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 اللجنة اإلحصائية
 التاسعة واألربعونالدورة 

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٩-٦
 من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

    إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
 جدول األعمال المؤقت والشروح  

  
 جدول األعمال المؤقت  

 انتخاب أعضاء املكتب. - ١
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. - ٢
 واختاذ القرار:بنود للمناقشة  - ٣

 ؛٢٠٣٠البيانات واملؤشرات املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام  )أ( 
 دليل التنظيم اإلحصائي؛ )ب( 
 البيانات املفتوحة؛ )ج( 
 استقصاءات األسر املعيشية؛ )د( 
 استخدام البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية؛ (ه) 
 تطوير اإلحصاءات اإلقليمية؛ )و( 
 احلسابات القومية؛ ز() 
 االقتصادية؛ -احملاسبة البيئية  )ح( 
 إحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية؛ )ط( 
 اإلحصاءات الزراعية والريفية؛ )ي( 
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 إحصاءات تغري املناخ؛ )ك( 
 التصنيفات اإلحصائية؛ )ل( 
 إحصاءات الالجئني؛ )م( 
 إحصاءات اإلعاقة؛ )ن( 
 العمل والعمالة؛إحصاءات  )س( 
 ؛اإلحصاءات املتصلة بالشيخوخة والبيانات املصنفة حسب السن )ع( 
 أساليب عمل اللجنة اإلحصائية. )ف( 

 بنود للعلم: - ٤
 اإلحصاءات الدميغرافية؛ )أ( 
 اإلحصاءات اجلنسانية؛ )ب( 
 إحصاءات الفقر؛ )ج( 
 إحصاءات الطاقة؛ )د( 
 إحصاءات اخلدمات؛ (ه) 
 إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ )و( 
 برنامج املقارنات الدولية وإحصاءات األسعار؛ )ز( 
 إحصاءات التجارة الرقمية والتجارة اإللكرتونية؛ )ح( 
 إحصاءات العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛ )ط( 
 إحصاءات القطاع غري الرمسي؛ )ي( 
 اإلحصاءات البيئية )ك( 
 اإلحصائية؛تنسيق الربامج  )ل( 
 تكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية؛ )م( 
 اإلحصاءات املتعلقة باحلوكمة والسالم واألمن؛ )ن( 
 واجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات.متابعة مقررات اجلمعية العامة  )س( 

 املسائل الربناجمية )شعبة اإلحصاءات(. - ٥
 ؤقت للدورة اخلمسني للجنة ومواعيد انعقادها.جدول األعمال امل - ٦
 تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا التاسعة واألربعني. - ٧
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 الشروح  
 انتخاب أعضاء المكتب - ١ 

من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس االقتصـــــــــــــــادي واالجتماعي  ١٥وفقا للمادة  
اإلحصــائية من بني ليلي أعضــائيفات ت مســتيفل اجللســة األو  من وللممارســات الســابقةت تنتخب اللجنة 

 دورهتا العاديةت مكتبا مؤلفا من رئيس وثالثة نواب للرئيس ومقرر.
ويُنتخب أعضـــــــــــاء املكتب على أســـــــــــاس مبدأ التوزيُ اجلغرات العادلت حي  يُنتخب ت املكتب  

اء املكتب ســـــنتني إن أمكن. ويتم ذل  عضـــــو واحد عن كل منطقة ليلة ت اللجنة. وتســـــتمر والية أعضـــــ
عن طريق انتخاب أعضــــــــــــاء املكتب لفرتة ســــــــــــنة واحدةت ي يعاد انتخاب األعضــــــــــــاء ال ين يظلون ليلني 

 لبلداهنم ت اللجنة خالل الدورة التالية. 
 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى - ٢ 
املتعلقــة  ــا ت دورهتــا اليــامنــة واألربعني اقرتحــت اللجنــة بنود جــدول األعمــال املؤقــت والوثــائق  
. وأقر املكتـب بعـدئ  ٢٠١٧/٢٢٨(ت واعتمـدهـا اجمللس ت مقرر  ٢٠١٧آذار/مـارس  ١٠-٧)نيويوركت 

بعض التغيريات. ويعرض على اللجنــة أيضـــــــــــــــــا برنــامج العمــل واجلــدول الزم  املؤقتــان املقرتحــان للــدورة. 
 برنامج العمل واجلدول الزم  املؤقتني لدورهتا التاسعة واألربعني.واللجنة مدعوة إ  إقرار جدول األعمال و 

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2018/1) جدول األعمال املؤقت والشروح
 (E/CN.3/2018/L.1م كرة من األمانة العامة عن برنامج عمل الدورة وجدوهلا الزم  املؤقتني )

 
 بنود للمناقشة واتخاذ القرار - ٣ 

 ٢0٣0البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام  ()أ 
ة ســــــــيعرض على اللجنة تقرير فريق اخلرباء املشــــــــرتك بني الوكاالت املع  نؤشــــــــرات أهداف التنمي 

الواردة املســـــتدامة عن األعمال اجلارية لتنفي  إطار للمؤشـــــرات العاملية ألهداف وغايات التنمية املســـــتدامة 
ت نا ت ذل  ما يلي: )أ( املبادئ التوجييفية وأفضــــــــل املمارســــــــات ٢٠٣٠خطة التنمية املســــــــتدامة لعام ت 

حتقيق أهــداف التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة؛  املتعلقــة بتــدفقــات البيــانــات واإلبالن عن البيــانــات العــامليــة ألغراض
املســــتجدات املتعلقة بتصــــنيت مســــتويات إطار املؤشــــرات العاملية؛ )ج( التحســــينات الســــنوية لبعض  )ب(

 األعمال املضطلُ( ه)مؤشرات املستوى اليال ؛  املؤشرات املندرجة ت إطار املؤشرات العاملية؛ )د( وضُ
 ا بشــــــرن مســــــار العمل املتعلق بتصــــــنيت البياناتت واألعمال الا تضــــــطلُ  ا األفرقة العاملة املع  أوهلا 
بروجه الرتابطت وثانييفا بتبادل البيانات اإلحصـــــــــــــــائية والبيانات الواـــــــــــــــفيةت واليال  باملعلومات اجلغرافية 

ااـــــــة باملبادئ التوجييفية وأفضـــــــل املكانية. وســـــــتعرض على اللجنة أيضـــــــا وثائق املعلومات األســـــــاســـــــية اخل
ألغراض حتقيق أهداف التنمية املســــــتدامةت  املمارســــــات املتعلقة بتدفقات البيانات واإلبالن عن البيانات العاملية

  واملتعلقة بالعمل اجلاري بشرن تصنيت البياناتت واألعمال الا يضطلُ  ا كل فريق من األفرقة العاملة.

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/L.1
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على اللجنة البت فييفا ما يلي: )أ( العمل اخلاص باملبادئ التوجييفية  وتشــــــــــمل النقاط الا يتعني 
وأفضل املمارسات املتعلقة بتدفقات البيانات واإلبالن عن البيانات العاملية ألغراض حتقيق أهداف التنمية 
ج املســــتدامة؛ )ب( التحســــينات الســــنوية لبعض املؤشــــرات املندرجة ت إطار املؤشــــرات العاملية؛ )ج( برنام

 عمل الفريق للسنة التالية. 
وســيعرض على اللجنة أيضــا تقرير األمني العام عن األعمال الا تضــطلُ  ا شــعبة اإلحصــاءات  

التابعة إلدارة الشــــــــؤون االقتصــــــــادية واالجتماعية ت األمانة العامةت بالتعاون مُ غريها من كيانات منظومة 
. ويعرض التقرير التفاايل املتعلقة بإعداد التقرير ٢٠٣٠لعام األمم املتحدةت دعما خلطة التنمية املستدامة 

(ت حســب التكليت الصــادر عن اجلمعية E/2017/66الســنوي لنيمني العام عن أهداف التنمية املســتدامة )
به من أجل حتدي  قاعدة البيانات (ت فضــــــال عن العمل املضــــــطلُ ٨٣ت الفقرة ٧٠/١العامة )انظر القرار 

املتعلقة باملؤشرات العامليةت نا ت ذل  إنشاء مستودع للبيانات والبيانات الوافيةت ودعم البلدان ت تنفي  
املؤشـــــــرات على الصـــــــعيد الوط . وباإلضـــــــافة إ  ذل ت يعرض التقرير النتائج الا خل  إلييفا مؤ ر عقد 

الوط ت والبحوث الا أجريت بشــرن يريب العمل بنظام احتادي ملراكز  بشــرن منابر اإلبالن على الصــعيد
البيانات الوطنية والعامليةت وإنشاء شبكة عاملية من مؤسسات التدريب اإلحصائي. واللجنة مدعوة إ  أن 
ى حتيط علما بالعمل ال ي تقوم به شـــعبة اإلحصـــاءاتت بالتعاون مُ منظومة األمم املتحدةت وإ  التعليق عل
 نتائج املؤ ر امل كورت والبحوث املشار إلييفات ومسرلة إنشاء تل  الشبكة العاملية وبرنامج عمليفا املقرتح.

وســـــيعرض على اللجنة أيضـــــا تقرير الفريق الرفيُ املســـــتوى للشـــــراكة والتنســـــيق وبناء القدرات ت  
موجزا لنينشــطة الا اضــطلُ . ويقدم التقرير ٢٠٣٠جمال اإلحصــاءات لراــد خطة التنمية املســتدامة لعام 

 ا الفريق الرفيُ املستوى مؤخرا فيما يتعلق بتنفي  خطة عمل كيب تاون العاملية لبيانات التنمية املستدامةت 
والعمل ال ي يقوم به على اــــــــــعيد االحتياجات من القدرات اإلحصــــــــــائية الفريق الفرعي املشــــــــــرتك التابُ 

شـــــــــرتك بني الوكاالت املع  نؤشـــــــــرات أهداف التنمية املســـــــــتدامةت للفريق الرفيُ املســـــــــتوى وفريق اخلرباء امل
إ   ٢٢واألعمــال التحضـــــــــــــــرييــة ملنتــدى األمم املتحــدة العــاملي اليــارت للبيــانــات املقرر عقــد  ت الفرتة من 

ت ت ديبت باإلمارات العربية املتحدةت والتوايات املتعلقة بإنشاء منصب ٢٠١٨أكتوبر /تشرين األول ٢٤
 إحصائيي األمم املتحدة. كبري 

وتشــــمل النقاط الا يتعني على اللجنة البت فييفا ما يلي: )أ( اســــتعراض مســــرلة إنشــــاء منصــــب  
ــــــــــــــــــــــرن تل  املســــــــرلة؛ )ب( املوافقة على التنقي  املقرتح  كبري إحصــــــــائيي األمم املتحدة وإبداء آرائيفا بشـــــــــ

رفق اليال  لتقرير الفريق الرفيُ املســــــتوى؛ الختصــــــااــــــات الفريق الفرعي املشــــــرتكت على النحو الوارد ت امل
)ج( اإلعراب عن آرائيفا بشـــــرن آلية مســـــايفة اللجنة ت املنتدى الســـــياســـــي الرفيُ املســـــتوى املع  بالتنمية 

 ٢٠١٨؛ )د( اإلعراب عن آرائيفا بشــــــــــــــرن خطة العمل املقرتحة للفريق الرفيُ املســــــــــــــتوى لعام املســــــــــــــتدامة
 علييفا. واملوافقة

 
 الوثائق  

م كرة من األمني العام حييل  ا تقرير فريق اخلرباء املشـــــــــرتك بني الوكاالت املع  نؤشـــــــــرات أهداف التنمية 
 (E/CN.3/2018/2املستدامة )

لتنميــة املســـــــــــــــتــدامــة تقرير األمني العــام عن العمــل املتعلق بــاســـــــــــــــتعراض التقــدم احملرز  و حتقيق أهــداف ا
(E/CN.3/2018/3) 

https://undocs.org/ar/E/2017/66
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/2
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/3
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م كرة من األمني العام حييل  ا تقرير الفريق الرفيُ املســـــــــتوى للشـــــــــراكة والتنســـــــــيق وبناء القدرات ت جمال 
 (E/CN.3/2018/4) ٢٠٣٠اإلحصاءات لراد خطة التنمية املستدامة لعام 

 
 دليل التنظيم اإلحصائي )ب( 

ســيعرض على اللجنة تقرير األمني العام عن تنقي  دليل التنظيم اإلحصــائي. وقد جرى التشــديد  
ت خطة عمل كيب تاون العاملية لبيانات التنمية املســــــــتدامةت وت التقرير اخلتامي لســــــــلســــــــلة املؤ رات الا 

دت بشــــرن برنامج التحول ت جمال اإلحصــــاءات الرمسيةت على ضــــرورة أن تعمد املنظمات اإلحصــــائية عق
إحصــــــاءات مصــــــنفة عالية اجلودة ومناســــــبة التوقيت من  ٢٠٣٠إ  التكيت والتطور. وتتطلب خطة عام 

ططا عامات أجل تلبية االحتياجات اجلديدة من البيانات والتصـدي للتحديات الناشـئة. ويتضـمن التقرير خ
ت تراعى فيــه جمــاالت التطوير “دليــل التنظيم اإلحصــــــــــــــــائي”مشـــــــــــــــفوعــا بــالتعليقــاتت للطبعــة الرابعــة من 

االســـــرتاتيجية املقرتحة ت إطار ه   املبادراتت اســـــتنادا إ  املشـــــاورات الا أجريت مُ كبار اإلحصـــــائيني 
ق على احملتوى واهليكل املقرتحني للطبعة وكبار املديرين ت املنظمات اإلحصـــــائية. واللجنة مدعوة إ  التعلي

 الرابعة من الدليل.
 

 الوثائق  
 (E/CN.3/2018/5تقرير األمني العام عن دليل التنظيم اإلحصائي )

 
 البيانات المفتوحة )ج( 

ســــــــــيعرض على اللجنة تقرير األمني العام عن األعمال األولية املضــــــــــطلُ  ا بشــــــــــرن اســــــــــتخدام  
البيانات املفتوحة ألغراض حتقيق أهداف التنمية املســــتدامةت نا ت ذل  النتائج الا  خضــــت عنيفا احللقة 

لتنمية املســتدامةت الدراســية الدولية الا عقدت بشــرن اســتخدام البيانات املفتوحة ألغراض حتقيق أهداف ا
ت واملبادرات الا اضــــــــطلُ  ا على الصــــــــعيد القطري بشــــــــرن ٢٠١٧ت مجيفورية كوريات ت أيلول/ســــــــبتمرب 

منصـــات البيانات املفتوحة. ويســـلط التقرير الضـــوء على األفكار واملبادئ املقرتحة للمكاتب اإلحصـــائية الوطنية 
 استعراض املبادئ املقرتحة ومناقشة سبل مواالة العمل. فيما يتعلق بالبيانات املفتوحة. واللجنة مدعوة إ 

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2018/6تقرير األمني العام عن البيانات املفتوحة )
 

 استقصاءات األسر المعيشية ()د 
ســـــــيعرض على اللجنة تقرير الفريق العامل املشـــــــرتك بني األمانات املع  باســـــــتقصـــــــاءات األســـــــر  

املعيشـــــــــية. ويقدم التقرير موجزا لنينشـــــــــطة الا اضـــــــــطلُ  ا مؤخرا الفريق العامل املشـــــــــرتك بني األمانات. 
قصـــــاءات األســـــر ويعرض التقرير أيضـــــا ما يلي: )أ( حتليل لعملية تعيني مؤشـــــرات التنمية املســـــتدامة واســـــت

املعيشــــــــــية؛ )ب( حالة العمل ال ي تضــــــــــطلُ به ثالث فرل عمل أنشــــــــــئت ت إطار الفريق. وعالوة على 
ذل ت يورد التقرير تفااــــــــــيل األعمال اجلارية وأولويات األنشــــــــــطة الا ســــــــــيضــــــــــطلُ  ا الفريق مســــــــــتقبال 

يات املقرتحة للعمل املســتقبلي واملقرتحات املتعلقة بســبل املضــي قدما. واللجنة مدعوة إ  اســتعراض األولو 
 واملقرتحات املتعلقة بسبل املضي قدما.

 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/4
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/5
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/6
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 الوثائق  
م كرة من األمني العام حييل  ا تقرير الفريق العامل املشـــــــرتك بني األمانات املع  باســـــــتقصـــــــاءات األســـــــر 

 (E/CN.3/2018/7املعيشية )
 

 استخدام البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرسمية (ه) 
ســـــــيعرض على اللجنة تقرير الفريق العامل العاملي املع  باســـــــتخدام البيانات الضـــــــخمة ألغراض  

اإلحصــــــــاءات الرمسية. ويقدم الفريق العامل العاملي ت تقرير ت حســــــــب ما طلب منهت بيانا  دوى إنشــــــــاء 
ه ا املفيفوم. ويصــــــت  ةمات والتطبيقاتت مشــــــفوعا باألدلة الا تربهن اــــــحمنصــــــة عاملية للبيانات واخلد

الفريق ت ذل  البيان برامج التعاون ت جمال البيانات على الصـــــــــــــــعيد العاملي مُ شـــــــــــــــركات التكنولوجيا 
ومقدمي البيانات واألوســـــــــــــــاط األكادمييةت مُ إيالء االهتمام الواجب لوضـــــــــــــــُ املعايري واملبادئ التوجييفية 

ة البيانات وإدارة املعلوماتت ومعاجلة املسائل املتعلقة باليقة واخلصواية والسرية وأمن البيانات. وتليب إلدار 
تل  الربامج احلاجة إ  تبادل األفكار واألســاليب املتصــلة بتجيفيز البيانات الضــخمة وحتليليفا وعرضــيفا ت 

مليدان من القطاعني العام واخلاص؛ وإ  أوســـــــــاط اإلحصـــــــــائيني الرمسيني وعلماء البيانات واخلرباء ت ه ا ا
ختزين البيانات الضــــــــــــــخمة وإطالع ابخرين علييفا وتبادهلات ومنيفجيات ييفيزها وحتليليفا وعرضــــــــــــــيفا ذات 
الصـــلةت واخلدمات والتطبيقات الالزمة لتطويرها وإعادة اســـتخداميفا بصـــفة مســـتمرة؛ وتبادل املوارد الالزمة 

املتعلقة باستخدام البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية. ويقدم للمواد التدريبية وحللقات العمل 
الفريق العامل العاملي أيضـــا بيانا عن عدة حلقات عمل تدريبية نظميفا بشـــرن اســـتخدام البيانات الســـاتلية 
ألغراض إحصــاءات احملااــيلت واســتخدام بيانات اهلواتت احملمولة ألغراض إحصــاءات الســياحةت وبيانات 

التوااـــــــــل االجتماعي ألغراض حتليل االياهاتت وبيانات أجيفزة املســـــــــ  ألغراض إحصـــــــــاءات  وســـــــــائط
األســــــــعار. واللجنة مدعوة إ  التعليق على االقرتاح املتعلق بربامج التعاون ت جمال البيانات على الصــــــــعيد 

 منصة عاملية للبيانات واخلدمات والتطبيقات. العامليت الا ييسرها إجياد
 

 الوثائق  
م كرة من األمني العام حييل  ا تقرير الفريق العامل العاملي املع  باســــــــتخدام البيانات الضــــــــخمة ألغراض 

 (E/CN.3/2018/8اإلحصاءات الرمسية )
 

 تطوير اإلحصاءات اإلقليمية )و( 
دية ألفريقيا عن تطوير اإلحصـــــــــــاءات اإلقليمية ت ســـــــــــيعرض على اللجنة تقرير اللجنة االقتصـــــــــــا 

أفريقيا ويسلط التقرير الضوء على األنشطة املضطلُ  ا ت أفريقيا بشرن تطوير اإلحصاءاتت نا ت ذل  
تدامة  اســـــــــــــــرتاتيجية مواءمة اإلحصــــــــــــــــاءات ت أفريقيات والعمل املنيفجي لدعم تنفي  خطة التنمية املســـــــــــــــ

. ويعرض التقرير جمـــاالت الرتكيز الرئيســـــــــــــــيـــة لتطوير ٢٠٦٣االحتـــاد األفريقي لعـــام ت وخطـــة ٢٠٣٠ لعـــام
اإلحصاءاتت وهي تشمل احلسابات القومية واإلحصاءات البيئية واحملاسبةت والتسجيل املدرت وإحصاءات 

ات. األحوال املدنيةت واإلحصــــــــــــاءات اجلنســــــــــــانيةت ومبادرات أخرى من قبيل البيانات املفتوحة وثورة البيان
واللجنــة مــدعوة إ  التعليق على املبــادرات واإلجراءات االســـــــــــــــرتاتيجيــة املتخــ ة ت املنطقــة األفريقيــةت الا 
هتدف إ  تعزيز تطوير اإلحصـــــــاءات ت القارة. وهي مدعوة أيضـــــــا إ  النظر ت دعوة شـــــــركاء التنمية إ  

 تكييت دعميفم ملبادرات تطوير اإلحصاءات ت أفريقيا.
 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/7
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 الوثائق  
م كرة من األمني العام حييل  ا تقرير اللجنة االقتصـــــــــــــادية ألفريقيا عن تطوير اإلحصـــــــــــــاءات اإلقليمية ت 

 (E/CN.3/2018/9أفريقيا )
 

 الحسابات القومية )ز( 
ملع  باحلســــــــــــابات القومية. ســــــــــــيعرض على اللجنة تقرير الفريق العامل املشــــــــــــرتك بني األمانات ا 

ت يقوم الفريق العاملت ت تقرير ت ٢٠٠٨ونناســـــبة ال كرى الســـــنوية العاشـــــرة لنظام احلســـــابات القومية لعام 
بتقييم العمل املنجز حىت ابنت وينظر ت التحديات والفرص الا ما زالت قائمة. ويقدم التقرير معلومات 

ابات القوميةت وخااـــةت نتائج اجتماع فريق اخلرباء االســـتشـــاري عن املســـائل الناشـــئة عن تنفي  نظام احلســـ
املع  باحلســـــــــــابات القوميةت والتقدم احملرز بشـــــــــــرن برنامج البحوث املتعلقة باملســـــــــــائل العملية لتنفي  نظام 

ت وآخر ما استجد بشرن وضُ الصيغة النيفائية للمنشورات الداعمة لتنفي  ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام 
. ويتضمن التقرير أيضا برنامج عمل الفريق العامل واللجان اإلقليميةت ٢٠٠٨ابات القومية لعام نظام احلس

وآخر املستجدات املتعلقة بنطال تنفي  نظام احلسابات القومية على الصعيد القطري ومدى جودة توقيتهت 
بيانات على الصـــــــــعيدين وك ل  آخر املســـــــــتجدات املتعلقة بالتنســـــــــيق الدوت ألنشـــــــــطة مجُ البيانات وتبادل ال

  اإلقليمي والعاملي. واللجنة مدعوة إ  إبداء آرائيفا وتقدمي توجييفاهتا بشرن عناار برنامج عمل الفريق العامل.
 

 الوثائق  
م كرة من األمني العام حييل  ا تقرير الفريق العامل املشـــــــــــــــرتك بني األمانات املع  باحلســـــــــــــــابات القومية 

(E/CN.3/2018/10 ) 
 

 االقتصادية  -المحاسبة البيئية  )ح( 
االقتصــــادية. وتقدم جلنة اخلرباء  -ســــيعرض على اللجنة تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاســــبة البيئية  

ت العمــل التــاليــة: )أ( التنســـــــــــــــيق؛ )ب( العمـل تقرير بيــانــا عن التقــدم احملرز ت النيفوض نجــاالذلــ  الت 
املنيفجي املتعلق بوضــُ املوااــفات القياســية اإلحصــائية املعيارية والبحوث األخرىت ويشــمل ذل  ما يلي: 

منوذج احملاسبة التجرييب للنظم اإليكولوجية  ‘٢’االقتصاديةت و  -اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئية ‘ ١’
االقتصــــــــــــــادية؛ )ج( وضــــــــــــــُ قواعد البيانات؛ )د( التنفي  وبناء القدرات  -اســــــــــــــبة البيئية املرتبط بنظام احمل
اــياغة اســتجابة إحصــائية ملســائل الســياســات العامة الناشــئة تترلت من العنااــر التالية: ( ه)اإلحصــائية؛ 

املستدامة. وتعرض جلنة االقتصادية ومؤشرات أهداف التنمية  -نظام احملاسبة البيئية ‘ ٢’و ،االتصال‘ ١’
اخلرباء عملية تنقي  منوذج احملاســــــــــــبة التجرييبت نا ت ذل   ويل املشــــــــــــروعت ونتائج التقييم العاملي والتقدم 

االقتصـــاديةت واقرتاحا يتعلق بوضـــُ قواعد بيانات عاملية  تيل ل ل   -احملرز ت تنفي  نظام احملاســـبة البيئية 
واللجنة مدعوة إ  تقدمي آرائيفا بشـــــرن التقدم احملرز ت أعمال جلنة اخلرباء النظامت واســـــرتاتيجية االتصـــــال. 

 وبرنامج عمليفا. 
 

 الوثائق  
االقتصـــــــــــــــــــاديـــــة  -مـــــ كرة من األمني العـــــام حييـــــل  ـــــا تقرير جلنـــــة اخلرباء املعنيـــــة بـــــاحملـــــاســـــــــــــــبـــــة البيئيـــــة 

(E/CN.3/2018/11 ) 
 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/9
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 إحصاءات االقتصادات القائمة على الموارد الطبيعية  )ط( 
ســـــــيعرض على اللجنة تقرير فريق أوالنباتار املع  بإحصـــــــاءات االقتصـــــــادات القائمة على املوارد  

الطبيعيــة. ويقــدم التقرير موجزا للعمليــات الا اضـــــــــــــــطلُ  ــا الفريق مؤخرات ومعلومــات عن برنــامج عملـه. 
أوالنباتارت ت وثيقة معلومات أســاســيةت مشــروع الدليل ال ي أعد  بشــرن إحصــاءات وســيقدم أيضــا فريق 

 االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية. واللجنة مدعوة إ  التعليق على مشروع الدليل.
 

 الوثائق  
ة على املوارد م كرة من األمني العام حييل  ا تقرير فريق أوالنباتار املع  بإحصــــــــاءات االقتصــــــــادات القائم

 (E/CN.3/2018/12الطبيعية )
 

 اإلحصاءات الزراعية والريفية )ي( 
ســـــــــــــــيعرض على اللجنة تقرير عن التطورات املنيفجية اجلديدة ت جمال اإلحصــــــــــــــــاءات الغ ائية  

ير اللجنة التوجييفية لالســـــــــــــــرتاتيجية العامليةت ال ي يعرض والزراعية والريفيةت ويغطي التقرير ما يلي: )أ( تقر 
األنشـــطة الرئيســـية املضـــطلُ  ا لتنفي  االســـرتاتيجية العاملية لتحســـني اإلحصـــاءات الزراعية والريفية وخطط 

؛ )ب( تقرير فريق اخلرباء املشــــــــرتك بني الوكاالت ٢٠١٨التحضــــــــري للمرحلة اليانية من التنفي  ملا بعد عام 
اإلحصـــــــــــاءات الزراعية والريفيةت ال ي يشـــــــــــتمل على موجز لنيعمال الا اضـــــــــــطلُ  ا حىت ابنت املع  ب

ويعرض املبادئ التوجييفية اجلديدة املقرتحة بشـــــــــــــــرن قياس االســـــــــــــــتيفالك الغ ائي ونفقات الغ اء ت إطار 
تحدةت ال ي اســـتقصـــاءات اســـتيفالك وإنفال األســـر املعيشـــية؛ )ج( تقرير منظمة األغ ية والزراعة لنيمم امل

. ٢٠٢٥-٢٠١٦ت الــ ي يغطي الفرتة ٢٠٢٠يعرض اجمللــد اليــارت للربنــامج العــاملي للتعــداد الزراعي لعــام 
واللجنة مدعوة إ  التعليق على التطورات املنيفجية الا مت وافيفات وتقدمي مزيد من اإلرشادات إ  اللجنة 

مة األغ ية والزراعةت بشـــــرن تنفي  اجليفود العاملية التوجييفيةت وإ  فريق اخلرباء املشـــــرتك بني الوكاالتت ومنظ
 الرامية إ  تعزيز قدرات النظم اإلحصائية الزراعية الوطنية. 

 
 الوثائق  

م كرة من األمني العام حييل  ا تقرير منظمة األغ ية والزراعة لنيمم املتحدة بشــــــرن اإلحصــــــاءات الزراعية 
 (E/CN.3/2018/13والريفية )

 
 إحصاءات تغير المناخ )ك( 

ســـــــيعرض على اللجنة تقرير األمني العام عن إحصـــــــاءات تغري املناخ. وقد أعدت التقرير شـــــــعبة  
اإلحصـــــــــاءاتت بالتعاون مُ اللجنة االقتصـــــــــادية ألوروبا وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــــرن تغري 

ت تغري املناخ. ويتضـــــــمن التقرير معلومات مســـــــتكملة عن أعمال شـــــــعبة اإلحصـــــــاءات ت جمال إحصـــــــاءا
املناخت وال ســـــــــيما على اـــــــــعيد وضـــــــــُ جمموعة عاملية من اإلحصـــــــــاءات واملؤشـــــــــرات املتعلقة بتغري املناخ. 
ويتضمن التقرير خطة عمل أعدهتا الشعبة تبني سبل املضي قدما. ويعرض التقرير تفاايل التقدم احملرز ت 

بتغري املناخت فضــــال عن األعمال  عمل اللجنة االقتصــــادية ألوروبا بشــــرن اإلحصــــاءات واملؤشــــرات املتعلقة
الا تضطلُ  ا حاليا أمانة االتفاقية ت جمال التفاعل بني السياسة العامة واإلحصاءات واخلطط املستقبلية 
لنيمانة ت ه ا اجملال. وت ه ا الصــــــــددت يدرس التقرير أيضــــــــا ســــــــبل تعزيز العالقة بني ه   املؤســــــــســـــــات 
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األعم. واللجنة مدعوة إ  إبداء آرائيفا بشرن التقرير ومناقشة سبل  والنيفوض نشاركة األوساط اإلحصائية
 املضي قدما.

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2018/14تقرير األمني العام عن إحصاءات تغري املناخ )
 

 اإلحصائية التصنيفات )ل( 
خلرباء املع  بالتصــــــنيفات اإلحصــــــائية الدولية. ويعرض التقرير ســــــيعرض على اللجنة تقرير فريق ا 
اســــتجد من معلومات عن العمل املتعلق بوضــــُ وتنفي  التصــــنيفات اإلحصــــائية الدولية ت ختلت  آخر ما

امليادين. وعلى وجه اخلصــــــــوصت يعرض التقرير نتائج العمل املتعلق بتنقي  تصــــــــنيت االســــــــتيفالك الفردي 
التقرير أيضـــــا تفااـــــيل عن األعمال الا اضـــــطلُ  ا فريق اخلرباء على اـــــعيد حســـــب الغرض. ويتضـــــمن 

 تنسيق العمل املتعلق بالتصنيفات واألسرة الدولية للتصنيفات اإلحصائية.
ومطلوب من اللجنة التعليق على املســـــائل املبينة ت ه ا التقرير والتصـــــديق على الصـــــيغة املنقحة  

 رض.لتصنيت االستيفالك الفردي حسب الغ
 

 الوثائق  
مـــــ كرة من األمني العـــــام حييـــــل  ـــــا تقرير فريق اخلرباء املع  بـــــالتصـــــــــــــــنيفـــــات اإلحصـــــــــــــــــــائيـــــة الـــــدوليـــــة 

(E/CN.3/2018/15) 
 

 الالجئين إحصاءات )م( 
ءات الالجئني واملشــــــــــردين ســــــــــيعرض على اللجنة التقرير ال ي أعد  فريق اخلرباء املع  بإحصــــــــــا 

داخليا عن إحصـــــاءات الالجئني. ويســـــلط الفريق الضـــــوء ت تقرير  على األعمال الا أفضـــــت إ  وضـــــُ 
التواـــــيات الدولية املتعلقة بإحصـــــاءات الالجئني وإعداد تقرير تق  بشـــــرن املشـــــردين داخليات نا ت ذل  

وعقد مشـــاورة عاملية بشـــرن مشـــروع التواــيات  تنظيم االجتماعات العاملية ت كوبنيفاغن وأوســـلو وجنيتت
 اللتماس التعليقات على نطال واسُ قبل تقدمييفا إ  اللجنة.

وســــتعرض على اللجنة أيضــــا وثيقتا معلومات أســــاســــية من إعداد فريق اخلرباءت ويفا: التواــــيات  
العديد من أوجه الدولية بشـــــرن إحصـــــاءات الالجئني وتقرير تق  بشـــــرن املشـــــردين داخليا. ومُ أن هناك 

التشــــــابه بني الالجئني واملشــــــردين داخليا وأن التحديات اإلحصــــــائية الا تكتنت عمليات القياس املتعلقة 
 ؤالء الســكان واإلبالن عنيفا كيريا ما تكون متشــا ةت فإن مركز كل من هاتني الفئتني  تلت عن ابخر؛ 

 وباملشردين داخليا وعرضيفا ت وثيقتني ختلفتني. ومن يت جيري النظر ت اإلحصاءات املتعلقة بالالجئني
واللجنة مدعوة إ  اعتماد التواــــــيات اخلااــــــة بالالجئني ودعم التقرير التق  املتعلق باملشــــــردين  

داخليا. وهي مدعوة أيضـا إ  تقدمي توجييفات بشـرن املرحلة املقبلة من عمل فريق اخلرباءت أي وضـُ دليل 
 وتوايات أكير حتديدا فيما يتعلق بتل  اإلحصاءات.لتجميُ إحصاءات الالجئني 
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 الوثائق  
مـــ كرة من األمني العـــام حييـــل  ـــا تقرير فريق اخلرباء املع  بـــإحصـــــــــــــــــاءات الالجئني واملشـــــــــــــــردين داخليــا 

(E/CN.3/2018/16) 
 

 إحصاءات اإلعاقة )ن( 
ســـيعرض على اللجنة التقرير املشـــرتك لنيمني العام وفريق واشـــنطن املع  بإحصـــاءات اإلعاقة عن  

إحصــاءات اإلعاقة. ويســلط التقرير الضــوء على يارب البلدان ت قياس اإلعاقةت ويعرض النتائج الرئيســية 
 ل  . ك٢٠١٧و  ٢٠١٦املســــــــتخلصــــــــة من ســــــــلســــــــلة من االجتماعات اإلقليمية الا نظمت ت عامي 

يعرض التقرير األنشـــــطة الا تضـــــطلُ  ا حاليا ت جمال إحصـــــاءات اإلعاقة شـــــعبة اإلحصـــــاءات واللجان 
اإلقليمية ومنظمة الصـــــحة العاملية وفريق واشـــــنطن املع  بإحصـــــاءات اإلعاقةت وك ل  األنشـــــطة املقرر أن 

ألنشــــطة املقررة لتعزيز قدرة تضــــطلُ  ا ه   الكيانات ت ه ا الصــــدد. واهلدف من التقرير هو الربط بني ا
النظم اإلحصائية الوطنية على إنتاج إحصاءات عالية اجلودة بشرن اإلعاقة  دف وضُ سياسات وبرامج 

 قائمة على األدلة ت جمال اإلعاقة. 
واللجنة مدعوة إ  إبداء آرائيفا بشـــــــــــــــرن التقريرت واملوافقة على برناجمي العمل املقرتحني لشـــــــــــــــعبة  

يق واشنطنت وتقدمي التوجيه بشرن األنشطة املستقبلية الرامية إ  تعزيز القدرة الوطنية على اإلحصاءات وفر 
 إنتاج إحصاءات جيدة النوعية ومالئمة للغرض ت جمال اإلعاقة.

 
 الوثائق 

 (E/CN.3/2018/17التقرير املشرتك لنيمني العام وفريق واشنطن املع  بإحصاءات اإلعاقة )
 

 إحصاءات العمل والعمالة )س( 
ســــــيعرض على اللجنة تقرير منظمة العمل الدولية بشــــــرن التطورات احلديية ت جمال إحصــــــاءات  

العمل والعمالة. ويبني التقرير اإلطار اجلديد إلحصـــــــــــــاءات العمل ومقاييس االســـــــــــــتغالل الناق  للعملت 
ارها على ت وآث٢٠١٣ال ي اعتمد  املؤ ر الدوت التاســـــُ عشـــــر خلرباء إحصـــــاءات العملت املعقود ت عام 

النظم الوطنية إلحصــــــــاءات العمل والعمالةت وأيفيتيفا للوفاء باملتطلبات من البيانات لراــــــــد اإل ازات الا 
حتققت اـــوب حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة. ويســـلط الضـــوء أيضـــا على برنامج منظمة العمل الدولية 

ة التقنيةت وأنشـــــطة التنســـــيق فيما بني لالختبارات املنيفجيةت ووضـــــُ التوجييفاتت وبناء القدراتت واملســـــاعد
الوكاالت املضـــــــطلُ  ا لدعم تكييت املعايري اجلديدة واعتمادها على نطال واســـــــُ. ك ل  يعرض التقرير 
 التطورات الا اســـــــــــتجدت مؤخرا ت إطار التحضـــــــــــري للمؤ ر العشـــــــــــرينت املقرر عقد  ت تشـــــــــــرين األول/

الرئيســــية املطروحة بشــــرن جمموعة من املعايري الدولية ل حصــــاءات ت نا ت ذل  املقرتحات ٢٠١٨ أكتوبر
املتعلقـة بعالقـات العمـل الا يتعني النظر فييفـا لكي يعتمـدهـا املؤ رت لتحـل نـل التصـــــــــــــــنيت الـدوت ملركز 

(. واللجنــة مــدعوة إ  إبــداء آرائيفــا بشــــــــــــــــرن التقــدم احملرز وتقــدمي التوجيــه فيمــا يتعلق ICSE-93العمــالــة )
 مج عمل منظمة العمل الدولية احملددت من أجل دعم تنفي  أحدث املعايري على نطال واسُ. بربنا
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 الوثائق  
م كرة من األمني العام حييل  ا تقرير منظمة العمل الدولية بشــــــرن التطورات األخرية ت جمال إحصــــــاءات 

 (E/CN.3/2018/18العمل والعمالة )
 

 السن حسب المصنفة والبيانات بالشيخوخة المتصلة اإلحصاءات )ع( 
 بشــــــــــــــــرن الشـــــــــــــــمــاليــة وأيرلنــدا العظمى لربيطــانيــا املتحــدة اململكــة تقرير اللجنــة على ســـــــــــــــيعرض 

نســبة ســكان العا  من  اســتمرار فمُاإلحصــاءات املتصــلة بالشــيخوخة والبيانات املصــنفة حســب الســن. 
 بشـــــيخوخة املتعلقة التحليالت لدعم الالزمة املعلومات حتســـــني إ  احلاجة تصـــــب كبار الســـــن ت التزايدت 

ترك أي أحد خلت  بعدم والتعيفد ٢٠٣٠ عام خطة تنفي  فإن ذل ت على وعالوة. ملحا أمرا الســــــــــــــكان
 يُ األعمار. الركب يتطلب توافر بيانات موثول  ا وحسنة التوقيت تغطي مج

التقرير حملة عامة عن التحديات املتعلقة بالبيانات اخلااــة بالســكان كبار الســنت ويتضـمن  ويقدم 
 والبياناتاقرتاحا بتشــكيل فريق مدينة جديدت هو فريق تيتشــفيلد املع  باإلحصــاءات املتصــلة بالشــيخوخة 

فاهيمي واملنيفجية والصكوك القائمة ت املصنفة حسب السنت من أجل معاجلة القضايا املتعلقة بالتصور امل
جماالت اإلحصــــاءات املتصــــلة بالشــــيخوخة والبيانات املصــــنفة حســــب الســــن. وســــيســــيفم الفريق ت وضـــُ 

عن طريق اســتعراض أوجه  تاملعايري واألســاليب الدولية لتجميُ تل  اإلحصــاءات والبيانات واإلضــافة إلييفا
التقدم الا حتققت وتوســـــــــــــــيُ نطاقيفات واالســـــــــــــــتعانة باخلربات من ختلت البلدان والقطاعات املعنية على 
الصــعيد الدوت واألكادميي باإلحصــاءات املتصــلة بالشــيخوخة والبيانات املصــنفة حســب الســن. وســيكون 

 الضــــخمةت البيانات يشــــمل نا املبتكرةت نيفجبال يتعلق فيما اخلاص القطاع خرباتمن امليفم أيضــــا تســــخري 
 .وعرضيفا السن حسب املصنفة والبيانات بالشيخوخةاملتصلة  اإلحصاءات الستخدام
املتصـــلة  حصــــاءاتاإلب املع  الفريق إنشــــاء إ  الداعي االقرتاح ت رأييفا إبداء إ  مدعوة واللجنة 

 .املقرتحة اختصاااته وت السنت حسب املصنفة والبيانات الشيخوخةب
 

 الوثائق  
مــ كرة من األمني العــام حييــل  ــا تقرير اململكــة املتحــدة لربيطــانيــا العظمى وأيرلنــدا الشـــــــــــــــمــاليــة بشــــــــــــــــرن 

 ( E/CN.3/2018/19اإلحصاءات املتعلقة بالشيخوخة والبيانات املصنفة حسب السن )
 

 اإلحصائية اللجنة عمل أساليب )ف( 
ســــــــــــــيعرض على اللجنة تقرير أعد  املكتب عن اســــــــــــــتعراض آلية أفرقة املدن. ويلقي التقرير نظرة  

أخرى على تاريخ ابلية الا أنشـــئت ت التســـعيناتت وخصـــائصـــيفا الرئيســـية. وهو يســـتكشـــت مدى تنفي  
 األهداف األولية لآلليةت ويطرح أسئلة نورية لكي تناقشيفا اللجنة.

 
 الوثائق  

مـــ كرة من األمني العـــام حييـــل  ـــا تقرير املكتـــب عن أســـــــــــــــــاليـــب العمـــل: اســـــــــــــــتعراض آليـــة أفرقـــة املـــدن 
(E/CN.3/2018/20) 
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 للعلم بنود - 4 
 ر كل بند.تُعرض البنود التالية على اللجنة للعلم. وسيخص  وقت ندود للتدخالت ت إطا 

 
 الديمغرافية اإلحصاءات )أ( 

ســـــيعرض على اللجنةت للعلمت تقرير األمني العام ال ي يعرض األنشـــــطة الا تضـــــطلُ  ا شـــــعبة  
اإلحصــــــاءات ت جمال اإلحصــــــاءات الدميغرافية. ويقدم التقرير موجزا ســــــنويا لتنفي  الربنامج العاملي لتعداد 

ديــدة املتعلقــة ت مُ الرتكيز على تطوير وتعزيز املبــادئ التوجييفيــة اجلــ٢٠٢٠الســـــــــــــــكــان واملســــــــــــــــاكن لعــام 
باســــتخدام التكنولوجيات اإللكرتونية جلمُ البيانات ت تعدادات الســــكان واملســــاكن اخلااــــة  ولة تعداد 
الســــكان واملســــاكن احلالية. ويوفر التقرير معلومات عن األنشــــطة املتصــــلة بالرتويج للمجموعة املنقحة من 

حوال املدنيةت والدليل اخلاص بعمليات نظم املعايري اإلحصـــــــائية الدولية للتســـــــجيل املدرت وإحصـــــــاءات األ
إدارة التســـــــــــجيل املدرت وإحصـــــــــــاءات األحوال املدنية واهلوية وبإدارة تل  النظم. وهو يقدم معلومات عن 

. ك ل  يقدم عرضـــا عاما موجزا عن الدميغرافية احلوليةمجُ اإلحصـــاءات الدميغرافية من خالل اســـتبيانات 
 إحصاءات اهلجرة. واللجنة مدعوة إ  أن حتيط علما بالتقرير.  ناجتماع عقد  فريق للخرباء بشر

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2018/21تقرير األمني العام عن اإلحصاءات الدميغرافية )
 

 الجنسانية اإلحصاءات )ب( 
ام عن اإلحصــــاءات اجلنســــانية. ويقدم التقرير حملة ســــُيعرلض على اللجنةت للعلمت تقرير األمني الع 

موجزة عن األنشطة الا اضطلعت  ا مؤخرا شعبة اإلحصاءات وفريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املع  
باإلحصـــاءات اجلنســـانية ت إطار الربنامج العاملي ل حصـــاءات اجلنســـانيةت نا ت ذل  تنقي  جمموعة احلد 

اجلنســــــانية من أجل مواءمتيفا مُ إطار مؤشــــــرات أهداف التنمية املســــــتدامةت وتنفي   األدىن من املؤشــــــرات
مشــروع األدلة والبيانات من أجل حتقيق املســاواة بني اجلنســني. ويعرض التقرير أيضــا نتائج اجليفود املب ولة 

تنظيم لبناء القدرات من أجل تعزيز برامج اإلحصـــــــــــــــاءات اجلنســـــــــــــــانية ت البلدانت ومعلومات ندثة عن 
االجتماع احلادي عشر لفريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املع  باإلحصاءات اجلنسانية. واللجنة مدعوة 

 إ  أن حتيط علما بالعمل اجلاري ت جمال اإلحصاءات اجلنسانية وأولويات املستقبل ت ه ا الصدد. 
 

 الوثائق  
 (E/CN.3/2018/22تقرير األمني العام عن اإلحصاءات اجلنسانية )

 
 الفقر إحصاءات )ج( 

فاحلد من الفقر هدف ســـــُيعرلض على اللجنةت للعلمت تقرير البن  الدوت عن إحصـــــاءات الفقر.  
رئيســي ت اخلطط اإلمنائية الوطنية والدولية على الســواء. ول ل ت فإن إحصــاءات الفقر هلا أيفية نورية ت 
راــــــــــــــد التقدم احملرز ت جمال التنمية على الصــــــــــــــعيدين الوط  والدوت. وللتقرير هدف ذو أربعة جوانب. 

عاريت واألســـاليب املشـــرتكةت واالحتياجات من البيانات الا فروالت يقدم التقرير حملة عامة عن املفاهيم والت
تستخدميفا احلكومات ت قياس الفقر على الصعيد الوط  ت ختلت أ اء العا ت مُ الرتكيز على مقاييس 
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الفقر املات. وثانيات يقدم التقرير موجزا لتاريخ إرســـــــــــــــاء مقاييس دولية للفقرت وشـــــــــــــــرحا ملســـــــــــــــرلة اعتماد 
ر الدولية على البيانات واألســــــــــاليب والتعاريت الوطنية. وثاليات يقدم التقرير تقييما ملدى إحصــــــــــاءات الفق

توافر إحصــاءات الفقرت ويســلط الضــوء على اليغرات القائمة على اــعيد البياناتت ويســتعرض التحديات 
صاءات الفقر على املتعلقة بإمكانية املقارنة والتصنيت. وأخريات حيدد التقرير سبل املضي قدما لتحسني إح

الصــعيدين الوط  والدوت ت ضــوء احتياجات اإلبالن ت إطار أهداف التنمية املســتدامة. واللجنة مدعوة 
 إ  أن حتيط علما بالتقرير. 

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2018/23م كرة من األمني العام حييل  ا تقرير البن  الدوت عن إحصاءات الفقر )
 

 إحصاءات الطاقة )د( 
ســـيعرض على اللجنةت للعلمت تقرير األمني العام عن إحصـــاءات الطاقة. ويقدم التقرير معلومات  

مستكملة عن األعمال املتصلة بإعداد وثائق منيفجية دولية بشرن إحصاءات الطاقة وتنفي  ما تن  عليهت 
يات اجلديدة. ويتضمن التقرير أيضا تفاايل عن أنشطة زيادة التعاون والتنسيق وك ل  عن التطورات والتحد

 فيما بني الوكاالت العاملة ت جمال إحصاءات الطاقة. واللجنة مدعوة إ  أن حتيط علما بالتقرير.
 

 الوثائق  
 (E/CN.3/2018/24تقرير األمني العام عن إحصاءات الطاقة )

 
 إحصاءات الخدمات (ه) 

املع  بإحصـــــاءات اخلدمات. وت ذل  التقريرت  ســـــيعرض على اللجنةت للعلمت تقرير فريق فوربرن 
يقدم الفريق واــــــــفا للتقدم ال ي أحرز  ت ابونة األخريةت نا يشــــــــمل وضــــــــعه خلطة اســــــــرتاتيجية  ســــــــية 
جديدةت وأفضــل املمارســات الا يتبعيفا ت الصــناعات اجلديدة املشــمولةت ومناقشــته املســتمرة لعدة مســائل 

جارة اإللكرتونية. وقد أعاد الفريق دراســـــــــــــــة بعض الصـــــــــــــــناعات من  شـــــــــــــــاملة ميل عمليات التجميُ والت
ت وســـيجري إاـــدار ورقات قطاعية منقحة ت إطار األنشـــطة اهلندســـية واالتصـــاالت الســـلكية ٢٠١٥ عام

والالســـــــلكيةت من أجل عرضـــــــيفا ت الدورة. وقد وضـــــــُ الفريق إطارا جديدا لتطوير احملتوى يســـــــتخدم عند 
من اـــــــناعات  ٨٥ددة وتتعلق بقياس اإلنتاج أو األســـــــعار ت أكير من إعداد ورقات خت  اـــــــناعات ن

. واللجنة ٤التصـــــنيت الصـــــناعي الدوت املوحد جلميُ األنشـــــطة االقتصـــــاديةت التنقي  اخلدمات احملددة ت 
 مدعوة إ  أن حتيط علما بالتقرير.

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2018/25بإحصاءات اخلدمات )م كرة من األمني العام حييل  ا تقرير فريق فوربرن املع  
 

 إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()و 
ســـــــــيعرض على اللجنةت للعلمت تقرير الشـــــــــراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــــــاالت  

ة عن األعمال الا اضـــــــــــــــطلعت  ا الشـــــــــــــــراكة مؤخرات نا ت ذل  ألغراض التنمية. ويقدم التقرير حملة عام
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حتدييات القائمة األسـاسـية ملؤشـرات تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالتت والتطورات األخرية ت جمال قياس 
االقتصــــاد الرقمي )ميل التجارة اإللكرتونية والتجارة الدولية ت اخلدمات القائمة على تكنولوجيا املعلومات 

تصـــــاالت(ت والتقدم احملرز مؤخرا بشـــــرن اســـــتخدام البيانات الضـــــخمة لقياس جمتمُ املعلوماتت وقياس واال
النفايات اإللكرتونية. وســـيقدم التقرير أيضـــا حملة عامة عن توافر اإلحصـــاءات الرمسية لتكنولوجيا املعلومات 

ؤشـــــرات تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــاالتت واالقرتاح املقدم من الشـــــراكة بشـــــرن إعداد قائمة مواضـــــيعية مل
ت وســـــــيســـــــلط الضـــــــوء على التحديات الا ٢٠٣٠واالتصـــــــاالت لراـــــــد التقدم احملرز  و تنفي  خطة عام 

تواجيفيفا املكاتب اإلحصـــائية الوطنية ت إنتاج إحصـــاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصـــاالتت نا ت ذل  
 أن حتيط علما بالتقرير.التحديات املتعلقة ببناء القدرات. واللجنة مدعوة إ  

 
 الوثائق  

م كرة من األمني العام حييل  ا تقرير الشــــــــراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــاالت ألغراض 
 (E/CN.3/2018/26التنمية )

 
 األسعاربرنامج المقارنات الدولية وإحصاءات  )ز( 

ســـــــــــــــيعرض على اللجنةت للعلمت تقرير البن  الدوت عن برنامج املقارنات الدولية. ويقدم التقرير  
على الصــــــــعيدين العاملي واإلقليمي الســــــــتكمال املقارنات  ٢٠١٧موجزا لنينشــــــــطة املضــــــــطلُ  ا ت عام 

مج إ  برنامج دائم. ويصـــت ت وحتويل الربنا٢٠١٧املؤقتةت والشــــروع ت تنفي  دورة مقارنات الربنامج لعام 
التقرير األنشـــــــــطة املضـــــــــطلُ  ا ت ه ا الصـــــــــدد ت جماالت اإلدارة والعمل التق  وبناء القدرات والدعوة. 

 واللجنة مدعوة إ  أن حتيط علما نا ُأحرز من تقدم حىت ابن. 
مانات املع  وســـيعرض على اللجنة أيضـــات كوثيقة أســـاســـيةت تقرير الفريق العامل املشـــرتك بني األ 

 بإحصاءات األسعارت ال ي يبني فيه األعمال الا اضطلُ  ا مؤخرا.
 

 الوثائق  
 (E/CN.3/2018/27م كرة من األمني العام حييل  ا تقرير البن  الدوت عن برنامج املقارنات الدولية )

 
 الرقمية والتجارة اإللكترونية إحصاءات التجارة )ح( 

ســـيعرض على اللجنة تقرير فرقة العمل املشـــرتكة بني الوكاالت املعنية بإحصـــاءات التجارة الدولية  
عن إحصــاءات التجارة الرقمية والتجارة اإللكرتونية. ويقدم التقرير حملة عامة عن تغري طابُ التجارة الدولية 

حركة البيانات اإللكرتونية عرب احلدود. وييري ه ا االيا  مسائل هامة  وأمناطيفا وجيفاهتا الفاعلةت بدافُ من
ت جمال السياسة العامة تتعلق حبجم ه   التدفقات وأيفيتيفات والفرص املتاحة للمشاريُ الصغرية واملتوسطة 

برهنا مجيُ  احلجمت وبالعوائق والنظمت نا ت ذل  محاية البيانات. وتعرف التجارة الرقمية ت الوقت الراهن
تتّم إما بطلبات رقمية أو باالعتماد على منصـــــــات معينة أو تكون  املعامالت التجارية العابرة للحدود الا

عملية التســــــليم فييفا رقمية. وال تزال هناك أســــــئلة عديدة بشــــــرن مســــــائل القياست األمر ال ي يشــــــري إليه 
تتعلق بـالقيـاس. واللجنـة مـدعوة إ  أن حتيط  التقرير. فال توجـد ت هـ ا اجملـال حـاليـا أي مبـادئ توجييفيـة

 علما بالتقرير.
 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/26
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/27
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 الوثائق  
م كرة من األمني العام حييل  ا تقرير فرقة العمل املشرتكة بني الوكاالت املعنية بإحصاءات التجارة الدولية 

(E/CN.3/2018/28) 
 

 العلم والتكنولوجيا واالبتكارإحصاءات  )ط( 
ســــــــــيعرض على اللجنةت للعلمت تقرير معيفد اإلحصــــــــــاء التابُ ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم  

التكنولوجيــا واالبتكــار التــابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة ت امليــدان و واليقــافــة )اليونســـــــــــــــكو( ومــديريــة العلم 
ا املتعلقة بإحصــاءات العلم والتكنولوجيا واالبتكار. ويعرض االقتصــادي ال ي يصــت فيه الكيانان أعماهلم

التقرير التطورات األخرية ت جمال قياس العلم والتكنولوجيا واالبتكارت مُ الرتكيز بوجه خاص على التنقي  
ت وعلى اســـــتمرار تنفي  ما جاء ت الدليلت ٢٠١٥ال ي ُأجري مؤخرا لدليل فراســـــكا ت ومت نشـــــر  ت عام 

ل املعيار املعرتف به عامليا للقياس ت جمال البح  والتطوير. ومن اجلوانب الرئيســـــــــية األخرى ال ي يشـــــــــك
التقــدم احملرز ت العمــل على تنقي  دليــل أوســـــــــــــــلوت الــ ي يقــدم مبــادئ توجييفيــة خت  البيــانــات املتعلقــة 

يشــــــمل قطاعات  باالبتكار ت جمال األعمال التجاريةت ويوفر ســــــبيال لتوســــــيُ نطال قياس االبتكار حبي 
أخرى. وعالوة على ذل ت يقدم التقرير حملة عامة عن عملية التنقي  الا جيري االضطالع  ا على اعيد 
مفيفوم األنشــــــــــطة العلمية والتكنولوجيةت احملددة ت التواــــــــــية املتعلقة بالتوحيد الدوت إلحصــــــــــاءات العلوم 

  يربز التقرير أمورا من بينيفا اجليفود الرامية . ك ل١٩٧٨والتكنولوجيات الا اعتمدهتا اليونســـــــــــــــكو ت عام 
إ  وضــُـ جمموعة مواضـــيعية من مؤشـــرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املســـتدامةت من 
أجل توفري معلومات أوســــُـ نطاقا بشـــــرن العنااـــــر املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار ت األهداف والغايات 

  حاليا ت اجملموعة األساسية من األهداف. واللجنة مدعوة إ  أن حتيط علما بالتقرير.لا هو مدرج 
 

 الوثائق  
م كرة من األمني العام حييل  ا تقرير معيفد اإلحصـــــــــــــــاء التابُ ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم واليقافة 

والتنمية ت امليدان االقتصـــادي عن إحصـــاءات التكنولوجيا واالبتكار التابعة ملنظمة التعاون و ومديرية العلم 
 (E/CN.3/2018/29) العلم والتكنولوجيا واالبتكار

 
 إحصاءات القطاع غير الرسمي  )ي( 

ســـــــــــــيعرض على اللجنةت للعلمت تقرير فريق دهلي املع  بإحصـــــــــــــاءات القطاع غري الرمسي. ويقدم  
التقرير معلومات مســـــــــــــــتكملة عن األنشـــــــــــــــطة واالجتماعات األخرية وحملة عن خطط فريق دهلي. واللجنة 

 مدعوة إ  أن حتيط علما بالتقرير. 
 الوثائق

مــــــــ كرة من األمني العــــــــام حييــــــــل  ــــــــا تقرير فريق دهلي املع  بــــــــإحصــــــــــــــــــــــاءات القطــــــــاع غري الرمسي 
(E/CN.3/2018/30) 

 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/28
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/29
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/30
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 اإلحصاءات البيئية )ك( 
ســيعرض على اللجنةت للعلمت تقرير األمني العام عن اإلحصــاءات البيئية. ويتضــمن التقرير موجزا  

ت نا ت ذل  التقدم احملرز ت تنفي  إطار تطوير اإلحصـــــــــــــــاءات البيئية ٢٠١٧لنينشـــــــــــــــطة املنف ة ت عام 
املتعلقة باألعمال املنيفجيةت نا ت ذل  أداة التقييم ال ا  ل حصـــــــــــــــاءات البيئية ت والتطورات ٢٠١٣ لعام

والدليل املتعلق باجملموعة األولية من اإلحصاءات البيئيةت واالجتماع الرابُ لفريق اخلرباء املع  باإلحصاءات 
يمية والبلدان. وهو يعرض البيئيةت وخدمات التدريب وبناء القدرات املقدمة للمناطق اإلقليمية ودون اإلقل

. وملا كان برنامج العمل يشـــــمل مجُ اإلحصـــــاءات واملؤشـــــرات ٢٠١٩-٢٠١٨أيضـــــا خطة العمل للفرتة 
البيئية وتصــنيفيفا ونشــرهات فإن التقرير يتضــمن ما يلي: )أ( موجز لنتائج عمليات مجُ اإلحصــاءات البيئية 

على الصـــــــــــــــعيد الدوتت  ٢٠١٦إ  عام  ١٩٩٩الا اضـــــــــــــــطلعت  ا شـــــــــــــــعبة اإلحصـــــــــــــــاءات من عام 
واالســـتنتاجات ذات الصـــلة بالعمل ت املســـتقبلت ال ســـيما فيما يتعلق برهداف التنمية املســـتدامة املتصـــلة 

اخلطوط العريضــــة لربنامج عمل يرمي إ  حتســــني مجُ اإلحصــــاءات البيئية الدولية وتصــــنيفيفا  بالبيئة؛ )ب(
 يط علما بالتقرير. ونشرها بصورة منتظمة. واللجنة مدعوة إ  أن حت

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2018/31تقرير األمني العام عن اإلحصاءات البيئية )
 

 تنسيق البرامج اإلحصائية )ل( 
ســــيعرض على اللجنةت للعلمت تقرير جلنة تنســــيق األنشــــطة اإلحصــــائيةت ال ي يوجز العمل ال ي  

ت نا ت ذل  االســتنتاجات الرئيســية لدورتييفا التاســعة والعشــرين ٢٠١٧طلعت به تل  اللجنة ت عام اضــ
 . واللجنة مدعوة إ  أن حتيط علما بالتقرير. ٢٠١٧واليالثنيت املعقودتني ت عام 

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2018/32م كرة من األمني العام حييل  ا تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية )
 تكامل المعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية )م( 

ســــــــيعرض على اللجنةت للعلمت تقرير فريق اخلرباء املع  بتكامل املعلومات اإلحصــــــــائية واجلغرافية  
فريق اخلرباء ت تقرير  معلومات عن تركيز  على توطيد  املكانية عن األنشـــــــــــــــطة الا قام  ا مؤخرا. ويقدم

اجلغرات املكارت العامليت نا ت ذل  عند إعداد  -املبادئ التوجييفية اخلمســــــــــة ل طار اإلحصــــــــــائي  وتنفي 
النماذج على املســـــــــــــتوى القطري. واللجنة مدعوة إ  أن حتيط علما بالتقدم ال ي أحرز  الفريق ت أعماله 

اإلطار وتنفي  ت وبآراء الفريق بشــــــــــرن تنســــــــــيق األنشــــــــــطة ت جمال تكامل املعلومات اإلحصــــــــــائية لتوطيد 
 واجلغرافية املكانية.

 
 الوثائق  

م كرة من األمني العام حييل  ا تقرير فريق اخلرباء املع  بتكامل املعلومات اإلحصـــــــــــــائية واجلغرافية املكانية 
(E/CN.3/2018/33) 
 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/31
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/32
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 اإلحصاءات المتعلقة بالحوكمة والسالم واألمن )ن( 
ســــيعرض على اللجنةت للعلمت تقرير فريق برايا املع  بإحصــــاءات احلوكمة. ويورد التقرير تفااـــيل  

املتخ ة  ت واإلجراءات٢٠٢٠-٢٠١٦التقدم احملرز ت تنفي  أنشـــــــــــــــطة املقررة ت إطار خريطة طريق الفرتة 
من أجل وضـــــــــُ دليل عن إحصـــــــــاءات احلوكمة. ك ل  يغطي التقرير العمل املنيفجي التق  املضـــــــــطلُ به 
بشــرن مؤشــرات املســتوى اليال  الســبعة اخلااــة برهداف التنمية املســتدامة املوكلة إ  فريق برايا. وحســب 

. واللجنة ٢٠٢٠ية ت آذار/مارس احملدد ت خريطة الطريقت ســــيقدم فريق برايا الدليل إ  اللجنة اإلحصــــائ
 مدعوة إ  أن حتيط علما بالتقرير.

 
 الوثائق  

 ( E/CN.3/2018/34م كرة من األمني العام حييل  ا تقرير فريق برايا املع  بإحصاءات احلوكمة )
 

 مجلس االقتصادي واالجتماعي المتعلقة بالسياساتمتابعة مقررات الجمعية العامة وال )س( 
ســـــُتعرض على اللجنةت للعلمت م كرة من األمني العام تتضـــــمن مقتطفات من القرارات واملقررات  

واالســـــــــــــتنتاجات املتفق علييفا املعتمدة من اجلمعية العامة أو اجمللس االقتصـــــــــــــادي واالجتماعي أو اللجان 
اللجنة اإلحصـائية. ويتضـمن التقرير أيضـا واـفا ل جراءات الا اخت هتا الفنية األخرى الا هلا اـلة بعمل 

اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءات حىت ابنت واإلجراءات املقرتح اختاذها استجابة للمقررات الصادرة 
 عن اهليئــات األم والواليــات املنوطــة  ــا. وقــد تود اللجنــة أن تــرخــ  تلــ  اإلجراءات ت اعتبــارهــا ت ســــــــــــــيــال
 املناقشات الا يرييفا ت إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة. واللجنة مدعوة إ  أن حتيط علما بالتقرير.

 
 الوثائق  

م كرة من األمني العام عن مقررات اجلمعية العامة واجمللس االقتصــــادي واالجتماعي املتعلقة بالســــياســــات 
 (E/CN.3/2018/35واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية )

 
 المسائل البرنامجية )شعبة اإلحصاءات( - ٥ 

 ستتلقى اللجنة تقريرا شفويا من مدير شعبة اإلحصاءات بشرن األنشطة واخلطط واألولويات الراهنة.  
 

 ومواعيد انعقادهاجدول األعمال المؤقت للدورة الخمسين للجنة  - 6 
من النظام الداخليت سيعرض على اللجنة مشروع جدول األعمال املؤقت لدورهتا  ٩وفقا للمادة  

اخلمســـــــنيت مشـــــــفوعا ببيان بالوثائق املقرر تقدمييفا ت إطار كل بند. وســـــــيعرض على اللجنة أيضـــــــا مقرتح 
(ت سـيعرض على اللجنة مشـروع ١٩٩٩/٥١نواعيد انعقاد الدورة. ووفقا لطلب اجمللس )انظر قرار اجمللس 

. واللجنــة مــدعّوة إ  إقرار مواعيــد انعقــاد دورهتــا ٢٠٢٢-٢٠١٨برنــامج عمــل متعــدد الســـــــــــــــنوات للفرتة 
 اخلمسني وجدول أعماهلا املؤقت ووثائقيفات وك ل  إ  إقرار برنامج العمل املتعدد السنوات.

 
 الوثائق  

األعمــــال املؤقــــت للــــدورة اخلمســـــــــــــــني للجنــــة  مــــ كرة من األمــــانــــة العــــامــــة تتضـــــــــــــــمن مشـــــــــــــــروع جــــدول
(E/CN.3/2018/L.2) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/34
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/35
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/L.2
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-٢٠١٨م كرة من األمانة العامة عن مشـــــــروع برنامج العمل املتعدد الســـــــنوات للجنة اإلحصـــــــائية للفرتة 
٢٠٢٢ (E/CN.3/2018/36) 

 
 تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة واألربعين - ٧ 

ســـــــــــيعرض على اللجنة التقرير اإلجرائي للدورة التاســـــــــــعة واألربعني للجنة ال ي يغطي املســـــــــــائل  
التنظيمية املتعلقة بعمل اللجنة. وســـــــتعرض على اللجنة أيضـــــــا ورقة غري رمسية تتضـــــــمن مشـــــــاريُ املقررات 

 من املقرر. املقدمة 
ذل   ت ناواللجنة مدعوة إ  أن تعتمد مشروع التقرير املتعلق برعمال دورهتا التاسعة واألربعنيت  

مشـــــــــــــاريُ املقرراتت ال ي ســـــــــــــيجري تقدميه إ  اجمللست وأن تعيفد إ  املقرر نيفمة اـــــــــــــقله ووضـــــــــــــعه ت 
 النيفائية. الصيغة

 
 الوثائق  

 أعمال دورهتا التاسعة واألربعنيمشروع تقرير اللجنة عن 
 ورقة غري رمسية تتضمن مشاريُ املقررات

 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/36

