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*1467664*  

 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

 5102آذار/مارس  3-6
 من جدول األعمال املؤقت 5البند 

    إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 
 .انتخاب أعضاء املكتب - 0
 .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى - 5
 ختاذ القرار:بنود للمناقشة وا - 3

 5102دور البيانات يف دعم خطة التنمية ملا بعد عام  )أ( 
 وضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقا؛ ‘0’  
 القضايا الناشئة: ثورة البيانات؛ ‘5’  
 البيانات الضخمة؛ ‘3’  
 خطة التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسية؛ ‘4’  
 تعدادات السكان واملساكن؛ )ب( 
 ة؛إحصاءات اجلرمي )ج( 
 إحصاءات الالجئني؛ )د( 
 ألسر املعيشية؛الدراسات االستقصائية ل )هـ( 
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 احلسابات القومية؛ )و( 
 إحصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية؛ )ز( 
 االقتصادية؛ -احملاسبة البيئية  )ح( 
 برنامج املقارنات الدولية؛ )ط( 
 اإلحصاءات الزراعية والريفية؛ )ي( 
 ات املتعلقة باحلوكمة والسالم واألمن؛  اإلحصاء )ك( 
 املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛ )ل( 
 تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. )م( 

 بنود للعلم: - 4
 إحصاءات الصحة؛ )أ( 
 اإلحصاءات اجلنسانية؛ )ب( 
 نية؛التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املد )ج( 
 سجالت األعمال التجارية؛ )د( 
 إحصاءات اخلدمات؛ (ـ)ه 
 اإلحصاءات املالية؛ )و( 
 إحصاءات البيئة؛ )ز( 
 إحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية؛ )ح( 
 اليوم العاملي لإلحصاء؛ )ط( 
 تنسيق الربامج اإلحصائية؛   )ي( 
 إحصاءات التنمية البشرية؛ )ك( 
 فات اإلحصائية الدولية؛التصني )ل( 
   ؛املعايري املفتوحة املشتركة لتبادل البيانات والبيانات الوصفية وتقامسها )م( 
 بناء القدرات اإلحصائية؛   )ن( 
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 مؤشرات التنمية؛ )س( 
 إدماج املعلومات اإلحصائية واملعلومات اجلغرافية املكانية؛ )ع( 
ــس ا    )ف(  ــة واجملل ــة العام ــررات اجلمعي ــة مق ــة   متابع ــاعي املتعلق القتصــادي واالجتم

 بالسياسات؛  
 .املسائل الربناجمية )شعبة اإلحصاءات( - 2
 .جدول األعمال املؤقت ومواعيد انعقاد الدورة السابعة واألربعني للجنة - 6
 تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا السادسة واألربعني. - 7
 

 الشروح  
 انتخاب أعضاء املكتب - 0 

من النظام الداخلي للجـان الفنيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي       02وفقا للمادة  
واملمارسات السابقة، تنتخب اللجنة اإلحصائية مـن بـني ليلـي أعضـائها، ويف مسـتهل اجللسـة       

 األوىل من دورهتا العادية، مكتبا مؤلفا من رئيس وثالثة نواب للرئيس ومقرر.
يتم ذلك عن طريـق انتخـاب أعضـاء    وتستمر والية أعضاء املكتب سنتني إن أمكن. و 

املكتب لفترة سـنة واحـدة، ي يعـاد انتخـاب األعضـاء الـلين يظلـون لـيلني لبلـدانم يف اللجنـة           
خــالل الــدورة التاليــة. ويأنتخــب أعضــاء املكتــب علــى أســاس مبــدأ التوزيــع اجلغــرايف العــادل،   

 حيث يأنتخب يف املكتب عضو عن كل منطقة ليلة يف اللجنة.
 

 قرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرىإ - 5 
اقترحت اللجنة بنود جدول األعمال املؤقت والوثـائق املتعلقـة  ـا يف دورهتـا اخلامسـة       

. 5104/502(، واعتمدها اجمللـس يف مقـرر    5104آذار/مارس  7-4واألربعني )نيويورك، 
ــة أيضــا ب      ــى اللجن ــيريات. ومعــروي عل ــل بعــ. التغ ــة بعدئ ــب اللجن ــر مكت ــامج العمــل  وأق رن

واجلدول الزمين املؤقتان املقترحان للدورة. واللجنة مدعوة إىل إقرار جدول األعمـال وبرنـامج   
 العمل واجلدول الزمين املؤقتني لدورهتا السادسة واألربعني.
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 الوثائق  
 (E/CN.3/2015/1جدول األعمال املؤقت وشروحه )

 (E/CN.3/2015/L.1ملكرة من األمانة العامة عن برنامج العمل واجلدول الزمين املؤقتني )
 

 بنود للمناقشة واختاذ القرار - 3 
 5102دور البيانات يف دعم خطة التنمية ملا بعد عام  )أ( 

 
 وسع نطاقاوضع مقاييس للتقدم أ ‘0’ 

سيعَري على اللجنة تقرير فريق أصدقاء الـرئيس املعـين بوضـع مقـاييس للتقـدم أوسـع        
نطاقــا. ويعــري التقريــر خارطــة طريــق لوضــع وتنفيــل إطــار ملؤشــرات خطــة التنميــة ملــا بعــد      

ولرصدها. ويقدم هلا التقرير وصفا لألنشطة اليت اضطلع  ـا الفريـق منـل الـدورة      5102 عام
ة اإلحصــائية، ولألنشــطة الرئيســية الــيت قامــت  ــا كيانــات أخــرى معنيــة بتنفيــل    املاضــية للجنــ

. وسـتقدم يف وثيقـة معلومـات    5102اإلطار لرصد أهداف وغايات خطة التنمية ملا بعـد عـام   
أساســية معلومــات عــن اجتمــاع ســيعقد  فريــق مــن اخلــرباء بشــ ن هــلا املوضــوع قبيــل انعقــاد  

التقرير أيضا االحتياجات واليغرات املتوقعة فيما يتعلـق بالبيانـات   الدورة املقبلة لّلجنة. ويناقش 
استنادا إىل النتائج االستقصائية األولية الواردة من البلدان. وستقدم النتـائج النهائيـة الكاملـة يف    
وثيقــة ثانيــة باملعلومــات األساســية. ويتنــاول التقريــر أيضــا اإلجــراءات الالزمــة لســد اليغــرات    

انــات باإلضــافة إىل توصــياتر وإطــار زمــين للمضــي قــدما بالعمــل. وعــالوة علــى    املتعلقــة بالبي
ذلك، يقدم التقرير خطة عمـل ويطـرح نقاطـا للمناقشـة. واللجنـة مـدعوة إىل إبـداء آرائهـا يف         

 التقرير. املقترحات الواردة يف
 

 الوثائق  
ييس للتقـدم أوسـع   ملكرة من األمني العام حييل  ا تقرير فريق أصدقاء الـرئيس عـن وضـع مقـا    

 (E/CN.3/2015/2نطاقا )
 

 القضايا الناشئة: ثورة البيانات ‘5’ 
ســيعري علــى اللجنــة تقريــر األمــني العــام عــن ثــورة البيانــات باعتبارهــا مــن القضــايا    

قريــر فريــق اخلــرباء االستشــاري  الناشــئة، ويســلض الضــوء علــى التوصــية الرئيســية الــواردة يف ت  
املستقل املعين بتسخري ثورة البيانات ألغراي التنمية املسـتدامة، وهـو متـاح كوثيقـة معلومـات      
أساسية. وقد أنش  األمني العام هلا الفريـق إلسـداء املشـورة بشـ ن سـبل سـد ثغـرات البيانـات         

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/1
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/L.1
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/2
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ــيم الفــر  اجلديــدة امل    ــدان، ولتقي ــز القــدرات اإلحصــائية للبل رتبطــة باالبتكــار، والتقــدم  وتعزي
الــتقين، وموجــة مقــدمي البيانــات اجلــدد مــن القطــاعني العــام واخلــا ، ولالســتفادة مــن ثــورة  
ــق ويف        ــر الفري ــا يف تقري ــداء آرائه ــدعوة إىل إب ــة م ــة املســتدامة. واللجن ــق التنمي ــات لتحقي البيان

 مقترحات املتابعة اليت تقدمها أمانة الفريق.  
 

 الوثائق  
 (E/CN.3/2015/3ني العام عن القضايا الناشئة )تقرير األم

 
 البيانات الضخمة ‘3’ 

سيعري على اللجنة تقرير الفريـق العامـل العـاملي املعـين باسـتخدام البيانـات الضـخمة         
ــائج املــؤ ر ا    ــر نت ــة. وســيقدم هــلا التقري ــدوا املعــين باســتخدام  ألغــراي اإلحصــاءات الرمسي ل

ــل         ــق العام ــاع األول للفري ــة ويصــو االجتم ــراي اإلحصــاءات الرمسي ــات الضــخمة ألغ البيان
العـــاملي. واللجنـــة مـــدعوة إلبـــداء آرائهـــا يف التقـــدم الـــلي أحـــرز  الفريـــق العامـــل العـــاملي،   

ء ذلك جرد مشاريع استخدام البيانات الضخمة ألغـراي اإلحصـاءات الرمسيـة، ولـإلدال     يف مبا
بتعليقاهتــا علــى خطــض العمــل التعــاوين بــني املؤسســات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة يف جمــال     
اإلحصــاءات الرمسيــة املتعلقــة باالتصــال والــدعوة، والوصــول إىل البيانــات وإقامــة الشــراكات،  
ــاء القــدرات واســتخدام مصــادر يــددة للبيانــات الضــخمة، ميــل بيانــات ا ــاتو احملمــول      وبن

 الستشعار عن بعد، مبا فيها الصور الساتلية.وبيانات ا
 

 الوثائق  
مــلكرة مــن األمــني العــام حييــل  ــا تقريــر الفريــق العامــل املعــين باســتخدام البيانــات الضــخمة    

 (E/CN.3/2015/4ألغراي اإلحصاءات الرمسية )
 

 حصاءات الرمسيةخطة التحول يف جمال اإل ‘4’ 
سيعري على اللجنة تقرير األمني العام عن األعمال التحضـريية للمـؤ ر العـاملي املعـين      

كـانون   06و  02خبطة التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسية اللي سـيعقد يف نيويـورك يـومي    
ــاير  ــائج هــلا     5102الياين/ين ــة أيضــا وثيقــة معلومــات أساســية عــن نت . وســتعري علــى اللجن

 ر. وســيتناول هــلا التقريــر احلاجــة إىل التمــاس توجيهــات اللجنــة بشــ ن الطرائــق العمليــة   املــؤ
للمضي قدما بصورة تعاونية علـى الصـعيد الـدوا لتنفيـل خطـة التحـول يف جمـال اإلحصـاءات         

. واللجنــة 5102الرمسيــة علــى املســتويني القطــري والــدوا دعمــا خلطــة التنميــة ملــا بعــد عــام    

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/3
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/4
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ــداء آرائهــا يف العمــل املنجــز حــء ا ن ويف اإلجــراءات      مــدعوة إىل مناقشــة  ــؤ ر وإب ــائج امل نت
 املقترحة للمتابعة.

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2015/5تقرير األمني العام عن خطة التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسية )
 

 تعدادات السكان واملساكن )ب( 
سيعري على اللجنة تقرير األمني العام عن الربنامج العاملي لتعداد السـكان واملسـاكن    
وعــــن األعمــــال التحضــــريية للربنــــامج العــــاملي لتعــــداد الســــكان واملســــاكن    5101لعــــام 
، مبـا يف ذلـك معلومـات    5101. ويقدم التقرير نظرة عامة عن تنفيل برنـامج عـام   5151 لعام

، والنجاحــات الــيت حققتــها والتحــديات الــيت     5101د عــام عــن مشــاركة البلــدان يف تعــدا   
واجهتـــها، ونظـــرة عامـــة عـــن األنشـــطة الـــيت قامـــت  ـــا شـــعبة اإلحصـــاءات لـــدعم برنـــامج  

. واللجنـة مـدعوة   5151. ويعري التقرير أيضا األنشطة التحضريية لربنـامج عـام   5101 عام
ة مــدعوة علــى وجــه اخلصــو  إىل إىل إبــداء آرائهــا يف املعلومــات الــواردة يف التقريــر. واللجنــ

وإقــرار ،  “3مبــادئ وتوصـيات لتعـدادات الســكان واملسـاكن، التنقـي      ”اسـتعراي مشـروع   
، 5151واملوافقة على مشروع القرار املتعلق بالربنامج العاملي لتعداد السـكان واملسـاكن لعـام    

لتعـداد السـكان   وتقدمي توجيهات بشـ ن أنشـطة شـعبة اإلحصـاءات املقترحـة للربنـامج العـاملي        
 .5151واملساكن لعام 

 
 الوثائق  

وعـن التحضـري    5101تقرير األمني العام عن الربنامج العاملي لتعـداد السـكان واملسـاكن لعـام     
 (E/CN.3/2015/6) 5151للربنامج العاملي لتعداد السكان واملساكن لعام 

 
 اءات اجلرميةإحص )ج( 

سيعري على اللجنـة تقريـر مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، الـلي           
يصو املالم  الرئيسية للتصنيو الدوا للجرمية لألغراي اإلحصائية، وهو أول هيكـل كامـل   
ــات أساســية عــن املوضــوع.        ــة معلوم ــدوا، ووثيق ــى الصــعيد ال ــة عل لتصــنيو اجلــرائم اجلنائي

التصنيو إىل توفري معيار إلنتاج البيانات اإلحصائية ومقارنتها بطريقـة منهجيـة    ويهدف هيكل
فيما بـني تتلـو مؤسسـات العدالـة اجلنائيـة، وكـللك بـني تتلـو مصـادر البيانـات. ويصـو            
أيضا عملية التشاور املتبعة يف وضع التصنيو الـدوا للجرميـة لألغـراي اإلحصـائية، واملبـادئ      

 األنشطة املقررة لدعم تنفيل  وتعهد  تدرجييا.اليت يستند إليها، و
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واللجنة مدعوة إىل املوافقـة علـى التصـنيو الـدوا للجرميـة لألغـراي اإلحصـائية، وإىل تقـدمي         
ــى          ــدرجييا عل ــل  ت ــم تنفي ــة إىل دع ــه وإســداء املشــورة بشــ ن األنشــطة املســتقبلية الرامي التوجي

 الصعيدين الوطين والدوا.
ضــا، للعلـم، التقريـر املشـترك بــني املعهـد الـوطين املكســيكي      وسـيعري علـى اللجنـة أي    

لإلحصــاءات واجلغرافيــا ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة بشــ ن إحصــاءات 
خارطـة طريـق لتحسـني    ”اجلرمية، اللي يستعري بإجياز ما مت االضطالع به من أنشطة لتنفيـل  

. وبعـد  “توافرهـا علـى الصـعيدين الـوطين والـدوا     نوعية اإلحصاءات املتعلقـة باجلرميـة وزيـادة    
ــت            ــيت  قق ــازات ال ــن اإل  ــدد م ــارة إىل ع ــق، ميكــن اإلش ــة الطري ــاد خارط ــن اعتم ــامني م ع

يتعلــق باجملــاالت اليالثــة ذات األولويــة لتحســني إحصــاءات اجلرميــة، وهــي رفــع مســتوى   فيمــا
اإلبـال  الـدوا عـن اجلرميـة. وحيتـل       املعايري املنهجية، وتقدمي الدعم التقين إىل البلدان، و سني

ــال          ــدان يف جم ــتقين إىل البل ــدعم ال ــدمي ال ــراي اإلحصــائية وتق ــة لألغ ــدوا للجرمي التصــنيو ال
الدراسات االستقصائية املتعلقة باإليلاء مكانـة بـارزة بـني هـل  اإل ـازات. كمـا حيـدد التقريـر         

ضطالع  ـا مـن أجـل مواصـلة  سـني      املشترك اخلطوات املقبلة واألنشطة الدولية اليت ينبغي اال
البيانات املتعلقة باجلرمية. ويقترح إجراءات ترمي إىل  سـني نظـم إحصـاءات اجلرميـة والعدالـة      
اجلنائية، كي يتسىن رصد الغايـات املتعلقـة بـاألمن والعدالـة املدرجـة يف االقتـراح احلـاا الـلي         

اف التنميــة املســتدامة رصــدا كافيــا.  قدمــه الفريــق العامــل املفتــوح بــاب العضــوية املعــين ب هــد  
 واللجنة مدعوة إىل أن  يض علما بالتقرير املشترك.

 
 الوثائق  

ملكرة من األمني العام حييل  ـا تقريـر مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة عـن          
 (E/CN.3/2015/7التصنيو الدوا للجرمية لألغراي اإلحصائية )

مــلكرة مــن األمــني العــام حييــل  ــا التقريــر املشــترك للمعهــد الــوطين املكســيكي لإلحصــاءات    
ــة         ــاءات اجلرميـ ــن إحصـ ــة عـ ــدرات واجلرميـ ــين باملخـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــا ومكتـ واجلغرافيـ

(E/CN.3/2015/8) 
 

 إحصاءات الالجئني )د( 
ســيعري علــى اللجنــة التقريــر املشــترك للهيئــة النروجييــة لإلحصــاءات ومكتــب مفــوي   

األمــم املتحــدة الســامي لشــؤون الالجــئني بشــ ن التحــديات الرئيســية يف جمــال  ــع إحصــاءات    
اء الالجئني وإعدادها ونشرها على الصعيدين الوطين والدوا. وهل  هـي املـرة األوىل، منـل إنشـ    

اللجنة، اليت يناَقش فيها هلا املوضوع بصفته بندا مستقال من بنود جدول األعمال. وإذ سامهت 
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احلروب والزناعات املسلحة يف رفع العدد اإل اا لألشخا  املشردين قسرا إىل أعلـى مسـتوى   
ــيت تواجههــا ا       ــة ال ــر التحــديات الراهن ــبني هــلا التقري ــة، ي ــة الياني ــة احلــرب العاملي ــل ناي ــدان من لبل

واملنظمات الدولية واإلقليمية يف  ـع ونشـر إحصـاءات عـن الالجـئني واملشـردين داخليـا. وهـو         
يقدم حملة عامة عن تتلو مصادر البيانات وطرق  عها كمصادر للمعلومات، ويقترح جمموعـة  
ــا علــى الصــعد الوطنيــة           ــرد القســري وجودهت ــوافر إحصــاءات التش ــراءات لتحســني ت ــن اإلج م

 التقرير. والدولية. واللجنة مدعوة إىل إبداء رأيها يف املعلومات املقدمة يف واإلقليمية
 

 الوثائق  
ملكرة مـن األمـني العـام حييـل  ـا تقريـر ا يئـة النروجييـة لإلحصـاءات ومكتـب مفـوي األمـم             
 املتحـــــدة الســـــامي لشـــــؤون الالجـــــئني عـــــن إحصـــــاءات الالجـــــئني واملشـــــردين داخليـــــا  

(E/CN.3/2015/9) 
 

 ألسر املعيشيةالدراسات االستقصائية ل )هـ( 
عــن مســائل يف الدراســات االستقصــائية لألســر املعيشــية ســيعري علــى اللجنــة تقريــر  

. ويقـدم هـلا التقريـر، الـلي أعـد  البنـك       5102أمهيتها احلامسة يف خطة التنمية ملا بعـد عـام   و
عــن مســائل مــن قبيــل تــوافر البيانــات  عامــة مــع العديــد مــن املنظمــات، حملــة  شــاور بالتالــدوا 

ــا      ــن الدراســات االستقصــائية لألســر املعيشــية وجودهت ــع   املســتقاة م وجــدواها واســتدامتها، م
البلدان املنخفضة الـدخل والبلـدان املتوسـطة الـدخل. وتشـمل التوصـيات املقدمـة        التركيز على 

اإلطــالق التجــرييب سســي أكيــر مالءمــة، وتــوفري التمويــل الكــايف، و يف التقريــر إنشــاء إطــار مؤ
أكـرب طموحـا   دونة دولية لقواعد املمارسات يف جمال الدراسات االستقصائية، وتنفيـل بـرامج   مل

ــدرات وإجــراء البحــو  بشــ ن      ــاء الق ــق ببن ــا يتعل . طــرق إجــراء الدراســات االستقصــائية  فيم
ضـرورة أن يتضـمن   ؛ وبشـ ن  ملسـائل الـواردة يف التقريـر   واللجنة مدعوة إىل اإلدالء بآرائها يف ا

يشـية  برنامج مناقشات اللجنة ما أحرز من تقدم يف تصميم الدراسـات االستقصـائية لألسـر املع   
ومدى استصواب إنشاء فريـق تقـين دائـم لتعزيـز تنسـيق ومواءمـة        ؛وتنفيلها و ويلها وتنسيقها

ســر املعيشــية يف تتلــو الوكــاالت والبلــدان     األنشــطة املتعلقــة بالدراســات االستقصــائية لأل   
إىل التصديق على قيـام فريـق إدارة الشـبكة الدوليـة للدراسـات      أيضا األعضاء. واللجنة مدعوة 

اإلطــالق إقــرار و ؛االستقصــائية لألســر املعيشــية بــدور مؤقــت يف إنشــاء الفريــق الــدائم املقتــرح 
ــة     ــل تلــك الشــبكة ملدون  ؛خاصــة بالدراســات االستقصــائية لارســات قواعــد التجــرييب مــن قتب

عن أولويات العمل البحيي الشامل لعدة قطاعـات يف طـرق الدراسـات    تقرير والتوصية بإعداد 
 االستقصائية لتقدميه إىل اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني للعلم.
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 الوثائق  
الستقصـائية لألسـر   ملكرة من األمني العام حييل  ا تقرير البنك الدوا عن  سني الدراسات ا

لوضــع خطــة مشــتركة   توصــيات  : قضــايا و 5102عصــر التنميــة ملــا بعــد عــام     املعيشــية يف 
(E/CN.3/2015/10) 
 

 احلسابات القومية )و( 
ت ســيعري علــى اللجنــة تقريــر الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات املعــين باحلســابا 

القوميــة. ويقــدم التقريــر معلومــات عــن املســائل املنبيقــة عــن تنفيــل نظــام احلســابات القوميــة.     
ويصــو التقريــر، علــى وجــه اخلصــو ، النتــائج الــيت توصــل إليهــا اجتمــاع فريــق اخلــرباء            
االستشاري املعين باحلسابات القومية؛ وجدول أعمال حبو  نظـام احلسـابات القوميـة؛ وآخـر     

الصـيغة النهائيـة للمنشـورات الـيت تـدعم تنفيـل نظـام احلسـابات القوميـة           املستجدات عن وضع
. ويــورد التقريــر كــللك برنــامج عمــل الفريــق العامــل واللجــان اإلقليميــة ونطــاق 5112لعــام 

تنفيل نظام احلسابات القومية ومدى االلتزام باجلدول الزمين احملـدد. واللجنـة مـدعوة إىل إبـداء     
 بش ن عناصر برنامج عمل الفريق العامل.رأيها وتقدمي توجيهاهتا 

 
 الوثائق  

ملكرة من األمني العام حييل  ا تقرير الفريق العامـل املشـترك بـني األمانـات املعـين باحلسـابات       
 (E/CN.3/2015/11القومية )

 
 قتصاديةإحصاءات التجارة الدولية والعوملة اال )ز( 

معروي على اللجنة تقرير فريق أصدقاء الرئيس املعين بقياس التجارة الدوليـة والعوملـة    
االقتصادية. وقد أنش ت اللجنة الفريـَق خـالل دورهتـا الرابعـة واألربعـني وكلفتـه بإعـداد ورقـة         
 مفــاهيم بشــ ن نطــاق إطــار قيــاس التجــارة الدوليــة والعوملــة االقتصــادية وهيكــل هــلا اإلطــار،  
وبتنســيق العمــل يف هــلا الصــدد. ويصــو التقريــر أنشــطة الفريــق ونتــائج املــؤ ر الــدوا املعــين  
بقياس التجارة والعوملة االقتصادية واالجتماع اللي عقد  الفريق يف أعقـاب املـؤ ر. وتتضـم ن    
هل  النتائج التحديات املفاهيمية اليت تعتري مس لة قياس التجارة وغري ذلك مـن اإلحصـاءات   

القتصادية ضمن سالسـل القيمـة العامليـة ومـا يتصـل  ـا مـن مسـائل يميـع البيانـات. ويرسـي            ا
التقرير أيضا األساس املنطقي للنظام اجلديد للحسابات الدولية والعاملية املوس عة ويـبني عناصـر    
 الرئيسية وخيتتم باقتراحات خاصة بربنامج العمل يف هـلا اجملـال وأخـرى تتعلـق بآليـة التنسـيق.      

 واللجنة مدعوة إىل إبداء رأيها يف املقترحات الواردة يف الفقرات األخرية من التقرير.  
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 الوثائق  
ملكرة مـن األمـني العـام حييـل  ـا تقريـر فريـق أصـدقاء الـرئيس املعـين بقيـاس التجـارة الدوليـة              

 (E/CN.3/2015/12والعوملة االقتصادية )
 

 االقتصادية -احملاسبة البيئية  )ح( 
االقتصـادية. ويصـو    -سيعري على اللجنة تقرير جلنة اخلرباء املعنيـة باحملاسـبة البيئيـة     

التقرير التقدم احملرز يف برنامج عمل اللجنة، مع التركيـز بشـكل خـا  علـى األنشـطة املتصـلة       
ــة   ــة ملــا بعــد عــام   االقتصــا -باســتخدام نظــام احملاســبة البيئي ، 5102دية يف ســياق خطــة التنمي

االقتصـادية واختبـار احملاسـبة التجريبيـة للـنظم       -وتنفيل اإلطـار املركـزي لنظـام احملاسـبة البيئيـة      
االقتصـادية ويريبـه. وسـتناقش أيضـا التقـدم احملـرز        -اإليكولوجية التابعة لنظام احملاسبة البيئية 

االقتصــادية يف جمــاالت الزراعــة والغابــات ومصــايد األمســاك.  -يف وضــع نظــام احملاســبة البيئيــة 
 واللجنة مدعوة إىل إبداء آرائها يف التقدم احملرز يف عمل جلنة اخلرباء.  

 
 الوثائق  

ــة       ــة باحملاســبة البيئي ــة اخلــرباء املعني ــر جلن ــل  ــا تقري االقتصــادية  -مــلكرة مــن األمــني العــام حيي
(E/CN.3/2015/13) 
 

 برنامج املقارنات الدولية )ط( 
مـن   5100سيعري على اللجنة تقرير فريق أصدقاء الرئيس املعـين بتقيـيم جولـة عـام      

برنامج املقارنات الدولية، اللي يصو إنشاء الفريق وتشـكيله، ويسـّلض الضـوء علـى األنشـطة      
الســابقة للجنــة. ويصــو التقريــر أيضــا النتــائج األوليــة الــيت  الرئيســية املضــطلع  ــا منــل الــدورة

توص ل إليها فريق أصـدقاء الـرئيس اسـتنادا إىل املعلومـات اجملم عـة والتحليـل الـلي أ جـري حـء          
ا ن، واملنهجية الـيت يسـتخدمها الفريـق للتوصـل إىل اسـتنتاجاته. ويـبني هـلا التقريـر األنشـطة          

لرئيس خالل اجلزء املتبقي مـن عمليـة التقيـيم مـن أجـل إعـداد       اليت سيضطلع  ا فريق أصدقاء ا
. واللجنـة  5106تقرير  النهائي الـلي سـيقد مه إىل اللجنـة يف دورهتـا السـابعة واألربعـني عـام        

مــدعوة إىل إبــداء آرائهــا بشــ ن التقــدم احملــرز يف عمــل فريــق أصــدقاء الــرئيس، والتعليــق علــى   
 واملشــورة بشــ ن االســتمرار يف عمليــة التقيــيم، مبــا يف ذلــكالنتــائج األوليــة، وتقــدمي التعليقــات 

 التقرير النهائي لفريق أصدقاء الرئيس وتوصياته للدورة املقبلة للجنة.
ــات          ــامج املقارن ــدوا عــن برن ــك ال ــر البن ــم، تقري ــة أيضــا، للعل ــى اللجن وســيعري عل

أنشـطة احلوكمـة    . ويصـو 5100الدولية. ويعري التقرير مراحل التنفيل األخرية جلولـة عـام   

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/12
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 5100املضطلع  ا ألغراي اختتام اجلولة، باإلضافة إىل نتائج برنامج املقارنـات الدوليـة لعـام    
وما يتصل بللك من وثائق. ويتضمن التقرير معلومات إضـافية عـن أنشـطة التوعيـة، ويسـتعني      

الــدوا  ويقــدم حملــة عامــة عــن مشــاركة البنــك  5100بنتــائج برنــامج املقارنــات الدوليــة لعــام 
واألنشطة اليت قام  ا يف التقييم اللي أجـرا  فريـق أصـدقاء الـرئيس لربنـامج املقارنـات الدوليـة        

 ، اللي استهلته اللجنة. واللجنة مدعوة إىل أن  يض علما  لا التقرير.5100لعام 
 

 الوثائق  
ولــة برنــامج مــلكرة مــن األمــني العــام حييــل  ــا تقريــر فريــق أصــدقاء الــرئيس املعــين بتقيــيم ج   

 (E/CN.3/2015/14) 5100املقارنات الدولية لعام 
مـــلكرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل  ـــا تقريـــر البنـــك الـــدوا عـــن برنـــامج املقارنـــات الدوليـــة  

(E/CN.3/2015/15) 
 

 اإلحصاءات الزراعية والريفية )ي( 
سيعري على اللجنة تقرير عن اإلحصـاءات الغلائيـة والزراعيـة والريفيـة يغطـي تقريـر        

اللجنة التوجيهية لالستراتيجية العاملية واألنشـطة الرئيسـية الـيت اضـطلعت  ـا اللجنـة مـن أجـل         
يفية؛ والتقرير الـلي يـوجز العمـل    تنفيل االستراتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والر

اللي اضطلع به حء ا ن فريـق اخلـرباء املشـترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحصـاءات الزراعيـة         
والريفية، مبا يف ذلـك برنـامج العمـل املقتـرح املتعلـق بتحسـني أمهيـة وموثوقيـة بيانـات األغليـة           

ــة باالســتهالك      ــن الدراســات االستقصــائية املتعلق ــى مســتوى األســر    املســتمد ة م ــاق عل واإلنف
املعيشية؛ وتقرير منظمة األغلية والزراعة اللي يعري العمـل اجلـاري مـن أجـل وضـع مبـادئ       

 .  5152-5106للفترة  5151توجيهية جديدة لتنفيل برنامج التعداد العاملي للزراعة لعام 
ت إىل اللجنـة  واللجنة مدعوة إىل التعليق على التقدم احملرز وتقدمي املزيد مـن التوجيهـا   

التوجيهية العاملية وفريق اخلرباء ومنظمة األغلية والزراعة عـن بـلل اجلهـود العامليـة بغيـة تعزيـز       
 قدرة النظم الوطنية لإلحصاءات الغلائية والزراعية والريفية.

 
 الوثائق  

ملكرة من األمـني العـام حييـل  ـا تقريـر منظمـة األغليـة والزراعـة عـن التطـورات اجلديـدة يف            
 (E/CN.3/2015/16اإلحصاءات الغلائية والزراعية والريفية )
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 االحصاءات املتعّلقة باحلوكمة والسالم واألمن )ك( 
حصـاءات املتعلقـة باحلوكمـة والسـالم     سيعري على اللجنـة تقريـر كـابو فـريدي عـن اإل      

دي التقريـر مبسـاعدة مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإليـائي. ويقـدم         واألمن. وقد أعـدت كـابو فـري   
. 5111التقريــر حملــة عامــة عــن املبــادرات املتعلقــة بإحصــاءات احلوكمــة املضــطلع  ــا منــل عــام   

يف الوثيقـة اخلتاميـة للفريـق     06ويصو كيو أد ى االهتمـام مبسـ لة احلوكمـة إىل إدراج ا ـدف     
عين ب هداف التنمية املستدامة. ويتضـمن التقريـر اقتراحـا بتشـكيل     العامل املفتوح باب العضوية امل

 يفاهيماملفريق مدينة جديد، هو فريق برايا املعين بإحصاءات احلوكمة، للبحث يف وضع اإلطار 
واملنهجيــة واألدوات الالزمــة إلنتــاج هــل  اإلحصــاءات  ــدف دعــم وضــع توصــيات دوليــة عــن 

االقتـراح الـداعي إىل إنشـاء     لجنـة مـدعوة إىل إبـداء رأيهـا يف    اإلحصاءات املتعلقـة باحلوكمـة. وال  
 املقترحة. الفريق امللكور املعين بإحصاءات احلوكمة ويف اختصاصاته

 
 الوثائق  

حصــاءات املتعّلقــة باحلوكمــة  مــلكرة مــن األمــني العــام حييــل  ــا تقريــر كــابو فــريدي عــن اإل    
 ( E/CN.3/2015/17والسالم واألمن )

 
 املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية )ل( 

ــادئ       ــرئيس املعــين بتنفيــل املب ــهائي لفريــق أصــدقاء ال ــر الن ــة التقري ســيعري علــى اللجن
األساسية لإلحصاءات الرمسية، اللي أنش ته اللجنة يف دورهتا اليانية واألربعـني. ويشـري التقريـر    

اللي اضطلع بـه فريـق أصـدقاء الـرئيس سـابقا، مـن قبيـل إعـداد نسـخة منقحـة مـن             إىل العمل
ديباجة املبادئ األساسية، وإجراء دراسـة استقصـائية بشـ ن التنفيـل، ووضـع املبـادئ التوجيهيـة        
لتعزيــز تنفيــل املبــادئ األساســية. ويعــري التقريــر أيضــا اقتراحــات الفريــق بشــ ن ســبل النظــر    

ــهائي    بشــكل فعــال يف ادعــاءات   ــر الن ــة مــدعوة إىل التعليــق علــى التقري ــال. واللجن عــدم االمتي
 للفريق والتوصيات املقدمة فيه.

 
 الوثائق  

ملكرة من األمني العام حييل  ـا تقريـر فريـق أصـدقاء الـرئيس املعـين بتطبيـق املبـادئ األساسـية          
 (E/CN.3/2015/18لإلحصاءات الرمسية )
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 تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )م( 
سيعري على اللجنة تقرير اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب   
ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب: اإل ــازات     ”املعنــون  ــيت األنشــطة اإلحصــائية يف أمريكــا الالتيني ال

ويتضــمن اجلــزء األول مــن التقريــر فصــال مــوجزا عــن     .“ ققــت مــؤخرا والتحــديات املقبلــة 
ا ليات املؤسسية لألنشطة اإلحصائية يف املنطقـة، مبـا يف ذلـك املـؤ ر اإلحصـائي لألمـريكتني،       

ويسـلض الفصـل اليـاين مـن      وجلنته التنفيلية واألفرقة العاملـة وأنشـطة التنسـيق بـني املؤسسـات.     
زء األول الضوء علـى الـدروس املسـتفادة واإل ـازات الـيت  ققـت مـؤخرا، وال سـيما فيمـا          اجل

مـن برنـامج املقارنـات الدوليـة، والقـدرات املؤسسـية يف ضـوء مدونـة          5100يتعلق جبولة عام 
املمارسات اجليـدة، وآليـة االسـتعراي اجلـاري الـلي يضـطلع بـه اخلـرباء واألقـران، واألنشـطة           

نيــة برصــد األهــداف اإليائيــة لأللفيــة، واألنشــطة الرئيســية املتعلقــة باإلحصــاءات   اإلقليميــة املع
 ، ونشر البيانات اإلحصائية يف املنطقة.5101اجلنسانية، وجولة تعداد عام 

من منظور أمريكـا   5102أما اجلزء الياين من التقرير فيتناول خطة التنمية ملا بعد عام  
والتحديات اإلحصـائية الـيت تواجههـا املنطقـة يف هـلا الصـدد.        الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

ــز اإلحصــاءات األساســية؛ واســتخدام        ــوق تعزي ــيت تع ــق بالتحــديات ال ــ مالت تتعّل ويتضــم ن ت
الســجالت اإلداريــة لألغــراي اإلحصــائية؛ وســبل  قيــق التــآزر يف ســياق العمليــات املرتبطــة   

دول أعمـال يتمـل ي خـل يف االعتبـار هـل       بيورة البيانات والبيانات الضخمة؛ وسبل وضع جـ 
الظواهر وعدم التجانس يف عملية تطوير النظم اإلحصائية الوطنية يف املنطقـة. واللجنـة مـدعوة    

 هلا التقرير. إىل التعليق على
 

 الوثائق  
مــلكرة مــن األمــني العــام حييــل  ــا تقريــر اللجنــة االقتصــادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  

األنشطة اإلحصائية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب: اإل ـازات    ” املعنون: الكارييب
 (E/CN.3/2015/19) “اليت  ققت مؤخرا والتحديات القادمة

 
 بنود للعلم - 4 

ــم. وسيخصــ  وقــت       ــة للعل ــى اللجن ــة عل ــود التالي ــدخالت يف  تعــري البن يــدود للت
 كل بند. إطار
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 إحصاءات الصحة أ( ) 
سيعري على اللجنة تقرير منظمة الصحة العاملية، اللي يبي ن العمـل اجلـاري حاليـا يف     

، 5102جمال اإلحصاءات الصـحية، مـع اإلشـارة بوجـه خـا  إىل خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام           
يف جمال األهداف والغايـات واملؤشـرات   وعملها املعياري. ويصو التقرير املستجدات األخرية 

يف قطاع الصحة، ويصو أنشطة مرتبطة  ا للحـد مـن    5102العامة خلطة التنمية ملا بعد عام 
عبء اإلبال  الواقع على كاهل البلدان. ويسّلض التقرير الضوء أيضا علـى الـدور الـلي ميكـن     

األحــوال املدنيـة، ويقــدم   أن يؤديـه قطـاع الصــحة يف تعزيـز نظـم التســجيل املـدين وإحصـاءات      
معلومات مستكملة عن العمل املضطلع به فيما يتعلق بالتنقي  احلـادي عشـر للتصـنيو الـدوا     

 لألمراي. واللجنة مدعوة إىل أن  يض علما  لا التقرير.
 

 الوثائق  
ــة عــن اإلحصــاءات الصــحية       مــلكرة مــن األمــني العــام حييــل  ــا تقريــر منظمــة الصــحة العاملي

(E/CN.3/2015/20) 
 

 اإلحصاءات اجلنسانية ب( ) 
ــر األمــني العــام عــن اإلحصــاءات اجلنســانية. ويقــد م هــلا       ــة تقري ســيعري علــى اللجن

التقريــر مــوجزا لألنشــطة الــيت اضــطلع  ــا مــؤخرا كــل مــن شــعبة اإلحصــاءات وفريــق اخلــرباء   
االت املعين باإلحصاءات اجلنسانية  ت مظلـة الربنـامج العـاملي لإلحصـاءات     املشترك بني الوك

اجلنسانية، مبـا يف ذلـك تنظـيم املنتـدى العـاملي اخلـامس املعـين باإلحصـاءات اجلنسـانية، وتنفيـل           
مبادرة األدلة والبيانات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، باالشتراك مع شعبة اإلحصـاءات وهيئـة   

حــدة للمســاواة بــني اجلنســني و كــني املــرأة )هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة(. ويتنــاول    األمــم املت
؛ : االجتاهات واإلحصاااات 5102املرأة يف العامل لعام التقرير أيضا األعمال التحضريية لتقرير 

ونتائج اجلهود املبلولة لبناء القدرات من أجل تعزيز برامج اإلحصـاءات اجلنسـانية يف البلـدان؛    
يم االجتماع اليامن لفريق اخلرباء املشـترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحصـاءات اجلنسـانية.       وتنظ

ــاري      ــل اجلـ ــا بالعمـ ــيض علمـ ــدعوة إىل أن  ـ ــة مـ ــانية   واللجنـ ــاءات اجلنسـ ــات اإلحصـ وأولويـ
 املستقبل. يف
 

 الوثائق  
 (E/CN.3/2015/21تقرير األمني العام عن اإلحصاءات اجلنسانية )
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 التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية ج( ) 
سـيعري علــى اللجنــة تقريــر األمــني العــام عــن إحصــاءات التســجيل املــدين واألحــوال   

املدنيــة. وينــاقش التقريــر االعتــراف املتزايــد بقيمــة نظــم التســجيل املــدين وإحصــاءات األحــوال 
، ويقـد م املبـادرات   5102كيزة أساسية تستند إليها خطة التنمية ملـا بعـد عـام    املدنية بصفتها ر

ــدان.       ــنظم يف البل ــز هــل  ال ــة تعزي ــى الصــعيدين اإلقليمــي والعــاملي بغي املضــطلع  ــا مــؤخرا عل
ويتضمن أيضا معلومـات مسـتكملة عـن التقـد م احملـرز يف برنـامج عمـل شـعبة اإلحصـاءات يف          

ءات األحوال املدنية، مبا يف ذلـك إنشـاء الفريـق العـاملي للتسـجيل      جمال التسجيل املدين وإحصا
املبادئ والتوصيات املضـمنة يف   املدين وإحصاءات األحوال املدنية واألنشطة املضطلع  ا لدعم

. واللجنـة  التنقيح الثالث للمبادئ والتوصيات املتعلقة بإنشاا نظام إلحصااات األحاوا  املننياة  
 ما  لا التقرير.مدعوة إىل أن  يض عل

 
 الوثائق  

 (E/CN.3/2015/22تقرير األمني العام عن التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية )
 

 سجالت األعمال التجارية )د( 
الـلي   سيعري على اللجنـة تقريـر فريـق فيسـبادن املعـين بسـجالت األعمـال التجاريـة         

يــوجز املســتجدات واألنشــطة املقــررة للفريــق، مبــا يف ذلــك املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة بشــ ن    
ــا          ــبادن يف فيين ــق فيس ــد  فري ــلي عق ــاع ال ــة اإلحصــائية، واالجتم ــال التجاري ســجالت األعم

 . واللجنة مدعوة إىل أن  يض علما  لا التقرير.  5104 عام
 

 الوثائق  
ل  ــا تقريــر فريــق فيســبادن املعــين بســجالت األعمــال التجاريــة  مــلكرة مــن األمــني العــام حييــ 

(E/CN.3/2015/23) 
 

 إحصاءات اخلدمات )هـ( 
ــوربر  املعــين بإحصــاءات اخلــدمات. ويعــري         ــق ف ــر فري ــة تقري ــى اللجن ســيعري عل

ــن تقــدم منــل تقريــ       ــر مــا أحــرز  الفريــق م ــابق املقــدم إىل اللجنــة اإلحصــائية يف    التقري ر  الس
، مبا يف ذلك أفضل لارساته يف العديد من القطاعـات اجلديـدة ومناقشـته املسـتمرة     5105 عام

للعديد من املسائل املشتركة بني عدة قطاعـات مـن قبيـل لارسـات تكييـو األسـعار ألغـراي        
إطـارا لتطـوير احملتـوى مـن أجـل وضـع       األرقام القياسية للمنتجني. ويشري الفريق إىل أنـه يطبـق   
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قطـاع مـن قطاعـات     22أفضل املمارسات يف  ع إحصاءات النـواتج واألسـعار ملـا يزيـد عـن      
التنقااايح الرابااان للتصاااني  الصاااناحد الااانون املوحااان  ميااان األنشااا ة   اخلـــدمات احملـــددة يف 

قعـه الشـبكي   . وميكـن االطـالع علـى حصـيلة عمـل الفريـق ونوايـه امللموسـة يف مو        االقتصادية
(http://www.voorburggroup.org ويتنــاول التقريــر أيضــا التغــيريات الــيت يتوخاهــا الفريــق يف .)

إطــار تطــوير احملتــوى الــلي يوجــه جهــود  املســتمرة. واللجنــة مــدعوة إىل أن  ــيض علمــا           
 التقرير.    لا
 

 الوثائق  
ــين ب      ــوربر  املعـ ــق فـ ــر فريـ ــا تقريـ ــل  ـ ــام حييـ ــني العـ ــن األمـ ــلكرة مـ ــدمات  مـ ــاءات اخلـ إحصـ

(E/CN.3/2015/24) 
 

 اإلحصاءات املالية )و( 
سيعري على اللجنة تقرير فرقة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة باإلحصـاءات        

ة واألربعــني الــيت املاليــة. ويعــري التقريــر التقــدم الــلي أحرزتــه فرقــة العمــل منــل الــدورة الياليــ
بشـ ن إحصـاءات الـديون اخلارجيـة وإحصـاءات ديـون القطـاع         5105عقدهتا اللجنة يف عـام  

العام )العمل املنهجي وتوافر البيانات وبناء القدرات(. ويتضـمن التقريـر برنـامج العمـل املقبـل      
 لفرقة العمل. واللجنة مدعوة إىل أن  يض علما  لا التقرير.

 
 الوثائق  

مـــن األمـــني العـــام حييـــل  ـــا تقريـــر فرقـــة العمـــل املشـــتركة بـــني الوكـــاالت املعنيـــة    مـــلكرة 
 ( E/CN.3/2015/25باإلحصاءات املالية )

 
 إحصاءات البيئة )ز( 

ســيعري علــى اللجنــة تقريــر األمــني العــام عــن اإلحصــاءات البيئيــة. ويصــو التقريــر     
، وهـي: )أ( االجتمـاع األول   5103لتطورات يف تنفيل إطار تطوير اإلحصـاءات البيئيـة لعـام    ا

؛ 5102وخطـة العمـل لعـام     5104لفريق اخلرباء بش ن اإلحصاءات البيئية، وأنشطته يف عـام  
ــة للمجموعــة األوليــة لإلحصــاءات     و ــة املنهجي )ب( التقــدم احملــرز يف إعــداد املبــادئ التوجيهي

ــة واجمل ــة؛ و  البيئي ــيم    موعــة األساســية لإلحصــاءات البيئي ــة ألداة التقي )ج( وضــع الصــيغة النهائي
ــة؛ و   ــاءات البيئيـ ــلاإل لإلحصـ ــدان؛     الـ ــة يف البلـ ــاءات البيئيـ ــوير اإلحصـ ــار تطـ ــق إطـ  )د( تطبيـ

ــام        و ــة يف ع ــاء القــدرات يف جمــال اإلحصــاءات البيئي ــتقين وبن ــاون ال  5104)هـــ( أنشــطة التع
 مدعوة إىل أن  يض علما  لا التقرير.  . واللجنة 5102وخطض عام 
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 الوثائق  
 (E/CN.3/2015/26تقرير األمني العام عن اإلحصاءات البيئية )

 
 إحصاءات االقتصادات القائمة على املوارد الطبيعية  )ح( 

عين بإحصاءات االقتصادات القائمة علـى  سيعري على اللجنة تقرير فريق أوالنباتار امل 
ويوجز التقرير العمليات اليت اضطلع  ـا فريـق أوالنباتـار منـل تقريـر  األخـري،        املوارد الطبيعية.

مبا يف ذلك االجتماعان اليـاين واليالـث اللـلان عقـدمها الفريـق ويعـري معلومـات عـن برنـامج          
 ير.  عمله. واللجنة مدعوة إىل أن  يض علما  لا التقر

 
 الوثائق  

ملكرة من األمني العام حييل  ا تقرير فريـق أوالنباتـار املعـين بإحصـاءات االقتصـادات القائمـة       
 ( E/CN.3/2015/27على املوارد الطبيعية )

 
 اليوم العاملي لإلحصاء )ط( 

ــني ا     ــر األم ــة تقري ــى اللجن ــال     ســيعري عل ــدم احملــرز يف األعم ــلي يصــو التق ــام ال لع
يف اجملـاالت التاليـة: اختـاذ قـرار للجمعيـة       5102التحضريية لتنظيم اليوم العاملي لإلحصاء عـام  

 العامة بش ن اليوم العاملي لإلحصاء؛ وقيام مكتب اللجنة بوضـع الصـيغة النهائيـة لشـعار اليـوم؛     
صـميم رمـز لليـوم وإقامـة يفـل مناسـب لفعالياتـه.        وقيام أمانة اللجنة، بالتشاور مع املكتب، بت

وقررت اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني االحتفال مبناسبة اليوم العـاملي اليـاين لإلحصـاء يف    
 . واللجنة مدعوة إىل أن  يض علما  لا التقرير.  5102تشرين األول/أكتوبر  51
 

 الوثائق  
 ( E/CN.3/2015/28إلحصاء )تقرير األمني العام عن اليوم العاملي ل

 
 تنسيق الربامج اإلحصائية )ي( 

سيعري علـى اللجنـة تقريـر يـوجز أعمـال جلنـة تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية يف السـنة            
لياليـة والعشـرين،   املاضية، مبا يف ذلك االستنتاجات الرئيسية اليت مت التوصل إليها يف الـدورتني ا 

، والرابعـــة والعشـــرين، املعقـــودة يف رومـــا    5104آذار/مـــارس  3املعقـــودة يف نيويـــورك يف  
. وتشمل املواضيع الرئيسـية الـيت يتناو ـا التقريـر مـا يلـي:       5104أيلول/سبتمرب  05و  00 يف

ــد       ــا بعـ ــة ملـ ــة التنميـ ــياق خطـ ــتدامة يف سـ ــة املسـ ــاس التنميـ ــهامها يف قيـ ــة وإسـ ــاركة اللجنـ مشـ
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؛ وعملــها احلــاا يف تعزيــز تنفيــل املبــادئ الــيت تــنظم األنشــطة اإلحصــائية الدوليــة  5102 امعــ
 ودورها يف إدارة اجلوانب التنظيمية لتنفيل مبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والوصفية.  

وسيكون معروضا أيضا على اللجنة وثيقة معلومات أساسية تتضـمن النتـائج الرئيسـية     
ة أجراهـا أحـد األعضـاء بشـ ن زرع املبـادئ الـيت تـنظم األنشـطة اإلحصـائية          لدراسة استقصائي

الدولية. وقد تود اللجنة، يف سـياق مناقشـاهتا يف إطـار بنـود جـدول األعمـال ذات الصـلة، أن        
 ت خل يف اعتبارها، ا راء اليت أبدهتا اللجنة. واللجنة مدعوة إىل أن  يض علما  لا التقرير.

ى اللجنــة أيضــا التقريــر األول الجتمــاع كبــار اإلحصــائيني يف  وســيكون معروضــا علــ 
منظومة األمم املتحدة. ويوجز التقرير أعمال االجتمـاع املعقـود يف العـام املاضـي، مبـا يف ذلـك       

 آذار/ 6االستنتاجات الرئيسية للدورتني الرمسيتني األوىل واليانيـة اللـتني عقـدتا يف نيويـورك يف     
، علـــى التـــواا. وتشـــمل املواضـــيع 5104أيلول/ســـبتمرب  01، ويف رومـــا يف 5104مـــارس 

الرئيسية اليت تناو ا التقرير ما يلي: تشكيل فريق كبار اإلحصـائيني بصـفة رمسيـة، مبـا يف ذلـك      
ــد         ــا بعـ ــة ملـ ــة التنميـ ــياق خطـ ــتدامة يف سـ ــة املسـ ــاس التنميـ ــامهته يف قيـ ــه؛ ومسـ ــاليب عملـ أسـ

ادئ الــيت تــنظم األنشــطة اإلحصــائية الدوليــة، ، وعملــه احلــاا يف تعزيــز تنفيــل املبــ5102 عــام
يقوم به من عمل من أجل وضع إطار مشترك لضـمان اجلـودة يف منظومـة األمـم املتحـدة.       وما

 واللجنة مدعوة إىل أن  يض علما  لا التقرير.  
 

 الوثائق  
 (E/CN.3/2015/29تقرير األمني العام عن أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية )

 (E/CN.3/2015/30تقرير األمني العام عن تنسيق الربامج اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة )
 

 إحصاءات التنمية البشرية  )ك( 
املتحـدة اإليـائي بشـ ن إحصـاءات التنميـة      سيعري علـى اللجنـة تقريـر برنـامج األمـم       

البشرية، مبا يف ذلـك احملتـوى املتعلـق باإلحصـاءات يف الطبعـات ذات الصـلة مـن تقريـر التنميـة          
إىل  5105البشرية وما يتصل بللك مـن األنشـطة اإلحصـائية املضـطلع  ـا يف الفتـرة مـن عـام         

 ر.  . واللجنة مدعوة إىل أن  يض علما  لا التقري5104عام 
 

 الوثائق  
ملكرة من األمني العام حييل  ـا تقريـر برنـامج األمـم املتحـدة اإليـائي عـن إحصـاءات التنميـة          

 ( E/CN.3/2015/31البشرية )
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 التصنيفات اإلحصائية الدولية  )ل( 
ين بالتصنيفات اإلحصـائية الدوليـة. ويقـدم    سيعري على اللجنة تقرير فريق اخلرباء املع 

التقرير معلومات مستكملة عن األعمال املتصلة بوضـع وتنفيـل التصـنيفات اإلحصـائية الدوليـة      
يف تتلــو اجملــاالت. ويعــري التقريــر أيضــا العمــل الــلي قــام بــه فريــق اخلــرباء يف تنســيق            

  يض علما  لا التقرير.  التصنيفات وأسرة التصنيفات الدولية. واللجنة مدعوة إىل أن 
 

 الوثائق  
مــلكرة مــن األمــني العــام حييــل  ــا تقريــر فريــق اخلــرباء املعــين بالتصــنيفات اإلحصــائية الدوليــة  

(E/CN.3/2015/32 ) 
 

 فية وتقامسها املعايري املفتوحة املشتركة لتبادل البيانات والبيانات الوص )م( 
ســـيعري علـــى اللجنـــة التقريـــر املرحلـــي للجهـــات الراعيـــة ملبـــادرة تبـــادل البيانـــات    

اإلحصائية والبيانات الوصفية عـن هـل  املبـادرة، وهـو يلخـ  التطـورات الـيت جـدت مـؤخرا          
 واألنشطة املقررة للمبادرة. ويأطلب إىل اللجنة أن  يض علمًا  لا التقرير.  

 
 الوثائق  

ن األمــني العــام حييــل  ــا التقريــر املرحلــي للجهــات الراعيــة ملبــادرة تبــادل البيانــات    مــلكرة مــ
 ( E/CN.3/2015/33اإلحصائية والبيانات الوصفية )

 
 بناء القدرات اإلحصائية  )ن( 

رات اإلحصائية اللي يبني النـهج  سيعري على اللجنة تقرير األمني العام عن بناء القد 
احلاا لشعبة اإلحصاءات، ويسـلض الضـوء علـى املنجـزات الرئيسـية الـيت  ققـت مـن برناجمهـا          
لبناء القدرات على مـدى السـنتني املاضـيتني حسـب اجملـال اإلحصـائي، مبـا يف ذلـك مؤشـرات          

ــادة تطــ      ــاقش خطــض الشــعبة يف املســتقبل لزي ــة، وين ــة لأللفي وير اســتراتيجيتها األهــداف اإليائي
ونجها يف جمال بناء القدرات بطريقـة تـدعم البلـدان يف جهودهـا الوطنيـة الراميـة إىل التصـدي        

 .  5102للتحدي اللي  يله اخلطة اإليائية ملا بعد عام 
ــدوا والشــراكة يف جمــال        ــر مشــترك بــني البنــك ال ــة أيضــا تقري وســيعري علــى اللجن

احلادي والعشرين عن املبـادرات املتخـلة مـؤخرا السـترعاء      اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن
االنتبــا  إىل أمهيــة تعزيــز القــدرات اإلحصــائية، وال ســيما يف ســياق دعــم خطــة التنميــة ملــا بعــد 

ــام ــان     5102 عـ ــل بوسـ ــة عمـ ــل خطـ ــرز يف تنفيـ ــدم احملـ ــى التقـ ــوء علـ ــر الضـ ــلض التقريـ . ويسـ
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ثر علـى الـنظم اإلحصـائية الوطنيـة ميـل      لإلحصاءات، ويتناول مواضيع ناشئة من املرج  أن تـؤ 
 ثورة البيانات. واللجنة مدعوة إىل أن  يض علما  لا التقرير.  

 
 الوثائق  

 ( E/CN.3/2015/34تقرير األمني العام عن بناء القدرات اإلحصائية )
رير الشراكة يف جمال اإلحصاءات من أجل التنمية يف القـرن  ملكرة من األمني العام حييل  ا تق

 ( E/CN.3/2015/35احلادي والعشرين عن بناء القدرات اإلحصائية )
 

 مؤشرات التنمية  )س( 
اإليائيـة   سيعري على اللجنة تقرير األمني العام عن مؤشرات التنمية لرصـد األهـداف   

لأللفية. ويصو التقرير أعمال فريق اخلرباء املشترك بني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات األهـداف     
اإليائية لأللفية وشعبة اإلحصاءات يف اجملاالت التالية:  سـني املنهجيـة املتبعـة يف رصـد التقـدم      

ت اإلحصـائية للرصـد   وتعزيـز أنشـطة بنـاء القـدرا     احملرز حنو  قيـق األهـداف اإليائيـة لأللفيـة؛    
على الصعيد الوطين؛ والتحضري للمرحلة النهائية من عملية رصد وتقيـيم التقـدم احملـرز صـوب     
 قيق األهداف اإليائية لأللفية. ويوجز التقرير أيضا عملية إعداد التقارير السـنوية عـن التقـدم    

انــات الضــرورية لوضــع احملــرز حنــو  قيــق األهــداف اإليائيــة، ويعــري تقييمــا ملــدى تــوافر البي 
 املؤشرات. واللجنة مدعوة إىل أن  يض علما  لا التقرير.  

 
 الوثائق  

 ( E/CN.3/2015/36تقرير األمني العام عن مؤشرات التنمية لرصد األهداف اإليائية لأللفية )
 

 واملعلومات اجلغرافية املكانية  إدماج املعلومات اإلحصائية )ع( 
ســـيعري علـــى اللجنـــة تقريـــر فريـــق اخلـــرباء املعـــين بإدمـــاج املعلومـــات اإلحصـــائية     

واملعلومات اجلغرافية املكانية عما قام به من أنشطة مؤخرًا منل الدورة السابقة للجنـة. ويـوجز   
ــة بشــ       ــة العمــل الدولي ــا حلق ــيت توصــلت إليه ــائج الرئيســية ال ــر النت ــات  التقري ــاج املعلوم ن إدم

ــن      ــرة مـ ــيجني، يف الفتـ ــدت يف بـ ــيت عقـ ــة، الـ ــة املكانيـ ــات اجلغرافيـ ــائية واملعلومـ  إىل 2اإلحصـ
ــاملي املعـــين بإدمـــاج املعلومـــات   5104حزيران/يونيـــه  05 ــية للمنتـــدى العـ ــائج الرئيسـ ، والنتـ

، 5104آب/أغسـطس   2 و 4اإلحصائية واجلغرافية املكانية، اللي عقـد يف نيويـورك، يـومي    
بــالتزامن مــع الــدورة الرابعــة للجنــة اخلــرباء املعنيــة بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة العامليــة. 
ويعـــري التقريـــر أيضـــا معلومـــات عـــن االجتمـــاع االستشـــاري لفريـــق اخلـــرباء فيمـــا يتعلـــق   

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/34
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/35
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/36


E/CN.3/2015/1/Rev.1 
 

 

14-67664 21/22 

 

باستعراي برنامج عمله، ووضع اخلطـض لتحقيـق التقـدم يف املسـتقبل. واللجنـة مـدعوة إىل أن       
 لما  لا التقرير.   يض ع

 
 الوثائق  

مــلكرة مــن األمــني العــام حييــل  ــا تقريــر فريــق اخلــرباء املعــين بإدمــاج املعلومــات اإلحصــائية     
 ( E/CN.3/2015/37واملعلومات اجلغرافية املكانية )

 
 س االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياساتمتابعة مقررات اجلمعية العامة واجملل )ف( 

ــرارات          ــن الق ــات م ــام تتضــمن مقتطف ــني الع ــن األم ــلكرة م ــة م ــى اللجن ســتأعري عل
ــس االقتصــادي          ــة واجملل ــة العام ــن اجلمعي ــا الصــادرة ع ــق عليه ــتنتاجات املتف ــررات واالس واملق

ويتضــمن التقريــر واالجتمــاعي وســائر اللجــان الفنيــة الــيت  ــا صــلة بعمــل اللجنــة اإلحصــائية.  
وصــفا لإلجــراءات الــيت اختــلهتا اللجنــة اإلحصــائية وشــعبة اإلحصــاءات حــء ا ن وتلــك الــيت  
يأقترح اختاذها استجابة للمقررات والواليـات الصـادرة عـن ا يئـات األم. وقـد تـود اللجنـة أن        
ــياق مناقشـــاهتا يف إطـــار بنـــود جـــدول األعمـــال     ت خـــل تلـــك اإلجـــراءات يف اعتبارهـــا يف سـ

 الصلة باملوضوع. واللجنة مدعوة إىل أن  يض علما  لا التقرير.   اتذ
 

 الوثائق  
ملكرة من األمني العام عن مقررات اجلمعية العامـة واجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي املتعلقـة      

 ( E/CN.3/2015/38بالسياسات واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية )
 

 املسائل الربناجمية )شعبة اإلحصاءات( - 2 
سـتتلقى اللجنــة تقريـرا شــفويا مــن مـدير شــعبة اإلحصــاءات بشـ ن األنشــطة واخلطــض      

 واألولويات الراهنة.
 

 جدول األعمال املؤقت ومواعيد انعقاد الدورة السابعة واألربعني للجنة - 6 
سـيعري علـى اللجنـة مشـروع جـدول األعمـال        من النظـام الـداخلي،   2عمال باملادة  

املؤقت لدورهتا السـابعة واألربعـني، مشـفوعا ببيـان للوثـائق املقـرر تقـدميها يف إطـار كـل بنـد.           
وسيعري على اللجنة أيضا مقتـرح ملواعيـد انعقـاد الـدورة. ووفقـا لطلـب اجمللـس )انظـر قـرار          

تعــدد الســنوات للفتــرة  (، ســيعري علــى اللجنــة مشــروع برنــامج عمــل م 0222/20اجمللــس 
. واللجنة مدعو ة إىل إقـرار موعـد انعقـاد الـدورة السـابعة واألربعـني وجـدول        5102-5102

 أعما ا املؤقت ووثائقها، وكللك برنامج العمل املتعدد السنوات.  
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 الوثائق  
ملكرة من األمانة العامة تتضمن مشروع جدول األعمـال املؤقـت للـدورة السـابعة واألربعـني      

 (  E/CN.3/2015/L.2ة )للجن
ملكرة من األمانة العامة عن مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات للجنـة اإلحصـائية للفتـرة    

5102-5102 (E/CN.3/2015/39 ) 
 

 للجنة عن أعمال دورهتا السادسة واألربعني تقرير ا - 7 
سيعري على اللجنة التقرير اإلجرائي للدورة السادسة واألربعـني للجنـة الـلي يغطـي      

املسائل التنظيمية املتعلقة بعمل اللجنة. وستأعري علـى اللجنـة أيضـا ورقـة غـري رمسيـة تتضـمن        
 مشاريع املقررات املقدمة من املقرر.  

اعتمـاد مشـروع التقريـر عـن أعمـال دورهتـا السادسـة واألربعـني،          واللجنة مدعوة إىل 
وأن تعهد إىل املقرر مبهمة تبسـيطه   اللي سيتضمن مشاريع املقررات واللي سيقدم إىل اجمللس

 ووضع صيغته النهائية.  
 

 الوثائق  
 مشروع تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا السادسة واألربعني  

 ع املقرراتورقة غري رمسية مشفوعة مبشاري
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