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 اللجنة اإلحصائية  
 الدورة السابعة واألربعون 

 2016آذار/مارس  8-11
 *)ب( من جدول األعمال املؤقت 3البند 

بنوووود للمناقووووة واقووواذ ال ووو ار    وووة  
    التحول يف جمال اإلحصاءات ال مسية

املعين بتحودي  اإلحصواءات ال مسيوة التوابع     ت  ي  الف يق ال فيع املستوى   
   للجنة االقتصادية ألوروبا

  
 مذك ة من األمني العام    

واملمارسووات املتبعووة يف   2015/216وف ووا مل وو ر اجمللووس االقتصووادي واالجتموواعي      
عوو ع علوول اللجنووة اإلحصووائية ت  يوو  قعوودف الف يووق ال فيووع املسووتوى املعووين بتحوودي  املاضوي  ي  

ال مسيووة التووابع للجنووة االقتصووادية ألوروبووات وي وودم الت  يوو  موووج ا لنتووائ  ق ووو ة  اإلحصوواءات 
واللجنووة موودعوة إلح اإلحا ووة   ت2015الف يووق ال فيووع املسووتوى و يلاتووة الف عيووة  وو ل عووام    

 بالت  ي ت علما
  

 
 

 * E/CN.3/2016/1ت 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/1
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ت  ي  الف يق ال فيع املستوى املعين بتحودي  اإلحصواءات ال مسيوة التوابع       
 ألوروباللجنة االقتصادية 

  
 م دمة   -قوال  

ق وووم مبتوومت مووؤص  اإلحصووائيني األوروبوويني  و ووو ا يلووة ا بوميووة الدوليووة املعنيووة        - 1
الف يوق ال فيوع املسوتوى املعوين بتحودي  اإلحصواءات        بإحصاءات اللجنوة االقتصوادية ألوروبوا    

ال فيووع املسووتوى ويضووم الف يووق  ت(1)2010ال مسيووة التووابع للجنووة االقتصووادية ألوروبووا يف عووام   
  ويضووو لع بواليوووة الوووتفبر يف الت وووورات  (2)منظموووة إلحصوووائية و نيوووة ودوليوووة  11رؤسووواء 

 االست اتيجية وتوجيهها يف ما يتعلق بالسبل اليت تنت  هبا اإلحصاءات ال مسيةت
وصثلت املهمة ال ئيسية األوح للف يق ال فيع املستوى يف وضع رؤية است اتيجية لتووفر   - 2

والتوجيووة الضوو وريني للعديوود موون املبووادرات الدوليووة الوويت تتنوواول مواضوويع متصوولة         التنسوويق
 ت(3)2011وقد قق  مؤص  اإلحصوائيني األوروبويني  وذف ال ؤيوة يف عوام       بتحدي  اإلحصاءاتت

ت وجوو ى (4)2012وتوو  ذلووع وضووع اسووت اتيجية لتنفيووذ تلووع ال ؤيووة قق  ووا املووؤص  يف عووام       
كووي تعبسووا مووا جوود موون ت ووورات  2014سووت اتيجية يف عووام ع كوول موون ال ؤيووة واالااسووتع 

 ولضمان استم ار وفاءمها بالغ عت
وع مت إلق ار ال ؤية واالست اتيجية  ما فتئ الف يق ال فيوع املسوتوى يوو ل علول عودد       - 3

وتووبل  وذف األ وو ة جهودا تعاو يوا تبذلوة املنظموات اإلحصوائية الو نيوة           من ق و ة التنفيذت
ضو لع هبوا يف إل وار    إلح جا مت موواركني مون كول ال واراتت واأل وو ة الويت ي       والدولية املهتمة 

الف يق ال فيع املستوى قائمة قساسا علل ال لمت  إلذ  ي تليب االحتياجات واألولويات املعو ب  
عنها يف كل سنة من جا مت املنظمات اإلحصائية املواركة وتسا م يف الوقت  فسة يف حت يوق  

 ال ؤيةت

__________ 

بلوودا موون البلوودان األعضوواء يف  56اإلحصووائيني األوروبوويني موون رؤسوواء املباتوومت اإلحصووائية يف يتووملم مووؤص   (1) 
اللجنووة االقتصووادية ألوروبووا  والبلوودان األعضوواء يف منظمووة التعوواون والتنميووة يف امليوودان االقتصووادي وبعوو        

 لومبيا  ومنغولياتالبلدان األ  ى الواقعة  ارج املن  ة  مث  الربازيل  وجنوب قف ي يا  والصني  وكو
قسوووت اليا  وقي لنووودا  وإلي اليوووا  ورهوريوووة كوريوووا  وسووولوفينيا  وكنووودا  و يوزيلنووودا  و ولنووودا  واملبتووومت      (2) 

اإلحصووائي للجماعووات األوروبيووة  ومنظمووة التعوواون والتنميووة يف امليوودان االقتصووادي  واللجنووة االقتصووادية        
 ألوروبات

 تwww1.unece.org/stat/platform/display/hlgbas/Strategic+vision+of+the+HLGا ظ    (3) 
 تwww1.unece.org/stat/platform/display/hlgbas/HLG+Strategyا ظ    (4) 
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ضوو لع هبووا الف يووق ال فيووع املسووتوى اوي وودم  ووذا الت  يوو  موووج ا لنتووائ  األ ووو ة الوويت  - 4
 ت2015و يلاتة الف عية دعما لتلع ال ؤية  مع الت كي  علل ما قجن  منها   ل عام 

  
 إلدارة ق و ة الف يق ال فيع املستوى   - ثا يا 

حصوائيني األوروبوينيت ويتل ول    ي دم الف يق ال فيع املستوى ت  ي ا سونويا إلح موؤص  اإل   - 5
الدعم من جملس تنفيذي عادة ما يبوون قعضواؤف مون مسوتوى  ائومت مودي  عوامت وت ودم قربوع          
جلان معنية بالتحدي  إلسهامات للخرباء عن مواضيع من قبيل اآلثار املتعل وة بواملوارد البوو ية     

ائية  واملعووواير وتبنولوجيوووا املعلوموووات  واملنهجيوووة  ومصوووادر البيا وووات  واملنتجوووات اإلحصووو 
ويووو د  والنوعيووةت وي ووودم ف يوووق جديوود الووودعم لتنفيوووذ ا يبووول املوحوود إل تووواج اإلحصووواءاتت   

كوووا ون  1الووووبل قد ووواف ا يبووول اإلداري أل وووو ة الف يوووق ال فيوووع املسوووتوى اعتبوووارا مووون  يف
 ت2016الثاين/يناي  

 
 املعين بتحدي  اإلحصاءات ال مسيةا يبل اإلداري أل و ة الف يق ال فيع املستوى 
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شوه ا  ورو ي ا تيار وا يف توو ين      12 وو   دقيقوملواريع التعاون الدويل حد زمين  - 6
ل عوام ألرو اع العوام التوايلت ورو ي  وذا اال تيوار يف حل وة عمول تضوم           الثاين/ وفمرب مون كو  

قعضاء الف يق ال فيوع املسوتوى و يلاتوة الف عيوة ورر وم مون فثلوي قف قوة ااورباء قو املبوادرات           
 املتعل ة بتحدي  اإلحصاءاتت  

وباب املواركة يف ق و ة الف يق ال فيع املستوى مفتوو  قموام قي منظموات إلحصوائية      - 7
هتمة  ويفتح عند االقتضاء  قموام منظموات اتوارة تعمول  وارج   واا اإلحصواءات ال مسيوة         م

وحووا اآلن  شووار  إلح حوود مووا  ووو      )مثوول األوسوواك األكادويووة و يلووات وضووع املعوواير(ت     
منظمة من املنظمات اإلحصائية الو نية والدوليوة  مون ريوع ال وارات  يف ق وو ة الف يوق        40

حتووالم ”ع  ووذف األ ووو ة  وعيووة وجما يووة  ويوووار إلليهووا قحيا ووا بعبووارة  ال فيووع املسووتوىت وريوو
و ذا يعين قن تلع األ وو ة صيول بووبل  بيعوي إلح االتسواا علول  وو وثيوق موع           ت“ال اربني

قولويووات املنظمووات املووواركةت و ووذف األ ووو ة مدعومووة بالتربعووات الن ديووة )لتمويوول ق ووو ة    
ما تبون يف شبل وقت للموظفني  قو استضافة مناسوبات   التنسيق امل ك ية( قو العينية )عادة 

 قو دعم ت ين(ت  
راعووووة حتوووودي   ”  اسووووتهل الف يووووق ال فيووووع املسووووتوى    2015ويف قوا وووو  عووووام   - 8

و ذف ش اكة جديدة مفتوحة قموام ريوع املنظموات اإلحصوائية الويت ت رومت يف        ت“اإلحصاءات
حتوودي  اإلحصواءاتت وي لوومت موون   االسوتفادة بوووبل رواعي موون األ ووو ة التعاو يوة يف جمووال   

)ا ظووو    الوووو كاء يف  وووذف اجلماعوووة قن ت ووو  إلعووو ن  وايوووا  ووودد املبووواد  األساسوووية للتعووواون 
http://www1.unece.org/stat/platform/display/smc)   ت وبوووودق الف يووووق ال فيووووع املسووووتوى قيضووووا

إل ووواء  باإلضووافة إلحإلضووفاء  ويووة واضووحة علوول  وا ووة     “Modernstats”ع مووة اسووتخدام 
 ت  “لينبدإلن” و “تويت ” و “يوتيوب”حسابات م تب ة هبا علل مواقع 

  
   2015موج  النتائ  ال ئيسية قبل عام  -ثالثًا  

ألوسواك  قش ل الف يق ال فيع املستوى علول إلعوداد عودد مون املنتجوات الويت قا لعوت ا        - 9
 اإلحصائية الدولية عليها  مبا يف ذلع ما يلي   

يصووم  ووذا النموووذج و وودد     - (5)النموووذج العووام إلجوو اءات العموول اإلحصووائية     • 
جمموعة من   ا قداء العمل ال زمة إل تاج اإلحصاءات ال مسيةت ويتيح إل ارا موحودا  

ا يف جمووال ومصوو لحات منسوو ة ملسوواعدة املنظمووات اإلحصووائية علوول حتوودي  عمليا وو 
__________ 

 تwww1.unece.org/stat/platform/display/GSBPMا ظ    (5) 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/smc
http://www1.unece.org/stat/platform/display/smc
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ووبوون اسووتخدام  ووذا  إل توواج اإلحصوواءات  فضوو  عوون تبووادل األسوواليمت واملبو وواتت 
النموووذج قيضوووا ك الووومت لتوثيوووق العمليووات  ولتنسووويق ا ياكووول األساسوووية للحوسوووبة   

   اإلحصائية  ولتوفر إل ار لت ييم العمليات وحتسني  وعيتهات
ذج ي تو ن بنمووذج إلجو اءات     وذا النموو   -(6)النموذج العوام للمعلوموات اإلحصوائية    • 

العملت ويف حني قن منوذج إلج اءات العمول يوبني م احول عمليوة إل تواج اإلحصواءات        
فإن منوذج املعلومات يبني اتلم العناص  )مثل البيا ات  والبيا وات الفوقيوة  وقواعود    

 التح ي   والتصنيفات( اليت تتدفق بني تلع امل احلت
يسوتند ا يبول املوحود إل تواج اإلحصواءات       - (7)اإلحصواءات ا يبل املوحد إل تواج   • 

إلح منوذج إلج اءات العمل ومنوذج املعلومات يف إلرواد جمموعوة مبواد  ومعواير متفوق      
عليها  دل إلح تع ي  قابلية التبادل دا ل املنظمات اإلحصوائية ويف موا بينوهات ويووف      

لتصميم وت وي  عناص  إل تواج   لإلحصاءات ال مسية  ويتيح ا  ا “ا يبَل ال  اعي”
 اإلحصاءات ب  ي ة تيس  ببثر تباد ا دا ل املنظمات وفيما بينهات  

 - (8)البحوث املتعل ة باستخدام البيا وات الضوخمة ألرو اع اإلحصواءات ال مسيوة      • 
قصدر الف يق ال فيع املستوى تبليفا بإج اء عدد من األ و ة ال اميوة إلح حتسوني فهوم    

ورر ووا موون املصووادر اجلديوودة للبيا ووات بالنسووبة       “البيا ووات الضووخمة ”قمهيووة وقثوو   
موواذا تعووين البيا ووات   ”لإلحصوواءات ال مسيووةت وصثوول النووات  األول يف الورقووة املعنو ووة     

دمت يف موووؤص  اإلحصوووائيني    الووويت قاووو “الضوووخمة بالنسوووبة لإلحصووواءات ال مسيوووة    
  2014بر يف عوام  وقع مت ذلع مو وع تعاون دويل كو  ت2013األوروبيني يف عام 

قسف  عن إلعداد مبواد  توجيهيوة بوومن ااصوصوية ومسوائل الوو اكة  ووضوع إل وار         
لنوعيووة البيا ووات الضووخمة  وإلصوودار  تووائ  موث ووة لسلسوولة موون التجووارب ال اميووة إلح   
ا تبووار قسوواليمت البيا ووات الضووخمة وقدوا ووات ولوودعم  ووذف التجووارب  ق ووولت آليووة      

و وي بيلوة حاسووبية مووت كة تتضومن جمموعوات مون          “sandbox”اال تبار املسوماة  
البيا وووات الضوووخمة وقدوات ب اجميوووة  بالوووو اكة موووع مبتووومت اإلحصووواءات امل كووو ي 

 األي لندي وامل ك  األي لندي للحوسبة املت ورةت
  

__________ 

 تwww1.unece.org/stat/platform/display/gsimا ظ    (6) 
 تwww1.unece.org/stat/platform/display/CSPAا ظ    (7) 
 تwww1.unece.org/stat/platform/display/bigdataا ظ    (8) 
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   2015النتائ  املتح  ة يف عام  - رابعا 
مواصووولة  2015مشووول قكووورب موووو وعني مووون موووواريع التعووواون الووودويل  ووو ل عوووام   - 10

استبوال استخدام البيا ات الضخمة ألرو اع اإلحصواءات ال مسيوة  وتنفيوذ ا يبول املوحود       
 إل تاج اإلحصاءاتت وي د قد اف بيان النتائ  ال ئيسية  ذين املو وعنيت

 
 البيا ات الضخمة  

مشل  ذا املوو وع إلجو اء عودد مون التجوارب لتحسوني فهوم فائودة البيا وات الضوخمة            - 11
لإلحصوواءات ال مسيووةت وركوو  علوول قربعووة مصووادر للبيا ووات  ووي تووويت   وويبيبيووديا     بالنسووبة 

واسووتخ اج البيا ووات املؤسسووية موون املواقووع الوووببية  والبيا ووات املسووتمدة موون قاعوودة األمووم      
املتحوودة للبيا ووات اإلحصووائية لتجووارة السوولع األساسوويةت ومووع قن  ووذا املصوودر األ وور مصوودر    

  فإن لدية العديد مون  صوائا البيا وات الضوخمة  وال سويما يف      بيا ات ت ليدي بدرجة قكرب
موووا يتعلوووق بوووا جمت والنتوووائ  التفصووويلية  وووذا املوووو وع متاحوووة يف موقوووع الوووويبي للبيا وووات  

 ؛ رر ق ة ج ى تعلم عدة دروس قساسية منها ما يلي (9)الضخمة
قجول إل تواج   علل ما يبدو قن   اا اسوتخدام مصوادر البيا وات الضوخمة لوحود ا مون        • 

اإلحصاءات اجلديدة  قو االستعاضة عن اإلحصاءات ال ائمة  حمدود إلح حد مات رور  
قهنا تن وي علل إلمبا يوات كوبرة باعتبار وا مصوادر تبميليوة تسوتخدم بواالقت ان موع         
ق واع ق  ى من مصوادر البيا وات )مثول بيا وات الدراسوات االست صوائية قو البيا وات        

 اإلدارية(ت
إلمبا وات ثابتوة باعتبار وا مووردا مووت كا بوني       قهنوا قتو ن   آليوة اال تبوار إلح    تور بيلة • 

األوسوواك اإلحصووائية الدوليووة ي مووي إلح تيسوور األ ووو ة التعاو يووة يف جمووال البحوو         
والت وووي ت وروو ي وضووع منوووذج إلداري جديوود آلليووة اال تبووار كووي تظوول متاحووة يف      

امول العواملي املعوين باسوتخدام البيا وات      املست بلت وي در كوثرا ف يوق األموم املتحودة الع    
الضووخمة ألروو اع اإلحصوواءات ال مسيووة آليووة اال تبووار الوويت يعتوو م االسووتفادة منووها يف  

 دعم املنظمات اإلحصائية األقل ت ورات  
تبني األدوات الرباجميوة الويت اسوتحدثها ق واع تبنولوجيوا املعلوموات لتجهيو  البيا وات          • 

ال ت ليوول الوقووت الوو زم للتجهيوو  عنوود اسووتخدام   الضووخمة إلمبا يووات واضووحة يف جموو 
جمموعووات البيا ووات الت ليديووة دا وول املنظمووات اإلحصووائيةت وتووور النتووائ  األوليووة        

__________ 

 (9) http://www1.unece.org/stat/platform/display/bigdataت 
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املستمدة من آلية اال تبار واألعمال املبلغ عنها من املنظموتني اإلحصوائيتني الوو نيتني    
قووت إلح دقووائق  يف املبسوويع وإلكوووادور إلح ق ووة يف بعوو  ا وواالت وبوون ت ليوول الو     

بالنسبة لعمليات تستغ ا حاليا ساعات قو قيامات و تمل قن تبون لذلع آثوار مهموة   
ورر وا مون    2020علل  هي  البيا ات املسوتمدة مون جولوة تعودادات السوبان لعوام       

   األ و ة اإلحصائية الت ليدية اليت تن وي علل جمموعات بيا ات كبرة  سبيات
 

  تاج اإلحصاءات  تنفيذ ا يبل املوحد إل  
وضووع  ووذا املووو وع عووددا موون اآلليووات لوودعم التنفيووذ اجلوواري للووهيبل املوحوود يف        - 12

وتو د   ومشل قيضا استحداث عودة  ودمات تتوافوق موع ا يبول املوحودت       املنظمات اإلحصائيةت
( اااص با يبل املوحود إل تواج اإلحصواءات الوذي     wikiالنتائ  التفصيلية علل موقع الويبي )

 ت وتومل النتائ  ال ئيسية ما يلي (10)دف اللجنة االقتصادية ألوروباتعتم
منوذج إلداري جديد للهيبل املوحود إل تواج اإلحصواءات ودعمهوا  مبوا يف ذلوع جلنوة         • 

 رباء مب سة لإلش ال علل تعهد وحتسني ا يبل املوحود وموا يتصول بوة مون موواد        
 وت دمي الدعم جلهات التنفيذ

جديووودتان جلموووع املعلوموووات مووون املنظموووات اإلحصوووائية عووون  وايا وووا     ي وووة وقداة  • 
االستثمارية   ل السنوات ال ليلة امل بلوة  للمسواعدة علول حتديود اجملموعوات حيو        

 وبن للتعاون بني املنظمات قن يساعد علل  ف  التباليم وحتسني البفاءة
ة للمنظموووات فهووو س متعووودد املسوووتويات ي ووودم معلوموووات عووون النوايوووا االسوووتثماري      • 

اإلحصووائية  وال وودرات ا اليووة وا لووول املتاحووة لتعميمهووا )وال تنحصوو  يف ت بي ووات  
تبنولوجيا املعلومات( واادمات الويت تتوافوق موع ا يبول املوحود  فضو  عون املووارد         

 ال زمة لدعم تنمية قدرات جديدة
شوادية  ئق إلر(  ووثوا 5-1 سخة جديدة للهيبل املوحد إل تاج اإلحصاءات )النسوخة   • 

 حمسنة لفائدة جهات التنفيذ
وباإلضافة إلح املو وعني ال ئيسيني املذكورين قع ف  قصودرت اللجوان األربوع املعنيوة      - 13

   تومل ما يلي 2015بالتحدي  عددا من النوات    ل عام 

__________ 

 تwww1.unece.org/stat/platform/display/CSPAا ظ    (10) 
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 صائا البفاءة لألف قة العاملة يف جمال البيا ات الضوخمة يف املنظموات اإلحصوائية      • 
   (11)ادة  ذف األف قةوق

 (12)مباد  توجيهية للمدي ين يف املنظمات اإلحصائية  مبا يف ذلع قفضل املمارسات • 
 (13)مناذج عامة لتح ي  البيا ات اإلحصائية • 
 (14)ج د للمواريع املتعل ة بالبيا ات الضخمة يف املنظمات اإلحصائية • 
 ال مسيةدراسات است صائية عن اإلب غ ب يمة اإلحصاءات  • 
النموووذج العووام أل ووو ة املنظمووات اإلحصووائية الووذي يوسووع   وواا النموووذج العووام          • 

إلجوو اءات العموول اإلحصووائية بإضووافة األ ووو ة روور املتعل ووة بالبيا ووات الوويت  وو ي يف   
 (15)منظمة إلحصائية منوذجية

من جا ومت الف يوق ال فيوع املسوتوى      2015و ظمت قيضا األحداث التالية   ل عام  - 14
قو اللجووان املعنيووة بالتحوودي ت وقوود قتيحووت معلومووات قكثوو  تفصووي   مبووا يف ذلووع ورقووات        
وعوو وع و تووائ   يف الفوو ع ااوواص باالجتماعووات موون املوقووع الوووببي إلحصوواءات اللجنووة     

    www.unece.org/stats/stats_h.htmlاالقتصادية ألوروبا علل العنوان 

 آذار/مارس 9ل عن البيا ات الضخمة  ب وكسل  حل ة عم • 
  يسان/قب يل 17إلح  15حل ة عمل عن حتدي  إل تاج اإلحصاءات  جنيم  من  • 
إلح  27حل وووة عمووول بوووومن اإلبووو غ عووون اإلحصووواءات  واشووون ن العاصووومة  مووون     • 

  يسان/قب يل 29
  يسوووان/قب يل إلح 29حل وووة عمووول عووون روووع البيا وووات  واشووون ن العاصووومة  مووون      • 

 قيار/مايو   1
حل ة عمل عن التعواون الودويل ألرو اع التحودي  ال وائم علول معواير  جنيوم  مون           • 

 قيار/مايو 7إلح  5
__________ 

 تwww1.unece.org/stat/platform/display/bigdata/Competency+Profilesا ظ   (11) 
 تwww1.unece.org/stat/platform/display/GFMا ظ   (12) 
 تwww1.unece.org/stat/platform/display/kbase/GSDEMsا ظ   (13) 
 تwww1.unece.org/stat/platform/display/BDI/UNECE+Big+Data+Inventory+Homeا ظ   (14) 
 تwww1.unece.org/stat/platform/display/GAMSOا ظ   (15) 
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حتودي  إل تواج اإلحصواءات    ”حل ة دراسية ملؤص  اإلحصائيني األوروبيني يف موضووع   • 
 ح ي ان/يو ية   16  جنيم  “واادمات اإلحصائية واإلدارة من قجل حت يق البفاءة

إلح  14جلسوووووة عمووووول بوووووومن حت يووووو  البيا وووووات اإلحصوووووائية  بودابسوووووت  مووووون    • 
 قيلول/سبتمرب 16

توووو ين  7إلح  5جلسوووة عمووول بوووومن سووو ية البيا وووات اإلحصوووائية   لسووونبي  مووون  • 
 األول/قكتوب   

 تو ين الثاين/ وفمرب 25و  24حل ة عمل عن حتدي  اإلحصاءات ال مسية  ال اي   • 
  

 العمل اجلاري و  ط املست بل   -  امسا 
 مها    2016املوضوعان ال ئيسيان ملواريع التعاون الدويل املختارة لعام  - 15
 تبامل البيا ات • 
 تع ي  النماذج واملعاير وتنفيذ ا   • 
 وتومل املواضيع األ  ى اجلاري العمل بومهنا حاليا ما يلي  - 16
املتعل ووة بووإدارة املخووا   والتغووير يف املنظمووات  وضووع جمموعووة موون املبوواد  التوجيهيووة   • 

 اإلحصائية
 دراسات حول التعلم اآليل يف اإلحصاءات ال مسية • 
 وضع منوذج موحد  يبل املنهجية • 
 استخدام األجه ة الن الة جلمع البيا ات و و  ا • 
مول  وضع مؤش ات للنوعية ألر اع العمليوات الف عيوة للنمووذج العوام إلجو اءات الع      • 

 اإلحصائية  
 وضع مس د ملص لحات التحدي  والبيا ات الفوقية • 
حل ات عمل بومن مواضيع تومل إلدارة املخا    وإلدارة املوارد البوو ية والتودريمت     • 

وتنفيوووذ ا يبوووول املوحوووود إل تووواج اإلحصوووواءات  ورووووع البيا وووات  واإلبوووو غ عوووون    
 اإلحصاءات  والتحدي  ال ائم علل معاير  
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ة املذكورة قعو ف مفتوحوة قموام قي منظموة إلحصوائية و نيوة قو دوليوة مهتموة         واأل و  - 17
وراربة يف املسامهةت ور ي العمل قساسا عن   يق قف قة عمول افت اضوية باسوتخدام صوفحات     
ويبووي والتووداول علوول شووببة اإل ت  ووتت ووبوون ا صووول علوول معلومووات إلضووافية باالتصووال    

   تsupport.stat@unece.orgبالعنوان التايل  

 واللجنة مدعوة إلح اإلحا ة علمًا هبذا الت  ي ت - 18
 


