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 41                                          هحصمءات ارت ليم - مر   
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 الفصل األول
االقتصاادي واالجتماعي الت  يياا أو التي المساائل التي تتلل  من المجلس   

 يوّجه انتتاهه إلياا
 

 مشروع مقرر يُقتَرح على المجلس اعتماده -ألف  
 تو ي ارلجنة ا حصممية ب ن ي تمد اجمللس اال تصمري ئاالجتممعي مشمئع املقمر ارتميل: - 1
 
للدورة الحادية تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورتاا الخمسين وجدول األعمال المؤق    

 والخمسين للجنة ومواعيد انعقادها
 هنَّ اجمللس اال تصمري ئاالجتممعي: 
 حييط علمم بتقميم ارلجنة ا حصممية عر ععممل رئروم المسق؛ )ع( 
آذار/  6ه   3يقمر عن تُ قد اردئرة ا مرية ئالمسأأأأأون رلجنة ص نيويورك ص ارفرتة مر  )ب( 

 ؛2020 ممرس

يقمُّ جأأدئل األعمأأمل املو أأت ئاروقأأمم  رلأأدئرة ا أأمريأأة ئالمسأأأأأأأأأأأأأأأق رلجنأأة، على ارنحو  )ج( 
 عرنم : املبق
 
 جدول األعمال المؤق  للدورة الحادية والخمسين للجنة  

 انتخمب ععضمء املكتب  - 1
 ه مار جدئل األعممل ئمسممل تنظيمية ع مى  - 2

 الوثائق 
 جدئل األعممل املو ت ئارشمئح 
 مر األممنة ار ممة بش ن بمنممج ار مل ئاجلدئل ارزمه املو تق رلدئرة مىل مة 

 ا حصمءات اردميغمافية ئاالجتممعية: - 3
 ا حصمءات اردميغمافية؛ )ع( 
 الوثائق  
 تقميم األمق ار مد  
 هحصمءات ا عم ة؛ )ب( 
 الوثائق  
 مشرتك رألمق ار مد ئفمي  ئاشنطر امل ه بإحصمءات ا عم ة تقميم  
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 ا حصمءات اجلنسمنية؛ )ج( 
 الوثائق  
 تقميم األمق ار مد  
 هحصمءات ارالجئق؛ )ر( 
 الوثائق  
 فمي  الرباء امل ه بإحصمءات ارالجئق ئاملشمرير را ليم  تقميم   
 ؛ألحوال املدنيةاارتسجيل املدين ئ هحصمءات  )ه( 
 الوثائق  
 تقميم األمق ار مد  
 ؛ا حصمءات املت لقة بمرشيخو ة ئاربيمنمت املصنفة حسب ارسر )ئ( 
 الوثائق  
تقميم فمي  تيتشأأأأأأأأأأأفيلد امل ه بم حصأأأأأأأأأأأمءات املت لقة بمرشأأأأأأأأأأأيخو ة ئاربيمنمت املصأأأأأأأأأأأنفة   

 ارسر حسب
 ا حصمءات ارصحية  )ث( 
 الوثائق  
 تقميم منظمة ارصحة ار مملية   

 ا حصمءات اال تصمرية: - 4
 ا سمبمت ارقومية؛ )ع( 
 الوثائق  
 تقميم ارفمي  ار ممل املشرتك بق األممنمت امل ه بم سمبمت ارقومية  
 ؛ارزراعية ئارميفيةا حصمءات  )ب( 
 الوثائق  
 منظمة األغىلية ئارزراعة رألمم املتحدةتقميم   
 هحصمءات ارطم ة؛ )ج( 
 الوثائق  
 األمق ار مدتقميم   
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 ؛ارتجمرةئ  األعمملهحصمءات  )ر( 
 الوثائق  
 ارتجمرة ئ ألعممل تقميم فمي  الرباء امل ه بإحصمءات ا  
 هحصمءات الدممت؛ )ه( 
 الوثائق  
 تقميم فمي  فوربورغ امل ه بإحصمءات الدممت  
 ؛هحصمءات تكنوروجيمت امل لوممت ئاالتصمالت )ئ( 
 الوثائق  
ة امل نيأأة بقيأأمس اسأأأأأأأأأأأأأأأتخأأداد تكنوروجيأأمت امل لومأأمت ئاالتصأأأأأأأأأأأأأأأأأمالت تقميم ارشأأأأأأأأأأأأأأأما أأ  

 ارتنمية ألغماض
 هحصمءات ارسيمحة؛ )ث( 
 الوثائق  
 منظمة ارسيمحة ار ممليةتقميم   
 ؛بمنممج املقمرنمت اردئرية )ح( 
 الوثائق  
 تقميم اربنك اردئيل  
 ؛املوشمات اال تصمرية ارقصرية األجل )ط( 
 الوثائق  
 األمق ار مدتقميم   
 ؛ا حصمءات املمرية )ي( 
 الوثائق  
 تقميم  ندئق ارنقد اردئيل  
 ؛هحصمءات األس مر )ك( 
 الوثائق  
 تقميم ارفمي  ار ممل املشرتك بق األممنمت امل ه بإحصمءات األس مر  
 تقميم فمي  عئتمئا امل ه بإحصمءات األس مر  
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  مستقبل ا حصمءات اال تصمرية )ل( 
 الوثائق  
 بم حصمءات اال تصمرية ونتقميم ع د مء ارمميس امل ني  

 هحصمءات املوارر ارطبي ية ئاربيئة: - 5
 ؛ا حصمءات اربيئية )ع( 
 الوثائق  
 تقميم األمق ار مد  
 ؛اال تصمرية -احملمسبة اربيئية  )ب( 
 الوثائق  
 اال تصمرية -تقميم جلنة الرباء امل نية بمحملمسبة اربيئية   

 األنشطة غري املصنفة حسب اجململ: - 6
 تنسي  ارربامج ا حصممية؛ )ع( 
 الوثائق  
 تقميم جلنة تنسي  األنشطة ا حصممية  
 ؛ارتصنيفمت ا حصممية اردئرية )ب( 
 الوثائق  
 تقميم فمي  الرباء امل ه بمرتصنيفمت ا حصممية اردئرية  
 ؛ا حصمءات نشم ا حصمءات مر جمنب ش بة )ج( 
 الوثائق  
 تقميم األمق ار مد  
 ؛2030اربيمنمت ئاملوشمات املت لقة خبطة ارتنمية املستدامة ر مد  )ر( 
 الوثائق  
 تقميم فمي  الرباء املشرتك بق ارو مالت امل ه مبوشمات علدا  ارتنمية املستدامة  
ارقدرات ص ءمل ا حصأأأأأأمءات تقميم ارفمي  ارمفيع املسأأأأأأتوى رلشأأأأأأما ة ئارتنسأأأأأأي  ئبنمء   

 2030رم د  طة ارتنمية املستدامة ر مد 
تقميم األمق ار أأأمد عر ار مأأأل املت ل  بأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأت ماض ارتقأأأدد احملمث  و  قي  علأأأدا    

 املستدامة ارتنمية
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 ئاجمللس اال تصمري ئاالجتممعي املت لقة بمرسيمسمت؛متمب ة مقمرات اجلم ية ار ممة  )ه( 
 الوثائق  
 تقميم األمق ار مد  
 تكممل امل لوممت ا حصممية ئامل لوممت اجلغمافية املكمنية؛ )ئ( 
 الوثائق  
 تقميم فمي  الرباء امل ه بتكممل امل لوممت ا حصممية ئامل لوممت اجلغمافية املكمنية  
 اربيمنمت ارضخمة؛ )ث( 
 الوثائق  
بيأأأأأمنأأأأأمت ارضأأأأأأأأأأأأأأأخمأأأأأة ألغماض تقميم ارفمي  ار أأأأأممأأأأأل ار أأأأأمملي امل ه بأأأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأتخأأأأأداد ار  

 ارممسية ا حصمءات
 تطويم ا حصمءات ا  ليمية؛  )ح( 
 الوثائق  
 تقميم ارلجنة اال تصمرية ئاالجتممعية ألمميكم ارالتينية ئمنطقة اربحم اركمرييب  
 ؛هحصمءات ا و مة ئارسالد ئاألمر )ط( 
 الوثائق  
 تقميم فمي  بمايم امل ه بإحصمءات ا و مة  
 ؛ملبمرئ األسمسية رإلحصمءات ارممسيةا )ي( 
 الوثائق  
 تقميم فمي  ع د مء ارمميس امل ه بمملبمرئ األسمسية رإلحصمءات ارممسية  
 اربيمنمت املفتوحة؛ )ك( 
 الوثائق  
 ارفمي  ار ممل امل ه بمربيمنمت املفتوحة تقميم  
 ؛عسمريب عمل ارلجنة ا حصممية )ل( 
 الوثائق  
 عر عسمريب ار مل: تبسيط حو مة اجملموعمتتقميم املكتب   
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 هرارة ئ ديث ارنظم ا حصممية؛ )د( 
 الوثائق  
 األمق ار مد تقميم  

 املسممل ارربنمءية )ش بة ا حصمءات(  - 7
 جدئل األعممل املو ت رلدئرة ارثمنية ئالمسق رلجنة ئمواعيد ان قمرلم  - 8

 الوثائق 
 ر مشمئع جدئل األعممل املو ت رلدئرة ارثمنية ئالمسق رلجنةمىل مة مر األممنة ار ممة تتضم 
 مىل مة مر األممنة ار ممة بش ن مشمئع بمنممج عمل ارلجنة املت در ارسنوات 

 تقميم ارلجنة عر ععممل رئروم ا مرية ئالمسق  - 9
 

 المقرَّرات التي يُوجِّه انتتاه المجلس إلياا -باء  
 ه  املقمَّرات ارتمرية اريت اختىلوم ارلجنة يوجِّه انتبم  اجمللس  - 2
 
  50/101 
 2030 لعام المستدامة التنمية لخلة المستدامة التنمية وغايات ألهداف العالمية المؤشرات إطار  

 هن ارلجنة ا حصممية: 
رحبأأت بتقميم فمي  الرباء املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك بق ارو أأمالت امل ه مبوشأأأأأأأأأأأأأأأمات علأأدا  ارتنميأأة  )ع( 

عحمث  مر تقأأدد ص عأأميل اجلورة ئملأأم ، ئععمبأأت عر تقأأديملأأم رلفمي  ملأأم  أأمد بأأه مر عمأأل (1)املسأأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة
 ئاليته؛  تنفيىل

ئافقت على ارتنقيحمت ارسأأأأأنوية املقرتحة، على ارنحو اروارر ص املمف  ارثمين رتقميم فمي   )ب( 
 الرباء املشرتك بق ارو مالت؛ 

ئضأأأأأأأأأأأع ارصأأأأأأأأأأأيغة ارنهممية ملنهجيمت ار ديد مر م  بمجتععمبت عر تقديملم رلتقدد احملمث  )ج( 
املتبقية  لموشأأماتموشأأمات املسأأتوى ارثمرث، ئشأأدرت على ا مجة امللحة ه  اسأأتكممل ارتطويم املنهجي ر

 ال يت  م است ماض مجيع علدا  ئغميمت ارتنمية املستدامة؛ركفمرة عص املستوى ارثمرث 
ملم اضأأأأأأأأأأأأأأطلع به مر املشأأأأأأأأأأأأأأرتك بق ارو مالت عر تقديملم رفمي  الرباء  عيضأأأأأأأأأأأأأأم ععمبت )ر( 
موشأأمات املسأأتوى توضأأع  ارفوري رم أأد األلدا  بينمم همالسأأتخداماربيمنمت اربديلة بشأأ ن  ديد  ععممل
املتمحة على املو ع  ة، ئرحبت بقمممة املوشأأأأأأأأأأمات اربديلة ار ممليص  أأأأأأأأأأيغتهم ارنهممية األلدا  تلكارثمرث ر
 فمي ؛لارشبكي ر
 سأأأأأأأأأأأأأأأق تدف  اربيمنمت ئا بالغ مر عجل عر تقديملم رل مل اجلمري   ىلركععمبت   )ه( 

ئجلنة بق ارو مالت على ارصأأأأأأأأ يد ار مملي، ئال سأأأأأأأأيمم ار مل ارت مئين ارىلي رار بق فمي  الرباء املشأأأأأأأأرتك 
_________________ 

 (1) E/CN.3/2019/2  
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اربيمنمت ئا بالغ  متتدفقب تنسأأأأأأي  األنشأأأأأأطة ا حصأأأأأأممية، ئعيدت م ميري تنفيىل املبمرئ ارتوجيهية املت لقة
امل مئض ص املمف  األئل على ارنحو علدا  ارتنمية املستدامة، ألغماض ار مملي على ارص يد ربيمنمت ار ع

 مر ارتقميم؛
عفضأأأأأل املممرسأأأأأمت ص تدفقمت اربيمنمت ” امل نونةرحبت بوقيقة امل لوممت األسأأأأأمسأأأأأية  )ئ( 

بو أأأأأأفهم ءموعة مفيدة  “املسأأأأأأتدامةعلدا  ارتنمية ألغماض ربيمنمت على ارصأأأأأأ يد ار مملي ا بالغ عر ائ 
اربيمنمت مر اربلدان ه  ارو مالت اردئرية، ئطلبت ه  فمي  الرباء  متمر رراسأأأأأأأأأأأمت ا مرة بشأأأأأأأأأأأ ن تدفق

  ديد املزيد مر عفضل املممرسمت؛ مععن يوا ل ارقيمد بمنتظمد بتحديث اروقيقة بق ارو مالت املشرتك 
 عدد رر اربلدان موافقة على ارنشم؛ر مملطمربة ب دد اعتبمعحمطت علمم ب )ث( 
اربيمنمت مر  متاملسأأأأأتمم ألفضأأأأأل املممرسأأأأأمت فيمم يت ل  ب  تة تدفق تبمرلشأأأأأج ت ار )ح( 

بمسأأأأأأأأأأأأأأأتخداد منصأأأأأأأأأأأأأأأمت اربيمنمت ئ واعد اربيمنمت اروطنية اريت  توي على  اردئرية،اربلدان ه  ارو مالت 
 ية، هبد  تقليل عبء ا بالغ على اربلدان مبم ص ذرك اربيمنمت ارفو ،  م   بشأأأأأأأأكل   م لوممت مفصأأأأأأأألة

 ئرعم امللكية ارقطمية رلبيمنمت؛
تصأأأأأأأأأنيم اربيمنمت ئموشأأأأأأأأأمات علدا  ” امل نونةرحبت بوقيقة امل لوممت األسأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأية  )ط( 

بش ن  امفيد مممج بمعتبمرلم  “ارتنمية املستدامة: عئرويمت ارسيمسمت ئ طط ارتصنيم ا مرية ئاملستقبلية
 ألضأأأأ م فئمت ارسأأأأكمن، ئطلبت مر فمي  الرباء متفئمت ئعب مر تصأأأأنيم اربيمنمت، ئعئرويمت ارسأأأأيمسأأأأ

ارتنمية املسأأأأأأأأتدامة  موا أأأأأأأألة عمله بشأأأأأأأأ ن تصأأأأأأأأنيم اربيمنمت رتحقي  طموح  طة املشأأأأأأأأرتك بق ارو مالت
 ب دد تمك عي عحد  لم ارم ب؛ (2)2030  مدر

يتيح فم أأأأأأأأة رتحسأأأأأأأأق هطمر املوشأأأأأأأأمات  2020ع مت ب ن االسأأأأأأأأت ماض ارشأأأأأأأأممل ر مد  )ي( 
مبمرئ توجيهية ئم ميري ئجدئل ثمه رالسأأأأأأأأأأأت ماض، ئشأأأأأأأأأأأج ت فمي  الرباء مم ا رُتح مر  ار مملي، ئعيدت

 ، مبم ص ذركئا طمر ا ميلارقمممة ص امل ميري  ، عند هجماء االسأأت ماض،نظمعن تعلى  ارو مالتبق  املشأأرتك
 مر عجل  سق ر د علدا  ارتنمية املستدامة؛ ، تصمريةاال -احملمسبة اربيئية نظمد 

الرباء عحمطت علمم بمال رتاحمت بشأأ ن ب ا املوشأأمات اريت ميكر عن ينظم فيهم فمي   )ك( 
 الل االسأأأأأأأأأأأأأت ماضأأأأأأأأأأأأأمت ارشأأأأأأأأأأأأأمملة، مبم ص ذرك ءموع اردعم ارممسي مر عجل بق ارو مالت املشأأأأأأأأأأأأأرتك 

 املستدامة؛ ارتنمية
 املشرتك الرباء فمي ر ارتمبع ار ممل اريت ععدلم ارفمي سمسية األ لوممت املرحبت بوقيقة  )ل( 

 اررتابط؛بش ن عئجه  ارو مالت بق
تمثل ص تلبية االحتيمجمت ت تواجه  ديميشأأدرت على عن ار ديد مر اربلدان مم ثال  )د( 

ه  ثيمرة املوارر ئارتنسأأي  ص ا مجة املمسأأة  ت  يد مر اربيمنمت املتصأألة ب لدا  ارتنمية املسأأتدامة، ئ مرت
ءمل بنمء ارقدرات ا حصأأأأأأأممية ئارتحليلية، ئال سأأأأأأأيمم بمرنسأأأأأأأبة رلبلدان األفميقية ئع ل اربلدان  وا ئاربلدان 

 ارنممية غري ارسمحلية ئاردئل اجلزرية ارصغرية ارنممية؛ 
، على ارنحو ئافقأأت على بمنأأممج ار مأأل املقرتح رفمي  الرباء املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك بق ارو أأمالت )ن( 

  ممر تقميملارسمرس املبق ص ارفمع 
 

_________________ 

  70/1 مار اجلم ية ار ممة  (2) 
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  50/102 
 2030التيانات والمؤشرات المتعلقة بخلة التنمية المستدامة لعام   

 هن ارلجنة ا حصممية:  
رحبت بتقميم األمق ار مد عر ار مل املت ل  بمسأأأأأأأت ماض ارتقدد احملمث  و  قي  علدا   )ع( 

ئععمبت عر تقديملم ملم تقود به شأأأأأأأ بة ا حصأأأأأأأمءات مر عمل، بمرت مئن مع منظومة ، (3)ارتنمية املسأأأأأأأتدامة
 تقميم هعدار، مبم ص ذرك (4)ئاست ماضهم 2030األمم املتحدة، مر عجل متمب ة  طة ارتنمية املستدامة ر مد 

 املستدامة؛ يةرتنماوشمات علدا  ار مملية ملبيمنمت ار، ئ ديث  معدة 2018 ر مد املستدامة ارتنمية علدا 
، عمهيأأأة اربيأأأمنأأمت اروطنيأأأة مر عجأأل 70/1ار اجلم يأأأة ار أأأممأأة  شأأأأأأأأأأأأأأأيأأأم مع  م ع أأدت،  )ب( 

وشأأأأأمات ارممسية اريت ئضأأأأأ هم فمي  املاسأأأأأت ماض ارتقدد احملمث بشأأأأأ ن علدا  ارتنمية املسأأأأأتدامة اسأأأأأتنمرا ه  
ئاردئر ا مسأأم رلتقميم ارسأأنوي عر  بق ارو مالت امل ه مبوشأأمات علدا  ارتنمية املسأأتدامة املشأأرتكالرباء 

 نتجهماربيمنمت اريت تارىلي ُتسأأأأأأأتخدد فيه ارتقدد احملمث بشأأأأأأأ ن علدا  ارتنمية املسأأأأأأأتدامة ص لىلا ارصأأأأأأأدر ئ 
 ارنظم ا حصممية اروطنية؛

ارنظمد ا حصأأأممي  مع تنسأأأي ارطلبت ه  شأأأ بة ا حصأأأمءات عن توا أأأل  يمرة ععممل  )ج( 
 يارسأأيمسأأاألمم املتحدة مر عجل هعدار ارتقميم ارىلي سأأيقدد بو أأفه عحد علم ا سأأهمممت ص املنتدى ص 

مر عجل توفري  معدة م لوممت موضوعية متينة رلنقمش ارسيمسي، ارمفيع املستوى امل ه بمرتنمية املستدامة 
 األ مى اريت سينظم فيهم املنتدى؛ بصورة ئاضحة عر األجزاء ارتحليليةتتمميز 

السأأت ماض ارتقدد احملمث لي ار نصأأم األلم اعرتفت ب ن اربيمنمت ئا حصأأمءات اروطنية  )ر( 
بشأأأأأأأأأأأأأ ن علدا  ارتنمية املسأأأأأأأأأأأأأتدامة، ئرحبت بإطالق اردريل ا ركرتئين   راة ملسأأأأأأأأأأأأأمعدة اربلدان ص مجع 

 املوشمات على ارص يد اروطه؛
ئن ا  ممي ئاملسأأمعدة ارتقنية ارواسأأ ة ارنطمق اريت تقود هبم ارشأأ بة رحبت ب نشأأطة ارت م )ه( 

ا حصأأأأأأأممية ئشأأأأأأأم معلم مر عجل مسأأأأأأأمعدة اردئل األعضأأأأأأأمء ص هتمحة بيمنمت علدا  ارتنمية املسأأأأأأأتدامة، 
 ئتكمملهم؛ لىل  األنشطة ئشدرت على ا مجة ه  تنسي 

 نصأأأأأأأأأأأأأمتبتقدمي ارتقمريم اروطنية ئماملبمرئ ئاملبمرئ ارتوجيهية املت لقة مريع عيدت مشأأأأأأأأأأأأأ )ئ( 
  ؛“مفتوحة تلقمميم”مم تتضمنه مر هشمرات ه  املبدع املت ل  ب ن تكون اربيمنمت ارنشم، بمستثنمء 

رحبت بمرتقدد احملمث ص تنفيىل نظمد امل لوممت املوحد ملما ز اربيمنمت اروطنية ئار مملية  )ث( 
رعم ختلفة، ئت زيز  مبلية ارتشأأأأأأأأأأأغيل اربيه رلبيمنمت، ئ مر عجل تيسأأأأأأأأأأأري ارتكممل بق مصأأأأأأأأأأأمرر اربيمنمت امل

ارت مئن بق ارشأأأأأأم مء مر متلم ءموعمت ع أأأأأأحمب املصأأأأأألحة، ئشأأأأأأدرت على ا مجة ه  ت بئة املوارر، 
 اريت تمغب ص االنضممد ه  ارنظمد املوحد؛ اربلدان ئتوفري اردعم ارتقه ارالثد جلميع 

ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأممي، ئرحبأأت ص اجملأأمل ب ئبنأأمء ارقأأدرات  مرت ارتأأ  يأأد على عمهيأأة ارتأأدريأأ )ح( 
 موا أأل عملهتعن  ارشأأبكةبمجلهور اريت تبىلهلم ارشأأبكة ار مملية ملوسأأسأأمت ارتدريب ا حصأأممي، ئطلبت ه  

  بو فه هسهممم مهمم ص  سق اربيمنمت ئا حصمءات املتصلة ب لدا  ارتنمية املستدامة 
 

_________________ 

 (3) E/CN.3/2019/3  
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  50/103 
 2030 القدرات يي مجال اإلحصاءات لرصد خلة التنمية المستدامة لعاملشراكة والتنسيق وبناء ا  

 هن ارلجنة ا حصممية:  
رحبت بتقميم ارفمي  ارمفيع املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى رلشأأأأأأأأأأأأأأأما ة ئارتنسأأأأأأأأأأأأأأأي  ئبنمء ارقدرات ص ءمل  )ع( 

، ئععمبت عر تقديملم رل مل ارىلي  مد به ارفمي   الل ار مد (5)2030ا حصأأأأأأأأأأمءات رم أأأأأأأأأأد  طة عمد 
 ، ئ يمرته االسرتاتيجية ص توفري ارتوجيه بش ن ت زيز اربيمنمت ئارنظم ا حصممية؛املمضي

ععمبت عر تقديملم رلدئر ارىلي يضأأأأأأأأأأأأأأطلع به ارفمي  ارمفيع املسأأأأأأأأأأأأأأتوى ص توجيه ئرعم  )ب( 
 ئشكمت ا ممرات ار مبية املتحدة الستضمفتهم منتدى رلبيمنمت؛ ارثمين تنظيم منتدى األمم املتحدة ار مملي

؛ ئشأأأكمت سأأأويسأأأما على تويل املسأأأوئرية عر اسأأأتضأأأمفة منتدى األمم رلبيمنمت ارثمينألمم املتحدة ار مملي ا
 ؛2020رلبيمنمت ص عمد  ارثمرث املتحدة ار مملي

عيأأدت هعالن ر ، ئع مت بأأم أأمجأأة امللحأأة ه  ت بئأأة موارر  أأمفيأأة ملسأأأأأأأأأأأأأأأأمعأأدة اربلأأدان  )ج( 
عمأأأل  يأأأب تأأأمئن ار أأأممليأأأة ربيأأأمنأأأمت ص ذرأأأك تنفيأأأىل  طأأأة ، مبأأأم ئا حصأأأأأأأأأأأأأأأأأمءاتاربيأأأمنأأأمت نظم ت زيز  ص

 ؛املستدامة ارتنمية
رعمت هنشمء آرية  ويل مبتكمة، على  و مم رعم هريه هعالن ر ، مر عجل االستجمبة  )ر( 

بكفمءة ألئرويمت نظم اربيمنمت ئا حصأأأأأأأأأأأأأأأمءات اروطنية، هبد  ت بئة األموال احمللية ئاردئرية ردعم ت زيز 
 اربيمنمت ئا حصمءات اروطنية؛ درات نظم 
ع مت بم مجة امللحة ه   سق تنسي  ئثيمرة  فمءة ارنظمد ا حصممي رألمم املتحدة،  )ه( 
 حصأمءات ارممسية را ل منظومة األمم املتحدة، ئ قيقم ئهعالء مكمنة ا  د مر عبء ا بالغمر عجل ا

 مسأأأأأ رة مث تم ية‘ 2’ ا مرية على ارفور، ارتنسأأأأأي  تت زيز آريم ‘1’: ارتمريةهلىلا ارغمض، عيدت ارتو أأأأأيمت 
ا حصأأأأأأأأأأمءات ارممسية ه  املسأأأأأأأأأأتوى ارسأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأي األعلى، مبم ص ذرك اجمللس اال تصأأأأأأأأأأمري ئاالجتممعي، 

، على ارنحو اروارر ص ئقيقة امل لوممت ةا حصأأأأأأأأأممي ئسأأأأأأأأأمطاملشأأأأأأأأأمر ة ارنشأأأأأأأأأطة مر جمنب األ فمرة  ‘3’
 حسب اال تضمء؛، املستوى رفمي  ارمفيعاريت ععدلم ااألسمسية 
الحظت عنه  بل توجيه رسأمرة ئاضأحة ه  املسأتوى ارسأيمسأي األعلى، مبم ص ذرك اجمللس  )ئ( 

بق فيمم اال تصمري ئاالجتممعي، سيكون مر ارضمئري هجماء مزيد مر املشمئرات ارشمملة ئارف مرة ئارشفمفة 
 ؛األ مى ارنظم ا حصممية اردئريةععضمء األمم املتحدة ئ  يمنمت منظومة اردئل األعضمء ئ 

ئافقأأت على بمنأأممج ار مأأل املقرتح رلفمي  ارمفيع املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى، ئطلبأأت ه  ارفمي  ارمفيع  )ث( 
د تقميما عر ذرك ه  ارلجنة ص رئروم ا مرية ئالمسق   املستوى عن يقدِّ

 

_________________ 
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  50/104 
 المتادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية  

 هن ارلجنة ا حصممية: 
رحبت بتقميم فمي  ع أأأأأأأأأد مء ارمميس امل ه بمملبمرئ األسأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأية رإلحصأأأأأأأأأمءات ارممسية  )ع( 

 ، ئععمبت عر تقديملم رل مل ارىلي  مد به ارفمي ؛(6)ئاربيمنمت املفتوحة
ارواررة ص ئقيقة  2018عحمطت علمم بنتممج اردراسأأأأأأأأأأأأأة االسأأأأأأأأأأأأأتقصأأأأأأأأأأأأأممية ار مملية ر مد  )ب( 

رتقدد احملمث عمومم ص تنفيىل املبمرئ األسأأأأأأأمسأأأأأأأية، ئسأأأأأأألمت ب ن مر امل لوممت األسأأأأأأأمسأأأأأأأية، مبم ص ذرك ا
ارضأأأأأأأأأمئري  يمد املكمتب ا حصأأأأأأأأأممية اروطنية ئارُنظم ا حصأأأأأأأأأممية اروطنية مبزيد مر ار مل مر عجل  قي  
االمتثمل رلمبمرئ، ئعشمرت ه  عن نتممج اردراسة االستقصممية تسلط ارضوء عيضم على اجملمالت اريت يلزد 

 مء ارقدرات ئتنمية املهمرات؛فيهم بن
رحبت بمر مل ارىلي اضأأأأأأأطلع به ارفمي  بشأأأأأأأ ن هعدار فصأأأأأأألق تكميليق ردريل رلتنفيىل  )ج( 

املت ل  بمملبمرئ األسأأأأمسأأأأية، ئطلبت ه  ارفمي  ه ممل عمله ئتقدمي ارفصأأأألق ه  ارلجنة ص رئروم ا مرية 
ميري ارتقييم ئا جماءات املو أأأأأأأأأأأأأى هبم م ‘ 1’مع توجيهمت بشأأأأأأأأأأأأأ ن مم يلي:  2020ئالمسأأأأأأأأأأأأأق ص عمد 

تنفيأىل املبأمرئ ‘ 2’ملسأأأأأأأأأأأأأأأأمعأدة اربلأدان على  ويأل عنظمتهأم ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأمميأة ارممسيأة بأمجتأم   قي  االمتثأمل، 
 األسمسية عند استخداد مصمرر جديدة رلبيمنمت هبد  هنتمج هحصمءات رمسية؛

على  ديد ارو ت ارىلي  سأأأأّلمت بضأأأأمئرة تقدمي اردعم ئارتوجيه ه  اربلدان ملسأأأأمعدوم )ر( 
 د تكون فيه عمضة الحتممل عدد االمتثمل رلمبمرئ األسمسية، ئطلبت ه  فمي  ع د مء ارمميس موا لة 

 ار مل بش ن لىلا املوضوع ئتقدمي ارتوجيه بنمء  على عمثلة  مممة على  واعد املممرسة ئارربئتو والت؛ 
ملدة سأأأأأأأأأأأأنة ع مى ئعن يقدد تقميما ه  ئافقت على عنه ينبغي رلفمي  عن يوا أأأأأأأأأأأأل عمله  )لأ( 

 ارلجنة ص رئروم ا مرية ئالمسق؛
ئافقت عيضأم على ارقيمد، ب د اردئرة ا مرية ئالمسأق، بمسأتئنم  ار مل على املبمرئ  )ئ( 

  2024األسمسية رإلحصمءات ارممسية ص ارو ت املنمسب رلتقييم املقبل، ص عمد 
 
  50/105  
 التيانات المفتوحة   

 هن ارلجنة ا حصممية:  
رحبت بتقميم فمي  ع أأأأأأأأأد مء ارمميس امل ه بمملبمرئ األسأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأية رإلحصأأأأأأأأأمءات ارممسية  )ع( 

، ئععمبت عر تقديملم رل مل ارىلي اضأأأطلع به ارفمي  بشأأأ ن تنفيىل اربيمنمت املفتوحة، (7)ئاربيمنمت املفتوحة
 ؛(8)2030منمت املفتوحة ص تنفيىل  طة ارتنمية املستدامة ر مد ئال سيمم بمرنظم ه  عمهية مسممهة اربي

_________________ 

 (6) E/CN.3/2019/5  
 املمجع نفسه  (7) 
  70/1 مار اجلم ية ار ممة  (8) 
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امل مئضأأأأأأأة ص ئقيقة  2018عحمطت علمم بنتممج اردراسأأأأأأأة االسأأأأأأأتقصأأأأأأأممية ار مملية ر مد  )ب( 
امل لوممت األسأمسأية، ئال سأيمم فيمم يت ل  بمملممرسأمت املتصألة بمربيمنمت املفتوحة، مع ا  مار بمرتحديمت 

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

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

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

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

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

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

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

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

 سنتق ب د ذرك 
 
  50/106  
 األطر الوطنية لضمان الجودة  

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

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

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

 ئارتو يمت ارواررة فيه ئاعتمدته؛

_________________ 

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

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

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

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

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

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

 
  50/107  
 تلوير اإلحصاءات اإلقليمية  

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

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

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

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

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

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

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

_________________ 

 (10) E/CN.3/2019/7  
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ئاملبمرئ األسأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأية  (11)2030حممسة األمهية مر ئسأأأأأأأأأممل تنفيىل  طة ارتنمية املسأأأأأأأأأتدامة ر مد  ئسأأأأأأأأأيلة
رإلحصأأأأأمءات ارممسية، ئبمألمهية ار مملية اريت يكتسأأأأأيهم لىلا ا عالن، ئعئ أأأأأت اربلدان األعضأأأأأمء ص ارلجنة 

رلشأأما ة ئارتنسأأي  ئبنمء  اال تصأأمرية ئاالجتممعية  سأأيم ئاحمليط اهلمرئ بمرتنسأأي  مع ارفمي  ارمفيع املسأأتوى
مر عجل موا أأألة ا بالغ عر  2030ارقدرات ص ءمل ا حصأأأمءات رم أأأد  طة ارتنمية املسأأأتدامة ر مد 

األمهية ار مملية اريت يكتسأأأأأأأأأأيهم ا عالن ص هطمر اسأأأأأأأأأأت داراته ملنتدى األمم املتحدة ار مملي ارثمرث رلبيمنمت 
 ؛2020ارىلي سُي قد ص سويسما ص عمد 

حبت بمرنهج ارت مئنية اريت تطبقهم األئسمط ا حصممية ص منطقة آسيم ئاحمليط اهلمرئ ر  )لأ( 
بغية اسأأأتغالل ءموعة متنوعة مر مصأأأمرر اربيمنمت ئعسأأأمريبهم ألغماض ا حصأأأمءات ارممسية بغية ارتصأأأدي 

بغية  قي  ارمعية رلتحديمت املتصأأأأأأألة بتوافم اربيمنمت املت لقة مبوشأأأأأأأمات علدا  ارتنمية املسأأأأأأأتدامة ار مملية ئ 
 ؛2030اجلممعية ئهطمر ار مل مر عجل تنفيىل  طة عمد 

عيدت ارنداء املوجه مر اردئل األعضأأأأأأأمء ص منطقة آسأأأأأأأيم ئاحمليط اهلمرئ ه  املنظممت  )ئ( 
قة تقنية ئممرية ئتكنوروجية ئص ءمل بنمء ارقدرات مر عجل ت زيز  ا  ليمية ئار مملية رإلمدار مبسأأأمعدة منسأأأَّ

م ا حصأأأأأأممية اروطنية ئ ديثهم، ئرعم ئتيسأأأأأأري ا صأأأأأأول ارتمد على اربيمنمت اريت  تف  هبم املنظممت ارنظ
ا  ليمية ئار مملية ئغريلم مر اربيمنمت ذات ارصأأأأأألة مبم ص ذرك اربيمنمت اجلغمافية املكمنية ئبيمنمت األجهزة 

 اجلوارة ئغريلم مر اربيمنمت ارنمشئة عر مصمرر غري تقليدية؛
عيدت عيضأأأأأأأأأأأأم ارنداء املوجه مر اردئل األعضأأأأأأأأأأأأمء ص منطقة آسأأأأأأأأأأأأيم ئاحمليط اهلمرئ ه   ()ث 

املنظممت ا  ليمية ئار مملية السأأأتشأأأمرة املكتب ا حصأأأممي اروطه عئ ارنظمد ا حصأأأممي اروطه امل ه  بل 
 هجماء عي رراسمت عئ استقصمءات هحصممية؛

ء ص منطقة آسأأأأأأأأأأأأأأيم ئاحمليط اهلمرئ ه  عيدت  ىلرك ارنداء املوجه مر اردئل األعضأأأأأأأأأأأأأأم )ح( 
املنظممت ا  ليمية ئار مملية ملوا أأأأألة ئضأأأأأع امل ميري ا حصأأأأأممية اردئرية ئت زيزلم ئتقدمي اردعم ارتقه ارالثد 

 رتنفيىللم 
 
  50/108  
 الحسابات القومية  

 هن ارلجنة ا حصممية:  
، (12)امل ه بم سأأأأأأأأأأأأأأأمبمت ارقوميةرحبت بتقميم ارفمي  ار ممل املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك بق األممنمت  )ع( 

ئععمبت عر تقديملم رألنشأأأأأأأأأأأأأأطة اريت اضأأأأأأأأأأأأأأطلع هبم ععضأأأأأأأأأأأأأأمء ارفمي  ار ممل ئارلجمن ا  ليمية ئاملنظممت 
، ئا حصأأأأأأأمءات ارداعمة، 2008ا  ليمية ئاربلدان األ مى رتيسأأأأأأأري تنفيىل نظمد ا سأأأأأأأمبمت ارقومية ر مد 

 مي  الرباء االستشمري امل ه بم سمبمت ارقومية؛رلفمي  ار ممل ئف 2019ئع مت بمنمءي ار مل ر مد 
رحبت عيضأأأم بإنشأأأمء مسأأأمرات عمل مصأأأصأأأة السأأأت ماض عمهية نظمد ا سأأأمبمت ارقومية  )ب( 

مر عجل  يمس ارتطورات اال تصمرية ئاالجتممعية اجلديدة )ارم منة ئار وملة ئارمفم  ئاالستدامة(،  2008ر مد 
مشأأأمئرات ئاسأأأ ة ارنطمق تم ز على املسأأأتخدمق بشأأأ ن تطويم نظمد ا سأأأمبمت ئععمبت عر ت ييدلم  جماء 

_________________ 

  70/1 مار اجلم ية ار ممة  (11) 
 (12) E/CN.3/2019/8  
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ارقومية، ئطلبت ه  ارفمي  ار ممل عن يقدد تقميما ه  ارلجنة ص رئروم ا مرية ئالمسأأق، ئعن ي مض سأأبيال 
 مسق؛رلمضي ُ دمم ص استكممل نظمد ا سمبمت ارقومية، ركي تنظم فيه ارلجنة ص رئروم ا مرية ئال

طلبت مر ارفمي  ار ممل موا أأألة اسأأأتحداث توجيهمت عملية بشأأأ ن مسأأأممل مر  بيل  )ج( 
مر  الل  2008اال تصأأأأأمر غري ارممسي ئارتمويل ا سأأأأأالمي ئتيسأأأأأري تنفيىل نظمد ا سأأأأأمبمت ارقومية ر مد 
ة ت مئنية  مممة على األررة ئاركتيبمت ئاملبمرئ ارتوجيهية، ئرحبت بمرتقدد احملمث ص بمنممج ار مل رتهيئة بيئ

عرئات ئعسأأأأأأأمريب ئموار ت ليمية ئشأأأأأأأما مت موقوق هبم ص ءمل بنمء ارقدرات ا حصأأأأأأأممية تسأأأأأأأتهد  ع ل 
 اربلدان  وا  ئاردئل ارنممية اجلزرية ارصغرية ئاردئل ارض يفة هبد  ضممن عدد تمك عي بلد  لم ارم ب؛ 

يم  مر اردئل األعضأأأمء اريت ال  تثل ععمبت عر  لقهم مر ار در ارىلي ال يزال  بريا نسأأأب )ر( 
رلحد األرىن املطلوب مر نطمق بيمنمت ا سأمبمت ارقومية ئتفم أيلهم، ئحثت تلك اربلدان ذات املسأتوى 

 املنخفا مر حيث االمتثمل على هعدار بيمنمت مصدرية عسمسية رتجميع ا سمبمت ارقومية؛
سأأأأأأأأأأأمبمت ارقومية بنظمد تبمرل اربيمنمت الحظت ارتقدد ارىلي عحمثته آرية نقل بيمنمت ا  )لأ( 

ا حصأأأأأممية ئارو أأأأأفية، ئسأأأأألَّمت ب ن تنفيىل مبمررة تبمرل اربيمنمت ا حصأأأأأممية ئارو أأأأأفية مر جمنب اربلدان 
 سُييسِّم نقل اربيمنمت ئبمرتميل سُيقلِّل ه  حد  بري عبء االستجمبة ص تقدمي اربيمنمت ه  املنظممت اردئرية 

 
  50/109  
 ءات الماليةاإلحصا  

 هن ارلجنة ا حصممية:  
رحبت بتقميم  أأأأأأأأأندئق ارنقد اردئيل عر اسأأأأأأأأأت ماض فم ة ار مل املشأأأأأأأأأرت ة بق ارو مالت  )ع( 

، ئععمبت عر تقديملم رألنشأأأأأأأأأأأأأأطة اريت اضأأأأأأأأأأأأأأطل ت هبم (13)امل نية بم حصأأأأأأأأأأأأأأأمءات املمرية ئليم لهم ارفمعية
 ار مل؛ فم ة

مسأأأأأأأأأوئريمت فم ة ار مل ذات ارصأأأأأأأأألة بمملسأأأأأأأأأممل ئافقت على اال رتاح ارداعي ه  نقل  )ب( 
املفمليمية ئاملنهجية املت لقة بإحصأأأأأأأمءات ارديون المرجية ه  ارلجنة امل نية بإحصأأأأأأأمءات ميزان املدفوعمت 
ارتمب ة رصأأأأأأندئق ارنقد اردئيل، ئنقل مسأأأأأأوئريموم ذات ارصأأأأأألة بإحصأأأأأأمءات ريون ارقطمع ار مد ه  ارفمي  

مت امل ه بم سأأأأأأأمبمت ارقومية ئارلجنة االسأأأأأأأتشأأأأأأأمرية امل نية بإحصأأأأأأأمءات ممرية ار ممل املشأأأأأأأرتك بق األممن
 ا كومة ارتمب ة رصندئق ارنقد اردئيل؛

ععمبت عر رعمهم  نشمء ليئة تنفيىلية جديدة، ينصب فيهم اررت يز على مسممل هرارة  )ج( 
ديون، رتتو  املسأأأأأأوئريمت غري اربيمنمت ُتسأأأأأأمى ارفمي  ار ممل املشأأأأأأرتك بق ارو مالت امل ه بإحصأأأأأأمءات ار

 املنهجية امللقمة على عمت  فم ة ار مل ئمهمد هرارة اربيمنمت؛ 
ئافقت على ت لي  عمل فم ة ار مل حىت يتقمر عن هرسأأأأأأأأأأأأأأأمء اهليكل املبسأأأأأأأأأأأأأأأط اجلديد  )ر( 

نة ئتمحيل بمنممج عمل فم ة ار مل  د  م بنجمح، ئطلبت ه   أأأأأأأأأأأندئق ارنقد اردئيل تقدمي تقميم ه  ارلج
ص رئروم ا مرية ئالمسق عر ارتقدد احملمث ص هرسمء اهليكل املبسط اجلديد ئتمحيل بمنممج ار مل املت ل  

 بم حصمءات املمرية 
 

_________________ 

 (13) E/CN.3/2019/9  
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  50/110 
 مستقتل اإلحصاءات االقتصادية  

 هن ارلجنة ا حصممية:  
 ؛(14)ئار وملة اال تصمريةرحبت بتقميم فمي  الرباء امل ه بإحصمءات ارتجمرة اردئرية  )ع( 
عقنت على فمي  الرباء امل ه بإحصأأأأأأأأأأمءات ارتجمرة اردئرية ئار وملة اال تصأأأأأأأأأأمرية رل مل  )ب( 

 ارىلي اضطلع به، على ارنحو املبق ص تقميم ؛
بدريل حسأأمبمت سأأالسأأل ارقيمة ار مملية: ا سأأمبمت ارفمعية رسأأالسأأل ”عحمطت علمم  )ج( 

، ئشأأأأأج ت اربلدان على اسأأأأأتخداد ا سأأأأأمبمت “املتكمملة رألعممل ارتجمريةارقيمة ار مملية ئا حصأأأأأمءات 
 ارفمعية رسالسل ارقيمة ار مملية؛ 

طلبأأت املسأأأأأأأأأأأأأأأأمعأأدة ص تنفيأأىل تو أأأأأأأأأأأأأأأيأأمت ارأأدريأأل ئطلبأأت تممجتأأه ه  ارلغأأمت ارممسيأأة  )ر( 
 املتحدة؛ رألمم

ة اال تصأأأأأأأأأأأأمرية ئافقت على حل فمي  الرباء امل ه بإحصأأأأأأأأأأأأمءات ارتجمرة اردئرية ئار ومل )لأ( 
 عندمم يُنجز اردريل؛

عحمطت علمم بمال رتاح ارداعي ه  هنشأأأأأأأأأأأمء فمي  رفيع املسأأأأأأأأأأأتوى م ه بم حصأأأأأأأأأأأمءات  )ئ( 
اال تصأأأأأأأأمرية، ئئافقت على هنشأأأأأأأأمء فمي  أل أأأأأأأأد مء ارمميس يت رم مر ا تصأأأأأأأأمريق ئهحصأأأأأأأأمميق رلنظم ص 

 اال رتاح؛ ئجملة
 تزيد عر عممق  جماء تقييم ركفمءة طلبت هنشأأأأأأأأأأأأأأأمء فمي  ع أأأأأأأأأأأأأأأد مء ارمميس رفرتة ال )ث( 

حو مة ارنظمد ا ميل رإلحصأأأأأمءات اال تصأأأأأمرية ئف مريتهم ئمدى  دروم على االسأأأأأتجمبة، رئن  ل  املزيد 
 مر اربريئ ماطية عئ  ميل املكمتب ا حصممية اروطنية ئاملنظممت اردئرية عبئم هضمفيم ال راعي ره؛

تقييم املبمررات ا مرية ئتقدمي تو أأية رلمضأأي  دمم  هبم طلبت ه  فمي  ع أأد مء ارمميس  )ح( 
 بغية  ديث نظمد ا حصمءات اال تصمرية مر  الل هجماء استشمرة ئاس ة ارنطمق رلمستخدمق؛

طلبت عيضأأأأأم ه  فمي  ع أأأأأد مء ارمميس تنمئل مسأأأأأممل مشأأأأأمورة بممل لوممت املسأأأأأتكملة  )ط( 
 مر ارنضج؛ ا حصممية تكون  د بلغت بمرف ل مستوى عمريم

طلبت  ىلرك ه  فمي  ع أأأد مء ارمميس عن يقدد تقميما ه  ارلجنة ا حصأأأممية ص رئروم  )ي( 
 ا مرية ئالمسق يتضمر  طة ئاضحة ركيفية املضي  دمم؛

 الحظت التممد ععضمء ارلجنة بمملشمر ة ص فمي  ع د مء ارمميس  )ك( 
 

_________________ 

 (14) E/CN.3/2019/10  
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  50/111  
 التجارية  إحصاءات التجارة الدولية واألعمال  

 هن ارلجنة ا حصممية:  
رحبت بمرتقميم املشأأأأأأرتك بق فمي  فيسأأأأأأبمرن امل ه بسأأأأأأجالت األعممل ارتجمرية، ئجلنة  )ع( 

الرباء امل نيأأة بأأإحصأأأأأأأأأأأأأأأأمءات األعمأأمل ارتجأأمريأأة ئارتجأأمرة، ئفم أأة ار مأأل املشأأأأأأأأأأأأأأأرت أأة بق ارو أأمالت امل نيأأة 
، ئعقنت على اجلهور اريت تبىلهلم مجيع األطما  رتيسري هجماء منم شة ءم ة (15)بإحصمءات ارتجمرة اردئرية

 بش ن مواضيع هحصمءات ارتجمرة اردئرية ئاألعممل ارتجمرية اريت ت د مواضيع مرتابطة؛ 
لن ت فمي  فيسأأأأأأبمرن على ارتقدد ارىلي  ق  ص عدر مر املسأأأأأأممل ارنمشأأأأأأئة، ئرعمت  )ب( 

  طة عمله؛
عيدت االسم ارىلي مسيت به جلنة الرباء امل نية بإحصمءات األعممل ارتجمرية ئارتجمرة،  )ج( 

ئرعمت مسأأأأأأأأأأأأأأأمرات ار مل املقرتحة ألفم ة عمل ارلجنة امل نية بمملسأأأأأأأأأأأأأأأممل ا تية: ار وملة ئارم منة؛ ئارمفم  
ألعممل ارتجمرية ئاالسأأأأأأأأأتدامة؛ ئرينمميمت األعممل ارتجمرية ئاردميوغمافيم ئتنظيم املشأأأأأأأأأمريع؛ ئسأأأأأأأأأجالت ا

 ارشمملة؛ ئبنمء ارقدرات؛ 
طلبت ه  ارلجنة عن تنظم ص هر مل ت ديالت طفيفة على ئالية ارلجنة ئهراروم، على  )ر( 

 ارنحو املبق ص املمف  األئل ارتقميم، مبم يشمل ارتحديث اردئري هلمم؛ 
رألعممل ارتجمرية،  عيدت مبمرئ األمم املتحدة ارتوجيهية بش ن ارسجالت ا حصممية )لأ( 

ئشأأأج ت اربلدان على اسأأأتخداد املبمرئ عند هنشأأأمء سأأأجالوم ارتجمرية ا حصأأأممية ئحفظهم، ئطلبت ه  
 ارلجنة عن تضع بمنمءم ربنمء ارقدرات املت لقة بمرسجالت ارتجمرية ا حصممية؛ 

سأأأأأأأأأق بمرتقدد طلبت ه  جلنة الرباء هبالغ ارلجنة ا حصأأأأأأأأأممية ص رئروم ا مرية ئالم )ئ( 
 ارىلي  مث  ص عملهم؛

عيدت ارتصأأأأأأأأأأأأنيم اردئيل رلتدابري غري اجلمم ية جلمع اربيمنمت على نطمق مجيع اربلدان  )ث( 
 ئا بالغ بش ن اربيمنمت ارقمبلة رلمقمرنة رئريم املت لقة بمرتدابري غري اجلمم ية؛ 

نية بإحصأأأأأأأأأأأأأأأمءات عحمطت علمم ب نشأأأأأأأأأأأأأأأطة فم ة ار مل املشأأأأأأأأأأأأأأأرت ة بق ارو مالت امل  )ح( 
 اردئرية  ارتجمرة

 

_________________ 
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  50/112  
 اإلحصاءات الصناعية   

 هن ارلجنة ا حصممية:  
، (16)رحبت بتقميم منظمة األمم املتحدة رلتنمية ارصأأأأنمعية عر ا حصأأأأمءات ارصأأأأنمعية )ع( 

املت لقة بم أأأأأأد ئعقنت على اجلهور اريت تبىلهلم املنظمة رنشأأأأأأم اربيمنمت ارصأأأأأأنمعية ار مملية، ئ م أأأأأأة اربيمنمت 
 ارتقدد ارىلي  مث  اردئل األعضمء  و  قي  علدا  ارتنمية املستدامة؛

عيدت نقل مسأأأأوئرية ا حصأأأأمءات ارصأأأأنمعية مر شأأأأ بة ا حصأأأأمءات ه  منظمة األمم  )ب( 
املتحدة رلتنمية ارصأأأأأأأأأأأنمعية ص سأأأأأأأأأأأيمق رئر تلك املنظمة ص ارتنمية ارصأأأأأأأأأأأنمعية ار مملية ئت يينهم ئ مرة راعية 

 وشمات علدا  ارتنمية املستدامة املتصلة بمرتصنيع؛مل
طلبت ه  اردئل األعضأأأأأأأأأأأأأأأمء، ص لىلا ارصأأأأأأأأأأأأأأأدر، هبالغ منظمة األمم املتحدة رلتنمية  )ج( 

ارصنمعية بمربيمنمت املت لقة بإنتمج ارسلع األسمسية ئموشمات ا نتمج، بم ضمفة ه  ا حصمءات ارصنمعية 
 غهم رلمنظمة؛ار ممة اريت تقود لىل  اردئل بإبال

رعت منظمة األمم املتحدة رلتنمية ارصأأأأأأأنمعية ه  هممث ار مل ارتحضأأأأأأأريي ئختصأأأأأأي   )ر( 
املوارر ارالثمة رلبدء ص ارو ت املنمسأأأأأأب ص تنفيىل عنشأأأأأأطة هنتمج اربيمنمت ئنشأأأأأأملم مع االسأأأأأأتممار ص هتمحة 

 ارو ول املفتوح ه  اربيمنمت ارصنمعية ار مملية؛
 أأأمجأأأة ه  ت زيز املسأأأأأأأأأأأأأأأأأمعأأأدة ارتقنيأأأة املقأأأدمأأأة ه  اربلأأأدان ص ءأأأمل ععأأأمرت تأأأ  يأأأد ا )لأ( 

 ا حصمءات ارصنمعية، مبم يتضمر هحصمءات املشمريع ارصنمعية ارصغرية ا جم؛
طلبت ه  اجلهمت ارشأأأأأأأأأميكة ص ارتنمية اردئرية عن تزيد مر مسأأأأأأأأأمعدوم رلبلدان ارنممية  )ئ( 

 صمءات ارصنمعية  عر طمي  بمامج ربنمء ارقدرات ص ءمل ا ح
 
  50/113  
 إحصاءات األسعار   

 هن ارلجنة ا حصممية:  
 ؛(17)رحبت بتقميم ارفمي  ار ممل املشرتك بق األممنمت امل ه بإحصمءات األس مر )ع( 
عقنت على ارفمي  ار ممل املشأأرتك بق األممنمت امل ه بإحصأأمءات األسأأ مر على ار مل  )ب( 

 ارنحو املفصل ص تقميم ؛ارىلي اضطلع به، على 
عحمطت علمم بمملشأأأأأمئرة ار مملية اريت سأأأأأت قد  ميبم بشأأأأأ ن اردريل احملدث ملوشأأأأأم عسأأأأأ مر  )ج( 

 االستهالك، ئشج ت على استجمبة اردئل األعضمء ص ارو ت املنمسب؛

_________________ 
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طلبت ه  ارفمي  ار ممل املشرتك بق األممنمت امل ه بإحصمءات األس مر تقدمي اردريل  )ر( 
، 2020دث ملوشأأأأأأم عسأأأأأأ مر االسأأأأأأتهالك ه  ارلجنة ص رئروم ا مرية ئالمسأأأأأأق اريت سأأأأأأُت قد ص عمد احمل

 ئنشم اردريل ب د ذرك جبميع ارلغمت ارممسية رألمم املتحدة 
 
  50/114  
 برنامج المقارنات الدولية   

 هن ارلجنة ا حصممية:  
 ؛(18)املقمرنمت اردئريةرحبت بتقميم اربنك اردئيل عر بمنممج  )ع( 
عقنت على اربنك اردئيل على ار مل ارىلي اضأأأأأأأأأأأأأأأطلع به، مر  الل بمنممج املقمرنمت  )ب( 

 اردئرية، على ارنحو املفصل ص تقميم ؛
عحأأمطأأت علمأأم بأأ مهيأأة بمنأأممج املقأأمرنأأمت ارأأدئريأأة، ئشأأأأأأأأأأأأأأأج أأت مجيع ارو أأمالت املنفأأىلة  )ج( 

 مر ارت  ري ئعلى ضممن جورة نتممجهم ئحسر تو يتهم؛رئن مزيد  2017ئاربلدان على هممث رئرة عمد 
عشأأأأأأأأأأأأأأأأأمرت على ارو أأأمالت املنفأأأىلة ئاربلأأأدان بأأأمربأأأدء ص األعمأأأمل ارتحضأأأأأأأأأأأأأأأرييأأأة رأأأدئرة  )ر( 

 مر بمنممج املقمرنمت اردئرية؛ 2020 عمد
عحمطت علمم بم مجة ه  عن تدمج ارو مالت املنفىلة ئاربلدان بمنممج املقمرنمت اردئرية  )لأ( 
 م ا حصممي ار مري؛ص عمله
ععمرت ت  يد ا مجة ه  ثيمرة ارنشأأأمط اربحثي املت ل  ب ئجه ارت ثر بق موشأأأم عسأأأ مر  )ئ( 

 االستهالك ئبمنممج املقمرنمت اردئرية؛ 
ععمرت عيضأأأم ت  يد ا مجة ه  توفري ارتمويل املنمسأأأب ردعم عنشأأأطة بمنممج املقمرنمت  )ث( 

 رقدرات ا حصممية اردئرية، ئال سيمم مر عجل ت زيز ا
 
  50/115  
 االقتصادية  - المحاستة التيئية  

 هن ارلجنة ا حصممية:  
ئععمبت عر تقديملم  (19)اال تصمرية - رّحبت بتقميم جلنة الرباء امل نية بمحملمسبة اربيئية )ع( 

ثيمرة ا  بمل ر مل ارلجنة، ئعيدت بمنممج عملهم على ارنحو املفصأأأأأأأل ص تقميملم، ئالحظت مع االلتممد 
اال تصمرية ئتنممي ارطلب عليه ص اربلدان، ئحثت ارلجنة على موا لة  - على تنفيىل نظمد احملمسبة اربيئية

 اال تصمرية ئت ميم استخدامه؛ - توسيع نطمق عملهم املت ل  بتنفيىل نظمد احملمسبة اربيئية

_________________ 

 (18) E/CN.3/2019/14  
 (19) E/CN.3/2019/15  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/14
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/15
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بق ارو مالت امل ه مبوشأأأأأأأأأأأمات رحبت بمرت مئن بق جلنة الرباء ئفمي  الرباء املشأأأأأأأأأأأرتك  )ب( 
ئاال تصأأمرية ص  - علدا  ارتنمية املسأأتدامة مر عجل  ديد عفضأأل ارسأأبل السأأتخداد نظمد احملمسأأبة اربيئية

 ؛ 2020 سق هطمر املوشمات ار مملية، بمرنظم ه  االست ماض ارشممل ص عمد 
اال تصأأمرية  - مسأأبة اربيئيةطلبت ه  جلنة الرباء موا أألة عملهم ص ت ميم اسأأتخداد احمل )ج( 

ص عمليمت  أأأأأأأأنع ارسأأأأأأأأيمسأأأأأأأأمت، ئ م أأأأأأأأة  فيمم يت ل  بمرتنوع اربيوروجي، بمرنظم ه  اعتممر  طة ارتنوع 
، ئتغري املنمخ، ئاال تصأأأأمر ارداممي، فيمم لو عب د مر املبمررات املت لقة بنمو 2020اربيوروجي ملم ب د عمد 

 ارنمتج احمللي ا مجميل ئارنمو األ ضم؛ 
عحأمطأت علمأم بأمرتقأدد احملمث ص ارنهوض خبطأة ار مأل اربحثي املت لقأة بأم طأمر املم زي  )ر( 

اال تصأأأأأأأأأأأأأأأمرية، ئع مت بم مجة ه  ارنظم ص همكمنية تنقيح لىلا ا طمر املم زي،  - رنظمد احملمسأأأأأأأأأأأأأأأبة اربيئية
اال تصأأمرية ئتلك املت لقة  - ئطلبت عن يتم ارتنسأأي  بق  طة ار مل اربحثي املت لقة بنظمد احملمسأأبة اربيئية

بنظمد ا سأأأأأأأمبمت ارقومية، ص ضأأأأأأأوء ارتنقيح املقمر عن سضأأأأأأأع ره نظمد ا سأأأأأأأمبمت ارقومية، ئارتنقيح ارىلي 
اال تصأأأأأأأمرية  - سضأأأأأأأع ره حمريم  وذج احملمسأأأأأأأبة ارتجمييب رلنظم ا يكوروجية املمتبط بنظمد احملمسأأأأأأأبة اربيئية

 طمر املم زي هلىلا ارنظمد؛ئارتنقيح ارىلي حيتمل عن سضع ره ا 
رحبت بوضأأأع ارصأأأيغة ارنهممية رلدريل احملمسأأأيب ار مملي رتدف  املوار على نطمق اال تصأأأمر،  )لأ( 

 ارىلي ععد  بمنممج األمم املتحدة رلبيئة بمرت مئن مع ش بة ا حصمءات، ئشج ت على تطبيقه ص اربلدان؛
فمفة ئشمملة رنموذج احملمسبة ارتجمييب عقنت على جلنة الرباء على ئضع عملية تنقيح ش )ئ( 

اال تصأأأأأأمرية، ئععمبت عر تقديملم ملسأأأأأأممهة الرباء مر  -رلنظم ا يكوروجية املمتبط بنظمد احملمسأأأأأأبة اربيئية 
متلم ارتخصأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأمت، مبر فيهم ار لممء ئاحملمسأأأأأأأأأأأبون اروطنيون ئاال تصأأأأأأأأأأأمريون اربيئيون ئ رباء اجلغمافيم 

املدرجة ص  طة ار مل اربحثي، مبم فيهم املسممل املشرت ة بق ارقطمعمت، مثل  املكمنية، ص م مجلة املسممل
حسأأمبمت احمليطمت، اريت يمي ار مل بشأأ هنم بقيمرة ارلجنة اال تصأأمرية ئاالجتممعية  سأأيم ئاحمليط اهلمرئ 

 ئبمنممج األمم املتحدة رلبيئة؛ 
 ي ئتقييم  دممت ارنظم عحمطت علمم مبم  دمه مشأأأأأأأأأأأأأأأمئع حممسأأأأأأأأأأأأأأأبة رعس اململ ارطبي )ث( 

ا يكوروجية املمول مر اال مر األئرئ  مر مسأأأأأأأأأأأأأأممهة ص ارنهوض بتنفيىل  وذج احملمسأأأأأأأأأأأأأأبة ارتجمييب رلنظم 
اال تصأأأمرية ص اربلدان ارشأأأميكة، ئلي اررباثيل ئجنوب عفميقيم  -ا يكوروجية املمتبط بنظمد احملمسأأأبة اربيئية 
رعم ئضأأأأع املنهجيمت ئاملبمرئ ارتوجيهية ار ملية بشأأأأ ن حممسأأأأبة ئارصأأأأق ئاملكسأأأأيك ئاهلند، ئمسأأأأممهة ص 

 ارنظم ا يكوروجية؛ 
 - ب مهية نشأأم مم لو  ممم بمرف ل مر  واعد اربيمنمت الم أأة بنظمد احملمسأأبة اربيئية ع مت )ح( 

ا سأأمبمت اال تصأأمرية، ئ  - اال تصأأمرية، ئا حصأأمءات ارممسية اريت تنتجهم ارنظم اروطنية رلمحمسأأبة اربيئية
 - اال تصأأأأأأأأأأأأأأأمرية، مر  الل املو ع ارشأأأأأأأأأأأأأأأبكي رنظمد احملمسأأأأأأأأأأأأأأأبة اربيئية -ارتقديمية رنظم احملمسأأأأأأأأأأأأأأأبة اربيئية 

اال تصأأأأأأأأمرية،  - اال تصأأأأأأأأمرية، ئرحبت بمرتقدد احملمث ص هنشأأأأأأأأمء  واعد بيمنمت عمملية رنظم احملمسأأأأأأأأبة اربيئية
مملية  م أأأة ببيمنمت امليم  ص نظم احملمسأأأبة ئطلبت توسأأأيع نطمق اجلهور ارمامية ه  هنشأأأمء  واعد بيمنمت ع

اال تصأمرية، ئ مرت ارت  يد على عمهية هجماء االتصأمالت ئا صأول على املوافقمت على املسأتوى  - اربيئية
 ارقطمي  بل ت ميم امل لوممت؛ 
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طلبأت ه  جلنأة الرباء عن توا أأأأأأأأأأأأأأأأل ار مأل على ت زيز ارقأدرات ص اربلأدان مر  الل  )ط( 
سأأأأأأأأأأأأأأأي ، ئحلقأأأمت ار مأأأل ئارت لم ا ركرتئين، ئاملأأأىل مات ارتقنيأأأة، ئارت أأأمئن بق بلأأأدان اجلنوب، ثيأأأمرة ارتن

 ئاملسمعدة ارتقنية را ل اربلدان؛
رحبت جبهور جلنة الرباء ارمامية ه  هشماك متلم اجلهمت  محبة املصلحة مر  الل  )ي( 

ئر مت بشأأ ن املسأأممل ارسأأيمسأأمتية مر رسأأمرتهم ا  بمرية ئمو  هم ارشأأبكي، ئرحبت عيضأأم بإعدار سأألسأألة 
 اال تصمرية ص عمليمت  نع ارسيمسمت ئارقمارات؛ - عجل ارتشجيع على استخداد نظمد احملمسبة اربيئية

اال تصأأأأأأأأأأمرية  - رحبت عيضأأأأأأأأأأم بمملىل مة ارتقنية بشأأأأأأأأأأ ن ارمبط بق نظمد احملمسأأأأأأأأأأبة اربيئية )ك( 
حة ار مملية ارتمب ة رألمم املتحدة بمرت مئن مع شأأأ بة ئحسأأأمبمت ارسأأأيمحة ارفمعية، اريت ععدوم منظمة ارسأأأيم

ا حصمءات  ت رعمية جلنة الرباء ئارلجنة امل نية بم حصمءات ئحسمب ارسيمحة ارفمعي ارتمب ة ملنظمة 
ارسأأأأأأيمحة ار مملية، ئطلبت ه  منظمة ارسأأأأأأيمحة ار مملية عن توا أأأأأأل ار مل على ئضأأأأأأع ا طمر ا حصأأأأأأممي 

   2020حة، هبد  عمض ا طمر على ارلجنة العتممر  ص عمد رقيمس استدامة ارسيم
 
  50/116  
 اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث   

 هن ارلجنة ا حصممية:  
رحبت بمرتقميم املشأأأأأأأأأأأأرتك بق األمق ار مد، ئارلجنة اال تصأأأأأأأأأأأأمرية ئاالجتممعية  سأأأأأأأأأأأأيم  )ع( 

اال تصأأأمرية ألمميكم ارالتينية ئمنطقة اربحم اركمرييب، ئاحمليط اهلمرئ، ئارلجنة اال تصأأأمرية ألئرئبم، ئارلجنة 
، ئعقنت على (20)ئمكتب األمم املتحدة رلحد مر ممطم اركوارث عر ا حصأأأأأأأأأأأأأأأمءات املت لقة بمركوارث

 ار مل اهلمد ارىلي اضطل ت به لىل  اجلهمت ص لىلا اجململ ارنمشئ؛
ركوارث ئبنأأمء ارقأأدرة على بأأم أأمجأأة امللحأأة ه  هرمأأمج  أأل مر ا أأد مر مأأمطم ا ع مت )ب( 

الطط ئارربامج ا  ممية اروطنية على مجيع املسأأأأأأأأأأأتويمت، ئا مجة ه  هرراج ئ ارصأأأأأأأأأأأمور ص ارسأأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأأمت 
ا حصأأأأأأأمءات االجتممعية ئاال تصأأأأأأأمرية ئاربيئية ضأأأأأأأمر امل لوممت املتصأأأأأأألة بمركوارث، ئ ىلرك ا مجة ه  

جلنس ئ يمسأأأمت هحصأأأممية رلو و  على ا قمر توفري بيمنمت عفضأأأل ئ مبلة رلمقمرنة ئمصأأأنفة حسأأأب نوع ا
اريت ختّلفهم اركوارث على ارنمس، مر عجل  سق فهم ا د مر ممطم اركوارث، مبم فيه ت زيز ارقدرة على 

 ارصمور ئارت لب؛
عشأأأأأأأأمرت ه  األمهية املتزايدة رإلحصأأأأأأأأمءات املت لقة بمألحداث ئاركوارث الطمة ئثيمرة  )ج( 

بمرقدر اركبري مر ارتنسأأأأأأأأأأأأأأي  ئارت مئن ارقممم بمرف ل ص لىلا اجململ، ئشأأأأأأأأأأأأأأدرت على  اررت يز عليهم، ئع مت
 ا مجة ه  موا لة بنمء ارقدرات ئارتدريب فيمم يت ل  هبىلا املوضوع اهلمد؛

ععمبت عر تقديملم رلدئر ارقيمري ارىلي تضأأأأأأأأطلع به ارلجنة اال تصأأأأأأأأمرية ئاالجتممعية  )ر( 
دمم بمرتطويم املنهجي املبدمي هلىلا ار مل مر  الل هطمر ا حصأأأأأمءات  سأأأأأيم ئاحمليط اهلمرئ ص املضأأأأأي  

املت لقة بمركوارث، ارىلي يتضأأأأأأأأأمر املبمرئ ارتوجيهية ارتقنية اريت تشأأأأأأأأأكل نقطة انطالق جيدة ألراة تكون 
 مبلة رلتطبي  ص  ل مجيع ارسأأأأأأيم مت ئمالممة على ارنطمق ار مملي، ئبمالسأأأأأأتنمر ه  مبمرئ هطمر سأأأأأأنداي 

 ئعئرويمته؛ (21)2030-2015مر ممطم اركوارث رلفرتة رلحد 
_________________ 

 (20) E/CN.3/2019/16  
 ارثمين  املمف  ،69/283 ار ممة اجلم ية  مار (21) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/16
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
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رعمت ار مل املتوا أأل ارىلي يمي بقيمرة املنظممت اردئرية ئا  ليمية مر عجل هحماث  )لأ( 
تقدد  و هيمر هطمر هحصأأأممي مشأأأرتك ئشأأأبكة  رباء رإلحصأأأمءات املت لقة بمركوارث تمبط بق ع أأأحمب 

ارصأأأألة، خبم أأأأة ا حصأأأأمميون ئالرباء ص ءمل ا د مر ممطم  ارتخصأأأأصأأأأمت ئءمالت الربة املت درة ذات
اركوارث ئالرباء ص ءأأأأمل امل لومأأأأمت اجلغمافيأأأأة املكأأأأمنيأأأأة، مر عجأأأأل تلبيأأأأة االحتيأأأأمجأأأأمت ارنأأأأمشأأأأأأأأأأأأأأأئأأأأة ص 

 ا حصممي؛ اجملتمع
طلبت ه  شأأ بة ا حصأأمءات، ئارلجنة اال تصأأمرية ئاالجتممعية  سأأيم ئاحمليط اهلمرئ،  )ئ( 
ال تصأأأأأأمرية ألئرئبم، ئارلجنة اال تصأأأأأأمرية ألمميكم ارالتينية ئمنطقة اربحم اركمرييب، ئمكتب األمم ئارلجنة ا

املتحدة رلحد مر ممطم اركوارث، عن تقود بمرتشأأأأأأأأأأأأأأأمئر مع ععضأأأأأأأأأأأأأأأمء عفم ة الرباء ا  ليمية ئعفم ة ار مل 
رمسية  ت هشأأأأأأأأأأأما  ارلجنة ارقمممة، مر عجل ارنظم ص اليمرات ئارطمام  املت لقة بإنشأأأأأأأأأأأمء ئتنسأأأأأأأأأأأي  آرية 

ا حصممية رلدفع بإطمر هحصممي مشرتك رإلحصمءات املت لقة بمركوارث ئشبكة تمبط بق عئسمط الرباء 
مر عجل رعم ارت مئن ئارتنسأأأأأأأأأأأأي  ئمجع األموال هبد  ت زيز ا حصأأأأأأأأأأأأمءات املت لقة بمألحداث ئاركوارث 

 ر ص ارو ت املنمسب؛الطمة، ئطلبت هريهم هبالغ ارلجنة مبم يتم ص لىلا ارصد
حثت األئسمط ا حصممية اردئرية على توسيع نطمق جهورلم ارمامية ه  بنمء ارقدرات  )ث( 

ص ءمل ا حصأأأأأأأأأأأأأأأمءات املت لقة بم وارث ئاركوارث الطمة مر عجل مسأأأأأأأأأأأأأأأمعدة اربلدان ص ت زيز  درات 
لم مر اجلهمت ذات ارصأأأأأأأأأأأأأأألة اريت ارو مالت امل نية بإرارة اركوارث، ئاملكمتب ا حصأأأأأأأأأأأأأأأممية اروطنية، ئغري 

تسأأأأأأأأأأأأأأأملم ببيمنمت رمسية رتلبية متطلبمت ا بالغ ارالثمة التبمع هنج  مممة على األررة ص  قي  علدا  
ارسأأأأيمسأأأأمت ئالطط ئارربامج ا  ممية اروطنية، ئاأللدا  ئارغميمت ارواررة ص هطمر سأأأأنداي ئ طة ارتنمية 

  (22)2030املستدامة ر مد 
 
  50/117 
 إحصاءات الاجرة الدولية   

 هن ارلجنة ا حصممية:  
، ئععمبت عر تقديملم (23)رحبت بتقميم األمق ار مد عر هحصأأأأأأأأأأأأأأأمءات اهلجمة اردئرية )ع( 

رشأأ بة ا حصأأمءات ئفمي  الرباء امل ه بإحصأأمءات اهلجمة على ار مل املضأأطلع به رت زيز بيمنمت اهلجمة؛ 
 ئاعتمدت ا تصم مت فمي  الرباء؛ 

عقنت على مكتب ارلجنة ا حصأأأأأممية ئشأأأأأ بة ا حصأأأأأمءات ملسأأأأأممهتهمم ص املفمئضأأأأأمت  ()ب 
، ئرحبت بمالعرتا  ب مهية اربيمنمت ص (24)املت لقة بمالتفمق ار مملي مر عجل اهلجمة ا منة ئاملنظمة ئارنظممية

 رالتفمق ار مملي؛  1ئضع سيمسمت مبنية على األررة ئبمروالية اجلديدة املسندة ه  ارلجنة، ص هطمر اهلد  

_________________ 

  70/1 ار ممة ةاجلم ي  مار (22) 
 (23) E/CN.3/2019/17  
  73/195 ار ممة اجلم ية  مار (24) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/17
https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
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شأأأأأأأأأدرت على عمهية اعتممر هنج حيق  ارتكممل بق ارسأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأمت ئار مليمت املتصأأأأأأأأألة  )ج( 
در ص هطمر  بوضأأأأأأأأأأأأأأأوح اربيمنمت ارالثمة مل مجلة عسأأأأأأأأأأأأأأأئلة بمربيمنمت فيمم يت ل  بمهلجمة اردئرية، حبيث  

 ارسيمسمت ئُتستخدد ص توجيه األئرويمت على ارص يدير اروطه ئاردئيل ص ءمل ار مل لىلا؛
عحمطت علمم بربنممج ار مل ارشأأأأأأممل رشأأأأأأ بة ا حصأأأأأأمءات ئفمي  الرباء، على ارنحو  )ر( 

رحبت بماللتممد بمملسأأأأأأأأأأممهة ص تنفيىل  ارىلي ععمب عنه املفصأأأأأأأأأأل ص تقميم األمق ار مد ئرعمت تنفيىل ، ئ 
 ار ديد مر اربلدان ئاجلهمت ارشميكة، ئ ممت على ئجه الصوص بم يت: 

، رلتو أأأأأأيمت املنقحة بشأأأأأأ ن هحصأأأأأأمءات اهلجمة اردئريةطلبت ئضأأأأأأع ارصأأأأأأيغة ارنهممية  ‘1’ 
مماعمة حمرة تنفيىل  رالسرتشمر هبم ص مجع اربيمنمت املت لقة بمهلجمة ئ ليلهم ئنشملم، مع

 ءموعة ارتو يمت ا مرية على ارص يد اروطه؛ 
رحبت بوضأأأأأأأأع ارصأأأأأأأأيغة ارنهممية رلتقميم ارتقه بشأأأأأأأأ ن  يمس موشأأأأأأأأمات علدا  ارتنمية  ‘2’ 

املسأأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة املتصأأأأأأأأأأأأأأألأأة بأأمهلجمة، مر عجأأل رعم ر أأأأأأأأأأأأأأأأأد  طأأة ارتنميأأة املسأأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة 
مة اردئرية رتضأأأأأأأأمينهم ص ، ئءموعة األسأأأأأأأأئلة ارقيمسأأأأأأأأية املتصأأأأأأأألة بمهلج(25)2030 ر مد

ارت دارات ئاالسأأأأأأتقصأأأأأأمءات ارسأأأأأأكمنية، مبم ص ذرك ارسأأأأأأوال املت ل  ب سأأأأأأبمب اهلجمة؛ 
ئحثت شأأأأأأ بة ا حصأأأأأأمءات ئارو مالت ارشأأأأأأميكة على تشأأأأأأجيع توثي هم ئتكييفهم على 

 نطمق ئاسع ص اربلدان؛ 
نمت تسأأأمح رحبت عيضأأأم بمر مل املقرتح بشأأأ ن  ديد اسأأأرتاتيجيمت  م أأأة أل ىل ار ي ‘3’ 

بتضمق املهمجمير اردئريق ص االستقصمءات املتكمملة رألسم امل يشية، ئبش ن  قي  
 ارتكممل بق مصمرر اربيمنمت املت درة، ئبش ن استخداد مصمرر جديدة رلبيمنمت؛ 

بم مجة امللحة ربنمء ارقدرات ا حصأأأأأممية ئتوفري املوارر ردعم اربلدان ص جهورلم  ع مت )لأ( 
ئاالتفمق ار مملي مر عجل  2030ز بيمنمت اهلجمة الم أأة هبم، ص سأأيمق  طة ارتنمية املسأأتدامة ر مد رت زي

 اهلجمة ا منة ئاملنظمة ئارنظممية، ئ ممت ارلجنة على ئجه الصوص بم يت: 
رحبت بمهليكل األسأأأأأأمسأأأأأأي اروطه املقرتح ربيمنمت اهلجمة بو أأأأأأفه هطمرا شأأأأأأممال رتنمية  ‘1’ 

 ءمل هحصمءات اهلجمة اردئرية؛ارقدرات ص 
بم مجة  شأأدرت على عمهية مصأأمرر اربيمنمت ا رارية ص هنتمج هحصأأمءات اهلجمة، ئع مت ‘2’ 

ه  تزئيد اربلأدان بمردعم مر عجل ت زيز ارو أأأأأأأأأأأأأأول ه  اربيأمنمت ا رارية ئارتكأممل بق 
  ل بلد؛ مصمرر اربيمنمت املت درة، ئارت مئن فيمم بق اجلهمت امل نية را ل  

طلبت ه  ارشأأأأأأ بة ا حصأأأأأأممية ئفمي  الرباء ئضأأأأأأع بمنممج عمملي ردعم اجلهور اروطنية  ‘3’ 
ربنمء ارقدرات، مبم يشأأأأأمل تقديمات املوارر ارالثمة رتنفيىل ، ئشأأأأأج ت اردئل األعضأأأأأمء 

 ئاجلهمت املم ة على توفري موارر  مفية رتمويله؛ 
املت لقأأة ببيأأمنأأمت اهلجمة مع االحتيأأمجأأمت ئاروطنيأأة طلبأأت  فأأمرأأة مواءمأأة بنأأمء ارقأأدرات  ‘4’ 

 ئار مل مع ارنهج ا  ليمية ارقمممة؛

_________________ 

  70/1 ار ممة اجلم ية  مار (25) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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طلبت ه  شأأأأأأ بة ا حصأأأأأأمءات ئفمي  الرباء امل ه بإحصأأأأأأمءات اهلجمة ار مل بشأأأأأأكل  )ئ( 
 مشرتك مع اجلهمت ارشميكة ذات ارصلة، مر عجل ا يت: 

تنمية املنشأأأأأأأأ  حديثم، ئارىلي تسأأأأأأأأتضأأأأأأأأيفه تقدمي اردعم ه  املم أأأأأأأأد األفميقي رلهجمة ئار ‘1’ 
 حكومة املغمب؛ 

ارت مئن مع آريمت األمم املتحدة األ مى مبم فيهم فمي  الرباء اردئيل امل ه بإحصأأأمءات  ‘2’ 
 ارالجئق ئاملشمرير را ليم، ئشبكة األمم املتحدة امل نية بمهلجمة؛ 

جمة اردئرية، مع مماعمة تغري ع مط ثيمرة االتسأأأأأأأأأأأأأأأمق بق املفمليم ئارت مريم املت لقة بمهل ‘3’ 
اهلجمة، ئ فمرة عن تتسم تلك املفمليم بمملمئنة ارالثمة رتلبية االحتيمجمت الم ة بصنع 
ارسأأأأأيمسأأأأأمت على ارصأأأأأ يد اروطه ئعن ت زث ص ارو ت نفسأأأأأه  مبلية هحصأأأأأمءات اهلجمة 

 رلمقمرنة على ارص يد اردئيل؛ 
األئل امل ه بإحصأأأأأأأأأأأأأأأمءات اهلجمة بو أأأأأأأأأأأأأأأفه منربا ععمبت عر تقديملم رلمنتدى اردئيل  )ث( 

رتبمرل عفضأأل املممرسأأمت ئالربات اروطنية، ئرحبت بتنظيم املنتدى اردئيل ارثمين امل ه بإحصأأمءات اهلجمة 
 2020ص عمد 
 
  50/118 
 إحصاءات المستوطنات التشرية   

 هن ارلجنة ا حصممية:  
رلمسأأأأأأأأتوطنمت اربشأأأأأأأأمية )مومل األمم املتحدة( عر رحبت بتقميم بمنممج األمم املتحدة  )ع( 

 ؛ (26)هحصمءات املستوطنمت اربشمية
عيدت اعتممر منهجية ار ينة اروطنية مر املدن بمرنسأأأأأأأأأأأبة رلبلدان اريت تواجه م و مت ص  )ب( 

 ر د مجيع املدن اريت تتوافم عنهم بيمنمت ئا بالغ عنهم على ارص يد اروطه؛ 
اء رتنقيح املبمرئ ارتوجيهية ئاملبمرئ الم أأأأأأأأأأأأة بتطبي  موشأأأأأأأأأأأم عيدت هنشأأأأأأأأأأأأمء فمي   رب  )ج( 

 اثرلمر املدن ئفمي   رباء رتحديد منمط  ت دار األحيمء ارفقرية ئغري ارفقرية؛
رحبت بمر مل املضأأطلع به ص ئضأأع املنهجية املتب ة ص  ديد املنمط  ا ضأأمية ئاملنمط   )ر( 

رتحضأأم، ئطلبت عن يتم ارقيمد، بمرتشأأمئر مع اردئل األعضأأمء، ارميفية، ئت ميم املدينة على عسأأمس ررجة ا
بإعدار تقميم ارتقييم ارنهممي بشأأأأأأأأ ن همكمنية تطبي  لىل  املنهجية ألغماض املقمرنة على ارصأأأأأأأأ يدير اردئيل 

 ئا  ليمي ص اردئرة ا مرية ئالمسق رلجنة؛
ارشأأمملة عر املسأأتوطنمت اربشأأمية ععمرت ارت  يد على األمهية اربمرغة رإلحصأأمءات املوقو ة ئ  )لأ( 

 ئعلدا  ارتنمية املستدامة املصمحبة هلم؛ (27)2030مر حيث ر د تنفيىل  طة ارتنمية املستدامة ر مد 

_________________ 

 (26) E/CN.3/2019/18  
  70/1 ار ممة اجلم ية  مار (27) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/18
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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شج ت بمنممج األمم املتحدة رلمستوطنمت اربشمية )مومل األمم املتحدة( على ارقيمد،  )ئ( 
بمرت مئن مع ارش بة ا حصممية ئص هطمر شما ة ئقيقة مع ارو مالت األ مى، مبوا لة ار مل بش ن تنسي  

ارقمممة،  بمنممج ار مل املت ل  بإحصأأأأمءات املسأأأأتوطنمت اربشأأأأمية عر طمي  االسأأأأتفمرة مر آريمت ارتنسأأأأي 
 ئمع اررت يز على موا لة ت زيز ارقدرات ا حصممية؛ 

طلبت تقدمي ارتقميم املمحلي عر ار مل املت ل  بإحصأأأأأأأمءات املسأأأأأأأتوطنمت اربشأأأأأأأمية ه   )ث( 
 ارلجنة ص رئروم ارثمرثة ئالمسق 

 
  50/119 
 إحصاءات الجريمة   

 هن ارلجنة ا حصممية:  
املتحدة امل ه بمملخدرات ئاجلممية عر ا حصأأأأأأأأأأأأأمءات املت لقة رحبت بتقميم مكتب األمم  )ع( 

ئععمبت عر تقديملم رلمكتب ملم عحمث  مر تقدد ص تنفيىل  ميطة ارطمي  ارمامية  (28)بمجلممية ئار دارة اجلنممية
 ه   سق نوعية ئتوافم ا حصمءات املت لقة بمجلممية ئار دارة اجلنممية على ارص يدير اروطه ئاردئيل؛

 عشمرت بمرشما ة مع جلنة منع اجلممية ئار دارة اجلنممية؛ )ب( 
عيدت  ميطة ارطمي  املسأأأأأأأأتكملة ردعم اربلدان ص هنتمج اربيمنمت ار مرية اجلورة ارالثمة  )ج( 

، ئرعمت  طة ار مل املنقحة املقرتحة اريت تتضأأمر طممفة (29)2030رم أأد  طة ارتنمية املسأأتدامة ر مد 
 ، ئاريت يلزد توفري عموال هضمفية رب ضهم؛2022-2019 املضطلع رلفرتةعئسع مر األنشطة 

ع مت عن تنفيىل ارتصأأأأأنيم اردئيل رلجمامم رألغماض ا حصأأأأأممية يشأأأأأكل عئروية ملكمتب  )ر( 
ا حصأأأأأأأأأمء اروطنية، ئشأأأأأأأأأج ت مكمتب ا حصأأأأأأأأأمء اروطنية على  يمرة عملية تقييم حمرة تنفيىل  ئتيسأأأأأأأأأري 

رلبيمنمت على ارصأأأأأأأأأ يد اروطه، ئرحبت بتنقيح رريل تنفيىل ارتصأأأأأأأأأنيم اردئيل ارت مئن بق اجلهمت املنتجة 
 رلجمامم رألغماض ا حصممية؛ 

عيدت هنشأأأأأأمء فمي  اسأأأأأأتشأأأأأأمري م ه بمجلممية ئار دارة اجلنممية مر عجل ارتشأأأأأأجيع على  )لأ( 
ة ارمامية ه  ه ممة شأأأأما مت عئسأأأأع نطم م هبد   سأأأأق تنسأأأأي  ارربامج ا حصأأأأممية اردئرية ئت زيز األنشأأأأط

  سق اربيمنمت اروطنية املستخدمة ص ر د علدا  ارتنمية املستدامة فيمم يت ل  بمجلممية ئار دارة اجلنممية؛ 
رحبت بوضأأأع عرئات منهجية ئم ميري ئمبمرئ توجيهية ميكنهم عن تدعم اربلدان ص هنتمج  )ئ( 

  ارتنمية املسأأتدامة، ئععمبت عر تقديملم هحصأأمءات  مبلة رلمقمرنة ئحديثة ئال سأأيمم ص سأأيمق ر أأد علدا
 روضع منهجية تقديم ارنظم املت درة رقيمس عدر ضحميم االجتمر بمألشخمص ارىلير مل يتم ا تشمفهم؛

، ئطلبت ه  مكتب األمم املتحدة امل ه بدريل اسأأأأأأتقصأأأأأأمءات ارفسأأأأأأمرئرحبت عيضأأأأأأم  )ث( 
 بمملخدرات ئاجلممية عن ينشم  على نطمق ئاسع؛

_________________ 

 (28) E/CN.3/2019/19  
  70/1 ار ممة اجلم ية  مار (29) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/19
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ت بمرطلب املتزايد فيمم بق ا ريمت اروطنية على توفري اردعم ارتقه  نتمج ئنشأأم سأأّلم )ح( 
هحصأأأأأأأأأأأأأأأأمءات اجلممية ئار أدارة اجلنأمميأة، ئرحبأت بمرربنممج ار أمملي ملكتأب األمم املتحأدة امل ه بمملخأدرات 

 ؛ ئاجلممية بش ن بنمء ارقدرات، ئشج ت اجلهمت املم ة على توفري املوارر اركمفية رتمويله
ععمبأأت عر تقأأديملأأم جلهور مم ز االمتيأأمث رلم لومأأمت ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأمميأأة املت لقأأة بأأم كومأة  )ط( 

ئاجلمميأأة ئا يأأىلاء ئار أأدارأأة املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك بق مكتأأب األمم املتحأأدة امل ه بأأمملخأأدرات ئاجلمميأأة ئامل هأأد اروطه 
هجية ئتيسأأأأري تبمرل رإلحصأأأأمءات ئاجلغمافيم ص املكسأأأأيك ص تنفيىل عنشأأأأطة بنمء ارقدرات ئئضأأأأع م ميري من

عفضأأأأل املممرسأأأأمت، ئرحبت مبم ز االمتيمث اجلديد رإلحصأأأأمءات املت لقة بمجلممية ئار دارة اجلنممية ص منطقة 
آسأأأأأأأأأأأأيم ئاحمليط اهلمرئ املشأأأأأأأأأأأأرتك بق مكتب ا حصأأأأأأأأأأأأمء اركوري ئمكتب األمم املتحدة امل ه بمملخدرات 

 يضم ه  تيسري تنفيىل  ميطة ارطمي  ص املنطقة؛، ممم سيوري ع2019ئاجلممية، ارىلي سيبدع عمله ص عمد 
عحمطت علمم حبمجة اربلدان ه   سأأأأأأأأأأأأأأأق مجع اربيمنمت املت لقة بمر نم اجلنسأأأأأأأأأأأأأأأمين  )ي( 

ئرحبت بوضأأع هطمر هحصأأممي  حصأأمءات رلجممية تكون مماعية رالعتبمرات اجلنسأأمنية، مبم ص ذرك األررة 
س، اسأأتنمرا ه  ارتصأأنيم اردئيل رلجمامم رألغماض ا حصأأممية، املت لقة جبمامم ارقتل ذات ارصأألة بنوع اجلن

 هبد  توفري مبمرئ توجيهية تشغيلية بش ن هنتمج اربيمنمت املت لقة بمرضحميم ئاجلنمة ئررئر اردئل؛
رحبت بتبسأأأأأأأأأأيط عنشأأأأأأأأأأطة مجع اربيمنمت اريت يضأأأأأأأأأأطلع هبم مكتب األمم املتحدة امل ه  )ك( 

ق عئجه ارت ثر فيمم بق مما ز ارتنسأأأأأأأأأأي  اروطنية رتبسأأأأأأأأأأيط االتصأأأأأأأأأمل بمملخدرات ئاجلممية مر  الل  سأأأأأأأأأأ
بمرسأأأأأألطمت اروطنية ئتقليل عبء ا بالغ اروا ع على  ملل اربلدان ه  عرىن حد ئضأأأأأأممن امللكية اروطنية 
رلبيمنمت املبلغ عنهم على املسأأأأأأأأأأتوى ار مملي مع  سأأأأأأأأأأق نطمق تغطية مم يتم مج ه مر بيمنمت ئنوعيتهم ص 

 نفسه  ارو ت 
 
  50/120 
  وتعاطياا بالمخدرات المتعلقة اإلحصاءات  

 هن ارلجنة ا حصممية:  
عشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمرت مبكتأأأأأأب األمم املتحأأأأأأدة امل ه بأأأأأأمملخأأأأأأدرات ئاجلمميأأأأأأة على تقميم  املت ل   )ع( 

به رتحسأأأأأأأأأأأأأأق  ، ئععمبت عر تقديملم رل مل املضأأأأأأأأأأأأأأأطلع(30)بم حصأأأأأأأأأأأأأأأمءات املت لقة بمملخدرات ئت مطيهم
 ا حصمءات املت لقة بمملخدرات ئت مطيهم؛ 

ع مت ب ن جلنة املخدرات لي ليئة تقميم ارسأأأأأأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأأأأأأمت ص األمم املتحدة اريت تتو   )ب( 
املسأأأأأأأأأأأوئرية ارمميسأأأأأأأأأأأية عر املسأأأأأأأأأأأممل املت لقة مبما بة املخدرات ئع دت ءدرا اسأأأأأأأأأأأت دارلم رلت مئن مع جلنة 

 املت لقة بمملخدرات؛املخدرات بش ن املسممل ا حصممية 
رعمت ا رتاح مكتب األمم املتحدة امل ه بمملخدرات ئاجلممية، بمرشأأأأأأما ة مع ارو مالت  )ج( 

اردئرية األ مى، هجماء رراسأأة اسأأتقصأأممية رتحسأأق فهم عراء ارنظم ا حصأأممية اروطنية املت لقة بمملخدرات 
ات، بغيأأة توجيأأه عمليأأمت ا بالغ عر ئ أأدراوأأم ئنواجتهأأم، ئفهم مأأدى توافم ئنوعيأأة هحصأأأأأأأأأأأأأأأأمءات املخأأدر 

_________________ 

 (30) E/CN.3/2019/20  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/20
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اربيمنمت ذات ارصأأأأأأأألة بمملخدرات على ارصأأأأأأأأ يدير اروطه ئاردئيل ئمر عجل االضأأأأأأأأطالع ب نشأأأأأأأأطة ُ در 
 علدافهم بشكل عرّق ص ءمل بنمء ارقدرات؛

ع مت بقيمة االسأأأأأأأأأأتبيمن المص بمرتقمريم ارسأأأأأأأأأأنوية ارصأأأأأأأأأأمرر عر مكتب األمم املتحدة  )ر( 
ئاجلممية ئرحبت بمملشأأأأأأأأأأأمئرات ار مملية اريت نظمهم املكتب السأأأأأأأأأأأت ماض ارنسأأأأأأأأأأأخة املنقحة امل ه بمملخدرات 

 رالستبيمن ئئض هم بصيغهم ارنهممية؛ 
شأأأأأأأأأج ت املنظممت اردئرية ئا  ليمية على ت زيز ت مئهنم ئت ثرلم ص ءمل هحصأأأأأأأأأمءات  )لأ( 

ئختفيم عبء تقدمي ارتقمريم اروا ع املخدرات هبد  مواءمة املفمليم ذات ارصأألة، ئثيمرة اتسأأمق اربيمنمت 
 على  ملل اردئل األعضمء مر  الل عمليمت مشرت ة جلمع اربيمنمت  

 
  50/121 
  إحصاءات التعليم  

 هن ارلجنة ا حصممية:  
 (31)رحبت بتقميم م هد ا حصأأأأأأأأأأأأأأأمء ارتمبع ملنظمة األمم املتحدة رلرتبية ئار لم ئارثقمفة )ع( 

هحصأأأأأأأأأأأأأأأمءات ارت ليم رتلبية االحتيمجمت اجلديدة املتصأأأأأأأأأأأأأأألة بمربيمنمت ئملواجهة عر ارتقدد احملمث ص ءمل 
 ؛(32)2030ارتحديمت ارنمشئة ص سيمق  طة ارتنمية املستدامة ر مد 

عقنت على ا جماءات اريت اختىللم امل هد بمرت مئن مع ارشأأم مء ارمميسأأيق رتحسأأق توافم  )ب( 
موشأأأأأأأأأأأأأأأمات ملتمب ة  عدارالاربيمنمت ئئضأأأأأأأأأأأأأأأع املنهجيمت ئاملبمرئ ارتوجيهية ئغريلم مر األرئات ارداعمة 

يمية مر علدا  ارتنمية املسأأأأأأأأأأأأأأتدامة، مبم ص ذرك ئضأأأأأأأأأأأأأأع عطم رتقييم ارنتممج ارت ل 4ئاسأأأأأأأأأأأأأأت ماض اهلد  
 ئمهمرات ارقماءة ئاركتمبة؛

رحبت بوضأأأع اردريل املنهجي بشأأأ ن ا سأأأمبمت اروطنية املم أأأورة رلت ليم، السأأأتخدامه  )ج( 
  إطمر رتحليل تدفقمت  ويل ارت ليم؛

رحبت عيضأأأأأأأأأأأأأأأم بزيمرة توافم اربيمنمت املت لقة بمرت ليم على ارصأأأأأأأأأأأأأأأ يد ارقطمي، اريت يتم  )ر( 
ة رلبيمنمت ئمبم يتممشأأأأأأى مع امل ميري اردئرية، ئعحمطت علمم ص ارو ت ا صأأأأأأول عليهم مر مصأأأأأأمرر مت در

 نفسه بم مجة ه  بنمء ارقدرات ص ب ا اربلدان على هنتمج هحصمءات عمرية اجلورة بش ن ارت ليم؛
رعت ه  تنسأأأي  عفضأأأل رألنشأأأطة ئمواءمة املبمررات على ارصأأأ يدير ا  ليمي ئاردئيل  )لأ( 

 أأأأأأأأأأمحبة املصأأأأأأأأأألحة ار مملة ص ءمل هحصأأأأأأأأأأمءات ارت ليم على ارصأأأأأأأأأأ يدير اروطه  فيمم بق مجيع اجلهمت
ئاردئيل، ئعيدت ا رتاح امل هد هضأأأأأأأأأأمفة مهمة اروسأأأأأأأأأأمطة ضأأأأأأأأأأمر ئاليتهم، ئرعت امل هد ه  تيسأأأأأأأأأأري تبمرل 
امل لوممت ئارتنسأأأأي  بق موفمي اربيمنمت ئمسأأأأتخدميهم ئاجلهمت املم ة مر عجل هنتمج هحصأأأأمءات بشأأأأ ن 

 كون ع ثم تكممال  ئععلى جورة ئعحسر تو يتم ئع ثم ف مرية مر حيث ارتكلفة ارت ليم ت
 

_________________ 

 (31) E/CN.3/2019/21  
  70/1 ار ممة اجلم ية  مار (32) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/21
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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  50/122 
 أسالي  عمل اللجنة اإلحصائية   

 هن ارلجنة ا حصممية:  
 ؛(33)رحبت بتقميم املكتب )ع( 
 ع مت بمر مل املمتمث ارىلي  ممت به األفم ة جبميع عنواعهم على مدى تمريخ ارلجنة؛ )ب( 
بمرطمبع امل قد هلىل  ا رية ا حصأأأأأأأممية ئبم مجة ه  تبسأأأأأأأيط اررتتيبمت ا مرية مر ع مت  )ج( 

 عجل  قي   در ع رب مر ارتنسي  ئاالتسمق ص عسمريب ار مل؛
اتفقت على عن ثيمرة ارتنسأأأي  ئاالتسأأأمق ص عسأأأمريب ار مل، مبم ص ذرك ا أأأطالحمت  )ر( 

اث تقدد  بري على  أأأأأأأ يد توعية اجملتمع اردئيل على تسأأأأأأأمية األفم ة، ميكر عيضأأأأأأأم عن توري عيضأأأأأأأم ه  هحم 
 نطمق عئسع؛
نصأأأأأأأحت بمملممرسأأأأأأأمت املفضأأأأأأألة ارتمرية: ارشأأأأأأأفمفية فيمم يت ل  بمالرتبمطمت بق األفم ة  )لأ( 

ئعال ة  ل منهم بم  م مر حيث ارتسأأأأأألسأأأأأأل ا راري، ئئضأأأأأأع جدائل ثمنية حمدرة، ئت هد ارصأأأأأأفحمت 
 متو  ة حمدرة ئ قي  نتممج ملموسة؛ ارشبكية ئ ديثهم، ئهعدار منتجمت

طلبت ه  املكتب عن ي مل، بمرتشأأأمئر مع رعسأأأمء األفم ة ارنشأأأطة حمريم، على تبسأأأيط  )ئ( 
ا و مة، مبم ص ذرك ارتسأألسأأل ا راري را ل ءموعمت األفم ة ئاملشأأمر ة املتبمررة، هبد  تقليل اثرئاجية 

يهية املت لقة هبم رفممدة األفم ة اجلديدة ئا مرية، ئفقم روالية اجلهور؛ ئتبسأأأيط طمام  ارتسأأأمية ئاملبمرئ ارتوج
  ل فمي  على حدة؛ ئعن يقدد مم ينبث  عر ذرك مر طمام  ئمبمرئ توجيهية ه  ارلجنة رلنظم فيهم؛

 طلبت عيضم ه  املكتب عن يقدد تقميما ه  ارلجنة ص رئروم ا مرية ئالمسق  )ث( 
 
  50/123  
 اإلحصاءات  شعتة( ترنامجيةالمسائل ال)  

عحمطت ارلجنة ا حصأأأأممية علمم  بمرتقميم ارشأأأأفوي ارىلي  دمه مديم شأأأأ بة ا حصأأأأمءات بشأأأأ ن  
بمنممج عمل ارشأأأأأأأ بة، مبم ص ذرك األنشأأأأأأأطة ئالطط ئاألئرويمت ا مرية رلشأأأأأأأ بة  ئطلبت مر املكتب عن 

 مر ارنمحية ارفنية   2020يست مض املقرتحمت ارربنمءية ر مد 
 
  50/124 
 بنود للعلم   

عحمطت ارلجنة ا حصأأأأأأأأأممية علمم  بمرتقمريم ارتمرية ئبمرت ليقمت اروقيقة ارصأأأأأأأأألة بمملوضأأأأأأأأأوع ارواررة  
 ب ضهم:  ص

  (34)تقميم األمق ار مد عر ا حصمءات اردميغمافية 

_________________ 

 (33) E/CN.3/2019/22  
 (34) E/CN.3/2019/23  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/22
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 (35)ا حصمءات ارصحيةارىلي يبق ار مل اجلمري ص ءمل تقميم منظمة ارصحة ار مملية  
 (36)تقميم ارفمي  ار ممل املشرتك بق األممنمت امل ه بمستقصمءات األسم امل يشية 
 (37)تقميم فمي  عئتمئا امل ه بمألر مد ارقيمسية رألس مر 
 (38)تقميم ارفمي  ار ممل ار مملي امل ه بمستخداد اربيمنمت ارضخمة ألغماض ا حصمءات ارممسية 
 (39)ت ا حصمميةتقميم األمق ار مد عر تنمية ارقدرا 
 (40)تقميم ممحلي رلجهمت ارماعية ملبمررة تبمرل اربيمنمت ئاربيمنمت ارو فية ا حصممية 
 (41)تقميم جلنة تنسي  األنشطة ا حصممية 
 (42)املكمنية -تقميم فمي  الرباء امل ه بتكممل امل لوممت ا حصممية ئاجلغمافية  
ممأأأأة ئاجمللس اال تصأأأأأأأأأأأأأأأأأأمري ئاالجتمأأأأمعي املت لقأأأأة تقميم األمق ار أأأأمد عر مقمرات اجلم يأأأأة ار أأأأ 

 (43)بمرسيمسمت ئاملتصلة ب مل ارلجنة ا حصممية
  

_________________ 

 (35) E/CN.3/2019/24  
 (36) E/CN.3/2019/25  
 (37) E/CN.3/2019/26  
 (38) E/CN.3/2019/27  
 (39) E/CN.3/2019/28  
 (40) E/CN.3/2019/29  
 (41) E/CN.3/2019/30  
 (42) E/CN.3/2019/31  
 (43) E/CN.3/2019/32  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/25
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/26
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/27
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/28
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/29
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/30
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/31
https://undocs.org/en/E/CN.3/2019/32
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 الفصل الثاني 
 بنود للمناقشة واتخاذ القرار   

 
  2030التيانات والمؤشرات المتعلقة بخلة التنمية المستدامة لعام  - ألف 

جلسأأأموم األئ  ئارثمنية ئارسأأأمب ة امل قورة ص )ع( مر جدئل ععممهلم ص  3نظمت ارلجنة ص اربند  - 1
آذار/ممرس،  من م مئضأأأأأأأأأأم على ارلجنة  5  ئص اجللسأأأأأأأأأأة األئ ، امل قورة ص 2019آذار/ممرس  8ئ  5

(، E/CN.3/2019/2تقميم فمي  الرباء املشأأأأأأرتك بق ارو مالت امل ه مبوشأأأأأأمات علدا  ارتنمية املسأأأأأأتدامة )
ئتقميم األمق ار أأمد عر ار مأأل املت ل  بأأمسأأأأأأأأأأأأأأأت ماض ارتقأأدد احملمث  و  قي  علأأدا  ارتنميأأة املسأأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأة 

(E/CN.3/2019/3 ئتقميم ارفمي  ارمفيع املسأأتوى رلشأأما ة ئارتنسأأي  ئبنمء ارقدرات ص ءمل ،) ا حصأأمءات
 (  ئنظمت ارلجنة ص تلك ارتقمريم تبمعم  E/CN.3/2019/4) 2030رم د  طة ارتنمية املستدامة ر مد 

آذار/ممرس، اسأأأأأأأتم ت ارلجنة ه  بيمن عر  به ممثل مجهورية  5ئص اجللسأأأأأأأة األئ ، امل قورة ص  - 2
تحدة، ارىلي عمض تقميم فمي  الرباء املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك بق ارو مالت امل ه مبوشأأأأأأأأأأأأأأأمات علدا  ارتنمية تنزانيم امل

رئرة مما بة،  28 رئرة مر اردئل األعضأأأأأأأأأأمء ص ارلجنة ئ 15املسأأأأأأأأأأتدامة  ئب د ذرك، عر  ببيمنمت ممثلو 
 منظممت رئرية   3ئ ىلرك ممثلو 

ا أألت ارلجنة نظملم ص اربند ارفمعي ئاسأأتم ت آذار/ممرس، ئ  5ئص اجللسأأة ارثمنية، امل قورة ص  - 3
ه  بيمن عر  به رميس فمع بيمنمت ارتنمية ئارتوعية ص ش بة ا حصمءات ارتمب ة  رارة ارشوئن اال تصمرية 
ئاالجتممعية، ارىلي عمض تقميم األمق ار مد عر ار مل املت ل  بمست ماض ارتقدد احملمث  و  قي  علدا  

 ة  ئب د ذرك، عر  ببيمنمت ممثلو قالث رئل ععضمء ص ارلجنة ئتسع رئل مما بة ارتنمية املستدام
)ع( عر  به املما ب عر  3ئص اجللسأأأأأأة نفسأأأأأأهم عيضأأأأأأم، اسأأأأأأتم ت ارلجنة ه  بيمن ص هطمر اربند  - 4

ت لنغمريم، ارىلي عمض تقميم ارفمي  ارمفيع املسأأأتوى رلشأأأما ة ئارتنسأأأي  ئبنمء ارقدرات ص ءمل ا حصأأأمءا
رئرة عضأأأأأأأأوا ص ارلجنة  11  ئب د ذرك، عر  ببيمنمت ممثلو 2030رم أأأأأأأأد  طة ارتنمية املسأأأأأأأأتدامة ر مد 

 رئرة مما بة، ئ ىلرك ممثل منظمة رئرية ئاحدة   19 ئ
 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

رر ص آذار/ممرس،  من م مئضأأأأم على ارلجنة مشأأأأمئع مقمَّر ئ  8ص اجللسأأأأة ارسأأأأمب ة، امل قورة ص  - 5
)ع(  ئاعتمدت ارلجنة مشأأأأأأأمئع املقمَّر بصأأأأأأأيغته امل دَّرة  الل  3ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص هطمر اربند 

 (  50/101املنم شة )انظم ارفصل األئل، ارفمع بمء، املقمر 
)ع(، ئرر عيضم  3جنة مشمئع مقمَّر آ م ص هطمر اربند ئص اجللسة نفسهم،  من م مئضم على ارل - 6

ص ئر ة غري رمسية  دمهم املقمَّر، ئاعتمدته ارلجنة عيضأأأأأأأأم، بصأأأأأأأأيغته امل دَّرة  الل املنم شأأأأأأأأة )انظم ارفصأأأأأأأأل 
 (  50/102األئل، ارفمع بمء، املقمَّر 

)ع(،  من م مئضأأأأأم على ارلجنة مشأأأأأمئع مقمر  3ئص نفس اجللسأأأأأة عيضأأأأأم، ئعيضأأأأأم ص هطمر اربند  - 7
آ م ئرر عيضأأأأأأأأأم ص ئر ة غري رمسية  دمهم املقمر  ئاعتمدت ارلجنة مشأأأأأأأأأمئع املقمَّر بصأأأأأأأأأيغته امل دَّرة  الل 

 ( 50/103املنم شة )انظم ارفصل األئل، ارفمع بمء، املقمر 
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  المتادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية - باء 
)ب( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأأأأأأأأأتيهم ارثمنية ئارسأأأأأأأأأأمب ة امل قورتق ص  3نظمت ارلجنة ص اربند  - 8
آذار/ممرس،  من م مئضأأأأأأأأأأأم على ارلجنة  5  ئص اجللسأأأأأأأأأأأة ارثمنية، امل قورة ص 2019آذار/ممرس  8ئ  5

ية رإلحصأأأأأأأأأأأأأأأمءات ارممسية ئعر اربيمنمت املفتوحة تقميم  فمي  ع أأأأأأأأأأأأأأأد مء ارمميس عر املبمرئ األسأأأأأأأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأ
(E/CN.3/2019/5 ،ئاسأأأأأأأأأأأأأتم ت ه  بيمن عر  به املما ب عر نيوثيلندا، ارىلي عمض ارتقميم  ئب د ذرك )

 رئرة هلم مم ز املما ب  16ارلجنة ئ رئل ععضمء ص  9عر  ببيمنمت ممثلو 
 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

آذار/ممرس،  من م مئضأأأأم على ارلجنة مشأأأأمئع مقمَّر ئرر ص  8ص اجللسأأأأة ارسأأأأمب ة، امل قورة ص  - 9
ل )ب(  ئاعتمدت ارلجنة مشأأمئع املقمَّر بصأأيغته امل دَّرة  ال 3ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص هطمر اربند 

 (  50/104 املنم شة )انظم ارفصل األئل، ارفمع بمء، املقمر
 

 التيانات المفتوحة  - جيم 
)ج( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأأأأأأأأأأأأأأتيهم ارثمرثة ئارسأأأأأأأأأأأأأأأمب ة امل قورتق  3نظمت ارلجنة ص اربند  - 10
آذار/ممرس،  من م مئضأأم، ممة ع مى،  6لسأأة ارثمرثة، امل قورة ص   ئص اجل2019آذار/ممرس  8 ئ 6 ص

على ارلجنة تقميم فمي  ع أأد مء ارمميس عر املبمرئ األسأأمسأأية رإلحصأأمءات ارممسية ئعر اربيمنمت املفتوحة 
(E/CN.3/2019/5ئاسأأأأأأتم ت ه  بيمن عر  به املما ب )  عر نيوثيلندا، ارىلي عمض اجلزء ذي ارصأأأأأألة مر

ارتقميم  ئب د ذرك، عر  ببيمنمت ممثلو رئرة ئاحدة مر اردئل األعضأأأأأأأأأأأأأأأمء ص ارلجنة ئ س رئل هلم مم ز 
 املما ب، بم ضمفة ه  ممثل منظمة رئرية ئاحدة 

 
 اإلجراء التي اتخذته اللجنة   

ممرس،  من م مئضأأأم على ارلجنة مشأأأمئع مقمَّر ئارر ص آذار/ 8ص اجللسأأأة ارسأأأمب ة، امل قورة ص  - 11
)ج(  ئاعتمدت ارلجنة مشأأأأمئع املقمَّر بصأأأأيغته امل دَّرة  الل  3ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص هطمر اربند 

   (50/105 املنم شة )انظم ارفصل األئل، ارفمع بمء، املقمر
 

 األطر الوطنية لضمان الجودة  - دال 
)ر( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأأأأأأأأأأأأتيهم ارثمرثة ئارسأأأأأأأأأأأأأمب ة امل قورتق ص  3نظمت ارلجنة ص اربند  - 12
آذار/ممرس،  من م مئضأأأأأأأأأأأم على ارلجنة  6  ئص اجللسأأأأأأأأأأأة ارثمرثة، امل قورة ص 2019آذار/ممرس  8 ئ 6

( ئاسأأأأأأأأأأتم ت ه  بيمن عر  به E/CN.3/2019/6ية رضأأأأأأأأأأممن اجلورة )تقميم فمي  الرباء امل ه بمألطم اروطن
مر ارأدئل األعضأأأأأأأأأأأأأأأأمء ص  12املما أب عر ارفلبق، ارأىلي عمض ارتقميم  ئب أد ذرأك، عر  ببيأمنأمت ممثلو 

 متق رئريتق رئرة هلم مم ز املما ب، بم ضمفة ه  ممثلي منظ 21 ارلجنة ئ
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 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   
آذار/ممرس،  من م مئضأأأم على ارلجنة مشأأأمئع مقمَّر ئارر ص  8ص اجللسأأأة ارسأأأمب ة، امل قورة ص  - 13

)ر(  ئاعتمدت ارلجنة مشأأأأأأأمئع املقمَّر )انظم ارفصأأأأأأأل األئل،  3ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص هطمر اربند 
 (  50/106ارفمع بمء، املقمر 

 
 تلوير اإلحصاءات اإلقليمية  - هاء 

)ه( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأأأأأأأأأأأتيهم ارثمرثة ئارسأأأأأأأأأأأأمب ة امل قورتق ص  3نظمت ارلجنة ص اربند  - 14
م مئضأأأأأأأأأأأم على ارلجنة آذار/ممرس،  من  6  ئص اجللسأأأأأأأأأأأة ارثمرثة، امل قورة ص 2019آذار/ممرس  8ئ  6

تقميم ارلجنة اال تصأأأمرية ئاالجتممعية  سأأأيم ئاحمليط اهلمرئ عر ارتنمية ا حصأأأممية ص منطقة آسأأأيم ئاحمليط 
يم ئاحمليط ( ئاستم ت ه  بيمن عر  به ممثل ارلجنة اال تصمرية ئاالجتممعية  سE/CN.3/2019/7اهلمرئ )

رئرة هلم  11رئل ععضأأأأأأأأأأأأأأأمء ص ارلجنة ئ  6اهلمرئ، ارىلي عمض ارتقميم  ئب د ذرك، عر  ببيمنمت ممثلو 
 مم ز املما ب، بم ضمفة ه  ممثل منظمة رئرية ئاحدة 

 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

آذار/ممرس،  من م مئضأأأم على ارلجنة مشأأأمئع مقمَّر ئارر ص  8ص اجللسأأأة ارسأأأمب ة، امل قورة ص  - 15
)ه( مر جدئل ععممهلم  ئاعتمدت ارلجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأمئع املقمَّر  3ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص هطمر اربند 

 (  50/107 بصيغته امل دَّرة  الل املنم شة )انظم ارفصل األئل، ارفمع بمء، املقمر
 

 الحسابات القومية  - واو 
)ئ( مر جدئل ععممهلم ص جلسموم ارثمرثة ئارماب ة ئارسمب ة امل قورة ص  3نظمت ارلجنة ص اربند  - 16
آذار/ممرس،  من م مئضأأأأأأأأأأأم على ارلجنة  6  ئص اجللسأأأأأأأأأأأة ارثمرثة، امل قورة ص 2019آذار/ممرس  8ئ  6

( ئاسأأأأأأتم ت ه  E/CN.3/2019/8املشأأأأأأرتك بق األممنمت امل ه بم سأأأأأأمبمت ارقومية ) تقميم ارفمي  ار ممل
 بيمن عر  به ممثل املكتب ا حصممي رلمفوضية األئرئبية، ارىلي عمض ارتقميم  

)ئ(   3ارلجنة نظملم ص اربند ارفمعي آذار/ممرس، ئا أأأأأأألت  6ئص اجللسأأأأأأأة ارماب ة، امل قورة ص  - 17
رئرة هلم  19مر اردئل األعضمء ص ارلجنة ئ  12ئص اجللستق، عقد منم شمت بش ن اربند ارفمعي ممثلو 
 مم ز املما ب، بم ضمفة ه  ممثل منظمة رئرية ئاحدة 

 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

مرس،  من م مئضأأأم على ارلجنة مشأأأمئع مقمَّر ئارر ص آذار/م 8ص اجللسأأأة ارسأأأمب ة، امل قورة ص  - 18
)ئ(  ئاعتمدت ارلجنة مشأأأأأأمئع املقمَّر )انظم ارفصأأأأأأل األئل،  3ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص هطمر اربند 

 (  50/108 ارفمع بمء، املقمر
 

  اإلحصاءات المالية - زاي 
)ث( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأأأأأأأأأأأتيهم ارماب ة ئارسأأأأأأأأأأأأمب ة امل قورتق ص  3نظمت ارلجنة ص اربند  - 19
آذار/ممرس،  من م مئضأأأأأأأأأأم على ارلجنة  6  ئص اجللسأأأأأأأأأأة ارماب ة، امل قورة ص 2019آذار/ممرس  8 ئ 6
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ئليم لهم ارفمعية  تقميم  أأأأأأأأأندئق ارنقد اردئيل املت ل  بمسأأأأأأأأأت ماض فم ة ار مل امل نية بم حصأأأأأأأأأمءات املمرية
(E/CN.3/2019/9  ئاسأأأأأأتم ت ه  بيمن عر  به ممثل ارصأأأأأأندئق، ارىلي عمض ارتقميم  ئب د ذرك، عر ،)

 ببيمنمت ممثلو عربع رئل ععضمء ص ارلجنة ئ س رئل هلم مم ز املما ب 
 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

آذار/ممرس،  من م مئضأأأم على ارلجنة مشأأأمئع مقمَّر ئارر ص  8ص اجللسأأأة ارسأأأمب ة، امل قورة ص  - 20
)ث( مر جدئل ععممهلم  ئاعتمدت ارلجنة مشأأأأأأأأأأأأأأأمئع املقمَّر  3ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص هطمر اربند 

 (  50/109 )انظم ارفصل األئل، ارفمع بمء، املقمر
 

  إحصاءات التجارة الدولية واألعمال التجارية - حاء 
)ح( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأأأأأأأأأأتيهم ارماب ة ئارسأأأأأأأأأأأمب ة امل قورتق ص  3نظمت ارلجنة ص اربند  - 21
لجنة آذار/ممرس،  من م مئضأأأأأأأأأأم على ار 6  ئص اجللسأأأأأأأأأأة ارماب ة، امل قورة ص 2019آذار/ممرس  8ئ  6

( ئارتقميم E/CN.3/2019/10تقميم فمي  الرباء امل ه بإحصأأأأأأأأأأأأأأمءات ارتجمرة اردئرية ئار وملة اال تصأأأأأأأأأأأأأأمرية )
املشأأأأأأأأرتك رفمي  فيسأأأأأأأأبمرن امل ه بسأأأأأأأأجالت األعممل ارتجمرية، ئجلنة الرباء امل نية بإحصأأأأأأأأمءات األعممل 

 (  E/CN.3/2019/11، ئفم ة ار مل املشرت ة بق ارو مالت امل نية بإحصمءات ارتجمرة اردئرية )ئارتجمرة
آذار/ممرس، اسأأأأأأأأأأتم ت ارلجنة ه  بيمن عر  به املما ب عر  6ئص اجللسأأأأأأأأأأة ارماب ة، امل قورة ص  - 22

فمي  الرباء امل ه بإحصأأأأمءات ارتجمرة اردئرية ئار وملة اال تصأأأأمرية  ئب د ذرك،  عيمرندا، ارىلي عمض تقميم
 رئل هلم مم ز املما ب   8رئل ععضمء ص ارلجنة ئ  10عر  ببيمنمت ممثلو 

ئص اجللسأأأأأة نفسأأأأأهم، اسأأأأأتم ت ارلجنة عيضأأأأأم ه  بيمن عر  به املما ب عر هيطمريم، ارىلي عمض  - 23
ي  فيسأأأأأأأبمرن امل ه بسأأأأأأأجالت األعممل ارتجمرية، ئجلنة الرباء امل نية بإحصأأأأأأأمءات ارتقميم املشأأأأأأأرتك بق فم 

األعممل ئارتجمرة، ئفم ة ار مل املشأأأأأأأأأأأرت ة بق ارو مالت امل نية بإحصأأأأأأأأأأأمءات ارتجمرة اردئرية  ئب د ذرك، 
مفة ه  ممثل عر  ببيمنمت ممثلو رئرتق مر اردئل األعضأأأأأأأأمء ص ارلجنة ئعربع رئل هلم مم ز املما ب، بم ضأأأأأأأأ

 منظمة رئرية ئاحدة  
 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

آذار/ممرس،  من م مئضأأأم على ارلجنة مشأأأمئع مقمَّر ئارر ص  8ص اجللسأأأة ارسأأأمب ة، امل قورة ص  - 24
)ح(  ئاعتمدت ارلجنة مشأأأأمئع املقمَّر )انظم ارفصأأأأل األئل،  3ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص هطمر اربند 

 (  50/110 ارفمع بمء، املقمر
)ح(، ئرر  3ئص اجللسأأأأأأة نفسأأأأأأهم،  من م مئضأأأأأأم على ارلجنة مشأأأأأأمئع مقمَّر آ م ص هطمر اربند  - 25

ة )انظم ارفصل عيضم ص ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر، ئاعتمدته ارلجنة عيضم، بصيغته امل دَّرة  الل املنم ش
 (  50/111 األئل، ارفمع بمء، املقمَّر

 
  اإلحصاءات الصناعية - طاء 

)ط( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأأأأأأأأأتيهم ارماب ة ئارسأأأأأأأأأأمب ة امل قورتق ص  3نظمت ارلجنة ص اربند  - 26
آذار/ممرس،  من م مئضأأأأأأأأأأأأأم على ارلجنة  6  ئص اجللسأأأأأأأأأأأأأة ارماب ة امل قورة ص 2019آذار/ممرس  8ئ  6
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( ئاسأأأتم ت E/CN.3/2019/12تقميم منظمة األمم املتحدة رلتنمية ارصأأأنمعية عر ا حصأأأمءات ارصأأأنمعية )
رئل ععضأأأأأأأأأأأأأأأمء ص  4مة، ارىلي عمض ارتقميم  ئب د ذرك، عر  ببيمنمت ممثلو ه  بيمن عر  به ممثل املنظ

 رئل هلم مم ز املما ب  10ارلجنة ئ 
 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

آذار/ممرس،  من م مئضأأأم على ارلجنة مشأأأمئع مقمَّر ئارر ص  8ص اجللسأأأة ارسأأأمب ة، امل قورة ص  - 27
)ط(  ئاعتمدت ارلجنة مشأأأمئع املقمَّر بصأأأيغته امل دَّرة  الل  3هطمر اربند ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص 

 (  50/112 املنم شة )انظم ارفصل األئل، ارفمع بمء، املقمر
 

 إحصاءات األسعار  - ياء 
تيهم ارماب ة ئارسأأأأأأأأأأمب ة امل قورتق ص )ي( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأأأأأأأأأ 3نظمت ارلجنة ص اربند  - 28
آذار/ممرس،  من م مئضأأأأأأأأأأم على ارلجنة  6  ئص اجللسأأأأأأأأأأة ارماب ة، امل قورة ص 2019آذار/ممرس  8ئ  6

( ئاستم ت ه  E/CN.3/2019/13تقميم ارفمي  ار ممل املشرتك بق األممنمت امل ه بإحصمءات األس مر )
بيمن عر  به ممثل اربنك اردئيل، ارىلي عمض ارتقميم  ئب د ذرك، عر  ببيمنمت ممثلو عربع رئل ععضأأأأمء ص 

 ارلجنة ئسبع رئل هلم مم ز املما ب 
 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

قمَّر ئارر ص آذار/ممرس،  من م مئضأأأم على ارلجنة مشأأأمئع م 8ص اجللسأأأة ارسأأأمب ة، امل قورة ص  - 29
)ي(  ئاعتمدت ارلجنة مشأأأأمئع املقمَّر )انظم ارفصأأأأل األئل،  3ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص هطمر اربند 

 (  50/113 ارفمع بمء، املقمر
 

  برنامج المقارنات الدولية - كاف 
ك( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأتيهم الممسأأة ئارسأأمب ة، امل قورتق ص ) 3نظمت ارلجنة ص اربند  - 30
آذار/ممرس،  من م مئضأأأأم على ارلجنة  7  ئص اجللسأأأأة الممسأأأأة، امل قورة ص 2019آذار/ممرس  8ئ  7

(، ئاسأأأأأأأأأأأأتم ت ه  بيمن عر  به ممثل E/CN.3/2019/14تقميم اربنك اردئيل عر بمنممج املقمرنمت اردئرية )
اربنك اردئيل، ارىلي عمض ارتقميم  ئب د ذرك، عر  ببيمنمت ممثلو رئرتق مر اردئل األعضأأأأأأأأأأمء ص ارلجنة 

 ئمثمين رئل هلم مم ز املما ب 
 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

آذار/ممرس،  من م مئضأأأم على ارلجنة مشأأأمئع مقمَّر ئارر ص  8ص اجللسأأأة ارسأأأمب ة، امل قورة ص  - 31
)ك(  ئاعتمدت ارلجنة مشأأأأمئع املقمَّر بصأأأأيغته امل دَّرة  الل  3ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص هطمر اربند 

 ( 50/114 املنم شة )انظم ارفصل األئل، ارفمع بمء، املقمر
 

  االقتصادية -المحاستة التيئية  - الم 
)ل( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأأتيهم الممسأأأة ئارسأأأمب ة، امل قورتق ص  3نظمت ارلجنة ص اربند  - 32
آذار/ممرس،  من م مئضأأأأم على ارلجنة  7  ئص اجللسأأأأة الممسأأأأة، امل قورة ص 2019آذار/ممرس  8ئ  7
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( ئاسأأأأأتم ت ه  بيمن عر  به E/CN.3/2019/15اال تصأأأأأمرية ) -بمحملمسأأأأأبة اربيئية تقميم جلنة الرباء امل نية 
رئرة  15رئل ععضأأأأأأأأأأأأأأمء ص ارلجنة ئ  5ممثل لورندا، ارىلي عمض ارتقميم  ئب د ذرك، عر  ببيمنمت ممثلو 

 ظمة رئرية ئاحدة هلم مم ز املما ب، بم ضمفة ه  ممثل من
 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

آذار/ممرس،  من م مئضأأأم على ارلجنة مشأأأمئع مقمَّر ئارر ص  8ص اجللسأأأة ارسأأأمب ة، امل قورة ص  - 33
)ل(  ئاعتمدت ارلجنة مشأأأأمئع املقمَّر بصأأأأيغته امل دَّرة  الل  3ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص هطمر اربند 

 ( 50/115 م ارفصل األئل، ارفمع بمء، املقمراملنم شة )انظ
 

 اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث  - ميم 
)د( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأأأتيهم الممسأأأأة ئارسأأأأمب ة، امل قورتق ص  3نظمت ارلجنة ص اربند  - 34
آذار/ممرس،  من م مئضأأأأم على ارلجنة  7ممسأأأأة، امل قورة ص   ئص اجللسأأأأة ال2019آذار/ممرس  8ئ  7

تقميم مشأأأأأأرتك رألمق ار مد، ئارلجنة اال تصأأأأأأمرية ئاالجتممعية  سأأأأأأيم ئاحمليط اهلمرئ، ئارلجنة اال تصأأأأأأمرية 
ألئرئبم، ئارلجنة اال تصأأأأأأأأأأأأأأأمرية ألمميكم ارالتينية ئمنطقة اربحم اركمرييب، ئمكتب األمم املتحدة رلحد مر 

(  ئاسأأأأأأأأأأأأأتم ت ارلجنة ه  بيمن عر  به املسأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأمر األ مريمي امل ه بإرارة E/CN.3/2019/16) املخمطم
امل لوممت اجلغمافية على ارصأأأ يد ار مملي ارتمبع رلشأأأ بة ا حصأأأممية، ارىلي عمض ارتقميم  ئب د ذرك، عر  

 رئرة هلم مم ز املما ب  13ضمء ص ارلجنة ئ رئل عع 4ببيمنمت ممثلو 
 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

آذار/ممرس،  من م مئضأأأم على ارلجنة مشأأأمئع مقمَّر ئارر ص  8ص اجللسأأأة ارسأأأمب ة، امل قورة ص  - 35
ل األئل، )د(  ئاعتمدت ارلجنة مشأأأأأأأمئع املقمَّر )انظم ارفصأأأأأأأ 3ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص هطمر اربند 

 (  50/116 ارفمع بمء، املقمر
 

 إحصاءات الاجرة الدولية  - نون 
)ن( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأأأأأموم الممسأأأأأأة ئارسأأأأأأمرسأأأأأأة ئارسأأأأأأمب ة  3نظمت ارلجنة ص اربند  - 36

آذار/ممرس،  من م مئضأأأأأم  7الممسأأأأأة، امل قورة ص   ئص اجللسأأأأأة 2019آذار/ممرس  8ئ  7امل قورة ص 
(، ئاسأأأأأأأتم ت ه  بيمن E/CN.3/2019/17على ارلجنة تقميم األمق ار مد عر هحصأأأأأأأمءات اهلجمة اردئرية )

ارىلي عمض ارتقميم  ئب د  عر  به رميس  سم ا حصمءات االجتممعية ئاجلنسمنية ص ش بة ا حصمءات،
رئرة هلم مم ز املما ب، بم ضأأأأأأأأأأأأأأمفة ه  ممثلي  15رئل ععضأأأأأأأأأأأأأأمء ص ارلجنة ئ  8ذرك، عر  ببيمنمت ممثلو 

 منظممت رئرية  4
 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

آذار/ممرس،  من م مئضأأأم على ارلجنة مشأأأمئع مقمَّر ئارر ص  8ص اجللسأأأة ارسأأأمب ة، امل قورة ص  - 37
)ن(  ئاعتمدت ارلجنة مشأأأأأمئع املقمَّر )انظم ارفصأأأأأل األئل،  3ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص هطمر اربند 

 (  50/117 ارفمع بمء، املقمر
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 إحصاءات المستوطنات التشرية  - سين 
)س( مر جدئل ععممهلم ص جلستيهم ارسمرسة ئارسمب ة، امل قورتق ص  3نظمت ارلجنة ص اربند  - 38
آذار/ممرس،  من م مئضأأم على ارلجنة  7  ئص اجللسأأة ارسأأمرسأأة، امل قورة ص 2019آذار/ممرس  8ئ  7

( ئاسأأأتم ت E/CN.3/2019/18تقميم بمنممج األمم املتحدة رلمسأأأتوطنمت اربشأأأمية )مومل األمم املتحدة( )
ه  بيأأمن عر  بأأه ممثأأل مومأأل األمم املتحأأدة، ارأأىلي عمض ارتقميم  ئب أأد ذرأأك، عر  ببيأأمنأأمت ممثلو قالث 

 رئل ععضمء ص ارلجنة ئسبع رئل هلم مم ز املما ب 
 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

آذار/ممرس،  من م مئضأأأم على ارلجنة مشأأأمئع مقمَّر ئارر ص  8 ة، امل قورة ص ص اجللسأأأة ارسأأأمب - 39
)س(  ئاعتمدت ارلجنة مشأأأمئع املقمَّر )انظم ارفصأأأل األئل،  3ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص هطمر اربند 

 ( 50/118 ارفمع بمء، املقمر
 

 إحصاءات الجريمة -عين  
)ع( مر جدئل ععممهلم ص جلستيهم ارسمرسة ئارسمب ة، امل قورتق ص  3نظمت ارلجنة ص اربند  - 40
آذار/ممرس،  من م مئضأأم على ارلجنة  7  ففي اجللسأأة ارسأأمرسأأة امل قورة ص 2019آذار/ممرس  8ئ  7

ات اجلمميأأأأة ئار أأأأدارأأأأة اجلنأأأأمميأأأأة تقميم مكتأأأأب األمم املتحأأأأدة امل ه بأأأأمملخأأأأدرات ئاجلمميأأأأة عر هحصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمء
(E/CN.3/2019/19  ئاسأأأأأأأأأأأأأأأتم ت ه  بيمن عر  به ممثل املكتب، ارىلي عمض ارتقميم  ئب د ذرك، عر )

ثل منظمة ببيمنمت ممثلو  س مر اردئل األعضأأمء ص ارلجنة ئسأأت رئل هلم مم ز املما ب، بم ضأأمفة ه  مم
 رئرية ئاحدة 

 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

آذار/ممرس،  من م مئضأأأأم على ارلجنة مشأأأأمئع مقمَّر ئرر ص  8ص اجللسأأأأة ارسأأأأمب ة، امل قورة ص  - 41
)ع(  ئاعتمدت ارلجنة مشأأأأأمئع املقمَّر )انظم ارفصأأأأأل األئل،  3ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص هطمر اربند 

 (  50/119ملقمر ارفمع بمء، ا
 

  إحصاءات المخدرات وتعاطياا - ياء 
) ( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأأأتيهم ارسأأأأمرسأأأأة ئارسأأأأمب ة، امل قورتق  3نظمت ارلجنة ص اربند  - 42
س،  من م مئضأأأأأأأم على آذار/ممر  7  ففي اجللسأأأأأأأة ارسأأأأأأأمرسأأأأأأأة امل قورة ص 2019آذار/ممرس  8ئ  7ص 

ارلجنأأأة تقميم مكتأأأب األمم املتحأأأدة امل ه بأأأمملخأأأدرات ئاجلمميأأأة عر هحصأأأأأأأأأأأأأأأأأمءات املخأأأدرات ئت أأأمطيهأأأم 
(E/CN.3/2019/20  ئاسأأأأأأأأأأأأأأأتم ت ه  بيمن عر  به ممثل املكتب، ارىلي عمض ارتقميم  ئب د ذرك، عر )

 ثلو عربع رئل ععضمء ص ارلجنة ئعربع رئل هلم مم ز املما ب ببيمنمت مم
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 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   
آذار/ممرس،  من م مئضأأأأم على ارلجنة مشأأأأمئع مقمَّر ئرر ص  8ص اجللسأأأأة ارسأأأأمب ة، امل قورة ص  - 43

) (  ئاعتمدت ارلجنة مشأأمئع املقمَّر )انظم ارفصأأل األئل،  3ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص هطمر اربند 
 (  50/120ارفمع بمء، املقمر 

 
  إحصاءات التعليم - صاد 

)ص( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأأتيهم ارسأأأمرسأأأة ئارسأأأمب ة، امل قورتق  3نظمت ارلجنة ص اربند  - 44
آذار/ممرس،  من م مئضأأأأأأأم على  7  ففي اجللسأأأأأأأة ارسأأأأأأأمرسأأأأأأأة امل قورة ص 2019آذار/ممرس  8ئ  7ص 

ونسكو( عر هحصمءات ارلجنة تقميم م هد ا حصمء ارتمبع ملنظمة األمم املتحدة رلرتبية ئار لم ئارثقمفة )اري
(، ئاسأأأأأأأأأأأأأتم ت ه  بيمن عر  به ممثل اريونسأأأأأأأأأأأأأكو، ارىلي عمض ارتقميم  ئب د E/CN.3/2019/21ارت ليم )

 ذرك، عر  ببيمنمت ممثل رئرة ئاحدة مر اردئل األعضمء ص ارلجنة ئممثلو مثمين رئل هلم مم ز املما ب 
 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

آذار/ممرس،  من م مئضأأأم على ارلجنة مشأأأمئع مقمَّر ئارر ص  8ص اجللسأأأة ارسأأأمب ة، امل قورة ص  - 45
)ص(  ئاعتمدت ارلجنة مشأأمئع املقمَّر )انظم ارفصأأل األئل،  3ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص هطمر اربند 

 (  50/121ارفمع بمء، املقمر 
 

 أسالي  عمل اللجنة اإلحصائية  - قاف 
)ق( مر جدئل ععممهلم ص جلستيهم ارسمرسة ئارسمب ة، امل قورتق ص  3نظمت ارلجنة ص اربند  - 46
ارلجنة آذار/ممرس،  من م مئضم على  8  ففي اجللسة ارسمرسة، امل قورة ص 2019آذار/ممرس  8ئ  7

تقميم املكتب عر عسأأأأأأأأأأأأأأأمريب عمل ارلجنة ا حصأأأأأأأأأأأأأأأممية: اسأأأأأأأأأأأأأأأت ماض شأأأأأأأأأأأأأأأممل هليكل األفم ة ئمهممهم 
(E/CN.3/2019/22  ئاسأأأأأأأأأأأأأأأتم ت ه  بيمن عر  به رميس ارلجنة ارىلي عمض ارتقميم  ئب د ذرك، عر )

 ارلجنة ئعربع رئل هلم مم ز املما ب  ببيمنمت ممثلو ست رئل ععضمء ص
 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

آذار/ممرس،  من م مئضأأأأم على ارلجنة مشأأأأمئع مقمَّر ئرر ص  8ص اجللسأأأأة ارسأأأأمب ة، امل قورة ص  - 47
)ق(  ئاعتمدت ارلجنة مشأأأأأمئع املقمَّر )انظم ارفصأأأأأل األئل،  3ئر ة غري رمسية  دمهم املقمِّر ص هطمر اربند 

 (  50/122ارفمع بمء، املقمر 
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 الفصل الثالث 
 للعلم بنود   

)اربنور ارفمعيأأة مر )ع( ه  )ي(( مر جأأدئل ععمأأمهلأأم ص جلسأأأأأأأأأأأأأأأتيهأأم  4نظمت ارلجنأأة ص اربنأأد  - 1
  2019آذار/ممرس  8ئ  7ارسمرسة ئارسمب ة، امل قورتق ص 

آذار/ممرس، عر  ببيمنمت ممثلو رئرتق مر اردئل األعضمء  7ئص اجللسة ارسمرسة، امل قورة ص  - 2
 هلمم مم ز املما ب، بم ضمفة ه  ممثل منظمة رئرية ئاحدة  ص ارلجنة ئرئرتق

 
 اإلحصاءات الديمغرايية  - ألف 

 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   
)ع( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأأتيهم ارسأأأمرسأأأة ئارسأأأمب ة، امل قورتق ص  4نظمت ارلجنة ص اربند  - 3
مق ار أأمد عر ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأمءات ارأأدميغمافيأأة   ئ أأمن م مئضأأأأأأأأأأأأأأأأم عليهأأم تقميم األ2019آذار/مأأمرس  8ئ  7
(E/CN.3/2019/23  ) 
آذار/ممرس، عحمطت ارلجنة علمم بمرتقميم )انظم ارفصأأأأأأأل  8ئص اجللسأأأأأأأة ارسأأأأأأأمب ة، امل قورة ص  - 4

 (  50/124األئل، ارفمع بمء، املقمر 
 

 اإلحصاءات الصحية  - باء 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

)ب( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأأأتيهم ارسأأأأمرسأأأأة ئارسأأأأمب ة، امل قورتق  4نظمت ارلجنة ص اربند  - 5
ارىلي يبق ار مل   ئ من م مئضأأأأأأأأأأأأأأأم عليهم تقميم منظمة ارصأأأأأأأأأأأأأأأحة ار مملية 2019آذار/ممرس  8ئ  7ص 

 (  E/CN.3/2019/24ا حصمءات ارصحية ) اجلمري ص ءمل
)انظم ارفصأأأأأأأل  آذار/ممرس، عحمطت ارلجنة علمم بمرتقميم 8ئص اجللسأأأأأأأة ارسأأأأأأأمب ة، امل قورة ص  - 6

 (  50/124األئل، ارفمع بمء، املقمر 
 

 استقصاءات األسر المعيشية  - جيم 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

)ج( مر جدئل ععممهلم ص جلستيهم ارسمرسة ئارسمب ة، امل قورتق ص  4نظمت ارلجنة ص اربند  - 7
  ئ أمن م مئضأأأأأأأأأأأأأأأأم عليهأم تقميم ارفمي  ار أممأل املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك بق األمأمنأمت امل ه 2019آذار/مأمرس  8ئ  7

 ( E/CN.3/2019/25بمستقصمءات األسم امل يشية )
آذار/ممرس، عحمطت ارلجنة علمم بمرتقميم )انظم ارفصأأأأأأأل  8ئص اجللسأأأأأأأة ارسأأأأأأأمب ة، امل قورة ص  - 8

 (  50/124األئل، ارفمع بمء، املقمر 
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  مؤشرات األسعار - دال 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

)ر( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأتيهم ارسأأمرسأأة ئارسأأمب ة، امل قورتق ص  4ارلجنة ص اربند نظمت  - 9
  ئ من م مئضأأأأأأأأأأأأم عليهم تقميم فمي  عئتمئا امل ه بمألر مد ارقيمسأأأأأأأأأأأأية رألسأأأأأأأأأأأأ مر 2019آذار/ممرس  8ئ  7
(E/CN.3/2019/26  ) 

آذار/ممرس، عحمطت ارلجنة علمم بمرتقميم )انظم ارفصأأأأأأأل  8لسأأأأأأأة ارسأأأأأأأمب ة، امل قورة ص ئص اجل - 10
 (  50/124األئل، ارفمع بمء، املقمر 

 
 التيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرسمية  - هاء 

 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   
)ه( مر جدئل ععممهلم ص جلستيهم ارسمرسة ئارسمب ة، امل قورتق ص  4جنة ص اربند نظمت ارل - 11
  ئ من م مئضأأأأأأأأأأم عليهم تقميم ارفمي  ار ممل ار مملي امل ه بمربيمنمت ارضأأأأأأأأأأخمة 2019آذار/ممرس  8ئ  7

 ( E/CN.3/2019/27ألغماض ا حصمءات ارممسية )
)انظم ارفصأأأأأأأل  آذار/ممرس، عحمطت ارلجنة علمم بمرتقميم 8ئص اجللسأأأأأأأة ارسأأأأأأأمب ة، امل قورة ص  - 12

 (  50/124األئل، ارفمع بمء، املقمر 
 

  تنمية القدرات اإلحصائية - واو 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

)ئ( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأتيهم ارسأأمرسأأة ئارسأأمب ة، امل قورتق ص  4نظمت ارلجنة ص اربند  - 13
  ئ من م مئضأأأأأأأأأأأأأأأم عليهم تقميم األمق ار مد عر تنمية ارقدرات ا حصأأأأأأأأأأأأأأأممية 2019آذار/ممرس  8ئ  7
(E/CN.3/2019/28  ) 

آذار/ممرس، عحمطت ارلجنة علمم بمرتقميم )انظم ارفصأأأأأأأل  8ئص اجللسأأأأأأأة ارسأأأأأأأمب ة، امل قورة ص  - 14
 (  50/124األئل، ارفمع بمء، املقمر 

 
  المعايير المفتوحة المشتركة لتتادل التيانات والتيانات الوصفية وتقاسماا - زاي 

 اء الذي اتخذته اللجنة اإلجر   
)ث( مر جدئل ععممهلم ص جلسأأتيهم ارسأأمرسأأة ئارسأأمب ة، امل قورتق ص  4نظمت ارلجنة ص اربند  - 15
  ئ من م مئضأأأأأأأأأأأأأم عليهم ارتقميم املمحلي رلجهمت ارماعية ملبمررة تبمرل اربيمنمت 2019آذار/ممرس  8ئ  7

 (  E/CN.3/2019/29ئاربيمنمت ارو فية ا حصممية )
آذار/مأأمرس، عحأأمطأأت ارلجنأأة علمأأم بأأمرتقميم املمحلي  8ئص اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأة ارسأأأأأأأأأأأأأأأأمب أأة، امل قورة ص  - 16
 (  50/124ارفصل األئل، ارفمع بمء، املقمر  )انظم
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  اإلحصائية تنسيق الترامج - حاء 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

)ح( مر جدئل ععممهلم ص جلستيهم ارسمرسة ئارسمب ة، امل قورتق ص  4نظمت ارلجنة ص اربند  - 17
  ئ أأأمن م مئضأأأأأأأأأأأأأأأأأم عليهأأأم تقميم جلنأأأة تنسأأأأأأأأأأأأأأأي  األنشأأأأأأأأأأأأأأأطأأأة ا حصأأأأأأأأأأأأأأأأأمميأأأة 2019آذار/مأأأمرس  8ئ  7
(E/CN.3/2019/30  ) 

آذار/ممرس، عحمطت ارلجنة علمم بمرتقميم )انظم ارفصأأأأأأأل  8ئص اجللسأأأأأأأة ارسأأأأأأأمب ة، امل قورة ص  - 18
 (  50/124األئل، ارفمع بمء، املقمر 

 
  تكامل المعلومات اإلحصائية والجغرايية المكانية - طاء 

 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   
)ط( مر جدئل ععممهلم ص جلستيهم ارسمرسة ئارسمب ة، امل قورتق ص  4نظمت ارلجنة ص اربند  - 19
  ئ من م مئضأأأأأأم عليهم تقميم فمي  الرباء امل ه بتكممل امل لوممت ا حصأأأأأأممية 2019آذار/ممرس  8ئ  7

 (  E/CN.3/2019/31ئاجلغمافية املكمنية )
آذار/ممرس، عحمطت ارلجنة علمم بمرتقميم )انظم ارفصأأأأأأأل  8ئص اجللسأأأأأأأة ارسأأأأأأأمب ة، امل قورة ص  - 20

 (  50/124األئل، ارفمع بمء، املقمر 
 

  العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي المتعلقة بالسياساتمتابعة مقررات الجمعية  - ياء 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

)ي( مر جدئل ععممهلم ص جلستيهم ارسمرسة ئارسمب ة، امل قورتق ص  4نظمت ارلجنة ص اربند  - 21
 ممة ئاجمللس   ئ من م مئضأأأأأأأأأأأم عليهم تقميم األمق ار مد عر مقمرات اجلم ية ار2019آذار/ممرس  8ئ  7

 (  E/CN.3/2019/32ارلجنة ا حصممية )اال تصمري ئاالجتممعي املت لقة بمرسيمسمت ئاملتصلة ب مل 
، آذار/ممرس، عحمطت ارلجنة علمم بمرتقميم )انظم ارفصل األئل 8ئص اجللسة ارسمب ة، امل قورة ص  - 22
 (  50/124مع بمء، املقمر ارف
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 الفصل الرابع 
 المسائل الترنامجية )شعتة اإلحصاءات(   

 آذار/ 8مر جأأدئل ععمأأمهلأأم ص جلسأأأأأأأأأأأأأأأتهأأم ارسأأأأأأأأأأأأأأأأمب أأة، امل قورة ص  5نظمت ارلجنأأة ص اربنأأد  - 1
م شأأأأأأأفوي  دمه مديم شأأأأأأأ بة ا حصأأأأأأأمءات بشأأأأأأأ ن ، ئص لىلا ارسأأأأأأأيمق، اسأأأأأأأتم ت ه  تقمي2019 ممرس

 األنشطة ئالطط ئاألئرويمت ا مرية رلش بة  
 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

آذار/ممرس، عحمطت ارلجنة علمم  بمرتقميم ارشأأأأأأأأفوي ارىلي  8ص اجللسأأأأأأأأة ارسأأأأأأأأمب ة، امل قورة ص  - 2
 دمه مديم شأأأأأ بة ا حصأأأأأمءات بشأأأأأ ن األنشأأأأأطة ئالطط ئاألئرويمت ا مرية رلشأأأأأ بة  ئطلبت ارلجنة مر 

)انظم ارفصأأأأل األئل، ارفمع بمء،  2020املكتب عن يسأأأأت مض مر ارنمحية ارفنية املقرتحمت ارربنمءية ر مد 
 (  50/123املقمر 
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 الفصل الخامس 
 جدول األعمال المؤق  للدورة الحادية والخمسين للجنة ومواعيد انعقادها   

 آذار/ 8مر جأأدئل ععمأأمهلأأم ص جلسأأأأأأأأأأأأأأأتهأأم ارسأأأأأأأأأأأأأأأأمب أأة، امل قورة ص  6نظمت ارلجنأأة ص اربنأأد  - 1
   ئ من م مئضم عليهم اروقمم  ارتمرية اريت  دمهم ممثل ملكتب مديم ش بة ا حصمءات: 2019 ممرس

مىل مة مر األممنة ار ممة عر مشأأأمئع جدئل األعممل املو ت رلدئرة ا مرية ئالمسأأأق  )ع( 
 (؛ E/CN.3/2019/L.2رلجنة ئئقممقهم )

مىل مة مر األممنة ار ممة عر مشأأأمئع بمنممج ار مل املت در ارسأأأنوات رلجنة ا حصأأأممية  )ب( 
 (  E/CN.3/2019/33) 2023-2019رلفرتة 

 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

ارلجنة مشأأأأأأأمئع جدئل األعممل املو ت  آذار/ممرس، ع مَّت 8ص اجللسأأأأأأأة ارسأأأأأأأمب ة، امل قورة ص  - 2
، ئبصأأأأأأأأيغته املنقحة شأأأأأأأأفويم ، E/CN.3/2019/L.2ردئروم ا مرية ئالمسأأأأأأأأق، على ارنحو املبق ص اروقيقة 

م عن تو أأأأأأي اجمللس ئعهدت ه  املكتب مبهمة تبسأأأأأأيطه ئئضأأأأأأ ه ص  أأأأأأيغته ارنهممية  ئ مَّرت ارلجنة عيضأأأأأأ
 اال تصمري ئاالجتممعي بمملوافقة على جدئل األعممل املو ت )انظم ارفصل األئل، ارفمع عرم(  

ئص اجللسأأأأأة نفسأأأأأهم،  مَّرت ارلجنة عن تو أأأأأي اجمللس اال تصأأأأأمري ئاالجتممعي ب ن تُ قد رئروم  - 3
 ل األئل، ارفمع عرم(  )انظم ارفص 2020آذار/ممرس  6ه   3ا مرية ئالمسون ص ارفرتة مر 

ر ارسأأأأأأنوات رلفرتة  - 4 ئص اجللسأأأأأأة نفسأأأأأأهم عيضأأأأأأم، ئافقت ارلجنة على مشأأأأأأمئع بمنممج عملهم املت دِّ
 (  E/CN.3/2019/33بصيغته املنقحة شفويم ) 2019-2023
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 الفصل السادس 
 خمسين تقرير اللجنة عن دورتاا ال  

 آذار/ 8مر جأأدئل ععمأأمهلأأم ص جلسأأأأأأأأأأأأأأأتهأأم ارسأأأأأأأأأأأأأأأأمب أأة، امل قورة ص  7نظمت ارلجنأأة ص اربنأأد  - 1
   2019 ممرس

آذار/ممرس،  دد املقمر مشأأأأأأأأأمئع تقميم ارلجنة عر ععممل  8ئص اجللسأأأأأأأأأة ارسأأأأأأأأأمب ة، امل قورة ص  - 2
 (، ه  جمنب ئر ة غري رمسية تتضمر مشمريع مقمرات اردئرة  E/CN.3/2019/L.3رئروم المسق )

مر اردئل األعضأمء ص  13ئص اجللسأة نفسأهم، عر  ببيمنمت بشأ ن ن  مشأمريع املقمرات ممثلو  - 3
   ممثل منظمة رئرية ئاحدة رئرة هلم مم ز املما ب، بم ضمفة ه 23ارلجنة ئ 

 
 اإلجراء الذي اتخذته اللجنة   

آذار/ممرس، اعتمدت ارلجنة مشأأأأمئع ارتقميم املت ل  ب عممل  8ص اجللسأأأأة ارسأأأأمب ة، امل قورة ص  - 4
رئروم المسأأأأأق، مبم ص ذرك مشأأأأأمريع املقمَّرات ارواررة فيه، بصأأأأأيغتهم املنقحة شأأأأأفويم، ئعهدت ه  املقمِّر 

 مبهمة تبسيطه ئئضع  يغته ارنهممية  
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 الفصل السابع 
 تنظيم الدورة   

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

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

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

   E/CN.3/2019/INF/1ص اروقيقة 
 

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

 بمرتز ية:  عمسمعلم
 : ارمميس

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

 : املقمر
 تورئريل عندري )رئممنيم( 

 
 جدول األعمال وتنظيم األعمال  - دال 

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

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

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

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

 رلتجمرة ا مة 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
220419    160419    19-04934 (A) 

*1904934* 

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

