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*1522399*  

 اللجنة اإلحصائية
 واألربعون السابعةالدورة 

 2016آذار/مارس  8-11
 من جدول األعمال 6البند 

    واألربعني للجنة ومواعيد انعقادها الثامنةجدول األعمال املؤقت للدورة 
 واألربعني للجنة ووثائقها الثامنةجدول األعمال املؤقت للدورة مشروع   

 
 مذكرة من األمانة العامة  

ــام  العمــ  املتعــدد الســنوا         يســتند مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت هــذا عم برن
(E/CN.3/2016/33  وهــو خيع ــت للتعــدي  الشــءوي نثنــار الن ــر بنــر مــرة   البنــد .)مــن  6

 ل األعمال، مت مراعاة القرارا  اليت اختذهتا اللجنة نالل دورهتا احلالية.جدو

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/33
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 واألربعني للجنة ووثائقها الثامنةجدول األعمال املؤقت للدورة مشروع   
 انتعاب نع ار املكتب. - 1
 عقرار جدول األعمال ومسائ  تن يمية ننرى. - 2

 
 الوثائق 
 جدول األعمال املؤقت والشروح 
 برنام  العم  واجلدول الزمين املؤقتني للدورةمذكرة من األمانة العامة بشأن  

 اإلحصارا  الدميغرافية واالجتماعية: - 3
 تعدادا  السكان واملساكن؛ )ن( 
 الوثائق  
 اإلحصارا  الدميغرافيةعن  تقرير األمني العام  
 ؛الصحةعحصارا   )ب( 
 الوثائق  
 من مة الصحة العامليةتقرير   
 ؛االجتماعيةحصارا  اإل (ج) 
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  

 ؛عحصارا  الءقر (د)  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 عحصارا  املعدرا  وتعاطيها؛ )هـ( 
 الوثائق  
 تقرير مكتب األمم املتحدة املعين باملعدرا  واجلرمية    
 عحصارا  التعليم؛ )و( 
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 الوثائق  
 األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةتقرير من مة   
 اختقصارا  األخر املعيشية. )ز( 
 الوثائق  
املعـين  وتقرير األمـني العـام عـن الءريـق العامـ  املشـترأل بـني األمانـا  العامـة            

 باختقصارا  األخر املعيشية
 اإلحصارا  االقتصادية: - 4

 احلسابا  القومية؛ )ن( 
 الوثائق  
 العام  املشترأل بني األمانا  املعين باحلسابا  القوميةتقرير الءريق   
 اإلحصارا  الزراعية والريءية؛ )ب( 
 الوثائق  
 تقرير من مة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    
 خجال  األعمال التجارية؛ )ج( 
 الوثائق  
 تقرير فريق فيسبادن املعين بسجال  األعمال التجارية  
 عحصارا  الطاقة؛ )د( 
 الوثائق  
 تقرير فريق نوخلو املعين بإحصارا  الطاقة  
 عحصارا  التجارة الدولية والعوملة االقتصادية؛ )هـ( 
 الوثائق  
 تقرير فريق اخلربار املعين بإحصارا  التجارة الدولية والعوملة االقتصادية   
 عحصارا  السياحة؛ )و( 
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 الوثائق  
 تقرير من مة السياحة العاملية  
 اإلحصارا  املالية؛ )ز( 
 الوثائق  
 تقرير فرقة العم  املشتركة بني الوكاال  املعنية باإلحصارا  املالية  
 برنام  املقارنا  الدولية؛ )ح( 
 الوثائق  
 تقرير البنك الدويل  
 عحصارا  القطاع غري الرمسي؛ )ط( 
 الوثائق  
 تقرير فريق دهلي املعين بإحصارا  القطاع غري الرمسي  
 املؤشرا  االقتصادية القصرية األج . )ي( 
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  

 عحصارا  املوارد الطبيعية والبيئة: - ٥
 .االقتصادية -احملاخبة البيئية  )ن( 
 الوثائق  
 االقتصادية -تقرير جلنة اخلربار املعنية باحملاخبة البيئية   

 األنشطة غري املصنءة حسب اجملال: - 6
 لتنسيق بني الربام  اإلحصائية؛ا )ن( 
 الوثائق  
 تقرير األمني العام عن نعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  
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 املبادئ األخاخية لإلحصارا  الرمسية؛ )ب( 
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 املعايري املءتوحة املشتركة لتبادل البيانا  والبيانا  الوصءية وتقامسها؛ )ج( 
 الوثائق  
 تقرير اجلها  الراعية ملبادرة تبادل البيانا  اإلحصائية والبيانا  الوصءية    
 بنار القدرا  اإلحصائية؛ )د( 
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
ــرن احلــادي           ــة   الق ــن نجــ  التنمي ــر الشــراكة   اــال اإلحصــارا  م تقري

 والعشرين والبنك الدويل
 ؛2030املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام البيانا  واملؤشرا   )هـ( 
 الوثائق  
تقريـر فريـق اخلـربار املشــترأل بـني الوكـاال  املعــين دؤشـرا  نهـدا  التنميــة          

 املستدامة  
تقرير الءريق الرفيت املسـتوى للشـراكة والتنسـيق وبنـار القـدرا  لرصـد فتـرة          

 201٥بعد عام  ما
ــة    )و(  ــة العام ــررا  اجلمعي ــة مق ــة    متابع ــاعي املتعلق ــس االقتصــادي واالجتم واجملل

 بالسياخا ؛
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 األطر الوطنية ل مان اجلودة؛ )ز( 
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
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 تكام  املعلوما  اإلحصائية واجلغرافية املكانية؛ )ح( 
 الوثائق  
 صائية واجلغرافية املكانيةتقرير فريق اخلربار املعين بتكام  املعلوما  اإلح  
 البيانا  ال عمة؛ )ط( 
 الوثائق  
ــا  ال ــعمة ألغــرا          ــاملي املعــين باخــتعدام البيان ــ  الع ــق العام ــر الءري تقري

 اإلحصارا  الرمسية
 تطوير اإلحصارا  اإلقليمية   نوروبا. )ي( 
 الوثائق  
 مية   نوروباتقرير اللجنة االقتصادية ألوروبا عن تطوير اإلحصارا  اإلقلي  

 املسائ  الربنااية )شعبة اإلحصارا (. - ٧
 جدول األعمال املؤقت للدورة التاخعة واألربعني للجنة ومواعيد انعقادها. - 8

 الوثائق  
مذكرة من األمانـة العامـة تت ـمن مشـروع جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة           

 التاخعة واألربعني للجنة
بشـــأن مشـــروع برنــام  عمـــ  اللجنـــة املتعـــدد  مــذكرة مـــن األمانـــة العامــة     

 السنوا 
 تقرير اللجنة عن دورهتا الثامنة واألربعني. - ٩
 


