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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 

نيويورك، ٥-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 
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 للدورة الثالثة والثالثني للجنة اإلحصائيـة (٥-٨ آذار/مـارس  - ٢
ـــي أن يتــم تقــدمي وثــائق تلــك الــدورة إىل إدارة شــؤون اجلمعيــة العامــة  ٢٠٠٢)، كـان ينبغ
وخدمــات املؤمتـرات حبلـــول ٢٠ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١، وأن يتــم تعميمــها حبلــول 

٢١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢. 
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املرفق 
حالة الوثائق يف ٢١ شباط/فرباير ٢٠٠٢    

بنــــــــــــــد 
جـــــــدول 
عنوان الوثيقة ورمزها األعمال 

التــاريخ الفعلـــي 
ــــــــــــــــرر  أو املق

لإلصدار 
 ٢ (Corr 1 و E/CN.3/2002/1) صدرت جدول األعمال املؤقت والشروح
ــــــدورة ٢  مذكــــرة مــــن األمانــــة العامــــة بشــــأن تنظيــــم أعمــــال ال

 (E/CN.3/2002/L.1)
صدرت 

تقريـر األمـني العـام عـن اسـتعراض برنـامج التعـداد العــاملي للســكان ٣ (أ) 
واملساكن لعام ٢٠٠٠ و اخلطط املقترحة للشعبة اإلحصائيـة بـاألمم 
 (E /CN.3/2002/2) (٢٠٠٥-٢٠١٤) املتحدة لعقد التعداد املقبل

صدرت 

مذكرة من األمانة العامة حتيل ا تقريـر فريـق بـاريس املعـين بـالعمل ٣ (ب) 
 (E/CN.3/2002/3) واألجور

صدرت 

تقريــر منظمــة الصحــة العامليــة عــن أنشــــطتها وخططـــها يف جمـــال ٣ (ج) 
اإلحصاءات الصحية 

ستصدر كوثيقة 
معلومــــــــــــــات 

أساسية 
مذكرة من األمني العام يحيل ا تقرير فريق ريـو املعـين بإحصـاءات ٣ (د) 

 (E/CN.3/2002/5) الفقر
صدرت 

مذكـرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر فريـق ســـيينا لإلحصــاءات ٣ (هـ) 
 (E/CN.3/2002/6) االجتماعية

صدرت 

مذكرة من األمني العام حييل ـا تقريـر فريـق واشـنطن املعـين بقيـاس ٣ (و) 
 (E/CN.3/2002/7) حاالت اإلعاقة

صدرت 

مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير فرقة العمل املعنية باحلسـابات ٤ (أ) 
 (E/CN.3/2002/8) القومية

صدرت 

إضافة: نشر الكتيب اخلاص باملؤسسات غري الساعية للربح يف نظام ٤ (أ) 
 (E/CN.3/2002/8/Add.1) احلسابات القومية

صدرت 

مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير املـائدة املسـتديرة املعنيـة بـأطر ٤ (ب) 
 (E/CN.3/2002/9) استقصاءات األعمال التجارية

صدرت 

مذكرة من األمــني العـام حييـل ـا تقريـر صنـدوق النقـد الـدويل عـن ٤ (ج) 
العالقة بني إحصاءات املالية احلكومية ونظام احلسابات القومية لعـام 
ـــام  ١٩٩٣، وأســاليب تنفيــذ دليــل إحصــاءات املاليــة احلكوميــة لع

 (E/CN.3/2002/10) ٢٠٠١

صدرت 

مذكـرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريـر البنـك الـدويل عـن برنـامج ٤ (د) 
 (E/CN.3/2002/11) املقارنة الدولية

صدرت 

ــــــــــني العـــــــــام حييـــــــــل ـــــــــا تقريـــــــــر ٤ (هـ)  مذكــــــــرة مــــــــن األم
ــــار  فريـــــــــق أوتــــــــاوا املعنـــــــي باألرقـــــــام القياسيـــــــــة لألسعــــــ

 (E/CN.3/2002/12) (E/CN.3/2002/12/Corr.1 (Arabic Only))

صدرت 

مذكرة من األمني العام حييـل ـا تقريـر الفريـق العـامل املشـترك بـني ٤ (و) 
 (E/CN.3/2002/13) األمانات املعين بإحصاءات األسعار

صدرت 

مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير فريق دهلـي املعـين بإحصـاءات ٤ (ز) 
 (E/CN.3/2002/14) مسيالقطاع غري الر

صدرت 
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بنــــــــــــــد 
جـــــــدول 
عنوان الوثيقة ورمزها األعمال 

التــاريخ الفعلـــي 
ــــــــــــــــرر  أو املق

لإلصدار 
ــــين ٤ (ح)  مذكــرة مــن األمــني العــام حييــل ــا تقريــر فريــق فوربــرغ املع

 (E/CN.3/2002/15) بإحصاءات اخلدمات
صدرت 

تقرير شفوي بقرير األمني العام عن إحصاءات البيئة واحملاسبة البيئية  ٥ 
مذكرة من األمـني العـام حييـل ـا تقريـر فريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة ٥ 

 (E/CN.3/2002/17) البيئية
صدرت 

تقرير شفوي مسودة احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة املنقحة  ٥ 
 ٦ (E/CN.3/2002/18) صدرت تقرير األمني العام عن بناء القدرات اإلحصائية
مذكرة من األمني العـام حييـل ـا التقريـر السـنوي للجنـة التوجيهيـة  

للشراكة يف اإلحصاء مــن أجـل التنميـة يف القـرن احلـادي والعشـرين 
 (E/CN.3/2002/19) (باريس ٢١)

صدرت 

تقرير األمني العـام عـن التصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـة الدوليـة ٧ (أ) 
 (E/CN.3/2002/20)

صدرت 

مذكـرة مـن األمـني العـام حييـل ـا تقريــرا عــن تقــارب التصنيفــات ٧ (أ) 
الصناعية ُأعد مبوجب اتفاق بني الوكالة الكندية لإلحصـاء ومكتـب 
ــــب  اإلدارة وامليزانيـــة التـــابع للواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة واملكت

 (E/CN.3/2002/21) اإلحصائي للجماعات األوروبية

صدرت 

مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير صنـدوق النقـد الـدويل بشـأن ٧ (ب) 
املعيـــار اخلـــاص لنشـــر البيانـــات والنظـــام العـــام لنشــــر البيانــــات 

 (E/CN.3/2002/22)

صدرت 

التقريـر املعنـون �املعايـري العامـة املشـتركة لتبـــادل وتقاســم البيانــات ٧ (ج) 
ــــة بتبـــادل البيانـــات  والبيانــات الفوقيــة: مبــادرة فرقــة العمــل املعني

والبيانات الفوقية اإلحصائية� 

ستصدر كوثيقة 
معلومــــــــــــــات 

أساسية 
ـــام عــن وضــع إحصــاءات متعلقــة بالتجــارة ٧ (د)  مذكـرة مـن األمـني الع

اإللكترونية (E/CN.3/2002/24 و Add.1 و 2) 
صدرت 

صدرت تقرير األمني العام عن تنسيق مؤشرات التنمية (E/CN.3/2002/25) ٧ (هـ) 
مذكـرة مـن األمـــني العــام حييــل ــا تقريــر أصدقــاء رئيــس اللجنــة ٧ (هـ) 

اإلحصائية عن تقييم للمؤشرات اإلحصائيـة املنبثقـة عـن اجتماعـات 
 (E/CN.3/2002/26) القمة اليت تعقدها األمم املتحدة

صدرت 

مذكرة من األمني العام حييل ا تقرير مكتب تقريـر التنميـة البشـرية ٧ (و) 
 (E/CN.3/2002/27) التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

صدرت 

تقريـر األمـــني العــام عــن نشــر الشــعبة اإلحصائيــة بــاألمم املتحــدة ٧ (ح) 
 (E/CN.3/2002/28) لإلحصاءات

صدرت 

مذكرة من األمني العام عن قرارت الس االقتصـادي واالجتمـاعي ٧ (ط) 
املتعلقـــــة بالسياســـــات واملتصلـــــة بعمــــــل اللجنــــــة اإلحصائيــــــة 

 (E/CN.3/2002/L.5)

صدرت 

مذكـرة مـــن األمــني العــام حييــل ــا تقريــر اللجنــة الفرعيــة املعنيــة ٧ (ي) 
باألنشـطة اإلحصائيـة، التابعـة للجنـة التنسـيق اإلداريـة، عـــن أعمــال 

 (E/CN.3/2002/29) ا اخلامسة والثالثنيدور

صدرت 

تقرير األمني العـام عـن تنسـيق عمليـة مجـع البيانـات اإلحصائيـة مـن ٧ (ي) 
 (E/CN.3/2002/30) البلدان

صدرت 
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بنــــــــــــــد 
جـــــــدول 
عنوان الوثيقة ورمزها األعمال 

التــاريخ الفعلـــي 
ــــــــــــــــرر  أو املق

لإلصدار 
مذكـرة مـن األمـني العـام عـــن اجتماعــات أفرقــة اخلــرباء وحلقــات  

العمل اليت ستعقدها الشعبة اإلحصائية باألمم املتحـدة خـالل الفـترة 
 (E/CN.3/2002/CRP.1) ٢٠٠٣/٢٠٠٢

صدرت 

تقرير شفوي التنقيحات املقترحة للخطة املتوسطة األجل للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥  
مذكرة من األمانة العامة عن جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعـة ٨ 

 (E/CN.3/2002/L.3) والثالثني للجنة ومواعيد انعقادها
صدرت 

مذكـرة مـن األمـني العـام تتضمـــن مشــروع برنــامج العمــل املتعــدد ٨ 
ــــــــــترة ٢٠٠١-٢٠٠٥  الســـــــــنوات للجنـــــــــة اإلحصائيـــــــــة للف

 (E/CN.3/2002/L.4)

صدرت 

مذكـرة مـن األمـني العـام بشـأن أنشــطة اللجــان الفنيــة ذات الصلــة ٨ 
 (E/CN.3/2002/L.6) بأعمال اللجنة اإلحصائية

صدرت 

ـــــــة عــــــن دورــــــا الثالثــــــة والثالثــــــني ٩  مشـــــروع تقريـــــر اللجن
 (E/CN.3/2002/L.7)

ــــاء  ســـتصدر أثن
الدورة 

 


