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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثانية والثالثون 
٦-٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 

البند ٢ من جدول األعمال املؤقت* 
  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى 

 تنظيم أعمال الدورة 
  مذكرة من األمانة العامة 

أعـد التنظيـم املقـترح ألعمـال اللجنـــة اإلحصائيــة يف دورــا الثانيــة والثالثــني (انظــر  - ١
املرفق) عمال مبقررات اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة بغيـة تيسـري 

النظر يف بنود جدول األعمال يف حدود الوقت املتاح واخلدمات املخصصة للجنة. 
وستعقد اجللسة األوىل للجنة يف دورـا الثانيـة والثالثـني يـوم الثالثـاء، ٦ آذار/مـارس  - ٢
٢٠٠١ الساعة ١٠/٣٠، وستوفر املرافق لعقد جلستني رمسيتني كل يـوم، وسـتعقد اجللسـات 
الصباحة من السـاعة ١٠/٠٠ (١٠/٣٠ مـن صبـاح يـوم الثالثـاء فقـط) إىل السـاعة ١٣/٠٠، 
أما جلسات بعد الظهر فستكون من الساعة ١٥/٠٠ إىل السـاعة ١٨/٠٠. وسـتنتهي الـدورة 

يوم اجلمعة ٩ آذار/مارس ٢٠٠١، يف الساعة ١٣/٠٠. 
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املرفق 
  تنظيم األعمال املقترح 

بنود جدول األعمال والوثائق  التاريخ/الوقت 

ــــــــــترح  الوقــــــــت املق
ختصيصـــه لكـــل بنـــــد 

(بالساعة) 
الثالثاء، ٦ آذار/مارس 

   صباحا 
نصف ساعة افتتاح الدورة  (١٠/٣٠-١٣/٠٠) 

 انتخاب أعضاء املكتب البند ١  
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى البند ٢  
  

 
 للمناقشة 

   E/CN.3/2001/1 
   E/CN.3/2001/L.1 
   E/CN.3/2001/CRP.3 
  

 
 للعلم 

   E/CN.3/2001/L.2 
إحصاءات املستوطنات البشرية البند  ٣ (أ)  

 
للمناقشة 

 E/CN.3/2001/2

نصف ساعة 

ملحق إحصاءات العمل امللحق حبساب السياحة الفرعي البند  ٣ (ب)  
 

للمناقشة 
 E/CN.3/2001/13

نصف ساعة 

اإلحصـــاءات اجلنســـانية: التقـــدم احملــــرز يف الدراســــات البند  ٣ (ج)  
االستقصائية عن استخدام الوقت 

 
للمناقشة 

 E/CN.3/2001/4
 

للعلم 
E/CN.3/2001/L.5، الفقرات ٢ و ١٠ و ١١ و ١٦-١٨

نصف ساعة 

بعد الظهر 
 (١٥/٠٠-١٨/٠٠)

 
البند ٣ (د) 

 
فريق سيينا لإلحصاءات االجتماعية 

 
للمناقشة 

 E/CN.3/2001/15
 

للعلم 
 E/CN.3/2001/L.5

 
نصف ساعة 
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بنود جدول األعمال والوثائق  التاريخ/الوقت 

ــــــــــترح  الوقــــــــت املق
ختصيصـــه لكـــل بنـــــد 

(بالساعة) 
احلسابات القومية البند ٤ (أ)  

 
للمناقشة 

 E/CN.3/2001/7

 E/CN.3/2001/8
 

للعلم 
E/CN.3/2001/22، الفقرة ٧ 

ساعة واحدة 

فريق اخلرباء املعين بإحصاءات أسهم رأس املال البند ٤ (ب)  
 

للمناقشة 
 E/CN.3/2001/9

ربع ساعة 

 إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات البند ٤ (ج)  
للمناقشة 

 E/CN.3/2001/10
 PROV/ST/ESA/STAT/SER.M/86 

للعلم 
E/CN.3/2001/22، الفقرة ٨ 

ساعة واحدة 

    
   األربعاء، ٧ آذار/مارس 

صباحا 
 (١٠/٠٠-١٣/٠٠)

 
البند ٤ (د) 

 
 برنامج املقارنات الدولية 

للمناقشة 
 E/CN.3/2001/20

 
ثالثة أرباع الساعة 

 فريق أوتاوا املعين بإحصاءات األرقام القياسية لألسعار البند ٤ (هـ)  
للمناقشة 

 E/CN.3/2001/11

ربع ساعة 

الفريـق العـامل املشـترك بـــني األمانــات املعــين بإحصــاءات البند ٤ (و)  
 األسعار 

للمناقشة 
 E/CN.3/2001/12 

للعلم 
E/CN.3/2001/22، الفقرة ٧ 

ربع ساعة 

 فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية البند ٥  
للمناقشة 

 E/CN.3/2001/13

نصف ساعة 

 التصنيف الدويل االقتصادي واالجتماعي البند ٦ (أ)  
للمناقشة 

 E/CN.3/2001/14

ثالثة أرباع الساعة 
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بنود جدول األعمال والوثائق  التاريخ/الوقت 

ــــــــــترح  الوقــــــــت املق
ختصيصـــه لكـــل بنـــــد 

(بالساعة) 
بعد الظهر 

 (١٥/٠٠-١٨/٠٠)
 

البند ٦ (ب) 
 

استعراض الربامج اإلحصائية القائمـة فيمـا خيتـص بـاألعوام 
 واملناسبات اخلاصة لألمم املتحدة 

للمناقشة 
 E/CN.3/2001/15 

للعلم 
 E/CN.3/2001/L.5

 
ساعة واحدة 

 اإلحصاءات االجتماعية البند ٣ (هـ)  
للمناقشة 

 E/CN.3/2001/6 
للعلم 

E/CN.3/2001/22، الفقرة ١٣ 
 E/CN.3/2001/L.5

ثالثة أرباع الساعة 

تنســـيق مؤشـــرات التنميـــة يف ســـياق متابعـــة املؤمتـــــرات البند ٦ (ج)  
 ومؤمترات القمة اليت تنظمها األمم املتحدة  

للمناقشة 
 E/CN.3/2001/16
 E/CN.3/2001/24 

للعلم 
 E/CN.3/2001/21

E/CN.3/2001/22، الفقرات ٢ (ج)، و ١٥-١٨ 
 E/CN.3/2001/L.5

ثالثة أرباع الساعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   اخلميس، ٨ آذار/مارس 
صباحا 

 (١٠/٠٠-١٣/٠٠)
 

البند ٦ (د) 
 

 دليل التنظيم اإلحصائي 
للمناقشة 

 E/CN.3/2001/17

 
ربع ساعة 

 تقرير التنمية البشرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي البند ٦ (هـ)  
للمناقشة 

 E/CN.3/2001/18
 E/CN.3/2001/19 

للعلم 
E/CN.3/2001/22، الفقرة ١٩ 

نصف ساعة 

التنمية املنهجية : العرض العاملي املتكـامل لعمـل املنظمـات البند ٦ (و)  
 الدولية يف جمال املنهجية اإلحصائية 

للمناقشة 
 تقرير شفوي 

للعلم 
E/CN.3/2001/22، الفقرة ٢ (ب) 

نصف ساعة 
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بنود جدول األعمال والوثائق  التاريخ/الوقت 

ــــــــــترح  الوقــــــــت املق
ختصيصـــه لكـــل بنـــــد 

(بالساعة) 
متابعة االستنتاجات املتفق عليها الناشـئة عـن اجلـزء الرفيـع البند ٦ (ز)  

املسـتوى واجلـــزء املتعلــق بالتنســيق للمجلــس االقتصــادي 
 واالجتماعي ومتابعة قرارات الس 

للمناقشة 
 E/CN.3/2001/21

ربع ساعة 

 التنسيق والتكامل بني الربامج اإلحصائية البند ٦ (ح)  
للمناقشة 

 E/CN.3/2001/23 
للعلم 

 E/CN.3/2001/22

نصف ساعة 

 املسائل الربناجمية واملسائل ذات الصلة البند ٦ (ط)  
للمناقشة 

 E/CN.3/2001/CRP.1
 E/CN.3/2001/CRP.2

 

نصف ساعة 

ليس من املقرر عقد أي جلسة  بعد الظهر 
 

 

   اجلمعة، ٩ آذار/مارس 
صباحا 

 (١٠/٠٠-١٣/٠٠)
 

البند ٧ 
 

جدول األعمال املؤقـت للـدورة الثالثـة والثالثـني وتواريـخ 
 انعقادها 
للمناقشة 

 E/CN.3/2001/L.3
 E/CN.3/2001/L.4 

للعلم 
E/CN.3/2001/22، الفقرة ٢٣ 

 E/CN.3/2001/L.5

 
نصف ساعة 

 تقرير اللجنة عن دورا الثانية والثالثني البند ٨  
للمناقشة 

E/CN.3/2001/L.6 واإلضافات 
 

 

 


