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  اللجنة اإلحصائية
  الرابعة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٣ مارس/ آذار١ - فرباير/شباط ٢٦
   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
  :بنود للمناقشة واختاذ القرار  - ٣

ــربامج   )أ(   ــتعراض الــ ــص  : اســ ــار إحــ ــوير إطــ ــنظم   -ائي تطــ ــمن الــ ــاين ضــ  مكــ
  الوطنية؛ اإلحصائية

  تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛  )ب(  
  احلسابات القومية؛  )ج(  
   االقتصادية؛-احملاسبة البيئية   )د(  
  اإلحصاءات البيئية؛  )هـ(  
  ة الدولية؛إحصاءات التجار  )و(  
  اإلحصاءات الزراعية؛  )ز(  

__________ 
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  برنامج املقارنات الدولية؛  )ح(  
  اإلحصاءات اجلنسانية؛  )ط(  
  إحصاءات اجلرمية؛  )ي(  
  اإلحصاءات الصحية؛  )ك(  
  تنسيق األنشطة اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة؛  )ل(  
  .تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف أفريقيا  )م(  

  :بنود للعلم  - ٤
  اإلحصاءات الدميغرافية؛  )أ(  
  إحصاءات التعليم؛  )ب(  
  إحصاءات العمالة؛  )ج(  
  سجالت األعمال التجارية؛  )د(  
  إحصاءات اخلدمات؛  )هـ(  
  إحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية؛  )و(  
  مؤشرات التنمية؛  )ز(  
   إحصاءات العلم والتكنولوجيا؛  )ح(  
  امي؛ إحصاءات القطاع غري النظ  )ط(  
  بناء القدرات اإلحصائية؛  )ي(  
  إحصاءات األسعار؛  )ك(  
  اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة؛  )ل(  
    التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية؛  )م(  
  تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها؛  )ن(  
  ؛ فيهااإلسهام املعايري املفتوحة املشتركة لتبادل البيانات والبيانات الفوقية و  )س(  
س االقتـــــصادي واالجتمـــــاعي متابعـــــة مقـــــررات اجلمعيـــــة العامـــــة واجمللـــــ  )ع(  

  .بالسياسات املتعلقة
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  ).شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(املسائل الربناجمية   - ٥
  .جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة واألربعني للجنة ومواعيد انعقادها  - ٦
  . واألربعنيتقرير اللجنة عن دورهتا الرابعة   - ٧
  

  الشروح    
  انتخاب أعضاء املكتب  -  ١  

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

  .ن بني ممثلي أعضائها، م)مكتب اللجنة(رئيسا وثالثة نواب للرئيس ومقررا 
ويتم ذلك عن طريـق انتخـاب أعـضاء         . وتستمر والية أعضاء املكتب سنتني إن أمكن        

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

  .ينتخب يف املكتب عضو عن كل منطقة ممثلة يف اللجنة
  

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

واعتمـــدها اجمللـــس  ،)١()٢٠١٢مـــارس / آذار٢ -فربايـــر / شـــباط٢٨نيويـــورك، (واألربعـــني 
. وأقر مكتب اللجنة بعدئذ بعـض التغـيريات     . ٢٠١٢/٢٣٠القتصادي واالجتماعي يف مقرره     ا

وقـد تـوّد اللجنـة أن تقـّر جـدول           . ومعروض على اللجنة مشروع تنظيم أعمال الدورة املقترح       
  .األعمال وتنظيم أعمال دورهتا الرابعة واألربعني

  
  الوثائق    

  )E/CN.3/2013/1(جدول األعمال املؤقت والشروح 
  )E/CN.3/2013/L.1(مذكرة من األمانة العامة بشأن تنظيم أعمال الدورة 

  

__________ 
، الفـصل األول،    )E/2012/24 (٤م  ، امللحـق رقـ    ٢٠١٢الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،      انظر    )١(  

 .الفرع باء، مشروع املقرر
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  بنود للمناقشة واختاذ القرار  -  ٣  
  الوطنية   مكاين ضمن النظم اإلحصائية- تطوير إطار إحصائي : استعراض الربامج  )أ(  

يف  مكـاين    -إطـار إحـصائي     املتعلق بوضـع     ياجمنستعراض الرب االعلى اللجنة   عرض  سي  
ــة، أعــّده مكتــب اإلحــصاءات األســترايل   الــ ــر إىل ردود  . نظم اإلحــصائية الوطني ــستند التقري وي

املكاتب اإلحصائية الوطنية على دراسة استقصائية عامليـة لتقيـيم أوجـه االرتبـاط القائمـة حاليـا               
بني املعلومات اجلغرافية املكانيـة وبـني اإلحـصاءات، إىل جانـب الـسياق الـسياسايت وإمكانـات         

تفــاوت يف درجــات حتقيــق التكامــل بــني املعلومــات      الويــصف التقريــر  . ير املــستقبليالتطــو
وعالوة على ذلك، يقـدم التقريـر استعراضـا         .  يف خمتلف البلدان   اجلغرافية املكانية واإلحصاءات  

ــاالت    ــستخدمني، ويستكـــشف اجملـ ــات املـ ــيال الحتياجـ ــا حتـــسني   وحتلـ ــن فيهـ ــيت ميكـ ــة الـ قيمـ
ويقـدم  . تطبيق اخلصائص اجلغرافية املكانية   ها لالستخدام عن طريق     اإلحصاءات الرمسية وقابليت  

التقرير توصيات بشأن سبل حتقيق ربط املعلومـات اإلحـصائية بـاملواقع علـى املـستويني الـوطين                  
واللجنــة مــدعوة لإلعــراب عــن وجهــات نظرهــا خبــصوص أمهيــة ربــط اإلحــصاءات  . والــدويل

 اللجنــة علــى وجــه اخلــصوص أن تبــّت يف مــسألة  مــنطلــب باملعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة؛ وي
إمكــان وضــع برنــامج للعمــل املــستقبلي يف هــذا اجملــال، اســتنادا إىل التوصــيات الــواردة يف          

  . ياجمنستعراض الرباال
  

  الوثائق    
 وضـع  عـن     لإلحـصاءات  سـترايل األ  املكتـب  مذكرة من األمني العام حييل هبا التقرير املقـّدم مـن          

  )E/CN.3/2013/2 (ة الوطنيةالنظم اإلحصائييف   مكاين-إطار إحصائي 
  

  تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية  )ب (  
عرض على اللجنة تقرير فريق أصدقاء الرئيس املعـين باملبـادئ األساسـية لإلحـصاءات               ي  
ة ويتضمن التقرير مشروع ديباجـ    . جنةيف الدورة الثانية واألربعني للّ    الفريق  أنشئ  وقد   .الرمسية

 للوقــوف علــى حالــة ٢٠١٢جديــدة، والنتــائج الرئيــسية لدراســة استقــصائية أجريــت يف عــام  
تنفيذ املبادئ، وخارطة طريـق إلحالـة املبـادئ األساسـية إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي،                  

عــرض علـى اللجنــة أيــضا وثيقــة  يو. وبعـض االقتراحــات األوليــة خبــصوص سـبل تعزيــز املبــادئ  
  . من تفاصيل نتائج الدراسة االستقصائية للتنفيذامزيدضمن تمعلومات أساسية ت

ــائج الدراســة     طلــبوي   ــدة واعتمادهــا، ومناقــشة نت ــة تعــديل الديباجــة اجلدي  مــن اللجن
االستقــصائية للتنفيــذ كمــا وردت يف الوثيقــة الرئيــسية ووثيقــة املعلومــات األساســية، والتعليــق  
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ه مـــن أعمـــال إضـــافية كـــن القيـــام بـــعلــى خارطـــة الطريـــق، وتقـــدمي توجيهـــات بـــشأن مـــا مي 
  .املبادئ لتعزيز

  
  الوثائق    

ــادئ األساســية           ــذ املب ــين بتنفي ــرئيس املع ــر أصــدقاء ال ــا تقري ــل هب ــام حيي ــن األمــني الع ــذكرة م م
  )E/CN.3/2013/3(لإلحصاءات الرمسية 

  
  احلسابات القومية  )ج (  

ملعــين باحلــسابات سـيعرض علــى اللجنــة تقريــر الفريــق العامـل املــشترك بــني األمانــات ا    
ويقدم التقرير معلومات عن التقدم احملـرز يف بـرامج التنفيـذ العامليـة واإلقليميـة املتـصلة        . القومية

ويـصف التقريـر    . ، كما يقّدم إحصاءات اقتصادية داعمـة      ٢٠٠٨  لعام بنظام احلسابات القومية  
ويقدم التقرير أيـضا    . ةأنشطة ونتائج اجتماع فريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومي        

 معلومـــات مـــستكملة خبـــصوص وضـــع الـــصيغ النهائيـــة لترمجـــات نظـــام احلـــسابات القوميـــة  
مـن اللجنـة أن تعـرب عـن     طلب وُي. ، بسائر اللغات الرمسية لألمم املتحدة ونشرها ٢٠٠٨ لعام

  .آرائها وتقّدم التوجيهات بشأن عناصر برنامج عمل الفريق العامل
  

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

  )E/CN.3/2013/4(القومية 
  

   االقتصادية- احملاسبة البيئية   )د (  
ويـصف  .  االقتـصادية  -رباء املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة        اخلرض على اللجنة تقرير جلنة      عسي  

عمـل جلنـة اخلـرباء، مـع التركيـز بـشكل خـاص علـى األنـشطة                  التقرير التقّدم احملـرز يف برنـامج        
ويتـضمن التقريـر، لنظـر اللجنـة، اسـتراتيجية          .  االقتـصادية  -املتعلقة بتنقيح نظام احملاسبة البيئية      

اجلهـود الـيت ُتبـذل يف احملافـل         ويتنـاول     االقتصادية -احملاسبة البيئية   نظام  تنفيذ اإلطار املركزي ل   
ويتـضّمن التقريـر،   . اعتبـاره اإلطـار اإلحـصائي للبيئـة وعالقتـها باالقتـصاد      به الدولية للتـرويج لـ    

لنظم اإليكولوجيــة ومالحــق النظــام   املتعلقــة بــا سابات التجريبيــة احلــللنظــر، عرضــا لــوثيقيت   
وهـو يـصف نتـائج احللقـة الدراسـية الدوليـة          . وتطبيقاته، املقّدمتني كـوثيقيت معلومـات أساسـية       

بـــط الـــنظم اإليكولوجيـــة وخـــدماهتا باألنـــشطة االقتـــصادية  الـــيت أقيمـــت لبحـــث موضـــوع ر
خبصوص وضع الـصيغة النهائيـة للـشق املتعلـق بالطاقـة            أيضا معلومات   التقرير  قدم  وي. والبشرية
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واللجنة مدعوة العتمـاد الـشق      . من النظام، املقّدم كوثيقة معلومات أساسية كي يتم اعتمادها        
  .ن آرائها بشأن التقدم احملرز يف عمل جلنة اخلرباءاملتعلق بالطاقة من النظام، ولإلعراب ع

  
  الوثائق    

 -مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر جلنــة خــرباء األمــم املتحــدة املعنيــة باحملاســبة البيئيــة 
  )E/CN.3/2013/5(االقتصادية 

  
  اإلحصاءات البيئية  )هـ (  

وير اإلحـصاءات البيئيـة،     على اللجنة تقرير األمـني العـام عـن تنقـيح إطـار تطـ              عرض  سي  
ة مـــن اإلطـــار، وخطـــة لتنفيـــذه وثـــالث وثـــائق معلومـــات أساســـية تتـــضمن الفـــصول النهائيـــ

. ، وحتليال مفصال لالنطباعات اليت مت احلصول عليها عن طريـق عمليـة التـشاور         )العمل خمطط(
ئج ، ويعـرض نتــا ٢٠١٠ويقـّدم التقريــر مزيـدا مــن تفاصـيل عمليــة التنقـيح الــيت بـدأت يف عــام      

العمليــة التــشاورية العامليــة الــيت تناولــت اإلطــار، إىل جانــب عمليــات التجريــب الرياديــة الــيت     
وهــو يــصف التغــيريات الــيت .  بلــدا للمجموعــة األساســية مــن اإلحــصاءات البيئيــة ٢٥أجراهــا 

أُدخلت على الوثيقة النهائية اسـتنادا إىل االنطباعـات الـيت مت احلـصول عليهـا عـن طريـق هـاتني                  
ــتنيالعم ــّدم. لي ــرويق ــدد        التقري ــا متع ــارا تنظيمي ــّد إط ــذي يَع ــنقح ال ــصيليا لإلطــار امل  وصــفا تف

واللجنــة . األغــراض لإلحــصاءات البيئيــة، ويقــدم خمططــا لوضــع اإلطــار املــنقح موضــع التنفيــذ  
  .مدعوة إىل تأييد اإلطار املنقح وخمطط العمل

  
  الوثائق    

  )E/CN.3/2013/6(حصاءات البيئية تقرير األمني العام عن تنقيح إطار تطوير اإل
  

  إحصاءات التجارة الدولية  )و (  
يف مـــا يتعلـــق حاليـــا يف جمـــال الـــسياسات يـــصف تقريـــر األمـــني العـــام االحتياجـــات   

إحصاءات التجارة الدولية، والقيمـة املـضافة املتولّـدة عـن التجـارة، وسالسـل القيمـة العامليـة،                   ب
موجزا للمـستجدات علـى صـعيد إحـصاءات         قدم  وي. اتوأوجه االرتباط املتبادل بني االقتصاد    

ــا يقابلــ      ــة يف جمــال اخلــدمات وم ــضائع وإحــصاءات التجــارة الدولي ــة للب  مــن هاالتجــارة الدولي
تصنيفات جتارية، كما يقدم دراسة جدوى لألهداف املـستقبلية املقترحـة إلحـصاءات التجـارة              

يــدة يف جمــال الــربط بــني إحــصاءات  وأخــريا، يــشري التقريــر إىل بعــض املبــادرات اجلد . الدوليــة
 بعـض األعمـال الـيت    يـربز التجارة واألعمال وبني تقدير القيمة املضافة املتولّـدة عـن التجـارة، و     

وخيلـص التقريـر إىل أن هنـاك حاجـة إىل إطـار             . تضطلع هبا أفرقة العمل العديـدة يف هـذا اجملـال          
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وقـد  . رح وضـع إطـار مـن هـذا النـوع         للقياس يغطي التجارة الدولية والعوملة االقتـصادية، ويقتـ        
  .توّد اللجنة أن تعرب عن آرائها بشأن هذا املقترح

  
  الوثائق    

  )E/CN.3/2013/7(تقرير األمني العام عن إحصاءات التجارة الدولية 
  

  اإلحصاءات الزراعية  )ز (  
يـر   للّجنـة، سـيعرض علـى اللجنـة تقر         الثالثة واألربعني يف الدورة   املمنوحة  والية  لوفقا ل   

اللجنة التوجيهية العاملية الذي يستعرض األنـشطة الرئيـسية الـيت اضـطُلع هبـا علـى صـعيد تنفيـذ                   
ويتـضمن التقريـر وصـفا للتقـدم     . االستراتيجية العامليـة لتحـسني اإلحـصاءات الزراعيـة والريفيـة          

  :احملرز يف اجملاالت التالية
  إنشاء املكتب العاملي وهيئات اإلدارة على مستوى العامل  •  
  لبناء القدرات اإلحصائيةحتديد الترتيبات اإلدارية للصندوق االستئماين   •  
  تطوير آليات الرصد والتقييم  •  
  القيام مببادرات تعبئة املوارد  •  
  وضع ترتيبات الشراكة مع املنظمات اإلقليمية ومصارف التنمية اإلقليمية  •  
  وضع خطط العمل اإلقليمية  •  

ــدم   ــك، يق ــشطة       وباإلضــافة إىل ذل ــا ألن ــُتّتخذ أساس ــيت س ــة ال ــة األولي ــواتج املنهجي ــر الن  التقري
ــة لإلحــصاءات           املــساعدة التقنيــة والتــدريب الــيت ســتتم هبــدف تعزيــز قــدرات الــنظم الوطني

  . الزراعية
واللجنة مدعوة لإلحاطة علما بالتقرير املرحلي، ولتقدمي مزيد مـن التوجيـه إىل اللجنـة                 

  .لية تنفيذ االستراتيجية العامليةالتوجيهية العاملية خبصوص عم
  

  الوثائق    
مذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر اللجنـة التوجيهيـة العامليـة عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ                          

  )E/CN.3/2013/8(االستراتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية 
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  برنامج املقارنات الدولية  )ح(  
ويـبني بإجيـاز   . رير البنك الدويل عن برنـامج املقارنـات الدوليـة       سيعرض على اللجنة تق     

التقرير الذي أعـده البنـك الـدويل نيابـة عـن اجمللـس التنفيـذي لربنـامج املقارنـات الدوليـة حالـة                        
 األنشطة املضطلع هبا يف جماالت احلوكمـة        ‘١’: ويبني التقرير ما يلي   . ٢٠١١تنفيذ جولة عام    

 حالـة املـشاركة القطريـة، والتمويـل، وتقيـيم           ‘٢’؛ و   ٢٠١٢ عـام    وبناء القـدرات والتعمـيم يف     
 التقـدم احملـرز يف تنفيـذ أنـشطة برنـامج املقارنـات الدوليـة يف                 ‘٣’املخاطر، واجلدول الزمين؛ و     

ــة؛ و    ــامج    ‘٤’جمــال األســعار واحلــسابات القومي ــات برن ــة للحــصول علــى بيان ــسياسة العام  ال
.  بعض األفكار عـن مـستقبل برنـامج املقارنـات الدوليـة            ‘٥’؛ و   ٢٠١١املقارنات الدولية لعام    

 وإبـداء آراءهـا   ٢٠١١وقد تود اللجنة استعراض التقـدم احملـرز يف مـا يتعلـق بتنفيـذ جولـة عـام         
  .بشأن خطة العمل يف الفترة املفضية إىل نشر النتائج النهائية

  
  الوثائق    

 برنـــامج املقارنـــات الدوليـــة مـــذكرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل هبـــا تقريـــر البنـــك الـــدويل عـــن 
)E/CN.3/2013/9(  

  
  اإلحصاءات اجلنسانية  )ط(  

ــبني          ــذي ي ــسانية، ال ــام عــن اإلحــصاءات اجلن ــر األمــني الع ــة تقري ســيعرض علــى اللجن
األعمال اليت قامت هبا مؤخرا شعبة اإلحصاءات وفريق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـين                  

: ويقوم التقرير مبا يلـي    . نامج العاملي لإلحصاءات اجلنسانية   باإلحصاءات اجلنسانية يف إطار الرب    
 يقـدم  ‘٢’ يلخص نتائج االستعراض العـاملي لـربامج اإلحـصاءات اجلنـسانية يف البلـدان؛ و               ‘١’

املبادئ التوجيهية اجلديدة إلنتاج اإلحصاءات املتعلقة بالعنف ضـد املـرأة وغريهـا مـن األعمـال          
 يــربز النتــائج الرئيــسية للمنتــدى  ‘٣’  باإلحــصاءات اجلنــسانية؛ واملنهجيــة املقبلــة يف مــا يتعلــق 

كما يقدم معلومات مستكملة عن اجملموعـة الـدنيا         . العاملي الرابع املعين باإلحصاءات اجلنسانية    
من املؤشرات اجلنسانية اليت حددها فريق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات                  

التقرير خطـة العمـل واالسـتراتيجيات الـيت تنفـذها شـعبة اإلحـصاءات               وأخريا، يبني   . اجلنسانية
وفريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت املعــين باإلحــصاءات اجلنــسانية لتعزيــز الربنــامج العــاملي  
لإلحصاءات اجلنسانية، مبا يف ذلك مـشروع جديـد يتعلـق باألدلـة والبيانـات املتـصلة باملـساواة                   

. راك مـع هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                  بني اجلنسني، ينفـذ باالشـت     
واللجنــة مــدعوة إىل التعليــق علــى مــا جيــري مــن أعمــال بــشأن اإلحــصاءات اجلنــسانية هبــدف   

  . حتديد جماالت األولوية يف املستقبل
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  الوثائق    
  )E/CN.3/2013/10(تقرير األمني العام عن اإلحصاءات اجلنسانية 

  
  ت اجلرمية إحصاءا  )ي(  

ســـيعرض علـــى اللجنـــة التقريـــر املـــشترك للمعهـــد الـــوطين املكـــسيكي لإلحـــصاءات     
واجلغرافيــا ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة املتعلــق خبريطــة طريــق لتحــسني 

وبنــاء علــى التقريــر املقــدم مــن املعهــد يف الــدورة الثالثــة واألربعــني للجنــة   . إحــصاءات اجلرميــة
ة لألمم املتحدة، يشري هذا التقرير إىل التحديات الرئيسية اليت تواجه مجع إحـصاءات              اإلحصائي

اجلرمية وإنتاجها ونشرها على الصعيدين الوطين والدويل، ويقترح عددا من األنشطة الـيت يلـزم          
اليـة،  وهتـدف هـذه األنـشطة إىل التـصدي للتحـديات املنهجيـة احل      . القيام هبا من بـاب األولويـة   

، وحتـسني  )مثـل اجلرميـة املنظمـة والفـساد    (ذلك تقدير حجم اجلرائم اليت يصعب قياسـها     يف   مبا
القــدرة علــى إنتــاج البيانــات املتعلقــة باجلرميــة والتنــسيق علــى الــصعيد الــوطين، وتعزيــز نوعيــة    

ــدويل     ــصعيد ال ــيالت اإلحــصائية املتعلقــة باجلرميــة وتوافرهــا علــى ال ويكــرس . البيانــات والتحل
ــذ االستقــصاءات     اهتمــام خــاص ل  ــز تنفي ــة بتعزي ــسبل الكفيل ــصنيف دويل للجــرائم ولل وضــع ت

ويطلب مـن اللجنـة أن تنـاقش خريطـة الطريـق      . املتعلقة بالضحايا، وذلك لألغراض اإلحصائية  
  .املقترحة وأن تقدم توجيهات بشأن تنفيذها

  
  الوثائق    

املكــسيكي لإلحــصاءات مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا التقريــر املــشترك للمعهــد الــوطين   
واجلغرافيــا ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة املتعلــق خبريطــة طريــق لتحــسني 

  )E/CN.3/2013/11(إحصاءات اجلرمية 
  

  اإلحصاءات الصحية  )ك(  
سيعرض على اللجنة تقريـر منظمـة الـصحة العامليـة عـن أعماهلـا يف جمـال اإلحـصاءات                      
رصـد املـستويات   : حة العامليـة يف التقريـر أعماهلـا يف ثالثـة جمـاالت       وتبني منظمـة الـص    . الصحية

واالجتاهــات يف جمــال الــصحة؛ وضــع وتعزيــز املعــايري واألدوات املتعلقــة باملعلومــات الــصحية؛   
واللجنة مدعوة إىل إبداء آراءها بـشأن األنـشطة         . وتعزيز الرصد والقياس على الصعيد القطري     

  .  الصحة العاملية يف جمال اإلحصاءات الصحيةاجلارية اليت تقوم هبا منظمة
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  الوثائق    
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير منظمة الصحة العاملية عن أعماهلـا يف جمـال اإلحـصاءات               

  ) E/CN.3/2013/12(الصحية 
  

  تنسيق األنشطة اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة   )ل(  
مـن أصـدقاء الـرئيس عـن تنـسيق األنـشطة            سيعرض على اللجنـة تقريـر مرحلـي مقـدم             

ويـبني التقريـر إنـشاء الفريـق واملناقـشات األوليـة بـشأن              . اإلحصائية يف منظومـة األمـم املتحـدة       
ويتضمن أيـضا إحاطـة بـشأن اجتمـاع عقـد بـني رئـيس فريـق أصـدقاء                   . اجملاالت ذات األولوية  

الوة علـى ذلـك، يتـضمن    وعـ . الرئيس وكبار اإلحصائيني يف وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة         
وتقــدم . التقريـر مقترحــا يتعلـق بربنــامج عمـل لفريــق أصـدقاء الــرئيس مـن أجــل اختتـام مهامــه      

وثيقة معلومات أساسية مرفقة بالتقرير وصفا أكثر تفصيال للنظام اإلحصائي يف األمـم املتحـدة       
نـامج العمـل وتقـدمي التوجيهـات     واللجنـة مـدعوة إىل التعليـق علـى بر    . وآليات التنسيق القائمـة   

  . من أجل إجناز مهام الفريق
  

  الوثائق    
مذكرة من األمني العام حييـل هبـا تقريـر أصـدقاء الـرئيس بـشأن تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية يف           

  )E/CN.3/2013/13(منظومة األمم املتحدة 
  

  التنمية اإلحصائية على الصعيد اإلقليمي يف أفريقيا   )م(  
قرير حملة عامة عن اجملاالت الرئيـسية للتنميـة اإلحـصائية يف أفريقيـا هبـدف                يقدم هذا الت    

ــارة  ــة يف القـ ــديات اإلمنائيـ ــة التحـ ــة، واإلحـــصاءات   . مواجهـ ــذه اجملـــاالت احلوكمـ وتغطـــي هـ
االقتــــصادية، واإلحــــصاءات البيئيــــة، وتعــــدادات الــــسكان واملــــساكن، والتــــسجيل املــــدين   

ــس    ــصاءات اجلنـ ــة، واإلحـ ــصاءات احليويـ ــا،    واإلحـ ــة ألفريقيـ ــات الدوليـ ــامج املقارنـ انية، وبرنـ
ومؤشرات التنمية وإحصاءات البنيات التحتية، وإدارة البيانات وتعميمها، والتـدريب واملـوارد            
ــة      ــة والريفيـ ــة الزراعيـ ــذائي، والتنميـ ــن الغـ ــصاءات األمـ ــصاءات، وإحـ ــال اإلحـ ــشرية يف جمـ البـ

 اإلطـار املؤسـسي الـذي وضـعته جهـات      ويشري إىل حتديات التنمية اإلحصائية ويبني    . املستدامة
معنية أفريقية ويرمي إىل التغلـب علـى تلـك التحـديات عـن طريـق تعزيـز القـدرات اإلحـصائية                      

ــارة ــصعيد       . للق ــى ال ــة عل ــدى، واالســتراتيجيات املتبع ــسيق، ومنت ــار هياكــل التن ــشمل اإلط وي
املبـادرات الـيت   القاري، واملبادئ ومـدونات قواعـد الـسلوك يف جمـال اإلحـصاءات، فـضال عـن             
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وقـد تـود اللجنـة التعليـق علـى اجلهـود اجلاريـة              . اختذهتا هيئات التكامل دون اإلقليمي والبلدان     
  . الرامية إىل تعزيز التنمية اإلحصائية يف البلدان واملنظمات األفريقية

  الوثائق    
اإلحــصائية مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا عــن التنميــة    

  )E/CN.3/2013/14(اإلقليمية يف أفريقيا 
  

  بنود للِعلم  -  ٤  
  اإلحصاءات الدميغرافية   )أ(  

ويقـدم التقريـر   . سيعرض على اللجنة تقريـر األمـني العـام عـن اإلحـصاءات الدميغرافيـة          
 لتعــدادات الــسكان ٢٠١٠معلومــات مــستكملة عــن التقــدم احملــرز يف الربنــامج العــاملي لعــام    

ويقـدم التقريـر   . كن ويتناول املسائل الرئيسية اليت تؤثر على تنفيذ الربنامج تنفيـذا كـامال        واملسا
 يف الـسنوات اخلمـس      للحوليـة الدميغرافيـة   أيضا معدالت االسـتجابة حـسب مواضـيع دميغرافيـة           

. املاضية، وبالتايل يبني القدرات الوطنية علـى مجـع اإلحـصاءات الدميغرافيـة وجتهيزهـا ونـشرها                
، للمبادئ والتوصيات املتعلقة بنظـام اإلحـصاءات احليويـة     ا، يقدم التقرير النسخة املنقحة      وأخري

ــة التنقــيح    كمــا ســيربز األنــشطة  . ويــبني بإجيــاز الــسمات والتغــيريات الرئيــسية، ويــصف عملي
. الرئيــسية الراميــة إىل حتــسني التــسجيل املــدين واإلحــصاءات احليويــة يف خمتلــف منــاطق العــامل   

  .عوة إىل أن حتيط علما هبذا التقريرواللجنة مد
  

  الوثائق    
  )E/CN.3/2013/15(تقرير األمني العام عن اإلحصاءات الدميغرافية 

  
  إحصاءات التعليم  )ب(  

ســيعرض علــى اللجنــة تقريــر معهــد اإلحــصاءات التــابع ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة    
لومــات مــستكملة عــن التطــورات ويقــدم التقريــر مع. والعلــم والثقافــة عــن إحــصاءات التعلــيم 

وبوجه خـاص، يقـدم التقريـر معلومـات عـن تنفيـذ       . األخرية يف جمال إحصاءات التعليم الدولية     
الذي اعتمد مؤخرا ويالحظ التقدم احملـرز يف تنقـيح          ) ٢٠١١(التصنيف الدويل املوحد للتعليم     

ن هنـج جلمـع بيانـات       ويقـدم التقريـر أيـضا معلومـات عـ         . جار للتصنيف املوحد جملاالت التعليم    
ــة        ــصحراء الكــربى وأمريكــا الالتيني ــا جنــوب ال ــصعيد اإلقليمــي ُنفــذ يف أفريقي ــيم علــى ال التعل
ومنطقــة البحــر الكــارييب وهنــج مــستقل الوحــدات جلمــع البيانــات علــى الــصعيد العــاملي ســيبدأ 

، هـي فرقـة     ويقدم التقرير أيـضا النتـائج األوىل ملبـادرة عامليـة جديـدة            . ٢٠١٣العمل به يف عام     
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واللجنـة مـدعوة إىل أن حتـيط    . العمل املعنية مبقـاييس الـتعلم، يف مـا يتعلـق بقيـاس نتـائج الـتعلم           
  .علما هبذا التقرير

  الوثائق    
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير معهـد اإلحـصاءات التـابع ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة                

  )E/CN.3/2013/16(والعلم والثقافة عن إحصاءات التعليم 
  

  إحصاءات العمالة  )ج(  
ــة عــن إحــصاءات العمــل والعمــل        ــة تقريــر منظمــة العمــل الدولي ســيعرض علــى اللجن

ويقــدم . الالئــق، الــذي يلخــص التقــدم احملــرز والتطــورات األخــرية يف جمــال إحــصاءات العمــل 
 الـدعم   التقرير حملة عامة عـن األنـشطة املـضطلع هبـا مـن أجـل تعزيـز تطـوير املنـهجيات وتقـدمي                      

ويـبني التقريـر    . للنظم اإلحصائية الوطنية يف ما يتعلق بإنتـاج إحـصاءات العمـل والعمـل الالئـق               
ويــبني، بــصفة خاصــة،  . أيــضا األنــشطة املقــررة وبرنــامج العمــل يف جمــال إحــصاءات العمالــة   

ــشر خلــرباء إحــصاءات        ــدويل التاســع ع ــؤمتر ال ــال التحــضريية للم ــة األعم ــذي  العمال ــل ال املقب
واللجنة مـدعوة إىل أن حتـيط       . ٢٠١٣أكتوبر  /ه منظمة العمل الدولية يف تشرين األول      تستضيف

  .علما هبذا التقرير
  

  الوثائق    
مذكرة من األمني العام حييـل هبـا تقريـر منظمـة العمـل الدوليـة عـن إحـصاءات العمـل والعمـل                        

  )E/CN.3/2013/17(الالئق 
  

  سجالت األعمال التجارية   )د(  
نة تقرير فريق فيـسبادن املعـين بـسجالت األعمـال التجاريـة، الـذي               سيعرض على اللج    

د تــوّد اللجنــة أن حتــيط علمــا وقــ. يلخــص آخــر الّتطــورات واألنــشطة املقــررة لفريــق فيــسبادن
  .التقرير هبذا
  

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

)E/CN.3/2013/18 (  
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  إحصاءات اخلدمات   )ـه(  
ويقــدم . بإحــصاءات اخلــدمات ســيعرض علــى اللجنــة تقريــر فريــق فــوربرغ املعــين         
قـدم إىل اللجنـة اإلحـصائية       ما أُحرز من تقـدم يف الفريـق منـذ صـدور تقريـره األخـري امل                 التقرير

ويــستخدم فريــق فــوربرغ إطــارا إلعــداد احملتــوى مــن أجــل وضــع أفــضل         . ٢٠١٠ عــام يف
ــا ي  امل ــعار ملـ ــواتج واألسـ ــصاءات النـ ــع إحـ ــات يف مجـ ــن  مارسـ ــد عـ ــاع  ٧٥زيـ ــواع قطـ ــن أنـ  مـ

ــدها يف   اخلــدمات ــع    الــيت جــرى حتدي ــدويل املوحــد جلمي ــصناعي ال ــع للتــصنيف ال التنقــيح الراب
ويقـــدم منتـــوج العمـــل ونواجتـــه امللموســـة يف املوقـــع الـــشبكي للفريـــق . األنـــشطة االقتـــصادية

)http://www.voorburggroup.org( .      ــيت جــرى ــصناعات ال ــصيلية لل ــة تف ــر قائم ــشمل التقري وي
وقــد تنــاول الفريــق يف  . تناوهلــا وعرضــا إلطــار إعــداد احملتــوى تــسترشد بــه اجلهــود املتواصــلة   

ــشاملة يف ورقــات ميكــن االطــالع عليهــا يف املوقــع       الــسنوات األخــرية أيــضا بعــض املــسائل ال
  .قريرواللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما هبذا الت. الشبكي

  
  الوثائق    

ــدمات        ــصاءات اخلـ ــين بإحـ ــوربرغ املعـ ــق فـ ــر فريـ ــا تقريـ ــل هبـ ــام حييـ ــن األمـــني العـ ــذكرة مـ مـ
)E/CN.3/2013/19(  

  
  إحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية   )و(  

سيعرض علـى اللجنـة تقريـر فريـق أوالن بتـار املعـين بإحـصاءات االقتـصادات القائمـة                      
ويقدم التقريـر مـوجزا لوقـائع االجتمـاع األول لفريـق أوالن بتـار ويقـدم        . ةعلى املوارد الطبيعي  

معلومات عن الصالحيات املقترحة لفريق املدينة هذا وبرنامج عمله املقترح وهيكلـه التنظيمـي         
واللجنـة مـدعوة إىل أن حتـيط علمـا     . املقترح، على النحو الذي طلبته اللجنة يف دورهتا األخرية    

  .هبذا التقرير
  

  الوثائق    
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير فريق أوالن بتار املعـين بإحـصاءات االقتـصادات القائمـة              

  )E/CN.3/2013/20(على املوارد الطبيعية 
  

  مؤشرات التنمية   )ز(  
سيعرض على اللجنة تقرير األمني العام عن مؤشرات التنمية املتعلقـة برصـد األهـداف                 

ني التقرير أعمال الفريق املـشترك بـني الوكـاالت واخلـرباء املعـين مبؤشـرات                ويب. اإلمنائية لأللفية 
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اسـتعراض الـدروس املـستفادة      : األهداف اإلمنائية لأللفية وشعبة اإلحصاءات يف اجملاالت التالية       
يف رصد األهداف اإلمنائية لأللفية؛ وحتسني أساليب رصـد التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق األهـداف                   

ــة لأللف ــاء        اإلمنائي ــز بن ــة؛ وتعزي ــة والدولي ــات الوطني ــني جمموعــات البيان ــروق ب ــسوية الف ــة؛ وت ي
ويقدم التقرير أيضا موجزا لعملية إعداد التقارير السنوية املتعلقـة بالتقـدم            . القدرات اإلحصائية 

. احملرز يف حتقيق األهداف، ويقـدم تقييمـا ملـدى تـوافر البيانـات مـن أجـل مؤشـرات األهـداف                     
  .ىل أن حتيط علما هبذا التقريرواللجنة مدعوة إ

  
  الوثائق    

  )E/CN.3/2013/21(تقرير األمني العام عن مؤشرات التنمية لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية 
  

  إحصاءات العلم والتكنولوجيا   )ح(  
سيعرض على اللجنة تقرير مشترك بني معهـد اإلحـصاءات التـابع لليونـسكو ومنظمـة                  

ــة يف امليــ  ــالعلم    التعــاون والتنمي ــبني أعماهلمــا يف جمــال اإلحــصاءات املتعلقــة ب دان االقتــصادي ي
وسيوثق التقرير التطورات األخرية يف جمال قياس العلـم والتكنولوجيـا       . والتكنولوجيا واالبتكار 

واالبتكار، مع التركيز بصفة خاصة علـى اجلهـود الراميـة إىل تنقـيح املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة                    
ير، ودعـم تنفيـذ رمسلـة البحـث والتطـوير يف احلـسابات القوميـة وتطبيـق                  بقياس البحث والتطو  

كمـا سـيربز التقريـر اجلهـود املبذولـة          .  على نطاق عـاملي حبـق      دليل فراسكايت مفاهيم وأساليب   
لتحــسني قابليــة مقارنــة إحــصاءات االبتكــار ألغــراض االستقــصاءات املتــصلة باالبتكــارات يف   

  . مدعوة إىل أن حتيط علما هبذا التقريرواللجنة. جمال األعمال التجارية
  

  الوثائق    
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير معهـد اإلحـصاءات التـابع ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة                
ــم      ــدان االقتـــصادي عـــن إحـــصاءات العلـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــة ومنظمـ والعلـــم والثقافـ

  )E/CN.3/2013/22(والتكنولوجيا واالبتكار 
  

  إحصاءات القطاع غري الرمسي   )ط(  
ويقـدم  . سيعرض على اللجنة تقرير فريق دهلي املعين بإحـصاءات القطـاع غـري الرمسـي                

التقريــر معلومــات مــستكملة عــن األنــشطة واالجتماعــات الــيت جــرت مــؤخرا، ويــبني بإجيــاز    
  .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما هبذا التقرير. خطط فريق دهلي
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  الوثائق    
كرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر فريــق دهلــي املعــين بإحــصاءات القطــاع غــري الرمســي   مــذ

)E/CN.3/2013/23(  
  

  بناء القدرات اإلحصائية   )ي(  
سيكون معروضا على اللجنة تقرير يقدم حملة عامة عن التعاون التقين وخمتلـف أشـكال        

 إىل دعم اجلهود الوطنيـة يف جمـال         أنشطة بناء القدرات اليت تقوم هبا شعبة اإلحصاءات وهتدف        
وسيبني التقرير تنفيـذ الربنـامج العـام للـشعبة حـسب جمـاالت              . بناء القدرة اإلحصائية وتعزيزها   

وعـالوة علـى ذلـك، سـيقدم     . إحصائية حمددة، مبا يف ذلك مؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة   
ات الــيت تتــوىل الــشعبة تنظيمهــا  تفاصــيل عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ املــشاريع املتعــددة الــسنو  

وســيعرض علــى اللجنــة أيــضا تقريــر . وقــد تــوّد اللجنــة أن حتــيط علمــا هبــذا التقريــر. وتنفيــذها
ويــبني . أعدتــه الــشراكة يف جمــال اإلحــصاءات مــن أجــل التنميــة يف القــرن احلــادي والعــشرين   

حـصاءات علـى حنـو      التقرير بإجياز اجلهود الـيت تبـذهلا الـشراكة مـن أجـل تـشجيع اسـتخدام اإل                 
ويربز التقريـر   . أفضل وتنمية القدرات اإلحصائية بوصفها جزءا حموريا من البيئة املواتية للتنمية          

أيضا التقدم احملرز يف تنفيـذ خطـة عمـل بوسـان لإلحـصاءات ويفكـر يف املواضـيع الناشـئة الـيت                   
 “ الــضخمةجمموعــات البيانــات”حيتمــل أن تــؤثر علــى الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة مثــل خطــط 

  .وقد توّد اللجنة أن حتيط علما هبذا التقرير. “جمموعات البيانات املفتوحة” و
  

  الوثائق    
  )E/CN.3/2013/24(تقرير األمني العام عن بناء القدرات اإلحصائية 

مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير الشراكة يف جمال اإلحصاءات من أجل التنمية يف القـرن                 
  )E/CN.3/2013/25(ين عن بناء القدرات اإلحصائية احلادي والعشر

  
  إحصاءات األسعار  )ك(  

سيعرض علـى اللجنـة تقريـر الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات                       
ويقدم هذا التقرير معلومات مستكملة عن التطـورات واألنـشطة الـيت جـرت مـؤخرا                . األسعار

  .للجنة مدعوة إىل أن حتيط علما هبذا التقريروا. ويبني بإجياز خطط الفريق العامل
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  الوثائق    
مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير الفريق العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات            

  )E/CN.3/2012/26(األسعار 
  

  اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة   )ل(  
اإلحــصاءات االقتــصادية ســيعرض علــى اللجنــة تقريــر فريــق أصــدقاء الــرئيس املعــين ب     
ويبني هذا التقرير عملية وضـع املبـادئ التوجيهيـة لإلحـصاءات االقتـصادية املتكاملـة          . املتكاملة

ويتـضمن التقريـر معلومـات عـن إجنـاز مهمـة أصـدقاء الـرئيس                . يف صيغته النهائية وحالة نـشره     
واللجنـة  . قتـصادية إرشادات عمليـة بـشأن النـهج املتكامـل يف اإلحـصاءات اال            املتمثلة يف وضع    

  .مدعوة إىل أن حتيط علما هبذا التقرير
  

  الوثائق    
مذكرة من األمني العام حييل هبـا تقريـر فريـق أصـدقاء الـرئيس املعـين باإلحـصاءات االقتـصادية                     

  )E/CN.3/2013/27(املتكاملة 
  

  التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية   )م(  
ويقـدم  . العـام عـن التـصنيفات اإلحـصائية الدوليـة         سيعرض على اللجنـة تقريـر األمـني           

التقرير معلومات مستكملة عن األعمال املتصلة بوضـع وتنفيـذ التـصنيفات اإلحـصائية الدوليـة                
ويقدم التقرير، بوجه خاص، إىل اللجنـة نتـائج األعمـال املتـصلة بتحـديث               . يف خمتلف اجملاالت  

  .ن حتيط علما هبذا التقريرواللجنة مدعوة إىل أ. التصنيف املركزي للمنتجات
  

  الوثائق    
  )E/CN.3/2013/28(تقرير األمني العام عن التصنيفات االقتصادية واالجتماعية 

  
  تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها   )ن(  

 الرئيـــسية الـــيت توصـــلت إليهـــا ســـيعرض علـــى اللجنـــة تقريـــر يلخـــص االســـتنتاجات  
العــشرين، املعقــودتني علــى   التاســعة عــشرة و تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية يف دورتيهــا     جلنــة

ــوايل ــورك يف  التـــ ــباط٢٧يف نيويـــ ــر / شـــ ــن    ويف ف٢٠١٢فربايـــ ــرة مـــ ــورت يف الفتـــ رانكفـــ
وقد تود اللجنة أن تأخذ بعني االعتبـار، يف مناقـشاهتا الـيت             . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ١٩ إىل ١٧

لــيت أعربــت عنــها جتــري يف إطــار البنــود ذات الــصلة باملوضــوع مــن جــدول األعمــال، اآلراء ا 
  .وقد توّد اللجنة أن حتيط علما هبذا التقرير. اللجنة
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  الوثائق    
  )E/CN.3/2013/29(تقرير األمني العام عن أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية 

  
  املعايري املشتركة املفتوحة لتبادل البيانات والبيانات الفوقية واإلسهام فيها   )س(  

ر املرحلي ملقدمي الرعاية ملبادرة تبادل البيانـات اإلحـصائية          سيعرض على اللجنة التقري     
والبيانات الوصفية عن هذه املبادرة، وهو يلخص التطورات جـدت مـؤخرا واألنـشطة املقـررة                

  .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما هبذا التقرير. للمبادرة
  

  الوثائق    
ــر املرحلــي ملقــدم     ــادل البيانــات   مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا التقري ــادرة تب ــة ملب ي الرعاي

  )E/CN.3/2013/30(اإلحصائية والبيانات الوصفية عن هذه املبادرة 
  

  متابعة مقررات اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي يف جمال السياسات   )ع(  
أُدرج هـــذا البنـــد يف جـــدول أعمـــال اللجنـــة بنـــاء علـــى طلـــب اجمللـــس االقتـــصادي      

 من أجل تشجيع إقامة عالقة أوثق بني عمل اللجنـة وعمـل             ١٩٩٩/٥١ قراره   واالجتماعي يف 
وســتعرض علــى اللجنــة مــذكرة مــن األمــني العــام تتــضمن مقتطفــات مــن القــرارات     . اجمللــس

واملقــررات واالســتنتاجات املتفــق عليهــا الــصادرة عــن اجلمعيــة العامــة واجمللــس وســائر اللجــان  
ويتضمن التقريـر أيـضا وصـفا لإلجـراءات املتخـذة           . إلحصائيةالفنية اليت هلا صلة بعمل اللجنة ا      

  .وقد توّد اللجنة أن حتيط علما هبذا التقرير. حىت اآلن واملقترح اختاذها
  

  الوثائق    
مذكرة من األمني العام عن مقررات اجلمعية العامـة واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي املتعلقـة            

  )E/CN.3/2013/31(ئية بالسياسات واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصا
  

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

  . واألولويات الراهنة
  

  جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة واألربعني للجنة ومواعيد انعقادها   -  ٦  
 من النظـام الـداخلي، سـيعرض علـى اللجنـة مـشروع جـدول األعمـال                 ٩ادة  عمال بامل   

املؤقـت لـدورهتا اخلامــسة واألربعـني، مــشفوع ببيـان للوثـائق املقــرر تقـدميها يف إطــار كـل بنــد        
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ــدادها   ــشريعي إلع ــسند الت ــدورة      . وال ــاد ال ــد انعق ــرح ملواعي ــة مقت ــى اللجن ــا ســيعرض عل . كم
، ســيعرض علــى )١٩٩٩/٥١انظــر قــرار اجمللــس (س وباإلضــافة إىل ذلــك، ووفقــا لطلــب اجمللــ

واللجنــة مــدعّوة إىل . ٢٠١٦-٢٠١٣اللجنــة مــشروع برنــامج عمــل متعــدد الــسنوات للفتــرة 
إقــرار موعــد انعقــاد الــدورة اخلامــسة واألربعــني وجــدول أعماهلــا املؤقــت ووثائقهــا، وكــذلك  

  .برنامج العمل املتعدد السنوات
  

  الوثائق    
امة تتضمن مشروع جدول األعمال املؤقـت للـدورة اخلامـسة واألربعـني             مذكرة من األمانة الع   

  ) E/CN.3/2013/L.2(للجنة 
مذكرة من األمانة العامة عن مشروع برنامج العمل املتعددة السنوات للجنة اإلحصائية للفتـرة              

٢٠١٦-٢٠١٣) E/CN.3/2013/32(  
  

  تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الرابعة واألربعني   -  ٧  
ــد   ــدورهتا ال   ق ــق ب ــر املتعل ــة أن تعتمــد التقري ــود اللجن ــذي ســُيقدم    ت ــة واألربعــني ال رابع

  .اجمللس إىل
  

  الوثائق    
  )___.E/CN.3/2013/L(مشروع تقرير اللجنة عن دورهتا الرابعة واألربعني 

  
  


