
 E/CN.3/2022/L.2  األمــم المتحـدة  

  

 

 واالجتماعي المجلس االقتصادي  
 

Distr.: Limited 

2 December 2021 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

131221    081221    21-17839 (A) 

*2117839*  

 اللجنة اإلحصائية

 الدورة الثالثة والخمسون 

 2022آذار/مارس  4- 1

 * من جدول األعمال المؤقت  6البند 

جددو  اععمدا  المتقدل للددورة الةاوادة والخمسددددددددد   للجندة  
 ومواع د اناقادها 

   
 للدورة الةاواة والخمس   للجنة ووثائقها مشةوع جدو  اععما  المتقل   

  
 مذك ِّةة م  اعمانة الاامة  

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

(E/CN.3/2022/40  وقـد ي ـدل وــــــــــــــ  ـيا بنـنا  الن ع    البـند .)جـدول األعمـال المؤقـتع مر معاعـاة من    6
 القعارا  الت  اتخذتها اللجنة اإلحصائية خالل  ورتها الحالية.

  

 

 * E/CN.3/2022/1. 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/40
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/1
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 مشةوع جدو  اععما  المتقل للدورة الةاواة والخمس   للجنة ووثائقها    
 ا تخاب بعضا  المكتب. - 1

  قعار جدول األعمال ومسائ  تن يمية بخعى. - 2

 الوثائق 

 ؤقت والاعوحجدول األعمال الم 

 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  الالجئين؛ )ب( 

 الوثائق  

 والماع ين  اخليًا وال ديم  الجنسيةتقعيع  عيق الخبعا  الم ن  بإحصا ا  الالجئين   

  حصا ا  ال م  وال مالة؛ )ج( 

 الوثائق  

 تقعيع من مة ال م  الدولية  

 استقصا ا  األسع المعياية. ) ( 

 الوثائق  

 تقعيع ال عيق ال ام  الماتعك  ين األما ا  الم ن  باستقصا ا  األسع المعياية  

 اإلحصا ا  االقتصا ية: - 4

 الحسابا  الق مية؛ )ب( 

 الوثائق  

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

  حصا ا  األعمال والتجارة؛ )ب( 

 الوثائق  

 تقعيع لجنة الخبعا  الم نية بإحصا ا  األعمال والتجارة  
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 اإلحصا ا  المالية؛ )ج( 

 الوثائق  

 الدول تقعيع صندوق النقد   

  ع ام  المقار ا  الدولية؛  ) ( 

 الوثائق  

 تقعيع البنك الدول   

  حصا ا  ال لم والتكن ل جيا واال تكار؛ )ه( 

 الوثائق  

التقعيع الماـــتعك الصـــا ر عن م هد اإلحصـــا  التابر لمن مة األمم المتحدة للتعمية وال لم   
اب ـة لمن مـة الت ـاون والتنميـة    الميـدان والثقـا ـة ومـديعيـة ال لم والتكن ل جيـا واال تكـار التـ 

 االقتصا ي

 اإلحصا ا  االقتصا ية القصيعة األج . )و( 

 الوثائق  

 تقعيع وبكة اإلحصائيين االقتصا يين  

  حصا ا  الم ار  الطبيعية والبيئة: - 5

 اإلحصا ا  البيئية؛ )ب( 

 الوثائق  

 تقعيع األمين ال ام  

 قتصا ية.اال -المحاسبة البيئية  )ب( 

 الوثائق  

 االقتصا ية -تقعيع لجنة الخبعا  الم نية بالمحاسبة البيئية   

 األ اطة غيع المصن ة حسب المجال: - 6

 تنسيق البعام  اإلحصائية؛ )ب( 

 الوثائق  

 تقعيع لجنة تنسيق األ اطة اإلحصائية  

 من  مة األمم المتحدة تقعيع لجنة كبار  حصائي   

 الم اييع الم ت حة الماتعكة لتبا ل البيا ا  والبيا ا  ال صفية وتقاسمها؛ )ب( 

 الوثائق  
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 تقعيع الجها  العاعية لتبا ل البيا ا  اإلحصائية والبيا ا  ال صفية اإلحصائية  

 تنمية القدرا  اإلحصائية؛ )ج( 

 الوثائق  

 تقعيع األمين ال ام  

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

 الوثائق  

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

تقعيع ال عيق العفير المســـــــت ى للاـــــــعانة والتنســـــــيق ومنا  القدرا     مجال اإلحصـــــــا ا     
 2030امة ل ام لعصد خطة التنمية المستد

تقعيع األمين ال ــام عن ال مــ  المت لق بــاســــــــــــــت عات التقــدم المحع   ح  تحقيق بهــداف   
 التنمية المستدامة

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

 الوثائق  

 تقعيع األمين ال ام  

 األطع ال طنية لضمان الج  ة؛ )و( 

 الوثائق  

 تقعيع  عيق الخبعا  الم ن  باألطع ال طنية لضمان الج  ة  

 تكام  الم ل ما  اإلحصائية والجغعافية المكا ية؛ ) ( 

 الوثائق  

 تقعيع  عيق الخبعا  الم ن   تكام  الم ل ما  اإلحصائية والجغعافية المكا ية   

 البيا ا  الضخمة؛ )ح( 

 الوثائق  

 الم نية بالبيا ا  الضخمة وعل م البيا ا  ألغعات اإلحصا ا  العسمية  تقعيع لجنة الخبعا    

 التنمية اإلحصائية اإلقليمية؛ )ط( 

 الوثائق  

 تقعيع اللجنة االقتصا ية أل عيقيا  
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   ارة الن م اإلحصائية وتحديثها؛ )ي( 

 الوثائق  

 تقعيع األمين ال ام  

 اإلوعاف عل  البيا ا . )ك( 

 الوثائق  

 تقعيع ال عيق ال ام  الم ن  باإلوعاف عل  البيا ا   

 المسائ  البع امجية )وعبة اإلحصا ا (. - 7

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

 الوثائق 

 ةمذكعة من األما ة ال امة تتضمن ماعوب جدول األعمال المؤقت للدورة الخامسة والخمسين للجن  

 مذكعة من األما ة ال امة باأن ماعوب  ع ام  عم  اللجنة المت د  السن ا  

 تقعيع اللجنة عن بعمال  ورتها العاب ة والخمسين. - 9
 


