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  اإلحصائية اللجنة
  واألربعون الثامنة الدورة

 ٢٠١٧ آذار/مارس ١٠-٧

  املؤقت األعمال جدول من ٢ البند
  أخرى تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار

      
  والشروح املؤقت األعمال جدول    

    
  .املكتب أعضاء انتخاب  - ١

  .  أخرى تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار  - ٢

  القرار: واختاذ للمناقشة بنود  - ٣

  ؛٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خبطة املتعلقة واملؤشرات البيانات  (أ)  

  الرمسية؛ اإلحصاءات جمال يف التحول خطة  (ب)  

  ؛اإلقليمية اإلحصاءات تطوير  (ج)  

  الرمسية؛ اإلحصاءات ألغراض الضخمة البيانات استخدام  (د)  

  العاملي؛ اإلحصائي النظام يف اجلودة ضمان  )ه(  

  الرمسية؛ لإلحصاءات األساسية املبادئ  (و)  

  املكانية؛ واجلغرافية اإلحصائية املعلومات تكامل  (ز)  

  االجتماعية؛ اإلحصاءات  (ح)  

  ؛هاوتعاطي املخدرات إحصاءات  (ط)  
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  القومية؛ احلسابات  )ي(  

  االقتصادية؛ - البيئية احملاسبة  )ك(  
  الدولية؛ املقارنات برنامج  )ل(  

  التجارية؛ األعمال سجالت  )م(  

  السياحة؛ إحصاءات  )ن(  
  .الطبيعية املوارد على القائمة االقتصادات إحصاءات  )س(  

  للعلم: بنود  - ٤

  الدميغرافية؛ اإلحصاءات  (أ)  
  املعيشية؛ األسر استقصاءات  (ب)  

  الصحية؛ اإلحصاءات  (ج)  

  التعليم؛ إحصاءات  )د(  
    األسعار؛ إحصاءات  )هـ(  

  األجل؛ القصرية االقتصادية اإلحصاءات  )و(  

  املالية؛ اإلحصاءات  )ز(  
  االقتصادية؛ والعوملة الدولية التجارة إحصاءات  )ح(  

  والريفية؛ الزراعية اإلحصاءات  )ط(  

  اإلحصائية؛ الربامج تنسيق  )ي(  
  اإلحصائية؛ القدرات بناء  )ك(  

  وتقامسها؛ الوصفية والبيانات البيانات لتبادل املشتركة املفتوحة املعايري  )ل(  

ــة  )م(   ــررات متابع ــة مق ــة اجلمعي ــس  العام ــاعي االقتصــادي وال ــة واالجتم  املتعلق
  .بالسياسات

  .اإلحصاءات) (شعبة الربناجمية املسائل  - ٥

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

  .واألربعني الثامنة دورا أعمال عن اللجنة تقرير  - ٧
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  الشروح    

  املكتب أعضاء انتخاب  -  ١  

 االقتصـــادي للمجلـــس التابعـــة الفنيـــة للجـــان الـــداخلي النظـــام مـــن ١٥ للمـــادة وفقـــا  
 مستهل يف أعضائها، ممثلي بني من اإلحصائية اللجنة تنتخب السابقة، واملمارسات واالجتماعي

  . ومقرر للرئيس نواب وثالثة رئيس من مؤلفا مكتبا العادية، دورا من األوىل اجللسة

 يف ينتخـب  حيـث  العـادل،  اجلغـرايف  التوزيع مبدأ أساس على املكتب أعضاء وينتخب  
 إن سـنتني  املكتـب  أعضـاء  واليـة  وتسـتمر . اللجنة يف ممثلة منطقة كل عن واحد عضو املكتب
 انتخــاب يعــاد مث واحــدة، ســنة لفتــرة املكتــب أعضــاء انتخــاب طريــق عــن ذلــك ويــتم. أمكــن

  .  التالية الدورة خالل اللجنة يف لبلدام ممثلني يظلون الذين األعضاء
  

  أخرى تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار  -  ٢  

 السـابعة  دورـا  يف ـا  املتعلقـة  والوثـائق  املؤقـت  األعمال جدول بنود اللجنة اقترحت  
 مقــــــرره يف الــــــس واعتمــــــدها )،٢٠١٦ مــــــارس/آذار ١١-٨ (نيويــــــورك، واألربعــــــني

 العمـل  برنـامج  أيضـا  اللجنة على يعرضو. التغيريات بعض بعدئذ املكتب وأقر. ٢٠١٦/٢٢٠
 وبرنـامج  األعمـال  جدول إقرار إىل مدعوة واللجنة. للدورة املقترحان املؤقتان الزمين واجلدول

  .واألربعني الثامنة لدورا املؤقتني الزمين واجلدول العمل
  

  الوثائق

  )E/CN.3/2017/1( والشروح املؤقت األعمال جدول

ــذكرة ــن مــ ــة مــ ــة األمانــ ــن العامــ ــل برنــــامج عــ ــدورة عمــ ــدوهلا الــ ــزمين وجــ  املــــؤقتني الــ
)E/CN.3/2017/L.1(  
  

  القرار واختاذ للمناقشة بنود  -  ٣  

  ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خبطة املتعلقة واملؤشرات البيانات  (أ)  

 ؤشــراتمب املعــين الوكــاالت بــني املشــترك اخلــرباء فريــق تقريــر اللجنــة علــى ســيعرض  
 والغايـات  لألهـداف  العامليـة  املؤشـرات  إطار لتنفيذ اجلاري العمل عن املستدامة التنمية أهداف
ــواردة ــة خطــة يف ال ــام املســتدامة التنمي ــق ويصــف. ٢٠٣٠ لع ــره يف الفري ــيت األنشــطة تقري  ال
ــة مبقــرر عمــال ــا، يضــطلع ــر ويتضــمن. ٤٧/١٠١ اإلحصــائية اللجن  بإدخــال مقترحــا التقري
 املؤشـرات  إطـار  لتنقيحـات  مقترحا زمنيا وجدوال املؤشرات من خمتارة جمموعة على حتسينات
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 معلومــات وثيقــة أيضــا اللجنــة علــى وســتعرض. آخــر إىل مســتوى مــن املؤشــرات لنقــل وآليــة
  .  الثالث املستوى يف الفريق صنفها اليت باملؤشرات املتعلقة العمل خطط تتضمن أساسية

 املؤشـرات  علـى  التحسـينات  قائمـة  (أ) يلـي:  مـا  للمناقشـة  املطروحـة  النقـاط  وتتضمن  
ــارة؛ ــة اخلطـــط (ب) املختـ ــزمين واجلـــدول املقترحـ ــتعراض املقتـــرح الـ ــار السـ ــرات؛ إطـ  املؤشـ

 عمـل  برنـامج  (د) آخـر؛  إىل مـا  مسـتوى  يف تصـنيف  مـن  املؤشـرات  لنقـل  املقترحـة  اآللية (ج)
  .التالية للسنة الفريق

 وبنـاء  والتنسـيق  للشـراكة  املسـتوى  الرفيـع  الفريـق  تقريـر  أيضـا  اللجنـة  علـى  وسيعرض  
 يف الفريـق  ويقـدم . ٢٠٣٠ لعـام  املسـتدامة  التنميـة  خطـة  لرصـد  اإلحصاءات جمال يف القدرات

 أيضـا  التقريـر  ويصـف . املسـتدامة  التنميـة  بيانات لرصد العاملية العمل خطة عن تفاصيل تقريره
 تـاون،  كيـب  يف عقـده  املقرر للبيانات، األول العاملي املتحدة األمم ملنتدى التحضريية األعمال
 اللجنـة  علـى  وسـتعرض . ٢٠١٧ ينـاير /الثـاين  كـانون  ١٨ إىل ١٥ من الفترة يف أفريقيا جنوب

 التنميـة  بيانـات  لرصـد  العامليـة  العمـل  خطـة  عـن  أساسـية،  معلومـات  وثيقتـا  ذلـك  إىل باإلضافة
 املخصصــة البنــود وتشــمل. للبيانــات العــاملي املتحــدة األمــم منتــدى نتــائج وعــن املســتدامة
 لرصـد  العامليـة  العمـل  وخطـة  الفريـق؛  اختصاصـات  علـى  إدخاهلـا  املقتـرح  التنقيحات للمناقشة

  .  ٢٠١٧ لعام الفريق عمل وبرنامج املستدامة؛ التنمية بيانات

 ـا  تضـطلع  الـيت  األعمـال  عـن  العـام  األمني تقرير للعلم، أيضا، اللجنة على وسيعرض  
ــة اإلحصــاءات شــعبة ــة، االقتصــادية الشــؤون إلدارة التابع ــاون واالجتماعي ــع بالتع ــات م  كيان
 التقريـر  يف ويـرد . ٢٠٣٠ لعـام  املسـتدامة  التنمية خلطة دعما املتحدة، األمم منظومة من أخرى

 لرصــد  الوصــفية  للبيانــات  ومســتودع  عامليــة  بيانــات  قاعــدة  بإنشــاء  املتعلــق  للعمــل  وصــف
 التقريـر  يف ويقـدم . الـوطين  الصـعيد  علـى  املؤشـرات  تنفيـذ  يف البلـدان  وبـدعم  العاملية املؤشرات

 التنميـة  أهـداف  حتقيـق  حنـو  احملـرز  التقدم باستعراض يتعلق فيما البيانات توافر ملدى تقييم أيضا
 مـدعوة  واللجنـة . مةاملسـتدا  التنمية أهداف عن السنوي التقرير إلعداد وصف ويرد ،ةاملستدام

 مـن  أخـرى  كيانـات  مـع  بالتعـاون  اإلحصـاءات  شـعبة  بـه  تقوم الذي بالعمل علما حتيط أن إىل
  .املتحدة األمم منظومة

  
  الوثائق    

 مبؤشـرات  املعـين  الوكـاالت  بـني  املشـترك  اخلـرباء  فريـق  تقريـر  ـا  حييل العام األمني من مذكرة
  (E/CN.3/2017/2) املستدامة التنمية أهداف
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 وبنـاء  والتنسيق للشراكة املستوى الرفيع الفريق تقرير ا حييل العام األمني من مذكرة  
  (E/CN.3/2017/3) ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة لرصد اإلحصاءات جمال يف القدرات

 أهــداف حتقيــق حنــو احملــرز التقــدم باســتعراض املتعلــق العمــل عــن العــام األمــني تقريــر  
  (E/CN.3/2017/4) املستدامة التنمية

  
   الرمسية اإلحصاءات جمال يف التحول خطة  (ب)  

 اإلحصــاءات جمــال يف التحــول خطــة عــن العــام األمــني تقريــر اللجنــة علــى ســيعرض  
 مـن  سلسـلة  عـن  معلومـات  التقريـر  وسـيقدم . ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خلطة دعما الرمسية

 العمـل  خطـط  صـياغة  حالـة  وعـن  ٢٠١٦ و ٢٠١٥ عـامي  يف عقـدت  اليت اإلقليمية املؤمترات
 اـاالت  وسـتدرج . املسـتدامة  التنميـة  بيانـات  لرصـد  العامليـة  العمـل  خطـة  تكمل اليت اإلقليمية

 وسـيتناول . أساسية معلومات وثيقة يف الرئيسية وإجراءاا اإلقليمية العمل خلطط االستراتيجية
 علـى  الرمسيـة  اإلحصـاءات  جمـال  يف ولالتحـ  خطـة  إجـراءات  تنفيذ تقريره يف أيضا العام األمني
 آرائهــا إبــداء إىل مــدعوة واللجنــة. دويل تعــاوين بأســلوب والعــاملي واإلقليمــي الــوطين الصــعد
  .وحتديثها الرمسية اإلحصاءات جمال يف تحولال على للتشجيع املستقبلي العمل مسار بشأن

  
  الوثائق    

  (E/CN.3/2017/5) الرمسية اإلحصاءات جمال يف التحول خطة عن العام األمني تقرير
  

    اإلقليمية اإلحصاءات تطوير  (ج)  

 أوروبــا  يف اإلحصــائية  التنميــة بشــأن  ألوروبــا  االقتصــادية اللجنــة  تقريــر  يف تعــرض  
 اتمـع  ـم  قـد  والـيت  اللجنـة  منطقـة  يف ـا  االضطالع جيري اليت الرئيسية اإلحصائية األنشطة

 اإلحصــائيني مــؤمتر بــه يضــطلع الــذي للعمــل وصــفا التقريــر ويتضــمن .العــاملي اإلحصــائي
 بقيـاس  يتعلـق  مـا  ذلـك  يف مبـا  اإلحصـاءات،  جمـال  يف الناشـئة  باملواضـيع  يتعلـق  فيما األوروبيني

ــة ــاءات قيمـ ــة، اإلحصـ ــات الرمسيـ ــلة ذات والتوجيهـ ــر الصـ ــتركة بالعناصـ ــريعات يف املشـ  التشـ
 البشـري  املـال  رأس وقيـاس  الرمسيـة،  حصـاءات لإل واملؤسسـية  القانونية األطر لتعزيز اإلحصائية

 بتحـديث  املعـين  املسـتوى  الرفيـع  الفريـق  حققهـا  الـيت  الرئيسـية  لإلجنازات وصف ويرد .والفقر
 أيضـا  ألوروبـا  االقتصادية اللجنة وتصف .ألوروبا االقتصادية للجنة التابع الرمسية اإلحصاءات

 مثـل  دوليـا،  عليها املتفق اإلمنائية لألهداف استجابة اإلقليمي اإلحصائي العمل يف احملرز التقدم
 بشـأن  اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية مبوجب املعتمد باريس واتفاق املستدامة، اإلمنائية أهداف

    .٢٠٣٠-٢٠١٥ للفترة الكوارث خماطر من للحد سنداي وإطار املناخ، تغري
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ــة   ــدعوة اإلحصــائية واللجن ــق إىل م ــى التعلي ــه املضــطلع العمــل عل ــة يف ب ــة منطق  اللجن
  .املناطق بني اخلربات بتبادل املتعلقة والفرص التآزر أوجه وحتديد ألوروبا االقتصادية

  
  الوثائق    

 يف اإلحصـائية  التنميـة  عـن  ألوروبـا  االقتصـادية  اللجنـة  تقريـر  ـا  حييـل  العام األمني من مذكرة
  )  E/CN.3/2017/6( أوروبا

  
  الرمسية اإلحصاءات ألغراض الضخمة البيانات استخدام  (د)  

 الضـخمة  البيانـات  باسـتخدام  املعـين  العـاملي  العامـل  الفريـق  تقرير اللجنة على سيعرض  
 العامــل الفريــق حــدد املاضــية، الــثالث الســنوات مــدى وعلــى .الرمسيــة اإلحصــاءات ألغــراض

 املسـتويني  علـى  الضـخمة  بالبيانات املتعلقة الواعدة واخلاصة العامة املبادرات من العديد العاملي
 وتسـريع  والتطبيقـات  واخلدمات البيانات على احلصول تيسري إىل دف اليت واإلقليمي الوطين
 مقترحــا التقريــر ويتضــمن .القــدرات وبنــاء بــالبحوث يتعلــق فيمــا بينــها فيمــا التعــاون جهــود
 احلجـم  املنـرب  وسـيوفر  .العـاملي  الصـعيد  علـى  املبـادرات  هـذه  مجيـع  معا جيمع عاملي منرب بإنشاء

 سـتخدام با يتعلـق  فيمـا  التحتيـة  يـة والبن والتطبيقات واخلدمات للبيانات التوسع وقابلية املناسب
ــات ــها الضــخمة البيان ــع وتكامل ــة املصــادر م ــات اإلداري ــة واملعلوم ــة اجلغرافي ــات املكاني  وبيان

 منتـدى  إنشاء مقترح على التعليق إىل مدعوة واللجنة .التقليدية السكان وتعداد االستقصاءات
  .قدمها اليت والتوصيات العاملي العامل الفريق أحرزه الذي التقدم وعلى عاملي

  
  ئقالوثا

 الضـخمة  البيانات باستخدام املعين العاملي العامل الفريق تقرير ا حييل العام األمني من مذكرة
  )E/CN.3/2017/7( الرمسية اإلحصاءات ألغراض

  
  العاملي اإلحصائي النظام يف اجلودة ضمان  )ه(  

 اإلحصــائي النظــام يف اجلــودة ضــمان عــن العــام األمــني تقريــر اللجنــة علــى ســيعرض  
 اجلــودة لضــمان العــام الــوطين اإلطــار كفايــة مــدى يف تقريــره يف العــام األمــني ينظــرو. العــاملي
 املؤشــرات إطــار تنفيــذ ضــوء يف برمتــه الــوطين اإلحصــائي للنظــام اجلــودة لضــمان أداة بوصــفه
. جديــدة بيانــات ومصــادر جــدد بيانــات مقــدمي وظهــور املســتدامة التنميــة ألهــداف العامليــة

 اجلـودة  ضـمان  أطـر  عالقـة  وكذلك اجلودة لضمان والدولية الوطنية األطر بني العالقة ويبحث
. املمارســات أفضــل بشــأن الصــلة ذات والتوجيهــات الرمسيــة لإلحصــاءات األساســية باملبــادئ
 لضــمان الوطنيــة بــاألطر املعــين اخلــرباء للفريــق املقتــرح العمــل برنــامج أيضــا التقريــر ويتضــمن
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ــة. القــادمتني للســنتني اجلــودة ــى التعليــق إىل مــدعوة واللجن ــر عل ــامج وإقــرار التقري  العمــل برن
  .اخلرباء لفريق املقترح

  
  الوثائق    

  )E/CN.3/2017/8( العاملي اإلحصائي النظام يف اجلودة ضمان عن العام األمني تقرير
  

  الرمسية لإلحصاءات األساسية املبادئ  (و)  

 لإلحصــاءات األساســية املبــادئ تنفيــذ عــن العــام األمــني تقريــر اللجنــة علــى ســيعرض  
 العشـرين  السـنوية  الـذكرى  سـياق  يف املنجـز  العمـل  إىل تقريـره  يف العـام  األمني ويشري. الرمسية
 يضـطلع  “أصدقاء الـرئيس ”نشاء فريق من إ ويقترح ،٢٠١٤ عام يف األساسية، املبادئ لوضع

 املبـــادئ لوضـــع والعشـــرين اخلامســـة الســـنوية للـــذكرى التحضـــري إطـــار يف التاليـــة باألعمـــال
ــام يف األساســية، ــداد :٢٠١٩ ع ــة اإلع ــة للجول ــن املقبل ــن االستقصــائية الدراســة م ــذ ع  التنفي
 تـدعم  الـيت  اإلنترنـت  علـى  املنشورةو املطبوعة املواد خمتلف كانت إذا ما يف والنظر وإجراؤها؛

 تطبيـق  ميكـن  كـان  إذا مـا  مسـألة  يف النظـر  وإعادة استكمال؛ إىل حتتاج األساسية املبادئ تنفيذ
 علـى  املوافقـة  إىل مـدعوة  واللجنـة . بـذلك  القيـام  وكيفية اخلاص القطاع على األساسية املبادئ
  .  الفريق عمل بشأن توجيهات وتقدمي “الرئيس أصدقاء” من فريق إنشاء

  
  الوثائق    

  )E/CN.3/2017/9( الرمسية لإلحصاءات األساسية املبادئ بشأن العام األمني تقرير
  

  املكانية واجلغرافية اإلحصائية املعلومات تكامل  (ز)  

 اإلحصـائية  املعلومـات  بتكامـل  املعـين  اخلـرباء  فريـق  أعـده  تقريـر  اللجنـة  علـى  سيعرض  
 معلومـات  تقريـره  يف اخلـرباء  فريـق  ويقـدم . مـؤخرا  ـا  قام اليت األعمال عن املكانية واجلغرافية

 تالهـا  ومـا  املكانيـة  واجلغرافيـة  اإلحصائية للمعلومات العاملي اإلطار بشأن العاملية املشاورة عن
 للمبـادئ  العـاملي  الصـعيد  علـى  املكانية اجلغرافية املعلومات بإدارة املعنية اخلرباء جلنة اعتماد من

 وســيقدم. ٢٠١٦ أغســطس/آب يف املعقــودة السادســة، دورــا يف لإلطــار اخلمســة التوجيهيــة
 بوضـع  علمـا  اإلحاطة إىل مدعوة واللجنة. أساسية معلومات وثيقة شكل يف اللجنة إىل اإلطار

 أحـرزه  الـذي  التقـدم  علـى  تعليقـات  وتقـدمي  لإلطـار،  اخلمسة التوجيهية املبادئ وإقرار اإلطار،
  .وتنفيذه اإلطار توحيد بشأن اخلرباء فريق
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  الوثائق    

 اإلحصــائية املعلومــات بتكامــل املعــين اخلــرباء فريــق تقريــر ــا حييــل العــام األمــني مــن مــذكرة
  )E/CN.3/2017/10( املكانية واجلغرافية

  
  االجتماعية اإلحصاءات  (ح)  

 فيـه  تـبني  الـذي  االجتماعيـة،  اإلحصـاءات  عن العام األمني تقرير اللجنة على سيعرض  
 يف العـام  األمـني  ويقـوم . اـال  هـذا  يف مـؤخرا  اإلحصـاءات  شـعبة  ـا  اضـطلعت  اليت األعمال
 لألنشـطة  الـدويل  للتصـنيف  النهائيـة  الصـيغة  وضع إىل الرامي العمل وصف (أ) يلي: مبا تقريره

ــراض ــتخدام إحصــاءات ألغ ــت اس ــوارد الوق ــة يف (ال ــات وثيق ــية)؛ معلوم ــرض (ب) أساس  ع
 ومباشـرة  األصـول  مبلكيـة  املتعلقـة  اإلحصـاءات  إلنتاج املنهجية التوجيهية املتحدة األمم مبادئ

 إبــراز (ج) أساســية)؛ معلومــات وثيقــة يف أيضــا (الــواردة جنســاين منظــور مــن احلــرة األعمــال
ــائج  معلومــات أيضــا ويقــدم. اجلنســانية لإلحصــاءات الســادس العــاملي للمنتــدى الرئيســية النت

 يتعلـق  فيمـا  بـه  املضطلع العمل عنو اجلنسانية املؤشرات من األدىن احلد جمموعة عن مستكملة
 لشـعبة  املسـتقبلية  واألولويـات  اجلـاري  العمـل  العـام  األمني يصف وأخريا،. اإلعاقة بإحصاءات

 أجــل مــن اجلنســانية باإلحصــاءات املعــين الوكــاالت بــني املشــترك اخلــرباء وفريــق اإلحصــاءات
ــة أهــداف لرصــد دعمــا اجلنســانية البيانــات تعزيــز ــامج إطــار يف املســتدامة، التنمي  العــاملي الربن

  .  اجلنسانية لإلحصاءات

ــة   ــدعوة واللجن ــة إىل م ــى املوافق ــدويل التصــنيف عل ــراض لألنشــطة ال  إحصــاءات ألغ
 التنفيـذ  جمـال  يف الصـلة  ذات التوجيهيـة  املبـادئ  اسـتكمال  إىل الراميـة  واخلطـة  الوقت استخدام

. جتريهــا الـيت  الوقـت  اسـتخدام  إلحصـاءات  املـذكور  التصـنيف  اسـتخدام  يف البلـدان  مسـاعدة و
 إلنتـاج  املنهجيـة  التوجيهية املتحدة األمم مبادئ مشروع على التعليق إىل أيضا مدعوة واللجنة

  .جنساين منظور من احلرة األعمال ومباشرة األصول مبلكية املتعلقة اإلحصاءات
  

  الوثائق    

  (E/CN.3/2017/11) االجتماعية اإلحصاءات عن العام األمني تقرير
  

   وتعاطيها املخدرات إحصاءات  (ط)  

 املكسـيك  يف واجلغرافيا لإلحصاء الوطين للمعهد املشترك التقرير اللجنة على سيعرض  
 نوعيـة  لتحسـني  طريـق  خريطـة  وضـع  بشـأن  واجلرميـة  باملخـدرات  املعين املتحدة األمم ومكتب
ــوافر ــر يف ويشــار. املخــدرات إحصــاءات وت ــيت الرئيســية التحــديات إىل التقري  مجــع تواجــه ال
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 مــن عــدد ويقتــرح والــدويل الــوطين الصــعيدين علــى ونشــرها وإنتاجهــا املخــدرات إحصــاءات
 املخـدرات  تعـاطي  قيـاس  بشـأن  القائمـة  املنهجيـة  للتحـديات  التصـدي  إىل ـدف  اليت األنشطة
 عـن  البيانـات  إنتـاج  علـى  البلـدان  درةقـ  حتسـني  وإىل االقتصـادي،  االجتماعي وأثرها وعرضها

 األنشـــطة بشـــأن الـــدويل التنســـيق تعزيـــز وإىل الـــوطين، الصـــعيد علـــى والتنســـيق املخـــدرات
  .املشروعة غري املخدرات عن بالبيانات املتصلة اإلحصائية

 وتقـدمي  عليهـا  املوافقة يف والنظر املقترحة الطريق خريطة استعراض اللجنة إىل يطلبو  
  .تنفيذها بشأن توجيهات

  
    الوثائق    

ــام األمــني مــن مــذكرة ــل الع ــر ــا حيي ــوطين املعهــد تقري ــا لإلحصــاء ال  املكســيك يف واجلغرافي
 لتحســني  طريــق خريطــة وضــع بشــأن واجلرميــة باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم ومكتــب

  (E/CN.3/2017/12) املخدرات إحصاءات
    

  القومية احلسابات  )ي(  

 باحلسـابات  املعـين  األمانـات  بـني  املشـترك  العامـل  الفريـق  تقريـر  اللجنـة  علـى  سيعرض  
 القوميــة، احلســابات نظــام تنفيــذ عــن الناشــئة املســائل عــن معلومــات التقريــر ويقــدم. القوميــة

 احملـرز  والتقـدم  القوميـة،  باحلسـابات  املعـين  االستشـاري  اخلـرباء  فريـق  اجتمـاع  نتـائج  وخاصة،
 القوميـة  احلسـابات  نظـام  لتنفيذ العملية باملسائل الصلة ذات البحوث أعمال جبدول يتعلق فيما
 نظـام  لتنفيـذ  الداعمـة  للمنشورات النهائية الصيغة وضع بشأن املستجدات وآخر ،٢٠٠٨ لعام

 واللجـان  العامـل  الفريـق  عمـل  برنـامج  أيضـا  التقريـر  ويتضمن .٢٠٠٨ لعام القومية احلسابات
 القطـري  الصـعيد  علـى  القوميـة  احلسابات نظام تنفيذ نطاق بشأن املستجدات وآخر اإلقليمية،
ــه وحســن ــدويل التنســيق بشــأن املســتجدات وآخــر ،توقيت ــات مجــع ألنشــطة ال ــادل البيان  وتب
 توجيهاـا  وتقـدمي  هـا ئآرا إبـداء  إىل مـدعوة  واللجنة. والعاملي اإلقليمي الصعيدين على البيانات

  .العامل الفريق عمل برنامج عناصر بشأن
  

  الوثائق    

 باحلسـابات  املعـين  األمانـات  بـني  املشـترك  العامل الفريق تقرير ا حييل العام األمني من مذكرة
  (E/CN.3/2017/13) القومية
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  االقتصادية -  البيئية احملاسبة  )ك(  

 وحتـدد . االقتصـادية  - البيئيـة  باحملاسـبة  املعنيـة  اخلـرباء  جلنـة  تقريـر  اللجنـة  على سيعرض  
 برنــامج وهـو  ،٢٠٢٠ عـام  حــىت املتوسـط،  األجـل  يف عملـها  برنــامج تقريرهـا  يف اخلـرباء  جلنـة 

ــنظم ــق مـ ــاالت وفـ ــل جمـ ــتة العمـ ــة: السـ ــيق (أ) التاليـ ــز؛ التنسـ ــع (ب) والتعزيـ ــهجي الوضـ  املنـ
 احملاسـبة  لنظـام  املركـزي  اإلطـار  األخـرى:  والبحـوث  املعيارية اإلحصائية القياسية للمواصفات

 والبحـوث  املعيارية اإلحصائية القياسية للمواصفات املنهجي الوضع (ج) االقتصادية؛ - البيئية
 االقتصــادية؛ - البيئيــة احملاســبة لنظــام التابعــة اإليكولوجيــة للــنظم التجريبيــة احملاســبة األخــرى:

 اســـتجابة إعـــداد (و) اإلحصـــائية؛ القـــدرات وبنـــاء التنفيـــذ )ه( البيانـــات؛ قواعـــد وضــع  (د)
 أعماهلـا،  تنظـيم  أيضـا  اخلـرباء  جلنـة  وتنـاقش . الناشـئة  العامـة  السياسـات  مسائل بشأن إحصائية

 واللجنـة . اللجنـة  عمـل  جاالتمب النهوض يف ريادي بدور اللجنة مكتب أعضاء يضطلع حيث
  .أعماهلا وتنظيم وبرناجمها اللجنة أعمال يف احملرز التقدم بشأن آرائها تقدمي إىل مدعوة

  
  الوثائق    

ــة تقريــر ــا حييــل العــام األمــني مــن مــذكرة ــة باحملاســبة املعنيــة اخلــرباء جلن  االقتصــادية - البيئي
)E/CN.3/2017/14(  

  
  الدولية املقارنات برنامج  )ل(  

 ويعــرض. الدوليــة املقارنــات برنــامج عــن الــدويل البنــك تقريــر اللجنــة علــى ســيعرض  
 ،٤٧/١٠٧ اللجنـة  مقـرر  صـدور  بعد الدولية املقارنات برنامج أنشطة تقريره يف الدويل البنك
 العمـل  برنـامج  عناصـر  مـن  دائمـا  عنصرا الدولية املقارنات برنامج مبوجبه اللجنة جعلت الذي

 واإلقليمـي  العـاملي  الصـعيدين  علـى  املبذولـة  للجهـود  وصـفا  التقريـر  ويقـدم . العـاملي  اإلحصائي
 الدوليـة  املقارنـات  برنـامج  إطـار  يف تبـدأ  اليت املقارنات لدورة واإلعداد املؤقتة، األنشطة إلجناز

 وصـف  التقريـر  يف ويـرد . دائـم  برنـامج  إىل الدوليـة  املقارنـات  برنـامج  وحتويل ،٢٠١٧ عام يف
 وبنـاء  الـتقين  والعمـل  احلوكمـة  جمـاالت  يف الصـدد  هـذا  يف ـا  االضـطالع  جيـري  اليت لألنشطة

 إطــار  وإنشــاء  اآلن حــىت  احملــرز التقــدم  اســتعراض  إىل مــدعوة واللجنــة . والــدعوة  القــدرات
  .به اصةاخل يئاتاهلو الدولية املقارنات لربنامج وكمةاحل
  

    الوثائق    

 الدوليـــة املقارنـــات برنـــامج عـــن الـــدويل البنـــك تقريـــر ـــا حييـــل العـــام األمـــني مـــن مـــذكرة
(E/CN.3/2017/15)  
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  التجارية األعمال سجالت  )م(  

 الـذي  التجاريـة،  األعمـال  بسـجالت  املعـين  فيسـبادن  فريـق  تقريـر  اللجنـة  على سيعرض  
 وضـع  أيضـا  تقريـره  يف فيسـبادن  فريـق  ويقتـرح . بـالفريق  الصـلة  ذات األخرية التطورات يلخص
 منشــور إىل باالســتناد التجاريــة، لألعمــال اإلحصــائية الســجالت بشــأن دوليــة توجيهيــة مبــادئ
 السـجالت  نبشـأ  توجيهيـة  مبـادئ ” واملعنون ٢٠١٥ عام يف الصادر ألوروبا االقتصادية اللجنة

 االســتعراض خــالل مــن الناميــة البلــدان ظــروف مراعــاة ومــع ،“التجاريــة لألعمــال اإلحصــائية
 الدوليــة التوجيهيــة باملبـادئ  املتعلــق املقتــرح علـى  التعليــق إىل مــدعوة واللجنـة . العــاملي والتشـاور 

  .املستكملة اختصاصاته ذلك يف مبا فيسبادن، فريق أحرزه الذي التقدم وعلى
  

  الوثائق    

 التجاريــة األعمــال بســجالت املعــين فيســبادن فريــق تقريــر ــا حييــل العــام األمــني مــن مــذكرة
(E/CN.3/2017/16)  

   السياحة إحصاءات  )ن(  

 لإلطــار وصــفا يتضــمن الــذي العامليــة، الســياحة منظمــة تقريــر اللجنــة علــى ســيعرض  
 سـياق  يف والسياسـات  القياس بني التكامل زيادة أجل من املستدامة السياحة لقياس اإلحصائي

ــة أهــداف ــار ويكمــل. املســتدامة التنمي ــايري اإلط ــة اإلحصــائية املع ــة القائم  بإحصــاءات املتعلق
ــة االقتصــادية األبعــاد بــني ويصــل الســياحة  بــني الــربط خــالل مــن املســتدامة للســياحة والبيئي
 هـذا  بقيـادة  عامـل  ريـق ف ويقـوم . االقتصـادية  - البيئية احملاسبة ونظام للسياحة الفرعي احلساب
 الفرعــي الســياحة وحســاب باإلحصــاءات املعنيــة العامليــة الســياحة منظمــة جلنــة برعايــة العمــل
 آرائهـا  إبـداء  إىل مـدعوة  واللجنـة . االقتصـادية  - البيئيـة  باحملاسبة املعنية اخلرباء جلنة من وبدعم
ــق احملــرز التقــدم بشــأن ــى والتعلي ــل بوضــع الصــلة ذات املقترحــات عل  للحســاب جتميعــي دلي

 - البيئيـــة احملاســـبة ونظـــام الســـياحة بـــني العالقـــة بشـــأن تقنيـــة ومـــذكرة الفرعـــي، الســـياحة
  .الوطين دون املستوى على والقياس االقتصادية،

  
  الوثائق    

ــة الســياحة منظمــة تقريــر ــا حييــل العــام األمــني مــن مــذكرة  الســياحة إحصــاءات عــن العاملي
)E/CN.3/2017/17(  

  



E/CN.3/2017/1

 

12/19 16-20696 

 

  الطبيعية املوارد على القائمة االقتصادات إحصاءات  )س(  

 القائمــة االقتصــادات بإحصــاءات املعــين أوالنباتــار فريــق تقريــر اللجنــة علــى ســيعرض  
 تقريــره صــدور منــذ أوالنباتــار فريــق لعمليــات مــوجزا التقريــر ويقــدم. الطبيعيــة املــوارد علــى

 الـدليل  مشـروع  أيضـا  أوالنباتـار  فريـق  وسـيقدم . الفريـق  عمـل  برنـامج  عن ومعلومات السابق
 معلومــات وثيقــة يف الطبيعيــة املــوارد علــى القائمــة االقتصــادات إحصــاءات بشــأن يعــده الــذي

  .  الدليل مشروع واعتماد العمل برنامج على التعليق إىل مدعوة واللجنة. أساسية
  

  الوثائق    

 القائمـة  االقتصـادات  بإحصـاءات  املعـين  أوالنباتـار  فريـق  تقرير ا حييل العام األمني من مذكرة
    )E/CN.3/2017/18( الطبيعية املوارد على

  للعلم بنود  -  ٤  

 إطـار  يف للتـدخالت  حمـدود  وقـت  وسيخصص. للعلم اللجنة على التالية البنود تعرض  
  .بند كل
  

  الدميغرافية اإلحصاءات  (أ)  

 ـا  تضـطلع  الـيت  األنشـطة  يـبني  الـذي  العـام  األمـني  تقريـر  للعلـم،  اللجنة، على سيعرض  
 تنفيــذ عــن ســنويا مــوجزا التقريــر ويقــدم. الدميغرافيــة اإلحصــاءات جمــال يف اإلحصــاءات شــعبة

 التوجيهيـة  املبادئ وضع على التركيز مع ،٢٠٢٠ لعام واملساكن السكان لتعداد العاملي الربنامج
 اســـتخدام بشـــأن توجيهيـــة مبـــادئ وإعـــداد واملســـاكن الســـكان تعـــدادات إلدارة املنهجيـــة

ــات ــة املعاصــرة التكنولوجي ــة للجول ــن املقبل ــدادات م ــدم هــوو. واملســاكن الســكان تع  أيضــا يق
 للتسـجيل  الدوليـة  اإلحصـائية  املعـايري  مـن  املنقحـة  اموعة بتعزيز املتعلقة األنشطة عن معلومات

 عمليـات  علـى  يركـز  دليـل  بوضع يتعلق فيما اجلاري والعمل املدنية، األحوال وإحصاءات املدين
 مجـع  عن معلومات أيضا التقرير ويقدم. املدنية األحوال وإحصاءات املدين التسجيل نظم وإدارة

 القـدرات  ببنـاء  املتعلقـة  واألنشطة الدميغرافية احلولية استبيانات خالل من الدميغرافية اإلحصاءات
  .بالتقرير علما اإلحاطة إىل مدعوة واللجنة. الدولية اهلجرة إحصاءات جمال يف
  

  الوثائق    

  )E/CN.3/2017/19( الدميغرافية اإلحصاءات عن العام األمني تقرير
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  املعيشية األسر استقصاءات  (ب)  

 بـني  املشترك العامل الفريق أعمال عن العام األمني تقرير للعلم، اللجنة، على سيعرض  
 إدارة آليـة  إنشـاء  عـن  معلومـات  التقريـر  ويقـدم . املعيشـية  األسـر  باستقصـاءات  املعين األمانات

 العامـل  الفريـق  اسـتهلها  الـيت  األنشـطة  برنـامج  عـن  معلومـات  أيضـا  يقـدم  هـو و. العامل الفريق
ــيت ــزم وال ــز ــا االضــطالع يعت ــها املعيشــية األســر استقصــاءات أنشــطة تنســيق لتعزي . ومواءمت

  .تقدم من أُحرز مبا علما اإلحاطة إىل مدعوة واللجنة
  

  الوثائق    

 األسـر  باستقصـاءات  املعـين  األمانـات  بـني  املشترك العامل الفريق أعمال عن العام األمني تقرير
  )E/CN.3/2017/20( املعيشية

  
  الصحية اإلحصاءات  (ج)  

 يف احلـايل  العمـل  يـبني  الـذي  العاملية الصحة منظمة تقرير للعلم، اللجنة، على سيعرض  
 املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  مـن  ٣ للهدف العاملي بالرصد يتعلق فيما الصحية اإلحصاءات جمال

 املتعلـق  املعياري والعمل لألمراض الدويل والتصنيف بالصحة، الصلة ذات األهداف من وغريه
 الصـحة  معلومـات  نظـم  بتعزيـز  املتعلـق  العمـل  عـن  علومـات امل آخـر  أيضـا  التقريـر  ويتضمن. به

 اإلحاطـــة إىل مـــدعوة واللجنــة . الصـــحية للبيانــات  التعـــاوين الربنـــامج ذلــك  يف مبـــا القطريــة، 
  .بالتقرير  علما

  
  الوثائق    

 الصــحية اإلحصــاءات عــن العامليــة الصــحة منظمــة تقريــر ــا حييــل العــام األمــني مــن مــذكرة
)E/CN.3/2017/21(  

  

   التعليم إحصاءات  )د(  

 للتربيـة  املتحـدة  األمم ملنظمة التابع اإلحصاء معهد تقرير ، للعلم،اللجنة على سيعرض  
 يف األخـرية  التطـورات  عـن  معلومـات  التقريـر  وسـيقدم . التعلـيم  إحصاءات عن والثقافة والعلم
ــة، التعلــيم إحصــاءات جمــال ــة خطــة ضــوء يف ســيما وال الدولي . ٢٠٣٠ لعــام املســتدامة التنمي

 للتعلـــيم املواضـــيعية للمؤشـــرات إطـــار لوضـــع بـــه املضـــطلع للعمـــل بيـــان التقريـــر يف وســـريد
ــة أهــداف مــن ٤ اهلــدفب املتعلقــة ؤشــراتامل الســتكمال  املؤشــرات إطــار يف املســتدامة التنمي
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 البلـدان  اسـتعداد  بشأن االستقصائية الدراسة نتائج عن معلومات أيضا التقرير وسيقدم. العاملية
 للمبـادرات  وصـف  أيضا وسريد. التعليم جمال يف نوعية وأفضل أكثر بيانات على الطلب لتلبية

 ســتنهض الــيت بالبيانــات املعنيــة الوكــاالت بــني املشــتركة واألفرقــة بالبيانــات املتعلقــة اجلديــدة
 جديـدة،  منـهجيات  وضـع  خـالل  مـن  املسـتدامة  التنمية أهداف من ٤ اهلدف مؤشرات بقياس

 واللجنـة . التعلـيم  جمـال  يف الوطنيـة  اإلحصـائية  الـنظم  ودعـم  القائمـة  البيانات نوعية وتشخيص
    .بالتقريرأن حتيط علما  إىل مدعوة

    الوثائق    

 للتربيـة  املتحـدة  األمـم  ملنظمـة  التـابع  اإلحصـاء  معهـد  تقريـر  ـا  حييـل  العـام  األمـني  مـن  مذكرة
  (E/CN.3/2017/22) التعليم إحصاءات عن والثقافة والعلم

  
  

  األسعار إحصاءات  )هـ(  

ــى ســيعرض   ــة، عل ــم، اللجن ــر للعل ــق تقري ــل الفري ــني املشــترك العام ــات ب ــين األمان  املع
 إحصــاءات جمــال يف الرئيســية التطــورات عــن عامــة حملــة التقريــر ويقــدم. األســعار بإحصــاءات

 يف واألربعـني،  الرابعـة  دورـا  يف اللجنـة  إىل العامـل  للفريـق  السـابق  التقريـر  تقدمي منذ األسعار
  .بالتقرير علما اإلحاطة إىل مدعوة واللجنة. ٢٠١٣ عام
  

  الوثائق    

 بإحصـاءات  املعـين  األمانـات  بـني  املشترك العامل الفريق تقرير ا حييل العام األمني من مذكرة
  )E/CN.3/2017/23( األسعار

  
  األجل القصرية االقتصادية اإلحصاءات  )و(  

 القصـرية  االقتصـادية  اإلحصـاءات  عـن  العـام  األمـني  تقريـر  للعلم، اللجنة، على سيعرض  
 باإلحصـاءات  املتعلـق  العمل برنامج تنفيذ يف احملرز التقدم تقريره يف العام األمني ويصف. األجل

 اختـذا  الـيت  واملبـادرات  واألربعني الثانية دورا يف اللجنة أقرته الذي األجل القصرية االقتصادية
 يف األجـل  القصـرية  االقتصـادية  اإلحصـاءات  جتميع على القدرة حتسني أجل من اإلقليمية اللجان
  .بالتقرير علما اإلحاطة إىل مدعوة واللجنة. منها بكل اخلاصة املناطق

  
  الوثائق    

  (E/CN.3/2017/24) األجل القصرية االقتصادية اإلحصاءات عن العام األمني تقرير
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   املالية اإلحصاءات  )ز(  

ــى ســيعرض   ــة، عل ــم، اللجن ــر للعل ــة تقري ــني املشــتركة العمــل فرق ــة الوكــاالت ب  املعني
 تقـدمي  منـذ  العمـل  فرقـة  أحرزتـه  الذي التقدم عن معلومات التقرير ويقدم. املالية باإلحصاءات

 الـديون  إحصـاءات  بشـأن  ،٢٠١٥ عـام  يف واألربعـني،  السادسـة  دورـا  يف اللجنة إىل تقريرها
 وبنـاء  البيانـات  وتـوافر  املنـهجي  بالعمـل  يتعلـق  فيمـا  العام، القطاع ديون وإحصاءات اخلارجية
 اإلحاطـة  إىل مـدعوة  واللجنـة . العمـل  لفرقـة  املقبـل  العمـل  برنـامج  التقريـر  ويتضـمن . القدرات

  .بالتقرير علما
  

  الوثائق    

 املعنيـــة الوكـــاالت بـــني املشـــتركة العمـــل فرقـــة تقريـــر ـــا حييـــل العـــام األمـــني مـــن مـــذكرة
  )E/CN.3/2017/25( املالية باإلحصاءات

  
  االقتصادية والعوملة الدولية التجارة إحصاءات  )ح(  

 الدوليـة  التجـارة  بإحصـاءات  املعـين  اخلـرباء  فريـق  تقريـر  للعلـم،  اللجنـة،  على سيعرض  
 عـن  دليـل  إعداد مبهمة لالضطالع ٢٠١٥ عام يف اخلرباء فريق أنشئ وقد. االقتصادية والعوملة

 جيـري  الدليل، ويف. التجارية لألعمال املتكاملة اإلحصاءاتو املوسعة القومية للحسابات نظام
 حنــو علــى العامليــة القيمــة سالســل مراعــاة خــالل مــن االقتصــادات بــني التــرابط قيــاس تنــاول

 التقـدم  عـن  معلومات التقرير ويقدم. الوطين اإلحصائي النظام منظور على احملافظة مع مناسب
  .بالتقرير علما اإلحاطة إىل مدعوة واللجنة. الدليل إعداد يف احملرز

  
  الوثائق    

 والعوملـة  الدوليـة  التجـارة  بإحصـاءات  املعين اخلرباء فريق تقرير ا حييل العام األمني من مذكرة
  )E/CN.3/2017/26( االقتصادية

  
  والريفية الزراعية اإلحصاءات  )ط(  

 بشــأن املتحــدة لألمــم والزراعــة األغذيــة منظمــة تقريــر للعلــم، اللجنــة، علــى ســيعرض  
 للجنـــة تقريــر  (أ) التقريــر:  ويشـــمل. والريفيــة  الزراعيــة  اإلحصـــاءات يف األخــرية  التطــورات 
 العامليـة  االسـتراتيجية  لتنفيـذ  ـا  املضـطلع  الرئيسية األنشطة يربز العاملية لالستراتيجية التوجيهية
 اآلن حـىت  بـه  اضـطلع  الذي العمل يلخص تقرير (ب) والريفية؛ الزراعية اإلحصاءات لتحسني

 منظمـة  تقريـر  (ج) والريفيـة؛  الزراعيـة  باإلحصـاءات  املعين الوكاالت بني املشترك اخلرباء فريق
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ــة ــامج بشــأن والزراعــة األغذي ــة .٢٠٢٠ لعــام للزراعــة العــاملي التعــداد برن  إىل مــدعوة واللجن
  .بالتقرير علما اإلحاطة

  
  الوثائق    

ــذكرة ــن م ــني م ــام األم ــل الع ــا حيي  ــر ــة تقري ــة منظم ــة األغذي ــم والزراع  بشــأن املتحــدة لألم
  (E/CN.3/2017/27) والريفية الزراعية اإلحصاءات يف األخرية التطورات

  
   اإلحصائية الربامج تنسيق  )ي(  

 يــوجز الــذي اإلحصــائية، األنشــطة تنســيق جلنــة تقريــر للعلــم، اللجنــة، علــى ســيعرض  
 الرئيســية االســتنتاجات ذلــك يف مبــا ،٢٠١٦ عــام يف لجنــةال هــذه بــه اضــطلعت الــذي العمــل

 التقريـر  يف املعاجلـة  الرئيسـية  املواضيع وتتضمن. والعشرين والثامنة والعشرين السابعة لدورتيها
 اإلحصـائية  األنشـطة  تنسـيق  جلنـة  وعمـل  ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خلطة اإلحصائي الدعم
ــأن ــة بشـ ــاءات قيمـ ــة اإلحصـ ــا الدوليـ ــة. وتكاليفهـ ــائية واللجنـ ــدعوة اإلحصـ ــة إىل مـ  اإلحاطـ

  .بالتقرير  علما

 منظومــة إحصــائيي كبــار للجنــة األول التقريــر للعلــم، أيضــا، اللجنــة علــى وســيعرض  
 أن منـذ  اإلحصائيني كبار جلنة ا اضطلعت اليت لألعمال موجزا التقرير ويقدم. املتحدة األمم

ــة أنشــأا ــة، اختصاصــات وخاصــة، ،٢٠١٤ عــام يف اإلحصــائية اللجن ــا اللجن  خلطــة ودعمه
 يف اللجنـة  وعمـل  اإلحصـاءات،  جـودة  لضـمان  املتحدة لألمم تابع إطار واعتماد ،٢٠٣٠ عام
 اإلحاطـة  إىل مـدعوة  اإلحصـائية  واللجنـة . الدوليـة  اإلحصـائية  األنشـطة  تنظم اليت املبادئ جمال
  .بالتقرير علما

  
  الوثائق    

  )E/CN.3/2017/28( اإلحصائية األنشطة تنسيق جلنة تقرير ا حييل العام األمني من مذكرة

 املتحـــدة األمـــم منظومـــة إحصـــائيي كبـــار جلنـــة تقريـــر ـــا حييـــل العـــام األمـــني مـــن مـــذكرة
)E/CN.3/2017/29(  

  
  اإلحصائية القدرات بناء  )ك(  

 الـذي  اإلحصـائية،  القـدرات  بنـاء  عـن  العام األمني تقرير للعلم، اللجنة، على سيعرض  
 الـيت  للجهـود  دعمـا  اإلحصـاءات  شـعبة  مـؤخرا  ـا  اضـطلعت  اليت األنشطة عن عامة حملة يقدم
 املتعلقـة  للتحـديات  االسـتجابة  حتسـني  أجل من الوطنية اإلحصائية قدراا لتعزيز البلدان تبذهلا
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 عـن  معلومـات  أيضـا  التقريـر  ويقـدم . ٢٠٣٠ لعـام  املسـتدامة  التنمية خطة تواجه اليت بالبيانات
 مـن  واالسـتفادة  املبـادرات  بـني  التـزامن  حتقيـق  إىل الراميـة  التعاونيـة  للجهـود  اجلديـدة  األشكال

 عــن معلومــات أيضــا يتضــمن هــوو. اإلحصــائية القــدرات بنــاء جمــال يف والتنســيق الشــراكات
 املتحـدة  األمم منظومة إلسهام مؤخرا اختتم الذي التقييم عن املنبثقة والتوصيات االستنتاجات

ــة ــز يف اإلمنائي ــة القــدرات تعزي ــى الوطني ــل عل ــات ومجــع اإلحصــائي التحلي ــدعم البيان ــق ل  حتقي
 إىل مـدعوة  واللجنـة . دوليـا  عليها املتفق اإلمنائية األهداف من وغريها لأللفية اإلمنائية األهداف
  .بالتقرير علما اإلحاطة

 التنميـة  أجل من اإلحصاء جمال يف لشراكةل تقرير للعلم، أيضا، اللجنة على وسيعرض  
 إىل االنتبـاه  لتوجيـه  مـؤخرا  املتخـذة  املبادرات بشأن الدويل والبنك والعشرين احلادي القرن يف

 الشـراكة  وتـربز . ٢٠٣٠ عـام  خطـة  دعم سياق يف سيما وال اإلحصائية، القدرات تعزيز أمهية
 أن املـرجح  مـن  ناشـئة  مواضـيع  وتتنـاول  اإلحصـائية  القـدرات  بنـاء  يف احملـرز  التقدم تقريرها يف

 خطــة تواجــه يتالــ بالبيانــات املتعلقــة التحــديات قبيــل مــن الوطنيــة، اإلحصــائية الــنظم يف تــؤثر
  .بالتقرير علما اإلحاطة إىل مدعوة واللجنة. ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية

  
  الوثائق    

    )E/CN.3/2017/30( اإلحصائية القدرات بناء عن العام األمني تقرير

 القـرن  يف التنميـة  أجـل  مـن  اإلحصـاء  جمـال  يف الشـراكة  تقريـر  ا حييل العام األمني من مذكرة
  )E/CN.3/2017/31( اإلحصائية القدرات بناء عن والبنك الدويل والعشرين احلادي

  
  وتقامسها الوصفية والبيانات البيانات لتبادل املشتركة املفتوحة املعايري  )ل(  

 البيانـــات تبـــادل ملبـــادرة الراعيـــة للجهـــات املرحلـــي التقريـــر اللجنـــة علـــى ســـيعرض  
 والتطـورات  املقـررة  واألنشـطة  اإلجنـازات  صيلخـ  الـذي  املبـادرة،  بشـأن  والوصـفية  اإلحصائية

 التجــارة وإحصــاءات الكلــي، االقتصــاد إحصــاءات مثــل جمــاالت يف باملبــادرة املتعلقــة األخــرية
 حملـة  أيضـا  التقريـر  ويتضـمن . أخـرى  وجمـاالت  املسـتدامة  التنميـة  وأهـداف  البضائع، يف الدولية

 واللجنـة . وتقامسهـا  الوصـفية  والبيانـات  البيانات تبادل جمال يف القدرات تنمية خطط عن عامة
  .بالتقرير علما اإلحاطة إىل مدعوة
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  الوثائق    

 اإلحصــائية البيانــات تبــادل ملبــادرة الراعيــة اجلهــات تقريــر ــا حييــل العــام األمــني مــن مــذكرة
ــايري بشــأن والوصــفية ــة املع ــادل املشــتركة املفتوح ــات لتب ــات البيان ــا الوصــفية والبيان  وتقامسه

)E/CN.3/2017/32(  
  

   بالسياسات املتعلقة واالجتماعي االقتصادي والس  العامة اجلمعية مقررات متابعة  )م(  

ــى ســتعرض   ــة عل ــذكرة اللجن ــن م ــني م ــام األم ــات تتضــمن الع ــن مقتطف ــرارات م  الق
ــررات ــتنتاجات واملق ــق واالس ــا املتف ــن الصــادرة عليه ــة ع ــة اجلمعي ــس العام  االقتصــادي وال

 أيضـا  التقريـر  ويتضمن. اإلحصائية اللجنة بعمل صلة هلا اليت الفنية اللجان وسائر واالجتماعي
 مـن  الـيت  وتلـك  اآلن حـىت  اإلحصاءات وشعبة اإلحصائية اللجنة اختذا اليت لإلجراءات وصفا

 أن اللجنـة  تـود  وقـد . األم اهليئـات  عـن  الصادرة والواليات للمقررات استجابة اختاذها املقترح
 األعمـــال جـــدول بنـــود إطـــار يف مناقشـــاا ســـياق يف اعتبارهـــا يف اإلجـــراءات تلـــك تأخـــذ
  .بالتقرير علما اإلحاطة إىل مدعوة واللجنة. باملوضوع الصلة  ذات

  
  الوثائق    

 املتعلقـة  واالجتمـاعي  االقتصـادي  والـس  العامة اجلمعية مقررات عن العام األمني من مذكرة
    )E/CN.3/2017/33( اإلحصائية اللجنة بعمل واملتصلة بالسياسات

  
  اإلحصاءات) (شعبة الربناجمية املسائل  -  ٥  

 واخلطـط  األنشـطة  بشـأن  اإلحصـاءات  شـعبة  مـدير  مـن  شـفويا  تقريـرا  اللجنـة  ستتلقى  
  .  الراهنة واألولويات

  
  انعقادها ومواعيد للجنة واألربعني التاسعة للدورة املؤقت األعمال جدول  -  ٦  

 األعمـال  جـدول  مشـروع  اللجنـة  علـى  سـيعرض  الـداخلي،  النظـام  من ٩ باملادة عمال  
. بنـد  كـل  إطـار  يف تقـدميها  املقـرر  بالوثـائق  ببيـان  مشـفوعا  واألربعـني،  التاسعة لدورا املؤقت

 قـرار  (انظـر  الـس  لطلـب  ووفقـا . الـدورة  انعقـاد  مبواعيـد  مقتـرح  أيضا اللجنة على وسيعرض
 للفتــرة الســنوات متعــدد عمــل برنــامج مشــروع اللجنــة علــى ســيعرض )،١٩٩٩/٥١ الــس
 وجـدول  واألربعـني  التاسـعة  دورـا  انعقـاد  مواعيد إقرار إىل مدعوة واللجنة. ٢٠٢١-٢٠١٧
  .السنوات املتعدد العمل برنامج إقرار وكذلك ووثائقها، املؤقت أعماهلا
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  الوثائق    

 واألربعـني  التاسـعة  للـدورة  املؤقـت  األعمـال  جدول مشروع تتضمن العامة األمانة من مذكرة
  )E/CN.3/2017/L.2( للجنة

 للفتـرة  اإلحصـائية  للجنـة  السنوات املتعدد العمل برنامج مشروع عن العامة األمانة من مذكرة
٢٠٢١-٢٠١٧ )E/CN.3/2017/34(  

  واألربعني الثامنة دورا أعمال عن اللجنة تقرير  -  ٧  

 يغطـي  الـذي  للجنـة  واألربعـني  الثامنـة  للـدورة  اإلجرائـي  التقريـر  اللجنـة  على سيعرض  
 تتضـمن  رمسيـة  غـري  ورقـة  أيضـا  اللجنـة  علـى  عرضتوس. اللجنة بعمل املتعلقة التنظيمية املسائل
  .  املقرر من املقدمة املقررات مشاريع

 الثامنـــة دورـــا أعمـــال عـــن املعـــد التقريـــر مشـــروع تعتمـــد أن إىل مـــدعوة واللجنـــة  
 مبهمـة  املقـرر  إىل تعهـد  وأن الـس،  إىل وسيقدم املقررات مشاريع سيتضمن الذي واألربعني،

  .  النهائية صيغته ووضع تنقيحه
  

  الوثائق    

  أعمال دورا الثامنة واألربعني عن اللجنة تقرير مشروع

  املقررات مبشاريع مشفوعة رمسية غري ورقة

 

 


