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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠٠٥مارس / آذار٤-١
 * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

   إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
  تنظيم أعمال الدورة  
  مذكرة من األمانة العامة  

) انظر املرفـق  (أعد التنظيم املقترح ألعمال الدورة السادسة والثالثني للجنة اإلحصائية           - ١
عمال مبقررات اجلمعية العامة واجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي ذات الصـلة بغيـة تيسـري النظـر                  

 . يف بنود جدول األعمال يف حدود الوقت املتاح واخلدمات املخصصة للجنة
ــاء،    - ٢ ــتعقد اجللســـة األوىل للـــدورة السادســـة والـــثالثني يـــوم الثالثـ مـــارس / آذار١وسـ

وستوفر املرافق لعقد جلستني رمسيتني كل يوم، وسـتعقد اجللسـات   . ٣٠/١٠، الساعة   ٢٠٠٥
؛ ٠٠/١٣إىل السـاعة    )  مـن صـباح يـوم الثالثـاء فقـط          ٣٠/١٠ (٠٠/١٠الصباحية من الساعة    

وسـتختتم الـدورة   . ٠٠/١٨ إىل السـاعة    ٠٠/١٥أما جلسات بعد الظهر فستكون من الساعة        
 .٠٠/١٣، الساعة ٢٠٠٥مارس / آذار٤يوم اجلمعة 
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 املرفق 
  تنظيم األعمال املقترح  

 بنود جدول األعمال والوثائق الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيصـه

 )بالساعة(لكل بند 
    مارس/ آذار١الثالثاء، 
 صباحا 

)٠٠/١٣-٣٠/١٠( 
 نصف ساعة افتتاح الدورة 

  انتخاب أعضاء املكتب ١البند  
  قرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرىإ ٢البند  
  للمناقشة  
  )E/CN.3/2005/1(جدول األعمال املؤقت والشروح   
ــال الــــدورة   ــن تنظــــيم أعمــ ــة العامــــة عــ ــذكرة مــــن األمانــ مــ

)E/CN.3/2005/L.1( 
 

  للعلم  
ــدورة   ــائق الـ ــداد وثـ ــة إعـ ــة عـــن حالـ ــة العامـ مـــذكرة مـــن األمانـ

)E/CN.3/2005/CRP.1( 
 

ــة ٣لبند ا  ــاعي املتعلقــ ــادي واالجتمــ ــس االقتصــ ــررات اجمللــ ــة مقــ متابعــ
 أساليب عمل اللجنة اإلحصائية: بالسياسات

 ساعة واحدة 

  للمناقشة  
  )E/CN.3/2005/2(تقرير مكتب اللجنة   
  اإلحصاءات االقتصادية  ٤البند  

 ساعة واحدة  إحصاءات الطاقة: استعراض الربنامج )أ (٤البند  
  لمناقشةل  
ــرويج     ــاءات، النـــــ ــر اإلحصـــــ ــامج(تقريـــــ ــتعِرض الربنـــــ )مســـــ

)E/CN.3/2005/3( 
 

 مارس/ آذار١الثالثاء، 
 )تابع(

   
 بعد الظهر

٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
 ساعة وربع  احلسابات القومية ) ب (٤البند 

  للمناقشة  
ــر الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات املعــين باحلســابات   تقري

 )E/CN.3/2005/4(القومية 
 

 ثالثة أرباع الساعة  إحصاءات اخلدمات )ج (٤البند  

  للمناقشة  
ــادي       ــدان االقتصـــ ــة يف امليـــ ــاون والتنميـــ ــة التعـــ ــر منظمـــ تقريـــ

)E/CN.3/2005/5( 
 

 ربع ساعة  إحصاءات االجتار الدويل باخلدمات )د (٤البند  
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 بنود جدول األعمال والوثائق الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيصـه

 )بالساعة(لكل بند 

  للعلم  
 الــدويل باخلــدماتتقريــر فرقــة العمــل املعنيــة بإحصــاءات االجتــار  

)E/CN.3/2005/6( 
 

 ربع ساعة  برنامج املقارنات الدولية )هـ (٤البند  
  للعلم  
  )E/CN.3/2005/7(تقرير البنك الدويل   
 ربع ساعة   إحصاءات األسعار ) و (٤البند  
  للعلم  
ــر    ــعار   تقريـــ ــية لألســـ ــام القياســـ ــين باألرقـــ ــاوا املعـــ ــق أوتـــ فريـــ

)E/CN.3/2005/8( 
 

الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات املعــين بإحصــاءاتتقريــر   
 )E/CN.3/2005/9 (األسعار

 

 ربع ساعة  إحصاءات القطاع غري الرمسي )ز (٤البند  
  للعلم  
ــي         ــري الرمسـ ــاع غـ ــاءات القطـ ــين بإحصـ ــي املعـ ــق دهلـ ــر فريـ تقريـ

)E/CN.3/2005/10( 
 

    مارس / آذار٢األربعاء، 
 صباحا 

)٠٠/١٣-٠٠/١٠( 
  اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية ٥البند 

 ساعة ونصف تعدادات السكان واملساكن )أ (٥البند  
  للمناقشة  
  )E/CN.3/2005/11(تقرير األمني العام   
  ساعة إحصاءات الصحة  )ب (٥البند  
  للمناقشة   
  )E/CN.3/2005/12(تقرير منظمة الصحة العاملية   
 ربع ساعة إحصاءات الفقر )ج (٥ند الب 
  للعلم  
  )E/CN.3/2005/13(تقرير األمني العام   
 ربع ساعة إحصاءات اإلعاقة )د (٥البند  
  للعلم  
ــر    ــين ب تقريـــــ ــنطن املعـــــ ــق واشـــــ ــاءاتفريـــــ ــةإحصـــــ  اإلعاقـــــ

)E/CN.3/2005/14( 
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 بنود جدول األعمال والوثائق الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيصـه

 )بالساعة(لكل بند 
 مارس/ آذار٢ ،األربعاء

 )تابع(
   

 بعد الظهر
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

  إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة ٦البند 

 ثالثة أرباع الساعة  احملاسبة البيئية )أ (٦البند  
  للمناقشة  
  )E/CN.3/2005/15(تقرير األمني العام   
 ربع ساعة  اإلحصاءات البيئية )ب (٦البند  
  للعلم  
الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات املعــين بإحصــاءات  تقريــر   

 )E/CN.3/2005/16(ئة البي
 

  أنشطة غري مصنفة حسب امليدان ٧البند  
 ساعة ونصف  بناء القدرات اإلحصائية )أ (٧البند  
  للمناقشة  
  )E/CN.3/2005/17(تقرير األمني العام   
تقرير الشراكـــة يف اإلحصـاء مـن أجـل التنميـة يف القـرن احلـادي  

 )E/CN.3/2005/18) (٢١باريس (والعشرين 
 

 ربع ساعة  التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية )ب (٧البند  
  للعلم  
  )E/CN.3/2005/19(تقرير األمني العام   
 ربع ساعة  مؤشرات متابعة مؤمترات األمم املتحدة )ج (٧البند  
  للعلم  
  )E/CN.3/2005/20 (تقرير األمني العام  

    مارس/ آذار٣ ،اخلميس
 احاصب
)٠٠/١٣-٠٠/١٠( 

 ربع ساعة  عرض البيانات اإلحصائية والوصفية )د( ٧البند 

  للعلم   
ــادي       ــدان االقتصـــ ــة يف امليـــ ــاون والتنميـــ ــة التعـــ ــر منظمـــ تقريـــ

)E/CN.3/2005/21( 
 

ــات )هـ (٧البند   ــات والبيان ــادل وتقاســم البيان ــايري املشــتركة املفتوحــة لتب املع
 الوصفية

 ربع ساعة 

  للعلم  
تقرير فرقة العمل املعنيـة بوضـع معـايري لتبـادل البيانـات اإلحصـائية  

  )E/CN.3/2005/22 (الوصفية والبيانات
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 بنود جدول األعمال والوثائق الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيصـه

 )بالساعة(لكل بند 

 ربع ساعة  إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )و (٧البند  
  للعلم  
تقرير الشراكة من أجل قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت  

 )E/CN.3/2005/23 (من أجل التنمية
 

 ربع ساعة  تنسيق وتكامل الربامج اإلحصائية )ز (٧البند  
  للعلم  
  )E/CN.3/2005/24 (تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  
 ساعة  )شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة(مسائل برناجمية  )ح (٧البند  
  للمناقشة  
  )E/CN.3/2005/25(مذكرة من األمانة العامة   

   )تابع (مارس/ آذار٣ ،اخلميس
   للجنةال توجد جلسة رمسية  بعد الظهر

  حلقة دراسية غري رمسية يعلن عنها الحقا  
    مارس/ آذار٤ ،اجلمعة
 صباحا

)٠٠/١٣-٠٠/١٠( 
األعمال املؤقت للدورة السابعة والثالثني للجنـة ومواعيـدجدول    ٨البند 

 انعقادها 
 ساعة 

  للمناقشة  
تتضمن جدول األعمال املؤقت للـدورةمذكرة من األمانة العامة       

 )E/CN.3/2005/L.2 (انعقادهاالسابعة والثالثني للجنة ومواعيد 
 

 برنـامج العمـل املتعـدد السـنواتمذكرة من األمني العام تتضـمن       
 )E/CN.3/2005/26 (املقترح للجنة اإلحصائية

 

 ساعتان  لسادسة والثالثنيتقرير اللجنة عن دورهتا ا ٩البند  
  للمناقشة  
مشــــروع تقريــــر اللجنــــة عــــن دورهتــــا السادســــة والــــثالثني        

)E/CN.3/2005/L.3 إلضافاتوا( 
 

  اختتام الدورة  
 
 
 


	إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

