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 اإلحصائية اللجنة
 والثالثون التاسعة الدورة
 ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٩-٢٦
 *املؤقت األعمال جدول من ٢ البند
    أخرى تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار

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

 العمالة؛ إحصاءات :الربامج استعراض )أ( 
 التعليم؛ إحصاءات )ب( 
 الدولية؛ املقارنات برنامج )ج( 
 القومية؛ احلسابات )د( 
 املتكاملة؛ االقتصادية اإلحصاءات )هـ( 
 السياحة؛ إحصاءات )و( 
 التوزيع؛ جتارة إحصاءات )ز( 
 الصناعية؛ اإلحصاءات )ح( 

 

 *  E/CN.3/2008/1. 



E/CN.3/2008/1
 

2 07-62354 
 

 ؛لبضائعل الدولية تجارةال إحصاءات )ط( 
 البشرية؛ التنمية إحصاءات )ي( 
 ونشرها؛ إلحصاءاتل املتحدة األمم يف ءاتاإلحصا شعبة مجع )ك( 
 وتقامسها؛ الفوقية والبيانات البيانات لتبادل املفتوحة املشتركة املعايري )ل( 
 .اأفريقي يف اإلقليمية اإلحصائية التنمية )م( 

 :للعلم بنود - ٤
 الصحة؛ إحصاءات )أ( 
 واملساكن؛ السكان تعدادات )ب( 
 التجارية؛ األعمال استقصاءات بأُطر املعين املستديرة املائدة اجتماع )ج( 
 الدولية؛ البضائع جتارة إحصاءات )د( 
 ؛اخلدمات يف الدولية تجارةال إحصاءات )هـ( 
 لألسعار؛ سيةالقيا باألرقام املعين أوتاوا فريق )و( 
 والتكنولوجيا؛ العلم إحصاءات )ز( 
 الرمسي؛ غري القطاع بإحصاءات املعين دهلي فريق )ح( 
 الزراعية؛ اإلحصاءات )ط( 
 ة؛يالبيئ حصاءاتاإل )ي( 
 البيئية؛ احملاسبة )ك( 
 وتكاملها؛ اإلحصائية الربامج تنسيق )ل( 
 الدولية؛ واالجتماعية االقتصادية التصنيفات )م( 
 التنمية؛ مؤشرات )ن( 
 بالسياسات؛ املتعلقة واالجتماعي االقتصادي اجمللس مقررات متابعة )س( 
 .الدولية اإلحصائية لألنشطة املنظمة املبادئ )ع( 

 ).املتحدة األمم يف اإلحصاءات شعبة( برناجمية مسائل - ٥
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 .انعقادها ومواعيد للجنة األربعني للدورة املؤقت األعمال جدول - ٦
 .والثالثني التاسعة دورهتا عن اللجنة تقرير - ٧
 

 الشروح  
 

 املكتب أعضاء انتخاب - ١ 
 واالجتمـاعي  االقتـصادي  للمجلـس  الفنيـة  للجـان  الداخلي النظام من ١٥ للمادة وفقا 

 العاديـة،  دورهتـا  مـن  األوىل ةلـس اجل مستهل يف اإلحصائية اللجنة تنتخب السابقة، واملمارسات
 .فيها األعضاء الدول ممثلي بني من ،)اللجنة مكتب( ومقررا رئيسلل نواب وثالثة رئيسا

 أعـضاء  انتخـاب  طريـق  عن ذلك ويتم .أمكن إن سنتني املكتب أعضاء والية وتستمر 
 اللجنـة  يف لبلـداهنم  ممـثلني  يظلـون  الـذين  األعـضاء  انتخـاب  يعـاد  مث واحـدة،  سنة لفترة املكتب
 - العـادل  اجلغـرايف  التوزيـع  مبـدأ  أسـاس  علـى  كتـب امل أعـضاء  وينتخـب  .التاليـة  الدورة خالل
 .اللجنة يف ممثلة منطقة كل عن عضو املكتب يف ينتخب حيث

 
 أخرى تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار - ٢ 

 الثامنـة  دورهتـا  يف هبـا  املتعلقـة  والوثـائق  املؤقـت  األعمـال  جـدول  بنـود  اللجنة اقترحت 
ــثالثني ــورك،( والـ ــباط ٢٧ نيويـ ــر/شـ ــارس/آذار ٢ - فربايـ ــدها ،)١()٢٠٠٧ مـ  اجمللـــس واعتمـ
ــر .٢٠٠٧/٢٣٦ مقــرره مبوجــب واالجتمــاعي االقتــصادي ــة مكتــب وأق ــذ اللجن  بعــض بعدئ
 إعــداد حالــة عــن ومــذكرة املقتــرح العمــل تنظــيم مــشروع اللجنــة علــى ومعــروض .التغــيريات
ــائق ــدورة وثـ ــى .الـ ــن ويرجـ ــة مـ ــر أن اللجنـ ــدول تقـ ــال جـ ــيم األعمـ ــال وتنظـ ــا أعمـ  دورهتـ
 .والثالثني التاسعة

 
 الوثائق  

 )E/CN.3/2008/1( والشروح املؤقت األعمال جدول
 (E/CN.3/2008/L.1) الدورة أعمال تنظيم بشأن العامة األمانة من مذكرة
 (E/CN.3/2008/CRP.1) لدورةا وثائق إعداد حالة بشأن العامة األمانة من مذكرة

 

__________ 
، الفــصل )E/2007/24 (٤قــم ، امللحــق ر٢٠٠٧الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  : انظــر )١( 

 .األول، الفرع باء، مشروع املقرر



E/CN.3/2008/1
 

4 07-62354 
 

 القرار واختاذ للمناقشة بنود - ٣ 
 العمالة إحصاءات :الربامج عراضاست )أ( 

 اململكــة الوطنيــة، اإلحــصاءات مكتــب أعــده تقريــر اإلحــصائية اللجنــة علــى ســيعرض 
 .ةالعمالـ  إحـصاءات  لربنـامج  استعراضـا  يتـضمن  الـشمالية،  يرلنـدا أو العظمـى  لربيطانيـا  املتحـدة 
 احلالــة التقريــر ويــبني .والــثالثني الثامنــة دورهتــا يف اللجنــة طلــب علــى بنــاء التقريــر أعــد وقــد

 آرائهـا  إبـداء  اللجنـة  مـن  وُيرجـى  .حمددة توصيات ويقدم القائمة التحديات حيلل كما الراهنة،
 .مستقبال اجملال هذا يف بالعمل املتعلقة والتوصيات والنتائج االستنتاجات بشأن

 
 الوثائق  

 العمالــة ءاتإحــصا بــشأن ربامجللــ ةستعرضاملــ اجلهــة تقريــر هبــا حييــل العــام األمــني مــن مــذكرة
)E/CN.3/2008/2( 

 
 التعليم إحصاءات )ب( 

 .التعلـيم  بإحـصاءات  املعنيـة  الدوليـة  العمل فرقة تقرير اإلحصائية اللجنة على سيعرض 
 ألغـراض  العمـل  هبا اجلاري التعليم ميدان يف األساسية القياس ألطر استعراضا التقرير ويتضمن

 علـى  أثـر  مـن  ختلفـه  مـا  إىل إضـافة  الـوطين،  وأ ياإلقليمـ  وأ الـدويل  ديالـصع  علـى  البيانات مجع
 ذات الوكـاالت  بـني  التنـسيق  آليـات  يف أيـضا  التقريـر  وينظـر  .واستخدامها اإلحصاءات إعداد
 ذلــك، علــى وعــالوة .ونــشرها اإلحــصاءات إعــداد دورة مراحــل مبختلــف يتعلــق فيمــا الــصلة
ــر يقتــرح ــسبل بعــض التقري ــة ال ــسيق لتحــسني املمكن ــاتالبيا ومجــع التن ــشرها وإعــدادها ن  .ون
 هـذا  يف العمـل  بـشأن  توصـيات  وتقـدمي  التقريـر  فحـوى  بـشأن  آرائهـا  إبـداء  اللجنة من وُيرجى
 .مستقبال اجملال

 
 الوثائق  

 )E/CN.3/2008/3( والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم منظمة تقرير
 

 الدولية املقارنات برنامج )ج( 
 التــابع الدوليــة املقارنــات لربنــامج العــاملي كتــبامل أعــده تقريــر اللجنــة علــى ســيعرض 
 .والعاملية اإلقليمية النتائج ونشر ٢٠٠٥ عام جولة اكتمال عن الدويل للبنك

 .الدوليــة املقارنــات برنــامج عــن الــرئيس أصــدقاء تقريــر اللجنــة علــى أيــضا وســيعرض 
ــضمن ــر ويت ــائج التقري ــيم نت ــرئيس أصــدقاء أجــراه تقي ــشأن ال ــة نطــاق ب ــةاحل اجلول ــامج الي  لربن
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ــات ــة املقارن ــشطتها الدولي ــدروس وأن ــصة وال ــها املستخل ــدم .من ــر ويق ــشأن توصــيات التقري  ب
ــافة التحــــسني، تــــستلزم الــــيت اجلوانــــب  بــــشأن الــــرئيس أصــــدقاء طرحــــه مقتــــرح إىل إضــ
 .الربنامج مواصلة

 
 الوثائق  

 )E/CN.3/2008/33( الدويل البنك تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة
 )E/CN.3/2008/4( الرئيس أصدقاء تقرير هبا حييل العام األمني من ذكرةم
 

 القومية احلسابات )د( 
ــى معروضــا ســيكون  ــة عل ــر اللجن ــق تقري ــات بــني املــشترك العامــل الفري  املعــين األمان

 الــصيغة مــن ١٧ إىل ١  مــنللفــصول النهائيــة املــسودة التقريــر يتــضمنو .القوميــة باحلــسابات
 .بإقرارهــا اللجنــة تقــوم لكــي ،١التنقــيح  ،١٩٩٣ لعــام القوميــة احلــسابات ملنظــا املــستكملة

 .١  التنقـيح  ،١٩٩٣ لعـام  القوميـة  احلسابات نظام لتنفيذ استراتيجية أيضا للجنة التقرير ويقدم
 اســتراتيجية بــشأن هــاءآرا تبــدي أنو املقدمــة، الفــصول مــشاريع تقــر أن اللجنــة مــن ويرجــى
 .املقترحة التنفيذ

 
 ثائقالو  

 باحلـسابات  املعـين  األمانـات  بـني  املـشترك  العامل الفريق تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة
 )E/CN.3/2008/5( القومية

 
 املتكاملة االقتصادية اإلحصاءات )هـ( 

 .املتكاملــة االقتـصادية  اإلحـصاءات  عــن الـرئيس  أصـدقاء  تقريــر اللجنـة  علـى  سـيعرض  
 اإلحـصاءات  إزاء متكامـل  هنـج  اعتمـاد  طرائـق  بـشأن  مفاهيميـة  قـة ور اللجنة إىل التقرير ويقدم

 .املفاهيميــة الورقــة مــن املنبثقــة الــرئيس أصــدقاء توصــيات أيــضاالتقريــر  ويتــضمن .االقتــصادية
 .الرئيس أصدقاء وتوصيات املفاهيمية الورقة على اهتاتعليق إبداء اللجنة من ويرجى

 
 الوثائق  

 )E/CN.3/2008/6( الرئيس أصدقاء تقرير اهب حييل العام األمني من مذكرة
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 السياحة إحصاءات )و( 
ــرض  ــر يع ــشترك التقري ــن   امل ــدم م ــعبةاملق ــم يف اإلحــصاءات ش ــة املتحــدة األم  ومنظم
 مـع  بالتـشاور  أعدت اليت السياحة، إحصاءات بشأن املنقحة الدولية التوصيات العاملية السياحة
 املعـين  املتحدة األمم خرباء فريق وأيدها الوطنية، احةالسي وإدارات الوطنية اإلحصائية املكاتب

 التابعــة الكلــياالقتــصاد   يفالـسياحة مــسامهة  وقيــاس اإلحـصاءات  وجلنــة الــسياحة بإحـصاءات 
 بـشأن  املنقحـة  الدوليـة  التوصيات مشاريع استعراض اللجنة من ويرجى .العاملية التجارة ملنظمة

 .إقرارهاو السياحة إحصاءات
 

 الوثائق  
 )E/CN.3/2008/7( العاملية السياحة ومنظمة العام األمنياملقدم من  املشترك لتقريرا

 
 التوزيع جتارة إحصاءات )ز( 

 بـشأن  الدوليـة  التوصـيات  مـشاريع  يقدم الذي العام األمني تقرير اللجنة على عرضسي 
 لـسادسة ا دورهتـا  يف اللجنـة  لطلـب  اسـتجابة  التوصـيات  ُنقّحـت  وقد .التوزيع جتارة إحصاءات
 مـع  بالتـشاور  املتحـدة  األمـم  يف اإلحـصاءات  شـعبة  التوصـيات  مشاريع بإعداد وقام .والثالثني
 األمـم  خـرباء  فريـق ق  وقـد صـدَّ    .بـاألمر  املعنية الدولية واملنظمات الوطنية اإلحصاءات مكاتب
ــع جتــارة بإحــصاءات املعــين املتحــدة ــاين اجتماعــه خــالل  علــى مــشاريع التوصــيات التوزي  .الث

 .إقرارهاو التوصيات مشاريع استعراض اللجنة من رجىيو
 

 الوثائق  
 (E/CN.3/2008/8) العام األمني تقرير

 
 الصناعية اإلحصاءات )ح( 

 التقريـر  ويقـدم  .الـصناعية  اإلحـصاءات  عـن  العـام  األمـني  تقريـر  اللجنـة  علـى  سيعرض 
 مـن  وُيرجـى  .الـصناعية  اإلحـصاءات  بشأن الدولية لتوصياتل املنقحة للصيغة النهائي املشروع
 .املنقحة التوصيات إقرار اللجنة

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2008/9) العام األمني تقرير
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 عبضائلل الدولية التجارة إحصاءات )ط( 
 التوصــيات بتنقــيح مقترحــا يتــضمن الــذي العــام األمــني تقريــر اللجنــة علــى ســيعرض 
 مــن جانــب طلــبال تزايــد )أ( :يلــي ملــا اعتبــاراللبــضائع  الدوليــة التجــارة بإحــصاءات املتعلقــة

 الـسياسات وضـع    يفكي تستخدم    اتوقيتأفضل  و ااتساقو تفصيالأكثر   بيانات على املستعملني
 نظــام شــهدها الــيت التغــيريات )ب( الــسوق؛ وأحبــاث االقتــصاديةالتحلــيالت  وإجــراء التجاريــة
زيـادة   إىل احلاجـة  )ج( التجـارة؛  هـذه  فيها متارس اليت القانونية والبيئة للبضائع الدولية التجارة
 الـسادسة  والطبعـة  ،١، التنقـيح    ١٩٩٣ لعـام  القوميـة  احلـسابات  نظـام  من املنقحة الصيغة دعم
 يف الدوليــة تجــارةال إحــصاءات دليــل مــن املنقحــة والنــسخة ،املــدفوعات ميــزان دليــل ـلــ املقبلــة

 ذلـك  يف مبـا  التنقـيح،  عمليـة  تكتمـل  أن املقـرر  ومن .كلها معها املواءمة حتقيق وإىل ،اخلدمات
 .٢٠١٠ عـام  حبلـول  اجلديـدة،  أو املـستكملة  التوصيات قائمة بشأن عاملي نطاق على التشاور
 .املقترح هذا بشأن آرائها إبداء اللجنة من ويرجى

 
 الوثائق  

 )E/CN.3/2008/10( العام األمني تقرير
 

 البشرية التنمية إحصاءات )ي( 
ــاب يف  ــشة أعق ــةاملتع املناق ــيت مق ــت ال ــشأن أجري ــة ب  إحــصاءات إىل االحتياجــات تلبي
 إىل البـشرية  التنميـة  تقرير مكتب اللجنة دعت ،٢٠٠٢-٢٠٠٠ فترةأثناء ال   يف البشرية التنمية
 علـى  املعروضـة  الوثيقة وتقدم .اإلحصائي اجملال يف أعمال من به يقوم عما دورية تقارير تقدمي
 بغيـة  البـشرية  التنمية تقرير مكتب يبذهلا اليت املتواصلة ودجلهأحدث التفاصيل املتعلقة با    اللجنة
 علـى أيـضا    الـضوء الوثيقـة    سلطتـ و .البـشرية  التنميـة  تقريـر ل اإلحـصائي  املضمون جودة حتسني
كمـا تتنـاول تلـك       سام،اجلـ  حـصائية اإل تحـديات ال تنطوي علـى أصـعب     زالت ما اليت اجملاالت

 الــذي اإلحــصائي العمــل علــى تعليقاهتــا إبــداء لجنــةال مــن وُيرجــى .بالتحليــل تناوهلــااجملــاالت 
 .البشرية التنمية تقرير مكتب به اضطلع

 
 الوثائق  

 األمــم لربنــامج التــابع البــشرية التنميــة تقريــر مكتــب تقريــر هبــا حييــل العــام األمــني مــن مــذكرة
 )E/CN.3/2008/11( اإلمنائي املتحدة

 



E/CN.3/2008/1
 

8 07-62354 
 

 ونشرها حصاءاتإلل املتحدة األمم يف اإلحصاءات شعبة مجع )ك( 
 شـعبة  هبـا  تقوم اليت ألنشطةل الراهنة حلالةا عن ةستكملم معلومات للجنة التقرير يقدم 

 علـى حتديـدا    التقريـر  ويركـز  .ونـشرها  البيانات معفيما يتصل جب   املتحدة األمم يف اإلحصاءات
 عـرب  تحـدة امل األمـم  منظومـة  بيانـات  إىل وحيـد  منفـذ  تـوفري  سـبيل  يف الـشعبة  تبذهلا اليت اجلهود
 مـسألة  أيـضا  التقريـر  ويتنـاول  .البيانـات  نـشر  جمـال  يف الوطنية القدرات وتعزيز للبيانات، بوابة

 سـبل  تيـسري  يف الـشعبة  ودورمـن جانـب املنظمـات الدوليـة،          لبياناتا مجعاالزدواج يف عملية    
ــة مــن وُيرجــى .للمــسألة حــل إجيــاد ــداء اللجن ــة علــى تعليقاهتــا إب ــات بواب  تحــدةامل األمــم بيان

 .تطويرها زيادة وإمكانية
 

 الوثائق  
 )E/CN.3/2008/12( العام األمني تقرير

 
 وتقامسها يةقوفال والبيانات البيانات لتبادل املفتوحة املشتركة املعايري )ل( 

دوليـة تـشترك يف      منظمـات  سـبع  تبـذهلا  الـيت  اجلهـود  عـن  تقريـر  اللجنـة  علـى  سيعرض 
 املؤسـسات  بـني  ومـن  .الفوقيـة  والبيانـات  اإلحـصائية  البيانات لتباد معايري لتعزيز مبادرة نفيذت

 والبنـك  الدوليـة،  التـسويات  مصرفالفوقية   والبيانات اإلحصائية البيانات تبادل لعملية الراعية
 الــدويل، النقــد وصــندوق األوروبيــة، للجماعــات اإلحــصائي واملكتــب األورويب، املركــزي
 والبنـك  املتحـدة،  األمم يف اإلحصاءات وشعبة االقتصادي، امليدان يف والتنمية التعاون ومنظمة
 مقترحـــا ويتـــضمن األخـــرية، اآلونـــة يف املنفـــذة األنـــشطة التقريـــر هـــذا ويـــستعرض .الـــدويل

 جمـال  يف الـدويل  املعيـار  بوصـفه  الفوقيـة  والبيانـات  اإلحـصائية  البيانـات  تبـادل  بنظـام  لالعتراف
 أحـرزه  الـذي  التقـدم  بـشأن  آرائهـا  إبـداء  اللجنـة  مـن  ويرجى .الفوقية والبيانات البيانات تبادل
 .كيفية املضي قدما يف هذا الصددو الفوقية والبيانات اإلحصائية البيانات تبادل نظام

 
 الوثائق  

 البيانــات لتبــادل معــايري بوضــع املعنيــة العمــل فرقــة تقريــر هبــا حييــل العــام األمــني مــن مــذكرة
 )E/CN.3/2008/13(الفوقية  والبيانات

 
 أفريقيا يف اإلقليمية اإلحصائية التنمية )م( 

 اإلقليميـة  اإلحـصائية  التنميـة  عن ألفريقيا االقتصادية اللجنة تقرير اللجنة على سيعرض 
 يف وحتـديات  قـضايا  مـن  األفريقيـة  البلـدان  تواجهـه  مـا  علـى  الـضوء  التقريـر  ويسلط .أفريقيا يف
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 املبــادرات إىل إضــافة التطــورات آخــر عــن مــةعا حملــة يقــدم مث .اإلحــصائية قــدراهتا تعزيــز جمــال
 يف مبـا  التحـديات،  هـذه  علـى  للتغلـب  أفريقيـا  يف املـصلحة  أصـحاب  هبـا  يـضطلع  الـيت  املستمرة
 وصــوغ اإلحــصاءات، لتنــسيق أفريقيــة جلنــة وإنــشاء ألفريقيــا، اإلحــصائية اللجنــة إنــشاء ذلــك
 .ضي قدما يف هذا الصدد كيفية املأيضا التقريرويبني  .لإلحصاءات األفريقي امليثاق

 واجلهـود  األخـرية  اآلونـة  يف املبذولـة  اجلهـود  بـشأن  تعليقاهتـا  إبـداء  اللجنـة  من ويرجى 
 مـن  ويرجـى  .األفريقيـة  واملنظمـات  للبلـدان  اإلحـصائية  التنميـة  عجلـة  دفـع  إىل الرامية املستمرة
 مــن يــضاعفوا أن اإلمنــائيون، الــشركاء فــيهم مبــن املــصلحة، بأصــحاب أن هتيــب أيــضا اللجنــة
 .أفريقيا يف اإلحصائية للتنمية دعمهم

 
 الوثائق  

 )E/CN.3/2008/14( ألفريقيا االقتصادية اللجنة تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة
 

 بنود للعلم - ٤ 
 إحصاءات الصحة )أ( 

عرض علـى اللجنـة تقريـر الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات                     سُي 
ــصحة ــ .ال ــر صف وسي ــصحة الــيت هتــم املكاتــب     وحيــدد التقري املــشاريع يف جمــال إحــصاءات ال

كما سيشمل األعمال اليت تضطلع هبا حاليا شبكة القيـاس الـصحي بـشأن               .اإلحصائية الوطنية 
 . اللجنة أن حتيط علما هبذا التقريريرجى منو .الدراسات االستقصائية الصحية

 
 الوثائق  

حييل هبا تقرير الفريق العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات        مذكرة من األمني العام     
 )E/CN.3/2008/15(الصحة 

 
 تعدادات السكان واملساكن )ب( 

يتـضمن  سو .عرض على اللجنة تقرير األمني العام عن تعـدادات الـسكان واملـساكن    سُي 
نـة اإلحـصائية يف دورهتـا       لتوصـية الـيت قدمتـها اللج      عمـال با  التقرير وصفا لألنشطة املضطلع هبـا       

ــام       ــسكان واملــساكن لع ــامج العــاملي لتعــدادات ال ــذ الربن ــشأن تنفي ــثالثني ب ــة وال  .٢٠١٠الثامن
وتشمل هذه األنشطة عقد اجتماعات ألفرقة اخلرباء وحلقـات عمـل تدريبيـة؛ ووضـع الـصيغة                 

وإنـشاء موقـع     ؛٢ساكن، التنقـيح    للمبادئ والتوصيات املتعلقة بتعـدادات الـسكان واملـ        النهائية  
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للجنـة يف أن حتـيط علمـا        ُيرجى من ا  و .لتعداداتتعلقة با ملامعارف  لل قاعدة   ن مبثابة وكشبكي ي 
 .هبذا التقرير

 
 الوثائق  

 )E/CN.3/2008/16(تقرير األمني العام 
 

 اجتماع املائدة املستديرة املعين بأُطر استقصاءات األعمال التجارية )ج( 
تماع املائدة املستديرة املعين بأُطر استقـصاءات األعمـال         عرض على اللجنة تقرير اج    سُي 
 يف جمـال أُطـر استقـصاءات األعمـال التجاريـة،             الناشـئة  ويستعرض التقرير التطورات   .التجارية

 . اللجنة أن حتيط علما هبذا التقريريرجى منو .واألنشطة اليت خطط هلا االجتماع
 

 الوثائق  
 )E/CN.3/2008/17(قرير اجتماع املائدة املستديرة مذكرة من األمني العام حييل هبا ت

 
 لبضائعالدولية لتجارة الإحصاءات  )د( 

لبضائع عـن   الدولية ل تجارة  العرض على اللجنة تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات         سُي 
  اللجنـة  يرجى من و .األعمال اليت أجنزهتا فرقة العمل منذ انعقاد الدورة السابعة والثالثني للجنة          

أن حتــيط علمــا مبــا أحرزتــه فرقــة العمــل مــن تقــدم ومــا وضــعته مــن خطــط يف كــل مــن جمــال   
 . فرقة العملتصنيف البيانات واجلوانب املنهجية لعمل

 
 الوثائق  

للبـضائع  تجـارة الدوليـة     المذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير فرقة العمل املعنية بإحـصاءات             
)E/CN.3/2008/18( 

 
 التجارة الدولية يف اخلدماتإحصاءات  )هـ( 

عرض على اللجنة تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلـدمات             سُي 
 دليـل إحـصاءات التجـارة الدوليـة       يح  عن االجتماعات اليت عقدهتا مؤخرا والتقدم احملرز يف تنقـ         

ــدمات ــام   يف اخلـ ــول عـ ــه حبلـ ــر إكمالـ ــن و. ٢٠٠٩، املنتظـ ــى مـ ــةيرجـ ــ اللجنـ ــا  أن حتـ يط علمـ
 .التقرير هبذا
 



E/CN.3/2008/1  
 

07-62354 11 
 

 الوثائق  
مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر فرقــة العمــل املعنيــة بإحــصاءات التجــارة الدوليــة يف   

 )E/CN.3/2008/19(اخلدمات 
 

 فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار )و( 
 .قياســية لألســعارعرض علــى اللجنــة، للعلــم، تقريــر فريــق أوتــاوا املعــين باألرقــام ال ســُي 

ويلخص التقرير ما اضطلع به الفريق مؤخرا من أنشطة وما عقده من اجتماعات ووضـعه مـن                 
 .اللجنة أن حتيط علما هبذا التقريرُيرجى من و. خطط

 
 الوثائق  

 )E/CN.3/2008/20(مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير فريق أوتاوا 
 

 إحصاءات العلم والتكنولوجيا )ز( 
قرير مقدم مـن منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم            تعرض على اللجنة اإلحصائية     سُي 
يـــبني تفاصـــيل اخلطـــط احلاليـــة واملـــستقبلية يف جمـــال إحـــصاءات العلـــم ) اليونـــسكو(والثقافـــة 

قــد أجـــرى معهــد اليونـــسكو    ف.والعمــل جـــار حاليــا يف عــدد مـــن اجملــاالت     .والتكنولوجيــا 
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي واملكتــب اإلحــصائي  لإلحــصاء، بالتعــاون مــع منظمــة 

وكـذلك وضـع املعهـد     . استقصاء عامليا ثانيـا يف جمـال البحـث والتطـوير       ،للجماعات األوروبية 
مبادئ توجيهية للبلدان النامية بشأن كيفية قياس إحصاءات االبتكار، وردت يف مرفـق للطبعـة     

 الـيت نـشرهتا منظمـة       ،ة جلمـع وتفـسري بيانـات االبتكـار         مبادئ توجيهيـ   :أوسلو دليلاحلالية من   
وخيطط املعهد لبـدء العمـل يف جمـال إحـصاءات االبتكـار يف              . ٢٠٠٥ يف عام    التعاون والتنمية، 

وأخــريا، ويف إطــار مــشروع مــشترك مــع منظمــة التعــاون والتنميــة واملكتــب         . ٢٠٠٨عــام 
صاء منهجيـــة للدراســـات اإلحـــصائي للجماعـــات األوروبيـــة، وضـــع معهـــد اليونـــسكو لإلحـــ

وُيرجـى مـن اللجنـة أن حتـيط علمـا           . االستقصائية يسمح بتتبـع املـسار املهـين حلملـة الـدكتوراه           
 .هبذا التقرير

 
 الوثائق  

ملتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة مـــذكرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل هبـــا تقريـــر منظمـــة األمـــم ا
)E/CN.3/2008/21( 
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 ات القطاع غري الرمسيفريق دهلي املعين بإحصاء )ح( 
 فريــق دهلــي املعــين بإحــصاءات القطــاع غــري  مقــدم مــن عرض علــى اللجنــة تقريــر  ســُي 
مـن اجتماعـات    فريـق دهلـي مـؤخرا       آخـر املعلومـات بـشأن مـا عقـده           لتقرير  تضمن ا وي .الرمسي
 .من اللجنة أن حتيط علما هبذا التقريرُيرجى و. ع به من أنشطة ووضعه من خططاضطل وما
 

 ائقالوث  
 )E/CN.3/2008/22(مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير فريق دهلي 

 
 اإلحصاءات الزراعية )ط( 

ملكـة  عرض علـى اللجنـة تقريـر أعدتـه وزارة البيئـة والغـذاء والـشؤون الريفيـة يف امل                   سُي 
يرلنـدا الـشمالية، يعـرض مـا اسـتجد مـن تطـورات تتعلـق بتكـوين                  أاملتحدة لربيطانيا العظمـى و    

مـن  ُيرجـى   و .ق مدينة واي املعين بإحصاءات التنمية الريفية ودخل األسر املعيـشية الزراعيـة            فري
 .اللجنة أن حتيط علما هبذا التقرير

 
 الوثائق  

مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر فريــق مدينــة واي املعــين بإحــصاءات التنميــة الريفيــة   
 )E/CN.3/2008/23(ودخل األسر املعيشية الزراعية 

 
 اإلحصاءات البيئية )ي( 

عرض على اللجنة تقرير الفريق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين باإلحـصاءات                 سُي 
الفتــرة البيئيــة، الــذي يــستعرض مــا اضــطلع بــه الفريــق مــن أنــشطة ومــا أجنــزه مــن أعمــال يف     

ة  اللجنـ  يرجى من و. ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨ وبرنامج عمله لعامي     قررة، ونواجته امل  ٢٠٠٧-٢٠٠٦
 .أن حتيط علما هبذا التقرير

 
 الوثائق  

مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باإلحـصاءات               
 )E/CN.3/2008/24(البيئية 
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 احملاسبة البيئية )ك( 
ــُي  ــة        س ــبة البيئي ــة باحملاس ــة اخلــرباء املعني ــر جلن ــم، تقري ــضا، للعل ــة أي ــى اللجن  -عرض عل
ويبني التقريـر التقـدم احملـرز يف عمـل اللجنـة، وإطـار إدارة املـشروع، واسـتراتيجية               .االقتصادية

 .وُيرجى من اللجنة أن حتيط علما هبذا التقرير .هايتنفيذ نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية للم
 

 الوثائق  
ــة باحملا     ــة اخلــرباء املعني ــر جلن ــة مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقري   االقتــصادية-ســبة البيئي

)E/CN.3/2008/25( 
 

 تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها )ل( 
عرض على اللجنة تقرير يتـضمن مـوجزا لالسـتنتاجات الرئيـسية لالجتمـاع الـسابع                سُي 

، ٢٠٠٧فربايــــر / شــــباط٢٦للجنــــة تنــــسيق األنــــشطة اإلحــــصائية املعقــــود يف نيويــــورك يف 
 يرجــى مــنو. ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول١١ و ١٠مدريــد يــومي واجتماعهــا الثــامن املعقــود يف 

ها يف إطار البنـود ذات الـصلة مـن جـدول             اليت جتري  تاناقشاملاللجنة أن تأخذ بعني االعتبار يف       
 .األعمال اآلراء اليت أعربت عنها جلنة التنسيق، وأن حتيط علما بالتقرير

اإلحــصاءات ألغــراض عرض علــى اللجنــة أيــضا تقريــر أعدتــه الــشراكة يف جمــال   وســُي 
ويوجز التقرير اجلهود املبذولة للتشجيع علـى حتـسني سـبل     .التنمية يف القرن احلادي والعشرين  

استخدام أفضل اإلحصاءات كجزء رئيسي من البيئة املواتية للتنمية، ال سيما من خـالل تقـدمي            
اءات، مـن   الدعم للبلدان يف جمـاالت وضـع وتنفيـذ ورصـد اسـتراجتيات وطنيـة لتطـوير اإلحـص                  
يرجـى  و .خالل الدعوة وعن طريق تشجيع تعاون اجلهات املاحنة مع برامج الـدعم اإلحـصائي              

 .اللجنة أن حتيط علما هبذا التقريرمن 
 

 الوثائق  
 )E/CN.3/2008/26(تقرير األمني العام عن أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية 

 جمال اإلحصاءات ألغراض التنمية يف القـرن        مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير الشراكة يف        
 )E/CN.3/2008/27(احلادي والعشرين عن بناء القدرات يف جمال اإلحصاءات 

 
 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية )م( 

ويقـدم التقريـر معلومـات عـن       .عرض على اللجنة تقرير أعده مكتب العمل الـدويل        سُي 
املستكمل للتصنيف الدويل املوحد للمهن، وعن خطـط منظمـة          حالة إكمال واعتماد اإلصدار     



E/CN.3/2008/1
 

14 07-62354 
 

وُيطلـب مـن اللجنـة أن حتـيط علمـا       .العمل الدولية الرامية إىل دعم تنفيـذ التـصنيف املـستكمل       
 .بالتقرير وخبطط تنفيذ التصنيف املستكمل

 
 الوثائق  

 )E/CN.3/2008/28(مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير منظمة العمل الدولية 
 

 نميةتمؤشرات ال )ن( 
عرض على اللجنة تقرير األمني العام الذي يـصف عمـل فريـق اخلـرباء املـشترك بـني                   سُي 

تعزيـز   :، يف اجملاالت التاليـة    ٢٠٠٧الوكاالت املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام         
ة؛ حتــسني البيانــات آليـات تقــدمي التقـارير مــن نظـم اإلحــصاءات الوطنيـة إىل الوكــاالت الدوليـ     

ؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية؛ حتديد االسـتراتيجيات الكفيلـة         مب  املتعلقة الفوقية واملنهجيات 
ــات  ــة    بتحــسني البيان ــة ودولي ــصادر وطني ــن م ــوافر م ــيت تت ــة؛     ال ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــن األه  ع

ــ ــسي   اســتعراض ُنُه ــة؛ التن ــة لأللفي ــدعم  ج إنتــاج وحتليــل مؤشــرات األهــداف اإلمنائي ــوفري ال ق وت
لــسنوي للبلــدان يف جمــال تــصنيف وحتليــل املؤشــرات علــى الــصعيد الــوطين؛ إعــداد التحليــل ا    

اللجنـة أن  يرجى مـن  و. التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      والتقارير املرحلية عن  
 .التقرير حتيط علما هبذا

 
 لوثائقا  

 )E/CN.3/2008/29(هداف اإلمنائية لأللفية تقرير األمني العام عن مؤشرات رصد األ
 

 متابعة مقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات )س( 
أُدرج هـــذا البنـــد يف جـــدول أعمـــال اللجنـــة بنـــاء علـــى طلـــب اجمللـــس االقتـــصادي     

 من أجل تشجيع إقامة عالقة أوثق بني عمل اللجنـة وعمـل             ١٩٩٩/٥١واالجتماعي يف قراره    
وسيكون معروضا على اللجنة للعلم مـذكرة مـن األمـني العـام تتـضمن مقتطفـات مـن                    .لساجمل

 واليت هلا صلة بعمل اللجنة واإلجـراءات        ،قرارات ومقررات اجمللس واالستنتاجات املتفق عليها     
 .اليت اختذهتا اللجنة أو اليت تعتزم اختاذها

 
 الوثائق  

قتــصادي واالجتمــاعي املتعلقــة بالــسياسات مــذكرة مــن األمــني العــام عــن مقــررات اجمللــس اال 
 )E/CN.3/2008/30(املتصلة بعمل اللجنة و
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 املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية )ع( 
بـذهلا خمتلـف الوكـاالت الدوليـة        تعرض على اللجنة تقريـر مـوجز عـن اجلهـود الـيت              سُي 

نـشطة الدوليـة، الـيت رحبـت هبـا      العاملة يف جمال اإلحصاءات من أجل تنفيذ املبادئ املنظمـة لأل        
 .وُيرجى من اللجنة أن حتيط علما هبذا التقرير. ٢٠٠٦اللجنة اإلحصائية يف عام 

 
 الوثائق  

 )E/CN.3/2008/31(مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية 
 

 )األمم املتحدةيف  ءاتشعبة اإلحصا(املسائل الربناجمية  - ٥ 
األمــم املتحــدة بــشأن ءات يف شــعبة اإلحــصاســتتلقى اللجنــة تقريــرا شــفويا مــن مــدير   

 عليهـا  وسـيكون معروضـا  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفتـرة  أنشطة الشعبة الراهنة وخططهـا وأولوياهتـا      
 .٢٠١١-٢٠١٠أيضا ورقة معلومات عامة تتضمن اإلطار االستراتيجي املقترح للفترة 

 
  األربعني للجنة ومواعيد انعقادهاجدول األعمال املؤقت للدورة - ٦ 

 مـن النظـام الـداخلي، سـيكون معروضـا علـى اللجنـة مـشروع جـدول                   ٩عمال باملادة    
األعمال املؤقت لدورهتا األربعني، باإلضافة إىل بيان بالوثائق املقرر تقدميها يف إطـار كـل بنـد،                 

 .واعيـد انعقـاد الـدورة   كما سيكون معروضا على اللجنة اقتراح مل       .والسند التشريعي إلعدادها  
، سـيكون معروضـا     )١٩٩٩/٥١انظر قـرار اجمللـس      (وباإلضافة إىل ذلك، ووفقا لطلب اجمللس       

ــرة      ــسنوات للفت ــامج عمــل متعــدد ال ــة مــشروع برن وُيرجــى مــن  . ٢٠١١-٢٠٠٨علــى اللجن
، وكـذلك برنـامج     هـا وثائقألربعني وجدول أعماهلا املؤقت و    اللجنة إقرار موعد انعقاد الدورة ا     

 .لعمل املتعدد السنواتا
 

 الوثائق  
للجنـة   مـال املؤقـت للـدورة األربعـني       مذكرة مـن األمانـة العامـة تتـضمن مـشروع جـدول األع             

)E/CN.3/2008/L.2( 
 )E/CN.3/2008/32(األمانة بشأن مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة من مذكرة 

 
 تقرير اللجنة عن دورهتا التاسعة والثالثني - ٧ 

قدم إىل  اللجنـة أن تعتمـد التقريـر عـن دورهتـا التاسـعة والـثالثني، الـذي سـيُ                  يرجى من    
 .اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 
 الوثائق  

 ).--.E/CN.3/2008/L (جنة عن دورهتا التاسعة والثالثنيمشروع تقرير الل


