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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثانية والثالثون 

نيويورك، ٦-٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 
البند ٢ من جدول األعمال املؤقت* 

  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى 
حالة وثائق الدورة    

  مذكرة من األمانة العامة 
كـرر الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، يف القراريـن ١/١٩٧٩ و ٦٩/١٩٧٩ بشـــأن  - ١
مراقبة الوثائق واحلد منها، ويف القرار ٧٧/١٩٨٨ بشأن تنشيط الس، التأكيد على وجـوب 
قيـام األمانـة العامـة بتعميـم الوثـائق ذات الصلـة بـاملوضوع جبميـع لغـات عمـل الـس وهيئاتــه 
الفرعية قبل افتتاح دوراته بستة أسابيع، ودعا األمانة العامة إىل اختاذ خطـوات تكفـل االمتثـال 
الفعلي ألحكام الفقرة ٤ من املادة ١٣ من النظام الداخلـي للمجلـس. وقـرر الـس يف القـرار 
٦٩/١٩٧٩ أن يطلب إىل األمانة العامة أن تبلغ الس وهيئاته الفرعية بالوثائق اليت مل تصـدر 

وفقا لقاعدة األسابيع الستة، وأن تقدم إيضاحا وافيا لألسباب اليت حالت دون تعميمها. 
ويف ضوء اجلدول الزمين للدورةالثانية والثالثني للجنـة اإلحصائيـة (٦-٩ آذار/مـارس  - ٢
ـــي أن يتــم تقــدمي وثــائق تلــك الــدورة إىل إدارة شــؤون اجلميعــة العامــة  ٢٠٠١)، كـان ينبغ
ــــول ٢٠ كانــــــون األول/ديســمرب ٢٠٠٠، وأن يتــم تعميمــها  وخدمــــــــات املؤمتـرات حبلـــــ

حبلول ٨ شباط/فرباير ٢٠٠٠. 
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املرفق 
حالة الوثائق يف ١٤ شباط/فرباير ٢٠٠١    

بند جدول
عنوان الوثيقة ورمزها األعمال 

تـــــاريخ التقـــــــدمي إىل
إدارة شــؤون اجلمعيـــة
ـــــــات العامــــــة وخدم

املؤمترات 

التاريخ الفعلي
أو املقــــــــــــــرر

لإلصدار 
 ٢ (E/CN.3/2001/1) صدرت  جدول األعمال املؤقت والشروح
مذكــرة مــن األمانــة العامــة بشــأن تنظيــم أعمــال الــــدورة 

 (E/CN.3/2001/L.1)
صدرت  

مذكرة من األمانة العامة بشأن إيضاح للمسائل الـيت أثارهـا 
املراقب عن نيجرييا (باسم جمموعة الــ ٧٧ والصـني) خـالل
مناقشة الس االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضوعية
ـــة لعـام ٢٠٠٠ لتقريـر اللجنـة اإلحصائيـة عـن دورـا احلادي

 (E/CN.3/2001/CRP.3) والثالثني

صدرت  

مذكـرة مـن األمـني العـام حييـل ـــا تقريــرا عــن إحصــاءات٣ (أ) 
املســــتوطنات البشــــرية أعــــــده مركـــــز األمـــــم املتحـــــدة

 (E/CN.3/2001/2) (املوئل) للمستوطنات البشرية

صدرت  

مذكـرة مـن األمانـة العامـة حتيـــل ــا تقريــرا أعــده املكتــب٣ (ب) 
اإلحصـائي ملنظمـة العمـل الدوليـة عـن إنشـاء نظـــام حماســيب

 (E/CN.3/2001/3) لليد العاملة يف جمال السياحة

صدرت  

تقريــر األمــني العــام عــن التقــدم احملــرز يف مشــروع يعــــىن٣ (ج) 
بالقضايـا اجلنسـانية يف قيـاس العمـل املـأجور وغـــري املــأجور

 (E/CN.3/2001/4)

صدرت  

مذكــرة مــن األمــني العــام حييــل ــــا تقريـــر فريـــق ســـيينا٣ (د) 
 (E/CN.3/2001/5) لإلحصاءات االجتماعية

صدرت  

مذكــرة مــن األمــني العــام حييــل ــا تقريــــرا أعدتـــه هيئـــة٣ (هـ) 
اإلحصـــاءات يف هولنـــدا عـــن كيفيـــة اســـتعراض برنــــامج

 (E/CN.3/2001/6) اإلحصاءات االجتماعية

ُألغيت 
(تقرير شفوي) 

 

مذكرة من األمـني العـام حييـل ـا تقريـر فرقـة العمـل املعنيـة٤ (أ) 
 (E/CN.3/2001/7) باحلسابات القومية

صدرت  

تقرير األمني العام عن التقييم اجلديد لتنفيذ الـدول األعضـاء 
 (E/CN.3/2001/18) لنظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣

صدرت  

مذكرة من األمني العـام حييـل ـا تقريـر فريـق اخلـرباء املعـين٤ (ب) 
 (E/CN.3/2001/9) بإحصاءات رأس املال السهمي

صدرت  

مذكرة من األمـني العـام حييـل ـا تقريـر فرقـة العمـل املعنيـة٤ (ج) 
(E/CN.3/2001/10) بإحصاءات التجارة الدولية باخلدمات

صدرت  

مسودة دليل يتعلـق بإحصـاءات التجـارة الدوليـة باخلدمـات 
 (ST/ESA/STAT/SER.M/86)

صدرت  

مذكرة من األمني العام حييل ا تقريـرا أعـده البنـك الـدويل٤ (د) 
ــــة عــن األعمــال واخلطــط املتصلــة بربنــامج املقارنــة الدولي

 (E/CN.3/2001/20)

ُألغيت 
(تقرير شفوي) 
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بند جدول
عنوان الوثيقة ورمزها األعمال 

تـــــاريخ التقـــــــدمي إىل
إدارة شــؤون اجلمعيـــة
ـــــــات العامــــــة وخدم

املؤمترات 

التاريخ الفعلي
أو املقــــــــــــــرر

لإلصدار 
مذكرة من األمـني العـام حييـل ـا تقريـر فريـق أوتـاوا املعـين٤ (هـ) 

 (E/CN.3/2001/11) باألرقام القياسية لألسعار
صدرت  

ـــني العــام حييــل ــا تقريــر الفريــق العــامل٤ (و)  مذكـرة مـن األم
ـــــعار املشــــترك بــــني األمانــــات املعــــين بإحصــــاءات األس

 (E/CN.3/2001/12)

صدرت  

مذكـرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر فريـق لنـدن املعـــين٥ 
 (E/CN.3/2001/13) باحملاسبة البيئية

صدرت  

تقرير األمني العام عـن التصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـة٦ (أ) 
 (E/CN.3/2001/14) الدولية

صدرت  

تقرير األمني العام عن الربامج اإلحصائية املوجـودة وصلتـها٦ (ب) 
بســنوات ومناســبات خمتــارة مــن ســنوات األمــم املتحــــدة

 (E/CN.3/2001/15) ا اخلاصةومناسبا

صدرت  

تقريـر األمـني العـام عـن أنشـطة وخطـط الشـعبة اإلحصائيـــة٦ (ج) 
واللجنــة اإلحصائيــة بــاألمم املتحــدة لدعــــم املواءمـــة بـــني

 (E/CN.3/2001/16) املؤشرات وترشيدها

صدرت  

مذكـرة مـــن األمــني العــام حييــل ــا تقريــرا أعدتــه اللجنــة 
األوروبية وصندوق النقد الـدويل ومنظمـة التعـاون والتنميـة
ــــدويل عـــن الشـــراكة يف يف امليــدان االقتصــادي والبنــك ال
اإلحصـاءات مـن أجـل التنميـة يف القـرن احلـادي والعشـــرين

 (E/CN.3/2001/24) (باريس ٢١)

صدرت  

تقريـــر األمـــني العـــام عـــــن كتيــــب التنظيــــم اإلحصــــائي٦ (د) 
 (E/CN.3/2001/17)

ُألغيت 
(تقرير شفوي) 

 

مذكرة من األمني العام حييل ا تقريرا أعده أصدقـاء رئيـس٦ (هـ) 
ـــوان �تقييــم لالنتقــادات اإلحصائيــة اللجنـة اإلحصائيـة بعن
 (E/CN.3/2001/18) لتقرير التنمية البشرية لعام �١٩٩٩

١ آذار/مارس 

مذكرة من األمني العـام حييـل ـا مالحظـات مكتـب تقريـر 
التنمية البشرية التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بشـأن
تقريـر أصدقـاء رئيـس اللجنـة اإلحصائيــة املتعلــق بــاجلوانب
(E/CN.3/2001/19) اإلحصائية للتنمية البشرية لعام ١٩٩٩

صدرت  

  تقرير شفوي ٦ (و) 
تقرير األمني العام عن عناصر االستنتاجات املتفـق عليـها يف٦ (ز) 

اجلـزء الرفيـع املسـتوى واجلـزء املتعلـق بالتنسـيق مـــن الــس
االقتصادي واالجتماعي ومتابعـة قراراتـه ذات الصلـة بعمـل

 (E/CN.3/2001/21) اللجنة اإلحصائية

صدرت  

مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير اللجنة الفرعيــة املعنيـة٦ (ح) 
باألنشـطة اإلحصائيـة التابعـــة للجنــة التنســيق اإلداريــة عــن
ـــة والثالثــني ٢٠-٢٢ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٠ دورـا الرابع

 (E/CN.3/2001/22)

صدرت  
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بند جدول
عنوان الوثيقة ورمزها األعمال 

تـــــاريخ التقـــــــدمي إىل
إدارة شــؤون اجلمعيـــة
ـــــــات العامــــــة وخدم

املؤمترات 

التاريخ الفعلي
أو املقــــــــــــــرر

لإلصدار 
مذكرة من معهد اإلحصـاءات التـابع ملنظمـة األمـم املتحـدة 

للتربيــة والعلــم والثقافــة عــن خطــة عملــه املمتــــدة لســـت
 (E/CN.3/2001/23) سنوات، ٢٠٠٢-٢٠٠٧

 ُألغيت 

مذكـرة مـن األمـــني العــام تتضمــن برنــامج العمــل املقــترح٦ (ط) 
للشعبة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة خالل فـترة السـنتني

 (E/CN.3/2001/CRP.1) ٢٠٠٢-٢٠٠٣

٦ آذار/مارس 

ـــة  مذكـرة مـن األمـني العـام تتضمـن قائمـة باجتماعـات أفرق
اخلـرباء وحلقـات العمـل الـيت مـن املقـرر أن تعقدهـا الشـــعبة
اإلحصائيـــــــــة لألمـــــــــم املتحـــــــــدة يف عـــــــــــام ٢٠٠١،

 (E/CN.3/2001/CRP.2)

٢٨ شباط/فرباير 

مذكرة من األمانـة العامـة تتضمـن جـدول األعمـال املؤقـت٧ 
للــــدورة الثالثــــة والثالثــــني للجنــــة ومواعيـــــد انعقادهـــــا

 (E/CN.3/2001/L.3)

صدرت  

مذكـرة مـن األمـني العـام تتضمــن مشــروع برنــامج العمــل 
ــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٤ املتعـدد السـنوات للجنـة اإلحصائيـة للف

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

صدرت  

مذكـرة مـن األمـني العـام بشـأن أنشـطة اللجـان الفنيـــة ذات 
 (E/CN.3/2001/L.5) الصلة بأعمال اللجنة اإلحصائية

صدرت  

ـــــة والثالثــــني٨  مشـــروع تقريـــر اللجنـــة عـــن دورـــا الثاني
 (E/CN.3/2001/L.6)

  

 
 
 


