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 بنود للعلم: تنسيق البرامج اإلحصائية 

   
 تقرير لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية   

  
 العاممذكرة من األمين    

 
والممارســــــاب ال ــــــاألقين  ت ــــــر  األم    2021/224وفقًا لمقرر المجلس االقتصــــــاجت واال تما    

العام ألأن يح ل إلى اللجني اإلحصـــــاقري  قرنر لجني  ن ـــــ إل األئ ـــــني اإلحصـــــاقري ضلجني التن ـــــ إل   ونعر  
ــتنتا اب 2021التقرنر لمحي  امي    األ مال الت  أئجز ها لجني التن ـــــــــ إل   ل  ام  ن ونقدم مو زا ل ســـــــ

 إل ف  جور  ها ال ـــــاألعي وال  ا   وال امني وال  ا    ون قترت أن  أ   الرقر ـــــري الت   لصـــــن إل ها لجني التن ـــــ 
َ  لجني التن ـ إل ف  المناق ـاب الت  سـتجرنها ف  إبار  نوج  دول األ مال   اللجني اإلحصـاقري ف  اال تاار آرا

 ذاب الصلين وه  مد وة إلى اإلحابي  لما  ه ا التقرنر 
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 السياق التاريخي  -   أوال  

 ن ــ إل األئ ــني اإلحصــاقري ه  ه ري م ــترلي     الولاالب  عمل  لى  عزنز التن ــ إل والتعاون  لجني   - 1
فرمـا     الررام  اإلحصــــــــــــــاقـري ف  المنلمـاب اإلقلرمـري واـلدولـري والمنلمـاب الت   تجـاو  حـدوج الوالـيي الوبنـري  

لاار اإلحصـــــــاق     شـــــــأصـــــــا هم أ ضـــــــاَ أيضـــــــا ف  لجني  29م    نهم    ن   1ض  ضـــــــوا  45و ضـــــــم اللجني حالرا 
 ضـــــوا م  لجني التن ـــــ إل جورة واحدة  لى األقل م  الدور       41حضـــــر ئحو  قد منلومي األمم المتحدة  و  ف  
    2ض ن وقد  قدب للتا الدور    افتراضًرا  وا تصاصاب لجني التن  إل متاحي  لى اإلئترئن 2021 ام  ف  

و موًما ما  عقد جور    رسـم ت   ف  ال ـني   نالعملو عمل لجني التن ـ إل م    ل شـا ي م  أفرقي   - 2
ن قرل ائعقاج الدورة ال ائري والأم ــ   2021شــااف/فررا ر   26فقد  قدب جور ها ال ــاألعي وال  ا      ألعد ف  

  2021  رن  ال ائ /ئوفمرر   8و  5للجني اإلحصاقرين لما  قدب جور ها ال امني وال  ا      ألعد  وم   

إلى الرقر ـــ   الم ـــارل   الحال   ن أئج   م  ضم ت  األمم المتحدة المعن  ألالمأدراب    وباإلضـــافي - 3
والجرنمي  وهاي ـــان فو ضالرنل الدول  ن قدم الد م  لعمل لجني التن ـــ إل ا اي ئواي للرقرس هما مارنائا لو زن ا  

ي ألفرنقرا ن وســـــــتري م   ل  ضالم ت  اإلحصـــــــاق  ل  حاج األوروب  ن وأولر ر   ـــــــ ناائرا ضاللجني االقتصـــــــاجي 
ــاألقان وحالًرا منلمي الصـــــــــــحي العالمري  ــاألًقا مل مر األمم المتحدة للتجارة والتنمري ســـــــــ   و عمل شـــــــــــ اي   3ض ضســـــــــ

ــاجيي واال تمالري ف  األمائي العامي ألمنزلي أمائي لجني التن ـــــ إل   ــاَاب التاألعي إلجارة ال ـــــلون االقتصـــ اإلحصـــ
    4ض ني التن  إل ف  موقع ال  اي  لى اإلئترئنو تعّهد أيضا الص حاب ال ا ري للج

  
 2021أعمال اللجنة في عام  -  ثانيا  

 (19-جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد -  ألف 

أمام الررام  اإلحصــاقري الدولري أحد المواضــرع الرقر ــري الت   19-ظلن التحدياب الت  أاارها لوف د - 4
قحين واصلن األوساف اإلحصاقري الدولري العمل مًعان ألال راكي  نوال ه ه الجاف   2021شالن اللجني ف   ام 

مع الم ا   والنلم اإلحصــاقري الوبنري ف   مرع أئحاَ العالم لا الي  وافر أ وج الررائاب واإلحصــاَاب لد م 
صـــــنع القرار أاناَ األ مي وبعدها  وواصـــــل األ ضـــــاَ العمل معا ف  مجال   رقر ـــــ    هماا  ق رم أار  اقحي  

ــاقـري الوبنـري م  أ ـل  ا ري اـلد م التقن  مع االحتـرا ـاب الجـدـ دة   19-ـ دكوف  لى  مـل الم ـاـ   اإلحصــــــــــــ
و ن ـ إل مأتل  الجهوج  لى ئحو أفضـل  ألما ف  ذلل  ناَ ال قي وا اجة  ناقها  و قديم إحصـاَاب جولري يم    

 ي الت    ررن ف ها الجاقحي أن  رّ   ف  الوقن الحقرق   قرناا التا راب اال تمالري واالقتصاجيي ال رنع

 
 العالم: منظور إحصائي“   19- منشور لجنة التنسيق بعنوان ”كيف تغير جائحة كوفيد  -   1 

ــاَ ف  لجنــي التن ــــــــــــــ إل ألجمع مجمو ــي لر رة  - 5  قوم األمم المتحــدة ور رهــا م  المنلمــاب األ ضـــــــــــــ
الرـراـئاب واإلحصــــــــــــــاَاب المحـاـ دة واـ احتهـا مجـاـئًا  روت  عزنز التأنرو الـقاقم  لى الحـقاقإل  وبهـ ه الروت  م 

 __________ 

  https://unstats.un.org/unsd/ccsa/members.cshtml :ائلر  1ض 

  https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/TORfinal.pdf ائلرا  2ض 

  https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/Table-Chairs.pdf :ائلر  3ض 

  /https://unstats.un.org/unsd/ccsa :ائلر  4ض 

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/members.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/TOR%20final.pdf
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/Table-Chairs.pdf
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/
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ــورا  د دا ألعنوان فكري  ا ر  اقحي لوف د ــ إل من ــــ ــدًيا للجاقحين أ دب لجني التن ــــ العالما منلور  19-و صــــ
  ونم    2021آذار/مارس   لما ئ  ــــــــــــر مجلد اال  ف     5ض 2020إحصــــــــــــاق من ئ  ــــــــــــر من  مجلدان ف   ام  

     6ض االب ع  لى  مرع المجلداب ف  الموقع ال ا   للجني التن  إل وف  المواقع ال ا ري للمنلماب األ ضاَ
منلمـي جولـري حتى ا ن ف  هـ ا المن ــــــــــــــور اـل ت يـقدم لمحـي    ألع  أحـد    39وـقد ســــــــــــــاهم مـا مجمو ـ  

 لى العــالم  وئلرا ل هتمــام الار ر الــ ت   19-وف ــدالمعلومــاب المتــاحــي    الارترــي الت   لار  هــا  ــاقحــي ل
ــتقلي  تر مي مجلداب   ــترلي     جول راألني الدول الم ـــــــ ــاقري الم ـــــــ ــتأدمونن قامن اللجني اإلحصـــــــ أ داه الم ـــــــ

    7ض المن ور ال  اي للها إلى اللاي الروسري

رؤســــــــــاَ التن        ممتا ةن و حد ًدا م  م ت  األم   العام ومجلس ال ألائناا ابوحل  المن ــــــــــور  - 6
وأ رب لجني التن ـ إل أيضـا  ق رما أوسـع ئناقا ل اقدة المن ـور       8ض منلومي األمم المتحدة المعن  ألالتن ـ إل ف 

ــل اال تما  ن  ــاقل التواصــ ــر المجلد األول لان األك ر ئجاحا  وقد أارتن وســ ــ     أن ئ ــ ــتأدام ن ل ــ واســ
وســــــــــــــع  ر ر أـئ  ئلًرا ألن االفتقـار إلى الرـراـئاب و ـدم جمهور أإـ احـت  لو ـاصــــــــــــــي  ونترن أئهـا أجاة  رمـي ف  

اال  ـــــــــاا ف  القراســـــــــاب الت  يجرت  تاعها  لى ئناا المنلماب لان يم ل  حدًيا لدر  ق رم ئناا ائت ـــــــــار 
ــوراب  ــي ألالمن ــ ــاب الأاصــ ــً ا لجمع القراســ ــع  ني أك ر  ماســ ــ إل وضــ ــاألقين قررب لجني التن ــ ــوراب ال ــ المن ــ

 الم ترلي ف  الم تقرل 

 لتوا إل المرحلي التالري م  الجاقحي  2022وست صدر اللجني مجلدا راألعا ف   ام  - 7
 

 تقييم االحتياجات القطرية والدراسات االستقصائية ذات الصلة  -   2 

ــاقري المتعلقي  تق رم االحترا اب   - 8 ــتقصــــ  لقن لجني التن ــــــ إل إحاباب منتلمي أل ــــــأن الدراســــــاب االســــ
ــاَاب ألالتعاون مع اللجان اإلقلرمري  وقد أ رنن الجوالب  العالمري الت  أ راها الرنل   ــ اي اإلحصــــــــ الدول  وشــــــــ

وأيار/ما و    2020األربع األولى م  الدراســــي االســــتقصــــاقري ف  أيار/ما و و مو / ولر  و  ــــرن  األول/أكتوبر  
  ن وشــــــــملن مأتل  المجاالب المواضــــــــر ري  وأ رحن النتاق  المجمعي لال  ولي  لى الموقع ال ــــــــا 2021

لل ــ اي والرنل الدول   لما  تات  رائاب مصــن ي م  الدراســي االســتقصــاقري أل ضــاَ لجني التن ــ إلن  ناَ  لى 
بلرهمن وذـلل رهـنا ألموافـقي فراجر الرـلدان  لى  ـااجل الرـراـئاب  وأ حرنـن لجـني التن ــــــــــــــ إل  لمـًا أـلالنـتاق  األولـري 

ن الت   قد ها ال ــــــــــــ اي والرنل الدول  2021للجولي األ  رة الت   رب ف  آي/أر ــــــــــــنس وأ لول/ســــــــــــرتمرر 
وال ــراكي ف  مجال اإلحصــاَ م  أ ل التنمري ف  القرن الحاجت والع ــرن ن مع الترل ز  لى  ن     ني  مل 

   24-22راب ن ال قE/CN.3/2022/4ك    اون العالمري لررائاب التنمري الم تدامي ضائلر أيضا 

ن أ رر  ضـو ف  لجني التن ـ إل جراسـي اسـتقصـاقري  2020وف  أ لول/سـرتمرر و  ـرن  األول/أكتوبر   - 9
أ دب مع الرنل الدول  وشــــ اي اإلحصــــاَابن أل ــــأن الارتري الت   ضــــررب  ها المنلماب الدولري  ن  9ض قصــــ رة

 __________ 

  2020أ لول/سرتمرر  1ن وصدر ال ائ  ف  2020أيار/ما و  13د األول ف  صدر المجل  5ض 

  /https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs :ائلر  6ض 

اإلحصاقري الم ترلي     جول راألني الدول الم تقلين  لى التر ماب الروسري متاحي أيضا  لى الموقع ال ا   للجني  ن  إل األئ ني   7ض 
  /https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs :الراألو التال 

-https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-05-14/note-correspondents-the  8ض 

virtual-meeting-of-the-chief-executives-board  

  https://paris21.org/sites/default/files/2021-02/CCSA_Final.pdf :ائلر  9ض 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/4
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs/
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-05-14/note-correspondents-the-virtual-meeting-of-the-chief-executives-board
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-05-14/note-correspondents-the-virtual-meeting-of-the-chief-executives-board
https://paris21.org/sites/default/files/2021-02/CCSA_Final.pdf
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ف  الماقي م  المنلماب إلى العمل    ألعد وفر  ق وج   90   ضـــــــــَو  حول أك ر م   فم   راَ الجاقحي  
ا دة التقنري  لى ال ـــ رن  لع ألع  النتاق  الرقر ـــري إلى أن أك ر مجاالب العمل  ضـــرًرا لائن  قديم الم ـــ 

ف  الماقي   ر ر أن معلم األ ضـــاَ ا ترروا أن التن ـــ إل  لى الصـــع د  65ف  الماقي  و مع الررائاب ض 80ض
الدول  قوت وأن التن ـــ إل مع الرلدان ال ـــرن ي إيجا    وأفاج األ ضـــاَ أيضـــا ألأئهم  لى أ م االســـتعداج  موما 

  ألعد  ر ر أن العد د م  األ ضاَ  وقعوا أن  تأار لموا هي أ مي م تمرة أو أ مي الحقي م    ل  ملهم  
  ملهم مع الرلدان ألالررم م  االئتقال إلى التعلم    ألعد أو التعلم اإللاتروئ  

 
 2030خطة التنمية المستدامة لعام   -  باء 

ــاقرــي   - 10 ا  لى مقرر اللجنــي اإلحصـــــــــــــ ضم ن الــ ت بلرــن فرــ  اللجنــي م  فرنإل الأرراَ    101/52 ن ــً
ــلي حوارها لتعزنز  الم ـــتر  ــتدامي والولاالب الرالري مواصـ ك     الولاالب المعن  ألملشـــراب أهدا  التنمري الم ـ

 ملري  دفإل الررائاب المتعلقي ألاإل  غ  لى الصـــع د العالم ن أل ـــرل منها  حد د الممارســـاب الج دة ومواصـــلي  
ــ إل بلااب الررائاب المقد ــمان ال عالري ف   ن ــــــ ــ   األجواب م  أ ل ضــــــ ــاَ   ح ــــــ مي إلى الرلدانن  قد الرؤســــــ

الم ــارل   ل رنإل الأرراَ الم ــترك     الولاالب ولجني  ن ــ إل األئ ــني اإلحصــاقري ولجني لاار اإلحصــاق     
الولـــاالب الرالرـــي الرقر ــــــــــــــرـــين ا تمـــا    ف  أيـــار/مـــا و    ف  منلومـــي األمم المتحـــدةن إلى  ـــائـــ  ألع 

لمقرر ومعــالجــي مأــاو  الــدول  وأ لل فرنإل الأرراَ  لمنــاق ـــــــــــــــي لرترــي  ن  ــ  هــ ا ا  2021وأ لول/ســــــــــــــرتمرر  
ــري ائر قن    اال تما اب ف  الوارقي      ــراب رقر ـــــــــ    16-13ضائلر ال قراب    E/CN.3/2022/2 وصـــــــــ

لجني لاار اإلحصــاق    وســ واصــل الرقر ــان الم ــارلان لل رنإل الم ــترك ولجني  ن ــ إل األئ ــني اإلحصــاقري و 
 ف  منلومي األمم المتحدة  قد ا تما اب منتلمي لا الي استمرار الحوار الرام  إلى معالجي شوارل إضافري 

ضت   لى ضـرورة  عزنز الد م التقن  والمال  لا    52/101وشـدجب اللجني اإلحصـاقري ف  مقررها   - 11
شـــــــــــــراب أهدا  التنمري الم ـــــــــــــتدامين و حد   النلم   ت ـــــــــــــنى للرلدان  ناَ القدراب  لى الرصـــــــــــــدن وائتا  مل 
 -م    ل جراســي اســتقصــاقري للرلدان األ ضــاَ  - اإلحصــاقري  واســتجاألي له ا النل ن قامن لجني التن ــ إل

ألجمع معلوماب    أئ ـــــــــني  ناَ القدراب م   ائ  الولاالب الرالري وســـــــــاقر المنلماب الت   د م وضـــــــــع 
الت   معن م    ل الدراسي االستقصاقري ف  قا دة معار   لى ص حي  ملشراب األهدا   وستتات المواج  

شـــــا ري  األعي ل رنإل الأرراَ    موضـــــوع  ناَ القدراب  وأ لل فرنإل الأرراَ      اصـــــ ل إضـــــافري ف  الوارقي 
E/CN.3/2022/2  19 و 18ضائلر ال قر ان   

 
 تعزيز الروابط مع أوساط المعلومات الجغرافية المكانية -  جيم 

 لى مدار ال ـــــــني الماضـــــــرين ل  ن لجني التن ـــــــ إل  ملها ف  مجال المعلوماب الجارافري الم ائرين   - 12
ــا ي األمم المتحدة للمعلوماب الجارافري   ــرما شـ وشـــر ن ف  العمل أك ر مع األوســـاف الجارافري الم ائرين وال سـ

ن وه  ف حال  م  لرائاب جا ل منلومي األمم المتحدة  عمل ف  أئ ــــــــني إجارة المعلوماب الجارافري  الم ائري
  و تاع شـا ي األمم المتحدة للمعلوماب الجارافري الم ائري إحدر اله راب ال رلري التام لري التاألعي   10ض الم ائريم

 __________ 

 تم ل مهمي ال ــــــــــــــا ي ف   عزنز التن ــــــــــــــ إل واال  ــــــــــــــاا ف  مجال إجارة المعلوماب الجارافري الم ائري جا ل منلومي األمم المتحدةن  ف   10ض 
والتانولو را والممارســاب والررائاب واالحترا اب وبناَ القدراب وال ــراكاب  و تأل  ال ــا ي م  مم ل   ذلل اال جاهاب ال ــاملي   ف  ألما

مع ن  ن   ــــم هم لرائاب منلومي األمم المتحدة  ون عترر المم لون أرفع  هي مهنري ف  مجال المعلوماب الجارافري الم ائري ف  الاران  
   /https://ggim.un.org/UN-GGIM-Thematic-Groupsا وي مع  م ضائلرال ت  تاعوئ  ونتلقون الد م م  مم ل منا

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/2
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/2
https://ggim.un.org/UN-GGIM-Thematic-Groups/
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للمجلس االقتصـاجت واال تما  ن ه  لجني الأرراَ المعنري ألدجارة المعلوماب الجارافري الم ائري  لى الصـع د 
مها لجني التن ـــــــ إل لد م إجما  المعلوماب العالم  التاألعي لألمم المتحدةن و وفر آلري  ملري يم   أن   ـــــــتأد

 اإلحصاقري والمعلوماب الجارافري الم ائري ف  منلومي األمم المتحدة 

ــا ي األمم المتحدة للمعلوماب الجارافري الم ائرين لأول ئ ـــــاف م ـــــتركن  - 13 وئلمن لجني التن ـــــ إل وشـــ
ــا ــأن التاـامـل     المعلومـاب الجارافـري الم ـائـري واإلحصــــــــــــ قـري ف  المنلمـاب الـدولـري والـدول حلقـي  مـل أل ــــــــــــ

أيار/ما و  12ئر ـــــــان/أ رنل إلى  28الت   قدب افتراضـــــــًرا ف  ال ترة م   -األ ضـــــــاَ  وأ احن حلقي العمل 
واســــــــــــــتضـــــــــــــــافهـا م تـ  األمم المتحـدة المعن  ألـالمأـدراب والجرنمـي ومنلمـي األرـ يـي والزرا ـي لألمم   2021
رصــي لتااجل أفضــل الممارســاب والدروس الم ــت اجة والمهاراب  أل ضــاَ لجني التن ــ إل وال ــا ي ال  - المتحدة

ــرع التالريا ــاَاب ومعلوماب  ارافري   القا لي للتحونل فرما     المنلماب الدولري أل ــــأن المواضــ ضأ  إئتا  إحصــ
ضي   صور وئ ر المعلوماب الجارافري الم ائري  م ائري م    ل منهجراب متااملي و انولو راب  م  نري  و

ــاَاب  وواإلح ــاَ لتح ــــــــــ   التاامل      صــــــــ ض    قديم الم ــــــــــا دة التقنري وبناَ القدراب إلى الدول األ ضــــــــ
اإلحصـاَاب والمعلوماب الجارافري الم ائري  لى الصـع د الوبن   وحضـر لل جورة م  الدوراب األربع لحلقي  

 م ارك  200و  150العمل ما      

القدراب الت ــا لري أل ضــاقهما و عزنز التعاون والتن ــ إل  وا  قن لجني التن ــ إل وال ــا ي  لى  نونر  - 14
ف   قديم الم ـــــا دة التقنري إلى الدول األ ضـــــاَ  و  ـــــترشـــــد أئ ـــــني محدجة ف  ه ا المجال  والياب اله راب 
ــترلي  ــمل ما  ل ا ضأ  الموافقي  لى ا ااع رؤني م ـــــــ ــا ين و  ـــــــ الح ومري الدولري المعنري لال م  اللجني وال ـــــــ

رلي لتعزنز التاامل اإلحصاق  والجاراف  الم ائ  ألصورة متااجلي ف  منلومي األمم المتحدةن و ني  مل م ت 
ضي   م    مم ل  المنلماب الدولري م   ح ـــ   التاامل والت ـــا ل   م    ل ج م التعاون     الولاالب  و

ض   الت ـــــــجرع  لى  الر ن  ف  مجال اإلحصـــــــاَاب والمعلوماب الجارافري الم ائري جا ل منلمي لل منهم  و
  قاسم الموارج والأرراب 

 
 مجاالت العمل األخرى  -  دال 

ا 1-8ألقعي ضــــــــــــــَو فألمقالي حملن  نوان    2021 قرنر التنمري العالمري لعام  ســــــــــــــاهمن اللجني ف    - 15
أ ر ب فر  الحا ي     11ض مضـــــرورة التوصـــــل إلى  وافإل  الم   د د ف  ا راَ أل ـــــأن الررائابا ج وة إلى العمل

 تملي إلى إ رام ا  ا ري  المري للررائاب المح

  
 المنشورات والحضور في المؤتمرات الدولية  -  ثالثا  

 منشورات لجنة التنسيق -  ألف 

 ن ـــــــر لجني التن ـــــــ إل ف  موقعها ال ـــــــا   إســـــــهاماب متنو ين م    نها المن ـــــــور الجد د المعنون   - 16
    12ض إحصاق من ال ت ئ ر من  حتى ا ن ا اي مجلدابالعالما منلور  19- ا ر  اقحي لوف د فكري

 __________ 

 .World Bank, World Development Report 2021: Data for Better Lives (Washington, D.C., 2021)  11ض 

  /https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs :ائلر  12ض 

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs/
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و  ــمل المن ــوراب الت  صــدرب ف  وقن ســا إل ورقي المناق ــي الأاصــي المعنوئي فجراســاب حاالب   - 17
ن وه   املي   13ض  2016إفراجييا اســــتأدام المصــــاجر ر ر الرســــمري ف  اإلحصــــاَاب الدولريم ضأ لول/ســــرتمرر  

ــاب ــاَاب الدولريم    للورقي المعنوئي فالممارسـ ــمري ف  اإلحصـ ــاجر ر ر الرسـ ــتأدام المصـ ــأن اسـ ــى  ها أل ـ الموصـ
    14ض  2013ض  رن  ال ائ /ئوفمرر  

 
 حضور لجنة التنسيق في المؤتمرات الدولية -  باء 

ــلي م ل المل مر العالم   - 18  قدب لجني التن ــــ إل ألائتلام  ل ــــاب  اصــــي ف  مل مراب جولري ذاب صــ
ــاَاب الرســــــمرين والمل مر   ــاق  الدول ن ومل مر الراألني الدولري لإلحصــــ ــاَ ال ت  قده المعهد االحصــــ لإلحصــــ

 ــي ف  موضــوع األوروب  المعن  ألجوجة اإلحصــاَاب الرســمري  وف  ا وئي األ  رةن ئلمن لجني التن ــ إل  ل
ف  منتدر األمم المتحدة العالم       15ض مهل امي حا ي إلى ا  ا ري  المري للررائاب  حقرًقا للتنمري الم ــــــــــــــتداميف

ــ إل   6إلى  3ن ال ت  قد ف  ال ترة م   2021للررائاب لعام  ــرن  األول/أكتوبر ف   رن وئ ــــرب لجني التن ــ   ــ
    16ض مايًي للتنمري الم تداميإ رام ا  ا ري  المري للررائاب حمفمدوئي ألعنوان  

  
 األعمال المقبلة  -  رابعا  

ســتواصــل لجني التن ــ إل  ملها ف  المجاالب ذاب الصــلي  لى النحو المر   أ  ه  وســتعقد جور ها  - 19
التاسـعي وال  ا  ن قرل الدورة ال ال ي والأم ـ   للجني اإلحصـاقري  وسـت عقد الدورة األربعون   ل الربع األ  ر  

  2022 ام  م  
  

 اإلجراء المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذه  -   خامسا  

َ  لجني التن ـــــــ إل ف  المناق ـــــــاب الت  ســـــــتجرنها  - 20 ي قترت أن  أ   اللجني اإلحصـــــــاقري ف  اال تاار آرا
 إبار  نوج  دول األ مال ذاب الصلين وه  مد وة إلى اإلحابي  لما  ه ا التقرنر  ف 
 

 __________ 

  http://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-publication.pdf :متاحي  لى الراألو التال   13ض 

  http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/practices.pdf :متاحي  لى الراألو التال   14ض 

  https://www.youtube.com/watch?v=gNcq-unRJyM :ائلر  15ض 

-https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/a-global-data-convention-to-safeguard-sustainable  16ض 

development/  

http://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-publication.pdf
http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/practices.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gNcq-unRJyM
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/a-global-data-convention-to-safeguard-sustainable-development/
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/a-global-data-convention-to-safeguard-sustainable-development/

