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 اللجنة اإلحصائية

 السابعة واألربعونالدورة 
 2016آذار/مارس  8-11

 من جدول األعمال املؤقت* 2البند 

    إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
 برنامج العمل واجلدول الزمين املؤقتان  

  
 مذكرة من األمانة العامة  

 
ــة         - 1 ــ  للجن ــدورة الســابعة واألربع ــزمين املوترحــان لل ــل واجلــدول ال ــامج العم ــد برن ُأع

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

 للجنة.احملدد واخلدماا املخصصة 
ــدورة   - 2 ــة األور للـ ــتعود اجللسـ ــابعةوسـ ــا     السـ ــو  ال مل ـ ــة ثـ ــ  للجنـ آذار/  8واألربعـ

. وسوف تكون املرافق متاحة لعود جلسـت  رييـت  يف أثـا     10:30، الساعة 2016 مارس
صـباحا   10:00ال مل ا  واألربعا  واخلمـيس. وسـوف تعوـد اجللسـاا الصـباحية مـن السـاعة        

وتعوــد  13:00( إر الســاعة 10:30 ــا ، الــذي تبــدأ فيـا اجللســة الســاعة  )باسـت نا  ثــو  ال مل 
 .18:00إر الساعة  15:00جلساا بعد الظهر من الساعة 

  

 
 

 * E/CN.3/2016/1. 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/1
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 برنامج العمل واجلدول الزمين املؤقتان  

 2016آذار/مارس  8ال مل ا ،   
 افتتاح الدورة 10:30-11:00
 : انتخاب أعضا  املكتب1البند    
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى: 2البند    

 املسائل التنظيمية  
 للمناقشة   
 (E/CN.3/2016/1جدول األعمال املؤقت وشروحا )   
مذكرة من األمانة العامة عن برنامج العمل واجلدول الـزمين املـؤقت       

 (E/CN.3/2016/L.1لدورة )ل
 : بنود للمناقشة واختاذ الورار3البند    
ــد  11:00-13:00 ــاا  3البنـ ــة   )أ(: دور البيانـ ــة التنميـ ــة تنـ ــراا املتعلوـ واملؤشـ

 2030املستدامة لعا  
 للمناقشة   
املعين مبؤشراا أهـداف  تورثر الفرثق املشترك ب  الوكاالا واخلربا     

 (E/CN.3/2016/2التنمية املستدامة )
ــدراا          ــا  الو ــو املســتوى للشــراكة والتنســيق وبن ــق الرفي ــر الفرث تورث

 (E/CN.3/2016/3) 2015لرصد فترة ما بعد عا  
*  *  * 

 )ب(: خنة التحول يف جمال اإلحصا اا الريية 3البند  15:00-16:00
 للمناقشة   
تورثر األمـ  العـا  عـن خنـة التحـول يف جمـال اإلحصـا اا الرييـة            

(E/CN.3/2016/4) 
 للعلم   

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/1
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/L.1
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/2
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/3
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/4
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للجنة األمم املتحدة االقتصادثة ألوروبـا  تورثر الفرثق الرفيو املستوى    
 (E/CN.3/2016/5عن حتدثث اإلحصا اا الريية )

ألغـرا  اإلحصـا اا    البياناا الضـخمة  ستخدا ا (:ج) 3البند  16:00-17:00
 الريية

 للمناقشة   
املعــين باســتخدا  البيانــاا الضــخمة     العــامليتورثــر الفرثــق العامــل      

 (E/CN.3/2016/6ألغرا  اإلحصا اا الريية )
 احلساباا الوومية(: د) 3البند    17:00-18:00
 للمناقشة   
تورثر الفرثق العامل املشترك ب  األماناا املعـين باحلسـاباا الووميـة       

(E/CN.3/2016/7) 
 2016آذار/مارس  9األربعا ،   

 االقتصادثة -)هـ(: احملاسبة البيئية  3البند  10:00-11:00
 للمناقشة   
 (E/CN.3/2016/8) االقتصادثة -تورثر جلنة اخلربا  املعنية باحملاسبة البيئية    
 برنامج املوارناا الدولية(: و) 3البند  11:00-12:00
 للمناقشة   
ــاا            ــامج املوارن ــة برن ــيم جول ــن توي ــرئيس ع ــق أصــدقا  ال ــر فرث تورث

 (E/CN.3/2016/9) 2011الدولية لعا  
 للعلم   
املوارنـاا الدوليـة   األنشـنة املؤقتـة لربنـامج    الـدو  عـن    كتورثر البنـ    

(E/CN.3/2016/10) 
 التصنيفاا اإلحصائية الدولية(: ز) 3البند  12:00-13:00
 للمناقشة   

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/5
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/6
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/7
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/8
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/9
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/10
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بالتصــــنيفاا اإلحصــــائية الدوليــــة    تورثــــر فرثــــق اخلــــربا  املعــــين       
(E/CN.3/2016/11) 

*  *  * 
 اإلحصا اا الصناعية(: ح) 3البند  15:00-16:00
 للمناقشة   
تورثـــر منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتنميـــة الصـــناعية عـــن اإلحصـــا اا     

 (E/CN.3/2016/12الصناعية )
 إحصا اا تكنولوجيا املعلوماا واالتصاالا(: ط) 3البند  16:00-17:00
 للمناقشة   
ــاا          ــا املعلومـ ــتخدا  تكنولوجيـ ــاس اسـ ــة بويـ ــراكة املعنيـ ــر الشـ تورثـ

 (E/CN.3/2016/13) ألغرا  التنمية واالتصاالا
 إحصا اا الملجئ (: ي) 3البند  17:00-18:00
 للمناقشة   
املعهــد التركــي لتحصــا اا، و تورثــر ائيئــة النروليــة لتحصــا اا،   

األوروبية، ومفو ـية األمـم املتحـدة     ااواملكتب اإلحصائي للجماع
ــق ب حصــا اا      ــد  احملــرز يف العمــل املتعل لشــؤون الملجــئ  عــن التو

 (E/CN.3/2016/14ئ  واملشردثن داخليا )الملج
 2016آذار/مارس  10اخلميس،   

 إحصا اا تغري املناخ(: ك) 3البند  10:00-11:00
 للمناقشة   
 (E/CN.3/2016/15تورثر األم  العا  عن إحصا اا تغري املناخ )   
 إحصا اا احلوكمة(: ل) 3البند  11:00-12:00
 للمناقشة   
 (E/CN.3/2016/16تورثر فرثق براثا )   

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/11
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/12
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/13
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/14
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/15
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/16
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 يمية يف غريب آسيااإلقل التنمية اإلحصائية(:  ) 3البند  12:00-13:00
 للمناقشة   
االقتصـادثة واالجتماعيــة لغـريب آســيا عــن    جلنــة األمـم املتحــدة تورثـر     

ــة    ــائية يف املننوـــ ــة اإلحصـــ ــال التنميـــ ــية يف جمـــ ــازاا الرئيســـ اإلجنـــ
(E/CN.3/2016/17) 

*  *  * 
 علمبنود لل: 4البند  15:00-18:00
اللجنة للعلم. وقد خصص  وقص     لىمالحظة: ُتعرض البنود التالية ع   

 خالت يف إطار هذه البنود.احمدد للمد
 )أ(: اليو  العاملي لتحصا اا 4البند    
 للعلم   
 (E/CN.3/2016/18تورثر األم  العا  عن اليو  العاملي لتحصا اا )   
 الدميغرافية إلحصا ااا(: ب) 4البند    
 للعلم   
 (E/CN.3/2016/19)اإلحصا اا الدميغرافية تورثر األم  العا  عن    
 اجلنسانية إلحصا ااا(: ج) 4البند    
 للعلم   
 (E/CN.3/2016/20اجلنسانية )اإلحصا اا تورثر األم  العا  عن    
 استوصا اا األسر املعيشية(: د) 4البند    
 للعلم   
تورثر األمـ  العـا  عـن الفرثـق العامـل املشـترك بـ  األمانـاا املعـين             

 (E/CN.3/2016/21باستوصا اا األسر املعيشية )
 حصا اا اإلعاقةإ(: هـ) 4البند    
 للعلم   

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/17
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/18
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/19
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/20
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/21
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استوصـا اا األسـر املعيشـية    وفرثـق واشـننن عـن    تورثر األم  العا     
(E/CN.3/2016/22) 

 الدولية والعوملة االقتصادثةإحصا اا التجارة (: و) 4البند    
 للعلم   
 إحصا اا التجارة الدولية والعوملة االقتصـادثة تورثر األم  العا  عن    

(E/CN.3/2016/23) 
التجـارة   رقة العمل املشتركة ب  الوكاالا املعنية ب حصا اافتورثر    

 (E/CN.3/2016/24)الدولية 
 تنسيق الربامج اإلحصائية(: ز) 4البند    
 للعلم   
ــة تنســيق األنشــنة اإلحصــائية          ــال جلن ــن أعم ــا  ع ــ  الع ــر األم  تورث

(E/CN.3/2016/25) 
 بنا  الودراا اإلحصائية(: ح) 4البند    
 للعلم   
تورثــر الشــراكة يف جمــال اإلحصــا اا مــن أجــل التنميــة يف الوــرن           

 ( والبنــــك الــــدو  21 -احلــــادي والعشــــرثن )شــــراكة بــــارثس    
(E/CN.3/2016/26) 

 إحصا اا البيئة(: ط) 4البند    
 للعلم   
 (E/CN.3/2016/27) تورثر األم  العا  عن إحصا اا البيئة   
 اإلحصا اا ال وافية(: ي) 4البند    
 للعلم   
ــم         ــة والعل ــابو ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربي تورثــر معهــد اإلحصــا  الت

 (E/CN.3/2016/28) وال وافة )اليونسكو( عن اإلحصا اا ال وافية

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/22
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/23
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/24
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/25
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/26
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/27
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/28
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 إحصا اا األسعار(: ك) 4البند    
 للعلم   
ــعار        ــية ل ســــ ــا  الوياســــ ــين باألرقــــ ــاوا املعــــ ــق أوتــــ ــر فرثــــ  تورثــــ

(E/CN.3/2016/29) 
 الوائمة على املوارد النبيعية االقتصاداا)ل(: إحصا اا  4البند    
 للعلم   
ــى           ــار عــن إحصــا اا االقتصــاداا الوائمــة عل ــر فرثــق أوالنبات تورث

 (E/CN.3/2016/30) املوارد النبيعية
 واجلغرافية املكانية تكامل املعلوماا اإلحصائية(:  ) 4البند    
 للعلم   
تورثــر فرثــق اخلــربا  املعــين بتكامــل املعلومــاا اإلحصــائية واجلغرافيــة     

 (E/CN.3/2016/31) املكانية
متابعة مورراا اجلمعية العامـة واجمللـس االقتصـادي    (: ن) 4البند    

 بالسياساا ةواالجتماعي املتعلو
 للعلم   
موـــرراا اجلمعيـــة العامـــة واجمللـــس مـــذكرة مـــن األمـــ  العـــا  عـــن    

واملتصـلة بعمـل اللجنـة     بالسياسـاا  ةاالقتصادي واالجتماعي املتعلوـ 
 (E/CN.3/2016/32اإلحصائية )

 2016آذار/مارس  11اجلمعة،   
 املسائل الربناجمية )شعبة اإلحصا اا(: 5البند  10:00-10:30
شـفوي مـن مـدثر شـعبة اإلحصـا اا عـن أنشـنتها وخننهـا          تورثر   

 وأولوثاهتا احلالية
جدول األعمال املؤقت للدورة ال امنـة واألربعـ  للجنـة    : 6البند  10:30-11:00

 ومواعيد انعوادها
 للمناقشة   

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/29
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/30
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/31
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/32
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ضـمن مشـروج جـدول األعمـال املؤقـت      تمـة ت مذكرة من األمانة العا   
 (E/CN.3/2016/L.2للدورة ال امنة واألربع  للجنة )

 تورثر اللجنة عن دورهتا السابعة واألربع  :7البند  11:00-13:00
 للمناقشة   
 بع   واألر السابعةمشروج تورثر اللجنة عن دورهتا    
 مورراا  ريية مشفوعة مبشارثو ورقة غري    
 اختما  الدورة   

 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/L.2

