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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة احلادية واخلمسون

 2020آذار/مارس  3-6
 من جدول األعمال املؤقت* 2البند 
 األعمال ومسائل تنظيمية أخرى جدولإقرار 

   
 برانمج العمل واجلدول الزمين املؤقتان  

  
 العامةمذكرة من األمانة   

 
أُعد برانمج العمل واجلدول الزمين املقرتحان للدورة احلادية واخلمســــــــــح للينة االح ــــــــــا  ة عم   - 1

ابملقررات ذات ال ـــــلة ال ـــــادرة عن اجلمع ة العامة وادل  االقت ـــــادل واالجتماعئ واللينة االح ـــــا  ة 
 ات املخ  ة للينة.أجل ت سري النظر يف بنود جدول األعمال ضمن الوقت احملدد واخلدم من
، 2020آذار/مارس  3وســــــــــُتعقد اجللســــــــــة األوس للدورة احلادية واخلمســــــــــح للينة يو  ال      - 2

. وســـــــــــــتاون املرا ج متاحة لعقد جلســـــــــــــتح ر  تح يف أ   ال     واألربعا  واخلم   10:30الســـــــــــــاعة 
)ابســت نا  يو  ال    ،  13:00إس الســاعة  10:00واجلمعة. وســُتعقد اجللســات ال ــباح ة من الســاعة 

 .18:00إس الساعة  15:00(، واجللسات املسا  ة من الساعة 10:30الذل تبدأ   ه اجللسة الساعة 
 

  

 

 * E/CN.3/2020/1. 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
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 برانمج العمل واجلدول الزمين املؤقتان  
 

  2020آذار/مارس  3الثالاثء، 
 ا تتاح الدورة 10:30-11:00

 انتخاب أعضا  املاتب - 1البند  
 إقرار جدول األعمال ومسا ل تنظ م ة أخرى - 2البند  
 للمناقشة 
 (E/CN.3/2020/1جدول األعمال املؤقت والشروح ) 
مـــذ رة من األمـــانـــة العـــامـــة عن برانمج العمـــل واجلـــدول الزمين املؤقتح  

(E/CN.3/2020/L.1) 
 بنود للمناقشة واختاذ القرار - 3البند  

الب اانت واملؤشـــــــــــــــرات املتعلقة تدة التنم ة املســـــــــــــــتدامة  -)أ(  3البند  11:00-13:00
 2030 لعا 

 للمناقشة 
مبؤشــرات أاداا التنم ة  تقرير  ريج اخلربا  املشــرتب بح الو االت املعين 

 (E/CN.3/2020/2املستدامة )
تقرير األمح العا  عن العمل املتعلج ابســـتعرال التقد  احملرو حتو قق ج  

 (E/CN.3/2020/3أاداا التنم ة املستدامة )
تقرير الفريج الر  ع املســـــــــــــتوى للشـــــــــــــرا ة والتنســـــــــــــ ج وبنا  القدرات يف  ال  

 (E/CN.3/2020/4) 2030االح ا ات لرصد خدة التنم ة املستدامة لعا  
  *  *   * 

 تنس ج الربامج االح ا  ة -)ب(  3البند  15:00-15:45
 للمناقشة 
تقرير جلنة  بار إح ــــــــــا  ئ منظومة األمم املتحدة عن التنســــــــــ ج داخل  

 (E/CN.3/2020/5النظا  االح ا ئ لألمم املتحدة )
 للعلم 
 (E/CN.3/2020/6تقرير جلنة تنس ج األنشدة االح ا  ة ) 

 مستقبل االح ا ات االقت ادية -)ج(  3البند  15:45-16:30
 للمناقشة 
 ريج أصــــــــــــــــــدقـــا  الر    املعين ابالح ــــــــــــــــــا ات االقت ــــــــــــــــــاديـــة تقرير  

(E/CN.3/2020/7) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/L.1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/L.1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/2
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/2
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/3
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/3
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/4
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/4
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/5
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/5
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/6
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/6
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/7
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/7
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 احلساابت القوم ة -)د(  3البند  16:30-17:00
 للمناقشة 
تقرير الفريج العامل املشـــــــــــرتب بح األماانت املعين ابحلســـــــــــاابت القوم ة  

(E/CN.3/2020/8) 
 إح ا ات التيارة الدول ة واألعمال التيارية -)ه(  3البند  17:00-17:30

 للمناقشة 
تقرير مشــــــرتب للينة اخلربا  املعن ة تح ــــــا ات األعمال والتيارة و رقة  

التيـارة الـدول ة العمـل املشـــــــــــــــرت ـة بح الو ـاالت املعن ـة تح ــــــــــــــــا ات 
(E/CN.3/2020/9) 

 إح ا ات األسعار -)و(  3البند  17:30-18:00
 للمناقشة 
تقرير الفريج العامل املشـــــرتب بح األماانت املعين تح ـــــا ات األســـــعار  

(E/CN.3/2020/10) 
  2020آذار/مارس  4األربعاء، 
 برانمج املقارانت الدول ة -)و(  3البند  10:00-10:30

 للمناقشة 
 (E/CN.3/2020/11تقرير البنك الدويل عن برانمج املقارانت الدول ة ) 

 االقت ادية -احملاسبة الب ئ ة  -)ح(  3البند  10:30-11:00
 للمناقشة 
 (E/CN.3/2020/12االقت ادية ) -تقرير جلنة اخلربا  املعن ة ابحملاسبة الب ئ ة  

 االح ا ات الزراع ة والريف ة -)ط(  3البند  11:00-11:30
 للمناقشة 
تقرير منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بشـــــــــــــــرين التدورات األخرية  

 (E/CN.3/2020/13االح ا ات الزراع ة والريف ة ) يف
 االح ا ات الدميغرا  ة -)ل(  3البند  12:00- 11:30

 للمناقشة 
الربانمج العاملئ لتعداد الســــاان واملســــا ن  تقرير األمح العا  عن تنف ذ 

الريف ة احلضـــــــــــرية و واملناطج  املدنومنهي ة ترســـــــــــ م حدود  2020لعا  
 (E/CN.3/2020/14ألغرال املقارنة الدول ة )

 ملدن ةالتسي ل املدين وإح ا ات األحوال ا -)ب(  3البند  12:00-12:30
 للمناقشة 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/8
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/8
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/9
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/9
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/10
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/10
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/11
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/11
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/12
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/12
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/13
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/13
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/14
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/14
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تقرير األمح العا  عن اعتماد خدة األمم املتحدة للهوية القانون ة: هنج  
 لئ للتســـــــــــــــي ــل املــدين وإح ــــــــــــــــا ات األحوال املــدن ــة وإدارة ا ويــة 

(E/CN.3/2020/15) 
 االح ا ات ال ح ة -)ل(  3البند  12:30-13:00

 للمناقشة 
تقرير منظمة ال ــحة العامل ة عن االح ــا ات ال ــح ة وتعزيز النظم االح ــا  ة  

 (E/CN.3/2020/16لرصد أاداا التنم ة املستدامة املت لة ابل حة )
 *   *   * 

 االح ا ات اجلنسان ة -) (  3البند  15:00-15:30
 للمناقشة 
 (E/CN.3/2020/17تقرير األمح العا  عن االح ا ات اجلنسان ة ) 

 إح ا ات ال جئح -)ن(  3البند  15:30-16:00
 للمناقشة 
تح ـــــــــــــــــا ات ال جئح واملشـــــــــــــــردين داخل ـــا  تقرير  ريج اخلربا  املعين  

(E/CN.3/2020/18) 
 إح ا ات احلو مة والس   واألمن -)س(  3البند  16:00-16:30

 ةللمناقش 
 (E/CN.3/2020/19تقرير  ريج برا  املعين تح ا ات احلو مة ) 

 تدوير االح ا ات االقل م ة -)ع(  3البند  16:30-17:00
 ةللمناقش 
تقرير اللينة االقت ــــــــادية ألمرياا ال ت ن ة ومندقة البحر الااري  بشــــــــرين  

 (E/CN.3/2020/20التعاون من أجل تدوير االح ا ات االقل م ة )
 املبادئ األساس ة لإلح ا ات الر  ة -)ا(  3البند  17:00-17:30

 ةللمناقش 
ملبادئ األســــــــاســــــــ ة لإلح ــــــــا ات ابتقرير  ريج أصــــــــدقا  الر    املعين  

 (E/CN.3/2020/21الر  ة )
 إدارة النظم االح ا  ة وقدي ها -)ص(  3البند  17:30-18:00

 ةللمناقش 
 (E/CN.3/2020/22تقرير األمح العا  عن إدارة النظم االح ا  ة وقدي ها ) 
  2020آذار/مارس  5، ميساخل

 إح ا ات تانولوج ات املعلومات واالت االت -)ق(  3البند  10:00-10:30

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/15
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/15
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/16
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/16
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/17
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/17
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/18
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/18
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/19
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/19
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/20
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/20
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/21
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/21
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/22
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/22
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 ةللمناقش 
تقرير الشرا ة املعن ة بق اس استخدا  تانولوج ا املعلومات واالت االت  

 (E/CN.3/2020/23التنم ة )ألغرال 
 الب اانت الضخمة -)ر(  3البند  10:30-11:00

 ةللمناقش 
تقرير الفريج العامل العاملئ املعين ابســتخدا  الب اانت الضــخمة ألغرال  

 (E/CN.3/2020/24االح ا ات الر  ة )
 تاامل املعلومات االح ا  ة واجلغرا  ة املاان ة -)ش(  3البند  11:00-11:30

 ةللمناقش 
تقرير  ريج اخلربا  املعين بتاامل املعلومات االح ا  ة واجلغرا  ة املاان ة  

(E/CN.3/2020/25) 
 الب اانت املفتوحة - )ت( 3البند  11:30-12:00

 ةللمناقش 
 (E/CN.3/2020/26تقرير الفريج العامل املعين ابلب اانت املفتوحة ) 

 أسال ب عمل اللينة االح ا  ة - )ث( 3البند  12:00-12:30
 ةللمناقش 
تقرير املاتب عن أســـــال ب العمل: توخ ا ملزيد من التنســـــ ج واالتســـــاق  

 (E/CN.3/2020/27ا ال األ رقة ومهامها ) يف
 ال و  العاملئ لإلح ا  -)خ(  3البند  12:30-13:00

 ةللمناقش 
 (E/CN.3/2020/28العاملئ لإلح ا  )تقرير األمح العا  عن ال و   
 *   *   * 

 بنود للعلم - 4البند  15:00-18:00
م حظة: تُعرل البنود التال ة على اللينة للعلم. وقد ُخ ـــــــــــــــ  وقت  

 حمدد للمداخ ت يف إطار اذه البنود.
متــابعــة مقررات اجلمع ــة العــامــة وادل  االقت ــــــــــــــــادل  -)أ(  4البنــد  

 واالجتماعئ املتعلقة ابلس اسات
 للعلم 
تقرير األمح العــا  عن مقررات اجلمع ــة العــامــة وادل  االقت ــــــــــــــــادل  

واالجتماعئ املتعلقة ابلســـــــ اســـــــات واملت ـــــــلة بعمل اللينة االح ـــــــا  ة 
(E/CN.3/2020/29) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/23
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/23
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/25
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/25
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/26
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/26
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/27
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/27
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/28
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/28
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/29
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/29
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 االح ا ات االقت ادية الق رية األجل -)ب(  4البند  
 للعلم 
تقرير األمح العا  عن االح ـــــــــــــــا ات االقت ـــــــــــــــادية الق ـــــــــــــــرية األجل  

(E/CN.3/2020/30) 
 إح ا ات األسعار -)ج(  4البند  
 للعلم 
 (E/CN.3/2020/31تقرير  ريج أواتوا املعين ابألرقا  الق اس ة لألسعار ) 
 إح ا ات اخلدمات -)د(  4البند  
 للعلم 
 (E/CN.3/2020/32تقرير  ريج  وربورغ املعين تح ا ات اخلدمات ) 
 االح ا ات الب ئ ة -)ه(  4البند  
 للعلم 
 (E/CN.3/2020/33تقرير األمح العا  عن االح ا ات الب ئ ة ) 
 إح ا ات االعاقة -)و(  4البند  
 للعلم 
التقرير املشــــرتب لألمح العا  و ريج واشــــندن املعين تح ــــا ات االعاقة  

 (E/CN.3/2020/34والو االت الدول ة )
 إح ا ات التنم ة البشرية -)و(  4البند  
 للعلم 
تقرير برانمج األمم املتحدة االمنا ئ عن إح ــــــــــــــا ات التنم ة البشــــــــــــــرية  

(E/CN.3/2020/35) 
  2020آذار/مارس  6اجلمعة، 
 الربان  ة )شعبة االح ا ات(املسا ل  - 5البند  10:00-10:30

تقرير شـــفول يقدمه مدير شـــعبة االح ـــا ات بشـــرين األنشـــدة واخلد   
 واألولو ت الراانة

جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة ال ــان ــة واخلمســـــــــــــــح للينــة  - 6البنــد  10:30-11:00
 ومواع د انعقاداا

 ةللمناقش 
ل املؤقت للدورة مذ رة من األمانة العامة تتضمن مشروع جدول األعما 

 (E/CN.3/2020/L.2ال ان ة واخلمسح للينة )

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/30
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مذ رة من األمانة العامة عن مشــــــــــروع برانمج العمل املتعدد الســــــــــنوات  
 (E/CN.3/2020/36) 2024-2020للينة االح ا  ة للفرتة 

 تقرير اللينة عن أعمال دورهتا احلادية واخلمسح - 7البند  11:00-13:00
 ةللمناقش 
 مشروع تقرير اللينة عن أعمال دورهتا احلادية واخلمسح 
 ورقة غري ر  ة تتضمن مشاريع املقررات 
 الدورةاختتا   
 
 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/36

