
E/CN.3/2005/L.2  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: Limited 
20 December 2004 
Arabic 
Original: English 

 

 
100105    100105    04-66056 (A) 

*0466056* 

 اللجنة اإلحصائية
 سة والثالثونداسالدورة ال

 ٢٠٠٥مارس / آذار٤-١
 * من جدول األعمال املؤقت٨البند 

ة بعجــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الســا
 والثالثني للجنة ومواعيد انعقادها

  
ــة والثالثيــــن للجنــــة ومواعيـد      بعجـــدول األعمـــال املؤقـت للــدورة السا      

  انعقادها
 ذكرة من األمانة العامةم  

 
إىل األمـني العـام     ) ٥٧ -د   (١٨٩٤طلب اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف قـراره            - ١

أن يقــدم، يف كــل دورة تعقــدها جلنــة فنيــة أو هيئــة فرعيــة تابعــة للمجلــس، مشــروع جــدول     
 إطـار كـل بنـد مـن بنـود جـدول        أعمال مؤقت للدورة التالية وأن يبني الوثـائق الـيت سـُتقدم يف            

 .األعمال والسند التشريعي إلعدادها
، أن يقــدم إليــه جــدول األعمــال املؤقــت هليئاتــه   ١٩٧٩/٤١وقــرر اجمللــس، يف قــراره   - ٢

الفرعيــة، مشــفوعا بقائمــة بالوثــائق املطلوبــة، لكــي يستعرضــه حتقيقــا ألمــور مــن بينــها زيــادة     
وثائق اليت يطلبها اجمللس واهليئـات الفرعيـة األخـرى،    االتساق بني وثائق تلك اهليئات وعموم ال 

 .وزيادة االتساق بني طلبات إعداد الوثائق واخلطة املتوسطة األجل وامليزانية الربناجمية
 بشـأن إعـادة تنشـيط أعمالـه، توصـية األمـني العـام        ١٩٨٢/٥٠وأيد اجمللس، يف قراره     - ٣

الفرعية التابعة للمجلس لـتمكني تلـك اهليئـات         الداعية إىل تبسيط وثائق وبرنامج عمل اهليئات        
 .من أداء املهام املوكلة إليها على حنو فعال
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وسُيعدل مشروع جدول األعمال املؤقت يف الدورة احلالية يف ضوء ما تتخـذه اللجنـة            - ٤
ــة، مث ُيقــدم إىل اجمللــس       ــدورة احلالي مــن قــرارات ومقــررات ومــا تقدمــه مــن طلبــات خــالل ال

 .١٩٧٩/٤١ لقراره الستعراضه وفقا
 :وفيما يلي مشروع جدول األعمال املؤقت - ٥

 .انتخاب أعضاء املكتب - ١ 
 .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى - ٢ 

 
 الوثائق  
 جدول األعمال املؤقت والشروح  
 مذكرة من األمانة العامة عن تنظيم أعمال الدورة  
 د الوثائق للدورةمذكرة من األمانة العامة عن حالة إعدا  
 :اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية - ٣ 
 اإلحصاءات االجتماعية؛ )أ(  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 تقرير فريق سيينا لإلحصاءات االجتماعية  
 ؛صحةإحصاءات ال )ب(  
 الوثائق  
  منظمة الصحة العامليةتقرير  
 ؛تعويضفريق باريس املعين مبوضوع العمل وال )ج(  
 الوثائق  
 باريسيق تقرير فر  
 .إحصاءات الفقر )د(  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
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 تقرير فريق ريو املعين بإحصاءات الفقر  
 :اإلحصاءات االقتصادية - ٤ 
 احلسابات القومية؛ )أ(  
 الوثائق  
 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية  
 ؛استعراض الربامج :ةصناعيحصاءات الاإل )ب(  
 الوثائق  
 تقرير مستعرض الربامج  
 اجتماع املائدة املستديرة املعين بأطر استقصاءات األعمال التجارية؛ )ج(  
 الوثائق  
 اجتماع املائدة املستديرةتقرير   
 ؛إحصاءات الطاقة )د(  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 ؛إحصاءات جتارة التوزيع )هـ(  
 الوثائق  
 األمني العامتقرير   
 إحصاءات جتارة البضائع الدولية؛ )و(  
 الوثائق  
 تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات جتارة البضائع الدولية  

 إحصاءات السياحة؛ )ز(  
 الوثائق  
 تقرير منظمة السياحة العاملية  
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 برنامج املقارنات الدولية؛ )ح(  
 الوثائق  
 تقرير البنك الدويل  
 .فريق فوربرغ املعين بإحصاءات اخلدمات )ط(  
 الوثائق  
 تقرير فريق فوربرغ  
 :إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة - ٥ 
 ة؛حصاءات البيئإ )أ(  
 الوثائق  
 ةبيئإحصاءات ال املشترك بني الوكاالت املعين بتقرير الفريق العامل  
 .لبيئيةاحملاسبة ا )ب(  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 تقرير فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية  
 :أنشطة غري مصنفة حسب اجملال - ٦ 
 ؛مسائل اإلدارة يف املكاتب اإلحصائية الوطنية )أ(  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 ؛إحصاءات التنمية البشرية )ب(  
 الوثائق  
 التنمية البشرية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائيتقرير مكتب تقرير   
 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية؛ )ج(  
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 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 تنسيق األعمال املنهجية اجلارية؛ )د(  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 بناء القدرات اإلحصائية؛ )هـ(  
 الوثائق  
 ني العامتقرير األم  
ــرن         ــة يف الق ــة للشــراكة يف اإلحصــاء مــن أجــل التنمي ــة التوجيهي ــر اللجن تقري

 )٢١باريس (احلادي والعشرين 
 قيام الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة بنشر اإلحصاءات؛ )و(  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 املؤشرات )ز(  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 ؛اترات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسمتابعة مقر )ح(  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 تنسيق وتكامل الربامج اإلحصائية؛ )ط(  
 الوثائق  
 تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  
 ).الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة(مسائل برناجمية  )ي(  
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 الوثائق  
 عامة عن برنامج عمل الشعبةمذكرة من األمانة ال  
 .ة والثالثني للجنة ومواعيد انعقادهاثامنجدول األعمال املؤقت للدورة ال - ٧ 
 .ة والثالثنيبعتقرير اللجنة عن دورهتا السا - ٨ 

ــة        - ٦ ــرح إىل اللجن ــة، مبقت ــع أعضــاء مكتــب اللجن ــة، بالتشــاور م ــة العام وســتتقدم األمان
 .ة والثالثنيبع الساعلق مبواعيد انعقاد الدورةيت فيما

 


