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  اللجنة اإلحصائية 
  الدورة الرابعة واألربعون 

   ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٦
   من جدول األعمال ٦البند 

اخلامسة  جدول األعمال املؤقت للدورة   
        واألربعني للجنة ومواعيد انعقادها

  جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة واألربعني للجنة ووثائقها     
  
  . اء املكتبانتخاب أعض   - ١
  .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢

  الوثائق       
  جدول األعمال املؤقت والشروح  
  مذكرة من األمانة العامة عن تنظيم أعمال الدورة   

  . حيدد املوضوع الحقاً: استعراض الربامج  - ٣
  الوثائق  
  تقرير اجلهة املستعرضة للربامج  

  : الجتماعيةاإلحصاءات الدميغرافية وا  - ٤
  تعدادات السكان واملساكن؛  )أ(  
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  الوثائق    
  تقرير األمني العام     
  صاءات املستوطنات البشرية؛ حإ  )ب(  
  الوثائق    
  تقرير برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية     
  اإلحصاءات االجتماعية؛   )ج(  
  الوثائق    
  تقرير األمني العام    
  ها؛ إحصاءات املخدرات وتعاطي  ) د(  
  الوثائق    
  تقرير مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    
  ؛فريق واشنطن املعين بقياس حاالت اإلعاقة  ) هـ(  
  الوثائق    
  تقرير فريق واشنطن     
  إحصاءات اهلجرة؛   ) و(  
  الوثائق    
  تقرير األمني العام    
  ؛اإلحصاءات الثقافية  ) ز(  
  الوثائق    
  )اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة تقرير منظمة األمم     

  : اإلحصاءات االقتصادية  - ٥
  احلسابات القومية؛  )أ(  
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  الوثائق    
  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية     
  اإلحصاءات الزراعية؛   ) ب(  
  الوثائق    
ــني الوكــاالت املعــ          ــشترك ب ــق اخلــرباء امل ــر فري ــة  تقري ين باإلحــصاءات الزراعي

  والريفية 
  تقرير اللجنة التوجيهية العاملية     
تقريــر فريــق واي املعــين بإحــصاءات التنميــة الريفيــة ودخــول األســر املعيــشية       

  املتأتية من الزراعة
  اإلحصاءات الصناعية؛  ) ج(  
  الوثائق    
  تقرير األمني العام    
  إحصاءات الطاقة؛   ) د(  
  الوثائق    
  األمني العامتقرير     
  تقرير فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة    
  إحصاءات جتارة التوزيع؛  ) هـ(  
  الوثائق    
  تقرير األمني العام    
  إحصاءات التجارة الدولية؛   ) و(  
  الوثائق    
  تقرير األمني العام    
  إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات؛  ) ز(  
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  الوثائق    
  ية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدماتتقرير فرقة العمل املعن    
  تقرير األمني العام    
  إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛  )ح(  
  الوثائق    
 املعلومــات واالتــصاالت تكنولوجيــااســتخدام تقريــر الــشراكة املعنيــة بقيــاس      

  ألغراض التنمية
  إحصاءات السياحة؛  )ط(  
  الوثائق    
  امليةمنظمة السياحة العتقرير     
  برنامج املقارنات الدولية؛  ) ي(  
  الوثائق    
  تقرير البنك الدويل    
  فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار؛  )ك(  
  الوثائق    
  تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار    
  .املؤشرات االقتصادية القصرية األجل  ) ل(  
  الوثائق    
  تقرير األمني العام    

  :إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة  - ٦
  . االقتصادية-احملاسبة البيئية   )أ(  
  الوثائق    
   االقتصادية -تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية     

  :األنشطة غري املصنفة حسب اجملال  - ٧
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  التنسيق والتكامل بني الربامج اإلحصائية؛  ) أ(  
  الوثائق    
  م عن أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائيةتقرير األمني العا    
  تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛  ) ب(  
  الوثائق    
  تقرير أصدقاء الرئيس    
  مؤشرات التنمية؛  )ج(  
  الوثائق    
  تقرير األمني العام    
  متابعة مقررات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات؛  ) د(  
  الوثائق    
  ر األمني العامتقري    
  أساليب عمل اللجنة اإلحصائية؛  ) هـ(  
  الوثائق    
  تقرير املكتب    
  املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية؛   ) و(  
  الوثائق    
  تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية    
  تطوير اإلحصاءات اإلقليمية؛   )ز(  
  الوثائق    
  سيا واحمليط اهلادئتقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية آل    
  األطر الوطنية لضمان اجلودة؛  )ح(  
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  الوثائق    
  تقرير األمني العام    
   املكاين ضمن النظم اإلحصائية الوطنية؛ -اإلطار اإلحصائي   )ط(  
  الوثائق    
 مكـــاين ضـــمن الـــنظم -تقريـــر فريـــق اخلـــرباء عـــن تطـــوير إطـــار إحـــصائي      

  اإلحصائية الوطنية 
  ؛وضع خطة عمل للتنمية اإلحصائيةاجلهود املبذولة ل  )ي(  
  الوثائق    
  تقرير البنك الدويل    
   .اليوم العاملي لإلحصاء  )ك(  
  الوثائق    
  تقرير األمني العام    

  ).بة اإلحصاءاتشع(املسائل الربناجمية   - ٨
  .جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة ومواعيد انعقادها  - ٩

  الوثائق  
ألمانة العامة تتضمن مـشروع جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة الـسادسة               مذكرة من ا    

  واألربعني للجنة
  مذكرة من األمانة العامة بشأن مشروع برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات  

  .تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا اخلامسة واألربعني  - ١٠
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