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                اللجنة اإلحصائية
                        الدورة التاسعة واألربعون

     8102          آذار/مارس    9- 6
                      من جدول األعمال املؤقت*   6      البند 

 جدول األعمال املؤقت للدورة اخلمسني 
    للجنة ومواعيد انعقادها

                                                   مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة اخلمسني للجنة وواثئقها  
 

                       مذكرة من األمانة العامة  
 

                                                                               يستند مشروع جدول األعمال املؤقت هذا إىل برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة اإلحصائية  
( E/CN.     3/2018/36          وقد يعـدل فـايوأ نانـال النيفـر ب البنـد .)                                     مراعـاة                           مـن جـدول األعمـال املؤقـت  مـ    6       

                                                     القرارات اليت اختذهتا اللجنة اإلحصائية خالل دورهتا احلالية.
   

 

 *  E/CN.     3/2018/1        .  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/36
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/1
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                                                   مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة اخلمسني للجنة وواثئقها  
                    انتخاب نعضال املكتب. -   0
                                       إقرار جدول األعمال ومسائل تنيفيمية نخرى. -   8

       الواثئق 
                          جدول األعمال املؤقت والشروح 
                                                   العامة بشأن برانمج العمل واجلدول الزمين املؤقتني للدورة                مذكرة من األمانة  

                                اإلحصالات الدميغرافية واالجتماعية: -   3
                     اإلحصالات الدميغرافية؛    )ن( 
       الواثئق  
                 تقرير األمني العام  
                           إحصالات املستوطنات البشرية؛    )ب( 
       الواثئق  
                                            تقرير برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية   
                 اإلحصالات الصحية؛    )ج( 
       الواثئق  
                          تقرير منيفمة الصحة العاملية  
               إحصالات اجلرمية:    )د( 
       الواثئق  
                                           تقرير مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية  
                       إحصالات اهلجرة الدولية؛     )هـ( 
       الواثئق  
                 تقرير األمني العام  
                 إحصالات التعليم؛    )و( 
       الواثئق  
                                                                   تقرير معهد اإلحصال التاب  ملنيفمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة   
                                      التسجيل املدين وإحصالات األحوال املدنية.     )ز( 
       الواثئق  
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                  تقرير األمني العام.  
                    اإلحصالات االقتصادية: -   4

                احلساابت القومية؛    )ن( 
       الواثئق  
                  عين ابحلساابت القومية                                      تقرير الايريق العامل املشرتك بني األماانت امل  
                   اإلحصالات الصناعية؛    )ب( 
       الواثئق  
                        املتحدة للتنمية الصناعية                 تقرير منيفمة األمم   
                      سجالت األعمال التجارية؛    )ج( 
       الواثئق  
                                              تقرير فريق فيسبادن املعين بسجالت األعمال التجارية  
                                           إحصالات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية؛    )د( 
       الواثئق  
                                                               قرير فريق اخلربال املعين إبحصالات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية ت  
                 اإلحصالات املالية؛     )هـ( 
       الواثئق  
                         تقرير صندوق النقد الدويل   
                       برانمج املقارانت الدولية؛    )و( 
       الواثئق  
                  تقرير البنك الدويل  
                إحصالات األسعار.    )ز( 
       الواثئق  
                       ابألرقام القياسية لألسعار                      تقرير فريق نواتوا املعين   
                                                        تقرير الايريق العامل املشرتك بني األماانت املعين إبحصالات األسعار  

                                  إحصالات املوارد الطبيعية والبيئة:  -   5
           االقتصادية؛  -               احملاسبة البيئية     )ن( 
       الواثئق  
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          االقتصادية  -                                      تقرير جلنة اخلربال املعنية ابحملاسبة البيئية   
               صناية حسب ااجمال:            األنشطة غري امل -   6

                       تنسيق الربامج اإلحصائية؛    )ن( 
       الواثئق  
                                تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  
                                املبادئ األساسية لإلحصالات الرمسية؛    )ب( 
       الواثئق  
                 تقرير األمني العام  
                                                               املعايري املايتوحة املشرتكة لتبادل البياانت والبياانت الوصايية وتقامسها؛    )ج( 
       الواثئق  
                                                                   قرير اجلهات الراعية ملبادرة تبادل البياانت والبياانت الوصايية اإلحصائية  ت  
                        بنال القدرات اإلحصائية؛     )د( 
       الواثئق  
                 تقرير األمني العام  
  ؛    8131                                                   البياانت واملؤفرات املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام      )هـ( 
       الواثئق  
                                 عين مبؤفرات نهداف التنمية املستدامة                                    تقرير فريق اخلربال املشرتك بني الوكاالت امل  
                                                                         تقريــر الايريـــق الرفيــ  املســـتوى للشــراكة والتنســـيق وبنــال القـــدرات ب  ــال اإلحصـــالات   

     8131                                ألغراض خطة التنمية املستدامة لعام 
                                                                    تقريـــر األمـــني العـــام عـــن العمـــل املتعلـــق ابســـتعراض التقـــدم احملـــرز  ـــو  قيـــق نهـــداف  

         املستدامة        التنمية
                                                                     ابعة مقررات اجلمعية العامة وااجملس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة ابلسياسات؛  مت    )و( 
       الواثئق  
                 تقرير األمني العام  
                          األطر الوطنية لضمان اجلودة؛    )ز( 
       الواثئق  
      العام      األمني      تقرير   
                                                    تكامل املعلومات اإلحصائية واملعلومات اجلغرافية املكانية؛    )ح( 
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       الواثئق  
                                                                  تقرير فريق اخلربال املعين بتكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية   
                البياانت الضخمة؛    )ط( 
       الواثئق  
                                                             تقريـــــــــر الايريـــــــــق العامـــــــــل العـــــــــاملي املعـــــــــين ابســـــــــتخدام البيـــــــــاانت الضـــــــــخمة ألغـــــــــراض   

       الرمسية   ات      اإلحصال
                         تطوير اإلحصالات اإلقليمية.    )ي( 
       الواثئق  
                                 ادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ                  تقرير اللجنة االقتص  

                                املسائل الربان ية )فعبة اإلحصالات(. -   7
                                                               جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واخلمسني للجنة ومواعيد انعقادها. -   2

       الواثئق  
                                                                   مــــذكرة مــــن األمانــــة العامــــة تتضــــمن مشــــروع جــــدول األعمــــال املؤقــــت للــــدورة احلاديــــة   

             واخلمسني للجنة
                                                            من األمانة العامة بشأن مشروع برانمج عمل اللجنة املتعدد السنوات       مذكرة  

                             تقرير اللجنة عن دورهتا اخلمسني. -   9
 


