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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثانية والثالثون 
٥-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

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

 تنظيم أعمال الدورة 
مذكرة من األمانة العامة 

أعد التنظيم املقترح ألعمال الدورة الثالثة والثالثني للجنـة اإلحصائيـة عمـال مبقـررات  - ١
اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة بغيـة تيسـري النظـر يف بنـود جـدول 
األعمال يف حدود الوقت املتاح واخلدمات املخصصة للجنـة. وسـتعقد اجللسـة األوىل للـدورة 
يوم الثالثاء، ٥ آذار/مارس ٢٠٠٢، الساعة ١٠/٣٠. وستوفر املرافق لعقـد جلسـتني رمسيتـني 
كل يوم، وستعقد اجللسات الصباحية من الساعة ١٠/٠٠ (١٠/٣٠ مـن صبـاح يـوم الثالثـاء 
فقط) إىل الساعة ١٣/٠٠، أما جلسات بعد الظهر فستكون من السـاعة ١٥/٠٠ إىل السـاعة 

١٨/٠٠. وستنتهي الدورة يوم اجلمعة ٨ آذار/مارس ٢٠٠٢، على الساعة ١٣/٠٠. 
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املرفق 
  تنظيم األعمال املقترح 

الوثائق/الربنامج بنود جدول األعمال التاريخ/الوقت 

ـــــــترح  الوقــــــت املق
ختصيصــه لكــل بنــد 

(بالساعة) 
الثالثاء، ٥ آذار/مارس 

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

  

 

١-انتخاب أعضاء املكتب 
ـــائل تنظيميــة  ٢-إقـرار جـدول األعمـال ومس

أخرى 

للمناقشة 
 E/CN.3/2002/1

 E/CN.3/2002/L.1

للعلم 
 E/CN.3/2002/L.2 

  ٣-اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية  
للمناقشة (أ) تعدادات السكان واملساكن  

 E/CN.3/2002/2

ساعة واحدة 

للمناقشة (ج) اإلحصاءات الصحية  
 E/CN.3/2002/4

ثالثة أرباع الساعة 

نصف ساعة (ب) فريق باريس املعين بالعمل والتعويض  
 (د) فريق ريو املعين باحصاءات الفقر  
 (هـ) فريق سيينا لالحصاءات االجتماعية  
ــــين بقيـــاس حـــاالت   (و) فريــق واشــنطن املع

العجز 

للمناقشة 
 E/CN.3/2002/3

 E/CN.3/2002/5

 E/CN.3/2002/6

 E/CN.3/2002/7

 

بعد الظهر 
 (١٥/٠٠-١٨/٠٠)

  ٤- االحصاءات االقتصادية 

للمناقشة (أ) احلسابات القومية  
 E/CN.3/2002/8

للعلم 
E/CN.3/2002/29، الفقرة ٣٠ 

ثالثة أرباع الساعة 
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الوثائق/الربنامج بنود جدول األعمال التاريخ/الوقت 

ـــــــترح  الوقــــــت املق
ختصيصــه لكــل بنــد 

(بالساعة) 
إحصاءات املالية احلكومية   للمناقشة (ج)

 E/CN.3/2002/10

نصف ساعة 

برنامج املقارنات الدولية   للمناقشة (د)
 E/CN.3/2002/11

ثالثة أرباع الساعة 

اجتمــاع املــائدة املســــتديرة املعـــين   (ب)
باستقصاءات األعمال التجارية 

فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسـية  (هـ)
لألسعار 

ــــــترك بـــــني  الفريــــق العــــامل املش (و)
األمانـــــات املعـــــــين بإحصــــــاءات 

األسعار 
(ح) فريـق فوربـرغ املعـــين بإحصــاءات 

اخلدمات 

للمناقشة 
 E/CN.3/2002/9

 E/CN.3/2002/12

 E/CN.3/2002/13

 E/CN.3/2002/14

 E/CN.3/2002/15

للعلم 
E/CN.3/2002/29، الفقرة ٣٠ 

نصف ساعة 

   األربعاء، ٦ آذار/مارس  
صباحا 

 (١٠/٠٠-١٣/٠٠)
نصف ساعة  ٤ (ب) و(هـ) – (ح) (تابع) 

إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئية   للمناقشة ٥-
 E/CN.3/2002/16

 E/CN.3/2002/17

 PROV/ST/ESA/STAT/SER.F/61.Rev.1

ساعة واحدة 

بناء القدرات اإلحصائية   للمناقشة ٦-
 E/CN.3/2002/18

 E/CN.3/2002/19

ساعة واحدة 

بعد الظهر 
 (١٥/٠٠-١٨/٠٠)

األنشطة غري املصنفة حسب اال  -٧  
 

التصنيفات االقتصادية واالجتماعية   (أ)
الدولية 

للمناقشة 
 E/CN.3/2002/20

 E/CN.3/2002/21

ساعة واحدة 

معيار نشر البيانات اخلاصـة ونظـام   (ب)
نشر البيانات العامة 

للمناقشة 
 E/CN.3/2002/22

نصف ساعة 

ــــادل   املعايـــري العامـــة املشـــتركة لتب (ج)
ـــــــات والبيانــــــات  وتقاســـــم البيان
الفوقية: مبادرة فرقـة العمـل املعنيـة 
ـــة  بتبـادل البيانـات والبيانـات الفوقي

اإلحصائية 

للمناقشة 
 E/CN.3/2002/23

نصف ساعة 
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الوثائق/الربنامج بنود جدول األعمال التاريخ/الوقت 

ـــــــترح  الوقــــــت املق
ختصيصــه لكــل بنــد 

(بالساعة) 
تنسيق مؤشرات التنمية   للمناقشة (هـ)

 E/CN.3/2002/25

 E/CN.3/2002/26

للعلم 
E/CN.3/2002/29، الفقرتان ٢٣ و٢٥ 

ساعة واحدة 

   اخلميس، ٧ آذار/مارس 
صباحا 

 (١٠/٠٠-١٣/٠٠)
(تابع)   -٧  

الوفاء باالحتياجات من إحصاءات   (و)
التنمية البشرية 

للمناقشة 
 E/CN.3/2002/27

للعلم 
E/CN.3/2002/29، الفقرة ٧ 

ربع ساعة 

حتديد وقياس التجارة اإللكترونية   للمناقشة (د)
 E/CN.3/2002/24

للعلم 
E/CN.3/2002/29، الفقرة ٦ 

نصف ساعة 

دليل التنظيم اإلحصائي   للمناقشة (ز)
تقرير شفوي 

للعلم 
E/CN.3/2002/29، الفقرة ٣٣ 

ربع ساعة 

نشـــر اإلحصـــاءات مـــــن جــــانب   (ح)
الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 

للمناقشة 
 E/CN.3/2002/28

نصف ساعة 

متابعة مقررات الـس االقتصـادي   (ط)
واالجتماعي املتعلقة بالسياسات 

للمناقشة 
 E/CN.3/2002/L.5

ربع ساعة 

تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها  للمناقشة (ي)
 E/CN.3/2002/30

للعلم 
E/CN.3/2002/29، خصوصاً الفقرتني ٢٦ 

و٢٧ 

نصف ساعة 

املســـــــائل الربناجميـــــــة (الشــــــــعبة   (ك)
اإلحصائية باألمم املتحدة) 

للمناقشة 
تقرير شفوي 

 E/CN.3/2002/CRP.1

 E/CN.3/2002/CRP.2

نصف ساعة 

 ال توجد جلسات  بعد الظهر 



01-697685

E/CN.3/2002/L.1

الوثائق/الربنامج بنود جدول األعمال التاريخ/الوقت 

ـــــــترح  الوقــــــت املق
ختصيصــه لكــل بنــد 

(بالساعة) 
   اجلمعة، ٨ آذار/مارس 

صباحا 
 (١٠/٠٠-١٣/٠٠)

ـــدورة  جــدول األعمــال املؤقــت لل -٨
الرابعــة والثالثــني للجنــة ومواعيـــد 

انعقادها 

للمناقشة 
 E/CN.3/2002/L.3

 E/CN.3/2002/L.4

 E/CN.3/2002/L.6

للعلم 
E/CN.3/2002/29، الفقرات ٢٠-٢٢ 

نصف ساعة 

تقريــر اللجنــة عــن دورــا الثالثـــة   -٩
والثالثني 

للمناقشة 
E/CN.3/2002/L.7 واإلضافات 

 

  اختتام الدورة  
 
 

 


