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  اللجنة اإلحصائية
  الثانية واألربعونالدورة 

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
   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

  ؛اليوم العاملي لإلحصاء )أ( 
  ؛اإلحصاءات اجلنسانية :الربامجاستعراض   )ب(  

 ؛احلسابات القومية )ج( 

  ؛االقتصادية -احملاسبة البيئية   ) د( 
  ؛إحصاءات الطاقة )هـ( 
  ؛اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة )و( 
  ؛قصرية األجلالاملؤشرات االقتصادية  )ز( 
  ؛ج املقارنات الدوليةبرنام )ح( 
  ؛مؤشرات التنمية )ط( 
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  إحصاءات التنمية البشرية؛ )ي( 
  تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛ )ك( 
  ؛بناء القدرات اإلحصائية )ل( 
  .غرب آسيايف تطوير اإلحصاءات اإلقليمية  )م( 

  :بنود للعلم - ٤
  تعدادات السكان واملساكن؛ )أ( 
  ؛إحصاءات الصحة  )ب( 
  إحصاءات التعليم؛  )ج( 
  ة؛ يحصاءات الزراعاإل )د( 
  سجالت األعمال التجارية؛  )هـ( 
  ؛إحصاءات السياحة )و( 
  إحصاءات األسعار؛  )ز( 
  إحصاءات البيئة؛ )ح( 
  ؛ وتكاملهاتنسيق الربامج اإلحصائية  )ط( 
  ؛جرد املعايري اإلحصائية العامليةقائمة    )ي( 
  ؛شتركة لتبادل البيانات والبيانات الفوقية وتقامسهااملعايري املفتوحة امل  )ك( 
  ؛متابعة مقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات  )ل( 

  األطر الوطنية لضمان اجلودة؛ )م(  
  ؛إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية  )ن( 
  . احملرزقياس األداء االقتصادي والتقدم االجتماعي  )س(  

  ). يف األمم املتحدةءاتشعبة اإلحصا(ربناجمية السائل امل - ٥
  . للجنة ومواعيد انعقادهاالثالثة واألربعنيجدول األعمال املؤقت للدورة  - ٦
  .ربعنيواألالثانية دورهتا عن تقرير اللجنة  - ٧
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  الشروح  
  انتخاب أعضاء املكتب -  ١ 

يـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي         من النظام الداخلي للجـان الفن      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 
ء ويتم ذلك عن طريـق انتخـاب أعـضا        . 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  

  .ينتخب يف املكتب عضو عن كل منطقة ممثلة يف اللجنة
  

  مية أخرىإقرار جدول األعمال ومسائل تنظي -  ٢ 
احلاديـة  اقترحت اللجنة بنود جـدول األعمـال املؤقـت والوثـائق املتعلقـة هبـا يف دورهتـا            

، واعتمـــدها اجمللـــس االقتـــصادي  )١()٢٠١٠فربايـــر /شـــباط ٢٦-٢٣نيويـــورك،  (واألربعـــني
ومعـروض  . وأقر مكتب اللجنة بعدئـذ بعـض التغـيريات        . ٢٠١٠/٢٣٥مقرره  يف  واالجتماعي  

 تـوّد   وقـد . وثائق الـدورة    املقترح ومذكرة عن حالة إعداد     األعمالنظيم  على اللجنة مشروع ت   
  .الثانية واألربعني جدول األعمال وتنظيم أعمال دورهتا اللجنة أن تقّر

  
  الوثائق  

  )E/CN.3/2011/1(جدول األعمال املؤقت والشروح 
  (E/CN.3/2011/L.1)بشأن تنظيم أعمال الدورة  العامة مذكرة من األمانة

  (E/CN.3/2011/CRP.1)لدورة ارة من األمانة العامة بشأن حالة إعداد وثائق مذك
 

__________ 
ــة للمجلــس االقتــصادي واال  انظــر   )١(   ــائق الرمسي ، الفــصل )E/2010/24 (٤، امللحــق رقــم  ٢٠١٠جتمــاعي، الوث

  .األول، الفرع باء، مشروع املقرر
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  بنود للمناقشة واختاذ القرار  -  ٣ 
  اليوم العاملي لإلحصاء )أ( 

اضـطلعت هبـا الـدوائر      ألمـني العـام يـصف األنـشطة الـيت           ل على اللجنـة تقريـرٌ     سيعرض  
، ٢٠١٠أكتــوبر /تــشرين األول ٢٠وم املوافــق ليــ اليــوم العــاملي لإلحــصاء، مبناســبة اإلحــصائية

الرتاهــة والقيم األساســية للخدمــة وبــإلحــصاءات الرمسيــة ل العديــدةوذلــك احتفــاًء باإلجنــازات 
 .والكفاءة املهنية

اخليــارات املقترحــة وفعاليتــها وعلــى واللجنــة مــدعوة إىل التعليــق علــى أمهيــة األنــشطة   
  .باليوم العاملي لإلحصاءيف املستقبل الحتفاالت ل

 
  الوثائق   

  )E/CN.3/2011/2(تقرير األمني العام عن اليوم العاملي لإلحصاء 
  

  اإلحصاءات اجلنسانية: استعراض الربامج )ب(  
يـا   برناجم اتـضمن استعراضـ   ي الغانيـة الـذي   علـى اللجنـة تقريـر دائـرة اإلحـصاء           سيعرض    

 ةالثالثـ العقـود   يف   اإلحـصاءات اجلنـسانية   وعلى الرغم من تطور إنتـاج       . لإلحصاءات اجلنسانية 
ــصف  ــإنّ أوجــه  ،املاضــيةوالن ــذا اجملــال   ف ــدم يف ه ــا كــبريا   التق ــت تفاوت ــاطق حبــسب تفاوت  املن
لكيفيـة  او،  اإلحـصاءات اجلنـسانية   إلجنازات اليت حتققت يف جمـال       ااالستعراض  ويقّيم  . والبلدان

ــيت ــتجابتال ــا اس ــنظم  هب ــدويل    ال ــع ال ــة واجملتم ــد  ل اإلحــصائية الوطني ــب املتزاي ــى لطل ــذه عل ه
حتقيـق  و اليت تتسم غالبا بالتـشّتت    ة للنظر يف سبل تعزيز اإلجنازات       واللجنة مدعوّ . اإلحصاءات

كـل مـن التجـارب الوطنيـة        وذلـك باالسـتفادة مـن       ،  هـذا املتنـامي   ميدان اإلحـصاء    ساق يف   االّت
 . امليدانما يتعلق بالنهوض هبذا يف الوطنية ءوالدولية، وتوجيه مكاتب اإلحصا

تقريـــر األمـــني العـــام عـــن الربنـــامج العـــاملي  للعلـــم،  ،علـــى اللجنـــة أيـــضا وســـيعرض  
ــصاءات ل ــسانيةإلحـ ــذي، اجلنـ ــضمن سي الـ ــاتـ ــن  بيانـ ــات  عـ ــة اجتماعـ ــاملي  لثالثـ ــدى العـ لمنتـ

ــسانيةلإلحــصاءات  ــن    اجلن ــات ع ــى معلوم ــشتمل عل ــدم احملــرز و ي ــن  التق ــشطة اع جلــاري األن
: ٢٠١٠املـرأة يف العـامل      املنشور املعنـون    إطالق  إنتاج و إىل  أيضا  ويتطّرق هذا التقرير    . تنفيذها

  . التقريرذا  علما هبحتيط اللجنة أن  توّدوقد. اجتاهات وإحصاءات
أصــدقاء الــرئيس عــن اســتعراض مؤشــرات تقريــر  للعلــم، ،أيــضاعلــى اللجنــة وســيعرض   

ع أصـدقاء   اجتمـا اليت توّصـل إليهـا       الرئيسية   االستنتاجات التقرير    هذا يعرضو. العنف ضّد املرأة  
واملقتــرح املكــسيك، ب يف أغواســكاليينتس ٢٠٠٩ ديــسمرب/كــانون األولقــد يف الــرئيس الــذي ُع



E/CN.3/2011/1  
 

10-63746 5 
 

هلــذا االجتمــاع، الكامــل وســيكون التقريــر مــدعوما بــالتقرير . بــشأن أعمــال الفريــق يف املــستقبل
  .التقرير ذا علما هبحتيط اللجنة أن  توّدوقد .ثيقة معلومات أساسيةالذي سُيقدَّم كو

  
  الوثائق    

 الغانيــة عــن اإلحــصاءات اجلنــسانيةدائــرة اإلحــصاء حييــل هبــا تقريــر  األمــني العــام مــذكرة مــن
)E/CN.3/2011/3( 

  )E/CN.3/2011/4(اجلنسانية إلحصاءات لالربنامج العاملي تقرير األمني العام عن 
ضـّد  حييل هبـا تقريـر أصـدقاء الـرئيس عـن اسـتعراض مؤشـرات العنـف            األمني العام    مذكرة من 

  )E/CN.3/2011/5 (املرأة
  

  احلسابات القومية )ج(  
تقريــر الفريــق العامـل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات  علــى اللجنــة سـيعرض    
ة نظـام احلـسابات القوميـ     املستجدات املتعلقة بنـشر وترمجـة        آخر   ويتضّمن هذا التقرير  . القومية
وهـو يعـرض    . ريق للبحوث ولواليته وإدارتـه     ويقّدم التقرير أيضا عرضا خلطة الف      .٢٠٠٨ لعام

علـى الـصعيد العـاملي       ٢٠٠٨نظـام احلـسابات القوميـة لعـام         أيضا معلومات عن برنـامج تنفيـذ        
عناصـر   بـشأن    اهتـا  توجيه ميوتقـد رأيهـا   إبـداء   واللجنـة مـدعّوة إىل      . اإلحصاءات الداعمـة   وعن

  . برنامج عمل الفريق
  

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

 )E/CN.3/2011/6(القومية 
  

  االقتصادية - احملاسبة البيئية   )د(  
ويتنـاول  . االقتـصادية  -تقرير جلنة اخلرباء املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة    على اللجنة سيعرض    

جلنـة اخلـرباء، مـع التركيـز باخلـصوص علـى            برنامج عمل   التقدم احملرز يف    هذا التقرير بالوصف    
وسـُتدرج يف   . ٢٠٠٣ املتكامـل لعـام      االقتـصادية ونقيح نظام احملاسـبة البيئيـة       األنشطة املتصلة بت  

وسـُتعرض علـى اللجنـة اإلحـصائية ضـمن          . التقرير أيضا نتائج االجتماع اخلامس للجنة اخلرباء      
 مـن   ١ائمة املسائل اليت ستدرج يف اجمللـد        وثيقة معلومات أساسية مستقلة التوصيات املتعلقة بق      

 مـن النظــام  ١واللجنـة مـدعّوة إىل اسـتعراض وإقـرار التوصـياُت املتعلقـة مبـسائل اجمللـد         . النظـام 
  .ها عمل تنفيذ يفالذي أحرزته جلنة اخلرباءالتقدم املنقّح، وإىل إبداء رأيها يف 
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  الوثائق    
ــة حييــل هبــا  األمــني العــام مــذكرة مــن ــر جلن ــة  تقري ــة باحملاســبة البيئي االقتــصادية  -اخلــرباء املعني

)E/CN.3/2011/7( 
  

  إحصاءات الطاقة  )هـ(  
التوصــيات األمــني العــام الــذي يتــضّمن مقترحــا باعتمــاد تقريــر علــى اللجنــة ســيعرض   

املنفَّـــذ يف وضـــع هـــذه العمـــل ، والـــذي يتنـــاول بالوصـــف الدوليـــة بـــشأن إحـــصاءات الطاقـــة
ضـعت هـذه التوصـيات    وقـد وُ . يف جمال إحصاءات الطاقة األخرى التوصيات، وسائر األنشطة 

 عنــدما اقترحــت مــنح أولويــة عاليــة اللجنــة يف دورهتــا األربعــنيالــيت اعتمــدهتا  للمقــرراتوفقــا 
وإبــداء رأيهــا يف  هــاواعتمادالتوصــيات واللجنــة مــدعوة الســتعراض . ملــسألة وضــع التوصــيات

  . جمال إحصاءات الطاقةاإلجراءات املتخذة واألنشطة املقترحة يف
.  فريــق أوســلو املعــين بإحــصاءات الطاقــةتقريــر ، للعلــم،علــى اللجنــة أيــضاوســيعرض   

، مبا يف ذلـك ملخـصات       ٢٠١٠-٢٠٠٩ويتضّمن هذا التقرير وصفا ألنشطة الفريق يف الفترة         
مـا   تـوّد اللجنـة أن حتـيط عل        وقـد . ألعمال اجتماعيـه الرابـع واخلـامس وخطـة عملـه للمـستقبل            

  .التقرير اهبذ
  

  الوثائق    
 )E/CN.3/2011/8(تقرير األمني العام عن إحصاءات الطاقة 

مــــذكرة مــــن األمــــني العــــام حييــــل هبــــا تقريــــر فريــــق أوســــلو املعــــين بإحــــصاءات الطاقــــة    
)E/CN.3/2011/9( 
  

  اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة  )و(  
. ادية املتكاملــةعلـى اللجنـة تقريــر أصـدقاء الـرئيس عــن اإلحـصاءات االقتـص       سـيعرض   

ــادئ وممارســات اإلحــصاءات         ــة مبب ــة املتعلق ــادئ التوجيهي ــر بالوصــف املب ــذا التقري ــاول ه ويتن
 .االقتصادية املتكاملة، الـيت أُعـدَّت بطلـب مـن اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني                   

  .إىل إبداء رأيها يف املبادئ التوجيهيةواللجنة مدعوة 
  

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

(E/CN.3/2011/10) 
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  قصرية األجلالاملؤشرات االقتصادية   )ز(  

. قـصرية األجـل  العلى اللجنـة تقريـر األمـني العـام عـن املؤشـرات االقتـصادية                سيعرض    
ت االقتــصادية والتعــّرف مبكــرا علــى  ويعــرض هــذا التقريــر التوصــيات املتعلقــة برصــد الــدورا  

ــات،  ــذلك املنعطف ــة واألدوات      وك ــن أجــل حتــسني األدل ــستقبل م ــل يف امل ــتراتيجيات العم اس
بــشأن إىل إبــداء رأيهــا وإىل تقــدمي توجيهاهتــا ة واللجنــة مــدعّو. اإلحــصائية املعــّدة هلــذا الغــرض

  .قصرية األجلالية األعمال املقبلة يف جمال اإلحصاءات االقتصاداملتعلقة بتوصيات ال
  

  الوثائق    
  )E/CN.3/2011/11(قصرية األجل التقرير األمني العام عن املؤشرات االقتصادية 

  
 برنامج املقارنات الدولية  )ح(  

وُيجمـل هـذا    . على اللجنة تقرير البنك الدويل عن برنامج املقارنـات الدوليـة          سيعرض    
 التنفيـذي لربنـامج املقارنـات الدوليـة حالـة           التقرير الذي أعـده البنـك الـدويل نيابـة عـن اجمللـس             

شاركة يف مــا يتعلــق مبــالــة احل، وهــو يتنــاول بالوصــف ٢٠١١عــام األعمــال التحــضريية جلولــة 
ــشطة مجــع        ــة املتخــذة حتــضريا ألن ــات التنفيذي ــدان واجلوانــب األخــرى للحوكمــة، والترتيب البل

ملـستويني اإلقليمـي والقطـري،     التقـّدم احملـرز علـى ا   ومـدى ، ٢٠١١البيانات وجتميعهـا يف عـام    
ــشاملة  وكــذلك ــة العمــل ال ــد .  خط ــة  وق ــوّد اللجن ــدم احملــرز  اســتعراض ت ــذالتق ــة يف تنفي  جول

  . عملالخطة رأيها يف إبداء و ٢٠١١ عام
  

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

)E/CN.3/2011/12( 
  

  رات التنميةمؤش  )ط(  
على اللجنة تقرير من األمني العام يتضّمن وصفا لعمل فريق اخلـرباء املـشترك              سيعرض    

بني الوكاالت املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية ولعمل شعبة اإلحـصاءات يف اجملـاالت              
البيانـات  حتسني أساليب رصد األهداف اإلمنائية لأللفية؛ وإزالة الفروق بـني جمموعـات             : التالية

الوطنيـــة والدوليـــة؛ واســـتعراض اســـتراتيجيات زيـــادة جهـــود بنـــاء القـــدرات يف جمـــال رصـــد  
األهداف اإلمنائية لأللفية؛ وحتديد استراتيجيات مـساعدة البلـدان علـى حتـسني تنـسيق اإلبـالغ                 

التقريــر أيــضا وصــفا لعمليــة إعــداد ويتــضمن . عــن البيانــات ورصــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
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 تقييمـا ملـدى تـوافر البيانـات     ويقـدم رير السنوية عن التقدم احملرز يف حتقيق هذه األهداف،        التقا
إىل إبــداء تعليقاهتــا علــى التقــدم الــذي  ة واللجنــة مــدعّو. ملؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

 مـا يتعلـق مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،            أحرزه فريق اخلرباء املشترك بني الوكـاالت يف       
  .وعلى توّجهات عمل الفريق يف املستقبل

  
  الوثائق    

 (E/CN.3/2011/13)تقرير األمني العام عن مؤشرات التنمية 
  

  إحصاءات التنمية البشرية  )ي(  
. على اللجنة تقرير مكتب اللجنة اإلحصائية عـن إحـصاءات التنميـة البـشرية             عرض  سي  

عمليـة  مبعلومـات عـن      احلادية واألربعـني،     ادورهتويزّود هذا التقرير اللجنة، بناء على طلبها يف         
وهـو يـورد بـاألخص    . األشـهر املاضـية  ، الـيت متـت يف       التشاور مع مكتب تقرير التنمية البـشرية      

وخيتـتم  . ٢٠١٠مـارس   /صادرة عن اجتماع ألحد أفرقة اخلـرباء ُعقـد يف آذار          نتائج وتوصيات   
البيانـات املـستخدمة يف     سـالمة    مـدى    بتوصـية مفادهـا أنّ اللجنـة ينبغـي أن ُتقـّيم           تقرير املكتب   

تقرير التنمية البشرية ومدى مالءمتها من الناحية املنهجية، وذلك على أساس ثالثة تقارير عـن               
  .على اللجنةعرض تساملوضوع 
علــى اللجنــة أيــضا تقريــر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي عــن إحــصاءات    ســيعرض و  

ه مكتــب تقريــر التنميــة البــشرية، التغــيريات ذي أعــّدهــذا التقريــر، الــوُيجمــل . التنميــة البــشرية
ــة ــستحدثة يف املنهجي ــشرية   امل ــة الب ــر التنمي ــام تقري ــق صــدوره ا  ٢٠١٠ لع ــذي يواف ــذكرى  ال ل

وأساســها ستعرض التقريــر االبتكــارات وسيــ. قيــاس التنميــة البــشريةعمليــة الــسنوية العــشرين ل
املؤشـرات    تـوّد اللجنـة أن تـستعرض       وقـد .  ومواطن ضعفها  املنهجيات اجلديدة وفوائد  املنطقي  

وسـُتدرج يف   .  اخلطـط املـستقبلية    وكـذلك ،  رعدم املساواة والفق  اجلديدة التكميلية ذات الصلة ب    
  .٢٠١١  لعام معلومات مستكملة عن حالة األعمال التحضريية لتقرير التنمية البشريةالتقرير

ــة أيــضا  ســيعرض و   ــه علــى اللجن ــر أعدت ــا واملغــرب عــن  الربازيــل وجنــوب أفري تقري قي
ويلخـص هـذا التقريـر النقـاش        .  املؤشرات الصادرة عـن وكـاالت األمـم املتحـدة          إزاء املخاوف

ــؤخرا   ــق حــولالــذي جــرى م ــدول األعــضاء   أوجــه قل ــة  املؤشــرات اإلحــصائية مــن ال  القطري
 أوجــه القلــقز الوثيقــة علــى وتركّــ. عــن ممثليهــا يف البلــداناملنظمــات الدوليــة أو الــصادرة عــن 

ــن ــرات  اخ مـ ــار املؤشـ ــشواغل إزاء ا  تيـ ــى الـ ــة، وعلـ ــن ناحيـ ــها مـ ــتخدام  ومنهجيتـ ــار واسـ ختيـ
لمـشاكل الـيت    لتناقـضات و  لل ملموسـة    أمثلـةً وهـي تعـرض     ، و ناحية أخـرى  من  البيانات   درامص

  .ميكن أن تنشأ من مثل هذه التناقضات
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  الوثائق    
 اءات التنمية البـشرية   تقرير مكتب اللجنة اإلحصائية عن إحص     مذكرة من األمني العام حييل هبا       

)E/CN.3/2011/14(  
مذكرة من األمني العام حييل هبـا تقريـر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي عـن إحـصاءات التنميـة                       

  )E/CN.3/2011/15(البشرية 
الربازيـل وجنـوب أفريقيـا واملغـرب عـن           أعدتـه الـذي   التقريـر   مذكرة من األمني العام حييـل هبـا         

 )E/CN.3/2011/16(لصادرة عن وكاالت األمم املتحدة  املؤشرات اإزاء املخاوف
  

  تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية  )ك(  
علــى اللجنــة تقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ املبــادئ األساســية لإلحــصاءات   ســيعرض   
ة ويقّدم هذا التقرير حملة عامـة عـن تنفيـذ هـذه املبـادئ الـيت اعتمـدهتا اللجنـة اإلحـصائي               . الرمسية
ــام  ــام     . ١٩٩٤ع ــتعراض العــاملي لع ــر إىل االس ــستند التقري ــر التطــورات   ٢٠٠٤وي ــّيم آخ  فُيق

املــستجدة والتحــديات الــيت تواجــه تنفيــذ املبــادئ األساســية، ويطلــب إىل اللجنــة أن تقــّدم          
  .ما يتعلق بتنفيذ هذه املبادئ بشكل أفضل توجيهاهتا يف

  
  الوثائق    

 )E/CN.3/2011/17(دئ األساسية لإلحصاءات الرمسية تقرير األمني العام عن تنفيذ املبا
  

  بناء القدرات اإلحصائية  )ل(  
ويقـّدم هـذا   . علـى اللجنـة تقريـر األمـني العـام عـن بنـاء القـدرات اإلحـصائية         سيعرض    

التقرير حملة عامة عن العمل الذي قامت بـه شـعبة اإلحـصاءات لـدعم اجلهـود الوطنيـة يف جمـال               
 يتنـاول التقريـر بالوصـف هـذا العمـل     على وجه اخلـصوص،  و. حصائيةبناء وتعزيز القدرات اإل 

حتــسني مجــع ، ومــشروع ٢٠١٠ لعــام ضــمن أطــر الربنــامج العــاملي لتعــداد الــسكان واملــساكن
دارة الـشؤون   التابعـة إل   لأللفية وتوافرها ونـشرها؛ وحـسابات التنميـة          ةبيانات األهداف اإلمنائي  

واللجنـة  . العـادي للتعـاون الـتقين التـابع لـشعبة اإلحـصاءات           االقتصادية واالجتماعية والربنامج    
  . مدعّوة إىل إبداء رأيها يف برنامج الشعبة لبناء القدرات

 تقرير أعدته الشراكة يف جمال اإلحـصاء مـن أجـل            ، للعلم، على اللجنة أيضا  وسيعرض    
ــشرين   ــرن احلــادي والع ــة يف الق ــة إىل   . التنمي ــود الرامي ــوجزا للجه ــر م ــرض التقري ــشجيع ويع  ت

، وال سـيما    للتنميـة  أساسيا يف هتيئة البيئـة املواتيـة         اجزءاستخدام إحصاءات أفضل باعتبار ذلك      
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بتقــــدمي الــــدعم إىل البلــــدان يف تــــصميم وتنفيــــذ ورصــــد االســــتراتيجيات الوطنيــــة لتطــــوير  
ــدعم          ــرامج ال ــاون يف ب ــى التع ــاحنني عل ــشجيع امل ــدعوة وت ــام بال ــق القي اإلحــصاءات، عــن طري

  .  توّد اللجنة أن حتيط علما هبذا التقريروقد. اإلحصائي
  

  الوثائق    
 (E/CN.3/2011/18) تقرير األمني العام عن بناء القدرات اإلحصائية

مذكرة من األمني العام حييل هبا تقريـر الـشراكة يف جمـال اإلحـصاء مـن أجـل التنميـة يف القـرن                     
 (E/CN.3/2011/19)احلادي والعشرين 

  
  غرب آسيايف ات اإلقليمية تطوير اإلحصاء  )م(  

البلـدان األعـضاء يف     يف  تطـوير اإلحـصاءات اإلقليميـة       على اللجنة تقريـٌر عـن       سيعرض    
وُيجمـل التقريـر حتـديات وأولويـات اإلحـصاءات          . اللجنة االقتصادية واالجتمـاع لغـرب آسـيا       

ل التقرير أيـضا    ويتناو. ما يتعلق مبجاالت مواضيعية حمّددة     الرمسية يف املنطقة بصورة عامة، ويف     
القـضايا الرئيـسية الـيت      ومـن    .بالنقاش التحديات يف جمال التنسيق اإلقليمي لألنشطة اإلحصائية       

ساق البيانات املنـشورة مـن قبـل املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة والبيانـات        اّتالتقرير مسألة تناوهلا  
نفيـذ املبـادئ   تمـدى  قيـيم  وتتضّمن الورقة أيضا حملـة عامـة عـن ت   . اليت تنشرها املنظمات الدولية   

املتعلقــة بــسبل قتراحــات االلتعليــق علــى إىل اواللجنــة مــدعوة . األساســية لإلحــصاءات الرمسيــة
  . قدمااملضي

  
  الوثائق    

تطـوير  مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـرب آسـيا عـن          
 (E/CN.3/2011/20) اإلحصاءات اإلقليمية يف غرب آسيا

  
  بنود للعلم  -  ٤  

  تعدادات السكان واملساكن )أ(  
ويتـضّمن  . على اللجنة تقرير األمـني العـام عـن تعـدادات الـسكان واملـساكن              سيعرض    

التقرير وصفا لألنشطة املضطلع هبا استجابة للتوصية اليت قدمتـها اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا                 
. ٢٠١٠نامج العاملي لتعدادات السكان واملـساكن لعـام        ما يتعلق بتنفيذ الرب    الثامنة والثالثني يف  

ونــشر النــسخة املنقحــة الثانيــة ة وحلقــات عمــل؛ يوتــشمل هــذه األنــشطة عقــد حلقــات دراســ
 والكتيبـــات والتقـــارير التقنيـــة للمبـــادئ والتوصـــيات املتعلقـــة بتعـــدادات الـــسكان واملـــساكن 
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ــة؛  ساعدة البلــدان علــى نــشر   ملــ“ CensusInfo” ونــشر جمموعــة برجميــات   وحتــديثالتكميلي
 تـوّد اللجنـة أن      وقد. ؛ فضال عن االحتفاظ مبركز ملوارد التعدادات      البيانات املتعلقة بالتعدادات  

  .حتيط علما هبذا التقرير
  

  الوثائـق    
  (E/CN.3/2011/21)تقرير األمني العام عن تعدادات السكان واملساكن 

  
  إحصاءات الصحة  )ب(  

الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات              تقريـر   علـى اللجنـة     سيعرض    
ويقــّدم التقريــر وصــفا لألنــشطة املنفــذة علــى ســبيل املتابعــة للتقريــر املقــدَّم إىل اللجنــة . الــصحة

 ويركّــز التقريــر علــى األنــشطة املنَّفــذة حــىت اآلن،     . اإلحــصائية يف دورهتــا الثامنــة والــثالثني   
 مثـــل العـــضوية يف الفريـــق واجلـــدول الـــزمين  اإلدارةائل وبرنـــامج العمـــل يف املـــستقبل، ومـــس

  . توّد اللجنة أن حتيط علما هبذا التقريروقد. لالجتماعات
  

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

 (E/CN.3/2011/22)ة الصح
  

 إحصاءات التعليم )ج(  

) اليونـسكو  (ألمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة         منظمة ا تقرير  لى اللجنة   عسيعرض    
فريـق عامـل مـشترك بـني األمانـات          ويقّدم التقرير معلومات عن إنـشاء       . عن إحصاءات التعليم  

عـايري  واحلفـاظ علـى امل     التعليم وعن الوالية الـيت ستـسند لـه لتحـسني التنـسيق               معين بإحصاءات 
ــةال حــول  اجلاريــةريــر أيــضا معلومــات مــستكملة عــن املــشاورات العامليــة   ويتــضمن التق. دولي

 العملية الالزمة العتمـاده مـن قبـل       لوحوالتنقيحات املقترحة للتصنيف الدويل املوّحد للتعليم،       
ــشرين األول   ــسكو يف ت ــام لليون ــؤمتر الع ــوبر /امل ــا    . ٢٠١١أكت ــة أن حتــيط علم ــوّد اللجن ــد ت وق

  .التقرير هبذا
  الوثائق    

عــن  ألمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة منظمــة اتقريــر  مــن األمــني العــام حييــل هبــا  مــذكرة
 (E/CN.3/2011/23)إحصاءات التعليم 
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  ةي الزراعاإلحصاءات )د(  
التقـدم   يبـّين إحـصاءات الزراعـة الـذي    جنة تقرير أصدقاء الرئيس عن على الل سيعرض    

والريفيـة، الـيت    ة لتحـسني اإلحـصاءات الزراعيـة        عامليـ ال  خطة تنفيذ االسـتراتيجية    احملرز يف وضع  
وتأخذ هذه اخلطة بنهج إقليمي بغية مراعـاة تفـاوت          . أقّرهتا اللجنة يف دورهتا احلادية واألربعني     

 بزمـام   املؤسسات اإلقليميـة مسكمستويات تطوير اإلحصاءات بني املناطق، ومن أجل ضمان     
ية، وبرنـامج تـدرييب مفـصل وخطـة للبحـوث           وقد ُوضع برنامٌج شامل للمساعدة التقن     . األمور

 ل تنـسيقية علـى املـستويات العــاملي    ذو هياكـ لـإلدارة واقُتـرح أيـضا إطـاٌر    . ذات أهـدف حمـّددة  
ــوطين  ــضة الســ   . واإلقليمــي وال ــة اخلطــوط العري ــضّمن اخلط ــوارد   وتت ــة امل تراتيجية شــاملة لتعبئ

ظمــات الدوليــة الــيت تقــدم املــساعدة  املــاحنني واملنودوائــروالــدعم الــتقين مــن البلــدان املتقدمــة، 
كأساس للبـدء   الذي سُيستخدم    للتقييم القطري    اإلطار الالزم  أيضاخطة التنفيذ   وتتيح  . التقنية

  . علما هبذا التقرير توّد اللجنة أن حتيطوقد. يف التنفيذ على املستوى الوطين
  

  الوثائق  
ــل    ــام حييـ ــني العـ ــن األمـ ــذكرة مـ ــا مـ ــرئيس  هبـ ــدقاء الـ ــر أصـ ــتقريـ ــصاءات الزراعاإلن عـ ــحـ ة يـ

)E/CN.3/2011/24(  
  

  سجالت األعمال التجارية  )هـ(  
، الـذي    التجاريـة  تقرير فريق فيـسبادن املعـين بـسجالت األعمـال         على اللجنة   سيعرض    
 تـوّد اللجنـة أن حتـيط        وقـد . واألنشطة املقررة لفريق فيـسبادن     ةطورات املستجد آخر التّ  ُيجمل

  .علما هبذا التقرير
  

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

)E/CN.3/2011/25(  
  

 إحصاءات السياحة )و(  

 الــذي جيمــل األنــشطة الــيت     تقريــر منظمــة الــسياحة العامليــة    علــى اللجنــة   ســيعرض    
 التاسـعة والـثالثني يف   اضطلعت هبـا املنظمـة اسـتجابة للمقـررات الـيت اختـذهتا اللجنـة يف دورهتـا           

ويقّدم التقرير باألخص حملة عامة عن األعمال اليت تقـوم هبـا املنظمـة              . جمال إحصاءات السياحة  
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بالتعاون مع املنظمات الدولية األخرى من أجل وضع دليل جتميعي للتوصيات الدوليـة املتعلقـة         
  .التقرير توّد اللجنة أن حتيط علما هبذا وقد. ٢٠٠٨بإحصاءات السياحة لعام 

  
  الوثائق    

ــة  هبــا مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل    ــر منظمــة الــسياحة العاملي ــسياحة  تقري عــن إحــصاءات ال
)E/CN.3/2011/26(  
  

 إحصاءات األسعار )ز(  

تقريـر الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات                علـى اللجنـة     سيعرض    
 تـوّد اللجنـة أن حتـيط        وقـد . نـشطة املقـّررة    آخـر التطـورات املـستجدة واأل       األسعار الذي يـورد   
  .علما هبذا التقرير

  
  الوثائق    

تقرير الفريق العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات      هبا  مذكرة من األمني العام حييل      
  )E/CN.3/2011/27(األسعار 

  
 إحصاءات البيئة )ح(  

وكانـت  . حـصاءات البيئـة  إتقريـر األمـني العـام عـن إطـار تطـوير         على اللجنة   سيعرض    
إطـار تطــوير  اللجنـة اإلحـصائية قـد أقـّرت يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني برنـامج العمـل لتنقـيح           

دم احملــرز يف عمليــة التنقــيح، وجيمــل التقريــر الّتقــ). ١٩٨٤األمــم املتحــدة، ( إحــصاءات البيئــة
 تطــوير إحــصاءات البيئــةلبتنقــيح إطــار األمــم ا ملتحــدة فريــق اخلــرباء املعــين يف ذلــك إنــشاء  مبــا

والنتائج الرئيسية الجتماعه األول، ويعرض جـدوال زمنيـا مفـصال ذا نـواتج ومـسؤوليات لعـام           
  . توّد اللجنة أن حتيط علما هبذا التقريروقد. ٢٠١١

  
  الوثائق    

ــل     ــام حيي ــذكرة مــن األمــني الع ــا م ــام عــن إطــار تطــوير    هب ــر األمــني الع ــة تقري  إحــصاءات البيئ
)E/CN.3/2011/28(  
  

   وتكاملهاتنسيق الربامج اإلحصائية  )ط(  
جلنــة علــى اللجنــة تقريــر ُيجمــل االســتنتاجات الرئيــسية الــيت توصــلت إليهــا  ســيعرض   

يف دورتيها اخلامسة عشرة والسادسة عشرة املعقودتني علـى التـوايل   تنسيق األنشطة اإلحصائية   
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ســـبتمرب / أيلـــول٣ إىل ١  ويف فيينـــا يف الفتـــرة مـــن٢٠١٠فربايـــر / شـــباط٢٢يف نيويـــورك يف 
 تــوّد اللجنــة أن تراعــي يف مناقــشاهتا ضــمن بنــود جــدول األعمــال ذات الــصلة    وقــد. ٢٠١٠

 توّد اللجنـة أيـضا أن حتـيط علمـا           وقد. تنسيق األنشطة اإلحصائية  اآلراء اليت أعربت عنها جلنة      
  .هبذا التقرير

  
  الوثائق    

  )E/CN.3/2011/29(  اإلحصائيةجلنة تنسيق األنشطةتقرير األمني العام عن أعمال 
  

  جرد املعايري اإلحصائية العامليةقائمة   )ي(  
 عـن  جلنـة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية    علـى اللجنـة تقريـر مرحلـي مقـّدم مـن          سيعرض    

لمعايري اإلحـصائية الدوليـة، وذلـك علـى أسـاس النمـوذج       لجرد قائمة أعماهلا اهلادفة إىل وضع   
 تـوّد اللجنـة أيـضا أن حتـيط     وقـد . صاء واجلغرافيـا يف املكـسيك     الـوطين لإلحـ    املعهد   الذي أعّده 

  .علما هبذا التقرير
  

  الوثائق    
جـرد املعـايري    قائمـة    عـن    جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية   مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير        

  )E/CN.3/2011/30(اإلحصائية الدولية 
  

 ت والبيانات الفوقية وتقامسهالتبادل البيانااملشتركة املعايري املفتوحة   )ك(  

بوضـع معـايري تبـادل      لى اللجنة تقرير مرحلي مقّدم مـن فرقـة العمـل املعنيـة              سيعرض ع   
مــا يتعلــق  ، جيمــل آخــر التطــورات املــستجدة واألنــشطة املقــّررة يفالبيانــات والبيانــات الفوقيــة

  . توّد اللجنة أن حتيط علما هبذا التقريروقد. بأنشطتها
  

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

  )E/CN.3/2011/31( والبيانات الفوقية
  

 متابعة مقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات  )ل(  

أُدرج هـــذا البنـــد يف جـــدول أعمـــال اللجنـــة بنـــاء علـــى طلـــب اجمللـــس االقتـــصادي      
 من أجل تشجيع إقامة عالقة أوثق بني عمل اللجنـة وعمـل             ١٩٩٩/٥١تماعي يف قراره    واالج
 علــى اللجنــة مــذكرة مــن األمــني العــام تتــضمن مقتطفــات مــن القــرارات    عرضتوســ. اجمللــس
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واملقــررات واالســتنتاجات املتفــق عليهــا الــصادرة عــن اجلمعيــة العامــة واجمللــس وســائر اللجــان  
ويتضمن التقريـر أيـضا وصـفا لإلجـراءات املتخـذة           . للجنة اإلحصائية الفنية اليت هلا صلة بعمل ا     
  . توّد اللجنة أن حتيط علما هبذا التقريروقد. حىت اآلن واملقترح اختاذها

  
  الوثائق    

مــذكرة مــن األمــني العــام عــن مقــررات اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي املتعلقــة بالــسياسات   
 (E/CN.3/2011/32)واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية 

  
 األطر الوطنية لضمان اجلودة )م(  

وُيجمـل  . األطـر الوطنيـة لـضمان اجلـودة    على اللجنة تقرير األمـني العـام عـن       سيعرض    
التقريــر األنــشطة واملناقــشات الــيت أجراهــا، اســتجابة لتوصــيات اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا    

وقـد عقـد    . ألطر الوطنيـة لـضمان اجلـودة      ابـ احلادية واألربعني، فريق خرباء األمم املتحدة املعين        
فريق اخلرباء اجلولة األوىل من مناقشاته اإللكترونية لالحتياجات واألولويـات القطريـة يف جمـال             

 املقترحــات الــواردة يف الــدورة احلاديــة واألربعــني  حــولتطــوير وتنفيــذ إطــار وطــين، ولــآلراء  
التقريـر أيـضا معلومـات مـستكملة        ويقـّدم   . بشأن وضع منوذج إطار وطين عام لضمان اجلـودة        

عــن إنــشاء اللجنــة اإلحــصائية ملوقــع شــبكي ُييــسِّر عمــل فريــق اخلــرباء ويتــضّمن جــردا شــامال  
ــة يف جمـــال اجلـــودة  أل ــا  . عمـــال البلـــدان واملنظمـــات الدوليـ ــة أن حتـــيط علمـ ــوّد اللجنـ وقـــد تـ
  .التقرير هبذا
  

  الوثائق  
 )E/CN.3/2011/33( جلودةاألطر الوطنية لضمان اتقرير األمني العام عن 

  
 إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية  )ن(  

. إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة     على اللجنة تقرير األمني العـام عـن         سيعرض    
اخلطــوط  هــذا التقريــر معلومــات مــستكملة عــن األنــشطة املنفَّــذة يف اآلونــة األخــرية، وويتــضّمن

وهـو  . ٢٠١٠مـايو   /أيـار قـد يف نيويـورك يف        االجتماع التحضريي الثاين الـذي عُ      العريضة لنتائج 
جــدول أعمالــه لعــام  تــضمَني قــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  إحاطــة عــن  باللجنــة يــزّود

 ريجيـ  اليت سُينظر فيها علـى ضـوء تقريـر     إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية        مسألةَ ٢٠١١
دارة املعلومــات اجلغرافيــة إل  املقتــرح إنــشاؤهاجنــةبيــان مهمــة واختــصاصات للّ يتــضّمن إعــداده

ال ، و٢٠١١املقـررة لعـام   ألنـشطة  على ا التقرير اللجنةَ، ُيطلع   وعالوة على ذلك  . املكانية العاملية 
 الـذي سـُيعقد يف سـيول يف    املعلومات اجلغرافية املكانية العامليـة  منتدى األمم املتحدة املعين ب  سيما

  .التقرير وقد توّد اللجنة أن حتيط علما هبذا. ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول
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  الوثائق    
 )E/CN.3/2011/34( إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العامليةتقرير األمني العام عن 

  
   احملرزداء االقتصادي والتقدم االجتماعيقياس األ )س(  

 لإلحــصاء والدراســات االقتــصادية علــى اللجنــة تقريــر أعــّده املعهــد الــوطين ســيعرض   
ــسا( ــصادي والتقــدم االجتمــاعي  عــن ) فرن ــاس األداء االقت ــّينو. ز احملــرقي ــادرات  يب ــر املب  التقري

قيـاس  الرئيسية اليت أجنزهتا فرنسا خالل السنة املاضية مـن أجـل تنفيـذ توصـيات اللجنـة املعنيـة ب       
وصفا ملا ُنفِّذ مـن مـشاريع إحـصائية    ، وهو يتضمن ز احملراألداء االقتصادي والتقدم االجتماعي 

 تـوّد  وقـد .  تـأثريات ذلـك علـى املـستوى الـدويل     باإلضـافة إىل رئيسية وملا أُنتج من منشورات،  
  .اللجنة أن حتيط علما هبذا التقرير

  
  الوثائق    

 مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر املعهــد الــوطين لإلحــصاء والدراســات االقتــصادية     
  )E/CN.3/2011/35(  احملرزياس األداء االقتصادي والتقدم االجتماعيقعن ) فرنسا(
  

  )شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(املسائل الربناجمية   -  ٥  
ســتتلقى اللجنــة تقريــرا شــفويا مــن مــدير شــعبة اإلحــصاءات عــن األنــشطة واخلطــط       

  .واألولويات الراهنة
  

  ربعني للجنة ومواعيد انعقادهاجدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واأل  -  ٦  
 مـن النظـام الـداخلي، سـيكون معروضـا علـى اللجنـة مـشروع جـدول                   ٩عمال باملادة     

األعمال املؤقت لدورهتا الثالثة واألربعـني، باإلضـافة إىل بيـان بالوثـائق املقـرر تقـدميها يف إطـار                    
 مبواعيـد انعقـاد   وسـيكون معروضـا عليهـا أيـضا اقتـراح       . كل بند، والسند التـشريعي إلعـدادها      

، سـيكون   )١٩٩٩/٥١انظـر قـرار اجمللـس       (وباإلضافة إىل ذلك، ووفقا لطلب اجمللـس        . الدورة
واللجنـة  . ٢٠١٤-٢٠١١معروضا على اللجنة مشروع برنامج عمل متعـدد الـسنوات للفتـرة             

مــدعّوة إىل إقــرار موعــد انعقــاد الــدورة الثالثــة واألربعــني وجــدول أعماهلــا املؤقــت ووثائقهــا،  
    .كذلك برنامج العمل املتعدد السنواتو

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

  (E/CN.3/2011/L.2)للجنة 
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مــذكرة مــن األمانــة العامــة عــن مــشروع برنــامج عمــل اللجنــة اإلحــصائية املتعــدد الــسنوات،    
٢٠١٤-٢٠١١ (E/CN.3/2011/36)  

  
  تقرير اللجنة عن دورهتا الثانية واألربعني  -  ٧  

  .اجمللس دورهتا الثانية واألربعني الذي سُيقدم إىلعن تقرير ال تود اللجنة أن تعتمد قد  
  

  الوثائق    
  (--.E/CN.3/2011/L)مشروع تقرير اللجنة عن دورهتا الثانية واألربعني 

  


