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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة األربعون

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٤
  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

      إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
  تنظيم أعمال الدورة    

    
  مذكرة من األمانة العامة    

  
 عمـال  )املرفـق  نظـر ا( اإلحـصائية  للجنـة الـدورة األربعـني      ألعمـال  املقتـرح  التنظيم عدَّأُ - ١

 بنـود  يف النظـر  تيسري بغية الصلة ذات واالجتماعي االقتصادي واجمللس العامة اجلمعية مبقررات
  .للجنة املخصصة واخلدمات املتاح الوقت حدود يف األعمال جدول

 فربايــر/شــباط ٢٤ الثالثــاء، يــوم للجنــةة األربعــني دورمــن الــ األوىل اجللــسة ســتعقدو - ٢
 اجللـسات  عقـد وُت .يـوم  كـل  رمسيـتني  جلستني لعقد املرافق روستوفَّ .٣٠/١٠ الساعة ،٢٠٠٩
 ،٠٠/١٣ الـساعة  إىل )فقـط  الثالثـاء  يـوم صـباح    مـن  ٣٠/١٠( ٠٠/١٠ الساعة من الصباحية

 أعماهلــاة الــدور تختتمســو .٠٠/١٨ الــساعة إىل ٠٠/١٥ الــساعة مــنبعــد الظهــر  جلــساتو
  .٠٠/١٣ الساعة ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ٢٧ اجلمعة، يوم
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  املرفق
      تنظيم األعمال املقترح    

  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ

الوقــــــــت املقتــــــــرح  
ختصيـــصه لكـــل بنـــد   

  )بالدقائق(

         فرباير/ شباط٢٤الثالثاء، 

  صباحا

  ٣٠  افتتاح الدورة    )٠٠/١٣-٣٠/١٠(

    انتخاب أعضاء املكتب  ١البند   

    دول األعمال ومسائل تنظيمية أخرىإقرار ج  ٢البند   

  

  

  للمناقشة

  )E/CN.3/2009/1(جدول األعمال املؤقت والشروح 

ــة   ــن األمان ــذكرة م ــةم ــن  العام ــدورة   ع ــال ال ــيم أعم  تنظ
(E/CN.3/2009/L.1) 

  للعلم

 حالة إعداد الوثائق للـدورة      عنمذكرة من األمانة العامة     
(E/CN.3/2009/CRP.1) 

  

     واختاذ القراربنود للمناقشة  ٣البند   

  تغري املناخ واإلحصاءات الرمسية: استعراض الربامج  )أ (٣البند   
  

  للمناقشة

 )أســـــــتراليا(تقريـــــــر اجلهـــــــة املـــــــستعرضة للـــــــربامج  
)E/CN.3/2009/2(  

٧٥  

  زراعيةحصاءات الاإل  )ب (٣البند   

  للمناقشة

ــاد األورويب تقريـــــــــر   املكتـــــــــب اإلحـــــــــصائي لالحتـــــــ
)E/CN.3/2009/3(  

٤٥  
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  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ

الوقــــــــت املقتــــــــرح  
ختصيـــصه لكـــل بنـــد   

  )بالدقائق(

        )تابع( فرباير/ شباط٢٤اء، الثالث

  بعد الظهر 

)٠٠/١٨- ٠٠/١٥(  

  إحصاءات الطاقة  )ج (٣البند 

  للمناقشة

  )E/CN.3/2009/4(األمني العام تقرير 

  للعلم

ــر ــة    تقريـــ ــصاءات الطاقـــ ــين بإحـــ ــلو املعـــ ــق أوســـ  فريـــ
)E/CN.3/2009/5( 

املعـــين وكـــاالت الفريـــق العامـــل املـــشترك بـــني ال تقريـــر 
  )E/CN.3/2009/6(إحصاءات الطاقة ب

٦٠  

  االقتصادية -احملاسبة البيئية   )د (٣البند   

  للمناقشة

 االقتــصادية -البيئيــة جلنــة اخلــرباء املعنيــة باحملاســبة تقريــر 
(E/CN.3/2009/7) 

٦٠  

  احلسابات القومية   )هـ (٣البند   

  للمناقشة

ــين      ــات املعـ ــني األمانـ ــشترك بـ ــل املـ ــق العامـ ــر الفريـ تقريـ
  )E/CN.3/2009/8( باحلسابات القومية

٦٠  

        فرباير/ شباط٢٥األربعاء، 

  صباحا

)٠٠/١٣- ٠٠/١٠(  

  جتماعيةحصاءات االاإل  )و (٣البند 

  للمناقشة

  )E/CN.3/2009/9(تقرير األمني العام 

٤٥  
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  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ

الوقــــــــت املقتــــــــرح  
ختصيـــصه لكـــل بنـــد   

  )بالدقائق(

  الصحةإحصاءات   )ز (٣البند   

  للمناقشة

ــين      ــات املعـ ــني األمانـ ــشترك بـ ــل املـ ــق العامـ ــر الفريـ تقريـ
  (E/CN.3/2009/10)  بإحصاءات الصحة

٤٥  

  تعليمإحصاءات ال  )ح (٣البند   

  للمناقشة

ــر  ــيم    تقريـــ ــصاءات التعلـــ ــة بإحـــ ــل املعنيـــ ــة العمـــ فرقـــ
(E/CN.3/2009/11)  

٤٥  

  عمالة إحصاءات ال  )ط( ٣البند   

  للمناقشة

  (E/CN.3/2009/12) منظمة العمل الدوليةتقرير 

٤٥  

       )تابع( فرباير/ شباط٢٥األربعاء، 

  بعد الظهر

)٠٠/١٨- ٠٠/١٥(  

  نسانيةحصاءات اجلاإل  )ي( ٣البند 

  للمناقشة

اللجنة اإلحصائية يف األمـم املتحـدة       تقرير أصدقاء رئيس    
ــالعنف    ــة بــــ ــرات املتعلقــــ ــن املؤشــــ ــرأة  عــــ ــد املــــ   ضــــ

)E/CN.3/2009/13(  

٦٠  

  برنامج املقارنات الدولية  )ك (٣البند   

  للمناقشة

  (E/CN.3/2009/14) بنك الدويلتقرير ال

٦٠  

  تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف آسيا واحمليط اهلادئ  )ل (٣البند   

  للمناقشة

يـــر اللجنـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة آلســـيا واحملـــيط تقر
  )E/CN.3/2009/15(التابعة لألمم املتحدة  اهلادئ

٦٠  
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  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ

الوقــــــــت املقتــــــــرح  
ختصيـــصه لكـــل بنـــد   

  )بالدقائق(

        فرباير/ شباط٢٦اخلميس، 

  صباحا

)٠٠/١٣- ٠٠/١٠(  

  التنميةمؤشرات   )م (٣البند 

  للمناقشة

  )E/CN.3/2009/16(ألمني العام تقرير ا

٦٠  

  ١٢٠  لمبنود للِع  ٤البند   

  تعدادات السكان واملساكن  )أ (٤البند   

  للعلم

  (E/CN.3/2009/17)األمني العام تقرير 

  

  سجالت األعمال التجارية  )ب (٤البند   

  للعلم

 تقرير فريق فيسبادن املعـين بـسجالت األعمـال التجاريـة          
(E/CN.3/2009/18)  

  

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإحصاءات   )ج (٤د البن  

  للعلم

ــات    ــا املعلومـ ــاس تكنولوجيـ ــة بقيـ ــشراكة املعنيـ ــر الـ تقريـ
  )E/CN.3/2009/19( واالتصاالت ألغراض التنمية

  

  إحصاءات األسعار  )د (٤البند   

  للعلم

ــين      ــات املعـ ــني األمانـ ــشترك بـ ــل املـ ــق العامـ ــر الفريـ تقريـ
  )E/CN.3/2009/20( بإحصاءات األسعار

  

  إلحصائيةتنسيق وتكامل الربامج ا  )هـ (٤البند   

  للعلم

ــام    ــني الع ــر األم ــة   تقري ــال جلن ــن أعم ــشطة  ع ــسيق األن تن
  )E/CN.3/2009/21 (إلحصائيةا
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  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ

الوقــــــــت املقتــــــــرح  
ختصيـــصه لكـــل بنـــد   

  )بالدقائق(

   بناء القدرات اإلحصائية  )و (٤البند   

  للعلم

  )E/CN.3/2009/22(تقرير األمني العام 

 يف القـرن    تقرير الشراكة يف اإلحصاءات من أجل التنمية      
ــادي والعـــشرين  ــة باحلـ ــاء القـــدرات اإلحـــصائية املعنيـ  بنـ

)E/CN.3/2009/23(  

  

انـــات والبيانـــات املعـــايري املـــشتركة املفتوحـــة لتبـــادل البي  )ز (٤البند   
  الفوقية وتقامسها

  للعلم

تقريــر فرقــة العمــل املعنيــة بوضــع معــايري تبــادل البيانــات  
  )E/CN.3/2009/24( والبيانات الفوقية

  

  ستوطنات البشريةإحصاءات امل  )ح (٤البند   

  للعلم

ــشرية     ــستوطنات البـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــر برنـ تقريـ
)E/CN.3/2009/25(  

  

متابعة مقررات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي املتعلقـة            )ط (٤البند   
  بالسياسات

  للعلم

بــــشأن مقــــررات اجمللــــس مــــني العــــام مــــذكرة مــــن األ
ــصادي واالجتمــاعي املت  ــصلة  االقت ــسياسات واملت ــة بال علق

  )E/CN.3/2009/26(بعمل اللجنة 

  

 )تابع( فرباير/ شباط٢٦اخلميس، 

  بعد الظهر

  

   للجنةجلسة رمسيةال تعقد أي 
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  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ

الوقــــــــت املقتــــــــرح  
ختصيـــصه لكـــل بنـــد   

  )بالدقائق(

        فرباير/ شباط٢٧اجلمعة، 

  صباحا

)٠٠/١٣- ٠٠/١٠(  

  )شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(املسائل الربناجمية   ٥البند 

  للمناقشة

 تتـضمن مـشروع برنـامج عمـل         ةالعامانة  مذكرة من األم  
ــدة   ــم املتحـ ــصاءات يف األمـ ــعبة اإلحـ ــرةشـ ــسنتني لفتـ   الـ

٢٠١١-٢٠١٠ (E/CN.3/2009/27)  

٣٠  

 األربعـني للجنـة  احلاديـة و لدورة  لجدول األعمال املؤقت      ٦البند   
  ومواعيد انعقادها

  للمناقشة

 تتـــضمن جـــدول األعمـــال ةالعامـــانـــة مـــذكرة مـــن األم
 اإلحـــصائية األربعـــني للجنـــةاديـــة واحللـــدورة لاملؤقـــت 

  (E/CN.3/2009/L.2)ومواعيد انعقادها 

مذكرة من األمني العـام تتـضمن مـشروع برنـامج العمـل        
  (E/CN.3/2009/28) اإلحصائية املتعدد السنوات للجنة

٣٠  

  تقرير اللجنة عن دورهتا األربعني  ٧البند   

  للمناقشة

 األربعــــــنيمــــــشروع تقريــــــر اللجنــــــة عــــــن دورهتــــــا 
E/CN.3/2009/L.--)واإلضافات (  

  الدورة اختتام

١٢٠  

  


