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221216    211216    16-22245 (A) 

*1622245*  

  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  *من جدول األعمال املؤقت ٦البند 

جدول األعمـال املؤقـت للـدورة التاسـعة واألربعـني      

  ومواعيد انعقادهاللجنة 
      

  مشـــــروع جـــــدول األعمـــــال املؤقـــــت للـــــدورة التاســـــعة واألربعـــــني     
  للجنة ووثائقها

    
  مذكرة من األمانة العامة    

  
ــامج العمــل املتعــدد الســنوات         يســتند مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت هــذا إىل برن

)E/CN.3/2017/34 ل شفويا أثناء النظر يف البندعداألعمال املؤقـت، مـع   من جدول  ٦). وقد ي
  مراعاة املقررات اليت اختذا اللجنة خالل دورا احلالية.

   

  
  

 * E/CN.3/2017/1.  
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ــني        ــة واألربعـــ ــدورة الثامنـــ ــال املؤقـــــت للـــ ــدول األعمـــ ــروع جـــ   مشـــ
  للجنة ووثائقها

    
  انتخاب أعضاء املكتب.  - ١

  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.  - ٢

  الوثائق  

  جدول األعمال املؤقت والشروح  

  مذكرة من األمانة العامة بشأن برنامج العمل واجلدول الزمين املؤقتني للدورة  

  اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية:  - ٣

  اإلحصاءات الدميغرافية؛  (أ)  

  الوثائق    

  تقرير األمني العام    

  إحصاءات اإلعاقة؛  (ب)  

  الوثائق    

  اإلعاقةتقرير األمني العام وفريق واشنطن املعين بإحصاءات     

  إحصاءات جنسانية؛  (ج)  

  الوثائق    

  تقرير األمني العام    

  إحصاءات الفقر؛  (د)  

  الوثائق    

  تقرير البنك الدويل    

  إحصاءات اجلرمية:  (هـ)  

  الوثائق    

  تقرير مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    
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  إحصاءات الالجئني؛    (و)  

  الوثائق    

  حصاءات الالجئنيتقرير الفريق املعين بإ    

  ؛إحصاءات العمالة  (ز)  

  الوثائق    

  تقرير مكتب العمل الدويل    

  التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية.  (ح)  

  الوثائق    

  العامتقرير األمني     

  اإلحصاءات االقتصادية:  - ٤

  احلسابات القومية؛  (أ)  

  الوثائق    

  باحلسابات القوميةالفريق العامل املشترك بني األمانات املعين     

  اإلحصاءات الزراعية والريفية؛  (ب)  

  الوثائق    

  تقرير منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة      

  إحصاءات الطاقة؛  (ج)  

  الوثائق    

  تقرير األمني العام      

  إحصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية؛  (د)  

  الوثائق    

  بإحصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصاديةتقرير فريق اخلرباء املعين     
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  إحصاءات اخلدمات؛  (هـ)  

  الوثائق    

  فريق فوربرغ املعين بإحصاءات اخلدمات    

  إحصاءات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛  (و)  

  الوثائق    

  الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية    

  قارنات الدولية؛برنامج امل  (ز)  

  الوثائق    

  تقرير البنك الدويل    

  ؛إحصاءات العلم والتكنولوجيا واالبتكار  (ح)  

  الوثائق    

  معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة    

  إحصاءات القطاع غري الرمسي؛  (ط)  

  الوثائق    

  الرمسيتقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري     

  إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة:  - ٥

  اإلحصاءات البيئية؛  (أ)  

  الوثائق    

  تقرير األمني العام    

  االقتصادية؛ -احملاسبة البيئية  (ب)  

  الوثائق    

  االقتصادية -تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية     
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  األنشطة غري املصنفة حسب اال:  - ٦

  الربامج اإلحصائية؛تنسيق   (أ)  

  الوثائق    

  تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية    

  تقرير جلنة كبار اإلحصائيني يف منظومة األمم املتحدة      

  املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛  (ب)  

  الوثائق    

  تقرير األمني العام    

  التصنيفات اإلحصائية الدولية؛  (ج)  

  الوثائق    

  املعين بالتصنيفات اإلحصائية الدولية تقرير فريق اخلرباء    

  ؛٢٠٣٠البيانات واملؤشرات املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام   (د)  

  الوثائق    

مبؤشـرات أهـداف التنميــة   تقريـر فريـق اخلـرباء املشــترك بـني الوكـاالت املعــين          
  املستدامة

ــاء القــدرات          ــع املســتوى للشــراكة والتنســيق وبن ــق الرفي ــر الفري يف جمــال تقري
  ٢٠٣٠اإلحصاءات لرصد خطة التنمية املستدامة لعام 

تقريــر األمــني العــام عــن العمــل املتعلــق باســتعراض التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق        
  أهداف التنمية املستدامة

ــة        (هـ)   ــاعي املتعلق ــس االقتصــادي واالجتم ــة وال ــة العام ــررات اجلمعي ــة مق متابع
  بالسياسات؛

  الوثائق    

  األمني العامتقرير     
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  تكامل املعلومات اإلحصائية واملعلومات اجلغرافية املكانية؛  (و)  

  الوثائق    

  تقرير فريق اخلرباء املعين بتكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية      

  البيانات الضخمة؛  (ز)  

  الوثائق    

ــات الضــخمة أل         ــاملي املعــين باســتخدام البيان ــل الع ــق العام ــر الفري غــراض تقري
  اإلحصاءات الرمسية

  تطوير اإلحصاءات اإلقليمية؛  (ح)  

  الوثائق    

  تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا عن تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف أفريقيا      

  تعلقة باحلوكمة والسالم واألمن.اإلحصاءات امل  (ز)  

  ثائقالو    

  تقرير فريق برايا املعين بإحصاءات احلوكمة    

  الربناجمية (شعبة اإلحصاءات).املسائل   - ٧

  جدول األعمال املؤقت للدورة اخلمسني للجنة ومواعيد انعقادها  - ٨

  الوثائق  

ــدورة         ــت للـ ــال املؤقـ ــدول األعمـ ــروع جـ ــمن مشـ ــة تتضـ ــة العامـ ــن األمانـ ــذكرة مـ مـ
  للجنة  اخلمسني

  مذكرة من األمانة العامة بشأن مشروع برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات  

  تقرير اللجنة عن أعمال دورا التاسعة واألربعني.  - ٩

 


