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 الشروح  
 انتخاب أعضاء المكتب  -   1 

من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس االقتصــــــــــــــادي واالجتماعي والممارســــــــــــــات    15وفقا للمادة   
اللجنة اإلحصـائية  في مسـتهل الجلسـة األولى من دورتها العادية  رئيسـا و ال ة نواب للرئيس السـابقة  تنتخب 

 ومقررا )مكتب اللجنة(  من بين ممثلي أعضائها.

وُينتخب أعضاء المكتب على أساس مبدأ التوزيع الجغرافي العادل  حيث ُينتخب في المكتب عضو  
أعضاء المكتب سنتين إن أمكن. ويتم ذلك عن طريق انتخاب  عن كل منطقة ممثلة في اللجنة. وتستمر والية

ــاء البين يظلون ممثلين لبلدانهم في اللجنة خالل   ــنة واحدة   م يعاد انتخاب األعضــــ ــاء المكتب لفترة ســــ أعضــــ
 الدورة التالية.

 
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -   2 

ــين التي اقترحت اللجنة بنود جدول األعمال المؤقت والو ا  ئق المتعلقة بها في دورتها الثانية والخمســــ
ــيا من  ( واعتمدها المجلس في مقرره E/2021/24)انظر   2021آذار/مارس   5وفي  3إلى  1عقدت افتراضــــ

رنامج العمل والجدول  . وأقر مكتب اللجنة بعدئب بعض التغييرات. وُيعرض على اللجنة أيضـــــــــــا ب 2021/224
الزمني المؤقتـان المقترحـان للـدورة. واللجنـة مـدعوة إلى إقرار جـدول األعمـال وارنـامج العمـل والجـدول الزمني  

 المؤقتين لدورتها الثالثة والخمسين.
 

 الوثائق   

 (E/CN.3/2022/1جدول األعمال المؤقت والشروح )

 (E/CN.3/2022/L.1مبكرة من األمانة العامة عن برنامج العمل والجدول الزمني المؤقتين )
 

 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: -   3 

 2030البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام   )أ(  

ــرات أهداف   ــترك بين الوكاالت المعني بمؤشـ ــا على اللجنة تقرير فريق الخبراء المشـ ــيكون معروضـ سـ
التنمية المسـتدامة عن العمل الجاري لتنفيب إطار المؤشـرات العالمية ألهداف وغايات التنمية المسـتدامة الواردة 

نشــــــطة المضــــــطلع بها في عام . ويصــــــ  فريق الخبراء في تقريره األ2030في خطة التنمية المســــــتدامة لعام 
  بما في ذلك: )أ( اســــــــــتعراض منهجية إطار المؤشــــــــــرات  52/101عمال بمقرر اللجنة اإلحصــــــــــائية   2021

وعمليات تحديث التصـــنيس حســـب المســـتويات؛ )ب( مســـار العمل المتعلق بتصـــنيس البيانات؛ )ج( تن يحات  
ــين تدفقات البيانات واإلبال  عن البيانات   ــرات؛ )د( تحســـــــــ ــتدامة على المؤشـــــــــ المتعلقة بأهداف التنمية المســـــــــ

الصــــعيد العالمي؛ )ل( العمل البي تضــــطلع ب  األفرقة العاملة الثال ة المعنية ب ياس الدعم اإلنمائي  وتبادل 
 البيانات والبيانات الوصفية اإلحصائية  والمعلومات الجغرافية المكانية.

ــية    ــاســــــــ ــُتعرض على اللجنة و ائق المعلومات األســــــــ التالية: )أ( تقرير الفريق العامل المعني  كما ســــــــ
؛ 3-17ب يــاس الــدعم اإلنمــائي الــبي يقــدم تفــاصــــــــــــــيــل عن عمــل الفريق واقتراحــ  المتعلق بمؤشــــــــــــــر الغــايــة  

https://undocs.org/ar/E/2021/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/L.1


 E/CN.3/2022/1 

 

4/21 21-17835 

 

خريطة الطريق الجغرافية المكانية ألهداف التنمية المســتدامة؛ )ج( مبادت توجيهية عملية بشــأن تقديرات   )ب(
 ة المستدامة.المناطق الصغيرة ألغراض التنمي 

وتشــــــــــــــمـل اإلجراءات المطلوب من اللجـنة اتخـاذها ما يلي: )أ( الموافـقة على تن يحـات المؤشــــــــــــــرات   
؛ )ج( اعتماد خريطة الطريق الجغرافية المكانية 2022الســــــــــــــنوية؛ )ب( إقرار برنامج عمل فريق الخبراء لعام 
طلب بأن تصــبم منظمة التعاون والتنمية  وال  1-3-17ألهداف التنمية المســتدامة؛ )د( اعتماد المؤشــر الجديد 

 في الميدان االقتصادي ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( جهتين راعيتين مشاركتين للمؤشر.

وااإلضـافة إلى ذلك  سـيكون معروضـا على اللجنة تقرير األمين العام عن األعمال التي اضـطلعت   
ة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعية في األمانة العامة  بالتعاون مع غيرها بها شــعبة اإلحصــاءات التابعة إلدار 

. ويقدم التقرير وصــــفا للعمل على إعداد 2030من الكيانات التابعة لمنظومة األمم المتحدة  دعما لخطة عام 
(؛ والعمل E/2021/58التقرير السنوي لألمين العام عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة )

على تحديث قاعدة البيانات العالمية لمؤشـــرات أهداف التنمية المســـتدامة؛ وإطالق المنصـــة العالمية لمؤشـــرات  
 أهداف التنمية المستدامة.

  التي “البيانات  آنية”وترد في التقرير أيضــــــا معلومات مســــــتكملة عن المواضــــــيع التالية: )أ( مبادرة  
تشــترك في تنظيمها األمم المتحدة  والشــراكة العالمية لبيانات التنمية المســتدامة  والبنك الدولي  وشــبكة حلول  
ل من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية  التنمية المســــــــــــتدامة؛ )ب( مشــــــــــــروع شــــــــــــعبة اإلحصــــــــــــاءات الممو 

ــد أهــداف التنميــة المملكــة المتحــدة لبريطــانيــا العظمى وأيرلنــدا   في الشــــــــــــــمــاليــة لــدعم البلــدان في مجــال رصـــــــــــــ
ــائية؛ )د( العمل على  ــتخدام البيانات اإلدارية لألغراض اإلحصــ ــتدامة؛ )ج( هيئة التعاون التي ُتعنى باســ المســ
د لتحقيق أهداف التنمية المســـــتدامة؛ )ل( الشـــــبكة العالمية لمؤســـــســـــات التدريب  إنشـــــاء نظام المعلومات الموح 

و( الشـــــــبكة العالمية لمويفي البيانات واإلحصـــــــائيين؛ )ز( عمل الفريق العامل المشـــــــترك بين  اإلحصـــــــائي؛ )
ــية. واللجنة مدعوة إلى أن تحي  علما بالعمل البي تقوم  ــاءات األســــــــــر المعيشــــــــ ــتقصــــــــ األمانات المعني باســــــــ

بشــــأن المواضــــيع  الشــــعبة بالتعاون مع منظومة األمم المتحدة وارنامج عملها المقترح وأن تعرب عن آرائها ب 
 المشار إليها.

وســيكون معروضــا على اللجنة أيضــا تقرير الفريق الرفيع المســتوى للشــراكة والتنســيق واناء القدرات   
  البي يتضـــــــمن موجزا لألنشـــــــطة التي 2030في مجال اإلحصـــــــاءات لرصـــــــد خطة التنمية المســـــــتدامة لعام 

النقـاط الرئيســـــــــــــــية التي خلم إليهـا منـتدى األمم   اضــــــــــــــطلع بهـا الفريق في ااوـنة األخيرة  بمـا في ذلـك: )أ(
تشــــــــــــرين األول/أكتوار  6إلى  3المتحدة العالمي الثالث للبيانات المعقود في برن  ســــــــــــويســــــــــــرا في الفترة من 

اتـفاق برن بشــــــــــــــأن البـياـنات لعـقد العمـل ”  وتـفاصـــــــــــــــيل البـيان الخـتامي اـلبي اعتمـده المنـتدى والمعنون  2021
؛ )ب( إطالق مرفق البـيانات العـالمي الـتابع للبـنك الدولي ومركز “مـية المســـــــــــــــتدامةأجل تحقيق أهداف التن  من

ــطلع بها الفريق؛  ــلة التي يضـــــــ ــبكة برن لتمويل بيانات التنمية واألدوار ذات الصـــــــ تبادل المعلومات التابع لشـــــــ
ني ببيانات  الدراســــــة االســــــتقصــــــائية اإللكترونية العالمية التي أجرتها شــــــعبة اإلحصــــــاءات  والفريق المع )ج(

التنمية التابع للبنك الدولي  والشـــــــــــراكة في مجال اإلحصـــــــــــاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشـــــــــــرين   
( على المكاتب اإلحصائية  19-اللجان اإلقليمية الخمس لرصد أ ر مرض فيروس كورونا )كوفيد بالتنسيق مع

ــتدامة؛ )د( التخطي  لمنتدى األمم المتحدة  الوطنية وتنفيب خطة عمل كيب تاون العالمية لبيانات التنمية المســــ
  وفي ميديلين  كولومبيا   2023العالمي للبيانات القادم البي ســيعقد في هانغتشــو  الصــين  في نيســان/أبريل  

 .2024تشرين الثاني/نوفمبر   في

https://undocs.org/ar/E/2021/58
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المقترحة للفريق وتشـمل اإلجراءات المطلوب من اللجنة اتخاذها ما يلي: )أ( اسـتعراض خطة العمل   
لة؛ )ج( إقرار اتفاق برن    2022الرفيع المسـتوى لعام   والموافقة عليها؛ )ب( الموافقة على االختصـاصـات المعد 

على المكاتب  19-بشـــأن البيانات؛ )د( إجراء اســـتعراض لخط  الدراســـة االســـتقصـــائية لرصـــد أ ر أزمة كوفيد
لمـية لبـيانات التنمـية المســـــــــــــــتدامة؛ )ل( الموافـقة على اإلحصــــــــــــــائـية الوطنـية وتنفـيب خطـة عمـل كـيب تاون العـا

 الجدول الزمني وعملية استعراض خطة عمل كيب تاون العالمية وتن يحها.
 

 الوثائق   

مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير فريق الخبراء المشــــترك بين الوكاالت المعني بمؤشــــرات أهداف التنمية 
 (E/CN.3/2022/2المستدامة )

تقرير األمين العـام عن العمـل المتعلق بـاســــــــــــــتعراض التقـدم المحرز نحو تحقيق أهـداف التنميـة المســــــــــــــتـدامـة  
(E/CN.3/2022/3) 

الفريق الرفيع المســــــــتوى للشــــــــراكة والتنســــــــيق واناء القدرات في مجال  مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير  
 (E/CN.3/2022/4) 2030اإلحصاءات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 

 
 اإلشراف على البيانات  )ب(  

ــا على اللجنة تقرير الفريق العامل المعني ب   ــيكون معروضــــ ــمن  ســــ ــراف على البيانات  البي يتضــــ اإلشــــ
موجزا لألنشــــطة التي اضــــطلع بها الفريق العامل مؤخرا  بما في ذلك أبرز ما جاء في مســــارات العمل الخمســــة  

  فضال عن أفكار أولية بشأن سبل المضي قدما في المكاتب اإلحصائية الوطنية التي 2022وخطة العمل لعام 
 .على البيانات ضمن إطار ُنُظمها اإلحصائية ونظم بياناتها الوطنية   ترغب في توسيع دورها كجهات مشرفة 

ــأن نطـاق    وتشــــــــــــــمـل اإلجراءات المطلوب من اللجـنة اتخـاذهـا مـا يلي: )أ( اإلعراب عن آرائهـا بشــــــــــــ
ــة المحددة   ــارات العمل الخمســ ــأن التقدم المحرز في مســ ــراف على البيانات؛ )ب( اإلعراب عن آرائها بشــ اإلشــ

 .2022( استعراض واعتماد خطة العمل المقترحة لعام جالعامل؛ )في إطار الفريق 
 

 الوثائق   

 (E/CN.3/2022/5مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير الفريق العامل المعني باإلشراف على البيانات )
 

 أساليب عمل اللجنة اإلحصائية  )ج(  

المكتب   نقمعمل اللجنة. وفي التقرير  ي   ن معروضـــــا على اللجنة تقرير المكتب عن أســـــاليبســـــيكو  
ــات ويســــــــــــــتعرض المـبادرات األخرى للمكـتب خالل الفترة مـا بين الـدورات   ــاصــــــــــــ .  2022-2021االختصــــــــــــ

  المكتب الدروس المســــتفادة من الدورة الثانية والخمســــين المعقودة افتراضــــيا  ســــتكشــــ ي ااإلضــــافة إلى ذلك   و 
ــاني في أعمال  ــتكملة عن المبادرات األخرى  بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنســـــــــ ويقدم معلومات مســـــــــ
اللجنة. ويبين المكتب أيضــــــــا عملية تحديد نطاق تصــــــــنيس العمل المعياري للجنة  ويأخب في االعتبار جميع 

تهـا أو وافقـت إلى عـام   2008عـام   عليهـا في الفترة من األعمـال المعـيارـية القـائمـة التي اعتمـدتهـا اللجـنة أو أقر 
  ويســل  الضــوء على العمليات التي أدت إلى تطوير المواد واعتمادها. وســيكون معروضــا على اللجنة  2021

أيضــا و يقتا معلومات أســاســية: بشــأن االختصــاصــات المنقحة واشــأن التحليل المفصــل لعملية تحديد النطاق.  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/2
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/3
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/4
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يحات االختصـــــــــــــاصـــــــــــــات  وعملية تحديد النطاق  والمبادرات األخرى التي واللجنة مدعوة إلى التفكير في تن 
 يضطلع بها المكتب.

 
 الوثائق   

والية المكتب   تن يم  مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير المكتب عن أســـــــــــاليب عمل اللجنة اإلحصـــــــــــائية:
 (E/CN.3/2022/6واستعراض مبادرات  األخرى خالل فترة ما بين الدورات )

 
 تطوير اإلحصاءات اإلقليمية  )د(  

سـُيعرض على اللجنة تقرير اللجنة االقتصـادية ألورواا عن تطوير اإلحصـاءات اإلقليمية. ويتضـمن   
للمجتمع التقرير أنشــــــــــــطة إحصــــــــــــائية رئيســــــــــــية في منطقة اللجنة االقتصــــــــــــادية ألورواا قد تكون ذات أهمية 

اإلحصــــائي العالمي. ويرد في التقرير وصــــ  للعمل البي اضــــطلع ب  مؤتمر اإلحصــــائيين األوروايين بشــــأن 
المواضـيع المسـتجدة في مجال اإلحصـاءات  بما في ذلك بشـأن تقييم  يمة اإلحصـاءات الرسـمية وتحديد ال يم 

ألشــــكال الجديدة للعمالة. وُتعرض األســــاســــية لاحصــــاءات الرســــمية  و ياس الفقر واإلقصــــاء االجتماعي  وا
ــاء في مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد في ــطةح ناجحة لدعم الدول األعضـــ . ويرد 19-التقرير أنشـــ

وصـــــــــ  لانجازات الرئيســـــــــية للفريق الرفيع المســـــــــتوى المعني بتحديث اإلحصـــــــــاءات الرســـــــــمية التابع للجنة  
ة ألورواا أيضــا التقدم المحرز في العمل اإلحصــائي اإلقليمي االقتصــادية ألورواا. وتصــ  اللجنة االقتصــادي 

اســــــــــــــتجـاـبة لألهـداف اإلنمـائـية المتفق عليهـا دولـيا  مـثل أهـداف التنمـية المســـــــــــــــتدامـة  وتغير المـناخ واألحـداث  
الخطيرة والكوارث. واللجنة مدعوة إلى التعليق على العمل المضـطلع ب  في منطقة اللجنة االقتصـادية ألورواا 

 ديد أوج  التآزر والفرص المتاحة لتبادل الخبرات في جميع المناطق.وتح
 

 الوثائق   

مــبكرة من األمين العــام يحيــل بهــا تقرير اللجنــة االقتصـــــــــــــــاديــة ألورواــا عن تطوير اإلحصـــــــــــــــاءات اإلقليميـة  
(E/CN.3/2022/7) 
 

 تعدادات السكان والمساكن  )هـ(  

سيكون معروضا على اللجنة تقرير األمين العام عن تنفيب البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن  
اللجنة في دورتها الحادية والخمسين    . ويتيم التقرير متابعة تنفيب البرنامج  على نحو ما أبلغ عن 2020لعام 

ومتابعة النتائج التي تمخضـــــــــت عنها الدراســـــــــات االســـــــــتقصـــــــــائية ولوحة متابعة التعداد التي أطلقتها شـــــــــعبة  
على إجراء تعداد الســـــكان في جميع أنحاء  19-اإلحصـــــاءات  والتي ُتو يهق فيها اا ار الســـــلبية لجائحة كوفيد

م التقرير أيضــا ت  وضــيحا بشــأن تفســير المبادت األســاســية لاحصــاءات الرســمية فيما يتعلق ب نشــاء العالم. وُيقدي
 سجالت إحصائية وطنية للسكان استنادا إلى سجالت تعداد السكان والمساكن.

وتشــــــــــــــمـل اإلجراءات المطلوب من اللجـنة اتخـاذهـا مـا يلي: )أ( أن تحي  علمـا بحـاـلة تنفـيب البرـنامج  
ــاك ــكان والمســ ــكان 2020ن لعام العالمي لتعداد الســ ــاء على إجراء تعدادات الســ ؛ )ب( أن تحث الدول األعضــ

بخالف ذلك ال يام ب عداد إحصـــــــــاءات لتعداد المناطق الصـــــــــغيرة في جولة تعدادات الســـــــــكان   والمســـــــــاكن أو
ــاكن لعام  ــتنادا إلى 2024-2015) 2020والمسـ ــكان اسـ ــائية للسـ ــجالت وطنية إحصـ ــاء سـ (؛ )ج( أن تقر إنشـ

غراض إحصـــــائية حصـــــرا وضـــــمن اإلطار التشـــــريعي  مع عدم الســـــماح باســـــتخدامها ألي ســـــجالت التعداد أل

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/6
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ــاكن في جميع أنحاء العالم  ــد تعداد الســــــكان والمســــ ــلة رصــــ أغراض أخرى؛ )د( أن تطلب إلى الشــــــعبة مواصــــ
 وتقديم تقرير إلى اللجنة.

 
 الوثائق   

 (E/CN.3/2022/8) 2020لمساكن لعام تقرير األمين العام عن تنفيب البرنامج العالمي لتعداد السكان وا
 

 التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية وإحصاءات انعدام الجنسية  )و(  

ســـــــــــــيكون معروضـــــــــــــا على اللجنة تقرير األمين العام عن تنفيب خطة األمم المتحدة للهوية القانونية   
ــجيل المدني ــأن التســ ــيم أ ر جائحة كوفيد بشــ ــاءات الحيوية. ويتيم التقرير توضــ من حيث تنفيب   19-واإلحصــ

خطـة األمم المتحـدة للهويـة القـانونيـة  وال ســــــــــــــيمـا فيمـا يتعلق بـاإلبال  عن الوفيـات وتســــــــــــــجيلهـا وفي إعـداد 
ــا لمحة عامة عن المبادرات المشـــــــــــتركة ال ــاءات حيوية د يقة ومو وقة عموما. ويقدم التقرير أيضـــــــــ تي إحصـــــــــ

اضـــــــطلعت بها إدارة الشـــــــؤون االقتصـــــــادية واالجتماعية ومنظمة الصـــــــحة العالمية فيما يتعلق بتقييم الوفيات  
  ويقدم معلومات 19-الزائدة وعمل الفريق االســــتشــــاري التقني المعني بتقييم معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد

ــطلع بها فرقة العمل المعنية بخطة ا ــطة التي تضــــــــ ــتكملة عن األنشــــــــ ألمم المتحدة للهوية القانونية. وترد مســــــــ
)أ( أن تحي  علمـا ـباأل ر الســــــــــــــلبي   :اإلجراءات المطلوب من اللجـنة اتخـاذهـا في نهـاـية التقرير  بمـا في ذلـك

ــيما  19-لجائحة كوفيد ــاءات حيوية مو وقة  ال ســــ ــدار إحصــــ ــجيل المدني والتأ ير على إصــــ ــير التســــ على ســــ
لوفاة؛ )ب( أن تحي  علما بما اتخبه الفريق االســــتشــــاري التقني إحصــــاءات الوفيات العامة وحســــب أســــباب ا

مبادرات وما أنجزه من أنشــــــــــــطة؛ )ج( أن تكرر تأكيد دعوتها جميع البلدان إلى تنفيب خطة األمم المتحدة  من
للهوية القانونية على ســـــبيل األولوية  باعتبارها النهج الكلي المتبع في مجال التســـــجيل المدني واإلحصـــــاءات  

حيوية وإدارة الهوية؛ )د( أن تطلب من الشعبة مواصلة رصد سير عمل نظام التسجيل المدني واإلحصاءات  ال
 الحيوية وتنفيب خطة األمم المتحدة للهوية القانونية وتقديم تقرير إلى اللجنة بشأنها.

ــر   ــاءات الالجئين والمشـ ــا تقرير فريق الخبراء المعني ب حصـ ــا على اللجنة أيضـ ــيكون معروضـ دين  وسـ
ــيات دولية بشـــــــأن  ــية. واعد وصـــــــ  شـــــــامل لحجم التحدي والحاجة إلى وضـــــــع توصـــــ داخليا وعديمي الجنســـــ

  في  اإلحصــــــاءات المتعلقة بانعدام الجنســــــية  يتضــــــمن التقرير التقدم البي أحرزه فريق الخبراء حتى اان  بما
ات والتنسـيق  ويتضـمن عرضـا ذلك الصـعواات المحددة التي تم تحديدها فيما يتعلق بالتعاريس ومصـادر البيان 

 موجزا لاطار اإلحصائي المقترح لاحصاءات المتعلقة بانعدام الجنسية. وترد في  أيضا الخطوات التالية.

واللجنة مدعوة إلى: )أ( أن تقدم تعليقات بشـــــــأن اإلطار اإلحصـــــــائي الشـــــــامل المقترح  بما في ذلك  
ات الدولية؛ )ب( أن تقدم إرشــــادات بشــــأن خط   تعاريس الســــكان وتصــــنيفاتهم ضــــمن نطاق مشــــروع التوصــــي 

وأولويات الفريق الفرعي المعني بانعدام الجنســـــية التابع لفريق الخبراء  وال ســـــيما فيما يتعلق بمواصـــــلة وضـــــع 
 التوصيات الدولية.

 
 الوثائق   

حصـاءات الحيوية تقرير األمين العام عن تنفيب خطة األمم المتحدة للهوية القانونية بشـأن التسـجيل المدني واإل
(E/CN.3/2022/9) 
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مـبكرة األمين العـام التي يحيـل بهـا تقرير فريق الخبراء المعني بـ حصـــــــــــــــاءات الالجئين والمشــــــــــــــردين داخليـا 
 (E/CN.3/2022/10والعديمي الجنسية عن إحصاءات انعدام الجنسية )

 
 إحصاءات المستوطنات البشرية  )ز(  

ســيكون معروضــا على اللجنة تقرير برنامج األمم المتحدة للمســتوطنات البشــرية )موئل األمم المتحدة(  
ــوء في  ــل  موئل األمم المتحدة الضـــ ــرية. ويســـ ــتوطنات البشـــ ــاءات المســـ تقريره على ما أحرزه من تقدم   عن إحصـــ

ــلة  وعلى ما تحقق من أوج    مع  ــرية والمنهجيات ذات الصـ ــتوطنات البشـ ــاءات المسـ ــأن تطوير إحصـ ــركائ  بشـ شـ
تـقدم في جمع البـياـنات واإلبال  عنهـا في المـناطق الحضـــــــــــــرـية بطريـقة متســــــــــــــقة عبر مجموعـة من مؤشـــــــــــــرات  

متحدة أيضـا معلومات عن التقدم المحرز في تنفيب التوصـيات المسـتوطنات البشـرية المختارة. ويقدم موئل األمم ال 
 .السابقة بشأن تحسين الرصد واإلبال  على الصعيد العالمي عن مؤشرات المستوطنات البشرية 

واللجنة مدعوة إلى: )أ( أن تحي  علما باإلنجازات التي تحققت والموافقة على األنشـــــــــطة اإلحصـــــــــائية  
ــنوات األراع المقبلة  بما في ذلك العمل الجاري المقررة لموئل األمم المتحدة  ــرية للسـ ــتوطنات البشـ في مجال المسـ

بشـــأن أنشـــطة بناء القدرات على الصـــعيد اإلقليمي  واإلطار العالمي للرصـــد الحضـــري  وإطار الخطة الحضـــرية  
حدود األحياء    الجديدة  والعينة الوطنية لنهج المدن  والمراصـــــــد الحضـــــــرية  والتحليل المكاني  وعمليات ترســـــــيم 

الفقيرة واألحيــاء غير الفقيرة؛ )ب( أن تحي  علمــا بــالتقــدم المحرز في تنفيــب التعريس العــالمي للحضـــــــــــــر/المــدن 
؛ )ج( أن تقر  اإلطار العالمي للرصـــد الحضـــري  2020وخطة تنمية القدرات بعد إقرارها في وقت ســـابق في عام 

 .عالمية المنسقة على نطاق منظومة األمم المتحدة ومواصلة تنفيبه كجزء من االستراتيجية الحضرية ال 
 

 الوثائق   

مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير برنامج األمم المتحدة للمســــــــــــتوطنات البشــــــــــــرية )موئل األمم المتحدة( 
 (E/CN.3/2022/11إحصاءات المستوطنات البشرية ) عن
 

 اإلحصاءات الجنسانية  )ح(  

ســـــــيكون معروضـــــــا على اللجنة تقرير األمين العام عن اإلحصـــــــاءات الجنســـــــانية البي يقدم موجزا   
ــترك بين الوكاالت  ــاءات وفريق الخبراء المشــــــ ــعبة اإلحصــــــ ــطلعت بها مؤخرا شــــــ ــطة التي اضــــــ المعني لألنشــــــ

باإلحصـــاءات الجنســـانية في إطار البرنامج العالمي لاحصـــاءات الجنســـانية بهدف تعزيز البيانات الجنســـانية 
لدعم التقدم المحرز نحو تحقيق المســـاواة بين الجنســـين ورصـــد أهداف التنمية المســـتدامة. ويقدم التقرير  على 

ن إنتاج البيانات المتعلقة باســــتخدام وج  الخصــــوص  معلومات مســــتكملة عن وضــــع مبادت توجيهية لتحســــي 
  48/109الوقــت  بــالتعــاون مع مجموعــة من الخبراء المتخصــــــــــــــصــــــــــــــين  وكمــا طلبــت اللجنــة في مقرريهــا  

(  مع إدخـال أداة منســـــــــــــــقة دنـيا لجمع E/2020/24)انظر الو يـقة  51/115 ( وE/2017/24الو يـقة  )انظر
ــائية حول اســـتخدام الوقت  وخيارات   ــتقصـ البيانات المتعلقة باســـتخدام الوقت  واعتبارات الجودة للدراســـات االسـ
لتحديث إنتاج البيانات المتعلقة باســـــــــتخدام الوقت. ويقدم التقرير أيضـــــــــا معلومات عن نتائج المنتدى العالمي 

عني باإلحصــــاءات الجنســــانية واســــتنتاجات االجتماعات األخيرة التي عقدها فريق الخبراء المشــــترك الثامن الم
بين الوكاالت المعني باإلحصــــاءات الجنســــانية  بما في ذلك مجموعة دنيا منقحة من المؤشــــرات الجنســــانية. 

انات المتعلقة باســــــتخدام واللجنة مدعوة إلى اســــــتعراض الحلول التي تم تحديدها حتى اان من أجل إنتاج البي 
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ــا إلى اإلعراب عن آرائها  الوقت بقدر أكبر من الفعالية من حيث التكلفة والموافقة عليها. واللجنة مدعوة أيضـــــ
 بشأن العمل الجاري فيما يتعلق باإلحصاءات الجنسانية والمجاالت ذات األولوية في المستقبل.

 
 الوثائق   

 (E/CN.3/2022/12نسانية )تقرير األمين العام عن اإلحصاءات الج
 

 اإلحصاءات الصحية  )ط(  

ة عن اإلحصـــاءات الصـــحية. وتصـــ  ي تقرير منظمة الصـــحة العالم  ســـيكون معروضـــا على اللجنة 
المعنية بالبيانات والدراسـات التحليلية منظمة الصـحة العالمية في هبا التقرير األعمال التي سـتقوم بها الشـعبة 

والتنفيب لتحقيق األ ر المنشــــــــأة حديثا التابعة لها  بما يشــــــــمل إنشــــــــاء مركز جديد لنظام المعلومات الجغرافية   
ووحدة لنظم المعلومات الصـــــحية  ووحدة لرصـــــد اإلنصـــــاف في مجال الصـــــحة؛ وضـــــع مســـــم صـــــحي جديد 

ــتراتيجية لنظم المعلومات وعالمي ونموذجي  ومؤشـــــــر مركب للرعاية ال ــاملة منقم ومحد ث  واســـــ صـــــــحية الشـــــ
 الصحية الروتينية  ومركز بيانات الصحة العالمية الجديد.

وعالوة على ذلك  تســــــــل  منظمة الصــــــــحة العالمية الضــــــــوء على العمل الرائد البي أنجز بالتعاون  
 19-لوفيات الزائدة المتصــــلة بكوفيدإدارة الشــــؤون االقتصــــادية واالجتماعية بشــــأن وضــــع نماذج تقديرات ا مع

لكل دولة عضــــو  مصــــنفة حســــب الجنس والعمر. وتقدم أيضــــا معلومات عن البيان الصــــادر في مؤتمر قمة  
إدارة البيانات الصــحية  والمبادت المتعلقة بتبادل البيانات  ونشــير إلى النية في عقد مؤتمر دولي جديد بشــأن 

ــاءات الصــــــــــحية. وتعرب منظمة الصــــــــــح ة العالمية عن تقديرها لعمل الفريق العامل المشــــــــــترك بين اإلحصــــــــ
 الوكاالت المعني باإلحصاءات الصحية.

واللجنة مدعوة إلى إبداء آرائها بشــــأن األنشــــطة المبكورة أعاله وتأييدها. ومع افتتاح المؤتمر الدولي  
 الفريق العامل المشــــــترك   تطلب منظمة الصــــــحة العالمية إلى اللجنة حل  2023الجديد المقرر عقده في عام 

 بين األمانات المعني باإلحصاءات الصحية  مع اإلعراب عن تقديرها للعمل البي أنجزه حتى اان.
 

 الوثائق   

ــاءات الصـــــحية: تعزيز النظم   مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير منظمة الصـــــحة العالمية بشـــــأن اإلحصـــ
 (E/CN.3/2022/13المتصلة بالصحة )اإلحصائية لتتبع أهداف التنمية المستدامة 

 
 إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية  )ي(  

ه مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة   ســــــيكون معروضــــــا على اللجنة التقرير البي أعد 
افيا في المكســـــيك عن إحصـــــاءات الجريمة والعدالة الجنائية. باالشـــــتراك مع المعهد الوطني لاحصـــــاء والجغر 

  بما في ذلك األدوات المنهجية الجديدة التي 2019ويقدم التقرير اســـــتعراضـــــا لألنشـــــطة واإلنجازات منب عام 
  اإلحصـــائي ل ياس  وهو ”اإلطار المفاهيمي لتطويرها خالل الســـنوات القليلة الماضـــية  مثل اإلطار الجديد تم
)مؤتمر األمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة ومكتــب األمم المتحــدة المعني   “المشــــــــــــــروعــة  ت المــاليــة غيرلتــدفقــال

 16بالمخدرات والجريمة(؛ والمبادرة المشـتركة بشـأن الوحدات الموحدة للدراسـات االسـتقصـائية من أجل الهدف  
مج األمم المتحدة اإلنمائي   من أهداف التنمية المســــــــــتدامة )مفوضــــــــــية األمم المتحدة لحقوق اإلنســــــــــان  وارنا
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ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة( واإلطار اإلحصــــــــائي بشــــــــأن أعمال قتل النســــــــاء والفتيات 
على أســـــاس نوع الجنس )مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة األمم المتحدة للمســـــاواة بين  

متحدة للمرأة((. وعالوة على ذلك  يرد في التقرير وصــــــــــــ  للتحديات  الجنســــــــــــين وتمكين المرأة )هيئة األمم ال
 القائمة واألنشطة المقبلة التي يتعين تنفيبها على الصعيد الدولي.

واللجنة مدعوة إلى اسـتعراض األدوات المنهجية الجيدة والموافقة عليها  والتعليق على األنشـطة السـابقة   
ديم المشــورة بشــأن األنشــطة المقررة التي ســتشــكل المرحلة الثالثة من تنفيب  والتحديات القائمة في هبا المجال  وتق 

 .خريطة الطريق لتحسين إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية على الصعد الوطني واإلقليمي والعالمي 
 

 الوثائق   

معهــد الوطني مــبكرة من األمين العــام يحيــل بهــا تقرير مكتــب األمم المتحــدة المعني بــالمخــدرات والجريمــة وال
 (E/CN.3/2022/14لاحصاء والجغرافيا في المكسيك عن إحصاءات الجريمة والعدالة الجنائية )

 
 إحصاءات التعليم  )ك(  

ــاء التابع لمنظمة األمم المتحدة   ــا على اللجنة تقرير معهد اإلحصـــــــ للتراية والعلم ســـــــــيكون معروضـــــــ
ــير المعهد في تقريره إلى وضـــــــع  يم مرجعية وطنية لمؤشـــــــرات مختارة   ــاءات التعليم. ويشـــــ والثقافة عن إحصـــــ

. ويقدم التقرير  على وج  الخصـــوص  معلومات أســـاســـية 2030و  2025ألهداف التنمية المســـتدامة لعامي 
ــاهماتها  عن الهدف الرئيســـــــــــي للمعهد والخطوات التي اتخبها لتشـــــــــــجيع البلدان على تقديم غايات تمثل مســـــــــ

. واللجـنة 2030من أهـداف التنمـية المســـــــــــــــتدامـة بحلول عـام   4الجهود العـالمـية الرامـية إلى تحقيق الهـدف  في
البي وجها في     التقرير العالمي لرصـــــد التعليممدعوة إلى: )أ( أن تؤيد العمل البي يضـــــطلع ب  المعهد وفريق 

من أهداف التنمية المســتدامة؛   4ر وطنية لمؤشــرات مختارة من مؤشــرات الهدف دعوة إلى البلدان لتقديم معايي 
أن تحي  علمـــا بـــاإلمكـــانـــات التي ينطوي عليهـــا نهج المقـــارنـــة المعيـــاريـــة فيمـــا يتعلق بتحـــديـــد الثغرات   )ب(
البيانات وتشــــجع الدول األعضــــاء على جمع إحصــــاءات التعليم ذات الصــــلة؛ )ج( أن تالح  اإلمكانات  في
ي ينطوي عليهــا نهج المقــارنــة المعيــاريــة في النهوض بــالتعــاون اإلحصـــــــــــــــائي فيمــا بين األقــاليم وداخلهــا  الت 
مجــال التعليم؛ )د( أن تــدعم آليــات التحــديــث والتن يم التي اقترحتهــا منظمــة األمم المتحــدة للترايــة والعلم  في

 .2024للجنة في هبا الصدد في عام والثقافة )اليونسكو( للحفاظ على أهمية المعايير وتقديم تقرير إلى ا
 

 الوثائق   

ــاء الـتابع لمنظمـة األمم المتحـدة للتراـية والعلم والثقـاـفة   مـبكرة من األمين العـام يحـيل بهـا تقرير معهـد اإلحصــــــــــــ
 (E/CN.3/2022/15إحصاءات التعليم ) عن
 

 االقتصادية   -   المحاسبة البيئية  )ل(  

االقتصــادية. وتصــ  لجنة    - ســيكون معروضــا على اللجنة تقرير لجنة الخبراء المعنية بالمحاســبة البيئية   
ــة: التنســـــــــيق   2025- 2022الخبراء في تقريرها التقدم المحرز وارنامج عملها للفترة  ــارات عملها الخمســـــــ وفقا لمســـــــ

يارية واحوث أخرى؛ وضــــــع قواعد البيانات؛ التنفيب واناء  التطوير المنهجي للمواصــــــفات ال ياســــــية المع   واالتصــــــال؛ 
 .االقتصادية والمحاسبة التجارية   - القدرات اإلحصائية؛ ونظام المحاسبة البيئية  
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لجنـة الخبراء وارنـامج عملهـا المقترح     واللجنـة مـدعوة إلى تقـديم آرائهـا بشـــــــــــــــأن التقـدم الـبي أحرزتـ  
ــتراتيجية التنف وال ــيما ما يلي: )أ( اســـــ ــبة المتعلقة بالنظم اإليكولوجية التابع لنظام ســـــ يب العالمية إلطار المحاســـــ

ــبة البيئية ــروع النهائي للمبادت التوجيهية للفيزياء األحيائية البي يهدف إلى   -  المحاسـ ــادية؛ )ب( المشـ االقتصـ
ــائية الوطنية في ــاركة المكاتب اإلحصــــ ــابات النظم اإليكولوجية في البلدان؛ )ج( مشــــ اإلطار    دعم تجميع حســــ

ووضــع إطار الرصــد في الفترة الســابقة لالجتماع الخامس عشــر   2020العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
لمؤتمر األطراف في اتفــا يــة التنوع البيولوجي؛ )د( التقــدم المحرز في وضــــــــــــــع الصــــــــــــــيغــة النهــائيــة لاطــار  

 اإلحصائي ل ياس استدامة السياحة.
 

 الوثائق   

ــة    -األمين العـــام يحيـــل بهـــا تقرير لجنـــة الخبراء المعنيـــة بـــالمحـــاســــــــــــــبـــة البيئيـــة  مـــبكرة من   االقتصـــــــــــــــــاديـ
(E/CN.3/2022/16) 
 

 إحصاءات تغير المناخ  )م(  

أعد ت شــــــعبة  ســــــيكون معروضــــــا على اللجنة تقرير األمين العام عن إحصــــــاءات تغير المناخ. وقد   
ــأن تغير المناخ. ويتضـــــمن التقرير   ــاءات التقرير بالتعاون مع أمانة اتفا ية األمم المتحدة اإلطارية بشـــ اإلحصـــ
معلومات مسـتكملة عن عمل الشـعبة في مجال إحصـاءات تغير المناخ  وال سـيما فيما يتعلق بوضـع مجموعة  

ــرات تغير المناخ  على النحو البي ــاءات ومؤشـــــــ ــدر ب  تكليس من اللجنة في دورتيها  عالمية من إحصـــــــ صـــــــ
الســابعة واألراعين والتاســعة واألراعين. ويتضــمن التقرير المســودة النهائية للمجموعة العالية إلحصــاءات تغير  
المناخ  التي توفر إطارا إحصـائيا شـامال يتضـمن إحصـاءات ومؤشـرات وايانات وصـفية مصـممة لدعم البلدان 

ن إحصــاءات ومؤشــرات تغير المناخ وفقا لشــواغل وأولويات وموارد كل منها. في إعداد مجموعاتها الخاصــة م
كما أن  يتيم شــــرح عملية إعداد المجموعة العالمية  التي انطوت على مشــــاورة واســــعة النطاق على الصــــعيد 

ــاءات البيئية    ــاورة في االجتماع الثامن لفريق الخبراء المعني باإلحصــ ــت نتائج المشــ البي العالمي. ولقد نوقشــ
أوصـــــــي في  بتقديم المجموعة العالمية إلى اللجنة في دورتها الثالثة والخمســـــــين العتمادها. ويتضـــــــمن التقرير  

تها الشعبة تحدد سبل المضي قدما نحو تنفيب المجموعة العالمية.  أيضا خطة عمل أعد 

ات ومؤشــــــرات  واللجنة مدعوة إلى النظر في المجموعة العالمية واعتمادها بوصــــــفها إطارا إلحصــــــاء 
 تغير المناخ وتشجيع تنفيبها في البلدان  وتقديم آرائها بشأن خطة العمل التي تحدد سبل المضي قدما.

 
 الوثائق   

 (E/CN.3/2022/17تقرير األمين العام عن إحصاءات تغير المناخ )
 

 الحسابات القومية  )ن(  

ن معروضـــــــــا على اللجنة تقرير الفريق العامل المشـــــــــترك بين األمانات المعني بالحســـــــــابات  ســـــــــيكو  
القومـية. ويقـدم الفريق العـامـل في التقرير معلومـات عن التقـدم المحرز في العـناصــــــــــــــر الثالـ ة لبرـنامج العمـل 

بشـــــــأن المســـــــائل     والمتمثل في إعداد مبكرات توجيهية2008المتعلق بتحديث نظام الحســـــــابات القومية لعام 
؛ ومبادرة التوعية إلعالم جامعي الحســــــــــــابات  2008البحثية المحددة لتحديث نظام الحســــــــــــابات القومية لعام  

القومية ومسـتخدميها بعملية التحديث واسـتقاء تعليقاتهم؛ والتنسـيق مع تحديث المعايير اإلحصـائية االقتصـادية  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/16
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إحصاءات التجارة الدولية. وااإلضافة إلى ذلك  يتضمن األخرى  بما في ذلك ميزان المدفوعات والتصنيفات و 
التقرير برنامج عمل الفريق العامل واللجان اإلقليمية  ومعلومات مســــــــــــتكملة عن نطاق وحســــــــــــن توقيت تنفيب  
نظام الحسـابات القومية على الصـعيد القطري. واللجنة مدعوة إلى إبداء آرائها وتقديم إرشـاداتها بشـأن عناصـر 

 .2008المتعلق بتحديث نظام الحسابات القومية لعام  برنامج العمل
 

 الوثائق   

مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير الفريق العامل المشــــــــــــــترك بين األمانات المعني بالحســــــــــــــابات القومية 
(E/CN.3/2022/18) 
 

 القتصاديين تقرير شبكة اإلحصائيين ا  )س(  

ســــــيكون معروضــــــا على اللجنة التقرير األول لشــــــبكة اإلحصــــــائيين االقتصــــــاديين. ويعرض التقرير   
الوالية المقترحة  وهيكل اإلدارة  وترتيبات العمل واإلبال  المدرجة في اختصــــــاصــــــات الشــــــبكة. كما يتضــــــمن 

تنادا إلى التوصــــيات التي أقر ها  معلومات عن أنشــــطة برنامج العمل المقترح للشــــبكة ومنجزات  المســــتهدفة  اســــ 
فريق أصــــدقاء الرئيس بشــــأن اإلحصــــاءات االقتصــــادية من أجل نظام لاحصــــاءات االقتصــــادية أكثر مرونة  
واســــــــــــتجابة  يســــــــــــتند إلى أراعة مســــــــــــارات عمل مواضــــــــــــيعية هي: )أ( الرا  الشــــــــــــبكي )التعاون والتشــــــــــــاور 

ــتعملين(؛ )ب( تحويل النظام واختباره )البنية مع ــائية  والحلول المتعلقة ب دارة    المســــ التحتية والعمليات اإلحصــــ
البيانات(؛ )ج( التمكين )الترتيبات المؤســـســـية والحوكمة(؛ )د( االختبار واإلدماج والتو يق )األطر واألســـاليب 
اإلحصـــــــــائية(. وااإلضـــــــــافة إلى ذلك  يتضـــــــــمن التقرير تفاصـــــــــيل عن المحطات المقترحة من مرحلة التنفيب 

نفيبية القصــــــــــــــيرة األجل التي اعتمدتها أفرقة العمل التابعة للشــــــــــــــبكة لتحقيق كمي محدد من األعمال الت  )االية
ــيعية لبرنامج عملها( لعام  ــتهدفة القابلة للتنفيب في مســـــــــارات العمل المواضـــــــ . واللجنة  2022والمنجزات المســـــــ

ــأن التقدم البي أحرزت  ــبكة  وإبداء آرائها بشـ ــات الشـ ــاصـ ــبكة ومحطاتها من مرحلة   مدعوة إلى إقرار اختصـ الشـ
 .2022التنفيب  وإقرار األنشطة والمنجزات المستهدفة المقترحة لبرنامج العمل لعام 

 
 الوثائق   

 (E/CN.3/2022/19مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير شبكة اإلحصائيين االقتصاديين )
 

 إحصاءات األعمال والتجارة  )ع(  

ــل     ــاءات األعمال والتجارة. وتســــ ــا على اللجنة تقرير لجنة الخبراء المعنية ب حصــــ ــيكون معروضــــ ســــ
ــاءات التجارة   ــأ حديثا المعني ب حصـــــــ ــوء في تقريرها على والية وارنامج عمل فريق العمل المنشـــــــ اللجنة الضـــــــ

عـام المـاضــــــــــــــي في مجـاالت العولمـة والرقمنـة؛ والرفـاه الـدوليـة وتبين التقـدم الـبي أحزرـت  أفرقـة عملهـا خالل ال
واالســتدامة؛ وديناميات األعمال التجارية  والديمغرافيا وريادة األعمال؛ والســجالت الشــاملة لألعمال التجارية؛ 
ــائية لألعمال التجارية. وفريق العمل   واناء القدرات )عدم ترك أحد خل  الركب( في مجال الســــجالت اإلحصــ

ــأ حديث  ــاءات التجارة الدولية. وتعرض لجنةالمنشـــــــ ــاءات    الخبراء ا المعني ب حصـــــــ ــا نهجا جديدا إلحصـــــــ أيضـــــــ
ــاءات األعمال والتجارة ويركز على  ــأن إحصــــــــ ــتراتيجية بشــــــــ ــتند إلى وجهة نظرها االســــــــ األعمال والتجارة يســــــــ

 المجاالت الرئيسية ذات األولوية.
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ة االســـتراتيجية الجديدة المنقحة إلحصـــاءات  واللجنة مدعوة إلى إبداء آرائها بشـــأن ما يلي: )أ( النظر  
األعمال والتجارة لتعزيز التكامل األفقي )عبر المجاالت اإلحصـــائية( والتكامل الرأســـي )بين مصـــادر البيانات 
واألطر الكلية( إلحصـاءات األعمال والتجارة والتركيز على مواضـيع جديدة؛ )ب( التقدم في عمل فريق العمل  

ــاءات  ب   المعني ــاءات التجارة   حصـــــ التجارة الدولية وعملية التن يم المقترحة وارنامج البحوث لتن يم أدلة إحصـــــ
الدولية؛ )ج( الدليل المتعلق بالمجموعة األســــاســــية العالمية للمؤشــــرات الرئيســــية لألعمال والتجارة؛ )د( الدليل  

ــائية لألعمال؛ )ل( وضــــع تقييم عالم ي لحالة تنفيب الســــجالت  المتعلق بنموذج االســــتحقاق للســــجالت اإلحصــ
اإلحصــــــــائية لألعمال في البلدان؛ )و( المبادرة الرامية إلى تحســــــــين توافر ُمعريهف وحيد في مصــــــــادر البيانات 

 اإلدارية للبلدان والصلة مع المعريهف الوحيد العالمي.
 

 الوثائق   

 ( E/CN.3/2022/20ل والتجارة ) مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير لجنة الخبراء المعنية ب حصاءات األعما 
 

 إحصاءات تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت  )ف(  

ــا على اللجنة تقرير الشــــــــراكة المعنية ب ياس تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــاالت    ســــــــيكون معروضــــــ
التقرير لمحـة عـامـة عن أعمـالهـا األخيرة  بمـا في ذلـك تن يم المبـادت ألغراض التنميـة. وتقـدم الشــــــــــــــراكـة في  

التوجيهية المنهجية وقائمة أســـاســـية مســـتكملة بمؤشـــرات تكنولوجيا المعلومات واالتصـــاالت  وتقييم أ ر جائحة  
ــاالت. واللجـنة مـدعوة إلى إقرار القـائمـة   19-كوفـيد ــاءات تكنولوجـيات المعلومـات واالتصــــــــــــ في إنـتاج إحصــــــــــــ
اســـية المنقحة للمؤشـــرات؛ وإلى إبراز الحاجة إلى تنفيب المبادت التوجيهية المنقحة من أجل تحســـين توافر األســـ 

وجودة مؤشـــرات تكنولوجيا المعلومات واالتصـــاالت وتحســـين تقييم االســـتعداد الرقمي؛ والدعوة إلى زيادة الدعم 
واالتصــــــاالت بناء على موارد التدريب  في مجال تنمية القدرات من أجل إنتاج مؤشــــــرات تكنولوجيا المعلومات

تها الشراكة.  التي أعد 
 

 الوثائق   

مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير الشــــــــراكة المعنية ب ياس تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــاالت ألغراض  
 (E/CN.3/2022/21التنمية )

 
 المقارنات الدولية   برنامج  )ص(  

يكون معروضـــا على اللجنة تقرير البنك الدولي عن برنامج المقارنات الدولية. ويقدم البنك الدولي ســـ  
على كل من الصــــــعيد العالمي واإلقليمي   2021في التقرير عرضــــــا موجزا لألنشــــــطة المضــــــطلع بها في عام  

  التقرير األنشــــــــــــطة في مجاالت الحوكمة  . ويصــــــــــــ 2021والوطني فيما يتعلق بدورة مقارنات البرنامج لعام  
وانـاء القـدرات والبحوث والمعـارف والـدعوة التي نفـبت في هـبا الصـــــــــــــــدد. واللجنـة مـدعوة إلى اإلحـاطـة علمـا 

تعادالت القوة الشـــــرائية لتقرير الســـــياســـــات: دليل مرئي الســـــتخدام البيانات ”ب صـــــدار منشـــــور الدعوة المعنون  
  ودليلين منهجيين للبلدان بشــــأن الرقم ال ياســــي ألســــعار االســــتهالك “الدوليةالمســــتمدة من برنامج المقارنات  

وتكامل برنامج المقارنات الدولية وإنتاج تعادالت القوة الشــــــــــرائية على الصــــــــــعيد دون الوطني. واللجنة مدعوة 
ورة  أيضـا إلى تشـجيع الجهات صـاحبة المصـلحة في البرنامج على ضـمان مشـاركتها في الوقت المناسـب في د

  األمر البي ســيتيم إعداد مجموعة بيانات عالمية حيوية تســاعد مقرري الســياســات على 2021البرنامج لعام 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/20
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من آـ ار على االقتصــــــــــــــاد العـالمي والرـفاه المـادي؛ ومواصـــــــــــــــلة إدمـاج  19-فهم مـا يترـتب على جـائحـة كوفـيد
 البرنامج في برامج عملها اإلحصائية العادية.

 
 الوثائق   

 (E/CN.3/2022/22مين العام يحيل بها تقرير البنك الدولي عن برنامج المقارنات الدولية )مبكرة من األ
 

 اإلحصاءات الزراعية والريفية  )ق(  

ة  ســـــــيكون معروضـــــــا على اللجنة تقرير منظمة األغبية والزراعة لألمم المتحدة عن التطورات األخير  
في اإلحصـــــــــــــــاءات الزراعيــة والريفيــة. وتقــدم منظمــة األغــبيــة والزراعــة لألمم المتحــدة في التقرير معلومــات  
مسـتكملة عن األعمال والجهود التي ببلتها مؤخرا في مجال اإلحصـاءات الزراعية والريفية منب تقريرها السـابق  

(E/CN.3/2020/13  وتـقدم منظمـة األغـبـية والزراعـة في تقريرهـا معلومـات عن التطورات األخيرة في تنفـيب .)
ــاءات  مع إطار   ــيما نظامها الجديد المقترح إلدارة البيانات واإلحصـ ــاءات  وال سـ ــتراتيجيتها لتحديث اإلحصـ اسـ

واإلحصــــــــاءات الجغرافية  متكامل لضــــــــمان الجودة وآلية تنســــــــيق إلنتاج ونشــــــــر البيانات الضــــــــخمة والبيانات  
المكانية؛ وتحديث تنفيب البرامج الرئيســـــــــية لتنمية القدرات في مجاالت األمن الغبائي واإلحصـــــــــاءات الزراعية  
والريفية  وكبلك دعما لمؤشـــــــرات أهداف التنمية المســـــــتدامة تحت رعاية منظمة األغبية والزراعة؛ واإلنجازات  

ــارات عمل لجنة خبراء ــية لمسـ ــاءات  المتحدة المعنية ب األمم   الرئيسـ ــاءات الزراعية   حصـ األمن الغبائي واإلحصـ
ــاءات   ــأن اإلحصــــــــــ ــيات المنبثقة عن االجتماعات التي تعقدها لجانها اإلقليمية بشــــــــــ والريفية؛ وموجز للتوصــــــــــ
الزراعية كل سـنتين. واللجنة مدعوة إلى إبداء آرائها وتقديم إرشـادات بشـأن عناصـر العمل اإلحصـائي لمنظمة  

 والزراعة. األغبية
 

 الوثائق   

مـــبكرة من األمين العـــام يحيـــل بهـــا تقرير منظمـــة األغـــبيـــة والزراعـــة لألمم المتحـــدة عن التطورات األخيرة  
 (E/CN.3/2022/23اإلحصاءات الغبائية والريفية ) في
 

 إحصاءات االقتصاد غير الرسمي  )ر(  

ســـــيكون معروضـــــا على اللجنة تقرير منظمة العمل الدولية عن إحصـــــاءات االقتصـــــاد غير الرســـــمي.  
وتقدم منظمة العمل الدولية في التقرير عرضـا موجزا إلنشـاء فريق عامل تابع لمنظمة العمل الدولية عمال بتوافق 

   2018مل  البي عقد في عام ااراء البي تم التوصــــل إلي  في المؤتمر الدولي العشــــرين لخبراء إحصــــاءات الع 
لتن يم المعايير اإلحصـــــــائية التي تحدد القطاع غير الرســـــــمي والعمالة غير الرســـــــمية؛ واإلبال  عن التقدم البي  
أحرزه الفريق العامل للتســليم بأن األنشــطة اإلنتاجية غير الرســمية يمكن أن تشــمل جميع األنشــطة التي يقوم بها 

ضــمن الحد اإلنتاجي العام لنظام الحســابات القومية  واالتالي مواءمة المعايير  األشــخاص والوحدات االقتصــادية 
مع مفهوم العمل. وااإلضافة إلى ذلك  ُيقترح إدخال عدد من التحسينات  ُيقصد بها توضيم المفاهيم اإلحصائية  

المعايير الجديدة   المختلفة للطابع غير الرســـــــمي وزيادة التغطية والمواءمة على الصـــــــعيد العالمي. وســـــــُينظر في 
   م تعرض وتنــاقف في المؤتمر الــدولي الحــادي  2023خالل اجتمــاع  ال ي للخبراء يعقــد رســـــــــــــميــا في عــام  

. واللجنة مدعوة إلى إبداء آرائها وتقديم إرشــاداتها بشــأن 2023والعشــرين  المقرر عقده في تشــرين األول/أكتوار  
 .ن إحصاءات االقتصاد غير الرسمي عناصر برنامج العمل المتعلق بتحديث التوجي  بشأ 
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 الوثائق   

مبكرة من األمين العـام يحـيل بهـا تقرير منظمـة العمـل الدولـية عن إحصــــــــــــــاءات االقتصــــــــــــــاد غير الرســــــــــــــمي 
(E/CN.3/2022/24) 
 

 البيانات الضخمة  )ش(  

ــا على اللجنة تقرير    ــيكون معروضـــــــــــ لجنة الخبراء المعنية بالبيانات الضـــــــــــــخمة وعلوم البيانات  ســـــــــــ
ألغراض اإلحصـــــاءات الرســـــمية. وتقدم لجنة الخبراء في تقريرها موجزا لألنشـــــطة التي اضـــــطلعت بها وتدعو 
اللجنة اإلحصــــائية إلى اإلعراب عن آرائها بشــــأن التوج  المســــتقبلي المقترح لعمل لجنة الخبراء. وتتطلع لجنة  

تعميم اســـــــتخدام البيانات الضـــــــخمة وعلوم البيانات في برامج عمل المكاتب اإلحصـــــــائية الوطنية   الخبراء إلى
ــين التي  عن طريق تشـــــــجيع التعاون بقدر أكبر بين أفرقة العمل التابعة للجنة الخبراء وأفرقة الخبراء المختصـــــ

تسـم بالمرونة في إعداد وتحقيق اللجنة اإلحصـائية. وفي الوقت نفسـ   تعتزم لجنة الخبراء تعزيز نهج ي   أنشـأتها
النتائج  ونشـــــــــــر البيانات التجريبية وتعميمها  عن طريق إدماج التدريب في مجال البيانات الضـــــــــــخمة وعلوم 
ــائية الوطنية  ومن خالل الحفاظ على منصـــــــــــة  البيانات بانتظام في مناهج التدريب التابعة للمكاتب اإلحصـــــــــ

ءات الرســـمية األوســـع نطاقا. وتشـــمل الخطوات التالية األخرى  تواصـــل نشـــطة للجنة الخبراء وأوســـاط اإلحصـــا
تحديد أولويات األنشــــــطة الجديدة على أســــــاس اعتبارات الســــــياســــــة العامة؛ وإنشــــــاء منتدى لقادة مراكز علوم 
البيانات والمراكز اإلقليمية للبيانات الضـــــــــخمة؛ ووضـــــــــع نهج أكثر اســـــــــتراتيجية للتعاون مع القطاع الخاص؛  

ون مع المجتمع الجغرافي المكــاني. ويتمثــل توجــ  تنميــة القــدرات مســــــــــــــتقبال في مجــال البيــانــات وتعزيز التعــا
ــخمة كنقاط للتدريب   ــمن أمور أخرى  في تمكين المراكز اإلقليمية للبيانات الضـ ــخمة وعلوم البيانات  ضـ الضـ

لمنطقة  وفي توسـيع نطاق  وتنفيب المشـاريع  واالسـتشـارات  والتنسـيق والدعوة للمكاتب اإلحصـائية الوطنية في ا
 برنامج التوجي  الدولي في علوم البيانات لالستفادة من خبرات جميع أعضاء لجنة الخبراء.

 
 الوثائق   

مـبكرة من األمين العـام يحيـل بهـا تقرير لجنـة الخبراء المعنيـة بـالبيـانـات الضــــــــــــــخمـة وعلوم البيـانـات ألغراض  
 (E/CN.3/2022/25اإلحصاءات الرسمية )

 
 التصنيفات اإلحصائية الدولية  )ت(  

ســيكون معروضــا على اللجنة تقرير لجنة الخبراء المعنية بالتصــنيفات اإلحصــائية الدولية. وتصــ   
تنفيبها   لجنة الخبراء في تقريرها العمل المتصل بوضع التصنيفات اإلحصائية الدولية في مختل  المجاالت و 

ــمن  ــائية الدولية. ويتضـ ــنيفات اإلحصـ ــاط التصـ ــنيفات وأوسـ ــيق التصـ ــطلعت ب  في مجال تنسـ والعمل البي اضـ
التقرير معلومات مســـــتكملة عن عمل فريق العمل المعني بتن يم التصـــــنيس الصـــــناعي الدولي الموحد لجميع 

يضــــا معلومات مســــتكملة عن عمل األنشــــطة االقتصــــادية  بما في ذلك مشــــروع هيكل  المنقم. ويقدم التقرير أ
 فريق العمل المعني بتن يم التصنيس المركزي للمنتجات  واوضع تصنيس ويائ  مؤسسات األعمال.

وتشـمل اإلجراءات المطلوب من اللجنة اتخاذها ما يلي: )أ( التعليق على العمل البي أنجزت  اللجنة   
ــنا ــادية؛  وأعمالها المقبلة؛ )ب( إقرار مشـــروع هيكل التصـــنيس الصـ عي الدولي الموحد لجميع األنشـــطة االقتصـ

 )ج( إقرار تصنيس ويائ  مؤسسات األعمال الستخدامها في اإلحصاءات الدولية.
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 الوثائق   

 ( E/CN.3/2022/26مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير لجنة الخبراء المعنية بالتصنيفات اإلحصائية الدولية ) 
 

 البيانات المفتوحة  )ث(  

ســـــــــــــيكون معروضـــــــــــــا على اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالبيانات المفتوحة. ويعرض التقرير   
أعمال الفريق في إطار تقديم التوجيهات إلى المكاتب اإلحصائية الوطنية بشأن الممارسات المتصلة بالبيانات 

ج اإلحصــاءات الرســمية. وتتعلق التوجيهات الواردة في التقرير بمواضــيع مثل البيانات المفتوحة في ســياق إنتا
التي تكون مفتوحة تلقائيا وأفضــــــل الممارســــــات بشــــــأن ترخيم البيانات؛ والمبادت التوجيهية لقابلية التشــــــغيل 

المفتوحة على البيني للبيانات والنموذج نضـــــج للبيانات المشـــــتركة؛ واســـــتخدام حاالت اســـــتخدام اإلحصـــــاءات  
المســـتوى المحلي. وتوفر و يقة معلومات أســـاســـية إرشـــادات إضـــافية وأفضـــل الممارســـات بشـــأن نموذج مفتوح 
تلقائيا لنشـــــــر اإلحصـــــــاءات. واللجنة مدعوية إلى ال يام بما يلي: )أ( اإلحاطة علما بالتقرير؛ )ب( اســـــــتعراض  

ا لنشــر اإلحصــاءات واعتمادها؛ )ج( اإلحاطة علما اإلرشــادات المقترحة بشــأن كيفية تنفيب نموذج مفتوح تلقائي 
ــات المتعلقة بترخيم البيانات ومواءمتها مع القوانين الوطنية؛ )د( إبداء آرائها  ــل الممارســـــ ــتعراض أفضـــــ باســـــ
بشـأن نموذج النضـج للبيانات المشـتركة والتوجي  المصـاحب؛ )ل( اإلحاطة علما باسـتعراض حاالت اسـتخدام 

ى المســـــتوى المحلي؛ )و( تقديم إرشـــــادات بشـــــأن إدراج المســـــائل المتعلقة بالبيانات  اإلحصـــــاءات المفتوحة عل
ــتعراض واعتماد اقتراح الفريق  ــراف على البيانات؛ )ز( اســ ــات الفريق العامل المعني باإلشــ المفتوحة في مناقشــ

 العامل المعني بالبيانات المفتوحة بأن تختتم أعمال .
 

 الوثائق   

 (E/CN.3/2022/27يحيل بها تقرير الفريق العامل المعني بالبيانات المفتوحة )مبكرة من األمين العام 
 

 تكامل المعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية  )خ(  

ــا على اللجنة تقرير فريق الخبراء المعني بتكامل المعلومات   ــيكون معروضـ ــائية والجغرافية  سـ اإلحصـ
المكـانيـة. ويقـدم فريق الخبراء في تقريره معلومـات عن األنشــــــــــــــطـة التي اضــــــــــــــطلع بهـا مؤخرا لتعزيز تكـامـل  
ــائـية والجغرافـية المكـانـية  بمـا في ذـلك التقـدم الكبير المحرز في إعـداد دلـيل تنفـيب اإلطـار   المعلومـات اإلحصــــــــــــ

انية ووضــع  في صــيغت  النهائية. ويوفر دليل التنفيب لألوســاط  العالمي للمعلومات اإلحصــائية والجغرافية المك
ــادات  ييهمة ومفهومة لتحديد المنهجيات والتقنيات والنهج التي  ــائية على الســـواء إرشـ الجغرافية المكانية واإلحصـ
تتبعها الدول األعضـــــــــاء من أجل تنفيب اإلطار  بما يشـــــــــمل دراســـــــــات حاالت إفرادية تفصـــــــــيلية للتنفيب على 

يــدين الوطني واإلقليمي. واللجنــة مــدعوة إلى اإلعراب عن آرائهــا واعتمــاد دليــل التنفيــب المقــدم كو يقــة الصــــــــــــــع
 معلومات أساسية للتقرير.

 
 الوثائق   

ــائيــة والجغرافيــة   مــبكرة من األمين العــام يحيــل بهــا تقرير فريق الخبراء المعني بتكــامــل المعلومــات اإلحصـــــــــــــ
 (E/CN.3/2022/28المكانية )

 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/26
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/27
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 إحصاءات الحوكمة والسالم واألمن  )ذ(  

تقريره   سـيكون معروضـا على اللجنة تقرير فريق برايا المعني ب حصـاءات الحوكمة. ويقدم الفريق في 
آرائها  اإلعراب عنموجزا لألنشــــطة التي اضــــطلع بها مؤخرا ولتوج  العمل في المســــتقبل. واللجنة مدعوة إلى 

بشـــــــــأن خطة عمل أفرقة العمل التابعة لفريق برايا  بما في ذلك فريق العمل المعني بعدم التمييز والمســـــــــاواة   
كيهل كالهما في عام  . واللجنة  2021وفريق العمل المعني بالمشـــــاركة في الشـــــؤون الســـــياســـــية والعامة  وقد شـــــُ

من أهداف التنمية المستدامة   16االستقصائية بشأن الهدف    مدعوة إلى تقديم توصيات بشأن استخدام الدراسة
ها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومفوضية حقوق   التي أعد 
  اإلنسان كأداة موحدة للدراسات االستقصائية يمكن للبلدان استخدامها ل ياس التقدم المحرز في أغلبية مؤشرات

القائمة على دراســــات اســــتقصــــائية المتعلقة بالمجاالت المواضــــيعية للحوكمة  وإمكانية اللجوء إلى  16الهدف  
 تجار بالبشر.القضاء  والفساد  والتمييز  والعن   واال

 
 الوثائق   

 (E/CN.3/2022/29مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير فريق برايا المعني ب حصاءات الحوكمة )
 

 بنود للعلم  -   4 

 ُتعرض البنود التالية على اللجنة للعلم. وسيخصم وقت محدد للتدخالت في إطار كل بند. 
 

 اإلحصاءات المتعلقة بالشيخوخة والبيانات المصنفة حسب السن  )أ(  

يلد المعني باإلحصـاءات المتعلقة بالشـيخوخة  سـيكون معروضـا على اللجنة  للعلم  تقرير فريق تيتشـف 
ــفيلد منب  ــنفة حســــب الســــن. ويتضــــمن التقرير موجزا للتطورات المتعلقة بعمل فريق مدينة تيتشــ والبيانات المصــ

على عمل الفريق  19-  بما في ذلك األنشــــــــــــــطة والمنشــــــــــــــورات المخط  لها وتأ ير جائحة كوفيد2018عام 
ــمن التقرير أ د بموجبها الجدول الزمني لعمل الفريق  وجدول  الزمني. ويتضـــــــ ــا خريطة طريق منقحة  ُيمد  يضـــــــ

 . واللجنة مدعوية إلى اإلحاطة علما بالتقرير.2025حتى ينتهي في عام 
 

 الوثائق   

ــيخوخة والبيانات   ــاءات المتعلقة بالشـــــ ــفيلد المعني باإلحصـــــ مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير فريق تيتشـــــ
 (E/CN.3/2022/30)المصنفة حسب السن 

 
 إحصاءات اإلعاقة  )ب(  

سـيكون معروضـا على اللجنة  للعلم  التقرير عن إحصـاءات اإلعاقة البي اشـترك في إعداده األمين   
الحالية والمقررة   العام وفريق واشـــــــــنطن المعني ب حصـــــــــاءات اإلعاقة. ويقدم التقرير معلومات عن األنشـــــــــطة

بهدف تعزيز قدرة النظم اإلحصــــــائية الوطنية على إنتاج إحصــــــاءات جيدة عن اإلعاقة للســــــياســــــات والبرامج 
القــائمــة على األدلــة التي تنفــبهــا اللجنــة االقتصــــــــــــــــاديــة ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحر الكــاريبي  واللجنــة 

لجنة االقتصـادية واالجتماعية لغراي آسـيا  ومنظمة العمل  االقتصـادية واالجتماعية اسـيا والمحي  الهادت  وال
ــحة   ــاء  والبنك الدولي  ومنظمة الصـــــــــــ ــكو لاحصـــــــــــ الدولية  ومنظمة األمم المتحدة للطفولة  ومعهد اليونســـــــــــ

 العالمية  وفريق واشنطن المعني ب حصاءات اإلعاقة. واللجنة مدعوية إلى اإلحاطة علما بالتقرير.

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/29
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/30
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 الوثائق   

ترك لألمين العام وفريق واشــــــــــــــنطن المعني ب حصــــــــــــــاءات اإلعاقة عن إحصــــــــــــــاءات اإلعاقة  التقرير المشــــــــــــــ 
(E/CN.3/2022/31) 
 

 إحصاءات الطاقة  )ج(  

ــاءات الطاقة. ويقدم التقرير    ــا على اللجنة  للعلم  تقرير األمين العام عن إحصـــــــ ــيكون معروضـــــــ ســـــــ
مســــــــــــــتكملـة عن زيـادة التعـاون والتنســــــــــــــيق بين الوكـاالت العـاملـة في مجـال إحصــــــــــــــاءات الطـاقـة     معلومـات

من أهداف التنمية المســتدامة وعن تقييم انبعا ات غازات الدفيئة المتصــلة بالطاقة.   7ذلك عن الهدف   في بما
المتعلقة ب حصـــــــــاءات    ويقدم التقرير أيضـــــــــا تفاصـــــــــيل عن األنشـــــــــطة المتعلقة بتنفيب الو ائق المنهجية الدولية

 الطاقة  فضال عن التطورات والتحديات الجديدة. واللجنة مدعوية إلى اإلحاطة علما بالتقرير.
 

 الوثائق   

 (E/CN.3/2022/32تقرير األمين العام عن إحصاءات الطاقة )
 

 اإلحصاءات الصناعية  )د(  

ســــــــــــــيكون معروضــــــــــــــــا على اللجنــة تقرير منظمــة األمم المتحــدة للتنميــة الصــــــــــــــنــاعيــة )اليونيــدو(   
ــناعية. وتصــــــــ  اليونيدو في هبا التقرير األنشــــــــطة التي اضــــــــطلعت بها في مجال   عن ــاءات الصــــــ اإلحصــــــ

طة    وتقدم معلومات عن األنش 2019اإلحصاءات الصناعية  والتي ُنفيهبت منب الدورة الخمسين للجنة في عام 
المضـــــــــــطلع بها في مجال بناء القدرات والتدريب من أجل تنفيب التوصـــــــــــيات الدولية المتعلقة باإلحصـــــــــــاءات  

 الصناعية. وتبيين اليونيدو أيضا دورها بوصفها وكالة راعية لعملية رصد أهداف التنمية المستدامة.

عبة اإلحصـاءات  ولقد ُنقلت بعض األنشـطة المتصـلة باإلحصـاءات الصـناعية التي اضـطلعت بها شـ  
في الماضــــــــي إلى اليونيدو في الســــــــنوات األخيرة. وأتاح هبا النقل لليونيدو أن تضــــــــطلع بالمســــــــؤولية الكاملة  

مجال اإلحصــــاءات الصــــناعية وأســــهم في تبســــي  عملية إبال  األجهزة اإلحصــــائية الوطنية عن البيانات  في
طـة واالبتكـارات التي نفـبتهـا مؤخرا في إنتـاجهـا  إلى اليونيـدو. وتعكس اليونيـدو في تقريرهـا حـالـة نقـل األنشــــــــــــــ 

ونشــــــــرها لاحصــــــــاءات الصــــــــناعية. وتســــــــل  الضــــــــوء أيضــــــــا على الثغرات في البيانات التي ال تزال قائمة  
اإلحصــــــــاءات الصــــــــناعية  وال ســــــــيما في البلدان النامية  وصــــــــعواات الحصــــــــول على بيانات في الوقت   في

وال سـيما فيما يتعلق بأنشـطة المشـاريع الصـناعية الصـغيرة. واللجنة  المناسـب لرصـد أهداف التنمية المسـتدامة   
 مدعوة إلى اإلحاطة علما بالتقرير.

 
 الوثائق   

ــناعية   ــاءات الصــ ــناعية عن اإلحصــ مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير منظمة األمم المتحدة للتنمية الصــ
(E/CN.3/2022/33) 
 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/31
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 سجالت األعمال التجارية  )هـ(  

سيكون معروضا على اللجنة  للعلم  تقرير فريق فيسبادن المعني بسجالت األعمال التجارية. ويقدم   
ــابع والعشــــــــــرين   الفريق في التقرير موجزا للتطورات األخيرة المتعلقة بعمل   كما عرضــــــــــت في اجتماع  الســــــــ

 . واللجنة مدعوية إلى اإلحاطة علما بالتقرير.2021سبتمبر المعقود افتراضيا في أيلول/
 

 الوثائق   

 ( E/CN.3/2022/34مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير فريق فيسبادن المعني بسجالت األعمال التجارية ) 
 

 إحصاءات الخدمات  )و(  

اللجنة  للعلم  تقرير فريق فورار  المعني ب حصــــــاءات الخدمات. ويصـــــ     ســــــيكون معروضــــــا على 
ــابق في عام  ــدور تقريره الســـ ــيع  2019الفريق في تقريره التقدم المحرز منب صـــ   بما في ذلك ما يتعلق بمواضـــ

ــعار  ــرات أســــ ــة مواءمة المنهجية والنطاق بين مؤشــــ ــناعات محددة  ودراســــ مثل تحديث الورقات القطاعية لصــــ
لخدمات ومؤشـرات أسـعار االسـتهالك  ووضـع إطار السـتخدام المؤشـرات الثانية في حسـاب المؤشـرات  منتجي ا

األولى  ونتائج مســـــــــم البيانات البديلة. ونظرا للحقائق والتحديات الراهنة المتصـــــــــلة بالرقمنة والعولمة  وســـــــــع 
لة للمقارنة دوليا لوضـــــــع  الفريق أيضـــــــا بالضـــــــرورة نطاق  في إطار الوالية الحالية ليشـــــــمل وضـــــــع منهجية قاب 

التدابير  ليس فق  بالنســبة لمؤشــرات نواتج قطاعات الخدمات وأســعار المنتجين  بل أيضــا بالنســبة لمؤشــرات  
ــتهدفة   ــلة بالخدمات. ونتاج عمل الفريق ومنجزات  المســـــ ــناعات المتصـــــ أســـــــعار التجارة الدولية للواردات والصـــــ

 ة إلى اإلحاطة علما بالتقرير.متوفرة على موقع  اإللكتروني. واللجنة مدعوي 
 

 الوثائق   

 (E/CN.3/2022/35مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير فريق فورار  المعني ب حصاءات الخدمات )
 

 إحصاءات األسعار  )ز(  

ل المشــــــــــــــترك بين األمـانـات المعني  ســــــــــــــيكون معروضـــــــــــــــا على اللجنـة  للعلم  تقرير الفريق العـامـ  
ب حصـــــــــاءات األســـــــــعار. ويقدم التقرير موجزا اخر التطورات واألنشـــــــــطة في مجال إحصـــــــــاءات األســـــــــعار   

ذلك إصدار دليل الرقم ال ياسي ألسعار االستهالك المحد ث  بعد اعتماده من جانب اللجنة في دورتها  في بما
البلدان فيما يتعلق بجمع بيانات األســــــعار وتجميع المؤشــــــرات   الحادية والخمســــــين  واإلرشــــــادات المقدمة إلى

 . واللجنة مدعوية إلى اإلحاطة علما بالتقرير.19-خالل جائحة كوفيد
 

 الوثائق   

مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير الفريق العامل المشــــــترك بين األمانات المعني ب حصــــــاءات األســــــعار  
(E/CN.3/2022/36) 
 

 تنسيق البرامج اإلحصائية  )ح(  

ــائيي منظومــة األمم المتحــدة   ــا على اللجنــة  للعلم  تقرير لجنــة كبــار إحصـــــــــــــ ســــــــــــــيكون معروضـــــــــــــ
 التنسيق داخل النظام اإلحصائي لألمم المتحدة. عن

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/34
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رير التقدم البي أحرزت  في مجال التنســـــيق داخل منظومة وتصـــــ  لجنة كبار اإلحصـــــائيين في التق 
األمم المتحدة  وال ســــيما أنشــــطتها في ســــبيل تنفيب خريطة الطريق على نطاق المنظومة البتكار بيانات األمم 
المتحدة وإحصــــــاءاتها  التي رحبت بها اللجنة اإلحصــــــائية في دورتها الثانية والخمســــــين بوصــــــفها التزاما قويا 

األمم المتحدة بتعزيز التنسيق وتحديث إحصاءات األمم المتحدة واياناتها التي تتناول أحكام قرار   منظومة من
 .2020/5المجلس االقتصادي واالجتماعي 

من موجزا  وســيكون معروضــا على اللجنة  للعلم  تقرير لجنة تنســيق األنشــطة اإلحصــائية البي يتضــ  
  بما في ذلك االســـــتنتاجات الرئيســـــية لدورتيها الســـــابعة  2021للعمل البي اضـــــطلعت ب  هبه اللجنة في عام 

 .2021والثال ين والثامنة والثال ين  المعقودتين في عام 

 واللجنة مدعوية إلى اإلحاطة علما بالتقريرين. 
 

 الوثائق   

بار إحصائيي منظومة األمم المتحدة عن التنسيق داخل النظام  مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير لجنة ك
 (E/CN.3/2022/37اإلحصائي في األمم المتحدة )

 (E/CN.3/2022/38مبكرة من األمين العام يحيل بها تقرير لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية )
 

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

ســـــــــــيكون معروضـــــــــــا على اللجنة  للعلم  تقرير األمين العام البي يتضـــــــــــمن مقتطفات من القرارات   
معيــة العــامــة أو المجلس االقتصــــــــــــــــادي  والمقررات واالســــــــــــــتنتــاجــات المتفق عليهــا المعتمــدة من جــانــب الج

واالجتماعي أو اللجان الفنية األخرى التي لها صــــلة بعمل اللجنة. ويتضــــمن التقرير أيضــــا وصــــفا لاجراءات  
التي اتخبتها اللجنة وشــعبة اإلحصــاءات حتى اان  واإلجراءات المقترح اتخاذها اســتجابة للمقررات الصــادرة  

وطـة بهـا. وقـد تودي اللجنـة أن تـأخـب تلـك اإلجراءات في اعتبـارهـا في ســــــــــــــيـاق عن الهيئـات األم والواليـات المن 
 المناقشات التي تجريها في إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة. واللجنة مدعوية إلى اإلحاطة علما بالتقرير.

 
 الوثائق   

عي المتعلقة بالســياســات تقرير األمين العام عن متابعة مقررات الجمعية العامة والمجلس االقتصــادي واالجتما
(E/CN.3/2022/39) 
 

 المسائل البرنامجية )شعبة اإلحصاءات(  -   5 

 ستتلقى اللجنة تقريرا شفويا من مدير شعبة اإلحصاءات بشأن األنشطة والخط  واألولويات الراهنة. 
 

 ة الرابعة والخمسين للجنة ومواعيد انعقادها جدول األعمال المؤقت للدور  -   6 

ــروع جدول األعمال المؤقت لدورتها    9وفقا للمادة   ــا على اللجنة مشـ ــيكون معروضـ من النظام الداخلي  سـ
ــا  ــا على اللجنة أيضـ ــيكون معروضـ ــفوعا ببيان بالو ائق المقرر تقديمها في إطار كل بند. وسـ ــين  مشـ الرابعة والخمسـ

(  ســـيكون معروضـــا على اللجنة 51/ 1999  مقترح بمواعيد انعقاد الدورة. ووفقا لطلب المجلس )انظر قرار المجلس 
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. واللجنة مدعوية إلى إقرار مواعيد انعقاد دورتها الرابعة 2026- 2022مشــــــــروع برنامج عمل متعدد الســــــــنوات للفترة 
 .والخمسين وجدول أعمالها المؤقت وو ائقها  وإلى إقرار برنامج العمل المتعدد السنوات 

 
 الوثائق   

العــامــة تتضــــــــــــــمن مشــــــــــــــروع جــدول األعمــال المؤقــت للــدورة الرابعــة والخمســــــــــــــين للجنــة  مــبكرة من األمــانــة  
(E/CN.3/2022/L.2) 

  2026-2022مبكرة من األمانة العامة بشـأن مشـروع برنامج العمل المتعدد السـنوات للجنة اإلحصـائية للفترة 
(E/CN.3/2022/40) 
 

 تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين  -   7 

ــائل   ــين للجنة البي يغطي المسـ ــا على اللجنة التقرير اإلجرائي للدورة الثالثة والخمسـ ــيكون معروضـ سـ
ــا و  ــا على اللجنة أيضــ ــلة بعمل اللجنة. وســــيكون معروضــ ــاريع التنظيمية المتصــ رقة غير رســــمية تتضــــمن مشــ

ر.  المقررات التي قدمها المقري

واللجنة مدعوة إلى أن تعتمد مشـــــروع التقرير عن أعمال دورتها الثالثة والخمســـــين البي ســـــيقدم إلى  
ر بمهمة صقل  ووضع  في الصيغة النهائية.  المجلس  بما في ذلك مشاريع المقررات  وأن تعهد إلى المقريه

 
 الوثائق   

 ع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والخمسينمشرو 

 ورقة غير رسمية تتضمن مشاريع المقررات
 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/L.2
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/40

