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*1067462* 

  اللجنة اإلحصائية
   واألربعونالثانيةالدورة 

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
      

 تنظيم أعمال الدورة     
  

 مذكرة من األمانة العامة    
  
) انظـر املرفـق   ( واألربعـني للجنـة اإلحـصائية        نيةالثاأُعدَّ التنظيم املقترح ألعمال الدورة        - ١

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

 ، الثالثـــــاء واألربعـــــني للجنـــــة يـــــومالثانيـــــةوتعقـــــد اجللـــــسة األوىل مـــــن الـــــدورة   - ٢
لعقـد جلـستني رمسيـتني      الالزمـة   وسـتوفَّر املرافـق     . ٣٠/١٠، الـساعة    ٢٠١١فربايـر   /شباط ٢٢

 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 ٢٠١١فرباير / شباط٢٥ ،عماهلا يوم اجلمعةوختتتم الدورة أ
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  املرفق 
   املقترحتنظيم األعمال    

  

 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقــت املقتــرح ختصيــصه 

  )بالدقائق(لكل بند 

       فرباير/ شباط٢٢ ،الثالثاء
  صباحا

)٠٠/١٣-٣٠/١٠(  
  

  ١البند 
 افتتاح الدورة
  ٣٠ اء املكتبانتخاب أعض

   إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  ٢البند   
   للمناقشة    

    
ــشروح    ــت والــــــ ــال املؤقــــــ ــدول األعمــــــ جــــــ

)E/CN.3/2011/1(   

    
مــذكرة مــن األمانــة العامــة عــن تنظــيم أعمــال       

   )E/CN.3/2011/L.1(الدورة 
   للعلم    

    
مذكرة من األمانة العامة عـن حالـة إعـداد وثـائق      

   )E/CN.3/2011/CRP.1(لدورة ا
   بنود للمناقشة واختاذ القرار  ٣البند   
  ٦٠ اليوم العاملي لإلحصاء  )أ (٣البند   
   للمناقشة    

    
 تقريــر األمــني العــام عــن اليــوم العــاملي لإلحــصاء  

)E/CN.3/2011/2(   
  ٦٠ اإلحصاءات اجلنسانية: استعراض الربامج  )ب (٣البند   
   للمناقشة    

    

دائــرة تقريــر ألمــني العــام حييــل هبــا  مــذكرة مــن ا
 اإلحـــصاء يف غانـــا عـــن اإلحـــصاءات اجلنـــسانية 

)E/CN.3/2011/3(   
   للعلم    

    
ــر  ــاملي     تقريــ ــامج العــ ــن الربنــ ــام عــ ــني العــ األمــ

    )E/CN.3/2011/4 (لإلحصاءات اجلنسانية

    

مذكرة من األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر أصـدقاء          
علقـة بـالعنف   الرئيس عن استعراض املؤشـرات املت     

    )E/CN.3/2011/5(ضد املرأة 
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 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقــت املقتــرح ختصيــصه 

  )بالدقائق(لكل بند 

  بعد الظهر
  ٤٥  احلسابات القومية  )ج (٣البند   )٠٠/١٨-٠٠/١٥(

   للمناقشة    

    

الفريــق حييــل هبــا تقريــر  األمــني العــام مــذكرة مــن
العامـل املـشترك بــني األمانـات املعـين باحلــسابات     

   )E/CN.3/2011/6(القومية 
  ٤٥   االقتصادية-ة احملاسبة البيئي  )د (٣البند   
   للمناقشة    

    

ــر      ــا تقري ــل هب ــام حيي ــة مــذكرة مــن األمــني الع جلن
  االقتـــصادية-اخلـــرباء املعنيـــة باحملاســـبة البيئيـــة    

)E/CN.3/2011/7(   
  ٤٥ إحصاءات الطاقة  )هـ (٣البند   
   للمناقشة    

    
 األمــــني العــــام عــــن إحــــصاءات الطاقــــةتقريــــر 

)E/CN.3/2011/8(   
   للعلم    

    

فريــق مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر    
أوســــــــــلو املعــــــــــين بإحــــــــــصاءات الطاقــــــــــة 

)E/CN.3/2011/9(    
  ٤٥ اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة  )و (٣البند   
   للمناقشة    

    

األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر أصـدقاء          مذكرة من 
ــرئيس عــن اإلحــصاءات االقتــصادية املتكاملــة       ال

)E/CN.3/2011/10(   
       فرباير/ شباط٢٣ ،األربعاء
  صباحا

)٠٠/١٣-٠٠/١٠(  
  

  ٤٥ قصرية األجلالاملؤشرات االقتصادية   )ز (٣البند 
   للمناقشة    

    
املؤشــرات االقتــصادية  تقريــر األمــني العــام عــن    

   )E/CN.3/2011/11 (قصرية األجلال
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 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقــت املقتــرح ختصيــصه 

  )بالدقائق(لكل بند 

  ٤٥ برنامج املقارنات الدولية  )ح (٣البند   
   للمناقشة    

    

البنــك تقريــر  األمــني العــام حييــل هبــا مــذكرة مــن
 الــــــدويل عــــــن برنــــــامج املقارنــــــات الدوليــــــة 

)E/CN.3/2011/12(   
  ٦٠ مؤشرات التنمية  )ط (٣البند   
   للمناقشة    

    
ــام عــــن   ــر األمــــني العــ ــةتقريــ ــرات التنميــ  مؤشــ

)E/CN.3/2011/13 (   
  ٣٠ إحصاءات التنمية البشرية  )ي (٣البند   
   للمناقشة    

    

حييـل هبـا تقريـر مكتـب         األمـني العـام      نمذكرة مـ  
اللجنة اإلحصائية عن إحصاءات التنميـة البـشرية        

)E/CN.3/2011/14(   

    

حييـل هبـا تقريـر برنـامج         األمـني العـام      مذكرة مـن  
ــة      ــن إحــصاءات التنمي ــائي ع ــم املتحــدة اإلمن األم

   )E/CN.3/2011/15(البشرية 

    

ازيـل  حييـل هبـا تقريـر الرب       األمني العـام     مذكرة من 
وجنــوب أفريقيــا واملغــرب عــن الــشواغل املتعلقــة 
باملؤشرات الصادرة عن وكـاالت األمـم املتحـدة         

)E/CN.3/2011/16(   
  بعد الظهر

)٠٠/١٨-٠٠/١٥(  
 )تابع(إحصاءات التنمية البشرية   )ي (٣البند 

 
٦٠  

  ٦٠ تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية  )ك (٣البند   
   للمناقشة    

    
تنفيــذ املبــادئ األساســية األمــني العــام عــن يــر تقر

   ) E/CN.3/2011/17( لإلحصاءات الرمسية
  ٦٠  بناء القدرات اإلحصائية  )ل (٣البند   
   للمناقشة    

    
 بنـاء القـدرات اإلحـصائية     تقرير األمني العام عـن      

)E/CN.3/2011/18(   
   للعلم    
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 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقــت املقتــرح ختصيــصه 

  )بالدقائق(لكل بند 

    

الـشراكة  مذكرة من األمني العام حييـل هبـا تقريـر           
يف اإلحــــصاءات مــــن أجــــل التنميــــة يف القــــرن  

    )E/CN.3/2011/19(احلادي والعشرين 
       فرباير / شباط٢٤اخلميس، 

  صباحا
)٠٠/١٣-٠٠/١٠(  

   
  

  ٦٠  غرب آسياتطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف   )م (٣البند   
   للمناقشة    

    

اللجنــة تقريــر مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا 
عـن تطـوير    االقتصادية واالجتماعية لغـرب آسـيا       

ــيا   ــرب آســـــ ــة يف غـــــ ــصاءات اإلقليميـــــ  اإلحـــــ
)E/CN.3/2011/20(   

  ٦٠ بنود للعلم    ٤البند   
   تعدادات السكان واملساكن  )أ (٤البند   
   للعلم    

    
تقريــــر األمــــني العــــام عــــن تعــــدادات الــــسكان 

   )E/CN.3/2011/21(واملساكن 
   الصحةحصاءات إ  )ب (٤البند   
   للعلم    

    

الفريــق تقريــر مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا 
العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات           

   )E/CN.3/2011/22 (الصحة
    التعليمإحصاءات   )ج (٤البند   
   للعلم    

    

منظمــة قريـر  مـذكرة مـن األمـني العــام حييـل هبـا ت     
) اليونـسكو (الثقافة  األمم املتحدة للتربية والعلم و    

   )E/CN.3/2011/23 (عن إحصاءات التعليم
    اإلحصاءات الزراعية  )د (٤البند   
   للعلم    
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 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقــت املقتــرح ختصيــصه 

  )بالدقائق(لكل بند 

    

أصـدقاء  تقريـر  مذكرة من األمـني العـام حييـل هبـا        
 الـــــــــرئيس عـــــــــن اإلحـــــــــصاءات الزراعيـــــــــة

)E/CN.3/2011/24(   
   سجالت األعمال التجارية  )هـ (٤البند   
   للعلم    

    

فريــق تقريــر ألمــني العــام حييــل هبــا  مــذكرة مــن ا
ــة   ــال التجاريـ ــسجالت األعمـ ــين بـ ــسبادن املعـ  فيـ

)E/CN.3/2011/25 (   
   السياحةإحصاءات   )و (٤البند   
   للعلم    

    

منظمــة تقريـر  مـذكرة مـن األمـني العــام حييـل هبـا      
 الــــسياحة عــــن إحــــصاءات  الــــسياحة العامليــــة 

)E/CN.3/2011/26(   
   سعاراألإحصاءات   )ز (٤البند   
   للعلم    

    

الفريــق تقريــر مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا 
إحـصاءات  العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين ب         

   )E/CN.3/2011/27 (األسعار
    البيئةإحصاءات   )ح (٤البند   
   للعلم    

    
إطــار تطــوير إحــصاءات األمــني العــام عــن تقريــر 
   )E/CN.3/2011/28(البيئة 

    وتكاملهاتنسيق الربامج اإلحصائية  )ط (٤البند   
   للعلم    

    
األمــني العــام عــن أعمــال اللجنــة املعنيــة      تقريــر 

   )E/CN.3/2011/29 (بتنسيق األنشطة اإلحصائية
   جرد املعايري اإلحصائية العامليةقائمة   )ي (٤البند   
   للعلم    

    

اللجنــة تقريــر مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا  
جـرد    قائمة  عن  اإلحصائية األنشطةق  املعنية بتنسي 

   )E/CN.3/2011/30 (املعايري اإلحصائية العاملية
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 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقــت املقتــرح ختصيــصه 

  )بالدقائق(لكل بند 

  
  )ك (٤البند 

  
ــات    ــادل البيانــ ــة لتبــ ــشتركة املفتوحــ ــايري املــ املعــ

   والبيانات الفوقية وتقامسها
   للعلم    

    

ــر     ــل هبــا تقري ــام حيي ــة مــذكرة مــن األمــني الع فرق
ــايري    ــع معـ ــة بوضـ ــل املعنيـ ــادل البلالعمـ ــات تبـ يانـ

   )E/CN.3/2011/31(والبيانات الفوقية 

  
  )ل (٤البند 

  
متابعة مقـررات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي      

   املتعلقة بالسياسات
   للعلم    

    

بـشأن مقـررات اجمللـس      مذكرة مـن األمـني العـام        
ــسياسات    ــة بالـ ــاعي املتعلقـ ــصادي واالجتمـ االقتـ
ــة اإلحـــــــــصائية   واملتـــــــــصلة بعمـــــــــل اللجنـــــــ

)E/CN.3/2011/32(   
   األطر الوطنية لضمان اجلودة  )م (٤البند   
   للعلم    

    
ــر  ــة لــضمان  األمــني العــام عــن  تقري األطــر الوطني
   )E/CN.3/2011/33 (اجلودة

   إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية  )ن (٤البند   
   للعلم    

    
إدارة املعلومـات اجلغرافيـة     تقرير األمني العام عن     

   )E/CN.3/2011/34(العاملية  املكانية
   قياس األداء االقتصادي والتقدم االجتماعي ) س (٤البند   
   للعلم    

    

املعهــد  تقريــرمــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا 
ــصادية  ــصاء والدراســـــات االقتـــ  الـــــوطين لإلحـــ

قيــاس األداء االقتــصادي والتقــدم   عــن ) فرنــسا(
   )E/CN.3/2011/35 (االجتماعي

    للجنة وجد جلسات رمسيةال ت    بعد الظهر
       فرباير / شباط٢٥اجلمعة، 
  صباحا

)٠٠/١٣-٠٠/١٠(  
ــة   ٥البند  شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم  (املــسائل الربناجمي

 )املتحدة
٣٠  



E/CN.3/2011/L.1
 

8 10-67462 
 

 بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
الوقــت املقتــرح ختصيــصه 

  )بالدقائق(لكل بند 

    
تقرير شفوي يقدمه مـدير شـعبة اإلحـصاءات يف          

   األمم املتحدة 

  
  واألربعـني  الثالثـة جدول األعمال املؤقت للدورة       ٦البند 

  ٣٠ للجنة ومواعيد انعقادها
   للمناقشة    

    

ــشروع     ــضمن مـ ــة تتـ ــة العامـ ــن األمانـ ــذكرة مـ مـ
 واألربعـني   الثالثـة جدول األعمال املؤقت للدورة     

   ) E/CN.3/2011/L.2(للجنة 

    

مــذكرة مــن األمانــة العامــة عــن مــشروع برنــامج 
املتعدد الـسنوات للجنـة اإلحـصائية للفتـرة          العمل
٢٠١٤-٢٠١١) E/CN.3/2011/36(   

  ١٢٠  واألربعني الثانيةتقرير اللجنة عن دورهتا   ٧البند   
   للمناقشة  

  
ــا    ــة عــــن دورهتــ ــر اللجنــ ــةمــــشروع تقريــ  الثانيــ

   )...E/CN.3/2011/L(واألربعني 
   اختتام الدورة  

  


