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*1821132*  

 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الخمسون

 2019آذار/مارس  5-8
 من جدول األعمال املؤقت* 2البند 

 ومسائل تنظيمية أخرى األعمالإقرار جدول 
   

 برنامج العمل والجدول الزمني المؤقتان  
  

 مذكرة من األمانة العامة  
  
الزمين املقرتحان للدورة اخلمســــــة للحنا اةحعــــــاررا عم  باملقررا  أُعد برنامج العمل واجلدول  - 1

ذا  العــــــلا العــــــاةرة عن اجلمعرا العاما وا لا اتقتعــــــاةة واتجتماع  واللحنا اةحعــــــاررا من أجل 
 ترسري النظر يف بنوة جدول األعمال ضمن الوقت احملدة واخلدما  املخععا للحنا.

. 10:30، الساعا 2019آذار/مارس  5رة اخلمسة للحنا يوم الث ثاء وستعقد اجللسا األوىل للدو  - 2
وســــتاون املراتا متاحا لعقد جلســــتة ريرتة يف أيام الث ثاء واألربعاء واخلمرا واجلمعا. وســــتعقد اجللســــا  

)باســـــــــــــتثناء يوم الث ثاء، الجلة تبدأ تر  اجللســـــــــــــا  13:00إىل الســـــــــــــاعا  10:00العـــــــــــــباحرا من الســـــــــــــاعا 
 .18:00إىل الساعا  15:00(، واجللسا  املساررا من الساعا 10:30 الساعا

 

  

 

 * E/CN.3/2019/1. 
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 المؤقتان الزمني والجدول العمل برنامج  
 

 2019آذار/مارس  5الثالثاء 
 اتتتاح الدورة 10:30-11:00

 انتخاب أعضاء املاتب - 1البند  
 إقرار جدول األعمال ومسارل تنظرمرا أخرى - 2لبند ا 
 للمناقشا 
 (E/CN.3/2019/1)جدول األعمال املؤقت والشروح  
 (E/CN.3/2019/L.1)مجلكرة من األمانا العاما عن برنامج عمل الدورة وجدوهلا الزمين املؤقتة  
 بنوة للمناقشا واختاذ القرار - 3البند  

 2030البرانا  واملؤشرا  املتعلقا خبطا التنمرا املستداما لعام  - )أ( 3البند  11:00-13:00
 للمناقشا 
 (E/CN.3/2019/2)مبؤشرا  أهداف التنمرا املستداما  تقرير تريا اخلرباء املشرتك بة الوكات  املعين 

 
تقرير األمة العام عن العمل املتعلا باستعراض التقدم احملرز حنو حتقرا أهداف التنمرا املستداما 

(E/CN.3/2019/3) 

 
تقرير الفريا الرترع املستوى للشراكا والتنسرا وبناء القدرا  يف جمال اةحعاءا  لرصد خطا التنمرا 

 (E/CN.3/2019/4) 2030املستداما لعام 
 الريرااملباةئ األساسرا لإلحعاءا   - )ب( 3لبند ا 15:00-15:45

 للمناقشا 

 
وعن البرانا  املفتوحا  تطبرا املباةئ األساسرا لإلحعاءا  الريراعن تقرير تريا أصدقاء الرررا 

(E/CN.3/2019/5) 
 البرانا  املفتوحا - )ج( 3البند  15:45-16:30

 اللمناقش 

 
وعن البرانا  املفتوحا  تطبرا املباةئ األساسرا لإلحعاءا  الريراعن تقرير تريا أصدقاء الرررا 

(E/CN.3/2019/5) 
 األطر الوطنرا لضمان اجلوةة - )ة( 3البند  16:30-17:15

 اللمناقش 
 (E/CN.3/2019/6)تريا اخلرباء املعين باألطر الوطنرا لضمان اجلوةة تقرير  

 تطوير اةحعاءا  اةقلرمرا - )ه( 3البند  17:15-18:00
 للمناقشا 

 
عن تطوير اةحعاءا  يف آسرا واحملرط  تقرير اللحنا اتقتعاةيا واتجتماعرا آلسرا واحملرط اهلاةئ

 (E/CN.3/2019/7) اهلاةئ
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 2019آذار/مارس  6األربعاء 
 احلسابا  القومرا - )و( 3البند  10:00-10:45

 للمناقشا 
 (E/CN.3/2019/8)تقرير الفريا العامل املشرتك بة األمانا  املعين باحلسابا  القومرا  

 اةحعاءا  املالرا - )ز( 3البند  10:45-11:30
 للمناقشا 

 
 ات  املعنرا باةحعاءا  املالراترقا العمل املشرتكا بة الوكصندوق النقد الدويل عن استعراض تقرير 

 (E/CN.3/2019/9)وهراكلها الفرعرا 
 الدولرا األعمال التحارياإحعاءا  التحارة الدولرا و  - )ح( 3البند  11:30-12:15

 اللمناقش 

 

 (E/CN.3/2019/10) الدولرا والعوملا اتقتعاةياتريا اخلرباء املعين بإحعاءا  التحارة  تقرير
جلنا اخلرباء املعنرا بإحعاءا  األعمال و  فريا ترسباةن املعين بسح   األعمال التحاريامشرتك لتقرير 

 (E/CN.3/2019/11) تحارة الدولرارقا العمل املشرتكا بة الوكات  املعنرا بإحعاءا  الوت والتحارة
 حعاءا  العناعراةا - )ط( 3البند  12:15-13:00

 اللمناقش 
 (E/CN.3/2019/12) حعاءا  العناعراةعن ا تقرير منظما األمم املتحدة للتنمرا العناعرا 

 رإحعاءا  األسعا - )ة( 3البند  15:00-15:45
 للمناقشا 
 (E/CN.3/2019/13) لفريا العامل املشرتك بة األمانا  املعين بإحعاءا  األسعاراتقرير  

 برنامج املقارنا  الدولرا - )ك( 3البند  15:45-16:30
 للمناقشا 
 (E/CN.3/2019/14)برنامج املقارنا  الدولرا بنك الدويل عن تقرير ال 

  اتقتعاةيا -احملاسبا البرئرا  - )ل( 3البند  16:30-17:15
 للمناقشا 
 (E/CN.3/2019/15) اتقتعاةيا -باحملاسبا البرئرا نا اخلرباء املعنرا جلتقرير  

 اةحعاءا  املتعلقا بالاوارث - )م( 3البند  17:15-18:00
 اللمناقش 

 

اتقتعاةيا تقرير مشرتك لألمة العام واللحنا اتقتعاةيا واتجتماعرا آلسرا واحملرط اهلاةئ واللحنا 
وماتب األمم املتحدة للحد من  للحنا اتقتعاةيا ألمرياا ال ترنرا ومنطقا البحر الاارييبألوروبا وا

 (E/CN.3/2019/16) املتعلقا بالاوارثخماطر الاوارث عن اةحعاءا  
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 2019آذار/مارس  7الخميس 
 إحعاءا  اهلحرة الدولرا - )ن( 3البند  10:00-10:45

 اللمناقش 
 (E/CN.3/2019/17) إحعاءا  اهلحرة الدولراعن ألمة العام اتقرير  

 ملستوطنا  البشريااإحعاءا   -)س(  3البند  10:45-11:30
 اللمناقش 

 
 ملستوطنا  البشريااإحعاءا  عن  األمم املتحدة للمستوطنا  البشريا تقرير برنامج

(E/CN.3/2019/18) 
 إحعاءا  اجلرميا - )ع( 3البند  11:30-12:15

 للمناقشا 

 
 اجلرميا والعدالا اجلنارراإحعاءا  عن  تقرير ماتب األمم املتحدة املعين باملخدرا  واجلرميا

(E/CN.3/2019/19) 
 إحعاءا  املخدرا  وتعاطرها - )ف( 3البند  12:15-13:00

 للمناقشا 

 
تقرير ماتب األمم املتحدة املعين باملخدرا  واجلرميا عن إحعاءا  املخدرا  وتعاطرها 

(E/CN.3/2019/20) 
 إحعاءا  التعلرم -)ص(  3 البند 15:00-15:45

 للمناقشا 

 
إحعاءا  التعلرم معهد اةحعاء التابع ملنظما األمم املتحدة للرتبرا والعلم والثقاتا عن تقرير 

(E/CN.3/2019/21) 
 أسالرب عمل اللحنا اةحعاررا -)ق(  3 البند 15:45-16:45

 للمناقشا 
 (E/CN.3/2019/22ومهامها ) تقرير املاتب عن أسالرب العمل: استعراض شامل هلرال األترقا 

 بنوة للِعلم - 4 البند 16:45-18:00

 
وقد خعص وقت حمدة للمداخ   يف إطار هجله . م حظا: تُعرض البنوة التالرا على اللحنا للعلم

 البنوة
 دميغراترااةحعاءا  ال - (أ) 4البند  
 للعلم 
 (E/CN.3/2019/23)تقرير األمة العام عن اةحعاءا  الدميغراترا  
 ةحعاءا  العحراا - (ب) 4البند  
 مللعل 
 (E/CN.3/2019/24)تقرير منظما العحا العاملرا عن اةحعاءا  العحرا  
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 األسر املعرشرا استقعاءا  -ج( ) 4البند  
 للعلم 
 (E/CN.3/2019/25)تقرير الفريا العامل املشرتك بة األمانا  املعين باستقعاءا  األسر املعرشرا  
 األرقام القراسرا لألسعار - (ة) 4لبند ا 
 للعلم 
 (E/CN.3/2019/26) لقراسرا لألسعارتقرير تريا أوتاوا املعين باألرقام ا 
 البرانا  الضخما ألغراض اةحعاءا  الريرا - (هـ) 4البند  
 للعلم 
 (E/CN.3/2019/27) البرانا  الضخما ألغراض اةحعاءا  الريراالفريا العامل العامل  املعين ب تقرير 
 تنمرا القدرا  اةحعاررا - (و) 4البند  
 للعلم 
 (E/CN.3/2019/28)تنمرا القدرا  اةحعاررا األمة العام عن تقرير  
 املعايري املفتوحا املشرتكا لتباةل البرانا  والبرانا  الوصفرا وتقايها - (ز) 4البند  
 لعلمل 
 (E/CN.3/2019/29)لحها  الراعرا ملباةرة تباةل البرانا  والبرانا  الوصفرا اةحعاررا مرحل  لتقرير  
 الربامج اةحعارراتنسرا  - (ح) 4البند  
 للعلم 
 (E/CN.3/2019/30) تقرير جلنا تنسرا األنشطا اةحعاررا 
 تاامل املعلوما  اةحعاررا واجلغراترا املاانرا - (ط) 4البند  
 للعلم 
 (E/CN.3/2019/31)تقرير تريا اخلرباء املعين بتاامل املعلوما  اةحعاررا واجلغراترا املاانرا  
 مقررا  اجلمعرا العاما وا لا اتقتعاةة واتجتماع  املتعلقا بالسراسا  متابعا  - (ة) 4لبند ا 
 للعلم 

 
األمة العام عن مقررا  اجلمعرا العاما وا لا اتقتعاةة واتجتماع  املتعلقا بالسراسا  تقرير 

 (E/CN.3/2019/32) اللحنا اةحعارراواملتعلا بعمل 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/25
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 2019آذار/مارس  8الجمعة 
 املسارل الربناجمرا )شعبا اةحعاءا ( - 5البند  10:00-10:30

 تقرير شفوة يقدم  مدير شعبا اةحعاءا  بشأن األنشطا واخلطط واألولويا  الراهنا 
 اخلمسة للحنا ومواعرد انعقاةهااحلاةيا و جدول األعمال املؤقت للدورة  - 6البند  10:30-11:00

 لمناقشال 

 
اخلمسة للحنا احلاةيا و مجلكرة من األمانا العاما تتضمن مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة 

(E/CN.3/2019/L.2) 

 
-2019مجلكرة من األمانا العاما عن مشروع برنامج العمل املتعدة السنوا  للحنا اةحعاررا للفرتة 

2023 (E/CN.3/2019/33) 
 مسةتقرير اللحنا عن أعمال ةورهتا اخل - 7البند  11:00-13:00

 اللمناقش 
 مسةمشروع تقرير اللحنا عن أعمال ةورهتا اخل 
 ورقا غري ريرا مشفوعا مبشاريع املقررا  
 اختتام الدورة 
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