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[2018آذار/م رس  26]  

 المحتويات
 امصفحة   امفصل

 6            املس ال اميت تتطلب مم اجمللس االرتص  ي قاالجتم عي امبت فيه  إق اميت يوّجه انتب  ه رميه  - األقل 
 6                               مشوقع مقور يُقرتَح على اجمللس اعتم    -إمو   
ملجنة تقويو املجنة ا حص اية عم  قرهت  امت س ة قاألرب ني قجدقل األعم ل املؤرت ملدقرة اخلمسني   

 6                                                 ان ق     قمواعيد
 10                                 املقوَّرات اميت يُوجِّه انتب   اجمللس رميه  - ء أأأأأب  
تدامة خلطة امتنمية أأأأأأأأأأأأأداع قغ ي ت امتنمية املسأأأأأأأأأأأوات ام  ملية مأل أأأأأأأأرط ر املؤش - 49/101    

 11                               2030املستدامة م  د 
 12           2030قاملؤشوات املت لقة خبطة امتنمية املستدامة م  د امبي ن ت  - 49/102    
 ءات أأأأأأأأأأأامفويمل اموفيع املستوى ملشواكة قامتنسيمل قبن ء امقدرات يف جم ل ا حص - 49/103    

 13                     2030موصد خطة امتنمية املستدامة م  د 
 14                               ميل امتنظيم االحص اي - 49/104    
 15                                  املفتوحةامبي ن ت  - 49/105    
 16                            استقص ءات األسو امل يشية - 49/106    
 17              استخداد امبي ن ت امضخمة ألغواض ا حص ءات امومسية - 49/107    
 18                            تطويو ا حص ءات ا رليمية - 49/108    
 19                                 احلس ب ت امقومية - 49/109    
 20                            االرتص  ية -احمل سبة امبيئية  - 49/110    
 21                رحص ءات االرتص  ات امق امة على املوار  امطبي ية - 49/111    
 21                            ا حص ءات امزراعية قامويفية - 49/112    
 22                               رحص ءات تغري املن خ - 49/113    
 24                               امتصنيف ت ا حص اية - 49/114    
 24                                رحص ءات امالجئني - 49/115    
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 25                                 رحص ءات ا ع رة - 49/116    
 26                             رحص ءات ام مل قام م مة - 49/117    
 27          ا حص ءات املت لقة ب مشيخوخة قامبي ن ت املصنفة حسب امسم - 49/118    
 27                          إس ميب عمل املجنة ا حص اية - 49/119    
 28                       املس ال امربن جمية )ش بة ا حص ءات( - 49/120    
 28                                     بنو  مل لم - 49/121    

 30                                         ملمن رشة قاخت ذ امقوار بنو   - امث ين 
 30                    2030امبي ن ت قاملؤشوات املت لقة خبطة امتنمية املستدامة م  د  -إمو   
 31                                        ميل امتنظيم االحص اي - ء أأأأأأأب  
 32                                           امبي ن ت املفتوحة -جيم   
 33                                      استقص ءات األسو امل يشية - ال   
 33                       ا حص ءات امومسيةاستخداد امبي ن ت امضخمة ألغواض  -  ء   
 34                                     تطويو ا حص ءات ا رليمية -قاق    
 34                                           احلس ب ت امقومية -ااي   
 35                                     االرتص  ية -احمل سبة امبيئية  -ح ء   
 35                          رحص ءات االرتص  ات امق امة على املوار  امطبي ية -ط ء   
 36                                     ا حص ءات امزراعية قامويفية - ء أأأأأي  
 37                                         رحص ءات تغري املن خ -ك ع   
 37                                        امتصنيف ت ا حص اية -الد    
 38                                         رحص ءات امالجئني -ميم   
 38                                          رحص ءات ا ع رة -نون   
 39                                      رحص ءات ام مل قام م مة -سني   
 39                   ا حص ءات املت لقة ب مشيخوخة قامبي ن ت املصنفة حسب امسم -عني   
 40                                   ا حص ايةإس ميب عمل املجنة  - ء أأأأأأف  

 41                                                     بنو  ملِ لم - امث مث 
 41                                        ا حص ءات امدميغوافية -إمو   
 41                                        ا حص ءات اجلنس نية - ء أأأأأب  
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 41                                           رحص ءات امفقو -جيم   
 42                                           رحص ءات امط رة - ال   
 42                                         رحص ءات اخلدم ت -  ء   
 42                             رحص ءات تكنوموجي  امل لوم ت قاالتص الت -قاق    
 42                             بون مج املق رن ت امدقمية قرحص ءات األس  ر -ااي   
 43                            رحص ءات امتج رة امورمية قامتج رة ا مكرتقنية -ح ء   
 43                                رحص ءات ام لم قامتكنوموجي  قاالبتك ر -ط ء   
 43                                     رحص ءات امقط ع غري امومسي - ء أأأأأأي  
 43                                           رحص ءات امبيئة -ك ع   
 44                                       ا حص اية تنسيمل امربامج -الد    
 44                            تك مل امل لوم ت ا حص اية قاجلغوافية املك نية -ميم   
 44                                  رحص ءات احلوكمة قامسالد قاألمم -نون   
 44          قاجمللس االرتص  ي قاالجتم عي املت لقة ب مسي س تمت ب ة مقورات اجلم ية ام  مة  -سني   

 46                                       املس ال امربن جمية )ش بة ا حص ءات( - اموابع 
 47                          جدقل األعم ل املؤرت ملدقرة اخلمسني ملجنة قمواعيد ان ق     - اخل مس 
 48                                  تقويو املجنة عم إعم ل  قرهت  امت س ة قاألرب ني - امس  س 
 49                                                    تنظيم امدقرة - امس بع 

 49                                         افتت ح امدقرة قمدهت  -إمو   
 49                                                احلضور - ء أأأأأأب  
 49                                        انتخ ب إعض ء املكتب -جيم   
 49                                    جدقل األعم ل قتنظيم ام مل - ال   
 50                                                امو  امل -  ء   
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 الفصل األول
المساائل التي تتلل  من المجلس االقتصاادي واالجتماعي ال ف هي ا أو التي   

 يوّجه انت اهه إلي ا
 

 على المجلس اعتمادهمشروع مقرر يُقتَرح  -ألف  
 توصي املجنة ا حص اية برن ي تمد اجمللس االرتص  ي قاالجتم عي مشوقع املقور امت يل: - 1
 

تقرير اللجنة اإلحصاااائية عن دورت ا التاساااعة واألربعين وجدول األعمال المدقف للدورة   
 الخمسين للجنة ومواعيد انعقادها

 رنَّ اجمللس االرتص  ي قاالجتم عي: 
 حييط علم  بتقويو املجنة ا حص اية عم إعم ل  قرهت  امت س ة قاألرب ني؛ )إ( 
 آذار/ 8رىل  5يقور إن تُ قأأأأأد امأأأأأدقرة اخلمسأأأأأأأأأأأأأأأون ملجنأأأأأة يف نيويورك يف امفرتة مم  )ب( 

 ؛2019 م رس

 يقوُّ جدقل األعم ل املؤرت قامو  امل ملدقرة اخلمسني ملجنة، على امنحو املبني إ ن  : )ج( 
 

 األعمال المدقف للدورة الخمسين للجنةجدول   
 انتخ ب إعض ء املكتب  - 1
 رروار جدقل األعم ل قمس ال تنظيمية إخوى  - 2

 الوثائق 
 جدقل األعم ل املؤرت قامشوقح 
 م كوة مم األم نة ام  مة بشرن بون مج ام مل قاجلدقل امزما املؤرتني ملدقرة 

 ا حص ءات امدميغوافية قاالجتم عية: - 3
 ا حص ءات امدميغوافية؛ )إ( 
 الوثائق  
 تقويو األمني ام  د  
 رحص ءات املستوطن ت امبشوية؛ )ب( 
 الوثائق  
 تقويو بون مج األمم املتحدة ملمستوطن ت امبشوية  
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 ا حص ءات امصحية؛ )ج( 
 الوثائق  
 تقويو منظمة امصحة ام  ملية  
 رحص ءات اجلومية؛ ) ( 
 الوثائق  
 مكتب األمم املتحدة امل ا ب ملخدرات قاجلوميةتقويو   
 رحص ءات اهلجوة امدقمية؛ )ه( 
 الوثائق  
 تقويو األمني ام  د  
 رحص ءات امت ليم؛ )ق( 
 الوثائق  
 تقويو م هد ا حص ء امت بع ملنظمة األمم املتحدة ملرتبية قام لم قامثق فة  
 امتسجيل املدين قرحص ءات األحوال املدنية؛ )ا( 
 الوثائق  
 تقويو األمني ام  د  
 رحص ءات املخدرات قت  طيه   )ح( 
 الوثائق  
 تقويو مشرتك ملمكسيك قمكتب األمم املتحدة امل ا ب ملخدرات قاجلومية  

 ا حص ءات االرتص  ية: - 4
 احلس ب ت امقومية؛ )إ( 
 الوثائق  
 ب حلس ب ت امقوميةتقويو امفويمل ام  مل املشرتك بني األم ن ت امل ا   
 ا حص ءات امصن عية؛ )ب( 
 الوثائق  
 تقويو املديو ام  د ملنظمة األمم املتحدة ملتنمية امصن عية  
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 سجالت األعم ل امتج رية؛ )ج( 
 الوثائق  
 تقويو فويمل فيسب  ن امل ا بسجالت األعم ل امتج رية  
 رحص ءات امتج رة امدقمية قام وملة االرتص  ية؛ ) ( 
 لوثائقا  
 تقويو فويمل اخلرباء امل ا بإحص ءات امتج رة امدقمية قام وملة االرتص  ية  
 ا حص ءات امل مية؛ )ه( 
 الوثائق  
 تقويو صندقق امنقد امدقيل  
 بون مج املق رن ت امدقمية؛ )ق( 
 الوثائق  
 تقويو امبنك امدقيل  
 رحص ءات األس  ر )ا( 
 الوثائق  
 امل ا ب ألرر د امقي سية مألس  رتقويو فويمل إقت قا   
 تقويو امفويمل ام  مل املشرتك بني األم ن ت امل ا بإحص ءات األس  ر  

 رحص ءات املوار  امطبي ية قامبيئة: - 5
 االرتص  ية؛ -احمل سبة امبيئية  )إ( 
 الوثائق  
 االرتص  ية -تقويو جلنة اخلرباء امل نية ب حمل سبة امبيئية   
 ا حص ءات امزراعية قامويفية؛ )ب( 
 الوثائق  
 تقويو منظمة األغ ية قامزراعة مألمم املتحدة  
 ا حص ءات املت لقة ب مكوارث؛ )ج( 
 الوثائق  
تقويو مشأأأأأأأأرتك مألمني ام  د، قاملجنة االرتصأأأأأأأأ  ية قاالجتم عية ،سأأأأأأأأي  قاحمليط اهل   ،   

 ملحد مم خم طو امكوارث  قاملجنة االرتص  ية ألقرقب ، قمكتب األمم املتحدة
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 األنشطة غري املصنفة حسب اجمل ل: - 6
 تنسيمل امربامج ا حص اية؛ )إ( 
 الوثائق  
 تقويو جلنة تنسيمل األنشطة ا حص اية  
 املب    األس سية مإلحص ءات امومسية؛ )ب( 
 الوثائق  
 تقويو فويمل إصدر ء اموايس  
 امبي ن ت قامبي ن ت اموصفية قنشو  امل  يري املشرتكة املفتوحة متب  ل  )ج( 
 الوثائق  
 تقويو اجله ت امواعية متب  ل امبي ن ت ا حص اية قامبي ن ت اموصفية  
 بن ء امقدرات ا حص اية؛ ) ( 
 الوثائق  
 تقويو األمني ام  د  
 ؛2030امبي ن ت قاملؤشوات املت لقة خبطة امتنمية املستدامة م  د  )ه( 
 الوثائق  
 فويمل اخلرباء املشرتك بني اموك الت امل ا مبؤشوات إ داع امتنمية املستدامةتقويو   
تقويو امفويمل اموفيع املسأأأأأأتوى ملشأأأأأأواكة قامتنسأأأأأأيمل قبن ء امقدرات يف جم ل ا حصأأأأأأ ءات   

 2030موصد خطة امتنمية املستدامة م  د 
قيمل إ أأأداع تقويو األمني ام أأأ د عم ام مأأأل املت لمل بأأأ سأأأأأأأأأأأأأأأت واض امتقأأأدد احملوا  و ح  

 املستدامة امتنمية
 قاجمللس االرتص  ي قاالجتم عي املت لقة ب مسي س ت؛مت ب ة مقورات اجلم ية ام  مة  )ق( 
 الوثائق  
 تقويو األمني ام  د  
 األطو اموطنية مضم ن اجلو ة؛ )ا( 
 الوثائق  
 تقويو األمني ام  د  
 ية املك نية؛تك مل امل لوم ت ا حص اية قامل لوم ت اجلغواف )ح( 
 الوثائق  
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 تقويو فويمل اخلرباء امل ا بتك مل امل لوم ت ا حص اية قاجلغوافية املك نية  
 امبي ن ت امضخمة؛ )ط( 
 الوثائق  
تقويو امفويمل ام أأأأأ مأأأأأل ام أأأأأ ملي امل ا بأأأأأ سأأأأأأأأأأأأأأأتخأأأأأداد امبيأأأأأ نأأأأأ ت امضأأأأأأأأأأأأأأأخمأأأأأة ألغواض   

 امومسية ا حص ءات
 تطويو ا حص ءات ا رليمية؛  )ي( 
 الوثائق  
 تقويو املجنة االرتص  ية قاالجتم عية ،سي  قاحمليط اهل     
 امبي ن ت املفتوحة؛ )ك( 
 الوثائق  
 فويمل إصدر ء اموايس امل ا ب ملب    األس سية مإلحص ءات امومسية  
 إس ميب عمل املجنة ا حص اية )ل( 
 الوثائق  
 تقويو املكتب   

 حص ءات( املس ال امربن جمية )ش بة ا  - 7
 جدقل األعم ل املؤرت ملدقرة احل  ية قاخلمسني ملجنة قمواعيد ان ق      - 8

 الوثائق 
 م كوة مم األم نة ام  مة تتضمم مشوقع جدقل األعم ل املؤرت ملدقرة احل  ية قاخلمسني ملجنة 
 م كوة مم األم نة ام  مة بشرن مشوقع بون مج عمل املجنة املت د  امسنوات 

 املجنة عم إعم ل  قرهت  اخلمسني  تقويو - 9
 

 المقرَّرات التي يُوجِّه انت اه المجلس إلي ا -باء  
 يوجِّه انتب   اجمللس رىل املقوَّرات امت مية اميت اخت هت  املجنة  - 2
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  49/101 
 2030 إطار المدشرات العالمية لألهداف وغايات التنمية المستدامة لخلة التنمية المستدامة لعام  

 رن املجنة ا حص اية: 
رحبأأت بتقويو فويمل اخلرباء املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك بني اموكأأ الت امل ا مبؤشأأأأأأأأأأأأأأأوات إ أأداع امتنميأأة  )إ( 
 ، قإعوبت عم تقديو   مفويمل اخلرباء املشرتك بني اموك الت قمس رات عمله مل  ُإحوا مم تقدد؛ (1)املستدامة
وار  يف املوفمل امث ين متقويو فويمل قافقت على امتنقيح ت امسأأأأأنوية املقرتحة، على امنحو ام )ب( 

 ؛ 2020اخلرباء املشرتك بني اموك الت، قعلى اجلدقل امزما املقرتح مالست واض امش مل م  د 
إعوبأت عم تقأديو أ  ملتقأدد احملوا يف امتطويو املنهجي ملؤشأأأأأأأأأأأأأأأوات املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى امثأ مث،  )ج( 

م ظم مؤشأأأأأأأواهت  يف املسأأأأأأأتوى امث مث،  قإعوبت عم رلقه  مم إن ب ض إ داع امتنمية املسأأأأأأأتدامة م  يزال
قشأأأد ت على رأأأوقرة مواصأأألة تطويو مؤشأأأوات املسأأأتوى امث مث مم إجل رحواا امتقدد بسأأأوعة، مع ريالء 

 ا تم د خ ص ملؤشوات إ داع امتنمية املستدامة ذات األمهية احليوية ملدقل اجلزرية امصغرية امن مية؛
وك الت امنظو يف رمك نية اسأأأأأأأأأت م ل املؤشأأأأأأأأأوات طلبت رىل فويمل اخلرباء املشأأأأأأأأأرتك بني ام ) ( 

املؤرتة احل مية كبديل مم إجل استخدامه  على امفور يف رصد امغ ي ت يف امورت ام ي تورع فيه مؤشوات 
 املستوى امث مث يف صيغته  امنه اية؛

طلبت إيضأأأأأأأأأأ  رىل فويمل اخلرباء املشأأأأأأأأأأرتك بني اموك الت إن حيد  بورأأأأأأأأأأوح إب    قفئ ت  )ه( 
مبي ن ت املطلوبة ملمؤشوات يف رط ر ام مل، مع مواع ة املوار  امالامة قاملبدإ اموايسي خلطة امتنمية تصنيو ا

 ق و عدد توك إي إحد خلو اموكب؛  (2)2030املستدامة م  د 
رحبت ب جلهو  اميت يب هل  فويمل اخلرباء املشرتك بني اموك الت متحسني تدفق ت امبي ن ت  )ق( 

ام  ملي، قرحبت إيض  مبشوقع املب    امتوجيهية املت لقة بتدفق ت امبي ن ت قا بالغ  قا بالغ على امص يد
عم امبي ن ت على امص يد ام  ملي ألغواض إ داع امتنمية املستدامة بوصفه  خطوة إقىل متحسني امتنسيمل 

ن ت اموصأأأفية قامبي ن ت قاملواءمة بني نظم امبي ن ت اموطنية قامدقمية قرأأأم ن امشأأأف فية امت مة ملبي ن ت قامبي 
 ا مج مية اموار ة يف ر عدة بي ن ت مؤشوات األ داع ام  ملية ملتنمية املستدامة؛

طلبت رىل فويمل اخلرباء املشأأرتك بني اموك الت إن ي مل ب الشأأرتاك مع اموك الت اموصأأية  )ا( 
مبواع ة امشأأأأأأأأواغل اميت إ ريت يف قإن يقيم حواراً مثمواً بني مجيع األطواع ملواصأأأأأأأألة تنقي  املب    امتوجيهية 

امأأدقرة امتأأ سأأأأأأأأأأأأأأأ أأة قاألرب ني ملجنأأة قإن ي أأد م أأ يري متنفيأأ  املبأأ    امتوجيهيأأة تكون رأأ امأأة على إفضأأأأأأأأأأأأأأأأل 
املم رسأأأأ ت قعلى سأأأأبل احلد مم ام بء ام ي ميكم إن رثله ا جواءات املتوخ ة مم حيث امورت قاملوار  

 دقمية، قتكون كفيلة حبل املس ال امل لقة؛ب منسبة مكل مم امنظم ا حص اية اموطنية قام
كورت تركيد احل جة امللحة رىل بن ء امقدرات ا حصأأ اية ملبلدان كي تكون ر  رة على  )ح( 

 تنفي  مؤشوات إ داع امتنمية املستدامة تنفي ا ت م ؛

__________ 

 (1) E/CN.3/2018/2  
  70/1انظو روار اجلم ية ام  مة  (2) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/2
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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رحبت ب العرتاع برمهية امبي ن ت بوصأأأأفه  إسأأأأ سأأأأ  ملسأأأأي سأأأأ ت امق امة على األ مة يف  )ط( 
سأأأأأأأأأأأأأو ة األقىل مالتف ق ام  ملي مم إجل اهلجوة ا،منة قاملنظمة قاملنتظمة قاملشأأأأأأأأأأأأأ ركة املسأأأأأأأأأأأأأتموة املقرتحة امل

 ملمكتب قامش بة ا حص اية يف تقدمي املشورة بشرن اجلوانب ا حص اية ملمشوقع املقرتح؛
 ءات رحبت، يف   ا امسأأأأأي ق، ب م مل املقرتح مفويمل خرباء األمم املتحدة امل ا بإحصأأأأأ )ي( 

 اهلجوة، مب  يف ذمك تنقي  امتوصي ت امدقمية املت لقة بإحص ءات اهلجوة امدقمية؛
قافقأأت على بونأأ مج ام مأأل املقرتح مفويمل اخلرباء املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك بني اموكأأ الت، على امنحو  )ك( 

 املبني يف امفوع اخل مس مم تقويو  
  49/102 
 2030المستدامة لعام ال يانات والمدشرات المتعلقة بخلة التنمية   

 رن املجنة ا حص اية: 
رحبت بتقويو األمني ام  د عم ام مل املت لمل ب ست واض امتقدد احملوا  و حقيمل إ داع  )إ( 

، قإعوبت عم تقديو   مل  تقود به شأأأأأ بة ا حصأأأأأ ءات مم عمل، ب مت  قن مع منظومة (3)امتنمية املسأأأأأتدامة
، (4)قاسأأت وارأأه  على امصأأ يد ام  ملي 2030متنمية املسأأتدامة م  د األمم املتحدة، مم إجل مت ب ة خطة ا

قحديث ر عدة بي ن ت مؤشأأأأأأأأأأأأأأأوات  (5)2017 م  د املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة امتنمية إ داع تقويومب  يف ذمك رعدا  
 األ داع ام  ملية ملتنمية املستدامة؛

بشأأأرن طلبت رىل شأأأ بة ا حصأأأ ءات إن تتي  بي ن ت قصأأأفية ك فية قك ملة قتوجيه ت  )ب( 
 امتجميع تت لمل مبؤشوات إ داع امتنمية املستدامة؛

رحب مبشأأأأأأأأأأأأأأوقع املب    قاملب    امتوجيهية املت لقة بتقدمي امتق ريو اموطنية قمنصأأأأأأأأأأأأأأ ت  )ج( 
 امنشو، قطلبت رىل ش بة ا حص ءات إن تقدد تقويوا عم ذمك رىل املجنة يف  قرهت  اخلمسني؛

د موحد ملواكز امبي ن ت اموطنية قام  ملية املت لقة رحبت ب جلهو  املب قمة  نشأأأأأأأأأأأأأأأ ء نظ  ) ( 
بر داع امتنمية املسأأأأأأتدامة مم إجل تيسأأأأأأري تك مل مصأأأأأأ  ر امبي ن ت املختلفة، قتشأأأأأأجيع ر بلية امتشأأأأأأغيل 
امبيا ملبي ن ت قت زيز امت  قن بني امشأأأأأوك ء مم خمتلو جمموع ت إصأأأأأح ب املصأأأأألحة، مب  يف ذمك امدقااو 

غوافية املك نية قغري   مم مقدمي امبي ن ت، قحسأأأأأأأأأأأأأأأني تدفمل امبي ن ت قا بالغ على امل نية ب مبي ن ت اجل
 امص يد ام  ملي عم األ داع؛

إكدت مم جديد إمهية امتدريب قبن ء امقدرات يف جم ل ا حصأأأأأ ءات، قإيدت رنشأأأأأ ء  )ه( 
 نتني املقرتحة؛امشبكة ام  ملية ملؤسس ت امتدريب ا حص اي، قإيدت اختص ص هت  قخطة عمل فرتة امس

الحظت ا تم د امبلدان ب ملسأأأأأأأأأأأ مهة يف عمل امشأأأأأأأأأأأبكة ام  ملية ملؤسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأ ت امتدريب  )ق( 
 ا حص اي قفويقه  االستش ري 

 
__________ 

 (3) E/CN.3/2018/3  
  70/1انظو روار اجلم ية ام  مة  (4) 
 (5) United Nations publication, Sales No. E.17.I.7  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/3
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1


E/2018/24 

E/CN.3/2018/37 
 

 

13/50 18-04748 

 

  49/103 
الفريق الرهيع المسااااتوش للشااااراسة والتنساااايق وبناء القدرات هي مجال اإلحصاااااءات لر ااااد  لة   

 2030التنمية المستدامة لعام 
 ا حص اية:رن املجنة  
رحبت بتقويو امفويمل اموفيع املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى ملشأأأأأأأأأأأأأأأواكة قامتنسأأأأأأأأأأأأأأأيمل قبن ء امقدرات يف جم ل  )إ( 

، قإعوبت عم تقديو   مل مل ام ي ر د به (6)2030ا حصأأأأأأأأأأ ءات موصأأأأأأأأأأد خطة امتنمية املسأأأأأأأأأأتدامة م  د 
 امفويمل اموفيع املستوى خالل ام  د امل ري؛

ملفويمل امفوعي املشرتك امت بع ملفويمل اموفيع املستوى قافقت على االختص ص ت املنقحة  )ب( 
قفويمل اخلرباء املشأأأأأأأأأرتك بني اموك الت امل ا مبؤشأأأأأأأأأوات األ داع ا ى اية املسأأأأأأأأأتدامة، على امنحو اموار  يف 

 املوفمل امث مث متقويو امفويمل اموفيع املستوى؛
م االحتي ج ت يف جم ل بن ء رحبت ب مدراسأأة االسأأتقصأأ اية قامنت اج األقمية املت لقة بتقيي )ج( 

امقدرات اميت إجوا   امفويمل اموفيع املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى قامشأأأأأأأأأأأأأأأواكة يف جم ل ا حصأأأأأأأأأأأأأأأ ء مم إجل امتنمية يف امقون 
 قام شويم؛ احل  ي

إروت بضأأأأأأأأأأأأأوقرة ب ل جهو  ع ملية ت  قنية حلشأأأأأأأأأأأأأد املوار  امك فية ملمسأأأأأأأأأأأأأ عدة يف مجع  ) ( 
ت لقة بر داع امتنمية املسأأأأأأأأأتدامة، قال سأأأأأأأأأيم  احتي ج ت إرل امبي ن ت امالامة متلبية احتي ج ت ا بالغ امل
 امبلدان ىوا قامدقل اجلزرية امصغرية امن مية؛

إروت ب حل جة رىل ت زيز امتنسأأأأأأأأأأيمل قرىل نظ د رحصأأأأأأأأأأ اي إكثو كف ءة يف األمم املتحدة،  )ه( 
 فضال عم روقرة رعط ء قان إكرب مإلحص ءات امومسية  اخل منظومة األمم املتحدة؛

نظوت، يف   ا امسأأي ق، يف مقرتح إقيل  نشأأ ء ق يفة مكبري رحصأأ ايي األمم املتحدة،  )ق( 
قطلبت رىل امفويمل اموفيع املسأأأأأتوى إن يقدد تقويوا رىل املجنة يف  قرهت  اخلمسأأأأأني يتضأأأأأمم مقرتح  يزيد مم 

ة م  حيتمل إن تورأأأأأأأأأأأأأأأي   قر     امو يفة احملتملة قإردميته  قمه مه ، مم بني خي رات إخوى، مع مواع 
حيسأأأم األ اء يف جم ل ا حصأأأ ءات على امصأأأ يد ام  ملي يف امسأأأي ق األعم م ملي ت ا صأأأالح اجل رية يف 

 األمم املتحدة؛
طلبت رىل امفويمل اموفيع املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى إن اوي مشأأأأأأأأأأأأأأأ قرات مع اجله ت امف علة امل نية،  )ا( 

 سيم  جلنة كب ر ا حص ايني يف منظومة األمم املتحدة؛ قال
سأأأأأأأأألمت برمهية رسأأأأأأأأأه د املجنة يف املنتدى امسأأأأأأأأأي سأأأأأأأأأي اموفيع املسأأأأأأأأأتوى امل ا ب متنمية  )ح( 

بشرن عمل  2017روا/يوميه  6املؤرخ  71/313املستدامة، على  و م  إكدته اجلم ية ام  مة يف روار   
، رىل ج نب ، قطلبت رىل مكتب املجنة2030املجنة ا حص اية فيم  يت لمل خبطة امتنمية املستدامة م  د 

امفويمل اموفيع املستوى، إن ي مال بشكل ق يمل مع مكتب اجمللس االرتص  ي قاالجتم عي مضم ن تكويس 
 قرة إق إكثو مم  قرات املنتدى امسأأي سأأي اموفيع املسأأتوى ب مك مل ملبي ن ت قا حصأأ ءات قمالحتي ج ت 

 يف جم ل بن ء امقدرات ا حص اية؛

__________ 

 (6) E/CN.3/2018/4  
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ملستوى يف استكش ع سبل قرع رط ر رويلي متنفي  خطة رحبت ب مل امفويمل اموفيع ا )ط( 
 عمل كيب ت قن ام  ملية مبي ن ت امتنمية املستدامة؛

اعرتفت ب مل امفويمل اموفيع املسأأأأأأأأتوى قجلنة امربامج يف امتحضأأأأأأأأري ملنتدى األمم املتحدة  )ي( 
، 2018 تشأأأأأأأويم األقل/إكتوبو ام  ملي امث ين ملبي ن ت، املقور عقد  يف  يب، ب  م رات ام وبية املتحدة، يف

قإكدت مم جديد إن املنتدى اب إن يوفو جم ال ملحوار بني خمتلو األقسأأأأأأأأ ط امل نية ب مبي ن ت، فضأأأأأأأأال 
عم مسأأأأأأأأأأأتخدمي امبي ن ت مثل قسأأأأأأأأأأأ اط ا عالد قاجملتمع املدين قمقوري امسأأأأأأأأأأأي سأأأأأأأأأأأ ت، قمبدء مب  رات 

 قشواك ت جديدة متحقيمل  ورة امبي ن ت؛
ونأأ مج ام مأأل املقرتح ملفويمل اموفيع املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى، قطلبأأت رىل امفويمل اموفيع قافقأأت على ب )ك( 

د تقويوا عم ذمك رىل املجنة يف  قرهت  اخلمسني   املستوى إن يقدِّ
 

  49/104 
 دليل التنظيم االحصائي  

 رن املجنة ا حص اية: 
ب متقدد ، قإروت (7)ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأ اي امتنظيم  ميألرحبأت بتقويو األمني ام أ د عم حديث  )إ( 

 احملوا حىت ا،ن؛
إع  ت تركيد إمهية امدميل احملدث يف امتصأأأدي ملتحدي ت املشأأأرتكة قاسأأأتي  ب احللول  )ب( 

املبتكوة، مب  يف ذمك احللول املت لقة بإنت ج قاسأأأأأأأأأتخداد املؤشأأأأأأأأأوات موصأأأأأأأأأد امتقدد احملوا  و حقيمل إ داع 
 ؛(8)2030قغ ي ت خطة امتنمية املستدامة م  د 

ررتح ملأأدميأأل احملأأدث مم  يكأأل قإقمويأأ ت قنتويأأ ت، ر نأأً  بأأإ خأأ ل امت أأديالت مأأ  ا  )ج( 
 قامتحسين ت اميت ينبغي امنظو فيه  على امنحو امواجب خالل موحلة صي غة امدميل؛

طلبت إن تكون عملية امتحديث شأأأأأأأأ ملة، قإن ترخ  يف احلسأأأأأأأأب ن خمتلو امسأأأأأأأأي ر ت  ) ( 
   رات امق امة؛ا رليمية قاموطنية قإن تستند رىل املب 

إيدت آمي ت امتنسأأأأأيمل قامتشأأأأأ قر املقرتحة، مب  يف ذمك رنشأأأأأ ء فويمل اسأأأأأتشأأأأأ ري، مدعم  (ه) 
 قتوجيه عملية امتحديث بومته ؛

قافقت على مقرتح نشأأأأأأأأو امدميل احملّدث عم منصأأأأأأأأة رمكرتقنية تف علية موجهة رىل كب ر  )ق( 
 ا حص ايني قكب ر مديوي املنظم ت ا حص اية؛

ت إيض  على نشو امفصل املت لمل ب الست واض ام  د مم امدميل يف نسخة مطبوعة قافق )ا( 
 مم إجل اموصول رىل إكرب مجهور ممكم؛

شد ت على روقرة رت حة امدميل على نط ق قاسع ب ملغ ت امومسية قغري امومسية مألمم  )ح( 
 املتحدة، قالحظت مع امتقديو عوقض امدعم املقدمة يف   ا امصد  

__________ 

 (7) E/CN.3/2018/5  
  70/1انظو روار اجلم ية ام  مة  (8) 
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  49/105 
 ال يانات المفتوحة  

 رن املجنة ا حص اية: 
، ققافقت على امتوصأأأأأأأأأأأأأي ت املنبثقة عم احللقة امدراسأأأأأأأأأأأأأية (9)رحبت بتقويو األمني ام  د )إ( 

امأأدقميأأة املت لقأأة بأأ مبيأأ نأأ ت املفتوحأأة مم إجأأل إ أأداع امتنميأأة املسأأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة، اميت ُعقأأدت يف سأأأأأأأأأأأأأأأول يف 
 وع اخل مس مم ذمك امتقويو؛، قاميت يو  بي هن  يف امف2017إيلول/سبتمرب 

الحظت امدقر املهم ام ي تضأأأأأطلع به املك تب ا حصأأأأأ اية اموطنية يف امتشأأأأأجيع على  )ب( 
انفت ح امبي ن ت، ميس فحسأأب ب منسأأبة ملبي ن ت اخل رأأ ة ملواربته ، بل إيضأأ  ب منسأأبة ملبي ن ت اميت ميلكه  

األك  ميية، قب مت يل يف رع  ة صأأأأأأأأأأي غة امنظ د امقط ع اخل ص إق اموك الت احلكومية األخوى إق األقسأأأأأأأأأأ ط 
 ا حص اي اموطا ميشمل مجيع منتجي امبي ن ت قمستخدميه ، مع مواع ة األطو امق نونية اموطنية؛

إشأأأأأأأأأأأأأأ رت رىل رحل ح رأأأأأأأأأأأأأأوقرة بن ء امقدرات قامتدريب مم إجل تطويو مه رات جديدة  )ج( 
 ملك تب ا حص اية اموطنية؛متنفي  املب  رات املت لقة ب مبي ن ت املفتوحة يف ا

 شد ت على إمهية حقيمل امتواان بني مح ية امسوية قانفت ح امبي ن ت؛ ) ( 
قافقت على رنشأأأ ء فويمل فوعي يف رط ر فويمل إصأأأدر ء اموايس امل ا ب ملب    األسأأأ سأأأية  )ه( 

خيص  تنفي  م مإلحص ءات امومسية مم إجل ام مل على قرع املب    قامتوجيه ت قتقدمي امدعم ألغواض 
 امبي ن ت املفتوحة يف امبلدان؛

طلبأأأت إن ينجز امفويمل امفوعي املهأأأ د املقرتحأأأة املت لقأأأة بأأأ سأأأأأأأأأأأأأأأت واض املبأأأ    قاألطو  )ق( 
امقأأ نونيأأة ملبيأأ نأأ ت املفتوحأأة، قتورأأأأأأأأأأأأأأأي  اجلوانأأب امتقنيأأة قاملهأأ رات امالامأأة، قتقأأدمي امتوجيهأأ ت املت لقأأة 

مم امل لومأأ ت امأأدامأأة على اهلويأأة، على امنحو املبني بتفصأأأأأأأأأأأأأأأيأأل يف  بأأ متنفيأأ ، مبأأ  يف ذمأأك يويأأد امبيأأ نأأ ت
 مم تقويو األمني ام  د؛ 21 امفقوة

طلبت إيضأأ  إن يوبط امفويمل امفوعي امبي ن ت املفتوحة ب ملب    األسأأ سأأية مإلحصأأ ءات  )ا( 
 ن ت؛امومسية قإن يليب احل جة رىل مب    قإ قات فيم  يت لمل بق بلية امتشغيل امبيا ملبي 

 الحظت ا تم د عدة بلدان ب النضم د رىل امفويمل امفوعي؛ )ح( 
طلبت رىل فويمل إصأدر ء اموايس امل ا ب ملب    األسأ سأية مإلحصأ ءات امومسية إن يقدد  )ط( 

 تقويوا رىل املجنة يف  قرهت  اخلمسني، يتضمم م لوم ت عم عمل فويقه امفوعي امل ا ب مبي ن ت املفتوحة 
 

__________ 
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  49/106 
 استقصاءات األسر المعيشية  

 رن املجنة ا حص اية: 
رحبت بتقويو امفويمل ام  مل املشأأأأأأأأأأأأأرتك بني األم ن ت امل ا ب سأأأأأأأأأأأأأتقصأأأأأأأأأأأأأ ءات األسأأأأأأأأأأأأأو  )إ( 
 ؛(10)امل يشية

شأأد ت على إمهية اسأأتقصأأ ءات األسأأو امل يشأأية بوصأأفه  مصأأدرا مم مصأأ  ر امبي ن ت  )ب( 
، قإقصأأأت ب منظو يف ام مل املتصأأأل ب سأأأتقصأأأ ءات األسأأأو (11)2030املت لقة خبطة امتنمية املسأأأتدامة م  د 

امل يشأأأأأية بشأأأأأكل متك مل يف رط ر اجملموعة احل مية مكل مصأأأأأ  ر امبي ن ت مم إجل تلبية االحتي ج ت مم 
 ، قبتحديد نق ط امقوة قامض و يف مجيع املص  ر؛إ داع امتنمية املستدامةامبي ن ت ألغواض 

امفويمل ام  مل املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك بني األم ن ت متحديد مؤشأأأأأأأأأأأأأأأوات رحبت ب م مل ام ي إجنز   )ج( 
إ داع امتنمية املسأأتدامة اميت ميكم اسأأتخالصأأه  مم اسأأتقصأأ ءات األسأأو امل يشأأية، ققافقت على إن   ا 
ام مل ينبغي إن يتواصأأأل  دع فهم مسأأأ مهة اسأأأتقصأأأ ءات األسأأأو امل يشأأأية يف رنت ج ا حصأأأ ءات قحديد 

 امثغوات امق امة؛
رنشأأأأ ء صأأأأندقق اسأأأأتئم ين متنفي  امتنسأأأأيمل امتقا، قامتحقمل مم املنهجية ققرأأأأع إيدت  ) ( 

امل  يري، قامتش قر قامدعوة على امص يد امقطوي، على امنحو املبني يف امفوع امث مث مم تقويو امفويمل ام  مل 
ى إن املشأأأرتك بني األم ن ت، قرحبت بوجه خ ص ب منهج امشأأأ مل ام ي اتب ه امفويمل، قشأأأج ت امفويمل عل

حيد  األقموي ت يف خطة عمله قإن يبني بتفصأيل املوار  املطلوبة اميت ينبغي إيضأ  إن تسأتفيد امدقل اجلزرية 
 امصغرية امن مية منه ؛

إروت برن ام ديد مم امبلدان حيت ج رىل موار  رر فية قب ل جهو  بن ء امقدرات  جواء  )ه( 
  ؛2030ت ألغواض خطة ع د استقص ءات مم إجل تلبية االحتي ج ت مم امبي ن 

إقصأأأأأأأأت برن ي د امفويمل ام  مل املشأأأأأأأأرتك بني األم ن ت قحدات ىوذجية ميكم ملبلدان  )ق( 
  جمه  يف االستقص ءات احل مية قإن يقدد امتوجيه ت يف خمتلو اجمل الت املنهجية؛

شأأأأأأأأأأأأأج ت امفويمل ام  مل املشأأأأأأأأأأأأأرتك بني األم ن ت على ام مل على حديث امتوجيه ت  )ا( 
ملنهجية احل مية املت لقة ب ستقص ءات األسو امل يشية ذات امرتكيز امش مل، قال سيم  مجع عين ت امبي ن ت ا

 قتصنيو امبي ن ت قمجع امبي ن ت املت د ة األى ط، مع مواع ة امسي ر ت امقطوية قا رليمية اخل صة 
 

__________ 

 (10) E/CN.3/2018/7  
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  49/107 
 استخدام ال يانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرسمية  

 رن املجنة ا حص اية: 
 نرت امفويمل ام  مل ام  ملي امل ا ب سأأأتخداد امبي ن ت امضأأأخمة ألغواض ا حصأأأ ءات  )إ( 

 ؛ (12)امومسية على امتقدد احملوا، كم   و مبني بتفصيل يف تقويو 
إعوبأت عم تقأديو أ  ملمنتجأ ت اميت رأدمهأ  امفويمل ام أ مأل حىت ا،ن يف شأأأأأأأأأأأأأأأكأل إ مة  )ب( 

 ريبية؛قإس ميب قموا  تد
حثت امفويمل ام  مل على تيسأأأأأأأأأأأأأأأري احلصأأأأأأأأأأأأأأأول على مجيع منتج ته قخدم ته، مع كف مة  )ج( 

امتحقمل مم نوعية كل منتج مم تلك املنتج ت مم ج نب فويمل اسأأتشأأ ري رد يضأأم يف عضأأويته خرباء مم 
قسأأ ط األخوى، اموك الت ا حصأأ اية اموطنية قاألقسأأ ط األك  ميية قامشأأوك ء يف اجمل مني ام لمي قامتقا قاأل

 حسب االرتض ء؛ 
إكدت إن اسأأأأتخداد امبي ن ت امضأأأأخمة قغري   مم مصأأأأ  ر امبي ن ت اجلديدة رأأأأوقري  ) ( 

 متحديث املؤسس ت ا حص اية اموطنية كي تظل ذات إمهية يف ميدان امبي ن ت امسويع امتطور؛
ف  مية مم حيث إبوات امفوصأأأأة اميت تتيحه  امبي ن ت امضأأأأخمة مسأأأأد امثغوات، قاي  ة ام )ه( 

امتكلفة ب منسأأأأبة مل ملي ت ا حصأأأأ اية، قركني االسأأأأت  رأأأأة عم االسأأأأتقصأأأأ ءات، قاي  ة مدى امتفصأأأأيل 
 امنواتج؛ يف

شأأأأأأأأأأأأأأأج أت امفويمل ام أ مأل على االسأأأأأأأأأأأأأأأتفأ  ة مم امنجأ ح امأ ي حقمل حىت ا،ن بتوفري  )ق( 
ات قاملؤشأأأأأأأأأأأأأأوات، منتج ت قخدم ت عملية ملنظ د ا حصأأأأأأأأأأأأأأ اي ام  ملي مم إجل  عم رنت ج ا حصأأأأأأأأأأأأأأ ء

 ذمك مؤشوات إ داع امتنمية املستدامة؛ يف مب 
إشأأأ  ت ب ملؤروات امدقمية املت لقة ب سأأأتخداد امبي ن ت امضأأأخمة ألغواض ا حصأأأ ءات  )ا( 

امومسية اميت نظمه  امفويمل ام  مل م وض إحدث امتطورات، قال سأأأأأأأأأأأأأأأيم  إحدث مؤرو جيد امتنظيم جوى 
 ، قمشل تدريب  عملي ؛2017تشويم امث ين/نوفمرب  امتكود ب ستض فته يف بوغوت  يف

إيدت رعالن بوغوت  ام ي يقدد توجيه ت بشأأأأأأأأأأرن امسأأأأأأأأأأبل املتوخ ة ملمضأأأأأأأأأأي ردم  يف  )ح( 
 اجمل ل؛   ا

إيدت خطط فويمل ام مل  نشأأأأأأأأأأأأأأ ء آمي ت ت  قنية ع ملية قخدم ت خ صأأأأأأأأأأأأأأة ب مبي ن ت  )ط( 
تكنوموجي  قمقدمي امبي ن ت قاألقس ط األك  ميية، ت مل فيه  األقس ط ا حص اية يف شواكة مع شوك ت ام

 مب  يف ذمك ام مل على صي غة امل  يري قاملب    امتوجيهية حلوكمة امبي ن ت قر ارة امل لوم ت؛
إكأدت رأأأأأأأأأأأأأأأوقرة امتصأأأأأأأأأأأأأأأأدي ب نأ يأة ملتحأديأ ت اجملتم يأة املت لقأة بأ مثقأة قاألخالري ت  )ي( 

 قاخلصوصية قامسوية قإمم امبي ن ت؛

__________ 
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https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/8


 
E/2018/24 

E/CN.3/2018/37 

 

18-04748 18/50 

 

مقرتح فويمل ام مل امداعي رىل املضأأي ردم  يف رنشأأ ء منرب ع ملي يكون مبث بة بيئة إيدت  )ك( 
ت  قنية ملبحث قامتطويو يف جم ل امبي ن ت قاخلدم ت قامتطبيق ت املو ورة، ب سأأأأأأأأأأأأأأأتخداد ى ذج مم إفورة 

 ام مل امت ب ة ملفويمل متوجيه عملية   ب ت اجلدقى على إس س  يكل موحد ملواكز امبي ن ت؛ 
قافقأأت على إن موحلأأة ر بأأ ت جأأدقى املنرب ام أأ ملي ملفويمل ام أأ مأأل اأأب إن تنفأأ  مم  )ل( 

، قإكدت مم جديد رأأأأأأأأوقرة تقدمي بي ن اجلدقى املت لمل ب ملنرب، قطلبت 2020ا،ن رىل غ ية آذار/م رس 
ات امالامة وأأطخلقاخت ذ اة أأملوحلبدء ام مل املتصل ب العتب رات امق نونية قاألخالرية قامتمويلية خالل     ا

 قل اجلزرية امصغرية امن مية مم احلصول على امبي ن ت امضخمة؛ دأماني أمتمك
شأأأأأأأأأأأد ت على إمهية إنشأأأأأأأأأأأطة تنمية امقدرات، قخ صأأأأأأأأأأأة ب منسأأأأأأأأأأأبة ملبلدان امن مية، يف  )د( 

 ت اسأأأتخداد امبي ن ت امسأأأ تلية قبي ن ت اهلواتو احملمومة قغري   مم املصأأأ  ر اجلديدة ملبي ن ت، مثل امبي ن
 املستمدة مم منص ت امتج رة ا مكرتقنية؛

طلبت إن يوبط امفويمل ام  مل عمله بشأأأأأأأأأأأأأأأكل ق يمل ب ملب  رات اجل رية على امصأأأأأأأأأأأأأأأ يد  )ن( 
 ا رليمي، مع اال تم د ب حتي ج ت املست ملني ق وقفهم املختلفة قن قمة ينب االا قاجية يف اجلهو ؛

ا ب سأأأأأأأأأأأأأأتضأأأأأأأأأأأأأأ فة املؤرو امدقيل اخل مس امل ا إح طت علم  ب ال تم د ام ي إبدته رقاند )س( 
، قب  تم د مجهورية كوري  2019ب سأأأأأأأأأأتخداد امبي ن ت امضأأأأأأأأأأخمة ألغواض ا حصأأأأأأأأأأ ءات امومسية، يف ع د 

 ب ستض فة املؤرو امس  س؛ 
 رحبت ب  تم د امبلدان امشديد ب النضم د رىل امفويمل ام  مل قإفورة ام مل امت ب ة مه  )ع( 

 
  49/108 
 تلوير اإلحصاءات اإلقليمية   

 رن املجنة ا حص اية: 
 ؛ (13)رحبت بتقويو املجنة االرتص  ية ألفويقي  عم تطويو ا حص ءات ا رليمية يف إفويقي  )إ( 
إش  ت ب م مل املهم ام ي ارطل ت به امبلدان األفويقية قاملؤسس ت األفويقية قشوك ء  )ب( 

 ا حص ءات يف إفويقي ؛امتنمية ا،خوقن يف  عم تطويو 
إعوبت عم تقديو   ملدقر امقي  ي ام ي تضأأأأأأأأأأأأأأأطلع به املجنة االرتصأأأأأأأأأأأأأأأ  ية ألفويقي   )ج( 

قمصأأأأأأأأأوع امتنمية األفويقي قمفورأأأأأأأأأية االح   األفويقي  عم ً متطويو ا حصأأأأأأأأأ ءات، قإشأأأأأأأأأ  ت على قجه 
 ي ن ت؛اخلصوص ب م مل املت لمل ب الستف  ة مم امفوص ام ديدة اميت تتيحه   ورة امب

إيدت امدعوة املوجهة رىل امشأأأأأأأأأأأأأأأوك ء مم اي  ة امدعم املقدد يف جم ل ا حصأأأأأأأأأأأأأأأ ءات،  ) ( 
 سيم  يف إفويقي ؛ ال

إكدت رأأأأأأأأأأأأأوقرة ختصأأأأأأأأأأأأأيص موار  م مية ك فية قتقدمي املسأأأأأأأأأأأأأ عدة امتقنية متنفي  امربامج  )ه( 
 ا حص اية اموطنية؛

__________ 
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امبي ن ت ألغواض خطة امتنمية  رحبت ب مل املجنة االرتصأأأأ  ية ألفويقي   عم  متسأأأأخري )ق( 
  2063قخطة ع د  (14)2030املستدامة م  د 

 
  49/109 
 الحسابات القومية  

 رن املجنة ا حص اية: 
، (15)رحبت بتقويو امفويمل ام  مل املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك بني األم ن ت امل ا ب حلسأأأأأأأأأأأأأأأ ب ت امقومية )إ( 

 مل قاملج ن ا رليمية قاملنظم ت قإعوبت عم تقديو   مألنشأأأأأأأأأأأأأأأطة اميت ارأأأأأأأأأأأأأأأطلع    إعضأأأأأأأأأأأأأأأ ء امفويمل ام 
قا حصأأأ ءات امداعمة،  (16)2008 م  د امقومية احلسأأأ ب ت نظ دا رليمية قامبلدان األخوى متيسأأأري تنفي  

 ملفويمل ام  مل قفويمل اخلرباء االستش ري امل ا ب حلس ب ت امقومية؛ 2018قإروت بون جمي ام مل م  د 
مل  جلة املسأأأأأأأأأ ال املف  يمية املهمة اميت رد يتج قا ب ضأأأأأأأأأه  رحبت مبب  رة امفويمل ام  مل  )ب( 

، قطلبت مم امفويمل ام  مل تقدمي تقويو رىل املجنة يف  قرهت  2008نط ق نظ د احلسأأأأأأأأأأأأأ ب ت امقومية م  د 
اخلمسأأأأأني عم امتقدد احملوا يف م  جلة املسأأأأأ ال املت لقة ب م وملة )مب  يف ذمك اموحدات ا حصأأأأأ اية قمنتجو 

امل مكني ملصأأأأأأأأأ نع(، قامورمنة )مب  يف ذمك تدابري األسأأأأأأأأأ  ر قا نت جية ذات امصأأأأأأأأألة( قاموف  ية  امسأأأأأأأأألع غري
قاالسأأأأأأأأأتدامة )يف نط ق نظ د احلسأأأأأأأأأ ب ت امقومية(، اميت ت ترب إسأأأأأأأأأ سأأأأأأأأأية مالرتصأأأأأأأأأ   ام  ملي قخطة امتنمية 

 ي؛ ، قاملس ال املت لقة ب متمويل ا سالمي قامقط ع غري امومس(17)2030املستدامة م  د 
إعوبت عم رلقه  مم ام د  امكبري نسأأأأأأأأأبي ً مم امدقل األعضأأأأأأأأأ ء اميت م  تزال غري ر  رة  )ج( 

على االمتث ل ملحد األ ىن املطلوب مم نط ق قتف صأأيل بي ن ت احلسأأ ب ت امقومية، قرحبت مبب  رة امفويمل 
ملسأأأأتوى املنخفض مم ام  مل مزي  ة  عمه ملدقل األعضأأأأ ء املترخوة يف   ا امصأأأأد ، قحثت امبلدان ذات ا

حيث االمتث ل على رعدا  بي ن ت مصدرية إس سية متجميع حس ب ت رومية تكون ذات صلة ب مسي س ت 
 قتفي ب مغوض؛

طلبت رىل امفويمل ام  مل إن يواصأأأأأل رصأأأأأدار توجيه ت عملية بشأأأأأرن املسأأأأأ ال اميت مم  ) ( 
 مة قامكتيب ت قاملب    امتوجيهية مم خالل األ 2008شأأأأأأرهن  تيسأأأأأأري تنفي  نظ د احلسأأأأأأ ب ت امقومية م  د 

قاالسأت  نة ب أل قات قامنهج قامتكنوموجي  احلديثة مبن ء امقدرات )مثال امت لم ا مكرتقين( قإ قات االتص ل 
 مت زيز فهم احلس ب ت امقومية مم ج نب ع مة امن س؛

 ل امبي ن ت الحظت امتقدد ام ي إحواته آمية نقل بي ن ت احلسأأأ ب ت امقومية بنظ د تب  )ه( 
ا حصأأأأ اية قامبي ن ت اموصأأأأفية، قسأأأألَّمت برن تنفي  مب  رة تب  ل امبي ن ت ا حصأأأأ اية قامبي ن ت اموصأأأأفية 
و نقل امبي ن ت قب مت يل سأأُيقلِّل رىل حد كبري عبء االسأأتج بة يف تقدمي امبي ن ت  مم ج نب امبلدان سأأُييسأأِّ

 رىل املنظم ت امدقمية 
 

__________ 

    70/1انظو روار اجلم ية ام  مة  (14) 
 (15) E/CN.3/2018/10  
 (16) United Nations publication, Sales No. E.08.XVII.29  
  70/1انظو روار اجلم ية ام  مة  (17) 
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  49/110 
 االقتصادية - ئيةالمحاس ة ال ي  

 رن املجنة ا حص اية: 
 -إعوبأأت عم تقأأديو أأ  مل مأأل امأأ ي رأأ مأأت بأأه جلنأأة اخلرباء امل نيأأة بأأ حملأأ سأأأأأأأأأأأأأأأبأأة امبيئيأأة  )إ( 

، قالحظت اي  ة ا رب ل على نظ د احمل سأأأأبة امبيئية (18)االرتصأأأأ  ية، على امنحو املبني بتفصأأأأيل يف تقويو  
 - ة على امنهوض ب مله  فيم  يت لمل بتنفي  نظ د احمل سأأأأأأأبة امبيئيةقاالرتصأأأأأأأ  ية قتزايد إمهيته، قحثت املجن

 االرتص  ية؛
طلبت إن تواصأأأل جلنة اخلرباء ام مل على تنسأأأيمل األنشأأأطة  عم  منظ د احمل سأأأبة امبيئية  )ب( 

قاالرتصأأأأأ  ية، قإن تتي  بشأأأأأكل ب را على مور ه  امشأأأأأبكي جدقل إعم هل  املمت ا، قبون مج عمله  قر امة 
 ب ألفورة ام  ملة حت رشواع املجنة قاختص ص ت     األفورة؛

االرتصأأأأأأأأأأأأأأ  ية،  - إيدت امنهوض خبطة امبحوث مإلط ر املوكزي منظ د احمل سأأأأأأأأأأأأأأبة امبيئية )ج( 
قطلبأأأت مم املجنأأأة إن ت أأأد موا  يمي يأأأة مأأأدعم امتنفيأأأ  يف امبلأأأدان قإن ت زا ام مأأأل املت لمل بوبط نظأأأ د 

   ية حبس ب ت امسي حة امفوعية  عم ً مقي س امسي حة املستدامة؛االرتص - احمل سبة امبيئية
قافقأأت على عمليأأة تنقي  ىوذج احملأ سأأأأأأأأأأأأأأأبأأة امتجوييب ملنظم ا يكوموجيأأة املوتبط بنظأ د  ) ( 

االرتصأأأأأأأ  ية، قشأأأأأأأج ت امبلدان على املسأأأأأأأ مهة م مي ً قعين  يف عملية امتنقي  قمواصأأأأأأألة  - احمل سأأأأأأأبة امبيئية
 ب ت امنظم ا يكوموجية كمس مهة يف عملية امتنقي ؛يويب قاختب ر حس 

االرتصأأأأأأأأ  ية  - شأأأأأأأأد ت على إمهية رنشأأأأأأأأ ء رواعد بي ن ت ع ملية منظ د احمل سأأأأأأأأبة امبيئية )ه( 
تسأأتند رىل جمموع ت امبي ن ت اموطنية إق امدقمية امق امة، حيثم  إمكم، قإع  ت تركيد إمهية رروار امبلدان 

امبي ن ت ربل نشأأأأأأأو  ، قشأأأأأأأد ت على رأأأأأأأوقرة ت زيز قحسأأأأأأأني ا حصأأأأأأأ ءات  ملم لوم ت اموار ة يف ر عدة
 االرتص  ية؛ - األس سية  عم ً متنفي  نظ د احمل سبة امبيئية

إشأأأأأأأأأأأأأأأ  ت بلجنة اخلرباء مل  تب ل مم جهو  مت زيز بن ء امقدرات يف امبلدان مم خالل  )ق( 
ملسأأأ عدة امتقنية  اخل امبلدان، مب  يكفل تلبية اي  ة امتنسأأأيمل قامت لم ا مكرتقين قحلق ت ام مل املب شأأأوة قا

احتي ج ت امبلدان بطويقة ف  مة، قشأأأأأأأأأأج ت شأأأأأأأأأأ بة ا حصأأأأأأأأأأ ءات على توسأأأأأأأأأأيع نط ق  عمه  ملبلدان، 
ب الستن   رىل جن ح تنفي  مشوقع حس ب األمم املتحدة ملتنمية قيوبة مشوقع حس ب رإس امل ل امطبي ي 

 ول مم االح   األقرقيب؛قتقييم خدم ت امنظم ا يكوموجية املم
الحظت امتوري  ام ي ردمته األم نة ام  مة فيم  يت لمل ب ستخداد رحص ءات قمواايم  )ا( 

امط رة املن سأأأأأأأبة املوجو ة يف رواعد امبي ن ت امدقمية بوصأأأأأأأفه  بي ن ت مصأأأأأأأدرية متجميع حسأأأأأأأ ب ت امط رة 
 االرتص  ية؛ - اموطنية املوتبطة بنظ د احمل سبة امبيئية

االرتصأأأأ  ية ييسأأأأو كسأأأأو ط بع االن زامية  اخل  - إبوات إن تنفي  نظ د احمل سأأأأبة امبيئية )ح( 
املك تب ا حصأأأ اية اموطنية قامنظم ا حصأأأ اية اموطنية، قب مت يل تنسأأأيمل املف  يم قامت  ريو قاملصأأأطلح ت 

 على ص يد امنظم ا حص اية اموطنية؛

__________ 

 (18) E/CN.3/2018/11  
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االرتصأأأ  ية  - اسأأأتخداد نظ د احمل سأأأبة امبيئيةإشأأأ رت رىل امترييد امقوي ام ي حيظى به  )ط( 
يف يميع مؤشأأأوات إ داع امتنمية املسأأأتدامة عند االرتضأأأ ء، قطلبت إن تضأأأطلع جلنة اخلرباء بدقر نشأأأط 

 ؛2020يف عملية مؤشوات إ داع امتنمية املستدامة يف روء است واض تلك املؤشوات يف ع د 
حبت ب منشأأوة ا خب رية قب جلهو  اموامية رىل إح طت علم  ب سأأرتاتيجية االتصأأ الت، قر  )ي( 

االرتصأأ  ية  اخل األقسأأ ط ا حصأأ اية قمدى صأأ ن ي امسأأي سأأ ت قغري م  - امرتقيج منظ د احمل سأأبة امبيئية
 مم اجله ت امل نية؛

طلبت ر راج ا حصأأأأأأأأأأ ءات املت لقة ب حمليط ت يف إعم ل عملية تنقي  ىوذج احمل سأأأأأأأأأأبة  )ك( 
االرتصأأأأأأأأأأأأأأأأ  يأأة، قالحظأأت ا تمأأ د املجنأأة  - ا يكوموجيأأة املوتبط بنظأأ د احملأأ سأأأأأأأأأأأأأأأبأأة امبيئيأأةامتجوييب ملنظم 

 االرتص  ية قاالجتم عية ،سي  قاحمليط اهل    قبون مج األمم املتحدة ملبيئة بتويل امقي  ة يف   ا ام مل؛ 
األمس ك، االرتصأأأ  ية ملزراعة قاحلواجة قمصأأأ اد  - رحبت بإصأأأدار نظ د احمل سأأأبة امبيئية )ل( 

ام ي إعدته منظمة األغ ية قامزراعة مألمم املتحدة ب مت  قن مع شأأأأأأأأأأأأأأأ بة ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأ ءات، قشأأأأأأأأأأأأأأأج ت 
 تنفي    على
 

  49/111 
 إحصاءات االقتصادات القائمة على الموارد الل يعية  

 رن املجنة ا حص اية: 
ار  امطبي ية مل  إشأأ  ت بفويمل إقالنب ت ر امل ا بإحصأأ ءات االرتصأأ  ات امق امة على املو  )إ( 

 ؛(19)ر د به مم إعم ل، على امنحو املبني بتفصيل يف تقويو 
إيدت امدميل املت لمل بإحصأأأأأأأأأأأ ءات االرتصأأأأأأأأأأأ  ات امق امة على املوار  امطبي ية، قحثت  )ب( 

 على نشو  بسوعة؛
إروت برن امفويمل إجنز ام مل املوكول رميه، مكنه  إشأأأأأأأأأأأأأأأ رت رىل قجو  جم ل عمل إكرب  )ج( 
ملوار  امطبي ية ينبغي تن قمه، قطلبت رىل املكتب إن يتشأأأأ قر مع اجله ت امل نية الخت ذ روار بشأأأأرن يتصأأأأل ب 

 إنسب توتيب ت ام مل 
 

  49/112 
 اإلحصاءات الزراعية والريفية  

 رن املجنة ا حص اية: 
رحبأأأأأت بتقويو منظمأأأأأة األغأأأأأ يأأأأأة قامزراعأأأأأة مألمم املتحأأأأأدة عم امتطورات األخرية يف  )إ( 
 ؛(20) ءات امزراعية قامويفيةا حص

 نرت املجنة امتوجيهية مالسأأأأأأأأأأرتاتيجية ام  ملية قامشأأأأأأأأأأوك ء ا رليميني على ام مل املمت ا  )ب( 
املنجز يف تنفي  االسأأأرتاتيجية ام  ملية متحسأأأني ا حصأأأ ءات امزراعية قامويفية، قالحظت مع امتقديو امنت اج 

__________ 

 (19) 23/2018/1E/CN.  
 (20) E/CN.3/2018/13  
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منهجي ت ف  مة مم حيث امتكلفة مإلحصأأأأ ءات امغ ااية  املتحققة يف تنفي  إ دافه  يف جم ل حبث ققرأأأأع
 قامزراعية، قموا  امتدريب قتقدمي املس عدة امتقنية ملبلدان؛

إيدت رعدا  خطة عمل   نية مالسأأأرتاتيجية ام  ملية، توكز على تنفي  إسأأأ ميب ف  مة مم  )ج( 
قامبحو امك رييب يف تنفي  خطة  حيث امتكلفة على امص يد امقطوي، قطلبت رشواك منطقة إمويك  امالتينية

 ام مل امث نية؛
إش  ت ب م مل ام ي يضطلع به فويمل اخلرباء املشرتك بني اموك الت امل ا ب  حص ءات  ) ( 

امزراعيأأأأة قامويفيأأأأة مم إجأأأأل ت زيز امتطورات املنهجيأأأأة يف ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ءات امزراعيأأأأة، قإعوبأأأأت عم  عمهأأأ  
 املتواصلة؛ جلهو  

وجيهية املقرتحة جلمع بي ن ت األغ ية يف اسأأأأأأأأأأتقصأأأأأأأأأأ ءات اسأأأأأأأأأأتهالك إيدت املب    امت )ه( 
 األسو امل يشية قرنف ره ، قحثت على تنفي    مم إجل حسني ر بلية املق رنة امدقمية يف   ا اجمل ل؛

مم منشأأور امربن مج ام  ملي ملت دا  امزراعي م  د  2إح طت علم  ب ملشأأوقع امنه اي ملمجلد  )ق( 
 مم امت دا  امزراعي؛ 2020ل األعض ء على استخدامه موج   متنفي  جومة ع د ، قشج ت امدق 2020

 حثأأأأأأت امأأأأأأدقل األعضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ء على رجواء ت أأأأأأدا  اراعي قاحأأأأأأد على األرأأأأأأل يف امفرتة  )ا( 
 ؛2016-2025

طلبت مم امبلدان قامشوك ء يف املوار  قاجله ت امل  ة األخوى حشد املوار  متنفي  جومة  )ح( 
 دا  امزراعي؛مم امت  2020ع د 

رحبت ب مل فويمل اخلرباء املشأأأأأأرتك بني اموك الت امل ا ب  حصأأأأأأ ءات امزراعية قامويفية،  )ط( 
ب مشأأواكة مع املفورأأية األقرقبية قمنظمة امت  قن قامتنمية يف امليدان االرتصأأ  ي قامبنك امدقيل، فيم  يت لمل 

مقرتح تقدمي   ا امت ويو ملمن رشأأأأأأة يف  بورأأأأأأع ت ويو  قيل قمتك مل ملمن طمل احلضأأأأأأوية قامويفية، قإيدت
 ؛2019امدقرة اخلمسني ملجنة، يف ع د 

رحبت ب متقدد احملوا يف ت ويو صأأأأأأأأأأأأأأأغ ر منتجي األغ ية قإيدته، قطلبت امقي د مبزيد  )ي( 
 ام مل  مم
 

  49/113 
 إحصاءات تغير المناخ  

 رن املجنة ا حص اية: 
إعدته شأأأأأأأأأأأأأأأ بة ا حصأأأأأأأأأأأأأأأ ءات، ب مت  قن مع املجنة رحبت بتقويو األمني ام  د، ام ي  )إ( 

االرتص  ية ألقرقب  قألقل موة إيض  مع إم نة اتف رية األمم املتحدة ا ط رية بشرن تغري املن خ مت زيز امتف عل 
 ؛(21)بني امسي س ت ام  مة قا حص ءات

إعوبت عم ترييد   م مل شأأأأأأأ بة ا حصأأأأأأأ ءات يف قرأأأأأأأع جمموعة ع ملية  حصأأأأأأأ ءات  )ب( 
 ؤشوات تغري املن خ، ب الستن   رىل مجيع ام ملي ت األخوى بطويقة ف  مة قمن سبة؛قم

__________ 

 (21) E/CN.3/2018/14  
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إروت ر امة األنشطة اميت إعدهت  ش بة ا حص ءات مورع اجملموعة ام  ملية  حص ءات  )ج( 
 قمؤشوات تغري املن خ اميت ستدرج يف خطة ام مل املقور تقدميه  رىل املجنة ا حص اية يف  قرة مقبلة؛

إيدت توسيع نط ق قالية فويمل اخلرباء امل ا بإحص ءات امبيئة متغطية املزيد مم جوانب   () 
 رحص ءات قمؤشوات تغري املن خ قملمس مهة يف قرع خطة ام مل امل كورة إعال ؛

حثت امبلدان على املشأأأ ركة يف االسأأأتقصأأأ ء امتجوييب املت لمل ب  حصأأأ ءات قاملؤشأأأوات  )ه( 
 خ ام ي يويه ح مي  شأأأأ بة ا حصأأأأ ءات، قك مك يف املشأأأأ قرة ام  ملية املقور رجوا    ذات امصأأأألة بتغري املن

 بشرن رحص ءات قمؤشوات تغري املن خ؛
إكدت مم جديد إمهية ت زيز امت  قن بني املك تب ا حصأأأأأأأأأأأأأأ اية اموطنية قامسأأأأأأأأأأأأأألط ت  )ق( 

املتصأأأأأألة بتغري املن خ قاالسأأأأأأتثم ر يف تطويو اموطنية املسأأأأأأؤقمة عم ربالغ إم نة االتف رية ا ط رية ب مل لوم ت 
رحصأأأأأ ءات تغري املن خ، قال سأأأأأيم  ا حصأأأأأ ءات األسأأأأأ سأأأأأية يف جم الت امبيئة قامط رة قامزراعة قامصأأأأأن عة، 
بأ منظو رىل االحتيأ جأ ت املتزايأدة املتور أة قاحملتمأل تنوعهأ  بقأدر إكرب فيمأ  يت لمل بأ مبيأ نأ ت امالامأة متنفي  

 اتف ق ب ريس؛
لبت رىل امشأأأأأ بة ا حصأأأأأ اية قإم نة االتف رية ا ط رية ت زيز امصأأأأألة بني ا حصأأأأأ ءات ط )ا( 

قامسأأأأأأي سأأأأأأ ت ام  مة، مثال ب الرأأأأأأطالع مبب  رات مشأأأأأأرتكة يف رعدا  رحصأأأأأأ ءات قمؤشأأأأأأوات تغري املن خ، 
قتشجيع اجلهو  املشرتكة يف جم ل بن ء امقدرات قامتدريب مع امشوك ء ا،خويم قاستكش ع سبل تشجيع 

ملك تب ا حصأأأأأأ اية اموطنية على املشأأأأأأ ركة بشأأأأأأكل إكرب يف رعدا  م  يُقدد مم بي ن ت رىل إم نة االتف رية ا
 ا ط رية،  عم ً متنفي  اتف ق ب ريس؛

إعوبت عم  عمه  مل مل ام ي تقود به فورة ام مل امت ب ة ملجنة االرتصأأأأأأأأأأأأأأ  ية ألقرقب   )ح( 
ت امصلة بتغري املن خ، قشج ت امبلدان على يويب اجملموعة فيم  يت لمل ب جملموعة األس سية ملمؤشوات ذا

األقمية مم املؤشأأأأأأأأأأوات اموايسأأأأأأأأأأية اميت إعدهت  فورة ام مل قرعدا  خوااط طويمل قطنية متطويو ا حصأأأأأأأأأأ ءات 
 املت لقة بتغري املن خ؛

رحبت ب جلهو  املتضأأأأأأأأأأ فوة قاملنسأأأأأأأأأأقة اميت تضأأأأأأأأأأطلع    شأأأأأأأأأأ بة ا حصأأأأأأأأأأ ءات قاملجنة  )ط( 
 ألقرقب  فيم  يت لمل ب م مل املنهجي ققرع املؤشوات، قشج ت على مواصلة تلك اجلهو ؛ االرتص  ية
االرتصأأأأ  ية السأأأأتق ء جمموعة ا حصأأأأ ءات  - الحظت اسأأأأتخداد نظ د احمل سأأأأبة امبيئية )ي( 

املت لقة بتغري املن خ ملجنة االرتصأأأأأأأأأأأأأأأ  ية ألقرقب  مب  يسأأأأأأأأأأأأأأأم  بإر مة رقابط مع االرتصأأأأأأأأأأأأأأأ   مدعم األعم ل 
 ليلية، قشج ت على مواصلة امنظو يف امنظ د، قال سيم  يف سي ق رعدا  حس ب ت االنب    ت اجلوية؛امتح

رحبت بزي  ة امرتكيز على ا حص ءات املت لقة ب مكوارث ب منظو رىل إمهية رط ر سنداي  )ك( 
 ، قرورت إن تدرج يف جدقل إعم ل  قرهت  اخلمسأأأأأأأأأأأأأأأني2030-2015ملحد مم خم طو امكوارث ملفرتة 

بندا مسأأأتقال عم   ا املورأأأوع، بن ء على م   و ر ام مم عمل يف املجنة االرتصأأأ  ية قاالجتم عية ،سأأأي  
 قاحمليط اهل    قاملجنة االرتص  ية ألقرقب  قمكتب األمم املتحدة ملحد مم خم طو امكوارث 
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  49/114 
 التصنيفات اإلحصائية  

 رن املجنة ا حص اية: 
، قإعوبت عم (22)اخلرباء امل ا ب متصأأأأأأأأأأأأأأأنيف ت ا حصأأأأأأأأأأأأأأأ اية امدقميةرحبت بتقويو فويمل  )إ( 

 تقديو   مل مل ام ي يقود به فويمل اخلرباء؛
إيدت امنسأأأخة املنقحة مم تصأأأنيو االسأأأتهالك امفو ي حسأأأب امغوض، قإقصأأأت برن  )ب( 

 تستخدد امبلدان   ا امتصنيو كم ي ر رحص اي يف اجمل الت ذات امصلة ب ملوروع؛
تقدمي املسأأأأأ عدة امتقنية متنفي  امتصأأأأأنيف ت امدقمية يف شأأأأأكل حلق ت عمل  حثت على )ج( 

 تدريبية، فضال عم توفري امو  امل امداعمة مثل جداقل املواسالت؛
إيدت توسأأأأأيع نط ق عمل فويمل اخلرباء ميشأأأأأمل امتصأأأأأنيف ت يف اجمل الت امن شأأأأأئة، مثل  ) ( 

تصأأأأألة ب مبيئة، قتكييو امتصأأأأأنيف ت ا رليمية، على امتصأأأأأنيف ت املت لقة ب هلوية اجلنسأأأأأ نية، قامتصأأأأأنيف ت امل
 مم تقويو ؛ 26امنحو املبني يف امفقوة 

طلبت مم فويمل اخلرباء إن يضأأأأأأأأع جدقل امني  متنقيح ت امتصأأأأأأأأنيف ت املوكزية مم إجل  )ه( 
تبسأأأأأيط قمواءمة تنقيح ت امتصأأأأأنيف ت على صأأأأأ يد األمم املتحدة قعلى املسأأأأأتويني ا رليمي قاحمللي على 

 سواء قينب امت قيدات قامص وب ت يف تنفي     حد
 

  49/115 
 إحصاءات الالجئين  

 رن املجنة ا حص اية: 
، قإشأأأ  ت (23)رحبت بتقويو فويمل اخلرباء امل ا بإحصأأأ ءات امالجئني قاملشأأأو يم  اخلي  )إ( 

 ب م مل ام ي يقود به امفويمل؛
املشأأأأأأأأأأأأأأأأ قرات ام أأ مليأأة اميت تضأأأأأأأأأأأأأأأم املكأأ تأأب  اأأهإعوبأأت عم تقأأديو أأ  مفويمل اخلرباء  جوا )ب( 

ا حصأأأأأأأأأأأ اية اموطنية، قإيدت امتوصأأأأأأأأأأأي ت امدقمية املت لقة بإحصأأأأأأأأأأأ ءات امالجئني قامتقويو امتقا املتصأأأأأأأأأأأل 
 بإحص ءات املشو يم  اخلي ً، مع املواع ة امت مة ملت ليق ت املقدمة خالل املن رشة؛

بإحص ءات املشو يم  اخلي ً رىل جمموعة  إيدت مقرتح رفع مستوى امتقويو امتقا املت لمل )ج( 
 مم امتوصي ت؛

اعرتفت ب مصأأأأأأأأأأأأأأأ وب ت اميت تواجه تنفي  امتوصأأأأأأأأأأأأأأأي ت املت لقة بإحصأأأأأأأأأأأأأأأ ءات امالجئني  ) ( 
قرحصأأأأأأأأأ ءات املشأأأأأأأأأو يم  اخلي ، قإعوبت عم ترييد   قرأأأأأأأأأع  ميل خ ص مبجمِّ ي ا حصأأأأأأأأأ ءات متقدمي 

  لقة ب مالجئني قاملشو يم  اخلي ؛توجيه ت عملية قمنهجية منقحة جلمع ا حص ءات املت

__________ 

 (22) E/CN.3/2018/15  
 (23) E/CN.3/2018/16  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/15
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/16
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طلبأأت تقأأدمي امتوصأأأأأأأأأأأأأأأيأأ ت املت لقأأة بأأإحصأأأأأأأأأأأأأأأأ ءات املشأأأأأأأأأأأأأأأو يم  اخليأأ ً ق ميأأل جممِّ ي  )ه( 
 ؛2020ا حص ءات رىل املجنة يف  قرهت  احل  ية قاخلمسني، يف ع د 

اعرتفت برمهية قجو  رط ر رحصأأأأأأ اي منسأأأأأأمل  حصأأأأأأ ءات امالجئني قاملشأأأأأأو يم  اخلي   )ق( 
ية مق رنة امبي ن ت  اخل امبلدان قبني امبلدان قاموك الت امدقمية، قشأأأأأأأأأأأأأأأد ت على رأأأأأأأأأأأأأأأوقرة ألغواض ر بل

 استخداد مجيع مص  ر امبي ن ت، مب  يف ذمك ت دا ات امسك ن قاستقص ءات ام يِّنة قاملص  ر ا  ارية؛
إعوبت عم رأأأأأأأأأأوقرة قرأأأأأأأأأأع ت  ريو قارأأأأأأأأأأحة مالجئني قامله جويم قاملشأأأأأأأأأأو يم  اخلي   )ا( 
ىل بن ء امقدرات ا حصأأأأأأأأأأأأ اية اموطنية مم إجل  عم امدقل األعضأأأأأأأأأأأأ ء يف حسأأأأأأأأأأأأني نوعية قتوافو قاحل جة ر

رحصأأأأ ءات امالجئني قاملشأأأأو يم  اخلي ، ق عت املنظم ت امدقمية قا رليمية رىل  عم امدقل األعضأأأأ ء يف 
   ا امصد ، بن ء على طلبه ؛ 

 ت بني األمم املتحدة إكدت رأأأأأأأأأوقرة حسأأأأأأأأأني تنسأأأأأأأأأيمل خمتلو االحتي ج ت مم امبي ن )ح( 
 قاملكتب ا حص اي ملجم ع ت األقرقبية قاملنظم ت امدقمية امل نية األخوى 

 
  49/116 
 إحصاءات اإلعاقة  

 رن املجنة ا حص اية: 
، (24)رحبت ب متقويو املشأأأأأأأأرتك مألمني ام  د قفويمل قاشأأأأأأأأنطم امل ا بإحصأأأأأأأأ ءات ا ع رة )إ( 

بشأأأأأأأأأرن رحصأأأأأأأأأ ءات ا ع رة قا جن اات اميت حققت على امصأأأأأأأأأ يديم قإعوبت عم تقديو   مل مل اجل ري 
 امدقيل قا رليمي؛

 الحظت األنشطة املقورة املقرتحة ملؤسس ت األمم املتحدة قفويمل قاشنطم؛ )ب( 
الحظت استخداد جمموعة األسئلة اميت إعد   فويمل قاشنطم يف االستقص ء امنموذجي  )ج( 

ام  ملية قامبنك امدقيل قغري   مم األ قات اموطنية يف مجع امبي ن ت اموطنية، املت لمل ب  ع رة ملنظمة امصحة 
 قاستخدامه  يف تصنيو إ داع امتنمية املستدامة؛

إيدت رنش ء فويمل خرباء متنقي  املب    امتوجيهية قاملب    األس سية مورع رحص ءات  ) ( 
 قات املنهجية قتقدمي امتوجيه ت اخل صأأأة ا ع رة، مب  يف ذمك توسأأأيع نط ق إعم مه ميشأأأمل اسأأأت واض األ

 بتصنيو امبي ن ت حسب ح مة ا ع رة؛ 
الحظت إن توافو امبي ن ت اا  على مو امسأأأأأأأأأأأأأأأنني، قمع ذمك م  تزال  ن ك اختالف ت  )ه( 

كبرية  اخل امبلدان قفيم  بينه  يف تقديوات ا ع رة، ق عت شأأأأ بة ا حصأأأأ ءات، ب مت  قن مع إصأأأأح ب 
ني ا،خويم، رىل يميع قحليل امل لوم ت املت لقة ب ملم رسأأأأأأأأأأ ت اموطنية بغية فهم إسأأأأأأأأأأب ب املصأأأأأأأأأألحة امل ني

 االختالف ت امللحو ة؛

__________ 

 (24) E/CN.3/2018/17  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/17
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قرأأأوقرة توفري  (25)2030 عت امبلدان، يف سأأأي ق رصأأأد خطة امتنمية املسأأأتدامة م  د  )ق( 
ب االحتي ج ت بي ن ت مصأأأنفة حسأأأب ح مة ا ع رة ألغوارأأأه ، رىل اختي ر إ قات امقي س املن سأأأبة حسأأأ

اموطنية مم امبي ن ت قرىل  راسأة املف  يم قاملق صأد قاملزاي  األسأ سأية مأل قات قاموسأ ال احل مية ذات امصلة 
 املست ملة يف مجع امبي ن ت؛ 

 عت مجيع إصأأأأأأأأأأح ب املصأأأأأأأأأألحة امل نيني يف   ا اجمل ل على كل مم امصأأأأأأأأأأ يد امدقيل  )ا( 
حت ري  ة ش بة ا حص ءات مضم ن اتب ع هنج منسجم قمنسمل قا رليمي ق قن ا رليمي رىل ام مل م   

 مبن ء امقدرات اموطنية يواعي احتي ج ت امتنمية ا حص اية ملبلدان يف األجل امقصري قيف األجل امطويل 
 

  49/117 
 إحصاءات العمل والعمالة  

 رن املجنة ا حص اية: 
تطورات يف جم ل رحصأ ءات ام مل رحبت بتقويو منظمة ام مل امدقمية بشأرن إحدث ام )إ( 
، قإيدت ترييدا ك مال امتنفي  امواسأأأأأأأأأأع امنط ق ملم  يري اجلديدة مإلحصأأأأأأأأأأ ءات املت لقة ب م مل (26)قام م مة

قام م مة قاالسأأأتغالل امن رص مل مل، امل تمدة يف املؤرو امدقيل امت سأأأع عشأأأو  حصأأأ ايي ام مل، قاعرتفت 
 إ داع امتنمية املستدامة املت لقة ب م مل امالامل؛ مبس مهة تلك امل  يري يف رصد مؤشوات

الحظت آ  ر امل  يري اجلديدة على بوامج رحصأأأأأأأأأأأأأأأ ءات امقوى ام  ملة اموطنية، قطلبت  )ب( 
توجيه ت  عدا  اسأأرتاتيجية مالتصأأ ل مت ويو املسأأتخدمني ب متغيريات قتوجيه ت بشأأرن كيفية اسأأتخداد 

 رحص ءات ام مل يف صنع امسي س ت؛
حثت منظمة ام مل امدقمية قشأأأأأأأأأأأوك ء   على تسأأأأأأأأأأأويع عملية رصأأأأأأأأأأأدار إ قات توجيهية  )ج( 

قاستقص اية عملية قعلى تقدمي املس عدة رىل امبلدان يف امورت املن سب خالل انتق هل  رىل امل  يري اجلديدة 
  حص ءات ام مل؛

كثفة إشأأأأأأأأأأ  ت مب  ر مت به منظمة ام مل امدقمية مم عمل منهجي قعملية تشأأأأأأأأأأ قر م ) ( 
اسأأت دا اً ملمؤرو امدقيل ام شأأويم املقبل خلرباء رحصأأ ءات ام مل، قرحبت مبقرتح حديث امتصأأنيو امدقيل 

 ت حة رصأأأأأأأأأد امتغريات األخرية يف عالر ت ام مل، مب  يف ذمك امت ويو اجلديد  1993ملوكز ام م مة م  د 
 ملمت  رديم املستقلني؛

واء اسأأأأأأأت واض ملمب    امتوجيهية قامل  يري احل مية إيدت مقرتح منظمة ام مل امدقمية رج )ه( 
املت لقة بإحصأأأأأأأ ءات امقط ع غري امومسي قام مل غري امومسي بت  قن ق يمل مع فويمل  هلي امل ا بإحصأأأأأأأ ءات 

 امقط ع غري امومسي  
 

__________ 

  70/1انظو روار اجلم ية ام  مة  (25) 
 (26) E/CN.3/2018/18  

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/18
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  49/118 
 اإلحصاءات المتعلقة بالشيخو ة وال يانات المصنفة حس  السن  

 رن املجنة ا حص اية: 
 ؛(27)رحبت بتقويو اململكة املتحدة مربيط ني  ام ظمى قإيومندا امشم مية )إ( 
قافقت على إن إ داع امتنمية املستدامة توفو رط را ممت اا مدعم ام مل على استحداث  )ب( 

 إ قات قإس ميب موحدة  نت ج كل مم امبي ن ت املصنفة حسب امسم قا حص ءات املت لقة ب مشيخوخة؛
لى رنشأأأأ ء فويمل تيتشأأأأفيلد امل ا ب  حصأأأأ ءات املت لقة ب مشأأأأيخوخة قامبي ن ت قافقت ع )ج( 

املصأأأنفة حسأأأب امسأأأم ملمضأأأي ردم    ا ام مل، قإيدت اختصأأأ صأأأ ته املقرتحة على امنحو املبني يف موفمل 
 تقويو اململكة املتحدة؛

يم  شأأأأأأأأج ت فويمل تيتشأأأأأأأأفيلد على ام مل بتشأأأأأأأأ قر ق يمل مع ا،مي ت امق امة األخوى ف ) ( 
 يت لمل بتصنيو امبي ن ت، مب  يف ذمك فويمل قاشنطم امل ا بإحص ءات ا ع رة؛

إشأأأأأأأأأأأأأأأ رت رىل احل جة رىل املوار  قاملسأأأأأأأأأأأأأأأ عدة امتقنية مدعم ام مل يف سأأأأأأأأأأأأأأأي ق رعدا   )ه( 
 ا حص ءات املت لقة ب مشيخوخة قامبي ن ت املصنفة حسب امسم؛

س مهة يف عمل فويمل تيتشفيلد، قخ صة الحظت اال تم د امقوي ام ي تبديه امبلدان امل )ق( 
 عند امنظو يف األقموي ت يف امبلدان اميت يتزايد فيه  عد  امسك ن املسنني بسوعة  

 
  49/119 
 أسالي  عمل اللجنة اإلحصائية  

 رن املجنة ا حص اية: 
رحبت مبب  رة املكتب قتقويو  بشأأأأأأأأأأأأأأأرن إسأأأأأأأأأأأأأأأ ميب عمل املجنة، مع امرتكيز على آمية  )إ( 

 ؛(28)املدن  ةإفور
سأأأأأأأأأأأأأأأنأة  20اعرتفأأت بأأ م مأأل املمتأأ ا امأأ ي رأأ مأأت بأأه إفورأأة املأأدن على مأأدى إكثو مم  )ب( 

 رنش اه ؛  من 
اعرتفت ب مدقر اخل ص ام ي تضأأأأأأأأأأأأأأأطلع به إفورة املدن مق رنة ب ألفورة األخوى ام  ملة  )ج( 

املدن كي  حت رشأأأأأأأأأأأأواع املجنة، قشأأأأأأأأأأأأد ت على إن املوقنة يف إسأأأأأأأأأأأأ ميب ام مل مسة إسأأأأأأأأأأأأ سأأأأأأأأأأأأية ألفورة
 بف  مية؛ ت مل

 شج ت مجيع األفورة على امت  قن قحقيمل مزيد مم امتآار يف عمله ؛ ) ( 
قافقت على رأأأوقرة إن ت زا املجنة ق يفته  امور بية، مثال بإجواء اسأأأت وارأأأ ت من سأأأبة  )ه( 

 مألفورة ب د انته ء قاليته  األقمية، قاست وار ت ش ملة مألفورة امق امة من  إمد طويل؛

__________ 

 (27) E/CN.3/2018/19  
 (28) E/CN.3/2018/20  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/19
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/20
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طلبت رىل مجيع إفورة املدن إن تسأأ ى ج  دة رىل مشأأ ركة إكثو تواان ً يف إعم هل ، مثالً  )ق( 
 عم طويمل امبحث عم موار  ك فية مألعض ء قاستخداد تكنوموجي ت االتص ل احلديثة؛

 عت مجيع اجله ت امف علة قاجله ت امل نية رىل حسأأأأأأأأأأأأأأأني ر م ج عمل إفورة املدن يف  )ا( 
 اخل صة، ق عت إفورة املدن رىل ررف ء مزيد مم امشف فية على إس ميب عمله  قنوايه  امفو ية؛إعم هل  
طلبت رىل املكتب إن ي د اسأأت وارأأ  شأأ مال هليكل قق  او مجيع إنواع األفورة ام  ملة  )ح( 

قرة ررتاحأأأ ت املقأأأدمأأأة خالل امأأأداليف رطأأأ ر املجنأأأة ملنظو فيأأأه يف امأأأدقرة اخلمسأأأأأأأأأأأأأأأني ملجنأأأة، مع مواعأأأ ة ا
 قاألرب ني  امت س ة

 
  49/120 
 المسائل ال رنامجية )شع ة اإلحصاءات(  

إح طت املجنة ا حصأأأأ اية علم ً ب متقويو امشأأأأفوي ام ي ردمه مديو شأأأأ بة ا حصأأأأ ءات بشأأأأرن  
بون مج عمل امشأأأأأأأأ بة، مب  يف ذمك األنشأأأأأأأأطة قاخلطط قاألقموي ت احل مية ملشأأأأأأأأ بة  قطلب مم املكتب إن 

  2020حية امفنية املقرتح ت امربن جمية م  د يست وض مم امن 
 

  49/121 
 بنود للعلم  

إح طت املجنة ا حصأأأأ اية علم ً ب متق ريو امت مية قب مت ليق ت امو يقة امصأأأألة ب ملورأأأأوع اموار ة يف  
 ب ضه :
 (29)تقويو األمني ام  د عم ا حص ءات امدميغوافية 
 (30)ةتقويو األمني ام  د عم ا حص ءات اجلنس ني 
 (31)تقويو امبنك امدقيل عم رحص ءات امفقو 
 (32)تقويو األمني ام  د عم رحص ءات امط رة 
 (33)تقويو فويمل فوربُوغ امل ا بإحص ءات اخلدم ت 
 (34)تقويو امشواكة امل نية بقي س تكنوموجي  امل لوم ت قاالتص الت ألغواض امتنمية 
 (35)امدقميةتقويو امبنك امدقيل عم بون مج املق رن ت  

__________ 

 (29) E/CN.3/2018/21  
 (30) E/CN.3/2018/22  
 (31) E/CN.3/2018/23  
 (32) E/CN.3/2018/24  
 (33) E/CN.3/2018/25  
 (34) E/CN.3/2018/26  
 (35) E/CN.3/2018/27  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/21
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/22
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/23
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/25
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/26
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/27
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 (36)تقويو فورة ام مل املشرتكة بني اموك الت امل نية بإحص ءات امتج رة امدقمية 
تقويو م هأأأد ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ء امتأأأ بع ملنظمأأأة األمم املتحأأأدة ملرتبيأأأة قام لم قامثقأأأ فأأأة قمأأأديويأأأة ام لم  

ا حصأأأأأأأأأأأأأأ ءات املت لقة قامتكنوموجي  قاالبتك ر امت ب ة ملنظمة امت  قن قامتنمية يف امليدان االرتصأأأأأأأأأأأأأأ  ي عم 
 (37)ب م لم قامتكنوموجي  قاالبتك ر

 (38)تقويو فويمل  هلي امل ا بإحص ءات امقط ع غري امومسي 
 (39)تقويو األمني ام  د عم ا حص ءات امبيئية 
 (40)تقويو األمني ام  د عم إعم ل جلنة تنسيمل األنشطة ا حص اية 
 (41) حص اية قاجلغوافية املك نيةتقويو فويمل اخلرباء امل ا بتك مل امل لوم ت ا 
 (42)تقويو فويمل بواي  امل ا بإحص ءات احلوكمة 
م كوة مم األمني ام  د عم مقورات اجلم ية ام  مة قاجمللس االرتصأأأأأأأأأأأأأأأأ  ي قاالجتم عي املت لقة  

 (43)املجنة ا حص ايةب مسي س ت قاملتصلة ب مل 

 

  

__________ 

 (36) E/CN.3/2018/28  
 (37) E/CN.3/2018/29  
 (38) E/CN.3/2018/30  
 (39) E/CN.3/2018/31  
 (40) E/CN.3/2018/32  
 (41) E/CN.3/2018/33  
 (42) E/CN.3/2018/34  
 (43) E/CN.3/2018/35  

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
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/31
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/32
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/33
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/34
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/35
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 الفصل الثاني
 بنود للمناقشة واتخاذ القرار  

  
 2030ال يانات والمدشرات المتعلقة بخلة التنمية المستدامة لعام  -ألف  

)إ( مم جدقل إعم هل  يف جلسأأأ هت  األقىل قامث نية قامسأأأ ب ة امل قو ة يف  3نظوت املجنة يف امبند  - 1
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأأأأأأأ  على املجنة  6  قيف اجللسأأأأأأأأأأة األقىل، امل قو ة يف 2018آذار/م رس  9ق  6

، (E/CN.3/2018/2فويمل اخلرباء املشأأأأأأرتك بني اموك الت امل ا مبؤشأأأأأأوات إ داع امتنمية املسأأأأأأتدامة ) تقويو
قتقويو األمني ام أأ د عم ام مأأل املت لمل بأأ سأأأأأأأأأأأأأأأت واض امتقأأدد احملوا  و حقيمل إ أأداع امتنميأأة املسأأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأة 

(E/CN.3/2018/3) قتقويو امفويمل اموفيع املسأأتوى ملشأأواكة قامتنسأأيمل قبن ء امقدرات يف جم ل ا حصأأ ءات ،
 تق ريو تب ع  (  قنظوت املجنة يف تلك امE/CN.3/2018/4) 2030موصد خطة امتنمية املستدامة م  د 

آذار/م رس، اسأأتم ت املجنة رىل بي ن إ ىل به ممثل املكسأأيك  6قيف اجللسأأة األقىل، امل قو ة يف  - 2
ام ي عوض تقويو فويمل اخلرباء املشأأأأأأأأأأرتك بني اموك الت امل ا مبؤشأأأأأأأأأأوات إ داع امتنمية املسأأأأأأأأأأتدامة  قب د 

قرقيب(، ق ومندا، قكوب ، قسأأأأأأويسأأأأأأوا، قالتفي ، ذمك، إ ىل ببي ن ت ممثلو كل مم امداىوك )ب سأأأأأأم االح   األ
قن رباملوقبيالرقس، قإمل ني ، قمجهورية كوري ، قاالح   اموقسأأأي، قمصأأأو، قرقم ني ، قامصأأأني، قبريق، قك مك ا

قل دأأأأأمتنزاني  املتحدة )ب سم اة أأأأأيرمجهو، ق أأأأأتوكي، قة(أأأأأيبيرمك اة أأأأأجلم عد )ب سم اين روأأأأأس، قيلاامبواعم 
ب سم   أأيض يش )إبنغال، قمش بيةاطية امدميقوق اة الأيرجمهو، ق أغ نطة، قم من، قت أسرريغيز، قة(أألفويقيا

 إرل امبلدان ىوا(، قمي ى ر، قاململكة ام وبية امس و ية، قرندقنيسي ، قتوكم نست ن، قإمب ني ، قنيوايلندا 
 اموك الت امل ا قيف اجللسأأأأأة نفسأأأأأه ، إُ ىل إيضأأأأأ  ببي ن ت بشأأأأأرن تقويو فويمل اخلرباء املشأأأأأرتك بني - 3

مبؤشأأأأأأأأأأأوات األ داع ا ى اية املسأأأأأأأأأأأتدامة مم ج نب ممثلي مكتب األمم املتحدة امل ا ب ملخدرات قاجلومية 
)ب سأأأأأأأم جلنة تنسأأأأأأأيمل األنشأأأأأأأطة ا حصأأأأأأأ اية(، قاملجنة االرتصأأأأأأأ  ية ألقرقب ، قبون مج األمم املتحدة ملبيئة، 

 بية ق قمة فلسطني قك مك مم ج نب املوارَبني عم إم نة اجلم عة امك ري
آذار/م رس، قاصأألت املجنة نظو   يف امبند امفوعي قاسأأتم ت  6قيف اجللسأأة امث نية، امل قو ة يف  - 4

رىل بي ن ت بشأأأأأأرن نفس امتقويو إ ىل    ممثل املكسأأأأأأيك قك مك املواربون عم ج م يك ، قبومندا، قريط مي ، 
 جملموعة األفويقية(، قاجلبل األسو ، قنيب ل قفيجي، قاهلند، م ميزي ، قمنغومي ، قاملغوب )ب سم ا

قيف نفس اجللسأأأأأأة، إ ىل ممثل مفورأأأأأأية األمم املتحدة حلقوق ا نسأأأأأأ ن قاملوارب عم إم نة مج عة  - 5
 احمليط اهل    ببي نني  

قيف اجللسأأأأأة نفسأأأأأه  إيضأأأأأ ، ردد رايس فوع اخلدم ت ا حصأأأأأ اية يف شأأأأأ بة ا حصأأأأأ ءات امت ب ة  - 6
 رتص  ية قاالجتم عية موجزا ملمن رشة   ارة امشؤقن اال

)إ( مديو فوع  3قيف اجللسأأأأأأأأأأأأة امث نية إيضأأأأأأأأأأأأ ، اسأأأأأأأأأأأأتم ت املجنة رىل بي ن إ ىل به يف رط ر امبند  - 7
اخلدم ت ا حصأأأ اية يف شأأأ بة ا حصأأأ ءات امت ب ة   ارة امشأأأؤقن االرتصأأأ  ية قاالجتم عية، ام ي عوض 

ت واض امتقدد احملوا  و حقيمل إ داع امتنمية املسأأأأأأأأتدامة  قب د تقويو األمني ام  د عم ام مل املت لمل ب سأأأأأأأأ
قك مك املواربون عم سأأأأورين د )إيضأأأأ  ب سأأأأم  ،قرطو ،قامي ب ن ،ذمك، إ ىل ببي ن ت ممثلو كل مم املكسأأأأيك

 قامفلبني  ،قامسويد ،قامرباايل ،اجلم عة امك ريبية(، قتوكي 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/2
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/3
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/4
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حصأأأأأ اية يف شأأأأأ بة ا حصأأأأأ ءات امت ب ة   ارة قيف اجللسأأأأأة نفسأأأأأه ، ردد رايس فوع اخلدم ت ا  - 8
 امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية موجزا ملمن رشة 

)إ( إ ىل به املوارب عم  3قيف اجللسأأأأأأة نفسأأأأأأه  إيضأأأأأأ ، اسأأأأأأتم ت املجنة رىل بي ن يف رط ر امبند  - 9
 ل ا حصأأأأأ ءات  نغ ري  ام ي عوض تقويو امفويمل اموفيع املسأأأأأتوى ملشأأأأأواكة قامتنسأأأأأيمل قبن ء امقدرات يف جم

  قب د ذمك، إ ىل ببي ن ت ممثلو كل مم سأأأأأأويسأأأأأأوا، قامي ب ن، 2030موصأأأأأأد خطة امتنمية املسأأأأأأتدامة م  د 
قاملكسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأك، قكنأأأدا، قجنوب إفويقيأأأ ، قامواليأأأ ت املتحأأأدة األمويكيأأأة، قامأأأداىوك، قكأأأ مأأأك املواربون عم 

نغومي ، قسورين د، قإرميني ، قريط مي ، قامرباايل، األرجنتني، قإنغوال، قامفلبني، قبومندا، قركوا قر، قفنلندا، قم
 قامسويد، قإسرتامي ، قإمب ني ، ق  ييت 

قيف اجللسة امث نية إيض ، إ ىل ببي ن ت إيض  املوارب عم  قمة فلسطني )ب سم امدقل األعض ء يف  - 10
امليدان االرتصأأأ  ي قمكتب املجنة االرتصأأأ  ية قاالجتم عية مغويب آسأأأي ( قممثال منظمة امت  قن قامتنمية يف 

 األمم املتحدة امل ا ب ملخدرات قاجلومية )ب سم جلنة كب ر اخلرباء ا حص ايني يف منظومة األمم املتحدة(  
قيف اجللسأأأأأة نفسأأأأأه ، ردد رايس فوع اخلدم ت ا حصأأأأأ اية يف شأأأأأ بة ا حصأأأأأ ءات امت ب ة   ارة  - 11

 ملمن رشة امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية موجزا 
 

 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة مشأأأأوقع مقوَّر قر  يف  9يف اجللسأأأأة امسأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 12

)إ( مم جدقل إعم هل   قاعتمدت املجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأوقع املقوَّر  3قررة غري رمسية ردمه  املقوِّر يف رط ر امبند 
 (  49/101شة )انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور بصيغته امل دَّمة خالل املن ر

)إ(، قر  إيض   3قيف اجللسة نفسه ، ك ن م وقر  على املجنة مشوقع مقوَّر آخو يف رط ر امبند  - 13
امل دَّمة خالل املن رشأأأأأأأأة )انظو امفصأأأأأأأأل يف قررة غري رمسية ردمه  املقوَّر، قاعتمدته املجنة إيضأأأأأأأأ ، بصأأأأأأأأيغته 

 (  49/102األقل، امفوع ب ء، املقوَّر 
)إ(، ك ن م وقرأأأأأ  على املجنة مشأأأأأوقع مقور  3قيف نفس اجللسأأأأأة إيضأأأأأ ، ق اام  يف رط ر امبند  - 14

قاعتمدت املجنة مشأأأأأأأأأوقع املقوَّر بصأأأأأأأأأيغته امل دَّمة خالل آخو قر  إيضأأأأأأأأأ  يف قررة غري رمسية ردمه  املقور  
 ( 49/103املن رشة )انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور 

 
 دليل التنظيم االحصائي -باء  

قامسأأأأأأأأأأ ب ة امل قو تني يف )ب( مم جدقل إعم هل  يف جلسأأأأأأأأأأتيه  امث نية  3نظوت املجنة يف امبند  - 15
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأأأأأأأأ  على املجنة  6  قيف اجللسأأأأأأأأأأأة امث نية، امل قو ة يف 2018آذار/م رس  9ق  6

 ( E/CN.3/2018/5تقويو األمني ام  د عم  ميل امتنظيم ا حص اي )
آذار/م رس، اسأأأأأأأأتم ت املجنة رىل بي ن إ ىل به املسأأأأأأأأتشأأأأأأأأ ر  6 ة يف قيف اجللسأأأأأأأأة امث نية، امل قو  - 16

األر ميمي امل ا بتنظيم قر ارة امنظم ا حصأأأأأأأأأ اية اموطنية يف شأأأأأأأأأ بة ا حصأأأأأأأأأ ءات امت ب ة   ارة امشأأأأأأأأأؤقن 
 ،االرتصأأأأأأ  ية قاالجتم عية، ام ي عوض تقويو األمني ام  د  قب د ذمك، إ ىل ببي ن ت ممثلو كل مم امي ب ن

قاململكة املتحدة  ،ق ومندا ،قمجهورية كوري  ،قكوب  ،قكيني  )ب سأأأم امدقل األفويقية( ،قاملكسأأأيك ،رقسقبيال
 ،قرريغيزست ن ،قفنلندا ،قاألرجنتني ،قك مك املواربون عم إرميني  ،قرطو ،مربيط ني  ام ظمى قإيومندا امشم مية

https://undocs.org/ar/A/RES/49/101
https://undocs.org/ar/A/RES/49/101
https://undocs.org/ar/A/RES/49/102
https://undocs.org/ar/A/RES/49/102
https://undocs.org/ar/A/RES/49/103
https://undocs.org/ar/A/RES/49/103
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/5
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قمجهورية  ،قركوا قر ،قبومندا ،قاألر ن ،قم ميزي  ،قغ مبي  ،قتوكي  ،قسورين د )إيض  ب سم اجلم عة امك ريبية(
 قاجلمهورية امدقمينيكية  ،قبنغال يش ،تنزاني  املتحدة

قيف اجللسأأأأأة نفسأأأأأه ، إ ىل ببي نني إيضأأأأأ  املوارب عم  قمة فلسأأأأأطني )ب سأأأأأم امدقل األعضأأأأأ ء يف  - 17
 رقب  املجنة االرتص  ية قاالجتم عية مغويب آسي ( قممثل املجنة االرتص  ية ألق 

قيف اجللسأة نفسأه  إيضأ ، ردد املسأتشأ ر األر ميمي امل ا بتنظيم قر ارة امنظم ا حصأ اية اموطنية  - 18
 يف ش بة ا حص ءات امت ب ة   ارة امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية موجزا ملمن رشة 

 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  

رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة مشأأأأوقع مقوَّر قر  يف آذار/م  9يف اجللسأأأأة امسأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 19
)ب( مم جدقل إعم هل   قاعتمدت املجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأوقع املقوَّر  3قررة غري رمسية ردمه  املقوِّر يف رط ر امبند 

 ( 49/104بصيغته امل دَّمة خالل املن رشة )انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور 
 

 ال يانات المفتوحة  -جيم  
 7)ج( مم جدقل إعم هل  يف جلسأأأأتيه  امث مثة قامسأأأأ ب ة امل قو تني يف  3نظوت املجنة يف امبند  - 20
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة تقويو  7  قيف اجللسأأأأة امث مثة، امل قو ة يف 2018آذار/م رس  9 ق

، قاسأأأأأأأأأأتم ت رىل بي ن إ ىل به رايس فوع اخلدم ت (E/CN.3/2018/6توحة )األمني ام  د عم امبي ن ت املف
 ا حص اية يف ش بة ا حص ءات امت ب ة   ارة امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية ام ي عوض امتقويو 

إ ىل ببيأأ نأأ ت إيضأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ممثلو كأأل مم إملأأ نيأأ   آذار/مأأ رس، 7قيف اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأأة امثأأ مثأأة، امل قو ة يف  - 21
 ،قاململكأأة املتحأأدة مربيطأأ نيأأ  ام ظمى قإيومنأأدا امشأأأأأأأأأأأأأأأمأأ ميأأة ،ق ومنأأدا ،بأأ سأأأأأأأأأأأأأأأم االحأأ   األقرقيب( )إيضأأأأأأأأأأأأأأأأ 
 ،قمصأأأو )إيضأأأ  ب سأأأم امدقل األعضأأأ ء يف املجنة االرتصأأأ  ية قاالجتم عية مغويب آسأأأي ( ،اموقسأأأي قاالح  
 ،قم ميزي  ،قاململكة ام وبية امسأأأأأأأأأأأأأأأ و ية ،قنيوايلندا ،ربون عم ريط مي قك مك املوا ،قاملكسأأأأأأأأأأأأأأأيك ،قامداىوك
 ،قاألر ن ،قجأأ مأأ يكأأ  )إيضأأأأأأأأأأأأأأأأ  بأأ سأأأأأأأأأأأأأأأم اجلمأأ عأأة امكأأ ريبيأأة( ،قاجلمهوريأأة امأأدقمينيكيأأة ،قتونس ،قامفلبني

 س   قفون ،قمجهورية تنزاني  املتحدة ،قتوكي  ،قامرباايل ،قبومندا ،قفنلندا ،قسورين د ،قاألرجنتني ،قموريشيوس
قيف اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأأأأأأهأأ ، إ ىل ببيأأ نني إيضأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ممثال امبنأأك امأأدقيل قمنظمأأة األغأأ يأأة قامزراعأأة  - 22
 املتحدة  مألمم
قيف اجللسأأأأأة نفسأأأأأه  إيضأأأأأ ، ردد رايس فوع اخلدم ت ا حصأأأأأ اية يف شأأأأأ بة ا حصأأأأأ ءات امت ب ة  - 23

   ارة امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية موجزا ملمن رشة 
 

 ي اتخذته اللجنةاإلجراء الذ  
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة مشأأأأوقع مقوَّر قر  يف  9يف اجللسأأأأة امسأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 24

)ج( مم جدقل إعم هل   قاعتمدت املجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأوقع املقوَّر  3قررة غري رمسية ردمه  املقوِّر يف رط ر امبند 
 ( 49/105فوع ب ء، املقور بصيغته امل دَّمة خالل املن رشة )انظو امفصل األقل، ام
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 استقصاءات األسر المعيشية - دال 
) ( مم جدقل إعم هل  يف جلسأأأأأأأأأأأأأأأتيه  امث مثة قامسأأأأأأأأأأأأأأأأ ب ة امل قو تني  3نظوت املجنة يف امبند  - 25
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأأأ  على املجنة  7  قيف اجللسأأأأأأة امث مثة امل قو ة يف 2018آذار/م رس  9 ق 7 يف

، (E/CN.3/2018/7تقويو امفويمل ام  مل املشأأأأأأأرتك بني األم ن ت امل ا ب سأأأأأأأتقصأأأأأأأ ءات األسأأأأأأأو امل يشأأأأأأأية )
 منظمة ام مل امدقمية ام ي عوض امتقويو  قاستم ت رىل بي ن إ ىل به ممثل

 ،آذار/م رس، إ ىل ببي ن ت إيضأأ  ممثلو كل مم االح   اموقسأأي 7قيف اجللسأأة امث مثة، امل قو ة يف  - 26
 ،قك مك املواربون عم اململكة ام وبية امسأأأأأأ و ية ،قمصأأأأأأو ،قامصأأأأأأني ،قاموالي ت املتحدة األمويكية ،قامي ب ن
 ،قاجلمهورية امدقمينيكية ،قإرميني  ،قكمبو ي  ،قسورين د ،  ب سم اجملموعة األفويقية(قنيجريي  )إيض ،قامفلبني

 ،قتونس ،ق  ييت ،قاملغوب )إيضأأأأ  ب سأأأأم امدقل األعضأأأأ ء يف املجنة االرتصأأأأ  ية قاالجتم عية مغويب آسأأأأي (
 قنيب ل   ،قرندقنيسي 

مت  قن قامتنمية يف امليدان قيف اجللسأأأأأأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأأأأأأه ، إ ىل ببي ن ت إيضأأأأأأأأأأأأأأأ  كل مم ممثل منظمة ا - 27
االرتصأأأأأأأ  ي )إيضأأأأأأأ  ب سأأأأأأأم جلنة تنسأأأأأأأيمل األنشأأأأأأأطة ا حصأأأأأأأ اية( قاملوارب ن عم إم نة مج عة احمليط اهل    

 يبية رمك اجلم عة ام نة ة( قإمصغرياية رجلزب سم ح مو امدقل ا )إيض 
ا حصأأأأأ ءات امت ب ة قيف اجللسأأأأأة نفسأأأأأه  إيضأأأأأ ، ردد رايس فوع اخلدم ت ا حصأأأأأ اية يف شأأأأأ بة  - 28

   ارة امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية موجزا ملمن رشة 
 

 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة مشأأأأوقع مقوَّر قر  يف  9يف اجللسأأأأة امسأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 29

   قاعتمدت املجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأوقع املقوَّر ) ( مم جدقل إعم هل 3قررة غري رمسية ردمه  املقوِّر يف رط ر امبند 
 (  49/106امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور  )انظو

 
 استخدام ال يانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرسمية -هاء  

امواب ة قامسأأأأأأأ ب ة امل قو ة )ه( مم جدقل إعم هل  يف جلسأأأأأأأ هت  امث مثة ق  3نظوت املجنة يف امبند  - 30
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأأأ  على املجنة  7 قيف اجللسأأأأأأة امث مثة، امل قو ة يف 2018آذار/م رس  9ق  7يف 

تقويو امفويمل ام أأأ مأأأل ام أأأ ملي امل ا بأأأ سأأأأأأأأأأأأأأأتخأأأداد امبيأأأ نأأأ ت امضأأأأأأأأأأأأأأأخمأأأة ألغواض ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأأ ءات امومسيأأأة 
(E/CN.3/2018/8  قاستم ت رىل بي ن إ ىل به ممثل امداىوك ام ي عوض امتقويو ،) 

آذار/م رس، إ ىل ببي ن ت إيضأأأأأأأأأأأأأأ  ممثلو كل مم اململكة املتحدة  7قيف اجللسأأأأأأأأأأأأأأة امث مثة، امل قو ة يف  - 31
 ،قرقم ني  ،قإمل ني  ،قسأأأأأأأأأأأويسأأأأأأأأأأأوا ،قمصأأأأأأأأأأأو ،قمجهورية كوري  ،قاملكسأأأأأأأأأأأيك ،مربيط ني  ام ظمى قإيومندا امشأأأأأأأأأأأم مية

قرقاندا  ،قنيوايلندا ،قك مك املواربون عم اململكة ام وبية امسأأأأأ و ية ،ق ومندا ،قكندا ،املتحدة األمويكية قاموالي ت
  قرندقنيسي   ،قبومندا ،قفنلندا ،قفونس  ،قامفلبني ،قم ميزي  ،قبنغال يش ،ب سم اجملموعة األفويقية( )إيض 
آذار/م رس، قاصلت املجنة نظو   يف امبند امفوعي قاستم ت  7يف قيف اجللسة امواب ة، امل قو ة  - 32

 ،قا مأأأ رات ام وبيأأأة املتحأأأدة ،رىل بيأأأ نأأأ ت إ ىل  أأأ  ممثلو رطو قامصأأأأأأأأأأأأأأأني، قكأأأ مأأأك املواربون عم ريطأأأ ميأأأ 
 امدقمينيكية   قاجلمهورية
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ل قامشأأأأأأواكة يف قيف اجللسأأأأأأة نفسأأأأأأه ، إ ىل ببي ن كل مم املوارب عم إم نة اجلم عة امك ريبية قممث - 33
 جم ل ا حص ء مم إجل امتنمية يف امقون احل  ي قام شويم 

قيف اجللسة نفسه  إيض ، ردد رايس فوع رحص ءات امتج رة يف ش بة ا حص ءات امت ب ة   ارة  - 34
 امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية موجزا ملمن رشة 

 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  

آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة مشأأأأوقع مقوَّر قر  يف  9، امل قو ة يف يف اجللسأأأأة امسأأأأ ب ة - 35
)ه( مم جدقل إعم هل   قاعتمدت املجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأوقع املقوَّر  3قررة غري رمسية ردمه  املقوِّر يف رط ر امبند 

 ( 49/107بصيغته امل دَّمة خالل املن رشة )انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور 
 

 تلوير اإلحصاءات اإلقليمية -واو  
)ق( مم جدقل إعم هل  يف جلسأأأأأأأأأأأأأأأتيه  امواب ة قامسأأأأأأأأأأأأأأأ ب ة، امل قو تني  3نظوت املجنة يف امبند  - 36
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأأ  على املجنة  7  قيف اجللسأأأأأة امواب ة امل قو ة يف 2018آذار/م رس  9ق  7 يف

( E/CN.3/2018/9املجنأأة االرتصأأأأأأأأأأأأأأأأ  يأأة ألفويقيأأ  عم تطويو ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأ ءات ا رليميأأة يف إفويقيأأ  ) تقويو
 قاستم ت رىل بي ن إ ىل به ممثل املجنة االرتص  ية ألفويقي  ام ي عوض امتقويو 

آذار/م رس، إ ىل ببي ن ت ممثال كوب  قاململكة املتحدة مربيط ني   7قيف اجللسة امواب ة، امل قو ة يف  - 37
 ام ظمى قإيومندا امشم مية، قك مك املوارب عم إقغندا 

قيف اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأأأأأأهأ ، إ ىل ممثال بونأ مج األمم املتحأدة ملبيئأة قمنظمأة األمم املتحأدة ملتنمية  - 38
 امصن عية ببي نني 

قيف اجللسأأأأأة نفسأأأأأه  إيضأأأأأ ، ردد رايس فوع اخلدم ت ا حصأأأأأ اية يف شأأأأأ بة ا حصأأأأأ ءات امت ب ة  - 39
   ارة امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية موجزا ملمن رشة 

 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  

يف آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة مشأأأأوقع مقوَّر قر   9يف اجللسأأأأة امسأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 40
)ق( مم جدقل إعم هل   قاعتمدت املجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأوقع املقوَّر  3قررة غري رمسية ردمه  املقوِّر يف رط ر امبند 

 ( 49/108امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور  )انظو
 

 الحسابات القومية -زاي  
جدقل إعم هل  يف جلسأأأأأأأأأأأأأأأتيه  امواب ة قامسأأأأأأأأأأأأأأأ ب ة، امل قو تني  )ا( مم 3نظوت املجنة يف امبند  - 41
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأ  على املجنة  7  قيف اجللسأأأة امواب ة، امل قو ة يف 2018آذار/م رس  9ق  7 يف

( قاسأأأأتم ت رىل E/CN.3/2018/10تقويو امفويمل ام  مل املشأأأأرتك بني األم ن ت امل ا ب حلسأأأأ ب ت امقومية )
 بي ن إ ىل به ممثل صندقق امنقد امدقيل ام ي عوض امتقويو  

قاموالي ت  ،آذار/م رس، إ ىل ببي ن ت إيض  ممثلو كل مم إمل ني  7قيف اجللسة امواب ة، امل قو ة يف  - 42
قك مك  ،قجنوب إفويقي  ،امصأأأأأأأأأأأنيق  ،قمجهورية كوري  ،قاملكسأأأأأأأأأأأيك ،قاالح   اموقسأأأأأأأأأأأي ،املتحدة األمويكية
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 ،قكمبو ي  ،قامسأأأأأأأأأأأأأأأنغ ل )ب سأأأأأأأأأأأأأأأم اجملموعة األفويقية( ،املواربون عم ج م يك  )ب سأأأأأأأأأأأأأأأم اجلم عة امك ريبية(
 ،قامسأأأأأأأأأأأأأأأويد ،قريط مي  ،قم ميزي  ،قفنلندا ،قامكويت ،قاألر ن ،قاملغوب ،قسأأأأأأأأأأأأأأأورين د ،قامفلبني ،قبنغال يش
 قاهلند  ،قرندقنيسي 

 نفسه ، إ ىل ببي ن ممثل املوكز ا حص اي امت بع جمللس امت  قن مدقل اخلليج ام وبية قيف اجللسة  - 43
قيف اجللسأأة نفسأأه  إيضأأ ، ردد رايس فوع ا حصأأ ءات االرتصأأ  ية يف شأأ بة ا حصأأ ءات امت ب ة  - 44

   ارة امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية موجزا ملمن رشة 
 

 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة مشأأأأوقع مقوَّر قر  يف  9يف اجللسأأأأة امسأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 45

)ا( مم جدقل إعم هل   قاعتمدت املجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأوقع املقوَّر  3قررة غري رمسية ردمه  املقوِّر يف رط ر امبند 
 (  49/109امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور  )انظو

 
 االقتصادية - المحاس ة ال يئية -حاء  

)ح( مم جدقل إعم هل  يف جلسأأأأأأأأتيه  امواب ة قامسأأأأأأأأ ب ة، امل قو تني يف  3نظوت املجنة يف امبند  - 46
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأأأأأأأ  على املجنة  7  قيف اجللسأأأأأأأأأأة امواب ة، امل قو ة يف 2018آذار/م رس  9ق  7

( قاسأأأأأتم ت رىل بي ن إ ىل به E/CN.3/2018/11االرتصأأأأأ  ية ) - اخلرباء امل نية ب حمل سأأأأأبة امبيئيةتقويو جلنة 
 ممثل  ومندا ام ي عوض امتقويو 

قاالح    ،إمل ني آذار/م رس، إ ىل ببي ن ت إيضأأأأأ  ممثلو كل مم  7قيف اجللسأأأأأة امواب ة، امل قو ة يف  - 47
 ،قم ميزي  ،قك مك املواربون عم رريغيزسأأأأأأأت ن ،قمصأأأأأأأو ،قاملكسأأأأأأأيك ،قجنوب إفويقي  ،قبيالرقس ،اموقسأأأأأأأي
 قامسويد   ،قتوكي  ،قريط مي  ،قبنغال يش ،قسورين د ،قامفلبني

قاحمليط قيف اجللسة نفسه ، إ ىل ببي نني إيض  ممثال كل مم املجنة االرتص  ية قاالجتم عية ،سي   - 48
 اهل    )إيض  ب سم بون مج األمم املتحدة ملبيئة( قمنظمة األغ ية قامزراعة مألمم املتحدة 

قيف اجللسأأة نفسأأه  إيضأأ ، ردد رايس فوع ا حصأأ ءات االرتصأأ  ية يف شأأ بة ا حصأأ ءات امت ب ة  - 49
   ارة امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية موجزا ملمن رشة 

 
 ه اللجنةاإلجراء الذي اتخذت  

آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة مشأأأأوقع مقوَّر قر  يف  9يف اجللسأأأأة امسأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 50
)ح( مم جدقل إعم هل   قاعتمدت املجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأوقع املقوَّر  3قررة غري رمسية ردمه  املقوِّر يف رط ر امبند 

 (  49/110امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور  )انظو
 

 إحصاءات االقتصادات القائمة على الموارد الل يعية -طاء  
)ط( مم جدقل إعم هل  يف جلسأأأأأأأأتيه  امواب ة قامسأأأأأأأأ ب ة، امل قو تني يف  3نظوت املجنة يف امبند  - 51
م وقرأأأأأأأأأأ  على املجنة  آذار/م رس، ك ن 7  قيف اجللسأأأأأأأأأأة امواب ة، امل قو ة يف 2018آذار/م رس  9ق  7
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https://undocs.org/ar/A/RES/49/109
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/11
https://undocs.org/ar/A/RES/49/110
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 (E/CN.3/2018/12تقويو فويمل إقالنب ت ر امل ا بإحصأأأأأأأأأأأ ءات االرتصأأأأأأأأأأأ  ات امق امة على املوار  امطبي ية )
 قاستم ت رىل بي ن إ ىل به املوارب عم إسرتامي  ام ي عوض امتقويو 

 ،آذار/م رس، إ ىل ببي ن ت إيضأأأأأأأأأأ  ممثلو كل مم املكسأأأأأأأأأأيك 7امل قو ة يف قيف اجللسأأأأأأأأأأة امواب ة،  - 52
قغ بون )ب سأأأأأأأم اجملموعة  ،قك مك املواربون عم غي ن  )ب سأأأأأأأم اجلم عة امك ريبية( ،قاالح   اموقسأأأأأأأي ،قكوب 

 قسورين د   ،قإنغوال ،قمنغومي  ،قعم ن ،األفويقية(
كل مم بون مج األمم املتحدة ملبيئة قمنظمة   قيف اجللسأأأأأأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأأأأأأه ، إ ىل ببي نني إيضأأأأأأأأأأأأأأأ  ممثال - 53
 املتحدة ملتنمية امصن عية  األمم
قيف اجللسة نفسه  إيض ، ردد مديو ش بة ا حص ءات قرايس رسم رحص ءات امصن عة قامط رة  - 54

 يف ش بة ا حص ءات امت ب ة   ارة امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية موجزا ملمن رشة 
 

 تخذته اللجنةاإلجراء الذي ا  
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة مشأأأأوقع مقوَّر قر  يف  9يف اجللسأأأأة امسأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 55

)ط( مم جدقل إعم هل   قاعتمدت املجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأوقع املقوَّر  3قررة غري رمسية ردمه  املقوِّر يف رط ر امبند 
 ( 49/111امفوع ب ء، املقوَّر  بصيغته امل دَّمة شفوي  خالل املن رشة )انظو امفصل األقل،

 
 اإلحصاءات الزراعية والريفية -ياء  

)ي( مم جدقل إعم هل  يف جلسأأتيه  اخل مسأأة قامسأأ ب ة، امل قو تني يف  3نظوت املجنة يف امبند  - 56
م وقر  على املجنة تقويو منظمة األغ ية قامزراعة   قيف اجللسة اخل مسة، ك ن 2018آذار/م رس  9ق  8

(  قاسأأأأأأأأتم ت E/CN.3/2018/13مألمم املتحدة عم امتطورات األخرية يف ا حصأأأأأأأأ ءات امزراعية قامويفية )
 ويو املجنة رىل بي ن إ ىل به ممثل منظمة األغ ية قامزراعة ام ي عوض امتق

آذار/م رس، إ ىل ببي ن ت إيضأأأأأأأأأأ  ممثلو كل مم اموالي ت  8قيف اجللسأأأأأأأأأأة اخل مسأأأأأأأأأأة، امل قو ة يف  - 57
 ،قمصأأأأأأأأأأأأأأو ،قكومومبي  ،قامصأأأأأأأأأأأأأأأني ،قكندا ،قكوب  ،قامداىوك ،ق ومندا ،قإمل ني  ،قامي ب ن ،املتحدة األمويكية

قإقغندا )ب سأأأأأأأأأأأأأأأم اجملموعة  ،قمجهورية الق امدميقواطية امشأأأأأأأأأأأأأأأ بية ،قريط مي  ،قك مك املواربون عم منغومي 
 ،قبنغال يش ،قنيب ل ،قامسأأويد ،قم ميزي  ،قتوكم نسأأت ن ،قكمبو ي  ،قامرباايل ،قفنلندا ،قركوا قر ،األفويقية(

 قامنوقيج   ،قاجلمهورية امدقمينيكية ،قاملغوب ،قبومندا ،قغي ن  )ب سم اجلم عة امك ريبية(
اجللسة نفسه ، إ ىل إيض  ببي نني ممثال املجنة االرتص  ية قاالجتم عية ،سي  قاحمليط اهل    قيف  - 58

 قامبنك امدقيل 
قيف اجللسأأأأة نفسأأأأه  إيضأأأأ ، ردد رايس رسأأأأم ا حصأأأأ ءات امبيئية يف شأأأأ بة ا حصأأأأ ءات امت ب ة  - 59

   ارة امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية موجزا ملمن رشة 
 

 ي اتخذته اللجنةاإلجراء الذ  
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة مشأأأأوقع مقوَّر قر  يف  9يف اجللسأأأأة امسأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 60

)ي( مم جدقل إعم هل   قاعتمدت املجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأوقع املقوَّر  3قررة غري رمسية ردمه  املقوِّر يف رط ر امبند 
 (  49/112امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور  )انظو

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/12
https://undocs.org/ar/A/RES/49/111
https://undocs.org/ar/A/RES/49/111
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/13
https://undocs.org/ar/A/RES/49/112
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 إحصاءات تغير المناخ -ساف  
)ك( مم جدقل إعم هل  يف جلسأأتيه  اخل مسأأة قامسأأ ب ة، امل قو تني يف  3نظوت املجنة يف امبند  - 61
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة  8  قيف اجللسأأأأة اخل مسأأأأة، امل قو ة يف 2018آذار/م رس  9ق  8
، قاسأأأأأأأأأأأتم ت رىل بي ن إ ىل به رايس (E/CN.3/2018/14يو األمني ام  د عم رحصأأأأأأأأأأأ ءات تغري املن خ )تقو 

رسأأأأأأم ا حصأأأأأأ ءات امبيئية يف شأأأأأأ بة ا حصأأأأأأ ءات امت ب ة   ارة امشأأأأأأؤقن االرتصأأأأأأ  ية قاالجتم عية ام ي 
 امتقويو  عوض
آذار/م رس، إ ىل ببي ن ت إيضأأأأأأأأأأأ  ممثلو كل مم  ومندا،  8اجللسأأأأأأأأأأأة اخل مسأأأأأأأأأأأة، امل قو ة يف قيف  - 62

قبيالرقس، قإملأأ نيأأ ، قكوبأأ ، قاملكسأأأأأأأأأأأأأأأيأأك، قاميأأ بأأ ن، قامصأأأأأأأأأأأأأأأني، قكأأ مأأك املواربون عم فونسأأأأأأأأأأأأأأأأ ، قر يوبيأأ  
ي ، قفنلندا، اجملموعة األفويقية(، قج م يك  )ب سأأأأأأأأأأم اجلم عة امك ريبية(، قاألر ن، قامنوقيج، قريط م )ب سأأأأأأأأأأم

 قامفلبني، قسورين د، قمجهورية تنزاني  املتحدة، قنيب ل، قبومندا 
قيف نفس اجللسأأأأأأة، إ ىل إيضأأأأأأ  ببي ن ت ممثلو كل مم إم نة اتف رية األمم املتحدة ا ط رية بشأأأأأأرن  - 63

 تغري املن خ قاملجنة االرتص  ية ألقرقب  قبون مج األمم املتحدة ملبيئة 
سأأأأه  إيضأأأأ ، ردد رايس رسأأأأم ا حصأأأأ ءات امبيئية يف شأأأأ بة ا حصأأأأ ءات امت ب ة قيف اجللسأأأأة نف - 64

   ارة امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية موجزا ملمن رشة 
 

 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة مشأأأأوقع مقوَّر قر  يف  9يف اجللسأأأأة امسأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 65

)ك( مم جدقل إعم هل   قاعتمدت املجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأوقع املقوَّر  3ردمه  املقوِّر يف رط ر امبند قررة غري رمسية 
 ( 49/113بصيغته امل دَّمة شفوي  خالل املن رشة )انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقوَّر 

 
 التصنيفات اإلحصائية -الم  

)ل( مم جدقل إعم هل  يف جلسأأأتيه  اخل مسأأأة قامسأأأ ب ة، امل قو تني يف  3املجنة يف امبند نظوت  - 66
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة  8  قيف اجللسأأأأة اخل مسأأأأة، امل قو ة يف 2018آذار/م رس  9ق  8

( قاسأأأتم ت رىل بي ن إ ىل به E/CN.3/2018/15تقويو فويمل اخلرباء امل ا ب متصأأأنيف ت ا حصأأأ اية امدقمية )
 املوارب عم نيوايلندا ام ي عوض امتقويو 

آذار/م رس، إ ىل ببي ن ت إيضأأأأأأ  ممثلو كل مم سأأأأأأويسأأأأأأوا،  8قيف اجللسأأأأأأة اخل مسأأأأأأة، امل قو ة يف  - 67
األفويقية(، قإسأأأأأرتامي ، قبنغال يش،  قمجهورية كوري ، قامصأأأأأني، قك مك املواربون عم ن ميبي  )ب سأأأأأم اجملموعة

 قاململكة ام وبية امس و ية، قفنلندا، قامفلبني، قم يل، قإذربيج ن 
قيف اجللسأأة نفسأأه ، ردد رايس رسأأم رحصأأ ءات امصأأن عة قامط رة يف شأأ بة ا حصأأ ءات امت ب ة  - 68

   ارة امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية موجزا ملمن رشة 
 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/14
https://undocs.org/ar/A/RES/49/113
https://undocs.org/ar/A/RES/49/113
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/15
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 خذته اللجنةاإلجراء الذي ات  
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة مشأأأأوقع مقوَّر قر  يف  9يف اجللسأأأأة امسأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 69

)ل( مم جدقل إعم هل   قاعتمدت املجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأوقع املقوَّر  3قررة غري رمسية ردمه  املقوِّر يف رط ر امبند 
 ( 49/114امفوع ب ء، املقوَّر بصيغته امل دَّمة شفوي  خالل املن رشة )انظو امفصل األقل، 

 
 إحصاءات الالجئين -ميم  

)د( مم جدقل إعم هل  يف جلسأأأأتيه  اخل مسأأأأة قامسأأأأ ب ة، امل قو تني يف  3نظوت املجنة يف امبند  - 70
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة  8  قيف اجللسأأأأة اخل مسأأأأة، امل قو ة يف 2018آذار/م رس  9ق  8

( قاسأأتم ت رىل بي ن E/CN.3/2018/16تقويو فويمل اخلرباء امل ا بإحصأأ ءات امالجئني قاملشأأو يم  اخلي  )
 إ ىل به املوارب عم امنوقيج ام ي عوض امتقويو  

آذار/م رس، إ ىل ببي ن ت إيضأأ  ممثلو كل مم إمل ني ، قكوب ،  8قو ة يف قيف اجللسأأة اخل مسأأة، امل  - 71
قاالح   اموقسأأأأأأأي، قالتفي ، قكومومبي ، قك مك املواربون عم تشأأأأأأأ  ، قفونسأأأأأأأ ، قبنغال يش، قفنلندا، قتوكي ، 

 قإقغندا، قإذربيج ن، تونس، قاألر ن، قجورجي ، قامنمس ، قمي ى ر، قإرميني  
سأأأأأه ، إ ىل ببي نني إيضأأأأأ  ممثال كل مم مفورأأأأأية األمم املتحدة مشأأأأأؤقن امالجئني قيف اجللسأأأأأة نف  -72

 قاملفورية األقرقبية )املكتب ا حص اي ملجم ع ت األقرقبية( 
قيف اجللسأأة نفسأأه  إيضأأ ، ردد رايس رسأأم ا حصأأ ءات امدميغوافية يف شأأ بة ا حصأأ ءات امت ب ة  - 73

 وجزا ملمن رشة   ارة امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية م
 

 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة مشأأأأوقع مقوَّر قر  يف  9يف اجللسأأأأة امسأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 74

)د( مم جدقل إعم هل   قاعتمدت املجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأوقع املقوَّر  3قررة غري رمسية ردمه  املقوِّر يف رط ر امبند 
 (  49/115ع ب ء، املقور امفصل األقل، امفو  )انظو

 
 إحصاءات اإلعاقة - نون 

)ن( مم جدقل إعم هل  يف جلستيه  امس  سة قامس ب ة، امل قو تني يف  3نظوت املجنة يف امبند  - 75
ك ن م وقرأأ  على املجنة   آذار/م رس، 8قيف اجللسأأة امسأأ  سأأة، امل قو ة يف   2018آذار/م رس  9ق  8

( قاستم ت رىل E/CN.3/2018/17امتقويو املشرتك مألمني ام  د قفويمل قاشنطم امل ا بإحص ءات ا ع رة )
الرتصأأ  ية بي ن إ ىل به رايس رسأأم ا حصأأ ءات امدميغوافية يف شأأ بة ا حصأأ ءات امت ب ة   ارة امشأأؤقن ا

 قاالجتم عية ام ي عوض امتقويو  
آذار/م رس، إ ىل ببي ن ت إيضأأأأأأ  ممثلو كل مم اموالي ت  8قيف اجللسأأأأأأة امسأأأأأأ  سأأأأأأة، امل قو ة يف  - 76

املتحأأأدة األمويكيأأأة، قمصأأأأأأأأأأأأأأأو، قاميأأأ بأأأ ن، قإملأأأ نيأأأ ، قكنأأأدا، قرطو، قكوبأأأ ، قكأأأ مأأأك املواربون عم نيوايلنأأدا، 
تحدة، قصأأأأأوبي ، قتوكي ، قفنلندا، قرسأأأأأب ني ، ق  ييت، قغ ن ، قسأأأأأورين د )ب سأأأأأم قإسأأأأأرتامي ، قمجهورية تنزاني  امل

 اجلم عة امك ريبية(، قإقغندا )ب سم اجملموعة األفويقية(، قريط مي ، قتوكم نست ن 

https://undocs.org/ar/A/RES/49/114
https://undocs.org/ar/A/RES/49/114
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/16
https://undocs.org/ar/A/RES/49/115
https://undocs.org/ar/A/RES/49/115
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قيف اجللسأأأأأأة نفسأأأأأأه ، إ ىل ببي نني إيضأأأأأأ  كل مم ممثل منظمة امصأأأأأأحة ام  ملية قاملوارب عم إم نة  - 77
 ة اجلم عة امك ريبي

قيف اجللسأأة نفسأأه  إيضأأ ، ردد رايس رسأأم ا حصأأ ءات امدميغوافية يف شأأ بة ا حصأأ ءات امت ب ة  - 78
   ارة امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية موجزا ملمن رشة 

 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  

آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة مشأأأأوقع مقوَّر قر  يف  9يف اجللسأأأأة امسأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 79
)ن( مم جدقل إعم هل   قاعتمدت املجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأوقع املقوَّر  3قررة غري رمسية ردمه  املقوِّر يف رط ر امبند 

 (  49/116امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور  )انظو
 

 إحصاءات العمل والعمالة - سين 
)س( مم جدقل إعم هل  يف جلستيه  امس  سة قامس ب ة، امل قو تني يف  3نظوت املجنة يف امبند  - 80
آذار/م رس، ك ن م وقرأأ  على املجنة  8  قيف اجللسأأة امسأأ  سأأة، امل قو ة يف 2018آذار/م رس  9ق  8

دقميأأأأأة بشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرن إحأأأأأدث امتطورات يف جمأأأأأ ل رحصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ءات ام مأأأأأل قام مأأأأأ مأأأأأة تقويو منظمأأأأأة ام مأأأأأل امأأأأأ
(E/CN.3/2018/18  قاستم ت رىل بي ن إ ىل به ممثل منظمة ام مل امدقمية ام ي عوض امتقويو ) 

ت إيضأأأأأأأأ  ممثلو كل مم مجهورية آذار/م رس، إ ىل ببي ن  8قيف اجللسأأأأأأأأة امسأأأأأأأأ  سأأأأأأأأة، امل قو ة يف  - 81
كوري ، قامصأأأأأني، قمصأأأأأو، قك مك املواربون عم اامبي  )ب سأأأأأم اجملموعة األفويقية( قرندقنيسأأأأأي ، قفييت ن د، 

 قرقاندا، اجلزااو، قغ مبي ، قم ميزي ، قإنغوال، قإمب ني ، قتونس 
ا حص ءات امت ب ة قيف اجللسة نفسه  إيض ، ردد رايس رسم ا حص ءات االجتم عية يف ش بة  - 82

   ارة امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية موجزا ملمن رشة 
 

 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة مشأأأأوقع مقوَّر قر  يف  9يف اجللسأأأأة امسأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 83

   قاعتمدت املجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأوقع املقوَّر )س( مم جدقل إعم هل 3قررة غري رمسية ردمه  املقوِّر يف رط ر امبند 
 (  49/117امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور  )انظو

 
 اإلحصاءات المتعلقة بالشيخو ة وال يانات المصنفة حس  السن - عين 

س  سة قامس ب ة، امل قو تني يف )ع( مم جدقل إعم هل  يف جلستيه  ام 3نظوت املجنة يف امبند  - 84
آذار/م رس، ك ن م وقرأأ  على املجنة  8  قيف اجللسأأة امسأأ  سأأة، امل قو ة يف 2018آذار/م رس  9ق  8

تقويو اململكة املتحدة مربيط ني  ام ظمى قإيومندا امشم مية بشرن ا حص ءات املت لقة ب مشيخوخة قامبي ن ت 
( قاسأأأأأأأأأتم ت رىل بي ن إ ىل به ممثل اململكة املتحدة ام ي E/CN.3/2018/19املصأأأأأأأأأنفة حسأأأأأأأأأب امسأأأأأأأأأم )

 امتقويو  عوض
آذار/م رس، إ ىل ببي ن ت إيضأأأأأأأأ  ممثلو كل مم امي ب ن،  8قيف اجللسأأأأأأأأة امسأأأأأأأأ  سأأأأأأأأة، امل قو ة يف  - 85

قامصأأأني، قمصأأأو، قاموالي ت املتحدة األمويكية، قك مك قكوب ، قجنوب إفويقي  )ب سأأأم اجملموعة األفويقية(، 
 املواربون عم م ميزي ، قموريشيوس، قامك مريقن، قبنغال يش، قفنلندا، قمالقي، ق نغ ري ، قتوكي ، قسورين د 
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قيف اجللسأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأه ، إ ىل ببي ن ت إيضأأأأأأأأأ  ممثال كل مم منظمة امصأأأأأأأأأحة ام  ملية قبون مج األمم  - 86
 قك مك املوارب عم إم نة اجلم عة امك ريبية املتحدة ا ى اي، 

قيف اجللسأأأأأة نفسأأأأأه  إيضأأأأأ ، ردد رايس فوع اخلدم ت ا حصأأأأأ اية يف شأأأأأ بة ا حصأأأأأ ءات امت ب ة  - 87
   ارة امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية موجزا ملمن رشة 

 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  

س، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة مشأأأأوقع مقوَّر قر  يف آذار/م ر  9يف اجللسأأأأة امسأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 88
)ع( مم جدقل إعم هل   قاعتمدت املجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأوقع املقوَّر  3قررة غري رمسية ردمه  املقوِّر يف رط ر امبند 

 (  49/118امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور  )انظو
 

 مل اللجنة اإلحصائيةأسالي  ع - هاء 
)ع( مم جدقل إعم هل  يف جلسأأأأتيه  امسأأأأ  سأأأأة قامسأأأأ ب ة، امل قو تني  3نظوت املجنة يف امبند  - 89
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأأأأ  على  8  قيف اجللسأأأأأأأة امسأأأأأأأ  سأأأأأأأة، امل قو ة يف 2018آذار/م رس  9ق  8يف 

( E/CN.3/2018/20ة إفورة املدن )املجنة تقويو املكتب عم إس ميب عمل املجنة ا حص اية: است واض آمي
 قاستم ت رىل بي ن إ ىل به رايس املجنة ام ي عوض امتقويو 

 ، آذار/م رس، إ ىل إيضأأأأأأأأأأأ  ببي ن ت ممثال كل مم كوب 8قيف اجللسأأأأأأأأأأأة امسأأأأأأأأأأأ  سأأأأأأأأأأأة، امل قو ة يف  - 90
 ،قتوكي  ،قفنلندا ،قنيوايلندا ،قامك مريقن )ب سأأأأم اجملموعة األفويقية( ،سأأأأويدقك مك املواربون عم ام ،قامي ب ن
 قسورين د  ،قامنوقيج ،قبومندا ،قمنغومي  ،قم ميزي  ،قعم ن
قيف اجللسأة نفسأه ، ردد ممثل مكتب مديو شأ بة ا حصأ ءات امت ب ة   ارة امشأؤقن االرتصأ  ية  - 91

 قاالجتم عية موجزا ملمن رشة 
 

 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  
آذار/م رس، ك ن م وقرأأأأ  على املجنة مشأأأأوقع مقوَّر قر  يف  9يف اجللسأأأأة امسأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 92

)ع( مم جدقل إعم هل   قاعتمدت املجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأوقع املقوَّر  3قررة غري رمسية ردمه  املقوِّر يف رط ر امبند 
 (  49/119امفصل األقل، امفوع ب ء، املقور  )انظو
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 الفصل الثالث

 بنود للِعلم  
 
)امبنو  امفوعيأأة مم )إ( رىل )س(( مم جأأدقل إعمأأ هلأأ  يف جلسأأأأأأأأأأأأأأأتيهأ   4نظوت املجنأأة يف امبنأأد  - 1

   2018آذار/م رس  9ق  8امس  سة قامس ب ة، امل قو تني يف 
آذار/م رس، إ ىل ببي ن ت ممثال املكسيك قامي ب ن، قك مك  8قيف اجللسة امس  سة، امل قو ة يف  - 2

 املواربون عم رريغيزست ن، قسورين د )ب سم اجلم عة امك ريبية(، قبومندا، قفييت ن د 
 

 اإلحصاءات الديمغراهية - ألف 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  

( مم جدقل إعم هل  يف جلسأأأتيه  امسأأأ  سأأأة قامسأأأ ب ة، امل قو تني يف )إ 4نظوت املجنة يف امبند  - 3
  قكأأ ن م وقرأأأأأأأأأأأأأأأأ  عليهأأ  تقويو األمني ام أأ د عم ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأ ءات امأأدميغوافيأأة 2018آذار/مأأ رس  9ق  8
(E/CN.3/2018/21 ) 
ار/م رس، إح طت املجنة علم  بتقويو األمني ام  د عم آذ 9قيف اجللسأأأأأأأأة امسأأأأأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 4

 (  49/121( )انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقوَّر E/CN.3/2018/21ا حص ءات امدميغوافية )
 

 اإلحصاءات الجنسانية - باء 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  

)ب( مم جدقل إعم هل  يف جلسأأأأتيه  امسأأأأ  سأأأأة قامسأأأأ ب ة، امل قو تني  4نظوت املجنة يف امبند  - 5
  قك ن م وقرأأأأأأأأأأأأ  عليه  تقويو األمني ام  د عم ا حصأأأأأأأأأأأأ ءات اجلنسأأأأأأأأأأأأ نية 2018آذار/م رس  9ق  8يف 
(E/CN.3/2018/22 ) 
آذار/م رس، إح طت املجنة علم  بتقويو األمني ام  د عم  9قيف اجللسأأأأأأأأة امسأأأأأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 6

 (  49/121( )انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقوَّر E/CN.3/2018/22ا حص ءات اجلنس نية )
 

 إحصاءات الفقر -جيم  
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  

)ج( مم جدقل إعم هل  يف جلستيه  امس  سة قامس ب ة، امل قو تني يف  4نظوت املجنة يف امبند  - 7
قيل عم رحصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ءات امفقو   قكأأأأ ن م وقرأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  عليهأأأأ  تقويو امبنأأأأك امأأأأد2018آذار/مأأأأ رس  9ق  8
(E/CN.3/2018/23 ) 
آذار/م رس، إح طت املجنة علم  بتقويو امبنك امدقيل عم  9قيف اجللسأأأأأة امسأأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 8

 (  49/121( )انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقوَّر E/CN.3/2018/23رحص ءات امفقو )
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 إحصاءات اللاقة -دال  
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  

) ( مم جدقل إعم هل  يف جلسأأتيه  امسأأ  سأأة قامسأأ ب ة، امل قو تني يف  4نظوت املجنة يف امبند  - 9
  قكأأأأ ن م وقرأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  عليهأأأأ  تقويو األمني ام أأأأ د عم رحصأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ءات امطأأأأ رأأأأة 2018آذار/مأأأأ رس  9ق  8
(E/CN.3/2018/24 ) 

آذار/م رس، إح طت املجنة علم  بتقويو األمني ام  د عم  9قيف اجللسأأأأأأأأة امسأأأأأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 10
 (  49/121( )انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقوَّر E/CN.3/2018/24رحص ءات امط رة )

 
 إحصاءات الخدمات -هاء  

 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  
إعم هل  يف جلستيه  امس  سة قامس ب ة، امل قو تني يف  )ه( مم جدقل 4نظوت املجنة يف امبند  - 11
  قكأأ ن م وقرأأأأأأأأأأأأأأأأ  عليهأأ  تقويو فويمل فوربوغ امل ا بأأإحصأأأأأأأأأأأأأأأأ ءات اخلأأدمأأ ت 2018آذار/مأأ رس  9ق  8
(E/CN.3/2018/25 ) 

ح طت املجنة علم  بتقويو فويمل فوربورغ امل ا آذار/م رس، إ 9قيف اجللسأأة امسأأ ب ة، امل قو ة يف  - 12
 (  49/121( )انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقوَّر E/CN.3/2018/25بإحص ءات اخلدم ت )

 
 المعلومات واالتصاالت إحصاءات تكنولوجيا -واو  

 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  
)ق( مم جدقل إعم هل  يف جلسأأتيه  امسأأ  سأأة قامسأأ ب ة، امل قو تني يف  4نظوت املجنة يف امبند  - 13
  قك ن م وقرأأأأأأأأأأأأأ  عليه  تقويو امشأأأأأأأأأأأأأواكة امل نية بقي س اسأأأأأأأأأأأأأتخداد تكنوموجي  2018آذار/م رس  9ق  8

 ( E/CN.3/2018/26امتنمية )امل لوم ت قاالتص ل ألغواض 
آذار/م رس، إح طت املجنة علم  بتقويو امشأأأأأأأأواكة امل نية  9قيف اجللسأأأأأأأأة امسأأأأأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 14

( )انظو امفصأأأأأأأأأأأأل األقل، E/CN.3/2018/26بقي س تكنوموجي  امل لوم ت قاالتصأأأأأأأأأأأأ الت ألغواض امتنمية )
 (  49/121امفوع ب ء، املقوَّر 

 
 برنامج المقارنات الدولية وإحصاءات األسعار - زاي 

 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  
عم هل  يف جلسأأتيه  امسأأ  سأأة قامسأأ ب ة، امل قو تني يف )ا( مم جدقل إ 4نظوت املجنة يف امبند  - 15
  قكأأ ن م وقرأأأأأأأأأأأأأأأأ  عليهأأ  تقويو امبنأأك امأأدقيل عم بونأأ مج املقأأ رنأأ ت امأأدقميأأة 2018آذار/مأأ رس  9ق  8
(E/CN.3/2018/27 ) 

، إح طت املجنة علم  بتقويو امبنك امدقيل عم آذار/م رس 9قيف اجللسأأأأأة امسأأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 16
 (  49/121( )انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقوَّر E/CN.3/2018/27بون مج املق رن ت امدقمية )
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 جارة الرقمية والتجارة اإللكترونيةإحصاءات الت -حاء  
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  

)ح( مم جدقل إعم هل  يف جلستيه  امس  سة قامس ب ة، امل قو تني يف  4نظوت املجنة يف امبند  - 17
  قكأأ ن م وقرأأأأأأأأأأأأأأأأ  عليهأأ  تقويو فورأأة ام مأأل املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكأأة بني اموكأأ الت امل نيأأة 2018آذار/مأأ رس  9ق  8

 ( E/CN.3/2018/28ة امدقمية )بإحص ءات امتج ر 
آذار/م رس، إح طت املجنة علم  بتقويو فورة ام مل املشرتكة  9قيف اجللسة امس ب ة، امل قو ة يف  - 18

( )انظو امفصأأأأأأأأأل األقل، امفوع ب ء، E/CN.3/2018/28بني اموك الت امل نية بإحصأأأأأأأأأ ءات امتج رة امدقمية )
 (  49/121املقوَّر 

 
 إحصاءات العلم والتكنولوجيا واالبتكار -طاء  

 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  
)ط( مم جدقل إعم هل  يف جلستيه  امس  سة قامس ب ة، امل قو تني يف  4ة يف امبند نظوت املجن - 19
  قك ن م وقر  عليه  تقويو م هد ا حص ء امت بع ملنظمة األمم املتحدة ملرتبية 2018آذار/م رس  9ق  8

يف امليدان االرتصأأأأأأأأأ  ي قام لم قامثق فة قمديوية ام لم قامتكنوموجي  قاالبتك ر امت ب ة ملنظمة امت  قن قامتنمية 
 (  E/CN.3/2018/29عم ا حص ءات املت لقة ب م لم قامتكنوموجي  قاالبتك ر )

آذار/م رس، إح طت املجنة علم  ب متقويو املشأأأأأأأرتك مل هد  9قيف اجللسأأأأأأأة امسأأأأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 20
ة األمم املتحدة ملرتبية قام لم قامثق فة قمديوية ام لم قامتكنوموجي  قاالبتك ر امت ب ة ا حصأأأأأأأأأأأأأأأ ء امت بع ملنظم

ملنظمة امت  قن قامتنمية يف امليدان االرتصأأأأأأأأأأأأأأ  ي عم ا حصأأأأأأأأأأأأأأ ءات املت لقة ب م لم قامتكنوموجي  قاالبتك ر 
(E/CN.3/2018/2949/121و امفصل األقل، امفوع ب ء، املقوَّر ( )انظ  ) 
 

 إحصاءات القلاع غير الرسمي -ياء  
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  

)ي( مم جدقل إعم هل  يف جلستيه  امس  سة قامس ب ة، امل قو تني يف  4نظوت املجنة يف امبند  - 21
  قك ن م وقرأأأأأأ  عليه  تقويو فويمل  هلي امل ا بإحصأأأأأأ ءات امقط ع غري امومسي 2018آذار/م رس  9ق  8
(E/CN.3/2018/30 ) 

آذار/م رس، إح طت املجنة علم  بتقويو فويمل  هلي امل ا  9قيف اجللسأأأأأأأأة امسأأأأأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 22
 (  49/121( )انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقوَّر E/CN.3/2018/30امقط ع غري امومسي )بإحص ءات 

 
 إحصاءات ال يئة -ساف  

 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  
)ك( مم جدقل إعم هل  يف جلستيه  امس  سة قامس ب ة، امل قو تني يف  4يف امبند  نظوت املجنة - 23
  قكأأأأ ن م وقرأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  عليهأأأأ  تقويو األمني ام أأأأ د عم ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ءات امبيئيأأأأة 2018آذار/مأأأأ رس  9ق  8
(E/CN.3/2018/31 ) 
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https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/29
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/29
https://undocs.org/ar/A/RES/49/121
https://undocs.org/ar/A/RES/49/121
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/30
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/30
https://undocs.org/ar/A/RES/49/121
https://undocs.org/ar/A/RES/49/121
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/31
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آذار/م رس، إح طت املجنة علم  بتقويو األمني ام  د عم  9و ة يف قيف اجللسأأأأأأأأة امسأأأأأأأأ ب ة، امل ق - 24
 (  49/121( )انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقوَّر E/CN.3/2018/31ا حص ءات امبيئية )

 
 تنسيق ال رامج اإلحصائية  - الم 

 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  
)ل( مم جدقل إعم هل  يف جلستيه  امس  سة قامس ب ة، امل قو تني يف  4نظوت املجنة يف امبند  - 25
  قك ن م وقرأأأأأأأأأ  عليه  تقويو األمني ام  د عم إعم ل جلنة تنسأأأأأأأأأيمل األنشأأأأأأأأأطة 2018آذار/م رس  9ق  8

 ( E/CN.3/2018/32ا حص اية )
آذار/م رس، إح طت املجنة علم  بتقويو فويمل األمني ام  د  9قيف اجللسأأأأأأة امسأأأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 26

( )انظو امفصأأأل األقل، امفوع ب ء، املقوَّر E/CN.3/2018/32عم إعم ل جلنة تنسأأأيمل األنشأأأطة ا حصأأأ اية )
49/121  ) 
 

 تكامل المعلومات اإلحصائية والجغراهية المكانية -ميم  
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  

قامسأأ ب ة، امل قو تني يف )د( مم جدقل إعم هل  يف جلسأأتيه  امسأأ  سأأة  4نظوت املجنة يف امبند  - 27
  قك ن م وقرأأأأأأ  عليه  تقويو فويمل اخلرباء امل ا بتك مل امل لوم ت ا حصأأأأأأ اية 2018آذار/م رس  9ق  8

 ( E/CN.3/2018/33قاجلغوافية املك نية )
، إح طت املجنة علم  بتقويو فويمل اخلرباء امل ا آذار/م رس 9قيف اجللسأأأأأة امسأأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 28

( )انظو امفصأأأأأأأأأأأأأأأل األقل، امفوع ب ء، املقوَّر E/CN.3/2018/33بتك مل امل لوم ت ا حصأأأأأأأأأأأأأأأ اية قاملك نية )
49/121  ) 
 

 إحصاءات الحوسمة والسالم واألمن -نون  
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  

)ن( مم جدقل إعم هل  يف جلستيه  امس  سة قامس ب ة، امل قو تني يف  4نظوت املجنة يف امبند  - 29
  قكأأأأ ن م وقرأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  عليهأأأأ  تقويو فويمل بوايأأأأ  امل ا بأأأأإحصأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ءات احلوكمأأأة 2018آذار/مأأأأ رس  9ق  8
(E/CN.3/2018/34  ) 

آذار/م رس، إح طت املجنة علم  بتقويو فويمل بواي  امل ا  9قيف اجللسأأأأأأأأأأة امسأأأأأأأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 30
 (  49/121وع ب ء، املقوَّر ( )انظو امفصل األقل، امفE/CN.3/2018/34بإحص ءات احلوكمة )

 
 والمجلس االقتصادي واالجتماعي المتعلقة بالسياساتمتابعة مقررات الجمعية العامة  -سين  

 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  
امس  سة قامس ب ة، امل قو تني يف )س( مم جدقل إعم هل  يف جلستيه   4نظوت املجنة يف امبند  - 31
  قك ن م وقرأأأأأأأأأأأأأأأأ  عليه  م كوة مم األمني ام  د عم مقورات اجلم ية ام  مة 2018آذار/م رس  9ق  8

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/31
https://undocs.org/ar/A/RES/49/121
https://undocs.org/ar/A/RES/49/121
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/32
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/32
https://undocs.org/ar/A/RES/49/121
https://undocs.org/ar/A/RES/49/121
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/33
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/33
https://undocs.org/ar/A/RES/49/121
https://undocs.org/ar/A/RES/49/121
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/34
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/34
https://undocs.org/ar/A/RES/49/121
https://undocs.org/ar/A/RES/49/121
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املجنأأة ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأ ايأأة قاجمللس االرتصأأأأأأأأأأأأأأأأ  ي قاالجتمأأ عي املت لقأأة بأأ مسأأأأأأأأأأأأأأأيأأ سأأأأأأأأأأأأأأأأ ت قاملتصأأأأأأأأأأأأأأألأأة ب مأأل 
(E/CN.3/2018/35  ) 

آذار/م رس، إح طت املجنة علم  مب كوة األمني ام  د عم  9قيف اجللسأأأأأأأة امسأأأأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 32
املجنة مقورات اجلم ية ام  مة قاجمللس االرتصأأأأأأأأأأ  ي قاالجتم عي املت لقة ب مسأأأأأأأأأأي سأأأأأأأأأأ ت قاملتصأأأأأأأأأألة ب مل 

 (  49/121( )انظو امفصل األقل، امفوع ب ء، املقوَّر E/CN.3/2018/35ا حص اية )
  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/35
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/35
https://undocs.org/ar/A/RES/49/121
https://undocs.org/ar/A/RES/49/121
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 الفصل الرابع
 المسائل ال رنامجية )شع ة اإلحصاءات(  

 
 آذار/ 9مم جأأدقل إعمأأ هلأأ  يف جلسأأأأأأأأأأأأأأأتهأأ  امسأأأأأأأأأأأأأأأأ ب أأة، امل قو ة يف  5نظوت املجنأأة يف امبنأأد  - 1

، قيف   ا امسأأأأأأي ق، اسأأأأأأتم ت رىل تقويو شأأأأأأفوي ردمه مديو شأأأأأأ بة ا حصأأأأأأ ءات يف ر ارة 2018 م رس
 امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية بشرن األنشطة قاخلطط قاألقموي ت احل مية ملش بة 

 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  

علم ً ب متقويو امشأأأأأأأأفوي ام ي  آذار/م رس، إح طت املجنة 9يف اجللسأأأأأأأأة امسأأأأأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 2
ردمه مديو شأأأأأ بة ا حصأأأأأ ءات بشأأأأأرن األنشأأأأأطة قاخلطط قاألقموي ت احل مية ملشأأأأأ بة  قطلبت املجنة مم 

)انظو امفصأأأأل األقل، امفوع ب ء،  2020املكتب إن يسأأأأت وض مم امن حية امفنية املقرتح ت امربن جمية م  د 
 (  49/120املقور 

  

https://undocs.org/ar/A/RES/49/120
https://undocs.org/ar/A/RES/49/120


E/2018/24 

E/CN.3/2018/37 
 

 

47/50 18-04748 

 

 الفصل الخامس
 جدول األعمال المدقف للدورة الخمسين للجنة ومواعيد انعقادها  

 
مم جأأأأأأدقل إعمأأأأأأ هلأأأأأأ  يف جلسأأأأأأأأأأأأأأأتهأأأأأأ  امسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ب أأأأأأة، امل قو ة يف  6نظوت املجنأأأأأأة يف امبنأأأأأأد  - 1
ة   قكأأ ن م وقرأأأأأأأأأأأأأأأأ  عليهأأ  امو أأ امل امتأأ ميأأة اميت رأأدمهأأ  ممثأأل ملكتأأب مأأديو شأأأأأأأأأأأأأأأ بأأ2018 آذار/مأأ رس 9

 ا حص ءات امت ب ة   ارة امشؤقن االرتص  ية قاالجتم عية:
م كوة مم األم نة ام  مة عم مشأأأأأأأأوقع جدقل األعم ل املؤرت ملدقرة اخلمسأأأأأأأأني ملجنة  )إ( 
 ؛(E/CN.3/2018/L.2قق  اقه  )
بون مج ام مل املت دِّ  امسأأأنوات ملجنة ا حصأأأ اية  م كوة مم األم نة ام  مة عم مشأأأوقع )ب( 
 ( E/CN.3/2018/36) 2022-2018ملفرتة 

 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  

آذار/م رس، إروَّت املجنة مشأأأأأأأوقع جدقل األعم ل املؤرت  9يف اجللسأأأأأأأة امسأأأأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 2
قبصأأيغته املنقحة شأأفوي ً، قعهدت رىل  E/CN.3/2018/L.2قرهت  اخلمسأأني، على امنحو اموار  يف امو يقة مد

املكتب مبهمة تبسأأأأأأيطه ققرأأأأأأ ه يف صأأأأأأيغته امنه اية  قروَّرت املجنة إيضأأأأأأ  إن توصأأأأأأي اجمللس االرتصأأأأأأ  ي 
 ة على جدقل األعم ل املؤرت )انظو امفصل األقل، امفوع إمو(  قاالجتم عي ب ملوافق

قيف اجللسأأأأأة نفسأأأأأه ، روَّرت املجنة إن توصأأأأأي اجمللس االرتصأأأأأ  ي قاالجتم عي برن تُ قد  قرهت   - 3
 )انظو امفصل األقل، امفوع إمو(   2019آذار/م رس  8رىل  5اخلمسون يف امفرتة مم 

املجنة على مشأأأأأأوقع بون مج عمله  املت دِّ  امسأأأأأأنوات ملفرتة قيف اجللسأأأأأأة نفسأأأأأأه  إيضأأأأأأ ، قافقت  - 4
 ( E/CN.3/2018/36بصيغته املنقحة شفوي  ) 2018-2022

  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/L.2
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/36
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/L.2
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/36
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 الفصل السادس
 تقرير اللجنة عن أعمال دورت ا التاسعة واألربعين  

 
 آذار/ 9إعمأأ هلأأ  يف جلسأأأأأأأأأأأأأأأتهأأ  امسأأأأأأأأأأأأأأأأ ب أأة، امل قو ة يف  مم جأأدقل 7نظوت املجنأأة يف امبنأأد  - 1

  2018 م رس
آذار/م رس، ردد املقور مشأأأأأأأأأوقع تقويو املجنة عم إعم ل  9قيف اجللسأأأأأأأأأة امسأأأأأأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 2

رأأأة غري رمسيأأأة تتضأأأأأأأأأأأأأأأمم مشأأأأأأأأأأأأأأأأأ ريع ، رىل جأأأ نأأأب قر (E/CN.3/2018/L.3 قرهتأأأ  امتأأأ سأأأأأأأأأأأأأأأ أأأة قاألرب ني )
 امدقرة  مقورات

 ،قامي ب ن ،قيف اجللسة نفسه ، إ ىل ببي ن ت بشرن نص مش ريع املقورات ممثلو كل مم املكسيك - 3
 ،قاململكأة املتحأدة مربيطأ نيأ  ام ظمى قإيومنأدا امشأأأأأأأأأأأأأأأمأ مية ،قامأداىوك ،قكنأدا ،قامواليأ ت املتحأدة األمويكيأة

 ،قرقاندا ،قإقغندا ،قغ ن  ،قك مك املواربون عم سأأأأأأأأأورين د ،قجنوب إفويقي  ،قكوب  ،قمجهورية كوري  ،ق ومندا
قاألرجنتني،  ،قتونس ،قإسأأأأأرتامي  )إيضأأأأأ  ب سأأأأأم سأأأأأورين د قفنلندا قاألرجنتني( ،قفنلندا ،قامسأأأأأويد ،قج م يك 
 ،قرسأأأواايل ،ية امسأأأ و يةقاململكة ام وب ،قبنغال يش ،قمجهورية تنزاني  املتحدة ،قاجلزااو ،قنيوايلندا ،قامنوقيج
 قمنغومي    ،قإنغوال ،قمي ى ر

قيف اجللسة نفسه  إيض ، إ ىل ببي نني إيض  بشرن نص مش ريع املقوَّرات املوارب عم إم نة مج عة  - 4
 احمليط اهل    قممثل املجنة االرتص  ية قاالجتم عية ،سي  قاحمليط اهل    

 ن مديو ش بة ا حص ءات امت ب ة   ارة امشؤقن االرتص  ية ، إ ىل ببيإيض قيف اجللسة امس ب ة  - 5
 قاالجتم عية 

 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة  

آذار/م رس، اعتمدت املجنة مشأأأأوقع امتقويو املت لمل برعم ل  9يف اجللسأأأأة امسأأأأ ب ة، امل قو ة يف  - 6
، بصأأأيغته  املنقحة شأأأفوي ، قعهدت رىل  قرهت  امت سأأأ ة قاألرب ني، مب  يف ذمك مشأأأ ريع املقوَّرات اموار ة فيه

 املقوِّر مبهمة تبسيطه ققرع صيغته امنه اية 
  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/L.3
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 الفصل السابع
 تنظيم الدورة  

 
 اهتتاح الدورة ومدت ا  -ألف  

رىل  6عقدت املجنة ا حصأأأأأأأأأأ اية  قرهت  امت سأأأأأأأأأأ ة قاألرب ني يف مقو األمم املتحدة يف امفرتة مم  - 1
 املجنة سبع جلس ت   قعقدت 2018آذار/م رس  9
 

 الحضور -باء  
  قحضو   إيض  مواربون عم  قل (44) قمة مم امدقل األعض ء يف املجنة 23حضو امدقرة ممثلو  - 2

إخوى إعضأأأأأأأ ء يف األمم املتحدة قعم  قل غري إعضأأأأأأأ ء، قممثلون عم مؤسأأأأأأأسأأأأأأأ ت منظومة األمم املتحدة 
ية قمنظم ت إخوى  قتو  ر امة ب ملشأأأأأأأأأأأأأأ ركني قمواربون عم منظم ت حكومية  قمية قمنظم ت غري حكوم

  E/CN.3/2018/INF/1يف امو يقة 
 

 انتخاب أعضاء المكت  -جيم  
آذار/مأأ رس، إعضأأأأأأأأأأأأأأأأ ء املكتأأب امتأأ ميأأة  6انتخبأأت املجنأأة، يف جلسأأأأأأأأأأأأأأأتهأأ  األقىل، امل قو ة يف  - 3

 ب متزكية: إمس   م
 وايس:ام

 ااك ري موانغي تشيغي )كيني ( 
 نواب اموايس:

 م س تو إيدا )امي ب ن( 
 تو قريل إندري )رقم ني ( 
 خوميو إمفونسو س نت ايال ك ستيل )املكسيك( 
 املقور:

 سيمون إقمويتش )سويسوا( -جورج  
 

 جدول األعمال وتنظيم العمل -دال  

آذار/م رس، جدقل إعم هل  املؤرت، بصأأأأأأأأأيغته  6إروت املجنة، يف جلسأأأأأأأأأته  األقىل، امل قو ة يف  - 4
  E/CN.3/2018/1اموار ة يف امو يقة 

قيف اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأأأأأأهأأأأأأأ ، إروت املجنأأأأأأأة بونأأأأأأأ مج ام مأأأأأأأل قاجلأأأأأأأدقل امزما املؤرتني ملأأأأأأأدقرة  - 5
(E/CN.3/2018/L.1 ) 

__________ 

إربع سنوات تبدإ يف عضوية مدهت  انتخ ب عضو قاحد مم امدقل األفويقية مفرتة ررج ء رور اجمللس االرتص  ي قاالجتم عي  (44) 
  2018ك نون امث ين/ين يو   1

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/INF/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/L.1
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قيف اجللسة نفسه  إيض ً،  عت املجنة املنظم ت احلكومية امدقمية امت مية ملمش ركة بصفة موارب  - 6
يف  قرهت  امت سأأأأ ة قاألرب ني: امل هد ام ويب ملتدريب قامبحث يف جم ل ا حصأأأأ ءات؛ قمصأأأأوع امتسأأأأوي ت 

ة؛ قاجلم عة االرتصأأأ  ية قامنقدية موسأأأط إفويقي ؛ قامسأأأوق املشأأأرتكة مشأأأوق إفويقي  قاجلنوب األفويقي؛ امدقمي
قموكز امتدريب ا حصأأأأأأأأأأأ اي مشأأأأأأأأأأأوق إفويقي ؛ قاملجنة االرتصأأأأأأأأأأأ  ية ملمنطقة األقرقبية ا،سأأأأأأأأأأأيوية؛ قاموابطة 

 حواء امكربى األقرقبية ملتج رة احلوة؛ قاملوصد االرتص  ي قا حص اي ألفويقي  جنوب امص
 

 الوثائق -هاء  
ميكم االطالع على ر امة امو  امل امل وقرأأأأة على املجنة يف  قرهت  امت سأأأأ ة قاألرب ني على اموابط  - 7

  /https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documentsامت يل: 
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