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 اإلحصائية اللجنة

 واخلمسون احلادية الدورة

 2020 آذار/مارس 3-6
 املؤقت األعمال جدول من 2 البند
    أخرى تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار

 والشروح املؤقت األعمال جدول  
 
 املكتب. أعضاء انتخاب - 1

 أخرى. تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار - 2

 القرار: واختاذ للمناقشة بنود - 3

 ؛2030 لعام املستدامة التنمية خبطة املتعلقة واملؤشرات البياانت )أ( 
 اإلحصائية؛ الربامج تنسيق )ب( 

 االقتصادية؛ اإلحصاءات مستقبل )ج( 

 القومية؛ احلساابت )د( 

 التجارية؛ واألعمال الدولية التجارة إحصاءات )هـ( 

 ألسعار؛ا إحصاءات )و( 

 الدولية؛ املقارانت برانمج )ز( 

 االقتصادية؛ - البيئية احملاسبة )ح( 

 والريفية؛ الزراعية اإلحصاءات )ط( 

 الدميغرافية؛ اإلحصاءات )ي( 
 املدنية؛ األحوال وإحصاءات املدين التسجيل )ك( 
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 الصحية؛ اإلحصاءات )ل( 

 اجلنسانية؛ اإلحصاءات )م( 

 الالجئني؛ إحصاءات )ن( 

 واألمن؛ والسالم ابحلوكمة املتعلقة اإلحصاءات )س( 
 اإلقليمية؛ اإلحصاءات تطوير )ع( 

 الرمسية؛ لإلحصاءات األساسية املبادئ )ف( 

 اإلحصائية؛ النظم وحتديث إدارة )ص( 

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا إحصاءات )ق( 

 الضخمة؛ البياانت )ر( 

 املكانية؛ واجلغرافية اإلحصائية املعلومات تكامل )ش( 

 املفتوحة؛ البياانت )ت( 

 اإلحصائية؛ اللجنة عمل أساليب )ث( 

 لإلحصاء. العاملي اليوم )خ( 

 للعلم: بنود - 4

 ابلسياسات؛ املتعلقة واالجتماعي االقتصادي واجمللس العامة اجلمعية مقررات متابعة )أ( 

 األجل؛ القصرية االقتصادية اإلحصاءات )ب( 

 األسعار؛ إحصاءات )ج( 

 اخلدمات؛ إحصاءات )د( 

 البيئية؛ اإلحصاءات )هـ( 

 اإلعاقة؛ إحصاءات )و( 

 .البشرية التنمية إحصاءات )ز( 
 اإلحصاءات(. )شعبة الربانجمية املسائل - 5

 انعقادها. ومواعيد للجنة واخلمسني الثانية للدورة املؤقت األعمال جدول - 6

  واخلمسني. احلادية دورهتا أعمال عن اللجنة تقرير - 7
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 الشروح  

  املكتب أعضاء انتخاب - 1 

 واالجتمـاعي االقتصــــــــــــــــادي للمجلس التـابعـة الفنيـة للجـان الـداخلي النظـام من 15 للمـادة وفقـا 
 من األوىل اجللســة مســت،ل يف أعضــائ،ا  ممثلي بني من اإلحصــائية اللجنة تنتخب الســابقة  وللممارســات

 ومقرر. للرئيس نواب وثالثة رئيس من مؤلفا مكتبا العادية  دورهتا
 املكتب يف يُنتخب حيث العادل  اجلغرايف التوزيع مبدأ أســـــــــــاس على املكتب أعضـــــــــــاء ويُنتخب 
 عن ذلك ويتحقق أمكن. إن ســـنتني املكتب أعضـــاء والية وتســـتمر اللجنة. يف ممثلة منطقة كل  عن عضـــو
 ممثلني يظلون الذين املكتب أعضـــــــــاء انتخاب يعاد مث واحدة  ســـــــــنة لفرتة املكتب أعضـــــــــاء انتخاب طريق
  التالية. الدورة خالل اللجنة يف لبلداهنم
 

  أخرى تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار - 2 

 اخلمســـــــــــــــني دورهتـــــا يف هبـــــا املتعلقـــــة والواثئق املؤقـــــت األعمـــــال جـــــدول بنود اللجنـــــة اقرتحـــــت 
 .2019/210 مقرره يف واالجتماعي االقتصــــــــــادي اجمللس علي،ا ووافق ( 2019 آذار/مارس 8-5 )نيويورك 
 الزمين واجلــدول العمــل برانمج أيضــــــــــــــــا اللجنــة على ويُعرض التغيريات. بعض على بعــدئــذ املكتــب ووافق
 املؤقتني الزمين واجلدول العمل وبرانمج األعمال جدول إقرار إىل مدعوة واللجنة للدورة. املقرتحان املؤقتان
 واخلمسني. احلادية لدورهتا

 
  الواثئق  

 (E/CN.3/2020/1) والشروح املؤقت األعمال جدول 
 (E/CN.3/2020/L.1) املؤقتني الزمين واجلدول العمل برانمج عن العامة األمانة من مذكرة 

 
 القرار واختاذ للمناقشة بنود - 3 

 2030 لعام املستدامة التنمية خبطة املتعلقة واملؤشرات البياانت )أ( 

 التنمية أهداف مبؤشــــــــرات املعين الوكاالت بني املشــــــــرتك اخلرباء فريق تقرير اللجنة على ســــــــُيعرض 
 يف الواردة املســــــتدامة التنمية وغاايت ألهداف العاملية املؤشــــــرات إطار لتنفيذ اجلاري العمل عن املســــــتدامة
 عمال 2019 عام يف هبا املضـــــطلع األنشـــــطة تقريره يف الفريق ويصـــــ  .2030 لعام املســـــتدامة التنمية خطة
 املســــتوايت؛ حســــب ابلتصــــني  املتعلقة املســــتجدات )أ( ذلك: يف مبا  50/101 اإلحصــــائية اللجنة مبقرر
 التنمية ألهداف العاملية املؤشـــــــــــــــرات إلطار 2020 عام يف إجراؤه املقرر الشـــــــــــــــامل االســـــــــــــــتعراض )ب( و

 من هبا واملضـــــطلع البياانت بتصـــــني  املتعلق العمل مســـــار ســـــياق يف املنّفذة األنشـــــطة )ج( و املســـــتدامة؛
أبوجه الرتابط بني إحصــــــــاءات أهداف التنمية املســــــــتدامة والفريق العامل املعين الفريق العامل املعين  جانب

بتبادل البياانت والبياانت الوصــفية اإلحصــائية ألغراض مؤشــرات أهداف التنمية املســتدامة والفريق العامل 
 املعين ابملعلومات اجلغرافية املكانية؛

 العامل للفريق الثاين التقرير تتضــــــمن ةاألســــــاســــــي ابملعلومات وثيقة أيضــــــا اللجنة على وســــــُيعرض 
 املستدامة. التنمية أهداف إحصاءات بني الرتابط أبوجه املعين

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/L.1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/L.1
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 املنقح العاملية املؤشــرات إطار )أ( على: املوافقة في،ا البت اللجنة على يتعني اليت النقاط وتشــمل 
 .2020 لعام الفريق عمل برانمج )ب( و ؛2020 لعام الشامل االستعراض إىل استنادا
 اإلحصاءات شعبة هبا اضطلعت اليت األعمال عن العام األمني تقرير أيضا اللجنة على وسُيعرض 
 منظومة كياانت  من غريها مع ابلتعاون العامة  األمانة يف واالجتماعية االقتصــــــــادية الشــــــــؤون إلدارة التابعة
 لألمني السنوي التقرير إعداد عملية التقرير يف العام األمني ويص  .2030 عام خلطة دعما املتحدة  األمم
 البيـــاانت أســـــــــــــــــاس على (E/2019/68) املســـــــــــــــتـــدامـــة التنميـــة أهـــداف التقـــدم احملرز حتو حتقيق عن العـــام

 اجلمعية عن الصـــــــــادر للتكلي  وفقا املســـــــــتدامة  التنمية ألهداف العاملية ابملؤشـــــــــرات املتعلقة والتحليالت
 ابملؤشـرات املتعلقة البياانت قاعدة لتحديث هبا املضـطلع واألعمال (؛83 الفقرة  70/1 القرار )انظر العامة
البياانت والبياانت الوصفية اإلحصائية من أجل تشغيل منوذج هيكل البياانت الرمسي لنظام تبادل  العاملية؛

تبادل مؤشـــرات أهداف التنمية املســـتدامة وواج،ة برجمة التطبيقات املتعلقة بنظام تبادل البياانت والبياانت 
  الوصفية اإلحصائية.

 وهي ( Data for Now) “الراهنة البياانت” مبادرة )أ( أيضـــــــا: األمني العام يعرضيف التقرير  و  
 وشـــــــبكة الدويل  والبنك املســـــــتدامة  التنمية لبياانت العاملية والشـــــــراكة املتحدة  األمم بني مشـــــــرتكة رةمباد
املعلومات  نظام إبنشــــاء املتعلق العمل يف احملرز التقدم مســــتجدات آخر )ب( و املســــتدامة؛ التنمية حلول
 حمددات توحيد اقرتاح )ج( و املســـــــــــــــتدامة؛ التنمية أهدافلتحقيق  والعاملية الوطنية البياانت ملراكز وحدامل

 الصــــــــــلة؛ ذات اإلحصــــــــــائية والســــــــــالســــــــــل ومؤشــــــــــراهتا وغاايهتا املســــــــــتدامة التنمية ألهداف املدّولة املوارد
 العامل الفريق به يقوم الذي العمل )ه( و اإلحصـــــائي؛ التدريب ملؤســـــســـــات العاملية الشـــــبكة عمل )د( و

 أبهداف املتصــلة البياانت بتصــني  يتعلق فيما املعيشــية األســر ابســتقصــاءات املعين األماانت بني املشــرتك
 املستدامة. التنمية

 منظومة مع ابلتعاون اإلحصاءات شعبة به تقوم الذي ابلعمل العلم أخذ )أ( إىل: مدعوة واللجنة 
 البياانت مبـادرة أتييـد )ب( و العمـل؛ يف احملرز التقـدم على والتعليق املقرتح عمل،ـا وبرانمج املتحـدة األمم
 والعاملية؛ الوطنية البياانت ملراكز املوحد ظامنال تنفيذ مواصـــــــلة بشـــــــ ن نظرها وج،ات إبداء )ج( و الراهنة؛
 التدريب ملؤســـــــــســـــــــات العاملية الشـــــــــبكة عمل يف احملرز التقدم بشـــــــــ ن نظرها وج،ات عن اإلعراب )د( و

 ابســـــــتقصـــــــاءات املعين األماانت بني املشـــــــرتك العامل الفريق عمل خطة على املوافقة )ه( و اإلحصـــــــائي؛
 .املعيشية األسر

 جمال يف القدرات وبناء والتنســـــــيق للشـــــــراكة املســـــــتوى الرفيع الفريق تقرير اللجنة على وســـــــُيعرض 
 هبا اضــــــطلع اليت لألنشــــــطة موجزا التقرير ويقدم .2030 لعام املســــــتدامة التنمية خطة لرصــــــد اإلحصــــــاءات

 العاملية اتون كيب  عمل خطة ومتويل البياانت  ثورة بتنفيذ املتعلق عمله بش ن مؤخرا املستوى الرفيع الفريق
 األخرى  املعنية اجل،ات مع اإلحصـــــــــــائية الدوائر ابخنراط املتعلقة والتوجي،ات املســـــــــــتدامة  التنمية لبياانت
 إىل 18 من الفرتة يف عقــده املقرر للبيــاانت لــثالثــا العــاملي املتحــدة األمم ملنتــدى التحضـــــــــــــــرييــة واألعمــال

 برين. يف 2020 األول/أكتوبر تشرين 21
 وعن البياانت ثورة تنفيذ عن األساسية املعلومات واثئق من وثيقتان أيضا اللجنة على وسُتعرض 
  العاملية. اتون كيب  عمل خطة متويل

https://undocs.org/ar/E/2019/68
https://undocs.org/ar/E/2019/68
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 يتعلق فيما هبا املضـــــــطلع العمل اســـــــتعراض )أ( في،ا: البت اللجنة على يتعني اليت النقاط وتشـــــــمل 
 الالزم ابلتمويل املتعلق العمل بشـــــــ ن آرائ،ا إبداء (ب) و الصـــــــدد؛ هذا يف آرائ،ا وإبداء البياانت ثورة بتنفيذ
 املعنية اجل،ات مع اإلحصـــــــــــــائية الدوائر بتعاون املتعلق العمل اســـــــــــــتعراض )ج( و واإلحصـــــــــــــاءات؛ للبياانت
 علي،ا. واملوافقة 2020لعام  املستوى الرفيع للفريق املقرتحة العمل خطة بش ن آرائ،ا إبداء )د( و األخرى؛

 
 الواثئق  

 أهداف مبؤشـــرات املعين الوكاالت بني املشـــرتك اخلرباء فريق تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة 
 (E/CN.3/2020/2) املستدامة التنمية

 املستدامة التنمية أهداف حتقيق حتو احملرز التقدم ابستعراض املتعلق العمل عن العام األمني تقرير 
(E/CN.3/2020/3) 

 يف القدرات وبناء والتنســيق للشــراكة املســتوى الرفيع الفريق تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة 
 (E/CN.3/2020/4) 2030 لعام املستدامة التنمية خطة لرصد اإلحصاءات جمال
 

 اإلحصائية الربامج تنسيق )ب( 

 أنشــــ هتا اليت املتحدة األمم منظومة إحصــــائيي كبار  جلنة تقرير للمناقشــــة  اللجنة  على ســــُيعرض 
 املتحدة األمم إحصـــــــائيي كبار  فريق أيضـــــــا فيه كلفت  الذي  45/112 مقررها يف رمسيا اإلحصـــــــائية اللجنة
 التنسيق. حتسني أجل من الرئيس أصدقاء توصيات مبتابعة

 على الرتكيز مع املتحدة األمم منظومة داخل التنســــيق جمال يف ويف التقرير  تصــــ  اللجنة عمل،ا 
 ويدعو التنســيق  حتســني زايدة ســبل بشــ ن مقرتحات بتقدمي اللجنة تتمختو  األخرية. والتحســينات املبادرات
 اجملال. هذا يف توجي،ات تقدمي إىل اإلحصائية اللجنة

 اوجز يتضــــــمن م الذي  اإلحصــــــائية األنشــــــطة تنســــــيق جلنة تقرير للعلم  اللجنة  على وســــــُيعرض 
 الثالثة لدورتي،ا الرئيســــية االســــتنتاجات ذلك يف مبا  2019 عام يف اللجنة تلك به اضــــطلعت الذي لعملل

 ابلتقرير. العلم أخذ إىل مدعوة واللجنة .2019 عام يف املعقودتني والثالثني  والرابعة والثالثني
 

 الواثئق  

 التنســـــــــيق عن املتحدة األمم منظومة إحصـــــــــائيي كبار  جلنة تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة 
  (E/CN.3/2020/5) املتحدة األمم يف اإلحصائي النظام داخل

 (E/CN.3/2020/6) اإلحصائية األنشطة تنسيق جلنة تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة 
 

 االقتصادية اإلحصاءات مستقبل )ج( 

سُيعرض على اللجنة تقرير فريق أصدقاء الرئيس املعين ابإلحصاءات االقتصادية  يص  فيه الفريق  
نتائج االجتماعني األول والثاين ونتائج املشـــاورات مع املســـتخدمني على الصـــعيدين العاملي واإلقليمي بشـــ ن 

سـيتضـمن التقرير أيضـا معلومات املسـائل املتصـلة بتحديث نظام اإلحصـاءات االقتصـادية وترتيباته اإلدارية. و 
. واللجنة مدعوة إىل إبداء آرائ،ا بشـــــــــ ن 2020عن األنشـــــــــطة واملنجزات املســـــــــت،دفة املقرتحة للفريق يف عام 
 .2020التقدم الذي أحرزه الفريق يف أعماله وبرانمج عمله املقرتح لعام 
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 الواثئق  

 االقتصـــــــــــــــاديــة ابإلحصـــــــــــــــاءات املعين الرئيس أصـــــــــــــــدقــاء فريق تقرير هبــا حييــل العــام األمني من مــذكرة 
(E/CN.3/2020/7) 
 

 القومية احلساابت )د( 

 ويف القومية. ابحلســـــاابت املعين األماانت بني املشـــــرتك العامل الفريق تقرير اللجنة على ســـــُيعرض 
 نظام بتنفيذ املتصـــــــــــلة املفاهيمية املســـــــــــائل معاجلة يف أحرزه الذي التقدم العامل الفريق يعرض التقرير  هذا

 2008 لعام القومية احلساابت نظام تنفيذ تدعم اليت للمنشورات الن،ائية الصيغة ووضع القومية  احلساابت
 والرفاه والرقمنة  العوملة  هي: أولوية ذات جماالت ثالثة يف البحوث أعمال جبدول املتعلقة املســــــــــــائل وحل

 املعين االســـــــــــتشـــــــــــاري اخلرباء فريق اجتماع نتائج عن معلومات أيضـــــــــــا العامل الفريق ويقدم واالســـــــــــتدامة.
 يف جدواه لضـــمان القومية احلســـاابت نظام حتديث يف قدما للمضـــي املقرتحة والطريقة القومية ابحلســـاابت

 واللجان العامل الفريق عمل برانمج أيضــــــــا التقرير وابإلضــــــــافة إىل ذلك  يتضــــــــمن متغرية. اقتصــــــــادية بيئة
 وحســـــن القطري الصـــــعيد على القومية احلســـــاابت نظام تنفيذ نطاق بشـــــ ن املســـــتجدات وآخر اإلقليمية 
 اإلقليمي الصـــعيدين على وتبادهلا البياانت مجع ألنشـــطة الدويل التنســـيق بشـــ ن املســـتجدات وآخر توقيته 
 العامل. الفريق عمل برانمج عناصر بش ن توجي،اهتا وتقدمي آرائ،ا إبداء إىل مدعوة واللجنة والعاملي.

 
 الواثئق  

 ابحلســـــــــــــاابت املعين األماانت بني املشـــــــــــــرتك العامل الفريق تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة 
 (E/CN.3/2020/8) القومية
 

 التجارية واألعمال الدولية التجارة إحصاءات )هـ( 

 وفرقة والتجارة األعمال إبحصـــــــاءات املعنية اخلرباء للجنة املشـــــــرتك التقرير اللجنة على ســـــــُيعرض 
  الدولية. التجارة إبحصاءات املعنية الوكاالت بني املشرتكة العمل

 الذي التقدماخلرباء املعنية إبحصاءات األعمال والتجارة  جلنة تص يف الفرع الثاين من التقرير  و  
 ديناميات ودميغرافيا واالســتدامة؛ والرفاه والرقمنة؛ العوملة التالية: العمل مبســارات الن،وض يف اللجنة أحرزته
 أي ترك )عدم القدرات وبناء الشــــــاملة؛ التجارية األعمال وســــــجالت املشــــــاريع؛ وتنظيم التجارية األعمال
 التنســيق جمال يف أنشــطت،ا أيضــا اللجنة وتصــ  التجارية. األعمال ســجالت جمال يف الركب( خل  أحد

  العاملية. البياانت قواعد وتطوير واالتصال
ويف الفرع الثالث من التقرير  تعرض فرقة العمل املشـــــــــــــــرتكة بني الوكاالت املعنية إبحصـــــــــــــــاءات  

التجــارة الــدوليــة  عمل،ــا من أجــل إعــداد دليــل عن قيــاس التجــارة الرقميــة؛ واحلــد من التفــاواتت التجــاريـة؛ 
القدرات  ووضــــــــــع مجوعة بياانت عاملية بشــــــــــ ن التجارة يف اخلدمات حســــــــــب منط التوريد؛ وتنســــــــــيق بناء

اإلحصــــائية وقياس النشــــاط االقتصــــادي للشــــركات املتعددة اجلنســــيات على الصــــعيد العاملي. وتُقدم أيضـــا 
معلومات عن التقدم احملرز يف تقييم اختصـــــاصـــــات فرعقة العمل املشـــــرتكة بني الوكاالت على النحو الذي 

  .2014طلبته اللجنة اإلحصائية يف عام 
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 إبداء آراءها بشــ ن التقدم احملرز يف أعمال جلنة اخلرباء وأخذ العلم واللجنة اإلحصــائية مدعوة إىل 
 .أبنشطة فرقة العمل املشرتكة بني الوكاالت  مبا يف ذلك النسخة األوىل من دليل قياس التجارة الرقمية

 
 الواثئق  

 األعمـال إبحصــــــــــــــــاءات املعنيـة اخلرباء للجنـة املشـــــــــــــــرتك التقرير هبـا حييـل العـام األمني من مـذكرة 
 (E/CN.3/2020/9) الدولية التجارة إبحصاءات املعنية الوكاالت بني املشرتكة العمل وفرقة والتجارة

 
 ألسعارا إحصاءات )و( 

 األســـــــعار. إبحصـــــــاءات املعين األماانت بني املشـــــــرتك العامل الفريق تقرير اللجنة على ســـــــُيعرض 
 فيما احملرز التقدم ســيما وال األســعار  إحصــاءات جمال يف واألنشــطة التطورات آلخر موجزا هذا ويتضــمن
 عملية إجراء عقب مدعوة  واللجنة املســــــــــت،لكني. ألســــــــــعار القياســــــــــية األرقام دليل حتديث بعملية يتعلق
 املفاهيم املست،لكني: ألسعار القياسية األرقام دليل” املعنون املنشور على املوافقة إىل شاملة  عاملية تشاور

 القياسية أرقام،ا جتميع يف البلدان قبل من استخدامه وتشجيع دوليا  إحصائيا معيارا ابعتباره “واألساليب
 املست،لكني. ألسعار القومية
 

 الواثئق  

 إبحصـــــــــــاءات املعين األماانت بني املشـــــــــــرتك العامل الفريق تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة 
 (E/CN.3/2020/10) األسعار
 

 الدولية املقارانت برانمج )ز( 

 يف الدويل البنك ويوجز الدولية. املقارانت برانمج عن الدويل البنك تقرير اللجنة على ســــــــــــُيعرض 
 لتنفيذ والوطين واإلقليمي العاملي الصــــــــعيد من كل  على 2019 عام يف هبا املضــــــــطلع األنشــــــــطة التقرير هذا
 التقرير ويصـــــــــــــــ  دائم. برانمج إىل الدولية املقارانت برانمج ولتحويل  2017 لعام الربانمج مقارانت دورة

 واللجنة والدعوة. واملعارف والبحوث القدرات وبناء اإلدارة جماالت يف الصــــــــــدد هذا يف املنجزة األنشــــــــــطة
 الثاين الربع يف الدورة لنتائج املرتقب واإلصدار 2017 عام دورة إمتام يف احملرز ابلتقدم العلم أخذ إىل مدعوة
 الوطنية الســـياســـات مقرري إلبالغ الســـبل أفضـــل بشـــ ن اإلحصـــائية اللجنة آراء وتُلتمس .2020 عام من

 إىل ويُطلب التنمية. وبرامج االقتصـــــــادية االجتماعية التحليالت يف اســـــــتخدام،ا على والتشـــــــجيع ابلنتائج
 دورة أبنشـــــــــــــــطة االضـــــــــــــــطالع إىل ابحلاجة الدولية املقارانت بربانمج املعنية اجل،ات إقناع أيضـــــــــــــــا اللجنة
 اإلحصـــــائية عمل،ا برامج ضـــــمن الدولية املقارانت برانمج إدماج ومواصـــــلة املناســـــب الوقت يف 2020 عام
 دائم. كربانمج  استدامته لضمان وذلك العادية

 
 الواثئق  

 الـــــــدوليــــــة املقـــــــارانت برانمج عن الـــــــدويل البنـــــــك تقرير هبـــــــا حييـــــــل العـــــــام األمني من مـــــــذكرة 
(E/CN.3/2020/11)  
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  االقتصادية - البيئية احملاسبة )ح( 
 التقرير  هذا ويف االقتصــــــادية. - البيئية ابحملاســــــبة املعنية اخلرباء جلنة تقرير اللجنة على ســــــُيعرض 
 املن،جي العمل )ب( و التنســــيق؛ )أ( التالية: العمل مبجاالت الن،وض يف احملرز التقدم اخلرباء جلنة تصــــ 
 يلي: ما ذلك ويشـــــــــــمل األخرى  والبحوث املعيارية اإلحصـــــــــــائية القياســـــــــــية املواصـــــــــــفات بوضـــــــــــع املتعلق
 اإليكولوجية للنظم التجرييب احملاســـبة منوذج ‘2’ و االقتصـــادية  - البيئية احملاســـبة لنظام املركزي اإلطار ‘1’

 القدرات وبناء التنفيذ )د( و البياانت؛ قواعد وضــــــع )ج( و االقتصــــــادية؛ - البيئية احملاســــــبة بنظام املرتبط
 اخلرباء جلنة وتعرض الناشئة. العامة السياسات مسائل بش ن إحصائية استجابة إعداد )ه( و اإلحصائية؛
 - البيئية احملاســــــــــبة بنظام املرتبط اإليكولوجية للنظم التجرييب احملاســــــــــبة منوذج تنقيح عملية يف احملرز التقدم

 االســـتشـــاري اخلرباء فريق ســـيما وال الدوائر  خمتل  مع واخنراط واســـعة مشـــاورات ذلك يف مبا االقتصـــادية 
 النماذج وضـــــع بشـــــ ن عملية توجي،ات تتضـــــمن واثئق إعداد يف احملرز والتقدم القومية؛ ابحلســـــاابت املعين

 يف احملرز والتقدم ابحمليطات؛ املتعلقة البياانت وحماســبة والســيناريوهات التقييم ومناذج الفيزايئية - البيولوجية
 تعميم يف احملرز التقدم وأوجه العاملي؛ الصـــعيد على التنفيذ أجل من اخلرباء جلنة حددهتا اليت الغاايت بلوغ

 أبهداف املتعلقة تلك الســــــــيما والوطنية  العاملية املبادرات إطار يف املتكاملة واالقتصــــــــادية البيئية احملاســــــــبة
 واالقتصــــادية البيئية احملاســــبة لنظام متتثل عاملية بياانت قواعد ووضــــع البيولوجي؛ والتنوع املســــتدامة  التنمية

 نظام علي،ا ينطوي اليت املضــــــافة القيمة بشــــــ ن إعالمية ومواد العامة الســــــياســــــات واثئق وإعداد املتكاملة؛
 العامة  الســـياســـات جمال يف هبا املضـــطلع املبادرات ملختل  ابلنســـبة املتكاملة واالقتصـــادية البيئية احملاســـبة
 التابع الطبيعة حلفظ العاملي املؤمتر ذلك يف مبا الرئيســــــــية  الدولية املناســــــــبات يف للنظام الرتويج عن فضــــــــال
 واالجتمـاع  2020 حزيران/يونيـه يف فرنســــــــــــــــا  مرســـــــــــــــيليــا  يف عقــده املقرر الطبيعــة حلمــايــة الــدويل لالحتــاد
 تشــــــــــــرين يف الصــــــــــــني  كومنينغ   يف عقده املقرر البيولوجي التنوع اتفاقية يف األطراف ملؤمتر عشــــــــــــر اخلامس

  .2020 عام بعد ملا البيولوجي لتنوعل اإلطار العاملي العتماد 2020 األول/أكتوبر
 احملاســـــــــبة منوذج تنقيح عملية توجيه )أ( من،ا: أمور مجلة بشـــــــــ ن آرائ،ا تقدمي إىل مدعوة واللجنة 
 املســـــــائل من تبقى وما املتكاملة  االقتصـــــــادية - البيئية احملاســـــــبة بنظام املرتبط اإليكولوجية للنظم التجرييب
 حماســـبة جمال يف التوجي،ات )ب( و التنقيح؛ عملية أثناء واالخنراط التشــــاور وعمليات معاجلت،ا يتعني اليت

 يف ومســـــــــــــــا ت،ا اخلرباء جلنة مشـــــــــــــــاركة )ج( و املســـــــــــــــتدامة؛ التنمية أجل من ابحمليطات املتعلقة البياانت
 ؛2020 عام خاللســـــتعقد  اليت واحمليطات البيولوجي ابلتنوع اخلاصـــــة تلك يماســـــ وال الرئيســـــية  األحداث

 املواد إعداد ذلك يف مبا املتكاملة  االقتصـــــــادية - البيئية احملاســـــــبة بنظام املتعلقة االتصـــــــال أنشـــــــطة )د( و
 العامة. السياسات وواثئق اإلعالمية

 
  الواثئق  

 االقتصــــــــــــــــاديــة - البيئيــة ابحملــاســـــــــــــــبــة املعنيــة اخلرباء جلنــة تقرير هبــا حييــل العــام األمني من مــذكرة 
(E/CN.3/2020/12) 

 
  والريفية الزراعية اإلحصاءات )ط( 

 يف املســـــــــتجدة التطورات عن املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة تقرير اللجنة على ســـــــــُيعرض 
 األغذية منظمة لعمل املستقل التقييم نتائج مشروع )أ( يلي: ما يشمل وهو والريفية. الزراعية اتاإلحصاء
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 موجز )ب( و والزراعة؛ األغذية إحصاءات حتديث خطة مستجدات يوجز اإلحصاءات  جمال يف والزراعة
 عن والريفية الزراعية اإلحصــاءات لتحســني العاملية ابالســرتاتيجية املعنية العاملية التوجي،ية للجنة هنائي تقرير

-2020 الثانية للمرحلة العمل خطة وحمتوى الربانمج من األوىل املرحلة يف حتققت اليت الرئيســــــية اإلجنازات
 تنميــة جمــال يف والزراعــة األغــذيــة منظمــة هبــا تضـــــــــــــــطلع اليت اجلــديــدة املبــادرات عن تقرير )ج( و ؛2025

 من بلدا 50 يف الزراعية املعيشــــية لألســــر منتظمة اســــتقصــــائية دراســــات إجراء مبادرة ذلك يف مبا القدرات 
 نطاق على اجملمعة البياانت وإاتحة املتوســــــط الدخل من الدنيا الشــــــرحية وبلدان الدخل املنخفضــــــة البلدان
 أهداف رصــــــــــد ألغراض تقدميه اجلاري والدعم “X 2030 50” مببادرة املعروفة  2030 عام حبلول واســــــــــع
 املعين الوكــــاالت بني املشـــــــــــــــرتك اخلرباء فريق عمــــل برانمج )د( و عن،ــــا؛ واإلبالغ املســـــــــــــــتــــدامــــة التنميــــة

 اليت ابملن،جيات املتصـــــــــــــــلة اجلديدة التطورات حيدد  2023-2020 فرتةلل والريفية الزراعية ابإلحصـــــــــــــــاءات
 املقرتحات بشــــ ن مشــــورهتا وإســــداء تعليقاهتا إبداء إىل مدعوة واللجنة اللجنة. على عرضــــ،ا قبل ســــتناق 
 التقرير. من السادس الفرع يف الختاذ القرار بش هنا املطروحة والنقاط
 

  الواثئق  
 التطورات بشـــــــــــــــ ن املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة 
 (E/CN.3/2020/13) والريفية الزراعية اإلحصاءات يف األخرية

 
 الدميغرافية اإلحصاءات )ي( 

 واملســـــــــاكن الســـــــــكان لتعداد العاملي الربانمج تنفيذ عن العام األمني تقرير اللجنة على ســـــــــُيعرض 
 الدراســة ونتائجومن،جية ترســـيم حدود املدن واملناطق احلضـــرية والريفية ألغراض املقارنة الدولية  2020 لعام

 وتوصيات استنتاجات أيضا علي،ا وسُتعرض الصدد. هذا يف اإلحصاءات شعبة أطلقت،ا اليت االستقصائية
 إىل مدعوة اإلحصــــــــائية واللجنة والريفية. احلضــــــــرية واملناطق املدن حدود ترســــــــيم مبن،جية معين خرباء فريق
 على البلدان مجيع وحث ؛2020 لعاملتعداد الســـــــــــكان واملســـــــــــاكن  العاملي الربانمج تنفيذ حبالة العلم أخذ
 وأتييد أخرى؛ بطرق الصـــــــغرية املســـــــاحات تعداد إحصـــــــاءات توليد أو واملســـــــاكن للســـــــكان تعداد إجراء
 على اإلحصـــائية املقارانت إجراء ألغراض والريفية احلضـــرية واملناطق املدن حدود ترســـيم يف املتبعة املن،جية
 والدويل. اإلقليمي الصعيدين

 
 الواثئق  

 من،جية وعن 2020 لعام واملســــاكن الســــكان لتعداد العاملي الربانمج تنفيذ عن العام األمني تقرير 
 (E/CN.3/2020/14) الدويل الصعيد على املقارنة ألغراض والريفية احلضرية املناطقاملدن و  حدود ترسيم
 

 املدنية األحوال وإحصاءات املدين التسجيل )ك( 

 يف القانونية لل،وية املتحدة األمم خطة اعتماد بشـــــــــــ ن العام األمني تقرير اللجنة على ســـــــــــُيعرض 
 اإلحصـــــــائية واللجنة املدنية. األحوال جمال يف وشـــــــاملة وموثوقة ودقيقة منتظمة إحصـــــــاءات توليد ســـــــياق
 وإحصـــاءات املدين التســـجيل إزاء كليا  هنجا ابعتبارها القانونية لل،وية املتحدة األمم خطة أتييد إىل مدعوة
 األحوال إحصـــاءات نظم بتحســـني للتعجيل الدويل الربانمج توســـيع ســـياق يف اهلوية وإدارة املدنية األحوال
 والعشــــــرين؛ دســــــةالســــــا دورهتا يف األمر أول اإلحصــــــائية اللجنة اعتمدته الذيوالتســــــجيل املدين   املدنية 
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 العلم وأخــذ األولويــة؛ ســـــــــــــــبيــل على القــانونيــة لل،ويــة املتحــدة األمم خطــة تنفيــذ على البلــدان مجيع وحــث
 الغرض. هلذا القائم املن،جي ابإلطار

 
 الواثئق  

 التســـــــــــــــجيل إزاء كلي  هنج – القانونية لل،وية املتحدة األمم خطة اعتماد عن العام األمني تقرير 
 (E/CN.3/2020/15) اهلوية وإدارة املدنية األحوال وإحصاءات املدين
 

 الصحية اإلحصاءات )ل( 

وتعزيز النظم  الصـــــحية. اإلحصـــــاءات بشـــــ ن العاملية الصـــــحة منظمة تقرير اللجنة على ســـــُيعرض 
 املناســب الوقت يف موثوقة إحصــاءات فتوافر .اإلحصــائية لتتبع أهداف التنمية املســتدامة املتصــلة ابلصــحة

 والتنبؤ ابلسياسات  املتعلقة القرارات واختاذ ابلصحة  املتصلة املستدامة التنمية أهداف لرصد حموري شرط
 البلدان معظم مبقدور يكون ولن التدخل. تدابري أثر وتقفي املســـــــــــــــتقبل  يف الصـــــــــــــــحية ابلســـــــــــــــيناريوهات

 هدافاأل نصــــ  بشــــ ن ولو املناســــب  الوقت يف أو ابنتظام  التقارير تقدمي الدخل واملتوســــطة املنخفضــــة
 الصـــــحة  ووزارات الوطنية  اإلحصــــــائية املكاتب بني التعاونية اجل،ود تســــــريع يتم مل ما ابلصــــــحة  املتصــــــلة
 املدنية. األحوال وإحصاءات املدين التسجيل عن املسؤولة الوطنية والسلطات
وعملية قياس األثر اليت تقوم هبا منظمة الصــحة العاملية  اســتنادا إىل األهداف املتصــلة ابلصــحة   

د الثغرات يف البياانت وبناء القدرات واليت وافقت علي،ا الدول األعضـــــــاء يف املنظمة  تعزز احلاجة إىل ســـــــ
القطرية. وقد مت الت كيد على تلك احلاجة جمددا يف املناقشات اليت أجريت مع املكاتب اإلحصائية الوطنية 

من  18-17يف مجيع أحتاء العامل. و اللجنة اإلحصـــائية مدعّوة إىل أن تنظر يف الن،ج املتاحة لتحقيق الغاية 
ة فيما يتعلق ابلبياانت الصــــــحية ورصــــــد التقدم احملرز حتو حتقيق أهداف الصــــــحة أهداف التنمية املســــــتدام
  ابلشراكة مع املكاتب اإلحصائية الوطنية  ووزارات الصحة  وسائر وكاالت األمم  واألهداف املتصلة هبا

 .املتحدة املعنية واخلرباء التقنيني
 

 الواثئق  

 وتعزيز الصــحية اإلحصــاءات بشــ ن العاملية الصــحة منظمة تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة 
 (E/CN.3/2020/16) ابلصحة املتصلة املستدامة التنمية أهداف لتتبع اإلحصائية النظم

 
 اجلنسانية اإلحصاءات )م( 

سـُيعرض على اللجنة تقرير األمني العام عن اإلحصـاءات اجلنسـانية  الذي يقدم موجزا لألنشطة  
شـــــــعبة اإلحصـــــــاءات وفريق اخلرباء املشـــــــرتك بني الوكاالت املعين ابإلحصـــــــاءات اليت اضـــــــطلعت هبا مؤخرا 

نية لدعم التقدم يف إطار الربانمج العاملي لإلحصـــــاءات اجلنســـــانية هبدف تعزيز البياانت اجلنســـــا اجلنســـــانية
احملرز حتو حتقيق املســــــــــاواة بني اجلنســــــــــني ورصــــــــــد أهداف التنمية املســــــــــتدامة. ويغطي التقرير قيام شــــــــــعبة 
اإلحصـــــــــاءات وفريق من اخلرباء املتخصـــــــــصـــــــــني بوضـــــــــع مبادئ توجي،ية لتحســـــــــني إنتاج البياانت املتعلقة 

م الوقت  على حتو ما طلبته ابســــتخدام الوقت  متشــــيا مع التصــــني  الدويل ألنشــــطة إحصــــاءات اســــتخدا
(. ويناق  األمني العام E/2017/24 - E/CN.3/2017/35)انظر  48/109  اللجنة اإلحصـــــــــــــائية يف مقررها

  ونتائج االجتماع الثالث عشـــــر : اجتاهات وإحصـــــاءات2020املرأة يف العامل يف عام إعداد منشـــــور أيضـــــا 
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لفريق اخلرباء املشـــــــــرتك بني الوكاالت املعين ابإلحصـــــــــاءات اجلنســـــــــانية وتنظيم املنتدى العاملي الثامن املعين 
ملضـــطلع هبا حآل اآلن لتحديد ابإلحصـــاءات اجلنســـانية. واللجنة مدعوة إىل إبداء تعليقاهتا على األعمال ا

اخليارات املتاحة إلنتاج البياانت عن اســـــــــــــــتخدام الوقت بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة. واللجنة 
مدعوة أيضـــــا إىل اإلعراب عن آرائ،ا بشـــــ ن العمل اجلاري فيما يتعلق ابإلحصـــــاءات اجلنســـــانية واجملاالت 

 ذات األولوية يف املستقبل.
 

 الواثئق  

 (E/CN.3/2020/17) اجلنسانية اإلحصاءات عن العام األمني تقرير 
 

 الالجئني إحصاءات )ن( 

 هذا ويف .داخليا واملشــــردين الالجئني إبحصــــاءات املعين اخلرباء فريق تقرير اللجنة على ســــُيعرض 
 داخليا  املشردين إحصاءات بش ن الدولية التوصيات وضع يف احملرز اإلمجايل التقدم الفريق يعرض التقرير 
 الفريق يدعو اقرتاحا أيضـــــا التقرير ويتضـــــمن داخليا. واملشـــــردين الالجئني إحصـــــاءات جممعي دليل وإعداد
 الرتكيز مع املقبلة  اخلمس إىل الثالث الســـنوات مدى على احملرز ابلتقدم اللجنة وإبالغ عمله مواصـــلة إىل
 جممعي دليل إعداد عملية ومواصلة القدرات لتنمية الالزم الدعم وتنسيق البلدان  يف التوصيات تنفيذ على

  املمارسات. أفضل أساس على داخليا واملشردين الالجئني إحصاءات
 اخلرباء فريق إعداد من األســـاســـية املعلومات واثئق من واثئق ثالث أيضـــا اللجنة على وســـُتعرض 
 الالجئني إحصــــــــاءات جملمعي ودليل داخليا؛ املشــــــــردين إبحصــــــــاءات املتعلقة الدولية التوصــــــــيات بشــــــــ ن:
 اخلرباء. فريق واختصاصات داخليا؛ واملشردين

 الالجئني إحصــــــــــــــــاءات جممعي دليــل إبعــداد والرتحيــب التوصـــــــــــــــيــات أتييــد إىل مــدعوة واللجنــة 
 ذلك يف مبا اخلرباء  فريق عمل مواصـلة بشـ ن توجي،ات تقدمي إىل أيضـا مدعوة واللجنة داخليا. واملشـردين
 داخليا. املشردين ابألشخاص املتعلقة اإلحصاءات بش ن عمله
 

 الواثئق  

 داخليا   واملشــــردين الالجئني إبحصــــاءات املعين اخلرباء فريق تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة 
(E/CN.3/2020/18)  
 

 واألمن والسالم ابحلوكمة املتعلقة اإلحصاءات )س( 

ســــــُيعرض على اللجنة تقرير فريق برااي املعين إبحصــــــاءات احلوكمة. وعلى النحو الوارد يف خريطة  
ســـــــــيقدم فريق برااي كتيب عن إحصـــــــــاءات   2016الطريق اليت ُعرضـــــــــت على اللجنة اإلحصـــــــــائية يف عام 

. وقد مت االنت،اء من 2020احلوكمة إىل اللجنة لكي تنظر فيه يف دورهتا احلادية واخلمســـــــــني يف آذار/مارس 
وضـــع الكتّيب ويقدم إىل اللجنة ابعتباره وثيقة من واثئق املعلومات األســـاســـية لدورهتا احلادية واخلمســـني. 

التقدم احملرز يف أعمال فريق برااي خالل الســــــنة املاضــــــية يف ضــــــوء خطة ويتضــــــمن التقرير )أ( مســــــتجدات 
)ب( معلومات تتعلق بكتيب إحصـــــــــــــاءات احلوكمة  مبا يف ذلك حملة عامة عن أهدافه واجلم،ور  عمله؛ و

)د( توصــــيات اســــتمرار فريق برااي وعمله وما يرتبط  املســــت،دف  واالســــتنتاجات والتوصــــيات الرئيســــية؛ و
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بذلك من أعمال يف املســــــتقبل بشــــــ ن مواصــــــلة تعزيز اإلطار املفاهيمي واملن،جية واألدوات الالزمة إلنتاج 
)ه( مقرتح لتحديث اختصــاصــات فريق برااي  إحصــاءات متســقة يف جمال احلوكمة على الصــعيد العاملي؛ و

 متشيا مع تلك التوصيات.
 إحصــــــــــــــــاءات وكتيـّـب عملــه  يف برااي فريق أحرزه الــذي التقــدم على التعليق إىل مــدعوة للجنــةوا 
 املقرتحة. املنقحة اختصاصاته إطار يفوعمله  برااي فريق ابستمرار املتعلقة والتوصيات احلوكمة 

 
 الواثئق  

 (E/CN.3/2020/19) احلوكمة إبحصاءات املعين برااي فريق تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة 
 

 اإلقليمية اإلحصاءات تطوير )ع( 

 بشــــــــ ن الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصــــــــادية اللجنة تقرير اللجنة على ســــــــُيعرض 
 على الضـــــوء االقتصـــــادية اللجنة تســـــلط التقرير  هذا ويف اإلقليمية. اإلحصـــــاءات تطوير أجل من التعاون
 املؤمتر ســـياق يف البلدان بني اإلحصـــاءات تطوير أجل من التعاون جمال يف حتققت اليت الرئيســـية اإلجنازات
 العاملة األفرقة حققت،ا اليت النتائج لبعض وصفا يورد كما  االقتصادية. للجنة التابع لألمريكتني اإلحصائي
 اإلحصـــــــائية األوســـــــاط بني والتكامل املســـــــتدامة  التنمية أهداف متابعة أجل من وللتعاون للمؤمتر  التابعة

 الدائمة اللجنة إطار يف هبا املضــــــــطلع الرئيســــــــية األنشــــــــطة أيضــــــــا ويتضــــــــمن املكانية. اجلغرافية واألوســــــــاط
  الكاريبيني. لإلحصائيني
 يف الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف احملرز التقدم مناقشـة إىل مدعوة اإلحصـائية واللجنة 
 واملعلومات املكانية اجلغرافية املعلومات بتكامل املتعلق ابإلعالن العلم وأخذ اإلحصـــــــــــــــاءات  تطوير جمال

 البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصــــــــــادية للجنة التابع لألمريكتني اإلحصــــــــــائي املؤمتر بني اإلحصــــــــــائية
 املعنية العاملي الصـــــــــــــــعيد على املكانية اجلغرافية للمعلومات املتحدة األمم إلدارة اإلقليمية واللجنة الكارييب

 .العاشر اجتماعه يف لألمريكتني اإلحصائي املؤمتر اعتمده الذي ابألمريكتني 
 

 الواثئق  

 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصـادية اللجنة تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة 
 (E/CN.3/2020/20) اإلقليمية اإلحصاءات تطوير عن
 

 الرمسية لإلحصاءات األساسية املبادئ )ف( 

 الرمسية. لإلحصــاءات األســاســية ابملبادئ املعين الرئيس أصــدقاء فريق تقرير اللجنة على ســُيعرض 
 املتحدة األمم مبادئ ملنشـــــــــــور تكميليني فصـــــــــــلني إعداد يف به قام الذي العمل الفريق يعرض التقرير  ويف

 لتقييم القدرة نضــج بنموذج/إطار يتعلق أحد ا  للتطبيق توجي،ية مبادئ الرمسية: لإلحصــاءات األســاســية
 الرمسية غري البياانت مصــادر اســتخدام بشــ ن توجي،ات اآلخر يتضــمن بينما األســاســية  للمبادئ االمتثال
  التقليدية. وغري

 إطار تقييم معايري بش ن )أ( األساسية: املعلومات واثئق من وثيقتان أيضا اللجنة على وسُتعرض 
 توجي،ية مبادئ الرمسية: لإلحصــــــاءات األســــــاســــــية املتحدة األمم مبادئ منشــــــور يكمل والنضــــــج لالمتثال
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 مع متشـــيا التقليدية وغري الرمسية غري البياانت مصـــادر الســـتخدام توجي،ية مبادئ بشـــ ن )ب( و ؛للتطبيق
  له. وتكملة   للتطبيق توجي،ية مبادئ الرمسية: لإلحصاءات األساسية املتحدة األمم مبادئ منشور

 لالمتثــال املقرتح اإلطــار اســـــــــــــــتعراض )ب( و التقرير؛ هبــذا العلم أخــذ )أ( إىل: مــدعوة واللجنــة 
 للتطبيق  التوجي،ية املبادئ الرمسية: لإلحصـــاءات األســـاســـية املتحدة األمم مبادئ ملنشـــور املكمل والنضـــج
 التقليدية وغري الرمسية غري البياانت مصادر الستخدام املقرتحة التوجي،ات استعراض )ج( و عليه؛ واملوافقة
 األســــــــاســــــــية للمبادئ الشــــــــبكي املوقع تصــــــــميم إعادة بشــــــــ ن نظرها وج،ات إبداء )د( و علي،ا؛ واملوافقة

 وواثئق القطرية املواجيز وتع،د لتحديث املقرتحة االســــــــرتاتيجية على املوافقة )ه( و الرمسية؛ لإلحصــــــــاءات
 أصدقاء فريق عمل يف النظر مقرتح وإقرار استعراض )و( و الوطنية؛ اإلحصائية النظم يف اجليدة املمارسات
 املقبل التقييم موعد حلول مع استئنافه واملقرر االستعراضات  من اجلولة هذه ألغراض اخُتتم لذيا الرئيس
 .2024 عام يف
 

 الواثئق  

 لإلحصاءات األساسية ملبادئاب املعين الرئيس أصدقاء فريق تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة 
 (E/CN.3/2020/21) الرمسية
 

 وحتديثها اإلحصائية النظم إدارة )ص( 

 التاسـعة الدورة ويف وحتديث،ا. اإلحصــائية النظم إدارة عن العام األمني تقرير اللجنة على ســُيعرض 
 يف اإلحصـــــــائي التنظيم لدليل احملدثة الصـــــــيغة أ ية جمددا اللجنة أكدت  2018 عام يف املعقودة واألربعني
 وأولوايت هيكل من احملدث للدليل اقرتح ما وأيدت املبتكرة  احللول ووضـــــــــع املشـــــــــرتكة لتحدايتامعاجلة 

 مرحلة خالل الواجب النحو على في،ا النظر ينبغي اليت والتحســــــينات التعديالت إبدخال رهنا   وحمتوايت 
 اإلقليمية ودون اإلقليمية املواضـــــيعية املؤمترات من بســـــلســـــلة مدعومة الشـــــاملة التحديث وعملية ة.تصـــــياغ
 التقدم بشـــــ ن معلومات التقرير ويتضـــــمن اإلحصـــــائية. املنظمات مديري وكبار اإلحصـــــائيني كبار  مبشـــــاركة
 حتديد خالل من الدليل إثراء يف األوىل املواضـــــــــــــيعية املؤمترات أســـــــــــــ،مت وكي  الدليل صـــــــــــــياغة يف احملرز

 يف النظر جرى اليت الطفيفة التغيريات بعض التقرير ويص  اجليدة. الوطنية واملمارسات اإلقليمية املبادرات
  الصياغة. مرحلة خالل الدليل هيكل على إدخاهلا
  الدليل. هيكل على إدخاهلا املقرتح والتغيريات عموما احملرز التقدم على التعليق إىل مدعوة واللجنة 

 
 الواثئق  

 (E/CN.3/2020/22) وحتديث،ا اإلحصائية النظم إدارة عن العام األمني تقرير 
 

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات إحصاءات )ق( 

 ألغراض واالتصـــــــاالت املعلومات تكنولوجيا بقياس املعنية الشـــــــراكة تقرير اللجنة على ســـــــُيعرض 
 تنقيح ذلك يف مبا مؤخرا  هبا اضطلعت اليت األعمال عن عامة حملة الشراكة تقدم التقرير  هذا ويف التنمية.
 مؤشــــــــرات تشــــــــمل اليت واالتصــــــــاالت  املعلومات تكنولوجيا مبؤشــــــــرات املتعلقة املن،جية التوجي،ية املبادئ
 قبل من واســـــــــــــــتخدام،ا واالتصـــــــــــــــاالت املعلومات تكنولوجيا اعتماد يف التطورات أحدث تعكس جديدة
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 جمتمع لقياس الضــــــــخمة البياانت اســــــــتخدام بشــــــــ ن مؤخرا أحرز الذي والتقدم واألفراد  املعيشــــــــية األســــــــر
 املعلومات تكنولوجيا مبؤشرات املواضيعية قائمت،ا عن مستكملة معلومات أيضا الشراكة وتقدم املعلومات.
 أصـــــــبحت وقد .2030 لعام املســـــــتدامة التنمية خطة تنفيذ حتو احملرز التقدم رصـــــــد أجل من واالتصـــــــاالت

 بني املشــــــــــرتك اخلرباء فريق على تعميم،ا جرى كما  البلدان  تســــــــــتخدم،ا لكي متاحة املواضــــــــــيعية القائمة
 املستدامة. التنمية أهداف مبؤشرات املعين الوكاالت
 املعلومات تكنولوجيا إحصــــــــــــــــاءات توافر جمال يف احملرز التقدم اســـــــــــــــتعراض إىل مدعوة واللجنة 

 واالتصـــــــــاالت؛ املعلومات تكنولوجيا إحصـــــــــاءات إلنتاج املنقحة التوجي،ية املبادئ وأتييد واالتصـــــــــاالت؛
 تنفيذ حتو احملرز التقدم رصـــد أجل من واالتصـــاالت املعلومات لتكنولوجيا املواضـــيعية القائمة على واملوافقة
 املعلومات تكنولوجيا بقياس املعنية الشـــــــــــــــراكة عمل الســـــــــــــــتمرار دعم،ا عن واإلعراب ؛2030 عام خطة

 التنمية. ألغراض واالتصاالت
 

 الواثئق  

 واالتصـــــــاالت املعلومات تكنولوجيا بقياس املعنية الشـــــــراكة تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة 
 (E/CN.3/2020/23) التنمية ألغراض

 
 الضخمة البياانت )ر( 

 اإلحصــاءات ألغراض الضــخمة ابلبياانت املعين العاملي العامل الفريق تقرير اللجنة على ســُيعرض 
 مواصـــــلة إىل الداعي العاملي العامل الفريق اقرتاح 2018 لعام 49/107 مقررها يف اللجنة أيدت وقد الرمسية.
 واخلــدمــات البيــاانت جمــال يف والتطوير للبحــث تعــاونيــة بيئــة مبثــابــة يكون املتحــدة لألمم عــاملي منرب تطوير

 تفضــــــي حبيث 2020 آذار/مارس حبلول املنرب تطوير مرحلة إجناز يتم أن على ووافقت املوثوقة  والتطبيقات
 اهلياكل إىل الوصـــــــــول ويكفل املصـــــــــلحة ذات اجل،ات جلميع ابلنســـــــــبة مســـــــــتداما يكون عملي منوذج إىل

 آليات إنشـــــــاء على تشـــــــجع اليت الفكرة أيضـــــــا اللجنة وأيدت املوثوقة. والتكنولوجيا للبياانت األســـــــاســـــــية
 ومقدمي التكنولوجيا شركات مع شراكة يف اإلحصائية األوساط في،ا تعمل ابلبياانت خاصة عاملية تعاونية
 حلوكمة التوجي،ية واملبادئ املعايري صـــــــــياغة على العمل مع املدين  واجملتمع األكادميية واألوســـــــــاط البياانت
 املتحدة األمم منرب مشـــــــــــــــروع إجناز عن معلومات العاملي العامل الفريق ويقدم املعلومات. وإدارة البياانت
 الفريق ويصـــــــــــــــ  العامل. مناطق معظم يف مراكز عدة من مكون أنه ويوضـــــــــــــــح له احملدد املوعد يف العاملي
 مراكزه. من مركز كل  عمل وبرامج العملي ومنوذجه اللجنة  إطار يف اإلداري هيكله وحيدد العاملي املنتدى
 من أُنشـــئت اليت والشـــراكات هبا املضـــطلع التدريب وأنشـــطة املشـــاريع عن عامة حملة أيضـــا التقرير ويتضـــمن
 واملفرتض الوقت. مرور مع استدامته تعزيز يف وستساهم املنرب جدوى األنشطة تلك أثبتت وقد املنرب. أجل
 اإلحصـــــــائية املكاتب مجيع متكني يف اخلرباء  من واســـــــعة شـــــــبكة جانب إىل اإلقليمية  املراكز تســـــــاهم أن

 وقد ديدة.اجل امل،ارات لتطوير التدريب وتلقي البياانت بشـــــــــــــ ن مبتكرة مشـــــــــــــاريع يف االخنراط من الوطنية
 إعــداد خالل من اجملــاالت من العــديــد يف عمل،مــا العــاملي العــامــل للفريق التــابعــة العمــل أفرقــة واصـــــــــــــــلــت
  ابلبياانت. املتعلقة املشاريع يف والتعاون التدريبية العمل حلقات وتنظيم الكتيبات
 عملــه وبرانمج العملي ومنوذجــه العــاملي للمنتــدى اإلداري اهليكــل على التعليق إىل مــدعوة واللجنــة 
  التقرير. من األخري الفرع يف املضمن له التابعة العمل وأفرقة العاملي العامل الفريق عمل يف احملرز التقدم وعلى

 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/23
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/23


E/CN.3/2020/1 
 

 

19-21710 15/20 

 

 الواثئق  

 الضـــــــخمة البياانت ابســـــــتخدام املعين العاملي العامل الفريق تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة 
 (E/CN.3/2020/24) الرمسية اإلحصاءات ألغراض

 
 املكانية واجلغرافية اإلحصائية املعلومات تكامل )ش( 

 املكانية واجلغرافية اإلحصـــــــــائية املعلومات بتكامل املعين اخلرباء فريق تقرير اللجنة على ســـــــــُيعرض 
 لإلطار الن،ائية الصـــيغة وضـــع عن معلومات تقريره يف اخلرباء فريق ويقدم مؤخرا. هبا قام اليت األنشـــطة عن

 إبدارة املعنيــة اخلرباء جلنــة قبــل من الحقــا واعتمــاده املكــانيــة واجلغرافيــة اإلحصــــــــــــــــائيــة للمعلومــات العــاملي
 .2019 آب/أغســـــــــطس يف املعقودة التاســـــــــعة  دورهتا يف العاملي الصـــــــــعيد على املكانية اجلغرافية املعلومات
الــذي اختــذتــه جلنــة اخلرباء املعنيــة إبدارة املعلومــات اجلغرافيــة  9/106: )أ( أتييــد القرار إىل مــدعوة واللجنــة

املكانية على الصــــــــــــعيد العاملي بشــــــــــــ ن اعتماد اإلطار العاملي للمعلومات اإلحصــــــــــــائية واجلغرافية املكانية؛ 
)ب( أخــــذ العلم بتقرير فريق اخلرباء  مبــــا يف ذلــــك التقــــدم الــــذي أحرزه يف حتقيق تكــــامــــل املعلومـــات  و

  .2022-2020ة واجلغرافية املكانية واختصاصاته املنقحة وخطة عمله للفرتة اإلحصائي
 

 الواثئق  

 واجلغرافية اإلحصـــــائية املعلومات بتكامل املعين اخلرباء فريق تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة 
 (E/CN.3/2020/25) املكانية
 

 املفتوحة البياانت )ت( 

 معلومــات التقرير ويقــدم املفتوحــة. ابلبيــاانت املعين العــامــل الفريق تقرير اللجنــة على ســـــــــــــــُيعرض 
 اإلحصــــــــــــاءات ســــــــــــياق يف “تلقائيا مفتوحة” البياانت تكون أبن املتعلق املبدأ تطبيق بشــــــــــــ ن وتوجي،ات
 يف املفتوحة البياانت ســـــياســـــات وتنفيذ صـــــوغ يف املمارســـــات أفضـــــل أيضـــــا العامل الفريق ويعرض الرمسية.

 مبنصــات املتعلقة والتوجي،ات واملبادئ الســياســات تلك بني امل،مة الصــالت ويتناول الرمسية؛ اإلحصــاءات
 النموذج يف احملددة واملراحل البيين للتشـــــــــغيل التوجي،ية املبادئ بني الوصـــــــــل ويقرتح الوطنية؛ التقارير تقدمي
 اإلحصائية. العمل جراءاتإل العام

 التوجي،ات )أ( بشـــــــــــــــــــــ ن: األســـاســـية املعلومات واثئق من وثيقتان أيضـــا اللجنة على وســـُيعرض 
 املكاتب جانب من مفتوحة بياانت ابعتبارها احمللي املسـتوى إحصـاءات لنشـر املمارسـات وأفضـل املقرتحة

 ســـياق يف “تلقائيا مفتوحة” البياانت تكون أن مبدأ تطبيق بشـــ ن توجي،ات )ب( و ؛الوطنية اإلحصـــائية
 الرمسية. اإلحصاءات

إبداء وج،ات نظرها بشـــــــــــــــ ن  )ب( و العامل؛ الفريق بتقرير العلم أخذ )أ( :إىل مدعوة واللجنة 
وثيقــة املعلومــات األســـــــــــــــــاســـــــــــــــيــة املتعلقــة بتنفيــذ البيــاانت املفتوحــة يف املكــاتــب اإلحصـــــــــــــــــائيــة الوطنيــة؛ 

 ســـــياق يف “تلقائيا مفتوحة” البياانت تكون أن مبدأ تطبيق بشـــــ ن املقرتحة التوجي،ات اســـــتعراض )ج( و
 تصــميم يف املمارســات أفضــل جتميع بشــ ن آرائ،ا عن اإلعراب (د) و علي،ا؛ واملوافقة الرمسية اإلحصــاءات

 الصالت وبش ن املستخدم حموره هنج ابستخدام الرمسية اإلحصاءات يف املفتوحة البياانت سياسات وتنفيذ
 استعراض (ه) و الوطنية؛ التقارير تقدمي مبنصات املتعلقة والتوجي،ات واملبادئ السياسات تلك بني امل،مة
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 من مفتوحة بياانت ابعتبارها احمللي املســــــتوى إحصــــــاءات لنشــــــر املقرتحة املمارســــــات وأفضــــــل التوجي،ات
 للفريق املقرتحة االختصــــــــاصــــــــات على املوافقة (و) و علي،ا؛ واملوافقة الوطنية اإلحصــــــــائية املكاتب جانب
 العامل.
 

 الواثئق  
 املفتوحـــــــة ابلبيــــــــاانت املعين العــــــــامــــــــل الفريق تقرير هبــــــــا حييــــــــل العــــــــام األمني من مــــــــذكرة 

(E/CN.3/2020/26) 
 

 اإلحصائية اللجنة عمل أساليب )ث( 
 األفرقة جلميع تقييمه املكتب ويعرض العمل. أســــــــاليب عن املكتب تقرير اللجنة على ســــــــُيعرض 
 يف اللجنة طلبته ما حتو على حاليا  العاملة األفرقة رؤســـاء مع أجريت اليت املشـــاورات جنتائ ويقدم القائمة
ئل املشــــــاورات  تلك وخالل .50/122 مقررها  والتســــــلســــــل األفرقة  بني الرتابط أوجه بشــــــ ن الرؤســــــاء ســــــُ
 لدي،م خطط أي وصــــــ  أيضــــــا من،م وطُلب بين،ا  وفيما داخل،ا املتبادلة واملشــــــاركة في،ا  القائم اإلداري
 واألفكار املعلومات من وفرة األفرقة رؤســاء وقدم الركيزة. نفس يف العاملة األفرقة بني فيما احلوكمة لتبســيط
 املعلومات  هلذه حتليل إىل واســــــــتنادا العمل. أســــــــاليب يف والتنســــــــيق االتســــــــاق من مزيد حتقيق إىل الرامية
 املتاحة التعاون وفرص احملتملة  التعاون جماالت وكذلك العمل  ألســـــــــــــــاليب الراهنة احلالة املكتب يعرض
 أن ميكن بســــــيطا تشــــــغيليا إطارا أيضــــــا املكتب ويطرح تكرارها. ميكن اليت املمارســــــات وأفضــــــل عام بوجه
  واملقبلة. احلالية األفرقة من كل  بني والتنسيق االتساق لتحسني دليل مبثابة يكون

 موجز جدول: وهي األســــــاســــــية املعلومات واثئق من واثئق ثالث أيضــــــا اللجنة على وســــــُتعرض 
 وقائمة نة اللج إشــــــــــــــراف حتت حاليا تعمل اليت لألفرقة بياين وعرض لألفرقة  املســــــــــــــتكمل لالســــــــــــــتعراض

 ابألفرقة. مفصلة

 وإصـــدار التنفيذي  اإلطار وإقرار األفرقة  حوكمة مســـائل يف التفكري مواصـــلة إىل مدعوة واللجنة 
  املكتب. أبرزها اليت الفضلى واملمارسات املتاحة والفرص اإلمكاانت إىل استنادا توجي،ات

 
 الواثئق  

 التنســـــــــــــــيق من ملزيد توخيا العمل: أســـــــــــــــاليب عن املكتب تقرير هبا حييل العام األمني من مذكرة 
 (E/CN.3/2020/27) وم،ام،ا األفرقة هيكل يف واالتساق

 
 لإلحصاء العاملي اليوم )خ( 

 يف لإلحصــــــــــــــــاء العـاملي ابليوم املقبـل االحتفـال ســـــــــــــــيكون  69/282 العـامـة اجلمعيـة بقرار عمال 
 بشــــــــ ن مقرتحا يتضــــــــمن الذي العام األمني تقرير اللجنة على ومعروض .2020 األول/أكتوبر تشــــــــرين 20

 املكتب. مع ابلتشـــــــاور ُوضـــــــع عام  بشـــــــكل تنظيمه وطرائق 2020 لعام لإلحصـــــــاء العاملي اليوم موضـــــــوع
 مرة آخر عقد الذي لإلحصــــــــاء  العاملي اليوم تنظيم يف اتُّبعت اليت لتلك مماثلة عمل بطريقة األخذ ويُقرتح
 لإلحصاء العاملي لليوم املقرتح املوضوع على التعليق إىل مدعوة واللجنة .2015 األول/أكتوبر تشرين 20 يف
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 األحداث وترويج دعم إىل فيه تدعوها الدولية والوكاالت اإلحصــاءات شــعبة إىل طلب وتوجيه 2020 لعام
  اليوم. هبذا لالحتفال والعاملية واإلقليمية الوطنية
 

 الواثئق  

  (E/CN.3/2020/28) لإلحصاء العاملي اليوم عن العام األمني تقرير 
 

 للعلم بنود - 4 

 بند. كل  إطار يف للتدخالت حمدود وقت وسيخصص للعلم. اللجنة على التالية البنود تُعرض 
 

 ابلسياسات املتعلقة واالجتماعي االقتصادي واجمللس العامة اجلمعية مقررات متابعة )أ( 

 واجمللس العـــامـــة اجلمعيـــة مقررات بشـــــــــــــــــ ن العـــام األمني تقرير للعلم  اللجنـــة  على ســـــــــــــــُيعرض 
 مقتطفات يتضمن والذي اإلحصائية  اللجنة بعمل واملتصلة ابلسياسات املتعلقة واالجتماعي االقتصادي

 اللجان وســـــــــــائر واجمللس العامة اجلمعية اعتمدهتا اليت علي،ا املتفق واالســـــــــــتنتاجات واملقررات القرارات من
 اإلحصـــائية اللجنة اختذهتا اليت لإلجراءات وصـــفا أيضـــا التقرير ويتضـــمن اللجنة. بعمل صـــلة هلا اليت الفنية
 األم اهليئات عن الصـــادرة للمقررات اســـتجابة اختاذها املقرتح واإلجراءات اآلن  حآل اإلحصـــاءات وشـــعبة
 اليت املناقشــــــــــــــات ســــــــــــــياق يف اعتبارها يف اإلجراءات تلك أتخذ أن اللجنة تودّ  وقد هبا. املنوطة والوالايت
 ابلتقرير. العلم أخذ إىل مدعوة واللجنة الصلة. ذات األعمال جدول بنود إطار يف جتري،ا

 
 الواثئق  

 املتعلقــــة واالجتمــــاعي االقتصــــــــــــــــــادي واجمللس العــــامــــة اجلمعيــــة مقررات عن العــــام األمني تقرير 
 (E/CN.3/2020/29) اإلحصائية اللجنة بعمل واملتصلة ابلسياسات

 
 األجل القصرية االقتصادية اإلحصاءات )ب( 

 األجل. القصــــرية االقتصــــادية اإلحصــــاءات عن العام األمني تقرير للعلم  اللجنة  على ســــُيعرض 
 تنفيذ دعم إىل الرامية واملســــــــــتقبلية اجلارية األنشــــــــــطة ويعرض احملرز التقدم عن عامة ةحمل التقرير هذا ويقدم
 ابلتقرير. العلم أخذ إىل مدعوة واللجنة األجل. القصرية االقتصادية لإلحصاءات برانمج

 
 الواثئق  

  (E/CN.3/2020/30) األجل القصرية االقتصادية اإلحصاءات عن العام األمني تقرير 
 

 األسعار إحصاءات )ج( 

 التقرير  هذا ويف لألسعار. القياسية ابألرقام املعين أواتوا فريق تقرير للعلم  اللجنة  على سُيعرض 
 وقد سنتني. كل  مرة الفريق وجيتمع إلي،ا. توصل اليت األخرى والنتائج األخري اجتماعه نتائج الفريق يص 
 الفريق يســـــلط ذلك  إىل وإضـــــافة .2019 أاير/مايو يف الربازيل  جانريو  دي ريو يف األخري اجتماعه عقد

 حزيران/يونيه يف إيطاليا  روما  يف عقده املقرر املقبل اجتماعه يف ســـــــــــتناق  اليت املواضـــــــــــيع على الضـــــــــــوء
  ابلتقرير. العلم أخذ إىل مدعوة واللجنة .2021
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 الواثئق  

 لألســـــــــــــــعــــار القيــــاســـــــــــــــيــــة ابألرقــــام املعين أواتوا فريق تقرير هبــــا حييــــل العــــام األمني من مــــذكرة 
(E/CN.3/2020/31) 
 

 اخلدمات إحصاءات )د( 

 يصـ  التقرير  ويف اخلدمات. إبحصــاءات املعين فوربرغ فريق تقرير للعلم  اللجنة  على ســُيعرض 
 هذا ويتعلق .2017 عام يف اإلحصـــــــــــــائية اللجنة إىل املقدم الســـــــــــــابق تقريره منذ أحرزه الذي التقدم الفريق
 األوراق لصـــــــــياغة منوذج ووضـــــــــع حمددة  لصـــــــــناعات القطاعية الورقات حتديث قبيل من مبواضـــــــــيع التقدم
 يف الوســــطاء ووصــــ  لألســــعار  القياســــية األرقام و/أو النواتج بقياس املتعلقة اخلدمات بقطاعات اخلاصــــة
 اجلــديــد. الشـــــــــــــــبكي املوقع على الفريق عمــل من املتوخــاة النواتج على االطالع وميكن اخلــدمــات. تقــدمي
  ابلتقرير. العلم أخذ إىل مدعوة واللجنة

 
 الواثئق  

 اخلـــــــدمـــــــات إبحصــــــــــــــــــــــاءات املعين فوربرغ فريق تقرير هبـــــــا حييـــــــل العـــــــام األمني من مـــــــذكرة 
(E/CN.3/2020/32) 
 

 البيئية اإلحصاءات )هـ( 

 التقرير هذا ويقدم البيئية. اإلحصــــــــــــــاءات عن العام األمني تقرير للعلم  اللجنة  على ســــــــــــــُيعرض 
 تطوير إبطار البلدان أخذ تزايد ذلك: يف مبا  2019-2018 الســـــــــنتني فرتة خالل املنفذة لألنشـــــــــطة موجزا

 البيئية لإلحصــــــاءات الذايت التقييم أداة ذلك يف )مبا املن،جية األعمال يف التقدم وأوجه البيئة؛ إحصــــــاءات
 اخلرباء لفريق والســــــــادس اخلامس واالجتماعان البيئية(؛ اإلحصــــــــاءات من األولية ابجملموعة املتعلق والدليل
 وبناء التدريب وخدمات املناخ؛ تغري إحصاءات جمال يف املستجدة والتطورات البيئية؛ ابإلحصاءات املعين

 لفرتة العمـل خطـة أيضــــــــــــــــا التقرير ويعرض والبلـدان. اإلقليميـة دون واملنـاطق املنـاطق إىل املقـدمـة القـدرات
 ونشـــرها وجتميع،ا البيئية واملؤشـــرات اإلحصـــاءات مجع تشـــمل العمل خطة أن ومبا .2021-2020 الســـنتني
 اليت الدولية البيئية اإلحصـــــاءات مجع عمليات لنتائج موجزا أيضـــــا التقرير هذا يقدم العاملي  الصـــــعيد على
 الصـــــــلة ذات االســـــــتنتاجات وكذلك  2018 عام إىل 1999 عام من الفرتة يف اإلحصـــــــاءات شـــــــعبة نفذهتا
 أخذ إىل مدعوة واللجنة ابلبيئة. املتصـــلة املســـتدامة التنمية أبهداف يتعلق فيما وخاصـــة   املســـتقبلي  ابلعمل
 ابلتقرير. العلم
 

 الواثئق  

 (E/CN.3/2020/33) البيئية اإلحصاءات عن العام األمني تقرير 
 

 اإلعاقة إحصاءات )و( 

 من كل  إعداده يف اشـــــــرتك الذي ابإلعاقة املتعلقة اإلحصـــــــاءات عن تقرير اللجنة على ســـــــُيعرض 
 التقرير وســـــــــيقدم واشـــــــــنطن. وفريق اإلعاقة  إحصـــــــــاءات جمال يف أبعمال تضـــــــــطلع اليت الدولية الوكاالت
 املعين واشـــــــــــــنطن وفريق الدولية الوكاالت هبا اضـــــــــــــطلعت اليت األخرية األعمال عن مســـــــــــــتكملة معلومات
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 إىل مدعوة واللجنة اإلعاقة. وبرامج ســـياســـات إلي،ا تســـتند اليت األدلة تعزيز أجل من اإلعاقة إبحصـــاءات
  ابلتقرير. العلم أخذ

 الواثئق  

 الدولية والوكاالت اإلعاقة إبحصـــــــــــــــاءات املعين واشـــــــــــــــنطن وفريق العام لألمني املشـــــــــــــــرتك التقرير 
(E/CN.3/2020/34) 

 
  البشرية التنمية إحصاءات )ز( 

 التنمية إحصــــــــــــاءات بشــــــــــــ ن اإلمنائي املتحدة األمم برانمج تقرير للعلم  اللجنة  على ســــــــــــُيعرض 
 الصــــلة. ذات اإلحصــــائية واألنشــــطة اإلحصــــائي وحمتواها البشــــرية  التنمية تقارير على الرتكيز مع البشــــرية 
 موجزا أيضــــــا ويعرض البشــــــرية. التنمية تقرير مكتب مؤخرا هبا اضــــــطلع اليت لألنشــــــطة موجزا التقرير ويقدم

 واللجنة البشــرية. التنمية لتقييم املركبة القياســية األرقام من،جيات وحتديث تعزيز إىل الرامية املقررة لألنشــطة
 ير.ابلتقر  العلم أخذ إىل مدعوة
 

 الواثئق  
 التنميــة إحصــــــــــــــــاءات عن اإلمنــائي املتحــدة األمم برانمج تقرير هبــا حييــل العــام األمني من مــذكرة 
 (E/CN.3/2020/35) البشرية
 

 اإلحصاءات( )شعبة الربانجمية املسائل - 5 

  .الراهنة واألولوايت واخلطط األنشطة بش ن اإلحصاءات شعبة مدير من شفواي تقريرا اللجنة ستتلقى 
 

 انعقادها ومواعيد للجنة واخلمسني الثانية للدورة املؤقت األعمال جدول - 6 

 لدورهتا املؤقت األعمال جدول مشروع اللجنة على سُيعرض الداخلي  النظام من 9 للمادة وفقا 
 أيضــــــا اللجنة على وســــــُيعرض بند. كل  إطار يف تقدمي،ا املقرر ابلواثئق ببيان مشــــــفوعا واخلمســــــني  الثانية
 اللجنة على ســـــــــــــــيعرض ( 1999/51 اجمللس قرار )انظر اجمللس لطلب ووفقا الدورة. انعقاد مبواعيد مقرتح
 دورهتا انعقاد موعد إقرار إىل مدعّوة واللجنة .2024-2020 للفرتة الســــــــنوات متعدد عمل برانمج مشــــــــروع
 السنوات. املتعدد العمل برانمج إقرار إىل وكذلك وواثئق،ا  املؤقت أعماهلا وجدول واخلمسني الثانية

 
 الواثئق  

 للجنة واخلمســـني الثانية للدورة املؤقت األعمال جدول مشـــروع تتضـــمن العامة األمانة من مذكرة 
(E/CN.3/2020/L.2) 

 للفرتة اإلحصـــــــــائية للجنة الســـــــــنوات املتعدد العمل برانمج مشـــــــــروع عن العامة األمانة من مذكرة 
2020-2024 (E/CN.3/2020/36) 
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 واخلمسني احلادية دورهتا أعمال عن اللجنة تقرير - 7 

 املســـــــــــائل يغطي الذي للجنة واخلمســـــــــــني احلادية للدورة اإلجرائي التقرير اللجنة على ســـــــــــُيعرض 
 املقررات مشــــــــاريع تتضــــــــمن رمسية غري ورقة أيضــــــــا اللجنة على وســــــــُتعرض اللجنة. بعمل املتعلقة التنظيمية
  املقرر. من املقدمة
 ســيقدم الذي واخلمســني احلادية دورهتا أبعمال املتعلق التقرير مشــروع تعتمد أن إىل مدعوة واللجنة 

  الن،ائية. الصيغة يف ووضعه صقله مب،مة املقرر إىل تع،د وأن املقررات  مشاريع ذلك يف مبا اجمللس  إىل
 

  الواثئق  

 واخلمسني احلادية دورهتا أعمال عن اللجنة تقرير مشروع 

 املقررات مشاريع تتضمن رمسية غري ورقة 
 


