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 تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورهتا التاسعة والثالثني  
    )٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩ إىل ٢٦نيويورك، (  

 احملتويات
الصفحة الفصل

٤وجه انتباهه إليهااليت يي واالجتماعي إجراءات بشأهنا أو املسائل اليت تتطلب اختاذ اجمللس االقتصاد -األول  
.على اجمللس العتماده مشروع مقرر مطروح  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤
.املقررات اليت وجه انتباه اجمللس إليها -اء ـــب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠
.إحصاءات العمالة: استعراض الربنامج - ٣٩/١٠١     . . . . . . . . . . . . . . . .١٠
.إحصاءات التعليم - ٣٩/١٠٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١
.برنامج املقارنات الدولية            - ٣٩/١٠٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢
.احلسابات القومية         - ٣٩/١٠٤     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤
.اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة                - ٣٩/١٠٥     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦
.إحصاءات السياحة           - ٣٩/١٠٦     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧
.يعإحصاءات جتارة التوز - ٣٩/١٠٧     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨
.اإلحصاءات الصناعية            - ٣٩/١٠٨     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨
.إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع                   - ٣٩/١٠٩     . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩
.إحصاءات التنمية البشرية              - ٣٩/١١٠     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠
.مجع شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة لإلحصاءات ونشرها                               - ٣٩/١١١     . . . .٢١
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املعايري املشتركة املفتوحـة لتبـادل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات الفوقيـة              - ٣٩/١١٢    
.وتقامسها     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٢٢

.تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف أفريقيا                    - ٣٩/١١٣     . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣
.املؤشرات اإلمنائية         - ٣٩/١١٤     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤
.إحصاءات الصحة         - ٣٩/١١٥     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥
.شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة              :    الربناجمية    املسائل    - ٣٩/١١٦     . . . . . . . .٢٥
.ق نظرت فيها اللجنة اإلحصائية يف دورهتا التاسعة والثالثني                               وثائ   - ٣٩/١١٧     . . .٢٦

.بنود للمناقشة والبت فيها             - الثاين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٢٨
.إحصاءات العمالة         :  استعراض الربامج       -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨
.إحصاءات التعليم         -اء ـــب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٢٩
.برنامج املقارنات الدولية            -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٢٩
.احلسابات القومية         -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٣٠
.اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة                -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١
.إحصاءات السياحة           -واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٣٢
.إحصاءات جتارة التوزيع            -زاي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٣٢
.اإلحصاءات الصناعية            -حاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٣٣
.اءات التجارة الدولية يف البضائع                إحص   -اء ـط   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤
.إحصاءات التنمية البشرية              -اء ـــي   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٣٤
.مجع شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة لإلحصاءات ونشرها                               -كاف    . . . . . . . . . . . . .٣٥
.املعايري املشتركة املفتوحة لتبادل البيانات والبيانات الفوقية وتقامسها                                -الم    . . . . . . . . . .٣٦
.ليمية يف أفريقيا        التنمية اإلحصائية اإلق          -ميم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦
.مؤشرات التنمية       -نون    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٣٧

.بنود للعلم     - الثالث  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٣٩
.اإلحصاءات الصحية          -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٣٩
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.تعدادات السكان واملساكن             -اء ـــب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩
.اجتماع املائدة املستديرة املعين بأطر استقصاءات األعمال التجارية                                -جيم    . . . . . . . . . .٣٩
. البضائع     إحصاءات التجارة الدولية يف              -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠
.إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات                   -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠
.فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار                     -واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠
.إحصاءات العلم والتكنولوجيا              -زاي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠
.فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي                        -حاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١
.اإلحصاءات الزراعية          -طاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤١
. البيئة   اإلحصاءات      - اءـــي   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٤١
.ئية   البي احملاسبة    -اف ك   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٤٢
.ها وتكامل  ائية    حص  تنسيق الربامج اإل        - الم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢
.التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية                     -ميم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢
.املتعلقة بالسياسات          اجمللس االقتصادي واالجتماعي              مقررات    متابعة     - نون   . . . . . . . . . .٤٢
.ألنشطة اإلحصائية الدولية            املبادئ املنظمة ل        - سني   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣

.) األمم املتحدة    يف    ءات  شعبة اإلحصا      ( املسائل الربناجمية          -الرابع   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤
.انعقادها    جدول األعمال املؤقت للدورة األربعني للجنة ومواعيد                       -اخلامس   . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٥
. والثالثني     التاسعة   تقرير اللجنة عن دورهتا              -السادس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦

.تنظيم الدورة      -السابع   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٤٧
.افتتاح الدورة ومدهتا         -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤٧
.احلضور    -اء ـــب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٤٧
.انتخاب أعضاء املكتب             -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٤٧
.األعمال    جدول األعمال وتنظيم             -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧
.الوثائق    - هاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٤٩
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 الفصل األول
املــسائل الــيت تتطلــب اختــاذ اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي إجــراءات     

 إليهاوجه انتباهه اليت يبشأهنا أو 
   

   مقرر مطروح على اجمللس العتمادهمشروع -ألف  
توصــــي اللجنــــة اإلحــــصائية اجمللــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي باعتمــــاد مــــشروع   - ١

 :التايل املقرر

تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورهتا التاسعة والـثالثني وجـدول األعمـال املؤقـت                
  ومواعيد انعقادهاللدورة األربعني للجنة

 
 :جمللس االقتصادي واالجتماعيإن ا 

 حييط علماً بتقرير اللجنة اإلحصائية عن دورهتا التاسعة والثالثني؛ )أ( 

 ٢٧ إىل ٢٤مـن  يف الفتـرة  الدورة األربعـني للجنـة يف نيويـورك       تعقد   أنيقرر   )ب( 
 ؛٢٠٠٩فرباير /شباط

نحـو  ، علـى ال    ووثائقهـا  يقر جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة األربعـني للجنـة             )ج( 
 :املبني أدناه

 
 جدول األعمال املؤقت للدورة األربعني للجنة

 .انتخاب أعضاء املكتب - ١

 .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى - ٢

 الوثائق 

 جدول األعمال املؤقت والشروح 

 مذكرة من األمانة العامة عن تنظيم أعمال الدورة 

 لدورةاائق مذكرة من األمانة العامة عن حالة إعداد وث 

 .تغري املناخ واإلحصاءات الرمسية: استعراض الربامج - ٣
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 الوثائق   

 لربامجل اجلهة املستعرضةتقرير  

 :اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية - ٤

 تعدادات السكان واملساكن؛ )أ( 
 

 الوثائق 

 تقرير األمني العام 

 إحصاءات املستوطنات البشرية؛ )ب( 
 

 الوثائق 

 رنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية تقرير ب 

 ؛واألجورالعمل بفريق باريس املعين  )ج( 
 

 الوثائق 

 واألجورالعمل باملعين  تقرير فريق باريس 

 إحصاءات الصحة؛ )د( 
 

 الوثائق 

 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات الصحة 

 اإلحصاءات االجتماعية؛ )هـ( 
 

 ثائقالو 

 تقرير األمني العام 

 إحصاءات التعليم؛ )و( 
 

 الوثائق 

 تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 ؛هاإحصاءات املخدرات وتعاطي )ز( 
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 الوثائق 

 تقرير مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

 ؛إلعاقةفريق واشنطن املعين بقياس حاالت ا )ح( 
 

 الوثائق 

  املعين بقياس حاالت اإلعاقةتقرير فريق واشنطن 

 إحصاءات اهلجرة؛ )ط( 
 

 الوثائق 

 تقرير األمني العام 

 إحصاءات العمالة؛ )ي( 
 

 الوثائق 

 تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية 

 اإلحصاءات اجلنسانية؛ )ك( 
 

 الوثائق 

 انيةتقرير األمني العام عن الربنامج العاملي لإلحصاءات اجلنس 

  ضد املرأة تقرير أصدقاء الرئيس عن استعراض املؤشرات املتعلقة بالعنف  

 اإلحصاءات الثقافية؛ )ل( 
 

 الوثائق 

 تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
  :اإلحصاءات االقتصادية - ٥

 احلسابات القومية؛ )أ( 
 

 الوثائق 

 مانات املعين باحلسابات القوميةتقرير الفريق العامل املشترك بني األ 
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 اإلحصاءات الزراعية؛ )ب( 
 الوثائق 
 تقرير األمني العام 

 سجالت األعمال التجارية؛ )ج( 
 

 الوثائق 

 تقرير فريق فيسبادن املعين بسجالت األعمال التجارية 

 إحصاءات الطاقة؛ )د( 
 

 الوثائق 

 تقرير األمني العام 

 ءات الطاقةتقرير فريق أوسلو املعين بإحصا 

 إحصاءات اخلدمات؛ )هـ( 
 

 الوثائق 

 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات اخلدمات 

 تقرير فريق فوربورغ املعين بإحصاءات اخلدمات 

 إحصاءات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛ )و( 
 

 الوثائق 

 مات واالتصاالت ألغراض التنمية تقرير الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيات املعلو 

 برنامج املقارنات الدولية؛ )ز( 
 

 الوثائق 

 تقرير البنك الدويل  

 ؛إحصاءات األسعار )ح( 
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 الوثائق 

 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار  
 
 :إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة - ٦

 احملاسبة البيئية؛ )أ( 
 

 الوثائق 

 تقرير األمني العام 

 :اجملالاألنشطة غري املصنفة حسب  - ٧

 تنسيق وتكامل الربامج اإلحصائية؛ )أ( 
 

 الوثائق 

 تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية 

 ؛الوطنيةمسائل اإلدارة يف املكاتب اإلحصائية  )ب( 
 

 الوثائق 

 تقرير األمني العام 

 إلحصاءات الرمسية؛تنفيذ املبادئ األساسية ل )ج( 
 

 الوثائق 

 تقرير األمني العام  

 املعايري املشتركة املفتوحة لتبادل البيانات والبيانات الفوقية وتقامسها؛ )د( 
 

 الوثائق 

 تقرير فرقة العمل املعنية بوضع معايري لتبادل البيانات والبيانات الفوقية 

 تنسيق األعمال املنهجية اجلارية؛ )هـ( 
 

 الوثائق 

 تقرير األمني العام 
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 بناء القدرات اإلحصائية؛ )و( 
 

 الوثائق 

 تقرير األمني العام 

لتنميـة يف القـرن احلـادي        مـن أجـل ا     اتتقرير اللجنـة التوجيهيـة للـشراكة يف اإلحـصاء          
 والعشرين

 مؤشرات التنمية؛ )ز( 
 

 الوثائق 

 تقرير األمني العام 

 ماعي املتعلقة بالسياسات؛متابعة مقررات اجمللس االقتصادي واالجت )ح( 
 

 الوثائق 

 تقرير األمني العام 

 أساليب عمل اللجنة اإلحصائية؛ )ط( 
 

 الوثائق 

 تقرير األمني العام 

 . اإلقليميةءات اإلحصاتطوير )ي( 
 

 الوثائق 

 تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 

 ).األمم املتحدةيف  تءاشعبة اإلحصا(ربناجمية السائل امل - ٨

 . ومواعيد انعقادهاجدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واألربعني للجنة - ٩
 

 الوثائق 

مذكرة مـن األمانـة العامـة تتـضمن مـشروع جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة احلاديـة                      
 واألربعني للجنة

 سنواتمذكرة من األمانة العامة بشأن مشروع برنامج عمل اللجنة املتعدد ال 
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 .األربعني دورهتا  أعمالتقرير اللجنة عن - ١٠
 

 املقررات اليت وجه انتباه اجمللس إليها  -باء  
 :يوجه انتباه اجمللس إىل املقررات التالية اليت اختذهتا اللجنة - ٢

  ٣٩/١٠١  
 إحصاءات العمالة : استعراض الربنامج  

 : اإلحصائيةإن اللجنة 

 الـذي   العايل اجلودة عن إحـصاءات العمالـة       الربنامج   أشادت بتقرير استعراض   )أ( 
ــه اململكــة املتحــدة   ــشمالية   أعدت ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــاً بالتوصــيات   )١( لربيطاني ، وأحــاط علم

 مـن اسـتجابة ومـا قدمتـه مـن تعليقـات علـى             منظمة العمل الدولية   ا أبدته فيه ورحب مب   الواردة
 اء؛حنو بّن

حتــسني نوعيــة إحــصاءات مــن أجــل أفــضل شــددت علــى احلاجــة إىل تنــسيق  )ب( 
مـع جلنـة   بالتـشاور  العمل واتساقها على الصعيدين الوطين والعاملي، وهو عمل ينبغي القيـام بـه    

 تنسيق األنشطة اإلحصائية؛

ــة، مبــا     )ج(  ــة التطــورات املنهجي ــد أمهي  األطــر املواءمــة بــني  يف ذلــككــررت تأكي
تقييم واستكمال إطار حـساب العمـل؛ وشـددت      إمكانية  املفاهيمية، والتعاريف ذات الصلة، و    

كـررت أيـضا تأكيـد أنـه      أفرقة اخلرباء واألفرقة العاملة القائمة؛ و      بتوجيه من  يتم العمل على أن   
 ينبغي ضمان متثيل قطري واسع، مبا يف ذلك من البلدان النامية؛

 أن   اسـتعراض الربنـامج ميكـن       املنبثقة عـن   لتوصياتللكامل  ا أن التنفيذ    ارتأت )د( 
 علـى احلاجـة   تملـوارد القائمـة، وشـدد   ا بالنظر إىل  أكثر من طاقتها منظمة العمل الدولية حيّمل
 ؛ها وضع خريطة طريق لتنفيذت وطلب،تلك التوصياتيف  اتاألولويترتيب إىل 

 ةتعزيـز قـدر   مـن أجـل     طلبت إىل جمتمع املاحنني دعم املساعدة التقنيـة الدوليـة            )هـ( 
، والحظـت أن املـساعدة التقنيـة ينبغـي           اجلودة  إحصاءات عمل عالية   عداد إ علىالبلدان النامية   

 أن تنسق وتنفذ يف إطار برامج التعاون التقين القائمة؛

__________ 
 )١( E/CN.3/2008/2. 
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التــابع خــرباء اإلحــصاءات العماليــة مــؤمتر رحبــت بالعمــل الــذي يــضطلع بــه   )و( 
دى تــواتر  إعــادة النظــر يف أســاليب عملــه، ال ســيما مــ عليــه تواقترحــ نظمــة العمــل الدوليــةمل

 دوراته ومدهتا وحثت الدول األعضاء على حضور املؤمتر املقبل؛

ــراً إىل اللجنــة اإلحــصائية يف     )ز(  ــة أن تقــدم تقري طلبــت إىل منظمــة العمــل الدولي
 تنفيـذ توصـيات التقريـر       بـصدد  املتخـذة خـرى   األجراءات  اإلدورهتا األربعني عن نتائج املؤمتر و     
 .لطريقاالستعراضي، مبا يف ذلك خريطة ا

 
  ٣٩/١٠٢ 
 إحصاءات التعليم  

 : اإلحصائيةإن اللجنة 

 عـن التقـدم احملـرز يف عمـل فرقـة       اترحبت بتقرير معهد اليونسكو لإلحـصاء      )أ( 
 ؛)٢(العمل املعنية بإحصاءات التعليم

 أحاطت علماً بطريقة العمل املقترحة يف إعداد التقرير النهائي لفرقة العمل؛ )ب( 

 وأكــدت، يف هــذا اجملــالزمــام األمــور   الــدول األعــضاءامــتالكأمهيــة أقــرت ب )ج( 
إطــار عــام وضــع  عــن املزيــد مــن التفاصــيل يــوفرأمهيــة فرقــة العمــل بوصــفها منتــدى للمناقــشة 

توصيات بشأن آليات حتسني التنسيق فيما بني الوكـاالت الدوليـة           و ةإلحصاءات التعليم الدولي  
 املكلفة بالعمل يف جمال إحصاءات التعليم؛

ــة املكاتـــب      )د(  ــن ناحيـ ــي مـ ــها اإلقليمـ ــع متثيلـ ــل أن توسـ ــة العمـ طلبـــت إىل فرقـ
 اإلحصائية الوطنية، لتعكس على حنو أفضل الواقع املتنوع يف خمتلف أحناء العامل؛

م، نيابــة عــن فرقــة العمــل،  د أن يقــاتطلبــت إىل معهــد اليونــسكو لإلحــصاء  )هـ( 
 . إىل اللجنة يف دورهتا املقبلةاًتقرير

 

__________ 
 )٢( E/CN.3/2008/3. 
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  ٣٩/١٠٣ 
 برنامج املقارنات الدولية  

 : اإلحصائيةإن اللجنة 

الـيت   مـن برنـامج املقارنـات الدوليـة،          ٢٠٠٥جولة عـام    بنجاح إجراء   رحبت   )أ( 
 صدار النتائج؛الزمين إلدول اجل بلداً، بوصفه إجنازاً رئيسياً وأحاطت علماً ب١٤٦مشلت 

ــامل      )ب(  ــب الع ــدويل، واملكت ــك ال ــديرها للبن ــن تق ــت ع ــامجأعرب ــات ي لربن  املقارن
، واجمللــس التنفيــذي، والفريــق االستــشاري الــتقين، واملنــسقني اإلقليمــيني، والبلــدان        الدوليــة

 جولـة  اختتـام مـن أجـل    الـدعم الـتقين واملـايل    ااملشاركة، وخمتلف شركاء الربنامج الـذين قـدمو       
 ؛٢٠٠٥عام 

عن تقييم جولة عـام     أصدقاء الرئيس   املقدم من   أحاطت علماً بالتقرير الشامل      )ج( 
 :، وعلى وجه اخلصوص ودعمت استنتاجاته وتوصياته)٣(٢٠٠٥

 ٢٠١١ عــام  حتديــد مــع   املقارنــات الدوليــة برنــامج أيــدت بــشدة مواصــلة   ‘١’ 
جولـة عـام   زخم املكتـسب مـن   الحلفاظ على من أجل اللجولة املقبلة كموعد  
لــى  عالــيت تعــززت  والقــدرات الــيت تراكمــت اخلربة خيــتص بــ   فيمــا٢٠٠٥

 بربنـامج منظمـة التعـاون     كثـر فعاليـة   الصعيد القطري، وربط الربنامج بشكل أ     
ــصادي   ــدان االقتـ ــة يف امليـ ــات   /والتنميـ ــصائي للجماعـ ــب اإلحـ ــامج املكتـ برنـ

 ؛األوروبية

 املقارنــة  يف عمليــةتغطيــة النــاتج احمللــي اإلمجــايل كــامالً حنــو طمــوح الأيــدت  ‘٢’ 
 ؛ املعنية يف البلدانةالقومي احلسابات تطوير يف بغرض اإلسهام

ــامج       ‘٣’  ــاملي لربنـ ــب العـ ــضافة املكتـ ــل استـ ــدويل أن يواصـ ــك الـ ــت إىل البنـ طلبـ
وأقــرت بالــدور البــارز الــذي اضــطلع بــه البنــك الــدويل يف املقارنــات الدوليــة 

 ؛ املهمة املعقدةتلك

تنـسيق  يف  ع بـدور    شجعت مكاتب التنسيق اإلقليمية علـى مواصـلة االضـطال          ‘٤’ 
 للجولة املقبلة؛استعدادا  ارنات الدولية املقبرنامج

 ،أيدت إنشاء جملس تنفيذي مؤقت مؤلف من أعضاء اجمللس التنفيـذي احلـايل             )د( 
ومـن املقـرر   .  بـاألمر  املهـتمني الفريق أعضاء وكذلك ،فريق أصدقاء الرئيس  اجتماعات  ومنظم  

__________ 
 )٣( E/CN.3/2008/4. 
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 مكتـب  مؤيـدة مـن  ات لديها اختصاصويكون  اجمللس املؤقت، تابعة لذلكأن تتوىل جلنة فرعية  
لجولـة املقبلـة، مبـا يف ذلـك توظيـف املـدير       ل األمهيـة بالنـسبة  اللجنـة، املـسائل التـشغيلية احلامسـة     

، املقدمــة مــن املــستعملني املقبــل، واســتراتيجية مجـع األمــوال، وتنظــيم التغذيــة العكـسية   يملالعـا 
 ترمـي إىل إجـراء  يـة  إجراء دراسـات منوذج  و ،٢٠٠٥ومعاجلة الدروس املستفادة من جولة عام       

 الدراسات املنهجية؛

لتنفيـذ اجلولـة   الالزمة لطرائق الكاملة ا يف دورهتا األربعني    أن تناقش  إىل   تتطلع )هـ( 
 : وطلبت إىل البنك الدويل أن يعد ورقة استراتيجية تنطوي على ما يلي،املقبلة

لبلــدان، ملزيــد مــن اتــشمل الاملقارنــات الدوليــة خطــة لتوســيع تغطيــة برنــامج   ‘١’ 
 الكارييب وأمريكا الوسطى؛منطقة البحر خاصة بلدان احمليط اهلادئ و

 الوصول إىل البيانات وتقامسها؛إمكانية إيضاح سياسات  ‘٢’ 

 مـن كبـار املـستعملني     اقتراحات إشراك أصحاب املصلحة الرئيسيني وأوساط        ‘٣’ 
إىل  ىأعلـ أولويـة   مـنح   حلصول على الـدعم وضـمان       بغرض ا لبلدان املشاركة   ا
 ؛ املقارنات الدوليةملشاركة يف برنامجا

يف إحصاءات األسـعار     برامج تعاون تقين مستمرة ليس فحسب        إعداداقتراح   ‘٤’ 
 ؛ املقارنات الدوليةتنفيذ برنامجلعداد اإل، بغية القوميةبل أيضاً يف احلسابات 

حـصائية  يف الـربامج اإل   املقارنـات الدوليـة     اقتراحات عـن طريقـة دمـج برنـامج           ‘٥’ 
 ؛القومية

 املقارنـات الدوليـة علـى    رئيـسيني لربنـامج  الني عملستاملـ طة عمـل مـع   خلموجز   ‘٦’ 
  بغـرض  ني احلـاليني أو احملـتملني     عملمن املـست  ، سواء   الصعيدين الوطين والدويل  

 النتائج؛ االستعانة بتشجيع

سنة كــ ،٢٠١١ إزاء احتمــال أن يكتنــف اختيــار عــام أحاطــت علمــاً بــالقلق  )و( 
 تتداخل مع إجـراء التعـدادات       ن السنة  أل ،عدة بلدان يف   عوائق   ،عية مقترحة للجولة املقبلة   مرج

النظـر يف اسـتراتيجية مناسـبة    املقارنـات الدوليـة   الـسكانية، ومـن مث طلبـت إىل منظمـي برنـامج      
 ملعاجلة املسألة؛

علــى مواصــلة اجلهــود الــيت  املقارنــات الدوليــة شــجعت الــشركاء يف برنــامج   )ز( 
 .انات املتوافرة للجولة املقبلة البيجودة بناء القدرات يف البلدان النامية، وزيادة  جتاهلوهنايبذ
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  ٣٩/١٠٤ 
 احلسابات القومية  

 : اإلحصائيةإن اللجنة 

عــضاء الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين   أل هاأعربــت عــن تقــدير  )أ( 
ي للجماعــات األوروبيــة، وصــندوق النقــد املكتــب اإلحــصائ ، مبــا يف ذلــكباحلــسابات القوميــة

ــدويل      ــدان االقتــصادي، واألمــم املتحــدة والبنــك ال ــة يف املي ــدويل، ومنظمــة التعــاون والتنمي  ،ال
الـذي أدى إىل تقـدمي   إزاء عملـهم  وأعضاء فريق اخلرباء االستشاري املعـين باحلـسابات القوميـة      

 هامتــد الكــبرية الــيت قإلســهاماتبا وأقــرت املــستكمل، مــن نظــام احلــسابات القوميــة  ١اجمللــد 
 نظـــاماملـــستكملة مـــن آن هاريـــسون، حمـــررة الـــصيغة وكـــارول كارســـن، مـــديرة املـــشاريع، 

 ؛احلسابات القومية

 املـستكمل  مـن نظـام احلـسابات القوميـة          ١ داعتمدت، من حيث املبـدأ، اجمللـ       )ب( 
ء، واملنظمــات شجع الــدول األعــضاتــبوصــفه املعيــار الــدويل إلحــصاءات احلــسابات القوميــة و

ــذ نظــام         ــب تنفي ــم كــل جوان ــار ودع ــذ املعي ــى تنفي ــة عل ــة والدولي ــة  اإلقليمي احلــسابات القومي
علــى الــصعيدين الــوطين إحــصاءات احلــسابات القوميــة اإلبــالغ عــن   ذلــك، مبــا يفاملــستكمل
 ؛املستكملعلى أساس نظام احلسابات القومية والدويل، 

 ككـل   ستكملظام احلـسابات القوميـة املـ       من ن  ١أن وقت تقييم اجمللد     بأقرت   )ج( 
إدخال فترة شهرين إضافية، حـىت هنايـة        بني األمانات   غري كاٍف وأيدت اقتراح الفريق املشترك       

وستــسمح الفتــرة االستعراضــية لكــل أصــحاب . ، الســتكمال استعراضــه٢٠٠٨أبريــل /نيــسان
 التوصـيات املتعلقـة     مـع ،   املفاهيم ، من حيث  النظام واتساقه مدى جتانس   أن يفحصوا   باملصلحة  

 مـسألة،   ٤٤وعـددها    ٢٠٠٧باملسائل اليت اعتمـدهتا اللجنـة يف دورهتـا الثامنـة واخلمـسني عـام                
مـدعوة،  دان واملنظمـات الدوليـة   لـ والب. ثـارت فيمـا بعـد   ومـسائل اإليـضاحات واالتـساق الـيت     

لـى  عنـات  بـني األما  الفريـق املـشترك   إطـالع  إىل   ،خالل فتـرة الـشهرين االستعراضـية املـذكورة        
لتوصـيات املتفـق    ى ا لـ عأو تنقيحـات صـياغية      تغـيريات    إدخـال  جمردوليس  اجلوهرية  مالحظاهتا  

 عليها؛

 يف صـيغته    ١أن يـشرع يف وضـع اجمللـد         بـني األمانـات     كلفت الفريق املشترك     )د( 
ني إلكترونيـة وورقيـة قبـل التحريـر، مـع           نـسخت ، بعد موافقة مكتب اللجنة، يف       االنهائية ونشره 

 ة املالحظات املوضوعية املعرب عنها خالل فترة الشهرين االستعراضية؛مراعا
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 ســيتم علــى وجــه األولويــة وتالحــظ  ١أقــرت بــأن التحريــر الرمســي للمجلــد   )هـ( 
 خطة النشر الالحق بلغات األمم املتحدة الست؛

أن يتخــذ التــدابري املناســبة لــضمان بــني األمانــات طلبــت إىل الفريــق املــشترك  )و( 
تعتمـده  كـي    وتقدميـه حـسب األصـول        قومية املـستكمل   من نظام احلسابات ال    ٢ اجمللد   اكتمال

  الثامنة والثالثني؛هتا يف دور بهالتزمتا  وفقاً مل،اللجنة يف دورهتا األربعني

تنفيـذ  ترمـي إىل   أن يقدم اسـتراتيجية   على  بني األمانات  حثت الفريق املشترك   )ز( 
.  يف دورهتـا األربعـني     لجنـة ال إىل   ،يف سياق التنسيق اإلمنائي    القومية املستكمل، نظام احلسابات   

 والتنــسيق علــى الــصعيد التوعيــةمــؤمتر املقدمــة إىل دخالت املــوينبغــي لالســتراتيجية أن تراعــي 
 ٨إىل  ٦الذي عقد يف الفترة مـن    النمو والتنمية   استدامة  ة من أجل    وميالدويل يف احلسابات الق   

ة الـشؤون   رإدا/ شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة         شاركةمبـ  والـذي ُنظـم      ،٢٠٠٨مايو  /أيار
اجتماعـات حكوميـة    إىل  االقتصادية واالجتماعية واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة، و       

 خطط عمل التنفيذ؛عن صيل اتف، تقدم املزيد من الدولية وإقليمية أخرى

ــصلة   )ح(  ــتراتيجية املفـ ــأن االسـ ــة إىل يأقـــرت بـ ــسيق نبغـــي أن تعكـــس احلاجـ  التنـ
تقـدم املزيـد   أن ومـستويات التنميـة اإلحـصائية،    إىل التبـاين يف   اإلقليمي ودون اإلقليمـي، نظـراً       

ني، خاصـة أولئـك     تعمل إشـراك املـس     حنـو   املوجهـة   الـدعوة   أنـشطة   اسـتراتيجية  من التفاصيل عن  
 املشاركني يف صياغة السياسات وحتليلها؛

بـــني األمانـــات املعـــين يـــق املـــشترك  الفر الـــوارد يف تقريـــرقتراحالرحبـــت بـــا ‘١’ 
ــة  ــدان املهتمــة  ٢٠٠٨عقــد اجتمــاع عــام   ب)٤(باحلــسابات القومي ــاألمر،  للبل ب

 عـىن ُي لوضع طرائق إنشاء فريق رفيـع املـستوى          ،وغريها من أصحاب املصلحة   
عــن نتــائج تقــدمي تقريــر إىل اللجنــة يف دورهتــا األربعــني باحلــسابات القطريــة و

 االجتماع؛

 رأي الـدول    اسـتطالع أن يـسعى إىل     بني األمانـات     الفريق املشترك    طلبت إىل  )ي( 
، بـشأن عنـوان نظـام احلـسابات         ١ األعضاء، خـالل فتـرة الـشهرين املكرسـة السـتعراض اجمللـد            

 وإبـالغ   ،العنوانبـ   املتعلقـة  لتفـضيالت يف ا  متـوازن    املستكمل، استنادا إىل النظر بـشكل     القومية  
وسيسعى املكتب إىل احلصول علـى موافقـة أعـضاء اللجنـة            .  لتلك اآلراء  مكتب اللجنة بتقييمه  

 . يف هذا الصددقرارما يتخذه من على 

__________ 
 )٤( E/CN.3/2008/5. 
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  ٣٩/١٠٥ 
 اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة  

 :إن اللجنة اإلحصائية 
رحبت مع التقدير مبا يتسم به تقرير فريـق أصـدقاء الـرئيس عـن اإلحـصاءات                  )أ( 

ية ومشولية، وهنأت املنسق وأعضاء فريق أصـدقاء الـرئيس           من جودة عال   )٥(االقتصادية املتكاملة 
 على التقرير؛

 وافقت على نتائج وتوصيات أصدقاء الرئيس بصيغتها الواردة يف التقرير؛ )ب( 
أكــدت علــى دور نظــام احلــسابات القوميــة كإطــار متكامــل يف اإلحــصاءات   )ج( 

تـصادية األساسـية مـن أجـل تعزيـز      االقتصادية وأقرت بأمهية زيادة االتساق يف اإلحصاءات االق     
اجلودة والقيمة التحليلية لإلحصاءات االقتصادية األساسـية وإحـصاءات االقتـصاد الكلـي علـى               

 السواء؛
وافقــت علــى احلاجــة إىل مجــع دراســات احلــاالت اإلفراديــة ونــشرها وتطــوير  )د( 

علـى تنفيـذ هنـج     مواد معرفية عملية أخـرى هبـدف تبـادل اخلـربات وإرشـاد البلـدان الـيت تعمـل                    
متكامل يف نظمها اإلحصائية الوطنية، ووافقت أيضا على أنـه قـد يـصبح مثـة حاجـة إىل وضـع                     

 إطار إلعداد مثل تلك املبادئ التوجيهية؛
أوصت بتركيز اإلرشاد على اجلوانب العمليـة مـن التكامـل، وخـصوصا علـى          )هـ( 

 إنـشاء سـجالت جتاريـة مركزيـة         احلاجة إىل التعاون مع املـستعملني ومـوردي البيانـات؛ وعلـى           
واستخدام البيانات اإلدارية؛ وعلـى توحيـد حمتويـات البيانـات مـن الناحيـة املفاهيميـة يف مجيـع                    
ــصائية داخــل املؤســسة اإلحــصائية        ــات االستق ــسيق العملي ــى تن ــصائية؛ وعل الدراســات االستق

حــصائية الوطنيــة بــشكل قــوي ومركــزي؛ وعلــى احلاجــة إىل وجــود كيــان داخــل املؤســسة اإل 
ــة مـــن أجـــل مـــضاهاهتا ببيانـــات الدراســـات      ــداد البيانـــات اإلداريـ ــة متخـــصص يف إعـ الوطنيـ
االستقصائية؛ ووضع استراتيجية ترمي إىل أخذ العينات وتراعي العـبء الواقـع علـى الكيانـات         

 اليت تقدم التقارير؛
ية شددت على أن تلك املبـادئ التوجيهيـة ينبغـي أن ُتـربط بالنظريـة االقتـصاد                 )و( 

 وأن ُتربز الفوارق بني املركزية والالمركزية يف النظم اإلحصائية؛

__________ 
 )٥( E/CN.3/2008/6. 
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أحاطت علما بالصعوبات اليت تواجههـا البلـدان الناميـة يف مجـع اإلحـصاءات                )ز( 
االقتصادية األساسية، ويف تكلفة إنشاء سجل جتاري مركزي واحملافظـة عليـه، ويف بنـاء هيكـل            

 على قواعـد البيانـات، ويف احلـصول علـى البيانـات مـن       أساسي إداري جلمع البيانات واحملافظة    
املستجيبني الذين ال تغطيهم الدراسات االستقصائية لألعمال التجاريـة، واقترحـت إيـالء تلـك               

 املسائل االهتمام الواجب عند تقدمي اإلرشاد هبدف تعزيز تكامل اإلحصاءات االقتصادية؛
 تـستحق االهتمـام مبـا يتجـاوز         أقرت بأن مزايا وضع نظام إحصاءات متكامل       )ح( 

 اإلحصاءات االقتصادية؛
اقترحت أن يتوىل فريق جديد من أصدقاء الرئيس مـسؤولية املتابعـة، وطلبـت               )ط( 

مــن البلــدان املهتمــة بــاألمر املــشاركة يف اجلهــد اجلمــاعي واإلعــراب عــن اهتمامهــا بتــويل دور  
 .املنسق داخل الفريق

 
  ٣٩/١٠٦ 
 إحصاءات السياحة  

 :اللجنة اإلحصائيةإن  
 )٦(رحبت بالتقرير املشترك املقـدم مـن األمـني العـام ومنظمـة الـسياحة العامليـة                 )أ( 

وأثنت على شعبة اإلحصاءات يف األمـم املتحـدة، ومنظمـة الـسياحة العامليـة علـى جناحهمـا يف                     
 إجناز عملية التنقيح؛

، ٢٠٠٨م اعتمـــدت التوصـــيات الدوليـــة املتعلقـــة بإحـــصاءات الـــسياحة لعـــا  )ب( 
 وطلبت تنقيح النص النهائي للتوصيات ليتضمن مقترحات اللجنة؛

طلبت من منظمة السياحة العاملية وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة وضـع             )ج( 
برنامج للتنفيذ يتضمن إعداد دليل عن جتميع البيانات، وتنظيم حلقات عمل تدريبيـة بالتعـاون               

 وطين، واملنظمات اإلقليمية؛مع املنظمات اليت تتجاوز النطاق ال
إطـار العمـل    : أحاطت علما بالنسخة املستكملة من حساب السياحة الفرعـي         )د( 

 ؛٢٠٠٨املنهجي املوصى به لعام 

__________ 
 )٦( E/CN.3.2008/7. 
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، ٢٠٠٨طلبـت إتاحــة التوصــيات الدوليــة املتعلقـة بإحــصاءات الــسياحة لعــام    )هـ( 
، جبميــع اللغــات ٢٠٠٨إطــار العمــل املنــهجي املوصــى بــه لعــام   : وحــساب الــسياحة الفرعــي 

 .الرمسية لألمم املتحدة بأسرع وقت ممكن
 

  ٣٩/١٠٧ 
 إحصاءات جتارة التوزيع  

 :إن اللجنة اإلحصائية 
 ووثـائق املعلومـات     )٧(رحبت بتقرير األمني العام عن إحصاءات جتارة التوزيع        )أ( 

 ؛٢٠٠٨ التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات جتارة التوزيع لعام: األساسية املعنونة
 ٢٠٠٨اعتمدت التوصـيات الدوليـة املتعلقـة بإحـصاءات جتـارة التوزيـع لعـام                 )ب( 

 بصيغتها الواردة يف وثيقة املعلومات األساسية؛
ــارة         )ج(  ــة بإحــصاءات جت ــة املتعلق ــذ التوصــيات الدولي ــامج تنفي ــى برن وافقــت عل

عمل تدريبية إقليميـة،     حسب املبني يف التقرير، مبا يف ذلك تنظيم حلقات           ٢٠٠٨التوزيع لعام   
: ومجع املمارسات الوطنية يف جمال إحصاءات جتارة التوزيع، وإعداد إحصاءات جتـارة التوزيـع             

كتيـب املمارسـات اجليـدة؛ وطلبـت مراعـاة املـشاغل            : دليل جتميعي ومؤشـرات جتـارة التوزيـع       
 .اليت أعرب عنها أعضاء اللجنة بشأن اجلوانب التنفيذية

 
  ٣٩/١٠٨ 
 ت الصناعيةاإلحصاءا  

 :إن اللجنة اإلحصائية 
 ووثـائق املعلومـات     )٨(رحبت بتقرير األمـني العـام عـن اإلحـصاءات الـصناعية            )أ( 

 ؛٢٠٠٨التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية لعام : األساسية املعنون
ــة باإلحــصاءات       )ب(  ــة املتعلق ــة التوصــيات الدولي اعتمــدت اجلــزء األول مــن وثيق
، الــذي يتــضمن التوصــيات بــشأن الوحــدات اإلحــصائية، ومواصــفات  ٢٠٠٨ية لعــام الــصناع

الوحدات اإلحصائية، وأصناف البيانات وتعريفاهتا وأصناف بيانات التقارير الدوليـة باعتبارهـا         
 التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية؛

__________ 
 )٧( E/CN.3/2008/8. 
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أن مؤشـرات األداء،    أيدت اجلزء الثاين من الوثيقة الذي يتضمن إرشادات بش         )ج( 
ــات         ــة البيان ــات ونوعي ــتراتيجية مجــع البيان ــات، واس ــاليب مجــع البيان ــات، وأس ــصادر البيان وم
والبيانات الفوقية، ونشر اإلحصاءات الصناعية، باعتبارها إرشـادات إضـافية لتنفيـذ التوصـيات              

 الدولية؛
 الـصناعية   وافقت على اقتراح تنفيـذ التوصـيات الدوليـة املتعلقـة باإلحـصاءات             )د( 

 عن طريق تنظيم حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات، بالتعـاون مـع منظمـة األمـم                 ٢٠٠٨لعام  
 املتحدة للتنمية الصناعية، وتطوير منهاج لإلحصاءات االقتصادية األساسية يستند إىل املعرفة؛

ــم       )هـ(  ــشعبة اإلحــصاءات يف األم ــستقبلية املقترحــة ل ــا باألعمــال امل أحاطــت علم
ة يف جمال اإلحصاءات الصناعية، مبا يف ذلك إجناز تنقـيح دليـل األرقـام القياسـية لإلنتـاج       املتحد

 الصناعي؛
ــشأن اجلوانــب        )و(  ــة ب ــها أعــضاء اللجن ــيت أعــرب عن ــشواغل ال ــاة ال طلبــت مراع
 .التنفيذية

 
  ٣٩/١٠٩ 
 إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع  

 :إن اللجنة اإلحصائية 
، )٩(ألمني العـام بـشأن إحـصاءات التجـارة الدوليـة يف البـضائع      رحبت بتقرير ا  )أ( 

وأيــدت مبــادرة شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة واســتراتيجيتها بــشأن تنقــيح التوصــيات   
ــة يف البــضائع؛ وطلبــت تقــدمي نــسخة منقحــة مــن      احلاليــة اخلاصــة بإحــصاءات التجــارة الدولي

 ؛٢٠١٠ادية واألربعني عام التوصيات إىل اللجنة العتمادها يف دورهتا احل
أحاطت علما باختصاصات فريـق اخلـرباء املعـين بإحـصاءات التجـارة الدوليـة                )ب( 

 يف البضائع؛
طلبــت أن تتــضمن التوصــيات املنقحــة إطــارا مفاهيميــا مــستكمال وإرشــادات  )ج( 

 بشأن جتميع البيانات ونشرها يف سياق هنج متكامل يف جمال اإلحصاءات االقتصادية؛
طلبت مواءمة التوصيات املنقحة، قدر اإلمكان، مع التوصيات املستكملة املتعلقـة            )د( 

 بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات، ونظام احلسابات القومية وإحصاءات ميزان املدفوعات؛

__________ 
 )٩( E/CN.3/2008/10. 
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طلبت إيالء االهتمام الواجب، عند تنقيح التوصـيات، مبـسألة تقليـل تكـاليف             )هـ( 
  إىل أدىن حد؛مجع البيانات وجتميعها

ــه املكتــب اإلحــصائي للجماعــات      )و(  ــااللتزام الــذي أعــرب عن أحاطــت علمــا ب
األوروبية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجـارة العامليـة، ومنظمـة اجلمـارك        

 .العاملية، باملشاركة بصورة فعالة يف عملية التنقيح
 

  ٣٩/١١٠ 
 إحصاءات التنمية البشرية  

 :إن اللجنة اإلحصائية 
رحبت بالتقرير الذي أعده مكتب تقرير التنمية البشرية التـابع لربنـامج األمـم               )أ( 

، وأعربت عن تقديرها للخطوات اليت جيـري اختاذهـا لتعزيـز ضـمان جـودة                )١٠(املتحدة اإلمنائي 
 البيانات؛
دويل شــددت علــى أمهيــة تقريــر التنميــة البــشرية علــى املــستويني الــوطين والــ     )ب( 

 كمصدر للمعلومات املتعلقة مبسائل التنمية؛
ــاإلجراءات الــيت اختــذت لــضمان جــودة البيانــات واملؤشــرات الــيت      )ج(  رحبــت ب

نشرت يف تقريـر التنميـة البـشرية، وال سـيما إنـشاء فريـق استـشاري إحـصائي؛ وإنـشاء عمليـة                 
 مع الدول األعضاء؛استعراض األقران يف جمال اإلحصاءات، ومبادرة إجراء مشاورات دورية 

ــشرية مبواصــلة        )د(  ــة الب ــر التنمي ــب تقري ــوم مكت ــى احلاجــة إىل أن يق شــددت عل
حتسني الشفافية يف عملية إعداد تقرير التنمية البـشرية؛ وحثـت اللجنـة املكتـب بـصورة خاصـة                   

 :على القيام مبا يلي
تكثيــف املــشاورات مــع البلــدان بــشأن اإلحــصاءات املــستخدمة يف حــساب     ‘١’ 

 يل التنمية البشرية؛دل
، ٢٠٠٦/٦بذل جهود إضافية، عمال بقرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي           ‘٢’ 

الستخدام بيانات قطرية بدل التقديرات الدوليـة كلمـا وحيثمـا تـوافرت مثـل               
 تلك البيانات؛

__________ 
 )١٠( E/CN.3/2008/11. 
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إجــراء عمليــات فحــص قبــل النــشر ملــدى جــودة البيانــات واملؤشــرات، مــع      ‘٣’ 
 طنية؛املكاتب اإلحصائية الو

تـوخي احليطـة، يف حـال غيـاب البيانــات، لـدى اسـتخدام التقـديرات الدوليــة         ‘٤’ 
عند إعداد تقرير التنميـة البـشرية وإجـراء ذلـك بالتـشاور الكامـل مـع البلـدان            

 وبصورة شفافة؛
أحاطت علما باملبادرة اليت قامت هبا جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية لتجميـع              )هـ( 

ت التـــدريب اإلقليميـــة الـــيت ستـــساعد علـــى تقيـــيم االحتياجـــات   املعلومـــات حـــول مؤســـسا
 والقدرات يف جمال التدريب اإلحصائي يف مجيع املناطق؛

وجهت الدعوة إىل شعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة والبنـك الـدويل، إىل                 )و( 
أن يقوما، يف تشاور مـع جلنـة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية، باستكـشاف مـدى إمكانيـة وضـع                      

دة إلكترونية يكـون مـن شـأهنا ختـزين املعلومـات بـشأن طلبـات التـدريب، وجهـات تقـدمي                      قاع
ــارات التمويــل، مبــا يف ذلــك تقــدمي وصــف ألهــداف اجلهــات املاحنــة       ــة، وخي التــدريب احملتمل

 .وسياساهتا التمويلية
 

  ٣٩/١١١ 
 مجع شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة لإلحصاءات ونشرها  

 :ئيةإن اللجنة اإلحصا 
رحبت بتقرير األمني العام الذي يتضمن معلومات مستكملة عـن املمارسـات            )أ( 

احلالية اليت تقوم هبا شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة، فيمـا يتعلـق بأنـشطة مجيـع البيانـات                       
 ؛)١١(ونشرها
شــجعت شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة علــى مواصــلة تنفيــذ مبــادرات  )ب( 

يقع على البلدان يف إعداد التقارير، مبـا يف ذلـك عـن طريـق إبـرام اتفاقـات                ختفف العبء الذي    
 مجع بيانات مشتركة؛

أكدت من جديد على الوالية املمنوحة لشعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة            )ج( 
بأن تعمل كميـسر يف معاجلـة شـواغل البلـدان فيمـا يتعلـق بازدواجيـة يف طلبـات البيانـات الـيت                  

 ت الدولية؛ترسلها املنظما

__________ 
 )١١( E/CN.3/2008/12. 
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رحبــت باملبــادرات اهلادفــة إىل تيــسري تبــادل البيانــات وتوحيــدها، وشــجعت    )د( 
 جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية على مواصلة عملها بشأن وضع األدوات املناسبة؛

شجعت شعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة علـى تـوفري بيانـات جمانيـة بغيـة                    )هـ( 
 تسهيل نشرها واستخدامها؛

جعت شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة علــى مواصــلة مبادرهتــا بــشأن  شــ )و( 
 تيسري تبادل اخلربات فيما بني البلدان يف جمال سياسات وممارسات النشر؛

هنأت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة علـى إنـشاء بيانـات األمـم املتحـدة                 )ز( 
UNdata           بوابـة هبـدف تطـوير إمكاناهتـا     ، وحثتها يف الوقـت ذاتـه علـى اإلسـراع خبطـى تطبيـق ال

تطويرا كامال، من خالل اجلمـع بـني قواعـد البيانـات القطاعيـة علـى كـل مـن الـصعيد العـاملي                        
 .واإلقليمي والوطين

 
  ٣٩/١١٢ 
 املعايري املشتركة املفتوحة لتبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية وتقامسها  

 :إن اللجنة اإلحصائية 
 )١٢(رير عـن مبـادرة تبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة اإلحـصائية              رحبت بالتق  )أ( 

ــادل        ــادرة ترمــي إىل تب ــرأس مب ــة يف ت ــدهتا اجلهــات الراعي ــادة الــيت أب وأقــرت مــع التقــدير بالقي
 البيانات بشكل أكثر كفاءة على املستويني الوطين والدويل؛

حـصائية بوصـفها    أقرت ودعمت مبادرة تبادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة اإل           )ب( 
املعيار املفضل لتبادل وتقاسم البيانات والبيانات الفوقية، وطلبت من اجلهـات الراعيـة مواصـلة               
ــة        ــة والدولي ــق املنظمــات اإلحــصائية الوطني ــى تطبي ــادرة وشــجعت عل ــق باملب ــها فيمــا يتعل عمل

 للمبادرة بشكل أوسع؛
ــة والدو     )ج(  ــز إشــراك الوكــاالت الوطني ــى ضــرورة تعزي ــذه  شــددت عل ــة يف ه لي

املبادرة من خالل إتاحة الفرص أمامهـا للتعـاون مـع املنظمـات الراعيـة بغـرض التـأثري يف رسـم                      
القرارات فيها ويف إدارهتا لكي تفـي باحتياجـات الوكـاالت الوطنيـة وال سـيما يف جمـال وضـع                

وجيـب أن يكـون ذلـك مكمـال للنـشاط الـذي جيـري تنفيـذه مـع                   . مفاهيم شاملة لعـدة ميـادين     
 جنة من أجل تنسيق األنشطة اإلحصائية ومع الطائفة الواسعة من مؤسساهتا الدولية؛الل

__________ 
 )١٢( E/CN.3/2008/13. 
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ــة، مــن خــالل تنظــيم احللقــات          )د(  شــددت علــى أمهيــة بنــاء القــدرات والتوعي
الدراسية وحلقات العمل، وإعداد الكتيبـات واألدلـة، وتـوفري اإلرشـادات الالزمـة للتنفيـذ مـن                  

 التقنية؛خالل تقدمي املساعدة التدريبية و
رحبــت بإتاحــة املوقــع الــشبكي احملــسن املخــصص لتبــادل البيانــات والبيانــات   )هـ( 

الفوقيــة اإلحــصائية بوصــفه مركــزا للمعلومــات عــن معــايري تبــادل البيانــات والبيانــات الفوقيــة   
اإلحصائية، واملبادئ التوجيهية الشاملة لعدة ميادين، واألنشطة املنفـذة يف جمـاالت التخـصص،       

ت التنفيــذ، واألدوات واملناســبات، مبــا يف ذلــك إتاحــة فــرص إلبــداء تعليقــات وتبــادل  وعمليــا
املعلومات حول التطورات يف جمال تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية علـى املـستويني    

 الوطين والدويل؛
طلبــت مــن اجلهــات الراعيــة للمبــادرة والبيانــات الفوقيــة اإلحــصائية مواصــلة    )و( 
 الرامـي إىل تعزيـز تطـوير أدوات وبراجميـات وإتاحتـها جمانـا إلفـادة الـنظم اإلحـصائية يف            عملها

 عملية تبادل البيانات والبيانات الفوقية؛
أحاطـت علمــا بقائمــة التطبيقــات واملـشاريع علــى املــستويني الــوطين والــدويل    )ز( 

 .يار هلااليت تتخذ مبادرة تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية كمع
 

  ٣٩/١١٣ 
 تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف أفريقيا  

 :إن اللجنة اإلحصائية 
وأعربـت عـن رضـاها عـن إعـادة          )١٣(رحبت بتقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيـا      )أ( 

إنشاء مركـز تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية داخـل اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا مـع إنـشاء املركـز                       
 األفريقي لإلحصاءات؛

أيــدت التوصــيات املقترحــة اهلادفــة إىل التــصدي للتحــديات الــيت تواجــه نظــم   )ب( 
  من التقرير؛٢٥اإلحصاءات الوطنية األفريقية حسب ما ورد يف الفقرة 

هنأت املنطقة األفريقية على إنـشاء أول جلنـة إحـصائية ألفريقيـا، وأقـرت بـأن                  )ج( 
  القارة؛تلك اللجنة متثل الكيان احملوري للنظام اإلحصائي يف

__________ 
 )١٣( E/CN.3/2008/14. 
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ــشاء خمتلــف املؤســسات       )د(  ــا، باإلضــافة إىل إن ــشاكل وحلوهل أشــارت إىل أن امل
 املعنية بالتنسيق اإلحصائي يف أفريقيا، متثل دروسا مهمة للمناطق األخرى يف العامل؛

أهابت بالبلـدان األفريقيـة تكثيـف جهودهـا مـن أجـل تطـوير قـدراهتا الوطنيـة                   )هـ( 
 ة ويف حينها دعما جلهودها اإلمنائية؛بغية إصدار إحصاءات موثوق

أشارت مـع التقـدير إىل تقـدمي خمتلـف الوكـاالت والـشركاء يف التنميـة دعمـا                   )و( 
تقنيا وماليا من أجل بناء القدرات اإلحصائية يف املنطقـة األفريقيـة، وحثـت الوكـاالت الدوليـة               

 .ائية يف أفريقياوجمتمع املاحنني على تعزيز ما يقدمونه من دعم إىل التنمية اإلحص
 

  ٣٩/١١٤ 
 املؤشرات اإلمنائية  

 :إن اللجنة اإلحصائية 
ــة      )أ(  ــداف اإلمنائيـ ــد األهـ ــرات رصـ ــن مؤشـ ــام عـ ــر األمـــني العـ ــرت يف تقريـ نظـ
ــة ــني الوكــاالت واخلــرباء املعــين        )١٤(لأللفي ــشترك ب ــق امل ــذهلا الفري ــيت ب ــى اجلهــود ال  وأثنــت عل

فيـــذ بعـــض التوصـــيات الـــواردة يف قـــرار اجمللـــس  مبؤشـــرات األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة يف تن 
  ويف إشراك عدد متزايد من الدول األعضاء يف مداوالته؛٢٠٠٦/٦االقتصادي واالجتماعي 

 من التقرير املعد عن مداوالت الفريق املشترك بـني          ١٩أحاطت علما بالفقرة     )ب( 
 الوكاالت واخلرباء وبالتوصيات بشأن كيفية املضي قدما؛

علما أيضا بالشواغل اجلدية اليت أعربت عنها عـدة دول أعـضاء إزاء             أحاطت   )ج( 
 نوعية قياس املؤشرات وطلبت إعداد تقرير مستكمل لتقدميه إىل اللجنة يف دورهتا القادمة؛

 بشأن بنـاء  ٢٠٠٦/٦أكدت جمددا على قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي        )د( 
 يت توليها اللجنة لتنفيذ القرار تنفيذا تاما؛القدرات اإلحصائية، وكررت األمهية الكربى ال

طلبت من الفريق املشترك بني الوكاالت واخلرباء إيـالء اهتمـام أكـرب باحلاجـة           )هـ( 
 إىل حتسني قدرات البلدان على وضع املؤشرات؛

طلبت أيـضا مـن الفريـق املـشترك بـني الوكـاالت واخلـرباء أن يـضع توصـيات               )و( 
قدرات اإلحصائية لدى البلـدان، وأن يقـدمها إىل اللجنـة اإلحـصائية           بشأن كيفية حتسني بناء ال    

 يف دورهتا األربعني؛
__________ 

 )١٤( E/CN.3/2008/29 و Corr.1. 
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ــات         )ز(  ــع اهليئ ــن مجي ــني الوكــاالت واخلــرباء، وم ــشترك ب ــق امل ــن الفري ــت م طلب
ــة       ــة لأللفي ــادة حتــسني مؤشــرات مجيــع األهــداف اإلمنائي املــشاركة بــذل املزيــد مــن اجلهــود لزي

 ة وتقنية؛باستخدام وسائل حتسني منهجي
رحبت بالتقييم املعـين مبـدى تـوافر البيانـات عـن مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة                   )ح( 

لأللفية، بالصورة اليت يـرد هبـا سـنويا يف التقريـر، وطلبـت مـن الفريـق أن يقـدم إىل اللجنـة، يف                         
 دورهتا األربعني، تقريرا عن التحليل املتعمق ملـدى تـوافر البيانـات، ويف حـدود املـستطاع، عـن         
التضارب فيما بني جمموعـات البيانـات الوطنيـة وجمموعـات البيانـات الدوليـة بـشأن مؤشـرات                   

 األهداف اإلمنائية لأللفية؛
أقرت باحلاجة امللحة إىل مساعدة البلدان على رصد مجيـع األهـداف اإلمنائيـة               )ط( 

، مبــا يف ذلــك املتفـق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، ودعــت مجيــع الــشركاء 
اللجان اإلقليمية، ووكاالت األمم املتحدة ومجيع الوكاالت الدولية إىل مـساعدة البلـدان علـى               
ــدعم           ــادة ال ــسهيل زي ــا، وت ــدان وأولوياهت ــات البل ــا طلب ــي متام ــة تراع ــوير إحــصاءاهتا بطريق تط

 .هلا املايل
 

  ٣٩/١١٥ 
 إحصاءات الصحة  

األمانـات املعـين    فريـق العامـل املـشترك بـني          علمـاً بتقريـر ال      اإلحـصائية  أحاطت اللجنـة   
ــصحة بإحــصاءات  ــذلك بــ ، )١٥(ال ــن االتقريرالوك ــد   ع ــذي عق ــاع ال ــقجتم ــانون ه الفري  يف ك

، وأعربـت عـن دعمهـا للعمـل اجلـاري           معلومات أساسية  كوثيقة   املقدم ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
 .لعمللوضع إطار اقتراح لتحسني تنسيق إحصاءات الصحة و

 
  ٣٩/١١٦ 
 شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة : سائل الربناجميةامل  

 علماً بالتقرير الشفوي املقدم مـن مـدير شـعبة اإلحـصاءات              اإلحصائية أحاطت اللجنة  
؛ وقامــت علــى األخــص يف األمــم املتحــدة عــن األنــشطة واخلطــط واألولويــات احلاليــة للــشعبة 

 :يلي مبا
 ٢٠١١-٢٠١٠ح لفتـرة الـسنتني      أحاطت علمـاً باإلطـار االسـتراتيجي املقتـر         )أ( 

 ؛  جرى تعميمها ورقة معلومات أساسية غري رمسيةتضمنالذي 
__________ 

 )١٥( E/CN.3/2008/15. 
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، على تـشكيل فريـق ألصـدقاء    ٦٢/١٣٣وافقت، امتثاالً لقرار اجلمعية العامة      )ب( 
الرئيس يتوىل إجراء استعراض تقين متعمق للمؤشرات املقترحـة لقيـاس حجـم العنـف املمـارس                 

 . األربعنيهتادوريف للجنة اريق تقدمي تقرير إىل ضد املرأة وطلبت إىل الف
العمـل  يف  املـضي قـدماً      اإلحصاءات يف األمم املتحدة    أشارت إىل اعتزام شعبة    )ج( 

 هتــادوريف للجنــة  ا وأصــرت علــى أن أي مقتــرح يقــدم إىل ،املتعلــق باإلحــصاءات االجتماعيــة 
 باختصاصات حمـددة  يكون مدعما   ينبغي أن    اجملال   ذلك تشكيل فريق مدينة يف      من أجل املقبلة  

 . لذلك الفريق
 

  ٣٩/١١٧ 
 وثائق نظرت فيها اللجنة اإلحصائية يف دورهتا التاسعة والثالثني  

أحاطت اللجنة اإلحصائية علماً بالتقارير التالية اليت كانت معروضـة عليهـا يف دورهتـا                
 :التاسعة والثالثني

 ؛)١٦(اكنتعدادات السكان واملستقرير األمني العام عن 

املائــدة املــستديرة املعــين بــأطر استقــصاءات اجتمــاع تقريــر ا مــني العــام حييــل هبــمــذكرة مــن األ
 ؛)١٧(األعمال التجارية

تقرير فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بإحـصاءات            حييل هبا    العام   األمنيمذكرة من   
 ؛)١٨(لبضائعيف االتجارة الدولية 

ا تقرير فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بإحـصاءات             ل هب مذكرة من األمني العام حيي    
 ؛)١٩(التجارة الدولية يف اخلدمات

 ؛ )٢٠(ا تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعارمذكرة من األمني العام حييل هب

__________ 
 )١٦( E/CN.3/2008/16. 
 )١٧( E/CN.3/2008/17. 
 )١٨( E/CN.3/2008/18. 
 )١٩( E/CN.3/2008/19. 
 )٢٠( E/CN.3/2008/20. 
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ا تقريـراً أعدتـه مديريـة العلـم والتكنولوجيـا والـصناعة التابعـة                هبـ  مذكرة من األمـني العـام حييـل       
ومنظمــة األمــم ،  ومعهــد اليونــسكو لإلحــصاء،ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي

 ؛)٢١(املتحدة للتربية والعلم والثقافة
 ؛)٢٢(مسيا تقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرهبمذكرة من األمني العام حييل 
ا تقريـر فريـق واي املعـين باإلحـصاءات املتعلقـة بالتنميـة الريفيـة               هبمذكرة من األمني العام حييل      

 ؛)٢٣(ودخل األسر املعيشية يف جمال الزراعة
ا تقريـــر الفريـــق العامـــل املـــشترك بـــني األمانـــات املعـــين  هبـــمـــذكرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل  

 ؛)٢٤(البيئة بإحصاءات
 ؛)٢٥( االقتصادية-ا تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية هبام حييل مذكرة من األمني الع

 ؛)٢٦(تقرير األمني العام عن أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية

ا التقرير املتعلق ببناء القدرات اإلحصائية الصادر عـن الـشراكة           مذكرة األمني العام اليت حييل هب     
 ؛)٢٧(مية يف القرن احلادي والعشرينتنيف تسخري اإلحصاءات ألغراض ال

 ؛)٢٨(عمل الدوليةا تقرير منظمة الهبمذكرة من األمني العام حييل 
مــذكرة مــن األمــني العــام عــن مقــررات اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي املتعلقــة بالــسياسات   

 ؛)٢٩(واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية
هتا جلنة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية عـن     مذكرة معلومات أعد حييل هبا   مذكرة من األمني العام     

 ؛)٣٠(نظمة لألنشطة اإلحصائية الدوليةتنفيذ املبادئ امل
 

__________ 
 )٢١( E/CN.3/2008/21. 
 )٢٢( E/CN.3/2008/22. 
 )٢٣( E/CN.3/2008/23. 
 )٢٤( E/CN.3/2008/24. 
 )٢٥( E/CN.3/2008/25. 
 )٢٦( E/CN.3/2008/26. 
 )٢٧( E/CN.3/2008/27. 
 )٢٨( E/CN.3/2008/28. 
 )٢٩( E/CN.3/2008/30 
 )٣٠( E/CN.3/2008/31 
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 الفصل الثاين
 البت فيهابنود للمناقشة و  

   
 إحصاءات العمالة: استعراض الربامج - ألف 

ــة يف البنـــد   - ١ ــسابعة   ) أ( ٣نظـــرت اللجنـ ــا يف جلـــستيها األوىل والـ مـــن جـــدول أعماهلـ
 ى اللجنـة يف جلـستها األوىل      وكان معروضاً عل  . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٩  و ٢٦ني يف   املعقودت

طانيـا  ا تقرير مكتب اإلحصاءات الوطنيـة للمملكـة املتحـدة لربي          هبمذكرة من األمني العام حييل      
 ).E/CN.3/2008/2( الشمالية عن إحصاءات العمل العظمى وأيرلندا

ــودة يف   - ٢ ــستها األوىل املعقـ ــ٢٦ويف جلـ ــر، /باط شـ ــدة    فربايـ ــة املتحـ ــل اململكـ ــدم ممثـ قـ
 .استهاللياً بياناً
 واليابـان وكنـدا، وكـذلك       ا وهولنـد  افنلنـد كـل مـن     بيان ممثـل    ب أدىلويف اجللسة ذاهتا،     - ٣

مــن غانــا وأســتراليا ونيوزيلنــدا وســورينام وإســبانيا وكوبــا والكــامريون   عــن كــل راقــباملمــن 
 . فلسطني ببيانكما أدىل مراقب. واألردن واملغرب واهلند

التعـاون  من اجلماعـة األوروبيـة ومنظمـة        عن كل    املراقب    ببيان ، أدىل ذاهتاويف اجللسة    - ٤
اللجنـة  مـن منظمـة العمـل الدوليـة و      ببيـان ممثـل كـل       كمـا أدىل    . والتنمية يف امليدان االقتـصادي    

 . االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 . يف األمم املتحدة مالحظات ختاميةءاتشعبة اإلحصا، قدم مدير األوىلويف اجللسة  - ٥

 
  اللجنةالذي اختذتهجراء اإل  

، فربايـــر/ شـــباط٢٩ يف جلـــستها الـــسابعة املعقـــودة يف ،كـــان معروضـــاً علـــى اللجنـــة - ٦
ــة ــد        ورق ــة يف إطــار البن ــرر لتعتمــده اللجن ــشروع مق ــضمن م ــرر تت ــن املق ــة م ــن ) أ (٣مقدم م
 .أعماهلا جدول

انظـر الفـصل األول، الفـرع بـاء،         (ويف اجللسة ذاهتا، اعتمـدت اللجنـة مـشروع املقـرر             - ٧
 ).٣٩/١٠١املقرر 
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 إحصاءات التعليم - باء 
مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها األوىل والــسابعة     ) ب( ٣نظــرت اللجنــة يف البنــد    - ٨

  جلـستها األوىل   ى اللجنـة يف   وكان معروضاً عل  . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٩  و ٢٦املعقودتني يف   
 ).E/CN.3/2008/3(املعنية بإحصاءات التعليم ا تقرير فرقة العمل هبمذكرة األمني العام حييل 

فربايــر، أدىل ممثــل منظمــة التربيــة والعلــم   / شــباط٢٦ويف اجللــسة األوىل، املعقــودة يف  - ٩
 ممثـل كـل مـن كنـدا      ببيـان ويف اجللسة األوىل أيـضاً، أدىل . ببيان استهاليل) اليونسكو(والثقافة  
 .مراقب فلسطني ببيانكما أدىل .  عن كل من أستراليا وكوبا، وكذلك املراقبواليابان

 .ويف اجللسة ذاهتا، قدم مدير شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة مالحظات ختامية - ١٠
 

  اللجنةالذي اختذتهجراء اإل  
فربايـــر، /باط شـــ٢٩قـــودة يف كـــان معروضـــاً علـــى اللجنـــة، يف جلـــستها الـــسابعة املع - ١١
مــن ) ب( ٣مقدمــة مــن املقــرر تتــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد     ورقــة

 .جدول أعماهلا
اعتمـدت اللجنـة مـشروع املقـرر     ،  ممثـل كنـدا  أدىل بـه بيـان   وعقـب   ويف اجللسة ذاهتـا،      - ١٢

 ).٣٩/١٠٢انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر (
 

 قارنات الدوليةبرنامج امل - جيم 
مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها الثانيــة والــسابعة      ) ج( ٣نظــرت اللجنــة يف البنــد    - ١٣

ى اللجنـة يف جلـستها الثانيـة        وكان معروضاً عل  . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٩  و ٢٦املعقودتني يف   
بع للبنـك   املكتب العـاملي لربنـامج املقارنـات الدوليـة التـا          ا تقرير   مذكرة من األمني العام حييل هب     

ــدويل  ــل هبــ   ومــذكرة مــن األمــني  ،)E/CN.3/2008/33(ال : ا تقريــر أصــدقاء الــرئيس   العــام حيي
 ).E/CN.3/2008/4(استعراض برنامج املقارنات الدولية 

 البنــك الــدويل  كــل مــنفربايــر، أدىل ممثــل/ شــباط٢٦ويف اجللــسة الثانيــة املعقــودة يف  - ١٤
 .والنرويج ببيان استهاليل

 والــصني واليابــان وجنــوب ا كــل مــن كنــدا وفنلنــدسة ذاهتــا، أدىل ببيــان ممثــل اجللــويف - ١٥
األمريكيــة  والواليــات املتحــدة  لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية أفريقيــا واململكــة املتحــدة

 مــن اهلنــد  عــن كــل وبــيالروس، وكــذلك املراقــباوفرنــسا واالحتــاد الروســي ولبنــان وهنغاريــ
ــاو ــلوفينيا وســـ الكـ ــر ومن مريون وسـ ــدا والنيجـ ــرب    ورينام وأوغنـ ــا واملغـ ــابون وغانـ ــا وغـ غوليـ

 .ديفوار ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية والسنغال وأستراليا وجزر البهاما وكوبا وكوت
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منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان      مـن   املراقب عـن كـل    ، أدىل ببيان  ذاهتاويف اجللسة    - ١٦
ــة و،االقتــصادي  ، ومــصرف التنميــة اآلســيوي ،رف التنميــة األفريقــيمــص و،اجلماعــة األوروبي

 .واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ،صندوق النقد الدويلمن   كلوممثل
 .، قدم مدير شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة مالحظات ختاميةالثانيةويف اجللسة  - ١٧

 
  اللجنةالذي اختذتهجراء اإل  

، فربايـــر/ شـــباط٢٩ يف جلـــستها الـــسابعة املعقـــودة يف ،نـــةكـــان معروضـــاً علـــى اللج - ١٨
ــة يف إطــار البنــد  مقدمــة مــن املقــرر تتــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده الل    ورقــة مــن ) ج (٣جن
 .أعماهلا جدول
 فرنــسا وكنــدا وجنــوب أفريقيــا  كــل مــنممثــلبيــان  بوبعــد أن أدىلويف اجللــسة ذاهتــا،  - ١٩

 اعتمــدت اللجنــة ،نيجــر وجــزر البــهاماالطني و مــن ســورينام واهلنــد وفلــس  عــن كــلواملراقــب
 ).٣٩/١٠٣انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر (مشروع املقرر 

 
 احلسابات القومية - دال 

من جدول أعماهلـا يف جلـساهتا الثانيـة والثالثـة والـسابعة        ) د( ٣نظرت اللجنة يف البند      - ٢٠
 معروضـاً علـى اللجنـة يف جلـستيها     وكـان . ٢٠٠٨فرباير /ط شبا٢٩  و ٢٧  و ٢٦املعقودة يف   

الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات      ا تقريـر  هبـ مـذكرة مـن األمـني العـام حييـل        الثانية والثالثـة    
 ).E/CN.3/2008/5(املعين باحلسابات القومية 

 فـــرعرئـــيس كـــل مـــن  فربايـــر، أدىل / شـــباط٢٦ويف اجللـــسة الثانيـــة املعقـــودة يف    - ٢١
 وممثـل صـندوق النقـد       التابع إلدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة       ،  اإلحصاءات االقتصادية 
 . الدويل ببيان استهاليل

ــسة ذاهتــا  - ٢٢ ــضا، يف اجلل ــا واالحتــاد الروســي     أي ــسا وأملاني ــل كــل مــن فرن ــان ممث ، أدىل ببي
 .ن كوت ديفوارعواملراقب 

 الواليـات    كـل مـن    ثـل فربايـر، أدىل ببيـان مم     / شـباط  ٢٧ويف اجللسة الثالثـة املعقـودة يف         - ٢٣
 .  من الفلبني وإندونيسيا والربازيل وماليزيا واألردن عن كل املراقب، وكذلكاملتحدة واليابان

، وصـندوق    من اجلماعـة األوروبيـة      عن كل  املراقبببيان  ويف اجللسة ذاهتا، أدىل أيضاً       - ٢٤
 .ادئاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلممثل و، النقد الدويل
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ــسة  - ٢٥ ــضا ويف اجللــ ــا أيــ ــعبة اإل  ذاهتــ ــدير شــ ــدم مــ ــدة   ، قــ ــم املتحــ ــصاءات يف األمــ حــ
 .ختامية مالحظات

 
  اللجنةالذي اختذتهجراء اإل  

، فربايـــر/ شـــباط٢٩ يف جلـــستها الـــسابعة املعقـــودة يف ،كـــان معروضـــاً علـــى اللجنـــة - ٢٦
ــة ــة يف إطــار      ورق ــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده اللجن ــرر تت ــة مــن املق ــد مقدم مــن ) د (٣ البن
 .أعماهلا جدول
 اعتمـدت   ، ممثـل كـل مـن أملانيـا وفرنـسا ولبنـان            ببيـان أدىل  وبعد أن   ويف اجللسة ذاهتا،     - ٢٧

 الفـــصل األول، الفـــرع بـــاء، انظـــر(اللجنـــة مـــشروع املقـــرر بـــصيغته املعدلـــة أثنـــاء املناقـــشة  
 ). ٣٩/١٠٤ املقرر

 
 تكاملةاملقتصادية االحصاءات اإل - هاء 

ــ - ٢٨ ــد  نظ ــة يف البن ـــ( ٣رت اللجن ــسابعة     ) ه ــة وال ــستيها الثالث ــا يف جل ــن جــدول أعماهل م
 ى اللجنـة يف جلـستها الثالثـة       وكان معروضاً عل  . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٩  و ٢٧املعقودتني يف   

 باإلحصاءات االقتصادية املتكاملـة     أصدقاء الرئيس املعين  ا تقرير   هبمذكرة من األمني العام حييل      
)E/CN.3/2008/6.( 

ــة  - ٢٩ ــسة الثالثـ ــودة يف ،ويف اجللـ ــباط٢٧ املعقـ ــر، / شـ ــب أدىلفربايـ ــ املراقـ ــسرا عـ ن سويـ
 .استهاليل بيانب

 كل من اململكـة املتحـدة وفنلنـدا وكنـدا واملكـسيك              اجللسة ذاهتا، أدىل ببيان ممثل     ويف - ٣٠
 . رب من مصر والنيجر وماليزيا واملغوكذلك املراقب عن كلوجامايكا والواليات املتحدة، 

ــسة  - ٣١ ــاويف اجلل ــضاً، أدىلذاهت ــان أي ــة     املراقــب  ببي ــل منظم ــة وممث عــن اجلماعــة األوروبي
 .الدولية العمل
 .، قدم مدير شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة مالحظات ختاميةالثالثةويف اجللسة  - ٣٢
 

  اللجنةالذي اختذتهجراء اإل  
 ورقـة  ،فربايـر / شـباط ٢٩بعة املعقـودة يف   يف جلـستها الـسا  ،كان معروضاً على اللجنـة    - ٣٣

 .من جدول أعماهلا) هـ( ٣مقدمة من املقرر تتضمن مشروع مقرر لتعتمده يف إطار البند 
انظـر الفـصل األول، الفـرع بـاء،         (ويف اجللسة ذاهتا، اعتمـدت اللجنـة مـشروع املقـرر             - ٣٤

 ).٣٩/١٠٥املقرر 
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 إحصاءات السياحة - واو 
مـــن جـــدول أعماهلـــا يف اجللـــستني الثالثـــة والـــسابعة ) و (٣لبنـــد نظـــرت اللجنـــة يف ا - ٣٥

 وكان معروضاً على اللجنـة يف جلـستها الثالثـة         . ٢٠٠٨فرباير  /اط شب ٢٩  و ٢٧املعقودتني يف   
 ).E/CN.3/2008/7(التقرير املشترك املقدم من األمني العام ومنظمة السياحة العاملية 

لــسياحة العامليــة افربايــر، أدىل ممثــل منظمــة / شــباط٢٧ويف اجللــسة الثالثــة املعقــودة يف  - ٣٦
 .ببيان استهاليل

 وكندا واملكـسيك، وكـذلك      ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيان ممثل كل من عمان والصني          - ٣٧
.  اهلند ونيوزيلنـدا والفلـبني وإيطاليـا وسـانت لوسـيا وكوبـا وجـزر البـهاما                  كل من  ناملراقب ع 

 .كما أدىل مراقب فلسطني ببيان
ــسة  - ٣٨ ــاويف اجللــ ــعبة اإل   ذاهتــ ــدير شــ ــدم مــ ــضاً، قــ ــدة    أيــ ــم املتحــ ــصاءات يف األمــ حــ

 .ختامية مالحظات
 

  اللجنةالذي اختذتهجراء اإل  
، فربايـــر/ شـــباط٢٩ يف جلـــستها الـــسابعة املعقـــودة يف ،كـــان معروضـــاً علـــى اللجنـــة - ٣٩
ــة ــد      ورق ــة يف إطــار البن ــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده اللجن مــن ) و( ٣ مقدمــة مــن املقــرر تت
 .أعماهلا جدول
 اعتمدت اللجنة مـشروع     ،ن السنغال ععقب بيان أدىل به املراقب      وويف اجللسة ذاهتا،     - ٤٠

 ).٣٩/١٠٦انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر (املقرر بصيغته املعدلة أثناء املناقشة 
 

 إحصاءات جتارة التوزيع - زاي 
ل أعماهلـــا يف جلـــستيها الثالثـــة والـــسابعة مـــن جـــدو) ز (٣نظـــرت اللجنـــة يف البنـــد  - ٤١

 وكان معروضاً على اللجنـة يف جلـستها الثالثـة         . ٢٠٠٨فرباير  /ط شبا ٢٩  و ٢٧املعقودتني يف   
 ).E/CN.3/2008/8(إحصاءات جتارة التوزيع تقرير األمني العام عن 

، لتجـارة فرع إحـصاءات ا فرباير، أدىل رئيس / شباط٢٧ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف       - ٤٢
 . ببيان استهاليلالتابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

ملتحـدة   اليابـان وكنـدا وفرنـسا والواليـات ا          كـل مـن    ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيان ممثل      - ٤٣
 .ن اجلماعة األوروبيةكما أدىل ببيان املراقب ع. لفلبنين اوبيالروس، وكذلك املراقب ع
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ــة  - ٤٤ ــسة الثالثــ ــعبة اإل  ويف اجللــ ــدير شــ ــدم مــ ــضاً، قــ ــدة   أيــ ــم املتحــ ــصاءات يف األمــ حــ
 .ختامية مالحظات

 
  اللجنةالذي اختذتهجراء اإل  

، فربايـــر/ شـــباط٢٩ يف جلـــستها الـــسابعة املعقـــودة يف ،كـــان معروضـــاً علـــى اللجنـــة - ٤٥
ــة ــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده الل     ورق ــة مــن املقــرر تت ــد  مقدم ــة يف إطــار البن مــن ) ز (٣جن
 .اأعماهل جدول
ــصيغ      - ٤٦ ــرر ب ــشروع املق ــة م ــا، اعتمــدت اللجن ــسة ذاهت ــشة   ويف اجلل ــاء املناق ــة أثن ته املعدل

 ).٣٩/١٠٧الفصل األول، الفرع باء، املقرر  انظر(
 

 صناعيةالحصاءات اإل - حاء 
مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها الثالثــة والــسابعة      ) ح( ٣نظــرت اللجنــة يف البنــد    - ٤٧

 ى اللجنـة يف جلـستها الثالثـة       وكان معروضاً عل  . ٢٠٠٨فرباير  /باط ش ٢٩  و ٢٧املعقودتني يف   
 ).E/CN.3/2008/9(اإلحصاءات الصناعية تقرير األمني العام عن 

 رئـــيس فـــرع اإلحـــصاءات فربايـــر، أدىل/ شـــباط٢٧ويف اجللـــسة الثالثـــة املعقـــودة يف  - ٤٨
 .ستهاليلببيان ااالقتصادية، التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 

  لبنـان واليابـان واالحتـاد الروسـي واملراقـب           ممثـل كـل مـن      ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيان     - ٤٩
 . من أستراليا ومجهورية كوريا وشيلي وبريوعن كل

ن اجلماعة األوروبيـة وممثـل منظمـة األمـم          ع املراقب   ذاهتا أيضاً، أدىل ببيان   ويف اجللسة    - ٥٠
 .)ونيدوالي (املتحدة للتنمية الصناعية

 .، قدم مدير شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة مالحظات ختاميةالثالثةويف اجللسة  - ٥١
 

  اللجنةالذي اختذتهجراء اإل  
، فربايـــر/ شـــباط٢٩ يف جلـــستها الـــسابعة املعقـــودة يف ،كـــان معروضـــاً علـــى اللجنـــة - ٥٢
مــن ) ح (٣البنــد لجنــة يف إطــار مقدمــة مــن املقــرر تتــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده ال    ورقــة
 .أعماهلا جدول
 اعتمـدت   اليونيـدو، فرنـسا ومنظمـة     كل من    أدىل به ممثل     وبعد بيان ويف اجللسة ذاهتا،     - ٥٣

 الفـــصل األول، الفـــرع بـــاء، انظـــر(اللجنـــة مـــشروع املقـــرر بـــصيغته املعدلـــة أثنـــاء املناقـــشة  
 ).٣٩/١٠٨ املقرر
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 إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع -طاء  
مـــن جـــدول أعماهلـــا، يف جلـــساهتا الثالثـــة والرابعـــة ) ط (٣رت اللجنـــة يف البنـــد نظـــ - ٥٤

وكـــان معروضـــا علـــى اللجنـــة يف . ٢٠٠٨فربايـــر / شـــباط٢٩ و ٢٧والـــسابعة، املعقـــودة يف 
جلــستيها الثالثــة والرابعــة تقريــر األمــني العــام عــن إحــصاءات التجــارة الدوليــة يف البــضائع          

)E/CN.3/2008/10.( 
فرباير، اسـتمعت اللجنـة إىل بيـان اسـتهاليل          / شباط ٢٧لسة الثالثة، املعقودة يف     ويف اجل  - ٥٥

 .من رئيس فرع اإلحصاءات التجارية، التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
فرباير، أدىل ببيان ممثل كنـدا واملراقـب عـن        / شباط ٢٧ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف       - ٥٦

 .ند وأسترالياكل من كوبا ومصر واهل
ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيان أيضا املراقـب عـن كـل مـن اجلماعـة األوروبيـة، ومنظمـة                   - ٥٧

 .التجارة العاملية، ومنظمة اجلمارك العاملية، وممثل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
حظــات ويف اجللــسة ذاهتــا أيــضا، أدىل مــدير شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة مبال  - ٥٨

 .ختامية
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
فربايـر، ورقـة   / شـباط ٢٩كان معروضا على اللجنـة، يف جلـستها الـسابعة املعقـودة يف        - ٥٩

ــار البنـــد      ــة يف إطـ ــده اللجنـ ــرر لتعتمـ ــرر، تتـــضمن مـــشروع مقـ ــة مـــن املقـ مـــن ) ط (٣مقدمـ
 .أعماهلا جدول
مـشروع   ب عـن اهلنـد، اعتمـدت اللجنـة        ويف اجللسة ذاهتا، وعقب بيـان أدىل بـه املراقـ           - ٦٠

 ).٣٩/١٠٩ انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر(املقرر بصيغته املعدلة خالل املناقشة 
 

 إحصاءات التنمية البشرية  -ياء  
ــد   - ٦١ ــة يف البن ــسابعة،    ) ي (٣نظــرت اللجن ــستيها الرابعــة وال مــن جــدول أعماهلــا يف جل

وكان معروضا على اللجنة يف جلـستها الرابعـة   . ٢٠٠٨ر  فرباي/ شباط ٢٩ و   ٢٧املعقودتني يف   
املــذكرة املقدمــة مــن األمــني العــام، الــيت ُيحيــل هبــا تقريــر مكتــب تقريــر التنميــة البــشرية التــابع  

 . (E/CN.3/2008/11)لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
مج اإلمنـائى ببيـان    فربايـر، أدىل ممثـل الربنـا      / شـباط  ٢٧ويف اجللسة الرابعـة، املعقـودة يف         - ٦٢

 . استهاليل
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ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيان ممثل كل من أملانيـا واليابـان وجنـوب أفريقيـا وجامايكـا،                   - ٦٣
وكــذلك املراقــب عــن كــل مــن الــسنغال وأســتراليا والنيجــر واألردن وبــريو وكازاخــستان          

 . يةوأدىل ببيان أيضاً املراقب عن اجلماعة األوروب. وملديف وكوبا ومنغوليا
ويف اجللــسة ذاهتــا أيــضا، أدىل مــدير شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة مبالحظــات   - ٦٤

 .ختامية
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
فربايـر، ورقـة   / شـباط ٢٩كان معروضا على اللجنـة، يف جلـستها الـسابعة املعقـودة يف        - ٦٥

مــن جــدول ) ي (٣ البنــد مقدمــة مــن املقــرر تتــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار
 . أعماهلا
انظـر الفـصل األول، الفـرع بـاء،         (ويف اجللسة ذاهتا، اعتمـدت اللجنـة مـشروع املقـرر             - ٦٦

 ). ٣٩/١١٠املقرر 
 
 مجع شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة لإلحصاءات ونشرها  -كاف  

ــد   - ٦٧ ــة يف البن ــة  ) ك (٣نظــرت اللجن ــستيها الرابع ــسابعة، مــن جــدول أعماهلــا يف جل  وال
وكان معروضا على اللجنة يف جلـستها الرابعـة   . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٩ و   ٢٧املعقودتني يف   

تقريــر األمــني العــام عــن مجــع شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة لإلحــصاءات ونــشرها          
(E/CN.3/2008/12) . 

ــودة يف   - ٦٨ ــة، املعقـ ــسة الرابعـ ــباط٢٧ويف اجللـ ــرع اخلـــ / شـ ــر، أدىل رئـــيس فـ دمات فربايـ
 .اإلحصائية، التابع إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ببيان استهاليل

ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيان ممثل كل من هولندا والـصني واململكـة املتحـدة وهنغاريـا                  - ٦٩
 . وجامايكا وكندا، وكذلك املراقب عن سورينام

ت يف األمــم املتحــدة مبالحظــات ويف اجللــسة ذاهتــا أيــضاً، أدىل مــدير شــعبة اإلحــصاءا - ٧٠
 . ختامية

 
  اختذته اللجنة ياإلجراء الذ  

فربايـر، ورقـة   / شـباط ٢٩كان معروضا على اللجنـة، يف جلـستها الـسابعة املعقـودة يف        - ٧١
مــن جــدول ) ك (٣مقدمــة مــن املقــرر تتــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد  

 . أعماهلا
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انظـر  (اعتمدت اللجنة مشروع املقرر بـصيغته املعدلـة أثنـاء املناقـشة             ويف اجللسة ذاهتا،     - ٧٢
 ). ٣٩/١١١الفصل األول، الفرع باء، املقرر 

 
 املعايري املشتركة املفتوحة لتبادل البيانات والبيانات الفوقية وتقامسها -الم  

ــد   - ٧٣ ــة يف البن ــسابع   ) ل (٣نظــرت اللجن ــة وال ــستيها الرابع ــا يف جل ة، مــن جــدول أعماهل
وكان معروضا على اللجنة يف جلـستها الرابعـة   . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٩ و   ٢٧املعقودتني يف   

املذكرة املقدمة من األمني العام، اليت ُيحيل هبا التقرير املتعلق باملعايري املشتركة املفتوحة لتبـادل               
 .(E/CN.3/2008/13)البيانات والبيانات الفوقية وتقامسها 

ــسة الر - ٧٤ ــودة يف  ويف اجللـ ــة، املعقـ ــباط٢٧ابعـ ــة   / شـ ــن اجلماعـ ــب عـ ــر، أدىل املراقـ فربايـ
 . األوروبية ببيان استهاليل

ويف اجللــسة ذاهتــا، أدىل ببيــان ممثــل كـــل مــن املكــسيك والــصني وهولنــدا وعمـــان          - ٧٥
والواليات املتحدة، وكذلك املراقب عـن كـل مـن إيطاليـا وسـانت لوسـيا والـسويد وأسـتراليا                    

 . واهلندونيوزيلندا وشيلي 
ــدان        - ٧٦ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــن منظمـ ــب عـ ــضاً، أدىل املراقـ ــا أيـ ــسة ذاهتـ ويف اجللـ

 . االقتصادي ببيان
 . ويف اجللسة ذاهتا، أدىل مدير شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة مبالحظات ختامية - ٧٧
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة   
فربايـر، ورقـة   / شـباط ٢٩ا الـسابعة املعقـودة يف   كان معروضا على اللجنـة، يف جلـسته     - ٧٨

 . من جدول أعماهلا) ل (٣من املقرر تتضمن مشروع مقرر لتعتمده اللجنة يف إطار البند 
ويف اجللسة ذاهتا، وعقب بيان أدىل به املراقب عن كل من اهلند ونيوزيلندا، اعتمـدت                - ٧٩

انظــر الفــصل األول، الفــرع بــاء، املقــرر (اللجنــة مــشروع املقــرر بــصيغته املعدلــة أثنــاء املناقــشة 
٣٩/١١٢ .( 

 التنمية اإلحصائية اإلقليمية يف أفريقيا  -ميم  
مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستها اخلامــسة، املعقــودة يف ) م (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد  - ٨٠
وكان معروضا عليها املذكرة املقدمة مـن األمـني العـام، الـيت ُيحيـل               . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨

 . (E/CN.3/2008/14)هبا تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
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ــودة يف    - ٨١ ــسة، املعق ــسة اخلام ــصادية   / شــباط٢٨ويف اجلل ــة االقت ــل اللجن ــر، أدىل ممث فرباي
 . ألفريقيا ببيان استهاليل

ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيان ممثل كل من فرنسا وكندا واليابـان وموريتانيـا، وكـذلك                 - ٨٢
وأدىل ببيــان أيــضاً . ن كــل مــن النيجــر وغانــا وأســتراليا وســورينام وتايالنــد واهلنــد املراقــب عــ

 . مراقب فلسطني
ويف اجللسة ذاهتا أيـضاً، أدىل ببيـان املراقـب عـن كـل مـن مـصرف التنميـة اإلسـالمي،                       - ٨٣

ومـــصرف التنميـــة األفريقـــي، ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي، واجلماعـــة   
 ،حتـاد الربيـدي العـاملي   ، واال والبنـك الـدويل    ،ية، وممثل كـل مـن صـندوق النقـد الـدويل           األوروب

 .ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة اليونيدو
ويف اجللسة اخلامسة أدىل رئيس اللجنة ببيان وأدىل مدير شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم                 - ٨٤

 . املتحدة مبالحظات ختامية
 

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة   
فربايـر، ورقـة   / شـباط ٢٩كان معروضا على اللجنـة، يف جلـستها الـسابعة املعقـودة يف        - ٨٥

مــن جــدول ) م (٣مقدمــة مــن املقــرر تتــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد   
 . أعماهلا
ويف اجللــسة ذاهتــا، وعقــب بيــان أدىل بــه املراقــب عــن كــل مــن ســورينام وفلــسطني،     - ٨٦

انظـر الفـصل األول، الفـرع بـاء،         (وع املقرر بصيغته املعدلة أثناء املناقـشة        اعتمدت اللجنة مشر  
 ).٣٩/١١٣املقرر 

 
 مؤشرات التنمية -نون  

مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستيها اخلامــسة والــسابعة،  ) ن (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد  - ٨٧
 .٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩ و ٢٨املعقودتني يف 

ببيـان ممثـل كـل مـن الواليـات املتحـدة وجامايكـا واليابـان             ويف اجللسة اخلامـسة، أدىل       - ٨٨
والــصني وفنلنــدا وكنــدا والــسودان وهولنــدا واململكــة املتحــدة وفرنــسا وأملانيــا وكولومبيــا          

 ٧٧ باسـم الـدول األعـضاء يف جمموعـة الــ           (أنتيغـوا وبربـودا   وموريتانيا، وكـذلك املراقـب عـن        
. ني واهلنـد والربازيـل واألردن ومـصر وسـورينام         واألرجنـت ) والصني األعضاء يف األمـم املتحـدة      

 .وأدىل ببيان أيضا املراقب عن الكرسي الرسويل
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ويف اجللسة ذاهتا أدىل الرئيس ببيـان وأدىل مـدير شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة                    - ٨٩
 . مبالحظات ختامية

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

فربايـر، ورقـة   / شـباط ٢٩الـسابعة املعقـودة يف   كان معروضا على اللجنـة، يف جلـستها      - ٩٠
مــن جــدول ) ن (٣مقدمــة مــن املقــرر تتــضمن مــشروع مقــرر لتعتمــده اللجنــة يف إطــار البنــد   

 .أعماهلا
ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيـان ممثـل كـل مـن فنلنـدا والواليـات املتحـدة، واملراقـب عـن                       - ٩١

 والـصني األعـضاء يف األمـم        ٧٧موعـة الــ     باسم الدول األعـضاء يف جم     (كل من أنتيغوا وبربودا     
ــودا   . واهلنــد) املتحــدة ــة عــن أنتيغــوا وبرب تكلمــت باســم الــدول األعــضاء يف  (وأعربــت املراقب

. عــن شــواغل إزاء نوعيــة املؤشــرات   )  والــصني األعــضاء يف األمــم املتحــدة   ٧٧جمموعــة الـــ  
ر الفـصل األول، الفـرع بـاء،    انظ(واعتمدت اللجنة مشروع املقرر بصيغته املعدلة أثناء املناقشة      

 ).٣٩/١١٤املقرر 
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 الفصل الثالث
 بنود للعلم  

   
 اإلحصاءات الصحية -ألف  

 اختذته اللجنةالذي اإلجراء   
مــن جــدول أعماهلــا يف جلــستها الــسادسة، املعقــودة يف ) أ (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد  - ١
مة من األمني العام، اليت حييل هبـا        وكان معروضا عليها املذكرة املقد    . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨

 .(E/CN.3/2008/15)تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باإلحصاءات الصحية 
، ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٢٨وأحاطــت اللجنــة علمــا يف جلــستها الــسادسة املعقــودة يف  - ٢

، وكـذلك املراقـب عـن    وعقب بيان أدىل به ممثل كل من الواليات املتحـدة األمريكيـة واليابـان        
أستراليا، وممثل كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية، بتقرير األمـني العـام عـن                 

 ).٣٩/١١٥انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر  ((E/CN.3/2008/15)اإلحصاءات الصحية 
 

 تعدادات السكان واملساكن -باء  
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

من جـدول أعماهلـا يف جلـستها الـسادسة، املعقـودة يف          ) ب (٤ اللجنة يف البند     نظرت - ٣
وكــان معروضــا عليهــا تقريــر األمــني العــام عــن تعــدادات الــسكان . ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٢٨

 ).٣٩/١١٧انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر  ((E/CN.3/2008/16)واملساكن 
 

  بأطر استقصاءات األعمال التجاريةاجتماع املائدة املستديرة املعين -جيم  
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستها الـسادسة، املعقـودة يف              ) ج (٤نظرت اللجنة يف البند      - ٤
وكان معروضا عليها املذكرة املقدمة من األمني العام، اليت حييل هبـا            . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨

 .(E/CN.3/2008/17)ة املعين بأطر استقصاءات األعمال التجارية تقرير اجتماع املائدة املستدير
فربايــر، وعقــب / شــباط٢٨وأحاطــت اللجنــة علمــا يف جلــستها الــسادسة املعقــودة يف  - ٥

بيــان أدىل بــه املراقــب عــن أســتراليا، باملــذكرة املقدمــة مــن األمــني العــام، الــيت حييــل هبــا تقريــر   
انظـر   ((E/CN.3/2008/17)ر استقصاءات األعمال التجاريـة      اجتماع املائدة املستديرة املعين بأط    
 ).٣٩/١١٧الفصل األول، الفرع باء، املقرر 
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 إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع -دال  
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستها الـسادسة، املعقـودة يف         ) د (٤نظرت اللجنـة يف البنـد        - ٦
وكان معروضا عليها املذكرة املقدمة من األمني العام، اليت حييل هبـا            . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨

تقريــر فرقــة العمــل املــشتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بإحــصاءات التجــارة الدوليــة يف البــضائع     
(E/CN.3/2008/18))  ٣٩/١١٧انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر.( 

 
 ماتإحصاءات التجارة الدولية يف اخلد -هاء  

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستها الـسادسة، املعقـودة يف              ) هـ (٤نظرت اللجنة يف البند      - ٧
وكان معروضا عليها املذكرة املقدمة من األمني العام، اليت حييل هبـا            . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨

تجــارة الدوليــة يف اخلــدمات تقريــر فرقــة العمــل املــشتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بإحــصاءات ال 
(E/CN.3/2008/19))  ٣٩/١١٧انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر.( 

 
 فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار -واو  

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستها الـسادسة، املعقـودة يف              ) و (٤نظرت اللجنة يف البنـد       - ٨
وكان معروضا عليها املذكرة املقدمة من األمني العام، اليت حييل هبـا            . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨

انظـر الفـصل األول،    ((E/CN.3/2008/20)تقرير فريق أوتـاوا املعـين باألرقـام القياسـية لألسـعار             
 ).٣٩/١١٧الفرع باء، املقرر 

 
 إحصاءات العلم والتكنولوجيا -زاي  

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستها الـسادسة، املعقـودة يف       ) ز (٤نظرت اللجنـة يف البنـد     - ٩
وكان معروضا عليها املذكرة املقدمة من األمني العام، اليت حييل هبـا            . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨

ــة ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان     ــا والـــصناعة التابعـ ــة العلـــم والتكنولوجيـ تقريـــر مديريـ
ــة    االقتــــصاد ــة والعلــــم والثقافــ ــدة للتربيــ ــة األمــــم املتحــ ــابع ملنظمــ ي ومعهــــد اإلحــــصاء التــ

(E/CN.3/2008/21))  ٣٩/١١٧انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر.( 
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 فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي -حاء  
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

ا يف جلـستها الـسادسة، املعقـودة يف         مـن جـدول أعماهلـ     ) ح (٤نظرت اللجنة يف البند      - ١٠
وكان معروضا عليها املذكرة املقدمة من األمني العام، اليت حييل هبـا            . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨

انظــر الفــصل  ((E/CN.3/2008/22)تقريــر فريــق دهلــي املعــين بإحــصاءات القطــاع غــري الرمســي   
  ).٣٩/١١٧األول، الفرع باء، املقرر 

 
 اعيةاإلحصاءات الزر -طاء  

 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  
مـن جـدول أعماهلـا يف جلـستها الـسادسة، املعقـودة يف           ) ط (٤نظرت اللجنة يف البند      - ١١
وكان معروضا عليها املذكرة املقدمة من األمني العام، اليت حييل هبـا            . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨

ة ودخـل األســر املعيـشية يف جمــال   تقريـر فريـق واي املعــين باإلحـصاءات املتعلقــة بالتنميـة الريفيــ    
 .(E/CN.3/2008/23)الزراعة 

فرباير، أدىل ببيان ممثـل كـل مـن اململكـة           / شباط ٢٨ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف       - ١٢
وأدىل ببيـان   . املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وفرنسا، عالوة على املراقب عن بريو          

 .أيضا ممثل اجلماعة األوربية
ويف اجللسة ذاهتا، أحاطت اللجنة علما باملـذكرة املقدمـة مـن األمـني العـام، الـيت حييـل                     - ١٣

هبا تقرير فريق واي املعين باإلحصاءات املتعلقة بالتنمية الريفية ودخـل األسـر املعيـشية يف جمـال                  
 ).٣٩/١١٧انظر الفصل األول، الفرع باء، املقرر  ((E/CN.3/2008/23)الزراعة 

 
  البيئةحصاءاتاإل - ياء 

  الذي اختذته اللجنةاإلجراء  
 يف املعقـودة ، الـسادسة  اجلـسته يف  امـن جـدول أعماهلـ   ) ي (٤نظرت اللجنة يف البند      - ١٤
حييـل هبـا    الـيت    العام   األمني املقدمة من    ملذكرةوكان معروضا عليها ا    .٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨

) E/CN.3/2008/24( البيئــة   بإحــصاءاتاألمانــات املعــين تقريــر الفريــق العامــل املــشترك بــني     
 ).٣٩/١١٧ املقرر ، الفرع باء،األولالفصل  نظرا(
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 ئية البياحملاسبة -اف ك 
  الذي اختذته اللجنةاإلجراء  

 يف  املعقـودة ،  الـسادسة  ا يف جلـسته   امـن جـدول أعماهلـ     ) ك (٤نظرت اللجنة يف البند      - ١٥
حييـل هبـا    الـيت    العام   األمني املقدمة من    كرةاملذوكان معروضا عليها    . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨

ــة    ــة اخلــرباء املعني ــر جلن ــة  البيباحملاســبةتقري ــصادية -ئي نظــر الفــصل  ا() E/CN.3/2008/25 (االقت
 ).٣٩/١١٧، الفرع باء، املقرر األول

 
 هاوتكاملائية حصتنسيق الربامج اإل - الم 

  الذي اختذته اللجنةاإلجراء  
 يف املعقـودة ، الـسادسة  ا يف جلـسته امـن جـدول أعماهلـ    ) ل (٤نـد   نظرت اللجنة يف الب    - ١٦
 العـام عـن     األمنيتقرير  ) أ: (وكان معروضا عليها الوثيقتان التاليتان     .٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨

 املقدمـة مـن األمـني     ذكرة  املـ  )ب(؛  )E/CN.3/2008/26(ئية  حصا اإل ةنشط جلنة تنسيق األ   أعمال
كة يف تـسخري اإلحـصاءات ألغـراض التنميـة يف القـرن احلـادي                الـشرا   حييل هبـا تقريـر      اليت العام

 ). ٣٩/١١٧، الفرع باء، املقرر األولنظر الفصل ا() E/CN.3/2008/27( والعشرين
 

 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية -ميم  
  الذي اختذته اللجنةاإلجراء  

 يف  املعقـودة ،  الـسادسة  الـسته  يف ج  امـن جـدول أعماهلـ     ) م (٤نظرت اللجنـة يف البنـد        - ١٧
 حييـل هبـا      الـيت   العام املقدمة من األمني  ذكرة  املوكان معروضا عليها    . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨

 ).E/CN.3/2008/28(تقرير منظمة العمل الدولية 
 بـه ممثـل منظمـة    أدىلبيان عقب وفرباير، / شباط ٢٨ يف   املعقودة،  السادسةويف اجللسة    - ١٨

 العـام الـيت حييـل هبـا تقريـر           املقدمـة مـن األمـني      ةذكراملـ اللجنـة علمـا ب    طـت   أحاالعمل الدوليـة،    
 ).٣٩/١١٧، الفرع باء، املقرر األولنظر الفصل ا) (E/CN.3/2008/28(العمل الدولية منظمة 

 
 املتعلقة بالسياساتاجمللس االقتصادي واالجتماعي مقررات متابعة  - نون 

  الذي اختذته اللجنةاإلجراء  
 يف  املعقـودة ،  الـسادسة  ا يف جلـسته   امـن جـدول أعماهلـ     ) ن (٤رت اللجنة يف البنـد      نظ - ١٩
ــر / شــباط٢٨ ــشأن  العــام املقدمــة مــن األمــني  ةذكراملــوكــان معروضــا عليهــا  . ٢٠٠٨فرباي ب
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 اإلحـصائية  مقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات واملتصلة بعمل اللجنـة         
)E/CN.3/2008/30 ()٣٩/١١٧، الفرع باء، املقرر األولالفصل نظر ا.( 

 
 املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية - سني 

  الذي اختذته اللجنةاإلجراء  
 يف  املعقـودة ،  الـسادسة  ا يف جلـسته   امن جـدول أعماهلـ    ) س (٤نظرت اللجنة يف البند      - ٢٠
املبـادئ  بشأن   العام   األمنياملقدمة من    ةذكراملوكان معروضا عليها     .٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨

ــة   ــشطة اإلحــصائية الدولي ــاء،  األولنظــر الفــصل  ا() E/CN.3/2008/31 (املنظمــة لألن ، الفــرع ب
 ).٣٩/١١٧املقرر 
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 الفصل الرابع
 )األمم املتحدةيف  ءاتشعبة اإلحصا(املسائل الربناجمية   

   
 يف املعقـــودة، الـــسابعة ا يف جلـــستهاأعماهلـــ مـــن جـــدول ٥نظـــرت اللجنـــة يف البنـــد  - ١
 .٢٠٠٨فرباير /شباط ٢٩
ألمم املتحدة تقريـرا شـفويا عـن        يف ا  ءاتحصا اإل شعبةمدير  قدم  ،  السابعةويف اجللسة    - ٢
 .للشعبةواخلطط واألولويات احلالية ة نشطاأل
ــسة  - ٣ ــويف اجلل ــل ذاهت ــان ممث ــن  ا، أدىل ببي ــدا واملكــسيك كــل م ــات املتحــدة   كن والوالي

 .مراقب فلسطني ببيانوأدىل أيضا . املراقب عن اهلندوكذلك ، اأفريقيوجنوب األمريكية 
 

  الذي اختذته اللجنةاإلجراء  
فربايــر، بــالتقرير / شــباط٢٩ يف املعقــودة الــسابعة تها يف جلــس، اللجنــة علمــاأحاطــت - ٤

، الفـرع   األولنظـر الفـصل     ا( املتحـدة    ءات يف األمـم   حـصا  اإل شـعبة مـدير   قدمـه   الشفوي الذي   
 ). ٣٩/١١٦ باء، املقرر
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 الفصل اخلامس
 انعقادها جدول األعمال املؤقت للدورة األربعني للجنة ومواعيد  

   
دة يف و املعقـــالـــسابعة، ا يف جلـــستهأعماهلـــا مـــن جـــدول ٦نظـــرت اللجنـــة يف البنـــد  - ١
الوثيقتــان التاليتــان اللتــان قــام رئــيس فــرع  وكــان معروضــا عليهــا . ٢٠٠٨فربايــر /شــباط ٢٩

لـــدورة لجـــدول األعمـــال املؤقـــت ) أ: (ائية بعرضـــهما وتنقيحهمـــا شـــفويااخلـــدمات اإلحـــص
تتـضمن  مذكرة مقدمـة مـن األمـني العـام           )ب(؛  )E/CN.3/2008/L.2 ( ووثائقها األربعني للجنة 

 .)E/CN.3/2008/32 (٢٠١١-٢٠٠٨مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة للفترة 
ــان ممثــل ذاهتــا ويف اجللــسة  - ٢ ــا ول مــن  كــأدىل ببي ــداأملاني ــان وجنــوب   وفنلن ــالبن ، أفريقي

ــ ــودا أنتيغــواكــل مــن ن عــن اوكــذلك مراقب ــالــدول األعــضاء يف  ســمبا( وبرب  ٧٧ ـجمموعــة ال
فلــسطني وممثــل  عــن املراقــبوأدىل أيــضا ببيــان . واهلنــد)  األعــضاء يف األمــم املتحــدةوالــصني
 .ةرد عليهما مدير شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحد، اليونسكو

 
  الذي اختذته اللجنة اإلجراء  

 وافقـــت اللجنـــة علـــى جـــدول فربايـــر،/ شـــباط٢٩ يف املعقـــودة، الـــسابعة ةلـــساجليف  - ٣
تبـسيطه  مهمـة   األعمال املؤقت لدورهتا األربعني بصيغته املعدلـة شـفويا، وعهـدت إىل املكتـب               

ي واالجتمـاعي   وقـررت اللجنـة أيـضا أن توصـي اجمللـس االقتـصاد            . ووضعه يف صـيغته النهائيـة     
 ).نظر الفصل األول، الفرع ألفا(بأن يقره بصيغته املعدلة شفويا 

مـن  ، قررت اللجنة أن توصي اجمللس بعقد دورهتا األربعـني يف الفتـرة              ذاهتاويف اجللسة    - ٤
 ).نظر الفصل األول، الفرع ألفا (٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧ إىل ٢٤
ــة    - ٥ ــضا، وافقــت اللجن ــسابعة أي ــستها ال ــدد    ويف جل ــها املتع ــامج عمل ــشروع برن ــى م  عل

 . بصيغته املعدلة شفويا٢٠١١-٢٠٠٨السنوات للفترة 
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 الفصل السادس
  والثالثنيالتاسعةتقرير اللجنة عن دورهتا   

   
 مـــن جـــدول أعماهلـــا يف جلـــستها الـــسابعة، املعقـــودة يف  ٧نظـــرت اللجنـــة يف البنـــد  - ١
 .٢٠٠٨فرباير /شباط ٢٩
ــسابعة  - ٢ ــسة ال ــودة يف ويف اجلل ــر    / شــباط٢٩، املعق ــرر مــشروع تقري ــر، عــرض املق فرباي

وورقـة غـري رمسيـة تتـضمن مـشاريع          ،  )E/CN.3/2008/L.3(اللجنة عن دورهتا التاسعة والثالثني      
 .ملقرراتا
 . شفوياE/CN.3/2008/L.3 الوثيقة ا، أدىل ممثل فنلندا ببيان ونقحذاهتويف اجللسة  - ٣
 كنـدا    كل من  أدىل ببيان بشأن نص الورقة غري الرمسية ممثل       ويف اجللسة السابعة أيضا،      - ٤

، وكـذلك املراقـب      األمريكيـة  وفرنسا وجنوب أفريقيا وأملانيا ولبنان وفنلندا والواليات املتحدة       
الـدول  باسـم   (سورينام واهلند والنيجر وجزر البـهاما ونيوزيلنـدا وأنتيغـوا وبربـودا             كل من   عن  

وأدىل أيضا ببيان املراقـب عـن   ).  األعضاء يف األمم املتحدة ني والص ٧٧ جمموعة الـ األعضاء يف   
 ).اليونيدو (ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةفلسطني كل من 

ا، رد مــدير شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة علــى النقــاط الــيت    ذاهتــويف اجللــسة  - ٥
 .أثريت خالل املناقشة

 
 اإلجراء الذي اختذته اللجنة  

بـصيغته املعدلـة شـفويا،، مبـا يف          تمدت اللجنة يف جلـستها الـسابعة مـشروع التقريـر          اع - ٦
وبعـد  . وضعه يف صـيغته النهائيـة     مهمة  ذلك مشاريع املقررات الواردة فيه، وعهدت إىل املقرر         
 .اعتماد مشروع التقرير، أدىل ممثل الواليات املتحدة ببيان
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 الفصل السابع
 تنظيم الدورة  

   
 تتاح الدورة ومدهتااف -ألف  

عقدت اللجنة اإلحصائية دورهتـا التاسـعة والـثالثني مبقـر األمـم املتحـدة يف الفتـرة مـن                     - ١
 ).السابعة من األوىل إىل(جلسات  سبع وعقدت اللجنة . ٢٠٠٨فرباير /شباط ٢٩ إىل  ٢٦

 
 احلضور -باء  

ــو   - ٢ ــدورة ممثل ــة ٢٣حــضر ال ــة عــضوا يف اللجن ــو .  دول ن عــن دول كمــا حــضرها مراقب
أعضاء أخرى يف األمم املتحدة وعن دول غري أعـضاء، وممثلـون عـن مؤسـسات تابعـة ملنظومـة               

منظمــات غــري حكوميــة ومنظمــات حكوميــة دوليــة واألمــم املتحــدة ومراقبــون عــن منظمــات  
 .E/CN.3/2008/INF/1املشاركني يف الوثيقة بوترد قائمة  .أخرى

 
 انتخاب أعضاء املكتب -جيم  

، أعــضاء ٢٠٠٨ فربايــر/ شــباط٢٦ت اللجنــة، يف جلــستها األوىل، املعقــودة يف انتخبــ - ٣
 :املكتب التالية أمساؤهم بالتزكية

 :الرئيس 
 )جنوب أفريقيا(بايل ليهوال   

 
 :نواب الرئيس 
 )فنلندا(تروم شسوند - سكاننييهيلي   
 )كولومبيا(هكتور مالدونادو غوميس   
 )ُعمان(علي بن حمبوب بن حسن   

 
 :املقرر 
 )هنغاريا(بيتر بوكلي   

 
 األعمالجدول األعمال وتنظيم  -دال  

كــل مــن  أدىل بــه يــانبعقــب  و٢٠٠٨فربايــر / شــباط٦ املعقــودة يف ا،ذاهتــيف اجللــسة  - ٤
 األعــضاء يف  والــصني٧٧ جمموعــة الـــالــدول األعــضاء يف باســم (املراقــب عــن أنتيغــوا وبربــودا 
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 يف ةالــواردبــصورته املؤقــت،  اللجنــة جــدول أعماهلــامــدت وممثــل الــصني، اعت) األمــم املتحــدة
 :وفيما يلي نصه. بصيغته املعدلة شفوياو، E/CN.3/2008/1الوثيقة 

 .انتخاب أعضاء املكتب - ١ 
 .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى - ٢ 
 :لبت فيهابنود للمناقشة وا - ٣ 

 اإلحصاءات التعليمية؛: استعراض الربامج )أ(  
 إحصاءات التعليم؛  )ب(  
 برنامج املقارنات الدولية؛ )ج(  
 احلسابات القومية؛ )د(  
 اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة؛ )هـ(  
 إحصاءات السياحة؛ )و(  
 إحصاءات جتارة التوزيع؛ )ز(  
 اإلحصاءات الصناعية؛ )ح(  
 ؛لبضائعيف اإحصاءات التجارة الدولية  )ط(  
 تنمية البشرية؛إحصاءات ال )ي(  
 ؛مجع  شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة لإلحصاءات ونشرها )ك(  
 ؛املعايري املشتركة املفتوحة لتبادل البيانات والبيانات الفوقية وتقامسها )ل(  
 التنمية اإلحصائية اإلقليمية يف أفريقيا؛ )م(  
 .مؤشرات التنمية )ن(  
 :بنود للعلم - ٤ 
 ة؛إحصاءات الصح )أ(  
 تعدادات السكان واإلسكان؛ )ب(  
 املائدة املستديرة املعين بأطر استقصاءات األعمال التجارية؛اجتماع  )ج(  
 ؛لبضائعيف اإحصاءات التجارة الدولية  )د(  
 ؛إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات )هـ(  
 ؛فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار )و(  
 ؛العلم والتكنولوجياإحصاءات  )ز(  
 ؛الرمسي  املعين بإحصاءات القطاع غرييفريق دهل )ح(  
 اإلحصاءات الزراعية؛ )ط(  
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 ة؛يحصاءات البيئاإل )ي(  
 احملاسبة البيئية؛ )ك(  
 تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها؛ )ل(  
 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية؛ )م(  
 لس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات؛متابعة مقررات اجمل )ن(  
 .املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية )س(  
 ).شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(املسائل الربناجمية  - ٥ 
 .جدول األعمال املؤقت للدورة األربعني للجنة ومواعيد انعقادها - ٦ 
 .الثالثنيتقرير اللجنة عن دورهتا التاسعة و - ٧ 

، بـصيغته   )E/CN.3/2008/L.1(اللجنـة تنظـيم أعمـال الـدورة         أقرت   ذاهتا، ويف اجللسة    - ٥
 .املعدلة شفويا

ملـشاركة بـصفة مراقـب يف    إىل ا، دعت اللجنـة املنظمـات التاليـة    ذاهتا أيضاويف اجللسة   - ٦
صحراء الكـربى؛  املرصد االقتصادي واإلحـصائي ألفريقيـا جنـوب الـ       :  والثالثني التاسعةالدورة  

ــصاءات   و ــال اإلحـ ــدريب والبحـــث يف جمـ ــريب للتـ ــد العـ ــصائية  ؛ املعهـ ــوث اإلحـ ــز البحـ ومركـ
ــالمية    ــدان اإلسـ ــدريب للبلـ ــة والتـ ــصادية واالجتماعيـ ــة و ؛واالقتـ ــسويات الدوليـ ــصرف التـ ؛ مـ

 .ومجاعة احمليط اهلادئ؛ املصرف املركزي لدول غرب أفريقياو
 

 الوثائق - هاء 
ــائق املعرو  - ٧ ــرد الوثــــ ــا ال  تــــ ــة يف دورهتــــ ــى اللجنــــ ــة علــــ ــعاتضــــ ــثالثنيســــ  يف ة والــــ

  لـــــــــشعبة اإلحـــــــــصاءات يف األمـــــــــم املتحـــــــــدةشبكيالـــــــــ املوقـــــــــع علـــــــــى قائمـــــــــة
)http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2008.htm.( 
 
 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2008.htm

