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  اللجنة اإلحصائية
   واألربعونالثالثةالدورة 

  ٢٠١٢ مارس/ آذار٢ - فرباير/ شباط٢٨
  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
      

 تنظيم أعمال الدورة     
  

 مذكرة من األمانة العامة    
  
) انظـر املرفـق   ( واألربعـني للجنـة اإلحـصائية        الثالثةالدورة  أُعدَّ التنظيم املقترح ألعمال       - ١

عمال مبقررات اجلمعية العامة واجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي ذات الـصلة بغيـة تيـسري النظـر                  
  . يف بنود جدول األعمال يف حدود الوقت املتاح واخلدمات املخصصة للجنة

 ، للجنـــــة يـــــوم الثالثـــــاء واألربعـــــنيالثالثـــــةوتعقـــــد اجللـــــسة األوىل مـــــن الـــــدورة   - ٢
لعقـد جلـستني رمسيـتني      الالزمـة   وسـتوفَّر املرافـق     . ٣٠/١٠، الـساعة    ٢٠١٢فربايـر   /شباط ٢٨

 مـن صـباح يـوم الثالثـاء         ٣٠/١٠ (٠٠/١٠وُتعقـد اجللـسات الـصباحية مـن الـساعة           . كل يوم 
. ٠٠/١٨ إىل الـساعة     ٠٠/١٥، وجلسات بعـد الظهـر مـن الـساعة           ٠٠/١٣إىل الساعة   ) فقط
  .٠٠/١٣، الساعة ٢٠١٢مارس / آذار٢ ،تم الدورة أعماهلا يوم اجلمعةوختت
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  املرفق 
  تنظيم األعمال املقترح    

  

 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيصه 

  )بالدقائق(لكل بند 
       فرباير/ شباط٢٨ ،الثالثاء
  صباحا

)٠٠/١٣-٣٠/١٠(  
  

  ١البند 
 افتتاح الدورة

  ٣٠ أعضاء املكتبانتخاب 
   إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  ٢البند   
   للمناقشة    

    
ــشروح    ــت والــــــ ــال املؤقــــــ ــدول األعمــــــ جــــــ

)E/CN.3/2012/1(   

    
مــذكرة مــن األمانــة العامــة عــن تنظــيم أعمــال       

   )E/CN.3/2012/L.1(الدورة 
   بنود للمناقشة واختاذ القرار  ٣البند   
  ٧٥  تعدادات السكان واملساكن: الربامجاستعراض   )أ (٣البند   
   للمناقشة    

    

مذكرة من األمني العام حييل هبـا تقريـر الواليـات          
الربنـــامج العـــاملي لتعـــداد الـــسكان املتحـــدة عـــن 

    )E/CN.3/2012/2 (٢٠١٠ لعام واملساكن
  ٤٥ إحصاءات اجلرمية  )ب (٣البند   
   للمناقشة    

    

املعهــد تقريــر مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا 
ــا    ــصاء واجلغرافيــــ ــسيكي لإلحــــ ــوطين املكــــ الــــ

 إحـــــصاءات اجلرميـــــةاملعـــــد عـــــن واملعلوماتيـــــة 
)E/CN.3/2012/3(   

  بعد الظهر
  ٤٥  احلسابات القومية  )ج (٣البند   )٠٠/١٨-٠٠/١٥(

   للمناقشة    

    

الفريــق حييــل هبــا تقريــر  األمــني العــام مــذكرة مــن
باحلــسابات العامـل املـشترك بــني األمانـات املعـين     

   )E/CN.3/2012/4(القومية 
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 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيصه 

  )بالدقائق(لكل بند 

    

أصـدقاء  حييـل هبـا تقريـر     األمـني العـام     مذكرة من 
ــذ نظــام     ــات الــيت تعتــرض تنفي ــرئيس عــن العقب ال

 ١٩٩٣احلـــــــــــــسابات القوميـــــــــــــة لعـــــــــــــام 
)E/CN.3/2012/5(    

  ٤٥  اإلحصاءات الزراعية  )د (٣البند   
   للمناقشة    

    

ــر      ــا تقري ــل هب ــام حيي ــة جلمــذكرة مــن األمــني الع ن
 أصــــدقاء الــــرئيس عــــن اإلحــــصاءات الزراعيــــة 

)E/CN.3/2012/6(   
    للعلم    

    

مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير فريق واي         
عن اإلحصاءات املتعلقة بالتنمية الريفيـة ودخـول        
األســـــــــر املعيـــــــــشية املـــــــــشتغلة بالزراعـــــــــة    

)E/CN.3/2012/7(    
  ٤٥  االقتصادية- احملاسبة البيئية  )هـ (٣البند   
   للمناقشة    

    

ــر      ــا تقري ــل هب ــام حيي ــة مــذكرة مــن األمــني الع جلن
 االقتـــصادية -اخلـــرباء املعنيـــة باحملاســـبة البيئيـــة    

)E/CN.3/2012/8(   
  ٤٥  البيئةإحصاءات   )و (٣البند   
   للمناقشة    

    
إطــار تطــوير إحــصاءات األمــني العــام عــن تقريــر 
   )E/CN.3/2012/9(البيئة 

       فرباير/ شباط٢٩ ،األربعاء
  صباحا

)٠٠/١٣-٠٠/١٠(  
  

  ٤٥ إحصاءات الطاقة  )ز (٣البند 
   للمناقشة    

    
جتميــع إحــصاءات الغــاز تقريــر األمــني العــام عــن 

   )E/CN.3/2012/10 (الطبيعي

  )ح (٣البند   
ــوارد    ــى املـ ــة علـ ــصادات القائمـ ــصاءات االقتـ إحـ

  ٤٥ يةالطبيع
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 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيصه 

  )بالدقائق(لكل بند 
   للمناقشة    

    

التقريـر املـشترك   ا مذكرة من األمني العام حييل هبـ  
ــشاء      ــتراليا عــن إن ــا وأس ــن منغولي ــدم م ــق املق فري

مدينــــة أوالن بــــاتور إلحــــصاءات االقتــــصادات 
 القائمـــــــــــة علـــــــــــى املـــــــــــوارد الطبيعيـــــــــــة   

)E/CN.3/2012/11(   
  ٤٥ إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  )ط (٣البند   
   للمناقشة    

    

لـشراكة  احييـل هبـا تقريـر        األمني العام    مذكرة من 
املعنيـــــــة بقيـــــــاس تكنولوجيـــــــات املعلومـــــــات 
ــة  ــراض التنميــــــــــــ ــصاالت ألغــــــــــــ  واالتــــــــــــ

)E/CN.3/2012/12 (   
  ٤٥ األطر الوطنية لضمان اجلودة  )ي (٣البند   
   للمناقشة    

    
ــة لــضمان     ــر األمــني العــام عــن األطــر الوطني تقري

   )E/CN.3/2012/13( اجلودة
  بعد الظهر

)٠٠/١٨-٠٠/١٥(  
  املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسيةتنفيذ  )ك (٣البند 

 
٤٥  

   للمناقشة    

    
تنفيــذ املبــادئ األساســية األمــني العــام عــن تقريــر 

   ) E/CN.3/2012/14( لإلحصاءات الرمسية
  ٤٥   يف األمم املتحدةاإلحصائيةتنسيق األنشطة   )ل (٣البند   
   للمناقشة    

    

ــن    ــام عــ ــني العــ ــر األمــ ــشطة   تقريــ ــسيق األنــ تنــ
ــصائي ــدة ةاإلحـــــــــــــ ــم املتحـــــــــــــ   يف األمـــــــــــــ

)E/CN.3/2012/15(   

  )م (٣البند   
اجلهـــود املبذولـــة لوضـــع خطـــة عمـــل للتنميـــة      

  ٤٥ اإلحصائية
    للمناقشة    

    

البنــك تقريــر مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا  
اجلهــود املبذولــة لوضــع خطــة عمــل  الــدويل عــن 

    )E/CN.3/2012/16(للتنمية اإلحصائية 
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 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيصه 

  )بالدقائق(لكل بند 
  ٤٥ ت التنمية البشريةإحصاءا  )ن (٣البند   
   للمناقشة    

    

برنـامج  حييـل هبـا تقريـر        األمـني العـام      مذكرة مـن  
ــائي   ــم املتحــدة اإلمن ــة   األم ــن إحــصاءات التنمي  ع

    )E/CN.3/2012/17(البشرية 
        مارس/ آذار١اخلميس، 

  صباحا
  ٤٥  يف أوروباتطوير اإلحصاءات اإلقليمية   )س (٣البند   )٠٠/١٣-٠٠/١٠(

   ةللمناقش    

    

ــا     ــل هب ــام حيي ــر مــذكرة مــن األمــني الع ــة تقري جلن
ــا    ــصادية ألوروب ــم املتحــدة االقت عــن تطــوير  األم
ــة يف   ــصاءات اإلقليميــــــــــ ــااإلحــــــــــ  أوروبــــــــــ

)E/CN.3/2012/18(   
  ١٢٠ بنود للعلم    ٤البند   
   اإلحصاءات اجلنسانية  )أ (٤البند   
   للعلم    

    
ــر األمــني العــام عــن    ــسانية  تقري اإلحــصاءات اجلن

)E/CN.3/2012/19(   

    

ــر األمــني العــام عــن متابعــة توصــية أصــدقاء     تقري
رئـــيس جلنـــة األمـــم املتحـــدة اإلحـــصائية بـــشأن   
ــرأة     ــد املـــــ ــف ضـــــ ــاس العنـــــ ــرات قيـــــ مؤشـــــ

)E/CN.3/2012/20(    
   اإلعاقةإحصاءات فريق واشنطن املعين ب  )ب (٤البند   
   للعلم    

    

فريــق تقريــر مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا   
ــ ــين بواشــــــ ــصاءات نطن املعــــــ ــة إحــــــ اإلعاقــــــ

)E/CN.3/2012/21(   
    التجارة الدولية للبضائعإحصاءات   )ج (٤البند   
   للعلم    

    
ــن    ــام عـ ــني العـ ــر األمـ ــصاءات تقريـ ــارة إحـ التجـ

   )E/CN.3/2012/22 (الدولية للبضائع
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 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيصه 

  )بالدقائق(لكل بند 
    التجارة الدولية يف اخلدماتإحصاءات   )د (٤البند   
   للعلم    

    

ــل هبــا  مــذكرة مــن األمــني  ــام حيي ــر  الع ــة تقري فرق
العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية بإحصاءات      

ت اخلـــــــــــــــدماالتجـــــــــــــــارة الدوليـــــــــــــــة يف 
)E/CN.3/2012/23(   

    اإلحصاءات املالية  )هـ (٤البند   
   للعلم    

    

ــل هبــا     ــام حيي ــرمــذكرة مــن األمــني الع ــة  تقري فرق
العمـــــل املــــــشتركة بـــــني الوكــــــاالت املعنيــــــة   

   ) E/CN.3/2012/24 (اليةاملحصاءات اإلب
    برنامج املقارنات الدولية  )و (٤البند   
   للعلم    

    

البنــك تقريــر مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا  
 برنــــــامج املقارنــــــات الدوليــــــةالــــــدويل عــــــن 

)E/CN.3/2012/25(   
   فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار  )ز (٤البند   
   للعلم    

    

فريــق تقريــر ألمــني العــام حييــل هبــا  مــذكرة مــن ا
ــعار   ــية لألســـ ــام القياســـ ــين باألرقـــ ــاوا املعـــ  أوتـــ

)E/CN.3/2012/26(   
     وتكاملهاةتنسيق الربامج اإلحصائي  )ح (٤البند   
   للعلم    

    
عمل اللجنة املعنية بتنـسيق   األمني العام عن    تقرير  

   )E/CN.3/2012/27( األنشطة اإلحصائية
   ات االقتصادية واالجتماعية الدوليةالتصنيف  )ط (٤البند   
   للعلم    

    

 الدوليــــة املراجــــعاألمــــني العــــام عــــن   تقريــــر 
للتــــــــــصنيفات االقتــــــــــصادية واالجتماعيــــــــــة 

)E/CN.3/2012/28(   
   مؤشرات التنمية  )ي (٤البند   



E/CN.3/2012/L.1  
 

11-62163 7 
 

 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيصه 

  )بالدقائق(لكل بند 
   للعلم    

    
ــة     ــرات التنميــ ــن مؤشــ ــام عــ ــني العــ ــر األمــ  تقريــ

)E/CN.3/2012/29(   

  
  )ك (٤البند 

  
 مقـررات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي      متابعة

   املتعلقة بالسياسات
   للعلم    

    

ــام    مقــررات اجمللــس   عــنمــذكرة مــن األمــني الع
ــسياسات    ــة بالـ ــاعي املتعلقـ ــصادي واالجتمـ االقتـ
ــة اإلحـــــــــصائية   واملتـــــــــصلة بعمـــــــــل اللجنـــــــ

)E/CN.3/2012/30(   

  
  )ل (٤البند 

   إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية  
   للعلم    

    
إدارة املعلومـات اجلغرافيـة     عن   األمني العام    تقرير

   )E/CN.3/2012/31 (املكانية العاملية
    اليوم العاملي لإلحصاء  )م (٤البند   
   للعلم    

    
 اليــوم العــاملي لإلحــصاء األمــني العــام عــن  تقريــر 

)E/CN.3/2012/32(   
    للجنة وجد جلسات رمسيةال ت    بعد الظهر

        مارس/ آذار٢ة، اجلمع
  صباحا

)٠٠/١٣-٠٠/١٠(  
ــة   ٥البند  شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم  (املــسائل الربناجمي

 )املتحدة
٣٠  

    
تقرير شفوي يقدمه مـدير شـعبة اإلحـصاءات يف          

   األمم املتحدة 

  
 واألربعني  الرابعةجدول األعمال املؤقت للدورة       ٦البند 

  ٣٠ للجنة ومواعيد انعقادها
   للمناقشة    

    

ــشروع     ــضمن مـ ــة تتـ ــة العامـ ــن األمانـ ــذكرة مـ مـ
 واألربعني  الرابعةجدول األعمال املؤقت للدورة     

   ) E/CN.3/2012/L.2(للجنة 
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 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيصه 

  )بالدقائق(لكل بند 

    

مــذكرة مــن األمانــة العامــة عــن مــشروع برنــامج 
املتعدد الـسنوات للجنـة اإلحـصائية للفتـرة          العمل
٢٠١٥-٢٠١٢) E/CN.3/2012/33(   

  ١٢٠  واألربعني الثالثةهتا تقرير اللجنة عن دور  ٧البند   
   للمناقشة  

  
ــا    ــن دورهتــ ــة عــ ــر اللجنــ ــةمــــشروع تقريــ  الثالثــ

   )--.E/CN.3/2012/L(واألربعني 
   اختتام الدورة  
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