Virtual consultative working group meeting of the ESCWA statistical Committee
on preparation for the 52nd session of the Statistical Committee
Thursday 18 February 2021, 10:00 – 12:00 Beirut time
Agenda items for Discussion and decision

Agenda item 3(a)
Data and indicators for the 2030 Agenda for
Sustainable Development
Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable
Development Goal Indicators
English
E/CN.3/2021/2
Report of the Secretary-General on work for the review of progress
towards the Sustainable Development Goals
English

 أ3 البند
؛2030 البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام
تقرير فريق الخبراء المشـــــترك بين الوكاالت المعني بمؤشـــــرات التنمية المســـــتدامة
Arabic
قرير األمين العـام عن العمـل المتعلق باستعراض التقـدم المحزر نحو تحقيق أهـداف
التنمية المستدامة
Arabic

E/CN.3/2021/3
Report of the High-level Group for Partnership, Coordination and
Capacity-Building for Statistics for the 2030 Agenda for Sustainable
Development
English

تقرير الفريق الرفيع المســــــتوى للشــــــراكة والتنســــــيق وبناء القدرات في مجال
2030 االحصــــــاءات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام
Arabic

E/CN.3/2021/4

Agenda item 3(b)
Coordination of statistical programmes
Report of the Committee of the Chief Statisticians of the United
Nations System on coordination within the United Nations statistical
system
English

 ب3 البند
تنسيق البرامج اإلحصائية
تقرير لجنة كبار إحصائيي منظومة االمم المتحدة عن التنسيق داخل النظام المتحدة
للعلم
Arabic

E/CN.3/2021/5
Report of the Committee for the Coordination of Statistical
Activities
English

تقرير لجنة تنسيق األنشطة االحصائية
Arabic

E/CN.3/2021/6

Agenda item 3(c)
Economic statistics
Report of the Friends of the Chair Group on Economic Statistics
English

 ج3 البند
االحصاءات االقتصادية
تقرير فريق أصدقاء الرئيس المعني باإلحصاءات االقتصادية
Arabic

E/CN.3/2021/7

Agenda item 3(d)
National accounts
Report of the Intersecretariat Working Group on National Accounts
English

 د3البند
الحسابات القومية
تقرير الفريق العـــــامـــــل المشــــــــــــترك بين األمانات المعني بالحسابـات القوميـــــة
Arabic

E/CN.3/2021/8

Agenda item 3(e)
Business and trade statistics
Report of the Committee of Experts on Business and Trade Statistics
English

 ه3البند
إحصاءات األعمال والتجارة
تقرير لجنة الخبراء المعنية ألعمال والتجارة
Arabic

E/CN.3/2021/9

Agenda item 3(f)
Environmental-economic accounting
Report of the Committee of Experts on Environmental-Economic
Accounting
English

 و3 البند
 االقتصادية- المحاسبة البيئية
 االقتصادية- تقرير لجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئية
Arabic

E/CN.3/2021/10

Agenda item 3(g)
Migration statistics
Report of the Secretary-General on migration statistics
English

 ز3 البند
إحصاءات الهجرة
تقرير األلمين العام عن إحصاءات الهجرة
Arabic

E/CN.3/2021/11

Agenda item 3(h)
Regional statistical development
Report of the Economic and Social Commission for Western Asia
(ESCWA) on regional cooperation for development of official
statistics
English

 ح3 البند
التنمية اإلحصائية االقليمية
تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آســــيا عن التعاون االقليمي من أجل تطوير
اإلحصاءات الرسمية
Arabic

E/CN.3/2021/12

Agenda item 3(i)
Management and modernization of statistical
systems
Report of the Secretary-General on management and modernization
of statistical systems
English

 ط3 البند
إدارة النظم اإلحصائية وتحديثها
تقرير االمين العام عن إدارة النظم اإلحصائية وتحديثها
Arabic

E/CN.3/2021/13

Agenda item 3(j)
Big data
Report of the Global Working Group on Big Data for Official
Statistics
English

 ي3 البند
البيانات الضخمة
تقرير الفريق العامل العالمي المعني باســـتخدام البيانات الضـــخمة ألغراض
اإلحصاءات الرسمية
Arabic

E/CN.3/2021/14

Agenda item 3(k)
International statistical classifications
Report of the Expert Group on International Statistical
Classifications
English

 ك3 البند
التصنيفات اإلحصائية الدولية
تقرير فريق الخبراء المعني بالتصنيفات اإلحصائية الدولية
Arabic

E/CN.3/2021/15

Agenda item 3(l)
Household surveys
Report of the Inter-Secretariat Working Group on Household
Surveys
English

 ل3 البند
استقصاءات األسر المعيشية
تقرير الفريق العامل المشــــــتر بان األمانات المعني باستقصاءات األسر المعيشية
Arabic

E/CN.3/2021/16

Agenda item 3(m)
Data and metadata presentation and dissemination

 م3 البند
عرض البيانات والبيانات الوصفية ونشرها

Report of the Secretary-General on data and metadata presentation
and dissemination

تقرير األمين العام عن عرض البيانات والبيانات الوصفية ونشرها

English
E/CN.3/2021/17

Arabic

