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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة األربعون

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٤
  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

      إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
  جدول األعمال املؤقت والشروح    

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

  تغري املناخ واإلحصاءات الرمسية؛ : استعراض الربامج  )أ(  
  اإلحصاءات الزراعية؛   )ب(  
  إحصاءات الطاقة؛  )ج(  
   االقتصادية؛ -احملاسبة البيئية   )د(  
  احلسابات القومية؛  )هـ(  
  اإلحصاءات االجتماعية؛   )و(  
  إحصاءات الصحة؛  )ز(  
  ليم؛إحصاءات التع  )ح(  
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  إحصاءات العمالة؛  )ط(  
  اإلحصاءات اجلنسانية  )ي(  
  برنامج املقارنات الدولية؛  )ك(  
  تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف آسيا واحمليط اهلادئ؛  )ل(  
  .مؤشرات التنمية  )م(  

  : بنود للعلم  - ٤
  تعدادات السكان واملساكن؛   )أ(  
  سجالت األعمال التجارية؛  )ب(  
  يا املعلومات واالتصاالت؛ إحصاءات تكنولوج  )ج(  
  إحصاءات األسعار؛  )د(  
  تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها؛  )هـ(  
  بناء القدرات اإلحصائية؛  )و(  
  املعايري املشتركة املفتوحة لتبادل البيانات والبيانات الفوقية وتقامسها؛  )ز(  
  إحصاءات املستوطنات البشرية؛  )ح(  
  . تصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياساتمتابعة مقررات اجمللس االق  )ط(  

  ).شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(املسائل الربناجمية   - ٥
  .جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واألربعني للجنة ومواعيد انعقادها  - ٦
  . تقرير اللجنة عن دورهتا األربعني  - ٧
  

  الشروح    
  انتخاب أعضاء املكتب  -  ١  

 من النظام الداخلي للجـان الفنيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي              ١٥وفقا للمادة     
واملمارسات السابقة، تنتخب اللجنة اإلحصائية يف مستهل اجللـسة األوىل مـن دورهتـا العاديـة،               

  . ، من بني ممثلي أعضائها)مكتب اللجنة(رئيسا وثالثة نواب للرئيس ومقررا 
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ويتم ذلك عن طريـق انتخـاب أعـضاء         . وتستمر والية أعضاء املكتب سنتني إن أمكن        
املكتب لفترة سنة واحـدة، مث يعـاد انتخـاب األعـضاء الـذين يظلـون ممـثلني لبلـداهنم يف اللجنـة                        

حيـث  : وينتخب أعضاء املكتب على أساس مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل        . خالل الدورة التالية  
  . ينتخب يف املكتب عضو عن كل منطقة ممثلة يف اللجنة

  
  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -  ٢  

اقترحت اللجنة بنود جدول األعمـال املؤقـت والوثـائق املتعلقـة هبـا يف دورهتـا التاسـعة                
ــثالثني  ــورك، (والـ ــباط٢٩-٢٦نيويـ ــر / شـ ــصادي  )١()٢٠٠٨فربايـ ــدها اجمللـــس االقتـ ، واعتمـ

ــرره   ــا بعــض ال   . ٢٠٠٨/٢٣٨واالجتمــاعي مبوجــب مق ــة الحق ــر مكتــب اللجن ــيرياتوأق . تغ
ــائق        ــة إعــداد وث ــة مــشروع تنظــيم األعمــال املقتــرح ومــذكرة عــن حال ومعــروض علــى اللجن

  . وقد تود اللجنة إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال دورهتا األربعني. الدورة
  

  الوثائق    
  )E/CN.3/2009/1(جدول األعمال املؤقت والشروح 

  )E/CN.3/2009/L.1(مذكرة من األمانة العامة عن تنظيم أعمال الدورة 
  )E/CN.3/2009/CRP.1(مذكرة من األمانة العامة عن حالة إعداد وثائق الدورة 

  
  بنود للمناقشة واختاذ القرار  -  ٣  

  تغري املناخ واإلحصاءات الرمسية: استعراض الربامج  )أ(  
سيعرض على اللجنـة اإلحـصائية تقريـر أعـده مكتـب اإلحـصاءات األسـترايل يتـضمن                    

وهــو يتــضمن، اســتنادا إىل املــشاورات  . رناجميــا لإلحــصاءات املتــصلة بــتغري املنــاخ استعراضــا ب
الواسعة اليت أُجريت، استعراضا وحتليال الحتياجـات املـستخدمني والتحـديات الـيت يواجهوهنـا               

ويستكــشف اجملــاالت . وحيـدد نطــاق إحـصاءات تغــري املنــاخ بالقيـاس إىل اإلحــصاءات الرمسيـة    
دم اإلحصاءات الرمسية إسهاما وتعطي قيمـة إضـافية لتحليـل اآلثـار البيئيـة               اليت ميكن فيها أن تق    

ويعــرض . واالجتماعيــة واالقتــصادية لــتغري املنــاخ وتــدابري التكيــف والتخفيــف املتــصلة بــذلك   
توصيات حمددة من أجل وضع برنامج عمل لتعميم مراعاة تغري املنـاخ يف اإلحـصاءات الرمسيـة              

__________ 
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   انظــر   )١(   ــائق الرمسي ، الفــصل )E/2008/24 (٤، امللحــق رقــم  ٢٠٠٨الوث

  . األول، الفرع ألف، مشروع املقرر
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وقد تـود اللجنـة إبـداء آرائهـا حـول مـضمون التقريـر وتقـدمي                 . يلعلى الصعيدين الوطين والدو   
  . توصيات بشأن العمل املقبل يف هذا اجملال

  
  الوثائق    

عـن تغـري املنـاخ    ) أسـتراليا (مذكرة من األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر اجلهـة املـستعرضة للـربامج                 
  )E/CN.3/2009/2(واإلحصاءات الرمسية 

  
  اإلحصاءات الزراعية  )ب(  

سُيعرض على اللجنة تقرير الفريق العامل املعين باإلحـصاءات الزراعيـة بقيـادة املكتـب                 
ويقدم التقرير حملة عن القـضايا الرئيـسية يف اإلحـصاءات الزراعيـة          . اإلحصائي لالحتاد األورويب  

وإطارا مقترحـا للخطـة االسـتراتيجية لتحـسني اإلحـصاءات الزراعيـة والريفيـة علـى الـصعيدين                   
والـدويل، جـرت مناقـشته يف اجتمـاع لفريـق اخلـرباء ُعقـد يف واشـنطن العاصـمة يـومي                الوطين  

وحتدد اخلطة املقترحة القـضايا والتحـديات الرئيـسية    . ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٣ و  ٢٢
يف جمال اإلحصاءات الزراعية، وكيفية إنشاء جمموعة أساسية من اإلحصاءات الزراعيـة املفيـدة              

 ومنهجيات قياسها، وخطة لكيفية دعم املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنيـة           القابلة للمقارنة، 
واللجنـة مـدعوة إىل التعليـق     . يف وضع تلك اإلحصاءات بوصفها املقياس الذي يوجه أنـشطتها         

  . على التقرير وإقرار مسار العمل املقترح
  

  الوثائق    
  )E/CN.3/2009/3(لالحتاد األورويب مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير املكتب اإلحصائي 

  
  إحصاءات الطاقة  )ج(  

ســيعرض علــى اللجنــة، للمناقــشة، تقريــر األمــني العــام الــذي يتــضمن مقترحــا بإعــداد    
وقد صيغ هـذا املقتـرح وفقـا للمقـررات     . التوصيات الدولية املنقحة واحملدثة إلحصاءات الطاقة 

ثني والـسابعة والـثالثني، الـيت دعـت فيهـا اللجنـة             اليت اختذهتا اللجنة يف دورتيها السادسة والـثال       
إىل مواصلة تطوير إحـصاءات الطاقـة الرمسيـة كـي تلـيب علـى حنـو أكثـر فعاليـة الطلـب املتزايـد                          
باستمرار على بيانات الطاقة املتسمة بقدر أكرب مـن التفـصيل واالتـساق وحـسن التوقيـت مـن                   

ــصادية وال    ــضايا االقتـ ــل القـ ــسياسات وحتليـ ــع الـ ــل وضـ ــشاملة   أجـ ــوث الـ ــراء البحـ ــة وإجـ بيئيـ
 اإلعــراب عــن آرائهــا بــشأن اإلجــراءات الــسابق اختاذهــا والتنظــيم  اللجنــةوقــد تــود .لألســواق

  . املقترح للعملية التحضريية
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ويتـضمن  . وسُيعرض على اللجنة، للعلم، تقرير فريق أوسلو املعـين بإحـصاءات الطاقـة            
 مبـا يف ذلـك مـوجزان جللـستيها الثانيـة       ٢٠٠٨-٢٠٠٧التقرير وصفا ألنشطة الفريق يف الفترة       

  . واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما بالتقرير. والثالثة وخلطة عملها املقبلة
وســُيعرض علــى اللجنــة، للعلــم، تقريــر الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين       

 مبـا يف    ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويتـضمن التقريـر وصـفا ألنـشطة الفريـق يف الفتـرة              . بإحصاءات الطاقة 
. هتا وخططهـا لألنـشطة املقبلـة      ذلك عملـه علـى املواءمـة بـني تعـاريف منتجـات الطاقـة وتـدفقا                

  . تود اللجنة اإلحاطة علما بالتقرير وقد
  

  الوثائق    
  )E/CN.3/2009/4(تقرير األمني العام عن إعداد التوصيات الدولية بشأن إحصاءات الطاقة 

  )E/CN.3/2009/5(ر فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة مذكرة من األمني العام حييل هبا تقري
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير الفريـق العـامل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات                     

  ).E/CN.3/2009/6(الطاقة 
  

   االقتصادية- احملاسبة البيئية   )د(  
ويتـضمن  .  االقتـصادية -البيئيـة  سُيعرض على اللجنة تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة      

 االقتــصادية ويف الواليــة - التقريــر وصــفا للتقــدم احملــرز يف عمليــة تنقــيح نظــام احملاســبة البيئيــة  
واللجنــة مــدعوة إىل اإلعــراب عــن آرائهــا بــشأن التقــدم  . املمــددة للجنــة وهيكــل اإلدارة فيهــا

  . احملرز يف عمل اللجنة
  

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

)E/CN.3/2009/7(  
  

  احلسابات القومية  )هـ(  
سـيعرض علــى اللجنــة تقريــر الفريــق العامـل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات     

قوميـة،  مـن نظـام احلـسابات ال      ) ٢٩-١٨الفـصول   (القومية واملـشروع النـهائي للمجلـد الثـاين          
ــة إلقــراره ذي الــ٢٠٠٨ ويــوجز التقريــر اســتراتيجية التنفيــذ العــاملي لنظــام   .  ســيقدم إىل اللجن

ي وضعها الفريق العامـل املـشترك بـني األمانـات بالتـشاور مـع أصـحاب                 ذاحلسابات القومية ال  
ت ويتضمن التقرير أيضا نتائج املنتدى الرفيع املستوى لتطوير نظـام احلـسابا       . املصلحة اآلخرين 
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واللجنـة مـدعوة إىل اعتمـاد مـشاريع الفـصول املقّدمـة واإلعـراب               . القومية على املدى الطويـل    
  .عن آرائها بشأن العمل املقبل يف جمال احلسابات القومية

  
  الوثائق    

مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير الفريق العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات                   
  )E/CN.3/2009/8(القومية 

  
  اإلحصاءات االجتماعية  )و(  

وسيتــضمن . ســُيعرض علــى اللجنــة تقريــر األمــني العــام عــن اإلحــصاءات االجتماعيــة   
ــشأن نطــاق ومــضمون اإلحــصاءات        ــق اخلــرباء ب ــر اســتنتاجات وتوصــيات اجتمــاع فري التقري

د وقــد تــو. ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول١٢ إىل ٩االجتماعيــة، املعقــود يف نيويــورك يف الفتــرة مــن  
اللجنة استعراض هذه التوصـيات واعتمادهـا، طالبـة مـن شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة                     

واملبادئ التوجيهية املنهجية الدولية القائمة حاليـا يف كـل   املعايري ) أ: (إجراء جرد شامل ملا يلي 
ــن جمــاالت اإلحــصاءات االجتماعيــة؛     ــوافر اإلحــصاءات االجتماعيــة علــى الــصعيد     ) ب(م ت

األنـشطة اإلحـصائية واملنهجيـة اجلاريـة يف جمـال           ) ج(، مبـا يف ذلـك قياسـات اجلـودة؛ و            العاملي
  . اإلحصاءات االجتماعية على كل من الصعد الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين

  
  الوثائق    

  )E/CN.3/2009/9(تقرير األمني العام 
  

  إحصاءات الصحة  )ز(  
ــشتر      ــل امل ــق العام ــر الفري ــستعرض تقري ــصحة    ي ــين بإحــصاءات ال ــات املع ــني األمان ك ب

اجتمـاع جنيـف،    (األنشطة املضطلع هبا خالل العام املاضي، كما يتـضمن مـوجزي اجتمـاعني              
؛ واجتمــاع شــانغهاي، الــصني، املعقــود يف تــشرين   ٢٠٠٧ديــسمرب /املعقــود يف كــانون األول

صــل إىل  ، جــرى التو٢٠٠٧ديــسمرب /ففــي اجتمــاع كــانون األول  ). ٢٠٠٨أكتــوبر /األول
اتفاق على وضع إطار إلحصاءات الصحة وما يرتبط بذلك من املعايري الـيت ميكـن اسـتخدامها                 

وُخـصص اجتمـاع شـانغهاي للعمـل علـى          . ملعاجلة املشاكل احملددة يف جمال إحصاءات الصحة      
ــذا اإلطــار   ــة   . وضــع ه ــود اللجن ــد ت ــق     وق ــشروع اإلطــار املتعل ــا حــول م ــراب عــن آرائه اإلع

مقترح الفريق العامل بـشأن العمـل املقبـل املتعلـق باإلطـار ومـا يـرتبط بـه                   بإحصاءات الصحة و  
  . من وثائق
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  الوثائق    
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير الفريق العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات            

  )E/CN.3/2009/10(الصحة 
  

  إحصاءات التعليم  )ح(  
ــر       ــة اإلحــصائية تقري ــى اللجن ــُيعرض عل ــيم    س ــة بإحــصاءات التعل ــل املعني ــة العم .  لفرق

ويتضمن التقريـر استعراضـا ألطـر القيـاس الرئيـسية يف ميـدان التعلـيم املـستخدمة حاليـا لغـرض                 
ــر علــى إعــداد        ــا ختلفــه مــن أث ــدويل أو اإلقليمــي أو الــوطين ومل مجــع البيانــات علــى الــصعيد ال

لتنـسيق بـني الوكـاالت املعنيـة يف     ويتطرق التقريـر أيـضا إىل آليـات ا        . اإلحصاءات واستخدامها 
وباإلضـافة إىل ذلـك، يـورد    . ما يتعلق باملراحل املختلفة من دورة إعـداد اإلحـصاءات ونـشرها      

وقد تود اللجنـة    . التقرير مقترحات بشأن السبل املمكنة لزيادة التنسيق ومجع البيانات ونشرها         
فيـه وتقـدمي توجيهـات بـشأن        اإلعراب عن آرائها بشأن مـضمون التقريـر والتوصـيات الـواردة             

  . االجتاهات املقبلة
  

  الوثائق    
مــــذكرة مــــن األمــــني العــــام حييــــل هبــــا تقريــــر فرقــــة العمــــل املعنيــــة بإحــــصاءات التعلــــيم    

)E/CN.3/2009/11(  
  

  إحصاءات العمالة  )ط(  
ســُيعرض علــى اللجنــة تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة الــذي يــورد نتــائج املــؤمتر الــدويل    

حصائيي العمالة ويتضمن موجزا لإلجراءات اليت اختـذهتا املنظمـة، بالتـشاور مـع              الثامن عشر إل  
جهات أخرى، استجابة للقرارات اليت اختذهتا اللجنة يف دورهتا التاسعة والـثالثني بـشأن تقريـر                

ــذي أعــده مكتــب اإلحــص      ــة ال ــاجمي عــن إحــصاءات العمال ــة يف االســتعراض الربن اءات الوطني
وسيتـضمن وصـفا لتلـك اإلجـراءات مـن          . نيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية     اململكة املتحدة لربيطا  

حيــث األولويــات احملــددة لتوصــيات االســتعراض الربنــاجمي، مبــا يف ذلــك وضــع خريطــة طريــق 
واللجنـة مـدعوة    . لتنفيذها، وتقدمي الدعم لنظم اإلحصاءات الوطنية إلعداد إحصاءات العمالـة         

  املطروحة يف تقرير املنظمةإىل اإلعراب عن آرائها حول املسائل 
  

  الوثائق    
  )E/CN.3/2009/12(مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير منظمة العمل الدولية 
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  اإلحصاءات اجلنسانية  )ي(  
سُيعرض على اللجنة تقرير أصدقاء الرئيس عن املؤشرات الدولية املتعلقة بالعنف ضـد               

 يف استعراض اجملموعة املقترحة من املؤشرات املتعلقـة         ويورد التقرير وصفا للعملية املتبعة    . املرأة
ــار اجملموعــة املنقّحــة مــن هــذه املؤشــرات       ــستخدمة يف اختي ــايري امل ــرأة وللمع ــالعنف ضــد امل . ب

 اإلحصائية لقياس العنـف     تواللجنة مدعوة إىل استعراض وإقرار اجملموعات األربع من املؤشرا        
  .٦١/١٤٣مال بقرار اجلمعية ضد املرأة وتقدميها إىل اجلمعية العامة ع

  
  الوثائق    

مذكرة من األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر أصـدقاء الـرئيس عـن املؤشـرات املتعلقـة بـالعنف ضـد               
  )E/CN.3/2009/13(املرأة 

  
  برنامج املقارنات الدولية  )ك(  

سُيعرض على اللجنة تقرير أعده البنك الدويل باسم اجمللـس التنفيـذي املؤقـت لربنـامج          
. املقارنــات الدوليــة عــن ترتيبــات التنظــيم املقترحــة وبرنــامج عمــل اجلولــة التاليــة هلــذا الربنــامج

 لربنــامج املقارنــات الدوليــة، الــيت ٢٠١١وحيــدد التقريــر ترتيبــات اإلدارة املقترحــة جلولــة عــام  
ــعة         ترا ــدورة التاس ــوقش خــالل ال ــذي ن ــرئيس ال ــر أصــدقاء ال ــواردة يف تقري ــي التوصــيات ال ع

واســتنادا إىل التقريــر، ســيجري إعــداد ترتيبــات تفــصيلية للجولــة املقبلــة بعــد إنــشاء  . والــثالثني
وقـد تـود اللجنـة اإلعـراب عـن آرائهـا حـول برنـامج                . املكتب العاملي ووضـع ترتيبـات أخـرى       

  .العمل املقترح
  

  لوثائقا    
  )E/CN.3/2009/14(مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير البنك الدويل 

  
  تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف آسيا واحمليط اهلادئ  )ل(  

ــة آلســيا واحملــيط         ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــه اللجن ــر أعدت ــة تقري ســُيعرض علــى اللجن
ير اإلحـصاءات يف بلـدان منطقـة آسـيا       اهلادئ يقدم حملة موجزة عن التقدم احملرز مؤخرا يف تطو         

ويورد التقرير االجتاهات الرئيسية السائدة يف بنـاء القـدرات املؤسـسية والتقنيـة      . واحمليط اهلادئ 
لنـظم اإلحصاءات الوطنية وحيدد التحديات الرئيسية ذات األمهية بالنسبة لكامل املنطقـة والـيت             

ع اإلمنائي الـدويل، مبـا يف ذلـك اجلهـات املاحنـة       تتطلب أولوية اهتمام احلكومات الوطنية واجملتم     
وقــد تــود اللجنــة ، الثنائيــة واملتعــددة األطــراف، واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة
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التعليق على اجلهود املبذولة حاليا يف سبيل النهوض بعملية تطوير اإلحصاءات يف منطقـة آسـيا                
  .واحمليط اهلادئ

  
  الوثائق    

ألمني العام حييل هبـا تقريـر اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                   مذكرة من ا  
)E/CN.3/2009/15(  
  

  مؤشرات التنمية  )م(  
ــات عــن            ــوافر البيان ــدى ت ــا مل ــدم تقييم ــام يق ــر لألمــني الع ــة تقري ــى اللجن ســُيعرض عل

ني املـصادر الوطنيـة     مؤشرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وُيـربز مـسائل الفـروق يف البيانـات بـ                 
والدولية ويورد وصفا لعمـل فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت بـشأن مؤشـرات األهـداف              

وهو يقدم أيـضا حملـة عامـة عـن عمـل فريـق اخلـرباء املـشترك                . اإلمنائية لأللفية بغية إجياد حل هلا     
ــة    ــني الوكــاالت يف اجملــاالت التالي ــهجيات ا   : ب ــة واملن ــات الفوقي ــز البيان ــرات  تعزي ــة مبؤش ملتعلق

األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛ وجتديـد االسـتراتيجيات الكفيلـة بتحـسني البيانـات الـيت تتـوافر مـن                     
مصادر وطنية ودولية عن مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، وإعداد حتليالت وتقـارير سـنوية     

ة إىل التعليــق علــى واللجنــة مــدعو. بــشأن التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
  .حيرزه فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت من تقدم وعلى االجتاه املقبل لعمله ما
  

  الوثائق    
  )E/CN.3/2009/16(تقرير األمني العام عن مؤشرات رصد األهداف اإلمنائية لأللفية 

  
  بنود للعلم  -  ٤  

  تعدادات السكان واملساكن  )أ(  
ويتـضمن  . مـني العـام عـن تعـدادات الـسكان واملـساكن           سُيعرض على اللجنة تقرير األ      

التقرير وصـفا لألنـشطة املـضطلع هبـا اسـتجابة للتوصـية الـيت قدمتـها اللجنـة اإلحـصائية خـالل                       
دورهتا الثامنة والثالثني يف ما يتعلق بتنفيذ الربنـامج العـاملي لتعـدادات الـسكان واملـساكن لعـام                   

 أفرقـة وتنظـيم حلقـات عمـل تدريبيـة؛ ونـشر       وتشمل هذه األنشطة عقـد اجتماعـات     . ٢٠١٠
؛ ووضـع رزمـة براجميـات،    ٢التنقـيح   : املبادئ والتوصيات املتعلقة بتعدادات السكان واملساكن     

CensusInfo          وقـد تـود اللجنـة اإلحاطـة علمـا          . ، ملساعدة البلدان علـى نـشر بيانـات التعـدادات
  .بالتقرير
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  الوثائق    
  )E/CN.3/2009/17(تقرير األمني العام 

  
  سجالت األعمال التجارية  )ب(  

سُيعرض على اجلنة تقرير فريق فيسبادن املعين بـسجالت األعمـال الـذي يـورد وصـفا                   
واللجنــة مــدعوة إىل اإلحاطــة . آلخــر التطــورات املــستجدة واألنــشطة املقــررة لفريــق فيــسبادن 

  .علما بالتقرير
  

  الوثائق    
 فيــسبادن املعــين بــسجالت األعمــال التجاريــة  مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر فريــق 

)E/CN.3/2009/18(  
  

  إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  )ج(  
سُيعرض على اللجنة تقرير أعده أعضاء الشراكة املعنيـة بقيـاس تكنولوجيـا املعلومـات                 

. ٢٠٠٧واالتصاالت ألغراض التنمية يقدم حملة عامة عما حققته الشراكة مـن تقـدم منـذ عـام                  
ويقــدم التقريــر قائمــة أساســية منقحــة ملؤشــرات تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت تــشمل 
ــات؛       ــصاالت وإتاحــة هــذه التكنولوجي ــا املعلومــات واالت ــة األساســية لتكنولوجي جمــاالت البني
ووصــول األســر املعيــشية واألفــراد لتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت واســتخدامهم هلــا؛         

ــشار  ــتخدام املـ ــا     واسـ ــارة تكنولوجيـ ــصاالت؛ وجتـ ــات واالتـ ــا املعلومـ ــة لتكنولوجيـ يع التجاريـ
ــتخدام       ــصاالت واسـ ــات واالتـ ــا املعلومـ ــاج تكنولوجيـ ــاع إنتـ ــصاالت؛ وقطـ ــات واالتـ املعلومـ

  .واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما بالتقرير. تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف التعليم
  

  الوثائق    
يـــل هبـــا تقريـــر الـــشراكة املعنيـــة بقيـــاس تكنولوجيـــا املعلومـــات  مـــذكرة مـــن األمـــني العـــام حي
  )E/CN.3/2009/19(واالتصاالت ألغراض التنمية 

  
  إحصاءات األسعار  )د(  

سُيعرض علـى اللجنـة تقريـر الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات                       
ــر      ــشطة املق ــورد وصــفا آلخــر التطــورات املــستجدة واألن ــذي ي ــق العامــل األســعار ال . رة للفري

  .واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما بالتقرير
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  الوثائق    
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير الفريق العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات            

  )E/CN.3/2009/20(األسعار 
  

  تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها  )هـ(  
زا لالســتنتاجات الرئيــسية الــيت خلــص إليهــا  ســُيعرض علــى اللجنــة تقريــر يــورد مــوج   

ــورك يف        ــد بنيويـ ــذي عقـ ــصائية، الـ ــشطة اإلحـ ــسيق األنـ ــة تنـ ــشر للجنـ ــادي عـ ــا احلـ اجتماعهـ
سـبتمرب  / أيلـول  ١٢ و   ١١ والثاين عـشر الـذي عقـد يف تـونس يـومي              ٢٠٠٨فرباير  /شباط ٢٥

تبـسيطها  ويورد التقرير أيضا االختصاصات اجلديـدة للجنـة الـيت جـرى استعراضـها و              . ٢٠٠٨
  . وقد تود اللجنة اإلحاطة علما هبذا التقرير. يف اجتماع اللجنة الثاين عشر

  
  الوثائق    

  )E/CN.3/2009/21(مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية 
  

  بناء القدرات اإلحصائية  )و(  
إلحــصاءات يف األمــم ســُيعرض علــى اللجنــة تقريــر يقــدم حملــة عامــة عــن عمــل شــعبة ا   

املتحدة لدعم اجلهـود الوطنيـة يف بنـاء وتعزيـز القـدرات اإلحـصائية الوطنيـة، وال سـيما العمـل                     
، وهـو   ٢٠١٠الربنامج العاملي لتعدادات الـسكان واملـساكن لعـام          : املضطلع به يف األطر التالية    

ة وتوافرهـا ونـشرها؛     مشروع يهدف إىل حتسني مجع البيانات املتعلقة باألهداف اإلمنائي لأللفي         
وحسابات التنميـة الـيت هتـتم هبـا إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة التابعـة لألمانـة العامـة                      

. لألمم املتحدة؛ والربنامج العادي للتعـاون الـتقين التـابع لـشعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة                  
لـسابعة والـثالثني والتاسـعة      ويقدم هذا التقريـر إىل اللجنـة بنـاء علـى طلـب قدمتـه يف دورتيهـا ا                  

 بـشأن   ٢٠٠٦/٢٤والثالثني بأن يقدم تقرير عـن تنفيـذ قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                 
  .وقد تود اللجنة اإلحاطة علما هبذا التقرير. تعزيز القدرات اإلحصائية

وسُيعرض أيضا على اللجنة تقرير أعدته الشراكة يف اإلحصاءات مـن أجـل التنميـة يف                  
ويورد التقرير اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز اسـتخدام إحـصاءات أفـضل               . حلادي والعشرين القرن ا 

بوصف ذلك جزءا رئيسيا يف خلق بيئـة مواتيـة إلحـراز تقـدم يف عمليـة التطـوير، ال سـيما مـن            
خــالل تقــدمي الــدعم إىل البلــدان يف وضــع وتنفيــذ ورصــد االســتراتيجيات الوطنيــة لتطــوير          

وقـد  . ع التعاون بـني اجلهـات املاحنـة يف بـرامج الـدعم اإلحـصائي      اإلحصاءات عن طريق تشجي  
  .تود اللجنة اإلحاطة علما بالتقرير
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  الوثائق    
  )E/CN.3/2009/22(تقرير األمني العام 

مذكرة من األمني العام حييل هبـا تقريـر الـشراكة يف اإلحـصاءات مـن أجـل التنميـة يف                        
  )E/CN.3/2009/23(القرن احلادي والعشرين 

  
  املعايري املشتركة املفتوحة لتبادل البيانات والبيانات الفوقية وتقامسها  )ز(  

سُيعرض على اللجنة تقرير فرقة العمل املعنية بوضـع معـايري تبـادل البيانـات والبيانـات                   
واللجنـة  . الفوقية الذي يورد موجزا آلخر التطورات املستجدة واألنشطة املقـررة لفرقـة العمـل             

  .ة علما بالتقريرمدعوة إىل اإلحاط
  

  الوثائق    
ــادل البيانــات        ــة بوضــع معــايري تب ــر فرقــة العمــل املعني مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقري

  )E/CN.3/2009/24(والبيانات الفوقية 
  

  إحصاءات املستوطنات البشرية  )ح(  
موئـل  (سُيعرض على اللجنة تقرير أعده برنامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية                  

يورد موجزا لتقرير اجتماع فريـق اسـتعراض األقـران بـشأن التقـديرات املتعلقـة                ) ألمم املتحدة ا
ويـورد التقريـر اجلهـود الـيت يبـذهلا          . ٢٠٠٦يونيـه   /أبريـل وحزيـران   /باألحياء الفقـرية يف نيـسان     

فريق استعراض األقران ملعاجلة الشواغل اليت أعرب عنها فريق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت                 
ملعين مبؤشرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وأصـدقاء الـرئيس التـابعون للجنـة اإلحـصائية بـشأن           ا

ويعـرض التقريـر عمـل موئـل        . مؤشر األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلـق بـسكان األحيـاء الفقـرية           
لألغـراض اإلحـصائية واملتعلقـة     “ سـكان األحيـاء الفقـرية     ”األمم املتحدة بشأن إجياد تعريف لـ       

وهــو يقــدم أيــضا معلومــات عــن مواصــلة البحــث بــشأن تكامــل بيانــات   . تحليــل الــسياساتب
ــة       ــات اجلغرافي ــن ُنظــم املعلوم ــستقاة م ــات امل ــة والبيان ــدادات الوطني ــدعوة إىل  . التع ــة م واللجن

   .اإلحاطة علما بالتقرير
  الوثائق    

ات البـــشرية مـــذكرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل هبـــا تقريـــر برنـــامج األمـــم املتحـــدة للمـــستوطن  
(E/CN.3/2009/25)  
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  متابعة مقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات  )ط(  
أُدرج هـــذا البنـــد يف جـــدول أعمـــال اللجنـــة بنـــاء علـــى طلـــب اجمللـــس االقتـــصادي      

 من أجل تشجيع إقامة عالقة أوثق بني عمل اللجنـة وعمـل             ١٩٩٩/٥١واالجتماعي يف قراره    
 على اللجنة مذكرة مقدمة من األمني العـام تتـضمن مقتطفـات مـن قـرارات                 وسُتعرض. اجمللس

اجمللــس ومقرراتــه واســتنتاجاته املتفــق عليهــا ذات الــصلة بعمــل اللجنــة، واإلجــراءات املتخــذة    
  .املقررة من قبل اللجنة أو

  
  الوثائق    

الـسياسات  مذكرة من األمني العـام بـشأن مقـررات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي املتعلقـة ب                 
  (E/CN.3/2009/26)ذات الصلة بعمل اللجنة 

  
  )شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(املسائل الربناجمية   -  ٥  

ستتلقى اللجنة تقريرا شفويا من مدير شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة عـن أنـشطة                 
ــة وخططهــا وأولوياهتــا   ــشعبة الراهن ــر   . ال ــامج العمــل املقت ــضا برن ــشعبة وســُيعرض عليهــا أي ح ل

واللجنــة مــدعوة إىل إقــرار   . ٢٠١١-٢٠١٠اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة لفتــرة الــسنتني     
 وإىل التعليـق علـى الربنـامج املقتـرح لفتـرة الـسنتني              ٢٠٠٩التعديالت على برنامج العمل لعـام       

٢٠١١-٢٠١٠.  
  

  الوثائق    
ت يف األمـم املتحـدة      مذكرة من األمانة العامة تتضمن برنامج العمـل املقتـرح لـشعبة اإلحـصاءا             

  (E/CN.3/2009/27) ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 
  

  جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واألربعني للجنة ومواعيد انعقادها  -  ٦  
 من النظـام الـداخلي، سـُيعرض علـى اللجنـة مـشروع جـدول األعمـال                 ٩عمال باملادة     

ن بالوثائق املقرر تقدميها يف إطـار كـل بنـد،           املؤقت لدورهتا احلادية واألربعني، باإلضافة إىل بيا      
ــة أيــضا مقتــرح ملواعيــد انعقــاد الــدورة   . والــسند التــشريعي إلعــدادها  . وســُيعرض علــى اللجن

، ســُيعرض علــى )١٩٩٩/٥١انظــر قــرار اجمللــس (وباإلضــافة إىل ذلــك، ووفقــا لطلــب اجمللــس 
لجنــة مــدعوة إىل وال. ٢٠١٢-٢٠٠٩اللجنــة مــشروع برنــامج عمــل متعــدد الــسنوات للفتــرة 

إقــرار موعــد انعقــاد الــدورة احلاديــة واألربعــني وجــدول أعماهلــا املؤقــت ووثائقهــا، وكــذلك    
  .برنامج العمل املتعدد السنوات
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  الوثائق    
مذكرة من األمانة العامة تتضمن مشروع جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة احلاديـة واألربعـني                  

  (E/CN.3/2009/L.2)للجنة 
 العامــــة بــــشأن مــــشروع برنــــامج العمــــل املتعــــدد الــــسنوات للجنــــة  مــــذكرة مــــن األمانــــة

(E/CN.3/2009/28)  
  

  تقرير اللجنة عن دورهتا األربعني  -  ٧  
  .قد تود اللجنة اعتماد التقرير عن دورهتا األربعني الذي سُيقدم إىل اجمللس  

  
  الوثائق    

  (--.E/CN.3/2008/L)مشروع تقرير اللجنة عن دورهتا األربعني 
  


