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 اللجنة اإلحصائية
 التاسعة واألربعونالدورة 

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٩-٦
 *)ب( من جدول األعمال املؤقت 3البند 

    بنود للمناقشة واختاذ القرار
 دليل التنظيم اإلحصائي  

  
 تقرير من األمني العام  

 

 موجز 
واملمارسات املتبعة يف  ٢٠١7/٢٢٨عد هذا التقرير وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي أ   

املاضـــــي  وقد جرش التيفـــــديد يف ب ة عما عامل ةول العاملاة لباا ت التنماة املتـــــتدامة والتقرير الن ا ي 
املنظمات لتـــــــــلتـــــــــلة املؤورات جميفـــــــــتل ب ة التحول يف رال ايّصـــــــــا ات الر اة عل  ضـــــــــرورة   ا   

عة واملتزايدة واملتتخة ملتـــتادمي الباا ت ومصـــادر الباا ت ا ديدة  ايّصـــا اة لتلباة االّتااجات املتوســـ مل
، أشــارت ٢٠3٠وأّدث الت ورات وعل  ضــرورة   و ر  لا املنظمات  ويف ب ة التنماة املتــتدامة لعا  

تنة ا لتوقات ومصنفة ضروري لتلباة االّتااجات الدول األعضا  إىل أل  وافر إّصا ات رفاعة ا ودة ّو
دلاا التنظام ا ديدة للباا ت والتحدايت الناشـــــــضة  ويتضـــــــمن مرفخم هذا التقرير ر  ا لل بعة الراجمعة من 

ايّصــــــــا ي، ييفــــــــما  علاقات جميفــــــــتل اجملاالت اي ا اة االســــــــنا اعاة املتعلقة جمتلا املبادرات، جمنا  عل  
   وعبار مديري املنظمات ايّصا اةامليفاورات مع عبار ايّصا اني

ة عل  اللعنة ايّصا اة للمناقيفة  ٢5و رد يف الفقرة    من التقرير النقاط امل رّو
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 مقدمة -أوال  
لقد جرش التيفــــديد عل    اا  و  وير املنظمات ايّصــــا اة يف ب ة عما عامل ةول العاملاة  - ١

( والتقرير الن ا ي لتلتلة املؤورات جميفتل ب ة التحول E/CN.3/2017/3 لباا ت التنماة املتتدامة )انظر
هتا (، اللذين قدما علا ما إىل اللعنة ايّصـــــــــا اة يف دور E/CN.3/2017/5يف رال ايّصـــــــــا ات الر اة )

 ٢٠3٠(  ويت لــمل ر ــــــــــــــــد ب ــة التنماــة املتـــــــــــــــتــدامــة لعــا  E/CN.3/2017/35 الثــامنــة واألرجمعني )انظر
يتصا جمه من سااسات إ ا اة إقلاماة ووطناة نظما إّصا اة وطناة الستاعاب إم ا ت الت نولوجاات  وما

ي ولوجاة التـــــــــــــريعة التتخ مع  عزيز القاادة والتنتـــــــــــــاخم والتوا ـــــــــــــا وا وار من ب ل املبت رة يف النظم اي
اي ـــــ ّات املؤســـــتـــــاة والتنظاماة، امتثاال للمبادء األســـــاســـــاة ل ّصـــــا ات الر اة، ال  أقرهتا ا معاة 

 ليب   ويعد التحديث والتحويا أمرين ّا ني إذا أ ريد ل ّصـــــــــــــــا ات الر اة أل ٢٠١٤العامة يف عا  
عة واملتزايدة ملقرري التـــــــــــــااســـــــــــــات والباّثني ووســـــــــــــا   ايع   واجملتمع املد  إىل  االّتااجات املتوســـــــــــــ مل

تنة التوقات ومصنفة   إّصا ات رفاعة ا ودة ّو
وابلنظر إىل هــــذظ الظروق، فقــــد وافقــــت اللعنــــة ايّصــــــــــــــــــا اــــة، يف دورهتــــا الثــــامنــــة واألرجمعني  - ٢
، الــذي دلاــا التنظام ايّصــــــــــــــــا ي )الــدلاــا((، عل  اقناح حتــديــث ٤٨/١٠3، املقرر E/2017/24 انظر)

يتمثا هدفه الر اتــــــــي يف  وجاه عبار اصاا  ايّصــــــــا اني وعبار مديري املنظمات ايّصــــــــا اة ويف   وير 
  فاظ علا ا  وقد طلبت اللعنة أل  تناول النتــــــــاة ا د  ة منالقدرات ايّصــــــــا اة ال   في ابلتر  وا

، ٢٠٠3، والذي  ــدرت أّدث طبعة منه )الثالثة( يف عا  ١٩5٤، الذي نيفــر ألول مرة يف عا  الدلاا
ة يف ب ة عما عامل ةول العاملاة لباا ت التنماة املتــــــتدامة والنتا    راالت التنماة االســــــنا اعاة املقّن

 تلتلة املؤورات جميفتل ب ة التحول يف رال ايّصا ات الر اة، وبصو ا ما يلي:الر اتاة ل
ــــة عل   )أ(  ــــة ال   ضـــــــــــــــمن قــــدرة ايّصــــــــــــــــــا ات الر ا ــــة والتنظاما األطر املؤســـــــــــــــتـــــــــــــــا
 والت ا ؛ الصمود

التوا ـــــــــــــــــا والـــدعوة واليفـــــــــــــــراعـــات جمني أ ـــــــــــــــحـــاب املصـــــــــــــــلحـــة املتعـــددين يف رـــال  )ب( 
 الر اة؛ ايّصا ات
 ت اينتاجاة ومصادر الباا ت لنظم اينتاج املت املة يف ايّصا ات الر اة؛العملاا )ج( 
اة لت نولوجاا املعلومات من أجا دعم  ع الباا ت و قاســــــــــــــم  )د(  اهلااعا األســـــــــــــــاســـــــــــــــ

 ايّصا ات الر اة وجت ازها ونيفرها؛
 إطار ضمال ا ودة وسااسات ا ودة وإدارهتا يف ايّصا ات الر اة؛ )ه( 
 نا  القدرات والتدريمل و عبضة املوارد يف رال ايّصا ات الر اة جم )و( 

مت عملاة حتديث  - 3 إىل جزأين  فقد  قر ر أل يتضـــــمن ا ز  األول وضـــــع ر  ، الدلاا وقد قتـــــ مل
، جمنا  عل  اســـــــــــتعرا  ال بعة الثالثة؛ وقد عقدت الدلااميفـــــــــــفوعا جمتعلاقات، لل بعة املقبلة )الراجمعة( من 

جوالت للتيفـــــــــــــــاور يف إطار ّلقات العما ايقلاماة ودول ايقلاماة لبنا  القدرات ال  نظمت ا شـــــــــــــــعبة 
ايّصـــا ات التاجمعة يدارة اليفـــؤول االقتصـــادية واالجتماعاة ابألمانة العامة؛ وأ جريت دراســـة اســـتقصـــا اة 

  وب ل ٢٠١7يّصــــا اني يف شــــ ري أيلول/ســــبتما و يفــــرين األول/أعتوجمر إل نوناة شــــاره فا ا عبار ا
ا دث، الدلاا الدراســة االســتقصــا اة وجوالت التيفــاور، انصــمل النعاز عل  اهلا ا الذي ســاؤبذ جمه يف 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/3
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حد  ة، ومتا ا أبرش،  ت د يف الصاتة املـــــــــــ  والت ورات الر اتاة ا ديثة الع د، واألولوايت ال  ينبتي أل جت 
  الدلاامن قباا النيفر ايل نو  مقاجما النيفر الورقي واللتات ال  سا تاح هبا 

،  قرر أل ٢٠١٨ويف ا ز  الثا  من عملاة التحديث، الذي من املقرر إجراؤظ جمعد آذار/مارس  - ٤
دم ا يف   صــــان النتــــاة ا د  ة ابســــتادا  املا   ونتا   املناقيفــــة ال  جتري ا اللعنة والتوجا ات ال   ق

 دورهتا التاسعة واألرجمعني 
ة للمناقيفــــــة  - 5 وي دق هذا التقرير إىل  زويد اللعنة، يف دورهتا التاســــــعة واألرجمعني، ابلنقاط امل رّو

والتوجا ات جميفـــــــتل نتا   ا ز  األول من عملاة التحديث، عل  النحو التايف:  رد يف الفر  الثا  العواما 
لتيفــــاور مع املتــــتادمني؛ ويرد يف الفر  الثالث موجز  توش عا فصــــا يف ال    يفــــ  ملا التحديث ونتا   ا

ة لعملاة التحديث   اهلا ا ا ديد املقنح؛ و رد يف الفر  الراجمع اص وات القادمة املقّن
  للدلااوحيتوي مرفخم هذا التقرير عل  ر  ، ميففوعا جمتعلاقات، لل ا ا املقنح  - ٦
  

 ونتائج املشاورات مع املستخدمنيالدليل العوامل اليت تشكل حتديث  -اثنيا  
، ّد ت   ورات متعددة يف  نظام وإنتاج ايّصــــــــــا ات ٢٠٠3منذ نيفــــــــــر ال بعة الثالثة، عا   - 7

الر اة ينبتي معا ت ا يف  ـــاتة ةد ة  وقد عيفـــفت نتا   االســـتعرا  وجوالت التيفـــاور ونتا   الدراســـة 
 جريت يف أوساط عبار ايّصا اني عن ا اجة إىل ما يلي:االستقصا اة ال  أ

زايدة النعاز عل   نفاذ املبادء األســــــــــــــاســــــــــــــاة ل ّصــــــــــــــا ات الر اة، دابا م ا مل  )أ( 
 ايّصا  الوطناة ويف أوساط سا ر منتعي ايّصا ات الر اة دابا النظم ايّصا اة الوطناة؛

ين، ولاس م تمل ايّصــا  الوطين فحتــمل، زايدة النعاز عل  النظا  ايّصــا ي الوط )ب( 
 وا اجة إىل التنتاخم جمني أعضا  النظا  ايّصا ي الوطين؛

 زايدة النعاز عل  إعادة استادا  الباا ت و بادهلا ابنتظا ؛ )ج( 
لباــــــــا ت  )د(  حتتــــــــــــــــني ف م الت ورات الت نولوجاــــــــة ال  هلــــــــا آ ر عبخة عل   ع ا
 ونيفرها؛  ومعا ت ا
اعي منتعو ايّصــــــــا ات الر اة االّتااجات ا ديدة للباا ت عل  الصــــــــعادين أل ي ر  )ه( 

 الوطين والدويف 
 

 وهيكله وحمتواه الدليلاستعراض اجلمهور املستهدف للطبعة الثالثة من   
أفضــــــــ  اســــــــتعرا  ال بعة الثالثة، هبدق حتديد اجملاالت ال  يتعني حتديث ا وحتتــــــــان ا وأفضــــــــا  - ٨

 اهلا ا وا توش لتلباة االّتااجات ا ديدة، إىل االستنتاجات التالاة:التبا لت اا  
يف شــ ا ســردي، جما عقا مة مرجعاة جل ن   از إّصــا ي الدلاا ال ينبتي أل يصــمم  )أ( 

 ما أل أيبذها يف االعتبار  وينبتي أل  تتّن  قرا ة الفصول جميف ا متتقا؛
طعة، ول ن ال ينبتي أل ي ول إلزاماا ألل واضــــــحة وقا الدلاا  وجا اتينبتي أل يوفر  )ب( 

دهم أل حيددوا مدش فا دة التوجا ات؛  ا الة يف عا جملد فريدة من نوع ا وال جل ن إال ملن هم يف البلد ّو
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ينبتي أل يتــــ م الدلاا يف موا مة و نتــــاخم التعاري  واملصــــ لحات املتوافقة ال  جمرزت  )ج( 
 ، وأّاا  غخ م نت قة، عل  الصعادين العاملي وايقلامي؛مؤبرا، من ب ل مبادرات وجمرام  رتلفة

ســـــــــــــــاتعني إعـــادة عتـــاجمـــة معظم الفصـــــــــــــــول والفرو  وـــامـــا، وال ســـــــــــــــامـــا  لـــا املتعلقـــة  )د( 
 املعلومات  جمت نولوجاا
، أي  قتـــام املواد إىل فصـــول و تـــلتـــا الفصـــول،  نقاحا الدلااينبتي أل ينق ح ها ا  )ه( 

والقضــــااي املتــــتعدة ال  ينبتي  ناوهلا، وحتديد املعاار الدويف ذي الصــــلة، جوهراي، ل ي يع س املواضــــاع 
 عل  النحو املبني أد ظ 

وا م ور املتـــت دق الر اتـــي لل بعة ا د  ة للدلاا هو عبار ايّصـــا اني وعبار املديرين  ول ن  - ٩
املصــــلحة عل   اع ابســــتادا  الن   املنقح، ســــتتاتــــر راطبة طا فة أوســــع من املتــــتادمني وأ ــــحاب 

املتــتوايت دابا النظا  ايّصــا ي الوطين  وســاتاح ذلا فر ــة لت وير ف م متبادل ل ّصــا ات الر اة 
والثقافة ايّصا اة امليفنعة  عما ينبتي أل أيبذ واضعو الدلاا ا ديد يف االعتبار أل امل ا مل ايّصا اة 

  وعمــا هو ا ــال يف ال بعــة الثــالثــة، يقو  الن   عل  الوطناــة  تبــاين  بــاينــا عبخا من ّاــث ا عم والت ور
 قدمي مبادء عامة يبدو أهنا قد  ــمدت أما  ابتبار الزمن وامل ال والتقالاد والتــااق القانو  و وضــاح ا 

 ابستادا  أمثلة وممارسات وطناة 
 

 يسر استخدام الدليل وسهولة قراءته واستخدامه وحتديثه  
ا د ث ينبتي أل ي ول عبارة عن و اقة ّاة متاّة الدلاا التيفـــــاور أل ا ضـــــح من ب ل عملاة  - ١٠

عل  اينننت؛ وأل ي ول مبثاجمة مورد ي تاح جم ريقة الوي ي ويت ا الو ول إلاه؛ وأل يتضمن و  ت إىل 
اة املواد املتاّة عل  اينننت؛ وأل حيفز عل  مناقيفة املتا ا ذات الصلة؛ وأل يتتّن  حتديثه جمت ولة  وجمت

ضــــــمال ها ا يتتــــــم ابل فا ة، مبا يف ذلا ما يتعلخم ابســــــتادا  الو ــــــ ت، اقنح أل يعد فصــــــا جترييب 
لا تــــت دش جمه يف وضــــع الفصــــول األبرش  عما جل ن أل ي ول الفصــــا التعرييب مبثاجمة جترجمة ل را خم آلاات 

ت  دريباة ولتقدمي ا د ث عع د ة أدواالدلاا البحث، وجل ن إدراج علمات مفتاّاة لتاتـــــــــــــــخ اســـــــــــــــتادا  
 إجاابت جميفتل متا ا رتلفة 

د  ة جموضــــوح الدلاا واقن ح وضــــع إجرا ات لتحديث  - ١١ عل  حنو منتظم، حباث   وســــم عا  ــــاتة ة 
دد  وا ر التحديثات ل ا فصـــــــــا، وأل ي ول ذلا، مث ، مرة عا ســـــــــنتني  وفضـــــــــ  عن ذلا، ينبتي  وحي 

  ا يف الصاتة ايل نوناة عل  اينننت اختاذ قرار جميفتل اللتات ال  ينبتي إةّت
عل  فصا االستعرا  العا  الدلاا وار  ضي ب ل عملاة التيفاور أل  قتصر النتاة امل بوعة من  - ١٢

)الفصــــــــــا الثا (  وســــــــــتتاح النتــــــــــاة امل بوعة  ماع اللتات الر اة ل مم املتحدة وســــــــــتو جه إىل مقرري 
وســــــــا ر أعضـــــــا  إضــــــــافة إىل م ا مل ايّصــــــــا  الوطناة التــــــــااســــــــات وغخهم من أ ــــــــحاب املصــــــــلحة، 

تاّة عل  اينننت ّصــــــــــــرا، ايّصــــــــــــا اة الوطناة  واقنح أيضــــــــــــا أل   ول الفصــــــــــــول األبرش، امل النظم
 ال باعة  ماتورة

 املبادرات واملبادئ التوجيهية واملواد املرجعية  
صا إبنتاج واستادا  املؤشرات لر د ا د ث التحدايت امليفنعة، مبا فا ا ما يتالدلاا ساتناول  - ١3

، جمنا  عل  املبادء املؤســـــــــــتـــــــــــاة واملمارســــــــــات ٢٠3٠التقد  ا رز حنو حتقاخم أهداق وغاايت ب ة عا  
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ايدارية وعملاات و  نولوجاات اينتاج املبت رة ال  ّظ ات ابعناق دويف ونـ ف ملذت جمنعاح  وســـــــــــــــاعتمد 
ات العاملاة وايقلاماة ودول ايقلاماة ذات الصـــــــــــلة، مثا نوا   ا د ث، جمقدر ايم ال، عل  املبادر الدلاا 

و و اات الفريخم الرفاع املتتوش لليفراعة والتنتاخم وجمنا  القدرات يف رال ايّصا ات لر د ب ة التنماة 
، وأعمال الفريخم الرفاع املتتوش املعين جمتحديث ايّصا ات الر اة، و نقاح ايطار ٢٠3٠املتتدامة لعا  

ين العا  ملراقبة ا ودة ومباد ه التوجا اة، واســـــــــتعرا  املبادء التوجا اة للتنفاذ ا الاة املتعلقة ابملبادء الوط
 األساساة ل ّصا ات الر اة 

وفقا ل ولوايت املذعورة أع ظ، ينبتي إعداد قا مة، عل  الدلاا وقبا البد  يف  ـــــــــااغة فصـــــــــول  - ١٤
والعاملي، للمبادرات املبت رة واملواد املرجعاة واملبادء التوجا اة واصاات عا من الصـــعاد الوطين وايقلامي 

ت د عل  النحو الواجمل يف الصاتة املـ حد  ة   الق رية ال  ينبتي أل جت 
  

 احملدث وحمتواه املقرتحانالدليل هيكل  -اثلثا  
للدلاا ع ا ا عا   (١)لقد اقنح أل ي تـــــــــــتاد  النموذج العا  ألنيفـــــــــــ ة املنظمات ايّصـــــــــــا اة - ١5

ا د ث  والنموذج العا  ألنيف ة املنظمات ايّصا اة، اقتباسا من فروعه التم ادية، يبني مل وحيد ملد األنيف ة 
ال  جتري يف منظمة إّصــــــــا اة  قلادية  وهو يوســــــــع وي ما النموذج العا  يجرا ات العما ايّصــــــــا اة 

دة وإطار لدعم جمتوفخ أنيفـــ ة إضـــافاة ضـــرورية لدعم إنتاج ايّصـــا  ات  وهو ي دق إىل  وفخ مفردات مّو
أنيفـــــــــ ة التعاول الدويف، وال ســـــــــاما يف رال التحديث  ومع ذلا، وألل النموذج العا  ألنيفـــــــــ ة املنظمات 

، اقنح أل (٢)ايّصــا اة يعد معاارا جديدا نتــباا ال يتتــم جمنضــ  النموذج العا  يجرا ات العما ايّصــا اة
 ابتاار اهلا ا جمدال من أل ي ول معاارا جيمل ا باعه جمصرامة يوفر  وجا ات جميفتل 

ويتتل  النموذج العا  ألنيفـــ ة املنظمات ايّصـــا اة من    ة متـــتوايت ذات  تـــلتـــا هرمي   - ١٦
، عل   ا    ة من ا يف متــــــــتوش  ل  وييفــــــــما املتــــــــتوش األعل  أرجمعة راالت واســــــــعة ل نيفــــــــ ة، و  فصــــــــ 

 التايف: النحو
؛ حتديد الرؤية‘ ١’ييفـــــــــــــــما ذلا، يف املتـــــــــــــــتوش الثا :  - جية والقيادةاالسرترترترترترترترترترترترتاتي )أ( 

 إدارة التعاول والتآزر االسنا اعاني؛‘ 3’التح م والقاادة؛  ‘٢’
حتتن القدرة عل  التا ا ؛ ‘ ١’ييفما ذلا، يف املتتوش الثا :  - تطوير القدرات )ب( 

 ب ة لقدرات التنفاذ؛ دعم وضع‘ ٤’قدرات الر د؛ ‘ 3’حتتني  نماة القدرات؛ ‘ ٢’
إدارة األعمال واألدا ؛ ‘ ١’ ييفـــــــما ذلا، يف املتـــــــتوش الثا : - الدعم املؤسرترترترترترتسرترترترترترتي )ج( 

إدارة املن عاة ‘ 5’إدارة   نولوجاا املعلومات؛ ‘ ٤’إدارة املوارد البيفــــــــرية؛ ‘ 3’إدارة اليفــــــــؤول املالاة؛  ‘٢’
إدارة موردي الباا ت؛ ‘ ٨’متـــــــــتعملي الباا ت؛ إدارة ‘ 7’إدارة املعلومات واملعارق؛ ‘ ٦’ايّصـــــــــا اة؛ 

 إدارة ا ودة؛‘ ١٠’إدارة املبا  وا از املادي؛ ‘ ٩’

__________ 

لعا  ألنيفـــــــ ة املنظمات ايّصـــــــا اة يف دور ه العامة اصامتـــــــة والتـــــــتني )انظر أقر مؤور ايّصـــــــا اني األوروجماني النموذج ا (١) 
ECE/CES/2017/11 :انظر أيضا  )https://statswiki.unece.org/display/GAMSO/GAMSO+v1.1  

أقر مؤور ايّصــــــــــــــــا اني األوروجماني النموذج العـا  يجرا ات العمـا ايّصــــــــــــــــا اـة يف دور ـه العـامـة اصـامتــــــــــــــــة والتـــــــــــــــتني  (٢) 
  https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/GSBPM+v5.0(  انظر أيضا: ECE/CES/2017/11 نظر)ا
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 يتفخم هذا البند مع النموذج العا  يجرا ات العما ايّصا اة  - اإلنتاج )د( 
 ، ول ن ا ع د مللت الّقا جمقدر عبخالدلااوقد اســــتادمت جمنود املتــــتوش الثا  عمن لخم لفصــــول  - ١7

ألل النموذج العا  ألنيفــ ة املنظمات ايّصــا اة يعد  وذجا لفرادش امل ا مل ايّصــا اة الوطناة وييفــما 
الدلاا النظا  ايّصا ي الوطين جمرمته  وقد استاد  املتتوش الثالث من النموذج العا  ألنيف ة املنظمات 

 اق ايّصا اة، الذي ييفما و فا إضافاا للمتتوش الثا ، عمرجع واسع الن 
فص   ويتضمن الفص ل األوالل ر  ا  ١٦ا د ث النا   عن ذلا من الدلاا ويتتل  ها ا  - ١٨

وهو الدلاا   ويقد  الفصــا الثا   ة عامة عن للدلاال هداق وا م ور املتــت دق واملواضــاع الر اتــاة 
ه  و يفما الفصول من الثالث إىل شاما مبا فاه ال فاية وقا م جمذا ه لا ول مبثاجمة ع تا ململ  تخ جل ن طباعت

التــــــادس األســــــاس الذي  قو  علاه ايّصــــــا ات الر اة والنظا  ايّصــــــا ي الوطين وم ا مل ايّصــــــا  
الوطناة واّتااجات املتــتادمني  و تناول الفصــول من الثامن إىل العاشــر اينتاج ايّصــا ي، مبا يف ذلا 

الفصول التاجمع ومن ا ادي عيفر إىل الراجمع عيفر  اع  ع الباا ت وجت ازها وحتلال ا ونيفرها  و يفما 
جوانمل البناة التحتاة ايّصـــــــــــــــا اة، مبا يف ذلا إدارة ا ودة، واملوارد البيفـــــــــــــــرية، و  نولوجاا املعلومات، 
والباا ت والباا ت الو ـــفاة  ويقد  الفصـــ ل اصامس عيفـــر والتـــادس عيفـــر و ـــفا يدارة البناة التحتاة 

 والتعاول عل  الصعاد الدويف املادية واألنيف ة 
 ا د ث  للدلاا ويتضمن مرفخم هذا التقرير ر  ا  فصالاا للفصول والفرو  واألجزا  الفرعاة  - ١٩
، اقن ّت األولوايت التالاة ٢٠١7وب ل جوالت التيفــاور ال  أجريت يف النصــ  الثا  من عا   - ٢٠

دة؛ والفصـا الثامن، مصـادر الباا ت و ع ا وجت ازها؛ يف وضـع رتل  الفصـول: الفصـا التـاجمع، إدارة ا و 
والفصا التاسع، التحلاا واألطر التحلالاة؛ والفصا العاشر، النيفر واال صال ابملتتادمني؛ والفصا ا ادي 
عيفــــــــر، البناة التحتاة ايّصــــــــا اة امليفــــــــنعة؛ والفصــــــــا الثالث عيفــــــــر، إدارة الباا ت واملعلومات واملعارق؛ 

ع عيفر، إدارة   نولوجاا املعلومات  وأما فصا االستعرا  العا ، الذي يتت دق   ورا أوسع والفصا الراجم
 ن اقا، فقد اقنح أال ي عد وال يتاح إال عقمل الفران من إعداد الصاغ األوىل  ماع الفصول األبرش 

  
 اخلطوات املقبلة -رابعا  

فريخم للصـــااغة يتتل   ٢٠١٩و  ٢٠١٨يف عامي  للدلااســـاتوىل عملاة  ـــااغة النتـــاة ا د  ة  - ٢١
ووفقا ل ولوايت والتوجا ات ال    قد م ا الدلاا من ذوي اصاة يف  اع املواضـــــاع الر اتـــــاة ال  ييفـــــمل ا 

اللعنة ايّصـــــا اة يف دورهتا التاســـــعة واألرجمعني  وجل ن اســـــت مال الفريخم، املؤل  من باا  اســـــتيفـــــاريني 
التاجمعة يدارة اليفـــــــــؤول االقتصـــــــــادية واالجتماعاة ابألمانة العامة،  اا  من و قودظ شـــــــــعبة ايّصـــــــــا ات 

املنظمات اليفـــري ة والوعاالت ايّصـــا اة الوطناة، جل ن ّيفـــدهم لصـــااغة ميفـــاريع الفصـــول ال   ت لمل 
باات ومعارق ةددة  وب ل عملاة الصــــــااغة، ســــــاعري التيفــــــاور مع عبار ايّصــــــا اني وعبار مديري 

ايّصـا اة وسـا ر أ ـحاب املصـلحة يف إطار األنيفـ ة ال  سـتنظم من ب ل الاام  وميفـاريع املنظمات 
جمنا  القدرات ايّصــا اة القا مة عل  عا من الصــعاد العاملي وايقلامي ودول ايقلامي  وســا ول اهلدق 

 هو ضمال أل   ول هناه فر ة عافاة لتقدمي  علاقات يف أ نا  عملاة الصااغة 
يفت فريخم استيفاري ي  ل   مب مة القاا ، يف فنات منتظمة أو جمنا  عل  ال لمل، جمتوفخ التوجاه وسا ن - ٢٢

بة من عبار ايّصا اني، لضمال الصلة ابلفريخم الرفاع املتتوش لليفراعة  العا  لفريخم الصااغة  وساتتل  من ُن 
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واهلاضات األبرش  ٢٠3٠لعا  والتنتــــاخم وجمنا  القدرات يف رال ايّصــــا ات لر ــــد ب ة التنماة املتــــتدامة 
ذات الصـــــــــــلة، ومن عدد ةدود من عبار باا  ايّصـــــــــــا  من اللعال ايقلاماة ل مم املتحدة واملصـــــــــــارق 
اي ا اة املتعددة األطراق )فريخم مذعرة التفاهم(  واقن ح أال ي ول الفريخم االستيفاري عبخا للتاية، ويفضا أل 

ا جيوز لفريخم الصــــــــــــــااغة التماس الدعم والتوجاه من املنظمات عضــــــــــــــوا  عم ١٢يتتل  من عدد ال يتعاوز 
 اليفري ة األبرش الثنا اة واملتعددة األطراق بارج الفريخم االستيفاري، إذا لز  األمر 

وسا تت ما هذا الن   جمتلتلة من املؤورات املواضاعاة عل  الصعادين ايقلامي ودول ايقلامي  - ٢3
ّصــــا ، عند االقتضــــا ، يف أّدث الت ورات املؤســــتــــاة والتنظاماة والتقناة قد ينظر ب هلا عبار باا  اي

جمتاة التصــــدي للتحدايت واغتنا  الفرا يف املتــــتقبا  وســــا ول اهلدق هو  قاام ما إذا عال ســــا درج يف 
 ما ي في من جوانمل التبص ر والتعقابات ايجياجماة للتنفاذ  الدلاا
نة ايّصا اة عل  الفصول ال    ول قد وت  ااغت ا وعل  ويف الدورة اصمتني، ست  لع اللع - ٢٤

 العما ا اري والتيفاور مع ا يف هذا الصدد 
  

 النقاط املطروحة للمناقشة -خامسا  
 اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: - ٢5

احملّدث وحمتواه املُقرتحني واإلعراب عن آرائها بشرترترترترترترترترترترت ن الدليل التعليق على هيكل  )أ( 
 املقّرر صياغتها على سبيل األولوية؛الفصول 
 اإلعراب عن آرائها بش ن تنظيم إجراءات الصياغة وآليات التشاور حوهلا؛ )ب( 
احملرتّدث على منصرترترترترترترترترترترترتة تفرتاعليرتة ع  الرتدليرتل التعليق على االقرتاح املتعلق بوضرترترترترترترترترترترتع  )ج( 

نسرتخة مطبوعة اإلنرتنت، تسرتتهدف ببار اإلحصرتائيني وببار مديري املنظمات اإلحصرتائية، ُتسرتتكمل ب
من فصرترترتل االسرترترتتعراض العام  الفصرترترتل الثا إ، توّجه إىل  هور أوسرترترتع نطاقا داخل النظام اإلحصرترترتائي 

  الوطين وخارجه
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 املرفق
 احملّدث وحمتواه املقرتحان هيكل الدليل  

 التعلاقات الو   الباب الفرعي الباب الفصا
  متهيد        
  احملتوايت   
  األشكال   
 مقدمة - أوال
 املتت دق وها له ومضمونه  و  ورظ الدلااييفما الفصا األول أهداق    
 أل  

 
 ، بصو ا يف رال الت نولوجاا٢٠٠3التتخات منذ عا   • الدليلالدافع لتحديث 

 املواضاع الراهنة: حتويا م ا مل ايّصا  الوطناة، التنماة املتتدامة •
ومستخدموه  الدليلالغرض من   اب  

 واستخداماته
ا م ور املتــــت دق: عبار ايّصــــا اني، ورؤســــا  الوعاالت األبرش املنتعة ل ّصــــا ات،  •

 إضافة إىل رموعة أوسع من املتتادمني وأ حاب املصلحة يف رال ايّصا ات الر اة
 إدارهتم  ييفما الدلاا املرجعي  اع جوانمل األنيف ة الواقعة حتت •
 الوطناة ال بخة والصتخةمل ا مل ايّصا   •
 للبلدال املتقدمة النمو والبلدال الناماة •

 املبادء والتااسات العامة • مواضيع املناقشة الرئيسية  جام 
 موضحة أبمثلة •
 االستيف اد ابملعايخ واملبادء التوجا اة الدولاة، ّاثما أ احت •

 والنظا  ايّصا ي الوطينم تمل ايّصا  الوطين  • املفاهيم واملصطلحات الرئيسية  دال 
 ايّصا ات الر اة •

 فصول قا مة جمذاهتا ير ب  أّدها ابآلبر • وحمتواه الدليلهيكل   ها  
 و  ت شب اة مباشرة إىل و  خم مرجعاة ر اتاة  وفر مزيدا من التفا اا •
 االستناد عل  حنو فضفا  إىل النموذج العا  ألنيف ة املنظمات ايّصا اة  •
  ة عامة •
 العامة للنظا  ايّصا ي الوطين ومل تمل ايّصا  الوطين اص وط •
 االستادامات الر اتاة ل ّصا ات ومتتادموها •
 مصادر ا صول عل  الباا ت واقتناؤها والع قات مع مقدما ا •
 التع از والتحلاا •
 النيفر واال صاالت مع املتتادمني •
 البّن التحتاة ايّصا اة امليفنعة •
 إدارة املعلومات، إدارة   نولوجاا املعلوماتإدارة املوارد البيفرية،  •
 األنيف ة الدولاة •
 إدارة ا ودة •

 حملة عامة -اثنيا 
  وســـاتاح الفصـــا عمنيفـــور م بو  يتـــت دق   ورا الدلااييفـــما الفصـــا الثا  موجزا قا ما جمذا ه للمواضـــاع الر اتـــاة ال  يتناوهلا    

 وبارجه أوسع ن اقا دابا النظا  ايّصا ي الوطين 
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 أساس اإلحصاءات الرمسية -اثلثا      
ي دق الفصــــا الثالث إىل  وفخ أســــاس ميفــــنه لف م ما ينبتي أل ييفــــمله م تــــم   ايّصــــا ات الر اة وعذلا ما جل ن أل ين بخم    

 علا ا من مبادء وأّ ا  قانوناة ذات  لة 
  مقدمة  أل  
يؤبذ الو ــــ  أســــاســــا من املبادء األســــاســــاة ل ّصــــا ات الر اة )قرار ا معاة العامة  • املبادئ األساسية  اب  

 (، واملبادء التوجا اة التنفاذية، مع و  ت إىل املبادء التوجا اة ٦٨/٢٦١
جل ن أيضــــا  وفخ إّالة مرجعاة إىل املبادء التــــتة للن   القا م عل  ّقوق اينتــــال يف  •

 ألمم املتحدة  قوق اينتالالباا ت، املقدمة من مفوضاة ا
اادها و  افؤ فرا ا صول علا ا • ١املبدأ  ١    أمهاة ايّصا ات الر اة ّو
 املعايخ واملبادء واألب قاات امل ناة ل ّصا ات الر اة • ٢املبدأ  ٢  
 املتا لة واليففافاة يف ايّصا ات الر اة • 3املبدأ  3  
 ايّصا ات الر اةمنع إسا ة استادا   • ٤املبدأ  ٤  
 مصادر ايّصا ات الر اة • 5املبدأ  5  
 سرية ايّصا ات الر اة • ٦املبدأ  ٦  
 التيفريعات املتعلقة ابيّصا ات الر اة • 7املبدأ  7  
  نتاخم ايّصا ات الر اة عل  الصعاد الوطين • ٨املبدأ  ٨  
 استادا  املعايخ الدولاة • ٩املبدأ  ٩  
 التعاول الدويف يف رال ايّصا ات • ١٠املبدأ  ١٠  
   األطر التشريعية  جام 
 ا اجة إىل إطار  يفريعي • مقدمة ١  
 القانول ايطاري الوطين الر اتي واألنظمة ايدارية، من قباا اللوا ح واملراسام واألوامر • أنوا  األطر التيفريعاة ٢  

 من الذي يقرر أمرا ما •
ماــــدال الع قـــة جمني التيفـــــــــــــــريعــــات يف  3  

 ايّصا ات والتيفريعات األبرش
 مبا يف ذلا املنازعات فاما يتعلخم ابلو ول إىل املعلومات ومحاية جماا ت األفراد •

املواضاع ال  يتعني  ناوهلا يف قانول  ٤  
 وطين جميفتل ايّصا ات الر اة

  عري  ايّصا ات الر اة، لتماازها عن املعلومات ايدارية •
 ايّصا ات الر اة وحتديد بصا ص م عري  منتعي  •
 مبدأ االستق لاة امل ناة للمنظمات وال اا ت التنظاماة ال   نت  ايّصا ات الر اة •
دور م تمل ايّصـــــا  الوطين جمو ـــــفه ا  ة الر اتـــــاة ينتاج ايّصـــــا ات الر اة وج ة  •

  نتاخم نظا  ايّصا ات الر اة
لنعاز عل  اّتااجات املتـــــــــــــــتادمني الراهنة الارة التيفـــــــــــــــتالاة واالســـــــــــــــنا اعاة، مع ا •

 واملتتعدة
 الوالية املتعلقة  مع الباا ت وسبا الو ول إىل مصادر الباا ت ايدارية وسا ر الباا ت •
 املبادء وايجرا ات املتعلقة مبعا ة الباا ت ايّصا اة الترية •
 إدارة ا ودة •
تـــــتادمني ذات الصـــــلة؛ الصـــــلة مبادء نيفـــــر ايّصـــــا ات الر اة لصـــــا   اع فضات امل •

 ابلقانول النموذجي
 النظام اإلحصائي الوطين -رابعا 

وعمته، وآلاات وأدوات الارة والتنتاخم      يتضمن الفصا الراجمع و فا للنظا  ايّصا ي الوطين ّو
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 التعلاقات الو   الباب الفرعي الباب الفصا
  مقدمة  أل       
  هيكل النظام اإلحصائي الوطين  اب  

  ١ 
حتديد بصـــــــــا ا النظا  ايّصـــــــــا ي 

  الوطين
  وضع البنا املرعزي ودورظ ٢  
  األطر وااللتزامات والقاود القانوناة 3  
  تنسيق النظام اإلحصائي الوطين  جام 
  التنتاخم، ملاذا؟ ١  
  األساس القانو  للتنتاخم ٢  
 املعايخ والتتماات • آلاات التنتاخم 3  

  نتاخم االستباا ت •
  ناوب املوظفني •
 ايّصا اة الوطناةالاام   •
 رلس ايّصا  الوطين •
 املازاناات املنتقة •

  دال 
دور مكتب اإلحصرترترترترترتاء الوطين وبب  

  اإلحصائيني
  جملس اإلحصاء الوطين  ها  
  دور رلس ايّصا   ١  
  العضوية ٢  
  الرائسة 3  
  األمانة ٤  
  جدول األعمال 5  
   وا ر عقد االجتماعات ٦  

  7 
اللعـــــال االســـــــــــــــتيفــــــــــــــــــــاريـــــة واهلاضـــــات 

  املاصصة

  واو 
التخطيط وحتديد األولوايت سرترترترترترترترتنواي 

  ولسنوات متعددة
 نظام أنيف ة التا ا  دابا النظا   ١  

 ايّصا ي الوطين
 دور م تمل ايّصا  الوطين عع ة معناة ابلتنتاخم •
 عملاة وضع اص   •

 سنويةاسنا اعاة، متعددة التنوات،  • ما هي أنوا  اص  ؟ ٢  
حتلاا اّتااجات املتتادمني واملوازنة  3  

 جمني األولوايت
 استقصا ات املتتادمني •

 إشراه ا  ات الفاعلة املاتلفة ورلس ايّصا  •
 األهداق االسنا اعاة للنظا  ايّصا ي الوطين يف الفنة املقبلة • ةتوش اص ة املتعددة التنوات ٤  

 االض    هباأعمال الت وير الر اتاة ال  يتعني  •
 ما هي ج ات إعداد االستقصا ات وما  عدظ من استقصا ات؟ •
 األساس القانو ؛ التوا ر الدوري، النيفر •
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التتاخات ابلنتـــــــــــــــبــــــة إىل اص ــــــة املتعــــــددة التـــــــــــــــنوات فامــــــا يتعلخم اب  ــــــات املنتعـــــة  • ةتوش اص ة التنوية 5       

 واالستقصا ات وميفاريع الت وير 
 هي ا  ة املتؤولة وما هو مناط متؤولات ا فاما يتعلخم ابملتاجمعة وايجم ن ما • املتاجمعة وايجم ن ٦  
 ا  ومة، الوزارة، م تمل ايّصا  الوطين، رلس ايّصا  الوطين • اص  التل ة املاو لة ابختاذ القرارات جميفتل  7  
عل  ايّصا ات ال   تتخم  “الر اةايّصا ات ”آلاات لضمال أل يقتصر إط ق  تماة  • توسيم اإلحصاءات الرمسية  زاي 

 مع املبادء األساساة ل ّصا ات الر اة واالّتااجات الوطناة
 مازاناات ّ وماة ميفنعة ومنتقة ل ّصا ات الر اة أو مازاناات متتقلة ل ا ج ة منتعة • متويل النظام اإلحصائي الوطين  ّا  

 مكتب اإلحصاء الوطين -خامسا 
 اصامس التمات الر اتاة مل تمل ايّصا  الوطين يتناول الفصا    
  مقدمة  أل  

 
رؤية مكتب اإلحصاء الوطين   اب 

 وأهدافه
 حتلاا االجتاهات والتحدايت الوطناة والدولاة •
 حتديد الرؤية والرسالة واألهداق االسنا اعاة وايجم ن هبا •

  مكتب اإلحصاء الوطين بمنظمة  جام 
مل تمل ايّصا  الن امل ايداري  ١  

 الوطين ووويله
 التل ة ال  ينبتي إجم غ ا؟ وعالة متتقلة؟ •
 االقتصار عل  التمويا من ب ل مازاناة ّ وماة؟ •
 أسعار التوق للتلع واصدمات؟  •

 املؤه ت • عبخ ايّصا اني ٢  
 مدة شتا املنصمل •
 التعاني وايقالة •
 سل ة عبخ ايّصا اني •

   هيكل األعمال اإلحصائية  دال 
األنيف ة ال   ض لع هبا منظمة إّصا اة: حتديد املفاهام، والتصمام، والت وين، و ول  •  عري  ها ا األعمال ايّصا اة ١  

 املعلومات
 أ ول الت باقات املتتادمة يف إنتاج النوا   ايّصا اة •

ا اجة إىل ها ا ل عمال  ٢  
 و  نولوجاات التنظام ايّصا ياستا ا املعلومات؛ هااعا   باقات  • ايّصا اة

د ينتاج ايّصا ات 3   د  • اهلا ا املّو دمسد ر اـا أل يتضـــــــــــــــمن إّـالـة مرجعاـة إىل اهلا ـا املّو جل ن هلا ـا األعمـال الـذي حيـ 
 ينتاج ايّصا ات

 يص  جوانمل ها ا األعمال امليفنعة مع ج ات أبرش منتعة ل ّصا ات الر اة •
 جل  ملن من  قاسم امل و ت •

النموذج العا  ألنيف ة املنظمات  ٤  
 ايّصا اة

 األبذ ابلنموذج العا  ألنيف ة املنظمات ايّصا اة •
 موقع ها ا األعمال يف النموذج العا  ألنيف ة املنظمات ايّصا اة •

 موا مة و  اما عملاات إنتاج ايّصا ات •  عري  نظا  اينتاج املت اما 5  
د ينتاج االســــــتناد إىل املعايخ )النموذج  • العا  يجرا ات العما ايّصــــــا اة، اهلا ا املّو

ايّصـــــــــــــــا ات، النموذج العا  للمعلومات ايّصـــــــــــــــا اة،  بادل الباا ت ايّصـــــــــــــــا اة 
 والو فاة(

   باقات   نولوجاا املعلومات النموذجاة عل  ن اق املاادين ايّصا اة •
 وانعزايف  وب هن  مت اما لنظم إنتاج النوا   ايّصا اةالت و ر من هن  رزأ  • أمهاة نظا  اينتاج املت اما ٦  
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التح م يف عملاة اينتاج ايّصــــــــــا ي امليفــــــــــنعة واصدمات ايّصــــــــــا اة املرعزية عل  مر  •     

 الزمن وفاما جمني البلدال
 الفعالاة من ّاث الت لفة •
 التعاول يف رال   وير و  باخم األسالامل وأدوات   نولوجاا املعلومات امليفنعة •
 ة الت ورات ا ديدة من ب ل منصة  تتم ابلقوة واملرونة واالستقرارإدار  •
 النظم املرعزية مقاجما النظم ال مرعزية •

 الع قة ابلنموذج العا  يجرا ات العما ايّصا اة • دورة ّااة جت از الباا ت  7  
 مراّا دورة ّااة جت از الباا ت •

  األمثلة وأفضا املمارسات ٨  
  والقيادة احلوبمة  ها  
  نة إدارية لدعم عبخ ايّصا اني؟ امل ا  والتيف اا؟ • اهلاضات الدابلاة لصنع القرار ١  
 استادا   نة إدارية أو هاضات  نتاخم أبرش • اال صال والتنتاخم الدابلاال ٢  

 الع قة مع النقاابت العمالاة •
 اهلا ا التنظامي بادل املعلومات واال صال من ب ل التتلتا اهلرمي وعل  ن اق  •
 استادا  اليفب ة الدابلاة •
 وضع التااسات والقرارات الدابلاة وايجم ن هبا •

باارات  نظام م تمل ايّصا   3  
 الوطين

 التنظام حبتمل املوضو  أو حبتمل امل مة •
منظمـة ذات  تـــــــــــــــلتــــــــــــــــا هرمي أ  ذات منح  يقو  عل  العملاـات؛ عـدد اليفـــــــــــــــعمل  •

 واملتتوايت
 إعادة التنظام: عا  ومىت •

  قتام امل ا  والع قة مع اهلاضات ايقلاماة األبرش؛ إعادة  نظام اليفب ات ايقلاماة • امل تمل املرعزي واليفب ة ايقلاماة ٤  
التا ا  والر د دابا م تمل  5  

 ايّصا  الوطين
 

وضع جمرام  عما سنوية ومتعددة التنوات؛ حتلاا اّتااجات املتتادمني واملوازنة جمان ا؛  •
 ختصاا مازاناات  افظات امليفاريع والاام ؛  قاام اص   واألدا ؛ املتاجمعة 

  ختطيط القدرات وتطويرها  واو 
إدارة القدرات يف رال املوارد البيفرية إدارة القدرات يف رال املوارد البيفرية:  ة عامة عن  • إدارة القدرات  ١  

 )موجز للفصا املتعلخم إبدارة املوارد البيفرية وإّالة إلاه(
إدارة القـــدرات يف رـــال   نولوجاـــا املعلومـــات:  ـــة عـــامـــة عن إدارة القـــدرات يف رـــال  •

   نولوجاا املعلومات )موجز للفصا الراجمع عيفر وإّالة إلاه(
  إدارة امليفاريع ٢  
  تنفيذ قدرات الدعم  زاي 
  عري  إدارة التتاخ • إدارة التتاخ   

  اذج إدارة التتاخ •
  رصد القدرات  ّا  
  عري  إدارة املااطر • إدارة املااطر   

 مبادء إدارة املااطر •

  طا  
الصرترترترترترترترترترترتلة بسرترترترترترترترترترترتائر جهات إصرترترترترترترترترترترتدار 

  اإلحصاءات الرمسية
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 التعلاقات الو   الباب الفرعي الباب الفصا
  املستعِملون واحتياجاهتم - سادسا     
  رد  فا اا رموعات رتلفة من متتعملي ايّصا ات الر اة واّتااجاهتم ا ددة يف هذا الفصا،    
  مقدمة  أل  
زايدة ال لمل عل  ايّصـــــــــــــا ات )يف  ١  

 سااق أهداق التنماة املتتدامة(
 زايدة ال لمل عل  الباا ت •
 “املتتعمملا الرقمي املاضر ”زايدة التوقعات فاما خيا الو ول إىل الباا ت: عصر  •
 التنماة املتتدامة ألهداقاملت لبات ا ددة  •

للمتـــــــاعدة يف حتديد و لباة اّتااجات رتل  املتـــــــتعملني )امليفـــــــاورات  اســـــــنا اعاة • حتلاا اّتااجات املتتعملني ٢  
 العامة، ورموعات النعاز، وما إىل ذلا(

  احتياجات احلكومات  اب  
 ا  ومة وم تمل ايّصا  الوطين الع قة جمني • االّتااجات العامة للح ومات  ١  

 فضتا اّتااجات ا  ومات: العادية واملاصصة •
 مت لبات وزارة املالاة من الباا ت • وزارات اليفؤول املالاة  ٢  

 أمثلة •
 الوزارات األبرش من الباا تمت لبات  • ت أبرش اوزار  3  

 أمثلة •
 يف النظا  ايّصا ي الوطين جمرمتها اجة إىل  ع املعلومات  •  نظام اال صاالت وإقامت ا  ٤  

 إقامة   ت مع اصاا  يف الوزارات املتاصصة •
   ت مع الباا ت يف الوزارات املتاصصة إقامة •

 االّتااجات اصا ة  مع املعلومات يف ا  ومات ايقلاماة وا لاة • ا  ومات ايقلاماة وا لاة 5  
 ايقلاماة وا لاةإقامة   ت مع اصاا  يف ا  ومات  •
   ت مع الباا ت يف ا  ومات ايقلاماة وا لاة إقامة •

 املت لبات ا ددة للعم ور • احتياجات اجلمهور  جام 
 ّتااجات ا م ور لباة ا •

  احتياجات األعمال التجارية  دال 
 املت لبات ا ددة ملؤستات األعمال ال بخة • مؤستات األعمال ال بخة ١  

 اّتااجات مؤستات األعمال ال بخة لباة  •
 املت لبات ا ددة ملؤستات األعمال الصتخة • مؤستات األعمال الصتخة ٢  

 مؤستات األعمال الصتخة اّتااجات  لباة •
احتيرترترترترتاجرترترترترتات التعليم واألوسرترترترترترترترترترترترترترترترتاط   ها  

 األبادميية
 املت لبات ا ددة للمدارس واملدارس الثانوية وا امعات •
 املدارس واملدارس الثانوية لباة اّتااجات  •
 اّتااجات ا امعات  لباة •

 رتل  أنوا  وسا   ايع   • احتياجات وسائط اإلعالم  واو 
 املت لبات ا ددة لوسا   ايع   •
 اّتااجات وسا   ايع    لباة •

 املت لبات ا ددة للباّثني • احتياجات الباحثني   زاي 
 ة اّتااجات الباّثني لبا •

 املت لبات ا ددة للمؤستات الدولاة )يرج  الرجو  إىل الفصا التادس عيفر( • احتياجات املؤسسات الدولية  ّا  
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 املؤستات الدولاة اّتااجات  لباة •     
االحتيرترترترترترتاجرترترترترترتات املرتبطرترترترترترتة  هرترترترترترتداف   طا  

 التنمية املستدامة
 مؤشرات أهداق التنماة املتتدامة واستادا ا ددة املر ب ة إبعداد  املت لبات •

األمهية ابلنسرترترترترترترترترترترتبة للجهات األخر    اي  
 املنتجة لإلحصاءات الرمسية

 ا  ات األبرش املنتعة ل ّصا ات الر اة •
 متتعملا ا  اّتااجات  لباة •

  إدارة اجلودة - سابعا
املتــتعملني يصــ  الفصــا التــاجمع وضــع إطار للعودة ايّصــا اة وإدار ه، مبا يف ذلا اســتادا  الدراســات االســتقصــا اة ملدش رضــا    

 و صديخم ايّصا ات الر اة و و اف ا 
 مارات إدارة ا ودة • مقدمة  أل  

 ها ا الفصا وةتواظ •
 نظم إدارة ا ودة العامة •
 أطر إدارة ا ودة ايّصا اة •
 ا ودة ضمن  عزيز  قافة  •

  نظم إدارة اجلودة العامة  اب  
ال  وضــــعت ا  ٩٠٠٠ســــلتــــلة املعايخ  ١  

اد املقاياساملنظمة   الدولاة لتّو
 مفاهام إدارة النوعاة ال املة ومباد  ا ومص لحاهتا •
 عملاة التصديخم •
 من قبا م ا مل ايّصا  الوطناة االستادا  •

للمنظمة الدولاة  20252:2012املعاار  ٢  
اد املقاياس: دراســـــــــــــة األســـــــــــــواق  لتّو
 واست    اآلرا  والبحوث االجتماعاة

 والتت اةواملفاهام الن اق  •
 ادا  من قبا م ا مل ايّصا  الوطناةاالست •

ْ س ساتما  3    واملفاهام والتت اةالن اق  • (Six Sigma)من عاة سمل
 من قبا م ا مل ايّصا  الوطناة االستادا  •

 الن اق واملفاهام والتت اة • (Leanمن عاة لملني ) ٤  
 من قبا م ا مل ايّصا  الوطناة االستادا  •

 الن اق واملفاهام والتت اة • املؤستة األوروجماة يدارة النوعاة  5  
 ستادا  من قبا م ا مل ايّصا  الوطناةاال •

 الن اق واملفاهام والتت اة • سا ر نظم إدارة ا ودة العامة ٦  
 ستادا  من قبا م ا مل ايّصا  الوطناةاال •

  أطر ضمان اجلودة اإلحصائية  جام 
الوطين لضـــــــــــــــمال إطار األمم املتحدة  ١  

 ا ودة
 الن اق واملفاهام والتت اة •
 ستادا  من قبا م ا مل ايّصا  الوطناةاال •

املدونة األوروجماة للممارسات املتبعة يف  ٢  
رال ايّصــــــا  وإطار ضــــــمال ا ودة 

 التاجمع للنظا  ايّصا ي األورويب

 الن اق واملفاهام والتت اة •
 ستادا  من قبا م ا مل ايّصا  الوطناةاال •

إطــار  قاام جودة جماــا ت  ـــــــــــــــنــدوق  3  
 النقد الدويف

 الن اق واملفاهام والتت اة •
 االستادا  من قبا م ا مل ايّصا  الوطناة •

 الن اق واملفاهام والتت اة • سا ر أطر ضمال ا ودة ايّصا اة ٤  
 االستادا  من قبا م ا مل ايّصا  الوطناة •
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  وضع إطار للجودة اإلحصائية  دال      
 النوا   أجمعاد جودة • حتديد أجمعاد ا ودة ايّصا اة ١  

 أجمعاد جودة العملاة •
 األجمعاد املؤستاة للعودة •
 جودة  نتاخم النظم ايّصا اة الوطناة •

إنيفــا   قافة  ضــمن ا ودة ايّصــا اة  ٢  
 و عززها، وا فاظ عل  هذظ الثقافة

  عزيز ا ودة  •
 جمر م  التدريمل عل  ا ودة •

وضـــــــــع مبادء  وجا اة جميفـــــــــتل ا ودة  3  
 ايّصا اة 

 مبادء  وجا اة  رعز عل  العملاات •
 قا مة مرجعاة  رعز عل  العملاات  •
 قا مة مرجعاة  رعز عل  النوا   •

 حتديد مؤشرات ا ودة واألدا   • ر د ا ودة ايّصا اة ومراقبت ا ٤  
 ر د مؤشرات ا ودة واألدا  •
 )نقاط املراقبة( حتديد و نفاذ عتبات ا ودة •
 نيفر مؤشرات ا ودة •

 ايّصا اة نفاذ جمر م  الستعرا  ا ودة  •  قاام ا ودة ايّصا اة  5  
 حتديد و نفاذ حتتانات ا ودة •
  عمام النتا   الر اتاة عل  املتتعممللني •

 ا ودةالتصديخم عل  ايّصا ات الر اة استنادا إىل  قاام  • التصديخم عل  ا ودة ايّصا اة  ٦  
  تنفيذ إطار للجودة اإلحصائية  ها  
ـــدة لضـــــــــــــــمـــال ا ودة  ١   ا ـــاجـــة إىل ّو

ايّصــــــــــا اة ومدير ليفــــــــــؤول ضــــــــــمال 
 ا ودة ايّصا اة

دة م رســــة لضــــمال ا ودة  • جمعض م ا مل ايّصــــا  الوطناة أ ــــتر من أل  تتــــع لّو
 ايّصا اة، ول ن ال جمد هلا من  عاني مدير ليفؤول ضمال ا ودة ايّصا اة

ا ـــــاجـــــة إىل  نـــــة لضـــــــــــــــمـــــال ا ودة  ٢  
 ايّصا اة

 ضرورة حتقاخم النتا   و نفاذ التو اات الواردة يف استعراضات ا ودة ايّصا اة •

 ضمال ا ودة شتل ي م ا ماع • دور موظفي م تمل ايّصا  الوطين 3  
األمهية ابلنسرترترترترترترترترترترتبة للجهات األخر    واو 

 املنتجة لإلحصاءات الرمسية
 أجمعاد ا ودة •
 ايّصا اة املبادء التوجا اة املتعلقة اب ودة •
 ايّصا اة جمر م  استعرا  ا ودة •
 التصديخم عل  ايّصا ات الر اة •

  مصادر البياانت و عها وجتهيزها - اثمنا
 جت ازها ينظر الفصا الثامن يف  ع الباا ت من رتل  أنوا  املصادر، مبا فا ا املصادر الثانوية وغخ التقلادية، ويف    
 ها ا الفصا وةتواظ • مقدمة  أل  

املصـــــــادر: الدراســـــــات االســـــــتقصـــــــا اة واملصـــــــادر ايدارية ومصـــــــادر الباا ت ا ترافاة  •
 امل اناة، ومصادر الباا ت الضامة

العملاات ايّصـــــــا اة: الدراســـــــات االســـــــتقصـــــــا اة، والعملاات القا مة عل  الباا ت  •
 ايدارية، والعملاات القا مة عل  الباا ت الضامة 

 ااغة العملاات ايّصا اة عل  غرار النموذج العا  يجرا ات العما ايّصا اة 
     



 E/CN.3/2018/5 

 

16/28 17-22638 

 

 التعلاقات الو   الباب الفرعي الباب الفصا
  الدراسات االستقصائية والتعدادات  اب       
 املراّا والعملاات الفرعاة ال   يف ا دراسة استقصا اة • االستقصا و   م ا   ١  

دات ايّصا اة ال  جل ن أل ختضع للدراسة االستقصا اة  أنوا  •  الّو
 استقصا ات األسر املعايفاة • أنوا  الدراسات االستقصا اة  ٢  

 استقصا ات املؤستات التعارية •
 استقصا ات املنيفآت  •
 األسعار استقصا ات •

 إجرا  مقاجم ت شاصاة ابستادا  استباال ورقي •  ع الباا ت وطرا خم استقا  ا 3  
 ما  االستباا ت الذا اة ابستادا  استباال ورقي •
 إجرا  مقاجم ت شاصاة مبتاعدة ا اسوب •
 إجرا  مقاجم ت ها فاة مبتاعدة ا اسوب •
 ما  االستباا ت الذا اة ابستادا  استباال إل نو  •
 آلة إىل أبرشنقا الباا ت من  •
 ال ريقة املناسبة ابتاار •

  صمام ايطار والعانات •  صمام الدراسة االستقصا اة ٤  
  صمام االستباال •
 التحرير وايسناد •
 التقدير •
 ا فاظ عل  الترية •
 املو ي التعديا •

الع قات واال صــــــــــــــــاالت القا مة جمني  5  
 اجملابني

 التااسة العامة واملاثاق فاما خيا اجملابني •
 إدارة شؤول اجملابني الر اتاني، وحتديد  ات األعمال التعارية •
 التقلاا من أب ا  االستعاجمة •
 التقلاا من ّاالت عد  االستعاجمة، وإجرا ات املتاجمعة •
 استادا  القانول لفر  االستعاجمة  •
 عمل  االستعاجمة، الفردي واي ايف قااس •

 الباا ت عل  متتوش نقاط  ع احترير  • جت از الباا ت االستقصا اة وايدارية ٦  
  رماز الباا ت عل  متتوش نقاط  ع ا  •
 التحرير األويف •
 التحرير الثانوي •
 النماز •
 ايسناد •
 ال يف  عن القام املت رفة ومعا ت ا  •
 ال لي، وهو التحرير استنادا إىل استعرا  الباا ت اي الاة التحرير •

 مت املة من الدراسات االستقصا اةرموعة  •  صمام جمرام  املتح املت اما 7  
دات الت مالاة  •  مرعبات املتح األساساة والّو
 قدرة مرنة عل  إجرا  املتح •
 لل لبات العاجلة االستعاجمة •
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 مديرو املتح • باات موظفي املتح ٨       

 باا  متاصصول •
 أبصا او املن عاات •
 أبصا او  ع الباا ت ومتاجمعت ا  •
 استقا  الباا ت والتحقخم من ا وحتريرها عملاة •

  املصادر اإلدارية  جام 
 الباا ت الضريباة • أنوا  الباا ت ايدارية ١  

 الباا ت املتعلقة ابلعمالة •
 جماا ت الضمال االجتماعي •
 جماا ت التعارة اصارجاة •
 الباا ت الصحاة •
 الباا ت املتعلقة ابلعدالة •
 سع ت اليفرعات و راباا األعمال التعارية  •
 إدارية أبرش مصادر •

 التااسات املتعلقة مبقدمي الباا ت ايدارية  • العما مع مقدمي الباا ت ايدارية ٢  
 وضع مذعرة  فاهم فاما يتعلخم جمتدفقات الباا ت والباا ت الو فاة واال صاالت •
 ايداريةاينذار املب ر ابلتتخ الوشاا يف العملاة  •
  عزيز املعايخ ايّصا اة  •
 جميفتل جودة الباا ت ودعم ا إرشادات •

 أسلوب الدفع: يقو  املصدر ايداري إبرسال الباا ت إىل م تمل ايّصا  الوطين • ا صول عل  الباا ت ايدارية 3  
ابســتاراج الباا ت من قاعدة جماا ت  أســلوب ا ذب: يقو  م تمل ايّصــا  الوطين •

 ذات مصدر إداري
 ا علا ا يف األ اصمس ا ابلصاتة ايدارية نتاة من الباا ت  تعاا  • جت از الباا ت ايدارية ٤  

دةايّصا اة إىل الصاتة  الباا ت ايدارية حتويا •  املّو
 املعد ة ابلصاتة امل لوجمة وإسنادها عل  غرار جماا ت املتح ايّصا ي الباا ت حترير •

 أنوا  الباا ت ا ترافاة امل اناة • البياانت اجلغرافية املكانية  دال 
 األطر ايّصا اة ا ترافاة وجماا ت ايسناد ا ترايف  •
 الباا ت ا ترافاة امل اناة املتتادمة يف ايّصا ات الر اة عل  أمثلة •

  البياانت الضخمة  ها  
 الباا ت الضامة أنوا   • أنوا  الباا ت الضامة ١  

 فضات الباا ت الضــــامة )ســــع ت اهلا  ، ووســــا ا التوا ــــا االجتماعي، وجماا ت •
 االستيفعار، وما إىل ذلا(

التحدايت واملااطر املر ب ة ابستادا   ٢  
 الباا ت الضامة

علا ا اســـــــتادا  الباا ت الضـــــــامة )ا عم وا ودة التحدايت واملااطر ال  ين وي  •
 وامل ارات، وما إىل ذلا( واصصو اة وال اجمع املؤقت والت نولوجاا

  وير الع قــات مع مقــدمي الباــا ت  3  
 الضامة

 شرح االّتااجات واملعايخ ايّصا اة •

الباا ت الضـــــامة )التحدايت التقناة  مصـــــادرالتحدايت ال    من يف الو ـــــول إىل  • ا صول عل  الباا ت الضامة ٤  
 ذلا( إىلوالقانوناة واملالاة، وما 

 التحدايت ال    من يف جت از الباا ت الضامة • جت از الباا ت الضامة 5  
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اســـــــــــــــتاــدا  الباــا ت الضـــــــــــــــامــة يف  ٦       

 ايّصا ات الر اة
 أمثلة عل  استادا  الباا ت الضامة يف ايّصا ات الر اة •

األمهية ابلنسرترترترترترترترترترترتبة للجهات األخر    واو 
 املنتجة لإلحصاءات الرمسية

 استقا  ا ع الباا ت وإجرا ات  •
 إجرا ات  رماز الباا ت وحتريرها •

  التحليل واألطر التحليلية - اتسعا
 يناقش الفصا التاسع مدش وجوب است مال الباا ت ابلتحلاا، واألطر واألسالامل ال زمة للقاا  جمذلا    
 أسباب قاا  م ا مل ايّصا  الوطناة ابلتحلاا • مقدمة  أل  

 ها ا الفصا وةتواظ  •
  استكمال البياانت ابلتحليل  اب  
  الوقا ع و فتخها  ١  
 املاتصةالتحلاا حبتمل ا  ة  • م ا  التحلاا واملعلومات ٢  

دة امل رسة للتحلاا •  التحلاا حبتمل الّو
 استعرا      الباا ت  • استعرا  املنيفورات  3  

 استعرا      التحلاا •
  أساليب ونظم التحليل  جام 
 االر داد واالر باط • أسالامل التحلاا ١  

 التعديا املو ي والتلتلة الزمناة •
 قواعد الترية ومراقبة عملاة ايفصاح  •
 أسالامل أبرش •

جمراراات و نظا  التحلاا ايّصـــــــــــــــا ي،  النظم التعارية املتاّة يف التـــــــــــــــوق: جمراراات • نظم التحلاا ٢  
 ايّصا اة ‘ آر’ا زمة ايّصا اة للعلو  االجتماعاة، وجمراراات 

 النظم امل ورة دابلاا •
  احلساابت القومية  دال 
 ٢٠٠٨ا تاابت القوماة لعا   نظا  • ايطار املفاهامي ١  
 موقع ا اسبني الوطناني • الن ابات التنظاماة ٢  

 اصاا  املتاصصني الع قات مع •
 الع قات مع م تمل ايّصا  الوطين، واملصرق املرعزي، ووزارة املالاة •

  ميزان املدفوعات  ها  
 ، ال بعة التادسةدلاا مازال املدفوعات ووضع االستثمار الدويف • ايطار املفاهامي ١  
 موقع التعماع • الن ابات التنظاماة ٢  

 واملصرق املرعزيأدوار م تمل ايّصا  الوطين  •
  األطر التحليلية األخر    واو 
 ايطار املفاهامي  • احلساب البيئي ١  

 الن ابات التنظاماة •
 ايطار املفاهامي  • حساب اليد العاملة ٢  

 الن ابات التنظاماة •
  األطر التحلالاة األبرش 3  
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األمهية ابلنسرترترترترترترترترترترتبة للجهات األخر    زاي      

 الرمسيةاملنتجة لإلحصاءات 
 ٢٠٠٨القوماة لعا   نظا  ا تاابت •
 تادسة، ال بعة الاملدفوعات ووضع االستثمار الدويف مازالدلاا  •
 ونظم التحلاا العا أسالامل  •

  النشر واالتصال ابملستعملني - عاشرا
سااسات النيفر، وأنوا  الباا ت، يتتعر  الفصا العاشر  اع جوانمل نيفر الباا ت واال صال ابملتتعملني  ويتناول الفصا أيضا    

 ومنصات النيفر، واسنداد   الا  النيفر 
  مقدمة  أل  
  سياسات النشر   اب  
 أمهاة ا دول الزمين ل  دار • ا دول الزمين ل  دار ١  

 حتديد جدول زمين ل  دار
 وضع سااسة عامة لتوافر الباا ت •  وافر الباا ت ٢  
بشرترترترترترترترت ن خصرترترترترترترترتائ   توف  املعلومات  جام 

البيرترترترتاانت اإلحصرترترترترترترترترترترترترترتائيرترترترتة  البيرترترترتاانت 
 الوصفيةإ

 

 الو ول إىل الباا ت الو فاة • إدارة الباا ت الو فاة 3  
  وفخ الو  خم •
  نقاحات الباا ت الو فاة  •
 األب ا  معا ة •

  خمتلف أنواع البياانت املعّدة للنشر  دال 
 أبنوا  الباا ت ا ز اةقا مة  • الباا ت ا ز اة ١  

 )التقناة والقانوناة( متا ا ةددة  تصا جمنيفر الباا ت ا ز اة •
 أبنوا  الباا ت ال لاةقا مة  • الباا ت ال لاة ٢  

 ا ةددة  تصا جمنيفر الباا ت ال لاة )التقناة والقانوناة(متا  •
  النشر عن طريق بواابت البياانت  ها  
 جمواابت الباا ت أمهاة زايد  • أمهاة جمواابت الباا ت ١  

 أمهاة جمواابت الباا ت يف التقلاا من أعبا  ايجم ن وحتتني جودة جماا ت ايجم ن •
 ة مل ل ّصا  الوطناا ملابتاار جمواجمة الباا ت املناسبة  •
 الباا ت أمثلة عل  جمواابت •

جمــواابت الــبــاــــــــا ت الــ  ختــتــا هبــــــــا  ٢  
 م ا مل ايّصا  الوطناة

 ال  ختتا هبا م ا مل ايّصا  الوطناة عل  جمواابت الباا تأمثلة  •
 م ا مل ايّصا  الوطناة ةاسن ومتاوء جمواابت الباا ت ال  ختتا هبا •

جمواابت الباــــــا ت اصــــــا ــــــــــــــــــــة ابلنظم  3  
 ايّصا اة الوطناة

 ا اة الوطناةإىل جمواجمة جماا ت ميفنعة عا النظم ايّص ا اجة •

ايجم ن املت ــــــــامــــــــا ضــــــــــــــــمن النظم  ٤  
 الوطناةايّصا اة 

ضمن النظم ايّصا اة الوطناة ) بادل الباا ت  عملاة ايجم ناستادا  معايخ لدم   •
د ينتاج ايّصا ات، وما إىل ذلا(   ايّصا اة والو فاة، ومبادرة اهلا ا املّو

 الوطناة أمثلة عل  ايجم ن املت اما دابا النظم ايّصا اة •
 جمواابت الباا ت العامةأمثلة عل   • جمواابت الباا ت العامة  5  

 ء جمواابت الباا ت العامةةاسن ومتاو  •
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النشرترترتر ابسرترترتتخدام وسرترترتائل التواصرترترتل   واو      

 االجتماعي
 

 وسا ا التوا ا االجتماعي  زايد أمهاة • أنوا  وسا ا التوا ا االجتماعي  ١  
 ، وما إىل ذلا(أنوا  وسا ا التوا ا االجتماعي )فاتبوه و وين •

التوا ـــــــا االجتماعي يف دور وســـــــا ا  ٢  
 النيفر

امل ارات ال  حتتاج إلا ا م ا مل ايّصــــــــــا  الوطناة الســــــــــتادا  وســــــــــا ا التوا ــــــــــا  •
 االجتماعي 

سـبا قاا  م ا مل ايّصـا  الوطناة ابسـتادا  وسـا ا التوا ـا االجتماعي يف عملاة  •
 النيفر

  أشكال أخر  للنشر  زاي 
 امل بوعةاستادا  املنيفورات  • نيفر نتخ م بوعة ١  

 متتقبا املنيفورات امل بوعة •
 أنوا  الوسا   املتعددة • النيفر املتعدد الوسا   ٢  

 استادا  الوسا   املتعددة يف النيفر  •
 متتقبا الوسا   املتعددة املتتادمة يف النيفر •

  بادل الباا ت فاما جمني اآلالت ازدايد • النيفر من آلة إىل أبرش 3  
 الباا ت فاما جمني اآلالت يف النيفرأمثلة عل  استادا   بادل  •

 أمثلة عل    باقات اهلوا   ا مولة املتتادمة يف نيفر الباا ت •   باقات اهلوا   ا مولة ٤  
  اسرتداد تكاليف النشر  ّا  
ا صـــول عل  الباا ت را  يف مقاجما  ١  

 ا صول علا ا لقا  أجر
 واملدفوعة األجر واملاتل ة( اذج ا صول عل  الباا ت )اجملاناة  •
 االجتاهات الراهنة يف سااسات ا صول عل  الباا ت •

 أمثلة عل  الباعة الوس ا  للباا ت • َدْور الباعة الوس ا  للباا ت ٢  
 ةاسن ومتاوء االستعانة ابلباعة الوس ا  للباا ت •

 أنوا  ّقوق التتلا  والنيفر • ّقوق التتلا  والنيفر وايةوات 3  
 اآل ر القانوناة  قوق التتلا  والنيفر وايةوات •
 االجتاهات الراهنة يف استادا  ّقوق التتلا  والنيفر •

 إدارة الع قات مع املتتعملني يف م ا مل ايّصا  الوطناة • العالقات مع املستعملني  طا  
  مسائل النشر األخر   اي  
ة ١   ة  ور ّرعة الباا ت  • ّرعة الباا ت املفتّو  املفتّو

ة ابلنتبة مل ا مل ايّصا  الوطناة •  أ ر الباا ت املفتّو
االنرترتترترتقرترترترترترتال إىل نرترتظرترترترترترتام رقرترتمرترتي مرترتو  ع  ٢  

 حديث
 النموذج التقلادي )غخ الرقمي، املرعزي( •
 حنو نظا  رقمي موزمس  ّديث •

 االّتااجات اصا ة اب ولاة ايّصا اة • احلولية اإلحصائية 3  
 لنيفر مصنفات ا ولاة ايّصا اةاستادا  متتودعات الباا ت  •

األمهية ابلنسرترترترترترترترترترترتبة للجهات األخر    عاق 
 املنتجة لإلحصاءات الرمسية

 ا  ات األبرش املنتعة ل ّصا ات الر اة •

 اهليابل األساسية اإلحصائية املشرتبة - حادي عشر
إنتاج ايّصــــا ات، مبا يف ذلا وضــــع التــــع ت يتناول الفصــــا ا ادي عيفــــر اهلااعا األســــاســــاة ايّصــــا اة ال زمة لدعم جمر م     

 الدابلاة واألسالامل واألدوات والنظم واملعايخ 
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مف و  األســـالامل واألدوات املتصـــلة ابهلااعا األســـاســـاة ايّصـــا اة ال   دعم العملاات  • مقدمة  أل       

 ايّصا اة
 ها ا الفصا وةتواظ •
 التع ت املتعددة األغرا  •
 ايّصا اةاألسالامل واألدوات  •
 التااسات واملعايخ واملبادء التوجا اة •

  • السجل اإلحصائي لألعمال التجارية  اب  
األدوار املنوطة ابلتـــــعا ايّصـــــا ي  ١  

 ل عمال التعارية وفوا د ظ
 مصدر أطر االستقصا ات •
  وساع الن اق لايفما ابتاار العانات •
 مصدر ايّصا ات الدجلترافاة •
 ايّصا ات االقتصادية والتعاريةيدعم موا مة ودم   •

د ٢٠٠٨املعايخ الدولاة: نظا  ا تـــاابت القوماة لعا   • ايطار املفاهامي ٢   ؛ التصـــنا  الصـــناعي الدويف املّو
؛ قرار جميفتل إّصا ات العمالة يف الق ا  غخ ٤  ماع األنيف ة االقتصادية، التنقاح رقم

صاا  إّصــا ات العما، يف عانول الثا /يناير الر ي، اختذظ املؤور الدويف اصامس عيفــر 
١٩٩3 

 حتديد الن اق وا توش •
 حتديد املصادر ا تملة • املصادر ايدارية 3  

 ابتاار املصادر •
 منع االزدواجاة •

 با ة معاملة ال بخة األعمال مؤستات معاملة: التصنا  مارات • املصادر ايّصا اة ٤  
 إجرا ات التصنا  •
 املتتقاة من الدراسات االستقصا اةردود الفعا  •
 ا اجة إىل استقصا  مدش حتتني التعا ايّصا ي ل عمال التعارية •
 إجرا  استقصا ات ملدش التحتن •

إعـداد  ـات موجزة وأطر ميفـــــــــــــــنعة  5  
للتـــــــــــــــعــــا ايّصــــــــــــــــــا ي ل عمــــال 

 التعارية

 مارات اللمحات املوجزة )أطر رممسدة( •
 إعداد األطر امليفنعة •

 حتديد موا فات الت ال امليفمولني ابالستقصا  • إعداد أطر االستقصا ات والعانات ٦  
 استا ا أطر االستقصا ات •
 ابتاار عانات االستقصا ات •

إعــــــداد إّصـــــــــــــــــــــا ات ان  قــــــا من  7  
 التعا ايّصا ي ل عمال التعارية

 التعاريةالتعا ايّصا ي ل عمال التعارية عمصدر للاصا ا الدجلترافاة ل عمال  •
 أوجه القصور ال   يفوب التعا ايّصا ي ل عمال التعارية جمو فه مصدراً للباا ت •

  السجل اإلحصائي للمزارع  جام 
األدوار املنوطة ابلتـــــعا ايّصـــــا ي  ١  

 للمزار  وفوا د ظ
 مصدر أطر االستقصا ات الزراعاة •

 يدعم موا مة ودم  ايّصا ات الزراعاة •
 املعايخ الدولاة • املفاهاميايطار  ٢  

 حتديد الن اق وا توش  •
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 التعداد الزراعي • إنيفا  وحتديث املصادر وايجرا ات 3       

 املصادر ايدارية •
 املصادر ايّصا اة •

 حتديد موا فات الت ال امليفمولني ابالستقصا  • إعداد أطر االستقصا ات والعانات ٤  
 استا ا أطر االستقصا ات •
 االستقصا اتابتاار عانات  •

  سجل عناوين األسر املعيشية  دال 
 يتين عن ا اجة إىل التعداد الدوري للمناطخم ال   ق ن ا األسر املعايفاة • األدوار املنوطة جمتعا العناوين وفوا د ظ ١  

 يقد  أطرا الستقصا ات األسر املعايفاة والتعدادات الت اناة •
 املعايخ الدولاة • ايطار املفاهامي ٢  

 حتديد الن اق وا توش •
 املصادر ايدارية • املصادر وإجرا ات الصاانة 3  

 املصادر ايّصا اة •
إعداد أطر الســـــــــتقصـــــــــا ات األســـــــــر  ٤  

 املعايفاة 
 حتديد موا فات الت ال امليفمولني ابالستقصا  •
 استا ا أطر االستقصا ات •
 ابتاار عانات االستقصا ات •

  املعيشيةالعينة الرئيسية لألسر   ها  
 يقلا ا اجة إىل  عداد املناطخم • األدوار املنوطة جمتعا العناوين وفوا د ظ ١  

 يقد  أطرا الستقصا ات األسر املعايفاة •
 املعايخ الدولاة • ايطار املفاهامي ٢  

 حتديد الن اق وا توش •
 التعداد الت ا  • املصادر وإجرا ات اينيفا  والصاانة 3  

 الر اتاةابتاار األطر  •
 إعادة عد مناطخم األطر الر اتاة •

 حتديد موا فات الت ال امليفمولني ابالستقصا  • إعداد أطر االستقصا ات والعانات ٤  
 استا ا أطر االستقصا ات •
 ابتاار عانات االستقصا ات •

  اخلدمات املنهجية  واو 
 ابصصو اة والترية يفريع املت لبات املتعلقة  • الترية ومراقبة عملاة ايفصاح ١  

  عري  ايفصاح •
 األسالامل املتبعة: القمع والتيفويش •
   اا  النظم ا اهزة •
   باخم مراقبة ايفصاح •

 مبادء  صمام االستباا ت •  صمام االستباا ت ٢  
 أدوات  صمام االستباا ت •
 املتؤولاة عن  صمام االستباا ت •
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 وأسالاب امبادء املعاينة  •  صمام العانات والتقدير 3       

 أدوات  صمام العانات •

 أدوات ابتاار العانات •

 أسالامل التقدير •

 املتؤولاة عن  صمام العانات والتقدير •
 مبادء وأسالامل التحرير وال يف  عن القام املت رفة • التحرير وايسناد وحتديد القام املت رفة ٤  

 مبادء ايسناد وأسالابه •
 املت رفةأدوات التحرير وايسناد وحتديد القام  •
 املتؤولاة عن التحرير وايسناد وحتديد القام املت رفة •

 مبادء التعديا املو ي • حتلاا التعديا املو ي والتلتلة الزمناة 5  

 أدوات التعديا املو ي •

 املتؤولاة عن التعديا املو ي •
ياسرترترترترترترترترترترترتات واملعاي  واملبادئ   زاي  السرترترترترترترترترترترت

 التوجيهية اإلحصائية
حباث   درج التـــــااســـــات يف الفصـــــا  -الفر  يف مواضـــــع أبرش م ّظة: قد ي دم  هذا  •

 اصامس، واملعايخ يف الفصا ا ادي عيفر، واملبادء التوجا اة يف  اع الفصول
 ا اجة إىل سااسات  تصا ابليفرعات • التااسات ايّصا اة ١  

 وضع التااسات املتعلقة ابليفرعات •
 سااسات الر د واينفاذ، وإجرا ات ا وعمة •

دة واملتتخات والتصنافات ٢   دة واملتتخات والتصنافات • املفاهام املّو  فوا د املفاهام املّو
 يدعم موا مة ودم  ايّصا ات •
 إّالة مرجعاة إىل الفصا الثالث عيفر •

 املبادء التوجا اة عتساس للتدريمل والدعم • املبادء التوجا اة ايّصا اة 3  
 وضع املبادء التوجا اة •
 املبادء التوجا اةر د استادا   •

االنطبرترترترترتا  على اجلهرترترترترتات األخر     
 املنتجة لإلحصاءات الرمسية

  صمام اليف ا •
 التحرير وال يف  عن القام املت رفة •

 إدارة املوارد البشرية وتنميتها - اث  عشر
ملواعبـة   ور   نولوجاـا املعلومات ي ظ ر الفصــــــــــــــــا الثـا  عيفـــــــــــــــر التتاخات ال ـار ـة عل   وظا  املوظفني واالّتفـاظ هبم و ـدريب م    

 ومصادر الباا ت ا ديدة ومعايخ التحديث وها ا األعمال 
  مقدمة   أل  
 امل ارات ال زمة يف م ا مل ايّصا  الوطناة ا ديثة • تكوين مالك املوظفني   اب  

 فضات املوظفني •
 البيفرية يف م ا مل ايّصا  الوطناة عري  سااسة عامة للموارد  • سياسات املوارد البشرية   جام 

 عنا ر سااسات املوارد البيفرية •
  عري  سااسة عامة الستقدا  املوظفني يف م ا مل ايّصا  الوطناة • استقدام املوظفني   دال 
 أمهاة  دريمل موظفي م ا مل ايّصا  الوطناة • التدريب   ها  

والتدريمل عن طريخم شـــــــــــــــب ة  أنوا  التدريمل )التدريمل أ نا  العما، والتدريمل الدابلي، •
 اينننت، وما إىل ذلا(
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 مبادء  ناوب العما • تناوب العمل  واو      

 ةاسن ومتاوء  ناوب العما يف م ا مل ايّصا  الوطناة •
ه االّتفاظ ابملوظفني • االحتفاظ ابملوظفني   زاي   التحدي الذي ي ّر

 حتتني عملاة االّتفاظ ابملوظفني •
اخليارات املتاحة لكب  اإلحصرترتائيني   ّا  

 اجلديد 
 اليفواغا والتحدايت ال   واجه عبخ ايّصا اني ا ديد •

إدارة املوارد البشرترترترترترترترترترترتريرترترترتة: جمموعرترترترتة   طا  
 سياسات عامة 

 حتديد عنا ر رموعة التااسات العامة املتصلة ابملوارد البيفرية •

األمهية ابلنسرترترترترترترترتبة للجهات األخر    اي  
 لإلحصاءات الرمسيةاملنتجة 

 ا  ات األبرش املنتعة ل ّصا ات الر اة •
اآل ر املن بة عل  إدارة املوارد البيفــــــــرية ابلنتــــــــبة للع ات األبرش املنتعة ل ّصــــــــا ات  •

 الر اة

 إدارة البياانت واملعلومات واملعارف -اثلث عشر 
فال التـــع ت والو  خم     والباا ت واملعلومات وغخها من األ ـــول الف رية ال   وجد يف ّاازة يتناول الفصـــا الثالث عيفـــر مل اة ّو

 م ا مل ايّصا  الوطناة، والتااسات واملبادء التوجا اة واملعايخ اصا ة  مع ا وختزين ا و اانت ا واسنجاع ا ونيفرها و دمخها 
 أمهاة إدارة املعلومات ابعتبارها موردا من املوارد • مقدمة  أل  

الباا ت ايّصـــا اة إىل إدارة با ـــة ابعتبارها أ ـــ  أســـاســـاا من أ ـــول م ا مل حتتاج  •
 ايّصا  الوطناة

 ها ا الفصا وةتواظ •
 املبادء والتااسات العامة •
 إدارة الباا ت والباا ت الو فاة  •
 إدارة املعلومات واملعارق األبرش •

املفاهيم واملبادئ والسياسات   اب  
 العامة املتعلقة إبدارة املعلومات

 املفاهام: الع قات القا مة جمني الباا ت واملعلومات واملعارق •
 التااسات املتعلقة حبفال التع ت والو  خم واملعلومات وغخها من األ ول الف رية •
 إدارة عملاة  ع املعلومات و ر اب ا وختزين ا و اانت ا واسنجاع ا ونيفرها و دمخها  •

والبياانت  إدارة البياانت اإلحصائية  جام 
 الوصفية

اد مصـــــدر: الو ـــــفاة والباا ت ايّصـــــا اة الباا ت إدارة مبادء •  إىل وا اجة للحقاقة، ّو
 االستادا  إعادة وأمهاة االست يفاق، قاجملاة

 وضع اسنا اعاة يدارة الباا ت والباا ت الو فاة •
  نفاذ اسنا اعاة يدارة الباا ت والباا ت الو فاة •

 وضع اسنا اعاة يدارة املعلومات واملعارق • املعلومات واملعارف األخر إدارة   دال 
  نفاذ اسنا اعاة يدارة املعلومات واملعارق  •

األمهية ابلنسبة للجهات األخر    ها  
 املنتجة لإلحصاءات الرمسية

 مبادء إدارة الباا ت ايّصا اة والباا ت الو فاة •
 الباا ت والباا ت الو فاةوضع و نفاذ اسنا اعاة يدارة  •

 إدارة تكنولوجيا املعلومات -رابع عشر 
   ي ظ ر الفصا الراجمع عيفر أوجه التقد  الذي أّرز ه الت نولوجاا يف اآلونة األبخة، مبا يف ذلا الت نولوجاا التحاجماة، واستادا  اهلوا   

اة، والباا ت الضامة، و قناات معاينة   الباا ت، واألسالامل ا ديدة  مع الباا ت ونيفرها و  اما الباا ت الذعاة وا واسامل اللّو
  مقدمة  أل  
اسرترترترترترترترترترتتعراض التغ ات احلاصرترترترترترترترترترتلة منذ   اب  

 الطبعة السابقة، واالجتاهات الراهنة
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 وقعات املتـــــــــــــــتعملني فاما خيا بدمات   نولوجاا املعلومات يف م ا مل ايّصـــــــــــــــا   •  وقعات املتتعملني ١       

 الوطناة
 زايدة التعاول جمني املنظمات العاملة عل  امليفاريع وال   تقاسم الااراات • التتاخات يف أسالامل العما ٢  

 راجع قاا  املنظمات جمت وير جمراراات الســتادام ا اصاا والتماســ ا املزيد من األدوات  •
د ينتاج ايّصـــا ات، ورم وعة املتاّة لدش األوســـاط ايّصـــا اة الدولاة )اهلا ا املّو

أدوات  بادل الباا ت ايّصــــــا اة والو ــــــفاة، وقاعدة جماا ت منظمة التعاول والتنماة يف 
 “(OECD.Stat”املادال االقتصادي 

 اآل ر املن بة عل  زايدة استادا  اينننت ابلنتبة مل ا مل ايّصا  الوطناة • زايدة استادا  اينننت  3  
 “إنننت األشاا ” •

 زايدة استادا  الت نولوجاا التحاجماة • التحاجماةالت نولوجاا  ٤  
 ةاسن ومتاوء استادا  الت نولوجاا التحاجماة يف م ا مل ايّصا  الوطناة •
 أمثلة عل  استادا  الت نولوجاا التحاجماة من جانمل م ا مل ايّصا  الوطناة •

اة 5   اة زايدة استادا  اهلوا   الذعاة وا واسامل • اهلوا   الذعاة وا واسامل اللّو  اللّو
اة ابلنتبة مل ا مل ايّصا  الوطناة •  اآل ر املن بة عل  اهلوا   الذعاة وا واسامل اللّو
اة من جانمل م ا مل ايّصـــــــا   • أمثلة عل  اســـــــتادا  اهلوا   الذعاة وا واســـــــامل اللّو

 الوطناة
 أمهاة معاينة الباا ت • جمراراات معاينة الباا ت ٦  

 أنوا  معاينة الباا ت •
 استادا  معاينة الباا ت من قبا م ا مل ايّصا  الوطناةزايدة  •
 أمثلة عل  معاينة الباا ت من قبا م ا مل ايّصا  الوطناة •

 (الثامن الفصا إىل الرجو )يرج   الضامة الباا ت استادا   زايد • الباا ت الضامة 7  
اآل ر املن بة عل  الباا ت الضـــــامة ابلنتـــــبة لل ااعا األســـــاســـــاة لت نولوجاا املعلومات  •

 وامل ارات امل لوب  وافرها لدش م ا مل ايّصا  الوطين 
ة ٨   ة )يرج  الرجو  إىل الفصا الثامن( • املبادرات املتعلقة ابلباا ت املفتّو   زايد ّرعة الباا ت املفتّو

ة ابلنتــــــــبة لل ااعا األســــــــاســــــــاة لت نولوجاا املعلومات  • اآل ر املن بة عل  الباا ت املفتّو
 وامل ارات امل لوب  وافرها لدش م ا مل ايّصا  الوطين 

ة املصدر ٩   ة املصدر • الااراات املفتّو   زايد استادا  الااراات املفتّو
ة املصدر ذات  لة مب ا مل ايّصا  الوطناة أمثلة عل  جمراراات •  مفتّو

أسالامل جديدة للنيفر، مثا النيفر من  ١٠  
 آلة إىل أبرش، وبدمات اينننت

 قا مة أبسالامل النيفر ا ديدة •
آ ر أســــــالامل النيفــــــر ا ديدة عل  اهلااعا األســــــاســــــاة لت نولوجاا املعلومات يف م ا مل  •

  وافرها لدش  لا امل ا ملايّصا  الوطناة وامل ارات امل لوب 
  زايد استادا  الباا ت املناجم ة • الباا ت املناجم ة ١١  

 استعماالت الباا ت املناجم ة ابلنتبة مل ا مل ايّصا  الوطناة •
 أطر الرجم  جمني الباا ت •
 االّتااجات واالسنا اعاات فاما خيا الرجم  جمني الباا ت •
 أمثلة عل  الباا ت املناجم ة •
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د ينتاج ايّصا ات ١٢        د ينتاج ايّصا ات • اهلا ا املّو   زايد استادا  اهلا ا املّو

د ينتاج ايّصا ات ابلنتبة مل ا مل ايّصا  الوطناة •  مزااي اهلا ا املّو
د ينتاج ايّصا ات •  قا مة ابلااراات املتاّة من ب ل جرد اهلا ا املّو
د ينتاج ايّصــــــــــــا ات من قبا م ا مل ايّصــــــــــــا   • أمثلة عل  اســــــــــــتادا  اهلا ا املّو

 الوطناة 
 أمهاة   اما الباا ت و راجم  ا ابلنتبة مل ا مل ايّصا  الوطناة •   اما الباا ت و راجم  ا ١3  

 أمثلة عل    اما الباا ت و راجم  ا •
 اعتماد ها ا امليفاريع التعارية  • ها ا امليفاريع التعارية ١٤  
 الذعا  اال  ناعي • الذعا  اال  ناعي ١5  
   نولوجاات علم الباا ت • علم الباا ت ١٦  
 أمهاة أمن الباا ت • أمن الباا ت ١7  
  مناذج إدارة تكنولوجيا املعلومات   جام 
 و اانت ا دابلاا حيدمسد   وير الااراات • الت وير دابا املؤستة ١  

 استق ل عملاة الت وير وايدماج •
 ا اسن واملتاوء •
 جمراراات ايّصا ات جمو ف ا سوقا متاصصة •

االستعانة مبصادر بارجاة يف عملاة  ٢  
 الت وير

   اا  الااراات اصارجاة لتلباة االّتااجات املؤستاة •
 ا اسن واملتاوء •
 راطر االستعانة مبصادر بارجاة •
 فاما خيا التريةاآل ر  •
 ّوافز البا عني •
 باات البا عني يف مقاجما املعارق الدابلاة •
 ضمال وجود ع قة شفافة وأب قاة •

ـد ينتاج  • الن   التعاو  3   مزي  من الااراـات الـدابلاـة والااراـات ال  جل ن  قـا  ـا: هن  اهلا ـا املّو
 ايّصا ات

املسائل الراهنة األخر  املتصلة   دال 
 بتكنولوجيا املعلومات

 جماضة   نولوجاا املعلومات ال   ت ور ابستمرار •
 ر د املنتعات ا ديدة •
 الت نولوجاات ا ديدة والناشضة •
 التعلم من جتارب اآلبرين •
 ا اجة إىل  قاام املااطر  •

  استخدام املعاي  والنماذج العامة  ها  
ا اجة إىل معايخ عند  صناع املعا ة  ١  

 ايّصا اة
 أمهاة املعايخ •
 استادا  املعايخ من أجا التحديث والتحويا •
 أمثلة عل  املعايخ املتتادمة يف ميفاريع التحديث والتحويا •

النموذج العا  ألنيف ة املنظمات  ٢  
 ايّصا اة

 يرج  الرجو  إىل الفصا اصامس •
 إدارة أ ول   نولوجاا املعلومات وبدماهتا •
 املعلوماتإدارة أمن   نولوجاا  •
 إدارة التتخ الت نولوجي •



E/CN.3/2018/5 
 

 

17-22638 27/28 

 

 التعلاقات الو   الباب الفرعي الباب الفصا
النموذج العا  يجرا ات العما  3       

 ايّصا اة
 النموذج العا  يجرا ات العما ايّصا اة عنموذج مفاهامي •
 إجرا ات العما الر اتاة والفرعاة يف النموذج العا  يجرا ات العما ايّصا اة •
 املنظمات ايّصا اةاستادا  النموذج العا  يجرا ات العما ايّصا اة يف  •

 النموذج العا  للمعلومات ايّصا اة عنموذج مفاهامي • النموذج العا  للمعلومات ايّصا اة ٤  
 استادا  النموذج العا  للمعلومات ايّصا اة يف املنظمات ايّصا اة •

د ينتاج ايّصا ات 5   د ينتاج ايّصا ات لتبادل  • اهلا ا املّو  العنا ر ايّصا اةاستادا  اهلا ا املّو
  بادل الباا ت ايّصا اة والو فاة عمعاار لتبادل الباا ت ايّصا اة والو فاة •  بادل الباا ت ايّصا اة والو فاة ٦  

املعايخ التقناة )املنصــــــات الداعمة، وأشــــــ ال امللفات، وبدمات اينننت، وجمررة واج ة  •
 الت باقات(

 والو فاة وأهداق التنماة املتتدامة بادل الباا ت ايّصا اة  •
 أمثلة عل   نفاذ  بادل الباا ت ايّصا اة والو فاة يف م ا مل ايّصا  الوطناة •

 مبادرة  و اخم الباا ت عمعاار لتبادل الباا ت ا ز اة • مبادرة  و اخم الباا ت 7  
 أمثلة عل   نفاذ مبادرة  و اخم الباا ت يف م ا مل ايّصا  الوطناة •

احتيرترتاجرترتات اهليرترتابرترتل األسرترترترترترترترترترترترترتاسرترترترترترترترترترترتيرترتة   واو 
تتطلبه من  لتكنولوجيا املعلومات وما

 مهارات 

 

أمهاة قواعد الباا ت ابلنتــــــــــــــبة لل ااعا األســــــــــــــاســــــــــــــاة لت نولوجاا املعلومات يف م ا مل  • قواعد الباا ت ومتتودعات الباا ت ١  
 ايّصا  الوطناة

 أمثلة عل  قواعد الباا ت ومتتودعات الباا ت •
جمراراات متاصصة لتع از  ٢  

 ايّصا ات وحتلال ا
 قا مة ابلااراات املتاصصة لتع از ايّصا ات وحتلال ا •

 قا مة جمااراات النيفر • أدوات النيفر 3  
 معاينة الباا ت • م ارات أبرش ٤  

 اصدمات التحاجماة •
 الذعا  اال  ناعي •
 علم الباا ت •

التقاام الذايت لل ااعا األساساة  5  
 لت نولوجاا املعلومات واّتااجاهتا

 الصلة ابلتقاام الذايت لل ااعا األساساة لت نولوجاا املعلومات  •

األمهية ابلنسبة للجهات األخر     اي 
 املنتجة لإلحصاءات الرمسية

 ا  ات األبرش املنتعة ل ّصا ات الر اة •
للع ـــــات األبرش املنتعـــــة اآل ر املن بـــــة عل  إدارة   نولوجاـــــا املعلومـــــات ابلنتـــــــــــــــبـــــة  •

 ل ّصا ات الر اة
 إدارة الشؤون املالية واملبا  واحليز املادي -خامس عشر 

 يتناول الفصا اصامس عيفر متا ا ايدارة ال   تتم جم اجمع  يفتالي أعثر وال  مل  رد يف مواضع أبرش من هذا الدلاا    
إدارة االحتياجات البيئية وامليكانيكية   أل  

 والكهرابئية
 سبا إدارة االّتااجات الباضاة واملا انا اة وال  راب اة •

 سبا إدارة  ر امل ا از امل تيب • إدارة ترتيب احليز املكتيب  اب  
 سبا إدارة  وزيع امل ا مل ضمن ا از • إدارة تو يع املكاتب ضمن احليز  جام 
 سبا إدارة أمن املبا  • أمن املبا   دال 
 سبا إدارة اليفؤول املالاة • الشؤون املاليةإدارة   ها  
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 األنشطة الدولية والتعاون -سادس عشر      
 يتناول الفصا التادس عيفر املنظمات الدولاة والتعاول الدويف والع قات الدولاة، فض  عن املعايخ واملت لبات الدولاة    
  أمهية املعاي  واملتطلبات الدولية   أل  
 مؤشرات أهداق التنماة املتتدامة • واألطر الدولاةاملعايخ  ١  

 املعايخ واألطر األبرش •
تنسيق التعاون الدويل على الصعيد   اب  

 الوطين 
دة متتقلة متؤولة عن التعاول الدويف •  ّو
 امل ا  •

اجلهرترتات الفرترتاعلرترتة واهليئرترتات الرترتدوليرترتة   جام 
 يف جمال اإلحصاءات

 

 ايّصا ات التاجمعة يدارة اليفؤول االقتصادية واالجتماعاة ابألمانة العامة شعبة • مؤستات منظومة األمم املتحدة  ١  
 اللعال ايقلاماة •
 األمانة العامة ل مم املتحدة •
 الوعاالت املتاصصة التاجمعة ملنظومة األمم املتحدة •

منظمــــة التعــــاول والتنماــــة يف املاــــدال  ٢  
 االقتصادي

 

   ندوق النقد الدويف 3  
األورويب وامل تمل ايّصـــــا ي االحتاد  ٤  

 ل حتاد األورويب
 

منظمــــات إقلاماــــة أبرش غخ ةجمعــــة  5  
 ل مم املتحدة

 عل  سباا املثال:
االحتــاد األفريقي، وراجم ــة الــدول املتـــــــــــــــتقلــة، وا مــاعــة ال ــاريباــة، ورلس التعــاول لــدول  •

 اصلا  العرجماة، و اعة ا ا  اهلادء
  الدوليةاملنظمات املهنية   دال 
 مبا يف ذلا الراجم ات والراجم ة الدولاة ل ّصا ات الر اة  • املع د ايّصا ي الدويف  ١  
  التعاون اإلمنائي الدويل  ها  
  أمهاة التعاول اي ا ي ايّصا ي ١  
ا  ات الفاعلة يف مادال التعاول  ٢  

 اي ا ي
القرل ا ادي والعيفرين، ومصارق التنماة اليفراعة يف رال ايّصا  من أجا التنماة يف  •

 ايقلاماة، والبنا الدويف، وجمر م  األمم املتحدة اي ا ي، وا  ات املذعورة أع ظ
األمهية ابلنسبة للجهات األخر    واو 

 املنتجة لإلحصاءات الرمسية
 

  املرفقات
  الواثئق املرجعية - أوال
  مسرد املصطلحات - اثنيا
  اهليابل التنظيمية املمكنة - اثلثا

 


