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281220    111220    20-16286 (A) 

*2016286*  

 اللجنة اإلحصائية

 الدورة الثانية والخمسون 

 2021آذار/مارس  5و  1-3

 *من جدول األعمال المؤقت 6البند 

جددو  اععمدا  المتقدل للددورة الثدالثدة 
 والخمسين للجنة ومواعيد انعقادها

   
 للدورة الثالثة والخمسين للجنة ووثائقها مشروع جدو  اععما  المتقل   

  
 مذكرة من اعمانة العامة  

 
ــد  الســــــــــــــن ا    ــ  المت ـ ــام  ال مـ ــت  ل  ماــــــــــــــعوب  ع ـ ــال المؤقـ ــدول األعمـ ــد ماــــــــــــــعوب جـ يســــــــــــــتنـ

(E/CN.3/2021/29 وـقد ي ـدل وــــــــــــــ  ـيا بنـنا  الن ع    البـند .)جـدول األعمـال المؤـقتع مر معاعـاة  من  6
 القعارا  الت  اتخذتها اللجنة اإلحصائية خالل  ورتها الحالية.

 

  

 

 * E/CN.3/2021/1. 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/29
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/1
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 مشروع جدو  اععما  المتقل للدورة الثالثة والخمسين للجنة ووثائقها  

 ا تخاب بعضا  المكتب. - 1

  قعار جدول األعمال ومسائ  تن يمية بخعى. - 2

 
 الوثائق  

 لمؤقت والاعوحجدول األعمال ا 

 مذكعة من األما ة ال امة باأن  ع ام  ال م  والجدول الزمن  المؤقتين 

 اإلحصا ا  الديمغعافية واالجتماعية: - 3

 اإلحصا ا  الديمغعافية؛ )ب( 

 
 الوثائق  

 تقعيع األمين ال ام 

  حصا ا  المست طنا  الباعية؛ )ب( 

 
 الوثائق  

  طنا  الباعية )م ئ  األمم المتحدة(تقعيع  ع ام  األمم المتحدة للمست 

 اإلحصا ا  الصحية؛ )ج( 

 
 الوثائق  

 تقعيع من مة الصحة ال المية  

  حصا ا  اإلعاقة؛ ) ( 

 
 الوثائق  

 تقعيع  عيق واونطن الم ن  بإحصا ا  اإلعاقة 

 اإلحصا ا  االجتماعية؛ )هـ( 

 
 الوثائق  

 تقعيع األمين ال ام 

 الجنسا ية؛اإلحصا ا   )و( 

 
 الوثائق  

 تقعيع األمين ال ام 
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  حصا ا  المخدرا  وت اطيها؛ )ز( 

 
 الوثائق  

 تقعيع مكتب األمم المتحدة الم ن  بالمخدرا  والجعيمة 

  حصا ا  الجعيمة؛ )ح( 

 
 الوثائق  

 تقعيع مكتب األمم المتحدة الم ن  بالمخدرا  والجعيمة 

  حصا ا  الت ليم؛ ط(( 

 
 الوثائق  

 تقعيع من مة األمم المتحدة للتعبية وال لم والثقا ة 

 التسجي  المد   وإحصا ا  األح ال المد ية؛ )ي( 

 
 الوثائق  

 تقعيع األمين ال ام 

 اإلحصا ا  المت لقة بالايخ خة والبيا ا  المصن ة حسب السن. )ك( 

 
 الوثائق  

 خة والبيا ا  المصن ة حسب السنتقعيع  عيق تيتا يلد الم ن  باإلحصا ا  المت لقة بالايخ   

 اإلحصا ا  االقتصا ية: - 4

 الحسابا  الق مية؛ )ب( 

 
 الوثائق  

 تقعيع ال عيق ال ام  الماتعك  ين األما ا  الم ن  بالحسابا  الق مية 

 اإلحصا ا  الزراعية والعيفية؛ )ب( 

 
 الوثائق  

 تقعيع من مة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

 اإلحصا ا  الصناعية؛ )ج( 

 الوثائق  

 تقعيع من مة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
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 سجال  األعمال التجارية؛  ) ( 

 
 الوثائق  

 تقعيع  عيق فيسبا ن الم ن  بسجال  األعمال التجارية 

  حصا ا  الطاقة؛ )هـ( 

 
 الوثائق  

 تقعيع  عيق بوسل  الم ن  بإحصا ا  الطاقة 

  حصا ا  التجارة الدولية وال  لمة االقتصا ية؛ )و( 

 
 الوثائق  

 تقعيع األمين ال ام 

  حصا ا  التجارة العقمية والتجارة اإللكتعو ية؛ )ز( 

 
 الوثائق  

 تقعيع  عقة ال م  الماتعكة  ين ال كاال  الم نية بإحصا ا  التجارة الدولية 

  حصا ا  الخدما ؛ )ح( 

 
 الوثائق  

   ربعغ الم ن  بإحصا ا  الخدما تقعيع  عيق  

  حصا ا  تكن ل جيا  الم ل ما  واالتصاال ؛ )ط( 

 
 الوثائق  

 تقعيع الاعاكة الم نية بقياس تكن ل جيا الم ل ما  واالتصاال  ألغعاض التنمية 

  حصا ا  السياحة؛ )ي( 

 
 الوثائق  

 تقعيع من مة السياحة ال المية 

 المالية؛اإلحصا ا   )ك( 

 
 الوثائق  

 تقعيع صندوق النقد الدول  

  ع ام  المقار ا  الدولية؛ )ل( 
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 الوثائق  

 تقعيع البنك الدول  

  حصا ا  األس ار؛ )م( 

 
 الوثائق  

 تقعيع ال عيق ال ام  الماتعك  ين األما ا  الم ن  بإحصا ا  األس ار 

 القياسية لألس ارتقعيع  عيق بوتاوا الم ن  باألرقام  

  حصا ا  االقتصا  غيع العسم . )ن( 

 
 الوثائق  

 تقعيع من مة ال م  الدولية 

  حصا ا  الم ار  الطبيعية والبيئة: - 5

 اإلحصا ا  البيئية؛ )ب( 

 
 الوثائق  

 تقعيع األمين ال ام 

 االقتصا ية. -المحاسبة البيئية  )ب( 

 
 الوثائق  

 االقتصا ية -الم نية بالمحاسبة البيئية تقعيع لجنة الخبعا   

 األ اطة غيع المصن ة حسب المجال: - 6

 تنسيق البعام  اإلحصائية؛ )ب( 

 
 الوثائق  

 تقعيع لجنة تنسيق األ اطة اإلحصائية 

 تقعيع لجنة كبار  حصائي  من  مة األمم المتحدة 

 ؛2030ام البيا ا  والمؤوعا  المت لقة بخطة التنمية المستدامة ل  )ب( 

 
 الوثائق  

 تقعيع  عيق الخبعا  الماتعك  ين ال كاال  الم ن  بمؤوعا  بهداف التنمية المستدامة 

ــد خطة    ــا ا  لعصـ ــيق وبنا  القدرا     مجال اإلحصـ ــعاكة والتنسـ ــت ى للاـ تقعيع ال عيق العفير المسـ
 2030التنمية المستدامة ل ام 
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المت لق بـــاســــــــــــــت عاض التقـــدم المحعز  ح  تحقيق بهـــداف التنميـــة تقعيع األمين ال ـــام عن ال مـــ   
 المستدامة

 متاب ة مقعرا  الجمعية ال امة والمجلس االقتصا ي واالجتماع  المت لقة بالسياسا ؛ )ج( 

 
 الوثائق  

 تقعيع األمين ال ام 

 تكام  الم ل ما  اإلحصائية والجغعافية المكا ية؛ ) ( 

 
 الوثائق  

  عيق الخبعا  الم ن   تكام  الم ل ما  اإلحصائية والجغعافية المكا يةتقعيع  

 البيا ا  الضخمة؛ )هـ( 

 
 الوثائق  

 تقعيع ال عيق ال ام  ال الم  الم ن  بالبيا ا  الضخمة ألغعاض اإلحصا ا  العسمية 

 تط يع اإلحصا ا  اإلقليمية؛ )و( 

 
 الوثائق  

 تقعيع اللجنة االقتصا ية ألوروبا 

 اإلحصا ا  المت لقة بالح كمة والسالم واألمن؛   )ز( 

 
 الوثائق  

 تقعيع  عيق  عايا الم ن  بإحصا ا  الح كمة 

 البيا ا  الم ت حة. )ح( 

 
 الوثائق  

 تقعيع ال عيق ال ام  الم ن  بالبيا ا  الم ت حة 

 المسائ  البع امجية )وعبة اإلحصا ا (. - 7

 العاب ة والخمسين للجنة وم اعيد ا  قا ها.جدول األعمال المؤقت للدورة  - 8

 
 الوثائق  

 مذكعة من األما ة ال امة تتضمن ماعوب جدول األعمال المؤقت للدورة العاب ة والخمسين للجنة 

 مذكعة من األما ة ال امة باأن ماعوب  ع ام  ال م  المت د  السن ا  للجنة 

 الثالثة والخمسين.تقعيع اللجنة عن بعمال  ورتها  - 9

 


