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  اللجنة اإلحصائية
  واألربعونامسة الدورة اخل

  ٢٠١٤مارس /آذار ٧-٤
  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

        إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
  تنظيم أعمال الدورة    

    
 امةمذكرة من األمانة الع    

  
) املرفـق  انظر(واألربعني للجنة اإلحصائية     اخلامسةالتنظيم املقترح ألعمال الدورة     أُعدَّ    - ١

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

ــد اجل  - ٢ ــدورة   وتعق ــن ال ــسة األوىل م ــسة ل ــاء   اخلام ــوم الثالث ــة ي  / آذار٤واألربعــني للجن
. وســتوفَّر املرافــق الالزمــة لعقــد جلــستني رمسيــتني كــل يــوم. ١٠:٣٠ة ، الــساع٢٠١٤ مــارس

ــساع     ــن الــ ــصباحية مــ ــسات الــ ــد اجللــ ــط   ١٠:٣٠ (١٠:٠٠ة وُتعقــ ــاء فقــ ــوم الثالثــ ىل إ) يــ
  .١٨:٠٠ة إىل الساع ١٥:٠٠ة وجلسات بعد الظهر من الساع، ١٣:٠٠ ةالساع
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  املرفق
  تنظيم األعمال املقترح    

  
  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ

الوقت املقترح ختصيـصه    
  )بالدقائق(لكل بند 

        مارس/ آذار٤الثالثاء، 
  ٣٠  افتتاح الدورة    ١٣:٠٠-١٣:٣٠

    انتخاب أعضاء املكتب  ١البند   
    ائل تنظيمية أخرىإقرار جدول األعمال ومس  ٢البند   
    ةـللمناقش    
    )E/CN.3/2014/1(جدول األعمال املؤقت والشروح     
    )E/CN.3/2014/L.1(الدورة مذكرة من األمانة العامة عن تنظيم أعمال     
    بنود للمناقشة واختاذ القرار  ٣البند   
  ٩٠ تطبيق املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية  )أ (٣البند   
    ةـللمناقش    
ــة             ــية لإلحــصاءات الرمسي ــادئ األساس ــق املب ــن تطبي ــرئيس ع ــر أصــدقاء ال تقري

)E/CN.3/2014/2(  
  

  ٣٠  أساليب عمل اللجنة اإلحصائية  )ب (٣البند   
    ةـللمناقش    
    )E/CN.3/2014/3(تقرير املكتب عن أساليب عمل اللجنة     
)١٨:٠٠-١٥:٠٠(        

  ٣٠  )تابع(  )ب (٣البند   
    ةـللمناقش    
    )E/CN.3/2014/3(تقرير املكتب عن أساليب عمل اللجنة     
  ٩٠ وضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقا: استعراض الربامج  )ج (٣البند   
    للمناقشة    
 تقريـــر فريـــق أصـــدقاء الـــرئيس املعـــين بوضـــع مقـــاييس للتقـــدم أوســـع نطاقـــا     

)E/CN.3/2014/4(  
  

 ٦٠  احلسابات القومية  )د (٣البند   
    ةـللمناقش    
ــين         ــات املعـ ــشترك بـــني األمانـ ــل املـ ــق العامـ ــر الفريـ ــساباتتقريـ ــة باحلـ  القوميـ

)E/CN.3/2014/5(  
  

  

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/1�
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/L.1�
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/2�
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/3�
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/3�
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/4�
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/5�


E/CN.3/2014/L.1  
 

13-62605 3/6 
 

  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيـصه    

  )بالدقائق(لكل بند 
        مارس/ آذار٥األربعاء، 
١٣:٠٠-١٠:٠٠        

 ٦٠  االقتصادية-احملاسبة البيئية   )هـ (٣البند   
    ةـللمناقش    
   )E/CN.3/2014/6( االقتصادية -جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية تقرير     
  ٦٠   والعوملة االقتصاديةإحصاءات التجارة الدولية  )و (٣البند   
    ةـللمناقش    
تقرير فريق أصدقاء الرئيس املعـين بقيـاس التجـارة الدوليـة والعوملـة االقتـصادية                    

)E/CN.3/2014/7(  
  

  ٦٠ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية  )ز (٣البند   
    ةـللمناقش    
ــاس اســتخ       ــة بقي ــشراكة املعني ــر ال ــا تقري ــصاالت املعلومــاتدام تكنولوجي  واالت

إحــــــصاءات تكنولوجيــــــا املعلومــــــات واالتــــــصاالت : ألغــــــراض التنميــــــة
)E/CN.3/2014/8(  

  

١٨:٠٠-١٥:٠٠        
  ٤٥  برنامج املقارنات الدولية  )ح (٣البند   
    ةـللمناقش    
    )E/CN.3/2014/9 (الدوليةبرنامج املقارنات تقرير البنك الدويل عن     
  ٤٥  إحصاءات اإلعاقة  )ط (٣البند   
    ةـللمناقش    
    )E/CN.3/2014/10(تقرير فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقة    
  ٤٥  البيانات الضخمة وحتديث النظم اإلحصائية  )ي (٣البند   
    ةـللمناقش    
ــديث         ــضخمة وحتـ ــات الـ ــن البيانـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ ــنظمتقريـ ــصائية الـ  اإلحـ

)E/CN.3/2014/11(  
  

  ٣٠ حدةاألمم املتمنشورات شعبة اإلحصاءات يف   )ك (٣البند   
    ةـللمناقش    
    )E/CN.3/2014/12 (اإلحصاءاتتقرير األمني العام عن منشورات شعبة     
  ٣٠  منظومة األمم املتحدةة يف تنسيق األنشطة اإلحصائي )ل (٣البند   
   ةـللمناقش    
ــرئيس املعــين بت        يف منظومــة اإلحــصائيةنــسيق األنــشطة تقريــر فريــق أصــدقاء ال

  )E/CN.3/2014/13(األمم املتحدة 
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  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيـصه    

  )بالدقائق(لكل بند 
        مارس/ آذار٦، خلميسا

١٣:٠٠-١٠:٠٠        
  ٤٥  اليوم العاملي لإلحصاء  )م (٣البند   
    ةـللمناقش    
    )E/CN.3/2014/14 (اءلإلحصتقرير األمني العام عن اليوم العاملي     
  ٤٥  تطوير اإلحصاءات اإلقليمية  )ن (٣البند   
    ةـللمناقش    
عيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ عـن اإلحـصاءات            تقرير اللجنة االقتصادية واالجتما       

 واحملـيط اهلـادئ     منظورات من منطقـة آسـيا     : ٢٠١٥بعد عام    وخطة التنمية ملا  
)E/CN.3/2014/15(  

  

  ٩٠  بنود للعلم  ٤البند   
    اإلحصاءات الدميغرافية  )أ (٤البند   
    مـللعل    
    )E/CN.3/2014/16 (ةالدميغرافيتقرير األمني العام عن اإلحصاءات     
    املستوطنات البشريةحصاءات إ  )ب (٤البند   
    مـللعل    
 إحـصاءات املـستوطنات     عنتقرير برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية           

  )E/CN.3/2014/17(البشرية 
  

   اإلحصاءات اجلنسانية  )ج (٤البند   
    مـللعل    
    )E/CN.3/2014/18 (اجلنسانيةتقرير األمني العام عن اإلحصاءات     
   إحصاءات املخدرات وتعاطيها  )د (٤البند   
    مـللعل    
 إحـــصاءات تقريـــر مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة عـــن     

  )E/CN.3/2014/19(حتسني جودهتا وزيادة توافرها : املخدرات
  

   إحصاءات اهلجرة الدولية  )هـ (٤البند   
    مـللعل    
    )E/CN.3/2014/20(تقرير األمني العام عن إحصاءات اهلجرة    
   اإلحصاءات الثقافية  )و (٤البند   
    مـللعل    
تقرير معهد اإلحصاء التابع ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة عـن                  

  )E/CN.3/2014/21(اإلحصاءات الثقافية 
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  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيـصه    

  )بالدقائق(لكل بند 
    ءات الزراعية والريفيةاإلحصا  )ز (٤البند   
    مـللعل    
تقرير اللجنة التوجيهيـة عـن تنفيـذ االسـتراتيجية العامليـة لتحـسني اإلحـصاءات                    

  )E/CN.3/2014/22(الزراعية والريفية 
  

   إحصاءات الطاقة  )ح (٤البند   
    مـللعل    
    )E/CN.3/2014/23(و املعين بإحصاءات الطاقة تقرير فريق أوسل    
   إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات  )ط (٤البند   
    مـللعل    
تقريـــــر األمـــــني العـــــام عـــــن إحـــــصاءات التجـــــارة الدوليـــــة يف اخلـــــدمات      

)E/CN.3/2014/24(  
  

    إحصاءات السياحة  )ي (٤البند   
    مـللعل    
    )E/CN.3/2014/25(تقرير منظمة السياحة العاملية عن إحصاءات السياحة     
    إحصاءات األسعار  )ك (٤البند   
    مـللعل    
    )E/CN.3/2014/26(وا املعين باألرقام القياسية لألسعار تقرير فريق أوتا    
   املؤشرات االقتصادية القصرية األجل  )ل (٤البند   
    مـللعل    
تقريـــــر األمـــــني العـــــام عـــــن اإلحـــــصاءات االقتـــــصادية القـــــصرية األجـــــل      

)E/CN.3/2014/27(  
  

   إحصاءات البيئة  )م (٤البند   
    مـللعل    
   )E/CN.3/2014/28(إحصاءات البيئة تقرير األمني العام عن     
    مؤشرات التنمية  )ن (٤البند   
   مـللعل    
ــام      ــر األمــــني العــ ــة   تقريــ ــة لأللفيــ ــد األهــــداف اإلمنائيــ ــرات رصــ  عــــن مؤشــ

)E/CN.3/2014/29(  
  

   بناء القدرات اإلحصائية  )س (٤البند   
   مـللعل    
تقريــر البنــك الــدويل والــشراكة يف جمــال اإلحــصاء مــن أجــل التنميــة يف القــرن     

  )E/CN.3/2014/30(احلادي والعشرين 
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  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيـصه    

  )بالدقائق(لكل بند 
   إدماج املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية  )ع  (٤البند   
   مـللعل    
ــة         ــة املكاني تقريــر فريــق اخلــرباء املعــين بإدمــاج املعلومــات اإلحــصائية واجلغرافي

)E/CN.3/2014/31(  
  

    تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها  )ف (٤البند   
    مـللعل    
 اإلحــــصائيةالعــــام عــــن أعمــــال جلنــــة تنــــسيق األنــــشطة      تقريــــر األمــــني      

)E/CN.3/2014/32(  
  

 واالجتمــاعي املتعلقــة  االقتــصادي عامــة واجمللــس  متابعــة مقــررات اجلمعيــة ال    )ص( ٤البند   
  بالسياسات

  

    مـللعل    
ــة العامــة          االقتــصادي واجمللــسمــذكرة مــن األمــني العــام عــن مقــررات اجلمعي

ــصائية       ــة اإلحــ ــل اللجنــ ــصلة بعمــ ــسياسات واملتــ ــة بالــ ــاعي املتعلقــ واالجتمــ
)E/CN.3/2014/33(  

  

  
        مارس/ آذار٦، خلميسا

١٣:٠٠-١٠:٠٠        
    )تابع(  )ص( ٤البند   

    ال توجد جلسة رمسية للجنة    بعد الظهر
  
        مارس/ آذار٧، جلمعةا

١٣:٠٠-١٠:٠٠        
  ٣٠  )شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(املسائل الربناجمية   ٥البند   
 عـن األنـشطة   املتحـدة  يف األمـم  تقرير شفوي يقدمـه مـدير شـعبة اإلحـصاءات           

   واخلطط واألولويات جلاريةا
  

  ٣٠   ومواعيد انعقادهاللجنةواألربعني السادسة جدول األعمال املؤقت للدورة   ٦البند   
    ةـللمناقش    
املؤقــت للــدورة  مــذكرة مــن األمانــة العامــة تتــضمن مــشروع جــدول األعمــال    

  )E/CN.3/2014/L.2( للجنةواألربعني السادسة 
  

املتعـدد الـسنوات للجنـة       مذكرة من األمانة العامة عن مـشروع برنـامج العمـل              
  )E/CN.3/2014/34( ٢٠١٨-٢٠١٤اإلحصائية للفترة 

  

  ١٢٠  واألربعنياخلامسة رهتا تقرير اللجنة عن دو  ٧البند   
    ةـللمناقش    
    واألربعنياخلامسة مشروع تقرير اللجنة عن دورهتا     
    اختتام الدورة    
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