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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 

٥ - ٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 
البند ٨ من جدول األعمال املؤقت* 

جـدول األعمـال املؤقـــت للــدورة الرابعــة 
والثالثني للجنة ومواعيد انعقادها 

  
 جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والثالثني للجنة ومواعيد انعقادها 

 مذكرة من األمانة العامة 
طلب الس االقتصادي واالجتمـاعي إىل األمـني العـام، يف قـراره ١٨٩٤ (د - ٥٧)  - ١
ـــة للمجلــس، مشــروع جــدول  أن يقـدم، يف كـل دورة تعقدهـا جلنـة فنيـة أو هيئـة فرعيـة تابع
أعمال مؤقت للدورة التالية وأن يبني الوثائق الـيت سـتقدم يف إطـار كـل بنـد مـن بنـود جـدول 

األعمال والسند التشريعي إلعدادها. 
ـــال املؤقــت هليئاتــه  وقـرر الـس، يف قـراره ٤١/١٩٧٩، أن يقـدم إليـه جـدول األعم - ٢
الفرعيـة، مشـفوعا بقائمـة بالوثـائق املطلوبـة، لكـي يسـتعرضه حتقيقـا ألمـــور مــن بينــها زيــادة 
االتساق بني وثائق تلك اهليئات وعموم الوثائق اليت يطلبها الس واهليئات الفرعيـة األخـرى، 

وزيادة االتساق بني طلبات إعداد الوثائق واخلطة املتوسطة األجل وامليزانية الربناجمية. 
وأيد الس، يف قراره ٥٠/١٩٨٢ بشأن إعـادة تنشـيط أعمالـه، توصيـة األمـني العـام  - ٣
الداعية إىل تبسيط وثائق وبرنامج عمل اهليئات الفرعية التابعة للمجلس لتمكــني تلـك اهليئـات 

من أداء املهام املوكلة إليها على حنو فعال. 
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وسيعدل مشروع جدول األعمال املؤقت يف الدورة احلالية يف ضوء ما تتخذه اللجنـة  - ٤
مـن قـرارات ومقـررات ومـا تقدمـه مـن طلبـــات خــالل الــدورة احلاليــة، مث يقــدم إىل الــس 

االقتصادي واالجتماعي الستعراضه، وفقا لقرار الس ٤١/١٩٧٩. 
وفيما يلي مشروع جدول األعمال املؤقت:  - ٥

انتخاب أعضاء املكتب.  - ١
إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.  - ٢

 
الوثائق 

جدول األعمال املؤقت والشروح 
مذكرة من األمانة العامة عن تنظيم أعمال الدورة 

مذكرة من األمانة العامة عن حالة إعداد الوثائق للدورة 
متابعة املقررات املتعلقة بسياسات الس االقتصادي واالجتماعي.  - ٣

التنسيق والتكامل فيما بني الربامج اإلحصائية الدولية.  - ٤
 

الوثائق 
تقريـر اللجنـة الفرعيـة املعنيـة باألنشـــطة اإلحصائيــة والتابعــة للجنــة التنســيق 

اإلدارية عن دورا السادسة والثالثني (٢٠٠٢) 
املسائل الربناجمية واملسائل املتصلة ا.  - ٥

 
الوثائق 

برنـامج العمـــل املقــترح للشــعبة اإلحصائيــة بــاألمم املتحــدة لفــترة الســنتني 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٥

جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والثالثني للجنة ومواعيد انعقادها.  - ٦
تقرير اللجنة عن دورا الرابعة والثالثني.  - ٧

وستتقدم األمانة العامة، بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة، مبقـترح إىل اللجنـة يتعلـق  - ٦
بـموعد انعقاد الدورة الرابعة والثالثني. 

 


