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 اللجنة اإلحصائية
 السابعة واألربعونالدورة 

 ٢٠١٦آذار/مارس  ١١-8
 من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

    إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
 جدول األعمال املؤقت والشروح  

  
 انتخاب أعضاء املكتب. - ١

 ل األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.إقرار جدو - ٢

 بنود للمناقشة واختاذ القرار: - ٣

 ؛٢٠٣٠البيانات واملؤشرات املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام  )أ( 
 خطة التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسية؛ )ب( 
 استخدام البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية؛ )ج( 
 احلسابات القومية؛ )د( 
 االقتصادية؛ -احملاسبة البيئية  (ـ)ه 
 برنامج املقارنات الدولية؛ )و( 
 التصنيفات اإلحصائية الدولية؛ )ز( 
 اإلحصاءات الصناعية؛ )ح( 
 ت؛إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاال )ط( 
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 إحصاءات الالجئني؛ )ي( 
 تغري املناخ؛ إحصاءات )ك( 
 احلوكمة؛ إحصاءات )ل( 
 اإلحصائية اإلقليمية يف غرب آسيا. التنمية )م( 

 بنود للعلم: - ٤

 لإلحصاءات؛اليوم العاملي  )أ( 
 اإلحصاءات الدميغرافية؛ )ب( 
 اإلحصاءات اجلنسانية؛ )ج( 
 استقصاءات األسر املعيشية؛ )د( 
 إحصاءات اإلعاقة؛ (ـ)ه 
 إحصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية؛ )و( 
 تنسيق الربامج اإلحصائية؛ )ز( 
 بناء القدرات اإلحصائية؛ )ح( 
 اإلحصاءات البيئية؛ )ط(  
 اإلحصاءات الثقافية؛ ()ي 
 إحصاءات األسعار؛ )ك( 
 إحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية؛ )ل( 
 تكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية؛ )م( 
ــة    )ن(  ــة العامـ ــررات اجلمعيـ ــة مقـ ــة    متابعـ ــاعي املتعلقـ ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ واجمللـ

 بالسياسات.
 )شعبة اإلحصاءات(. املسائل الربناجمية - ٥

 جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني للجنة ومواعيد انعقادها. - ٦

 تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا السابعة واألربعني. - ٧
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 الشروح  
 انتخاب أعضاء املكتب - ١ 

من النظام الداخلي للجـان الفنيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي       ١٥وفقا للمادة  
مارسات السابقة  تنتخب اللجنـة اإلحصـائية مـن بـني أثلـي أعضـائسا  يف مسـتسل اجللسـة         وامل

 األوىل من دورهتا العادية  مكتبا مؤلفا من رئيس وثالثة نواب للرئيس ومقرر.
وتستمر والية أعضاء املكتب سنتني إن أمكن. ويتم ذلك عن طريـق انتخـاب أعضـاء     

تخـاب األعضـاء الـ ين يظلـون أـثلني لبلـدالم يف اللجنـة        املكتب لفترة سنة واحـدة    يعـاد ان  
خــالل الــدورة التاليــة. ويأنتخــب أعضــاء املكتــب علــى أســاس مبــدأ التوزيــ  اجلغــرايف العــادل    

 حيث يأنتخب يف املكتب عضو عن كل منطقة أثلة يف اللجنة.
 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى - ٢ 
األعمال املؤقت والوثائق املتعلقة هبـا يف دورهتـا السادسـة    اقترحت اللجنة بنود جدول  

. ٢٠١٥/٢١٦(  واعتمدها اجمللـس يف مقـرر    ٢٠١٥آذار/مارس  ٦-٣واألربعني )نيويورك  
ــامج العمــل        ــة أيضــا برن ــى اللجن ــيريات. ومعــروض عل ــ  بعــ. التغ ــة بعدئ ــب اللجن ــر مكت وأق

دعوة إىل إقرار جدول األعمـال وبرنـامج   واجلدول الزمين املؤقتان املقترحان للدورة. واللجنة م
 العمل واجلدول الزمين املؤقتني لدورهتا السابعة واألربعني.

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2016/1جدول األعمال املؤقت والشروح )

 (E/CN.3/2016/L.1الزمين املؤقتني )م كرة من األمانة العامة عن برنامج عمل الدورة وجدوهلا 
 
 بنود للمناقشة واختاذ القرار - ٣ 

 ٢٠٣٠واملؤشرات املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام  البيانات )أ( 
علــى اللجنــة تقريــر فريــق اتــرباء املشــترك بــني الوكــاالت املعــين   كون معروضــا ســي 

مبؤشــرات أهــدات التنميــة املســتدامة املتعلــق بوضــ  إطــار مؤشــرات عامليــة لر ــد األهــدات  
. ويصـ  الفريـق يف هـ ا التقريـر     ٢٠٣٠والغايات الـواردة يف خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام      

  ويسـل  فيـه   ٤٦/١٠١قرر اللجنـة اإلحصـائية   األنشطة اليت اضطل  هبا من  إنشائه عمال مب
الضــوء علــى النتــائج الــيت أســفر عنــسا اجتماعــا  األوالن وعمليــة إعــداد املؤشــرات العامليــة.  
ويتضمن التقرير اقتراحا باملؤشرات العاملية أعـد  الفريـق  يشـمل مؤشـرات  ـددة بالكامـل       

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/1
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/L.1
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املنسجي. وستقدم أيضـا خطـة    ومؤشرات حتتاج أن تصقل  بعد املزيد من املناقشة والتطوير
 اللجنة. باجملموعة األخرية من املؤشرات يف وثيقة معلومات أساسية تقدم إىل تتعلقعمل 

ومن النقاط اليت ستأعرض لتناقشسا اللجنة ما يلي: )أ( إطار مؤشرات عاملية لر د  
ــة  ٢٠٣٠ لعــامأهــدات وغايــات خطــة التنميــة املســتدامة      يقــدم ليعتمــد  اجمللــس واجلمعي

العامة  كل حسب الوالية املنوطة به؛ )ب( خطة عمل مقترحة ملوا لة تطـوير املؤشـرات   
ــار        ــ  إط ــسجي؛ )ج( خطــ  العمــل املقترحــة لتنفي ــب الصــقل و/أو التطــوير املن ــيت تتطل ال

 املؤشرات العاملية؛ )د( برنامج عمل الفريق للسنة التالية.
أيضا التقرير األول للفريق الرفي  املستوى للشراكة  اللجنةا على وسيكون معروض 

. ويسل  الفريق الضوء يف تقريـر   ٢٠١٥والتنسيق وبناء القدرات لر د فترة ما بعد عام 
ــ ين أ      ــني الل ــرونيني األول ــه اإللكت ــائج اجتماعي ــى نت ــد يف    عل ــن بع ــداول ع ــة الت ــا بتقني جري

  ويـــورد فيـــه  ٢٠١٥ين الثـــاو/نوفمرب تشـــر ١١ويف  ٢٠١٥تشـــرين األول/أكتـــوبر   ٧
تفا ــيل عــن األعمــال التحضــريية اجلاريــة لعقــد اجتماعــه الفعلــي األول  املقــرر عقــد  يف  

. وسـتكون اللجنـة مـدعوة إىل مناقشـة التنقيحـات املـراد       ٢٠١٦بداية كـانون الثاو/ينـاير   
ظـيم منتـدى   إدخاهلا على اختصا ات الفريق  وإىل مناقشـة مـ كرة مفاهيميـة مقترحـة لتن    

 بشأن البيانات العاملية  وبرنامج عمل الفريق للسنة التالية. ٢٠١٦يف عام 
 الوثائق  

م كرة من األمني العام حييل هبا تقرير فريق اترباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات 
 (  E/CN.3/2016/2أهدات التنمية املستدامة )

من األمني العـام حييـل هبـا تقريـر الفريـق الرفيـ  املسـتوى للشـراكة والتنسـيق وبنـاء            م كرة
 (E/CN.3/2016/3) ٢٠١٥القدرات لر د فترة ما بعد عام 

 
 يف جمال اإلحصاءات الرمسية التحولخطة  )ب( 

سيكون معروضا على اللجنة تقرير األمني العام عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـ  خطـة       
التحول يف جمال اإلحصـاءات الرمسيـة واألنشـطة ذات الصـلة. ويركـز التقريـر علـى تنظـيم         
املؤمترات اإلقليمية وفقا لنتـائج املـؤمتر العـاملي بشـأن خطـة التحـول الـ ي عقـد يف كـانون          

يسات اليت قدمتسا اللجنـة يف دورهتـا السادسـة واألربعـني. ويـرد      والتوج ٢٠١٥الثاو/يناير 
يف وثيقة للمعلومـات األساسـية النتـائج واالسـتنتاجات الـيت أسـفر عنـسا مـؤمتران إقليميـان          
عأقــدا يف انونــة األخــرية  أحــد ا للــدول األفريقيــة وانخــر للــدول العربيــة  كمــا تتطــر  

 مية تتعلق بتحديث وإدماج اإلحصاءات الرمسية. الوثيقة إىل مبادرات أخرى عاملية وإقلي

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/2
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/3
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ويلتمس األمني العام يف تقرير  التوجيه من اللجنة بشأن الطرائق العملية للنسوض  
إلحصـاءات الرمسيـة علـى املسـتويات القطـري واإلقليمـي والعـاملي        اخبطة التحـول يف جمـال   

التطورات اليت شسدها تنفيـ    بطريقة تعاونية دولية. واللجنة مدعوة إىل إبداء آرائسا بشأن
خطة التحول وتقدمي املشورة بشأن مسار العمل مستقبال هبدت تعزيز إدماج اإلحصاءات 

 الرمسية وحتديثسا وإحداث التحول فيسا.
أيضا على اللجنـة  للعلـم  تقريـر الفريـق الرفيـ  املسـتوى املعـين         معروضاوسيكون  

قتصادية ألوروبـا. وتـورد اللجنـة االقتصـادية     بتحديث اإلحصاءات الرمسية التاب  للجنة اال
ألوروبا يف تقريرها حملة عن النتائج اليت أسفرت عنـسا أنشـطة الفريـق وجمموعاتـه الفرعيـة       

 . ٢٠١٥م  التركيز على العمل املنجز والنواتج اليت حتققت يف عام 
 

 الوثائق  
 (E/CN.3/2016/4عن خطة التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسية ) العامتقرير األمني 

م كرة من األمني العام حييل هبا تقرير الفريق الرفي  املستوى املعين بتحـديث اإلحصـاءات   
 (E/CN.3/2016/5)الرمسية التاب  للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 

 
 استخدام البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية  )ج( 

سيكون معروضا على اللجنة تقرير الفريق العامل العاملي املعين باستخدام البيانات  
ل املعقـود يف  الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية. وقد أ در الفريق  من  اجتماعه األو

  عـــددا مـــن مـــواد الـــدعوة؛ وورقـــات تتعلـــق  ٢٠١٤بـــيجني  يف تشـــرين األول/أكتـــوبر 
 وورقــاتبالشــراكات يف جمــال البيانــات الضــخمة وفــرى احلصــول علــى هــ   البيانــات     

حتديــد النطــا  يف جمــال تصــنيفات البيانــات الضــخمة وســجل املشــاري ؛ وأجــرى دراســة    
ضخمة؛ ونف  مشاري  منوذجية استأخدمت فيسا بيانات يف استقصائية عاملية عن البيانات ال

شــكل  ــور مرســلة مـــن الســواتل وبيانــات مرســلة باهلـــات  احملمــول. وتشــمل قائمـــة         
األولويات وبرنامج العمل على األمد القريب مشاري  منوذجية تتعلـق باسـتخدام البيانـات    

ــة املســتدامة؛ واســتخدام    ــاحليــز ”الضــخمة يف مؤشــرات أهــدات التنمي ي املــأمون ـالتجريب
ألغراض التدريب؛ وبدء تشغيل مستودع البيانات الضـخمة؛ وإحـراز    “للبيانات الضخمة

املزيد من التقدم بشأن مبادئ احلصول على البيانات اململوكـة للقطـاع اتـاى. ويتضـمن     
ــات الضــخمة ألغــراض        ــاو املعــين باســتخدام البيان ــدوع الث ــؤمتر ال ــائج امل ــر أيضــا نت التقري

. واللجنة مدعوة ٢٠١٥ تشرين األول/أكتوبر يف ظيباإلحصاءات الرمسية  املعقود يف أبو 
إىل إبداء آرائسا بشـأن التقـدم احملـرز والتعليـق علـى اتطـ  املتعلقـة بفـرى احلصـول علـى           

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/4
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/5
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ــات الضــخمة يف      ــاء القــدرات واســتخدام البيان ــ لك  وبن ــات والشــراكات املتعلقــة ب البيان
 مؤشرات أهدات التنمية املستدامة.

 
 الوثائق  

العـام حييـل هبـا تقريـر الفريـق العامـل العـاملي املعـين باسـتخدام البيانـات           م كرة من األمـني  
 (E/CN.3/2016/6)الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية 

 
   القوميةاحلسابات  )د( 

املعـين   سيكون معروضا علـى اللجنـة تقريـر الفريـق العامـل املشـترك بـني األمانـات         
باحلسابات القومية. ويقدم الفريـق العامـل يف هـ ا التقريـر معلومـات عـن املسـائل الناشـئة         
عن تنفي  نظام احلسابات القومية  وخبا ة برنامج البحـوث يف نظـام احلسـابات القوميـة      
ــة لتنفيــ  نظــام          ــة للمنشــورات الداعم ــة بوضــ  الصــيغة النسائي وآخــر املســتجدات املتعلق

. ويورد الفريق العامـل أيضـا معلومـات عـن برنـامج عملـه       ٢٠٠8مية لعام احلسابات القو
وبرنامج عمل اللجان اإلقليمية  كما يتناول نطا  تنفي  نظـام احلسـابات القوميـة ومـدى     
االلتزام باجلدول الزمين احملدد لـ لك. واللجنـة مـدعوة إىل إبـداء آرائسـا وتقـدمي توجيساهتـا        

 العامل.بشأن عنا ر برنامج عمل الفريق 
 

 الوثائق  
ــن األمــني   ــاممــ كرة م ــات املعــين       الع ــني األمان ــل املشــترك ب ــق العام ــر الفري ــا تقري ــل هب حيي
 (E/CN.3/2016/7)باحلسابات القومية 

 
 االقتصادية  -احملاسبة البيئية  )هـ( 

االقتصادية.  -اترباء املعنية باحملاسبة البيئية  سيكون معروضا على اللجنة تقرير جلنة 
وتقدم جلنة اترباء يف ه ا التقرير حملة عن التقدم احملرز يف برنامج عمل اللجنة  مـ  التركيـز   

االقتصــادية يف بعــ.  - بشــكل خــاى علــى األنشــطة املتعلقــة بتنفيــ  نظــام احملاســبة البيئيــة  
ــ  املســتكملة    ــدان  واســتراتيجية التنفي ــة  وتطــوير نظــام    البل ــادرات الدولي واســتيعاهبا يف املب

 -االقتصادية يف جمال الزراعة  وإعداد الصيغة النسائية لنظام احملاسبة البيئية  -احملاسبة البيئية 
االقتصادية باعتبار  إطارا هامـا   - يف جمال الطاقة  والترويج لنظام احملاسبة البيئية االقتصادية

ستدامة. واللجنة مدعوة إىل إبداء آرائسـا بشـأن التقـدم احملـرز يف     ملؤشرات أهدات التنمية امل
ــة       ــبة البيئي ــام احملاس ــاد نظ ــة  وخبا ــة إىل اعتم ــال اللجن ــة    -أعم ــال الطاق االقتصــادية يف جم

 االقتصادية. - واستراتيجية التنفي  املستكملة لنظام احملاسبة البيئية
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 الوثائق  
ــة       ــة اتــرباء املعنيــة باحملاســبة البيئي االقتصــادية  -مــ كرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر جلن

(E/CN.3/2016/8) 
 

 برنامج املقارنات الدولية )و( 
سيكون معروضا على اللجنة التقرير النسائي لفريق أ ـدقاء الـرئيس املعـين بتقيـيم جولـة       

مـن برنـامج املقارنـات الدوليـة. ويتضـمن التقريـر نتـائج التقيـيم الـ ي تنـاول نطـا              ٢٠١١عام 
من برنامج املقارنات الدولية واألنشطة الـيت متـت فيسـا والـدروس املستخلصـة       ٢٠١١جولة عام 
لتقرير أيضـا تو ـيات بشـأن أسـاليب تنظـيم اجلـوالت املقبلـة مـن برنـامج املقارنـات           منسا. ويف ا

الدولية مبزيد من الفعالية حىت تكون نتائج الربنامج أكثـر مالءمـة للمسـتخدمني وتكـون أنشـطته      
أكثــر تكــامال مــ  بــرامج عمــل املؤسســات اإلحصــائية اإلقليميــة والوطنيــة. واللجنــة مــدعوة إىل   

و يات الواردة يف التقرير واعتمادها  وإىل حبث تنفيـ  اجلولـة التاليـة مـن برنـامج      التعليق على الت
. ويعـرض علـى اللجنـة أيضـا تقريـر للبنـك الـدوع عـن برنـامج          ٢٠١٧املقارنات الدولية يف عام 

املقارنات الدوليـة. ويعـرض البنـك الـدوع يف تقريـر  باألـاز األنشـطة املؤقتـة لربنـامج املقارنـات           
. ويص  األنشطة املضطل  هبا على الصعيدين ٢٠١١نتساء من جولة عام االيف أعقاب الدولية  

العاملي واإلقليمي هبدت إجراء عمليات حتديث بشأن تعادل القـوة الشـرائية لتحسـني التقـديرات     
املتعلقة بتعادل القوة الشرائية يف السنوات غري املرجعية. ويسل  التقرير الضوء أيضا على أحدث 

لتوعية الراميـة إىل حتسـني اسـتخدام نتـائج برنـامج املقارنـات الدوليـة. ومـن شـأن اتـربة           أنشطة ا
املكتسبة من األنشطة املؤقتة أن تساعد على توفري معلومات يأسترشد هبا يف املسـتقبل يف برنـامج   

 علما بالتقرير.اإلحاطة املقارنات الدولية. واللجنة مدعوة إىل 
 

 الوثائق  
العـام حييـل هبـا التقريـر النـسائي لفريـق أ ـدقاء الـرئيس املعـين بتقيـيم جولـة            م كرة مـن األمـني   

   (E/CN.3/2016/9)من برنامج املقارنات الدولية  ٢٠١١ عام
قارنـات  م كرة من األمني العام حييل هبا تقرير البنك الدوع عن األنشـطة املؤقتـة يف برنـامج امل   

 (E/CN.3/2016/10) الدولية
 

 التصنيفات اإلحصائية الدولية )ز( 
ــين بالتصــنيفات اإلحصــائية          ــق اتــرباء املع ــر فري ــة تقري ــى اللجن ســيكون معروضــا عل

الدولية. ويقدم فريق اترباء يف تقرير  آخر ما استجد من معلومات عـن العمـل املتعلـق بوضـ      
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التصنيفات اإلحصائية الدولية يف خمتل  اجملـاالت وتنفيـ ها  ويصـ  العمـلذ الـ ي اضـطل  بـه        
ــدعوة إىل أن    يف جمــال تنســيق التصــن  ــة م ــة. واللجن يفات وأســرة التصــنيفات اإلحصــائية الدولي

تؤكد من جديد دور فريق اترباء باعتبار  هيئة التنسيق املركزية للعمل املضطل  بـه حاليـا ويف   
املستقبل بشأن التصنيفات الدولية  وأن تقر عملية التنقيح املقررة لتصني  االستسالك الفـردي  

 حسب الغرض.
 

 قالوثائ  
مــ كرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر فريــق اتــرباء املعــين بالتصــنيفات اإلحصــائية الدوليــة  

(E/CN.3/2016/11) 
 

 اإلحصاءات الصناعية   )ح( 
سيكون معروضا على اللجنة تقرير منظمة األمم املتحـدة للتنميـة الصـناعية )اليونيـدو(      

عــن اإلحصــاءات الصــناعية. وتقــدم اليونيــدو يف تقريرهــا هــ ا حملــة عــن الربنــامج احلــاع جلمــ   
البيانــات الــ ي تنفــ   شــعبة اإلحصــاءات التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة يف   

ة  واليونيدو  إضافة إىل معلومات تتعلق بأنشطة بناء القدرات والتدريب املضـطل   األمانة العام
وتبني منظمة اليونيدو أنـه   هبا من أجل تنفي  التو يات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية.

على الرغم من االجتاهات اإلألابية ال تزال هناك فجوة هامة فيما يتعلق بالبيانـات الصـناعية يف   
 من البلدان النامية. فاالفتقار إىل البيانات الصناعية األساسية حيد بشدة من قـدرة مقـرري   كثري

السياســات احلكــوميني وقــادة األعمــال التجاريــة علــى وضــ  سياســات  ــناعية وطنيــة فعالــة.  
وتشدد منظمة اليونيدو بتزايد أ يـة اإلحصـاءات الصـناعية يف سـيا  الر ـد العـاملي ألهـدات        

ستدامة. واللجنة مدعوة للتعليق على التقرير ودعوة البلـدان الناميـة إىل إعطـاء أولويـة     التنمية امل
 - أعلى لإلحصاءات الصناعية  أللا مصدر بيانات أساسي لتجمي  إحصـاءات احملاسـبة البيئيـة   

 االقتصادية ونظام احلسابات القومية وغريها من إحصاءات االقتصاد الكلي.
 

 الوثائق  
ني العام حييل هبا تقرير منظمة األمم املتحدة للتنمية الصـناعية عـن اإلحصـاءات    م كرة من األم

 (E/CN.3/2016/12)الصناعية 
 

   التإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصا )ط( 
ــا        ــاس اســتخدام تكنولوجي ــة بقي ــر الشــراكة املعني ــة تقري ــى اللجن ســيكون معروضــا عل

املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية. وتقدم الشراكة يف تقريرهـا حملـة عامـة عمـا قامـت بـه       
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يف انونــة األخــرية مــن أعمــال  مبــا يف ذلــك التنقيحــات الــيت أدخلتــسا علــى القائمــة األساســية   
ــا ا  ــرات تكنولوجي ــاس االعتبــارات      ملؤش ــق بقي ــد املتعل ــات واالتصــاالت  والعمــل اجلدي ملعلوم

ــاس       ــات واالتصــاالت والتقــدم احملــرز يف العمــل ذي الصــلة بقي ــا املعلوم اجلنســانية وتكنولوجي
املبادالت التجارية الدولية يف خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت واتـدمات املعتمـدة    

االت  والنفايـــات اإللكترونيـــة  واســـتخدام تكنولوجيـــا علـــى تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــ
ــا املعلومــات واالتصــاالت الالزمــة     ــيم  ومؤشــرات تكنولوجي املعلومــات واالتصــاالت يف التعل

. ويـربز التقريـر التحـديات الـيت تواجـه      ٢٠٣٠لر د التقدم احملرز حنو تنفي  خطة التنمية لعـام  
تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت  ويبحـث      املكاتب اإلحصائية الوطنية يف إنتاج إحصاءات

يف مصادر جديدة للبيانات من قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت مـن شـألا أن حتسـن     
ــات       ــة البيان ــسا  ويعســو  جمموعــة مــن التو ــيات لتحســني نوعي ــات وحســن توقيت ــوافر البيان ت

ات تكنولوجيـا املعلومـات   وتوافرها. واللجنة مدعوة الستعراض التقـدم احملـرز يف جمـال إحصـاء    
واالتصــاالت والتعليــق عليــه؛ وللموافقــة علــى القائمــة األساســية املنقحــة ملؤشــرات تكنولوجيــا 
املعلومــات واالتصــاالت؛ واســتعراض التو ــيات املقترحــة لتحســني إحصــاءات تكنولوجيــا        

بـداء  املعلومات واالتصاالت من حيـث نوعيتـسا وتوافرهـا  واملوافقـة علـى تلـك التو ـيات؛ وإ       
ــار قيــاس اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات      التأييــد ملوا ــلة الشــراكة عملــسا  مبــا يف ذلــك اعتب

 .٢٠٣٠واالتصاالت أداة تدعم التقدم حنو تنفي  خطة التنمية لعام 
 

 الوثائق  
م كرة من األمني العام حييل هبا تقرير الشراكة املعنيـة بقيـاس اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات      

 (E/CN.3/2016/13)غراض التنمية واالتصال أل
 

 إحصاءات الالجئني )ي( 
سيكون معروضا علـى اللجنـة التقريـر املشـترك للسيئـة النروأليـة لإلحصـاءات واملعسـد          

لشـؤون  التركي لإلحصـاءات واملكتـب اإلحصـائي لالحتـاد األوروف ومفوضـية األمـم املتحـدة        
إىل  ٧د يف أنطاليـا  تركيـا  مـن    الالجئني عـن املـؤمتر الـدوع إلحصـاءات الالجـئني  الـ ي عأقـ       

ال ي نظمته اهليئات امل كورة أعـال    -. وقد حبث ه ا املؤمتر ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  9
ــة للتجــارة احلــرة      ــاب  للرابطــة األوروبي ــب اإلحصــائي الت ــام  أفضــل الســبل    -واملكت بوجــه ع

ي قدما بالعمل املضطل  بـه بشـأن وضـ  مبـادئ لإلحصـاءات الرمسيـة املتعلقـة بـالالجئني         للمض
ودليل لإلحصـاءات الرمسيـة املتعلقـة بـالالجئني. وحصـل االتفـا  يف املـؤمتر علـى أ يـة حتسـني           
فسـم أوسـ  لتجمعــات الالجـئني وطــاليب اللجـوء وتـدفقاهتم  عــن طريـق إقامــة نظـم معلومــات        
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ــة أكثــر كفــاءة تســتفيد   ــة املعني ــسا الوكــاالت احلكومي ــسا يف  من اإلحصــاءات   كمــا يأســتفاد من
الرمسيــة. وكــان اهلــدت مــن املــؤمتر تســلي  الضــوء علــى أ يــة اإلحصــاءات املتعلقــة بــالالجئني 
وطاليب اللجوء  كمـا تنـاول املـؤمتر اإلحصـاءات املتعلقـة باملشـردين داخليـا. وللقيـام مبـا يـتعني           

الكفـاءة الالزمـة  يقتـرح التقريـر أن تقـوم اللجنـة بانشـاء جلنـة تتـأل           القيام به يف ه ا الصدد ب
من خرباء من املعاهـد اإلحصـائية الوطنيـة واملنظمـات الدوليـة. وسـيكون معروضـا أيضـا علـى          

 اللجنة مشروع خطاطة عامة وخريطة طريق إلعداد دليل إلحصاءات الالجئني.
 

 الوثائق  
قرير املشترك للسيئة النروأليـة لإلحصـاءات واملعسـد التركـي     م كرة من األمني العام حييل هبا الت

لإلحصاءات واملكتب اإلحصائي لالحتاد األوروف ومفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني      
 (E/CN.3/2016/14)عن التقدم احملرز يف العمل املتعلق باحصاءات الالجئني واملشردين داخليا 

 
 إحصاءات تغري املناخ  )ك( 

ســيكون معروضــا علــى اللجنــة تقريــر األمــني العــام عــن إحصــاءات تغــري املنــاخ الــ ي  
أعدته شـعبة اإلحصـاءات بالتعـاون مـ  اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا. ويتضـمن التقريـر مناقشـة           

وجدواها. ويسـتند التقريـر    إلحصاءات تغري املناخ  مسلطا الضوء على أ ية ه   اإلحصاءات
إىل استعراض الربامج املتعلقة بتغري املنـاخ الـ ي قامـت بـه اللجنـة يف دورهتـا األربعـني  يف عـام         

  وعلــى مــؤمترين ســابقني نظمتــسما الشــعبة بشــأن تغــري املنــاخ واإلحصــاءات الرمسيــة.   ٢٠٠9
مجيـ  أحنـاء العـام  مـ      ويقدم التقرير بيانا للعرض والطلب يف جمـال إحصـاءات تغـري املنـاخ يف     

التركيز بشكل خاى على الصعوبات اليت تواجـه البلـدان الناميـة يف هـ ا الصـدد. ويف التقريـر       
أيضا حملة موجزة عمـا قامـت بـه الشـعبة مـن عمـل بشـأن إحصـاءات تغـري املنـاخ  مبـا يف ذلـك             

لرئيسـية الثالثـة   التوجيه املنسجي واملسـاعدة التقنيـة والتـدريب  يف سـيا  اجملـاالت اإلحصـائية ا      
ذات الصلة بتغري املنـاخ  وهـي اإلحصـاءات البيئيـة واملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة واحلسـابات         

االقتصادية. ويتضمن التقرير أيضـا حملـة عمـا أحرزتـه اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا مـن          - البيئية
 تقدم يف العمل املتعلق باحصاءات ومؤشرات تغري املناخ.

ــيكون معروضــا    ــا مــؤمتر         وس ــيت اضــطل  هب ــن األنشــطة ال ــر ع ــة أيضــا تقري علــى اللجن
اإلحصائيني األوروبيني بشأن اإلحصاءات املتعلقة بتغري املناخ وتولت تنسيقسا الشعبة اإلحصائية 
التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا  باعتبار هـ ا التقريـر ورقـة معلومـات أساسـية. وتتضـمن ورقـة        

باألعمـال الـيت قـام هبـا املـؤمتر فيمـا يتعلـق باإلحصـاءات املتعلقـة بـتغري           املعلومات األساسـية بيانـا   
تقدمي التو يات األوىل بشـأن هـ   اإلحصـاءات إىل املكاتـب      ٢٠١١املناخ  ونتج عنسا يف عام 
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اإلحصائية الوطنية. وتتضمن ورقة املعلومات األساسية أيضا اتطوط العريضـة للعمـل املسـتقبلي    
 والدوع.   التو يات على الصعيدين الوطينفيما يتعلق بدعم تنفي

 
 واللجنة مدعوة إىل إبداء آرائسا بشأن ه ا التقرير ومناقشة سبل موا لة العمل. 

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2016/15تقرير األمني العام عن إحصاءات تغري املناخ )
 

 احلوكمة  إحصاءات  (ل) 
سيكون معروضا على اللجنة تقرير كابو فريدي عـن األنشـطة احلاليـة واملقـررة لفريـق       

برايـــا املعـــين باحصـــائيات احلوكمـــة. ويقـــدم فريـــق برايـــا يف تقريـــر  نتـــائج اجتماعاتـــه الـــيت    
ــا مــن   يف عقــدها ــه  ١9إىل  ١٧براي ــرة   ٢٠١٥حزيران/يوني ــق للفت ــك خريطــة طري   مبــا يف ذل
راءات ذات األولويــة مـــن أجــل إعــداد دليـــل إلحصــاءات احلوكمـــة     واإلجــ  ٢٠٢٠-٢٠١٦

للمكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة يتنــاول املفــاهيم ومنسجيــة القيــاس ونشــر إحصــاءات احلوكمــة.  
ــا يف       ــق براي ــة الــيت حــددها فري ــداء آرائســا بشــأن اجملــاالت ذات األولوي ــة مــدعوة إىل إب واللجن

إلعـداد دليـل    ٢٠٢٠-٢٠١٦تريطة طريقه للفترة تقرير . ويلتمس الفريق أيضا إقرار اللجنة 
 إلحصاءات احلوكمة للمكاتب اإلحصائية الوطنية.

 
 الوثائق  

مــــ كرة مــــن األمــــني العــــام حييــــل هبــــا تقريــــر فريــــق برايــــا املعــــين باحصــــاءات احلوكمــــة  
(E/CN.3/2016/16) 

 
 اإلحصائية اإلقليمية يف غرب آسياالتنمية  )م( 

ســيكون معروضــا علــى اللجنــة التقريــر الــ ي أعدتــه اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة    
لغرف آسيا )اإلسكوا(  مبسا ات من املركز اإلحصائي جمللـس التعـاون لـدول اتلـيج العربيـة       

لسـنوات اتمـس املاضـية؛    عن اإلجنازات الرئيسية يف جمال التنمية اإلحصائية يف املنطقة خالل ا
والتحديات والفرى النامجة عن إنشاء املركز اإلحصائي جمللس التعاون لـدول اتلـيج العربيـة؛    

ــرة      ــة اإلحصــائية يف فت ــتراتيجي للتنمي ــه االس ــا  بوجــه   ٢٠٢٠-٢٠١٦والتوج ــه االنتب . ويوج
ــدرات اإلحصــائي      ــي: )أ( تطــوير الق ــا يل ــر إىل م ــدول  خــاى يف التقري ــة يف ال ــة؛ ة الوطني العربي

ــة؛     )ب( تنفيــ  أفضــل املمارســات واألســاليب والتقنيــات الرائــدة يف جمــال اإلحصــاءات الرمسي
توفري البيانات الشاملة واملتسقة عن الدول العربيـة  مـ  قيـام املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة        )ج(
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صـائية يف  بدور النقاط املرجعية اإلقليمية؛ )د( التنسيق وإقامة الشراكات من أجـل التنميـة اإلح  
املنطقة العربية. ومن األولويات املواضـيعية الـيت أبرزهـا التقريـر التسـجيل املـدو واإلحصـاءات        
ــائية          ــراض اإلحصـ ــة ل غـ ــال التجاريـ ــجالت األعمـ ــاد  وسـ ــدد األبعـ ــر املتعـ ــة  والفقـ احليويـ
ــة يف اتــدمات  وإحصــاءات      ــادالت التجاري ــة باملب ــة  واإلحصــاءات املتعلق واحلســابات القومي

ــة  واحلاجــة إىل التوســ  يف جمــاالت     األ ــة اإلحصــاءات البيئي ســعار  واملؤشــرات الرئيســية لتنمي
ويتنــاول التقريــر أيضــا أ يــة اإلحصــاءات بالنســبة   إحصــائية جديــدة  مثــل احلوكمــة واألمــن. 

للمنطقة يف أوقات الزناع  ال سيما سبل احلفاظ على اإلحصاءات واستمرارها يف خـالل تلـك   
ــة  ــرات الزمني ــة      الفت ــات. واللجن ــار الزناعــات واألزم ــاس آث ــة لقي ــد اإلحصــاءات الالزم   وحتدي

مدعوة إىل التعليق على األعمـال اإلحصـائية الـيت أ جنـزت يف املنطقـة العربيـة ويف بلـدان اتلـيج         
العربية؛ وعلى إمكانات التعـاون األقـاليمي يف جمـال التنميـة اإلحصـائية علـى الصـعيد اإلقليمـي         

ئل املبينـة يف التقريـر؛ والتحـديات الـيت تواجـه تنميـة القـدرات اإلحصـائية يف         فيما يتعلـق باملسـا  
 املنطقة  مبا يف ذلك اإلحصاءات خالل أوقات الزناع واألزمات.

 الوثائق  
ــة لغــرف آســيا عــن        ــة االقتصــادية واالجتماعي ــر اللجن ــل هبــا تقري مــ كرة مــن األمــني العــام حيي

 (E/CN.3/2016/17إلحصائية يف املنطقة )اإلجنازات الرئيسية يف جمال التنمية ا
 

 بنود للعلم - ٤ 
ــدخالت يف        ــم. وسيخصــد وقــت  ــدود للت ــة للعل ــى اللجن ــة عل ــود التالي تأعــرض البن

 كل بند. إطار
 

 اليوم العاملي لإلحصاءات )أ( 
األمني العـام عـن األنشـطة الـيت اضـطلعت       سيكون معروضا على اللجنة  للعلم  تقرير 

 تشــرين األول/ ٢٠هبـا األوســاط اإلحصــائية لالحتفــال بــاليوم العــاملي الثــاو لإلحصــاءات  يف  
ويتضــمن التقريــر  .“بيانــات أفضــل مــن أجــل حيــاة أفضــل”  حــول موضــوع ٢٠١٥أكتــوبر 

معلومات عن أعمال التنسيق اليت اضطلعت هبا شـعبة اإلحصـاءات  وحملـة مـوجزة واستعراضـا      
عاما عن األنشطة املضطل  هبا يف مجي  أحنـاء العـام لالحتفـال هبـ ا اليـوم. واللجنـة مـدعوة إىل        

 اإلحاطة علما بالتقرير.
 

 الوثائق  
 (E/CN.3/2016/18لإلحصاء )تقرير األمني العام عن اليوم العاملي 
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 اإلحصاءات الدميغرافية )ب( 
سيكون معروضا على اللجنة  للعلم  تقرير األمـني العـام عـن اإلحصـاءات الدميغرافيـة       

يف هـ ا  ال ي يتضمن بيانا باألنشطة الـيت اضـطلعت هبـا يف انونـة األخـرية شـعبة اإلحصـاءات        
 ٢٠٢٠ويقـدم التقريــر أيضـا معلومـات عــن التقـدم احملـرز بشــأن الربنـامج العـاملي لعــام         اجملـال. 

ــة إلدارة         ــة املنسجي ــادئ التوجيسي ــى وضــ  املب ــز عل ــ  التركي ــدادات الســكان واملســاكن  م لتع
تعدادات السكان واملسـاكن. ويقـدم عرضـا عامـا ملعـدالت االسـتجابة للمجموعـة اإلحصـائية         

مـن تعـدادات السـكان واملسـاكن. ويقـدم أيضـا        ٢٠١٠الدميغرافية املتعلقة جبولـة عـام   للحولية 
معلومات عن األنشطة املتصلة بتعزيز اجملموعة املنقحة من املعايري اإلحصائية الدوليـة للتسـجيل   

 املدو واإلحصاءات احليوية. واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما بالتقرير.
 

 الوثائق  
 (E/CN.3/2016/19العام عن اإلحصاءات الدميغرافية )تقرير األمني 

 
 اإلحصاءات اجلنسانية )ج( 

سيكون معروضا على اللجنة  للعلم  تقرير األمـني العـام عـن اإلحصـاءات اجلنسـانية.       
شـعبة اإلحصـاءات وفريـق اتـرباء     ويقدم التقرير حملة مـوجزة عـن األنشـطة الـيت اضـطلعت هبـا       

املشـترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحصــاءات اجلنسـانية يف إطـار الربنـامج العـاملي لإلحصــاءات         
اجلنســانية  مبــا يف ذلــك تنفيــ  مبــادرة األدلــة والبيانــات املتعلقــة باملســاواة بــني اجلنســني  الــيت    

حـدة للمسـاواة بـني اجلنســني    تشـارك يف تنفيـ ها كـل مـن شـعبة اإلحصـاءات وهيئـة األمـم املت        
: ٢٠١٥ومتكني املرأة. ويتضمن التقرير أيضا معلومات عـن املنشـور املعنـون نسـاء العـام عـام       

اجتاهات وإحصاءات  وعـن تنظـيم االجتمـاع التاسـ  لفريـق اتـرباء املشـترك بـني الوكـاالت.          
 واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما بالتقرير.

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2016/20عام عن اإلحصاءات اجلنسانية )تقرير األمني ال
 

 األسر املعيشية اتاستقصاء )د( 
ســيكون معروضــا علــى اللجنــة تقريــر األمــني العــام عــن الفريــق العامــل املشــترك بــني     

نشــا الفريــق العامــل عمــال مبقــرر األمانــات العامــة املعــين باستقصــاءات األســر املعيشــية. وقــد أ 
ــة  ــن درجــة االتســا        ٤٦/١٠٥اللجن ــ  م ــه يف دورهتــا السادســة واألربعــني  للرف ــ ي اخت ت ال
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واالنســجام يف األنشــطة املتعلقــة باستقصــاءات األســر املعيشــية. ويقــدم التقريــر معلومــات عــن  
ــق العامــل. وال    ــة مــدعوة إىل اإل التقــدم احملــرز حنــو  ــياغة اختصا ــات الفري حاطــة علمــا  لجن

 أ حرز من تقدم. مبا
 

 الوثائق  
تقرير األمني العام عن الفريق العامل املشـترك بـني األمانـات العامـة املعـين باستقصـاءات األسـر        

 (E/CN.3/2016/21املعيشية )
 

 إحصاءات اإلعاقة (ـ)ه 
للعلم  التقرير املشترك ل مني العام وفريق واشنطن املعين سيكون معروضا على اللجنة   

باحصــاءات اإلعاقــة. ويتضــمن التقريــر استعراضــا ل نشــطة والتطــورات األخــرية يف إحصــاءات   
اإلعاقة اليت تقوم هبا اجلسات املعنية الدولية العاملة يف اجملال. ويقدم حملة موجزة عن عمل الفريق  

بارات اجلارية ملختلـ  النمـاذج املتعلقـة بقيـاس اإلعاقـة واجلسـود الـيت        ال سيما فيما يتعلق باالخت
يب هلا الفريق للتعاون م  منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة ووزارة اتارجيـة والتجـارة يف حكومـة        
أستراليا ووزارة التنمية الدولية يف حكومة اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية.      

لتقريـر مشـروع جديـد يرمـي إىل تعزيــز إحصـاءات اإلعاقـة  وهـو مشـروع أطلقتــه         ويأعـرض يف ا 
بدعم ماع قدمته وزارة اتارجيـة والتجـارة. واللجنـة مـدعوة      ٢٠١٥شعبة اإلحصاءات يف عام 

 إىل اإلحاطة علما بالتقرير وبربامج العمل املستقبلية الواردة فيه.
 

 الوثائق  
 (E/CN.3/2016/22)ألمني العام وفريق واشنطن املعين باحصاءات اإلعاقة من اتقرير مشترك 

 
 إحصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية )و( 

ســيكون معروضــا علــى اللجنــة  للعلــم  تقريــر األمــني العــام عــن إحصــاءات التجــارة     
الـ ي اخت تـه يف دورهتـا     ٤٦/١٠٧االقتصـادية. فقـد أنشـأت اللجنـة  مبقررهـا      الدولية والعوملة 

ــة       ــة والعاملي ــل لنظــام احلســابات الدولي السادســة واألربعــني  فريقــا للخــرباء مكلفــا باعــداد دلي
ــات لتنســيق العمــل يف هــ ا اجملــال.        املوســعة. ــني األمان ــا عــامال مشــتركا ب كمــا أنشــأت فريق

التطورات األخرية يف جمال إحصاءات التجـارة الدوليـة والعوملـة    ويتضمن التقرير معلومات عن 
ــات         ــني األمان ــل املشــترك ب ــق العام ــق اتــرباء والفري ــدليل فري ــة ل االقتصــادية  واتطــوط العام

 وبرناجمي عملسما املؤقتني. واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما بالتقرير.

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/21
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العمــل املشــتركة بــني    وســيكون معروضــا علــى اللجنــة أيضــا  للعلــم  تقريــر فرقــة        
الوكاالت املعنية باحصاءات التجارة الدولية  وهو تقرير تقدم فيه فرقة العمل حملة مـوجزة عـن   

الـ ي اخت تـه اللجنـة يف دورهتـا احلاديـة       ٤١/١٠٤ األنشطة اليت اضطلعت هبا استجابة للمقـرر 
جللا ا الليليلل    دليللإ صاءللااات ال واألربعــني  هبــدت تنفيــ  التو ــيات الدوليــة الــواردة يف  

. وتقــدم فرقــة العمــل أيضــا و ــفا مــوجزا للخطــوات املقبلــة يف إطــار    2010اخللللتات لمللا  
برنـــامج التنفيـــ   مبـــا يف ذلـــك إنشـــاء  ـــندو  للمســـاعدة التقنيـــة  وإعـــداد دورات للـــتعلم   
ــ  دراســة استقصــائية      ــدوليني  وإعــداد وتنفي ــوطنيني وال اإللكتــروو  ووضــ  قائمــة بــاترباء ال

التجميعـي الـ ي    الللليإ رِّفات البيانات بطريقة مشتركة  وتوسعة النسخة اإللكترونية مـن  لـمأع
ــ           ــه خمتل ــ ي تضــطل  ب ــي ال ــل التحليل ــر أيضــا العم ــة األخــرية. ويصــ  التقري أ جنــز يف انون
املنظمــات الدوليــة يف جمــال اإلحصــاءات التجاريــة وحالــة االنــدماج املقتــرح إجــرا   بــني فرقــة 

باحصــاءات التجــارة الدوليــة للبضــائ  وفرقــة العمــل املعنيــة باحصــاءات التجــارة  العمــل املعنيــة 
 واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما بالتقرير. الدولية يف اتدمات.

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2016/23تقرير األمني العام عن إحصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية )
م كرة من األمني العام حييل هبا تقرير فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة باحصـاءات     

 (E/CN.3/2016/24التجارة الدولية )
 

 ج اإلحصائيةتنسيق الربام )ز( 
سيكون معروضا علـى اللجنـة  للعلـم  تقريـر األمـني العـام الـ ي يـوجز األعمـال الـيت            

  مبـا يف ذلـك االسـتنتاجات الرئيسـية     ٢٠١٥قامت هبا جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية يف عام 
 آذار/ ٢عشــرين  املعقــودة يف نيويــورك يف ة والســالــيت ا التو ــل إليســا يف دورن اللجنــة اتام

ــارس  ــانكوك يف   ٢٠١٥مــ ــودة يف بــ ــرين  املعقــ ــة والعشــ ــرين األول/ ٢و  ١  والسادســ  تشــ
. ومـن املواضـي  الرئيسـية الـيت يتناوهلـا التقريـر الـدعم اإلحصـائي تطـة التنميـة           ٢٠١٥ أكتوبر
ــادئ املنظمــة      ٢٠٣٠لعــام  ــ  املب ــز تنفي ــة بشــأن تعزي ــه اللجن ــ ي تضــطل  ب ؛ والعمــل احلــاع ال

 ولية والبيانات الضخمة. واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما بالتقرير.ل نشطة اإلحصائية الد
 

 الوثائق  
 (E/CN.3/2016/25تقرير األمني العام عن أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية )

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/23
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/24
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 بناء القدرات اإلحصائية )ح( 
للعلم  تقرير من الشراكة يف جمال تسخري اإلحصـاءات  سيكون معروضا على اللجنة   

ألغــراض التنميــة يف القــرن احلــادي والعشــرين والبنــك الــدوع عــن املبــادرات املتخــ ة مــؤخرا   
لتوجيــه االنتبــا  إىل أ يــة تعزيــز القــدرات اإلحصــائية  ال ســيما يف ســيا  دعــم خطــة أهــدات  

ــى الت    ــر الضــوء عل ــة املســتدامة. ويســل  التقري ــ  خطــة عمــل بوســان    التنمي قــدم احملــرز يف تنفي
لإلحصاءات  ويتناول مواضي  ناشئة من املرجح أن تؤثر على النظم اإلحصائية الوطنيـة  مثـل   

 ثورة البيانات. واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما بالتقرير.
 

 الوثائق  
راض التنميـة  م كرة من األمني العام حييل هبا تقرير الشراكة يف جمال تسـخري اإلحصـاءات ألغـ   

 (E/CN.3/2016/26)يف القرن احلادي والعشرين والبنك الدوع 
 

 اإلحصاءات البيئية   )ط( 
ســيكون معروضــا علــى اللجنــة  للعلــم  تقريــر األمــني العــام عــن اإلحصــاءات البيئيــة.   

  مبـا يف ذلـك التقـدم احملـرز     ٢٠١٥املضطل  هبا يف عـام  ويقدم التقرير حملة موجزة عن األنشطة 
(؛ والتطورات احلا لة يف األعمـال  ٢٠١٣يف تنفي  إطار تطوير اإلحصاءات البيئية )إطار عام 

واالجتمــاع الثــاو  املنسجيــة )مبــا يف ذلــك جمموعــة أدوات إطــار تطــوير اإلحصــاءات البيئيــة(؛   
وخــدمات التــدريب وبنــاء القــدرات املقدمــة علــى   لفريــق اتــرباء املعــين باإلحصــاءات البيئيــة؛ 

ــرة        ــل للفت ــر أيضــا خطــة العم األ ــعدة اإلقليمــي ودون اإلقليمــي والقطــري. ويتضــمن التقري
. وملـــا كـــان برنـــامج العمـــل يشـــمل مجـــ  اإلحصـــاءات واملؤشـــرات البيئيـــة   ٢٠١٧-٢٠١٦

إلحصــاءات وتصــنيفسا ونشــرها  فــان التقريــر يتضــمن حملــة مــوجزة عــن نتــائج عمليــات مجــ  ا 
ــام     ــاءات مـــن عـ ــعبة اإلحصـ ــا شـ ــة الـــيت اضـــطلعت هبـ ــة الدوليـ ــام  ١999البيئيـ  ٢٠١٣إىل عـ

قبل  ال ســيما فيمــا يتعلــق منــسا بأهــدات التنميــة  تواالســتنتاجات ذات الصــلة بالعمــل يف املســ 
املســتدامة والبيئــة؛ كمــا يتضــمن اتطــوط العريضــة لربنــامج عمــل يرمــي إىل حتســني مجــ            

الدوليـة وتصـنيفسا ونشـرها بصـورة منتظمـة. واللجنـة مـدعوة إىل اإلحاطـة         اإلحصاءات البيئية 
 علما بالتقرير.

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2016/27تقرير األمني العام عن اإلحصاءات البيئية )

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/26
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 اإلحصاءات الثقافية )ي( 
التقرير ال ي أعد  معسد اإلحصاء التـاب  ملنظمـة   سيكون معروضا على اللجنة  للعلم   

األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة )اليونسـكو( عـن اإلحصـاءات الثقافيـة. ويتضـمن التقريـر        
ــة. ويقــدم      معلومــات مســتكملة عمــا جــد مــن تطــورات يف جمــال اإلحصــاءات الثقافيــة الدولي

يف العمـل علـى وضـ  التو ـيات      التقرير  علـى وجـه اتصـوى  معلومـات عـن التقـدم احملـرز       
الدولية و/أو املبادئ التوجيسيـة للحسـابات الفرعيـة املتعلقـة بالثقافـة؛ وعـن دراسـة استقصـائية         

والتقدم احملرز يف األنشطة األخـرى ذات   عاملية جديدة عن إحصاءات العمالة يف اجملال الثقايف؛
طار اليونسـكو لإلحصـاءات الثقافيـة    الصلة. ويقدم التقرير أيضا معلومات عن التنفي  العاملي إل

الـيت   ٢٠٠9  وخبا ة عن جمموعة الدليل املتعلق باطار اإلحصـاءات الثقافيـة لعـام    ٢٠٠9لعام 
 واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما بالتقرير. نأشرت يف انونة األخرية.

 
 الوثائق  

لليونســكو عــن اإلحصــاءات مــ كرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر معســد اإلحصــاء التــاب   
 (E/CN.3/2016/28الثقافية )

 
 إحصاءات األسعار )ك( 

ــام القياســية       ــق أوتــاوا املعــين باألرق ســيكون معروضــا علــى اللجنــة  للعلــم  تقريــر فري
مؤخرا ويبني باألـاز خطـ     ل سعار. ويقدم التقرير معلومات مستكملة عن األنشطة اليت متت

 فريق أوتاوا. واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما بالتقرير.
 

 الوثائق  
مــ كرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر فريــق أوتــاوا املعــين باألرقــام القياســية ل ســعار             

(E/CN.3/2016/29) 
 

 االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعيةإحصاءات  )ل( 
ون معروضــا علــى اللجنــة  للعلــم  تقريــر فريــق أوالنباتــار املعــين باحصــاءات         يكســ 

االقتصادات القائمة علـى املـوارد الطبيعيـة ووثيقـة معلومـات أساسـية تتضـمن املشـروع األوع         
ة. ويقدم التقرير مـوجزا عـن   للدليل املتعلق باحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعي

  ومعلومـــات عـــن برنـــامج عمـــل الفريـــق احلـــاع  ٢٠١٥عمليـــات فريـــق أوالنباتـــار يف عـــام  
 واملستقبلي. واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما بالتقرير.  

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/28
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 الوثائق  
م كرة من األمني العام حييل هبا تقرير فريـق أوالنباتـار املعـين باحصـاءات االقتصـادات القائمـة       

 (E/CN.3/2016/30)ملوارد الطبيعية على ا
 

 تكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية م() 
سـيكون معروضــا علـى اللجنــة  للعلـم  تقريــر فريـق اتــرباء املعـين بتكامــل املعلومــات       

أنشـطة منـ  الـدورة السادسـة واألربعـني للجنـة.        عما قام بـه مـن   اإلحصائية واجلغرافية املكانية
ويتضــمن التقريــر حملــة مــوجزة عــن النتــائج الرئيســية الــيت ا التو ــل إليســا يف االجتمــاع الثــاو  

  ويف مناســبة جانبيــة عقــدت ٢٠١٥أيار/مــايو  ٢٤لفريــق اتــرباء  الــ ي عقــد يف لشــبونة يف 
بــادارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة علــى   بــالتزامن مــ  الــدورة اتامســة للجنــة اتــرباء املعنيــة 

الصعيد العاملي. ويف التقرير أيضا معلومات عن اإلطـار اجلغـرايف املكـاو العـاملي لإلحصـاءات       
وهو بند يف برنامج عمل فريق اترباء يبحثه الفريق من  إنشـائه. واللجنـة مـدعوة إىل اإلحاطـة     

 علما بالتقرير.
 

 الوثائق  
العــام حييــل هبــا تقريــر فريــق اتــرباء املعــين بتكامــل املعلومــات اإلحصــائية    مــ كرة مــن األمــني 
 (E/CN.3/2016/31واجلغرافية املكانية )

 
 واجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات متابعة مقررات اجلمعية العامة  )ن( 

لى اللجنة م كرة من األمني العام تتضمن مقتطفات من القـرارات  سيكون معروضا ع 
ــس االقتصــادي         ــة واجملل ــة العام ــن اجلمعي ــا الصــادرة ع ــق عليس ــتنتاجات املتف ــررات واالس واملق
واالجتماعي وسائر اللجان الفنية اليت هلا  لة بعمل اللجنة اإلحصائية. ويتضمن التقريـر أيضـا   

جنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات حـىت انن وتلـك الـيت مـن     و فا لإلجراءات اليت اخت هتا الل
املقترح اختاذها استجابة للمقررات والواليات الصادرة عـن اهليئـات األم. وقـد تـود اللجنـة أن      

يف اعتبارهــا يف ســيا  مناقشــاهتا يف إطــار بنــود جــدول األعمــال ذات    تتأخــ  تلــك املعلومــا 
 طة علما بالتقرير.الصلة باملوضوع. واللجنة مدعوة إىل اإلحا

 الوثائق  
م كرة من األمني العام عن مقررات اجلمعية العامة واجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي املتعلقـة     

 (E/CN.3/2016/32بالسياسات واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية )
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 اإلحصاءات(املسائل الربناجمية )شعبة  - ٥ 
ستتلقى اللجنـة تقريـرا شـفويا مـن مـدير شـعبة اإلحصـاءات بشـأن األنشـطة واتطـ             

 واألولويات الراهنة.  
 

 جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني للجنة ومواعيد انعقادها - ٦ 
مـن النظـام الـداخلي  سـيكون معروضـا علـى اللجنـة مشـروع جـدول           9عمال باملادة  
املؤقت لدورهتا الثامنة واألربعني  مشفوعا ببيان بالوثائق املقرر تقـدميسا يف إطـار كـل    األعمال 

بند. وسيكون معروضا على اللجنة أيضا مقترح مبواعيد انعقاد الـدورة. ووفقـا لطلـب اجمللـس     
(  سيكون معروضا على اللجنـة مشـروع برنـامج عمـل متعـدد      ١999/٥١)انظر قرار اجمللس 
ــرة   ــنوات للفت ــا الثامنــة      ٢٠٢٠-٢٠١٦الس ــد انعقــاد دورهت ــدعوىلة إىل إقــرار موع . واللجنــة م

 واألربعني وجدول أعماهلا املؤقت ووثائقسا  وإىل إقرار برنامج العمل املتعدد السنوات.
 

 الوثائق  
م كرة من األمانة العامة تتضـمن مشـروع جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة الثامنـة واألربعـني         

 (E/CN.3/2016/L.2للجنة )
م كرة من األمانة العامة عن مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات للجنـة اإلحصـائية للفتـرة    

٢٠٢٠-٢٠١٦ (E/CN.3/2016/33) 
 

 السابعة واألربعنيتقرير اللجنة عن أعمال دورهتا  - ٧ 
سيكون معروضا على اللجنة التقرير اإلجرائي للدورة السابعة واألربعني للجنـة الـ ي    

يغطي املسائل التنظيمية املتعلقة بعمل اللجنة. وسيكون معروضـا علـى اللجنـة أيضـا ورقـة غـري       
 رمسية تتضمن مشاري  املقررات املقدمة من املقرر.  

ــاد مشـــ   ــة مـــدعوة إىل اعتمـ ــابعة   واللجنـ ــا السـ ــال دورهتـ ــن أعمـ ــر املعـــد عـ روع التقريـ
واألربعني  ال ي سيتضمن مشاري  املقررات وسيقدم إىل اجمللـس  وأن تعسـد إىل املقـرر مبسمـة     

 تنقيحه ووض   يغته النسائية.  
 الوثائق  

 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا السابعة واألربعني.  
 اتورقة غري رمسية مشفوعة مبشاري  املقرر
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