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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السابعة والثالثون

 ٢٠٠٦مارس /آذار ١٠-٧
 * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

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

) انظـر املرفـق    (أعد التنظيم املقترح ألعمال الدورة السابعة والثالثني للجنة اإلحـصائية          - ١
عمال مبقررات اجلمعية العامة والس االقتـصادي واالجتمـاعي ذات الـصلة بغيـة تيـسري النظـر                  

 .يف بنود جدول األعمال يف حدود الوقت املتاح واخلدمات املخصصة للجنة
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٧وستعقد اجللسة األوىل للدورة السابعة والثالثني يوم الثالثـاء،           - ٢

وســـتوفر املرافـــق لعقـــد جلـــستني رمسيـــتني كـــل يـــوم، وســـتعقد اجللـــسات . ٣٠/١٠الـــساعة 
؛ ٠٠/١٣إىل الـساعة    )  مـن صـباح يـوم الثالثـاء فقـط          ٣٠/١٠ (٠٠/١٠الصباحية من الساعة    

وسـتختتم الـدورة   . ٠٠/١٨ إىل الـساعة    ٠٠/١٥أما جلسات بعد الظهر فستكون من الساعة        
 .٠٠/١٣، الساعة ٢٠٠٦مارس / آذار١٠يوم اجلمعة 
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  املرفق 
   تنظيم األعمال املقترح  
 بنود جدول األعمال والوثائق الوقت/التاريخ

الوقت املقترح ختصيـصه
 )بالساعة(لكل بند 

    مارس/ آذار٧الثالثاء، 
 صباحا

)٠٠/١٣-٣٠/١٠( 
 ٣٠ افتتاح الدورة 

  انتخاب أعضاء املكتب ١البند  
   جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرىإقرار ٢البند  
  للمناقشة  
  )E/CN.3/2006/1(جدول األعمال املؤقت والشروح   
ــال الــــدورة   ــن تنظــــيم أعمــ ــة العامــــة عــ ــذكرة مــــن األمانــ مــ

)E/CN.3/2006/L.1( 
 

مكتــب اللجنــة اإلحــصائية بــشأن متابعــة املكتــب للمقــررات الــيت  
 )E/CN.3/2006/2(الثالثني اختذا اللجنة يف دورا السادسة و

 

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

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

   بنود للمناقشة واختاذ القرار ٣البند  

 ٦٠ اإلحصاءات الصناعية :استعراض الربامج )أ (٣البند  
  للمناقشة  
اإلحـصاءات الـصناعيةلـق ب  املتعلربنـامج   اجلهـة املـستعرضة ل    تقرير    

)E/CN.3/2006/3 ( 
 

 ٦٠ إحصاءات جتارة التوزيع )ب (٣البند  
  للمناقشة   
  )E/CN.3/2006/4(تقرير األمني العام    

 مارس/ آذار٧الثالثاء، 
 )تابع(

   

 بعد الظهر
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 ٦٠ اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة ) ج( ٣البند 

  للمناقشة  
  )E/CN.3/2006/5(ير األمني العام  تقر  
 ٦٠ احلسابات القومية )د (٣البند  

  للمناقشة  
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 بنود جدول األعمال والوثائق الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيـصه

 )بالساعة(لكل بند 

ــر الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات   تقري
 )E/CN.3/2006/6(القومية 

 

 ٦٠ التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية )هـ (٣البند  

  للمناقشة  
  )E/CN.3/2006/7 (لعامتقرير األمني ا  

    مارس / آذار٨األربعاء، 
 صباحا

)٠٠/١٣-٠٠/١٠( 
 ٤٥ برنامج املقارنات الدولية )و (٣البند 

  للمناقشة  
ــة   ــات الدوليـــ ــامج املقارنـــ ــن برنـــ ــدويل عـــ ــك الـــ ــر البنـــ تقريـــ

)E/CN.3/2006/8( 
 

 ٤٥ احملاسبة البيئية )ز (٣البند  
  للمناقشة  
  )E/CN.3/2006/9(ام تقرير األمني الع  
 ٤٥ إحصاءات الطاقة )ح (٣البند  
  للمناقشة  
  )E/CN.3/2006/10(تقرير األمني العام   
 عــن إحــصاءات الطاقــةالنــرويجأعدتــه اإلحــصاءات، عــن تقريــر   

)E/CN.3/2006/11( 
 

 ٤٥ اإلحصاءات االجتماعية )ط (٣البند  
  للمناقشة   
  )E/CN.3/2006/12(تقرير األمني العام   

 مارس /  آذار٢٨األربعاء ، 
 )تابع(

 ٦٠ املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية ) ي (٣البند 

 بعد الظهر
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

   

  للمناقشة  
  )E/CN.3/2006/13(تقرير األمني العام   
 ١٢٠ مؤشرات التنمية ) ك (٣البند  
  للمناقشة  
  )E/CN.3/2006/14(تقرير األمني العام   
تقرير أصدقاء الرئيس املعين مبؤشرات  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة  

)E/CN.3/2006/15( 
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 بنود جدول األعمال والوثائق الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيـصه

 )بالساعة(لكل بند 

    مارس/ آذار٩اخلميس،
 صباحا

)٠٠/١٣-٠٠/١٠( 
  بنود للعلم ٤البند 

 ١٥ تعدادات السكان واملساكن ) أ (٤البند  
  للعلم  
  )E/CN.3/2006/16(تقرير األمني العام   
 ١٥ حصاءات الصحةإ ) ب (٤البند  
  للعلم  
تقريـــــر منظمـــــة الـــــصحة العامليـــــة عـــــن إحـــــصاءات الـــــصحة  

)E/CN.3/2006/17( 
 

  فريق باريس املعين مبوضوع العمل واألجور )ج (٤البند  
  للعلم  
ــر    ــور  تقريـــ ــل واألجـــ ــوع العمـــ ــاريس املعـــــين مبوضـــ ــق بـــ فريـــ

)E/CN.3/2006/18( 
 

 ١٥ ءات الفقرإحصا ) د (٤البند  
  للعلم  
  )E/CN.3/2006/19(تقرير األمني العام   
  )E/CN.3/2006/20(تقرير فريق ريو املعين بإحصاءات الفقر   
 ١٥ إحصاءات البيئة ) هـ (٤البند  
  للعلم  
تقريــر الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين بإحــصاءات  

 )E/CN.3/2006/21(البيئة 
 

  إحصاءات اخلدمات )و (٤د البن 
  للعلم  
ي عـــنتقريـــر منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصاد       

 )(E/CN.3/2006/22إحصاءات اخلدمات 
 

اجتمـــاع املائـــدة املـــستديرة املعـــين بـــأطر استقـــصاءات األعمـــال )ز (٤البند  
 التجارية

١٥ 

  للعلم  
 بـأطر استقـصاءات األعمـالاجتماع املائدة املستديرة املعين  تقرير    

 )(E/CN.3/2006/23  التجارية
 

 ١٥ إحصاءات التجارة الدولية للبضائع )ح (٤البند  
  للعلم  
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 بنود جدول األعمال والوثائق الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيـصه

 )بالساعة(لكل بند 

تقرير منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي  عـن النظـام  
ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان/ املشترك بني األمم املتحدة   

جتهيـز إحـصاءات التجـارة الدوليـة للبـضائعاالقتصادي لتجميع و  
)E/CN.3/2006/24 ( 

 

تقريــر فرقــة العمــل املعنيــة بإحــصاءات التجــارة الدوليــة للبــضائع    
)(E/CN.3/2006/25 

 

 ١٥ إحصاءات القطاع غري الرمسي )ط (٤البند  
  للعلم  
ــر فر   ــقتقريـ ــين   يـ ــي املعـ ــصاءات دهلـ ــيبإحـ ــري الرمسـ ــاع غـ القطـ

)(E/CN.3/2006/26 
 

 ١٥ بناء القدرات اإلحصائية ) ي (٤البند  
  للعلم  
  )E/CN.3/2006/27(تقرير األمني العام   
تقرير الـشراكــة يف اإلحـصاء مـن أجـل التنميـة يف القـرن احلـادي  

 )E/CN.3/2006/28(والعشرين عن بناء القدرات اإلحصائية 
 

ــصاد   ) ك (٤البند   ــررات الــــس االقتــ ــة مقــ ــةمتابعــ ــاعي املتعلقــ ي واالجتمــ
 بالسياسات

١٥ 

  للعلم  
  )E/CN.3/2006/29(مذكرة من األمني العام   
 ١٥ تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها ) ل (٤البند  
  للعلم  
  )CN.3/2006/30(  األنشطة اإلحصائيةتنسيق جلنة أعمال  

   )تابع (مارس/ آذار٩اخلميس، 
  سة رمسية للجنةال توجد جل  بعد الظهر
    مارس/  آذار١٠اجلمعة،
 صباحا

)١٣/ ٠٠- ٠٠/١٠ (  
 ٣٠ )األمم املتحدةءات يف شعبة اإلحصا(املسائل الربناجمية  ٥البند 

  تقرير شفوي من مدير شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة  
جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنـة والـثالثني للجنـة ومواعيـد ٦البند  

 نعقادها ا
٣٠ 

  للمناقشة  
برنـامج العمـل املتعـددمـشروع    مذكرة من األمـني العـام تتـضمن         

 )E/CN.3/2006/31(السنوات للجنة 
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 بنود جدول األعمال والوثائق الوقت/التاريخ
الوقت املقترح ختصيـصه

 )بالساعة(لكل بند 

تتضمن جدول األعمال املؤقت للـدورةمذكرة من األمانة العامة       
انعقادهـــــــــــاالثامنــــــــــة والـــــــــــثالثني للجنـــــــــــة ومواعيـــــــــــد  

)E/CN.3/2006/CRP.2( 

 

 ١٢٠ جنة عن دورا السابعة والثالثنيتقرير الل ٧البند  
  للمناقشة  
مـــــشروع تقريـــــر اللجنـــــة عـــــن دورـــــا الـــــسابعة والـــــثالثني  

)E/CN.3/2005/L.- واإلضافات( 
 

  اختتام الدورة  
 
 


