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امل مئضأأأأأأأة ص ئقيقة  2018عحمطت علمم بنتممج اردراسأأأأأأأة االسأأأأأأأتقصأأأأأأأممية ار مملية ر مد  )ب( 
امل لوممت األسأمسأية، ئال سأيمم فيمم يت ل  بمملممرسأمت املتصألة بمربيمنمت املفتوحة، مع ا  مار بمرتحديمت 

 اربلدان؛اريت يواجههم ب ا 
رحبت بوقيقة امل لوممت األسأأأأمسأأأأية فيمم يت ل  بمملممرسأأأأمت املتصأأأألة بمربيمنمت املفتوحة  )ج( 

 ص ءمل ا حصمءات ارممسية ئتوافقهم مع املبمرئ األسمسية رإلحصمءات ارممسية؛
رحبت عيضأأأأأأأأأأأأم بمملبمرئ ارتوجيهية املت لقة بقمبلية ارتشأأأأأأأأأأأأغيل اربيه رلبيمنمت، بمسأأأأأأأأأأأأتثنمء  )ر( 

، احملدر ص ئقيقة امل لوممت األسأأأأأأمسأأأأأأية، ئهذ سأأأأأألمت “مفتوحة تلقمميم  ”يت ل  مببدع عن تكون اربيمنمت  مم
ب مهية عن تكون اربلدان  مررة على ارو أأأأأأأول ه  عرئات ارتشأأأأأأأغيل اربيه، طلبت ه  ارفمي  موا أأأأأأألة عمله 

 ئاالستممار ص تطويم املبمرئ ارتوجيهية؛
يهمت ه  مكمتب ا حصأأأأأأمء اروطنية بشأأأأأأ ن  يفية تقدمي عئ أأأأأأت ب ن يقدد ارفمي  توج )لأ( 

ا حصأأأأأأمءات ارممسية ئاربيمنمت املفتوحة على املسأأأأأأتوى احمللي رفممدة ئاضأأأأأأ ي ارسأأأأأأيمسأأأأأأمت ئاملواطنق، مع 
  فمرة اتبمع هنج يم ز على املستخدمق؛

رحبت بمر مل ارىلي يقود به ارفمي  بشأأأأأأأ ن مطمبقة املبمرئ األسأأأأأأأمسأأأأأأأية رإلحصأأأأأأأمءات  )ئ( 
 ممسية رألمم املتحدة مع مبمرئ ميثمق اربيمنمت املفتوحة؛ار

شأأأأدرت على ضأأأأمئرة ت زيز ار ال ة بق األئسأأأأمط ا حصأأأأممية ئمجيع اجلهمت ارشأأأأميكة  )ث( 
امل نية مر ءتمع اربيمنمت املفتوحة، ئئافقت على ا رتاح هنشأأأمء فمي  عممل مر عجل موا أأألة ار مل بشأأأ ن 

ئضأأأأأأأأأأأع توجيهمت رلتقييم ئارتطبي  ار ملي فيمم يت ل  بمربيمنمت املفتوحة ص اربيمنمت املفتوحة، مبم ص ذرك 
هطمر ا حصأأأأأأأأأأأأأأأمءات ارممسية، على عن يقود ب مض ععممره على ارلجنة ص رئروم ا مرية ئالمسأأأأأأأأأأأأأأأق ئ ل 

 سنتق ب د ذرك 
 
  50/106  
 األطر الوطنية لضمان الجودة  

 هن ارلجنة ا حصممية:  
ئععمبت عر تقديملم  (9)فمي  الرباء امل ه بمألطم اروطنية رضأأأأأأممن اجلورةرحبت بتقميم  )ع( 

 رفمي  الرباء على عمله املنجز  الل ارسنتق املمضيتق؛
عحمطت علمم بنتممج اردراسأأأأأة االسأأأأأتقصأأأأأممية عر تنفيىل األطم اروطنية رضأأأأأممن اجلورة،  )ب( 

 ممن اجلورة؛ ئب ن ار ديد مر اربلدان مل يقم ب د بتنفيىل هطمر ئطه رض
رحبت بدريل األمم املتحدة رألطم اروطنية رضأأممن اجلورة ص ءمل ا حصأأمءات ارممسية  )ج( 

 ئارتو يمت ارواررة فيه ئاعتمدته؛

_________________ 

 (9) E/CN.3/2019/6  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/6
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رحبت عيضأأأم بمردريل بو أأأفه هسأأأهممم لممم ص توجيه اربلدان رتنفيىل هطمر ئطه رضأأأممن  )ر( 
مة رلبيمنمت ئفيمم يتصأأأل اجلورة، مبم ص ذرك فيمم يتصأأأل مبصأأأمرر اربيمنمت اجل ديدة ئاجلهمت اجلديدة املقدِّ

 بمربيمنمت ئا حصمءات املت لقة مبوشمات علدا  ارتنمية املستدامة؛
 طلبت عن يتمح اردريل جبميع ارلغمت ارممسية رألمم املتحدة ص ع مب ئ ت ممكر؛  )لأ( 
ارتنفيىلية مع مماعمة  طلبت عيضأأأأأأأأأم ه  فمي  الرباء ئضأأأأأأأأأع ارصأأأأأأأأأيغة ارنهممية رلتوجيهمت )ئ( 

 ا مجة ه  عن جتمي اربلدان تقييممت ذاتية؛
ع مت بم مجة ه  تنسأأأأأأأأأأأأأأي  ار مل بشأأأأأأأأأأأأأأ ن األطم اروطنية رضأأأأأأأأأأأأأأممن اجلورة مع ار مل  )ث( 

 ارصلة بش ن رريل ارتنظيم ا حصممي، ئاملبمرئ األسمسية رإلحصمءات ارممسية ئاربيمنمت املفتوحة؛ ذي
ء ارقدرات ئارتدريب مر عجل تنفيىل ا طمر اروطه رضأأأأأأأأأممن ع مت عيضأأأأأأأأأم بضأأأأأأأأأمئرة بنم )ح( 

اجلورة، ئرحبت بمملبمررات املقمرة ارمامية ه  رعم اربلدان، بوسأأأأممل مر  بيل هنشأأأأمء منتدى رلخرباء، ئبىلل 
 جهور اردعوة، ئتبمرل املممرسمت اجليدة، ئاملوار ئاألرئات ارتدريبية؛

لرباء رل ممق ارقمرمق ئبم تصأأأأم أأأأمته املسأأأأتكَملة رحبت بربنممج ار مل املقرتح رفمي  ا )ط( 
 ئعيدوم، ئطلبت ه  ارفمي  توسيع نطمق عضويته 

 
  50/107  
 تلوير اإلحصاءات اإلقليمية  

 هن ارلجنة ا حصممية:  
رحبت بمرتقميم ارشأأأأأأأأأممل ارىلي ععدته ارلجنة اال تصأأأأأأأأأمرية ئاالجتممعية  سأأأأأأأأأيم ئاحمليط  )ع( 

، ئعقنت على بلدان منطقة آسأأأأأأأأأأأيم (10)ا حصأأأأأأأأأأأممية ص منطقة آسأأأأأأأأأأأيم ئاحمليط اهلمرئاهلمرئ عر ارتطورات 
ئاحمليط اهلمرئ، ئارلجنة اال تصأأأأأأأأأأأأأأأمرية ئاالجتممعية  سأأأأأأأأأأأأأأأيم ئاحمليط اهلمرئ، ئاهليئمت ا  ليمية ئاجلهمت 
ارشأأأأأأأأميكة ا  ممية األ مى ئارصأأأأأأأأنمري  ئارو مالت ملم اضأأأأأأأأطل ت به مر عمل لمد ص ءمل رعم ارتنسأأأأأأأي  

 ئارتطويم ص ءمل ا حصمءات ص املنطقة؛
يم ئاحمليط اهلمرئ ص تقدمي  )ب(  الحظت ار مل ارىلي يقود به امل هد ا حصأأأأأأأأأأأأأأأممي  سأأأأأأأأأأأأأأأ

 ارتدريب ص ءمل ا حصمءات مر عجل ت زيز تنمية ارقدرات ا حصممية ا  ليمية؛ 
الجتممعية  سأأأأأأأأأأأأيم ععمبت عر تقديملم رلدئر ارمامد ارىلي توريه ارلجنة اال تصأأأأأأأأأأأأمرية ئا )ج( 

ئاحمليط اهلمرئ رعمم رتطويم األرئات ئاملنهجيمت مر عجل هرممج اربيمنمت املسأأأأأأأأأتقمة مر متلم مصأأأأأأأأأمرر 
نظم اربيمنمت اروطنية ص حممئرة رسأأأأأأأأأد ارثغمات ص ءمل اربيمنمت، ئال سأأأأأأأأأيمم ار مل املضأأأأأأأأأطلع به ص ءمل 

صأأأأأأأأأأمءات ا يوية ئا حصأأأأأأأأأأمءات املت لقة موشأأأأأأأأأأمات علدا  ارتنمية املسأأأأأأأأأأتدامة، ئارتسأأأأأأأأأأجيل املدين ئا ح
 بمركوارث ئنظمد احملمسبة اربيئية ئاال تصمرية؛

ع مت بم سهمد اهلمد رإلعالن املت ل  بتوجيه ارسيمسمت مبسمعدة اربيمنمت رضممن عدد  )ر( 
تمك عي عحد  لم ارم ب ئارصأأأأأأأأمرر عر األئسأأأأأأأأمط ا حصأأأأأأأأممية ص منطقة آسأأأأأأأأيم ئاحمليط اهلمرئ بمعتبمر  

_________________ 

 (10) E/CN.3/2019/7  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/7
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 الفصل السابع 
 تنظيم الدورة   

 ايتتاح الدورة ومدتاا  - لفأ 
ه   5عقأأأدت ارلجنأأأة ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأأأمميأأأة رئروأأأم المسأأأأأأأأأأأأأأأق ص مقم األمم املتحأأأدة ص ارفرتة مر  - 1
    ئعقدت ارلجنة سبع جلسمت 2019آذار/ممرس  8
 

 الحضور  - باء 
 حضأأم اردئرة ممثلو اردئل األربع ئار شأأمير األعضأأمء ص ارلجنة  ئحضأأملم عيضأأم مما بون عر رئل - 2

ع مى ععضأأأأأأمء ص األمم املتحدة ئعر رئل غري ععضأأأأأأمء، ئممثلون عر موسأأأأأأسأأأأأأمت منظومة األمم املتحدة، 
ئمما بون عر منظممت حكومية رئرية ئمنظممت غري حكومية ئمنظممت ع مى  ئتمر  مممة بمملشأأأأأأأأأأأأأأمر ق 

   E/CN.3/2019/INF/1ص اروقيقة 
 

 انتخاب أعضاء المكت   - جيم 
آذار/مأأمرس، ععضأأأأأأأأأأأأأأأأمء املكتأأب ارتأأمريأأة  5انتخبأأت ارلجنأأة، ص جلسأأأأأأأأأأأأأأأتهأأم األئ ، امل قورة ص  - 3

 بمرتز ية:  عمسمعلم
 : ارمميس

 ثا مري موانغي تشيغي ) ينيم( 
 : نواب ارمميس
  وريو عرفونسو سمنتمميال  مستيل )املكسيك( 
 ممسمتو آيدا )اريمبمن( 
 عنيل عرئرا ) ندا( 

 : املقمر
 تورئريل عندري )رئممنيم( 

 
 جدول األعمال وتنظيم األعمال  - دال 

آذار/ممرس، جدئل ععممهلم املو ت، بصأأأأأأأأأيغته  5ع مت ارلجنة، ص جلسأأأأأأأأأتهم األئ ، امل قورة ص  - 4
   E/CN.3/2019/1ارواررة ص اروقيقة 

ئص اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأأأأأأهأأأأأأأم، ع مت ارلجنأأأأأأأة بمنأأأأأأأممج ار مأأأأأأأل ئاجلأأأأأأأدئل ارزمه املو تق رلأأأأأأأدئرة  - 5
(E/CN.3/2019/L.1  ) 
ئص اجللسأأأأأة نفسأأأأأهم عيضأأأأأم، رعت ارلجنة املنظممت ا كومية اردئرية ارتمرية ه  املشأأأأأمر ة بصأأأأأفة  - 6

ص رئروم المسأأأأأأق: امل هد ار م  رلتدريب ئاربحوث ا حصأأأأأأممية؛ ئمصأأأأأأم  ارتسأأأأأأويمت اردئرية؛  مما ب

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/INF/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/L.1
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ئاجلممعة اال تصأأأأأأمرية ئارنقدية روسأأأأأأط عفميقيم؛ ئارسأأأأأأوق املشأأأأأأرت ة رشأأأأأأمق عفميقيم ئاجلنوب األفميقي؛ ئمم ز 
ة؛ ئارمابطة األئرئبية ارتدريب ا حصأأأأأأأأممي رشأأأأأأأأمق عفميقيم؛ ئارلجنة اال تصأأأأأأأأمرية رلمنطقة األئرئبية ا سأأأأأأأأيوي

 رلتجمرة ا مة 
 

 الوثائق  - هاء 
ميكر االطالع على اروقأأمم  امل مئضأأأأأأأأأأأأأأأأة على ارلجنأأة ص رئروأأم المسأأأأأأأأأأأأأأأق على ارمابط ارتأأميل:  - 7

https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents  
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