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121214    111214    14-66513 (A) 

*1466513*  

 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

 5102آذار/مارس  3-6
 *من جدول األعمال املؤقت 5البند 

    إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
 برنامج العمل واجلدول الزمين املؤقتان  

  
 كرة من األمانة العامةمذ  

 
مت إعداد برنامج العمل واجلدول الـزمين املتتـرحل للـدورة السادسـة واألربعـل للجنـة        - 0

ــس االقتصــادي       ــة واجملل ــة العام ــاملترراا ذاا الصــلة الصــادرة عــن اجلمعي اإلحصــائية عمــمل ب
الوقـت   واالجتماعي واللجنة اإلحصائية من أجل تيسري النظر يف بنـود جـدول األعمـال  ـمن    

 احملدد واخلدماا املخصصة للجنة.
 آذار/ 3وســـتعتد اجللســـة األور للـــدورة السادســـة واألربعـــل للجنـــة  ـــو  ال مل ـــا     - 5

. وسوف تكون املرافـ  متاحـة لعتـد جلسـتل ر يـتل  ـومي       01:31، الساعة 5102 مارس
احية مـن السـاعة   ال مل ا  واألربعا  وجللسة صباحية  و  اخلميس. وسوف تعتد اجللساا الصب

( إر الســاعة 01:31صــباحا اباســت نا   ــو  ال مل ــا  عنــدما تبــدأ اجللســة الســاعة         01:11
 .00:11إر الساعة  02:11وتعتد جلساا بعد الظهر من الساعة  03:11

 
 

 * E/CN.3/2015/1. 
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 برنامج العمل واجلدول الزمين املؤقتان  
 5102آذار/مارس  3ال مل ا ،   

 افتتاح الدورة 31/01-00:11
 : انتخاب أعضا  املكتب0ند الب   
 : إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى5البند    
 للمناقشة   
 (E/CN.3/2015/1جدول األعمال املؤقت وشروحه ا   
مذكرة من األمانة العامة عن برنامج العمل واجلدول الـزمين املـؤقتل      

 (E/CN.3/2015/L.1ورة اللجنة الد
 : بنود للمناقشة واختاذ الترار3البند    
 5102اأ(: دور البياناا يف دعم خطة التنمية ملا بعد عا   3البند    
 و ع متا يس للتتد  أوسع نطاقا‘: 0’اأ(  3البند  00:11-05:11
 ةللمناقش   
تتر ر فر   أصدقا  الـرئيس عـن و ـع متـا يس للتتـد  أوسـع نطاقـا           

 (E/CN.3/2015/2ا
 التضا ا الناشئة:  ورة البياناا‘: 5’اأ(  3البند  05:11-03:11
 للمناقشة   
 (E/CN.3/2015/3ا تتر ر األمل العا  عن التضا ا الناشئة   
 البياناا الضخمة‘: 3’اأ(  3البند  02:11-06:11
 للمناقشة   
تتر ر الفر   العامـل التـابع لممـم املتحـدة املعـين باسـتخدا  البيانـاا           

 (E/CN.3/2015/4الضخمة ألغراض اإلحصا اا الر ية ا
 خطة التحول يف جمال اإلحصا اا الر ية‘: 4’اأ(  3البند    06:11-00:11
 للمناقشة   

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/1
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/L.1
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/2
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/3
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/4
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تتر ر األمـل العـا  عـن خطـة التحـول يف جمـال اإلحصـا اا الر يـة            
 (E/CN.3/2015/5ا

 (: تعداداا السكان واملساكناب 3البند  00:11-00:11
 للمناقشة   
تتر ر األمل العا  عن الربنامج العاملي لتعداد السكان واملساكن لعـا      

وعــن التحضــري للربنــامج العــاملي لتعــداد الســكان واملســاكن    5101
 (E/CN.3/2015/6ا 5151لعا  

 
 5102آذار/مارس  4 األربعا ،  

 اج(: إحصا اا اجلرمية 3البند  01:11-01:42
 للمناقشة   
تتر ر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدراا واجلرميـة عـن التصـني        

 (E/CN.3/2015/7الدويل للجرمية لمغراض اإلحصائية ا
 للعلم   
املشــترل للمعهــد الــوسين املكســيكي لوحصــا اا واجل رافيــا  التتر ــر   

ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدراا واجلرميــة عــن إحصــا اا   
 (E/CN.3/2015/8ااجلرمية 

 اد(: إحصا اا الملجئل 3البند    01:42-00:31
 للمناقشة   
النروجييـة لوحصـا اا ومفو ـية األمـم املتحـدة لشـؤون        تتر ر اهليئة   

 (E/CN.3/2015/9االملجئل عن إحصا اا الملجئل والنازحل 
 اه(: استتصا اا األسر املعيشية 3البند  05:02 -00:31
 للمناقشة   
اا االستتصــائية لمســر  تتر ــر البنــد الــدويل عــن اســل الدراســ        
 (E/CN.3/2015/10ااملعيشية يف البلدان النامية: املشاكل والتوصياا    
 او(: احلساباا التومية 3البند    05:02-03:11

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/5
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/6
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/7
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/8
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/9
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/10
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 للمناقشة   
التوميـة   تتر ر الفر   العامل املشترل بل األماناا املعـين باحلسـاباا     

 (E/CN.3/2015/11ا
 از(: إحصا اا التجارة الدولية والعوملة االقتصاد ة   3البند  02:42 -02:11
 للمناقشة   
تتر ــر فر ــ  أصــدقا  الــرئيس املعــين بتيــاس التجــارة الدوليــة والعوملــة     

 (E/CN.3/2015/11ااالقتصاد ة 
 االقتصاد ة -اح(: احملاسبة البيئية  3البند    02:42-06:31
 للمناقشة   
ــة        ــبة البيئيـــ ــة باحملاســـ ــربا  املعنيـــ ــة اخلـــ ــر جلنـــ ــاد ة  -تتر ـــ االقتصـــ

 (E/CN.3/2015/13ا
 اط(: برنامج املتارناا الدولية 3البند  06:31-00:02
 للمناقشة   
ــا          ــة برن ــيم جول ــن تتي ــرئيس ع ــدقا  ال ــ  أص ــر فر  ــاا تتر  مج املتارن

 (E/CN.3/2015/14ا 5100الدولية لعا  
 للعلم   
 (E/CN.3/2015/15االدولية  عن برنامج املتارناا تتر ر البند الدويل   
 اي(: اإلحصا اا الزراعية والر فية 3البند  00:02-00:11
 للمناقشة   
تتر ر اللجنة التوجيهية العاملية وفر   اخلربا  املشـترل بـل الوكـاالا       

 (E/CN.3/2015/16املعين باإلحصا اا الزراعية والر فية ا
 

 5102آذار/مارس  2اخلميس   
 ال(: االحصا اا املتعّلتة باحلوكمة والسمل  واألمن 3البند  01:11-01:42
 للمناقشة   

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/11
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/11
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/13
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/14
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/15
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/16
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ــمل           ــة والس ــة باحلوكم ــن اإلحصــا اا املتعّلت ــريدي ع ــر كــابو ف تتر 
 (E/CN.3/2015/17ا واألمن

 ال(: املبادئ األساسية لوحصا اا الر ية 3البند  01:42-00:31
 للمناقشة   
ــادئ األساســـية           ــ  املبـ ــين بتطبيـ ــدقا  الـــرئيس املعـ ــ  أصـ ــر فر ـ تتر ـ

 (E/CN.3/2015/18الوحصا اا الر ية 
ــد  00:31-05:02 ــة يف أمر كـــا الملتينيـــة      3البنـ ا (: تطـــو ر اإلحصـــا اا اإلقليميـ

 ومنطتة البحر الكار يب
 للمناقشة   
تتر ــر اللجنــة االقتصــاد ة ألمر كــا الملتينيــة ومنطتــة البحــر الكــار يب     

ــون:  ــة البحــر    ”املعن ــة ومنطت األنشــطة اإلحصــائية يف أمر كــا الملتيني
ــة  الكار يب: اإلجنازاا اليت اتتت مؤخرا   ــد اا التادمـــ “ والتحـــ

 (E/CN.3/2015/19ا
 : بنود للعلم4البند  05:02-03:11
مالحظة: يتم عرض العناصر التالية على اللجنةة للعلةمو  خت يصةي        

 . قت حمد د للتدخالت يف إطار هذه البنود
 اأ(: إحصا اا الصحة 4البند    
 للعلم   
ــحية        ــا اا الصـــ ــن اإلحصـــ ــة عـــ ــحة العامليـــ ــة الصـــ ــر منظمـــ تتر ـــ

 (E/CN.3/2015/20ا
 اب(: اإلحصا اا اجلنسانية 4البند    
 للعلم   
 (E/CN.3/2015/21تتر ر األمل العا  عن اإلحصا اا اجلنسانية ا   
 اج(: التسجيل املدين وإحصا اا األحوال املدنية 4البند    
 لعلمل   

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/17
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/18
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/19
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/20
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/21
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 املـدين وإحصـا اا األحـوال املدنيـة    تتر ر األمل العا  عن التسـجيل     
 (E/CN.3/2015/22ا

 اد(: سجملا األعمال التجار ة 4البند    
 للعلم   
تتر ـــــر فر ـــــ  فيســـــبادن املعـــــين بســـــجملا األعمـــــال التجار ـــــة     

 (E/CN.3/2015/23ا
 (: إحصا اا اخلدمااـاه 4البند    
 للعلم   
 (E/CN.3/2015/24تتر ر فر   فوربرغ املعين بإحصا اا اخلدماا ا   
 او(: اإلحصا اا املالية 4البند    
 للعلم   
تتر ر فرقة العمل املشتركة بل الوكاالا املعنية باإلحصـا اا املاليـة      

 (E/CN.3/2015/25ا
 از(: إحصا اا البيئة 4البند    
 للعلم   
 (E/CN.3/2015/26تتر ر األمل العا  عن اإلحصا اا البيئية ا   
 اح(: إحصا اا االقتصاداا التائمة على املوارد الطبيعية 4البند    
 للعلم   
تتر ــر فر ــ  أوالنباتــار املعــين بإحصــا اا االقتصــاداا التائمــة علــى     

 (E/CN.3/2015/27املوارد الطبيعية ا
 اط(: اليو  العاملي لوحصا  4البند    
 للعلم   
 (E/CN.3/2015/28تتر ر األمل العا  عن اليو  العاملي لوحصا  ا   
 اي(: تنسي  الربامج اإلحصائية 4البند    
 للعلم   

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/22
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/23
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/24
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/25
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/26
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/27
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/28
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ــي         ــة تنس ــال جلن ــن أعم ــا  ع ــل الع ــر األم ــائية  تتر  ــطة اإلحص   األنش
 (E/CN.3/2015/29ا

تتر ر األمل العـا  عـن تنسـي  الـربامج اإلحصـائية يف منظومـة األمـم           
 (E/CN.3/2015/30املتحدة ا

 التنمية البشر ة ال(: إحصا اا 4البند    
 للعلم   
تتر ر برنامج األمم املتحـدة اإلاـائي عـن إحصـا اا التنميـة البشـر ة          

 (E/CN.3/2015/31ا
 ال(: التصنيفاا اإلحصائية الدولية 4البند    
 للعلم   
إلحصــــائية الدوليــــة   تتر ــــر فر ــــ  اخلــــربا  املعــــين بالتصــــنيفاا ا       

 (E/CN.3/2015/32ا
ا (: املعــا ري املفتوحــة املشــتركة لتبــادل البيانــاا والبيانــاا    4البنــد    

 الوصفية وتتا ها
 للعلم   
تتر ــر اجلهــاا الراعيــة ملبــادرة تبــادل البيانــاا اإلحصــائية والبيانــاا    

 (E/CN.3/2015/33ا الوصفية
 ان(: بنا  التدراا اإلحصائية 4البند    
 للعلم   
 (E/CN.3/2015/34تتر ر األمل العا  عن بنا  التدراا اإلحصائية ا   
جمــال اإلحصــا اا مــن أجــل التنميــة يف التــرن       تتر ــر الشــراكة يف    

 (E/CN.3/2015/35احلادي والعشر ن عن بنا  التدراا اإلحصائية ا
 اس(: مؤشراا التنمية 4البند    
 للعلم   
تتر ــر األمــل العــا  عــن مؤشــراا التنميــة لرصــد األهــداف اإلاائيــة      

 (E/CN.3/2015/36ملفية ال

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/29
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/30
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/31
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/32
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/33
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/34
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/35
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/36
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 اع(: إدماج املعلوماا اإلحصائية واملعلوماا اجل رافية املكانية 4البند    
 للعلم   
تتر ر فر   اخلـربا  املعـين بإدمـاج املعلومـاا اإلحصـائية واملعلومـاا          

 (E/CN.3/2015/37اجل رافية املكانية ا
اف(: متابعــة متــرراا اجلمعيــة العامــة واجمللــس االقتصــادي  4البنــد    

 واالجتماعي املتعلتة بالسياساا
 للعلم   
مــذكرة مـــن األمـــل العـــا  عـــن متـــرراا اجلمعيـــة العامـــة واجمللـــس     

ا واملتصـلة بعمـل اللجنـة    االقتصادي واالجتماعي املتعلتـة بالسياسـا  
 (E/CN.3/2015/38ااإلحصائية 

 ليس هنال جلسة ر ية للجنة/مشاوراا غري ر ية فتط 02:11-00:11
 

 5102آذار/مارس  6اجلمعة   
 : املسائل الربناجمية اشعبة اإلحصا اا(2البند  01:11-01:31
شفوي من مـد ر شـعبة اإلحصـا اا بشـألن األنشـطة واخلطـط       تتر ر    

 واألولو اا احلالية
: جــدول األعمــال املؤقــت ومواعيــد انعتــاد الــدورة الســابعة  6البنــد  01:31-00:11

 واألربعل للجنة
 للمناقشة   
مذكرة من األمانة العامـة تتضـمن مشـروع جـدول األعمـال املؤقـت          

 ( E/CN.3/2015/L.2اللدورة السابعة واألربعل للجنة 
 : تتر ر اللجنة عن دورهتا السادسة واألربعل0البند  00:11-03:11
 للمناقشة   
 مشروع تتر ر اللجنة عن دورهتا السادسة واألربعل   
 ورقة غري ر ية مشفوعة مبشار ع املترراا   
 ةاختتا  الدور   

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/37
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/38
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/L.2
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