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*2017546*  

 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثانية والخمسون 

 *2021آذار/مارس  5و  1-3
 من جدول األعمال المؤقت** 2البند 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى 
   

 برنامج العمل والجدول الزمني المؤقتان  
  

 مذكرة من األمانة العامة  
 
أُعد برنامج العمل والجدول الزمني المقترحان للدورة الثانية والخمســـــــــــــان للجنة ا ح ـــــــــــــا ية عم   - 1

رات ذات ال لة ال ادرة عن الجمعية العامة والمجلس االقت ادي واالجتماعي واللجنة ا ح ا ية من بالمقر 
 أجل تيسار النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح للجنة والخدمات المخ  ة لها.

خاصـــــــــــة ( على ترتابات العمل ال19-وبالنظر إلى األثر المســـــــــــتمر لمرو فاروس فورورنا   وفاد - 2
بالهائات الفرعية للمجلس االقت ـــــــــــــادي واالجتماعي ومج مراعاة التوجاهات ال ـــــــــــــادرة عن ر يس المجلس  
أوصــى المبتب ب ن ُتعقد الدورة الثانية والخمســون للجنة ا ح ــا ية في غــبل م ــصةر على من ــة إل ترونية 

 . 2021آذار/مارس  5آذار/مارس و  3إلى  1في الفترة من 

صباحًا  ج الجلسات غار الرسمية للدورة الثانية والخمسان للجنة في تمام الساعة التاسعةوسُتعقد جمي - 3
 آذار/مارس. 5آذار/مارس و  3إلى  1ولمدة ساعتان يوميًا في الفترة من 

 
  

 

لت تواريخ انعقاد الدورة التي ُنصة علاها في مقرر المجلس االقت ــــــادي واالجتماعي  *  بســــــبب تداعيات جا حة مرو  2020/211ُعدة
 (.19-فورونا   وفادفاروس 

 ** E/CN.3/2021/1. 
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 (1 برنامج العمل والجدول الزمني المؤقتان  
 2021آذار/مارس  1االثنين،   

 افتتاح الدورة 9:00-9:20

 انتخاب أعضاء المبتب - 1البند   

 إقرار جدول األعمال ومسا ل تنظيمية أخرى  - 2البند   

 للمناقشة  
 (E/CN.3/2021/1جدول األعمال المؤقت والشروح    

ـــــدورة وجـــــدولهـــــا الزمني المؤ    ـــــامج عمـــــل ال ـــــة العـــــامـــــة عن برن قتان مـــــمفرة من األمـــــان
 E/CN.3/2021/L.1) 

 بنود للمناقشة واتخاذ القرار - 3البند   

 2030البيانات والمؤغرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام  -  أ( 3البند  09:20-10:20

 للمناقشة  

الوفاالت المعني بمؤغــــــرات ألدام التنمية المســــــتدامة تقرير فريق الخبراء المشــــــتر  بان  9:20-9:40
 E/CN.3/2021/2 ) 

تقرير األمان العــام عن العمــل المتعلق بــاســـــــــــــتعراو التقــدم المحر  نحو تحقاق ألــدام  9:40-10:00
 (E/CN.3/2021/3التنمية المستدامة  

تقرير الفريق الرفيج المســــــتوى للشــــــرا ة والتنســــــاق وبناء القدرات في مجال ا ح ــــــاءات  10:00-10:20
 (E/CN.3/2021/4  2030لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 

 تنساق البرامج ا ح ا ية - ب(  3البند  10:20-10:40

 للمناقشة  

تقرير لجنة فبار إح ـــا اي منظومة األمم المتحدة عن التنســـاق داخل النظام ا ح ـــا ي   
 (E/CN.3/2021/5لألمم المتحدة  

 للعلم  

 (E/CN.3/2021/6شطة ا ح ا ية  تقرير لجنة تنساق األن  

 ا ح اءات االقت ادية -  ج( 3البند  10:40-11:00

 للمناقشة  

 (E/CN.3/2021/7تقرير فريق أصدقاء الر يس المعني با ح اءات االقت ادية    

__________ 

 المواعاد المحددة بتوقات ناويور .جميج  (1  
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 2021آذار/مارس  2الثالثاء،   

 الحسابات القومية -  د( 3البند  9:00-9:20

 للمناقشة  

تقرير الفريق العـــــامـــــل المشـــــــــــــتر  بان األمـــــانـــــات المعني بـــــالحســــــــــــــــــابـــــات القوميـــــة   
 E/CN.3/2021/8) 

 إح اءات األعمال والتجارة -  ه( 3البند  9:20-9:40

 للمناقشة  

 (E/CN.3/2021/9تقرير لجنة الخبراء المعنية بإح اءات األعمال والتجارة    

  االقت ادية -المحاسبة البائية  - و(  3البند  9:40-10:00

 للمناقشة  

 (E/CN.3/2021/10االقت ادية   -تقرير لجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البائية   

 إح اءات الهجرة -   ( 3البند  10:00-10:20

 للمناقشة  

 (E/CN.3/2021/11العام عن إح اءات الهجرة  تقرير األمان   

 التنمية ا ح ا ية ا قليمية  -  ح( 3البند  10:20-10:40

 للمناقشة  

تقرير اللجنة االقت ـــــادية واالجتماعية لصربي آســـــيا عن التعاون ا قليمي من أجل تطوير   
 (E/CN.3/2021/12مية  ا ح اءات الرس

 إدارة النظم ا ح ا ية وتحديثها -  ط( 3البند  10:40-11:00

 للمناقشة  

 (E/CN.3/2021/13تقرير األمان العام عن إدارة النظم ا ح ا ية وتحديثها    
 

 2021آذار/مارس  3األربعاء،   

 البيانات الضخمة -  ي( 3البند  9:00-9:20

 للمناقشة  

تقرير الفريق العامل العالمي المعني باســــتخدام البيانات الضــــخمة ألغراو ا ح ــــاءات   
 (E/CN.3/2021/14الرسمية  

 الت نيفات ا ح ا ية الدولية -   ( 3البند  9:20-9:40

 للمناقشة  
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 (E/CN.3/2021/15تقرير فريق الخبراء المعني بالت نيفات ا ح ا ية الدولية    

 استق اءات األسر المعيشية -  ل( 3البند  9:40-10:00

 للمناقشة  

تقرير الفريق العامل المشـــــــتر  بان األمانات المعني باســـــــتق ـــــــاءات األســـــــر المعيشـــــــية   
 E/CN.3/2021/16) 

 والبيانات الوصفية ونشرلاعرو البيانات  -  م( 3البند  10:00-10:20

 للمناقشة  

 ( E/CN.3/2021/17تقرير األمان العام عن عرو البيانات والبيانات الوصفية ونشرلا    

 بنود للعلم - 4البند  10:20-10:30

 ـــــــــــص وقت محدود للمداخ ت م حظة: ُتعرو البنود التالية على اللجنة للعلم. وقد خُ   
 في إطار لمه البنود.

 ا ح اءات الديمصرافية -  أ( 4البند   

 للعلم  

 (E/CN.3/2021/18تقرير األمان العام عن ا ح اءات الديمصرافية    

 ا ح اءات الثقافية -  ب( 4البند   

 للعلم  

معهد ا ح اء التابج لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عن ا ح اءات  تقرير  
 (E/CN.3/2021/19الثقافية  

 إح اءات تصار المناخ -  ج( 4البند   

 للعلم  

 (E/CN.3/2021/20تقرير األمان العام عن إح اءات تصار المناخ    

 ا ح اءات المتعلقة بال وارث -  د( 4البند   

 للعلم  

تقرير الفريق األســـــــــاســـــــــي لفريق الخبراء المشـــــــــتر  بان الوفاالت المعني با ح ـــــــــاءات   
 (E/CN.3/2021/21المتعلقة بال وارث  

 برنامج المقارنات الدولية -  ه( 4البند   

 للعلم  

 (E/CN.3/2021/22تقرير البنك الدولي عن برنامج المقارنات الدولية    

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/15
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/15
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/16
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/16
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/17
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/17
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/18
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/18
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/19
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/19
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/20
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/20
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/21
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/21
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/22
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/22


E/CN.3/2021/L.1 
 

 

20-17546 5/6 

 

 المعايار المفتوحة المشترفة لتبادل البيانات والبيانات الوصفية وتقاسمها -  و( 4البند   

 للعلم  

تقرير الجهـــات الراعيـــة لمبـــادرة تبـــادل البيـــانـــات والبيـــانـــات الوصـــــــــــــفيـــة ا ح ــــــــــــــــا يـــة   
 E/CN.3/2021/23) 

 تنمية القدرات ا ح ا ية -   ( 4البند   

 للعلم  

 ( E/CN.3/2021/24تقرير األمان العام عن تنمية القدرات ا ح ا ية    

عــامــة والمجلس االقت ـــــــــــــــادي واالجتمــاعي متــابعــة مقررات الجمعيــة ال -  ح( 4البنــد   
 بالسياسات المتعلقة

 للعلم  

تقرير األمان العام عن مقررات الجمعية العامة والمجلس االقت ادي واالجتماعي المتعلقة   
 (E/CN.3/2021/25بالسياسات ذات ال لة بعمل اللجنة ا ح ا ية  

 األطر الوطنية لضمان الجودة -  ط( 4البند   

 للعلم  

 ( E/CN.3/2021/26تقرير فريق الخبراء المعني باألطر الوطنية لضمان الجودة    

 ت امل المعلومات ا ح ا ية والجصرافية المبانية -  ي( 4البند   

 للعلم  

ــــة    ــــة المبــــاني ــــة والجصرافي تقرير فريق الخبراء المعني بت ــــامــــل المعلومــــات ا ح ـــــــــــــــــا ي
 E/CN.3/2021/27) 

 الاوم العالمي لإلح اء -   ( 4البند   

 للعلم  

 ( E/CN.3/2021/28تقرير األمان العام عن الاوم العالمي لإلح اء    

 المسا ل البرنامجية  غعبة ا ح اءات( - 5البند  10:30-10:40

 تقرير غفوي يقدمه مدير غعبة ا ح اءات بش ن األنشطة والخطط واألولويات الرالنة  

 ة ومواعاد انعقادلاجدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة والخمسان للجن - 6البند  10:40-11:00

 للمناقشة  

ممفرة من األمانة العامة تتضــمن مشــروو جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة والخمســان   
 ( E/CN.3/2021/L.2للجنة  
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الســــــنوات للجنة ا ح ــــــا ية ممفرة من األمانة العامة عن مشــــــروو برنامج العمل المتعدد   
 ( E/CN.3/2021/29  2025-2021للفترة 

 2021آذار/مارس  5الجمعة،   

 تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والخمسان - 7البند  9:00-11:00

 للمناقشة  

 دورتها الثانية والخمسانمشروو تقرير اللجنة عن أعمال   

 ورقة غار رسمية تتضمن مشاريج المقررات  

 اختتام الدورة  
 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/29

