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 اللجنة اإلحصائية

 الدورة الثانية والخمسون

    2021آذار/مارس  5و  1-3
 مشروع تقرير  

  
 )سيراليون( سنكوه: السيد عثمان المقرر  

 
 تنظيم الدورة  

 
 افتتاح الدورة ومدتها - ألف 

، وأخذا ف  االعتبار الظروف الســـــــا دة 2021/213قرر المجلس االقتصـــــــادم واالجتماع  معمال ب  - 1
( الت  تؤثر ف  ترتيبــاا اللمــا، والحلوا التكنولوجيـ  19-مرض فيروس كورونـا )كوفيــدالمتصــــــــــــــلــ  بجــا حــ  

ــا ـي  جلســــــــــــــاا رســــــــــــــمـي  خالا دورت ـا الـثانـي   واإلجرا ـي  المـتاحـ  ف  الةترة المؤقـت ، لم تلقـد اللجـن  اإلحصــــــــــــ
بلد ف  والخمســـــــين  وعقدا اللجن  أرب  جلســـــــاا اير رســـــــمي  علت اإلنترنا م  توفير الترجم  الةوري  عن 

  2021/213عمال بمقرر المجلس  2021آذار/مارس  5وف   3إلت  1الةترة من 

ــاوراا اير  - 2 ــين من خالا المراســــالا والم ــ واضــــ للا اللجن  بلعمال ا خالا الدورة الثاني  والخمســ
  2021/213الرسمي ، ونظرا ف  المقترحاا ف  إ ار إجراء عدم االعتراض عمال بمقرر المجلس 

 
 لحضورا - باء 

دول   24حضــــر الجلســــاا اير الرســــمي  للدورة الثاني  والخمســــين الت  عقدا عبر اإلنترنا ممثلو  - 3
ــاء ف  األمم المتحدة  ــا مراقبون عن دوا أخرأل أعضـ ــاا أيضـ ــر الجلسـ ــاء ف  اللجن   وحضـ من الدوا األعضـ

نظماا حكومي  وعن دوا اير أعضــــــــاء، وممثلون عن مؤســــــــســــــــاا منظوم  األمم المتحدة، ومراقبون عن م
 دولي  ومنظماا اير حكومي  ومنظماا أخرأل 
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 انتخاب أعضاء المكتب - جيم 

انتخبا اللجن  أعضــــــــــــــاء المكتؤ التالي  أســــــــــــــماؤمم بالتاكي  ف  إ ار إجراء عدم االعتراض عمال  - 4
  2021/213بمقرر المجلس 

 الر يس: 

  يغيرو كاواساك  )اليابان( 

 نواؤ الر يس: 

 اابرييال فوكوفيتش )منغاريا( 

 خوليو ألةونسو سانتا يال كاستيا )المكسيك( 

 أنيا أرورا )كندا( 

 المقرر: 

 عثمان سنكوه )سيراليون( 

 
 جدول األعمال وتنظيم األعمال - دال 

، ف  إ ـار E/CN.3/2021/1أقرا اللجـن  جـدوا أعمـال ـا المؤقـا، بصــــــــــــــيغـت  الواردة ف  الوثيقـ   - 5
   وف  ما يل  نص جدوا األعماا:2021/213إجراء عدم االعتراض عمال بمقرر المجلس 

 
 انتخاؤ أعضاء المكتؤ  - 1 

 إقرار جدوا األعماا ومسا ا تنظيمي  أخرأل  - 2 

 بنود للمناق   واتخاذ القرار: - 3 

 ؛2030بخ   التنمي  المستدام  للام البياناا والمؤ راا المتللق   )أ(  

 تنسيق البرامج اإلحصا ي ؛ )ؤ(  

 اإلحصاءاا االقتصادي ؛ )ج(  

 الحساباا القومي ؛ )د(  

 إحصاءاا األعماا والتجارة؛ )ه(  

 االقتصادي ؛ -المحاسب  البي ي   )و(  

 إحصاءاا ال جرة؛ )ا(  

 التنمي  اإلحصا ي  اإلقليمي ؛ )ح(  

 إدارة النظم اإلحصا ي  وتحديث ا؛ ) (  

 البياناا الضخم ؛ )م(  

 التصنيةاا اإلحصا ي  الدولي ؛ )ك(  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/1
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 استقصاءاا األسر الملي ي ؛ )ا(  

 عرض البياناا والبياناا الوصةي  ون رما  )م(  

 بنود للللم: - 4 

 اإلحصاءاا الديمغرافي ؛ )أ(  

 اإلحصاءاا الثقافي ؛ )ؤ(  

 ر المناخ؛إحصاءاا تغي  )ج(  

 اإلحصاءاا المتللق  بالكوارث؛ )د(  

 برنامج المقارناا الدولي ؛ )ه(  

 الملايير المةتوح  الم ترك  لتبادا البياناا والبياناا الوصةي  وتقاسم ا؛ )و(  

 تنمي  القدراا اإلحصا ي ؛ )ا(  

   بالسياساا؛متابل  مقرراا الجملي  اللام  والمجلس االقتصادم واالجتماع  المتللق )ح(  

 األ ر الو ني  لضمان الجودة؛ ) (  

 تكاما المللوماا اإلحصا ي  والجغرافي  المكاني ؛ )م(  

 اليوم اللالم  لإلحصاء  )ك(  

 المسا ا البرنامجي  ) لب  اإلحصاءاا(  - 5 

 جدوا األعماا المؤقا للدورة الثالث  والخمسين للجن  ومواعيد انلقادما  - 6 

 تقرير اللجن  عن أعماا دورت ا الثاني  والخمسين  - 7 
 
ــا برنامج اللما والجدوا الامن  المؤقتين للدورة ) - 6 (، وذلك E/CN.3/2021/L.1وأقرا اللجن  أيضــــ

  2021/213ف  إ ار إجراء عدم االعتراض عمال بمقرر المجلس 

، 2021/213واتخـذا اللجنـ  أيضـــــــــــــــاإ قراراإ ف  إ ـار إجراء عـدم االعتراض عمالإ بمقرر المجلس  - 7
دعا في  المنظماا الحكومي  الدولي  التالي  إلت الم ـارك  بصـة  مراقؤ ف  دورت ا الثاني  والخمسـين: المل د 

لدولي ؛ والســوق الم ــترك  اللرب  للتدريؤ والبحوث اإلحصــا ي ؛ واتحاد المغرؤ اللرب ؛ ومصــرف التســوياا ا
ــادي  والنقدي   ــا   ل ــــــرق أفريقيا؛ والجماع  االقتصــــ ل ــــــرق أفريقيا والجنوؤ األفريق ؛ ومركا التدريؤ اإلحصــــ

 لوس  أفريقيا؛ واللجن  االقتصادي  للمن ق  األوروبي  اآلسيوي ؛ والراب   األوروبي  للتجارة الحرة 

 
 الوثائق - هاء 

 :وثا ق الملروض  علت اللجن  ف  دورت ا الثاني  والخمسين علت الراب  التال يمكن اال الع علت ال - 8
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents  
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