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*1622237*  

 اللجنة اإلحصائية

  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
 من جدول األعمال املؤقت* ٢البند 

        إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
  واجلدول الزمين املؤقتانبرنامج العمل     

    
  مذكرة من األمانة العامة    

  
أُعــد برنــامج العمـــل واجلــدول الـــزمين املقترحــان للــدورة الثامنـــة واألربعــني للجنـــة         - ١

ــة العامــة والــس االقتصــادي       ــاملقررات ذات الصــلة الصــادرة عــن اجلمعي اإلحصــائية عمــال ب
النظر يف بنـود جـدول األعمـال ضـمن الوقـت      واالجتماعي واللجنة اإلحصائية من أجل تيسري 

  .احملدد واخلدمات املخصصة للجنة

 /آذار ٧وســـتعقد اجللســـة األوىل للـــدورة الثامنـــة واألربعـــني للجنـــة يـــوم الثالثـــاء          - ٢
وسوف تكون املرافق متاحة لعقد جلسـتني رمسيـتني يف أيـام    . ١٠:٣٠، الساعة ٢٠١٧ مارس

(باسـتثناء   ١٠:٠٠تعقد اجللسات الصـباحية مـن السـاعة    وسوف الثالثاء واألربعاء واخلميس. 
وتعقد جلسـات بعـد    ١٣:٠٠إىل الساعة  )١٠:٣٠  يوم الثالثاء، الذي تبدأ فيه اجللسة الساعة

  .١٨:٠٠إىل الساعة  ١٥:٠٠الظهر من الساعة 

   

  
  

  *  E/CN.3/2017/1.  
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 برنامج العمل واجلدول الزمين املؤقتان    
  

  ٢٠١٧آذار/مارس  ٧الثالثاء     

  افتتاح الدورة  ١١:٠٠-١٠:٣٠

  : انتخاب أعضاء املكتب١البند       

  : إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى٢البند       

  للمناقشة      

  )E/CN.3/2017/1جدول األعمال املؤقت والشروح (     

جـدوهلا الـزمين   مذكرة من األمانة العامة عـن برنـامج عمـل الـدورة و         
  )E/CN.3/2017/L.1املؤقتني (

  : بنود للمناقشة واختاذ القرار٣البند      
  

ــد   ١٣:٠٠-١١:٠٠ ــة املســتدامة      ٣البن ــة التنمي ــة خبط ــات واملؤشــرات املتعلق (أ): البيان
  ٢٠٣٠  لعام

  للمناقشة      

املشـترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات أهـداف       تقرير فريق اخلـرباء        
  )E/CN.3/2017/2التنمية املستدامة (

تقرير الفريـق الرفيـع املسـتوى للشـراكة والتنسـيق وبنـاء القـدرات يف              
ــام      ــتدامة لعـ ــة املسـ ــة التنميـ ــد خطـ ــاءات لرصـ ــال اإلحصـ  ٢٠٣٠جمـ

)E/CN.3/2017/3(  

  للعلم      

تقريـر األمـني العـام عـن العمـل املتعلـق باسـتعراض التقـدم احملـرز حنــو                
  )E/CN.3/2017/4حتقيق أهداف التنمية املستدامة (

  

*  *  *  
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  (ب): خطة التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسية ٣البند   ١٦:٠٠-١٥:٠٠

  للمناقشة      

تقرير األمـني العـام عـن خطـة التحـول يف جمـال اإلحصـاءات الرمسيـة               
(E/CN.3/2017/5)  

  

  تطوير اإلحصاءات اإلقليمية(ج):  ٣البند   ١٧:٠٠-١٦:٠٠

  للمناقشة      

 اللجنة االقتصـادية ألوروبـا عـن تطـوير اإلحصـاءات اإلقليميـة       تقرير      

(E/CN.3/2017/6) 
  

اســـتخدام البيانـــات الضـــخمة ألغـــراض اإلحصـــاءات (د):  ٣البنـــد     ١٨:٠٠-١٧:٠٠
  الرمسية

  للمناقشة      

م البيانــات الضــخمة  تقريــر الفريــق العامــل العــاملي املعــين باســتخدا           
  (E/CN.3/2017/7) ألغراض اإلحصاءات الرمسية

  

  ٢٠١٧آذار/مارس  ٨األربعاء     

  ضمان اجلودة يف النظام اإلحصائي العاملي(هـ):  ٣البند   ١١:٠٠-١٠:٠٠

  للمناقشة      

 النظــام اإلحصــائي العــاملي  تقريــر األمــني العــام عــن ضــمان اجلــودة يف           

(E/CN.3/2017/8)  
  

  املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية(و):  ٣البند   ١٢:٠٠-١١:٠٠

  للمناقشة      

ــة          ــادئ األساســية لإلحصــاءات الرمسي ــام بشــأن املب ــر األمــني الع  تقري

(E/CN.3/2017/9)  
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  تكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية(ز):  ٣البند   ١٣:٠٠-١٢:٠٠

  للمناقشة      

تقريــر فريــق اخلــرباء املعــين بتكامــل املعلومــات اإلحصــائية واجلغرافيــة       
  (E/CN.3/2017/10) املكانية

*  *  *  

  اإلحصاءات االجتماعية(ح):  ٣البند   ١٦:٠٠-١٥:٠٠

  للمناقشة      

  (E/CN.3/2017/11) تقرير األمني العام عن اإلحصاءات االجتماعية     
  

  إحصاءات املخدرات وتعاطيها(ط):  ٣البند   ١٧:٠٠-١٦:٠٠

  للمناقشة      

تقرير املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا يف املكسيك ومكتـب األمـم        
املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة بشـــأن وضـــع خريطـــة طريـــق    املتحـــدة
  (E/CN.3/2017/12) إحصاءات املخدراتلتحسني 

  

  احلسابات القومية(ي):  ٣البند   ١٨:٠٠-١٧:٠٠

  للمناقشة      

 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسـابات القوميـة       

(E/CN.3/2017/13)  
  

  ٢٠١٧آذار/مارس  ٩اخلميس     

  االقتصادية -احملاسبة البيئية (ك):  ٣البند   ١١:٠٠-١٠:٠٠

  للمناقشة      

ــة          ــبة البيئيـــ ــة باحملاســـ ــرباء املعنيـــ ــة اخلـــ ــر جلنـــ ــادية -تقريـــ  االقتصـــ
(E/CN.3/2017/14)  
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  برنامج املقارنات الدولية(ل):  ٣البند   ١٢:٠٠-١١:٠٠

  للمناقشة      

 تقريــــــر البنــــــك الــــــدويل عــــــن برنــــــامج املقارنــــــات الدوليــــــة           
(E/CN.3/2017/15)  

  

  سجالت األعمال التجارية(م):  ٣البند   ١٣:٠٠-١٢:٠٠

  للمناقشة      

 فيســــبادن املعــــين بســــجالت األعمــــال التجاريــــة     تقريــــر فريــــق       

(E/CN.3/2017/16)  
  

*  *  *  
  

  إحصاءات السياحة(ن):  ٣البند   ١٦:٠٠-١٥:٠٠

  للمناقشة     

ــياحة           ــاءات الســـ ــن إحصـــ ــة عـــ ــياحة العامليـــ ــة الســـ ــر منظمـــ  تقريـــ
(E/CN.3/2017/17)  

  

  إحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية (س): ٣البند   ١٧:٠٠-١٦:٠٠

  للمناقشة       

تقريــر فريــق أوالنباتــار املعــين بإحصــاءات االقتصــادات القائمــة علــى        
  (E/CN.3/2017/18)  املوارد الطبيعية

  

  بنود للعلم: ٤البند     ١٨:٠٠-١٧:٠٠

مالحظة: تعرض البنود التالية على اللجنة للعلم. وقد خصـص وقـت         
  حمدد للمداخالت يف إطار هذه البنود.

  اإلحصاءات الدميغرافية(أ):  ٤البند       

  للعلم     
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  (E/CN.3/2017/19) اإلحصاءات الدميغرافيةتقرير األمني العام عن      

  استقصاءات األسر املعيشية(ب):  ٤البند       

  للعلم     

تقرير األمني العام عن أعمـال الفريـق العامـل املشـترك بـني األمانـات            
  (E/CN.3/2017/20) املعين باستقصاءات األسر املعيشية

  اإلحصاءات الصحية(ج):  ٤البند       

  للعلم     

ــحية         ــاءات الصـــ ــن اإلحصـــ ــة عـــ ــحة العامليـــ ــة الصـــ ــر منظمـــ  تقريـــ
(E/CN.3/2017/21)  

  إحصاءات التعليم(د):  ٤البند       

  للعلم     

ــم           ــة والعل ــابع ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربي تقريــر معهــد اإلحصــاء الت
  (E/CN.3/2017/22) والثقافة عن إحصاءات التعليم

  إحصاءات األسعار(هـ):  ٤البند       

  للعلم     

 حصاءات األسـعار تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإ     
(E/CN.3/2017/23)  

  اإلحصاءات االقتصادية القصرية األجل(و):  ٤البند       

  للعلم     

ــن اإلحصــاءات االقتصــادية القصــرية األجــل            ــام ع ــني الع ــر األم  تقري
(E/CN.3/2017/24)  

  اإلحصاءات املالية(ز):  ٤البند      

  للعلم     

 تقرير فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية باإلحصـاءات املاليـة       
(E/CN.3/2017/25)  
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  االقتصاديةإحصاءات التجارة الدولية والعوملة (ح):  ٤البند       

  للعلم     

تقريـــر فريـــق اخلـــرباء املعـــين بإحصـــاءات التجـــارة الدوليـــة والعوملـــة       
  (E/CN.3/2017/26) االقتصادية

  اإلحصاءات الزراعية والريفية(ط):  ٤البند       

  للعلم     

املتحــدة بشــأن التطــورات   تقريــر منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم          
  (E/CN.3/2017/27) األخرية يف اإلحصاءات الزراعية والريفية

  تنسيق الربامج اإلحصائية(ي):  ٤البند       

  للعلم     

  (E/CN.3/2017/28) تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية     

  (E/CN.3/2017/29) تقرير جلنة كبار إحصائيي منظومة األمم املتحدة      

  بناء القدرات اإلحصائية(ك):  ٤البند       

  للعلم     

  (E/CN.3/2017/30) بناء القدرات اإلحصائيةتقرير األمني العام عن      

تقرير الشراكة يف جمال اإلحصاء مـن أجـل التنميـة يف القـرن احلـادي            
 والعشـــــرين والبنـــــك الـــــدويل عـــــن بنـــــاء القـــــدرات اإلحصـــــائية  

(E/CN.3/2017/31)  

ــد        ــات    (ل):  ٤البن ــات والبيان ــادل البيان ــايري املفتوحــة املشــتركة لتب املع
  الوصفية وتقامسها

  للعلم     

تقريـر اجلهــات الراعيــة ملبــادرة تبــادل البيانــات اإلحصــائية والوصــفية       
كة لتبـادل البيانـات والبيانـات الوصـفية     املعايري املفتوحـة املشـتر   بشأن

  (E/CN.3/2017/32) وتقامسها
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ــد        ــة   (م):  ٤البن ــة العام ــررات اجلمعي ــة مق ــس االقتصــادي   متابع وال
  واالجتماعي املتعلقة بالسياسات

  للعلم     

اجلمعيـــة العامـــة والـــس مـــذكرة مـــن األمـــني العـــام عـــن مقـــررات      
االقتصادي واالجتماعي املتعلقـة بالسياسـات واملتصـلة بعمـل اللجنـة      

  (E/CN.3/2017/33) اإلحصائية
  

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠اجلمعة 

  : املسائل الربناجمية (شعبة اإلحصاءات)٥البند   ١٠:٣٠-١٠:٠٠

شــفوي مــن مــدير شــعبة اإلحصــاءات التابعــة إلدارة الشــؤون   تقريــر       
االقتصـــادية واالجتماعيـــة باألمانـــة العامـــة عـــن أنشـــطتها وخططهـــا 

  وأولوياا احلالية
  

: جـدول األعمـال املؤقــت للـدورة التاسـعة واألربعـني للجنــة      ٦البنـد    ١١:٠٠-١٠:٣٠
  ومواعيد انعقادها

  للمناقشة      

تضـمن مشـروع جـدول األعمـال املؤقـت      مذكرة من األمانة العامـة ت      
  (E/CN.3/2017/L.2)  للدورة التاسعة واألربعني للجنة

السـنوات   املتعـدد مذكرة من األمانة العامة عن مشروع برنامج العمـل        
  (E/CN.3/2017/34) ٢٠٢١- ٢٠١٧للجنة اإلحصائية للفترة 

  

  : تقرير اللجنة عن أعمال دورا الثامنة واألربعني٧البند   ١٣:٠٠-١١:٠٠

  للمناقشة      

  دورا الثامنة واألربعني   أعمالمشروع تقرير اللجنة عن      

    ورقة غري رمسية مشفوعة مبشاريع املقررات      

  الدورة امتاخت      

 


