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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٣
  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

        إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
 تنظيم أعمال الدورة     

  
 مذكرة من األمانة العامة    

  
) انظـر املرفـق   (دية واألربعني للجنة اإلحـصائية      أُعدَّ التنظيم املقترح ألعمال الدورة احلا       - ١

عمال مبقررات اجلمعية العامة واجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي ذات الـصلة بغيـة تيـسري النظـر                  
   .يف بنود جدول األعمال يف حدود الوقت املتاح واخلدمات املخصصة للجنة

  الثالثـــــاءوتعقــــد اجللـــــسة األوىل مـــــن الــــدورة احلاديـــــة واألربعـــــني للجنــــة يـــــوم     - ٢
لعقـد جلـستني رمسيـتني      الالزمـة   وسـتوفَّر املرافـق     . ٣٠/١٠، الـساعة    ٢٠١٠فربايـر   /شباط ٢٣

 مـن صـباح يـوم الثالثـاء         ٣٠/١٠ (٠٠/١٠وُتعقـد اجللـسات الـصباحية مـن الـساعة           . كل يوم 
. ٠٠/١٨ إىل الـساعة     ٠٠/١٥، وجلسات بعـد الظهـر مـن الـساعة           ٠٠/١٣إىل الساعة   ) فقط

  .٠٠/١٣، الساعة ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦ماهلا يوم اجلمعة وختتتم الدورة أع

 
  

  *  E/CN.3/2010/1.  



E/CN.3/2010/L.1
 

2 09-62902 
 

 املرفق
 تنظيم األعمال املقترح    

    
 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ

الوقــت املقتــرح ختصيــصه 
  )بالدقائق(لكل بند 

       فرباير/ شباط٢٣ الثالثاء
  صباحا

)٠٠/١٣-٣٠/١٠(  
  

  ١البند 
 افتتاح الدورة

  ٣٠ املكتبانتخاب أعضاء 
   إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  ٢البند   
   للمناقشة    
   )E/CN.3/2010/1(جدول األعمال املؤقت والشروح     

    
ــدورة      ــة عــن تنظــيم أعمــال ال ــة العام مــذكرة مــن األمان

)E/CN.3/2010/L.1(   
   للعلم    

    
لـدورة  امذكرة من األمانة العامة عن حالة إعـداد وثـائق         

)E/CN.3/2010/CRP.1(   
   بنود للمناقشة واختاذ القرار  ٣البند   
  ٧٥ األطر الوطنية لضمان اجلودة : استعراض الربامج  )أ (٣البند   
   للمناقشة    

    
تقرير هيئة إحصاءات كنـدا عـن األطـر الوطنيـة لـضمان             

   )E/CN.3/2010/2(اجلودة 
  ٤٥ اإلحصاءات الزراعية  )ب (٣البند   
   للمناقشة    

    
تقريـــر أصـــدقاء الـــرئيس بـــشأن اإلحـــصاءات الزراعيـــة  

)E/CN.3/2010/3(   
   للعلم    

    

ــة     ــة بالتنمي ــق واي املعــين باإلحــصاءات املتعلق ــر فري تقري
الريفيــــــة ودخــــــل األســــــر املعيــــــشية مــــــن الزراعــــــة  

)E/CN.3/2010/4(  
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 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقــت املقتــرح ختصيــصه 

  )بالدقائق(لكل بند 

       ) تابع (فرباير/ شباط٢٣الثالثاء،
  بعد الظهر

  ٤٥ لبضائع يف اإحصاءات التجارة الدولية   )ج (٣البند   )٠٠/١٨-٠٠/١٥(
   للمناقشة    

    
يف تقريــر األمــني العــام عــن إحــصاءات التجــارة الدوليــة  

   )E/CN.3/2010/5(لبضائع ا
  ٤٥ إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات  )د (٣البند   
   للمناقشة    

    
تقرير فرقة العمل املعنية بإحـصاءات التجـارة الدوليـة يف           

   )E/CN.3/2010/6(مات اخلد
  ٦٠ برنامج املقارنات الدولية  )هـ (٣البند   
   للمناقشة    

    
تقريـــر البنـــك الـــدويل عـــن برنـــامج املقارنـــات الدوليـــة  

)E/CN.3/2010/7(   
  ٣٠ احلسابات القومية  )و (٣البند   
   للمناقشة    

    
ــشترك بـــني األمانـــات املعـــين     ــر الفريـــق العامـــل املـ تقريـ

    )E/CN.3/2010/8(مية باحلسابات القو
        فرباير/ شباط٢٤األربعاء،
  صباحا

)٠٠/١٣-٠٠/١٠(  
  احلسابات القومية  ) و (٣البند 

 للمناقشة
٣٠  

    
ــشترك بـــني األمانـــات املعـــين     ــر الفريـــق العامـــل املـ تقريـ

   )E/CN.3/2010/8(باحلسابات القومية 
  ٦٠ اإلحصاءات البيئية  )ز (٣البند   
   للمناقشة    

    
ــر  ــة     تقريـ ــصاءات البيئيـ ــار اإلحـ ــن إطـ ــام عـ ــني العـ األمـ

)E/CN.3/2010/9(   
   للعلم    
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 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقــت املقتــرح ختصيــصه 

  )بالدقائق(لكل بند 

    
ــشترك بـــني األمانـــات املعـــين     ــر الفريـــق العامـــل املـ تقريـ

   )E/CN.3/2010/10(باإلحصاءات البيئية 
  ٦٠ احملاسبة البيئية  )ح (٣البند   
   للمناقشة    

    
صادية  االقتـ  -تقرير جلنـة اخلـرباء املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة            

)E/CN.3/2010/11(   
  ٣٠ اليوم العاملي لإلحصاءات  )ط (٣البند   
   للمناقشة    

    
ــاملي لإلحـــصاءات     ــوم العـ ــام عـــن اليـ ــر األمـــني العـ تقريـ

)E/CN.3/2010/12 (   
     )تابع(فرباير /شباط/ شباط٢٤األربعاء،
  بعد الظهر

)٠٠/١٨-٠٠/١٥(  
 يةإدارة املعلومات اجلغرافية العامل  )ي (٣البند 

 للمناقشة
٦٠  

    

لإلحــصاءات واجلغرافيــا الربازيلــي تقريــر املعهــد الــوطين 
عــــــــــن إدارة املعلومــــــــــات اجلغرافيــــــــــة العامليـــــــــــة    

)E/CN.3/2010/13(   
  ٦٠ جرد املعايري اإلحصائية العاملية  )ك (٣البند   
   للمناقشة    

    
لإلحـصاءات واجلغرافيـا    املكـسيكي   تقرير املعهد الـوطين     
  ) E/CN.3/2010/14(  اإلحصائية العامليةعن جرد للمعايري

  ٦٠ مؤشرات التنمية  )ل (٣البند   
   للمناقشة    

    
تقرير األمني العام عن مؤشرات رصد األهداف اإلمنائية        

   )E/CN.3/2010/15(لأللفية 
       فرباير / شباط٢٥اخلميس،
  صباحا

)٠٠/١٣-٠٠/١٠(  
ريكا الالتينية ومنطقة تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف أم  )م (٣البند 

  ٦٠ البحر الكارييب
   للمناقشة    
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 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقــت املقتــرح ختصيــصه 

  )بالدقائق(لكل بند 

    

تقرير اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر        
الكــارييب عــن تطــوير اإلحــصاءات الرمسيــة يف أمريكــا      

   )E/CN.3/2010/16(الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
  ١٢٠ لم بنود للع   ٤البند   
   تعدادات السكان واملساكن  )أ (٤البند   
   للعلم    

    
ــساكن      ــسكان وامل ــدادات ال ــام عــن تع ــر األمــني الع تقري

)E/CN.3/2010/17(   
   إحصاءات العمالة  )ب (٤البند   
   للعلم    

    
ــة عــن تنظيمهــا اإلحــصائي     ــر منظمــة العمــل الدولي تقري

   )E/CN.3/2010/18(حصاءات العمالة إاجلديد وعن 
   ات املخدرات وتعاطي املخدراتإحصاء  )ج (٤البند   
   للعلم    

    

قرير مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة             ت
ــدرات    ــاطي املخـــ ــدرات وتعـــ ــصاءات املخـــ ــن إحـــ عـــ

   )E/CN.3/2010/19(وإحصاءات اجلرمية 
   فريق واشنطن املعين بقياس حاالت اإلعاقة  )د (٤البند   
   للعلم    

    
بقيـــاس حـــاالت اإلعاقـــة تقريـــر فريـــق واشـــنطن املعـــين 

)E/CN.3/2010/20(   
   اإلحصاءات الثقافية  )هـ (٤البند   
   للعلم    

    

تقرير منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة عـن              
أعمال إطار منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة         

   ) E/CN.3/2010/21(اجلديد لإلحصاءات الثقافية 
   حصاءات الصناعيةاإل  )و (٤البند   
   للعلم    
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 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقــت املقتــرح ختصيــصه 

  )بالدقائق(لكل بند 

    
تقريــــر األمــــني العــــام عــــن اإلحــــصاءات الـــــصناعية      

)E/CN.3/2010/22(   
   إحصاءات اخلدمات  )ز (٤البند   
   للعلم    

    
تقريـــر فريـــق فـــوربرغ املعـــين بإحـــصاءات اخلـــدمات      

)E/CN.3/2010/23(   
   اإلحصاءات املالية  )ح (٤البند   
   للعلم    

    
ــد   ــر صــندوق النق ــة   تقري ــدويل عــن اإلحــصاءات املالي  ال

)E/CN.3/2010/24(   
   فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار   )ط (٤البند   
   للعلم    

    
تقريــر فريــق أوتــاوا املعــين باألرقــام القياســية لألســعار       

)E/CN.3/2010/25(   
   فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي  )ي (٤البند   
   مللعل    

    
تقرير فريق دهلي املعين بإحـصاءات القطـاع غـري الرمسـي            

)E/CN.3/2010/26(   
   اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة  )ك (٤البند   
   للعلم    

    
 اإلحـــصاءات االقتـــصادية عـــنتقريـــر أصـــدقاء الـــرئيس 

   )E/CN.3/2010/27(املتكاملة 
   تإحصاءات تكنولوجيات املعلومات واالتصاال  )ل (٤البند   
   للعلم    

    
تقريــر الــشراكة املعنيــة بقيــاس تكنولوجيــات املعلومــات  

    )E/CN.3/2010/28(واالتصاالت ألغراض التنمية 
   بناء القدرات اإلحصائية  )م (٤البند   
   للعلم    
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 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقــت املقتــرح ختصيــصه 

  )بالدقائق(لكل بند 

    
تقريـــر الـــشراكة يف اإلحـــصاءات مـــن أجـــل التنميـــة يف 

   )E/CN.3/2010/29(القرن احلادي والعشرين 
   تنسيق وتكامل الربامج اإلحصائية  )ن (٤البند   
   للعلم    

    
ــسيق      ــة بتن ــة املعني ــر األمــني العــام عــن أعمــال اللجن تقري

   )E/CN.3/2010/30(األنشطة اإلحصائية 
   التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية  ) س (٤البند   
   للعلم    

    
تقريــــر األمــــني العــــام عــــن التــــصنيفات االقتــــصادية      

   )E/CN.3/2010/31(ماعية الدولية واالجت

  
متابعة مقررات اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي املتعلقـة           )ع (٤البند 

   بالسياسات
   للعلم    

    

مذكرة من األمني العام عن مقررات اجمللس االقتـصادي         
واالجتمــاعي املتعلقــة بالــسياسات املتــصلة بعمــل اللجنــة 

   )E/CN.3/2010/32(اإلحصائية 
       )تابع(فرباير / شباط٢٥ اخلميس،
   ال تعقد اللجنة اجتماعات رمسية    بعد الظهر
       فرباير / شباط٢٦اجلمعة،
  صباحا

)٠٠/١٣-٠٠/١٠(  
  ٣٠ )شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(املسائل الربناجمية   ٥البند 

    
تقرير شفوي يقدمـه مـدير شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم             

   املتحدة 

  
 األعمال املؤقت للدورة الثانيـة واألربعـني للجنـة           جدول  ٦البند 

  ٣٠ ومواعيد انعقادها
   للمناقشة    

    

مــذكرة مـــن األمانــة العامـــة تتــضمن مـــشروع جـــدول    
األعمــــال املؤقــــت للــــدورة الثانيــــة واألربعــــني للجنــــة  

)E/CN.3/2010/L.2 (   
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 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقــت املقتــرح ختصيــصه 

  )بالدقائق(لكل بند 

    

نــــة العامــــة عــــن مــــشروع برنــــامج مــــذكرة مــــن األما
لجنــــة اإلحــــصائية للفتــــرة املتعــــدد الــــسنوات ل العمــــل
٢٠١٣-٢٠١٠) E/CN.3/2010/33(   

  ١٢٠ تقرير اللجنة عن دورهتا احلادية واألربعني   ٧البند   
   للمناقشة  

  
ــة واألربعــني      ــا احلادي ــة عــن دورهت ــر اللجن مــشروع تقري

)E/CN.3/2010/L...واإلضافات (   
   اختتام الدورة  

  


