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  اللجنة اإلحصائية
  احلادية واألربعونالدورة 

  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٣
   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
  :واختاذ القراربنود للمناقشة  - ٣

  ؛لضمان اجلودةألطر الوطنية ا: الربامجاستعراض  )أ( 

  اإلحصاءات الزراعية؛ )ب( 
  ؛ لبضائعيف اتجارة الدولية الإحصاءات  )ج( 
  اخلدمات؛ يف تجارة الدوليةالإحصاءات  )د( 
  برنامج املقارنات الدولية؛ )هـ( 
  احلسابات القومية؛ )و( 
  ؛إحصاءات البيئة )ز( 
  حملاسبة البيئية؛ا )ح( 
  ؛اتاليوم العاملي لإلحصاء )ط( 
  إدارة املعلومات اجلغرافية العاملية؛ )ي( 
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  ؛جرد املعايري اإلحصائية العامليةقائمة  )ك( 
  مؤشرات التنمية؛ )ل( 
  .يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبتطوير اإلحصاءات اإلقليمية  )م( 

  :بنود للعلم - ٤
  السكان واملساكن؛تعدادات  )أ( 
  ؛إحصاءات العمالة  )ب( 
  إحصاءات املخدرات وتعاطيها؛  )ج( 
  ة؛ بإحصاءات اإلعاقفريق واشنطن املعين  )د( 
  اإلحصاءات الثقافية؛  )هـ( 
  اإلحصاءات الصناعية؛ )و( 
  إحصاءات اخلدمات؛  )ز( 
  إحصاءات املالية؛ )ح( 
  سعار؛فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لأل  )ط( 
  فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي؛   )ي( 
  اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة؛  )ك( 
  إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛  )ل( 

   بناء القدرات اإلحصائية؛ )م(  
  تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها؛  )ن( 
  التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية؛  )س(  
  .متابعة مقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات )ع( 

  ). يف األمم املتحدةئيةشعبة اإلحصاال(ربناجمية السائل امل - ٥
  . للجنة ومواعيد انعقادهاالثانية واألربعنيجدول األعمال املؤقت للدورة  - ٦
  .ربعنيواألاحلادية دورهتا عن تقرير اللجنة  - ٧
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  الشروح  
  انتخاب أعضاء املكتب -  ١ 

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

  .أعضائها، من بني ممثلي )مكتب اللجنة(رئيس ومقررا للرئيسا وثالثة نواب 
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  ؛   التوزيع اجلغرايف العادل    مبدأ وينتخب أعضاء املكتب على أساس    . خالل الدورة التالية  
  . عضو عن كل منطقة ممثلة يف اللجنةينتخب يف املكتب

  
  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -  ٢ 

 األربعـني اقترحت اللجنة بنود جدول األعمال املؤقت والوثائق املتعلقـة هبـا يف دورهتـا                 
يف ، واعتمـدها اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          )١()٢٠٠٩فرباير  /شباط ٢٧-٢٤نيويورك،  (

ومعــروض علــى اللجنــة . قــر مكتــب اللجنــة بعدئــذ بعــض التغــيريات وأ. ٢٠٠٩/٢٣٧مقــرره 
اللجنـة أن   قـد تـود     و. وثـائق الـدورة     املقترح ومذكرة عن حالـة إعـداد       األعمالمشروع تنظيم   

  .احلادية واألربعنيتقر جدول األعمال وتنظيم أعمال دورهتا 
  

  الوثائق  
  )E/CN.3/2010/1(جدول األعمال املؤقت والشروح 

  (E/CN.3/2010/L.1)بشأن تنظيم أعمال الدورة  العامة ألمانةمذكرة من ا
  (E/CN.3/2010/CRP.1)لدورة امذكرة من األمانة العامة بشأن حالة إعداد وثائق 

  
  بنود للمناقشة واختاذ القرار  -  ٣ 

   لضمان اجلودةةطر الوطنيألا: الربامجاستعراض  )أ( 
ضـمان  برناجميـا ألطـر    استعراضـا  ،هيئـة إحـصاءات كنـدا      الذي أعدتـه   ،يتضمن التقرير   
احلاليـة  وبناء على عملية تشاور واسـعة، يـستعرض التقريـر املفـاهيم واألطـر واألدوات                . اجلودة

__________ 
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   انظــر   )١(   ــائق الرمسي ، الفــصل )E/2009/24 (٤، امللحــق رقــم  ٢٠٠٩الوث

  .األول، الفرع باء، مشروع املقرر
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، ويدعو إىل اسـتخدام املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة إلطـار وطـين لتقيـيم اجلـودة              لضمان اجلودة 
مقـرون مببـادئ    اجلودة  إطار وطين عام لضمان     منوذج   ويقترح وضع    ويصف عناصره األساسية  

توجيهية ملساعدة املكاتب اإلحصائية الوطنية على وضع أطـر ضـمان فرديـة، مبـا يـسهل عمليـة             
وعـالوة علـى الـدعوة      . أدوات إدارة اجلودة ومتكني البلدان من تبـادل اخلـربات العمليـة           مواءمة  

ىت تـتمكن اللجنـة   إىل عملية لصياغة منوذج عـام، يؤيـد التقريـر إجيـاد توافـق يف اآلراء بـشأنه حـ            
رأيهـا يف مــضمون  ويرجـى أن تبـدي اللجنـة    . ٢٠١١مـن اعتمـاد هـذا التـدبري يف دورهتـا لعــام      

  .ستقبليف امل التوصيات املتعلقة بالعمل يف هذا اجملالر ويف يالتقر
  

  الوثائق  
لـضمان  بـشأن األطـر الوطنيـة       هيئـة إحـصاءات كنـدا       مذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر              

  )E/CN.3/2010/2( اجلودة
  

  اإلحصاءات الزراعية )ب(  
ســيعرض علــى اللجنــة اإلحــصائية تقريــر أصــدقاء الــرئيس عــن التقــدم احملــرز يف وضــع    

تنفيـذ  ل عامليـة لتحـسني اإلحـصاءات الزراعيـة واخلطـوات املقبلـة الـيت يـتعني اختاذهـا                    ستراتيجيةا
جمموعــة واســعة مــن شــراك قــام أصــدقاء الــرئيس بإويــصف التقريــر كيــف . ســتراتيجيةالاهــذه 

ــصلحة  ــشامليف  أصــحاب امل ــا ناق ــيت أجروه ــوفر ا. ات ال ــتراتيجيةالوت ــنظم   س ــة لل  املقترحــة رؤي
ات صــنع القــرارلغــرض ة اإلحــصائية الوطنيــة والدوليــة إلنتــاج املعلومــات اإلحــصائية األساســي 

البلــدان أن يف  ســتراتيجيةالايف هــذه الرئيــسي العنــصر ويتمثــل . املتعلقــة بالــسياسيات الزراعيــة
وإضـافة إىل ذلـك،     . جمموعـة البيانـات الزراعيـة األساسـية       باعتبـاره   ا أدىن تتفق عليه     ضع حد ست

ــا حيــدو واضــع    ســتدرج  ــة لالســتجابة إىل م ــنظم اإلحــصائية الوطني ــة يف ال  ياملعلومــات الزراعي
دية االجتماعيـة واالقتـصا   اإلحصائية  بغريها من املعلومات     السياسات وسائر مستعملي البيانات   

من خالل إطار مفـاهيمي واسـع، واعتمـاد أدوات منهجيـة     هذا اإلدماج وميكن حتقيق   . والبيئية
وسـيتطلب حتقيـق هـذه األهـداف أن جتـدد      .  لبناء اهلياكل األساسية اإلحصائية الوطنية   ةابتكاري

بلـدان  الاإلمنـائيون  البلدان التزامها بتعزيـز إحـصاءاهتا الغذائيـة والزراعيـة، وأن يـساعد الـشركاء            
ويرجـى مـن اللجنـة أن تقـوم باسـتعراض وإقـرار             . إقامة نظم إحـصائية وطنيـة سـليمة       النامية يف   

الترتيبـات الالزمـة    علـى   إىل اتفـاق    تقرير أصـدقاء الـرئيس ومقتـرح االسـتراتيجية، وأن تتوصـل             
  .تنفيذيةلوضع خطة 

التنميــة اللجنــة أيــضا تقريــر فريــق واي املعــين باإلحــصاءات املتعلقــة ب  وســيعرض علــى   
املعنــون كتيــب علومــات عــن الآخــر املتقريــر قــدم الوي. الريفيــة ودخــل األســر املعيــشية الزراعيــة
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إحـصاءات عـن التنميـة الريفيـة ودخـل األسـر       : األسر املعيـشية الريفيـة ورفاههـا    مصادر رزق   ”
  .اللجنة علما هبذا التقريرأن حتيط ويرجى . “املعيشية الزراعية

  
  الوثائق  

اإلحــصاءات الزراعيــة  املتعلــق بتقريــر أصــدقاء الــرئيس   هبــا مــني العــام حييــل   مــذكرة مــن األ 
)E/CN.3/2010/3(  

تقريـر فريـق واي املعـين باإلحـصاءات املتعلقـة بالتنميـة الريفيـة              هبا  مذكرة من األمني العام حييل      
  )E/CN.3/2010/4( ودخل األسر املعيشية الزراعية

  
  ئعلبضايف اتجارة الدولية الإحصاءات  )ج(  

ــر     ــشأن إ   يعــرض تقري ــام مــشروع التوصــيات املنقحــة ب حــصاءات التجــارة  األمــني الع
إحـصاءات  ”، وترد تفاصيل هذه اإلحصاءات يف الوثيقـة األساسـية املعنونـة             لبضائعيف ا الدولية  

قــد نقحــت وصــيات كانــت التو. “٢٠١٠املفــاهيم والتعــاريف : البــضائعالدوليــة يف تجــارة ال
الشعبة اإلحـصائية    وقد قامت    .ه اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني     للطلب الذي قدمت  استجابة  

التوصـيات بالتـشاور مـع املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة       هـذه   مـشروع  بإعـداد يف األمـم املتحـدة   
 تجـارة الدوليـة   الإحـصاءات ب املعينفريق خرباء األمم املتحدة ها واملنظمات الدولية املعنية، وأيد   

  .اللجنة استعراض مشروع التوصيات واعتمادهقد تود و .لبضائعيف ا
  

  الوثائق    
  ) E/CN.3/2010/5(البضائع الدولية يف تجارة التقرير األمني العام عن إحصاءات 

 
  إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات  )د(  

تقرير فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بإحـصاءات التجـارة الدوليـة                 يعرض  
الـدليل  قـد نقـح   و. لدليل إحصاءات التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات   ملشروع املنقح يف اخلدمات ا 

فرقـة العمـل     أعـضاء     مـشروعه  وقـام بإعـداد   . يف دورهتا التاسعة والـثالثني    استجابة لقرار اللجنة    
بالتــشاور مــع املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة واملــصارف املركزيــة واهليئــات احلكوميــة األخــرى    

 .للجنة استعراض الدليل واعتمادهقد تود او. املعنية
 

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

 )E/CN.3/2010/6(اخلدمات 
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  برنامج املقارنات الدولية )هـ( 
رنـات  لربنـامج املقا  التقرير الذي أعده البنـك الـدويل نيابـة عـن اجمللـس التنفيـذي                جيمل    
ويتـضمن التقريـر أيـضا وصـفا للترتيبـات          . ٢٠١١عـام   حالة األعمال التحضريية جلولة     الدولية  

كـذلك  يتـضمن   ؤسسية وترتيبات الشراكة من أجل تنفيذ الربنامج على املستوى اإلقليمي، و          امل
ية جلولــة األعمــال التحــضرييف التقــدم احملــرز اســتعراض اللجنــة قــد تــود و. عامــاا  زمنيــجــدوال

  . زمينالدول اجلعمل والخطة إبداء رأيها يف  و٢٠١١ عام
  

  الوثائق  
مـــذكرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل هبـــا تقريـــر البنـــك الـــدويل عـــن برنـــامج املقارنـــات الدوليـــة  

)E/CN.3/2010/7( 
 

  احلسابات القومية )و( 
تقريــر الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة آخــر يتــضمن   

 وفقـا  ،٢٠٠٨ ة لعـام لنظام احلـسابات القوميـ  وضع الصيغة النهائية    تجدات املتعلقة بأعمال    املس
. اللجنة يف دورهتا األربعني، والترتيبات التحـضريية لتقدميـه للنـشر والترمجـة             الذي اختذته    لقرارل

ألربعـني،  ستراتيجية التنفيذ العاملية اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتـا ا       اويتضمن تقريرا مرحليا عن     
لتنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام          اخلطط اإلقليمية   مستجدات  عن  إضافية  ويقدم معلومات   

 بـشأن جهـود بنـاء القـدرات يف     اهتـا وتقـدم توجيه يطلب من اللجنة أن تبـدي رأيهـا     و. ٢٠٠٨
ــة علــى النحــو املــبني يف    ــذ  جمــال احلــسابات القومي ــامج تنفي ــة لعــام    برن نظــام احلــسابات القومي

٢٠٠٨.   
  

  الوثائق  
تقرير الفريق العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات             هبا  مذكرة من األمني العام حييل      

  ) E/CN.3/2010/8(القومية 
  إحصاءات البيئة )ز( 

. إحـصاءات البيئـة    للمناقشة، تقرير األمني العام عن إطار تطوير         ى اللجنة، سيعرض عل   
ومفـاهيم  تطوير إحصاءات البيئـة  ل ١٩٨٤ لعام   األمم املتحدة إطار   تنقيحلويقترح التقرير خطة    

حـد  لوضـع  دد مـسار عمـل   حيـ ، و١٩٩١ و ١٩٨٨لعـامي    التكميليـة إحصاءات البيئةومناهج 
 اهتـا اللجنـة تعليق  أن تبـدي    ويرجـى   . قابلة للمقارنة اهلامة وال األساسية   إحصاءات البيئة من  أدىن  
  . قترح العمل املتعتمد برنامجالتقرير وهذا على 
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علم، تقرير الفريق العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين            لاللجنة أيضا، ل  وسيعرض على     
 والية الفريـق، ومـوجزا للتقـدم احملـرز يف           التقرير قضايا تتعلق بتنقيح    ويشمل. بإحصاءات البيئة 

ويطلــب إىل اللجنــة أن حتــيط علمــا  . ٢٠١١-٢٠١٠ وخطــط الفتــرة ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفتــرة 
  .رهبذا التقري

  
  الوثائق    

  ) E/CN.3/2010/9(عن إطار إحصاءات البيئة تقرير األمني العام 
 املعـين بإحـصاءات    بـني األمانـات  تقرير الفريق العامل املـشترك هبا  مذكرة من األمني العام حييل      

  ) E/CN.3/2010/10(البيئة 
  

  احملاسبة البيئية )ح( 
االقتـصادية التقـدم احملـرز يف عمليـة          -يـة   تقرير جلنة اخلرباء املعنيـة باحملاسـبة البيئ        يصف  

ــة    ــصادية، و -تنقــيح نظــام احملاســبة البيئي ــاالقت ــةي ــة شمل والي ــامج إدارهتــا و اللجن ــوبرن ها عمل
لميـاه، وخباصـة عـن    االقتـصادية ل  - عن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ نظـام احملاسـبة البيئيـة             هاتقاريرو

الـذي أحرزتـه األفرقـة العاملـة     تقارير عـن التقـدم    والتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه،   
  . هاالتقدم احملرز يف عملرأيها يف  اللجنة بديأن تيرجى و. والية اللجنةيف إطار 

  
  الوثائق  

ــة   هبــا مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل    ــة باحملاســبة البيئي ــة اخلــرباء املعني ــر جلن االقتــصادية  -تقري
)E/CN.3/2010/11 (  
  

  اتملي لإلحصاءاليوم العا )ط( 
جنـازات  إ احتفـاء ب   اتلالحتفال بيوم عاملي لإلحصاء   اقتراحا   تقرير األمني العام  ن  يتضم  

ات الـواردة فيـه إىل      التقريـر والتوصـي   ويـستند   . يف مجيع أحناء العامل   العديدة  إلحصاءات الرمسية   ا
 بلــدا ٧٠فقــد أعــرب حنــو .  بأغلبيــة ســاحقةذه املبــادرة كللــت بتأييــد هلــعمليــة تــشاور عامليــة

 ،اصاخلــأن الوقــت قــد حــان لتنظــيم مثــل هــذا اليــوم تأييــدها هلــا وأكــدت دوليــة عــن ة ووكالــ
ــال جب ــع واالحتف ــى   اجنــازات إمي ــة عل ــصعد إلحــصاءات الرمسي ــاملي  ال ــوطين واإلقليمــي والع . ال

أول يـــوم عـــاملي هـــو  ٢٠١٠أكتـــوبر /تـــشرين األول ٢٠أن يـــوم اللجنـــة أن تعلـــن  ويرجـــى
ــن، وتطلــب اتلإلحــصاء ــة     م ــم املتحــدة والوكــاالت الدولي ــشعبة اإلحــصائية يف األم دعــم  ال

  . هبذا اليوماحتفاالوتشجيع تنظيمها أو إقليمية أو عاملية مناسبات وطنية 
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  الوثائق   
  ) E/CN.3/2010/12 (اتتقرير األمني العام عن اليوم العاملي لإلحصاء  

  
  إدارة املعلومات اجلغرافية العاملية )ي( 

 اجلاريــة املبــادرات  الــذي أعــده املعهــد الربازيلــي اجلغــرايف واإلحــصائي التقريــريــصف   
ويـدعو التقريـر إىل ضـرورة       . لتحسني التنسيق على الصعيد العاملي يف جمال املعلومات اجلغرافية        

بــني املعلومــات اإلحــصائية تكــامال أفــضل قــق حيعــاملي للبيانــات املكانيــة إجيــاد هيكــل أساســي 
القــدرة علــى حتليـل املعلومــات واالســتفادة منــها يف  يعــزز  فسـو ا هــذو. واملعلومـات اجلغرافيــة 

ما اكتسب مؤخرا يف هذا الصدد من خـربات         تم تقاسم   يو. املتعلقة بالسياسات قرارات  الصنع  
عالقـات الـشراكة النـشطة      توثيـق   يف خامتتـه بـأن يـتم        التقرير  يوصي  و. علمية من أنشطة املعهد   

 مـن اللجنـة تـشجيع    ويرجـى . الت الوطنية لرسم اخلـرائط بني مكاتب اإلحصاء الوطنية والوكا    
ــدء علــى اإلحــصائية الــشعبة  ــة ب ــز  ُتعملي املعلومــات تكامــل املعلومــات اإلحــصائية و يــسر تعزي
 .اجلغرافية

 
  الوثائق  

ــر      ــا تقري ــل هب ــام حيي ــرايف واإلحــصائي عــن إدارة    مــذكرة مــن األمــني الع ــي اجلغ املعهــد الربازيل
  )E/CN.3/2010/13(ملية املعلومات اجلغرافية العا

  
  قائمة جرد املعايري اإلحصائية العاملية )ك( 

ــا يف املكــسيك موقعــا  الــوطين التقريــر الــذي أعــده املعهــد  يــصف    لإلحــصاء واجلغرافي
الباعـث علـى وضـع هـذه     و. لمعايري اإلحصائية العامليـة  يتضمن قائمة جرد ل    املعهد   شبكيا أنشأه 

ــانون إحــصائي مكــسيكي    ــد يــنص علــى أن  جدالقائمــة هــو ق ــة تتفــق ي مــع املنــهجيات الوطني
 وتقتـرح   ،اجملتمـع الـدويل   أن تتقاسم نظامها مـع      وتعرض املكسيك   . لتوصيات واملعايري الدولية  ا

تقتـرح  عـالوة علـى ذلـك،       و. ترمجته بالكامل وحتميله على املوقـع الـشبكي للـشعبة اإلحـصائية           
سؤولة  املـ  الوثيـق مـع املنظمـات الدوليـة       ون  بالتعـا . يف املـستقبل   هوحتديثـ إقراره  وته  ملراجععملية  

  .املواضيعيةاجملاالت شىت املعايري العاملية يف خمتلف تعهد عن 
  

  الوثائق    
مذكرة من األمني العـام حييـل هبـا تقريـر املعهـد الـوطين لإلحـصاء واجلغرافيـا يف املكـسيك عـن                        

  (E/CN.3/2010/14)قائمة جرد للمعايري اإلحصائية العاملية 
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  ؤشرات التنميةم  )ل(  
يصف تقرير األمني العام عمل فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات                     

ــة   ــة يف اجملــاالت التالي ــة لأللفي ــهجيات املتعلقــة   : األهــداف اإلمنائي ــة واملن حتــسني البيانــات الفوقي
يـة والدوليـة؛    مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية؛ وإزالة الفروق بـني جمموعـات البيانـات الوطن            

وزيادة تطـوير البيانـات وحتديـد اسـتراتيجيات لزيـادة اجلهـود يف جمـال بنـاء القـدرات؛ وحتديـد              
اســتراتيجيات ملــساعدة البلــدان علــى حتــسني تنــسيق اإلبــالغ عــن البيانــات ورصــد األهــداف     

. هـداف اإلمنائية لأللفية، وإعداد حتليالت وتقارير سنوية عن التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق هـذه األ                 
. ويعرض التقرير أيضا تقييما ملدى توافر البيانات لرصد التقدم احملرز حنو حتقيق هذه األهـداف              

ويرجى أن تبدي اللجنة تعليقاهتا على التقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء وعلـى توجهـات عملـه                 
  .يف املستقبل

  
  الوثائق    

  (E/CN.3/2010/15)فية تقرير األمني العام عن مؤشرات رصد األهداف اإلمنائية لألل
  

  تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  )م(  
هــذا التقريــر الــصادر عــن اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  يــصف   

الكارييب االجتاهات الرئيسية يف جمـال تطـوير اإلحـصاءات الرمسيـة يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة                   
تعـدادات  : وتتنـاول هـذه الوثيقـة بالتحليـل الـدقيق مثانيـة جمـاالت حمـددة، هـي                 . البحر الكارييب 
اسات االستقـصائية بـشأن األسـر املعيـشية، واحلـسابات القوميـة واإلحـصاءات               السكان، والدر 

االقتــصادية، واإلحــصاءات اجلنــسانية، وإحــصاءات األحــوال املدنيــة، وإحــصاءات التعلــيم،        
ــا املعلومــات واالتــصاالت   ــة، وإحــصاءات تكنولوجي ويــصف التقريــر أيــضا  . وإحــصاءات البيئ

ــنظم اإلحــصائية الو   ــسيق اإلقليمــي    التنظــيم املؤســسي لل ــات التن ــة وينظــر يف آلي ــة يف املنطق طني
وتـصف الوثيقـة يف خامتتـها التحـديات الرئيـسية يف            . وعالقاهتا مع الوكاالت واهليئـات الدوليـة      

جمــال اإلحــصاءات الرمسيــة، واالســتراتيجيات الــيت يقترحهــا املــؤمتر اإلحــصائي لألمــريكتني         
على اجلهود اجلارية للنـهوض بتطـوير اإلحـصاءات         وقد تود اللجنة إبداء تعليقاهتا      . للتصدي هلا 

ــة         ــادرات اإلقليمي ــشأن املب ــا ب ــدمي توجيهاهت ــة البحــر الكــارييب، وتق ــة ومنطق ــا الالتيني يف أمريك
  .املقترحة لتحسني التعاون بني شركاء التنمية
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  الوثائق    
ومنطقــة البحــر مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة  

ــة البحــر الكــارييب         ــة ومنطق ــا الالتيني ــة يف أمريك ــشأن تطــوير اإلحــصاءات اإلقليمي الكــارييب ب
(E/CN.3/2010/16).  

  
  بنود للعلم  -  ٤  

  تعدادات السكان واملساكن  )أ(  
يتضمن تقرير األمني العام عن تعدادات الـسكان واملـساكن وصـفا لألنـشطة املـضطلع                  

يت قدمتـها اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا الثامنـة والـثالثني فيمـا يتعلـق                  هبا استجابة للتوصيات الـ    
وتـشمل هـذه األنـشطة عقـد     . ٢٠١٠بتنفيذ الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام       

ــة      ــة؛ ونــشر النــسخة املنقحــة الثاني للمبــادئ اجتماعــات ألفرقــة اخلــرباء وحلقــات عمــل تدريبي
“ CensusInfo”؛ وإعـداد جمموعـة برجميـات        الـسكان واملـساكن   والتوصيات املتعلقة بتعـدادات     

وقـد تـود اللجنـة أن حتـيط علمـا هبـذا         . ملساعدة البلدان على نشر البيانـات املتعلقـة بالتعـدادات         
  .التقرير

  
  الوثائـق    

  (E/CN.3/2010/17)تقرير األمني العام عن تعدادات السكان واملساكن 
  

  إحصاءات العمالة  )ب(  
 منظمة العمـل الدوليـة اخلطـوط العريـضة للعمليـة الكـربى األخـرية إلعـادة                  يقدم تقرير   

تنظيم األنشطة اإلحصائية اليت قررها املدير العام للمنظمـة هبـدف مـساعدة الـدول علـى تقـدمي                   
ونتيجة ألزمة العمالـة يف العـامل، ركـزت عمليـة إعـادة التنظـيم               . إحصاءات بشأن العمل الالئق   
ولتحقيـق هـذا الغـرض، تعتـزم منظمـة العمـل            .  توقيتا مـن البلـدان     على جتميع معلومات أحسن   

وجيمـل التقريـر أيـضا      . الدولية أن تعزز أنشطتها يف جمال املساعدة التقنية على املستوى الـوطين           
األنــشطة الــيت اضــطلع هبــا يف اآلونــة األخــرية يف جمــال وضــع التــدابري املتعلقــة بــنقص اســتخدام  

 مبجموعة مؤشرات تعكس بوجـه أكمـل حقـائق عـامل العمـل يف               العمالة إلكمال معدل البطالة   
. وهذه األنشطة اقترحتـها اللجنـة يف دورتيهـا التاسـعة والـثالثني واألربعـني              . العديد من البلدان  

وعالوة على ذلـك، سـيعرض أيـضا مـا مت االضـطالع بـه مـن أعمـال فيمـا يتعلـق بوضـع إطـار                           
يـاس العمـل الالئـق مـن خـالل مؤشـرات            إلحصاءات العمل، ومواءمـة إحـصاءات األجـور، وق        

  .ويطلب إىل اللجنة أن حتيط علما هبذا التقرير املرحلي. جديدة يف العديد من البلدان الزائدة
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  الوثائق    
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير منظمـة العمـل الدوليـة عـن تنظيمهـا اإلحـصائي اجلديـد                      

  (E/CN.3/2010/18)وعن إحصاءات العمالة 
  

  إحصاءات املخدرات وتعاطيها  )ج(  
يقــدم تقريــر مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة حملــة عامــة عــن أنــشطة    

ــها         ــة واملخــدرات وحتليل ــيت تواجــه يف مجــع إحــصاءات اجلرمي ــاول التحــديات ال ــب، ويتن املكت
 جلنـة منـع     ويعرض التقرير أيضا الـشواغل الـيت أثارهتـا        . ونشرها على الصعيدين الوطين والدويل    

اجلرميـة والعدالــة اجلنائيـة وجلنــة املخــدرات بـشأن نوعيــة البيانــات املتعلقـة باجلرميــة واملخــدرات     
وبناء على مشاورات مع خرباء يف هذا اجملال، يعرض التقرير اقتراحات بـشأن سـبل                . وتوافرها

ــة يف مجــع اإلحــصا        ــين باملخــدرات واجلرمي ــب املع ــستخدمها املكت ــيت ي ءات حتــسني األدوات ال
املتعلقة باجلرمية واملخدرات، ويـدعو إىل أن تـشارك املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة بنـشاط أكـرب                   
فيمــا يــتم مـــن أعمــال، وال ســـيما مــا يتعلــق منـــها بإحــصاءات اجلرميـــة وإجــراء الدراســـات        

ــذاء  ــة     . االستقــصائية عــن اإلي ــشارة اللجن ــة است ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــة من وقــد طلبــت جلن
ويرجـى أن حيـيط أعـضاء اللجنـة اإلحـصائية           .  يف تنفيذ قرارها املتعلق جبمع البيانات      اإلحصائية

  .علما هبذه التطورات
  

  الوثائق    
مذكرة من األمني العام حييل هبـا تقريـر مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة عـن                       

  (E/CN.3/2010/19)إحصاءات املخدرات وتعاطيها وإحصاءات اجلرمية 
  

  فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقة  )د(  
يقدم تقرير فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقـة آخـر مـا اسـتجد يف عمـل الفريـق                     

من تطورات أدت إىل اعتماد جمموعـة مـوجزة مـن األسـئلة عـن اإلعاقـة صـاحلة لالسـتعمال يف            
وجز التقريـر اجلهـود الـيت       التعدادات والدراسات االستقصائية الوطنية القائمة على العينات، ويـ        

بــذلت يف اآلونــة األخــرية لوضــع جمموعــة موســعة مــن األســئلة املتعلقــة باإلعاقــة الســتخدامها    
كمكونــــات للدراســــات االستقــــصائية الــــسكانية أو كملحقــــات للدراســــات االستقــــصائية 

عـاون  ويوجز التقرير أيضا األنشطة املتصلة حبلقات العمل والدورات التدريبيـة والت          . املتخصصة
ويطلب إىل اللجنة أن حتيط علما بربنامج العمل احلـايل واملقبـل            . مع املنظمات الدولية األخرى   

  .هلذا الفريق
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  الوثائق    
ــة           ــصاءات اإلعاقـ ــين بإحـ ــنطن املعـ ــق واشـ ــر فريـ ــا تقريـ ــل هبـ ــام حييـ ــني العـ ــن األمـ ــذكرة مـ مـ

(E/CN.3/2010/20)  
  

  اإلحصاءات الثقافية  )هـ(  
لإلحـصاء  ) اليونـسكو (مم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      يصف تقرير معهد منظمة األ      

والغـرض مـن هـذا اإلطـار هـو تقـدمي       . ٢٠٠٩تنفيذ إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافيـة لعـام       
مفــاهيم وتعــاريف لالسترشــاد هبــا يف مجــع إحــصاءات قابلــة للمقارنــة، وكــذلك لــدعم تطــوير  

وحيدد اإلطار منوذجا مفاهيميا لتعريـف الثقافـة        . املؤشرات والبحوث التحليلية يف قطاع الثقافة     
. ألغراض إحصائية ويشكل أداة لتنظيم اإلحـصاءات الثقافيـة علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل                

وميثل منهجية للحـصول علـى بيانـات ثقافيـة قابلـة للمقارنـة لـدعم إنتـاج البيانـات واملؤشـرات                   
ــسقة الــصناعات والــسلع واخلــدمات    ويــشكل اإلطــار أداة للتــصنيف تــشمل تــصنيفات      . املت

وحيـل هـذا    . املستمدة من تصنيفات موحدة دولية معترف هبا تستخدم يف اإلحصاءات الثقافيـة           
وقـد تـود اللجنـة أن       . ١٩٨٦اإلطار، الذي وضعه معهد اليونسكو لإلحصاء، حمـل إطـار عـام             

  .حتيط علما هبذا التقرير
  

  الوثائق    
منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة عـن إطـار        مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير       

  (E/CN.3/2010/21) ٢٠٠٩اليونسكو لإلحصاءات الثقافية لعام 
  

  اإلحصاءات الصناعية  )و(  
يتضمن تقرير األمني العام معلومـات عـن اإلجنـازات األخـرية وبرنـامج العمـل اجلـاري                

ــصناعية  ــق باإلحــصاءات ال ــر إعــد . املتعل ــاول التقري ــصيغة املنقحــة  ويتن ــة  اد ال للتوصــيات الدولي
، الـيت تـساعد البلـدان يف إنتـاج هـذه األرقـام القياسـية                اخلاصة بالرقم القياسي لإلنتاج الصناعي    

  .ويرجى أن حتيط اللجنة علما هبذا التقرير. وتشكل أساس برامج مجع البيانات يف املستقبل
  

  الوثائق    
  (E/CN.3/2010/22)ة تقرير األمني العام عن اإلحصاءات الصناعي
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  إحصاءات اخلدمات  )ز(  
يصف تقرير فريق فوربرغ املعين بإحصاءات اخلدمات الرؤية وخطـة العمـل وأسـاليب             

 لتطــوير إحــصاءات اخلــدمات،   ٢٠٠٥-٢٠٠٤اإلدارة الــيت وضــعها املكتــب خــالل الفتــرة     
كمـا  . يةويعرض التقدم الذي أُحـرز يف حتقيـق نـواتج ملموسـة خـالل الـسنوات اخلمـس املاضـ                   

ويرجـى أن حتـيط اللجنـة علمـا         . يعرض خطة عمل الستكمال أعمـال التطـوير اجلاريـة بالفعـل           
  .هبذا التقرير

  
  الوثائق    

ــدمات        ــصاءات اخلـ ــين بإحـ ــوربرغ املعـ ــق فـ ــر فريـ ــا تقريـ ــل هبـ ــام حييـ ــن األمـــني العـ ــذكرة مـ مـ
(E/CN.3/2010/23)  

  إحصاءات املالية  )ح(  
إحــصاءات املاليــة أوجــه التقــدم والتطــورات يــوجز تقريــر صــندوق النقــد الــدويل عــن    

ويطلـب إىل اللجنـة   . األخرية يف جمال إحصاءات املالية، ويقدم حملـة عامـة عـن األنـشطة املقـررة       
  .أن حتيط علما هبذا التقرير

  
  الوثائق    

مـــذكرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل هبـــا تقريـــر صـــندوق النقـــد الـــدويل عـــن إحـــصاءات املاليـــة  
(E/CN.3/2010/24)  

  
  فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار  )ط(  

يوجز تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقـام القياسـية آخـر التطـورات واألنـشطة، ويعـرض                   
مــا جــد مــن معلومــات يف آخــر االجتماعــات الــيت عقــدت ويقــدم اخلطــوط العريــضة خلطــط      

  .وُيطلب إىل اللجنة أن حتيط علما هبذا التقرير. الفريق
  

  وثائقال    
مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر فريــق أوتــاوا املعــين باألرقــام القياســية لألســعار             

(E/CN.3/2010/25)  
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  فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي  )ي(  
يقــدم تقريــر فريــق دهلــي املعــين بإحــصاءات القطــاع غــري الرمســي آخــر مــا اســتجد مــن   

ات الـيت نظمـت مـؤخرا، ويقـدم اخلطـوط العريـضة خلطـط         معلومات عـن األنـشطة واالجتماعـ      
  .ويطلب إىل اللجنة أن حتيط علما هبذا التقرير. الفريق

  
  الوثائق    

مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر فريــق دهلــي املعــين بإحــصاءات القطــاع غــري الرمســي   
(E/CN.3/2010/26)  

  
  اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة  )ك(  

أصــدقاء الــرئيس عــن اإلحــصاءات االقتــصادية املتكاملــة التقــدم احملــرز يف يــوجز تقريــر   
وضع املبادئ التوجيهية املتعلقـة باإلحـصاءات االقتـصادية املتكاملـة واجلـدول الـزمين لألنـشطة                 

  .وُيطلب إىل اللجنة أن حتيط علما هبذا التقرير. املقررة لفريق أصدقاء الرئيس
  

  الوثائق    
م حييل هبا تقرير أصـدقاء الـرئيس عـن اإلحـصاءات االقتـصادية املتكاملـة                مذكرة من األمني العا   

(E/CN.3/2010/27)  
  

  إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  )ل(  
يربز التقريـر الـذي أعدتـه الـشراكة املعنيـة بقيـاس تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت                     

كنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت    ألغراض التنمية أدوات بناء القـدرات يف جمـال إحـصاءات ت        
اليت وضعتها الشراكة، ويقدم اقتراحات بشأن سبل زيـادة تعزيـز إنتـاج إحـصاءات تكنولوجيـا              
املعلومات واالتصاالت على الصعيد العاملي بغية قيـاس التقـدم احملـرز حنـو بلـوغ أهـداف القمـة                  

ــة    ــة لأللفي ــة جملتمــع املعلومــات واألهــداف اإلمنائي ــذا   ويرجــى . العاملي ــا هب ــة علم أن حتــيط اللجن
  .التقرير

  
  الوثائق    

مـــذكرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل هبـــا تقريـــر الـــشراكة املعنيـــة بقيـــاس تكنولوجيـــا املعلومـــات  
  (E/CN.3/2010/28)واالتصاالت ألغراض التنمية 
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  بناء القدرات اإلحصائية  )م(  
ــشراكة يف جمــال اإلحــصاء مــن أجــل التن       ــه ال ــر الــذي أعدت ــة يف القــرن  جيمــل التقري مي

احلادي والعشرين اجلهود الراميـة إىل تـشجيع اسـتخدام إحـصاءات أفـضل باعتبـار ذلـك جـزءا                   
أساســيا إلجيــاد البيئــة املواتيــة، وال ســيما بتقــدمي الــدعم إىل البلــدان يف تــصميم وتنفيــذ ورصــد   

 علـى  االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات، عن طريـق القيـام بالـدعوة وتـشجيع املـاحنني         
ويتـضمن التقريـر أيـضا نتـائج اجتمـاع اللجنـة التوجيهيـة              . التعاون يف برامج الـدعم اإلحـصائي      

، مبــا يف ذلــك إعــالن داكــار ٢٠٠٩نــوفمرب /للــشراكة الــذي ُعقــد يف داكــار يف تــشرين الثــاين 
وقـد تـود اللجنـة أن حتـيط علمـا هبـذا             . بشأن تطوير اإلحصاءات الذي أقر يف ذلـك االجتمـاع         

  .التقرير
  

  الوثائق    
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقريـر الـشراكة يف جمـال اإلحـصاء مـن أجـل التنميـة يف القـرن                     

  (E/CN.3/2010/29)احلادي والعشرين 
  

  تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها  )ن(  
يوجز تقرير األمني العام عن أعمال جلنـة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية النتـائج الرئيـسية            
ــدورتني ــورك يف    لل ــة املعقــودتني يف نيوي ــة عــشرة والرابعــة عــشرة للجن ــر / شــباط٢٣ الثالث فرباي
، مبـا يف ذلـك طرائـق تقاسـم      ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ١١ إىل   ٩ وبانكوك يف الفترة مـن       ٢٠٠٩

البيانــات بــني املنظمــات الدوليــة، الــيت جــرى استعراضــها وإقرارهــا يف الــدورة الرابعــة عــشرة     
  .ن حتيط علما هبذا التقريروقد تود اللجنة أ. للجنة

  
  الوثائق    

  (E/CN.3/2010/30)تقرير األمني العام عن أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية 
  التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية  )س(  

يقدم تقرير األمني العام معلومات مستكملة عن األعمال املنجزة برعايـة فريـق اخلـرباء                 
ويتنــاول بالتحديــد نتــائج اجتمــاع فريــق . القتــصادية واالجتماعيــة الدوليــةاملعــين بالتــصنيفات ا

ويرجى أن حتيط اللجنة علمـا هبـذا        . اخلرباء وتوصياته املتعلقة باألعمال املقبلة وبتنظيم األعمال      
  .التقرير
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  الوثائق    
  (E/CN.3/2010/31)تقرير األمني العام عن التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية 

  
  متابعة مقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات  )ع(  

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    

ألمني العام تتـضمن مقتطفـات مـن القـرارات          وستعرض على اللجنة للعلم مذكرة من ا      . اجمللس
واملقــررات واالســتنتاجات املتفــق عليهــا الــصادرة عــن اجلمعيــة العامــة واجمللــس وســائر اللجــان  

ويتضمن التقريـر أيـضا وصـفا لإلجـراءات املتخـذة           . الفنية اليت هلا صلة بعمل اللجنة اإلحصائية      
  .لما هبذا التقريرويرجى أن حتيط اللجنة ع. حىت اآلن واملقترح اختاذها

  
  الوثائق    

مذكرة من األمني العـام بـشأن مقـررات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي املتعلقـة بالـسياسات                   
  (E/CN.3/2010/32)واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية 

  
  )الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة(املسائل الربناجمية   -  ٥  

لــشعبة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة بــشأن  ســتتلقى اللجنــة تقريــرا شــفويا مــن مــدير ا   
  .األنشطة واخلطط واألولويات الراهنة

  
  جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واألربعني للجنة ومواعيد انعقادها  -  ٦  

 مـن النظـام الـداخلي، سـيكون معروضـا علـى اللجنـة مـشروع جـدول                   ٩عمال باملادة     
، باإلضـافة إىل بيـان بالوثـائق املقـرر تقـدميها يف إطـار               األعمال املؤقت لدورهتا الثانية واألربعـني     

وسـيكون معروضـا عليهـا أيـضا اقتـراح مبواعيـد انعقـاد          . كل بند، والسند التـشريعي إلعـدادها      
، سـيكون   )١٩٩٩/٥١انظـر قـرار اجمللـس       (وباإلضافة إىل ذلك، ووفقا لطلب اجمللـس        . الدورة

وُيرجـى  . ٢٠١٣-٢٠١٠سنوات للفتـرة    معروضا على اللجنة مشروع برنامج عمل متعـدد الـ         
أن تعتمــد اللجنــة موعــد انعقــاد الــدورة الثانيــة واألربعــني وجــدول أعماهلــا املؤقــت ووثائقهــا،  

  .وكذلك برنامج العمل املتعدد السنوات
  

  الوثائق    
مذكرة من األمانة العامـة تتـضمن مـشروع جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة الثانيـة واألربعـني                    

  (E/CN.3/2010/L.2)للجنة 
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مذكرة مـن األمانـة العامـة بـشأن مـشروع برنـامج عمـل اللجنـة اإلحـصائية املتعـدد الـسنوات،                     
٢٠١٣-٢٠١٠ (E/CN.3/2010/33)  

  
  تقرير اللجنة عن دورهتا احلادية واألربعني  -  ٧  

ــة واألربعــني الــذي ســُيقدم         ــدورهتا احلادي ــر املتعلــق ب ــة أن تعتمــد التقري ــود اللجن قــد ت
  .اجمللس إىل
  

  الوثائق    
  (--.E/CN.3/2010/L)مشروع تقرير اللجنة عن دورهتا احلادية واألربعني 

  


