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 الشروح  
 انتخاب أعضاء المكتب  - 1 

الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس االقتصــادي واالجتماعي وللممارســات من النظام  15وفقا للمادة 
السـابقة  تنتخب اللجنة اإلحصـائية من بني ليلي أعضـائها  يف مسـتهل اجللسـة األود من دورهتا العادية  

 مكتبا مؤلفا من رئيس وثالثة نواب للرئيس ومقرر.
غرايف العادل  حيث يُنتخب يف املكتب عضـــو واحد ويُنتخب أعضـــاء املكتب علس أســـاس مبدأ التوزي  اجل

عن كل منطقة ليلة يف اللجنة. وتســـــــــتمر والية أعضـــــــــاء املكتب ســـــــــنتني إن أمكن. ويتم ذل  عن طريق 
انتخاب أعضــــــــــاء املكتب لفرتة ســــــــــنة واحدة    يعاد انتخاب األعضــــــــــاء ال ين يظلون ليلني لبلدا م يف 

 اللجنة خالل الدورة التالية.
 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - 2 
اقرتحت اللجنة بنود جدول األعمال املؤقت والوثائق املتعلقة هبا يف دورهتا التاســـــــــــــــعة واألربعني )نيويورك  

. وأقر املكتــــب بعــــدئــــ  بع  2018/227(  واعتمــــدهــــا اجمللس يف مقرر  2018آذار/مــــارس  6-9
العمـل واجلـدول الينما املؤقتـان املقرتحـان للـدورة. واللجنة  التغيريات. ويعرض علس اللجنـة أيضــــــــــــــــا برنـامج

 مدعوة إد إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل واجلدول الينما املؤقتني لدورهتا اخلمسني.
 

 الوثائق   
 (E/CN.3/2019/1جدول األعمال املؤقت والشروح )

 (E/CN.3/2019/L.1ن األمانة العامة عن برنامج عمل الدورة وجدوهلا الينما املؤقتني )م كرة م
 

 بنود للمناقشة واتخاذ القرار - 3 
 2030البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام  )أ( 

سيعرض علس اللجنة تقرير فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعا مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة عن 
العمل اجلاري لتنفي  إطار املؤشـــــــــــرات العاملية ألهداف وغايات التنمية املســـــــــــتدامة الواردة يف خطة التنمية 

عمال مبقرر  2018ضــطل  هبا يف عام . ويف ه ا التقرير  يصــا الفريق األنشــطة امل2030املســتدامة لعام 
  مبا يف ذل  ما يلي: )أ( املســــــتجدات املتعلقة بالتصــــــنيا حســــــب املســــــتويات وو ـــــ  49/101اللجنة 

لبيانات مؤشــرات املســتوى اليالث بشــكل منهجي؛ )ب( معايري تنفي  املبادئ التوجيهية املتعلقة بتدفقات ا
واإلبالغ عن البيانات العاملية ألغراض أهداف التنمية املســـــــــتدامة وأفضـــــــــل املمارســـــــــات؛ )ج( املؤشـــــــــرات 
البديلة اليت ُُيتمل أن تســــتخدم للرصــــد املباشــــر؛ )د( األنشــــطة املضــــطل  هبا  ــــمن مســــار العمل املتعلق 

ابط بني املؤشـــــــــــــرات  وتبادل البيانات بتصـــــــــــــنيا البيانات ومن قبل األفرقة العاملة اليالثة املعنية ب وج  الرت 
اإلحصــــــــائية والوصــــــــفية  واملعلومات اجلغرافية املكانية؛ )ب( التحســــــــينات الســــــــنوية للمؤشــــــــرات وختطيط 

؛ وسـتعرض علس اللجنة أيضـا وثائق املعلومات األسـاسـية املتعلقة ب فضل 2020االسـتعراض الشـامل لعام 
ن البيانات العاملية ألغراض أهداف التنمية املســتدامة  اليت املمارســات بشــ ن تدفقات البيانات واإلبالغ ع

يتشارك يف إعدادها الفريق املشرتك بني الوكاالت وفريق اخلرباء وجلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية؛ وتصنيا 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/1
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/L.1
https://undocs.org/AR/A/RES/49/101
https://undocs.org/AR/A/RES/49/101
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ض مؤشرات أهداف التنمية املستدامة؛ وأوج  الرتابط  من إطار املؤشرات العاملية ألهداف االبيانات ألغر 
 ية املستدامة. التنم

وتشــــــــمل النقاط اليت يتعني علس اللجنة البت فيها اعتماد ما يلي: )أ( معايري تنفي  املبادئ التوجيهية بشــــــــ ن 
تدفقات البيانات واإلبالغ عن البيانات العاملية ألغراض حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة؛ )ب( التحســـينات 

 شرات العاملية؛ )ج( برنامج عمل الفريق للسنة التالية.السنوية لبع  املؤشرات املندرجة يف إطار املؤ 
وســـــيعرض علس اللجنة أيضـــــا تقرير األمني العام عن األعمال اليت تضـــــطل  هبا شـــــعبة اإلحصـــــاءات التابعة 
إلدارة الشـــــــــؤون االقتصـــــــــادية واالجتماعية يف األمانة العامة  بالتعاون م  غريها من كيانات منظومة األمم 

. ويصـا األمني العام يف التقرير إعداد التقرير السـنوي 2030طة التنمية املسـتدامة لعام املتحدة  دعما خل
(  اســـــــــــتنادا إد البيانات والتحليالت املتصـــــــــــلة E/2018/64لألمني العام عن أهداف التنمية املســـــــــــتدامة )

ئية لأللفية  وفقا للتكليا الصـــــــــــــــادر عن اجلمعية العامة )انظر القرار باملؤشـــــــــــــــرات العاملية لألهداف اإل ا
(. ويرد أيضــا وصــا للعمل املضــطل  ب  الســتكمال قاعدة البيانات املتعلقة باملؤشــرات 83  الفقرة 70/1

لدعم البلدان يف تنفي  املؤشــــــرات علس الصــــــعيد العاملية  مبا يف ذل  إطالق واجهة جديدة للمســــــتخد م  و 
الوطا. وباإل ـــــــــافة إد ذل   يقدم األمني العام معلومات مســـــــــتكملة عن التقدم احملرز يف العمل املتعلق 
باملبادئ واملبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ الوطا ومنصــــــات النشــــــر  ترد يف وثيقة معلومات أســــــاســــــية؛ 

م احتادي ملراكين البيانات الوطنية والعاملية؛ وعمل الشــــــــبكة العاملية ملؤســــــــســــــــات والعمل املتعلق بو ــــــــ  نظا
للتدريب اإلحصائي. وتبني وثيقة معلومات أساسية نواتج الشبكة بالتفصيل. واللجنة مدعوة إد أن حتيط 

قرتح علما بالعمل ال ي تقوم ب  شـــــعبة اإلحصـــــاءات بالتعاون م  منظومة األمم املتحدة وبرنامج عملها امل
 وأن تعّلق علس التقدم احملرز يف العمل.

وســـــــــُيعرض علس اللجنة أيضـــــــــا تقرير الفريق الرفي  املســـــــــتوى للشـــــــــراكة والتنســـــــــيق وبناء القدرات يف جمال 
  ال ي يتضـــمن موجينا لألنشـــطة اليت ا ـــطل  هبا 2030اإلحصـــاءات لرصـــد خطة التنمية املســـتدامة لعام 

يف ذل  ما يلي: )أ( إعداد وثيقة عن تنفي  خطة عمل كيب تاون العاملية مؤخرا الفريق الرفي  املستوى  مبا 
لبيانات التنمية املســـــتدامة؛ )ب( املشـــــاورات اليت جرت بشـــــ ن إنشـــــاء آلية اويل لدعم تنفي  خطة العمل 
وإطالق إعالن ديب؛ )ج( تنظيم املنتــــدى العــــاملي اليــــام لبيــــانــــات األمم املتحــــدة  الــــ ي عقــــد يف ديب  

؛ )د( إعداد وثيقة بش ن 2018تشرين األول/أكتوبر  24إد  22ات العربية املتحدة  يف الفرتة من اإلمار 
 زيادة كفاءة التنسيق النظام اإلحصائي لألمم املتحدة. وسرتكين املناقشات علس كل مو وع علس حدة. 

لعاملية  وزيادة وســـــُتعرض علس اللجنة أيضـــــا وثيقتا معلومات أســـــاســـــية  بشـــــ ن تنفي  خطة عمل كيب تاون ا
 وما بعد ذل .  2030فعالية وكفاءة النظام اإلحصائي لألمم املتحدة يف عصر خطة التنمية املستدامة لعام 

وتشمل النقاط اليت يتعني علس اللجنة البت فيها ما يلي: )أ( اعتماد إعالن ديب؛ )ب( استعراض واعتماد 
التوصيات الداعية إد زيادة كفاءة التنسيق النظام اإلحصائي لألمم املتحدة؛ )د( استعراض واعتماد خطة 

 . 2019العمل املقرتحة للفريق الرفي  املستوى لعام 
 

 الوثائق  
من األمني العام ُييل هبا تقرير فريق اخلرباء املشـــــــــرتك بني الوكاالت املعا مبؤشـــــــــرات أهداف التنمية  م كرة

 (E/CN.3/2019/2املستدامة )

https://undocs.org/AR/E/2018/64
https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/2
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املســـــــــــــــتــدامــة تقرير األمني العــام عن العمــل املتعلق بــاســـــــــــــــتعراض التقــدم احملرز  و حتقيق أهــداف التنميــة 
(E/CN.3/2019/3) 

م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير الفريق الرفي  املســـــــــتوى للشـــــــــراكة والتنســـــــــيق وبناء القدرات يف جمال 
 (E/CN.3/2019/4) 2030اإلحصاءات لرصد خطة التنمية املستدامة لعام 

 
 المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية )ب( 

ســــيعرض علس اللجنة تقرير فريق أصــــدقاء الرئيس عن تنفي  املبادئ األســــاســــية لإلحصــــاءات الرمسية وعن 
ادئ البيانات املفتوحة. ويعرض التقرير نتائج العمل ال ي ا ـــــــــــــــطل  ب  فريق أصـــــــــــــــدقاء الرئيس املعا باملب

األســــاســــية  وهي االســــتقصــــاء العاملي بشــــ ن التقييم ال ال ال ي اري  البلدان لتنفي  املبادئ األســــاســــية؛ 
وإعداد وثيقة تكّمل املبادئ التوجيهية القائمة املتعلقة بتنفي  املبادئ األســـــــــــــــاســـــــــــــــية  مبا يف ذل  حتليل 

ســتخدام مصــادر البيانات غري التقليدية. للمســائل املتصــلة بعدم االمتيال؛ وتطبيق املبادئ األســاســية عند ا
 وسيعرض علس اللجنة أيضا وثيقة معلومات أساسية تقدم النتائج الكاملة لالستقصاء.

واللجنة مدعوة إد القيام مبا يلي: )أ( مناقشــــة نتائج االســــتقصــــاء بشــــ ن التقييم ال ال ال ي اري  البلدان 
د الوثيقة املتعلقة بتنفي  املبادئ األساسية؛ )ج( استعراض لتنفي  املبادئ األساسية؛ )ب( استعراض واعتما

واعتماد املقرتح املتعلق باعتبار عمل فريق أصــــــــــدقاء الرئيس قد اخُتتم للجولة احلالية من االســــــــــتعرا ــــــــــات 
 .2024واستئناف  يف الوقت املناسب يف  وء التقييم املقبل ال ي سيجري يف عام 

 
 الوثائق  

ُييل هبا تقرير فريق أصــــــدقاء الرئيس عن تطبيق املبادئ األســــــاســــــية لإلحصــــــاءات  م كرة من األمني العام
 (E/CN.3/2019/5الرمسية وعن البيانات املفتوحة )

 
 البيانات المفتوحة )ج( 

ســـــــاســـــــية لإلحصـــــــاءات الرمسية وعن ســـــــُيعرض علس اللجنة تقرير فريق أصـــــــدقاء الرئيس عن تنفي  املبادئ األ
البيانات املفتوحة. ويعرض التقرير نتائج العمل ال ي ا ــــــــــــــطل  ب  فريق أصــــــــــــــدقاء الرئيس بشــــــــــــــ ن البيانات 
املفتوحة  أي إعداد وثيقة عن تنفي  البيانات املفتوحة  مبا يف ذل  قابلية التشــــــــــــــغيل البيا ألدوات البيانات  

توحة  وحجب هوية البيانات ألغراض اإلحصاءات الرمسية وجوانب أخرى. واملمارسات املتصلة بالبيانات املف
وســــــيتضــــــمن التقرير أيضــــــا ربط مبادئ البيانات املفتوحة املبادئ باملبادئ األســــــاســــــية لإلحصــــــاءات الرمسية. 
وســيعرض علس اللجنة أيضــا وثيقة معلومات أســاســية بشــ ن قابلية التشــغيل البيا للبيانات والبيانات املفتوحة 

 “.قابلية التشغيل البيا للبيانات: دليل املمارسني جلم  البيانات يف القطاع اإل ائي”بعنوان 
واللجنـــــة مـــــدعوة إد مـــــا يلي: )أ( اســـــــــــــــتعراض واعتمـــــاد الوثيقـــــة املتعلقـــــة بتنفيـــــ  البيـــــانـــــات املفتوحـــــة؛ 

البيانات املفتوحة؛ عن آرائها بشــــــــــــــــ ن الوثيقة املتعلقة بقابلية التشـــــــــــــــغيل البيا للبيانات و  اإلعراب )ب(
اســتعراض واعتماد املقرتح املتعلق بالنظر يف إنشــاء فريق عامل ملواصــلة العمل بشــ ن البيانات املفتوحة  )ج(

 وعرض عمل  يف الدورة احلادية واخلمسني للجنة.
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 الوثائق  
إلحصـــــــاءات م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير فريق أصـــــــدقاء الرئيس عن تنفي  املبادئ األســـــــاســـــــية ل

 (E/CN.3/2019/5الرمسية وعن البيانات املفتوحة )
 

 األطر الوطنية لضمان الجودة )د( 
ســيعرض علس اللجنة تقرير فريق اخلرباء املعا باألطر الوطنية لضــمان اجلودة. ويعرض التقرير مشــروع دليل 

اجلودة يف جمال اإلحصـاءات الرمسية  ال ي يتضـمن توصـيات بشـ ن  ـمان اجلودة   األطر الوطنية لضـمان
وإطارا وطنيا حمّدثا لضــــــمان اجلودة  وتوجيها عمليا لتنفي   ومواد مرجعية بشــــــ ن  ــــــمان اجلودة يف النظام 
 اإلحصـائي العاملي. ومشـروع الدليل متاح يف شـكل وثيقة معلومات أسـاسـية. وباإل ـافة إد ذل   يعرض
التقرير نتائج دراســة اســتقصــائية عن تنفي  اإلطار الوطا لضــمان اجلودة يف البلدان ويتضــمن مقرتحا لدعم 

وبرنامج العمل املقرتح لفريق اخلرباء  2023-2019البلدان يف تنفي  إطار وطا لضـــــــــــــــمان اجلودة للفرتة 
ة معلومات أســـاســـية. وتشـــمل النقاط للســـنتني التاليتني. وترد كامل النتائج املنبيقة عن االســـتقصـــاء يف وثيق

اليت يتعني علس اللجنة البت فيها ما يلي: )أ( اســـــــــتعراض وإقرار الدليل اجلديد؛ )ب( اســـــــــتعراض واعتماد 
برنامج العمل املقرتح لفريق اخلرباء؛ )ج( اســـــــــــــــتعراض واعتماد اخلطة املقرتحة لدعم البلدان يف تنفي  إطار 

 وطا لضمان اجلودة.
 

 الوثائق  
 (E/CN.3/2019/6رة من األمني العام ُييل هبا تقرير فريق اخلرباء املعا باألطر الوطنية لضمان اجلودة )م ك
 

 تطوير اإلحصاءات اإلقليمية )ه( 
بش ن تطوير اإلحصاءات سيعرض علس اللجنة تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 

يف آســـــــــــــــيــا واحمليط اهلـادئ. ويرد يف التقرير موجين للتحــديـات اليت تواجههــا البلــدان يف املنطقــة فيمــا يتعلق 
باإلحصــــاءات علس صــــعيد اخلطط الوطنية واإلقليمية والعاملية. وُيســــّلط الضــــوء أيضــــا علس  ســــة جماالت 

حصــــائية  وهي: إشــــراك املســــتخدمني واالســــتيمار يف عمل ذات أولوية للبلدان من أجل تعينيين القدرات اإل
اإلحصـــاءات؛ و ـــمان اجلودة وبث اليقة يف اإلحصـــاءات؛ واإلحصـــاءات املتكاملة من أجل إجراء حتليل 

 متكامل؛ وحتديث طرق أداء العمل اإلحصائي؛ وتطوير جمموعات املهارات املطلوبة.
سـتقبلي للتعاون يف منطقة آسـيا واحمليط اهلادئ بشـ ن ويتضـمن التقرير أفكارا بشـ ن االاا  االسـرتاتيجي امل

اإلحصــــــــاءات يف عدة جماالت منها تنمية املهارات من خالل الشــــــــراكات يف جمال التدريب  وب ل جهود 
الدعوة املشــــــــــــرتكة من أجل تعينيين النظم اإلحصــــــــــــائية  وزيادة الرتكيين علس الشــــــــــــراكات بني القطاعني العام 

 واخلاص واالبتكار.
مدعوة إد التفكري يف املسائل املطروحة يف التقرير وتقدمي املشورة بش ن التعاون املستقبلي يف جمال واللجنة 

 تطوير قدرات النظم اإلحصائية الوطنية يف آسيا واحمليط اهلادئ. 
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 الوثائق  
ن التنمية م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير اللجنة االقتصـــــــــــادية واالجتماعية آلســـــــــــيا واحمليط اهلادئ ع

 (E/CN.3/2019/7اإلحصائية يف آسيا واحمليط اهلادئ )
 

 الحسابات القومية )و( 
سيعرض علس اللجنة تقرير الفريق العامل املشرتك بني األمانات املعا باحلسابات القومية. ويف ه ا التقرير  
ُيدد الفريق العامل التقدم احملرز يف معاجلة املســـــــــــــــائل املفاهيمية اهلامة  اليت قد يتجاوز بعضـــــــــــــــها نظام 

ه ا الصـــــــدد. ويقدم الفريق العامل    ودعم  للدول األعضـــــــاء املت خرة يف2008احلســـــــابات القومية لعام 
أيضـــــــا معلومات عن املســـــــائل الناشـــــــئة عن تنفي  نظام احلســـــــابات القومية  وخاصـــــــة  نتائج اجتماع فريق 
اخلرباء االســــتشــــاري املعا باحلســــابات القومية  وعن التقدم احملرز بشــــ ن برنامج البحوث املتعلقة باملســــائل 

  وآخر ما اســــــــتجد بشــــــــ ن و ــــــــ  الصــــــــيغة النهائية 2008لعام  العملية لتنفي  نظام احلســــــــابات القومية
. ويتضـــــــمن التقرير أيضـــــــا برنامج عمل 2008للمنشـــــــورات الداعمة لتنفي  نظام احلســـــــابات القومية لعام 

الفريق العامل واللجان اإلقليمية  وآخر املســـــــــــتجدات املتعلقة بنطاق تنفي  نظام احلســـــــــــابات القومية علس 
ن توقيت   وك ل  آخر املســـــتجدات املتعلقة بالتنســـــيق الدو  ألنشـــــطة    الصـــــعيد القطري ومدى حســـــ

البيــانــات وتبــادل البيــانــات علس الصـــــــــــــــعيــدين اإلقليمي والعــاملي. واللجنــة مــدعوة إد إبــداء آرائهــا وتقــدمي 
 توجيهاهتا بش ن عناصر برنامج عمل الفريق العامل. 

 
 الوثائق  

الفريق العامل املشـــــــــــــــرتك بني األمانات املعا باحلســـــــــــــــابات القومية  م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير
(E/CN.3/2019/8 ) 
 

 اإلحصاءات المالية )ز( 
سيعرض علس اللجنة تقرير صندوق النقد الدو  بش ن استعراض فرقة العمل املشرتكة بني الوكاالت املعنية 

ات املالية وهياكلها الفرعية. ويف ه ا التقرير  يقرتح أن تُنقل مســـــــــــــــؤوليات فرقة العمل املتعلقة بإحصـــــــــــــــاء
باملســــــــائل املفاهيمية واملنهجية املتعلقة بإحصــــــــاءات الديون اخلارجية إد اللجنة املعنية بإحصــــــــاءات ميينان 

بإحصاءات ديون القطاع العام إد املدفوعات التابعة لصندوق النقد الدو   وأن تنقل املسؤوليات املتعلقة 
الفريق العامل املشرتك بني األمانات املعا باحلسابات القومية واللجنة االستشارية املعنية بإحصاءات مالية 

 احلكومة التابعة لصندوق النقد الدو . 
الثة. وعلس واهلدف من املقرتح هو تبسيط الشكل احلا  ال ي يت لا من فرقة العمل وهياكلها الفرعية الي

الرغم من أن القضـــــايا املنهجية ســـــيتم تناوهلا من ق بل اهليئات اليالث امل كورة أعال   فإن املســـــائل املتعلقة 
بإدارة البيانات ســــيناقشــــها فريق عامل  صــــا جديد يســــمس الفريق العامل املشــــرتك بني الوكاالت املعا 

أن يقوم بعمل  إلكرتونيا  مبا يف ذل  عن طريق  بإحصــــــــــاءات الديون. والفريق العامل اجلديد  ال ي يُتوق 
التداول بالفيديو  ســـــــــــــــريكين حصـــــــــــــــرا علس إدارة البيانات وبناء القدرات. ومن املتوق  أن يتم التناوب علس 
رئاســــة اهليئة اجلديدة وســــوف تقدم اهليئة تقريرا كل ســــنتني إد اللجنة املعنية بإحصــــاءات ميينان املدفوعات 

رتك بني األمانات املعا باحلســـــابات القومية واللجنة االســـــتشـــــارية املعنية بإحصـــــاءات والفريق العامل املشـــــ
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مالية احلكومة. ومن املقرتح أيضـــــــــــــا أن يُعّلق عمل فرقة العمل إد أن ييبت ساح اهليكل املبســـــــــــــط اجلديد 
 وترحيل برنامج عمل فرقة العمل.

اهليكل املبســـــــــــــط املقرتح والرتحيل املقرتح لربنامج واللجنة مدعوة إد إبداء رأيها وتقدمي توجيهاهتا بشـــــــــــــ ن 
 العمل املتعلق بإحصاءات املالية.

 
 الوثائق  

م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير صــــــــــــــندوق النقد الدو  عن اســــــــــــــتعراض فرقة العمل املشــــــــــــــرتكة بني 
 (E/CN.3/2019/9الوكاالت املعنية باإلحصاءات املالية وهياكلها الفرعية اليالثة )

 
 التجارية إحصاءات التجارة الدولية واألعمال )ح( 

ســُيعرض علس اللجنة تقرير فريق اخلرباء املعا بإحصــاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصــادية. ويف التقرير  
بشــــــ ن احملاســــــبة لســــــالســــــل القيمة العاملية  يطرح يعرض فريق اخلرباء موجينا للتقدم احملرز  و و ــــــ  كتيب 

مفهوم احلســاب الفرعي لســالســل القيمة العاملية من خالل نظام للحســابات القومية املوســعة وإحصــاءات 
األعمال املتكاملة من منظور النظام اإلحصــــــــــــــائي الوطا. وســــــــــــــيوفر الكتيب  ال ي أُعد بناء علس طلب 

  إطار قياس للتجارة الدولية والعوملة االقتصـــــــــادية. 2015يف عام  اللجنة يف دورهتا الســـــــــادســـــــــة واألربعني
ويتضمن التقرير أيضا مقرتحا إلنشاء فريق رفي  املستوى معا باإلحصاءات االقتصادية وآلية تشاور ذات 
صــــلة حمورها املســــتخدم من خالل منتدى عاملي لألمم املتحدة معا باإلحصــــاءات االقتصــــادية. و ســـب 

اعد اآلليةُ اللجنَة يف إدارة وتنسيق برامج اإلحصاءات االقتصادية العاملية  وستقدم الدعم إد املقرتح  ستس
 اللجنة تلبيًة لطلبات املستخدمني الناشئة. واللجنة مدعوة إد النظر يف النقاط املطروحة للمناقشة.

عمال التجارية  وجلنة وســـيعرض علس اللجنة أيضـــا التقرير املشـــرتك بني فريق فيســـبادن املعا بســـجالت األ
اخلرباء املعنية بإحصاءات األعمال والتجارة  وفرقة العمل املشرتكة بني الوكاالت املعنية بإحصاءات التجارة 
الدولية. ويتضـــــــــــمن التقرير موجينا للتطورات األخرية بشـــــــــــ ن أعمال فريق فيســـــــــــبادن  علس النحو املبني يف 

  وجماالت العمل 2018اتيل  سويسرا  يف أيلول/سبتمرب اجتماع  السادس والعشرين  ال ي عقد يف نوش
املســــــتقبلية للفريق. ووفقا لطلب اللجنة يف دورهتا اليامنة واألربعني  ســــــيتضــــــمن التقرير أيضــــــا برنامج عمل 
جلنة اخلرباء املعنية بإحصــــاءات األعمال والتجارة ومعلومات بشــــ ن واليتها وهيكلها اإلداري  اســــتنادا إد 

. 2018ع  األول ال ي نظمت  شـــــــــــــعبة اإلحصـــــــــــــاءات واملعقود يف مكســـــــــــــيكو يف أيار/مايو نتائج اجتما
ويتضــمن التقرير وصــفا للعمل املضــطل  ب  بشــ ن التصــنيا الدو  للتدابري غري اجلمركية  ال ي أعد  مؤار 

وفرقة العمل األمم املتحدة للتجارة والتنمية  وأقر  فريق اخلرباء املعا بالتصـــــــــــــــنيفات اإلحصـــــــــــــــائية الدولية 
املشــرتكة بني الوكاالت املعنية بإحصــاءات التجارة الدولية. واللجنة مدعوة إد أن حتيط علما بالتقدم احملرز 
يف عمل فريق فيســـــــــــــــبادن؛ وإد أن توافق علس والية اللجنة وهيكلها اإلداري وبرنامج عملها؛ وأن توافق 

اإلحصــــــــائية لألعمال التجارية؛ وأن حتيط علما علس املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشــــــــ ن الســــــــجالت 
 ب نشطة فرقة العمل املشرتكة بني الوكاالت؛ وأن توافق علس التصنيا الدو  للتدابري غري اجلمركية.
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 الوثائق  
م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير فريق اخلرباء املعا بإحصـــــــــاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصـــــــــادية 

(E/CN.3/2019/10) 
م كرة من األمني العام ُييل هبا التقرير املشــــرتك لفريق فيســــبادن املعا بســــجالت األعمال التجارية  وجلنة 

لتجارة اخلرباء املعنية بإحصاءات األعمال والتجارة  وفرقة العمل املشرتكة بني الوكاالت املعنية بإحصاءات ا
 (E/CN.3/2019/11الدولية )

 
 اإلحصاءات الصناعية  )ط( 

ســيعرض علس اللجنة تقرير منظمة األمم املتحدة للتنمية الصــناعية )اليونيدو( عن اإلحصــاءات الصــناعية. 
طلعت هبا يف جمال اإلحصـــاءات الصـــناعية اليت ويف ه ا التقرير  تصـــا منظمة اليونيدو األنشـــطة اليت ا ـــ

  وتقدم معلومات عن أنشــــــــــطة بناء القدرات 2016نف ت من  الدورة الســــــــــابعة واألربعني للجنة يف عام 
 والتدريب املضطل  هبا من أجل تنفي  التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية. 

راعية لعملية رصــــــــد أهداف التنمية املســــــــتدامة. ويف ه ا وتصــــــــا منظمة اليونيدو يف التقرير دورها كوكالة 
الســـياق  فإن بع  األنشـــطة املتعلقة باإلحصـــاءات الصـــناعية اليت كانت شـــعبة اإلحصـــاءات تضـــطل  هبا 
جيري نقلها إد اليونيدو  وهو ما يُتوق  أن ميّكن اليونيدو من اال طالع باملسؤولية الكاملة يف ه ا اجملال  

قيام املكاتب اإلحصــــــــــائية الوطنية باإلبالغ عن البيانات  وســــــــــتكون اليونيدو هي اجلهة وبالتا  تبســــــــــيط 
الوحيدة اليت يتم إبالغها. وتســــــلط منظمة اليونيدو الضــــــوء أيضــــــا علس الصــــــعوبات اليت تواجهها يف اويل 

قة باملؤســـســـات األنشـــطة اإلحصـــائية الصـــناعية يف البلدان النامية  وال ســـيما احلصـــول البيانات اآلنية املتعل
 الصغرية الالزمة لرصد األهداف.

 واللجنة مدعوة إد التعليق علس املسائل املطروحة يف التقرير.
 

 الوثائق   
م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير منظمة األمم املتحدة للتنمية الصـــــناعية عن اإلحصـــــاءات الصـــــناعية 

(E/CN.3/2019/12 .) 
 

 إحصاءات األسعار  )ي( 
ســـــــــــــــيعَرض علس اللجنــة تقرير الفريق العــامــل املشـــــــــــــــرتك بني األمــانــات املعا بــإحصــــــــــــــــاءات األســـــــــــــــعــار. 

التقرير  يوجين الفريق العامل آخر التطورات واألنشــــــطة يف جمال إحصــــــاءات األســــــعار  وال ســــــيما  ه ا ويف
. واللجنة مدعوة إد أن تعّلق علس دليل مؤشـــــــرات أســـــــعار املســـــــتهلكنيالتقدم احملرز فيما يتعلق بتحديث 

نصـــــــــــا األول ســـــــــــتعقد يف ال الدليلالتقدم احملرز حىت اآلن  وأن حتيط علما ب ن مشـــــــــــاورة عاملية بشـــــــــــ ن 
   وأن تشج  اجلهات الوطنية اليت تتود امي  األسعار علس االستجابة اآلنية للمشاورة.2019 عام من
 

 الوثائق   
م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير الفريق العامل املشـــــــــرتك بني األمانات املعا بإحصـــــــــاءات األســـــــــعار 

(E/CN.3/2019/13) 
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 برنامج المقارنات الدولية )ك( 
ســيعَرض علس اللجنة تقرير البن  الدو  عن برنامج املقارنات الدولية. ويف ه ا التقرير  يبنّي البن  الدو  

علس املسـتوى العاملي واإلقليمي والوطا من أجل تنفي  دورة املقارنة  2018األنشـطة املضـطل  هبا يف عام 
وحتويل برنامج املقارنات الدولية إد برنامج دائم  ويصـــا ما ا ـــطل  ب  من أنشـــطة يف جمال  2017ام لع

اإلدارة وبنـاء القـدرات والبحوث واملعـارف والـدعوة يف هـ ا الصــــــــــــــــدد. واللجنـة مـدعوة إد أن حتيط علما 
ت الوطنية واإلقليمية والعاملية واملخاطر املتبقية؛ وأن حتّث الوكاال 2017بالتقدم احملرز يف تنفي  دورة عام 

دون مينيد من الت خري؛ وأن تشــــري علس اجلهات صــــاحبة املصــــلحة يف  2017علس إساز أنشــــطة دورة عام 
؛ وأن تقن  الوكاالت الوطنية 2020برنامج املقارنات الدولية أن تباشـــــــــر باألعمال التحضـــــــــريية لدورة عام 

امج املقارنات الدولية  ـــــــــــــمن برامج عملها اإلحصـــــــــــــائية العادية واإلقليمية والعاملية باحلاجة إد إدماج برن
 وذل  لضمان استدامت  كربنامج دائم.

 
 الوثائق   

 (E/CN.3/2019/14م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير البن  الدو  عن برنامج املقارنات الدولية )
 

 االقتصادية  -المحاسبة البيئية  )ل( 
االقتصـــــادية. ويف ه ا التقرير  تصـــــا جلنة  -ســـــيعرض علس اللجنة تقرير جلنة اخلرباء املعنية باحملاســـــبة البيئية 

اخلرباء التقدم احملرز يف النهوض مبجاالت العمل التالية: )أ( التنســـــــــــيق؛ )ب( العمل املنهجي املتعلق بو ــــــــــ  
اإلطار املركيني لنظام ‘ 1’اإلحصــائية املعيارية والبحوث األخرى  ويشــمل ذل  ما يلي: املواصــفات القياســية 

 وذج احملاســبة التجريل للنظم اإليكولوجية املرتبط بنظام احملاســبة البيئية ‘ 2’االقتصــادية  و  -احملاســبة البيئية 
صـــــياغة اســـــتجابة  )ه(حصـــــائية؛ االقتصـــــادية؛ )ج( و ـــــ  قواعد البيانات؛ )د( التنفي  وبناء القدرات اإل -

نظام احملاســبة ‘ 2’ االتصــال  و‘ 1’إحصــائية ملســائل الســياســات العامة الناشــئة تت لا من العناصــر التالية: 
االقتصــــادية ومؤشــــرات أهداف التنمية املســــتدامة. وتعرض جلنة اخلرباء التقدم احملرز يف عملية تنقي   -البيئية 

االقتصــــــــادية  مبا يف ذل  اويل  -اإليكولوجية املرتبط بنظام احملاســــــــبة البيئية  وذج احملاســــــــبة التجريل للنظم 
االقتصـــــــــادية يف إطار املبادرات العاملية والوطنية   -املشـــــــــروع  وأوج  التقدم احملرزة يف تعميم احملاســـــــــبة البيئية 

وجي  وتطوير قواعد البيانات فيها تل  املتعلقة ب هداف التنمية املســــــــــــــتدامة  وتغري املناي  والتنوع البيول مبا
االقتصادية  والتقدم احملرز يف التنفي  ويف اسرتاتيجية االتصال. واللجنة  -العاملية املمتيلة لنظام احملاسبة البيئية 

 مدعوة إد تقدمي آرائها بش ن التقدم احملرز يف أعمال جلنة اخلرباء وبرنامج عملها.
 

 الوثائق   
االقتصـــــــــــــــــــاديـــــة  -ُييـــــل هبـــــا تقرير جلنـــــة اخلرباء املعنيـــــة بـــــاحملـــــاســـــــــــــــبـــــة البيئيـــــة مـــــ كرة من األمني العـــــام 

(E/CN.3/2019/15) 
 

 اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث )م( 
اون م  سيعرض علس اللجنة تقرير عن اإلحصاءات املتعلقة بالكوارث اليت تعدها شعبة اإلحصاءات بالتع

اللجنة االقتصــــــادية واالجتماعية آلســــــيا واحمليط اهلادئ  واللجنة االقتصــــــادية ألوروبا  واللجنة االقتصــــــادية 
ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحر الكــاريل  ومكتــب األمم املتحــدة للحــد من  ــاطر الكوارث. وعلس  و 
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مناقشــــــة لإلحصــــــاءات املتعلقة بالكوارث   طلبت اللجنة يف دورهتا التاســــــعة واألربعني  يتضــــــمن التقرير ما
ويسلط الضوء علس تنامي أمهية اإلحصاءات املتعلقة بالكوارث وزيادة الرتكيين عليها  بالنظر إد أمهية إطار 

. ويناقش التقرير زيادة الرتكيين علس اإلحصــاءات 2030-2015ســنداي للحد من  اطر الكوارث للفرتة 
ة إد و ــــ  موقا مشــــرتك بشــــ ن ه   املســــ لة اهلامة والناشــــئة يف جمال املتعلقة بالكوارث  ويو ــــ  احلاج

اإلحصـــــــــــاءات. ويتناول بالتفصـــــــــــيل الطلبات املتينايدة علس البيانات واالحتياجات املتنامية لإلحصـــــــــــاءات 
ا املتعلقة بالكوارث ويقّيم احلالة الراهنة لألنشـــــــــطة يف  ي  أ اء العاك  م  الرتكيين علس القيود اليت تواجهه

البلـدان النـاميـة. ويتضـــــــــــــــمن التقرير موجينا لعمـل املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة الرئيســـــــــــــــيـة العـاملـة يف جمال 
اإلحصــــــاءات املتعلقة بالكوارث وييبت أن هناك بالفعل قدرا كبريا من التكامل والتنســــــيق والتعاون بشــــــ ن 

ل مواصــلة بناء وتعينيين إطار ه ا املو ــوع  ــمن اختصــاص اللجنة. ويف ه ا الصــدد  يبحث التقرير يف ســب
إحصــائي مشــرتك وشــبكة لارســني يف جمال اإلحصــاءات املتعلقة بالكوارث فيما بني التخصــصــات املتعددة 

 وجماالت اخلربة املعنية. واللجنة مدعوة إد إبداء آرائها بش ن التقرير ومناقشة سبل املضي قدما.
 

 الوثائق   
قتصــــــادية واالجتماعية آلســــــيا واحمليط اهلادئ  واللجنة االقتصــــــادية تقرير مشــــــرتك لألمني العام  واللجنة اال

ألوروبا  واللجنة االقتصـــــــــــــــادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريل  ومكتب األمم املتحدة للحد من 
 (E/CN.3/2019/16 اطر الكوارث عن اإلحصاءات املتعلقة بالكوارث )

 
 إحصاءات الهجرة الدولية )ن( 

ســـــــيعرض علس اللجنة تقرير األمني العام عن إحصـــــــاءات اهلجرة الدولية. ويف ه ا التقرير  يصـــــــا األمني 
العام األعمال اليت ا ــــطلعت هبا مؤخرا شــــعبة اإلحصــــاءات وفريق اخلرباء املعا بإحصــــاءات اهلجرة التاب  

  من حيــث: )أ( مشــــــــــــــــاركــة 49/101تلبيــة طلبــات اللجنــة الواردة يف املقرر ل 2018لألمم املتحــدة يف 
مكتـــب اللجنـــة أثنـــاء التفـــاوض بشـــــــــــــــــ ن االتفـــاق العـــاملي من أجـــل اهلجرة اآلمنـــة واملنظمـــة والنظـــاميـــة؛ 

التوصـــيات بشـــ ن إحصـــاءات ا يف ذل  تنقي  الشـــعبة وفريق اخلرباء بشـــ ن التطوير املنهجي  مب عمل )ب(
. وعالوة علس ذل   يصا األمني العام األعمال األخرى اجلارية  مبا يف ذل     البيانات اهلجرة الدولية

والبيانات الوصـــــــــفية وبناء القدرات  وك ل  األولويات املقبلة للشـــــــــعبة وفريق اخلرباء يف تعينيين إحصـــــــــاءات 
وة إد التعليق علس العمــل اجلـاري واألولويـات املقبلــة يف جمـال إحصــــــــــــــــاءات اهلجرة الـدوليــة. واللجنــة مـدع

 اهلجرة وتوفري التوجي  يف ه ا الش ن.
 

 الوثائق  
 (E/CN.3/2019/17تقرير األمني العام عن إحصاءات اهلجرة الدولية )

 
 البشريةإحصاءات المستوطنات  )س( 

ســـــــــــــــيعرض علس اللجنة تقرير برنامج األمم املتحدة للمســـــــــــــــتوطنات البشـــــــــــــــرية )موئل األمم املتحدة( عن 
إحصــاءات املســتوطنات البشــرية. ويعرض التقرير التقدم ال ي يقود  موئل األمم املتحدة يف جمال أســاليب 

علس صـــــعيد        وتصـــــنيا إحصـــــاءات املســـــتوطنات البشـــــرية وو ـــــ  منهجيات وإحراز أوج  تقدم
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البيانات واإلبالغ عن مؤشــــرات  تارة للمســــتوطنات البشــــرية تتعلق ب هداف التنمية املســــتدامة. ويتضـــمن 
 توصية بش ن حتسني رصد مؤشرات املستوطنات البشرية وإبالغ املكاتب اإلحصائية الوطنية هبا. 

تواج  قيودا يف الرصـــــــــــــــد واإلبالغ علس  واللجنة مدعوة إد املوافقة علس األخ  مبنهجية اّكن البلدان اليت
الصعيد الوطا بش ن  ي  مد ا من اختيار عينة وطنية من املدن؛ واملوافقة علس إنشاء فريق خرباء لتنقي  
املبادئ التوجيهية واملبادئ املتعلقة بتنفي  مؤشـــــــــــر ازدهار املدن؛ واملوافقة علس إنشـــــــــــاء فريق من اخلرباء من 

لتحــديــد األحيــاء الفقرية؛ والتعليق علس التحــديــات املتعلقــة بتعريا املــدن؛  أجــل و ـــــــــــــــ  مبــادئ توجيهيــة
 والتعليق علس آلية تنسيق العمل بش ن إحصاءات املستوطنات البشرية علس الصعيد الدو .

 
 الوثائق  

م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير برنامج األمم املتحدة للمســـــــــــــــتوطنات البشـــــــــــــــرية عن إحصـــــــــــــــاءات 
 (E/CN.3/2019/18طنات البشرية )املستو 

 
 إحصاءات الجريمة )ع( 

ســـــــيعرض علس اللجنة تقرير مكتب األمم املتحدة املعا باملخدرات واجلرمية عن إحصـــــــاءات اجلرمية. ومن  
  أحرز تقـــدم كبري يف حتقيق األهـــداف يف  ي  جمـــاالت 2013الـــدورة الرابعـــة واألربعني للجنـــة يف عـــام 

لصــعيدين الوطا والدو . خارطة الطريق من أجل حتســني نوعية وتوافر اإلحصــاءات املتعلقة باجلرمية علس ا
  أُعطي العمل بشـــ ن إحصـــاءات اجلرمية 2017ومن  اعتماد إطار مؤشـــرات أهداف التنمية املســـتدامة يف 

والعدالة اجلنائية األولوية فيما يتصــــــل مبؤشــــــرات أهداف التنمية املســــــتدامة علس األمن  والعنا  واالاار  
 والوصول إد العدالة  والفساد. 

  2015ير  وإد جانب اســــــــتعراض األنشــــــــطة واإلسازات من  صــــــــدور التقرير الســــــــابق  يف ويف ه ا التقر 
ســــــــيعمل املكتب علس تبيان التحديات القائمة واألنشــــــــطة املقبلة اليت يتعني اال ــــــــطالع هبا  مبا يف ذل  

إد  و ـــــ  منهجيات جديدة لقياس التدفقات املالية غري املشـــــروعة والتحرو اجلنســـــي وتوفري الدعم التقا
البلدان واملناطق من أجل تنفي  االســــــــــــتقصــــــــــــاءات )علس ســــــــــــبيل امليال  عن الفســــــــــــاد واإليقاع اإلجرامي 
 بالضحايا( وحتسني البيانات اإلدارية من أجل مواءمتها م  التصنيا الدو  للجرمية لألغراض اإلحصائية. 

ة املقررة اليت ستشكل املرحلة اليانية واللجنة مدعوة إد التعليق علس التحديات  وتقدمي املشورة بش ن األنشط
 من تنفي  خريطة الطريق لتحسني إحصاءات اجلرمية والعدالة اجلنائية علس الصعد الوطا واإلقليمي والعاملي. 

 
 الوثائق  

م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير مكتب األمم املتحدة املعا باملخدرات واجلرمية عن إحصـــــــــــــــاءات 
 (E/CN.3/2019/19لة اجلنائية )اجلرمية والعدا

 
 إحصاءات المخدرات وتعاطيها )ف( 

ســـــــــــــــيعرض علس اللجنــة تقرير مكتــب األمم املتحــدة املعا بــاملخــدرات واجلرميــة عن إحصــــــــــــــــاءات تعــاطي 
خريطة الطريق لتحســــــــني إحصــــــــاءات املخدرات. ويتضــــــــمن التقرير اســــــــتعرا ــــــــا للخطوات املتخ ة لتنفي  
. وعلس وج  اخلصــــــــــــــوص  بدأ 2017املخدرات اليت نوقشــــــــــــــت يف الدورة اليامنة واألربعني للجنة يف عام 
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املكتب باســــتعراض أدوات    البيانات واألنشــــطة الرامية إد دعم الدول األعضــــاء يف تعينيين قدراهتا علس 
 ا.إنتاج وحتليل إحصاءات املخدرات علس الصعيد الوط

ويتضمن التقرير أيضا استعرا ا لألنشطة واإلسازات والتحديات املستقبلية لتحسني إحصاءات املخدرات 
وســـــــــــــــبل تعينيين التعاون بني اللجنة اإلحصـــــــــــــــائية وجلنة املخدرات  مبا يف ذل  ما يتعلق بعملية تنقي     

 البيانات الدولية بش ن املخدرات. 
املشــــورة بشــــ ن األنشــــطة املقررة وبشــــ ن ســــبل زيادة تعينيين تعاو ا م   واللجنة اإلحصــــائية مدعوة إد تقدمي

 جلنة املخدرات وتعينيين دور النظم اإلحصائية الوطنية يف إنتاج البيانات املتعلقة باملخدرات. 
 

 الوثائق  
م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير مكتب األمم املتحدة املعا باملخدرات واجلرمية عن إحصـــــــــــــــاءات 

 ( E/CN.3/2019/20ملخدرات وتعاطيها )ا
 

 إحصاءات التعليم )ص( 
ســـــــــــــــيعرض علس اللجنــة تقرير معهــد اإلحصــــــــــــــــاء التــاب  ملنظمــة األمم املتحــدة للرتبيــة والعلم واليقــافــة عن 

يم القابلة للمقارنة بني الدول؛ وهو مكلا إحصـــــــــاءات التعليم. واملعهد هو املصـــــــــدر الرمسي لبيانات التعل
بالعمل م  الشـــركاء من أجل و ـــ  مؤشـــرات و ج إحصـــائية وأدوات رصـــد جديدة من أجل تقييم التقدم 

  وهو  ـــــمان التعليم اجليد املنصـــــا والشـــــامل للجمي  وتعينيين 4احملرز يف حتقيق هدف التنمية املســـــتدامة 
 التقرير معلومات عن التطورات األخرية يف جمال إحصـــــــــــــــاءات فرص التعّلم مدى احلياة للجمي . وترد يف

فيما يتصــــل باملعايري واملنهجيات  2030التعليم الدولية  وال ســــيما يف  ــــوء خطة التنمية املســــتدامة لعام 
توافر  2030و   البيـــانـــات والفجوات يف التمويـــل  مبـــا يف ذلـــ  املعونـــة املـــاليـــة. وتتطلـــب خطـــة عـــام 

ية اجلودة ومناســـــــــــــبة التوقيت من أجل تلبية االحتياجات اجلديدة من البيانات إحصـــــــــــــاءات مصـــــــــــــنفة عال
والتصـــــــدي للتحديات الناشـــــــئة. ويتضـــــــمن التقرير معلومات عن مبادرة املعهد لتحســـــــني التنســـــــيق وتنفي  
اجلهود العاملية الرامية إد تعينيين قدرة النظم اإلحصــــــــــــائية التعليمية الوطنية. ويشــــــــــــمل ذل  توســــــــــــي  نطاق 

يتها احلالية لتشــمل الوســاطة هبدف حتســني تنســيق اســتيمارات اجلهات املا ة والبلدان. واللجنة مدعوة وال
إد إبداء رأيها وتقدمي توجيهاهتا بشـــــــــــــــ ن ركائين النهج وخطوط العمل اليت يقرتحها املعهد فيما يتعلق هب ا 

جود نوعية وأكير فعالية من من أجل دعم اســـتخدام بيانات إحصـــائية أكير تكامال وأ“ التنســـيقي”الدور 
 حيث التكلفة للتعليم علس الصعيد الوطا. 

 
 الوثائق  

م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير معهد اإلحصـــــــــــــــاء التاب  ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم واليقافة 
 (E/CN.3/2019/21عن إحصاءات التعليم )

 
 أساليب عمل اللجنة اإلحصائية )ق( 

ســــــــُيعرض علس اللجنة تقرير املكتب عن أســــــــاليب العمل. ويف ه ا التقرير  يصــــــــا املكتب االســــــــتعراض 
الشـــــــامل هليكل ومهام األفرقة العاملة حتت رعاية اللجنة. ويقيم املكتب  ي  اجملموعات القائمة ويســـــــلط 
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تبســيط الرتتيبات القائمة من أجل حتقيق مينيد من االتســاق والتنســيق علس صــعيد الضــوء علس احلاجة إد 
أســــــــــــــاليب العمل  ويف ه ا الصــــــــــــــدد  يطرح اإلجراءات اليت ميكن اختاذها من ق بل اللجنة. وتُرفق بالتقرير 
ا وثيقتا معلومات أســاســية: جدول موجين لالســتعراض الشــامل لألفرقة وعرض بيام لألفرقة اليت تعمل حالي

 حتت إشراف اللجنة.
واللجنة مدعوة إد النظر يف مســـــــــــائل اإلدارة املتصـــــــــــلة باألفرقة وتقدمي التوجي  بغية حتقيق االتســـــــــــاق علس 

 صعيد الرتتيبات.
 

 الوثائق  
م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير املكتب عن أســـــــــــاليب العمل: اســـــــــــتعراض شـــــــــــامل هليكل وو ائا 

 (E/CN.3/2019/22األفرقة )
 

 بنود للعلم - 4 
 تُعرض البنود التالية علس اللجنة للعلم. وسيخصا وقت حمدود للتدخالت يف إطار كل بند.

 
 اإلحصاءات الديمغرافية )أ( 

عبة اإلحصاءات سيعرض علس اللجنة  للعلم  تقرير األمني العام ال ي يعرض األنشطة اليت تضطل  هبا ش
يف جمال اإلحصاءات الدميغرافية. ويف ه ا التقرير  يقدم األمني العام ملخصا سنويا لتنفي  الربنامج العاملي 

  م  الرتكيين علس الطرائق احلديية إلجراء تعدادات الســــــــــــــكان 2020لتعداد الســــــــــــــكان واملســــــــــــــاكن لعام 
لتعدادات يف إطار اجلولة احلالية من تعدادات واملســـــاكن  مبا يف ذل  التحرير اآلم والتقليدي لســـــجالت ا

الســكان واملســاكن. ويقدم األمني العام أيضــا معلومات عن األنشــطة املتصــلة بالرتويج للمجموعة املنقحة 
من املعايري اإلحصائية الدولية للتسجيل املدم وإحصاءات األحوال املدنية  وبو   كتّيبات بش ن اإلطار 

جل تطوير نظم التســـجيل املدم وإحصـــاءات األحوال املدنية وإدارة اهلوية. ويقدم القانوم واالتصـــال من أ
. احلولية الدميغرافية األمني العام أيضــــــــا معلومات عن    اإلحصــــــــاءات الدميغرافية من خالل اســــــــتبيانات

ة ويُعرض أيضــــا موجين عن اجتماع فريق اخلرباء بشــــ ن اســــتخدام منهجية معاصــــرة لرتســــيم املناطق احلضــــري
والريفية. ويقدم األمني العام أيضــا معلومات مســتكملة عن التطوير واألنشــطة ذات الصــلة لفريق تيتشــفيلد 
املعا باإلحصــاءات املتعلقة بالشــيخوخة والبيانات املصــنفة حســب الســن  ال ي أنشــل يف الدورة التاســعة 

 واألربعني للجنة. واللجنة مدعوة إد أن حتيط علما بالتقرير.
 

 ئقالوثا  
 (E/CN.3/2019/23تقرير األمني العام عن اإلحصاءات الدميغرافية )

 
 اإلحصاءات الصحية )ب( 

ســُيعرض علس اللجنة  للعلم  تقرير منظمة الصــحة العاملية ال ي يبني عملها بشــ ن اإلحصــاءات الصــحية 
نمية املســــتدامة وإطارها اجلديد للرصــــد من أجل تتب  التقدم احملرز  و حتقيق فيما يتعلق برصــــد أهداف الت

أي تينويد بليون شخا إ ايف  ماية أفضل من حاالت  -“ ثالثة باليني شخا”أهداف الوصول إد 
الطوارئ الصـــــحية  واســـــتفادة بليون شـــــخا إ ـــــايف من التغطية الصـــــحية الشـــــاملة  وات  بليون شـــــخا 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/22
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وتشـــّكل ه   األهداف معاك  - 2023ل من الصـــحة والرفا   كل ذل   لول عام إ ـــايف مبســـتوى أفضـــ
رئيســية من أجل حتقيق غايات أهداف التنمية املســتدامة. وســتقوم منظمة الصــحة العاملية  يف إطار عملها 
 عن كيب م  املكاتب اإلحصــائية الوطنية  بدعم البلدان يف ســد اليغرات يف البيانات الرئيســية. وســتواصـل
منظمة الصــــــــحة العاملية  اليت التينمت بعدم ترك أي أحد خلا الركب  عملها يف جمال تصــــــــنيا البيانات 

 من أجل معاجلة أوج  التفاوت يف جمال الصحة. واللجنة مدعوة إد أن حتيط علما بالتقرير.
 

 الوثائق  
ــــة عن اإلحصــــــــــــــــــاءات  ــــل هبــــا تقرير منظمــــة الصـــــــــــــــحــــة العــــاملي الصــــــــــــــحيــــة مــــ كرة من األمني العــــام ُيي

(E/CN.3/2019/24) 
 

 استقصاءات األسر المعيشية )ج( 
األســــــــر  ســــــــيعرض علس اللجنة  للعلم  تقرير الفريق العامل املشــــــــرتك بني األمانات املعا باســــــــتقصــــــــاءات

املعيشية. ويف التقرير  يقدم الفريق موجينا لألنشطة اليت ا طل  هبا يف اآلونة األخرية  ويقدم حتليال للكيفية 
اليت ميكن أن تســــتخدم هبا اســــتقصــــاءات األســــر املعيشــــية لتوفري البيانات الالزمة ملؤشــــرات أهداف التنمية 

خلا الركب. وعالوة علس ذل   يقدم الفريق املســـتدامة  م  الرتكيين بوج  خاص علس عدم ترك أي أحد 
 حملة عامة عن األنشطة املقبلة اليت يعتينم القيام هبا. واللجنة مدعوة إد أن حتيط علما بالتقرير. 

 
 الوثائق  

م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير الفريق العامل املشـــــــرتك بني األمانات املعا باســـــــتقصـــــــاءات األســـــــر 
 (E/CN.3/2019/25املعيشية )

 
 مؤشرات األسعار )د( 

ســــــيعرض علس اللجنة  للعلم  تقرير فريق أوتاوا املعا باألرقام القياســــــية لألســــــعار. ويف التقرير  يقدم فريق 
لجنة مدعوة إد أن حتيط أوتاوا معلومات مسـتكملة عن األنشـطة اليت ا ـطل  هبا مؤخرا وبيانا خلطط . وال

 علما بالتقرير.
 

 الوثائق  
 (E/CN.3/2019/26م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير فريق أوتاوا املعا باألرقام القياسية لألسعار )

 
 البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرسمية )ه( 

س اللجنة  للعلم  تقرير الفريق العامل العاملي املعا بالبيانات الضــــخمة ألغراض اإلحصــــاءات ســــيعرض عل
الرمسية. ويســــــتجيب الفريق العامل العاملي للطلبات اليت قدمتها اللجنة يف دورهتا الســــــابقة  وال ســــــيما عرب 

انات واخلدمات إتاحة منتجات وخدمات لألوســــــــــــــاط اإلحصــــــــــــــائية العاملية بشــــــــــــــ ن املنصــــــــــــــة العاملية للبي
والتطبيقات  عن طريق معاجلة الشـــــواغل املتعلقة باخلصـــــوصـــــية والســـــرية وتوفري املينيد من التفاصـــــيل بشـــــ ن 
النموذج التجاري للمنصـــة يف وثيقة معلومات أســـاســـية. وتشـــكل املنصـــة بيئة  ث وتطوير لتبادل واختبار 

ياكل األســـــــــــــــاســـــــــــــــية واخلدمات يف جمال أســـــــــــــــاليب موثوقة وبيانات موثوقة ومواد تدريب موثوقة وتوفر اهل
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التكنولوجيا ألغراض اإلحصــــــــــــاءات الرمسية وك ل  للقطاع اخلاص واألوســــــــــــاط األكادميية واجملتم  املدم. 
وعالوة علس ذل   فإن  تلا أفرقة العمل التابعة للفريق العامل العاملي )بش ن بيانات رصد األرض واهلاتا 

وبشـــــــ ن تقنيات احلفاخل علس اخلصـــــــوصـــــــية( أجرت حلقات عمل  احملمول ووســـــــائط التواصـــــــل االجتماعي 
 تدريبية  وأعدت كتيبيات وتعاونت بش ن املشاري  املبتكرة. واللجنة مدعوة إد أن حتيط علما بالتقرير.

 
 الوثائق   

ت م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير الفريق العامل العاملي املعا بالبيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءا
 (E/CN.3/2019/27الرمسية )

 
 تنمية القدرات اإلحصائية  )و( 

ســــــــــيعرض علس اللجنة  للعلم  تقرير األمني العام عن تنمية القدرات اإلحصــــــــــائية  ال ي يقدم في  األمني 
ة اإلحصاءات دعما للجهود اليت تب هلا البلدان العام حملة عامة عن األنشطة اليت ا طلعت هبا مؤخرا شعب

لتعينيين قدراهتا اإلحصائية الوطنية من أجل حتسني االستجابة للتحديات املتعلقة بالبيانات اليت تواج  خطة 
. ويقدم األمني العام أيضا معلومات مستكملة عن اجلهود التعاونية اجلديدة 2030التنمية املستدامة لعام 

ة إد حتقيق التينامن بني املبادرات واالستفادة من الشراكات والتنسيق يف جمال بناء القدرات واملستمرة الرامي
 اإلحصائية. واللجنة مدعوة إد أن حتيط علما بالتقرير.

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2019/28تقرير األمني العام عن تنمية القدرات اإلحصائية )
 

 المعايير المفتوحة المشتركة لتبادل البيانات والبيانات الوصفية وتقاسمها )ز( 
ســـُيعرض علس اللجنة  للعلم  التقرير املرحلي املقدم من اجلهات الراعية لتبادل البيانات والبيانات الوصــفية 

بتطوير وتنفي  معايري موحدة اإلحصــــــائية  ال ي يتضــــــمن موجينا لإلسازات واألنشــــــطة املقررة ذات الصــــــلة 
بشـــــــــــ ن تبادل البيانات والبيانات الوصـــــــــــفية. وتتعلق املعايري بالبيانات يف جماالت من قبيل أهداف التنمية 

االقتصــــــادية  وإحصــــــاءات التجارة الدولية  يف  لة أمور. ويتضــــــمن  -املســــــتدامة  ونظام احملاســــــبة البيئية 
اخلطط الرامية إد تنمية القدرات يف جمال تبادل البيانات والبيانات التقرير أيضـــــــا حملة عامة عن اإلسازات و 

 الوصفية. واللجنة مدعوة إد أن حتيط علما بالتقرير.
 

 الوثائق  
مــ كرة من األمني العــام ُييــل هبــا التقرير املرحلي للجهــات الراعيــة لتبــادل البيــانــات والبيــانــات الوصــــــــــــــفيــة 

 (.E/CN.3/2019/29اإلحصائية )
 

 تنسيق البرامج اإلحصائية  )ح( 
ســيعرض علس اللجنة  للعلم  تقرير جلنة تنســيق األنشــطة اإلحصــائية  ال ي يوجين العمل ال ي ا ــطلعت 

احلـــاديـــة واليالثني   مبـــا يف ذلـــ  االســـــــــــــــتنتـــاجـــات الرئيســـــــــــــــيـــة لـــدورتيهـــا 2018بـــ  تلـــ  اللجنـــة يف عـــام 
 . واللجنة مدعوة إد أن حتيط علما بالتقرير.2018واليالثني املعقودتني يف عام  واليانية
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 الوثائق  
 (E/CN.3/2019/30م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية )

 
 امل المعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانيةتك )ط( 

ســيعرض علس اللجنة  للعلم  تقرير فريق اخلرباء املعا بتكامل املعلومات اإلحصــائية واجلغرافية املكانية عن 
األنشــــــــطة اليت قام هبا مؤخرا. ويقدم فريق اخلرباء يف تقرير  معلومات عن التقدم احملرز  و و ــــــــ  الصــــــــيغة 

دئ اخلمســــــــــة املتبعة  ــــــــــمن اإلطار العاملي للمعلومات اإلحصــــــــــائية واجلغرافية املكانية وإقرار النهائية للمبا
املشـــــاري  اإلحصـــــائية واجلغرافية املكانية القصـــــرية األجل والطويلة األجل القابلة للتشـــــغيل البيا من جانب 

ي يف دورهتــا اليــامنــة  املعقودة جلنــة اخلرباء املعنيــة بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكــانيــة علس الصـــــــــــــــعيــد العــامل
. واللجنة مدعوة إد أن حتيط علما بو ـــــــــ  املبادئ اخلمســـــــــة لإلطار وبالتقدم 2018آب/أغســـــــــطس  يف

 ال ي أحرز  فريق اخلرباء بش ن و   اإلطار وتنفي  .
 

 الوثائق  
ئية واجلغرافية املكانية م كرة من األمني العام ُييل هبا تقرير فريق اخلرباء املعا بتكامل املعلومات اإلحصـــــــــــــا

(E/CN.3/2019/31) 
 

 متابعة مقررات الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي المتعلقة بالسياسات  )ي( 
س االقتصــــــــــــــادي ســــــــــــــُيعرض علس اللجنة  للعلم  تقرير األمني العام بشــــــــــــــ ن مقررات اجلمعية العامة واجملل

تضـــــــــمن مقتطفات من ي  يواالجتماعي املتعلقة بالســـــــــياســـــــــات واملتصـــــــــلة بعمل اللجنة اإلحصـــــــــائية  وال
القرارات واملقررات واالســــــتنتاجات املتفق عليها اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة واجمللس وســــــائر اللجان الفنية 

ءات اليت اخت هتا اللجنة اإلحصــائية وشـعبة اليت هلا صــلة بعمل اللجنة. ويتضــمن التقرير أيضــا وصــفا لإلجرا
اإلحصـــــــــــــــاءات حىت اآلن  واإلجراءات املقرتح اختاذها اســـــــــــــــتجابة للمقررات الصـــــــــــــــادرة عن اهليئات األم 
والواليات املنوطة هبا. وقد تود اللجنة أن ت خ  تل  اإلجراءات يف اعتبارها يف ســــــــــــــياق املناقشــــــــــــــات اليت 

 ذات الصلة. واللجنة مدعوة إد أن حتيط علما بالتقرير.اريها يف إطار بنود جدول األعمال 
 

 الوثائق  
تقرير األمني العام عن مقررات اجلمعية العامة واجمللس االقتصــــــــــــادي واالجتماعي املتعلقة بالســــــــــــياســــــــــــات 

 ( E/CN.3/2019/32واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية )
 

 المسائل البرنامجية )شعبة اإلحصاءات( - 5 
 ستتلقس اللجنة تقريرا شفويا من مدير شعبة اإلحصاءات بش ن األنشطة واخلطط واألولويات الراهنة.

 
 جدول األعمال المؤقت للدورة الحادية والخمسين للجنة ومواعيد انعقادها - 6 

مشـــــروع جدول األعمال املؤقت لدورهتا احلادية من النظام الداخلي  ســـــيعرض علس اللجنة  9وفقا للمادة 
واخلمســــــني  مشــــــفوعا ببيان بالوثائق املقرر تقدميها يف إطار كل بند. وســــــيعرض علس اللجنة أيضــــــا مقرتح 

(  سـيعرض علس اللجنة مشـروع 1999/51مبواعيد انعقاد الدورة. ووفقا لطلب اجمللس )انظر قرار اجمللس 
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https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/32
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. واللجنــة مــدعّوة إد إقرار مواعيــد انعقــاد دورهتــا 2023-2019ة برنــامج عمــل متعــدد الســـــــــــــــنوات للفرت 
 احلادية واخلمسني وجدول أعماهلا املؤقت ووثائقها  وك ل  إد إقرار برنامج العمل املتعدد السنوات.

 
 الوثائق  

م كرة من األمانة العامة تتضـــــــــــــــمن مشـــــــــــــــروع جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واخلمســـــــــــــــني للجنة 
(E/CN.3/2019/L.2) 

 2023-2019م كرة من األمانة العامة عن مشــــروع برنامج العمل املتعدد الســــنوات للجنة اإلحصــــائية للفرتة 
(E/CN.3/2019/33) 
 

 ال دورتها الخمسينتقرير اللجنة عن أعم - 7 
ســيعرض علس اللجنة التقرير اإلجرائي للدورة اخلمســني للجنة ال ي يغطي املســائل التنظيمية املتعلقة بعمل 

 اللجنة. وستعرض علس اللجنة أيضا ورقة غري رمسية تتضمن مشاري  املقررات املقدمة من املقرر. 
ال دورهتا اخلمســـــــــــــــني  مبا يف ذل  مشـــــــــــــــاري  واللجنة مدعوة إد أن تعتمد مشـــــــــــــــروع التقرير املتعلق ب عم

 املقررات  ال ي سيجري تقدمي  إد اجمللس  وأن تعهد إد املقرر مبهمة صقل  وو ع  يف الصيغة النهائية.
 

 الوثائق   
 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا اخلمسني 

 ورقة غري رمسية تتضمن مشاري  املقررات
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