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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثالثة والخمسون 

    2022آذار/مارس  4آذار/مارس و  2 -شباط/فبراير  28
 مشروع تقرير  

  
 كيونكوان )جمهورية كوريا( ريو: السيد المقرر

  
 تنظيم الدورة   

  
 افتتاح الدورة ومدتها -  ألف 

ــايي واالجتماع    - 1 االعتبار ، وأخذا ف  2022/313و   2022/312عمال بمقرري المجلس االقتصـــــــــ
( الت  تؤثر ف  ترتيبات العمل، والحلول  19-الظروف الســاةدة المتصــلة بجاةحة مرر فيروس كورونا )دوفيد

ــمية خالل يورتها  ــات ر ــــــ ــاةية جلســــــ التكنولوجية واإلجراةية المتاحة ف  الفترة المؤقتة، لم تعقد اللجنة اإلحصــــــ
صــورة افتراةــية مف توفير الترجمة الفورية ع  الثالثة والخمســي و وعقدت اللجنة ثمان  جلســات رير ر ــمية ب 

عماًل بمقرر المجلس    2022آذار/مــارس    4آذار/مــارس وف     2شــــــــــــــبــاط/فبراير  ل     28بعــد ف  الفترة م   
 و2022/313

واةــــــــــةلعأ اللجنة بلعمالها خالل الدورة الثالثة والخمســــــــــي  م  خالل المرا ــــــــــالت والم ــــــــــاورات   - 2
 و2022/312ت ف   طار  جراء الموافقة الصامتة عمال بمقرر المجلس الر مية، ونظرت ف  المقترحا رير
 

 الحضور -  باء 
ــية ممثلو الدول  - 3 ــورة افتراةـ ــي  الت  عقدت بصـ ــمية للدورة الثالثة والخمسـ ــات رير الر ـ ــر الجلسـ حضـ
األعضاء ف  اللجنةو وحضر الجلسات أيضا مراقبون ع  يول أخرى أعضاء ف  األمم المتحدة وع   24 الــــــــ 

يول رير أعضـــــــاء، وممثلون ع  مؤ ـــــــســـــــات منظومة األمم المتحدة، ومراقبون ع  منظمات ح ومية يولية 
 ومنظمات رير ح ومية ومنظمات أخرىو
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 انتخاب أعضاء المكتب -  جيم 
انتخبأ اللجنة أعضــــــــاء الم تة التالية أ ــــــــماإطم بالتاكية ف   طار  جراء الموافقة الصــــــــامتة عمال  - 4

 :2022/312بمقرر المجلس 

 :الرةيسة

 رابرييال فوكوفيتش )طنغاريا( 

 :نواب الرةيسة

 خوان يانيال أوفييدو أرانغو )دولومبيا( 

  يمون أولريش ) ويسرا( -جورج  

 عثمان أليمام   نكوه ) يراليون( 

 :المقرر

 ريو كيونكوان )جمهورية كوريا( 
 

 جدول األعمال وتنظيم األعمال -  دال 
، ف   طـار E/CN.3/2022/1أقرت اللجنـة جـدول أعمـالهـا المؤقـأ، بصــــــــــــــيغتـ  الوارية ف  الوثيقـة   - 5

 و وف  ما يل  جدول األعمال:2022/312 جراء الموافقة الصامتة عمال بمقرر المجلس 

 انتخاب أعضاء الم تةو - 1 

 مال ومساةل تنظيمية أخرىو قرار جدول األع - 2 

 بنوي للمناق ة واتخاذ القرار: - 3 

 ؛2030البيانات والمؤشرات المتعلقة بخةة التنمية المستدامة لعام  )أ(  

 اإلشراف عل  البيانات؛ )ب(  

 أ الية عمل اللجنة اإلحصاةية؛ )ج(  

 تةوير اإلحصاءات اإلقليمية؛ )ي(  

 تعدايات الس ان والمساد ؛ )ه(  

 التسجيل المدن  واإلحصاءات الحيوية وإحصاءات انعدام الجنسية؛ )و(  

  حصاءات المستوطنات الب رية؛ )ز(  

 اإلحصاءات الجنسانية؛ )ح(  

 اإلحصاءات الصحية؛ )ط(  

  حصاءات الجريمة والعدالة الجناةية؛ )ي(  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/1
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  حصاءات التعليم؛ )ك(  

 االقتصايية؛ -المحا بة البيئية  )ل(  

  حصاءات تغير المناخ؛ )م(  

 الحسابات القومية؛ )ن(  

 تقرير شب ة اإلحصاةيي  االقتصاييي ؛ )س(  

  حصاءات األعمال والتجارة؛ )ع(  

  حصاءات تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت؛ )ف(  

 برنامج المقارنات الدولية؛ )ص(  

 اإلحصاءات الاراعية والريفية؛ )ق(  

 اي رير الر م ؛ حصاءات االقتص )ر(  

 البيانات الضخمة؛ )ش(  

 التصنيفات اإلحصاةية الدولية؛ )ت(  

 البيانات المفتوحة؛ )ث(  

 تكامل المعلومات اإلحصاةية والجغرافية الم انية؛ )خ(  

  حصاءات الحوكمة والسالم واألم و )ذ(  

 بنوي للعلم: - 4 

 فة حسة الس ؛اإلحصاءات المتعلقة بال يخوخة والبيانات المصن  )أ(  

  حصاءات اإلعاقة؛ )ب(  

  حصاءات الةاقة؛ )ج(  

 اإلحصاءات الصناعية؛ )ي(  

  جالت األعمال التجارية؛ )ه(  

  حصاءات الخدمات؛ )و(  

  حصاءات األ عار؛ )ز(  

 تنسيق البرامج اإلحصاةية؛ )ح(  

ــامــــــة   )ط(   العــــ الجمعيــــــة  مقررات  ــابعــــــة  واالجتمــــــاع  متــــ ــايي  االقتصـــــــــــــــــ والمجلس 
 بالسيا اتو المتعلقة

 المساةل البرنامجية )شعبة اإلحصاءات(و - 5 
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 جدول األعمال المؤقأ للدورة الرابعة والخمسي  للجنة ومواعيد انعقايطاو - 6 

 تقرير اللجنة ع  أعمال يورتها الثالثة والخمسي و - 7 

(،  E/CN.3/2022/L.1/Rev.1للدورة )وأقرت اللجنة أيضا برنامج العمل والجدول الامن  المؤقتي    - 6
 و2022/312وذلك ف   طار  جراء الموافقة الصامتة عمال بمقرر المجلس 

ــامتة عماًل بمقرر المجلس   - 7 ــًا قرارًا ف   طار  جراء الموافقة الصــــــ ،  2022/312واتخذت اللجنة أيضــــــ
في  المنظمات الح ومية الدولية التالية  ل  الم ـاركة بصـفة مراقة ف  يورتها الثالثة والخمسـي : المعهد يعأ 

العرب  للتدرية والبحوث اإلحصــاةية؛ واتحاي المغرب العرب ؛ ومصــرف التســويات الدولية؛ والســوق الم ــتركة 
ــرق أفري  ــاة  ل ــــ ــرق أفريقيا والجنوب األفريق ؛ ومركا التدرية اإلحصــــ ــايية والنقدية ل ــــ قيا؛ والجماعة االقتصــــ

لو ـــــي أفريقيا؛ واللجنة االقتصـــــايية للمنةقة األوروبية ال ـــــيوية؛ والرابةة األوروبية للتجارة الحرة؛ والمر ـــــد 
 االقتصايي واإلحصاة  ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرىو

 
 الوثائق - هاء 

ورتها الثالثة والخمسي  عل  الرابي التال :  يم   االطالع عل  الوثاةق المعروةة عل  اللجنة ف  ي - 8
https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/documentsو 
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