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 اللجنة اإلحصائية

 الدورة الخمسون
 2019آذار/مارس  5-8

 *من جدول األعمال املؤقت 6البند 

 جدول األعمال المؤقت للدورة الحادية
    والخمسين للجنة ومواعيد انعقادها

 مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة الحادية والخمسين للجنة ووثائقها  
  

 مذكرة من األمانة العامة  
 

يســـــــــــــــتنــد ماـــــــــــــــروا جــدول األعمــال املؤقــت    ماـــــــــــــــروا  ر ــام  ال مــ  املت ــد  الســـــــــــــــن ا   
(E/CN.3/2019/33 وقد ي دل شـــــــــــــــر يا لبنا  الن ر   البند .)من جدول األعمال املؤقت، مع مراعاة  6

 ذهتا اللجنة اإلحصائية خالل  ورهتا احلالية.القرارا  اليت اخت
 

  

 

 * E/CN.3/2019/1. 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/33
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/1
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 مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة الحادية والخمسين للجنة ووثائقها  

 ا تخاب لعضا  املكتب. - 1
  قرار جدول األعمال ومسائ  تن يمية لخرى. - 2
 

 الوثائق 
 جدول األعمال املؤقت والاروح 
 مذكرة من األما ة ال امة  اأن  ر ام  ال م  واجلدول الزمين املؤقتني للدورة 

 اإلحصا ا  الدميغرافية واالجتماعية: - 3
 اإلحصا ا  الدميغرافية؛ )ل( 
 الوثائق  
 تقرير األمني ال ام  
  حصا ا  اإلعاقة؛ )ب( 
 الوثائق  
 لألمني ال ام وفريق واشنطن امل ين  إحصا ا  اإلعاقة تقرير مارتك   
 اإلحصا ا  اجلنسا ية؛ )ج( 
 الوثائق  
 تقرير األمني ال ام  
  حصا ا  الالجئني: ) ( 
 الوثائق  
  تقرير فريق اخلربا  امل ين  إحصا ا  الالجئني واملار ين  اخليا    
 التسجي  املدين و حصا ا  األح ال املد ية؛ )هـ( 
 الوثائق  
 تقرير األمني ال ام  
 اإلحصا ا  املت لقة  الايخ خة والبيا ا  املصنرة حسب السن. )و( 
 الوثائق  
تقرير فريق تيتاريلد امل ين  اإلحصا ا  املت لقة  الايخ خة والبيا ا  املصنرة حسب   

 السن
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 اإلحصا ا  االقتصا ية: - 4
 احلسا ا  الق مية؛ )ل( 
 الوثائق  
 رريق ال ام  املارتك  ني األما ا  امل ين  احلسا ا  الق ميةتقرير ال  
 اإلحصا ا  الزراعية والريرية؛ )ب( 
 الوثائق  
 تقرير من مة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  
  حصا ا  الطاقة؛ )ج( 
 الوثائق  
 تقرير األمني ال ام  
  حصا ا  التجارة الدولية وال  ملة االقتصا ية؛ ) ( 
 ئقالوثا  
 تقرير فريق اخلربا  امل ين  إحصا ا  التجارة الدولية وال  ملة االقتصا ية  
  حصا ا  اخلدما ؛ )هـ( 
 الوثائق  
  تقرير فريق ف ر رغ امل ين  إحصا ا  اخلدما   
  حصا ا  تكن ل جيا امل ل ما  واالتصاال ؛ )و( 
 الوثائق  
  امل ل ما  واالتصاال  ألغراض التنميةتقرير الاراكة امل نية  قياس تكن ل جيا   
  حصا ا  السياحة؛ )ز( 
 الوثائق  
  تقرير من مة السياحة ال املية  
  ر ام  املقار ا  الدولية؛ )ح( 
 الوثائق  
 تقرير البنك الدويل  
 خطة التح ل   جمال اإلحصا ا  الرمسية )ط( 
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 الوثائق  
 تقرير األمني ال ام  
 ا ية القصرية األج املؤشرا  االقتص )ي( 
 الوثائق  
 تقرير األمني ال ام  

  حصا ا  امل ار  الطبي ية والبيئة:  - 5
  اإلحصا ا  البيئية؛ )ل( 
 الوثائق  
 تقرير األمني ال ام  
 االقتصا ية. -)ب( احملاسبة البيئية  
 الوثائق  
 االقتصا ية -تقرير جلنة اخلربا  امل نية  احملاسبة البيئية   

 أل اطة غري املصنرة حسب اجملال:ا - 6
 تنسيق الربام  اإلحصائية؛ )ل( 
 الوثائق  
 تقرير جلنة تنسيق األ اطة اإلحصائية  
 التصنيرا  اإلحصائية الدولية؛ )ب( 
 الوثائق  
 تقرير فريق اخلربا  امل ين  التصنيرا  اإلحصائية الدولية  
  ار اإلحصا ا  من جا ب ش بة اإلحصا ا ؛ )ج( 
 الوثائق  
 تقرير األمني ال ام   
 ؛2030البيا ا  واملؤشرا  املت لقة خبطة التنمية املستدامة ل ام  ) ( 
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 الوثائق  
 تقرير فريق اخلربا  املارتك  ني ال كاال  امل ين مبؤشرا  لهداف التنمية املستدامة  
اإلحصــــــا ا   تقرير الرريق الرفيع املســــــت ى للاــــــراكة والتنســــــيق و نا  القدرا    جمال  

  2030لرصد خطة التنمية املستدامة ل ام
تقرير األمني ال ـــام عن ال مـــ  املت لق  ـــاســـــــــــــــت راض التقـــدم احملرز     قيق لهـــداف   

 املستدامة التنمية
 متا  ة مقررا  اجلم ية ال امة واجمللس االقتصا ي واالجتماعي املت لقة  السياسا ؛ )ه( 
 الوثائق  
 تقرير األمني ال ام  
 تكام  امل ل ما  اإلحصائية واجلغرافية املكا ية؛ )و( 
 الوثائق  
 تقرير فريق اخلربا  امل ين  تكام  امل ل ما  اإلحصائية واجلغرافية املكا ية   
 البيا ا  الضخمة؛ )ز( 
 الوثائق  
 الرمسية تقرير الرريق ال ام  ال املي امل ين  البيا ا  الضخمة ألغراض اإلحصا ا   
 ط ير اإلحصا ا  اإلقليمية؛ت )ح( 
 الوثائق  
  تقرير اللجنة االقتصا ية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  
  حصا ا  احل كمة والسالم واألمن. )ط( 
 الوثائق  
  تقرير فريق  رايا امل ين  إحصا ا  احل كمة  

 املسائ  الرب اجمية )ش بة اإلحصا ا (. - 7
 املؤقت للدورة الثا ية واخلمسني للجنة وم اعيد ا  قا ها.جدول األعمال  - 8

 الوثائق  
مـذكرة من األمـا ـة ال ـامـة تتضـــــــــــــــمن ماـــــــــــــــروا جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة الثـا ية   

 واخلمسني للجنة
 مذكرة من األما ة ال امة  اأن ماروا  ر ام  عم  اللجنة املت د  السن ا   

  ية واخلمسني.تقرير اللجنة عن  ورهتا احلا - 9


