادسة املعقودة يف  6آذار/مارس ،اعتمادت اللجناة مشاروع التقريار عان
أعمااال دورهتااا السادسااة واألربعااني ( ،)E/CN.3/2014/L.3مبااا يف ذلااك مشاااريع املقااررات الاايت
جارى النظاار فيهاا خااالل أعماال الاادورة ،بصايغها املنقحااة عافويا ،وعهاادت حىل املقارر مبهمااة
تبسيطه ووضع صيغته النهائية وعقب اعتماد مشروع التقرير ،أدىل الرئيس ببيان
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الفصل السابع
تنظيم الدورة
ألف  -افتتاح الدورة ومدهتا
 - 1عقدت اللجنة اإلحصائية دورهتا السادسة واألربعاني يف مقار األمام املتحادة يف الفتارة
من  3حىل  6آذار/مارس  2015وعقدت اللجنة ست جلسات

باء  -احلضور
 - 2حضر الدورة اثلاو الادول الاا  24األعضااء يف اللجناة وحضارزا أيضاا مراقباون عان
دول أعضاء أخرى يف األمم املتحدة وعن دول اري أعضااء ،واثلاون عان مؤسساات منظوماة
األمم املتحادة ،ومراقباون عان منظماات حكومياة دولياة ومنظماات اري حكومياة ومنظماات
أخاارى وميكاان االطااالع علااى قائمااة املشاااركني يف املوقااع الشاابكي للجنااة (انظاار الفقاارة 7
أدنا )

جيم  -انتخاب أعضاء املكتب
 - 3يف اجللسااة األوىل املعقااودة يف  3آذار/مااارس ،انتخباات اللجنااة أعضاااء املكتااب التاليااة
أمساأزم بالتزكية:
ال ثيس:
جون بولنغر (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)
نتاب ال ثيس:
ابرييال فوكوفيتش (زنغاريا)
جينتانغ ما (الصني)
أوبري براون (بربادوس)
احق ر:
جوزيف تيبو (الكامريون)
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دال  -جدول األعمال وتنظيم العمل
 - 4يف اجللسااة األوىل املعقااودة يف  3آذار/مااارس ،أقاارت اللجنااة جاادول أعماهلااا املؤقاات،
بصيغته الواردة يف الوثيقة  E/CN.3/2015/1وفيما يلي ن جدول األعمال:
-1

انتخاب أعضاء املكتب

-2

حقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى

-3

بنود للمناقشة واختاذ القرار:
(أ)

دور البيانات يف دعم خطة التنمية ملا بعد عاين 2015؛
’‘1

وضع مقاييس للتقدين أوسع نطاقا؛

’‘2

املسائل الناعئة :ثورة البيانات؛

’‘3

البيانات الضخمة؛

’‘4

برنامج التحول يف يجال اإلحصاءات الرمسية؛

(ب) تعدادات السكان واملساكن؛
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(ج)

ححصاءات اجلرمية؛

(د)

ححصاءات الالجئني؛

(زا)

استقصاءات األسر املعيشية؛

(و)

احلسابات القومية؛

(ز)

ححصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية؛

(ح)

احملاسبة البيئية  -االقتصادية؛

(ط)

برنامج املقارنات الدولية؛

(ي)

اإلحصاءات الزراعية والريفية؛

(ك)

اإلحصاءات املتعلقة باحلوكمة والسالين واألمن؛

(ل)

املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛

(ين)

التنميااااااة اإلحصااااااائية اإلقليميااااااة يف أمريكااااااا الالتينيااااااة ومنطقااااااة
البحر الكارييب؛
15-04874
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-4

بنود للعلم:
(أ)

اإلحصاءات الصحية؛

(ب) اإلحصاءات اجلنسانية؛
(ج)

التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية؛

(د)

سجالت األعمال التجارية؛

(زا)

ححصاءات اخلدمات؛

(و)

اإلحصاءات املالية؛

(ز)

ححصاءات البيئة؛

(ح)

ححصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية

(ط)

اليوين العاملي لإلحصاء؛

(ي)

تنسيق الربامج اإلحصائية؛

(ك)

ححصاءات التنمية البشرية؛

(ل)

التصنيفات اإلحصائية الدولية؛

(ين)

املعاااايري املشاااتركة املفتوحاااة لتباااادل وتقاسااام البياناااات والبياناااات
الوصفية؛

(ن)

بناء القدرات اإلحصائية؛

(س)

مؤعرات التنمية؛

(ع)تكامل املعلومات اإلحصائية واملعلومات اجلغرافية املكانية؛
(ق) متابعااة مقااررات اجلمعيااة العامااة واجمللااس االقتص اادي واالجتماااعي
املتعلقة بالسياسات؛

15-04874

-5

املسائل الربنايجية (ععبة اإلحصاءات)

-6

جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واألربعني للجنة ومواعيد انعقادزا

-7

تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا السادسة واألربعني
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 - 5يف اجللسااة نفسااها ،أقاارت اللجنااة برنااامج العماال واجلاادول الاازم املااؤقتني للاادورة
()E/CN.3/2015/L.1
 - 6ويف اجللسة األوىل أيضا ،دعت اللجنة املنظمات التالية حىل املشااركة بصافة مراقباة يف
دورهتا السادسة واألربعني :الرابطة األوروبية للتجارة احلارة؛ الساوا املشاتركة لشارا أفريقياا
واجلناااوب األفريقاااي؛ املرصاااد االقتصاااادي واإلحصاااائي ألفريقياااا جناااوب الصاااحراء الكاااربى
( )Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne

زاء  -الوثائق
 - 7ميكن االطالع على قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا السادساة واألربعاني
يف املوقع الشبكي http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2015.htm

)15-04874 (A

140515

140515

**1504874
64/64

15-04874

