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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثامنة والثالثون

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٧
  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

   إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
 تنظيم أعمال الدورة  

 
 مذكرة من األمانة العامة  

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

 .لجنةاملخصصة ل واخلدمات الوقت املتاحيف بنود جدول األعمال يف حدود 

فربايـر  / شـباط  ٢٧ ، الثالثـاء  م يـو   للجنـة  وستعقد اجللسة األوىل للدورة الثامنة والثالثني      - ٢
وستعقد اجللـسات   .عقد جلستني رمسيتني كل يوملوستتاح املرافق . ٣٠/١٠الساعة ، ٢٠٠٧

، وجلـسات   ٠٠/١٣إىل الـساعة    )  يـوم الثالثـاء فقـط      ٣٠/١٠ (٠٠/١٠الصباحية من الـساعة     
ــساعة    ــن الـ ــر مـ ــد الظهـ ــساعة  ٠٠/١٥بعـ ــة  . ٠٠/١٨إىل الـ ــوم اجلمعـ ــدورة يـ ــتختتم الـ  ،وسـ

 .٠٠/١٣الساعة ، ٢٠٠٧مارس /رآذا ٢
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 املرفق 
 

 تنظيم العمل املقترح  
  

 د جدول األعمال والوثائقوبن التوقيت/التاريخ
 املقترح ختصيصه   الوقت

 )بالدقائق(لكل بند 

     فرباير/ شباط٢٧ ،الثالثاء
  ٣٠ افتتاح الدورة  ٠٠/١٣-٣٠/١٠
   انتخاب أعضاء املكتب ١البند  
   قرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرىإ ٢البند  
   للمناقشة  
   )E/CN.3/2007/1(جدول األعمال املؤقت والشروح   

  
 بــــشأن تنظــــيم أعمــــال الــــدورة العامــــةمــــذكرة مــــن األمانــــة

(E/CN.3/2007/L.1)   
   للعلم  

  
مــذكرة مــن األمانــة العامــة بــشأن حالــة إعــداد الوثــائق للــدورة

(E/CN.3/2007/CRP.1)   
   واختاذ القراربنود للمناقشة  ٣البند  
  ٦٠ اإلحصاءات التعليمية :استعراض الربنامج )أ (٣البند  
   للمناقشة  
   )E/CN.3/2007/2(للربنامج تقرير اجلهة املستعرضة   
  ٦٠ تعدادات السكان واملساكن )ب (٣البند  
   للمناقشة  
   (E/CN.3/2007/3)تقرير األمني العام   
   قياس اإلعاقة )ج (٣البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
   للمناقشة  
   )E/CN.3/2007/4(تقرير فريق واشنطن   
  ٤٥ إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )د (٣البند  
   للمناقشة  

  
تقرير الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت

   )E/CN.3/2007/5(ألغراض التنمية 
  ٤٥ اإلحصاءات الزراعية )هـ (٣البند  
   للمناقشة  
  )E/CN.3/2007/6(تقرير منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة   
  ٤٥ احلسابات القومية )و (٣البند  
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 د جدول األعمال والوثائقوبن التوقيت/التاريخ
 املقترح ختصيصه   الوقت

 )بالدقائق(لكل بند 

   للمناقشة  
   )E/CN.3/2007/7(تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات   

     فرباير/باط ش٢٨ ،األربعاء
  ٤٥ )مواصلة النظر يف البند( )و (٣البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
   للمناقشة  
   )E/CN.3/2007/7(تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات   
  ٤٥ اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة )ز (٣البند  
    للمناقشة  
   (E/CN.3/2007/8)تقرير األمني العام   
  ٤٥ احملاسبة البيئية )ح (٣البند  
   للمناقشة  

  
 التابعــة االقتــصادية–رباء املعنيــة باحملاســبة البيئيــة اخلــتقريــر جلنــة 

   )E/CN.3/2007/9(ألمم املتحدة ل
  ٤٥ التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية  )ط (٣البند  
   للمناقشة  
   (E/CN.3/2007/10)تقرير األمني العام   
   (E/CN.3/2007/11)تقرير مكتب العمل الدويل   
ــاسمــسائل  )ي (٣البند  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ــة القي الوصــول إىل : يف املكاتــب اإلحــصائية الوطني

 اجلزئية البيانات
٤٥  

    للمناقشة  
   )E/CN.3/2007/12(تقرير مكتب اإلحصاءات األسترايل   
  ٤٥ مؤشرات التنمية )ك (٣البند  
    قشةللمنا  
   (E/CN.3/2007/13)تقرير األمني العام   
  ٤٥ بناء القدرات اإلحصائية )ل (٣البند  
   للمناقشة  
   (E/CN.3/2007/14)تقرير األمني العام   
  ٤٥ برنامج املقارنات الدولية )م (٣البند  
   للمناقشة  
   )E/CN.3/2007/15(تقرير البنك الدويل   
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 د جدول األعمال والوثائقوبن التوقيت/التاريخ
 املقترح ختصيصه   الوقت

 )بالدقائق(لكل بند 

     مارس/ آذار١ ،اخلميس
   بنود للعلم ٤البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  ١٥ إحصاءات اهلجرة )أ (٤البند  
   للعلم  
   (E/CN.3/2007/16)تقرير األمني العام   
  ١٥ إحصاءات الصحة )ب (٤البند  
   للعلم  

  
تقريــر الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين بإحــصاءات

   )E/CN.3/2007/17(الصحة 
  ١٥ اإلحصاءات الصناعية )ج (٤البند  
   للعلم  
   (E/CN.3/2007/18)تقرير األمني العام   
  ١٥ إحصاءات جتارة التوزيع )د (٤البند  
   للعلم  
   (E/CN.3/2007/19)تقرير األمني العام   
  ٣٠ إحصاءات الطاقة )هـ (٤البند  
   للعلم  
   )E/CN.3/2007/20(تقرير فريق أوسلو   
   )E/CN.3/2007/21(تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات   
  ١٥ اإلحصاءات املالية )و (٤البند  
   للعلم  
   (E/CN.3/2007/22)تقرير صندوق النقد الدويل   
  ١٥ إحصاءات األسعار )ز (٤البند  
   للعلم  
   )E/CN.3/2007/23(مانات تقرير الفريق العامل املشترك بني األ  
  ٣٠ تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها )ح (٤البند  
   للعلم  
   )E/CN.3/2007/24(تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية   

  
تقرير اللجنة التوجيهيـة للـشراكة يف اإلحـصاء مـن أجـل التنميـة

   )E/CN.3/2007/25) (٢١باريس (يف القرن احلادي والعشرين 

 
ــادل البيانــات واملعلومــات املتعلقــة )ط (٤البند  املعــايري العلنيــة واملــشتركة لتب

 بالبيانات وتقامسها
١٥  
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 د جدول األعمال والوثائقوبن التوقيت/التاريخ
 املقترح ختصيصه   الوقت

 )بالدقائق(لكل بند 

   للعلم  

  
تقريـــر فرقـــة العمـــل املعنيـــة بوضـــع معـــايري لتبـــادل البيانـــات

   )E/CN.3/2007/26(واملعلومات املتعلقة بالبيانات 

 
القتــــصادي واالجتمــــاعي املتعلقــــةمتابعــــة مقــــررات الــــس ا )ي (٤البند 

 بالسياسات
١٥ 

 
   للعلم  
   (E/CN.3/2007/27)تقرير األمني العام   
   مل يقرر عقد أي جلسة رمسية  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

     مارس/ آذار٢ ،اجلمعة
  ٣٠ )الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة(املسائل الربناجمية  ٥البند  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
   للمناقشة  

  

 برنـامج العمـل املقتـرح للـشعبةة تتضمن  العام األمانةمذكرة من   
٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلحـــصائية يف األمـــم املتحـــدة لفتـــرة الـــسنتني 

(E/CN.3/2007/28)   

 
جـــدول األعمـــال املؤقـت للــدورة التاسعة والثالثيـــــن للجنــــة ٦البند 

 ومواعيد انعقادها
٣٠  

   للمناقشة  

  
ألمني العام تتـضمن مـشروع برنـامج العمـل املتعـددمذكرة من ا  

   (E/CN.3/2007/29)السنوات للجنة 

  

ــذكرة مــن األمانــة    تتــضمن جــدول األعمــال املؤقــت   العامــة م
هــــــادورة التاســــــعة والــــــثالثني للجنــــــة ومواعيــــــد انعقادللــــــ

(E/CN.3/2007/CRP.2)   
  ١٢٠ تقرير اللجنة عن دورا الثامنة والثالثني ٧البند  
   للمناقشة  
   مشروع تقرير اللجنة عن دورا الثامنة والثالثني  
   اختتام الدورة  

 

 

 


