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*1467248*  

 اللجنة اإلحصائية
 واألربعون السادسةالدورة 

 2015آذار/مارس  3-6
 من جدول األعمال 6البند 

 السـابعة جدول األعمال املؤقت للـدورة  
    واألربعني للجنة ومواعيد انعقادها

   واألربعني للجنة ووثائقها السابعةجدول األعمال املؤقت للدورة مشروع   
 مذكرة من األمانة العامة  

يســـتند مشـــروع جـــدول األعمـــال املؤقـــت هـــذا ال الانـــام  املتعـــدد الســـنوا           
(E/CN.3/2015/39  وسيخضع للتعديل الشفوي أثناء النظر آلخر مرة يف البنـد .)مـن جـدول    6

 ا احلالية.األعمال، مع مراعاة القرارا  اليت اختذهتا اللجنة خالل دورهت

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/39
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 واألربعني للجنة ووثائقها السابعةجدول األعمال املؤقت للدورة مشروع 
 انتخاب أعضاء املكتب. - 1
 اقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. - 2

 الوثائق   
 جدول األعمال املؤقت والشروح 
 برنام  العمل واجلدول الزمين املؤقتنيمذكرة من األمانة العامة بشأن  

 اإلحصاءا  الدميغرافية واالجتماعية: - 3
 تعدادا  السكان واملساكن؛ )أ( 

 الوثائق    
 تقرير األمني العام  
 ؛اإلعاقةاحصاءا   )ب( 

 الوثائق    
 فريق واشنطن املعين بإحصاءا  اإلعاقةتقرير   
 احصاءا  الفقر؛ (ج) 
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  

 ؛ةاحصاءا  اهلجرة الدولي (د)  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
   .احصاءا  التعليم (ـ)ه 
 الوثائق  
 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةتقرير  

 اإلحصاءا  االقتصادية: - 4
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 احلسابا  القومية؛ )أ( 
 الوثائق  
 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانا  املعين باحلسابا  القومية  
 الصناعية؛اءا  اإلحص )ب( 
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 ؛احصاءا  الطاقة )ج( 
 الوثائق  
 األمني العامتقرير   
 احصاءا  جتارة التوزيع؛ )د(   
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 ؛احصاءا  التجارة الدولية يف اخلدما  (هـ) 
 الوثائق  
 دولية يف اخلدما رقة العمل املعنية بإحصاءا  التجارة التقرير ف  
 ؛تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال احصاءا   (و) 
 الوثائق  
تقرير الشراكة املعنية بقياس اسـتخدام تكنولوجيـا  املعلومـا  واالتصـاال        

 ألغراض التنمية
 برنام  املقارنا  الدولية؛ )ز( 
 الوثائق  
 تقرير البنك الدويل  
 ؛احصاءا  األسعار )ح( 
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 الوثائق  
 ير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعارتقر  

   .احصاءا  القطاع غري الرمسي ()ط 
 الوثائق  
 الرمسيتقرير فريق دهلي املعين بإحصاءا  القطاع غري   

 احصاءا  املوارد الطبيعية والبيئة: - 5
 االقتصادية؛   -احملاسبة البيئية  (أ) 
 الوثائق  
 االقتصادية -باحملاسبة البيئية  تقرير جلنة اخلااء املعنية  
 ؛تغري املناخاحصاءا   (ب) 
 الوثائق  
  تقرير األمني العام  
 .احصاءا  االقتصادا  القائمة على املوارد الطبيعية (ج) 
 الوثائق  
تقريــــر فريــــق أوالنباتــــار عــــن احصــــاءا  االقتصــــادا  القائمــــة علـــــى          

 الطبيعية املوارد
 األنشطة غري املصنفة حسب اجملال: - 6

 التنسيق بني الاام  اإلحصائية؛ )أ( 
 الوثائق  
 تقرير األمني العام عن أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  
 بناء القدرا  اإلحصائية؛ (ب) 
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
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ــرن         ــة يف الق ــن أجــل التنمي ــر الشــراكة يف اــال اإلحصــاءا  م احلــادي  تقري
 والعشرين

 مؤشرا  التنمية؛ (ج) 
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
ــة       (د)  ــاعي املتعلق ــس االقتصــادي واالجتم ــة واجملل ــة العام ــررا  اجلمعي ــة مق متابع

 بالسياسا ؛  
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 األطر الوطنية لضمان اجلودة؛ (هـ) 
 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 امل املعلوما  اإلحصائية واملعلوما  اجلغرافية املكانية؛تك (و) 
 الوثائق  
تقريـــر فريـــق اخلـــااء املعـــين بتكامـــل املعلومـــا  اإلحصـــائية واملعلومـــا           

 املكانية اجلغرافية
 وضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقا؛   (ز) 
 الوثائق  
 تقرير أصدقاء الرئيس  
 ؛البيانا  الضخمة (ح) 
 الوثائق  
ــ   ــا  الضــخمة ألغــراض     ر تقري ــاملي املعــين باســتخدام البيان ــل الع ــق العام الفري
 اإلحصاءا  الرمسية  
 اليوم العاملي لإلحصاء؛ (ط) 
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 الوثائق  
 تقرير األمني العام  
 ؛  غريب آسياالتنمية اإلحصائية اإلقليمية يف  (ي) 
 الوثائق  
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسياتقرير   
 .إلحصاءا  املتعلقة باحلوكمة والسالم واألمنا (ك) 
 الوثائق  
   فريق برايا املعين بإحصاءا  احلوكمةتقرير   

 املسائل الانااية )شعبة اإلحصاءا  يف األمم املتحدة(. - 7
 .هاواألربعني للجنة ومواعيد انعقاد الثامنةدورة للجدول األعمال املؤقت  - 8

 الوثائق 
 الثامنــةلعامــة تتضــمن مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة مــذكرة مــن األمانــة ا 

 واألربعني للجنة
 مذكرة من األمانة العامة بشأن مشروع برنام  عمل اللجنة املتعدد السنوا  

 واألربعني. السابعةتقرير اللجنة عن أعمال دورهتا  - 9
 


