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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠٠٥مارس / آذار٤-١
 *من جدول األعمال املؤقت) ز (٧البند 

 تنسيق: األنشطة غري املصنفة حبسب اجملال
   اإلحصائية وتكاملها الربامج

 تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية عن اجتماعيها الثالث والرابع  
 

 مذكرة من األمني العام  
  

يتشــرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل اللجنــة اإلحصــائية تقريــر جلنــة تنســيق األنشــطة      
 آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، عـن اجتماعيهـا           ةاإلحصائية اليت تترأسها اللجنة االقتصادية واالجتماعي     

). ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ٣-١نيويـورك،   (والرابـع   ) ٢٠٠٤مـارس   / آذار ١نيويورك،  (الثالث  
وُيقـدم  . )أ( يف دورهتـا اخلامسـة والـثالثني       هاوفقـا لطلبـ   اإلحصائية  قرير إىل اللجنة    وُيحال هذا الت  
وقــد تــود اللجنــة اإلحصــائية أن تأخــذ يف االعتبــار يف مناقشــتها، يف إطــار بنــود . التقريــر للعلــم

وترد فيمـا يلـي قائمـة ببنـود     . جدول األعمال ذات الصلة، اآلراء اليت عربت عنها جلنة التنسيق  
 :عمال والفقرات ذات الصلة من هذا التقريرجدول األ

 
 

 * E/CN.3/2005/1. 
، )E/2004/24 (٤ ، امللحـــق رقـــم ٢٠٠٤س االقتصـــادي واالجتمـــاعي،  ــــــــر الوثـــائق الرمسيـــة للمجل ــــــــانظ )أ( 

 . ألف-األول  الفصل
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 الفقرات ذات الصلة/الفقرة العنوان بند جدول األعمال

 )التقرير األول( ٧ إحصاءات الصحة )ب (٥
 )التقرير الثاين (١٦

 )التقرير األول (٥ املؤشرات املتعلقة مبتابعة مؤمترات األمم املتحدة )ج (٧
 )التقرير الثاين (١٠-٧

 )التقرير الثاين (١٤ عرض البيانات والبيانات الوصفية اإلحصائية )د (٧
املعايري املشتركة املفتوحة لتبادل البيانات  )هـ (٧

 نات الوصفية وتقامسها والبيا
 )التقرير الثاين (١٩

 )التقرير األول (٨ إحصاءات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت )و (٧
 )التقرير الثاين (١٢

 
 :مالحظة  
 .التقرير املعد عن االجتماع الثالث= التقرير األول   
 .التقرير املعد عن االجتماع الرابع= التقرير الثاين   
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 ة تنسيق األنشطة اإلحصائية عن اجتماعيها الثالث والرابعتقرير جلن  
  

 احملتويات
الصفحةالفقرات 

 اجلزء األول
.)٢٠٠٤مارس / آذار١نيويورك، (تقرير االجتماع الثالث للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية . . .٥

.مقدمة  -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٥
.أعمال االجتماع  -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٣٥-٢

.دول األعمالإقرار ج  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥
.التوفيق بني سنوات األساس لألرقام القياسية  -باء    . . . . . . . . . . . . . .٣٥
٤٥مشروع إعالن املبادئ املتعلقة باألنشطة اإلحصائية يف املنظمات الدولية  -جيم   
.املسائل االستراتيجية املتعلقة مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية  -دال    . . . .٥٦
ة يف ــودة واملنهجيــــــر األورويب املعين باجلــــ الساتلي للمؤمتاعـــاالجتم -هاء   

.اإلحصاءات الرمسية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٦
دم إىل اللجنة ـــة العاملية املقـــة الصحـــاء الرئيس يف منظمـــر أصدقـــتقري -واو   

٧٧.اإلحصائية واآلثار املترتبة عليه بالنسبة للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية
.أعمال أخرى  - زاي   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٧-٨
، ٢٠٠٤سبتمرب /ة التنسيق الرابع يف أيلولـــال اجتماع جلنـــجدول أعم  -حاء   

.وموعده ومكانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٨
 اجلزء الثاين

.)٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٣-١نيويورك، (تقرير االجتماع الرابع للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية .٩
.مقدمة  -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٩
.أعمال االجتماع  -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢٥٩-٢

.اعتماد تقرير االجتماع الثالث وإقرار جدول أعمال االجتماع الرابع  -ألف    .٢٩
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٤٩-٣مشروع إعالن املبادئ املتعلقة باألنشطة اإلحصائية يف املنظمات الدولية  -باء   
.متابعة مؤمتر االجتماع الساتلي بشأن جودة البيانات  -جيم    . . . . . . . . . .٦١٠-٥
.املسائل االستراتيجية املتعلقة مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية  -دال    . . . .١٠١٠-٧
.اإلحصاءات على املستوى دون الوطين  -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . .١١١٢
.مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -واو    . . . . . . . . . . . . . .١٢١٢
.إحصاءات السياحة  -زاي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣١٢
.فيةعرض البيانات والبيانات الوص  -حاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤١٣
.تنسيق السنة األساس لألرقام القياسية  -طاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥١٣
.إحصاءات الصحة  -ياء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦١٣
.سياسات التنقيح  -كاف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧١٤
.شبكة استقصاءات األسرة املعيشية  -الم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨١٤
.معايري تبادل البيانات والبيانات الوصفية  -ميم    . . . . . . . . . . . . . . . .١٩١٤
٢٠١٥. بأعمال فرق العمل واألفرقة العاملة املشتركة بني األمانات املسائل املتصلة-نون   
. املبادرات اجلديدة الرئيسية اليت ختطط هلا املنظمات-سني    . . . . . . . . . . . .٢١١٥
.مسائل أخرى تتعلق باللجنة اإلحصائية  -عني    . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢١٦
.أعمال أخرى  -فاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥١٦-٢٣
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 اجلزء األول
نيويـورك،  ( ث للجنـة تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية        ر االجتماع الثال  ــــتقري  

 )٢٠٠٤مارس / آذار١
 

 مقدمة -أوال  
 / آذار١عقــدت جلنــة تنســيق األنشــطة اإلحصــائية اجتماعهــا الثالــث يف نيويــورك يف     - ١

وتــرأس االجتمــاع أنــدور فــالت، مــدير الشــعبة اإلحصــائية للجنــة االقتصــادية . ٢٠٠٤مــارس 
 .ادئ آلسيا واحمليط اهلةواالجتماعي

 
 أعمال االجتماع -ثانيا  
 إقرار جدول األعمال -ألف  

 .أقرت اللجنة جدول األعمال - ٢
 

 التوفيق بني سنوات األساس لألرقام القياسية -باء  
 اللجنة معلومات شفوية مستكملة عن اجلهود اليت يبذلوهنا حاليـا           ءقدم عدد من أعضا    - ٣

ديـد أسـاس كافـة األرقـام القياسـية باسـتعمال سـنة        بشـأن إعـادة حت  التنسـيق  لتنفيذ توصـية جلنـة    
وتطــوع . ٢٠٠٥ بوصـفها الســنة األســاس واسـتكمال هــذه العمليــات حـىت هنايــة عــام    ٢٠٠٠

 ٢٠٠٤يونيـه   /بأن يوزع اسـتبيانا يف حزيـران      ) األونكتاد(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية      
، ويقـدم   حتديـد أسـاس املؤشـرات   يطلب فيه من مجيع أعضاء اللجنة معلومات عن حالـة إعـادة   

 .سبتمرب/يف اجتماعها املعقود يف أيلولجلنة التنسيق  عن ذلك إىل اتقرير
 

 مشروع إعالن املبادئ املتعلقة باألنشطة اإلحصائية يف املنظمات الدولية -جيم  
األمم املتحــــدة التابعــــة إلدارة الشــــؤون االقتصــــادية بــــقــــدمت الشــــعبة اإلحصــــائية  - ٤

ة معلومات شفوية مسـتكملة عـن حالـة مشـروع إعـالن املبـادئ املتعلقـة باألنشـطة                   واالجتماعي
وقد جرى تعميم مسودة أوىل على فريـق الصـياغة يف تشـرين             . اإلحصائية يف املنظمات الدولية   

واملناقشــة الرئيســية يف فريــق الصــياغة    . ووردت تعليقــات مستفيضــة . ٢٠٠٣نــوفمرب /الثــاين
الت اليت سـُتدرج ومـا إذا كـان ينبغـي اتبـاع هنـج ذي نسـقني           ركزت حاليا على درجة التفصي    

واهلـدف هـو    . وستعمم الشعبة نسخة منقحة على فريق الصـياغة       ). للمستعملني ولإلحصائيني (
يف التنســـيق تقـــدمي نـــص إلدخـــال التعـــديالت النهائيـــة عليـــه واعتمـــاده يف اجتمـــاع جلنـــة         

 .سبتمرب/أيلول
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 ة مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيةاملسائل االستراتيجية املتعلق -دال  
معلومـات شـفوية مسـتكملة عـن أعماهلـا يف جمـال             التنسـيق   عرضت الشعبة علـى جلنـة        - ٥

كمــا أحاطــت . )١(٢٠٠٥ و ٢٠٠٤إعــداد التقــارير عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف ســنيت   
بعــض وأشــار . التنميــةالشــعبة اللجنــة علمــا بشــأن خطــة عمــل مــراكش لتحســني إحصــاءات   

، مت  ٢٠٠٣سـبتمرب   / يف أيلـول   )٢(أعضاء اللجنة إىل أنه نتيجة ملناقشة اللجنـة لتقريـر تـيم هولـت             
االستراتيجية، كتواتر إنتاج البيانات، ومـا يواكـب ذلـك مـن تطـور يف               املسائل  حتديد عدد من    

ــة (مصــادر البيانــات  وتوزيــع املــوارد بــني اإلبــالغ  ) الدراســات االستقصــائية واملصــادر اإلداري
إىل الشـعبة أن تعـد تقريـرا حتريريـا لـدورهتا      التنسـيق  وطلبـت جلنـة   . )٣(الوطين واإلبـالغ الـدويل   

االســتراتيجية املتصــلة مبؤشــرات األهــداف  املســائل وغريهــا مــن املســائل املقبلــة، يــدرج تلــك  
قد مت التطرق إليها وإىل أي حد مـن أي مـن            املسائل  اإلمنائية لأللفية، وحيدد ما إذا كانت هذه        

أو مـن قبـل   /فريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة و               
يف دورهتـا املقبلـة،   التنسـيق  واهلدف من التقرير هو تيسري املناقشة يف جلنـة     . خطة عمل مراكش  

ملنظمــات الدوليــة لــدى هبــا حتســني عمــل االــيت ســوف جتــري تقييمــا نقــديا للكيفيــة الــيت ميكــن 
ويف ذلـك  . إنتاج البيانات الالزمة ملؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    من أجل   لبلدان  ها ا دعم

علما مبـا ُعـرض مـن إمكانيـة أن ميـول البنـك الـدويل مزيـدا مـن                    التنسيق  السياق، أحاطت جلنة    
األعمــال يقــوم هبــا تــيم هولــت ودعــت الشــعبة والبنــك الــدويل إىل التعــاون بشــأن صــياغة           

 اتفقت اللجنة على أن من الضروري أن تظل على علم بأنشـطة مشـروع               كما. االختصاصات
 .األلفية، ال سيما فيما يتعلق باستعمال البيانات

 
االجتمــاع الســاتلي للمــؤمتر األورويب املعــين بــاجلودة واملنهجيــة يف اإلحصــاءات   -هاء  

 الرمسية
لت إىل أعضـاء اللجنـة   على الدعوة إىل ورقات، الـيت أُرسـ  التنسيق أطلعت الشعبة جلنة     - ٦

 ،بشـأن جـودة البيانـات بالنسـبة للمنظمـات الدوليـة           له  جتماع الساتلي املخطط    فيما يتعلق باال  
وأشار بعـض أعضـاء اللجنـة إىل أن أحـد أهـداف             . مايو/ أيار ٢٨ و   ٢٧املعقود يف أملانيا يومي     

ــة بعــزم خمتلــف املنظمــا  . االجتمــاع كــان تقاســم املمارســات القائمــة   ت علــى ورحبــت اللجن
ي لتقـدمي مـوجزات الورقـات املقترحـة ليكـون           ــــ د النهائ ــــ د املوع ـــ ومت حتدي . اتــاإلسهام بورق 

 .أبريل/ترد الورقات حىت هناية نيسانعلى أن ، ٢٠٠٤مارس / آذار٢٠
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تقريــر أصــدقاء الــرئيس يف منظمــة الصــحة العامليــة املقــدم إىل اللجنــة اإلحصــائية   �واو  
  تنسيق األنشطة اإلحصائية بالنسبة للجنةواآلثار املترتبة عليه

علمــا بشــأن أنشــطة منظمــة الصــحة التنســيق أحــاط ممثــل منظمــة الصــحة العامليــة جلنــة  - ٧
وأكـدت منظمـة   . العاملية اليت جرت يف اآلونة األخرية، ومنها إنشاء شـبكة القياسـات الصـحية        

مع الوكاالت الشريكة من خـالل      الصحة العاملية على التزامها بالتعاون مع اللجنة اإلحصائية و        
وأكد ممثل منظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة بصـورة خاصـة              .  تنسيق األنشطة اإلحصائية   جلنة

وضع إطار للمؤشرات الصـحية ألمريكـا   أمهية على أمهية التعاون على املستوى اإلقليمي وأبرز       
رز يف حتسني التعاون علـى      بالتقدم احمل التنسيق  ورحبت جلنة   . الالتينية والعمل بشأن التصنيفات   
 .كال املستويني العاملي واإلقليمي

 
 أعمال أخرى -زاي  

ــة    أحــاط  - ٨ ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــؤمتر األم ــاد(م ــا باألنشــطة   )األونكت ــة علم  اللجن
التعاونية الـيت جـرت مـؤخرا مـع خمتلـف املنظمـات، ومنـها منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                     

اد الدويل لالتصـاالت، واللجـان اإلقليميـة، لوضـع قائمـة أساسـية ملؤشـرات                االقتصادي، واالحت 
تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت وملســـاعدة البلـــدان لـــدى حتســـني قـــدراهتا علـــى تطـــوير 

مقتـــرح التنســـيق وقبلـــت جلنـــة . إحصـــاءاهتا املتعلقـــة بتكنولوجيـــات املعلومـــات واالتصـــاالت
ول أعمـال اجتماعهـا املقبـل ورحبـت بعـرض األونكتـاد             األونكتاد بإضافة هذه املسألة إىل جـد      

 .بأن يعد ورقة
علما باملناقشة اجلاريـة بـني منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان               التنسيق  وأحاطت جلنة    - ٩

. االقتصادي ومنظمة السياحة العاملية بشأن آليات التعاون املناسبة يف جمال إحصاءات السـياحة            
ني إىل تقدمي مـذكرة مشـتركة للمناقشـة يف االجتمـاع املقبـل للجنـة،                ودعا الرئيس كلتا املنظمت   

حتدد املسائل ذات األمهيـة وحتتـوي علـى مقترحـات للتعـاون الفعـال وتقسـيم العمـل فيمـا بـني                       
 .املنظمات ذات الصلة

ــة  - ١٠ ــه املكتــب اإلحصــائي    التنســيق وأحاطــت جلن علمــا باالســتعراض احلــايل الــذي جيري
 لترتيبات التعاون القائمة وبدعوته لسـائر الوكـاالت كـي تقـدم مـدخالت         األوروبيةلالحتادات  

 .مناسبة، مبا يف ذلك اقتراحات بفتح جماالت جديدة للتعاون
علمــا بربنــامج العمــل اجلديــد للوحــدة اإلحصــائية التابعــة التنســيق كمــا أحاطــت جلنــة  - ١١

دد، رحبـت اللجنـة باملشـاركة       ويف هـذا الصـ    . ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة       
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تحـدة ومنظماهتـا املتخصصـة الـيت        األوسع من قبل اإلحصائيني القادمني مـن وكـاالت األمـم امل           
 .تكن يف الوقت احلاضر ناشطة يف اللجنة مل
علما بعرض منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة بـأن              التنسيق  وأحاطت جلنة    - ١٢

 .ستقبل يف مونتريالُيعقد اجتماع للجنة يف امل
 

، ٢٠٠٤ســـبتمرب /الرابـــع يف أيلـــولالتنســـيق دول أعمـــال اجتمـــاع جلنـــة ـــــــج -حاء  
 وموعده ومكانه

 إىل ١مـــن أن تعقـــد اجتماعهـــا الرابـــع يف نيويـــورك يف الفتـــرة التنســـيق قـــررت جلنـــة  - ١٣
كمــا وافقــت علــى مقتــرح جعــل مناقشــة مشــروع إعــالن املبــادئ   . ٢٠٠٤ســبتمرب /أيلــول ٣
وباإلضـافة إىل املواضـيع   . اص باألنشطة اإلحصائية يف املنظمات الدولية موضوعها الرئيسـي       اخل

ــال األويل    ــة يف جــدول األعم ــى إدراج مــا يلــي يف     )SA/2004/2(املدرج ، وافقــت اللجنــة عل
، )األونكتـــــاد(� تكنولوجيـــــات املعلومـــــات واالتصـــــاالتمؤشـــــرات �: جـــــدول أعماهلـــــا

 ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان لســـياحة العامليـــةمنظمـــة ا(� إحصـــاءات الســـياحة� و
ــات �، و )االقتصــادي ــات الوصــفية /عــرض البيان ــدان   (� البيان ــة يف املي ــاون والتنمي منظمــة التع
ــات الوصــفية اإلحصــائية   �، و )االقتصــادي ــات والبيان ــادل البيان ــايري تب ــاون  (� مع منظمــة التع

سلسـلة  �، و   )صـندوق النقـد الـدويل     (� لتنقيحسياسات ا �، و   )والتنمية يف امليدان االقتصادي   
التنسـيق  كمـا أحاطـت جلنـة    ). منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي   (� الزمن الطويل 

يف بنـد جـدول األعمـال       أن تسـهما    علما بعرض منظمة الصحة للبلدان األمريكيـة واليونسـكو          
لجنـة التأكيـد علـى طلبـها        وكـررت ال  . �اإلحصاءات علـى املسـتوى دون الـوطين       � ٥املقترح  

بأن يوفر املؤلفون شروحا ملختلف بنود جدول األعمال، كـي ميكـن التمييـز بـني بنـود جـدول                 
جيب اختاذ قرار بشأهنا، كاعتماد املبادئ التوجيهيـة أو أفضـل املمارسـات، وبنـود               اليت  األعمال  

 رئيسـية هـدف     جدول األعمال املطروحة للمناقشة، وبنود جدول األعمـال الـيت ختـدم بصـورة             
إىل األمانــة العامــة أن تعمــم جــدول  التنســيق وطلبــت جلنــة . تبــادل املعلومــات بــني الوكــاالت 

ــات التحضــري        ــابع عملي ــة، وأن تطلــب شــروحا، وأن تت ــع للجن ــنقح لالجتمــاع الراب أعمــال م
 .يوليه/وُحدد املوعد النهائي لتقدمي الوثائق بأنه منتصف متوز. للدورة الرابعة بنشاط

 ياحلواش 
 ).A/CN.3/2004/23(� مؤشرات رصد تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية�انظر أيضا  )١( 
 ).SA/2003/8(� جتميع البيانات الوطنية حسب التقديرات اإلقليمية والعاملية�تيم هولت،  )٢( 
مرب ســبت/أيلــول ١٠-٨جنيــف، (الجتمــاع الثــاين للجنــة تنســيق األنشــطة اإلحصــائية      تقريــر ا�انظــر أيضــا   )٣( 

٢٠٠٣(� ،)SA/2003/19 ( ٩الفقرة. 
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 اجلزء الثاين
نيويـورك،  ( ر االجتماع الرابـع للجنـة تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية       ـــــتقري  

 )٢٠٠٤سبتمرب /أيلول ٣-١
 

 مقدمة -أوال  
لرابــع يف نيويـورك يف الفتــرة مــن  ق األنشــطة اإلحصــائية اجتماعهـا ا يعقـدت جلنــة تنسـ   - ١
وتــرأس االجتمــاع أنــدرو فــالت، مــدير الشــعبة اإلحصــائية    . ٢٠٠٤ســبتمرب /أيلــول ٣إىل  ١

 .للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ
 

 أعمال االجتماع -ثانيا  
 اعتماد تقرير االجتماع الثالث وإقرار جدول أعمال االجتماع الرابع -ألف  

 يف نيويـورك،    ٢٠٠٤مـارس   /رآذا ١اعتمدت اللجنة تقرير دورهتـا الثالثـة املعقـودة يف            - ٢
 .كما أقرت جدول أعمال الدورة الرابعة

 
 مشروع إعالن املبادئ املتعلقة باألنشطة اإلحصائية يف املنظمات الدولية -باء  

الشـعبة اإلحصـائية    (على عمل فريق الصياغة بقيادة ويلم دي فريـز          التنسيق  أثنت جلنة    - ٣
حــات حمــددة تتعلــق بــالتحرير وطلبــت إىل فريــق   وقــدمت اللجنــة عــدة اقترا ). ألمم املتحــدةبــا

واتفقت اللجنة على أن مـن املفيـد        . الصياغة أن يأخذها يف االعتبار عندما يعد النسخة املنقحة        
التمييز بوضوح بني املبادئ واملمارسات؛ وينبغـي أن حتكـم املبـادئ كافـة األنشـطة اإلحصـائية                  

 .للمنظمات الدولية
علــى اقتــراح التمــاس تأييــد إلعــالن املبــادئ مــن اللجنــة   ق التنســيووافــق أعضــاء جلنــة  - ٤

لـذلك فقـد تشـجع    . ٢٠٠٥مـارس  /آذارذلـك يف دورة     فعـل   اإلحصائية، وأنه مـن املستحسـن       
فريق الصياغة على تقدمي مشروع مـنقح يف غضـون األسـبوعني التـاليني وتعميمـه علـى أعضـاء                    

واسـتنادا إىل   . أكتـوبر / األول تشرين اللجنة من أجل جولة أخرية من التعليقات تقدم حىت هناية         
. نـوفمرب / الثـاين  تشـرين التعليقات الواردة، طلب إىل فريق الصياغة أن يعد نسخة هنائيـة حبلـول              

يف اآلراء فيما بني أعضاء اللجنـة، سـيقدم الـنص بوصـفه وثيقـة رمسيـة               ف  وإذا حصل توافق كا   
للتعقيـدات القانونيـة واملؤسسـية،    أنـه، نظـرا     التنسـيق   كما الحظت جلنة    . إىل اللجنة اإلحصائية  

، ا رمسيـ  ا مؤسسـي  اقد يكون من الصعب جدا بالنسبة لـبعض املنظمـات أن تعطـي املبـادئ دعمـ                
ومت اإلعـراب   . حىت لو كانت املبادئ تلقى التأييد على املستوى اإلحصائي الفـين يف املنظمـات             
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 املبـادئ هـو أداة لطلـب    عن األمل يف أن تعترف البلدان األعضـاء يف هنايـة املطـاف بـأن إعـالن              
املساءلة من املنظمات الدولية وأن تقدم، لذلك، تشـجيعا قويـا للمنظمـات الدوليـة علـى تنفيـذ             

لـو تقـدم    التنسـيق   ويف ذلك السياق، ذكر أيضـا أنـه قـد يكـون مـن املفيـد للجنـة                   . هذه املبادئ 
 .يقالنص إىل جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنس

 
 متابعة مؤمتر االجتماع الساتلي بشأن جودة البيانات -جيم  

عن ارتياحهم لنجاح املـؤمتر املعـين جبـودة البيانـات بالنسـبة            التنسيق  أعرب أعضاء جلنة     - ٥
وكـان هـذا املـؤمتر أول حـدث موضـوعي تعقـده اللجنـة، وقـد نظـم فـورا            . للمنظمات الدوليـة  

يف ) Q2004( بــاجلودة واملنهجيــة يف اإلحصــاءات الرمسيــة  عقــب انعقــاد املــؤمتر األورويب املعــين 
وقدم اقتراح بـأن تسـتفيد اللجنـة مـن مناسـبات مماثلـة يف املسـتقبل                 . ٢٠٠٤مايو  /أيارأملانيا يف   

 .إلجراء مزيد من املناقشة املوضوعية
ــة علــى ضــرورة العمــل جمــددا بشــأن إدارة اجلــودة يف املنظمــات      - ٦ واتفــق أعضــاء اللجن

. نظومــة اإلحصــائية الدوليــةالرشــيد يف املالدوليــة وبشــأن مــا يتصــل بــذلك مــن قضــايا احلكــم  
ورحبــت يف هــذا الســياق بالوثيقــة الــيت أعــدهتا منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي 

يتــألف مــن منظمــة (وأنشــأت اللجنــة فريقــا عــامال . زيــد مــن املناقشــةملازا بوصــفها أساســا ممتــ
يف امليـدان االقتصـادي بوصـفها املنظمـة املسـؤولة عـن الـدعوة إىل االجتمـاع،                  والتنمية  التعاون  

وصندوق النقد الدويل، والبنـك الـدويل، واللجنـة االقتصـادية ألوروبـا، واليونسـكو، واملكتـب            
وروبية، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، والشـعبة اإلحصـائية التابعـة              اإلحصائي لالحتادات األ  

ــة يف     ) لألمــم املتحــدة ــة، تقــدم إىل اللجن لوضــع ورقــة حتــدد القضــايا وكــذلك اخلطــوات التالي
ــة إلعــالن    . ٢٠٠٥مــارس /آذاراجتماعهــا املعقــود يف   ــذكرة التمهيدي كمــا تقــرر اســتعمال امل

 .اجلاريالتنسيق على علم بعمل جلنة املبادئ إلبقاء اللجنة اإلحصائية 
 

 املسائل االستراتيجية املتعلقة مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية -دال  
أثــارت اللجنــة عــدة مســائل شــعرت بأهنــا حتتــاج إىل مزيــد مــن اإليضــاح مــن الشــعبة    - ٧

 .ة لأللفيـة  اإلحصائية وفريق اخلـرباء املشـترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـ                 
وهذه املسـائل هـي احلكمـة مـن تقـدمي التقـارير السـنوية ومـدى مالءمتـها مـن الناحيـة التقنيـة؛                         

ملـدخالت الوكـاالت إىل العمليـة       والوضـوح   قـدر أكـرب مـن االسـتعمال         حتقيـق   ووسائل كفالـة    
ــة التابعــة     ــة الفرعي ــة لتقــدمي التقــارير؛ وأهــداف األفرق ــق املشــترك بــني الوكــاالت،  الدولي  للفري

سيما دور هذه األفرقة يف تقدمي التوصـيات بإدخـال تغـيريات يف قائمـة مؤشـرات األهـداف                    ال
واتفقـت اللجنـة علـى أن تـدرج الشـعبة هـذه املعلومـات يف تقريـر             . اإلمنائية لأللفية ومواصفاهتا  
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يف دورهتـا املقبلـة، بعـد إجـراء     التنسـيق  عن مؤشرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يقـدم إىل جلنـة              
 .زيد من املشاورات مع فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالتم
 علــى أن التوثيــق واملســاءلة عــامالن هامــان يف مصــداقية   ةبقــوالتنســيق واتفقــت جلنــة  - ٨

جيمعها فريق اخلرباء املشـترك بـني الوكـاالت مـن أجـل             اليت  مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية     
ة للدراسـة التقنيـة واملقترحـات الـيت أعـدها تـيم هولـت            وأقرت باألمهيـة الكـبري    . اإلبالغ الدويل 

بوصفه مستشارا ملنظمة العمل الدولية لتكون إطارا لتجميع املعلومات عن املمارسـات الدوليـة     
غـري  . يف جمال إعداد التقديرات اإلقليمية لالستعمال الـدويل، ومـن مث حتسـني هـذه املمارسـات                

ل الــذي ســيطلب مــن الوكــاالت الســتكمال أن اللجنــة أعربــت عــن القلــق بشــأن حجــم العمــ
ويف . االستبيان بشأن التقديرات واجملاميع، واألعمـال املطلوبـة إلعـداد تقريـر هنـائي وتوصـيات               

ذلك الصدد، الحظت األعباء الكبرية الـيت تقـع علـى الوكـاالت يف فريـق اخلـرباء املشـترك بـني          
 خلمـس سـنوات   ٢٠٠٥بـالغ يف عـام   الوكاالت لتلبية الشروط اليت حددهتا اجلمعيـة العامـة لإل   

واتفقــت أنــه ينبغــي دعــوة الوكــاالت املســؤولة عــن تصــنيفات . مــن املتابعــة ملــؤمتر قمــة األلفيــة
لتعليــق علــى مشــروع االســتبيان احلــايل فيمــا يتعلــق   إىل امؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  

بغـي للوكـاالت أن تكـون       والحظت اللجنة أنـه ين    . باملمارسات املنهجية اليت تنفذها الوكاالت    
شــفافة يف ممارســاهتا املنهجيــة وأن تكــون مســتعدة لإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة مــن البلــدان 

 .بشأن مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
والحظــت اللجنــة أن مشــروع األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة دفــع بالتعــاون فيمــا بــني          - ٩

شـــروع بـــوعي الوكـــاالت ملشـــاكل البيانـــات كمـــا ارتقـــى امل. الوكـــاالت إىل مســـتوى رفيـــع
األمم املتحـدة أن تعـد ورقـة يف         بـ وطلبت اللجنـة إىل الشـعبة اإلحصـائية         . واملمارسات املنهجية 

 يتعلــق بالتنســيق فيمــا بــني الوكــاالت وممارســات  مــا بشــأن الــدروس املســتفادة في٢٠٠٦عــام 
 .ضمان اجلودة

، وهـي أداة تسـتخدمها   Dev Info وكما تلقت اللجنـة إحاطـة بشـأن بـرامج ديـف إنفـ       - ١٠
ويف ذلــك الصــدد، . األمــم املتحــدة لرصــد التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

 األمـم املتحـدة اإلمنائيـة    ةوجمموعـ ) اليونيسـيف (إىل منظمة األمم املتحدة للطفولة اللجنة  طلبت  
فرقة القطرية التابعة لألمـم املتحـدة        على نطاق واسع رسالة إخبارية إلبالغ األ       ا وتنشر اأن حترر 

دمت توصــية بإعــداد وفضــال عــن ذلــك، قٌــ. امج ديــف إنفــوبــآخر املســتجدات وباســتعمال بــر
ف إنفـو وغريهـا مـن األدوات        يـ  بشأن اخلطوط العريضة للتكامل بـني د       ةمذكرة توجيه مشترك  

 .قارنةمزاياها املووصف املتاحة، كقاعدة البيانات احلية التابعة للبنك الدويل، 
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 اإلحصاءات على املستوى دون الوطين -هاء  
عـن  ) املوئـل (بتقرير برنامج األمم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية          التنسيق  رحبت جلنة    - ١١

كما أحاطت علما باملعلومات الـيت وفرهتـا        . عمله لوضع إحصاءات على املستوى دون الوطين      
بشــأن عملــها بــاألمم املتحــدة واالجتماعيــة لشــؤون االقتصــادية اشــعبة الســكان التابعــة إلدارة 

واتفقت اللجنة على أنه، رغـم أن الواليـة األوليـة           . تحضر يف العامل  الآفاق  اجلاري املتعلق بنشر    
للوحدات اإلحصائية يف املنظمات الدولية هـي إنتـاج بيانـات علـى املسـتوى الـوطين، فـإن مـن                     

كمـا الحظـت أنـه      . لوطين قيـد النظـر    املستصوب إبقاء مسألة اإلحصاءات على املستوى دون ا       
 .ينبغي توفري مزيد من التدريب للبلدان لتعزيز إنتاجها للبيانات دون الوطنية

 
 مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -واو  

أحيطــت اللجنــة علمــا بشــراكة تســخري تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ألغــراض  - ١٢
 وضــعتها الوكــاالت واللجــان اإلقليميــة يف جمــال قيــاس      التنميــة بوصــفها آليــة التنســيق الــيت    

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأحاطت علما باألنشطة الرئيسية املخطط هلا، مبـا يف ذلـك              
ــات       ــا املعلومـ ــاس تكنولوجيـ ــب لقيـ ــة وكتيـ ــداد دورات تدريبيـ ــة، وإعـ ــات اإلقليميـ االجتماعـ

. ا املعلومـــات واالتصـــاالتواالتصـــاالت وقاعـــدة بيانـــات مشـــتركة إلحصـــاءات تكنولوجيـــ 
والحظ أعضاء اللجنة أن موقـع قاعـدة البيانـات املخطـط هلـا ينبغـي أن يـدرس بعنايـة يف ضـوء                
خمتلـــف سياســـات النشـــر للوكـــاالت الدوليـــة وأنـــه ينبغـــي اســـتعمال معـــايري تبـــادل البيانـــات  

لعمـل  وفضـال عـن ذلـك، دعـت منظمـة ا          . اإلحصائية والبيانات الوصفية لقاعدة البيانـات هـذه       
الدولية الشراكة إىل اإلسهام يف العمل اجلاري بشأن تصنيف الفئـات املهنيـة كـي ميكـن حتديـد                 

وقد وافقـت الشـعبة علـى املشـاركة         . قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حنو أفضل      
 للجنـة   ٢٠٠٥والحظت اللجنة أن الشراكة ستعد تقريـرا مسـتكمال لـدورة عـام              . يف الشراكة 
 .اإلحصائية

 
 سياحةالإحصاءات  -زاي  

رحبــت اللجنــة بــاقتراح الشــعبة تشــكيل فريــق تنســيق مشــترك بــني الوكــاالت بشــأن     - ١٣
إحصــاءات الســياحة وشــجعت كافــة أصــحاب املصــلحة علــى املشــاركة يف االجتمــاع األول،  

ودعــت الفريــق إىل حتديــد نطــاق عملــه  . الــذي ســيعقد بعــد االجتمــاع الرابــع للجنــة مباشــرة  
 .٢٠٠٥مارس /يف آذارالتنسيق العمل وأن يعود بتقرير يقدمه إىل اجتماع جلنة وآليات 
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 عرض البيانات والبيانات الوصفية -حاء  
التنميـة يف   التعـاون و  أعربت اللجنة عن تقـديرها للعمـل املسـتفيض الـذي أدتـه منظمـة                 - ١٤

ــدان االقتصــادي يف إعــداد مشــروع كتيــب إبــالغ البيانــات والبيانــات ال     وصــفية وعرضــها  املي
التنميــة يف امليــدان االقتصــادي علــى املضــي بنشــر هــذا الكتيــب يف التعــاون ووشــجعت منظمــة 
وأقـرت الـدعوة املوجهـة إىل كافـة الوكـاالت بـأن تـوفر جولـة أخـرية مـن                     . أسرع وقت ممكـن   

وقد ذُكـر أن الكتيـب لـن        . التعليقات يف املرحلة احلاضرة، والتزام عدة أعضاء يف اللجنة بذلك         
عكس التزاما من املنظمات الدولية فحسب، بل سيشكل أيضا مصدرا مرجعيا مفيـدا للبلـدان               ي

، ُوجـه اقتـراح أنـه يف هـذه املرحلـة، ينبغـي السـعي بنشـاط للحصـول                    السـياق ويف هـذا    . النامية
والتنميـة  بشأن هذا املشروع مـن البلـدان غـري األعضـاء يف منظمـة التعـاون              ارجتاعية  على تغذية   

وإلتاحة الفرصة ملزيد مـن     . عدة لغات بكما مت التأكيد على أمهية النشر       .  االقتصادي يف امليدان 
مـثال، الشـبكة    (التطوير للكتيـب يف املسـتقبل، قُـدم اقتـراح باسـتعمال صـيغة ديناميـة للمنشـور                   

للكتيب أن ُيظهر على حنو أوسع ممارسات العـرض يف اجملـاالت اإلحصـائية غـري                تتيح  ،  )العاملية
والحـظ أعضـاء اللجنـة أيضـا أمهيـة الكتيـب يف سـياق العمـل بشـأن معـايري تبـادل                       . ةاالقتصادي

ــة لتقاســم          ــات فعال ــات الوصــفية اإلحصــائية بصــورة خاصــة ويف وضــع ترتيب ــات والبيان البيان
 .البيانات فيما بني الوكاالت الدولية عموما

 
 تنسيق السنة األساس لألرقام القياسية -طاء  

ا بتقرير األونكتاد بشـأن تنفيـذ توصـية اللجنـة للمنظمـات الدوليـة            أحاطت اللجنة علم   - ١٥
 بوصـفها   ٢٠٠٠، باسـتعمال سـنة      ٢٠٠٥أساس أرقامها القياسية يف هناية عام       حتديد  بأن تعيد   

 .السنة األساس
 

 إحصاءات الصحة -ياء  
رحبــت اللجنــة بتقريــر منظمــة الصــحة العامليــة عــن جهودهــا املبذولــة لتنفيــذ توصــيات  - ١٦
وأحاطت علما باإلعالن بأن منظمة الصحة العامليـة والشـعبة اإلحصـائية يف             . للجنة اإلحصائية ا

األمــم املتحــدة ســتعمالن معــا لتحديــد القضــايا الــيت حتتــاج إىل االهتمــام يف جمــال إحصــاءات     
وسيشمل هذا اجلهد تقييما آلليات التنسيق القائمة واستكشافا للطريقة اليت ميكـن هبـا              . الصحة
.  عامل مشترك بـني األمانـات معـين بإحصـاءات الصـحة أن يكـون أكثـر فعاليـة وكفـاءة                     لفريق

وستبقي منظمة الصحة العاملية والشعبة أصحاب املصلحة ذوي الصلة على علم تام ومشـاركة              
وبّين بعض األعضاء احلاجة املاسة إىل اختاذ إجراء يف هـذا اجملـال لكسـب وقـت كـاف                   . كاملة

ومت اإلعــراب عــن رأي مفــاده أن منظمــة .  منحتــها اللجنــة اإلحصــائيةلواليــة الــيتلالســتجابة ل
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الصــحة العامليــة، بوصــفها الوكالــة الدوليــة ذات املســؤولية القطاعيــة يف هــذا امليــدان، ينتظــر أن 
 .تأخذ دور القيادة

 
 يحقسياسات التن -كاف  

سياسـات  أحاطت اللجنة علما بإعالن صـندوق النقـد الـدويل اسـتكمال عملـه بشـأن                  - ١٧
مســألة إدارة : سياســة التنقيحــات لإلحصــاءات الرمسيــة�يح وأنــه مت نشــر الورقــة املعنونــة قــالتن

التنسـيق  وستتاح وصـلة ملوقـع جلنـة        .  على الشبكة   على موقع صندوق النقد الدويل     )١(�رشيدة
 .على الشبكة

 
 شبكة استقصاءات األسرة املعيشية -الم  

ويل واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية بأهنا ستشـرع        رحبت اللجنة بإعالن البنك الد     - ١٨
 بصـــورة مشـــتركة يف الشـــبكة الدوليـــة الستقصـــاءات األســـرة ٢٠٠٤ســـبتمرب / أيلـــول٢٧يف 

املعيشية، اليت هتدف إىل تيسري حتقيق مزيد مـن التنسـيق فيمـا بـني الوكـاالت الدوليـة املشـتركة                  
 يف اللجنـة أنـه لتعزيـز الـنظم اإلحصـائية           والحظ أعضاء . يف إجراء استقصاءات األسرة املعيشية    

التعـدادات واالستقصـاءات والسـجالت اإلداريـة علـى حنـو مشـترك،              وضـع   الوطنية، ال بد من     
الشــبكة علــى االحتفــاظ بالصــلة مــع العمــل الــدويل اجلــاري لتطــوير كافــة مصــادر     وشــجعوا 
ــات ــدة وضــع   . البيان ــة فائ ــة�وأكــد عــدة أعضــاء يف اللجن ــا� وحــدات منوذجي ول جمــاالت لتن

وطلب بعض أعضاء اللجنـة صـوغا أفضـل ألحـد األنشـطة املقترحـة، كوضـع                 . إحصائية حمددة 
أنـه ال ينبغـي بـأي حـال أن يتـألف مـن        وأصـروا  برنامج أصغر الستقصـاءات األسـرة املعيشـية،       

وأعـرب أعضـاء يف اللجنـة عـن تأييـدهم لنشـاطني             . برنامج توجيهي تفرضه الوكاالت الدوليـة     
ــرحني آخــري  ــات االستقصــاءات واالحتفــاظ     مقت ــق لنشــر بيان ن، وضــع أســلوب متعــدد الطرائ

رغبتــهم يف وأعـرب مســؤولو الشــبكة عــن  . مبسـتودع مشــترك للبيانــات الوصــفية االستقصــائية 
 .إبقاء اللجنة على علم بالتقدم احملرز يف الشبكة

 
 معايري تبادل البيانات والبيانات الوصفية -ميم  

بالتقرير املرحلي عن مبادرة تبادل البيانات اإلحصـائية والبيانـات          أحاطت اللجنة علما     - ١٩
الوصــفية الــيت عرضــتها منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، ال ســيما إعــالن نشــر  

معايري تبـادل البيانـات اإلحصـائية والبيانـات الوصـفية املقترحـة علـى الشـبكة           من   ١,٠النسخة  
 .مل بشأن املشروع التجرييب بشأن إحصاءات الديون اخلارجيةطلبا للتعليقات واستمرار الع
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 املسائل املتصلة بأعمال فرق العمل واألفرقة العاملة املشتركة بني األمانات -نون  
الفريـق العامـل املشـترك      علن صندوق النقد الدويل، بوصـفه اجلهـة الداعيـة إىل انعقـاد              أ - ٢٠

كتيـب الـرقم القياسـي ألسـعار       عن استكمال وطباعة    ،  بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار    
 وعــن تــوافره يف شــكل قــرص مــدمج ويف موقــع منظمــة العمــل  النظريــة والتطبيــق: االســتهالك

كتيـب  وفضـال عـن ذلـك، أعلـن صـندوق النقـد الـدويل عـن اسـتكمال                   . الدولية علـى الشـبكة    
مـل املسـتقبلي املخطـط لـه     وكـذلك عـن الع  النظريـة والتطبيـق   : سعار اإلنتاجألاألرقام القياسية  

كمــا أعلــن الصــندوق، بوصــفه . بصــدد كتيــب عــن األرقــام القياســية ألســعار التجــارة الدوليــة
، أنــه ســيتم الشــروع يف فتــرة فرقــة العمــل املعنيــة باإلحصــاءات املاليــةاجلهــة الداعيــة إىل انعقــاد 

ن الـــديون نـــوفمرب يف قاعـــدة بيانـــات مركزيـــة بشـــأ/ تشـــرين الثـــاين-أكتـــوبر /تشـــرين األول
أمــا منظمــة التجــارة العامليــة، بوصــفها اجلهــة الداعيــة إىل  . اخلارجيــة، تقــع لــدى البنــك الــدويل

، فقـد أبلغـت أعضـاء اللجنـة أن         فرقـة العمـل املعنيـة بإحصـاءات التجـارة الدوليـة للسـلع             انعقاد  
نميـة يف   وأمـا منظمـة التعـاون والت      . عملية تنقيح التصنيف املوحد للتجارة الدوليـة قـد بـدئ هبـا            

للفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات املعــين باحلســابات امليــدان االقتصــادي، بوصــفها رئيســا 
بلغت اللجنة أن العمل املوضوعي بشأن استكمال نظام احلسـابات القوميـة لعـام              أ، فقد   القومية
 مسألة معينة كان قد مت حتديدها، وأنه سـيعلن قريبـا عـن تعـيني مـدير                  ٤٤ يتقدم حول    ١٩٩٣

املتحــدة، بوصــفها اجلهــة الداعيــة إىل انعقــاد أمــا الشــعبة اإلحصــائية بــاألمم . للمشــروع وحمــرر
، فقــد أعلنــت أنــه مت تشــكيل الفريــق العامــل املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بإحصــاءات البيئــة 

ــى إحصــاءات امليــاه         ــيكون عل ــز األويل س ــدف تنســيق مجــع البيانــات، وأن التركي ــق هب . الفري
لفرقـة العمـل املعنيـة    نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بوصفها رئيسا         وأخريا، فإن م  

، أبلغــت اللجنــة أنــه، عقــب نشــر الكتيــب اخلــاص بالتجــارة يف  بالتجــارة الدوليــة يف اخلــدمات
اخلدمات، انتقل تركيز الفرقة حنو رصد التقدم القطري يف جمال إبـالغ البيانـات، وحنـو أعمـال         

 .لفرعية التقنية، كالعمل بشأن حركة تنقالت العمال األجانبأخرى لألفرقة ا
 

 املبادرات اجلديدة الرئيسية اليت ختطط هلا املنظمات -سني  
أبلغ أعضاء اللجنة بعضهم البعض اآلخر عن املبادرات اجلديـدة الرئيسـية لكـل منـهم،                 - ٢١

 ســـائر األنشـــطة أو تنظـــيم/مبـــا يف ذلـــك تنظـــيم األحـــداث اخلاصـــة، وإصـــدار املنشـــورات، و
 .الربناجمية
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 مسائل أخرى تتعلق باللجنة اإلحصائية -عني  
أحاطت الشعبة اللجنة علما باملناقشة اجلارية فيمـا بـني الـدول األعضـاء بشـأن حتسـني               - ٢٢

 .أساليب عمل اللجنة اإلحصائية
 

 أعمال أخرى -فاء  
واصـلة العمـل حبمايـة      واتفقـت علـى م    . ناقشت اللجنة باختصار موقعهـا علـى الشـبكة         - ٢٣

غـري أهنـا وافقـت أيضـا     . كلمة املرور للوصـول إىل الوثـائق الـيت تتعلـق بـدورات عملـها العاديـة               
على مقترح قدمته األمانة العامـة مبواصـلة تطـوير جـزء مـن موقـع الشـبكة يصـل إليـه اجلمهـور                        

 .ونشر مزيد من املعلومات، كوصالت الربط مبواقع أعضاء اللجنة على الشبكة
ــدول    - ٢٤ ــق جب ــا يتعل ــيعقد يف     أوفيم ــذي س ــل ال ــا املقب ــال اجتماعه ــباط٢٨عم فربايــر / ش

الشـــعبة اإلحصـــائية بـــاألمم (إعـــالن املبـــادئ : ، أقـــرت اللجنـــة قائمـــة املســـائل التاليـــة٢٠٠٥
منظمـة  (، والسـياحة  )منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي   (، ومعايري اجلودة  )املتحدة

ــة  ــدويل (، واالستقصــاءات )الســياحة العاملي ــك ال ــة   ). البن ــة لأللفي ومؤشــرات األهــداف اإلمنائي
، وتقاسـم املعلومـات بشـأن مشـاريع القـدرات اإلحصـائية             )الشعبة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة     (
ــرين      ( ــادي والعشـ ــرن احلـ ــة يف القـ ــل التنميـ ــن أجـ ــاء مـ ــراكة يف اإلحصـ ــاريس (الشـ ، ))٢١بـ

وفيمـا يتعلـق باجتمـاع اخلريـف،     ). دةئية بـاألمم املتحـ  الشـعبة اإلحصـا   (والرباجميات اإلحصائية   
ــة لألمــم املتحــدة        ــة والزراعــة التابع ــان عــرض منظمــة األغذي ــة مــع االمتن ــاو(قبلــت اللجن ) الف

 . يف روما٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٨ إىل ٦استضافة االجتماع يف الفترة من 
، ةلعمــل الدوليــانتخبــت اللجنــة سلفســتر ينــغ، مــدير مكتــب اإلحصــاءات يف منظمــة ا - ٢٥

وأعربـت اللجنـة عـن شـكرها للـرئيس          . ٢٠٠٦-٢٠٠٤ليكون رئيسها اجلديد لفتـرة السـنتني        
على قيادتـه الفعالـة     ) اللجنة االجتماعية واالقتصادية آلسيا واحمليط اهلادئ     (السابق أندرو فالت    

يـة إىل اللجنـة     خالل الفتـرة االنتقاليـة مـن اللجنـة الفرعيـة السـابقة التابعـة للجنـة التنسـيق اإلدار                   
 .اجلديدة لتنسيق األنشطة اإلحصائية
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