
 E/CN.3/2021/1  األمــم المتحـدة 

  

 

 واالجتماعي المجلس االقتصادي  
 

Distr.: General 

2 December 2020 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

231220    141220    20-16283 (A) 

*2016283*  

 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثانية والخمسون 

 *2021آذار/مارس  5و 1-3
 من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 األعمال ومسائل تنظيمية أخرى إقرار جدول 
   

 جدول األعمال المؤقت والشروح   
  
 انتخاب أعضاء المكتب. - 1

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. - 2

 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: - 3

 ؛2030البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام  )أ( 

 البرامج اإلحصائية؛تنسيق  )ب( 

 اإلحصاءات االقتصادية؛ )ج( 

 الحسابات القومية؛ )د( 

 إحصاءات األعمال والتجارة؛ )ه( 

 االقتصادية؛ -المحاسبة البيئية  )و( 

 إحصاءات الهجرة؛ )ز( 

 التنمية اإلحصائية اإلقليمية؛ )ح( 

 إدارة النظم اإلحصائية وتحديثها؛ )ط( 

 البيانات الضخمة؛ )ي( 

 

، وذلك بســبب تيرير 2020/211ُغّيرت مواعيد انعقاد الدورة عن تلك الصــادر بها تيليف  م مقرر المجلا االقتصــادي واالجتماعم  * 
 (.19-جائحة مرض  يروس كورونا )كو يد
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 التصنيفات اإلحصائية الدولية؛ )ك( 

 استقصاءات األسر المعيشية؛ )ل( 

 عرض البيانات والبيانات الوصفية ونشرها. )م( 

 بنود للعلم: - 4

 اإلحصاءات الديمغرافية؛ )أ( 

 اإلحصاءات الثقافية؛ )ب( 

 إحصاءات تغير المناخ؛ )ج( 

 اإلحصاءات المتعلقة باليوارث؛ )د( 

 ات الدولية؛برنامج المقارن )ه( 

 المعايير المفتوحة المشتركة لتبادل البيانات والبيانات الوصفية وتقاسمها؛ )و( 

 تنمية القدرات اإلحصائية؛ )ز( 

 متابعة مقررات الجمعية العامة والمجلا االقتصادي واالجتماعم المتعلقة بالسياسات؛ )ح( 

 األطر الوطنية لضمان الجودة؛ )ط( 

 إلحصائية والجغرافية المكانية؛تيامل المعلومات ا )ي( 

 اليوم العالمم لإلحصاء. )ك( 

 المسائل البرنامجية )شعبة اإلحصاءات(. - 5

 جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة والخمسين للجنة ومواعيد انعقادها. - 6

 تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والخمسين. - 7
 

 الشروح  

 المكتبانتخاب أعضاء  - 1 

من النظـام الداخلم للجـان الفنـية للمجلا االقتصــــــــــــــادي واالجتـماعم والمـمارســــــــــــــات  15و ـقا للـمادة  
السـابقة، تنتخب اللجنة اإلحصـائية،  م مسـتهل الجلسـة األول  من دورتها العادية، رئيسـا ورورة نواب للرئيا 

 ومقررا )مكتب اللجنة(، من بين ممثلم أعضائها.

تب عل  أساس مبدأ التوزيع الجغرا م العادل، حيث ُينتخب  م المكتب عضو  وُينتخب أعضـاء المك 
عن كل منطقة ممثلة  م اللجنة. وتستمر والية أعضاء المكتب سنتين إن أمكن. ويتم ذلك عن طريق انتخاب 
ــاء البين يظلون ممثلين لبلدانهم  م اللجنة خول ــنة واحدة، رم يعاد انتخاب األعضــــ ــاء المكتب لفترة ســــ   أعضــــ

 الدورة التالية.
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 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - 2 

اقترحـت اللجـنة بنود جـدول األعمـال المؤـقت والوـرائق المتعلـقة بهـا  م دورتهـا الحـادـية والخمســــــــــــــين،   
، الفصل األول، مشروع  E/2020/24)انظر   2020آذار/مارس   6إل     3المعقودة  م نيويورك  م الفترة من  

. وأقر مكتب اللجنة بعدئب بعض  2020/211مقرر(، واعتمدها المجلا االقتصــــــــــــادي واالجتماعم  م مقرر  
اللجنــة  التغييرات. وُيعرض عل  اللجنــة أيضـــــــــــــــا برنــامج العمــل والجــدول ال منم المؤقتــان المقترحــان للــدورة. و 

 مدعوة إل  إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل والجدول ال منم المؤقتين لدورتها الثانية والخمسين.
 

 الوثائق  

 (E/CN.3/2021/1جدول األعمال المؤقت والشروح )

 (E/CN.3/2021/L.1ل منم المؤقتين )جدول االعمل و المبكرة من األمانة العامة عن برنامج 
 

 بنود للمناقشة واتخاذ القرار - 3 

 2030البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام  ()أ 

ــترك بين الوكاالت الم  ــا عل  اللجنة تقرير  ريق الخبراء المشـ ــيكون معروعـ ــرات أهدا   سـ عنم بمؤشـ
التنمية المسـتدامة عن العمل الجاري لتنفيب إطار المؤشـرات العالمية ألهدا  وغايات التنمية المسـتدامة الواردة 

ــتدامة لعام  ــطلع بها  م عام 2030 م خطة التنمية المسـ ــطة المضـ ، 2020. ويصـــل الفريق  م تقرير  األنشـ
ت وعمليات تحديث التصـــــــــنيف حســـــــــب المســـــــــتويات؛  بما  م ذلك: )أ( اســـــــــتعراض منهجية إطار المؤشـــــــــرا

األنشـــــطة المضـــــطلع بها عـــــمن مســـــار العمل المتعلق بتصـــــنيف البيانات؛ )ج( مرض  يروس كورونا   )ب(
( وأهدا  التنمية المستدامة؛ )د( تنقيحات المؤشرات؛ )ه( العمل البي تضطلع به األ رقة العاملة  19-)كو يد

ائم؛ وتبادل البيانات والبيانات الوصــــفية اإلحصــــائية؛ والمعلومات الجغرافية  الثورة المعنية بقياس الدعم اإلنم
 المكانية، عل  التوالم.

ــية عن كو يد  ــاســ ــا روث ورائق معلومات أســ ــا عل  اللجنة أيضــ ــيكون معروعــ ــرات   19-وســ والمؤشــ
تنمية المسـتدامة؛  العالمية ألهدا  التنمية المسـتدامة؛ ودليل عملم بشـين تصـنيف البيانات المتصـلة بيهدا  ال

 وتجميع األدوات/التوجيهات المتعلقة بالمواد المتاحة لتصنيف البيانات.

 .2021واللجنة مدعوة إل  الموا قة عل  التنقيحات السنوية للمؤشرات وبرنامج عمل الفريق لعام  

ــا عل  اللجنة تقرير األمين العام عن األعمال التم اعــــــــــــطلعت بها شــــــــــــعبة    ــيكون معروعــــــــــ وســــــــــ
ءات التابعة إلدارة الشـــــــــــؤون االقتصـــــــــــادية واالجتمابية  م األمانة العامة، بالتعاون مع غيرها من  اإلحصـــــــــــا

. ويصـــل األمين العام  م التقرير عملية إعداد تقرير  2030كيانات منظومة األمم المتحدة، دعما لخطة عام 
(؛ واألعمال المضـــــطلع بها  E/2020/57الســـــنوي عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهدا  التنمية المســـــتدامة )

نموذج هيكل البيانات الوصــفية إصــدار لمؤشــرات أهدا  التنمية المســتدامة؛ و  العالميةلتحديث قاعدة البيانات  
مؤشــــرات أهدا  التنمية المســــتدامة وواجهة  المتعلقة بالرســــمم لتبادل البيانات والبيانات الوصــــفية اإلحصــــائية 

 .الخاص ببلك التبادل تطبيقالبرمجة 

ــا معلومات عن: )أ( مبادرة االبيانات الراهنة  )   Data forويعرض األمين العام  م التقرير أيضـــــــــــ

Nowلدولم،  (، وهم مبادرة مشـتركة بين األمم المتحدة، والشـراكة العالمية لبيانات التنمية المسـتدامة، والبنك ا

https://undocs.org/ar/E/2020/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/L.1
https://undocs.org/ar/E/2020/57
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ل من مكتب الشـؤون الخارجية  وشـبكة حلول التنمية المسـتدامة؛ )ب( تحديث مشـروع شـعبة اإلحصـاءات الممو 
تنفيب وشـؤون اليمنولث والتنمية  م المملية المتحدة لبريطانيا العظم  وأيرلندا الشـمالية لدعم البلدان  م رصـد 

شـين اسـتخدام البيانات اإلدارية لرغراض اإلحصـائية؛  أهدا  التنمية المسـتدامة؛ )ج( إنشـاء مجموعة تعاونية ب
)د( آخر مسـتجدات التقدم المحرز  م العمل المتعلق بننشـاء نظام المعلومات الموحد لمراك  البيانات الوطنية  
والعالمية لتحقيق أهدا  التنمية المســــــــــــــتدامة؛ )ه( تشــــــــــــــغيل الشــــــــــــــبكة العالمية للمو فين المعنيين بالبيانات 

؛ )و( بدء دراســة اســتقصــائية إليترونية عالمية من قبل شــعبة اإلحصــاءات والفريق المعنم ببيانات واإلحصــائيين 
  19- التنمـية الـتابع للبـنك اـلدولم، ـبالتنســــــــــــــيق مع اللجـان اإلقليمـية الخما، من أجـل رصــــــــــــــد أرر جـائحـة كو ـيد 

 مكاتب اإلحصاء الوطنية. عل 

معلومات أسـاسـية بشـين المواد اإلرشـادية واألدوات الوزمة وسـيكون معروعـا عل  اللجنة أيضـا وريقتا  
 لتحسين كفاءة التدريب اإلحصائم وتنسيقه؛ وبشين جرد للموارد المتعلقة باستخدام مصادر بديلة للبيانات. 

ــاءات ـبالتعـاون مع    واللجـنة مـدعوة إل  أن: )أ( تحيع علمـا ـبالعمـل اـلبي تقوم ـبه شــــــــــــــعـبة اإلحصــــــــــــ
ــين اســــــــتخدام البيانات منظومة األمم المتحدة  ــاء مجموعة تعاونية بشــــــ وببرنامج عملها؛ )ب( توا ق عل  إنشــــــ

ــائـية؛   رأيـها بشــــــــــــــين مـبادرة االبـياـنات الراهـنة ، ومواصـــــــــــــــلة تنفـيب نظـام  تـبدي  )ج(اإلدارـية لرغراض اإلحصــــــــــــ
ــبكة العالمية للمو فين المعن ــغيل الشـــــ يين بالبيانات المعلومات الموحد لمراك  البيانات الوطنية والعالمية، وتشـــــ

 عل  مكاتب اإلحصاء الوطنية. 19-واإلحصائيين، والدراسة االستقصائية لرصد أرر جائحة كو يد

وســـــيكون معروعـــــا عل  اللجنة تقرير الفريق الرفيع المســـــتوى للشـــــراكة والتنســـــيق وبناء القدرات  م  
لرنشــطة التم اعــُطلع   ، البي يتضــمن موج ا2030مجال اإلحصــاءات لرصــد خطة التنمية المســتدامة لعام 

بهـا  م اوونـة األخيرة، بمـا  م ذلـك: )أ( النقـاط الرئيســــــــــــــيـة التم خلل إليهـا منتـدى األمم المتحـدة العـالمم  
، وتفاصـــــــــــــيل البيان الختامم البي  2020تشـــــــــــــرين األول/أكتوبر  21إل    19للبيانات المعقود  م الفترة من 

ــاط البيانات للتصــــ  ؛ )ب( نتائج عملية تقييم اإلشــــرا   19-دي لجائحة كو يداعتمد  المنتدى بشــــين جهود أوســ
 عل  البيانات؛ )ج( معلومات مستيملة عن تنفيب خطة عمل كيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدامة.

وســـيكون معروعـــا عل  اللجنة أيضـــا وريقتا معلومات أســـاســـية بشـــين ُنهج اإلشـــرا  عل  البيانات  
 وسبل المضم قدما.   19-للتصدي لجائحة كو يدوبشين جهود أوساط البيانات 

أوســـاط البيانات لجائحة  بشـــين تصـــدي وريقة المعلومات األســـاســـيةواللجنة مدعوة إل  الموا قة عل   
؛ واســتعراض عملية تقييم اإلشــرا  عل  البيانات والموا قة عليها؛ واإلعراب عن آرائها بشــين خطة  19-كو يد

 والموا قة عليها. 2021المستوى لعام العمل المقترحة للفريق الرفيع 
 

 الوثائق  

مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير  ريق الخبراء المشـــترك بين الوكاالت المعنم بمؤشـــرات أهدا  التنمية 
 (E/CN.3/2021/2المستدامة )

علق بـاســــــــــــــتعراض التقـدم المحرز نحو تحقيق أهـدا  التنميـة المســــــــــــــتـدامـة تقرير األمين العـام عن العمـل المت
(E/CN.3/2021/3) 

مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير الفريق الرفيع المســـــــــتوى للشـــــــــراكة والتنســـــــــيق وبناء القدرات  م مجال  
 (E/CN.3/2021/4) 2030التنمية المستدامة لعام اإلحصاءات لرصد خطة 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/2
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/3
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/4
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 تنسيق البرامج اإلحصائية ()ب 

ــائيم منظومة األمم المتحدة التم   ــة، تقرير لجنة كبار إحصــ ــا عل  اللجنة، للمناقشــ ــيكون معروعــ ســ
 .45/112أنشيتها اللجنة اإلحصائية رسميا  م مقررها 

وتصل اللجنة  م التقرير عملها  م مجال التنسيق داخل منظومة األمم المتحدة، وال سيما أنشطتها   
ــادي واالجتماعم  فيه المجلا،  م جملة أمور، إل   ، البي طلب2020/5 م متابعة قرار المجلا االقتصــــــــــ

ــائية  ــائيم منظومة األمم المتحدة القيام عل  نحو أكثر  عالية بتع ي  تنســـــيق البرامج اإلحصـــ لجنة كبار إحصـــ
داخل منظومة األمم المتحدة، من خول االســـــــترشـــــــاد بعمل اللجنة اإلحصـــــــائية ودعما له. ويتضـــــــمن التقرير  

ســيق. واللجنة مدعوة إل  تقديم توجيهات بشــين مضــمون برنامج  مقترحات بشــين ســبل المضــم  م تحســين التن
 عمل اللجنة وأولوياته.

وسـيكون معروعـا عل  اللجنة، للعلم، تقرير لجنة تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية، البي يتضـمن موج ا  
ة  ، بما  م ذلك االســــتنتاجات الرئيســــية لدورتيها الخامســــ 2020للعمل البي اعــــطلعت به تلك اللجنة  م عام 

ــتثنائيتين المعقودتين بين  2020والثورين والســــادســــة والثورين، المعقودتين  م عام  ، عووة عل  دورتيها االســ
 هاتين الدورتين الرسميتين. واللجنة مدعوة إل  اإلحاطة علما بالتقرير.

 
 الوثائق  

عن التنسيق داخل النظام    مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير لجنة كبار إحصائيم منظومة األمم المتحدة
 (E/CN.3/2021/5اإلحصائم لرمم المتحدة )

 (E/CN.3/2021/6مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية )
 

 إلحصاءات االقتصاديةا )ج( 

ســيكون معروعــا عل  اللجنة تقرير  ريق أصــدقاء الرئيا المعنم باإلحصــاءات االقتصــادية. ويقدم  
التقرير وصـفا ألنشـطة الفريق بشـين اجتماعاته العالمية واإلقليمية وسـائر مشـاوراته. ويتضـمن التقرير توصـيات  

شـراكات تتعلق بننشـاء أصـول  النهوض بسـتعملون و الفريق بشـين سـبل تحسـين الشـبكات من أجل نهج محور  الم
ــترك؛   ــتثمار المشــ ــترك واالســ ــتخدام تتعلق باإلنتاج المشــ البيانات العالمية؛ واختبار النظام من خول حاالت اســ

ــائية؛ و  توريق اإلرشـــــادات تحســـــين وتمكين النظام من خول تحســـــين أســـــاليب العمل فيما بين األ رقة اإلحصـــ
المســـــــــــتوى الدولم بشـــــــــــين المعايير المنهجية، من خول إجراء التجارب واالختبارات  المفاهيمية والعملية عل 

المنتظمة لتلبية الطلب من المســـــــــــتعملين البي ي داد بســـــــــــرعة. ويتضـــــــــــمن التقرير توصـــــــــــيات من أجل نظام  
ــاور مع   ــتند إل  أربع ركائ  هم: التعاون والتشـــــ ــتجابة ويســـــ ــرعة االســـــ ــم بســـــ ــادية يتســـــ ــاءات االقتصـــــ لإلحصـــــ

ملين؛ والبنية التحتية اإلحصـــــــــــائية، والحلول المتعلقة بالعمليات والبيانات؛ والترتيبات المؤســـــــــــســـــــــــية  المســـــــــــتع
 والحوكمة؛ واألطر واألساليب اإلحصائية.

واللجنة مدعوة إل  الموا قة عل  التوصـــــــــــــيات الواردة  م التقرير، بما  م ذلك إنشـــــــــــــاء لجنة جديدة  
 أصدقاء الرئيا المعنم باإلحصاءات االقتصادية.لتنسيق اإلحصاءات االقتصادية، وحل  ريق 

 

https://undocs.org/ar/A/RES/45/112
https://undocs.org/ar/A/RES/45/112
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/5
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 الوثائق  

مــبكرة من األمين العــام يحيــل بهــا تقرير  ريق أصــــــــــــــــدقــاء الرئيا المعنم بــاإلحصــــــــــــــــاءات االقتصــــــــــــــــاديــة 
(E/CN.3/2021/7) 
 

 الحسابات القومية )د( 

ســـــــــيكون معروعـــــــــا عل  اللجنة تقرير الفريق العامل المشـــــــــترك بين األمانات المعنم بالحســـــــــابات  
لضـــــمان    2008القومية. ويحدد الفريق العامل  م التقرير برنامج عمل لتحديث نظام الحســـــابات القومية لعام 

ــادية متغيرة. ويتضــــــمن برنامج العمل تفاصــــــيل عن عناصــــــر عملية التحد يث ومراحلها،  جدوا   م بيئة اقتصــــ
يشمل المسائل التم ينبغم استعراعها، والحوكمة، والجدول ال منم، واورار المترتبة عل  الموارد، وعملية   بما

اتخاذ القرارات. ويقدم الفريق العامل أيضــــــــــا معلومات عن نتائج اجتماع  ريق الخبراء االســــــــــتشــــــــــاري المعنم  
تقرير برنامج عمل الفريق العامل واللجان اإلقليمية، بالحســــــــــابات القومية. وباإلعــــــــــا ة إل  ذلك، يتضــــــــــمن ال

 ومعلومات مستيملة عن نطاق وحسن توقيت تنفيب نظام الحسابات القومية عل  الصعيد القطري.

بشــــــــــــــين مـا يرد  م التقرير فيمـا يتعلق ببرامج العمـل والتـقدم المحرز  واللجـنة مـدعوة إل  إـبداء آرائهـا  
ــر برن ــين عناصـــ ــابات القومية لعام وتقديم توجيهات بشـــ ، عووة  2008امج العمل من أجل تحديث نظام الحســـ
 عل  برنامج عمل الفريق العامل.

 
 الوثائق  

مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير الفريق العامل المشــــــــــــــترك بين األمانات المعنم بالحســــــــــــــابات القومية  
(E/CN.3/2021/8) 
 

 إحصاءات األعمال والتجارة )ه( 

ســـــيكون معروعـــــا عل  اللجنة تقرير لجنة الخبراء المعنية بنحصـــــاءات األعمال والتجارة. وتصـــــل   
لجنــة الخبراء  م التقرير التقــدم المحرز  م النهوض بعمــل أ رقــة العمــل  م المجــاالت التــاليــة: )أ( العولمــة  

التجارية، والديمغرافيا، وريادة األعمال؛ )ج( الر ا  واالسـتدامة؛ )د( سـجوت  والرقمنة، )ب( ديناميات األعمال 
لة؛ )ه( بناء القدرات  م مجال ســــــجوت األعمال التجارية. وتصــــــل اللجنة أيضــــــا  األعمال التجارية المفصــــــ 

يين  ، التم تشــــــــــــــمـل عمـل أ رـقة العمـل الحـالـية و ريقم العمـل الجـدـيدين المعن2022-2021خطـة عملهـا للفترة 
بنحصـاءات االتصـاالت وإحصـاءات التجارة الدولية. وتعكا خطة العمل المسـاهمة  م جدول أعمال البحوث 
ــع توجيهات  ــاءات التجارة الدولية، ووعــ ــابات القومية واألدلة المتعلقة بنحصــ المتعلقة بعملية تنقيح نظام الحســ

 عل  برامج إحصاءات األعمال والتجارة.   19-بشين أرر جائحة كو يد

ــين التقدم المحرز  م عمل اللجنة وتقديم التوجيه بشـــــــــــين خطة    واللجنة مدعوة إل  تقديم آرائها بشـــــــــ
 .2022-2021العمل المقترحة للجنة للفترة 

 
 الوثائق  

مــــــبكرة من األمين العــــــام يحيــــــل بهــــــا تقرير لجنــــــة الخبراء المعنيــــــة بــــــنحصـــــــــــــــــــاءات األعمــــــال والتجــــــارة 
(E/CN.3/2021/9) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/7
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 االقتصادية -المحاسبة البيئية  )و( 

االقتصـادية. ويتضـمن   -سـيكون معروعـا عل  اللجنة تقرير لجنة الخبراء المعنية بالمحاسـبة البيئية   
ــاغتها اللجنة لإل ــودة النهائية التم صـ ــبة النظم اإليكولوجية  م نظام الم طارالتقرير المسـ ــبة  المنقح لمحاسـ حاسـ

االقتصـــادية وعملية إعداد تلك المســـودة، بما يشـــمل التشـــاور والمشـــاركة عل  نطاق واســـع مع شـــت    -البيئية  
األوســــاط. ويقدم التقرير أيضــــا معلومات عن التقدم المحرز  م إعداد ورائق تتضــــمن توجيهات عملية بشــــين  

هات، وبرنامج عمل محاسـبة البيانات المتعلقة  الفي يائية، ونماذج التقييم والسـيناريو  -وعـع النماذج البيولوجية 
االقتصـــادية عل  الصـــعيد العالمم، يتضـــمن التقرير   -بالمحيطات. وفيما يتعلق بتنفيب نظام المحاســـبة البيئية  

االقتصادية ولإلحصاءات الداعمة، والتقدم المحرز  م تحقيق أهدا    -نتائج التقييم العالمم للمحاسبة البيئية  
ميـة التم حـددتهـا اللجنـة، والتطورات  م مبـادرات بنـاء القـدرات عل  الصــــــــــــــعيـد اإلقليمم، والتقـدم  التنفيـب العـال

ــبة البيئية   إنشـــــاءالمحرز نحو  ــل اللجنة  -قواعد بيانات عالمية متوا قة مع نظام المحاســـ ــادية. وتصـــ االقتصـــ
م للتنوع البيولوجم لما بعد  أيضــا التعاون مع اتفاةية التنوع البيولوجم عل  وعــع إطار الرصــد لإلطار العالم

االقتصـــادية لرســـم   -، وإعداد ورائق الســـياســـات بشـــين القيمة التم يضـــيفها نظام المحاســـبة البيئية  2020عام 
السـياسـات واتخاذ القرارات، وال سـيما فيما يتعلق بالتنوع البيولوجم، وتغير المناخ، وسـياسـات االقتصـاد اليلم.  

ل من االتحاد األوروبم، وهو   وباإلعـــــــــا ة إل  ذلك، تبل  اللجنة عن التقدم المحرز  م تنفيب المشـــــــــروع الممو 
 مشروع محاسبة رأس المال الطبيعم وتثمين خدمات النظم اإليكولوجية.

المتصـل محاسـبة النظم اإليكولوجية   طارواللجنة مدعوة إل  إبداء تعليقاتها بشـين المسـودة النهائية إل 
ــبة البيئية  ب ــين   -نظام المحاســ ــادية والنظر  م اعتمادها وتشــــجيع تنفيبها  م البلدان؛ وتقديم آرائها بشــ االقتصــ

االقتراح الـداعم إل  النهوض بـالمحـاســــــــــــــبـة المتعلقـة بـالمحيطـات، والتعـاون مع اتفـاةيـة التنوع البيولوجم عل   
و إعداد قواعد  ، والتقدم المحرز نح2020وعـــــــع إطار الرصـــــــد لإلطار العالمم للتنوع البيولوجم لما بعد عام 

  -االقتصـادية وأنشـطة االتصـال المتصـلة بنظام المحاسـبة البيئية   -بيانات متوا قة مع نظام المحاسـبة البيئية  
 االقتصادية، بما  م ذلك إعداد ورائق السياسات.

 
 الوثائق  

ــة  ــة البيئيـ ــبـ ــاســــــــــــ ــالمحـ ــة بـ ــة الخبراء المعنيـ ــا تقرير لجنـ ــل بهـ ــام يحيـ ــبكرة من األمين العـ ــة  -مـ االقتصـــــــــــــــــاديـ
(E/CN.3/2021/10) 
 

 إحصاءات الهجرة )ز( 

ســــــيكون معروعــــــا عل  اللجنة تقرير األمين العام عن إحصــــــاءات الهجرة. ويقدم التقرير معلومات   
م والتعاريف ومصـــــادر البيانات عن العمل البي ُأنج  مؤخرا بشـــــين اســـــتبيان المشـــــاورة العالمية لقياس المفاهي

ــين الهجرة الدولية.   ــاملة منقحة بشــــــ ــياغة إطار مفاهيمم ومفاهيم وتعاريف شــــــ ــتخدمها البلدان؛ وصــــــ التم تســــــ
وعووة عل  ذـلك، يبين التقرير األعـمال األخرى الجـارـية، بـما  م ذـلك بـناء الـقدرات، وإدـماج البـياـنات، ومـبادرة  

حصــــــــــــائية الوطنية المتعلقة بالهجرة، واألعمال التحضــــــــــــيرية المبكرة لوعــــــــــــع برنامج عالمم لتع ي  النظم اإل
للمنتدى الدولم الثالث بشــين إحصــاءات الهجرة. ويقدم التقرير أيضــا معلومات عن الخطع واألولويات المقبلة 

 لشعبة اإلحصاءات و ريق خبراء األمم المتحدة المعنم بنحصاءات الهجرة.

https://undocs.org/ar/E/N.3/2021/10
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ــلة: التقرير النهائم الجتماع  ريق خبراء األمم وفيما يلم ورائق المعلومات األـســــــــ   ــية ذات الصـــــــ اســـــــ
ــتدامة لعام  ــياق خطة التنمية المســـ ــين بيانات الهجرة  م ســـ واالتفاق العالمم من    2030المتحدة المعنم بتحســـ

؛ واســـــــــــــتنتاجات اجتماع  ريق خبراء 2019أجل الهجرة اومنة والمنظمة والنظامية، البي عقد  م تموز/يوليه 
ــرات، البي عقد  م  األمم ا ــاءات الهجرة الدولية: المفاهيم والتعاريف والبيانات والمؤشــــــــ لمتحدة المعنم بنحصــــــــ

ــين الهجرة الدولية التم 2020ح يران/يونيه  ــاملة المنقحة بشــــــــــ ؛ واإلطار المفاهيمم والمفاهيم والتعاريف الشــــــــــ
 المعنم بنحصاءات الهجرة.األمم المتحدة وععها  ريق خبراء 

ــين الهجرة واللجنة مدع  وة إل  اعتماد اإلطار المفاهيمم والمفاهيم والتعاريف الشـــــــــــاملة المنقحة بشـــــــــ
. واللجنة مدعوة أيضا للتوصـيات المتعلقة بنحصاءات الهجرة الدوليةالدولية، باعتبارها جوهر المراجعة المقبلة 

لخبراء المعنم بنحصـاءات إل  إبداء تعليقاتها عل  األعمال التم يقوم بها كل من شـعبة اإلحصـاءات و ريق ا
 الهجرة وتقديم التوجيه بهبا الشين.

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2021/11تقرير األمين العام عن إحصاءات الهجرة )
 

 التنمية اإلحصائية اإلقليمية )ح( 

ة واالجتمابية لغربم آســــــيا )اإلســــــكوا( عن  ســــــيكون معروعــــــا عل  اللجنة تقرير اللجنة االقتصــــــادي 
التعاون اإلقليمم من أجل تطوير اإلحصــــاءات الرســــمية. و م التقرير، تســــلع اإلســــكوا الضــــوء عل  أولويات  
التعاون بين مكاتب اإلحصــــاءات والمنظمات اإلقليمية والدولية  م المنطقة العربية وعل  أهدا ه االســــتراتيجية 

نجازاته. وتسـلع  روع محددة من التقرير الضـوء عل  المناقشـات المتعلقة بالتنسـيق  والتحديات التم تعترعـه وإ
والتعاون اإلحصـــــــائيين المشـــــــترك بين الوكاالت والمنظمات الحكومية الدولية  م المنطقة العربية؛ ومنصـــــــات  

ــتدامة، مع التركي  عل  ع ــاءات المتعلقة بيهدا  التنمية المســــ دم ترك أحد  نشــــــر البيانات؛ والبيانات واإلحصــــ
خلل الركب؛ وإدماج المعلومات والتينولوجيا الجغرافية المكانية  م اإلحصـــــاءات الرســـــمية؛ ونتائج المشـــــاريع  
التجريبية بشـــــــين اســـــــتخدام مصـــــــادر البيانات غير التقليدية، بما  يها بيانات االســـــــتشـــــــعار عن ُبعد والبيانات 

دام التينولوجيا المتقدمة ألغراض اإلحصـــــــاءات الضـــــــخمة والبيانات المســـــــتندة إل  الســـــــجوت؛ وزيادة اســـــــتخ
 الرسمية  م المنطقة العربية.

لع عليها الضــــوء  م التقرير تعداد الســــكان والمســــاكن؛ والتســــجيل   ومن المجاالت القطابية التم ســــُ
المدنم وإحصاءات األحوال المدنية؛ والمؤشرات االجتمابية؛ واإلحصاءات االقتصادية المتياملة؛ وإحصاءات  

ســـــــــعار واإلحصـــــــــاءات المالية؛ وإحصـــــــــاءات النقل؛ واإلحصـــــــــاءات الجنســـــــــانية؛ واإلحصـــــــــاءات المتعلقة  ألا
ــبة البيئية   ــاءات البيئية؛ والمحاسـ ــرات التنمية؛ واإلحصـ ــخاص ذوي اإلعاقة؛ ومؤشـ ــادية. وتقدم   -باألشـ االقتصـ

الهيئة الحكومية الدولية الرائدة  م  اإلســكوا أيضــا معلومات عن أنشــطة اللجنة اإلحصــائية التابعة لها بوصــفها 
ــيق   ــفه آلية التنســــــــ ــاءات بوصــــــــ ــاءات وعن الفريق العامل اإلقليمم المعنم بالبيانات واإلحصــــــــ مجال اإلحصــــــــ

 المشتركة بين الوكاالت.

وتبرز اإلســــــــكوا أيضــــــــا جهود التنســــــــيق والمواءمة بين شــــــــعب اإلحصــــــــاءات الخما التابعة للجان   
حققت بفضل ذلك التعاون، وال سيما من حيث تنسيق عرض وتفسير اإلحصاءات اإلقليمية، واإلنجازات التم ت
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والمؤشــرات المتعلقة بيهدا  التنمية المســتدامة. وتصــل اإلســكوا أيضــا آلية التنســيق بين شــعب اإلحصــاءات 
 الخما تلك وشعبة اإلحصاءات باألمانة العامة.

نطقة العربية بشـــــين التنمية اإلحصـــــائية من  واللجنة مدعوة إل  اإلحاطة علما بالتقدم المحرز  م الم 
خول شــت  طرائق العمل التعاونم فيما بين البلدان وبين البلدان ومنظومة األمم المتحدة؛ وإل  إبداء تعليقاتها  
ــمية  م المنطقة العربية؛ وإل  إبداء تعليقاتها   ــاءات الرســــ ــين المجاالت ذات األولوية  م قطاعات اإلحصــــ بشــــ

ــيق اإلحصـــ  ــيق بين  عل  التنسـ ــترك بين الوكاالت البي تم بدُ   مؤخرا  م المنطقة العربية ودور التنسـ ائم المشـ
 الوكاالت عل  الصعيد اإلقليمم عموما.

 
 الوثائق  

ــيا عن التعاون اإلقليمم من   ــادية واالجتمابية لغربم آسـ مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير اللجنة االقتصـ
 (E/CN.3/2021/12) أجل تطوير اإلحصاءات الرسمية

 
 إدارة النظم اإلحصائية وتحديثها )ط( 

سيكون معروعا عل  اللجنة تقرير األمين العام عن إدارة النظم اإلحصائية وتحديثها. ويقدم التقرير  
ــياغة عمعلومات  ــائما ُأحرز من تقدم  م صـــــ ــاري وعن  المنقح مدليل التنظيم اإلحصـــــ ــتشـــــ   عمل الفريق االســـــ

التقرير أيضـا عل  الييفية التم أسـهمت بها المؤتمرات   م . وُيسـلع الضـوء المكلل بتقديم التوجيه بهبا الصـدد
بــالمعلومــات المســــــــــــــتقــاة من المبــادرات اإلقليميــة  الــدليــلالمواعــــــــــــــيعيــة األول   م إرراء الطبعــة الرابعــة من 

د الوطنم. ويقدم التقرير م يدا من التفاصــــيل عن و ائل ومواصــــفات الحل  والممارســــات الجيدة عل  الصــــعي
ــيف الطبعة المقبلة من  ــين آليات مرنة الدليلالشـــبكم ســـهل االســـتعمال البي ســـيســـتضـ ــمن اقتراحا بشـ ، ويتضـ

ومســـــتمرة للتحديث يدعمها الفريق االســـــتشـــــاري،  ضـــــو عن تنظيم مؤتمرات مواعـــــيعية إقليمية ودون إقليمية 
تظم. وتو ر وريقة المعلومات األســاســية المتعلقة بالتقرير وصــوت إل  الفصــول النهائية الســتة عشــر  بشــكل من

 ، كما أقرها الفريق االستشاري.الدليلمن 

ــاري والموا قة عل  الطبعة الجديدة من    ــتشـ واللجنة مدعوة إل  إقرار عملية التنقيح وعمل الفريق االسـ
ــليم الدليل ــبكم؛ وإقرار اوليات المقترحة لإلبقاء عل  جدوى   الدليل؛ والموا قة عل  تســ ــكل حل شــ  الدليل  م شــ

 مستمرة ومواصلة تحديثه  م المستقبل.

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2021/13تقرير األمين العام عن إدارة النظم اإلحصائية وتحديثها )
 

 البيانات الضخمة )ي( 

يانات الضــــــــخمة ألغراض ســــــــيكون معروعــــــــا عل  اللجنة تقرير الفريق العامل العالمم المعنم بالب 
ــة  ــت  أ رقة العمل، والتطورات المتعلقة بمنصـ ــطة شـ ــمية. ويقدم التقرير لمحة عامة عن أنشـ ــاءات الرسـ اإلحصـ

ــبات التم نظمها الفريق العامل. ويتضــــمن التقرير توجيهاألمم المتحدة   ات العالمية والمراك  اإلقليمية، والمناســ
صــــــــــد األرض، وبيانات الهواتل المحمولة، وبيانات النظام اولم وحلوال جديدة للبيانات الســــــــــتخدام عمليات ر 

ــايا الشــــــاملة لعدة قطاعات مثل   لتحديد الهوية لتتبع الســــــفن وبيانات المســــــح الضــــــوئم، ومعلومات عن القضــــ
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التدريب وأهدا  التنمية المســــتدامة وتقنيات الحفاى عل  الخصــــوصــــية. ويتضــــمن التقرير معلومات عن أبرز  
تمر الدولم الســـــادس المعنم باســـــتخدام البيانات الضـــــخمة ألغراض اإلحصـــــاءات الرســـــمية،  ما جرى  م المؤ 

 وإشارة محددة إل  إعون سول.

حد ث وبرنامج عمل الفريق العامل   ــُ واللجنة مدعوة إل  اإلعراب عن آرائها بشين هيكل الحوكمة المـــــــ
تها، وبشين برنامج التدريب العالمم  م مجال  العالمم، بشين توجيه المنصة العالمية والمراك  اإلقليمية وأنشط

 استخدام البيانات الضخمة وعلوم البيانات.
 

 الوثائق  

مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير الفريق العامل العالمم المعنم باســــــتخدام البيانات الضــــــخمة ألغراض  
 (E/CN.3/2021/14اإلحصاءات الرسمية )

 
 التصنيفات اإلحصائية الدولية )ك( 

ســيكون معروعــا عل  اللجنة تقرير  ريق الخبراء المعنم بالتصــنيفات اإلحصــائية الدولية. ويصــل   
ــائية الدولية  م مختلل المجاالت وتنفيبها، والعمل   ــنيفات اإلحصــــ  ريق الخبراء العمل المتعلق بوعــــــع التصــــ

مجال تنسـيق التصـنيفات وأوسـاط التصـنيفات اإلحصـائية الدولية. ويتضـمن التقرير أيضـا  البي اعـُطلع به  م 
نتائج عمل الفريق الفرعم التقنم المعنم بالتصـــــنيف الصـــــناعم الدولم الموحد لجميع األنشـــــطة االقتصـــــادية 

 .4التنقيح  ،التصنيف الصناعم الدولم الموحد لجميع األنشطة االقتصاديةبشين استعراض 

ــاـئل الواردة  م التقرير وإقرار عملـية التنقيح المقترحـة والل  جـنة ـمدعوة إل  تـقديم تعليـقاتهـا عل  المســــــــــــ
 للتصنيف الصناعم الدولم الموحد لجميع األنشطة االقتصادية.

 
 الوثائق  

ــة  ــة الــــدوليــ ــا تقرير  ريق الخبراء المعنم بــــالتصــــــــــــــنيفــــات اإلحصـــــــــــــــــائيــ ــام يحيــــل بهــ مــــبكرة من األمين العــ
(E/CN.3/2021/15) 
 

 استقصاءات األسر المعيشية )ل( 

ســـــيكون معروعـــــا عل  اللجنة تقرير الفريق العامل المشـــــترك بين األمانات المعنم باســـــتقصـــــاءات  
ــتجدة مؤخرا فيما يتعلق بال ــية. ويقدم التقرير موج ا للتطورات المســــ ــترك بين  األســــــر المعيشــــ فريق العامل المشــــ

ــاء  ــاء جدد إليه يمثلون رمانية من مكاتب اإلحصــ ــمام أعضــ ــاته وانضــ ــاصــ األمانات، بما  م ذلك تنقيح اختصــ
الوطنية. ويتضــــــمن التقرير أيضــــــا موج ا لرنشــــــطة التم اعــــــطلع بها الفريق العامل والنواتج التم أنتجها  م  

اـلدعوة. وأخيرا، يعرض الفريق العـامـل الر ـية الجمـابـية  روـرة مجـاالت هم: التنســــــــــــــيق، والتطوير المنهجم، و 
ــين  ــع الطبيعم الجديداللفريق بشــ ــر   19-لما بعد جائحة كو يد   الوعــ ــائية لرســ ــتقصــ ــات االســ ــبة للدراســ بالنســ

 المعيشية ومجاالت العمل المقترحة المقبلة.

روع المبادئ وســـــيكون معروعـــــا عل  اللجنة أيضـــــا ورائق المعلومات األســـــاســـــية التالية بشـــــين مـشــــ  
التوجيهية المتعلقة بنخفاء الهوية المكانية؛ وبشــــين مبكرة توجيهية تقنية متعلقة بالتخطيع لدراســــة اســــتقصــــائية  

لما بعد    وعــــع طبيعم جديداوبتنفيبها؛ وبشــــين االنتقال إل   19-لرســــر المعيشــــية  م ســــياق جائحة كو يد
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ية؛ وبشــــين االســــتخدام األ ضــــل لما هو موجود من  الجائحة بالنســــبة للدراســــات االســــتقصــــائية لرســــر المعيشــــ 
 دراسات استقصائية لرسر المعيشية من أجل إحصاءات جنسانية أكثر تصنيفا: مجموعة أدوات عالمية.

واللجنة مدعوة إل  إقرار اختصـــــــاصـــــــات الفريق العامل المشـــــــترك بين األمانات المعنم بالدراســـــــات  
لتقدم المحرز  م عمل الفريق وتقديم التوجيه بشـــــين أنشـــــطته  االســـــتقصـــــائية لرســـــر المعيشـــــية؛ واســـــتعراض ا

ــائية لرســــر المعيشــــية   الوعــــع الطبيعم الجديداونواتجه؛ وتقديم التوجيه بشــــين  المقترح للدراســــات االســــتقصــ
 ومجاالت العمل المقبلة المقترحة.

 
 الوثائق  

المشــترك بين األمانات المعنم بالدراســات االســتقصــائية مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير الفريق العامل 
 (E/CN.3/2021/16لرسر المعيشية )

 
 عرض البيانات والبيانات الوصفية ونشرها )م( 

ــفية  ــا عل  اللجنة تقرير األمين العام عن عرض البيانات والبيانات الوصـــــ ــيكون معروعـــــ . ويقدم ســـــ
التقرير معلومات عن أنشـــــــطة شـــــــعبة اإلحصـــــــاءات بشـــــــين عرض البيانات والبيانات الوصـــــــفية بالتعاون مع  
منظومـة األمم المتحـدة وغيرهـا من المنظمـات الـدوليـة واإلقليميـة. وهو يقـدم لمحـة عـامـة عن الترتيبـات والبن  

ــفية ونشــــــرها لفائدة  باع نهج كلم متيامل لعرضتّ التحتية التقنية والمهارات الوزمة ال البيانات والبيانات الوصــــ
نشــــاء مرك  بيانات عالمم لرمم  إلمختلل مجموعات المســــتعملين. ويتضــــمن التقرير توصــــية تتصــــل بر ية 

.  ، وبسـبل المضـم  يها قدماالمتحدة يسـتند إل  المعايير الحديثة للتشـغيل المتبادل وهيكل موحد إلدارة البيانات
الشـاملة  أيضـا أن يسـاهم بالخبرات والمعايير اإلحصـائية  م اسـتراتيجية األمم المتحدة وُيتوخ  من ذلك المرك  

 .، وهم استراتيجية األمين العام الستخدام البيانات من قبل الجميع  م كل مكانالمتعلقة بالبيانات

األمم المتحدة مرك  بيانات   المتعلقة بننشـــــــــــاءر ية بشـــــــــــين الواللجنة مدعوة إل  اإلعراب عن آرائها  
إقرار إنشــاء آلية خبراء مشــتركة بين الوكاالت من أجل  إل  ؛ و والموا قة عليها وســبل المضــم  يها قدماالجديد 

 المقترحة. ا م مرك  بيانات األمم المتحدة واختصاصاته المتضم نةاالستعراض والتحديث المنتظمين للبيانات 
 

 الوثائق  

 (E/CN.3/2021/17عن عرض البيانات والبيانات الوصفية ونشرها )تقرير األمين العام 
 

 بنود للعلم - 4 

 ُتعرض البنود التالية عل  اللجنة للعلم. وسيخصل وقت محدود للتدخوت  م إطار هبا البند. 
 

 اإلحصاءات الديمغرافية ()أ 

عل  اللجنة، للعلم، تقرير األمين العام عن اإلحصـاءات الديمغرافية. ويقدم التقرير سـيكون معروعـا  
، مع التركي  عل  األرر الســــــلبم  2020موج ا ســــــنويا لتنفيب البرنامج العالمم لتعداد الســــــكان والمســــــاكن لعام 

ـيب خطـة األمم  عل  تنفـيب البرـنامج. وعووة عل  ذـلك، يتضــــــــــــــمن التقرير معلومـات عن تنف 19-لجـائحـة كو ـيد
عل  ســــــــير عمل النظم الوطنية للتســــــــجيل المدنم وإنتاج   19-المتحدة للهوية القانونية وعن أرر جائحة كو يد

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/16
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إحصــــــــــــــاءات األحوال المدنية المتســــــــــــــمة بالدقة والموروةية. ويتضــــــــــــــمن التقرير أيضــــــــــــــا معلومات عن جمع  
 واللجنة مدعوة إل  اإلحاطة علما بالتقرير.. استبيانات الحولية الديمغرافيةاإلحصاءات الديمغرافية من خول 

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2021/18تقرير األمين العام عن اإلحصاءات الديمغرافية )
 

 اإلحصاءات الثقافية ()ب 

ة األمم المتحدة للتربية والعلم  ســيكون معروعــا عل  اللجنة، للعلم، تقرير معهد اإلحصــاء التابع لمنظم  
والثقا ة )اليونســكو( عن اإلحصــاءات الثقافية. ويتضــمن التقرير معلومات مســتيملة عما اســتجد من تطورات  م  

معلومات عن بدء االســـــــتبيان الجديد التقرير مجال اإلحصـــــــاءات الثقافية الدولية. وعل  وجه الخصـــــــوص، يقدم  
ــر المتعلق باإلنفاق عل  التراث  ــتدامة(، و  1- 4- 11الثقا م والطبيعم )المؤشــــ إطار  عن من أهدا  التنمية المســــ

الضــوء عل    ويســلع ، 2030عام التنمية المســتدامة ل  م خطة  ة الثقا  المواعــيعية المتعلقة ب مؤشــرات لل اليونســكو 
نامج  التقدم المحرز  م األنشـــــطة األخرى ذات الصـــــلة. ويتضـــــمن التقرير أيضـــــا معلومات عن اســـــتراتيجية بر 

اإلحصــاءات الثقافية الخاصــة بالمعهد، مع إيوء اهتمام خاص للتحديات الراهنة. واللجنة مدعوة إل  اإلحاطة  
 علما بالتقرير.

 
 الوثائق  

ـمبكرة من األمين الـعام يحـيل  يـها تقرير معـهد اإلحصــــــــــــــاء الـتابع لمنظـمة األمم المتحـدة للتربـية والعلم والثـقاـ ة  
(E/CN.3/2021/19) 
 

 إحصاءات تغير المناخ )ج( 

عل  اللجنة، للعلم، تقرير األمين العام عن إحصــــــاءات تغير المناخ. ويتضــــــمن  اســــــيكون معروـعـــــ  
ة لما ُكلفت  التقرير معلومات مسـتيملة عن عمل شـعبة اإلحصـاءات  م مجال إحصـاءات تغير المناخ اسـتجاب

به اللجنة  م دورتيها الســابعة واألربعين والتاســعة واألربعين، وال ســيما فيما يتعلق بوعــع مجموعة عالمية من  
ــل بالعمل المضـــطزلع به لتع ي  التعاون  م مجال   ــاءات والمؤشـــرات المتعلقة بتغير المناخ، وفيما يتصـ اإلحصـ

الدولم. وباإلعــا ة إل  ذلك، يصــل التقرير العمل   الســياســات واإلحصــاءات بشــين تغير المناخ عل  الصــعيد
ــين تغير المـناخ، بمـا  م ذـلك  ــين الحـالم اـلبي تقوم ـبه أمـاـنة اتـفاةـية األمم المتحـدة اإلطـارـية بشــــــــــــ العمـل بشــــــــــــ

. ويقـدم  م إطـار اتفـاق بـاريا المتعلق بعمليـات اإلبو  بموجـب إطـار الشــــــــــــــفـافيـة المع ز لإلجراءات واـلدعم
ات مســـتيملة عن التقدم المحرز  م عمل اللجنة االقتصـــادية ألوروبا بشـــين اإلحصـــاءات التقرير أيضـــا معلوم

 والمؤشرات المتصلة بتغير المناخ. واللجنة مدعوة إل  اإلحاطة علما بالتقرير.
 

 الوثائق  

 (E/CN.3/2021/20تقرير األمين العام عن إحصاءات تغير المناخ )
 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/18
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 اإلحصاءات المتعلقة بالكوارث )د( 

ســـــــــــــيكون معروعـــــــــــــا عل  اللجنة، للعلم، تقرير عن اإلحصـــــــــــــاءات المتعلقة باليوارث أعد  الفريق  
ــا ــاســــــم )شــــــعبة اإلحصــــ ، ومكتب األمم المتحدة للحد من أخطار اليوارث( التابع  اإلقليمية ان، واللجءاتاألســــ
ــترك بين  ــاءات المتعلقة باليوارث. ويقدم التقرير معلومات عن  لفريق الخبراء المشــــــ الوكاالت المعنم باإلحصــــــ

إنشــــاء واختصــــاصــــات  ريق الخبراء المشــــترك بين الوكاالت، بوصــــفه آلية رســــمية تعمل تحت إشــــرا  اللجنة 
للنهوض بنطار إحصـائم مشـترك بشـين اإلحصـاءات المتعلقة باليوارث وُتشـرزك  يها شـبكة من أوسـاط الخبراء 

ــلة باألحداث الخطيرة  م ــاءات المتصـــ ــين اإلحصـــ ــيق وجمع األموال باية تحســـ ــلة التعاون والتنســـ ن أجل مواصـــ
 واليوارث. واللجنة مدعوة إل  اإلحاطة علما بالتقرير.

 
 الوثائق  

مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير الفريق األســــاســــم التابع لفريق الخبراء المشــــترك بين الوكاالت المعنم  
 (E/CN.3/2021/21حصاءات المتصلة باليوارث )باإل
 

 برنامج المقارنات الدولية )ه( 

ســـــيكون معروعـــــا عل  اللجنة، للعلم، تقرير البنك الدولم عن برنامج المقارنات الدولية. ويتضـــــمن   
عل  المســـــــــتويات العالمية واإلقليمية والوطنية    2020 التقرير عرعـــــــــا لرنشـــــــــطة التم اعـــــــــُطلع بها  م عام

ــتيمال دورة المقارنات لعام  . 2021 م إطار برنامج المقارنات الدولية وبدء دورة المقارنات لعام   2017الســــــــــ
ويصـل البنك الدولم  م التقرير أنشـطة الحوكمة وبناء القدرات والبحوث والمعار  والدعوة المضـطلع بها  م  

 م إطار برنامج    2017اللجنة مدعوة إل  اإلحاطة علما بنصـــــــــدار نتائج دورة المقارنات لعام هبا الصـــــــــدد. و 
، بســــــــــــــبـب تـيرير  2021إل  عـام  2020وإرجـاء دورة المقـارنـات لعـام  2020المقـارنـات الـدوليـة  م أيـار/مـايو 

معنية ببرنامج عل  عمليات جمع البيانات والعمليات اإلحصــــــائية، وإل  تشــــــجيع الجهات ال 19-جائحة كو يد
 المقارنات الدولية عل  مواصلة دعمه وعل  إدماجه  م برامج عملها اإلحصائية العادية.

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2021/22مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير البنك الدولم عن برنامج المقارنات الدولية )
 

 المعايير المفتوحة المشتركة لتبادل البيانات والبيانات الوصفية وتقاسمها و() 

ســــــــــــــيكون معروعـــــــــــــــا عل  اللجنـة، للعلم، تقرير الجهـات الرابيـة لمبـادرة تبـادل البيـانـات والبيـانـات  
رة الوصـــــفية اإلحصـــــائية. ويتضـــــمن التقرير موج ا لإلنجازات والتطورات األخيرة واألنشـــــطة المقررة لهب  المباد

االقتصـــــادية، وإحصـــــاءات االقتصـــــاد   -مجاالت مثل أهدا  التنمية المســـــتدامة، ونظام المحاســـــبة البيئية    م
اليلم. ويتضـمن التقرير أيضـا لمحة عامة عن تنمية القدرات  م المجال المعنم. واللجنة مدعوة إل  اإلحاطة  

 علما بالتقرير.

 الوثائق  

ــائية مبكرة من األمين العام يحيل بها  تقرير الجهات الرابية لمبادرة تبادل البيانات والبيانات الوصــــفية اإلحصــ
(E/CN.3/2021/23) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/21
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 تنمية القدرات اإلحصائية )ز( 

م ســــــــــيكون معروعــــــــــا عل  اللجنة، للعلم، تقرير األمين العام عن تنمية القدرات اإلحصــــــــــائية. ويقد 
التقرير لمحة عامة عن األنشـــــطة األخيرة التم اعـــــطلعت بها شـــــعبة اإلحصـــــاءات دعما للجهود التم تببلها 
ــائية الوطنية من أجل التصـــــدي بشـــــكل أ ضـــــل للتحديات المتعلقة بالبيانات  م   البلدان لتع ي  قدراتها اإلحصـــ

ــا معلومات عن الجهود التعاونية 2030ســــــياق خطة عام  الرامية إل  تحقيق الت امن بين  . ويقدم التقرير أيضــــ
ــتراتيجية  ــائية وعن األطر االســ ــيق  م مجال تنمية القدرات اإلحصــ ــتفادة من الشــــراكات والتنســ المبادرات واالســ
ــتخدام البيانات  ــع برنامج تدريبم عالمم  م مجال اسـ ــوء عل  الجهود المببولة لوعـ ــلع فيه الضـ ــئة. ويسـ الناشـ

يملة عن عمل الشــــبكة العالمية لمؤســــســــات التدريب اإلحصــــائم.  الضــــخمة. ويتضــــمن التقرير معلومات مســــت
ــا معلومات عن التغييرات التم طرأت عل  البرنامج المقرر  م عام  ــبب تيرير جائحة    2020ويقدم أيضـــــــ بســـــــ

 . واللجنة اإلحصائية مدعوة إل  اإلحاطة علما بالتقرير.19-كو يد
 

 الوثائق  

 (E/CN.3/2021/24حصائية )تقرير األمين العام عن تنمية القدرات اإل
 

 متابعة مقررات الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي المتعلقة بالسياسات )ح( 

ســـــــــــيكون معروعـــــــــــا عل  اللجنة، للعلم، تقرير األمين العام البي يتضـــــــــــمن مقتطفات من القرارات  
ســــــــــــــتنتاجات المتفق عليها المعتمدة من الجمعية العامة أو المجلا االقتصــــــــــــــادي واالجتماعم  والمقررات واال

اللجان الفنية األخرى التم لها صــــلة بعمل اللجنة اإلحصــــائية. ويتضــــمن التقرير أيضــــا وصــــفا لإلجراءات  أو
للمقررات الصــادرة   التم اتخبتها اللجنة وشــعبة اإلحصــاءات حت  اون، واإلجراءات المقترح اتخاذها اســتجابة

عن الهيئـات األم والواليـات المنوطـة بهـا. وقـد توّد اللجنـة أن تـيخـب تلـك اإلجراءات  م اعتبـارهـا  م ســــــــــــــيـاق  
 المناقشات التم تجريها  م إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة. واللجنة مدعوة إل  اإلحاطة علما بالتقرير.

 
 الوثائق  

مقررات الجمعية العامة والمجلا االقتصــــــــــــادي واالجتماعم المتعلقة بالســــــــــــياســــــــــــات تقرير األمين العام عن 
 (E/CN.3/2021/25والمتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية )

 
 األطر الوطنية لضمان الجودة )ط( 

ــا عل  اللجنة، للعلم، تقرير  ريق الخبراء    ــيكون معروعــ ــمان الجودة.  ســ المعنم باألطر الوطنية لضــ
ــطة  ريق الخبراء  م دعم تنفيب   ــمان  ويقدم التقرير معلومات عن أنشــــــ دليل األمم المتحدة لرطر الوطنية لضــــــ

، البي يتضـمن توصـيات بشـين عـمان الجودة، وإطارا وطنيا مسـتيمو  الجودة  م مجال اإلحصـاءات الرسـمية
يب ، ومواد مرجعية بشـين عـمان الجودة  م النظام اإلحصـائم العالمم.  لضـمان الجودة، وتوجيهات عملية لتنف

ويبرز  ريق الخبراء  م التقرير دور عــــــــمان الجودة  م اســــــــتخدام مصــــــــادر البيانات الجديدة، بوصــــــــفه أداة  
ــمن التقرير برنامج العمل المقترح لفريق   ــا ة إل  ذلك، يتضــ ــاء. وباإلعــ ــتراتيجية لمكاتب اإلحصــ ــغيلية واســ تشــ

اء خول الســــــــــــــنتين المقبلتين ـلدعم البـلدان  م تنفـيب إطـار وطنم لضــــــــــــــمـان الجودة. واللجـنة مـدعوة إل  الخبر 
 اإلحاطة علما بالتقرير.
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 الوثائق  

مــــــبكرة من األمين العــــــام يحيــــــل بهــــــا تقرير  ريق الخبراء المعنم بــــــاألطر الوطنيــــــة لضــــــــــــــمــــــان الجودة  
(E/CN.3/2021/26) 
 

 تكامل المعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية )ي( 

ســــــــيكون معروعــــــــا عل  اللجنة، للعلم، تقرير  ريق الخبراء المعنم بتيامل المعلومات اإلحصــــــــائية  
تع ي   والجغرافـية المـكانـية. ويـقدم  ريق الخبراء  م تقرير  معلوـمات عن األنشــــــــــــــطـة التم ـقام بـها مؤخرا ابتغـاء 

تيامل المعلومات اإلحصــــــــــــائية والجغرافية المكانية، بما  م ذلك تفعيل وتنفيب اإلطار اإلحصــــــــــــائم الجغرا م  
عن إجراءات و ، 2022-2020التقــدم المحرز  م خطــة عملــه للفترة عن المكــانم العــالمم المعتمــد عــالميــا، و 

ــمل ــاط اإلحصـــــــائية تع ي  عمل  ريق الخبراء والتوبية به من أجل زيادة تمتي أخرى تشـــــ ن الروابع بين األوســـــ
 والجغرافية المكانية. واللجنة مدعوة إل  اإلحاطة علما بالتقرير.

 
 الوثائق  

ــائيــة والجغرافيــة   مــبكرة من األمين العــام يحيــل بهــا تقرير  ريق الخبراء المعنم بتيــامــل المعلومــات اإلحصـــــــــــــ
 (E/CN.3/2021/27المكانية )

 
 اليوم العالمي لإلحصاء )ك( 

ســيكون معروعــا عل  اللجنة، للعلم، تقرير األمين العام عن األنشــطة التم اعــطلعت بها األوســاط   
بشـــين    2020ول/أكتوبر تشـــرين األ  20اإلحصـــائية لوحتفال باليوم العالمم الثالث لإلحصـــاءات، المعقود  م 

ــيق التم  موعــــوع اربع العالم بالبيانات التم يمكن أن نثق بها . ويتضــــمن التقرير معلومات عن أعمال التنســ
اعـطلعت بها شـعبة اإلحصـاءات، ولمحة موج ة عن األنشـطة المضـطلع بها  م جميع أنحاء العالم لوحتفال  

 قرير.بهبا اليوم. واللجنة مدعوة إل  اإلحاطة علما بالت
 

 الوثائق  

 (E/CN.3/2021/28تقرير األمين العام عن اليوم العالمم لإلحصاء )
 

 المسائل البرنامجية )شعبة اإلحصاءات( - 5 

واألولويات سـتسـتمع اللجنة إل  تقرير شـفوي يقّدمه مدير شـعبة اإلحصـاءات بشـين األنشـطة والخطع  
 الراهنة.

 
 جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة والخمسين للجنة ومواعيد انعقادها - 6 

من النظام الداخلم، ســـــــيكون معروعـــــــا عل  اللجنة مشـــــــروع جدول األعمال المؤقت  9و قا للمادة  
ــفوعا ببيان بالورائق المقرر تقديمها  م إطار كل بند.  ــين، مشـــــــ ــا  لدورتها الثالثة والخمســـــــ ــيكون معروعـــــــ وســـــــ

ــا مقترح بمواعيــد انعقــاد الــدورة. وو قــا لطلــب المجلا )انظر قرار المجلا  عل  (، 1999/51اللجنــة أيضـــــــــــــ
. واللجنة مدعّوة إل  2025-2021ســـيكون معروعـــا عل  اللجنة مشـــروع برنامج عمل متعدد الســـنوات للفترة  
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ؤقت وورائقها، وكبلك إل  إقرار برنامج العمل  إقرار موعد انعقاد دورتها الثالثة والخمســـــــــــين وجدول أعمالها الم
 المتعدد السنوات.

 
 الوثائق  

مــبكرة من األمــانــة العــامــة تتضــــــــــــــمن مشــــــــــــــروع جــدول األعمــال المؤقــت للــدورة الثــالثــة والخمســــــــــــــين للجنــة 
(E/CN.3/2021/L.2) 

 2025-2021ن مشـروع برنامج العمل المتعدد السـنوات للجنة اإلحصـائية للفترة مبكرة من األمانة العامة بشـي
(E/CN.3/2021/29) 
 

 تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والخمسين - 7 

ن للجنة البي يغطم المســـائل ســـيكون معروعـــا عل  اللجنة التقرير اإلجرائم للدورة الثانية والخمســـي 
التنظيمية المتعلقة بعمل اللجنة. وســـــيكون معروعـــــا عل  اللجنة أيضـــــا ورقة غير رســـــمية تتضـــــمن مشـــــاريع  

 المقررات المقدمة من المقّرر.

ــيقدم   واللجنة مدعوة إل  أن تعتمد مشــــــــروع التقرير المتعلق بيعمال دورتها الثانية والخمســــــــين البي ســــــ
 ذلك مشاريع المقررات، وأن تعهد إل  المقّرر بمهمة صقله ووععه  م الصيغة النهائية. المجلا، بما  م   إل  
 

 الوثائق  

 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والخمسين

 ورقة غير رسمية تتضمن مشاريع المقررات
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