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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الرابعة والثالثون 
٤-٧ آذار/مارس ٢٠٠٣ 

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

 تنظيم أعمال الدورة 
 مذكرة من األمانة العامة 

أعد التنظيم املقترح ألعمال الدورة الرابعة والثالثـني للجنـة اإلحصائيـة (انظـر املرفـق)  - ١
عمال مبقررات اجلمعية العامة والس االقتصـادي واالجتمـاعي ذات الصلـة بغيـة تيسـري النظـر 

يف بنود جدول األعمال يف حدود الوقت املتاح واخلدمات املخصصة للجنة.  
وستعقد اجللسة األوىل للدورة الرابعة والثالثني يـوم الثالثـاء، ٤ آذار/مـارس ٢٠٠٣،  - ٢
الســاعة ١٠/٣٠. وســتوفر املرافــق لعقــد جلســتني رمسيتــني كــل يــوم، وســتعقد اجللســــات 
الصباحية من الساعة ١٠/٠٠ (١٠/٣٠ مـن صبـاح يـوم الثالثـاء فقـط) إىل السـاعة ١٣/٠٠، 
أما جلسات بعد الظهر فستكون من الساعة ١٥/٠٠ إىل الساعة ١٨/٠٠. وسـتختتم الـدورة 

يوم اجلمعة ٧ آذار/مارس ٢٠٠٣، على الساعة ١٣/٠٠. 
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املرفق 
  تنظيم األعمال املقترح 

 بنود جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت 

ـــــــترح  الوقــــــت املق
ختصيصــه لكــل بنــد 

(بالساعة) 
الثالثاء، ٤ آذار/مارس 

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

  

 

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

للمناقشة 
 E/CN.3/2003/1

 E/CN.3/2003/L.1

للعلم 
 E/CN.3/2003/L.27  

٣ (أ) -تعدادات السكان واملساكن  
للمناقشة 

 E/CN.3/2003/2

ساعة واحدة  

٣ (ب) - اإلحصاءات الصحية  
للمناقشة 

 E/CN.3/2003/3

 E/CN.3/2003/4

 E/CN.3/2003/5

 E/CN.3/2003/6

للعلم 
E/CN.3/2003/25، الفقرات ١٣-١٥ 

ساعة واحدة  

بعد الظهر 
 (١٥/٠٠-١٨/٠٠)

  (تابع) 

٣ (ج) - اإلحصاءات االجتماعية  
للمناقشة 

 E/CN.3/2003/7

للعلم 
 E/CN.3/2003/32

ثالثة أرباع الساعة  

٣ (د) - فريق واشنطن املعين بقياس حاالت العجز  
للعلم 

 E/CN.3/2003/L.8

ربع ساعة  
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 بنود جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت 

ـــــــترح  الوقــــــت املق
ختصيصــه لكــل بنــد 

(بالساعة) 
٤ (أ) - احلسابات القومية  

للمناقشة 
 E/CN.3/2003/9

ساعة واحدة  

٤ (ب) - قياس االقتصاد اجلديد  
للمناقشة 

 E/CN.3/2003/10

نصف ساعة  

٤ (ج) - اإلحصاءات الزراعية  
للمناقشة 

 E/CN.3/2003/11

نصف ساعة  

األربعاء، ٥ آذار/مارس  
صباحا 

 (١٠/٠٠-١٣/٠٠)

   

٤ (د) - إحصاءات اخلدمات (استعراض الربنامج)  
للمناقشة 

 E/CN.3/2003/12

للعلم 
 E/CN.3/2003/15

E/CN.3/2003/25، الفقرة ١٨. 

نصف ساعة  

٤ (هـ) – برنامج املقارنات الدولية  
للمناقشة 

 E/CN.3/2003/13

نصف ساعة  

٤ (و) - إحصاءات جتارة البضائع الدولية  
٤ (ز) - إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات 

٤ (ح) - إحصاءات املالية 
٤ (ط) - فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار 

٤ (ي) - الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار 
للعلم 

 E/CN.3/2003/14

 E/CN.3/2003/15

 E/CN.3/2003/16

 E/CN.3/2003/17

 E/CN.3/2003/18

E/CN.3/2003/25، الفقرة ١٧ 

ساعة واحدة  
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 بنود جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت 

ـــــــترح  الوقــــــت املق
ختصيصــه لكــل بنــد 

(بالساعة) 
٥ – إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة  

للمناقشة 
 E/CN.3/2003/19

ساعة واحدة  

بعد الظهر 
 (١٥/٠٠-١٨/٠٠)

  (تابع) 

٦ (أ) - التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية  
للمناقشة 

 E/CN.3/2003/20

املواءمـة بـــني املؤشــرات وإعــداد التقــارير عــن التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق  ٦ (ب) -
األهداف اإلمنائية لأللفية 

للمناقشة 
 E/CN.3/2003/21

 E/CN.3/2003/22

للعلم 

ساعة واحدة  
 
 

ساعة واحدة 

E/CN.3/2003/25، الفقرات ٦-٨ و ٩  

 E/CN.3/2003/33

ساعة واحدة  

٦ (ج) - بناء القدرات اإلحصائية  
للمناقشة 

 E/CN.3/2003/23

 E/CN.3/2003/24

ساعة واحدة  

اخلميس، ٦ آذار/مارس 
صباحا 

 (١٠/٠٠-١٣/٠٠)

   

٦ (د) - متابعة مقررات الس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات  
للمناقشة 

 E/CN.3/2003/28

نصف ساعة  

تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها   ٦ (هـ) -
للمناقشة 

 E/CN.3/2003/25

 E/CN.3/2003/26

ثالثة أرباع ساعة  
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 بنود جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت 

ـــــــترح  الوقــــــت املق
ختصيصــه لكــل بنــد 

(بالساعة) 
٦ (و) - املسائل الربناجمية (الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة)  

للمناقشة 
 E/CN.3/2003/29

 E/CN.3/2003/30

ثالثة أرباع ساعة  

نصف ساعة  ٦ (ز) - املشاكل املواجهة يف تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية  
  ال توجد جلسات بعد الظهر 

اجلمعة، ٧ آذار/مارس  
صباحا 

 (١٠/٠٠-١٣/٠٠)

   

 
 

٧ - جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والثالثني للجنة ومواعيد انعقادها 
للمناقشة 

 E/CN.3/2003/L.2

 E/CN.3/2003/31

للعلم 
 E/CN.3/2003/32

 E/CN.3/2003/33

E/CN.3/2003/25، الفقرة ٢٢ 

ساعة واحدة  

٨ - تقرير اللجنة عن دورا الرابعة والثالثني  
للمناقشة 

E/CN.3/2003/L.3 واإلضافات 

  

  اختتام الدورة  
 


