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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السابعة واألربعون

      2016آذار/مارس  8-11
 مشروع تقرير  

 
 )التفيا( زيغوري: السيدة آجيا املقررة
  
 تنظيم الدورة  

 
 افتتاح الدورة ومدهتا -ألف  

يف مقـر األمـم املتحـدة يف الفتـرة      األربعـ  عقدت اللجنة اإلحصـائية دورهتـا السـابعة و    - 1
  . وعقدت اللجنة سبع جلسات.2016آذار/مارس  11إىل  8من 
 

 احلضور -بـاء  
األعضـاء يف اللجنـة. وحضـرأا أيضـا مراقبـون عـن        24حضر الدورة ممثلـو الـدوا الــ      - 2

وعن دوا غـ  أعضـاءو وممثلـون عـن متسسـات منظومـة       دوا أخرى أعضاء يف األمم املتحدة 
ومراقبـون عـن منظمـات حيوميـة دوليـة ومنظمـات غـ  حيوميـة ومنظمـات           األمم املتحـدةو  

 قائمة بأمساء املشارك . E/CN.3/2016/INF/1أخرى. وترد يف الوثيقة 
    

 
 

 .2016آذار/مارس  10ُأعيد إصدارأا ألسباب فنية يف  * 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/INF/1
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 أعضاء امليتبانتخاب  -جيم  
أعضـاء امليتـب التاليـة     آذار/مـارسو   8انتخبت اللجنة يف جلستها األوىلو املعقودة يف  - ٣

 أمساؤأم بالتزكية:
 

 :الرئيسة
 (الربازيل) بيفاروامساليا  

 :نواب الرئيسة
 شيغي )كينيا(ت موانغيزاكاري  
 )مجهورية كوريا(   يوغيونغجون  
 )اململية املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(   بولينغرجون  

 :املقررة
 )التفيا( زيغوريآجيا  

 
 إقرار جدوا األعماا وتنظيم األعماا -داا  

آذار/مارسو جدوا أعماهلـا املتقـتو    8أقرت اللجنةو يف جلستها األوىلو املعقودة يف   - 4
 . وفيما يلي نص جدوا األعماا:  E/CN.3/2016/1 بصيغته الواردة يف الوثيقة 

 انتخاب أعضاء امليتب. - 1 
 إقرار جدوا األعماا ومسائل تنظيمية أخرى. - 2 
 بنود للمناقشة واختاذ القرار: - ٣ 
 ؛20٣0البيانات واملتشرات املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام  )أ(  
 خطة التحوا يف جماا اإلحصاءات الرمسية؛ )ب(  
 استخدام البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية؛ )ج(  
 احلسابات القومية؛ )د(  
 االقتصادية؛ -احملاسبة البيئية  (أـ)  
 برنامج املقارنات الدولية؛ )و(  

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/1
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 التصنيفات اإلحصائية الدولية؛ )ز(  
 اإلحصاءات الصناعية؛ )ح(  
 إحصاءات تينولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ )ط(  
 إحصاءات الالجئ ؛ )ي(  
 إحصاءات تغ  املناخ؛ )ك(  
 إحصاءات احلوكمة؛ )ا(  
 التنمية اإلحصائية اإلقليمية يف غريب آسيا. )م(  
 بنود للعلم: - 4 
 ؛اتاليوم العاملي لإلحصاء )أ(  
 اإلحصاءات الدميغرافية؛ )ب(  
 جلنسانية؛اإلحصاءات ا )ج(  
 استقصاءات األسر املعيشية؛ )د(  
 إحصاءات اإلعاقة؛ (أـ)  
 إحصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية؛ )و(  
 تنسيق الربامج اإلحصائية؛ )ز(  
 بناء القدرات اإلحصائية؛ )ح(  
 اإلحصاءات البيئية؛ )ط(  
 اإلحصاءات الثقافية؛   )ي(  
 إحصاءات األسعار؛ )ك(  
 إحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية؛ )ا(  
 تيامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية امليانية؛ )م(  
ــة    )ن(   ــة العام ــررات اجلمعي ــة مق ــاعي    متابع ــس االقتصــادي واالجتم واجملل

 املتعلقة بالسياسات.
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 .املسائل الربناجمية )شعبة اإلحصاءات( - ٥ 
 املتقت للدورة الثامنة واألربع  للجنة ومواعيد انعقادأا.جدوا األعماا  - 6 
 تقرير اللجنة عن دورهتا السابعة واألربع . - ٧ 

ــدورة        - ٥ ــتقت  لل ــزم  امل ــامج العمــل واجلــدوا ال ــة برن ــرت اللجن يف اجللســة نفســهاو أق
(E/CN.3/2016/L.1.)  
يف اجللسة األوىل أيضاو دعت اللجنة املنظمات التالية إىل املشاركة بصـفة مراقـب يف   و - 6

: املعهـــد العـــريب للتـــدريب والبحـــ  يف جمـــاا  و واملنظمـــات أـــيدورهتـــا الســـابعة واألربعـــ 
ــدريب      ــز التـ ــي؛ ومركـ ــوب األفريقـ ــا واجلنـ ــرر أفريقيـ ــتركة لشـ ــور املشـ ــاءات؛ والسـ اإلحصـ

ئي ابطة األوروبية للتجارة احلرة؛ واملرصد االقتصـادي واإلحصـا  اإلحصائي لشرر أفريقيا؛ والر
 .ىألفريقيا جنوب الصحراء اليرب

 
 الوثائق -أاء  

ميين االطالع على قائمة الوثائق املعروضة على اللجنـة يف دورهتـا السـابعة واألربعـ       - ٧
 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-sessionيف املوقع الشبيي 

 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/L.1

