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اللجنة اإلحصائية 
الدورة اخلامسة والثالثون 
٢-٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 

البند ٢ من جدول األعمال املؤقت* 
  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى 

 تنظيم أعمال الدورة 
 مذكرة من األمانة العامة 

أعد التنظيم املقترح ألعمال الدورة اخلامسة والثالثني للجنة اإلحصائية (انظـر املرفـق)  - ١
عمال مبقررات اجلمعية العامة والس االقتصـادي واالجتمـاعي ذات الصلـة بغيـة تيسـري النظـر 

يف بنود جدول األعمال يف حدود الوقت املتاح واخلدمات املخصصة للجنة.  
وســتعقد اجللســة األوىل للــدورة اخلامســة والثالثــــني يـــوم الثالثـــاء، ٢ آذار/مـــارس  - ٢
٢٠٠٤، الساعة ١٠/٣٠. وستوفر املرافق لعقد جلستني رمسيتني كل يوم، وستعقد اجللسـات 
الصباحية من الساعة ١٠/٠٠ (١٠/٣٠ مـن صبـاح يـوم الثالثـاء فقـط) إىل السـاعة ١٣/٠٠، 
أما جلسات بعد الظهر فستكون من الساعة ١٥/٠٠ إىل الساعة ١٨/٠٠. وسـتختتم الـدورة 

يوم اجلمعة ٥ آذار/مارس ٢٠٠٣، الساعة ١٣/٠٠. 
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املرفق 
  تنظيم األعمال املقترح 

 بنود جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت 

ـــــــترح  الوقــــــت املق
ختصيصــه لكــل بنــد 

(بالساعة) 
الثالثاء، ٢ آذار/مارس 

   صباحا 
 (١٠/٣٠-١٣/٠٠)   

نصف ساعة  

 

افتتاح الدورة 
انتخاب أعضاء املكتب  البند ١

إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  البند ٢
للمناقشة 

 (E/CN.3/2004/1) جدول األعمال املؤقت والشروح
 (E /CN.3/2004/L.1) مذكرة من األمانة العامة بشأن تنظيم أعمال الدورة

للعلم 
 (E /CN.3/2004/CRP.1) مذكرة من األمانة العامة بشأن حالة إعداد الوثائق للدورة

 

  
    
اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية   البند ٣ 

اإلحصاءات االجتماعية (استعراض الربامج)  البند ٣ (أ)
للمناقشة 

 (E/CN.3/2004/2) تقرير األمني العام

  
ساعة واحدة 

فريق سيينا لإلحصاءات االجتماعية   البند ٣ (ب)
للعلم 

 E/CN.3/2004/3 تقرير فريق سيينا لإلحصاءات االجتماعية

ربع ساعة  

اإلحصاءات الصحية   البند ٣ (ج)
للمناقشة 

نصف ساعة  

  (E/CN.3/2004/4) تقرير أصدقاء الرئيس بشأن اإلحصاءات الصحية  
إحصاءات املستوطنات البشرية   البند ٣ (د)

للمناقشة 
ربع ساعة  

  (E/CN.3/2004/5) تقرير موئل األمم املتحدة  
الثالثـــــاء، ٢ آذار/مــــــارس 

(تابع) 
بعد الظهر 

 (١٥/٠٠-١٨/٠٠)

   

البند ٣ (هـ) إحصاءات املخدرات وتعاطي املخدرات  
للمناقشة 

ربع ساعة  
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 بنود جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت 

ـــــــترح  الوقــــــت املق
ختصيصــه لكــل بنــد 

(بالساعة) 
ـــن إحصــاءات املخــدرات   تقريـر مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باجلرميـة واملخـدرات ع

 (E/CN.3/2004/6) وتعاطي املخدرات
البند ٣ (و) فريق باريس املعين مبوضوع العمل والتعويضات 

للعلم 

  
 

ربع ساعة 

  (E/CN.3/2004/7) تقرير فريق باريس املعين مبوضوع العمل والتعويضات  
البند ٣ (ز) إحصاءات الفقر  

للمناقشة 
نصف ساعة  

  (E/CN.3/2004/8) تقرير األمني العام
 (E/CN.3/2004/9) تقرير فريق ريو املعين بإحصاءات الفقر

  

البند ٤ اإلحصاءات االقتصادية  
البند ٤ (أ) احلسابات القومية 

للمناقشة 
تقريــــر الفريــــق العــــامل املشــــترك بــــني األمانــــات املعــــين باحلســــــابات القوميـــــة 

 (E/CN.3/2004/10)

  
ساعة واحدة 

ثالثة أرباع ساعة  البند ٤ (ب) إحصاءات اخلدمات  
  (E/CN.3/2004/11) تقرير فريق فوربرغ املعين بإحصاءات اخلدمات  
  (E /CN.3/2004/12) تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  
البند ٤ (ج) إحصاءات السياحة  

للمناقشة 
ربع ساعة  

  (E/CN.3/2004/13) تقرير منظمة السياحة العاملية عن إحصاءات السياحة
للعلم 

  

  (E/CN.3/2004/29) تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية عن دورتيها األوىل والثانية  
األربعاء، ٣ آذار/مارس  

صباحا 
 (١٠/٠٠-١٣/٠٠)

   

البند ٤ (د) برنامج املقارنات الدولية  
للمناقشة 

نصف ساعة  

  (E/CN.3/2004/14) تقرير البنك الدويل  
البند ٤ (هـ)  إحصاءات العلم والتكنولوجيا  

للمناقشة 
نصف ساعة  

تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان  
 (E/CN.3/2004/15) االقتصادي

  

البند ٤ (و) إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
للمناقشة 

نصف ساعة  

  (E/CN.3/2004/16) تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية  
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 بنود جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت 

ـــــــترح  الوقــــــت املق
ختصيصــه لكــل بنــد 

(بالساعة) 
البند ٤ (ز) املائدة املستديرة املعنية بأطر إحصاءات األعمال التجارية  

 (E /CN.3/2004/17) تقرير املائدة املستديرة املعنية بأطر إحصاءات األعمال التجارية
ربع ساعة  

البند ٤ (ح) فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي  
للعلم 

ربع ساعة  

  (E/CN.3/2004/18) تقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي  
البند ٥  إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة  

للمناقشة 
 (E/CN.3/2004/19) تقرير فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية

ساعة واحدة  

  (E /CN.3/2004/20) تقرير فريق العمل املشترك بني الوكاالت املعين باحملاسبة البيئية
للعلم 

  

مذكرة من األمني العام عن أنشطة جلنة التنمية املستدامة وآثارها احملتملـة علـى أعمـال  
 (E/CN.3/2004/32) اللجنة اإلحصائية

  

األربعــــاء، ٣ آذار/مــــــارس 
(تابع) 

بعد الظهر 
 (١٥/٠٠-١٨/٠٠)

   

  البند ٦ أنشطة غري مصنفة حسب امليدان  
البند ٦ (أ) تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية  

للمناقشة 
ثالثة أرباع ساعة  

 
 

 (E/CN.3/2004/21) تقرير األمني العام
للعلم 

 (E/CN.3/2004/29) تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية عن دورتيها األوىل والثانية

  

البند ٦ (ب) التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية  
للمناقشة 

 (E/CN.3/2004/22) تقرير األمني العام

ثالثة أرباع ساعة  

البند ٦ (ج)  املؤشرات  
للمناقشة 

ساعة واحدة  

تقرير األمني العام عن األعمال اجلارية بشـأن املعايـري اإلحصائيـة ومجـع املؤشـرات مـن  
أجــل رصــد تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــــة لأللفيـــة علـــى الصعيديـــن الوطـــين والـــدويل 

 (E/CN.3/2004/23)

  

  (E /CN.3/2004/24) تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية عن املؤشرات
للعلم 

  

  (E/CN.3/2004/29) تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية عن دورتيها األوىل والثانية  
البند ٦ (د)  بناء القدرات اإلحصائية  

للمناقشة 
نصف ساعة  
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 بنود جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت 

ـــــــترح  الوقــــــت املق
ختصيصــه لكــل بنــد 

(بالساعة) 
تقرير اللجنة التوجيهية للشراكة يف اإلحصاء من أجل مبادرة التنمية يف القـرن احلـادي  

 (E/CN.3/2004/25) (شراكة باريس ٢١) والعشرين
  

اخلميس، ٤ آذار/مارس  
صباحا 

 (١٠/٠٠-١٣/٠٠)

   

البند ٦ (هـ) عرض البيانات اإلحصائية والوصفية  
للمناقشة 

نصف ساعة  

  (E /CN.3/2004/26) تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
للعلم 

  

  (E/CN.3/2004/29) تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية عن دورتيها األوىل والثانية  
نصف ساعة  البند ٦ (و) املعايري املشتركة املفتوحة لتبادل وتقاسم البيانات والبيانات الوصفية  
  للمناقشة  
تقرير فرقة العمل املعنية بوضـع معايـري لتبـادل البيانـات اإلحصائيـة والبيانـات الوصفيـة  

 (E/CN.3/2004/27)
للعلم 

  

  (E/CN.3/2004/29) تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية عن دورتيها األوىل والثانية  
البند ٦ (ز) تنسيق األعمال املنهجية اجلارية  

تقرير شفوي 
ربع ساعة  

البند ٦ (ح) متابعة مقررات الس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات  
للمناقشة 

نصف ساعة  

تقرير األمني العام عن مقررات الـس االقتصـادي واالجتمـاعي املتعلقـة بالسياسـات،  
 (E/CN.3/2004/28) واملتصلة بأعمال اللجنة اإلحصائية

  

البند ٦ (ط) تنسيق وتكامل الربامج اإلحصائية  
للمناقشة 

ثالثة أرباع ساعة  

  (E/CN.3/2004/29) تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية عن دورتيها األوىل والثانية  
البند ٦ (ي) مسائل برناجمية (شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة)  

للمناقشة 
نصف ساعة  

مذكـرة مـن األمانـة العامـة عـن القائمـة املقترحـة الجتماعـات أفرقـة اخلـرباء وحلقـــات  
ــــــاألمم املتحـــــدة يف عـــــام ٢٠٠٣  العمــــل الــــيت ســــتعقدها الشــــعبة اإلحصائيــــة ب

 (E/CN.3/2004/30)

  

ـــــارس  اخلميــــس، ٤ آذار/م
(تابع) 

بعد الظهر 

  ال توجد جلسات 
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 بنود جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت 

ـــــــترح  الوقــــــت املق
ختصيصــه لكــل بنــد 

(بالساعة) 
اجلمعة، ٥ آذار/مارس 

صباحا 
 (١٠/٠٠-١٣/٠٠)

   

البند ٧ جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والثالثني للجنة ومواعيد انعقادها  
للمناقشة 

ساعة واحدة  

مذكرة من األمانة العامة تتضمن جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة السادسـة والثالثـني  
 (E/CN.3/2004/L.2) للجنة ومواعيد انعقادها

  

مذكـرة مـن األمـني العـــام تتضمــن مشــروع برنــامج عمــل اللجنــة املتعــدد الســنوات  
 (E/CN.3/2004/31)

  

  (E/CN.3/2004/29) تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية عن دورتيها األوىل والثانية  
مذكـرة مـن األمـني العـام بشـأن أنشـطة جلنـة التنميـة املسـتدامة وآثارهـا احملتملـــة علــى  

 (E/CN.3/2004/32) أعمال اللجنة اإلحصائية
  

البند ٨ تقرير اللجنة عن دورا اخلامسة والثالثني  
للمناقشة 

  

  مشروع تقرير اللجنة عن دورا اخلامسة والثالثني (E/CN.3/2004/L.3، واإلضافات) 
  اختتام الدورة  

 


