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  اللجنة اإلحصائية
  واألربعونامسة اخلالدورة 

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

        إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
  جدول األعمال املؤقت والشروح  

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

  تطبيق املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛  )أ(  
  ؛أساليب عمل اللجنة اإلحصائية  )ب(  
  ا؛وضع مقاييس للتقدم أوسع نطاق: امجاستعراض الرب  )ج(  
  احلسابات القومية؛  )د(  
   االقتصادية؛- البيئية احملاسبة  )هـ(  
  ؛التجارة الدولية والعوملة االقتصاديةإحصاءات   )و(  
  ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية  )ز(  
  برنامج املقارنات الدولية؛  )ح(  
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  إحصاءات اإلعاقة؛  )ط(  
  ؛البيانات الضخمة وحتديث النظم اإلحصائية  )ي(  
  ؛مم املتحدةشعبة اإلحصاءات يف األمنشورات   )ك(  
  تنسيق األنشطة اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة؛  )ل(  
  ؛اليوم العاملي لإلحصاء  )م(  
  ؛تطوير اإلحصاءات اإلقليمية  )ن(  

  :بنود للعلم  - ٤
  اإلحصاءات الدميغرافية؛  )أ(  
  ؛إحصاءات املستوطنات البشرية  )ب(  
  ؛اجلنسانيةحصاءات اإل  )ج(  
  ؛طيهاإحصاءات املخدرات وتعا  )د(  
  ؛إحصاءات اهلجرة الدولية  )هـ(  
  اإلحصاءات الثقافية؛  )و(  
  ؛إلحصاءات الزراعية والريفيةا  )ز(  
  ؛إحصاءات الطاقة  )ح(  
  إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات؛  )ط(  
  إحصاءات السياحة؛  )ي(  
  إحصاءات األسعار؛  )ك(  
  ؛املؤشرات االقتصادية القصرية األجل  )ل(  
  بيئة؛إحصاءات ال  )م(  
  ؛مؤشرات التنمية  )ن(  
  ؛بناء القدرات اإلحصائية  )س(  
  ؛إدماج املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية  )ع(  
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  تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها؛  )ف(  
ــة   )ص(   ــررات امتابع ــاعي    مق ــصادي واالجتم ــس االقت ــة واجملل ــة العام ــة جلمعي املتعلق

  .بالسياسات
  ).بة اإلحصاءات يف األمم املتحدةشع(املسائل الربناجمية   - ٥
  .واألربعني للجنة ومواعيد انعقادهاسادسة جدول األعمال املؤقت للدورة ال  - ٦
  .واألربعنيامسة تقرير اللجنة عن دورهتا اخل  - ٧
  

  الشروح    
  انتخاب أعضاء املكتب  -  ١  

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

  .، من بني ممثلي أعضائها)مكتب اللجنة(رئيسا وثالثة نواب للرئيس ومقررا 
ويـتم ذلـك عـن طريـق انتخـاب          . قـدر اإلمكـان   وتستمر والية أعـضاء املكتـب سـنتني           

دة، مث يعـاد انتخـاب األعـضاء الـذين يظلـون ممـثلني لبلـداهنم يف            أعضاء املكتب لفترة سـنة واحـ      
ــدأ التوزيــع اجلغــرايف    . اللجنــة خــالل الــدورة التاليــة  وينتخــب أعــضاء املكتــب علــى أســاس مب

  .العادل، حيث ينتخب يف املكتب عضو عن كل منطقة ممثلة يف اللجنة
  

  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -  ٢  
رابعـة  ة بنود جـدول األعمـال املؤقـت والوثـائق املتعلقـة هبـا يف دورهتـا ال                 اقترحت اللجن   

واعتمـــدها اجمللـــس  ،)١()٢٠١٣مـــارس / آذار١ -فربايـــر / شـــباط٢٦نيويـــورك، (واألربعـــني 
. وأقر مكتب اللجنة بعدئذ بعـض التغـيريات     . ٢٠١٣/٢٣٥االقتصادي واالجتماعي يف مقرره     

وقـد تـوّد اللجنـة أن تقـّر         . عمـال الـدورة املقتـرح     مـشروع تنظـيم أ    أيضا  ومعروض على اللجنة    
  .واألربعنيامسة جدول أعمال وتنظيم أعمال دورهتا اخل

  

__________ 
، الفـصل األول،    )E/2013/24 (٤حـق رقـم     ، املل ٢٠١٣الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،      انظر    )١(  

 .الفرع باء، مشروع املقرر
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  الوثائق    
  )E/CN.3/2014/1(جدول األعمال املؤقت والشروح 

  )E/CN.3/2014/L.1(تنظيم أعمال الدورة عن مذكرة من األمانة العامة 
  

  بنود للمناقشة واختاذ القرار  -  ٣  
  تطبيق املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية  )أ(  

ــرئيس        ــق أصــدقاء ال ــر فري ــة تقري ــى اللجن ــق  يعــرض عل ــادئ األساســية  املعــين بتطبي املب
ألعمال األوىل للفريق اليت أفـضت إىل اعتمـاد ديباجـة           ويشري التقرير إىل ا   . لإلحصاءات الرمسية 

منقحة للمبادئ األساسية ويتناول بالوصف العملية التالية املفضية إىل إقرار اجمللـس االقتـصادي              
ــادئ األساســية يف متــوز   ــه /واالجتمــاعي للمب ــسنوية   ٢٠١٣يولي ــذكرى ال  عقــب االحتفــال بال

يـر أيـضا املـشاورات الـيت أجراهـا الفريـق تنفيـذا              ويتنـاول التقر  . العشرين العتمـاد هـذه املبـادئ      
وتـشمل  . ٢٠١٣مـارس   /للمهام الـيت أسـندهتا إليـه اللجنـة يف دورهتـا األخـرية املعقـودة يف آذار                 

وتقدم مـشاريع املبـادئ التوجيهيـة       . هذه املهام صياغة مبادئ توجيهية بشأن سبل تعزيز التنفيذ        
واللجنـة مـدعوة إىل التعليـق       . معلومـات أساسـية   اليت أعـدها الفريـق إىل اللجنـة بوصـفها وثيقـة             
 .على التقرير وعلى وثيقة املعلومات األساسية

  
  الوثائق    

تطبيـق املبـادئ األساسـية    املعـين ب  أصـدقاء الـرئيس     تقريـر فريـق     مذكرة من األمني العام حييل هبـا        
  )E/CN.3/2014/2(لإلحصاءات الرمسية 

  
  أساليب عمل اللجنة اإلحصائية  )ب (  

وإلجـراء  . سيعرض على اللجنة تقرير مكتـب اللجنـة عـن استعراضـه ألسـاليب العمـل                 
االستعراض، عقد املكتب مـشاورة عامليـة وأخـذ يف االعتبـار مـصادر أخـرى، مـن قبيـل عمليـة                    

ة أجرهتـا إدارة شـؤون      اإلصالح اجلاري للمجلس االقتـصادي واالجتمـاعي ودراسـة استقـصائي          
ويتنــاول التقريــر تبــسيط  . اجلمعيــة العامــة واملــؤمترات عقــب الــدورة الرابعــة واألربعــني للجنــة   

جدول األعمال، مبا يف ذلك املـضمون والبنيـة وتنظـيم الوقـت؛ واقتراحـات بـشأن سـبل تعزيـز          
الجتمـاعي  دور املكتب؛ واقتراحات بشأن سبل تعزيز عالقة اللجنـة مـع اجمللـس االقتـصادي وا               

كما يعرض التقرير القرارات األولية اليت اختذها املكتب من أجل حتـسني            . وسائر اللجان الفنية  
ــة   ــدورة احلالي ــر وإىل البــت يف    . أســاليب العمــل يف ال ــى التقري ــق عل ــدعوة إىل التعلي ــة م واللجن

  .التغيريات املناسبة اليت ينبغي إدخاهلا على أساليب عملها
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  الوثائق    
  )E/CN.3/2014/3(املكتب عن أساليب عمل اللجنة مني العام حييل هبا تقرير مذكرة من األ

  
  وضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقا: امجاستعراض الرب  )ج (  

. قـاييس للتقـدم أوسـع نطاقـاً       للربامج خبصوص وضع م   استعراض  سيعرض على اللجنة      
ويتـضمن  . قاييس للتقدم أوسع نطاقـا من إعداد فريق أصدقاء الرئيس املعين بوضع موهو تقرير  

التقرير ووثيقة معلومـات أساسـية أرفقـت بـه تقييمـا للممارسـات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة                    
ويتناول التقرير آفـاق إجيـاد جمموعـة مـن     . قاييس للتقدم أوسع نطاقاالراهنة فيما يتعلق بوضع م   

م تكــون حمكمــة مــن الناحيــة الفنيــة ومتفقــا عليهــا علــى الــصعيد العــاملي، وســبل  مقــاييس التقــد
وعالوة علـى ذلـك، يتنـاول التقريـر قيـاس ورصـد أهـداف خطـة                 . املضي قدما حنو حتقيق ذلك    

 من خالل استعراض املقترحات احلالية لوضـع إطـار للتنميـة ملـا بعـد                ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     
ىل اعتماد هنـج متكامـل وحمكـم فنيـا للقيـاس، وحتديـد العناصـر                ، وتوضيح احلاجة إ   ٢٠١٥عام  

ويتضمن فرع مستقل رسائل رئيسية موجهة ملقـرري        . البالغة األمهية لتنفيذ إطار جديد للرصد     
 يف املناقـشة والعمليـات      اإلحـصائيني الـرمسيني   السياسات، ومقترحـات تـدعو إىل زيـادة إشـراك           

، ومقترحـات لتنفيـذ برنـامج العمـل      ٢٠١٥بعـد عـام     اجلارية يف سـبيل وضـع خطـة للتنميـة ملـا             
  .قاييس للتقدم أوسع نطاقااملتعلق بوضع م

واللجنة مـدعوة إىل إبـداء رأيهـا بـشأن املعلومـات الـواردة يف التقريـر، وخاصـة بـشأن                       
ــادة املــشاركة يف      ــة إىل زي الرســائل الرئيــسية املوجهــة ملقــرري الــسياسات، واملقترحــات الداعي

، وبرنـامج العمـل     ٢٠١٥ليات اجلارية يف سبيل وضع خطة للتنميـة ملـا بعـد عـام               املناقشة والعم 
  .املقترح من فريق أصدقاء الرئيس

  
  الوثائق    

قـاييس للتقــدم  املعــين بوضـع م  فريـق أصـدقاء الـرئيس   مـذكرة مـن األمـني العــام حييـل هبـا تقريــر      
  )E/CN.3/2014/4 (أوسع نطاقاً

  
  احلسابات القومية  )د (  

سـيعرض علــى اللجنــة تقريــر الفريــق العامـل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات     
نظـام احلـسابات القوميـة      االنتقـال إىل    ويتضمن التقرير معلومات عن التقـدم احملـرز يف          . القومية

مقترحات زيادة التنسيق واملـوارد     ، مع التركيز حتديدا على      )٢٠٠٨نظام عام    ()٢(٢٠٠٨لعام  
__________ 

 .A.08.XVII.29منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢(  
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ونتــائج ويــصف التقريــر أعمــال . الداعمــةاالقتــصادية واإلحــصاءات  ٢٠٠٨لتنفيــذ نظــام عــام 
ــة      ــين باحلــسابات القومي ــشاري املع ــق اخلــرباء االست ــاع فري ــستكملة    اجتم ــات م ــدم معلوم ويق

نـة مـدعوة    واللج. ٢٠٠٨عـام   لمنشورات الداعمة لتنفيذ نظـام      خبصوص وضع الصيغ النهائية ل    
  .وتقدمي توجيهاهتا بشأن عناصر برنامج عمل الفريق العاملإىل إبداء رأيها 

  
  الوثائق    

الفريق العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات            مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير        
  )E/CN.3/2014/5 (القومية

  
  االقتصادية- احملاسبة البيئية   )هـ (  

تنـاول  وي . االقتـصادية -سيعرض على اللجنة تقرير جلنة اخلرباء املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة       
، مـع   االقتـصادية  -نظام احملاسبة البيئية     املعنية ب  التقرير التقّدم احملرز يف برنامج عمل جلنة اخلرباء       

 -تنفيــذ اإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة بة خــاص علــى األنــشطة املتعلقــوجــه التركيــز ب
تنفيـذ اإلطـار   ويتناول التقرير بتفصيل األنشطة والنواتج احملرزة دعما ل . ٢٠١٢ لعام   االقتصادية

ويـوجز  .  والعملية املتبعة للنهوض بربنامج البحـوث       االقتصادية –املركزي لنظام احملاسبة البيئية     
ــر التقــدم احملــرز يف وضــع   ــامج البحــوث    التقري ــار والنــهوض بربن ــامج عمــل إلجــراء االختب  برن

  االقتـــصادية-نظـــام احملاســـبة البيئيـــة  وفقـــا لاحملاســـبة التجريبيـــة للـــنظم اإليكولوجيـــةإطـــار  يف
ــام ــة ب     . ٢٠١٢ لع ــة اخلــرباء املعني ــشورات جلن ــة من ــدم معلومــات مــستكملة عــن حال نظــام ويق

أحــرز مــن تقــدم يف صــياغة املبــادئ التوجيهيــة كمــا يعــرض مــا . االقتــصادية -احملاســبة البيئيــة 
واللجنــة مــدعوة إىل إبــداء رأيهــا يف التقــدم  . تجميــع اإلحــصاءات واحلــسابات املتعلقــة بامليــاه ل

  .احملرز يف عمل جلنة اخلرباء
  

  الوثائق    
ــر     ــة ب مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقري ــة اخلــرباء املعني ــة جلن  االقتــصادية -احملاســبة البيئي

)E/CN.3/2014/6(  
  

  التجارة الدولية والعوملة االقتصاديةإحصاءات   )و (  
والعوملـة   يعرض على اللجنة تقرير فريق أصدقاء الرئيس املعـين بقيـاس التجـارة الدوليـة                

جنــة وكلــف مبهمــة إعــداد وقــد أنــشئ الفريــق خــالل الــدورة الرابعــة واألربعــني لل. االقتــصادية
ــة مفــاهيم بــشأن نطــاق إطــار قيــاس    ــةورق ، وهيكــل هــذا والعوملــة االقتــصادية التجــارة الدولي

ويعــرض التقريــر األســاس املنطقــي والعناصــر  . اإلطــار، وبــشأن تنــسيق العمــل يف هــذا الــصدد 
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داء رأيهـا   واللجنة مدعوة إىل إب   . الرئيسية إلطار القياس ويقدم اقتراحا بشأن طريق املضي قدما        
  .يف االقتراح املعروض يف الفقرة األخرية من التقرير

  
  الوثائق    

 فريـق أصـدقاء الـرئيس املعـين بقيـاس التجـارة الدوليـة            مذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر              
  )E/CN.3/2014/7 (والعوملة االقتصادية

  
  وجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنميةتكنول  )ز (  

شراكة املعنيــة بقيــاس اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات ر الــيعرض علــى اللجنــة تقريــســ  
ويعرض التقرير حملة عامة عـن األعمـال الـيت أجنزهتـا الـشراكة يف               . واالتصاالت ألغراض التنمية  

تكنولوجيــا  ؤشــرات  ملساســية  األقائمــة  اآلونــة األخــرية، مبــا يف ذلــك إجــراء تنقيحــات يف ال     
ليـل قيـاس إمكانيـة حـصول األسـر املعيـشية واألفـراد علـى                د”املعلومات واالتصاالت، وتنقيح    

 الذي وضعه االحتاد الدويل لالتـصاالت،       “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامهم هلا    
علومـــات تكنولوجيـــا املمـــدى االســـتفادة مـــن والقيـــام بأعمـــال جديـــدة فيمـــا يتعلـــق بقيـــاس  

وخبــصوص قيــاس النفايــات اإللكترونيــة، وإجــراء يف ضــوء االعتبــارات اجلنــسانية واالتــصاالت 
ويلقـي التقريـر    . القمة العامليـة جملتمـع املعلومـات      الرصد النهائي للتقدم احملرز حنو حتقيق أهداف        

الـــضوء علـــى التحـــديات الـــيت تواجههـــا املكاتـــب اإلحـــصائية يف حتـــسني جـــودة إحـــصاءات   
منتجــي  وزيــادة توافرهــا، مبــا يف ذلــك تعــدد وتزايــد عــدد  جيــا املعلومــات واالتــصاالتتكنولو

جـودة  ويقدم التقرير توصيات لتحـسني    . البيانات، ويتناول دور التنسيق الوطين يف هذا الصدد       
واللجنــة مــدعوة إىل .  الرمسيــة وزيــادة توافرهــاتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالتإحــصاءات 

، وإىل التعليـق عليـه؛   تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت     رز يف إحـصاءات     استعراض التقدم احمل  
إمكانيـة حـصول األسـر املعيـشية        ؤشـرات   كما أهنا مدعوة إىل إقرار القائمة األساسية املنقحـة مل         

واألفــراد علــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت واســتخدامهم هلــا؛ وإىل اســتعراض وإقــرار   
 وإىل اإلعراب عـن     ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  إحصاءات    التوصيات املقترحة لتحسني  

املعنيـة بقيـاس اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت            دعمها للعمـل املتواصـل للـشراكة        
  .ألغراض التنمية

  
  الوثائق    

املعنيـة بقيـاس اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات        الـشراكة    مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير      
  )E/CN.3/2014/8(التصاالت ألغراض التنمية وا
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  برنامج املقارنات الدولية  )ح(  
 ، التقريـر وجزويـ . يعرض على اللجنة تقرير البنك الدويل عن برنامج املقارنات الدولية    

 حالـة تنفيـذ   ،ج املقارنـات الدوليـة  الذي أعـده البنـك الـدويل نيابـة عـن اجمللـس التنفيـذي لربنـام               
 برنـامج املقارنـات الدوليـة     حـساب تقـديرات     التقريـر   يتنـاول    و . من الربنامج  ٢٠١١جولة عام   

ــة احلــساب واســتعراض  احلوكمــة  األنــشطة املــضطلع هبــا يف جمــال ؛ و٢٠١١لعــام  لــدعم عملي
املرتبطـة بـذلك؛ وسياسـة     النتائج األولية؛ ومواعيد نشر النتائج النهائية واستراتيجية االتصاالت         

وقـد  .  مـن الربنـامج  ٢٠١١جولة عام ؛ وخطط تقييم  القوة الشرائية  تتعادالتنقيح إحصاءات   
تود اللجنة أن تستعرض التقدم احملرز فيما يتعلق بنشر النتـائج النهائيـة، وهلـا أن تنظـر يف إنـشاء        

  .ربنامج من ال٢٠١١فريق ألصدقاء الرئيس إلجراء تقييم جولة عام 
  

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

)E/CN.3/2014/9(  
  

 إحصاءات اإلعاقة  )ط(  

إحـصاءات  عن األنـشطة اجلاريـة واملقـررة لتحـسني جـودة            سيعرض على اللجنة تقرير       
 إىل  إحـصاءات اإلعاقـة    ومدى توافرها وقابليتها للمقارنة، أعده فريق واشـنطن املعـين ب           ،اإلعاقة

ويتنـاول التقريـر    . ومنظمـة الـصحة العامليـة     ) اليونيـسيف (جانب منظمة األمم املتحـدة للطفولـة        
ــا يف           ــة لطرحه ــن اإلعاق ــئلة ع ــة أس ــار وجاه ــداد واختب ــق بإع ــا يتعل ــنطن فيم ــق واش ــل فري عم

اءات، والعمل املشترك بـني فريـق واشـنطن واليونيـسيف خبـصوص إعـداد               التعدادات واالستقص 
واختبــار وجاهــة جمموعــات مــن األســئلة تركــز علــى األداء عنــد األطفــال وعلــى احلــواجز الــيت 
حتول دون مشاركتهم الكاملة يف التعلـيم، وإعـداد دراسـة استقـصائية منوذجيـة لإلعاقـة بقيـادة                   

وة إىل إبداء رأيها يف ما هو جار وما هو مقرر مـن أعمـال         واللجنة مدع . منظمة الصحة العاملية  
ويـسعى فريـق واشـنطن      . خبصوص هذه املشاريع وحتديد جماالت رئيسية أخرى يتعني معاجلتها        

 .أيضا إىل احلصول على موافقة اللجنة على خطة عمله
  

  الوثائق    
ــر       ــا تقريـ ــل هبـ ــام حييـ ــني العـ ــن األمـ ــذكرة مـ ــين ب  مـ ــنطن املعـ ــق واشـ ــصاءات فريـ ــة إحـ اإلعاقـ

)E/CN.3/2014/10(  
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  البيانات الضخمة وحتديث النظم اإلحصائية  )ي(  
ــن          ــام ع ــر األمــني الع ــة تقري ــى اللجن ــنظم    ســيعرض عل ــضخمة وحتــديث ال ــات ال البيان

اإلحـصاءات  ا دوائـر    ويقدم التقريـر حملـة عامـة عـن األنـشطة الـيت قامـت هبـا مـؤخر                  . اإلحصائية
ألغراض اإلحصاءات الرمسيـة    البيانات الضخمة    ويعرض نتائج التقييم العاملي الستخدام       الرمسية

ويعـرض التقريـر طريقـا للمـضي قـدما بإنـشاء            . ٢٠١٣الذي أجرته شعبة اإلحصاءات يف عـام        
ع علــى فريــق عامــل علــى الــصعيد العــاملي يــستند علــى املبــادرات اإلقليميــة القائمــة يف اإلطــال   

وسريتكز الفريق العامل على شراكة دوليـة السـتخدام         . املستجدات املنهجية والفرص التدريبية   
واللجنـة مـدعوة    . ٢٠١٥البيانات الضخمة يف البلدان النامية ولدعم خطة التنمية ملـا بعـد عـام               

 .إىل إبداء رأيها يف املقترحات الواردة يف الفرع األخري من التقرير
  

  الوثائق    
  )E/CN.3/2014/11(البيانات الضخمة وحتديث النظم اإلحصائية األمني العام عن ر تقري

  
  شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدةمنشورات   )ك( 

 يقـدم حملـة   شـعبة اإلحـصاءات  سيعرض على اللجنة تقرير لألمني العـام عـن منـشورات        
احلوليـات وغريهـا مـن    : نامج منشورات الشعبة وإعداد ونشر فئتيها من املنشوراتعامة عن بر  

 البـصمة الكربونيـة   وإضافة إىل ضرورة اإلسهام يف احلد مـن         . اخلالصات، واملنشورات املنهجية  
ــررات         ــال ملق ــة يف إطــار االمتث ــسخ املطبوع ــاوين والن ــدد العن ــيض ع ــم املتحــدة وختف ــة لألم جلن

بة اآلن حتديات من قبيـل قلـة املـوارد املتـوفرة وارتفـاع تكـاليف إعـداد                  ، تواجه الشع  السياسات
املنشورات، واحلقائق اجلديدة اليت تـشمل ضـرورة مواكبـة التطـور يف جمـال التكنولوجيـا الرقميـة                   

ــات    ــضليات مــستخدمي البيان ــتغريات يف عــادات وأف ــدة يف    . وال ــشعبة تنظــر بعــني ناق ــدأت ال وب
 والترمجة والتوزيع، وتدعو اللجنة إىل عرض مـشورهتا لتبيـان إىل أي     ممارساهتا يف جماالت الطباعة   

  .مدى يتعني النظر يف إجراء تغيريات يف الربنامج احلايل للمنشورات واملمارسات املتعلقة هبا
  

  الوثائق    
  )E/CN.3/2014/12 (شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدةاألمني العام عن منشورات تقرير 

  
  تنسيق األنشطة اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة   )ل(  

ــر     ــة تقري ــرئيسفريــق مقــدم مــن هنــائي ســيعرض علــى اللجن تنــسيق  املعــين بأصــدقاء ال
. يتنــاول التقريــر أنــشطة الفريــق ومناقــشاته و. األنــشطة اإلحــصائية يف منظومــة األمــم املتحــدة 

صيل ملختلـف جوانـب التنـسيق ويقـدم توصـيات لتحـسني التنـسيق داخـل منظومـة           ويتطرق بتف 
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وهنــاك وثيقــة معلومــات أساســية أرفقــت بــه تتنــاول الوحــدات اإلحــصائية يف  . األمــم املتحــدة
ومثــة وثيقــة معلومــات أساســية ثانيــة أعــدهتا . منظومــة األمــم املتحــدة وبرنــامج عمــل كــل منــها

مع البيانات وتبادهلا ونشرها على حنو فعال علـى الـصعيد           املكسيك بشأن رؤية طويلة األمد جل     
واللجنة مـدعوة إىل أن تبـدي رأيهـا يف مقترحـات حتـسني تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية               . العاملي

  .داخل منظومة األمم املتحدة واجملاالت ذات األولوية اليت ميكن فيها حتسني التنسيق
  

  الوثائق    
تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية     املعين ب أصدقاء الرئيس   فريق  تقرير  مذكرة من األمني العام حييل هبا       

  )E/CN.3/2014/13(يف منظومة األمم املتحدة 
  

 اليوم العاملي لإلحصاء  )م(  

ــوم عــاملي لإلحــصاء يف     ــأول ي ــوبر / تــشرين األول٢٠عقــب االحتفــال ب ، ٢٠١٠أكت
ويعـرض  .  أن حيتفل بـاليوم العـاملي لإلحـصاء كـل مخـس سـنوات      ٢٠١٢نة يف عام   قررت اللج 

ــاملي لإلحـــصاء       ــوم العـ ــيم اليـ ــام الـــذي يتـــضمن مقتـــرح تنظـ ــر األمـــني العـ ــة تقريـ علـــى اللجنـ
وتــستند التوصــيات الــواردة يف التقريــر إىل عمليــة تــشاور عامليــة متــت يف أواخــر  . ٢٠١٥ لعــام
  .٢٠١٣ عام

 وإىل  ٢٠١٥ماد موعد وموضوع لليوم العـاملي لإلحـصاء لعـام           واللجنة مدعوة إىل اعت     
أن تطلب إىل شـعبة اإلحـصاءات والوكـاالت الدوليـة دعـم األنـشطة الـيت تـنظم علـى الـصعيد                       

  .الوطين أو اإلقليمي أو العاملي احتفاال هبذا اليوم والترويج هلا
 لتعـيني اليـوم     ويتضمن التقرير أيضا مشروع قرار، معروض على نظـر اجلمعيـة العامـة،              

  . حسبما تقرره اللجنة يف دورهتا احلالية٢٠١٥العاملي لإلحصاء لعام 
  

  الوثائق    
  )E/CN.3/2014/14( اليوم العاملي لإلحصاءعن األمني العام تقرير 

  
  تطوير اإلحصاءات اإلقليمية  )ن( 

ــة     ــى اللجنــ ــيعرض علــ ــر تقرســ ــيا   يــ ــة آلســ ــصادية واالجتماعيــ ــة االقتــ ــه اللجنــ أعدتــ
  .اهلادئ واحمليط

ويتناول التقرير، من منظور إقليمي، دور اإلحـصاءات يف سـياق صـياغة خطـة التنميـة                   
ويتنـاول االحتياجـات املتوقعـة مـن البيانـات الالزمـة إلحـراز التقـدم حنـو                  . ٢٠١٥ملا بعـد عـام      
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 ورصـد هـذا التقـدم، والفـرص الـيت سـيتيحها ذلـك        ٢٠١٥حتقيق أهداف التنميـة ملـا بعـد عـام           
ويبحـث التقريـر دور التعـاون       . لنظم اإلحـصاءات الوطنيـة والتحـديات الـيت سـيطرحها أمامهـا            

، ويعــرض مثــال ٢٠١٥اإلقليمـي والنــهج اإلقليميــة لــصياغة وتنفيــذ خطــة التنميـة ملــا بعــد عــام   
يف الـسنوات األخـرية لتعزيـز األطـر     كمـا يعـرض اجلهـود املبذولـة     . منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ    

احلكومية الدوليـة اإلقليميـة والتعـاون يف جمـال تطـوير اإلحـصاءات، ويعـرض أمثلـة مـن الـدول                      
  .األعضاء يف اللجنة اليت تضطلع بدور ريادي يف املناقشات العاملية

ويدعو التقرير إىل إدراج تطـوير اإلحـصاءات باعتبـاره هـدفا يف خطـة التنميـة ملـا بعـد                       
 ويعــرض عناصـــر إطــار لتحقيـــق اهلــدف املتعلـــق بتطــوير اإلحـــصاءات ملــا بعـــد      ٢٠١٥ام عــ 
  .٢٠١٥ عام

وقد تود اللجنة التعليق علـى الـدعوة إىل إدراج تطـوير اإلحـصاءات باعتبـاره هـدفا يف            
 والنظر يف ما يرتبط بذلك مـن آثـار علـى تطـوير اإلحـصاءات               ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام      
وقــد تــود اللجنــة أيــضا إســداء املــشورة بــشأن دور التعــاون اإلقليمــي   . وأوســاط اإلحــصاءات

  .والنهج اإلقليمية يف هذا الصدد
  

  الوثائق    
اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ            مذكرة من األمني العام حييل هبـا تقريـر          

 ا واحملـيط اهلـادئ    منظورات من منطقة آسي   : ٢٠١٥عن اإلحصاءات وخطة التنمية ملا بعد عام        
)E/CN.3/2014/15(  
  

  بنود للِعلم  -  ٤  
  اإلحصاءات الدميغرافية  )أ(  

ويقـدم التقريـر   . سيعرض على اللجنة تقريـر األمـني العـام عـن اإلحـصاءات الدميغرافيـة          
.  لتعــدادات الــسكان واملــساكن٢٠١٠ام معلومــات عــن التقــدم احملــرز يف الربنــامج العــاملي لعــ 

ويتناول أيضا أول اجتماع لفريق اخلرباء بشأن مبادئ املراجعـة والتوصـيات املتعلقـة بتعـدادات                
ــة التعــدادات لعــام    ــسكان واملــساكن جلول ــزمين   ٢٠٢٠ال  واســتنتاجاته، إىل جانــب اجلــدول ال

مبـــادئ  لل٣التنقـــيح فر ويقـــدم التقريـــر أيـــضا معلومـــات عـــن تـــوا  . إلجنـــاز النـــواتج املتوقعـــة 
ــة      ــام لإلحــصاءات احليوي ــشاء نظ ــن أجــل إن ــدعوة إىل أن حتــيط   . )٣(والتوصــيات م ــة م واللجن

  .بالتقرير علما
__________ 

 .A.13.XVII.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٣(  
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  الوثائق    
  )E/CN.3/2014/16(تقرير األمني العام عن اإلحصاءات الدميغرافية 

  
  طنات البشريةإحصاءات املستو  )ب(  

برنـامج األمـم املتحـدة      مذكرة األمـني العـام الـيت حييـل هبـا تقريـر              عرض على اللجنة    تس  
ويف . إحـــصاءات املـــستوطنات البـــشريةعـــن ) موئـــل األمـــم املتحـــدة (للمـــستوطنات البـــشرية

سـكان األحيـاء     بتحـسني حيـاة      إعـالن األمـم املتحـدة لأللفيـة       ، التزم قادة العامل يف      ٢٠٠٠ عام
 مـن أمهيـة، فإنـه مل يكـن يقـاس علـى الـصعيد العـاملي                  ضمان احليـازة  ورغم ما يكتسيه    . ةالفقري

وعلــى مــدى الــسنوات اخلمــس املاضــية، أحــرز موئــل   . نظــرا النعــدام بيانــات قابلــة للمقارنــة  
ــم ــتنادا إىل    األمـ ــازة اسـ ــمان احليـ ــدما يف رصـــد ضـ ــدة تقـ ــشيةاتاستقـــصاءاملتحـ ــر املعيـ   األسـ

ويصف التقرير منهجية العمـل جلمـع البيانـات بـشأن ضـمان             . داريةوالتعدادات واملعلومات اإل  
فريـق  ويتلقى موئل األمم املتحدة منحة مـن        . احليازة ويوصي النظم اإلحصائية الوطنية باتباعها     

 من أجل بناء القـدرات يف البلـدان ويف املـدن، وجيـري              األمم املتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق    
دراســات  مدينــة حــول العــامل مــن خــالل ال    ٢٥الطريقــة يف تنفيــذ مالحظــات باتبــاع هــذه    

  .االستقصائية عن الفوارق يف املناطق احلضرية
  

  الوثائق    
 إحصاءات املستوطنات البـشرية   عن  األمم املتحدة   وئل  مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير م       

)E/CN.3/2014/17(  
  

  اجلنسانيةحصاءات اإل  )ج( 
وهــو يــوجز . األمــني العــام عــن اإلحــصاءات اجلنــسانية  ســيعرض علــى اللجنــة تقريــر    

ــق اخلــرباء املــشترك بــني   األنــشطة الــيت اضــطلع هبــا مــؤخرا كــل مــن شــعبة اإلحــصاءات      وفري
ة، الوكاالت املعين باإلحصاءات اجلنسانية حتـت رعايـة الربنـامج العـاملي لإلحـصاءات اجلنـساني               

مبـادرة  وتنفيـذ   علـى شـبكة اإلنترنـت    ملؤشـرات اجلنـسانية  مـن ا جمموعـة دنيـا   نـشر  واليت مشلت 
 أيــضا معلومــات عــن نتــائج ويقــدم التقريــر . األدلــة والبيانــات املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني  

اجلهود املبذولـة يف جمـال بنـاء القـدرات لتعزيـز بـرامج اإلحـصاءات اجلنـسانية يف البلـدان وعـن                       
 .لفريق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية              ظيم االجتماع السابع    تن

  .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما بالتقرير
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  الوثائق    
  )E/CN.3/2014/18(تقرير األمني العام عن اإلحصاءات اجلنسانية 

  
  صاءات املخدرات وتعاطيهاإح  )د(  

عن حتسني جـودة إحـصاءات املخـدرات وزيـادة توافرهـا،            سيعرض على اللجنة تقرير       
ــة   أعــده  ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــة    مكتــب األم ــصحة العاملي إىل جانــب منظمــة ال

ورويب املركـز األ  و جلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعـاطي املخـدرات        و منظمة اجلمارك العاملية  و
ــغ     ــة التب ــاملي ملراقب ــا؛ والنظــام الع ــيت   . لرصــد املخــدرات وإدماهن ــر التحــديات ال ويعــرض التقري

تواجهها البلدان واملنظمات الدولية واإلقليمية يف الوقـت الـراهن يف مجـع وتقـدمي البيانـات عـن           
 ويقترح جمموعة مـن اإلجـراءات لزيـادة       . الكميات املعروضة من املخدرات وتعاطي املخدرات     

. توافر إحصاءات املخدرات وحتسني جودهتا على كل من الصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل              
  .واللجنة مدعوة إىل أن حتيل علما بالتقرير

  
  الوثائق    

عـن   مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة           تقريـر   مذكرة من األمني العام حييل هبـا        
  )E/CN.3/2014/19(توافرها حتسني جودهتا وزيادة : إحصاءات املخدرات

  
  إحصاءات اهلجرة الدولية  )ـه(  

ويتــضمن . إحــصاءات اهلجــرة الدوليــةاألمــني العــام عــن ســيعرض علــى اللجنــة تقريــر   
التقريـــر معلومـــات عـــن املناقـــشات الـــيت جـــرت مـــؤخرا بـــشأن اهلجـــرة الدوليـــة والتنميـــة يف   

 مـن أجـل إملـام أفـضل         إحصاءات اهلجرة الدولية  املتحدة، اليت تدعو باستمرار إىل حتسني        ألمما
ويتطـرق التقريـر إلحـصاءات اهلجـرة املتـوافرة، الـيت تعتمـد علـى جمموعـة                  . بتعقد هذه الظاهرة  

ويعـرض التقريـر    . متنوعة من مصادر البيانات اليت هلا حـسناهتا وسـيئاهتا كمـصادر للمعلومـات             
شـعبة   لـشعبة اإلحـصاءات و     إحـصاءات اهلجـرة الدوليـة     ل اجلارية واملقـررة ذات الـصلة ب       األعما

ــم املتحــدة  ــسكان يف األم ــداد      ال ــاملي ألع ــدير الع ــات وإعــداد التق ــشطة مجــع البيان ــشمل أن ، وت
 .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما بالتقرير. املهاجرين

  
  الوثائق    

  )E/CN.3/2014/20(لدولية إحصاءات اهلجرة اعن األمني العام تقرير 
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  اإلحصاءات الثقافية  )و(  
نظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم          التابع مل  إلحصاءامعهد  سيعرض على اللجنة تقرير       
ا جـد   ويقـدم التقريـر معلومـات مـستكملة عمـ         . اإلحـصاءات الثقافيـة   عـن   ) اليونسكو (والثقافة

ويقدم بوجـه خـاص معلومـات عـن التقـدم احملـرز             .  الدولية اإلحصاءات الثقافية مؤخرا يف جمال    
لعمــل يف جمــال الثقافــة العامليــة اجلديــدة املقترحــة عــن استقــصائية االدراســة يف العمــل املتعلــق بال

إطـار  ويقدم التقريـر أيـضا معلومـات عـن تنفيـذ            . وحييط علما بالتقدم احملرز على صعيد التنفيذ      
 علـى الـصعيد العـاملي مـع إيـالء االهتمـام حتديـدا               ٢٠٠٩ لعـام    اليونسكو لإلحـصاءات الثقافيـة    

ــسكو      ــشأن إطــار اليون ــشورة ب ــات املن ــسلة الكتيب ــصادرة يف سل ــشورات ال ــة . آلخــر املن واللجن
 .مدعوة إىل أن حتيط علما بالتقرير

  
  الوثائق    

  )E/CN.3/2014/21(اإلحصاءات الثقافية ن اليونسكو عمذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير 
  

  إلحصاءات الزراعية والريفيةا  )ز(  
ــة        ــة العاملي ــة التوجيهي ــر اللجن ــة تقري ــى اللجن ــذ   عــن ســيعرض عل ــدم احملــرز يف تنفي التق

ــة والريفيـــ   ــتراتيجية العامليـــة لتحـــسني اإلحـــصاءات الزراعيـ ويقـــدم التقريـــر معلومـــات  . ةاالسـ
، ويلقي الضوء على التقدم احملرز يف ترتيبـات الـشراكة   االستراتيجية العامليةمستكملة عن تنفيذ   

ربنــامج علــى الــصعيد اإلقليمــي، وعلــى األنــشطة اجلاريــة لبنــاء القــدرات، والنتــائج األوىل ل        
ويتنــاول . املاليــة اإلضــافيةالبحــوث احملــدد اهلــدف، والتطــورات األخــرية يف جمــال تعبئــة املــوارد 

ــة مــدعوة إىل . ٢٠١٤أيــضا التوجهــات الرئيــسية الــيت ســتتبع لتنفيــذ الربنــامج يف عــام     واللجن
  .حتيط علما بالتقرير أن

  
  الوثائق    

التقـدم احملـرز يف تنفيـذ      عـن    مذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر اللجنـة التوجيهيـة العامليـة                  
  )E/CN.3/2014/22(ني اإلحصاءات الزراعية والريفية االستراتيجية العاملية لتحس

  
  إحصاءات الطاقة  )ح(  

ويتـضمن التقريـر    . فريـق أوسـلو املعـين بإحـصاءات الطاقـة         سيعرض على اللجنة تقريـر        
 مبــا يف ذلــك إعــداد ،٢٠١٣ إىل عــام ٢٠١١وصـفا لألنــشطة املــضطلع هبــا يف الفتــرة مــن عــام  
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وخطـة العمـل   ) إحـصاءات الطاقـة   جمّمعـي دليـل  (التوجيهات املتعلقة بتجميع إحصاءات الطاقة  
  .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما بالتقرير. املقبلة للفريق اليت تتضمن أنشطته يف املستقبل

  
  الوثائق    

 اءات الطاقــــةفريــــق أوســــلو املعــــين بإحــــص مــــذكرة مــــن األمــــني العــــام حييــــل هبــــا تقريــــر   
)E/CN.3/2014/23(  

  
  إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات  )ط(  

 إحـصاءات التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات      األمني العـام عـن      سيعرض على اللجنة تقرير       
دليـل إحـصاءات   أجـل  مـن   بيانـات   الدليـل جمّمعـي     ووثيقة معلومـات أساسـية تتـضمن مـشروع          

 ويتناول التقرير بالوصف عمليـة وضـع دليـل جممعـي            .)٤(٢٠١٠،  التجارة الدولية يف اخلدمات   
كما يعرض األعمـال الـيت أجنزهتـا        . البيانات مبشاركة قطرية كبرية ويقدم حملة عامة عن حمتوياته        

إىل أن حتـيط علمـا      واللجنة مدعوة   . إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات    فرقة العمل املعنية ب   
  .لكي تستخدمه الدول األعضاءبيانات الدليل جمّمعي بالتقرير ومن مث إقرار 

  
  الوثائق    

  )E/CN.3/2014/24(إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات عن األمني العام تقرير 
  

  إحصاءات السياحة  )ي(  
 ووثيقـة معلومـات أساسـية تتـضمن     ى اللجنة تقرير منظمة السياحة العامليـة      عل عرضسي  

ــات مــن أجــل     ــل جممعــي البيان ــسياحة    امــشروع دلي ــة بإحــصاءات ال ــة املتعلق لتوصــيات الدولي
ويتناول التقرير بالوصف عملية إعداد وإجنـاز دليـل جممعـي البيانـات ويعـرض               . )٥(٢٠٠٨ لعام

منظمـة  م التقرير حملـة عامـة عـن األعمـال الـيت اضـطلعت هبـا                 ويقد. األجزاء الرئيسية من الدليل   
 بالتعــاون مــع البلــدان واملنظمــات الدوليــة منــذ صــدور آخــر تقريــر قدمتــه إىل  الــسياحة العامليــة
رار دليـــل واللجنـــة مـــدعوة إىل أن حتـــيط علمـــا بـــالتقرير ومـــن مث إقـــ. ٢٠١١اللجنـــة يف عـــام 

 لكــي تــستخدمه تعلقــة بإحــصاءات الــسياحة لتوصــيات الدوليــة املالبيانــات مــن أجــل ا  جممعــي
 .الدول األعضاء

  

__________ 
 .A.10.XVII.14منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٤(  
 .A.08.XVII.28ع منشورات األمم املتحدة، رقم املبي  )٥(  
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  الوثائق    
ــة     ــر منظمــة الــسياحة العاملي ــسياحة  عــن مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقري إحــصاءات ال

)E/CN.3/2014/25(  
  

  إحصاءات األسعار  )ك(  
 ويقــدم .فريــق أوتــاوا املعــين باألرقــام القياســية لألســعار   ســيعرض علــى اللجنــة تقريــر   

. أوتـاوا مـؤخرا ويـبني بإجيـاز خطـط فريـق      متـت  التقرير معلومات مستكملة عـن األنـشطة الـيت        
  .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما بالتقرير

  
  الوثائق    

 ية لألســعار فريــق أوتــاوا املعــين باألرقــام القياســ     مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر       
)E/CN.3/2014/26(  
  

  املؤشرات االقتصادية القصرية األجل  )ل(  
. املؤشـرات االقتـصادية القـصرية األجـل      األمـني العـام عـن       سيعرض على اللجنـة تقريـر         

ــادرة املــشتركة بــني    ــر املب للجماعــات حــصائي املكتــب اإل وشــعبة اإلحــصاءاتويــصف التقري
ــة ــيت تنفــذ  األوروبي ــدا   ، ال ــة إحــصاءات كن ــاون مــع هيئ ــة إحــصاءات  وبالتع ــا هيئ ــة إيطالي وهيئ

برنـامج  يف االحتـاد الروسـي، لتنفيـذ        إحصاءات هولندا ودائرة اإلحـصاءات احلكوميـة االحتاديـة          
ا الثانيـة   الذي أقرته اللجنـة خـالل دورهتـ       اإلحصاءات االقتصادية القصرية األجل     املتعلق ب عمل  ال

  .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما بالتقرير. واألربعني
  

  الوثائق    
  )E/CN.3/2014/27(املؤشرات االقتصادية القصرية األجل األمني العام عن تقرير 

  
  إحصاءات البيئة  )م(  

ويـوجز التقريـر التقـدم    . إحـصاءات البيئـة   م عـن سيعرض على اللجنة تقرير األمني العـا   
 منـذ أن أقرتـه اللجنـة يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني            إطار تطوير إحصاءات البيئـة    احملرز يف تنفيذ    
ويتنــاول اجملــاالت الرئيــسية احملــددة يف خطــة العمــل لوضــع  . ٢٠١٥ و ٢٠١٤وخطــط عــامي 

عـين بإحـصاءات البيئـة وحتديـد برنـامج          اإلطار حيز التطبيـق، مبـا يف ذلـك إنـشاء فريـق خـرباء م               
ــدعوة والتواصــل          ــدرات وال ــاء الق ــدريب وبن ــة، والت ــة والتدريبي ــواد املنهجي ــوير امل ــه، وتط عمل

  .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما بالتقرير. الشبكي
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  الوثائق    
  )E/CN.3/2014/28(تقرير األمني العام عن إحصاءات البيئة 

  
  مؤشرات التنمية  )ن(  

 األمني العام عن مؤشرات التنمية لرصـد األهـداف اإلمنائيـة    سيعرض على اللجنة تقرير      
يتضمن التقرير وصفا لألعمال اليت اضطلع هبا فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت                 و. لأللفية

ويستعرض الـدروس املستخلـصة   . ة اإلحصاءاتاملعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية وشعب 
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وطــرق رصــد التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف    يف جمــال رصــد 

. اإلمنائيــة لأللفيــة، وأنــشطة بنــاء القــدرات اإلحــصائية الــيت اضــطلعت هبــا الوكــاالت األعــضاء  
ز حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة ويــوجز أيــضا أعمــال إعــداد التقــارير الــسنوية عــن التقــدم احملــر

. لأللفيــة ويعــرض تقييمــا ملــدى تــوافر البيانــات الــضرورية ملؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
  .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما بالتقرير

  
  الوثائق    

  )E/CN.3/2014/29 (مؤشرات التنمية لرصد األهداف اإلمنائية لأللفيةتقرير األمني العام عن 
  

  بناء القدرات اإلحصائية  )س(  
الـشراكة يف جمـال اإلحـصاء مـن أجـل           مـن البنـك الـدويل و      سيعرض على اللجنة تقرير       

 عـن املبـادرات املتخـذة مـؤخرا السـترعاء االنتبـاه إىل أمهيـة                التنمية يف القرن احلادي والعـشرين     
ومـن  . ٢٠١٥صائية، وال سيما يف سياق دعـم خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                  تعزيز القدرات اإلح  

ــادرات توقيــع مــذكرة تفــاهم بــشأن التعــاون يف جمــال اإلحــصاء بــني البنــك الــدويل،       هــذه املب
واللجنــة مــدعوة إىل . ومــصارف التنميــة اإلقليميــة، وصــندوق النقــد الــدويل، واألمــم املتحــدة  

  .حتيط علما بالتقرير أن
  

  الوثائق    
الـشراكة يف جمـال اإلحـصاء مـن أجـل      البنـك الـدويل و  مذكرة من األمني العـام حييـل هبـا تقريـر           

  )E/CN.3/2014/30( ءاتاإلحصاعن تطوير التنمية يف القرن احلادي والعشرين 
  

  إدماج املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية  )ع(  
إدماج املعلومات اإلحصائية واجلغرافيـة     فريق اخلرباء املعين ب   سيعرض على اللجنة تقرير       
ويــوجز التقريــر .  عــن وضــع إطــار إحــصائي مكــاين ضــمن نظــم اإلحــصاءات الوطنيــة املكانيــة
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أعمال االجتماع األول لفريق اخلرباء ويعرض معلومات عن االختـصاصات املقترحـة وبرنـامج              
يف ذلـك التنظـيم املقـرر ملـؤمتر دويل، بنـاء علـى مـا طلبتـه اللجنـة يف دورهتـا                       العمل املقترح، مبـا     

  .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما بالتقرير. األخرية
  

  الوثائق    
إدمــاج املعلومــات اإلحــصائية  حييــل هبــا تقريــر فريــق اخلــرباء املعــين ب  مــذكرة مــن األمــني العــام  

 )E/CN.3/2014/31( املكانية واجلغرافية
 

  تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها  )ف( 
 يف الـسنة  جلنـة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية    يـوجز أعمـال   سيعرض علـى اللجنـة تقريـر          

ــة      ــا يف الـــدورتني احلاديـ ــسية الـــيت مت التوصـــل إليهـ ــتنتاجات الرئيـ ــا يف ذلـــك االسـ ــية، مبـ املاضـ
، والثانيـة والعـشرين، املعقـودة يف        ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٥عقودة يف نيويورك يف     والعشرين، امل 

وقـد تـود اللجنـة أن تأخـذ يف اعتبارهــا،     . ٢٠١٣ســبتمرب / أيلـول ٦ إىل ٤أنقـرة يف الفتـرة مـن    
أثناء إجراء مناقشاهتا يف إطار بنـود جـدول األعمـال ذات الـصلة باملوضـوع، اآلراء الـيت أبـدهتا               

  .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما بالتقرير. شطة اإلحصائيةجلنة تنسيق األن
  

  الوثائق    
 )E/CN.3/2014/32( جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائيةعن أعمال األمني العام تقرير 

  
 املتعلقة بالسياساتي جلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعمقررات امتابعة   )ص(  

أدرجــت اللجنــة هــذا البنــد يف جــدول األعمــال بنــاء علــى طلــب اجمللــس االقتــصادي      
  . بغية زيادة توثيق العالقة بني أعمال اللجنة واجمللس١٩٩٩/٥١واالجتماعي الوارد يف قراره 

ــة مــذكرة مــن األمــني العــام تتــضمن مقتطفــات مــن القــرارات         وســتعرض علــى اللجن
ــررات وا ــصادي        واملق ــس االقت ــة واجملل ــة العام ــن اجلمعي ــصادرة ع ــا ال ــق عليه ــتنتاجات املتف الس

وتتناول اآلثـار املمكنـة     . واالجتماعي وسائر اللجان الفنية اليت هلا صلة بعمل اللجنة اإلحصائية         
كمــا تتــضمن املــذكرة وصــفا لإلجــراءات . لإلصــالح اجلــاري للمجلــس يف اللجنــة اإلحــصائية

حـصائية وشـعبة اإلحـصاءات حـىت اآلن وتلـك الـيت مـن املقتـرح اختاذهـا                   اليت اختذهتا اللجنـة اإل    
واللجنــة مـــدعوة إىل أن حتـــيط  . اســتجابة للمقـــررات والواليـــات الــصادرة عـــن اهليئـــات األم  

  .بالتقرير علما
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  الوثائق    
حييـل هبـا مقـررات اجلمعيـة العامـة واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                مذكرة مـن األمـني العـام        

  )E/CN.3/2014/33(اليت هلا صلة بعمل اللجنة اإلحصائية بالسياسات املتعلقة 
  

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

  . راهنةواألولويات ال
  

  واألربعني للجنة ومواعيد انعقادهاسادسة جدول األعمال املؤقت للدورة ال  -  ٦  
 من النظـام الـداخلي، سـيعرض علـى اللجنـة مـشروع جـدول األعمـال                 ٩عمال باملادة     

 واألربعـني، مـشفوع ببيـان للوثـائق املقـرر تقـدميها يف إطـار كـل بنـد                    سادسةاملؤقت لدورهتا الـ   
ـــ   ــشريعي إلعـ ــسند التــ ــاد     . دادهاوالــ ــد انعقــ ــرح ملواعيــ ــة مقتــ ــى اللجنــ ــيعرض علــ ــا ســ كمــ

ــدورة ــس     .ال ــب اجملل ــا لطل ــك، ووفق ــاعي  وباإلضــافة إىل ذل ــصادي واالجتم ــرار  (االقت انظــر ق
تعــدد الــسنوات للفتــرة املعمــل ال، ســيعرض علــى اللجنــة مــشروع برنـامج  )١٩٩٩/٥١ اجمللـس 
 واألربعـني وجـدول     سادسة الـ  واللجنة مدعّوة إىل إقرار موعد انعقاد الـدورة       . ٢٠١٧-٢٠١٤

  .أعماهلا املؤقت ووثائقها، وكذلك برنامج العمل املتعدد السنوات
  

  الوثائق    
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واألربعــني الــذي ســُيقدم امــسة تعلــق بــدورهتا اخلقــد تــود اللجنــة أن تعتمــد التقريــر امل   

  .اجمللس إىل
  

  الوثائق    
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	الشروح
	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 قدر الإمكان. 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 الرابعة والأربعين (نيويورك، 26 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013)()، واعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقرره 2013/235. وأقر مكتب اللجنة بعدئذ بعض التغييرات. ومعروض على اللجنة أيضا مشروع تنظيم أعمال الدورة المقترح. وقد تودّ اللجنة أن تقرّ جدول أعمال وتنظيم أعمال دورتها الخامسة والأربعين.
	الوثائق

	جدول الأعمال المؤقت والشروح (E/CN.3/2014/1)
	مذكرة من الأمانة العامة عن تنظيم أعمال الدورة (E/CN.3/2014/L.1)
	3 - بنود للمناقشة واتخاذ القرار
	(أ) تطبيق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية

	يعرض على اللجنة تقرير فريق أصدقاء الرئيس المعني بتطبيق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية. ويشير التقرير إلى الأعمال الأولى للفريق التي أفضت إلى اعتماد ديباجة منقحة للمبادئ الأساسية ويتناول بالوصف العملية التالية المفضية إلى إقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمبادئ الأساسية في تموز/يوليه 2013 عقب الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد هذه المبادئ. ويتناول التقرير أيضا المشاورات التي أجراها الفريق تنفيذا للمهام التي أسندتها إليه اللجنة في دورتها الأخيرة المعقودة في آذار/مارس 2013. وتشمل هذه المهام صياغة مبادئ توجيهية بشأن سبل تعزيز التنفيذ. وتقدم مشاريع المبادئ التوجيهية التي أعدها الفريق إلى اللجنة بوصفها وثيقة معلومات أساسية. واللجنة مدعوة إلى التعليق على التقرير وعلى وثيقة المعلومات الأساسية.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير فريق أصدقاء الرئيس المعني بتطبيق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية (E/CN.3/2014/2)
	(ب) أساليب عمل اللجنة الإحصائية

	سيعرض على اللجنة تقرير مكتب اللجنة عن استعراضه لأساليب العمل. ولإجراء الاستعراض، عقد المكتب مشاورة عالمية وأخذ في الاعتبار مصادر أخرى، من قبيل عملية الإصلاح الجاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ودراسة استقصائية أجرتها إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات عقب الدورة الرابعة والأربعين للجنة. ويتناول التقرير تبسيط جدول الأعمال، بما في ذلك المضمون والبنية وتنظيم الوقت؛ واقتراحات بشأن سبل تعزيز دور المكتب؛ واقتراحات بشأن سبل تعزيز علاقة اللجنة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسائر اللجان الفنية. كما يعرض التقرير القرارات الأولية التي اتخذها المكتب من أجل تحسين أساليب العمل في الدورة الحالية. واللجنة مدعوة إلى التعليق على التقرير وإلى البت في التغييرات المناسبة التي ينبغي إدخالها على أساليب عملها.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير المكتب عن أساليب عمل اللجنة (E/CN.3/2014/3)
	(ج) استعراض البرامج: وضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقا

	سيعرض على اللجنة استعراض للبرامج بخصوص وضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقاً. وهو تقرير من إعداد فريق أصدقاء الرئيس المعني بوضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقا. ويتضمن التقرير ووثيقة معلومات أساسية أرفقت به تقييما للممارسات الوطنية والإقليمية والدولية الراهنة فيما يتعلق بوضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقا. ويتناول التقرير آفاق إيجاد مجموعة من مقاييس التقدم تكون محكمة من الناحية الفنية ومتفقا عليها على الصعيد العالمي، وسبل المضي قدما نحو تحقيق ذلك. وعلاوة على ذلك، يتناول التقرير قياس ورصد أهداف خطة التنمية لما بعد عام 2015 من خلال استعراض المقترحات الحالية لوضع إطار للتنمية لما بعد عام 2015، وتوضيح الحاجة إلى اعتماد نهج متكامل ومحكم فنيا للقياس، وتحديد العناصر البالغة الأهمية لتنفيذ إطار جديد للرصد. ويتضمن فرع مستقل رسائل رئيسية موجهة لمقرري السياسات، ومقترحات تدعو إلى زيادة إشراك الإحصائيين الرسميين في المناقشة والعمليات الجارية في سبيل وضع خطة للتنمية لما بعد عام 2015، ومقترحات لتنفيذ برنامج العمل المتعلق بوضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقا.
	واللجنة مدعوة إلى إبداء رأيها بشأن المعلومات الواردة في التقرير، وخاصة بشأن الرسائل الرئيسية الموجهة لمقرري السياسات، والمقترحات الداعية إلى زيادة المشاركة في المناقشة والعمليات الجارية في سبيل وضع خطة للتنمية لما بعد عام 2015، وبرنامج العمل المقترح من فريق أصدقاء الرئيس.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير فريق أصدقاء الرئيس المعني بوضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقاً (E/CN.3/2014/4)
	(د) الحسابات القومية

	سيعرض على اللجنة تقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية. ويتضمن التقرير معلومات عن التقدم المحرز في الانتقال إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008() (نظام عام 2008)، مع التركيز تحديدا على مقترحات زيادة التنسيق والموارد لتنفيذ نظام عام 2008 والإحصاءات الاقتصادية الداعمة. ويصف التقرير أعمال ونتائج اجتماع فريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية ويقدم معلومات مستكملة بخصوص وضع الصيغ النهائية للمنشورات الداعمة لتنفيذ نظام عام 2008. واللجنة مدعوة إلى إبداء رأيها وتقديم توجيهاتها بشأن عناصر برنامج عمل الفريق العامل.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية (E/CN.3/2014/5)
	(هـ) المحاسبة البيئية - الاقتصادية

	سيعرض على اللجنة تقرير لجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئية - الاقتصادية. ويتناول التقرير التقدّم المحرز في برنامج عمل لجنة الخبراء المعنية بنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، مع التركيز بوجه خاص على الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية لعام 2012. ويتناول التقرير بتفصيل الأنشطة والنواتج المحرزة دعما لتنفيذ الإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية – الاقتصادية والعملية المتبعة للنهوض ببرنامج البحوث. ويوجز التقرير التقدم المحرز في وضع برنامج عمل لإجراء الاختبار والنهوض ببرنامج البحوث في إطار المحاسبة التجريبية للنظم الإيكولوجية وفقا لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية لعام 2012. ويقدم معلومات مستكملة عن حالة منشورات لجنة الخبراء المعنية بنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية. كما يعرض ما أحرز من تقدم في صياغة المبادئ التوجيهية لتجميع الإحصاءات والحسابات المتعلقة بالمياه. واللجنة مدعوة إلى إبداء رأيها في التقدم المحرز في عمل لجنة الخبراء.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير لجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئية - الاقتصادية (E/CN.3/2014/6)
	(و) إحصاءات التجارة الدولية والعولمة الاقتصادية

	يعرض على اللجنة تقرير فريق أصدقاء الرئيس المعني بقياس التجارة الدولية والعولمة الاقتصادية. وقد أنشئ الفريق خلال الدورة الرابعة والأربعين للجنة وكلف بمهمة إعداد ورقة مفاهيم بشأن نطاق إطار قياس التجارة الدولية والعولمة الاقتصادية، وهيكل هذا الإطار، وبشأن تنسيق العمل في هذا الصدد. ويعرض التقرير الأساس المنطقي والعناصر الرئيسية لإطار القياس ويقدم اقتراحا بشأن طريق المضي قدما. واللجنة مدعوة إلى إبداء رأيها في الاقتراح المعروض في الفقرة الأخيرة من التقرير.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير فريق أصدقاء الرئيس المعني بقياس التجارة الدولية والعولمة الاقتصادية (E/CN.3/2014/7)
	(ز) تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية

	سيعرض على اللجنة تقرير الشراكة المعنية بقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية. ويعرض التقرير لمحة عامة عن الأعمال التي أنجزتها الشراكة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك إجراء تنقيحات في القائمة الأساسية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنقيح ”دليل قياس إمكانية حصول الأسر المعيشية والأفراد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامهم لها“ الذي وضعه الاتحاد الدولي للاتصالات، والقيام بأعمال جديدة فيما يتعلق بقياس مدى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ضوء الاعتبارات الجنسانية وبخصوص قياس النفايات الإلكترونية، وإجراء الرصد النهائي للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات. ويلقي التقرير الضوء على التحديات التي تواجهها المكاتب الإحصائية في تحسين جودة إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة توافرها، بما في ذلك تعدد وتزايد عدد منتجي البيانات، ويتناول دور التنسيق الوطني في هذا الصدد. ويقدم التقرير توصيات لتحسين جودة إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرسمية وزيادة توافرها. واللجنة مدعوة إلى استعراض التقدم المحرز في إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإلى التعليق عليه؛ كما أنها مدعوة إلى إقرار القائمة الأساسية المنقحة لمؤشرات إمكانية حصول الأسر المعيشية والأفراد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامهم لها؛ وإلى استعراض وإقرار التوصيات المقترحة لتحسين إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وإلى الإعراب عن دعمها للعمل المتواصل للشراكة المعنية بقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير الشراكة المعنية بقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية (E/CN.3/2014/8)
	(ح) برنامج المقارنات الدولية

	يعرض على اللجنة تقرير البنك الدولي عن برنامج المقارنات الدولية. ويوجز التقرير، الذي أعده البنك الدولي نيابة عن المجلس التنفيذي لبرنامج المقارنات الدولية، حالة تنفيذ جولة عام 2011 من البرنامج. ويتناول التقرير حساب تقديرات برنامج المقارنات الدولية لعام 2011؛ والأنشطة المضطلع بها في مجال الحوكمة لدعم عملية الحساب واستعراض النتائج الأولية؛ ومواعيد نشر النتائج النهائية واستراتيجية الاتصالات المرتبطة بذلك؛ وسياسة تنقيح إحصاءات تعادلات القوة الشرائية؛ وخطط تقييم جولة عام 2011 من البرنامج. وقد تود اللجنة أن تستعرض التقدم المحرز فيما يتعلق بنشر النتائج النهائية، ولها أن تنظر في إنشاء فريق لأصدقاء الرئيس لإجراء تقييم جولة عام 2011 من البرنامج.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير البنك الدولي عن برنامج المقارنات الدولية (E/CN.3/2014/9)
	(ط) إحصاءات الإعاقة

	سيعرض على اللجنة تقرير عن الأنشطة الجارية والمقررة لتحسين جودة إحصاءات الإعاقة، ومدى توافرها وقابليتها للمقارنة، أعده فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة إلى جانب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية. ويتناول التقرير عمل فريق واشنطن فيما يتعلق بإعداد واختبار وجاهة أسئلة عن الإعاقة لطرحها في التعدادات والاستقصاءات، والعمل المشترك بين فريق واشنطن واليونيسيف بخصوص إعداد واختبار وجاهة مجموعات من الأسئلة تركز على الأداء عند الأطفال وعلى الحواجز التي تحول دون مشاركتهم الكاملة في التعليم، وإعداد دراسة استقصائية نموذجية للإعاقة بقيادة منظمة الصحة العالمية. واللجنة مدعوة إلى إبداء رأيها في ما هو جار وما هو مقرر من أعمال بخصوص هذه المشاريع وتحديد مجالات رئيسية أخرى يتعين معالجتها. ويسعى فريق واشنطن أيضا إلى الحصول على موافقة اللجنة على خطة عمله.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة (E/CN.3/2014/10)
	(ي) البيانات الضخمة وتحديث النظم الإحصائية

	سيعرض على اللجنة تقرير الأمين العام عن البيانات الضخمة وتحديث النظم الإحصائية. ويقدم التقرير لمحة عامة عن الأنشطة التي قامت بها مؤخرا دوائر الإحصاءات الرسمية ويعرض نتائج التقييم العالمي لاستخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية الذي أجرته شعبة الإحصاءات في عام 2013. ويعرض التقرير طريقا للمضي قدما بإنشاء فريق عامل على الصعيد العالمي يستند على المبادرات الإقليمية القائمة في الإطلاع على المستجدات المنهجية والفرص التدريبية. وسيرتكز الفريق العامل على شراكة دولية لاستخدام البيانات الضخمة في البلدان النامية ولدعم خطة التنمية لما بعد عام 2015. واللجنة مدعوة إلى إبداء رأيها في المقترحات الواردة في الفرع الأخير من التقرير.
	الوثائق

	تقرير الأمين العام عن البيانات الضخمة وتحديث النظم الإحصائية (E/CN.3/2014/11)
	(ك) منشورات شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة

	سيعرض على اللجنة تقرير للأمين العام عن منشورات شعبة الإحصاءات يقدم لمحة عامة عن برنامج منشورات الشعبة وإعداد ونشر فئتيها من المنشورات: الحوليات وغيرها من الخلاصات، والمنشورات المنهجية. وإضافة إلى ضرورة الإسهام في الحد من البصمة الكربونية للأمم المتحدة وتخفيض عدد العناوين والنسخ المطبوعة في إطار الامتثال لمقررات لجنة السياسات، تواجه الشعبة الآن تحديات من قبيل قلة الموارد المتوفرة وارتفاع تكاليف إعداد المنشورات، والحقائق الجديدة التي تشمل ضرورة مواكبة التطور في مجال التكنولوجيا الرقمية والتغيرات في عادات وأفضليات مستخدمي البيانات. وبدأت الشعبة تنظر بعين ناقدة في ممارساتها في مجالات الطباعة والترجمة والتوزيع، وتدعو اللجنة إلى عرض مشورتها لتبيان إلى أي مدى يتعين النظر في إجراء تغييرات في البرنامج الحالي للمنشورات والممارسات المتعلقة بها.
	الوثائق

	تقرير الأمين العام عن منشورات شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة (E/CN.3/2014/12)
	(ل) تنسيق الأنشطة الإحصائية في منظومة الأمم المتحدة 

	سيعرض على اللجنة تقرير نهائي مقدم من فريق أصدقاء الرئيس المعني بتنسيق الأنشطة الإحصائية في منظومة الأمم المتحدة. ويتناول التقرير أنشطة الفريق ومناقشاته. ويتطرق بتفصيل لمختلف جوانب التنسيق ويقدم توصيات لتحسين التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة. وهناك وثيقة معلومات أساسية أرفقت به تتناول الوحدات الإحصائية في منظومة الأمم المتحدة وبرنامج عمل كل منها. وثمة وثيقة معلومات أساسية ثانية أعدتها المكسيك بشأن رؤية طويلة الأمد لجمع البيانات وتبادلها ونشرها على نحو فعال على الصعيد العالمي. واللجنة مدعوة إلى أن تبدي رأيها في مقترحات تحسين تنسيق الأنشطة الإحصائية داخل منظومة الأمم المتحدة والمجالات ذات الأولوية التي يمكن فيها تحسين التنسيق.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير فريق أصدقاء الرئيس المعني بتنسيق الأنشطة الإحصائية في منظومة الأمم المتحدة (E/CN.3/2014/13)
	(م) اليوم العالمي للإحصاء

	عقب الاحتفال بأول يوم عالمي للإحصاء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قررت اللجنة في عام 2012 أن يحتفل باليوم العالمي للإحصاء كل خمس سنوات. ويعرض على اللجنة تقرير الأمين العام الذي يتضمن مقترح تنظيم اليوم العالمي للإحصاء لعام 2015. وتستند التوصيات الواردة في التقرير إلى عملية تشاور عالمية تمت في أواخر عام 2013.
	واللجنة مدعوة إلى اعتماد موعد وموضوع لليوم العالمي للإحصاء لعام 2015 وإلى أن تطلب إلى شعبة الإحصاءات والوكالات الدولية دعم الأنشطة التي تنظم على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو العالمي احتفالا بهذا اليوم والترويج لها.
	ويتضمن التقرير أيضا مشروع قرار، معروض على نظر الجمعية العامة، لتعيين اليوم العالمي للإحصاء لعام 2015 حسبما تقرره اللجنة في دورتها الحالية.
	الوثائق

	تقرير الأمين العام عن اليوم العالمي للإحصاء (E/CN.3/2014/14)
	(ن) تطوير الإحصاءات الإقليمية

	سيعرض على اللجنة تقرير أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.
	ويتناول التقرير، من منظور إقليمي، دور الإحصاءات في سياق صياغة خطة التنمية لما بعد عام 2015. ويتناول الاحتياجات المتوقعة من البيانات اللازمة لإحراز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية لما بعد عام 2015 ورصد هذا التقدم، والفرص التي سيتيحها ذلك لنظم الإحصاءات الوطنية والتحديات التي سيطرحها أمامها. ويبحث التقرير دور التعاون الإقليمي والنهج الإقليمية لصياغة وتنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015، ويعرض مثال منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما يعرض الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتعزيز الأطر الحكومية الدولية الإقليمية والتعاون في مجال تطوير الإحصاءات، ويعرض أمثلة من الدول الأعضاء في اللجنة التي تضطلع بدور ريادي في المناقشات العالمية.
	ويدعو التقرير إلى إدراج تطوير الإحصاءات باعتباره هدفا في خطة التنمية لما بعد عام 2015 ويعرض عناصر إطار لتحقيق الهدف المتعلق بتطوير الإحصاءات لما بعد عام 2015.
	وقد تود اللجنة التعليق على الدعوة إلى إدراج تطوير الإحصاءات باعتباره هدفا في خطة التنمية لما بعد عام 2015 والنظر في ما يرتبط بذلك من آثار على تطوير الإحصاءات وأوساط الإحصاءات. وقد تود اللجنة أيضا إسداء المشورة بشأن دور التعاون الإقليمي والنهج الإقليمية في هذا الصدد.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ عن الإحصاءات وخطة التنمية لما بعد عام 2015: منظورات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ (E/CN.3/2014/15)
	4 - بنود للعِلم
	(أ) الإحصاءات الديمغرافية

	سيعرض على اللجنة تقرير الأمين العام عن الإحصاءات الديمغرافية. ويقدم التقرير معلومات عن التقدم المحرز في البرنامج العالمي لعام 2010 لتعدادات السكان والمساكن. ويتناول أيضا أول اجتماع لفريق الخبراء بشأن مبادئ المراجعة والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن لجولة التعدادات لعام 2020 واستنتاجاته، إلى جانب الجدول الزمني لإنجاز النواتج المتوقعة. ويقدم التقرير أيضا معلومات عن توافر التنقيح 3 للمبادئ والتوصيات من أجل إنشاء نظام للإحصاءات الحيوية(). واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بالتقرير.
	الوثائق

	تقرير الأمين العام عن الإحصاءات الديمغرافية (E/CN.3/2014/16)
	(ب) إحصاءات المستوطنات البشرية

	ستعرض على اللجنة مذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) عن إحصاءات المستوطنات البشرية. وفي عام 2000، التزم قادة العالم في إعلان الأمم المتحدة للألفية بتحسين حياة سكان الأحياء الفقيرة. ورغم ما يكتسيه ضمان الحيازة من أهمية، فإنه لم يكن يقاس على الصعيد العالمي نظرا لانعدام بيانات قابلة للمقارنة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أحرز موئل الأمم المتحدة تقدما في رصد ضمان الحيازة استنادا إلى استقصاءات الأسر المعيشية والتعدادات والمعلومات الإدارية. ويصف التقرير منهجية العمل لجمع البيانات بشأن ضمان الحيازة ويوصي النظم الإحصائية الوطنية باتباعها. ويتلقى موئل الأمم المتحدة منحة من فريق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق من أجل بناء القدرات في البلدان وفي المدن، ويجري تنفيذ ملاحظات باتباع هذه الطريقة في 25 مدينة حول العالم من خلال الدراسات الاستقصائية عن الفوارق في المناطق الحضرية.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير موئل الأمم المتحدة عن إحصاءات المستوطنات البشرية (E/CN.3/2014/17)
	(ج) الإحصاءات الجنسانية

	سيعرض على اللجنة تقرير الأمين العام عن الإحصاءات الجنسانية. وهو يوجز الأنشطة التي اضطلع بها مؤخرا كل من شعبة الإحصاءات وفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية تحت رعاية البرنامج العالمي للإحصاءات الجنسانية، والتي شملت نشر مجموعة دنيا من المؤشرات الجنسانية على شبكة الإنترنت وتنفيذ مبادرة الأدلة والبيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. ويقدم التقرير أيضا معلومات عن نتائج الجهود المبذولة في مجال بناء القدرات لتعزيز برامج الإحصاءات الجنسانية في البلدان وعن تنظيم الاجتماع السابع لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بالتقرير.
	الوثائق

	تقرير الأمين العام عن الإحصاءات الجنسانية (E/CN.3/2014/18)
	(د) إحصاءات المخدرات وتعاطيها

	سيعرض على اللجنة تقرير عن تحسين جودة إحصاءات المخدرات وزيادة توافرها، أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى جانب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية ولجنة البلدان الأمريكية لمكافحة تعاطي المخدرات والمركز الأوروبي لرصد المخدرات وإدمانها؛ والنظام العالمي لمراقبة التبغ. ويعرض التقرير التحديات التي تواجهها البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية في الوقت الراهن في جمع وتقديم البيانات عن الكميات المعروضة من المخدرات وتعاطي المخدرات. ويقترح مجموعة من الإجراءات لزيادة توافر إحصاءات المخدرات وتحسين جودتها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. واللجنة مدعوة إلى أن تحيل علما بالتقرير.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن إحصاءات المخدرات: تحسين جودتها وزيادة توافرها (E/CN.3/2014/19)
	(هـ) إحصاءات الهجرة الدولية

	سيعرض على اللجنة تقرير الأمين العام عن إحصاءات الهجرة الدولية. ويتضمن التقرير معلومات عن المناقشات التي جرت مؤخرا بشأن الهجرة الدولية والتنمية في الأمم المتحدة، التي تدعو باستمرار إلى تحسين إحصاءات الهجرة الدولية من أجل إلمام أفضل بتعقد هذه الظاهرة. ويتطرق التقرير لإحصاءات الهجرة المتوافرة، التي تعتمد على مجموعة متنوعة من مصادر البيانات التي لها حسناتها وسيئاتها كمصادر للمعلومات. ويعرض التقرير الأعمال الجارية والمقررة ذات الصلة بإحصاءات الهجرة الدولية لشعبة الإحصاءات وشعبة السكان في الأمم المتحدة، وتشمل أنشطة جمع البيانات وإعداد التقدير العالمي لأعداد المهاجرين. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بالتقرير.
	الوثائق

	تقرير الأمين العام عن إحصاءات الهجرة الدولية (E/CN.3/2014/20)
	(و) الإحصاءات الثقافية

	سيعرض على اللجنة تقرير معهد الإحصاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن الإحصاءات الثقافية. ويقدم التقرير معلومات مستكملة عما جد مؤخرا في مجال الإحصاءات الثقافية الدولية. ويقدم بوجه خاص معلومات عن التقدم المحرز في العمل المتعلق بالدراسة الاستقصائية العالمية الجديدة المقترحة عن العمل في مجال الثقافة ويحيط علما بالتقدم المحرز على صعيد التنفيذ. ويقدم التقرير أيضا معلومات عن تنفيذ إطار اليونسكو للإحصاءات الثقافية لعام 2009 على الصعيد العالمي مع إيلاء الاهتمام تحديدا لآخر المنشورات الصادرة في سلسلة الكتيبات المنشورة بشأن إطار اليونسكو. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بالتقرير.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير اليونسكو عن الإحصاءات الثقافية (E/CN.3/2014/21)
	(ز) الإحصاءات الزراعية والريفية

	سيعرض على اللجنة تقرير اللجنة التوجيهية العالمية عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لتحسين الإحصاءات الزراعية والريفية. ويقدم التقرير معلومات مستكملة عن تنفيذ الاستراتيجية العالمية، ويلقي الضوء على التقدم المحرز في ترتيبات الشراكة على الصعيد الإقليمي، وعلى الأنشطة الجارية لبناء القدرات، والنتائج الأولى لبرنامج البحوث المحدد الهدف، والتطورات الأخيرة في مجال تعبئة الموارد المالية الإضافية. ويتناول أيضا التوجهات الرئيسية التي ستتبع لتنفيذ البرنامج في عام 2014. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بالتقرير.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير اللجنة التوجيهية العالمية عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لتحسين الإحصاءات الزراعية والريفية (E/CN.3/2014/22)
	(ح) إحصاءات الطاقة

	سيعرض على اللجنة تقرير فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة. ويتضمن التقرير وصفا للأنشطة المضطلع بها في الفترة من عام 2011 إلى عام 2013، بما في ذلك إعداد التوجيهات المتعلقة بتجميع إحصاءات الطاقة (دليل مجمّعي إحصاءات الطاقة) وخطة العمل المقبلة للفريق التي تتضمن أنشطته في المستقبل. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بالتقرير.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة (E/CN.3/2014/23)
	(ط) إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات

	سيعرض على اللجنة تقرير الأمين العام عن إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات ووثيقة معلومات أساسية تتضمن مشروع دليل مجمّعي البيانات من أجل دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات، 2010(). ويتناول التقرير بالوصف عملية وضع دليل مجمعي البيانات بمشاركة قطرية كبيرة ويقدم لمحة عامة عن محتوياته. كما يعرض الأعمال التي أنجزتها فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بالتقرير ومن ثم إقرار دليل مجمّعي البيانات لكي تستخدمه الدول الأعضاء.
	الوثائق

	تقرير الأمين العام عن إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات (E/CN.3/2014/24)
	(ي) إحصاءات السياحة

	سيعرض على اللجنة تقرير منظمة السياحة العالمية ووثيقة معلومات أساسية تتضمن مشروع دليل مجمعي البيانات من أجل التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات السياحة لعام 2008(). ويتناول التقرير بالوصف عملية إعداد وإنجاز دليل مجمعي البيانات ويعرض الأجزاء الرئيسية من الدليل. ويقدم التقرير لمحة عامة عن الأعمال التي اضطلعت بها منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع البلدان والمنظمات الدولية منذ صدور آخر تقرير قدمته إلى اللجنة في عام 2011. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بالتقرير ومن ثم إقرار دليل مجمعي البيانات من أجل التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات السياحة لكي تستخدمه الدول الأعضاء.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير منظمة السياحة العالمية عن إحصاءات السياحة (E/CN.3/2014/25)
	(ك) إحصاءات الأسعار

	سيعرض على اللجنة تقرير فريق أوتاوا المعني بالأرقام القياسية للأسعار. ويقدم التقرير معلومات مستكملة عن الأنشطة التي تمت مؤخرا ويبين بإيجاز خطط فريق أوتاوا. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بالتقرير.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير فريق أوتاوا المعني بالأرقام القياسية للأسعار (E/CN.3/2014/26)
	(ل) المؤشرات الاقتصادية القصيرة الأجل

	سيعرض على اللجنة تقرير الأمين العام عن المؤشرات الاقتصادية القصيرة الأجل. ويصف التقرير المبادرة المشتركة بين شعبة الإحصاءات والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، التي تنفذ بالتعاون مع هيئة إحصاءات كندا وهيئة إحصاءات إيطاليا وهيئة إحصاءات هولندا ودائرة الإحصاءات الحكومية الاتحادية في الاتحاد الروسي، لتنفيذ برنامج العمل المتعلق بالإحصاءات الاقتصادية القصيرة الأجل الذي أقرته اللجنة خلال دورتها الثانية والأربعين. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بالتقرير.
	الوثائق

	تقرير الأمين العام عن المؤشرات الاقتصادية القصيرة الأجل (E/CN.3/2014/27)
	(م) إحصاءات البيئة

	سيعرض على اللجنة تقرير الأمين العام عن إحصاءات البيئة. ويوجز التقرير التقدم المحرز في تنفيذ إطار تطوير إحصاءات البيئة منذ أن أقرته اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين وخطط عامي 2014 و 2015. ويتناول المجالات الرئيسية المحددة في خطة العمل لوضع الإطار حيز التطبيق، بما في ذلك إنشاء فريق خبراء معني بإحصاءات البيئة وتحديد برنامج عمله، وتطوير المواد المنهجية والتدريبية، والتدريب وبناء القدرات والدعوة والتواصل الشبكي. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بالتقرير.
	الوثائق

	تقرير الأمين العام عن إحصاءات البيئة (E/CN.3/2014/28)
	(ن) مؤشرات التنمية

	سيعرض على اللجنة تقرير الأمين العام عن مؤشرات التنمية لرصد الأهداف الإنمائية للألفية. ويتضمن التقرير وصفا للأعمال التي اضطلع بها فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية وشعبة الإحصاءات. ويستعرض الدروس المستخلصة في مجال رصد الأهداف الإنمائية للألفية، وطرق رصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأنشطة بناء القدرات الإحصائية التي اضطلعت بها الوكالات الأعضاء. ويوجز أيضا أعمال إعداد التقارير السنوية عن التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ويعرض تقييما لمدى توافر البيانات الضرورية لمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بالتقرير.
	الوثائق

	تقرير الأمين العام عن مؤشرات التنمية لرصد الأهداف الإنمائية للألفية (E/CN.3/2014/29)
	(س) بناء القدرات الإحصائية

	سيعرض على اللجنة تقرير من البنك الدولي والشراكة في مجال الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين عن المبادرات المتخذة مؤخرا لاسترعاء الانتباه إلى أهمية تعزيز القدرات الإحصائية، ولا سيما في سياق دعم خطة التنمية لما بعد عام 2015. ومن هذه المبادرات توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الإحصاء بين البنك الدولي، ومصارف التنمية الإقليمية، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بالتقرير.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير البنك الدولي والشراكة في مجال الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين عن تطوير الإحصاءات (E/CN.3/2014/30)
	(ع) إدماج المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية

	سيعرض على اللجنة تقرير فريق الخبراء المعني بإدماج المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية عن وضع إطار إحصائي مكاني ضمن نظم الإحصاءات الوطنية. ويوجز التقرير أعمال الاجتماع الأول لفريق الخبراء ويعرض معلومات عن الاختصاصات المقترحة وبرنامج العمل المقترح، بما في ذلك التنظيم المقرر لمؤتمر دولي، بناء على ما طلبته اللجنة في دورتها الأخيرة. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بالتقرير.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير فريق الخبراء المعني بإدماج المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية (E/CN.3/2014/31)
	(ف) تنسيق البرامج الإحصائية وتكاملها

	سيعرض على اللجنة تقرير يوجز أعمال لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية في السنة الماضية، بما في ذلك الاستنتاجات الرئيسية التي تم التوصل إليها في الدورتين الحادية والعشرين، المعقودة في نيويورك في 25 شباط/فبراير 2013، والثانية والعشرين، المعقودة في أنقرة في الفترة من 4 إلى 6 أيلول/سبتمبر 2013. وقد تود اللجنة أن تأخذ في اعتبارها، أثناء إجراء مناقشاتها في إطار بنود جدول الأعمال ذات الصلة بالموضوع، الآراء التي أبدتها لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بالتقرير.
	الوثائق

	تقرير الأمين العام عن أعمال لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية (E/CN.3/2014/32)
	(ص) متابعة مقررات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالسياسات

	أدرجت اللجنة هذا البند في جدول الأعمال بناء على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوارد في قراره 1999/51 بغية زيادة توثيق العلاقة بين أعمال اللجنة والمجلس.
	وستعرض على اللجنة مذكرة من الأمين العام تتضمن مقتطفات من القرارات والمقررات والاستنتاجات المتفق عليها الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وسائر اللجان الفنية التي لها صلة بعمل اللجنة الإحصائية. وتتناول الآثار الممكنة للإصلاح الجاري للمجلس في اللجنة الإحصائية. كما تتضمن المذكرة وصفا للإجراءات التي اتخذتها اللجنة الإحصائية وشعبة الإحصاءات حتى الآن وتلك التي من المقترح اتخاذها استجابة للمقررات والولايات الصادرة عن الهيئات الأم. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بالتقرير.
	الوثائق

	مذكرة من الأمين العام يحيل بها مقررات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالسياسات التي لها صلة بعمل اللجنة الإحصائية (E/CN.3/2014/33)
	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 السادسة والأربعين للجنة ومواعيد انعقادها

	عملا بالمادة 9 من النظام الداخلي، سيعرض على اللجنة مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والأربعين، مشفوع ببيان للوثائق المقرر تقديمها في إطار كل بند والسند التشريعي لإعدادها. كما سيعرض على اللجنة مقترح لمواعيد انعقاد الدورة. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا لطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي (انظر قرار المجلس 1999/51)، سيعرض على اللجنة مشروع برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة 2014-2017. واللجنة مدعوّة إلى إقرار موعد انعقاد الدورة السادسة والأربعين وجدول أعمالها المؤقت ووثائقها، وكذلك برنامج العمل المتعدد السنوات.
	الوثائق

	مذكرة من الأمانة العامة تتضمن مشروع جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والأربعين للجنة (E/CN.3/2014/L.2)
	مذكرة من الأمانة العامة عن مشروع برنامج العمل المتعددة السنوات للجنة الإحصائية للفترة 2014-2017 (E/CN.3/2014/34)
	7 - تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخامسة والأربعين

	قد تود اللجنة أن تعتمد التقرير المتعلق بدورتها الخامسة والأربعين الذي سيُقدم إلى المجلس.
	الوثائق

	مشروع تقرير اللجنة عن دورتها الخامسة والأربعين (E/CN.3/2014/L.___)

