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*1722644*  

 اإلحصائية اللجنة
 واألربعون التاسعة الدورة

 ٢٠١٨ آذار/مارس ٩-٦
 *املؤقت األعمال جدول من ٢ البند

    أخرى تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار
 المؤقتان الزمني والجدول العمل برنامج  

 
 العامة األمانة من مذكرة  

 
 عمال اإلحصــــــــــا    للجن  واألربعني التاســــــــــع  للدورة املقرتحان الزمين واجلدول العمل برنامج أُعد - ١

 اإلحصـــــا    واللجن  واالجتماعي االقتصـــــا   واجمللس العام  اجلمع   عن الصـــــا رة الصـــــل  ذات باملقررات
 .للجن  املخصص  واخلدمات احملد  الوقت ضمن األعمال جدول بنو  يف النظر ت سري أجل من
 ،٢٠١٨ آذار/مارس ٦ الثالثاء يوم للجن  واألربعني التاســـــــــــع  للدورة األوىل اجللســـــــــــ  وســـــــــــتعقد - ٢

. واخلم س واألربعاء الثالثاء أيام يف رمس تني جلســـــــــــتني لعقد متاح  املرافق وســـــــــــت ون. ١٠:3٠ الســـــــــــاع 
 تبدأ الذ  الثالثاء، يوم )باسـتثناء ١3:٠٠ السـاع  إىل ١٠:٠٠ السـاع  من الصـباح   اجللسـات وسـتعقد

 .١٨:٠٠ الساع  إىل ١5:٠٠ الساع  من املسا    واجللسات (،١٠:3٠ الساع  اجللس  ف ه
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 المؤقتان الزمني والجدول العمل برنامج  
 ٢٠١٨ آذار/مارس ٦ الثالثاء  

 الدورة افتتاح ١١:٠٠-3٠:١٠
 امل تب أعضاء انتخاب :١ البند 
 أخرى تنظ م   ومسا ل األعمال جدول إقرار :٢ لبندا 
 للمناقش  
 (E/CN.3/2018/1) والشروح املؤقت األعمال جدول 
 املؤقتني الزمين وجـــــــدو ـــــــا الـــــــدورة عمـــــــل برنـــــــامج عن العـــــــامـــــــ  األمـــــــانـــــــ  من مـــــــذ رة 

(E/CN.3/2018/L.1) 
 القرار واختاذ للمناقش  بنو  :3 البند 

 ٢٠3٠ لعام املستدام  التنم   خبط  املتعلق  واملؤشرات الب انات )أ( 3 البند ٠٠:١3-١١:٠٠
 للمناقش  
 املســـــــــــــــتدام  التنم   أهداف مبؤشـــــــــــــــرات املعين الو االت بني املشـــــــــــــــرت  اخلرباء فريق تقرير 

(E/CN.3/2018/2) 
 التنم   أهداف حتق ق حنو احملرز التقدم باســـــــــــــــتعرا  املتعلق العمل عن العام األمني تقرير 

 (E/CN.3/2018/3) املستدام 
 لرصــد اإلحصــاءات جمال يف القدرات وبناء والتنســ ق للشــرا   املســتوى الرف ع الفريق تقرير 

 (E/CN.3/2018/4) ٢٠3٠ لعام املستدام  التنم   خط 
 اإلحصا ي التنظ م  ل ل )ب( 3 لبندا ١5:45-٠٠:١5

 للمناقش  
 (E/CN.3/2018/5) اإلحصا ي التنظ م  ل ل عن العام األمني تقرير 

 املفتوح  الب انات )ج( 3 البند 3٠:١٦-١5:45
  للمناقش 
 (E/CN.3/2018/6) املفتوح  الب انات عن العام األمني تقرير 

 املع ش   األسر استقصاءات ) ( 3 البند ١5:١7-3٠:١٦
  للمناقش 
 املع شـــــــــــــ   األســـــــــــــر باســـــــــــــتقصـــــــــــــاءات املعين األمانات بني املشـــــــــــــرت  العامل الفريق تقرير 

(E/CN.3/2018/7) 
 الرمس   اإلحصاءات ألغرا  الضخم  الب انات استخدام )هـ( 3 البند ١٨:٠٠-١5:١7

 للمناقش  
 اإلحصـــــــــاءات ألغرا  الضـــــــــخم  الب انات باســـــــــتخدام املعين العاملي العامل الفريق تقرير 

 (E/CN.3/2018/8) الرمس  
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 ٢٠١٨ آذار/مارس ٧ األربعاء  
  اإلقل م   اإلحصاءات تطوير )و( 3 البند 45:١٠-١٠:٠٠

 للمناقش  
 (E/CN.3/2018/9) أفريق ا يف اإلقل م   اإلحصاءات تطوير عن ألفريق ا االقتصا ي  اللجن  تقرير 

 القوم   احلسابات )ز( 3 البند 3٠:١١-45:١٠
 للمناقش  
 (E/CN.3/2018/10) القوم   باحلسابات املعين األمانات بني املشرت  العامل الفريق تقرير 

 االقتصا ي  - الب ئ   احملاسب  )ح( 3 البند ١٢:١5-3٠:١١
  للمناقش 
 (E/CN.3/2018/11) االقتصا ي  - الب ئ   باحملاسب  املعن   اخلرباء جلن  تقرير 

 الطب ع   املوار  على القا م  االقتصا ات إحصاءات )ط( 3 البند ٠٠:١3-١٢:١5
  للمناقش 
 الطب ع ــ  املوار  على القــا مــ  االقتصـــــــــــــــــا ات بــصحصـــــــــــــــــاءات املعين أوالنبــاتــار فريق تقرير 

(E/CN.3/2018/12) 
 والريف   الزراع   اإلحصاءات ) ( 3 البند ١5:45-٠٠:١5

 للمناقش  
 اإلحصـــــــــــــــــاءات يف األخرية التطورات عن املتحــدة لألمم والزراعــ  األغــذيــ  منظمــ  تقرير 

 (E/CN.3/2018/13) والريف   الزراع  
 املناخ تغري إحصاءات ) ( 3 البند 3٠:١٦-١5:45

 للمناقش  
 (E/CN.3/2018/14) املناخ تغري إحصاءات عن العام األمني تقرير 

 اإلحصا    التصن فات )ل( 3 البند ١5:١7-3٠:١٦
 للمناقش  
 (E/CN.3/2018/15) الدول   اإلحصا    بالتصن فات املعين اخلرباء فريق تقرير 

 الالجئني إحصاءات )م( 3 البند ١٨:٠٠-١5:١7
  للمناقش 
   (E/CN.3/2018/16)  اخل ا واملشر ين الالجئني بصحصاءات املعين اخلرباء فريق تقرير 

 ٢٠١٨ آذار/مارس ٨ الخميس  

 اإلعاق  إحصاءات )ن( 3 البند 45:١٠-١٠:٠٠
  للمناقش 
 (E/CN.3/2018/17) اإلعاق  بصحصاءات املعين واشنطن وفريق العام لألمني مشرت  تقرير 

 والعمال  العمل إحصاءات )س( 3 البند 3٠:١١-45:١٠
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  للمناقش 
 والعمال  العمل إحصـــــــاءات جمال يف التطورات أحدث بشـــــــ ن الدول   العمل منظم  تقرير 

(E/CN.3/2018/18) 
 السن حسب املصنف  والب انات بالش خوخ  املتصل  اإلحصاءات )ع( 3 البند ١٢:١5-3٠:١١

 للمناقش  
 املتصــــــــل  اإلحصــــــــاءات بشــــــــ ن الشــــــــمال   وأيرلندا العظمى لربيطان ا املتحدة اململ   تقرير 

 (E/CN.3/2018/19) السن حسب املصنف  والب انات بالش خوخ 
 اإلحصا    اللجن  عمل أسال ب )ف( 3 البند ٠٠:١3-١٢:١5

 للمناقش  
 (E/CN.3/2018/20) املدن أفرق  آل   استعرا  العمل: أسال ب عن امل تب تقرير 

 للعلم بنو  :4 البند ١٨:٠٠-٠٠:١5
 للمداخالت حمد  وقت خصـــــــــــــ  وقد. للعلم اللجن  على التال   البنو  تُعر  مالحظ : 

 . البنو  هذه إطار يف
 الدميغراف   اإلحصاءات )أ( 4 البند 
 للعلم 
 (E/CN.3/2018/21) الدميغراف   اإلحصاءات عن العام األمني تقرير 
 اجلنسان   اإلحصاءات )ب( 4 البند 
 للعلم 
 (E/CN.3/2018/22) اجلنسان   اإلحصاءات عن العام األمني تقرير 
 الفقر إحصاءات )ج( 4 البند 
 مللعل 
 (E/CN.3/2018/23) الفقر إحصاءات عن الدويل البنك تقرير 
 الطاق  إحصاءات ) ( 4 البند 
 للعلم 
 (E/CN.3/2018/24) الطاق  إحصاءات عن العام األمني تقرير 
 اخلدمات إحصاءات )هـ( 4 لبندا 
 للعلم 
 (E/CN.3/2018/25) اخلدمات بصحصاءات املعين فوربورغ فريق تقرير 
 واالتصاالت املعلومات ت نولوج ات إحصاءات )و( 4 البند 
 للعلم 
 التنم   ألغرا  واالتصــــاالت املعلومات ت نولوج ا اســــتخدام بق اس املعن   الشــــرا   تقرير 

(E/CN.3/2018/26) 
 األسعار وإحصاءات الدول   املقارنات برنامج )ز( 4 البند 
 للعلم 
 (E/CN.3/2018/27) الدول   املقارنات برنامج عن الدويل البنك تقرير 
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 اإللكرتونية والتجارة الرقمية التجارة إحصاءات )ح( 4 البند 
 لعلمل 
 الــــدول ــــ  التجــــارة بــــصحصــــــــــــــــــاءات املعن ــــ  الو ــــاالت بني املشـــــــــــــــرت ــــ  العمــــل فرقــــ  تقرير 

(E/CN.3/2018/28) 
 واالبت ار والت نولوج ا العلم إحصاءات )ط( 4 البند 
 للعلم 
 العلم ومديري  والثقاف  والعلم للرتب   املتحدة األمم ملنظم  التابع اإلحصـــــــــــــــاء معهد تقرير 

ـــا ـــابعـــ  واالبت ـــار والت نولوج   عن االقتصــــــــــــــــــا   امل ـــدان يف والتنم ـــ  التعـــاون ملنظمـــ  الت
 (E/CN.3/2018/29) واالبت ار والت نولوج ا بالعلم املتعلق  اإلحصاءات

 الرمسي غري القطاع إحصاءات ) ( 4 البند 
 للعلم 
 (E/CN.3/2018/30) الرمسي غري القطاع بصحصاءات املعين   ي فريق تقرير 
 الب ئ   اإلحصاءات ) ( 4 لبندا 
 للعلم 
 (E/CN.3/2018/31) الب ئ   اإلحصاءات عن العام األمني تقرير 
 اإلحصا    الربامج تنس ق )ل( 4 البند 
 للعلم 
 (E/CN.3/2018/32) اإلحصا    األنشط  تنس ق جلن  تقرير 
 امل ان   واجلغراف   اإلحصا    املعلومات ت امل )م( 4 البند 
 للعلم 
ـــــــ  املعلومـــــــات بت ـــــــامـــــــل املعين اخلرباء فريق تقرير  ـــــــ  اإلحصــــــــــــــــــــــا    امل ـــــــان ـــــــ  واجلغراف 

(E/CN.3/2018/33) 
 واألمن والسالم باحلو م  املتعلق  اإلحصاءات )ن( 4 البند 
 للعلم 
 (E/CN.3/2018/34) احلو م  بصحصاءات املعين برايا فريق تقرير 
 املتعلق  واالجتماعي االقتصـــــــــــــــا   واجمللس العام  اجلمع   مقررات متابع  )س( 4 البند 

  بالس اسات
 للعلم 
 واالجتمــاعي االقتصــــــــــــــــا   واجمللس العــامــ  اجلمع ــ  مقررات عن العــام األمني من مــذ رة 

   .(E/CN.3/2018/35) اإلحصا    اللجن  بعمل واملتصل  بالس اسات املتعلق 
 ٢٠١٨ آذار/مارس ٩ الجمعة  

 اإلحصاءات( )شعب  الربناجم   املسا ل :5 البند 3٠:١٠-١٠:٠٠
 الراهن  واألولويات واخلطط األنشط  بش ن اإلحصاءات شعب  مدير يقدمه شفو  تقرير 

 انعقا ها ومواع د للجن  اخلمسني للدورة املؤقت األعمال جدول :٦ البند ١١:٠٠-3٠:١٠
 لمناقش ل 
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 للجن  اخلمســــني للدورة املؤقت األعمال جدول مشــــروع تتضــــمن العام  األمان  من مذ رة 
(E/CN.3/2018/L.2) 

 اإلحصـــــــا    للجن  الســـــــنوات املتعد  العمل برنامج مشـــــــروع عن العام  األمان  من مذ رة 
 (E/CN.3/2018/36) ٢٠٢٢-٢٠١٨ للفرتة

 واألربعني التاسع   ورهتا أعمال عن اللجن  تقرير :7 البند ٠٠:١3-١١:٠٠
  للمناقش 
 واألربعني التاسع   ورهتا أعمال عن اللجن  تقرير مشروع 
 املقررات مبشاريع مشفوع  رمس   غري ورق  
 الدورة اختتام 
 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/L.2
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/36

