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  اللجنة اإلحصائية
  الثالثة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٢ مارس/  آذار٢ - فرباير/شباط ٢٨
   من جدول األعمال املؤقت٢البند 

      إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
  جدول األعمال املؤقت والشروح  

  
  .عضاء املكتبانتخاب أ - ١
  .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى - ٢
  :بنود للمناقشة واختاذ القرار - ٣

  ؛ تعدادات السكان واملساكن:الربامجاستعراض  )أ( 
  ؛إحصاءات اجلرمية  )ب(  

 ؛احلسابات القومية )ج( 

  إلحصاءات الزراعية؛ا  ) د( 
  ؛ االقتصادية-احملاسبة البيئية  )هـ( 
  ؛ات البيئةإحصاء )و( 
  ؛إحصاءات الطاقة )ز( 
  ؛إحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية )ح( 

 
  

 .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٩أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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  ؛إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ط( 
  األطر الوطنية لضمان اجلودة؛ )ي( 
  تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛ )ك( 
  ؛تنسيق األنشطة اإلحصائية يف األمم املتحدة )ل( 
  لتنمية اإلحصائية؛ ل خطة عمل املبذولة لوضعاجلهود   )م( 
  إحصاءات التنمية البشرية؛   )ن(  
  .  اإلقليمية يف أوروباتطوير اإلحصاءات  )و(  

  :بنود للعلم - ٤
  ؛اإلحصاءات اجلنسانية )أ( 
  فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقة؛   )ب( 
  ؛ إحصاءات التجارة الدولية للبضائع )ج( 
  ؛ يف اخلدمات إحصاءات التجارة الدولية )د( 
  اإلحصاءات املالية؛  )هـ( 
  ؛ةبرنامج املقارنات الدولي )و( 
  ؛ باألرقام القياسية لألسعارفريق أوتاوا املعين  )ز( 
  ؛الربامج اإلحصائية وتكاملهاتنسيق  )ح( 
  ؛التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية  )ط( 
  ؛مؤشرات التنمية  )ي( 
  ؛متابعة مقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات  )ك( 
  ؛إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية  )ل( 
  اليوم العاملي لإلحصاء؛ )م( 

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

 من النظام الداخلي للجـان الفنيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي              ١٥وفقا للمادة    
يـة،   األوىل من دورهتـا العاد 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         . إن أمكن  وتستمر والية أعضاء املكتب سنتني     

املكتب لفترة سنة واحـدة، مث يعـاد انتخـاب األعـضاء الـذين يظلـون ممـثلني لبلـداهنم يف اللجنـة                        
حيـث  ؛   التوزيع اجلغرايف العادل    مبدأ ب أعضاء املكتب على أساس    وينتخ. خالل الدورة التالية  

  .ينتخب يف املكتب عضو عن كل منطقة ممثلة يف اللجنة
  

  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -  ٢ 
الثانيـة  اقترحت اللجنـة بنـود جـدول األعمـال املؤقـت والوثـائق املتعلقـة هبـا يف دورهتـا                      

، واعتمـــدها اجمللـــس االقتـــصادي  )١()٢٠١١فربايـــر /شـــباط ٢٥-٢٢نيويـــورك،  (واألربعـــني
ومعـروض  . وأقر مكتب اللجنة بعدئـذ بعـض التغـيريات        . ٢٠١١/٢٤٥مقرره  يف  واالجتماعي  

 جـدول األعمـال     اللجنـة أن تقـرّ    وقـد تـوّد     .  املقتـرح  أعمال الـدورة  على اللجنة مشروع تنظيم     
  .الثالثة واألربعنيوتنظيم أعمال دورهتا 

  
  الوثائق

  )E/CN.3/2012/1(دول األعمال املؤقت والشروح ج
  (E/CN.3/2012/L.1)بشأن تنظيم أعمال الدورة  العامة مذكرة من األمانة

  
  بنود للمناقشة واختاذ القرار  -  ٣  

  تعدادات السكان واملساكن: استعراض الربامج )أ(  
 لعــام اســتعراض الربنــامج العــاملي لتعــدادات الــسكان واملــساكن علــى اللجنــةســيعرض   
واجلولـة احلاليـة مـن تعـدادات الـسكان          .  الذي أعده مكتب الواليـات املتحـدة للتعـداد         ٢٠١٠

 الفتــرة فكــل بلــد يف العــامل تقريبــاً أجــرى أو ســيجري تعــداداً للــسكان يف  : تارخييــةواملــساكن 
وشهدت اجلولة نفسها أيضاً عـدداً متزايـداً مـن البلـدان      . ٢٠١٤عام   و ٢٠٠٥املمتدة بني عام    

__________ 
ــصادي واالجتمــاعي،   انظــر   )١(   ــة للمجلــس االقت ــائق الرمسي ــم  ،٢٠١١الوث  ، الفــصل)E/2011/24 (٤ امللحــق رق

 .األول، الفرع ألف، مشروع املقرر
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 تستخدم هنجاً جديدة للحصول على البيانات والتكنولوجيـات احلديثـة يف خمتلـف مراحـل                 اليت
ويقيم هـذا االسـتعراض التجـارب األخـرية للبلـدان يف جمـال إجـراء تعـداد ويبحـث يف                     . التعداد

النظــر يف اإلجنــازات الــيت حققهــا الربنــامج  واللجنــة مــدعوة إىل . املــسائل والتحــديات الناشــئة 
  .  لتعدادات السكان واملساكن، هبدف حتديد توجهه مستقبالًالعاملي احلايل

  
  الوثائق

مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــن الربنــامج العــاملي      
  )E/CN.3/2012/2 (٢٠١٠لتعدادات السكان واملساكن لعام 

  
  إحصاءات اجلرمية   ) ب(

املكــسيكي لإلحــصاءات واجلغرافيــا عــن   املعهــد الــوطين علــى اللجنــة تقريــر ســيعرض   
ويـشمل التقريـر التحـديات املختلفـة الـيت تـؤثر يف إحـصاءات اجلرميـة علـى            . إحصاءات اجلرميـة  

التنـسيق بـني    عـدم   ذلـك وضـع املفـاهيم والتعـاريف املوحـدة، و          مـن   املستويني الوطين والدويل،    
 ملقارنـة البيانـات املتعلقـة       إطار دويل وعدم وجود   املؤسسات الوطنية وخمتلف مصادر البيانات،      

تخــذها يراءات الــيت يــتعني أن واللجنــة مــدعوة ملناقــشة اإلجــ. طنيــةبــاجلرائم التقليديــة وعــرب الو
الوطنيــة خمتلــف اجلهــات الفاعلــة يف النظــام اإلحــصائي الــدويل، وهــي املكاتــب اإلحــصائية         

:  الـيت سـتتم مناقـشتها      وتـشمل املـسائل   . واملنظمات الدولية واإلقليمية، جملاهبـة هـذه التحـديات        
ع البيانـات  اتـب اإلحـصائية الوطنيـة لتنـسيق مجـ     االستراتيجيات الـيت يـتعني أن تعتمـدها املك     ) أ(

الدور املتزايد للدراسـات االستقـصائية      ) ب(املتعلقة باجلرمية ونشرها وحتليلها على حنو أفضل؛        
 مـن قبيـل اجلرميـة املنظمـة،         “املستعصية على القياس  ” قياس اجلرائم الناشئة و   ) ج(عن اإليذاء؛   
ــة    ) د(؛ بالبــشرجتــار الوالفــساد، وا وضــع إطــار دويل لتــصنيف اجلرميــة مــن أجــل حتــسني قابلي

قيام املعهد الـوطين املكـسيكي لإلحـصاءات        ) هـ(مقارنة داخل البلدان ويف ما بينها؛       للالبيانات  
 مركــز تفــوق معــين   واجلغرافيــا ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة بإنــشاء       

  . املؤمتر الدويل األول عن إحصاءات اجلرمية) و(بإحصاءات اجلرمية؛ 
  

  الوثائق
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقريـر املعهـد الـوطين املكـسيكي لإلحـصاءات واجلغرافيـا عـن                    

  )E/CN.3/2012/3(إحصاءات اجلرمية 
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  احلسابات القومية )ج(  
يــق العامـل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات  تقريــر الفرسـيعرض علــى اللجنــة    
 ة لعـام  نظـام احلـسابات القوميـ     ترمجـة   آخـر املـستجدات املتعلقـة ب       ويتضّمن هذا التقرير  . القومية
ويقـّدم التقريـر أيـضا عرضـاً لنتـائج جـدول            .  إىل لغات األمم املتحـدة الرمسيـة األخـرى         ٢٠٠٨
حلـسابات  متـصلتني بنظـام ا    جـوهريتني   اهيميتني  لفريق العامل بشأن مـسألتني مفـ      حبوث ا أعمال  

ص االنبعاثــات ورخــص تــسجيل حــصي لتوضــيح املفــاهيمال) أ: (، ومهــا٢٠٠٨القوميــة لعــام 
تحديد خـدمات الوسـاطة املاليـة احملتـسبة علـى حنـو غـري               ل يتوضيح املفاهيم ال) ب(االنبعاثات؛  

تنفيــذ نظــام احلــسابات  ذلــك، يعــرض التقريــر معلومــات عــن برنــامج   باإلضــافة إىل و. مباشــر
واللجنة مـدعوة إىل إبـداء   .  على الصعيد العاملي وعن اإلحصاءات الداعمة   ٢٠٠٨القومية لعام   

وسيعرض على اللجنـة أيـضاً      . عناصر برنامج عمل الفريق العامل     بشأن   اهتا توجيه ميوتقدرأيها  
. ١٩٩٣قوميـة لعـام     تنفيذ نظام احلسابات ال   احلواجز اليت تعيق    تقرير فريق أصدقاء الرئيس عن      

ويقدم التقرير حتليالً لنتـائج الدراسـة االستقـصائية الـيت أجراهـا مكتـب اإلحـصاءات األسـترايل                   
ويقـدم التقريـر    . ١٩٩٣تنفيذ نظام احلـسابات القوميـة لعـام          احلواجز اليت تعيق  حتديد  من أجل   

 ٢٠٠٨لعـام   يـة   جـل تنفيـذ نظـام احلـسابات القوم        أيضاً توصيات للربنامج الوطين والدويل من أ      
واللجنــة مــدعوة إىل إبــداء رأيهــا وتقــدمي توجيهاهتــا بــشأن التوصــيات  . واإلحــصاءات الداعمــة

 . الواردة يف التقرير
  

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

 )E/CN.3/2012/4(القومية 

تنفيـذ نظـام     احلـواجز الـيت تعيـق     ام حييـل هبـا تقريـر أصـدقاء الـرئيس عـن              مذكرة من األمـني العـ     
  ).E/CN.3/2012/5 (١٩٩٣ احلسابات القومية لعام

  
  إلحصاءات الزراعية ا  )د(  

اإلحـصاءات الزراعيـة الـذي    املعـين ب سيعرض على اللجنة تقرير فريـق أصـدقاء الـرئيس           
نفيـــذ االســـتراتيجية العامليـــة لتحـــسني املقترحـــات الرئيـــسية الـــواردة يف خطـــة العمـــل لتيقـــدم 

وتقتـرح خطـة العمـل برناجمـاً متـسقاً      . يف وضـعها اإلحصاءات الزراعية والريفية والعملية املتبعة     
وتتـضمن  . لبناء القدرات من أجل وضع نظام إحـصائي زراعـي متكامـل علـى الـصعيد الـوطين          

ويـرد يف التقريـر وصـف    . يـة خطة العمل أيـضاً وصـفاً آلليـات احلوكمـة وهليكـل التـدفقات املال          
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طـط العمــل ومبــادرات  الــصيغة النهائيــة خللألنـشطة الــيت أجنــزت حـىت اآلن، مبــا يف ذلــك إجنـاز    
  . مع الوكاالت اإلقليميةوضعت حشد املوارد وترتيبات الشراكة اليت 

ل واملعين بإحصاءات التنمية الريفيـة ودخـ  وسيعرض على اللجنة أيضاً تقرير فريق واي    
: ، ال سـيما يف مـا يتعلـق بالطبعـة الثانيـة مـن الـدليل املعنـون                  املتأتيـة مـن الزراعـة     عيـشية   األسر امل 

Rural Households’ Livelihood and Well-Being: Statistics on Rural Development and 

Agriculture Household Income )  إحـصاءات   :أسباب معيشة األسر املعيشية الريفيـة ورفاههـا
  .)٢()الزراعةاملتأتية من ل األسر املعيشية والريفية ودخعن التنمية 

وهي مدعوة، عالوة إىل ذلـك، إىل       . واللجنة مدعوة إىل تأييد خطة العمل وحوكمتها        
واللجنـة مـدعوة أيـضاً    . اإلحاطة علماً بتقرير فريق واي واملوافقة على الطبعة الثانية مـن الـدليل     

ــشاء فريــق اخلــرباء    ــة   إىل املوافقــة علــى إن املــشترك بــني الوكــاالت املعــين باإلحــصاءات الزراعي
املقترح، باعتباره آلية جديـدة لتوجيـه التنميـة املنهجيـة لإلحـصاءات الزراعيـة والريفيـة ولرصـد                

وسوف يستعاض هبذه اآللية عن فريق أصدقاء الـرئيس املعـين باإلحـصاءات    . تنفيذ خطة العمل 
ــق واي املعــين بإحــصاءات التنم   ــة وفري ــة ودخــ الزراعي ــة الريفي ــشية  وي ــة مــن  ل األســر املعي املتأتي

  .الزراعة
  

  الوثائق
اإلحـــصاءات الزراعيـــة املعـــين بمـــذكرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل هبـــا تقريـــر أصـــدقاء الـــرئيس 

)E/CN.3/2012/6( 

ل وإحـصاءات التنميـة الريفيـة ودخـ       املعـين ب  مذكرة من األمني العـام حييـل هبـا تقريـر فريـق واي               
 )E/CN.3/2012/7(الزراعة ملتأتية من ااألسر املعيشية 

  
  االقتصادية -  البيئية احملاسبة  )هـ(  

ــة      ــى اللجن ــيعرض عل ــة  س ــر جلن ــم املتحــدة  تقري ــة   خــرباء األم ــبة البيئي ــة باحملاس  - املعني
برنـامج عمـل اللجنـة، مـع تركيـز          التقـدم احملـرز يف      ويتناول هـذا التقريـر بالوصـف        . االقتصادية

ويـرد يف التقريـر وصـف    . االقتصادية - نقيح نظام احملاسبة البيئية بت خاص على األنشطة املتصلة   
 مـن اإلطـار     ٦ إىل   ١من  الفصول  حول  حالة العمل ونتائج اجلولة الثانية من املشاورات العاملية         

التقـدم  آخـر املـستجدات املتعلقـة ب      ويقـدم التقريـر     .  االقتـصادية  -املركزي لنظام احملاسبة البيئية     
وهـو يـوجز   . حلسابات التجريبية للنظم اإليكولوجية واالمتـدادات والتطبيقـات   ا احملرز يف وضع  

__________ 
 ..E.07.II.E.14منشور األمم املتحدة، رقم املبيعات   )٢(  
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صـيغته  يف  الطاقة ووضعه   ب االقتصادية املتعلق    -أيضاً التقدم احملرز يف إعداد نظام احملاسبة البيئية         
ويفيـد التقريـر بـشأن وضـع        . اخلـرباء فريـق   النهائية، ويعرض النتائج الـيت توصـل إليهـا اجتمـاع            

ــة  خطــة تنفيــ  ــشأن اجلهــود   -ذ لنظــام احملاســبة البيئي ــصادية ويتــضمن معلومــات ب ــة  االقت اجلاري
الــروابط بــني البيئــة للتــرويج هلــذا النظــام يف احملافــل الدوليــة باعتبــاره اإلطــار اإلحــصائي لتقيــيم  

 من اإلطار املركـزي لنظـام احملاسـبة         ٦ إىل   ١من  ة إىل إقرار الفصول     واللجنة مدعو . واالقتصاد
 االقتـصادية املتعلـق     - االقتصادية، وإىل إبداء رأيهـا بـشأن وضـع نظـام احملاسـبة البيئيـة                 - البيئية

  . اللجنةاحملرز يف عمل الطاقة يف صيغته النهائية والتعليق على التقدم ب
  

  الوثائق
 - املعنيــة باحملاســبة البيئيــة خــرباء األمــم املتحــدةتقريــر جلنــة حييــل هبــا  األمــني العــام مــذكرة مــن

 )E/CN.3/2012/8(تصادية االق
  

  إحصاءات البيئة  )و(  
ســيعرض علــى اللجنــة تقريــر األمــني العــام عــن تنقــيح إطــار تطــوير إحــصاءات البيئــة      

ــنقح    ــار املـ ــسية لإلطـ ــية تتـــضمن الفـــصول الرئيـ ــة معلومـــات أساسـ ــر . ووثيقـ ــيوجز التقريـ وسـ
 ويـورد   .ألربعـني للجنـة    الـدورة الثانيـة وا     ن منـذ  يف اجتماعيـه املعقـودي    اخلـرباء   فريق  استنتاجات  

ــية،    ــات األساسـ ــة املعلومـ ــواردة يف وثيقـ ــار الـ ــسية لإلطـ ــفاً للفـــصول الرئيـ ــة  وصـ ــدم خطـ ويقـ
واللجنة مدعوة إىل املوافقـة مبـدئياً       . اإلجراءات املتبقية اليت يتعني اختاذها الختتام عملية التنقيح       

ــات األ       ــة املعلوم ــرد يف وثيق ــا ت ــنقح كم ــسية لإلطــار امل ــى الفــصول الرئي ــد  عل ساســية وإىل تأيي
   .لتنقيح على النحو املبني يف تقرير األمني العاموضع الصيغة النهائية لاخلطوات الرامية إىل 

  
  الوثائق

  )E/CN.3/2012/9(تقرير األمني العام عن إطار تطوير إحصاءات البيئة 
  

  إحصاءات الطاقة  )ز(  
لغـاز الطبيعـي الـذي      األمـني العـام عـن جتميـع إحـصاءات ا          تقريـر   سيعرض على اللجنـة       

يتضمن استعراضاً لألنشطة الدولية يف جمال استقاء وجتميع اإلحصاءات املتعلقة بالغـاز الطبيعـي         
ويقـدم  . الرئيـسية الـيت تواجههـا البلـدان واملنظمـات يف هـذا اجملـال           واستعراضا عامـا للمـشاكل      

الع بـه بـشأن حتـسني    التقرير أيضاً خمططاً لربنامج العمل الذي تعتزم شعبة اإلحصاءات االضـط        
العمليــات الــسنوية والــشهرية جلمــع إحــصاءات الغــاز الطبيعــي، وذلــك بالتعــاون والتنــسيق مــع 

ــة أخــرى   ــة وإقليمي ــار التوجيهــات   . منظمــات دولي ــواردة يف وتأخــذ املقترحــات بعــني االعتب ال
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. واألربعـني حـصاءات الطاقـة الـيت أقرهتـا اللجنـة يف دورهتـا الثانيـة                املتعلقـة بإ  التوصيات الدوليـة    
  . تقييم احلالة الراهنة واألنشطة املقترحةحول واللجنة مدعوة إىل إبداء رأيها 

  
  الوثائق

 )E/CN.3/2012/10(تقرير األمني العام عن جتميع إحصاءات الغاز الطبيعي 
  

  إحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية   )ح(  
ــة مقتــرح وارد يف تقريــر مــش  ي   يف  ترك للمكتــب اإلحــصائي الــوطين عــرض علــى اللجن

ــاتور إلحــصاءات          ــة أوالن ب ــق مدين ــشاء فري ــن إن ــترايل ع ــب اإلحــصاءات األس ــا ومكت منغولي
وســيبحث فريــق املدينــة هــذا يف املهــام اإلحــصائية . االقتــصادات القائمــة علــى املــوارد الطبيعيــة

  . هذه االقتصاداتحركية الفريدة الالزمة لفهم 
  

  الوثائق
إنشاء فريـق مدينـة أوالن    عن  ني العام حييل هبا التقرير املشترك ملنغوليا وأستراليا         مذكرة من األم  

 )E/CN.3/2012/11(  إلحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعيةرباتو
  

  إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   )ط(  
علومـات واالتـصاالت    سيعرض على اللجنة تقرير الشراكة املعنية بقيـاس تكنولوجيـا امل            

ــة  ــا املعلومــات     . ألغــراض التنمي ــر التقــدم احملــرز يف جمــال إحــصاءات تكنولوجي ويعــرض التقري
واالتصاالت على نطاق العامل خالل السنوات اخلمـس األخـرية، مبـا يف ذلـك القائمـة الرئيـسية                   

ــصاالت     ــات واالت ــا املعلوم ــر املؤ . املنقحــة واملوســعة ملؤشــرات تكنولوجي شــرات وحيــدد التقري
. والبلدان اليت أحـرز فيهـا أكـرب قـدر مـن التقـدم وكـذلك الثغـرات الرئيـسية يف جمـال البيانـات                        

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على التحديات اإلحصائية اهلامة ويقتـرح جمموعـة مـن اإلجـراءات                
مــات الــيت يــتعني اختاذهــا لتعزيــز إتاحــة املؤشــرات القابلــة للمقارنــة دوليــاً عــن تكنولوجيــا املعلو

واللجنــة مــدعوة إىل اســتعراض التقــدم احملـرز وإىل املوافقــة علــى التوصــيات الــيت  . واالتـصاالت 
  . اقترحتها الشراكة لتحسني إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  
  الوثائق

 املعلومـــات الـــشراكة املعنيـــة بقيـــاس تكنولوجيـــاحييـــل هبـــا تقريـــر  األمـــني العـــام مـــذكرة مـــن
 )E/CN.3/2012/12 (اض التنميةواالتصاالت ألغر

 



E/CN.3/2012/1  
 

11-60254 9 
 

  األطر الوطنية لضمان اجلودة  )ي(  
سيعرض على اللجنة تقرير األمني العام الذي يتضمن وصفاً للعمل الذي قام بـه فريـق                  

 وفقـا للواليـة الـيت عهـدت هبـا إليـه           خرباء األمم املتحدة املعين بـاألطر الوطنيـة لـضمان اجلـودة،             
وضـع منـوذج إطـار وطـين عـام لـضمان اجلـودة              ) أ: (بعني، وهـي  اللجنة يف دورهتا احلادية واألر    

جتميـع طائفـة مـن املبـادئ       ) ب(للجـودة ورسـم صـورة تفـصيلية هلـا؛           القائمـة   مع مراعاة األطر    
ت الرئيــسية املتــصلة بــاجلودة؛ جتميــع مــسرد باملــصطلحا) ج(التوجيهيــة ترفــق هبــذا النمــوذج؛  

وثـــائق والوصـــالت الـــشبكية إىل األدوات لابإنـــشاء قائمـــة جـــرد متاحـــة علـــى اإلنترنـــت  )د(
األطر املتعلـق بـ   حتسني وحتديث املوقع الشبكي     ) هـ(واملراجع الوطنية والدولية يف جمال اجلودة؛       

  . الوطنية لضمان اجلودة الذي تتعهده شعبة اإلحصاءات
وســتقدم إىل اللجنــة وثيقــة معلومــات أساســية منفــصلة تتــضمن النمــوذج العــام لألطــر   
ضمان اجلــودة واملبــادئ التوجيهيــة املرافقــة لــه، وقــوائم بــاألدوات واملراجــع وصــور    الوطنيــة لــ

لـضمان اجلـودة؛ ووصـالت إىل املـسرد         القائمـة   تفصيلية هلا تـبني تطابقهـا مـع عـدد مـن األطـر               
  . اإللكتروين واملوقع الشبكي

افقـة  واللجنة مدعوة إىل استعراض النموذج العـام لألطـر الوطنيـة لـضمان اجلـودة واملو                 
  . املبادئ التوجيهية واملسرد واألدوات واملراجع واملوقع الشبكيحول عليه، وإىل إبداء رأيها 

  
  الوثائق

 )E/CN.3/2012/13( األطر الوطنية لضمان اجلودةتقرير األمني العام عن 
  

  تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية  )ك(  
تنفيـذ  املعين ب  فريق أصدقاء الرئيس     سيعرض على اللجنة تقرير مرحلي موجز عن عمل         

ويـصب  . املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية، الذي أنشى يف الدورة الثانية واألربعني للجنـة    
وقد أعد الفريق أيـضاً     . الفريق تركيزه أساساً على تنقيح لغة ديباجة املبادئ األساسية وحتديثها         

ــام     ــصلة لع ــة مف ــة زمني ــشمل ، ٢٠١٢خط ــااستعراضــت ــادئ     لتنفي ــذه املب ــضاء هل ــدول األع ذ ال
ــذها    ــي لتنفي ــل عمل ــرح حتــديث    . األساســية وإعــداد دلي ــستعرض مقت ــة أن ت ويطلــب إىل اللجن

  . خطة عمل فريق أصدقاء الرئيسحول الديباجة وإبداء رأيها 
  

  الوثائق
 )E/CN.3/2012/14(تقرير األمني العام عن تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية 
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  حصائية يف األمم املتحدةنسيق األنشطة اإلت  ) ل( 
ات التنميـة   ء واألربعـني يف سـياق مناقـشة إحـصا          يف الـدورة الثانيـة     ممنوحـة وفقا لواليـة      

بات احلالية لتنـسيق اإلحـصاءات      البشرية، سيعرض على اللجنة تقرير من األمني العام عن الترتي         
ــم املتحــدة  منداخــل  ــة األم ــرضوي. ظوم ــارات لتع ع ــر خي ــة    التقري ــة املتعلق ــات احلالي ــز الترتيب زي

د اجملـاالت   بتحديـ يكلـف   أصـدقاء رئـيس     مقترحـا بتـشكيل فريـق        ويتضمن   ،مبوضوعات حمددة 
ــ واجملـــاالتترتيـــب األولويـــات يف وتعزيـــز التنـــسيق حتتـــاج إىل الـــيت  ــبة بـ اقتراح آليـــات مناسـ
 .ذلكب للقيام

  
 الوثائق

  )(E/CN.3/2012/15 األمم املتحدة حصائية يفتقرير األمني العام عن تنسيق األنشطة اإل
  

 للتنمية اإلحصائية اجلهود املبذولة لوضع خطة عمل   ) م(  

. للتنميــة اإلحــصائيةســيعرض علــى اللجنــة تقريــر مــن البنــك الــدويل عــن خطــة عمــل    
، إســهاما يف “خطــة عمــل بوســان لإلحــصاءات”، املعروفــة باســم خطــة العمــل هــذهوتــشكل 
بع املعين بفعالية املعونة، املقرر عقده يف بوسـان، جبمهوريـة كوريـا،             رفيع املستوى الرا  الاملنتدى  

وستـشتمل نتـائج    . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩يف الفترة من    
للقطـاع  ان إدارة سـليمة     املنتدى على التزام بتنفيذ خطة العمل لرصد التقدم وتقييم األثر وضـم           

 املـسائل االسـتراتيجية بالنـسبة للقـرارات املتعلقـة           سلط الـضوء علـى    وت،   تركز على النتائج   العام
ا ، الـيت أقرهتـ    اتوتستند خطة عمل بوسان إىل جناح خطـة عمـل مـراكش لإلحـصاء             . بالسياسة
 لتعزيـز الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة يف البلـدان الناميـة               الزمة وتبني اخلطة مخس خطوات   . اللجنة

 علـى األهـداف     تعليـق الواللجنـة مـدعوة إىل      . شـركاء التنميـة    زيادة فعالية الدعم الذي يقدمـه     و
 .واإلجراءات احملددة يف خطة العمل وتقدمي توجيهات بشأن األولويات

  
 الوثائق

 حييل هبـا تقريـر البنـك الـدويل عـن اجلهـود املبذولـة لوضـع خطـة عمـل                   مذكرة من األمني العام   
  )E/CN.3/2012/16(للتنمية اإلحصائية 

  
 ت التنمية البشريةإحصاءا  ) ن(  

برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        يف  ب تقرير التنمية البـشرية      هذا التقرير التزام مكت   يبني    
. مبعاجلــة الــشواغل الــيت أثارهتــا الــدول األعــضاء يف الــدورة الثانيــة واألربعــني للجنــة اإلحــصائية
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 لتعزيـز التعامـل     ياكـل ما وضـع مـن عمليـات وه       ويقدم التقرير سردا للتدابري امللموسة املتخذة و      
مــا يتعلــق بقيــاس التنميــة البــشرية  البنــاء مــع الــدول األعــضاء واألوســاط اإلحــصائية العامليــة يف 

.  والتقــارير املقبلـة عـن التنميـة البــشرية   ٢٠١١شفافية يف وضـع تقريـر عـام    مزيـد مـن الــ  ودعـم  
. ٢٠١٢عـام    ل ريةيتضمن التقرير آخر معلومات عن األعمال التحضريية لتقرير التنمية البـش          سو
 .اللجنة استعراض هذه اإلجراءات والعملياتقد تود و
  

 الوثائق

ائي عـن إحـصاءات التنميـة       مذكرة من األمني العام حييل هبـا تقريـر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـ                
  )E/CN.3/2012/17(البشرية 

  
 تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف أوروبا  ) س(  

ات يف جمال تطوير اإلحـصاءات الرمسيـة يف البلـدان األعـضاء              هذا التقرير وصفا لالجتاه    تضمني
ويناقش املبـادرات األخـرية لتلبيـة احتياجـات رامسـي الـسياسات        . يف اللجنة االقتصادية ألوروبا   

 ويـشرح . اإلمنائيـة الدوليـة   االقتصادية واالجتماعيـة وتقيـيم التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق األهـداف                
ــدويل يف   ــسيق العمــل اإلحــصائي ال ــا  تن ــصادية ألوروب ــة االقت ــة اللجن ــؤمتر   ، منطق ــق م  عــن طري

 عـن أسـفر   التعـاون الوثيـق بـني البلـدان األعـضاء واملنظمـات الدوليـة               ف. حصائيني األوروبيني اإل
ويتنـاول التقريـر أيـضا املـسائل        .  أثر على الصعيد العاملي    ذاتوضع مبادئ توجيهية وتوصيات     

 اعتمـدها جمموعـة مـن املعـايري    وهـي  ،  الرمسيـة  حـصاءات باملبـادئ األساسـية لإل    املتصلة بـااللتزام    
اللجنـة اإلحـصائية    اعتمدهتا على الصعيد العاملي      و ١٩٩٢ يف عام    األوروبينيمؤمتر اإلحصائيني   

يت تواجــه اإلحــصاءات الرمسيــة، التقريــر التحــديات الرئيــسية الــيــربز وأخــريا، . ١٩٩٤يف عــام 
ــاء القــدرا   يف جمــالحتياجــاتاليف ذلــك ا مبــا ــة مــدعوة إىل  . تبن ــقالواللجن  علــى العمــل  تعلي

 .اجلاري ملواجهة تلك التحديات
  

 الوثائق

مذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا عـن تطـوير اإلحـصاءات                         
  .اإلقليمية يف أوروبا
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  بنود للعلم  -  ٤  
 اإلحصاءات اجلنسانية  ) أ(  

املـشترك  اخلـرباء    العام يتضمن وصفا لعمل فريق        األمني  من سيعرض على اللجنة تقرير     
 ولعمل شـعبة اإلحـصاءات يف االضـطالع باملهـام           ،باإلحصاءات اجلنسانية املعين  بني الوكاالت   

ويتــضمن التقريــر أيــضا خطــة العمــل . )٣(احملــددة يف اســتعراض برنــامج اإلحــصاءات اجلنــسانية
املـشترك بـني الوكـاالت    اخلـرباء  فريق واالستراتيجيات اليت ينفذها كل من شعبة اإلحصاءات و     

  .لإلحصاءات اجلنسانيةلتعزيز الربنامج العاملي 
وسيعرض على اللجنة أيضا تقرير األمـني العـام عـن متابعـة توصـيات أصـدقاء الـرئيس                     

ــة، بــد . بــشأن املؤشــرات اإلحــصائية لقيــاس العنــف ضــد املــرأة    ــة اللجن شــعبة ت أووفقــا لوالي
.  عـن العنـف ضـد املـرأة        مبادئ توجيهية لوضع اإلحـصاءات     اإلحصاءات عمال بشأن مشروع   

سـتنتاجات اجتمـاع استـشاري عقـد        داوالت وا ومللتقرير موجزا للمبادئ التوجيهية،     وسيقدم ا 
شروع املبـادئ   مالستعراض  ،  ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ إىل   ٨ يف الفترة من     ،يف بريوت 
 .ه التقارير املرحليةعلما هبذاإلحاطة واللجنة مدعوة إىل . التوجيهية

  
 الوثائق

 )E/CN.3/2012/19( تقرير األمني العام عن اإلحصاءات اجلنسانية

 املؤشـرات اإلحـصائية لقيــاس   بـشأن تقريـر األمـني العـام عـن متابعـة توصـيات أصـدقاء الـرئيس         
  )E/CN.3/2012/20(العنف ضد املرأة 

  
 فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقة  ) ب(  

 فريـق واشـنطن املعـين بإحـصاءات اإلعاقـة معلومـات مـستكملة عـن عمـل                   يقدم تقرير   
تتناول جمموعـة األسـئلة     و. األداءاملتعلقة ب ة واسعة من األسئلة     ما يتعلق بوضع جمموع    الفريق يف 

. للتعـدادات جمموعـة األسـئلة القـصرية الـيت وضـعت           نتيجة   ت مما كان  وسعطائفة من اجملاالت أ   
ميكـن   أو   ، األخرى ئيةاالستقصاالدراسات  الواسعة من األسئلة إىل     وميكن إضافة هذه اجملموعة     

فريــق متثــل اجلهــود املــشتركة بــني هــي و. لدراســة استقــصائية عــن اإلعاقــةاألســاس تــشكل أن 
ــادرة بودابــست و  ــة   ُعرضــت علــى ا قــد واشــنطن ومب ملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي

. قـابالت ئية الصحية األوروبيـة عـن طريـق امل      إلدراجها يف اجلولة القادمة من الدراسة االستقصا      
نـوفمرب  /برمودا، تشرين الثاين  (ل، يف آخر اجتماع لفريق واشنطن        العم وعالوة على ذلك، بدأ   

__________ 
  )٣(  E/CN.3/2011/3 )٥٠ و٤٦ الفقرتان.( 
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ــة وأثرهــا علــى  جموعــة األســئلة الــيت تنطبــق علــى الطفــل وبــ   مب فيمــا يتعلــق) ٢٠١١ شأن البيئ
لقات العمل والـدورات التدريبيـة    ويقدم التقرير أيضا موجزا لألنشطة ذات الصلة حب     .املشاركة

ويطلـب إىل اللجنـة أن حتـيط علمـا بربنـامج العمـل احلـايل               . وأوجه التآزر مع املنظمات الدولية    
  .واملقبل لفريق واشنطن

  
 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.3/2012/21(  
  

 رة الدولية للبضائعإحصاءات التجا  ) ج(  

. ســيعرض علــى اللجنــة تقريــر األمــني العــام عــن إحــصاءات التجــارة الدوليــة للبــضائع   
اللجنـة اإلحـصائية   املقدمة من ويتضمن التقرير وصفا لألنشطة املضطلع هبا استجابة للتوصيات  

 ة الدوليـة التوصيات اجلديدة إلحصاءات التجـار  تنفيذ  ما يتعلق ب   يف دورهتا احلادية واألربعني يف    
ويعــرض التقريــر مــشروع التوجيهــات املنقحــة لتجميــع إحــصاءات التجــارة الدوليــة  . للبــضائع
 : للبـضائع إحـصاءات التجـارة الدوليـة    : تفاصيله يف وثيقة املعلومات األساسية ةالوارد ،للبضائع

توجيهـات التجميـع بالتـشاور    مـشروع  وقامت شعبة اإلحصاءات بإعداد   . اجملمعني املنقح دليل  
علمـا هبـذا    اإلحاطـة   اللجنـة   وقد تود   . واملنظمات الدولية املعنية  الوطنية  مع املكاتب اإلحصائية    

 .التقرير
  

 الوثائق

  )E/CN.3/2012/22(تقرير األمني العام عن إحصاءات التجارة الدولية للبضائع 
  

 إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات  )د(  

شتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بإحـصاءات      سيعرض علـى اللجنـة تقريـر فرقـة العمـل املـ              
 الذي يتضمن موجزا لألنشطة اليت اضطلعت هبا اسـتجابة لطلـب       ،التجارة الدولية يف اخلدمات   

 إلحـصاءات   ٢٠١٠دليـل عـام     تنفيذ التوصيات الواردة يف     باللجنة يف دورهتا احلادية واألربعني      
ا للعمـل الـذي مت إجنـازه ويعـرض     ويتـضمن التقريـر وصـفا مـوجز    . التجارة الدولية يف اخلدمات   

 ،نـيني ودولـيني يف هـذا اجملـال      خـرباء وط   إنـشاء فريـق      هـا ، مبـا في   فيذتنبرنامج ال الية يف   املراحل الت 
 .علما هبذا التقريراإلحاطة اللجنة وقد تود .  لغرض صريح هو توجيه برنامج التنفيذأنشئ
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 الوثائق

 بإحــصاءات التجــارة الدوليــة يف ةعمــل املعنيــمــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر فرقــة ال 
  )E/CN.3/2012/23(اخلدمات 

  
 اإلحصاءات املالية  ) هـ(  

االت املعنيـة   تقرير الصندوق النقدي الدويل عن فرقة العمل املشتركة بني الوك         يتضمن    
 مــوجزا للتقــدم احملــرز والتطــورات األخــرية يف جمــال اإلحــصاءات املاليــة   ،باإلحــصاءات املاليــة

ويطلـب إىل اللجنـة أن حتـيط        . األنـشطة املقـررة   تنفيـذ   عامـا للتقـدم احملـرز يف        استعراضـا   قدم  وي
  .علما هبذا التقرير

  
 الوثائق

  املعنيـــةمـــذكرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل هبـــا تقريـــر فرقـــة العمـــل املـــشتركة بـــني الوكـــاالت  
  )E/CN.3/2012/24(باإلحصاءات املالية 

  
 برنامج املقارنات الدولية  ) و(  

 التقريـر، الـذي   تـضمن  وي.برنـامج املقارنـات الدوليـة   عـن  سيعرض علـى اللجنـة تقريـر        
الـة تنفيـذ    مـوجزا حل  أعده البنك الدويل نيابة عـن اجمللـس التنفيـذي لربنـامج املقارنـات الدوليـة،                 

 البيانـات   ومجـع ، وتقيـيم املخـاطر   البلـدان، مـشاركة   معلومـات عـن     ويقـدم   . ٢٠١١جولة عام   
ويـوجز  .  وحالـة الـربامج اإلقليميـة    ،احلوكمـة املتعلقـة ب  االجتماعـات    و ،يقهاعن األسعار وتـصد   

الوصــول إىل ب املتعلقــةالعامــة  سياسةالــالتقريــر أيــضا اجلوانــب املاليــة والتقــدم احملــرز يف صــياغة  
ــا  ــات وحفظه ــود  . البيان ــد ت ــة وق ــام    اســتعراض اللجن ــة ع ــذ جول ــدم احملــرز يف تنفي  ٢٠١١التق
 .واإلحاطة علما به

  
 ثائقالو

مـــذكرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل هبـــا تقريـــر البنـــك الـــدويل عـــن برنـــامج املقارنـــات الدوليـــة  
)E/CN.3/2012/25(  
  

  باألرقام القياسية لألسعارأوتاوا املعينفريق   ) ز(  

لتطـــورات ل مـــوجزا باألرقـــام القياســـية لألســـعار أوتـــاوا املعـــينفريـــق تقريـــر يتـــضمن   
فريـق   ويـوجز خطـط      ، مـستكملة عـن آخـر االجتماعـات        ، ويقدم معلومـات   األخريةواألنشطة  

  .علما هبذا التقريرمدعوة إىل اإلحاطة اللجنة و. أوتاوا
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 الوثائق

 باألرقــام القياســية لألســعار    أوتــاوا املعــين  فريــق  مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر       
)E/CN.3/2012/26(  
  

 وتكاملها  تنسيق الربامج اإلحصائية  ) ح(  

الـيت توصـلت إليهـا      السـتنتاجات الرئيـسية الـصادرة       مل ا جي للجنة تقرير سيعرض على ا    
 / شـباط  ٢١ يف نيويورك يف     ةالسابعة عشرة املعقود  يف دورتيها   جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية     

ــر  ــة عــشرة  ٢٠١١فرباي ــرة مــن  املعقــودة والثامن ســبتمرب / أيلــول٩ إىل ٧يف لكــسمربغ يف الفت
جـدول األعمـال    يف االعتبار، خالل مناقشاهتا يف إطار بنـود  اللجنة أن تأخذ وقد تود   . ٢٠١١

علمـا هبـذا   اإلحاطة اللجنة وقد تود .  عنها اللجنةأعربت، اآلراء اليت   هبذا املوضوع ذات الصلة   
 .التقرير

  
 الوثائق

  )E/CN.3/2012/27(جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية أعمال تقرير األمني العام عن 
  

 دوليةالجتماعية التصادية واقالاالتصنيفات   ) ط(  

رعايـة   الـذي ُيـضطلع بـه حتـت       يقدم تقرير األمني العام معلومات مستكملة عن العمل           
 ويقـدم التقريـر بوجـه خـاص      . جتماعيـة الدوليـة   فريق اخلرباء املعين بالتـصنيفات االقتـصادية واال       

 املقبل وتنظـيم    لعملا  بشأن  وتوصياته ٢٠١١معلومات عن نتائج اجتماع فريق اخلرباء يف عام         
ــة    ــك والي ــا يف ذل ــال، مب ــة األعم ــق اخلــرباء حمدث ــوجزا لنطــاق   . لفري ــضا م ــر أي ــضمن التقري  ويت

ــات ــالعملي ــررة املنتظم ــصنيف املركــزي للمنتجــات  ا الســتكمال ة املق ــدعوة إىل  .لت ــة م  واللجن
 .علما هبذا التقريراإلحاطة 

  
 الوثائق

 )E/CN.3/2012/28(جتماعية الدولية تقرير األمني العام عن التصنيفات االقتصادية واال
  

 مؤشرات التنمية  )ي(  

املـشترك   اخلـرباء سيعرض على اللجنة تقرير من األمني العام يتضمن وصفا لعمل فريق              
ــني الوكــاالت   ــين مبب ــعبة اإلحــصاءات يف      املع ــل ش ــة، ولعم ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــرات األه ؤش

قـدم احملـرز علـى الـصعيد القطـري يف حتقيـق             لتقيـيم الت  ومنهجيـة   وضـع أدوات    : اجملاالت التاليـة  
األهداف اإلمنائية لأللفية؛ وتـوفري التـدريب واملـساعدة التقنيـة للبلـدان بـشأن املؤشـرات لرصـد             
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ملؤشــرات األهــداف؛ الوصــفية اإلحــصائية األهــداف وبــشأن معــايري تبــادل البيانــات والبيانــات 
ة؛ وحتـسني تنـسيق اإلبـالغ عـن البيانـات      وإزالة الفروق بني جمموعات البيانات الوطنية والدولي     

ويتضمن التقرير أيضا وصفا لعملية إعداد التقارير السنوية عن التقـدم احملـرز             . ورصد األهداف 
واللجنــة . ملؤشــرات األهــداف يف حتقيــق هــذه األهــداف، ويقــدم تقييمــا ملــدى تــوافر البيانــات 

 .هبذا التقريراإلحاطة علما مدعوة إىل 
  

 الوثائق

  )E/CN.3/2012/29(مني العام عن مؤشرات التنمية لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية تقرير األ
  

  واالجتماعي املتعلقة بالسياساتمتابعة مقررات اجمللس االقتصادي  )ك(  

اللجنــة هــذا البنــد يف جــدول األعمــال بنــاء علــى طلــب اجمللــس االقتــصادي    أدرجــت   
عمـل  قامة عالقة أوثق بني عمل اللجنـة و        من أجل تشجيع إ    ١٩٩٩/٥١واالجتماعي يف قراره    

عرض علــى اللجنــة مــذكرة مــن األمــني العــام تتــضمن مقتطفــات مــن القــرارات    توســ. اجمللــس
لس أو عـن جلـان فنيـة         اجمل وأواملقررات واالستنتاجات املتفق عليها الصادرة عن اجلمعية العامة         

فا لإلجراءات املتخذة حـىت     ويتضمن التقرير أيضا وص   . أخرى هلا صلة بعمل اللجنة اإلحصائية     
 .علما هبذا التقريراإلحاطة اللجنة وقد تود . اآلن واملقترح اختاذها

  
 الوثائق

املتعلقـة  مذكرة من األمني العام عن مقررات اجلمعية العامـة واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي           
  )E/CN.3/2012/30 (بالسياسات واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية

  
 علومات اجلغرافية املكانية العامليةإدارة امل  )ل(  

مـؤخرا  سيعرض علـى اللجنـة تقريـر مـن األمـني العـام عـن العمـل الـذي اضـطلعت بـه               
ــة العامليــة    ــة املكاني ــاء علــى توصــية  . شــعبة اإلحــصاءات يف ميــدان إدارة املعلومــات اجلغرافي وبن

ــة مـــن  ــاول اجمل  مقدمـ ــة واألربعـــني، تنـ ــا احلاديـ ــصائية يف دورهتـ ــة اإلحـ لـــس االقتـــصادي اللجنـ
ــرارا  ٢٠١١واالجتمــاعي هــذا املوضــوع يف عــام    ــة خــرباء  ب واختــذ ق ألمــم تابعــة لتــشكيل جلن

ويتضمن التقرير موجزا لنتائج منتـدى      . املتحدة معنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية      
كانيـة العامليـة ونتـائج    األمم املتحدة الرفيـع املـستوى األول املعـين بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة امل           

واللجنــة .  يف ســيول٢٠١١أكتــوبر / األوىل للجنــة اخلــرباء، املعقــودة يف تــشرين األول الــدورة
  .علما هبذا التقرير املرحلياإلحاطة مدعوة إىل 
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  الوثائق
  )E/CN.3/2012/31(إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية تقرير األمني العام عن 

  
  ملي لإلحصاءاليوم العا  )م(  

وتعـرض هـذه    . سيعرض علـى اللجنـة تقريـر أعـده األمـني العـام بالتـشاور مـع املكتـب                    
للطرائـق  بطرائـق مماثلـة      كـل مخـس سـنوات،        الحتفال باليوم العـاملي لإلحـصاء     لمقترحا  الوثيقة  
  .املقترح وإىل تأكيدهعلما هبذا اإلحاطة واللجنة مدعوة إىل . ٢٠١٠ عام املتبعة يف

  
  الوثائق

  )E/CN.3/2012/32 (م عن اليوم العاملي لإلحصاءرير األمني العاتق
  

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

  .الراهنةواألولويات 
  

  انعقادها للجنة ومواعيد لدورة الرابعة واألربعنيلجدول األعمال املؤقت   - ٦  
، سـيعرض علـى اللجنـة مـشروع جـدول األعمـال            الـداخلي  من النظـام     ٩ملادة  عمال با   
الوثــائق الــيت ســتقدم يف إطــار كــل بنــد ببيــان لــدورهتا الرابعــة واألربعــني باإلضــافة إىل املؤقــت 

. رةانعقــاد الــدومقتــرح مبواعيــد وســيعرض علــى اللجنــة أيــضا  . والــسند التــشريعي إلعــدادها 
، ســيعرض علــى )١٩٩٩/٥١انظــر قــرار اجمللــس (طلــب اجمللــس ووفقــا لضــافة إىل ذلــك، باإلو

واللجنــة مــدعوة إىل . ٢٠١٥-٢٠١٢اللجنــة مــشروع برنــامج عمــل متعــدد الــسنوات للفتــرة 
ــرار  وكــذلك موعــد انعقــاد دورهتــا الرابعــة واألربعــني وجــدول أعماهلــا املؤقــت ووثائقهــا،     إق

  .سنواتبرنامج العمل املتعدد ال
  

  الوثائق
مذكرة من األمانة العامة تتضمن مـشروع جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة الرابعـة واألربعـني                   

 (E/CN.3/2012/L.2) للجنة

ــسنوات       ــة اإلحــصائية املتعــدد ال ــامج عمــل اللجن ــة العامــة عــن مــشروع برن مــذكرة مــن األمان
)E/CN.3/2012/33(  
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  ربعنيتقرير اللجنة عن دورهتا الثالثة واأل  - ٧  
  .التقرير عن دورهتا الثالثة واألربعني الذي سيقدم للمجلسأن تعتمد اللجنة قد تود   

  
  الوثائق

  )._.E/CN.3/2012/L(مشروع تقرير اللجنة عن دورهتا الثالثة واألربعني 
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	1 - انتخاب أعضاء المكتب

	وفقا للمادة 15 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والممارسات السابقة، تنتخب اللجنة الإحصائية، في مستهل الجلسة الأولى من دورتها العادية، رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا (مكتب اللجنة)، من بين ممثلي أعضائها.
	وتستمر ولاية أعضاء المكتب سنتين إن أمكن. ويتم ذلك عن طريق انتخاب أعضاء المكتب لفترة سنة واحدة، ثم يعاد انتخاب الأعضاء الذين يظلون ممثلين لبلدانهم في اللجنة خلال الدورة التالية. وينتخب أعضاء المكتب على أساس مبدأ التوزيع الجغرافي العادل؛ حيث ينتخب في المكتب عضو عن كل منطقة ممثلة في اللجنة.
	2 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى

	اقترحت اللجنة بنود جدول الأعمال المؤقت والوثائق المتعلقة بها في دورتها الثانية والأربعين (نيويورك، 22-25 شباط/فبراير 2011)()، واعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقرره 2011/245. وأقر مكتب اللجنة بعدئذ بعض التغييرات. ومعروض على اللجنة مشروع تنظيم أعمال الدورة المقترح. وقد تودّ اللجنة أن تقرّ جدول الأعمال وتنظيم أعمال دورتها الثالثة والأربعين.
	الوثائق
	جدول الأعمال المؤقت والشروح (E/CN.3/2012/1)
	مذكرة من الأمانة العامة بشأن تنظيم أعمال الدورة (E/CN.3/2012/L.1)
	3 - بنود للمناقشة واتخاذ القرار
	(أ) استعراض البرامج: تعدادات السكان والمساكن

	سيعرض على اللجنة استعراض البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010 الذي أعده مكتب الولايات المتحدة للتعداد. والجولة الحالية من تعدادات السكان والمساكن تاريخية: فكل بلد في العالم تقريباً أجرى أو سيجري تعداداً للسكان في الفترة الممتدة بين عام 2005 وعام 2014. وشهدت الجولة نفسها أيضاً عدداً متزايداً من البلدان التي تستخدم نهجاً جديدة للحصول على البيانات والتكنولوجيات الحديثة في مختلف مراحل التعداد. ويقيم هذا الاستعراض التجارب الأخيرة للبلدان في مجال إجراء تعداد ويبحث في المسائل والتحديات الناشئة. واللجنة مدعوة إلى النظر في الإنجازات التي حققها البرنامج العالمي الحالي لتعدادات السكان والمساكن، بهدف تحديد توجهه مستقبلاً. 
	الوثائق
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير الولايات المتحدة الأمريكية عن البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010 (E/CN.3/2012/2)
	(ب) إحصاءات الجريمة 
	سيعرض على اللجنة تقرير المعهد الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا عن إحصاءات الجريمة. ويشمل التقرير التحديات المختلفة التي تؤثر في إحصاءات الجريمة على المستويين الوطني والدولي، من ذلك وضع المفاهيم والتعاريف الموحدة، وعدم التنسيق بين المؤسسات الوطنية ومختلف مصادر البيانات، وعدم وجود إطار دولي لمقارنة البيانات المتعلقة بالجرائم التقليدية وعبر الوطنية. واللجنة مدعوة لمناقشة الإجراءات التي يتعين أن يتخذها مختلف الجهات الفاعلة في النظام الإحصائي الدولي، وهي المكاتب الإحصائية الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية، لمجابهة هذه التحديات. وتشمل المسائل التي ستتم مناقشتها: (أ) الاستراتيجيات التي يتعين أن تعتمدها المكاتب الإحصائية الوطنية لتنسيق جمع البيانات المتعلقة بالجريمة ونشرها وتحليلها على نحو أفضل؛ (ب) الدور المتزايد للدراسات الاستقصائية عن الإيذاء؛ (ج) قياس الجرائم الناشئة و ”المستعصية على القياس“ من قبيل الجريمة المنظمة، والفساد، والاتجار بالبشر؛ (د) وضع إطار دولي لتصنيف الجريمة من أجل تحسين قابلية البيانات للمقارنة داخل البلدان وفي ما بينها؛ (هـ) قيام المعهد الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإنشاء مركز تفوق معني بإحصاءات الجريمة؛ (و) المؤتمر الدولي الأول عن إحصاءات الجريمة. 
	الوثائق
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير المعهد الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا عن إحصاءات الجريمة (E/CN.3/2012/3)
	(ج) الحسابات القومية

	سيعرض على اللجنة تقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية. ويتضمّن هذا التقرير آخر المستجدات المتعلقة بترجمة نظام الحسابات القومية لعام 2008 إلى لغات الأمم المتحدة الرسمية الأخرى. ويقدّم التقرير أيضا عرضاً لنتائج جدول أعمال بحوث الفريق العامل بشأن مسألتين مفاهيميتين جوهريتين متصلتين بنظام الحسابات القومية لعام 2008، وهما: (أ) التوضيح المفاهيمي لتسجيل حصص الانبعاثات ورخص الانبعاثات؛ (ب) التوضيح المفاهيمي لتحديد خدمات الوساطة المالية المحتسبة على نحو غير مباشر. وبالإضافة إلى ذلك، يعرض التقرير معلومات عن برنامج تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 على الصعيد العالمي وعن الإحصاءات الداعمة. واللجنة مدعوة إلى إبداء رأيها وتقديم توجيهاتها بشأن عناصر برنامج عمل الفريق العامل. وسيعرض على اللجنة أيضاً تقرير فريق أصدقاء الرئيس عن الحواجز التي تعيق تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993. ويقدم التقرير تحليلاً لنتائج الدراسة الاستقصائية التي أجراها مكتب الإحصاءات الأسترالي من أجل تحديد الحواجز التي تعيق تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993. ويقدم التقرير أيضاً توصيات للبرنامج الوطني والدولي من أجل تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات الداعمة. واللجنة مدعوة إلى إبداء رأيها وتقديم توجيهاتها بشأن التوصيات الواردة في التقرير. 
	الوثائق
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية (E/CN.3/2012/4)
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير أصدقاء الرئيس عن الحواجز التي تعيق تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993 (E/CN.3/2012/5).
	(د) الإحصاءات الزراعية 

	سيعرض على اللجنة تقرير فريق أصدقاء الرئيس المعني بالإحصاءات الزراعية الذي يقدم المقترحات الرئيسية الواردة في خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية العالمية لتحسين الإحصاءات الزراعية والريفية والعملية المتبعة في وضعها. وتقترح خطة العمل برنامجاً متسقاً لبناء القدرات من أجل وضع نظام إحصائي زراعي متكامل على الصعيد الوطني. وتتضمن خطة العمل أيضاً وصفاً لآليات الحوكمة ولهيكل التدفقات المالية. ويرد في التقرير وصف للأنشطة التي أنجزت حتى الآن، بما في ذلك إنجاز الصيغة النهائية لخطط العمل ومبادرات حشد الموارد وترتيبات الشراكة التي وضعت مع الوكالات الإقليمية. 
	وسيعرض على اللجنة أيضاً تقرير فريق واي المعني بإحصاءات التنمية الريفية ودخول الأسر المعيشية المتأتية من الزراعة، لا سيما في ما يتعلق بالطبعة الثانية من الدليل المعنون: Rural Households’ Livelihood and Well-Being: Statistics on Rural Development and Agriculture Household Income (أسباب معيشة الأسر المعيشية الريفية ورفاهها: إحصاءات عن التنمية الريفية ودخول الأسر المعيشية المتأتية من الزراعة)(). 
	واللجنة مدعوة إلى تأييد خطة العمل وحوكمتها. وهي مدعوة، علاوة إلى ذلك، إلى الإحاطة علماً بتقرير فريق واي والموافقة على الطبعة الثانية من الدليل. واللجنة مدعوة أيضاً إلى الموافقة على إنشاء فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الزراعية المقترح، باعتباره آلية جديدة لتوجيه التنمية المنهجية للإحصاءات الزراعية والريفية ولرصد تنفيذ خطة العمل. وسوف يستعاض بهذه الآلية عن فريق أصدقاء الرئيس المعني بالإحصاءات الزراعية وفريق واي المعني بإحصاءات التنمية الريفية ودخول الأسر المعيشية المتأتية من الزراعة.
	الوثائق
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير أصدقاء الرئيس المعني بالإحصاءات الزراعية (E/CN.3/2012/6)
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير فريق واي المعني بإحصاءات التنمية الريفية ودخول الأسر المعيشية المتأتية من الزراعة (E/CN.3/2012/7)
	(هـ) المحاسبة البيئية - الاقتصادية

	سيعرض على اللجنة تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالمحاسبة البيئية - الاقتصادية. ويتناول هذا التقرير بالوصف التقدم المحرز في برنامج عمل اللجنة، مع تركيز خاص على الأنشطة المتصلة بتنقيح نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. ويرد في التقرير وصف حالة العمل ونتائج الجولة الثانية من المشاورات العالمية حول الفصول من 1 إلى 6 من الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. ويقدم التقرير آخر المستجدات المتعلقة بالتقدم المحرز في وضع الحسابات التجريبية للنظم الإيكولوجية والامتدادات والتطبيقات. وهو يوجز أيضاً التقدم المحرز في إعداد نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية المتعلق بالطاقة ووضعه في صيغته النهائية، ويعرض النتائج التي توصل إليها اجتماع فريق الخبراء. ويفيد التقرير بشأن وضع خطة تنفيذ لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية ويتضمن معلومات بشأن الجهود الجارية للترويج لهذا النظام في المحافل الدولية باعتباره الإطار الإحصائي لتقييم الروابط بين البيئة والاقتصاد. واللجنة مدعوة إلى إقرار الفصول من 1 إلى 6 من الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، وإلى إبداء رأيها بشأن وضع نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية المتعلق بالطاقة في صيغته النهائية والتعليق على التقدم المحرز في عمل اللجنة. 
	الوثائق
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالمحاسبة البيئية - الاقتصادية (E/CN.3/2012/8)
	(و) إحصاءات البيئة

	سيعرض على اللجنة تقرير الأمين العام عن تنقيح إطار تطوير إحصاءات البيئة ووثيقة معلومات أساسية تتضمن الفصول الرئيسية للإطار المنقح. وسيوجز التقرير استنتاجات فريق الخبراء في اجتماعيه المعقودين منذ الدورة الثانية والأربعين للجنة. ويورد وصفاً للفصول الرئيسية للإطار الواردة في وثيقة المعلومات الأساسية، ويقدم خطة الإجراءات المتبقية التي يتعين اتخاذها لاختتام عملية التنقيح. واللجنة مدعوة إلى الموافقة مبدئياً على الفصول الرئيسية للإطار المنقح كما ترد في وثيقة المعلومات الأساسية وإلى تأييد الخطوات الرامية إلى وضع الصيغة النهائية للتنقيح على النحو المبين في تقرير الأمين العام. 
	الوثائق
	تقرير الأمين العام عن إطار تطوير إحصاءات البيئة (E/CN.3/2012/9)
	(ز) إحصاءات الطاقة

	سيعرض على اللجنة تقرير الأمين العام عن تجميع إحصاءات الغاز الطبيعي الذي يتضمن استعراضاً للأنشطة الدولية في مجال استقاء وتجميع الإحصاءات المتعلقة بالغاز الطبيعي واستعراضا عاما للمشاكل الرئيسية التي تواجهها البلدان والمنظمات في هذا المجال. ويقدم التقرير أيضاً مخططاً لبرنامج العمل الذي تعتزم شعبة الإحصاءات الاضطلاع به بشأن تحسين العمليات السنوية والشهرية لجمع إحصاءات الغاز الطبيعي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمات دولية وإقليمية أخرى. وتأخذ المقترحات بعين الاعتبار التوجيهات الواردة في التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة التي أقرتها اللجنة في دورتها الثانية والأربعين. واللجنة مدعوة إلى إبداء رأيها حول تقييم الحالة الراهنة والأنشطة المقترحة. 
	الوثائق
	تقرير الأمين العام عن تجميع إحصاءات الغاز الطبيعي (E/CN.3/2012/10)
	(ح) إحصاءات الاقتصادات القائمة على الموارد الطبيعية 

	يعرض على اللجنة مقترح وارد في تقرير مشترك للمكتب الإحصائي الوطني في منغوليا ومكتب الإحصاءات الأسترالي عن إنشاء فريق مدينة أولان باتور لإحصاءات الاقتصادات القائمة على الموارد الطبيعية. وسيبحث فريق المدينة هذا في المهام الإحصائية الفريدة اللازمة لفهم حركية هذه الاقتصادات. 
	الوثائق
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها التقرير المشترك لمنغوليا وأستراليا عن إنشاء فريق مدينة أولان باتور لإحصاءات الاقتصادات القائمة على الموارد الطبيعية (E/CN.3/2012/11)
	(ط) إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

	سيعرض على اللجنة تقرير الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية. ويعرض التقرير التقدم المحرز في مجال إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما في ذلك القائمة الرئيسية المنقحة والموسعة لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويحدد التقرير المؤشرات والبلدان التي أحرز فيها أكبر قدر من التقدم وكذلك الثغرات الرئيسية في مجال البيانات. ويسلط التقرير الضوء أيضاً على التحديات الإحصائية الهامة ويقترح مجموعة من الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتعزيز إتاحة المؤشرات القابلة للمقارنة دولياً عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. واللجنة مدعوة إلى استعراض التقدم المحرز وإلى الموافقة على التوصيات التي اقترحتها الشراكة لتحسين إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
	الوثائق
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية (E/CN.3/2012/12)
	(ي) الأطر الوطنية لضمان الجودة

	سيعرض على اللجنة تقرير الأمين العام الذي يتضمن وصفاً للعمل الذي قام به فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأطر الوطنية لضمان الجودة، وفقا للولاية التي عهدت بها إليه اللجنة في دورتها الحادية والأربعين، وهي: (أ) وضع نموذج إطار وطني عام لضمان الجودة مع مراعاة الأطر القائمة للجودة ورسم صورة تفصيلية لها؛ (ب) تجميع طائفة من المبادئ التوجيهية ترفق بهذا النموذج؛ (ج) تجميع مسرد بالمصطلحات الرئيسية المتصلة بالجودة؛ (د) إنشاء قائمة جرد متاحة على الإنترنت بالوثائق والوصلات الشبكية إلى الأدوات والمراجع الوطنية والدولية في مجال الجودة؛ (هـ) تحسين وتحديث الموقع الشبكي المتعلق بالأطر الوطنية لضمان الجودة الذي تتعهده شعبة الإحصاءات. 
	وستقدم إلى اللجنة وثيقة معلومات أساسية منفصلة تتضمن النموذج العام للأطر الوطنية لضمان الجودة والمبادئ التوجيهية المرافقة له، وقوائم بالأدوات والمراجع وصور تفصيلية لها تبين تطابقها مع عدد من الأطر القائمة لضمان الجودة؛ ووصلات إلى المسرد الإلكتروني والموقع الشبكي. 
	واللجنة مدعوة إلى استعراض النموذج العام للأطر الوطنية لضمان الجودة والموافقة عليه، وإلى إبداء رأيها حول المبادئ التوجيهية والمسرد والأدوات والمراجع والموقع الشبكي. 
	الوثائق
	تقرير الأمين العام عن الأطر الوطنية لضمان الجودة (E/CN.3/2012/13)
	(ك) تنفيذ المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية

	سيعرض على اللجنة تقرير مرحلي موجز عن عمل فريق أصدقاء الرئيس المعني بتنفيذ المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، الذي أنشى في الدورة الثانية والأربعين للجنة. ويصب الفريق تركيزه أساساً على تنقيح لغة ديباجة المبادئ الأساسية وتحديثها. وقد أعد الفريق أيضاً خطة زمنية مفصلة لعام 2012، تشمل استعراضا لتنفيذ الدول الأعضاء لهذه المبادئ الأساسية وإعداد دليل عملي لتنفيذها. ويطلب إلى اللجنة أن تستعرض مقترح تحديث الديباجة وإبداء رأيها حول خطة عمل فريق أصدقاء الرئيس. 
	الوثائق
	تقرير الأمين العام عن تنفيذ المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية (E/CN.3/2012/14)
	(ل)  تنسيق الأنشطة الإحصائية في الأمم المتحدة

	وفقا لولاية ممنوحة في الدورة الثانية والأربعين في سياق مناقشة إحصاءات التنمية البشرية، سيعرض على اللجنة تقرير من الأمين العام عن الترتيبات الحالية لتنسيق الإحصاءات داخل منظومة الأمم المتحدة. ويعرض التقرير خيارات لتعزيز الترتيبات الحالية المتعلقة بموضوعات محددة، ويتضمن مقترحا بتشكيل فريق أصدقاء رئيس يكلف بتحديد المجالات التي تحتاج إلى تعزيز التنسيق وترتيب الأولويات في المجالات وباقتراح آليات مناسبة للقيام بذلك.
	الوثائق
	تقرير الأمين العام عن تنسيق الأنشطة الإحصائية في الأمم المتحدة E/CN.3/2012/15))
	(م)  الجهود المبذولة لوضع خطة عمل للتنمية الإحصائية 

	سيعرض على اللجنة تقرير من البنك الدولي عن خطة عمل للتنمية الإحصائية. وتشكل خطة العمل هذه، المعروفة باسم ”خطة عمل بوسان للإحصاءات“، إسهاما في المنتدى الرفيع المستوى الرابع المعني بفعالية المعونة، المقرر عقده في بوسان، بجمهورية كوريا، في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2011. وستشتمل نتائج المنتدى على التزام بتنفيذ خطة العمل لرصد التقدم وتقييم الأثر وضمان إدارة سليمة للقطاع العام تركز على النتائج، وتسلط الضوء على المسائل الاستراتيجية بالنسبة للقرارات المتعلقة بالسياسة. وتستند خطة عمل بوسان إلى نجاح خطة عمل مراكش للإحصاءات، التي أقرتها اللجنة. وتبين الخطة خمس خطوات لازمة لتعزيز النظم الإحصائية الوطنية في البلدان النامية وزيادة فعالية الدعم الذي يقدمه شركاء التنمية. واللجنة مدعوة إلى التعليق على الأهداف والإجراءات المحددة في خطة العمل وتقديم توجيهات بشأن الأولويات.
	الوثائق
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير البنك الدولي عن الجهود المبذولة لوضع خطة عمل للتنمية الإحصائية (E/CN.3/2012/16)
	(ن)  إحصاءات التنمية البشرية

	يبين هذا التقرير التزام مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمعالجة الشواغل التي أثارتها الدول الأعضاء في الدورة الثانية والأربعين للجنة الإحصائية. ويقدم التقرير سردا للتدابير الملموسة المتخذة وما وضع من عمليات وهياكل لتعزيز التعامل البناء مع الدول الأعضاء والأوساط الإحصائية العالمية في ما يتعلق بقياس التنمية البشرية ودعم مزيد من الشفافية في وضع تقرير عام 2011 والتقارير المقبلة عن التنمية البشرية. وسيتضمن التقرير آخر معلومات عن الأعمال التحضيرية لتقرير التنمية البشرية لعام 2012. وقد تود اللجنة استعراض هذه الإجراءات والعمليات.
	الوثائق
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن إحصاءات التنمية البشرية (E/CN.3/2012/17)
	(س)  تطوير الإحصاءات الإقليمية في أوروبا

	يتضمن هذا التقرير وصفا للاتجاهات في مجال تطوير الإحصاءات الرسمية في البلدان الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا. ويناقش المبادرات الأخيرة لتلبية احتياجات راسمي السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية. ويشرح تنسيق العمل الإحصائي الدولي في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، عن طريق مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين. فالتعاون الوثيق بين البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية أسفر عن وضع مبادئ توجيهية وتوصيات ذات أثر على الصعيد العالمي. ويتناول التقرير أيضا المسائل المتصلة بالالتزام بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وهي مجموعة من المعايير اعتمدها مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين في عام 1992 واعتمدتها على الصعيد العالمي اللجنة الإحصائية في عام 1994. وأخيرا، يبرز التقرير التحديات الرئيسية التي تواجه الإحصاءات الرسمية، بما في ذلك الاحتياجات في مجال بناء القدرات. واللجنة مدعوة إلى التعليق على العمل الجاري لمواجهة تلك التحديات.
	الوثائق
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير اللجنة الاقتصادية لأوروبا عن تطوير الإحصاءات الإقليمية في أوروبا.
	4 - بنود للعلم
	(أ)  الإحصاءات الجنسانية

	سيعرض على اللجنة تقرير من الأمين العام يتضمن وصفا لعمل فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية، ولعمل شعبة الإحصاءات في الاضطلاع بالمهام المحددة في استعراض برنامج الإحصاءات الجنسانية(). ويتضمن التقرير أيضا خطة العمل والاستراتيجيات التي ينفذها كل من شعبة الإحصاءات وفريق الخبراء المشترك بين الوكالات لتعزيز البرنامج العالمي للإحصاءات الجنسانية.
	وسيعرض على اللجنة أيضا تقرير الأمين العام عن متابعة توصيات أصدقاء الرئيس بشأن المؤشرات الإحصائية لقياس العنف ضد المرأة. ووفقا لولاية اللجنة، بدأت شعبة الإحصاءات عملا بشأن مشروع مبادئ توجيهية لوضع الإحصاءات عن العنف ضد المرأة. وسيقدم التقرير موجزا للمبادئ التوجيهية، ولمداولات واستنتاجات اجتماع استشاري عقد في بيروت، في الفترة من 8 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، لاستعراض مشروع المبادئ التوجيهية. واللجنة مدعوة إلى الإحاطة علما بهذه التقارير المرحلية.
	الوثائق
	تقرير الأمين العام عن الإحصاءات الجنسانية (E/CN.3/2012/19)
	تقرير الأمين العام عن متابعة توصيات أصدقاء الرئيس بشأن المؤشرات الإحصائية لقياس العنف ضد المرأة (E/CN.3/2012/20)
	(ب)  فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة

	يقدم تقرير فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة معلومات مستكملة عن عمل الفريق في ما يتعلق بوضع مجموعة واسعة من الأسئلة المتعلقة بالأداء. وتتناول مجموعة الأسئلة طائفة من المجالات أوسع مما كانت نتيجة مجموعة الأسئلة القصيرة التي وضعت للتعدادات. ويمكن إضافة هذه المجموعة الواسعة من الأسئلة إلى الدراسات الاستقصائية الأخرى، أو يمكن أن تشكل الأساس لدراسة استقصائية عن الإعاقة. وهي تمثل الجهود المشتركة بين فريق واشنطن ومبادرة بودابست وقد عُرضت على المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية لإدراجها في الجولة القادمة من الدراسة الاستقصائية الصحية الأوروبية عن طريق المقابلات. وعلاوة على ذلك، بدأ العمل، في آخر اجتماع لفريق واشنطن (برمودا، تشرين الثاني/نوفمبر 2011) فيما يتعلق بمجموعة الأسئلة التي تنطبق على الطفل وبشأن البيئة وأثرها على المشاركة. ويقدم التقرير أيضا موجزا للأنشطة ذات الصلة بحلقات العمل والدورات التدريبية وأوجه التآزر مع المنظمات الدولية. ويطلب إلى اللجنة أن تحيط علما ببرنامج العمل الحالي والمقبل لفريق واشنطن.
	الوثائق
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة (E/CN.3/2012/21)
	(ج)  إحصاءات التجارة الدولية للبضائع

	سيعرض على اللجنة تقرير الأمين العام عن إحصاءات التجارة الدولية للبضائع. ويتضمن التقرير وصفا للأنشطة المضطلع بها استجابة للتوصيات المقدمة من اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والأربعين في ما يتعلق بتنفيذ التوصيات الجديدة لإحصاءات التجارة الدولية للبضائع. ويعرض التقرير مشروع التوجيهات المنقحة لتجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع، الواردة تفاصيله في وثيقة المعلومات الأساسية: إحصاءات التجارة الدولية للبضائع: دليل المجمعين المنقح. وقامت شعبة الإحصاءات بإعداد مشروع توجيهات التجميع بالتشاور مع المكاتب الإحصائية الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. وقد تود اللجنة الإحاطة علما بهذا التقرير.
	الوثائق
	تقرير الأمين العام عن إحصاءات التجارة الدولية للبضائع (E/CN.3/2012/22)
	(د) إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات

	سيعرض على اللجنة تقرير فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات، الذي يتضمن موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها استجابة لطلب اللجنة في دورتها الحادية والأربعين بتنفيذ التوصيات الواردة في دليل عام 2010 لإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات. ويتضمن التقرير وصفا موجزا للعمل الذي تم إنجازه ويعرض المراحل التالية في برنامج التنفيذ، بما فيها إنشاء فريق خبراء وطنيين ودوليين في هذا المجال، أنشئ لغرض صريح هو توجيه برنامج التنفيذ. وقد تود اللجنة الإحاطة علما بهذا التقرير.
	الوثائق
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات (E/CN.3/2012/23)
	(هـ)  الإحصاءات المالية

	يتضمن تقرير الصندوق النقدي الدولي عن فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالإحصاءات المالية، موجزا للتقدم المحرز والتطورات الأخيرة في مجال الإحصاءات المالية ويقدم استعراضا عاما للتقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة المقررة. ويطلب إلى اللجنة أن تحيط علما بهذا التقرير.
	الوثائق
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالإحصاءات المالية (E/CN.3/2012/24)
	(و)  برنامج المقارنات الدولية

	سيعرض على اللجنة تقرير عن برنامج المقارنات الدولية. ويتضمن التقرير، الذي أعده البنك الدولي نيابة عن المجلس التنفيذي لبرنامج المقارنات الدولية، موجزا لحالة تنفيذ جولة عام 2011. ويقدم معلومات عن مشاركة البلدان، وتقييم المخاطر، وجمع البيانات عن الأسعار وتصديقها، والاجتماعات المتعلقة بالحوكمة، وحالة البرامج الإقليمية. ويوجز التقرير أيضا الجوانب المالية والتقدم المحرز في صياغة السياسة العامة المتعلقة بالوصول إلى البيانات وحفظها. وقد تود اللجنة استعراض التقدم المحرز في تنفيذ جولة عام 2011 والإحاطة علما به.
	الوثائق
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير البنك الدولي عن برنامج المقارنات الدولية (E/CN.3/2012/25)
	(ز)  فريق أوتاوا المعني بالأرقام القياسية للأسعار

	يتضمن تقرير فريق أوتاوا المعني بالأرقام القياسية للأسعار موجزا للتطورات والأنشطة الأخيرة، ويقدم معلومات مستكملة عن آخر الاجتماعات، ويوجز خطط فريق أوتاوا. واللجنة مدعوة إلى الإحاطة علما بهذا التقرير.
	الوثائق
	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير فريق أوتاوا المعني بالأرقام القياسية للأسعار (E/CN.3/2012/26)
	(ح)  تنسيق البرامج الإحصائية وتكاملها 

	سيعرض على اللجنة تقرير يجمل الاستنتاجات الرئيسية الصادرة التي توصلت إليها لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية في دورتيها السابعة عشرة المعقودة في نيويورك في 21 شباط/ فبراير 2011 والثامنة عشرة المعقودة في لكسمبرغ في الفترة من 7 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2011. وقد تود اللجنة أن تأخذ في الاعتبار، خلال مناقشاتها في إطار بنود جدول الأعمال ذات الصلة بهذا الموضوع، الآراء التي أعربت عنها اللجنة. وقد تود اللجنة الإحاطة علما بهذا التقرير.
	الوثائق
	تقرير الأمين العام عن أعمال لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية (E/CN.3/2012/27)
	(ط)  التصنيفات الاقتصادية والاجتماعية الدولية

	يقدم تقرير الأمين العام معلومات مستكملة عن العمل الذي يُضطلع به تحت رعاية فريق الخبراء المعني بالتصنيفات الاقتصادية والاجتماعية الدولية. ويقدم التقرير بوجه خاص معلومات عن نتائج اجتماع فريق الخبراء في عام 2011 وتوصياته بشأن العمل المقبل وتنظيم الأعمال، بما في ذلك ولاية محدثة لفريق الخبراء. ويتضمن التقرير أيضا موجزا لنطاق العمليات المنتظمة المقررة لاستكمال التصنيف المركزي للمنتجات. واللجنة مدعوة إلى الإحاطة علما بهذا التقرير.
	الوثائق
	تقرير الأمين العام عن التصنيفات الاقتصادية والاجتماعية الدولية (E/CN.3/2012/28)
	(ي) مؤشرات التنمية

	سيعرض على اللجنة تقرير من الأمين العام يتضمن وصفا لعمل فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، ولعمل شعبة الإحصاءات في المجالات التالية: وضع أدوات ومنهجية لتقييم التقدم المحرز على الصعيد القطري في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ وتوفير التدريب والمساعدة التقنية للبلدان بشأن المؤشرات لرصد الأهداف وبشأن معايير تبادل البيانات والبيانات الوصفية الإحصائية لمؤشرات الأهداف؛ وإزالة الفروق بين مجموعات البيانات الوطنية والدولية؛ وتحسين تنسيق الإبلاغ عن البيانات ورصد الأهداف. ويتضمن التقرير أيضا وصفا لعملية إعداد التقارير السنوية عن التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف، ويقدم تقييما لمدى توافر البيانات لمؤشرات الأهداف. واللجنة مدعوة إلى الإحاطة علما بهذا التقرير.
	الوثائق
	تقرير الأمين العام عن مؤشرات التنمية لرصد الأهداف الإنمائية للألفية (E/CN.3/2012/29)
	(ك) متابعة مقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالسياسات

	أدرجت اللجنة هذا البند في جدول الأعمال بناء على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1999/51 من أجل تشجيع إقامة علاقة أوثق بين عمل اللجنة وعمل المجلس. وستعرض على اللجنة مذكرة من الأمين العام تتضمن مقتطفات من القرارات والمقررات والاستنتاجات المتفق عليها الصادرة عن الجمعية العامة أو المجلس أو عن لجان فنية أخرى لها صلة بعمل اللجنة الإحصائية. ويتضمن التقرير أيضا وصفا للإجراءات المتخذة حتى الآن والمقترح اتخاذها. وقد تود اللجنة الإحاطة علما بهذا التقرير.
	الوثائق
	مذكرة من الأمين العام عن مقررات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالسياسات والمتصلة بعمل اللجنة الإحصائية (E/CN.3/2012/30)
	(ل) إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية

	سيعرض على اللجنة تقرير من الأمين العام عن العمل الذي اضطلعت به مؤخرا شعبة الإحصاءات في ميدان إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية. وبناء على توصية مقدمة من اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والأربعين، تناول المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذا الموضوع في عام 2011 واتخذ قرارا بتشكيل لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة معنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية. ويتضمن التقرير موجزا لنتائج منتدى الأمم المتحدة الرفيع المستوى الأول المعني بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية ونتائج الدورة الأولى للجنة الخبراء، المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2011 في سيول. واللجنة مدعوة إلى الإحاطة علما بهذا التقرير المرحلي.
	الوثائق
	تقرير الأمين العام عن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية (E/CN.3/2012/31)
	(م) اليوم العالمي للإحصاء

	سيعرض على اللجنة تقرير أعده الأمين العام بالتشاور مع المكتب. وتعرض هذه الوثيقة مقترحا للاحتفال باليوم العالمي للإحصاء كل خمس سنوات، بطرائق مماثلة للطرائق المتبعة في عام 2010. واللجنة مدعوة إلى الإحاطة علما بهذا المقترح وإلى تأكيده.
	الوثائق
	تقرير الأمين العام عن اليوم العالمي للإحصاء (E/CN.3/2012/32)
	5 - المسائل البرنامجية (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة)
	ستتلقى اللجنة تقريرا شفويا من مدير شعبة الإحصاءات عن الأنشطة والخطط والأولويات الراهنة.
	6 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والأربعين للجنة ومواعيد انعقادها
	عملا بالمادة 9 من النظام الداخلي، سيعرض على اللجنة مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والأربعين بالإضافة إلى بيان بالوثائق التي ستقدم في إطار كل بند والسند التشريعي لإعدادها. وسيعرض على اللجنة أيضا مقترح بمواعيد انعقاد الدورة. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا لطلب المجلس (انظر قرار المجلس 1999/51)، سيعرض على اللجنة مشروع برنامج عمل متعدد السنوات للفترة 2012-2015. واللجنة مدعوة إلى إقرار موعد انعقاد دورتها الرابعة والأربعين وجدول أعمالها المؤقت ووثائقها، وكذلك برنامج العمل المتعدد السنوات.
	الوثائق
	مذكرة من الأمانة العامة تتضمن مشروع جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والأربعين للجنة (E/CN.3/2012/L.2)
	مذكرة من الأمانة العامة عن مشروع برنامج عمل اللجنة الإحصائية المتعدد السنوات (E/CN.3/2012/33)
	7 - تقرير اللجنة عن دورتها الثالثة والأربعين
	قد تود اللجنة أن تعتمد التقرير عن دورتها الثالثة والأربعين الذي سيقدم للمجلس.
	الوثائق
	مشروع تقرير اللجنة عن دورتها الثالثة والأربعين (E/CN.3/2012/L._).

