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 اللجنة اإلحصائية
 الخمسونالدورة 

 ٢٠١٩آذار/مارس  ٨-٥
 )ق( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

بنود للمناقشةةةة واذخال الر:ارس ليةةةالي  عم  
 اللجنة اإلحصائية
   

لهيك  ذر:ي: المكت  عن ليةةةالي  عم  اللجنة اإلحصةةةائيةس ايةةةت :ا   ةةةا     
 األف:قة و ها ها

  
  ذك:ة  ن األ ين ال ام  

واملمارســـال القـــاتقرف اتمـــر  األم   ٢٠١٨/٢٢7وفقا ملقرر اجمللس االقتصـــاوا واالجتماع   
العام تأن حييل تقرار املكتب عن اســــــــــتعرام  ســــــــــاليب عمل اللكنر الىصــــــــــا يرف م  ال  ي  عل   يكل 

التقرار تعقيد  ذه اآللير الىصـــــــــــــا ير ومدة عملها ت راقر ادرس و ومهام األفرقر العاملر يف إطار اللكنر. 
 منققر ومتققر.

 من التقرار. 3٩وترو النقاط امل روىر عل  اللكنر ملناقمتها يف الفقرة  
  

 

 * E/CN.3/2019/1. 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/1
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ذر:ي: المكت  عن ليةةةالي  عم  اللجنة اإلحصةةةائيةس ايةةةت :ا   ةةةا   لهيك    
 األف:قة و ها ها

 
  رد ة - لوال 

اللكنر الىصـــــا ير تقرار املكتب عن  ســـــاليب العمل م  ال  ي  عل  آلير  فرقر  تعد  ن ناقمـــــت - ١
( خالل وورهتا التاسعر واألرتع ف وافقت عل  ضرورة  ن حتقن اللكنر وظيفتها E/CN.3/2018/20املدن )

إىل املكتب  ن اعد اســـــتعراضـــــا وـــــامال أيكل ومهام  ي   ن ا   الرقاتير. ويف  ذا القـــــياقف طلبت اللكنر
ف E/2018/24-E/CN.3/2018/37األفرقر العاملر يف إطار اللكنر للنظر فيه يف الدورة اخلمق  للكنر )انظر 

 (.4٩/١١٩الفصل األولف الفر  تاءف املقرر 
وعل  مر القــــن ف  نمــــ ت  فرقر عدادة حتت رعاار اللكنر من  جل وراســــر م اضــــي  ذال   ير  - ٢

منهكيرف ووضــــ  و ا ي معيارارف وتنقــــيي  عمال جهال فاعلر متعدوة. ووترد عل  تقدا ن ات  األفرقر إىل 
امل افقر عليها. ومكنت  ساليب العمل  ذه اللكنر من ال فاء تالت قعال اللكنر ملناقمتها وإقرار ا يف ىال 

الكبرية املرتب ر تك هنا  عل   ي ر يف النظام الىصـــــــــــــــا   العامل . و تا  العمل التعاون حتقيي العداد من 
اوا الجنازال يف اجملاالل الىصــــــا ير القا مر والناوــــــ رف ما جعل اللكنر  ي ر ناجحر يف اجمللس االقتصــــــ

 .واالجتماع  تالنظر إىل ن عير الن ات  امللم سر املنك ة
وم  ذلكف  ثريا ما اك ن من الصـــــــــــــــعب تأم  التم ال لالضـــــــــــــــ ال  تاألعمال املقررة و ك   - 3

البلدان من ىضـــــــ ر االجتماعال ذال الصـــــــلر. اتضـــــــا  إىل ذلك  ن اأيا ل الداخلير ل فرقر العاملر يف 
جه ال اتط فيما تينهاف  ثريا ما تك ن واضــــــــحر للممــــــــار   مباوــــــــرة يف  عمال إطار اللكنرف وال ســــــــيما  و 

األفرقر املعنيرف وليس للمكتم  الىصـــــــا   األعم. وعالوة عل  ذلكف قد تك ن  نام ورجر من التداخل 
 ت   عمال األفرقر امل ات ر. ويف ضـــــ ء ذلكف وـــــكعت اللكنر  ي  األفرقرف يف وورهتا التاســـــعر واألرتع ف

 .عل  التعاون وحتقيي م اد من التآزر يف عملها )املرج  نفقه(
فراقا يف إطار اللكنر الىصـــــــــــــــا ير. واقدم  ذا التقرار  4٠ويف ال قت الرا نف اعمل ما جمم عه  - 4

اســــــــتعراضــــــــا وــــــــامال ملمتلح  ن ا  األفرقر الال تعمل ىالياف وابحط املمــــــــكالل ا تملر  د  تبقـــــــيط 
عيا إىل إجياو  ساليب عمل   ثر تنقيقا واتقاقا. واقتند التقرار إىل استعرام مقتندا ال تيبال احلالير س

ف (١) جرته تاســم املكتب وــعبر الىصــاءال التاتعر لوارة المــؤون االقتصــاوار واالجتماعير تاألمانر العامر
قر املدن خالل واهد  إىل م اصـــــلر مناقمـــــر  ســـــاليب العمل احلالير للكنر الال اســـــتهلت تدراســـــر آلير  فر 

 الدورة التاسعر واألرتع .
)الدورة احلاوار واألرتع ن(.  ٢٠١٠ومشل االســــــــــــــتعرام ال  ا ي الراير املقدمر إىل اللكنر منذ عام  - ٥

من تلك األفرقر  ١٦فراقا تقرارا واىدا عل  األقل إىل اللكنر. و جن   ٥٦وخالل تلك الف ةف قدم ما جمم عه 
فراقا يف ط ر العمل. وقد  جرات اســــــــتعراضــــــــال  4٠ا تآلير  خرةف تينما ال ا ال  عماأا  و اســــــــتعي  عنه

مما لر ل فرقر العاملر يف إطار اللكنر يف القـــــــن ال املاضـــــــيرف و در الوـــــــارة  نا إىل تقرار فراي االســـــــتعرام 
(ف E/CN.3/AC.1/1992/R.2) “تقرار تيغيري”تمــأن تع ا  التعاون الىصــا   الدوملف املعرو   اضــا تاســم 

__________ 

ســــــيتا  جدول تفصــــــيل  وجدول م ج  لالســــــتعرام املقــــــتندا تاعتبار ا و يقال معل مال  ســــــاســــــير عل  امل ق  المــــــبك   (١) 
 .الىصاءال لمعبر

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/20
https://undocs.org/ar/E/2018/24
https://undocs.org/ar/A/RES/49/119
https://undocs.org/ar/A/RES/49/119
https://undocs.org/ar/E/CN.3/AC.1/1992/R.2
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والتقرار املتعلي تتنفيذ مق ىال فراي االســـــــتعرام تمـــــــأن تع ا  التعاون الىصـــــــا   الدوملف املعرو   اضـــــــا 
وتقرار الفراي املمصــــذ الذا  نمــــأته اللكنر لجياو  فكار  (فE/CN.3/1997/23) “تقرار ما لينان”تاســــم 

 (.E/CN.3/1999/23ت اد تع ا  التعاون الىصا   الدومل )
  

 الحالة ال:اهنةس  وجز االيت :ا  ونتائجه - ثانيا 
(ف اتقم النظام E/CN.3/2018/20 ساليب العمل )مثلما ل ىظ يف التقرار القاتي للمكتب عن  - ٦

تالتعاون ال  ع  ت  الدول األعضــــاء يف ت  ار اب انب املنهكير لءىصــــاءال ويف  (٢)الىصــــا   العامل 
 اعتماو املعااري الدولير و ولر التنفيذ املصاىبر أا.

 
 األف:قة ذسميات - للف 

تعكس ترتيبال ووالاال خمتلح األفرقر العاملر يف إطار اللكنر رو  المـــــــم ل وامللكير ابماعير.  - 7
 ن ا  خمتلفر من األفرقر. وتتألح جمم عر  ١٠وتالنظر إىل ســـــــعر وإل ارة الىصـــــــاءال الرايرف  كن حتداد 
قر  صـــــــــــــــدقاء الر يسف وفرق العملف واألفرقر تقـــــــــــــــميال األفرقر تالتامل من األن ا  التاليرأ  فرقر املدنف و فر 

العاملرف و فرقر اخلرباءف واللكانف و فرقر اخلرباء املمـــــــــــــــ  ر ت  ال  االلف والمـــــــــــــــرا الف واألفرقر الرفيعر 
 . واتضمن ابدول  وناه تيانا ألن ا  األفرقر ىقب ر ي ة التنمير املقتدامر.(3)املقت ةف والمبكال

 
 إطار اللجنة اإلحصةةةةةةةةةةةةائية حسةةةةةةةةةةةة  نو  الل:ي  وال:كيزة  كانون األو   عدد األف:قة ال ا لة في  

 2018ديسمب: 

 ن   الفراي
ـــــــــعـــــــــدو ال ـــــــــامل  الر ي ة ال

 واملر اجتماعير تي ير اقتصاوار ل فرقر ىقب الن  
 ٩ - 3 ٢ 4  فرقر املدن      

 ١ ١ - - -  فرقر  صدقاء الر يس
 3 ١ - - ٢ فرق العمل

 ٨ ١ ٢ ٢ 3 األفرقر العاملر
 ٨ 3 ٢ ١ ٢  فرقر اخلرباء
 ١ ١ - - - المرا ال
 ٥ ٢ - ٢ ١ اللكان

 3 ١ ١ ١ -  فرقر اخلرباء املم  ر ت  ال  االل
 ٢ ٢ - - - ) ( فرقر  خرة

 40 12 8 8 12 المجمو  
 

  فرقر رفيعر املقت ة ووبكال. ) ( 
__________ 

افهم النظام الىصا   العامل  عم ما  نا عل   نه جمم عر املكاتب الىصا ير ال طنير والقليمير والدولير الال تتعاون يف  (٢) 
 اللكنر الىصا ير. إطار

 انظر املرفي األول )املتا   اضا تاعتباره و يقر معل مال  ساسير( لالطال  عل  عرم تيان بمي  األفرقر العاملر. (3) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/1997/23
https://undocs.org/ar/E/CN.3/1999/23
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/20
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 المدى ال م:ي لألف:قة - باء 
ك ل ٢٠١٠( قبل عام ١٩من نصــــــــــــــح األفرقر العاملر )  نمــــــــــــــأل اللكنر ما اقر  - ٨ ف تينما وــــــــــــــت
 فرقـــر عـــاملـــر فقط ت   ٨ و تعـــده. و نمـــــــــــــــ ـــت  ٢٠١٥فراقـــا يف ف ة قرابـــر نقـــــــــــــــبيـــاف  ا يف عـــام  ١3
 .٢٠١4و  ٢٠١٠ عام 
 

 ذكوين األف:قة - جيم 
ور اسـتها. ومن يف مقـع  لفهم تك ان األن ا  املمتلفر من األفرقرف جرة  اضـا وراسـر عضـ اتها  - ٩

  ذا التحليلف  كن استمالص عدة استنتاجالأ
لــدة  ي  األفرقــر العــاملــر األرتع  و ــالــر واىــدة تــاتعــر ل مم املتحــدة عل  األقــل يف  ) ( 

 منها و الر واىدة إلري تاتعر ل مم املتحدة عل  األقل يف عض اتها؛ 34عض اتهاف ولدة 
ضـــــــــــ اتها. إلري  ن الدول األعضـــــــــــاءف عندما فراقا فقط وول  عضـــــــــــاء يف ع ٢7ولدة  ) ( 

تنضــــ ا يف فراي ماف اترجا جدا  ن تأخذ زمام القياوة. وتالفعلف تر س وول  عضــــاء  و تمــــ م يف ر اســــر 
 فراقا من تلك األفرقر؛ ٢3

وإلالبا ما تمـــارم املؤســـقـــال األ او ير ومنظمال اجملتم  املدن يف  فرقر املدنف لكنها  )د( 
 ن ا   خرة من األفرقر. واتذ ر من األمثلرف تاستثناء  فرقر املدنف فراي  صدقاء الر يس  تؤوا وورا  اضا يف

املباوئ األســـــــــــــاســـــــــــــير لءىصـــــــــــــاءال الرايرف والفراي العامل املمـــــــــــــ م ت  األمانال املعين ت بيي املعين ت
جملم  ف لدة مثانير تإىصـــاءال ال اقرف وفراي اخلرباء املعين تإىصـــاءال الالج   واملمـــروان واخليا. ويف ا

  فرقر مؤسقر   او ير واىدة  و منظمر واىدة من منظمال اجملتم  املدن عل  األقل يف عض اتها؛
فراقا عل  مقــــت ة تقين؛ وتضــــم  ذه الف ر من  ٢٦وعالوة عل  ذلكف اعمل  عضــــاء  )و( 

 ر ت  ال  االلف إضــــــــافر إىل عدة األفرقر  ي   فرقر املدنف و ي   فرقر اخلرباءف و ي   فرقر اخلرباء املمــــــــ  
  فرقر  خرة من  ن ا  خمتلفر؛

فراقا من ممثل  عل  املقـــــــــت ة الواراف واندرد ضـــــــــمن  ذه األفرقر معظم  ١4واتألح  )ه( 
املبــاوئ تت بيي األفرقــر العــاملــر و ي  اللكــانف و ن ا   خرة من األفرقــرف مثــل فراي  صـــــــــــــــدقــاء الر يس املعين 

الرايرف وابهال الراعير ملباورة تباول البيانال والبيانال ال صفير الىصا يرف والفراي  األساسير لءىصاءال
الرفي  املقــــت ة للمــــرا ر والتنقــــيي وتناء القدرال يف جمال الىصــــاءال لرصــــد خ ر التنمير املقــــتدامر لعام 

٢٠3٠. 
 

 الخصائص اإلدارية األخ:ى - دا  
(  يكل فرع  واخل ف و   ما اعين  هنا قد  نمــــــــــأل ٢3ا جد لدة   ثر من نصــــــــــح األفرقر ) - ١٠

 فرقر فرعير خاصر  ا. و ذه األفرقر الفرعير  كن  ن تك ن أا  وكال و ي ال وتقميال ووظا ح وىتف 
 وتممل فرق العملف واألفرقر العاملرف واألفرقر الوارارف واألفرقر االستمارارف واللكان التقنير.

 قيد الوارا املرتك الذا ت اجهه اللكنرف و   ما سيناقش يف الفر  التامل.و ذا ا ضا ج  يا التع - ١١
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 الواليات والمهام - هاء 
من الناىير امل ضـــــــــــ عيرف  انت اخل  ة األوىل يف التحليل    وراســـــــــــر األفرقر العاملر من منظ ر  - ١٢

واالجتماعير. وا    العمل الذا تض ل  الر ا   الثالث للتنمير املقتدامرف و   الر ا   االقتصاوار والبي ير 
فراقا(.  4٠من  صـــــــل  ١٢ته األفرقر العاملر يف إطار اللكنر نقـــــــبيا يف ر ي ة الىصـــــــاءال االقتصـــــــاوار )

 فراقا اممل عملها الر ا   امل ض عير الثالث. ١٢وإضافر إىل ذلكف استمدمت ف ر راتعر تضم 
ال الارف  كن تصـــــــــــــــنيح األفرقر يف واىد  و   ثر من ومن ىيط ال  ي  التقين واســـــــــــــــتناوا إىل  - ١3

 أ(٥)عل  النح  التامل (4)اجملاالل الال تق  ضمن اختصاص اللكنر
املنهكيرف الال تعين  ســــــــاســــــــا وضــــــــ  معيار إىصــــــــا   ) و و يقر معيارار(ف امــــــــمل  ا  ) ( 

 تنقيحال و تيبال و ولر مصاىبر؛
 ا ير ت   صحا  املصلحر املتعدوان؛التنقييف الذا اعين تنقيي األنم ر الىص ) ( 
االض ال  تأنم ر لتنمير القدرالف تممل التدرابف وتنمير  تفيدتنمير القدرالف الال  )د( 

 املهارالف واملقاعدة التقنير؛
 البيانالف الال تتعلي تاالض ال  تأنم ر البحط والت  ار التقين يف جمال البيانال. )و( 

قين لعمل اللكنرف فإن إلالبير ال الاالف تغ  النظر تقرابا عن ن   الفراي وانقـــــــــكاما م  ال ات  الت - ١4
فراقا من  صــــــل األفرقر العاملر األرتع  عل  وضــــــ  املعااري  3٠املعينف م جهر حن  املنهكير. وتالفعلف اعمل 

ا وــــأن الىصــــا ير  و حتقــــينها. ومن ابدار تاملالىظر  ن  ي   فرقر املدن تضــــ ل  تأعمال منهكيرف وــــأهن
 ي   فرقر اخلرباء و ي   فرقر اخلرباء املمــــــــــــــ  ر ت  ال  االل. و عمال  ذه اجملم عر من األفرقر تتداخل إىل 

  عاله(. ٩ىد  بري م   عمال األفرقر الال تك ن عض اتها تقنير  و ذال طبيعر تقنير )انظر الفقرة 
ن األفرقر من  جل حتقيي التنقـــــــيي و نمــــــــأل اللكنر  اضــــــــا والار تنقــــــــيي عهدل  ا إىل عدو م - ١٥

فراقا أذا الغرم. وال إلراتر يف  ن نصــــــح  ذه األفرقر إما  فرقر  ١٨و نب ازوواجير ابه و. وقد  نمــــــ  
ممــــ  ر ت  ال  االل  و  فرقر ممــــ  ر ت  األمانال. وتالضــــافر إىل ذلكف فإن  ي  اللكان تق م  هام 

ت  م اضــــي   دوة جدا )مثل الىصــــاءال ال راعير  و إىصــــاءال تنقــــييف وت او  اجملاالل الىصــــا ير 
 األعمال( و امل ن اق الىصاءال ) ما    ىال بنر تنقيي األنم ر الىصا ير(.

وليس من إلري املأل    ن  نا اللكنر األفرقر والاال واســــعر؛ ولذلكف  كنها  ن تضــــ ل    ا   - ١٦
من  صـــــــــــــــل األفرقر العاملر  ١٢وال اق   ن  .(٦)تعدو اب انبمن األنمـــــــــــــــ ر و ن تك ن ذال تر ي  تقين م

األرتع  تندرد يف  ذا الطارف واتمثل امل ا  األ ثر وــــــي عا يف ابم  ت  املنهكير والتنقــــــيي. ومن  مثلر 
ء األفرقر الال لداها  ذا امل ا  الفراي العامل املمـــــ م ت  األمانال املعين تاحلقـــــاتال الق ميرف وفراي اخلربا

 االقتصاوار. - املعين تتكامل املعل مال الىصا ير وابغرافير املكانيرف وبنر اخلرباء املعنير تا اسبر البي ير

__________ 

 ( لالطال  عل  تفاصيل اختصاصال اللكنر الىصا ير.٥٠-)و ١٥٦٦( و ٢-)و ٨انظر قرارا اجمللس االقتصاوا واالجتماع   (4) 
 رفي الثان لالطال  عل  تفاصيل ت زا  األفرقر العاملر ىقب ال  ي  التقين ون   الفراي.انظر امل (٥) 
ىدو اختيار ال  ي  التقين )املنهكير  و التنقيي  و تنمير القدرال  و البيانال( عل   ساس حتليل لل الار وللمعل مال املتاىر  (٦) 

 لعامر ليفهم تمكل  فضل األنم ر الال اض لعت  ا  ذه األفرقر.للعم م؛ ويف تع  احلااللف استمار املكتب األمانر ا
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و نام  فرقر   د تمـــكل خمتلح ت  عنصـــران يف والااهتاف مثل التنقـــيي والبيانال )الفراي العامل  - ١7
واملنهكير والبيانال )ابهال الراعير ملباورة تباول البيانال املم م ت  األمانال املعين تإىصاءال البي ر(ف 

والبيانال ال صــــــفير الىصــــــا ير(ف واملنهكير وتنمير القدرال )فراي واوــــــن ن املعين تإىصــــــاءال العاقر(ف 
وتنمير القدرال والتنقــيي )المــبكر العاملير ملؤســقــال التدراب الىصــا  (ف تل وىىت ت  العناصــر الثال ر 

ر يف تنمير القدرال والتنقــــــــــــــيي والبيانال يف ىالر الفراي العامل العامل  املعين تالبيانال الضــــــــــــــممر املتمثل
 ألإلرام الىصاءال الراير.

وتعد تنمير القدرال والبيانال جمامل عمل تنه   ما عاوة األمانر العامرف ما اعين  ن األفرقر  - ١٨
وم  ذلكف  در الوــارة إىل تضــ  ىااللف منها  .(7)ال العاملر يف إطار اللكنر  قل نمــاطا يف  ذان اجمل

ىالر المـــــــبكر العاملير ملؤســـــــقـــــــال التدراب الىصـــــــا   الال  نمـــــــ ت مؤخرا لغرم  دو    تناء قدرال 
مقـــــــــــــــتدامر يف البلدان.  ما فيما اتعلي تالبيانالف فينصـــــــــــــــب ال  ي  التقين تدرجر  برية عل  اســـــــــــــــتمدام 

ال الىصاءال الرايرف ومن مث فإن ابهر الال تت ىل الورا  عل   ذا اجملال التكن ل جيال احلداثر يف جم
   جمم عر ابهال الراعير ملباورة تباول البيانال والبيانال ال صـــــــــفير الىصـــــــــا يرف ومؤخرا الفراي العامل 

 العامل  املعين تالبيانال الضممر ألإلرام الىصاءال الراير.
 

 المواضيع - واو 
الذا اضـــ ل  فيه  ل فراي تأعمالهف من  جل حتداد  (٨)ملكتب  اضـــا يف اجملال الىصـــا  نظر ا - ١٩

. وت جد  ذه األســر ضــمن ر ي ح الىصــاءال االقتصــاوار والىصــاءال (٩)األفرقر “ ســر”جمم عال  و 
 البي يرف عل  النح  الذا ترو ته  وناه )مرتبر ىقب ىكم اجملم عر(أ

)ســــبعر  فرقر(ف و   تتألح من فراي اخلرباء املعين تإىصــــاءال  ســــرة األعمال والتكارة  ) ( 
التكارة الدولير والع ملر االقتصاوارف والفراي العامل املم م ت  األمانال املعين تإىصاءال التكارة الدولير 

ف رترغ والع ملر االقتصــــاوارف وفرقر العمل املمــــ  ر ت  ال  االل املعنير تإىصــــاءال التكارة الدوليرف وفراي 
املعين تإىصـــــــــاءال اخلدمالف وفراي وأ  املعين تإىصـــــــــاءال الق ا  إلري الرا ف وفراي فيقـــــــــباون املعين 

 تقكالل األعمال التكارارف وبنر اخلرباء املعنير تإىصاءال األعمال والتكارة؛
  ســـرة احلقـــاتال الق مير ) ال ر  فرقر(ف و   تتألح من فراي اخلرباء االســـتمـــارا املعين ) ( 

تاحلقــاتال الق ميرف والفراي العامل املمــ م ت  األمانال املعين تاحلقــاتال الق ميرف وفرقر العمل املمــ  ر 
 ت  ال  االل املعنير تالىصاءال املالير؛

 ســـــــرة األســـــــعار )فراقان(ف و   تتألح من الفراي العامل املمـــــــ م ت  األمانال املعين  )د( 
 ا املعين تاألرقام القياسير ل سعار؛تإىصاءال األسعار وفراي  وتاو 

__________ 

انظر املرفي الثانف الذا اب  األفرقر م زعر ىقب ال  ي  التقينف وو يقر املعل مال األساسير الال تتضمن ابدول امل ج   (7) 
 لالستعرام المامل.

   امل ق  المبك  لمعبر الىصاءال.استناوا إىل تصنيح األنم ر الىصا ير الدوليرف املتا  عل (٨) 
 االىظ  ذا تمكل  فضل يف العرم البيان بمي  األفرقر العاملرف انظر املرفي األول وو يقر املعل مال األساسير. (٩) 
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 ســـــــرة البي ر )فراقان(ف و   تتألح من فراي اخلرباء املعين تالىصـــــــاءال البي ير والفراي  )و( 
 العامل املم م ت  األمانال املعين تإىصاءال البي ر؛

  ســـــــــــــــرة ال اقر )فراقان(ف و   تتألح من الفراي العامل املمـــــــــــــــ م ت  األمانال املعين )ه( 
 تإىصاءال ال اقر وفراي  وسل  املعين تإىصاءال ال اقر؛

 ســـــــــرة احلقـــــــــاتال البي ير )فراقان(ف و   تتألح من فراي لندن املعين تا اســـــــــبر البي ير  )و( 
 االقتصاوار؛ - وبنر اخلرباء املعنير تا اسبر البي ير

املم م ت  ال  االل املعين  سرة ال راعر والراح )فراقان(ف و   تتألح من فراي اخلرباء  )ز( 
 تالىصاءال ال راعير والرافير واللكنر الت جيهير لالس اتيكير العاملير.

وليقـــــت  وجه ال اتط ت  اجملاالل الىصـــــا ير ل فرقر ت اضـــــحر  و جلير يف الر ي ة االجتماعير.  - ٢٠
تتألح من فراي خرباء األمم  ور ا تك ن األســــــــــــرة امل اضــــــــــــيعير ال ىيدة     ســــــــــــرة اأكرة )فراقان(ف و  

املتحدة املعين تإىصــــــــاءال اأكرة وفراي اخلرباء املعين تإىصــــــــاءال الالج   واملمــــــــروان واخليا.  ما تقير 
 األفرقر املندرجر يف إطار ر ي ة الىصاءال االجتماعير فيبدو  هنا عناصر قا مر تذاهتا.

 املف  كن حتداد  سرت ف  اأوفيما اتعلي تاألفرقر الال اتقم عملها ت ات  و - ٢١
) ال ر  فرقر(ف و   تتألح من فراي اخلرباء املم م ت  ال  االل  ٢٠3٠ سرة خ ر عام  ) ( 

املعين  ؤوـــرال   دا  التنمير املقـــتدامرف والفراي الرفي  املقـــت ة للمـــرا ر والتنقـــيي وتناء القدرال يف جمال 
 ف والمبكر العاملير ملؤسقال التدراب الىصا  ؛٢٠3٠لعام الىصاءال لرصد خ ر التنمير املقتدامر 

 سرة التنقيي العام )فراقان(ف و   تتألح من بنر تنقيي األنم ر الىصا ير وبنر  بار  ) ( 
اخلرباء الىصــــــــــــــــا ي  يف منظ مــر األمم املتحــدة. ويف  ــذه احلــالــرف تعــد اللكنــر األخرية فعال جمم عــر فرعيــر 

 األوىل. للكنر
  ما تقير األفرقر املندرجر ضمن ف ر األفرقر الماملر فيبدو  هنا عناصر قا مر تذاهتا. - ٢٢
و خرياف  در الوـــــــــــارة إىل  ن فراق  وـــــــــــكلتهما اللكنر خامالن فيما ابدوف و ا الفراي العامل  - ٢3

املعين تإىصاءال املم م ت  األمانال املعين تالىصاءال الصحير والفراي العامل املم م ت  األمانال 
التكارة الدولير والع ملر االقتصــــــاوار. ويف  ذا القــــــياقف االىظ  ن الفراي األخري ســــــيك ن ج ءا من تقييم 

ف وذلك حتدادا تغير ترويد ٢٠١٩ل فرقر املندرجر ضمن  سرة األعمال والتكارة من املقرر إجراؤه يف عام 
(. وفيما اتعلي تالفراي العامل املم م ت  األمانال E/CN.3/2019/10 عمل األفرقر يف تلك األسرة )انظر

املعين تالىصــــــاءال الصــــــحيرف تلق  املكتب معل مال  د ر من منظمر الصــــــحر العاملير تفيد تأن الفراي 
 (.E/CN.3/2019/24سيقتأنح  نم ته )انظر 

  
 ط:ي  المضي قد ا - ثالثا 
 ذبسيط ذ:ذيبات األف:قة إليجاد ليالي  عم   تسرة و نسرة - للف 

إن ال ا فر ال اســعر من اجملاالل الىصــا ير الال تغ يها األفرقر يف إطار اللكنر متذ لر ىقا. ويف  - ٢4
ذال ال قتف ال وــــك  ن إجياو ترتيبال   ثر تنظيما ســــيع و تالفا دة عل   يكل األفرقر. فتبقــــيط  يكل 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/10
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/24
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ر اتقـــــاقا وتنقـــــيقاف ومن اقـــــاعد يف إجناز ن ات    ث ن األفرقر و ســـــر األفرقر عل  ن اق الر ا   من وـــــأنه 
 وأنه  ن اقاعد  اضا تدرجر  برية يف الت اصل م  اجملتم  الدومل األوس  ن اقا.

من املفيد جداف  م  ة  وىلف ت ضـــــــيا االختالفال ت  فمعروفا تدا رف وم   ن ذلك قد اك ن  - ٢٥
ا يف عضـــــــــ ار  ل ن   من وـــــــــىت األفرقرف من قبيل تبيان ما إذا  انت  نام  ار مباوئ ت جيهير ال م اتباعه

 ن ا  األفرقر؛ وت ضــــــيا الفرق ت  فراي عامل وفراي خرباء وفرقر عمل من ىيط  ن ا  الن ات  واألنمــــــ ر؛ 
وتبيان ما إذا  انت بان اخلرباء الال  نمـــــــــــــــ ت يف اآلونر األخرية خلتلح عن  فرقر اخلرباءف وإظهار وجه 

 االختال  إذا  ان األمر  ذلك.
إىل ذلكف  نام  ال ر  فرقر عاملر ممــــــ  ر ت  األمانال أا طات  تقين و رتعر  خرة وتالضــــــافر  - ٢٦

اتصل عملها   ثر تالوارة. والقؤال امل رو     ما إذا  ان انبغ  تبقيط  ذا الن   من األفرقر تتصنيفها 
 “بنر” قين ولءوـــــــارة إىل فراي عمله ت “فراي عامل”يف ن ع  خمتلف  من األفرقرف  أن اتم اســـــــتمدام 

 لءوارة إىل فراي تر ي ه إوارا.
ضــمن  ســر األفرقرف إذ  نام فراي تقين واىد اعمل تاملقــا ل  “م ووجر”والىظ املكتب ترتيبال  - ٢7

املنهكير وفراي إوارا واىد اعمل  قـــا ل التنقـــيي واملقـــا ل االســـ اتيكير. وت جد  مثلر من  ذه ال تيبال 
ءال ال راعير والرافير )فراي اخلرباء املمـــــــــ م ت  ال  االل واللكنر الت جيهير امل ووجر يف جماالل الىصـــــــــا

لالســـــــــ اتيكير العاملير(ف وا اســـــــــبر البي ير )فراي لندن وبنر اخلرباء(ف وإىصـــــــــاءال األســـــــــعار )فراي  وتاوا 
لفراي العامل األمانال(ف واحلقـــــــــاتال الق مير )فراي اخلرباء االســـــــــتمـــــــــارا وا والفراي العامل املمـــــــــ م ت 

)فراي اخلرباء املمــــــــــــــ م ت   ٢٠3٠املمــــــــــــــ م ت  األمانال(ف واألعمال الىصــــــــــــــا ير املتعلقر   ر عام 
 ال  االل والفراي الرفي  املقت ة(.

وعل  الرإلم من  ن تقـــمير األفرقر خلتلح من  ســـرة إىل  خرةف األمر الذا  كن  ن اتقـــبب يف  - ٢٨
الوارا يف  -ط طرا ي التقـــــميرف تتبدة صـــــالىير ال تيب امل وود التقين االرتبام واؤ د احلاجر إىل تبقـــــي

ممارســـــــــــر جيدة فيمكن تكراره يف جماالل إىصـــــــــــا ير  ثل األمثلر املذ  رة  عاله. وإذا ارت    ن  ذا النه  
 .واسعر  خرة من  جل حتقيي م اد من االتقاق يف  ساليب العمل

التكارة      رب  سـرة وتضـم م جيا من األفرقر الوارار والتقنير. و سـرة األفرقر املتصـلر تاألعمال و  - ٢٩
و وجه ال اتط وخ  ط التالغ واخل  ذه األســـــرةف  و  ا  ســـــرة  فرقر عل  الطالقف قد تك ن واضـــــحر 
ملن اعمل ن عل  مقرتر منها يف جمال إىصا    دو جيدا. لكنها ليقت واضحر تذلك القدر للغرتاءف تل 

 .يف  ما ن  خرة بي تنإهنا قد ال 
وتــالفعــلف الىظ املكتــب  ن  نــام ىــاليــا ترتيبــال وتفــا ــال خمتلفــر تت قح إىل ىــد  بري عل   - 3٠

اجملال الىصـــــا   املعين. فعل  ســـــبيل املثالف يف جمال احلقـــــاتال الق ميرف  نام فراي خرباء  اتت  و وا م 
ل  إعداو  ولر مصـــــــــــــــاىبر وتنقيحال عل  اتناول  ي  القضـــــــــــــــااا البحثير من وجهر نظر تقنيرف واعمل ع

املعيار ذا الصــــــــلر. ومن ناىير  خرةف فف  جماالل األعمال والتكارةف واأكرة وإلري ا من الىصــــــــاءال 
الد غرافير واالجتماعيرف ليقـــــت  فرقر اخلرباء  اتتر  و وا مرف وإعا تنعقد ىقـــــب االقتضـــــاء. و ذا اعين  ن 

 ىقب ما إذا  ان األمر اتعلي تتنقيا املعيار  و تإعداو الدليل. ن ا  اخلرباء الذان ادع ن خلتلح 
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ولكال النهك  م ااا وعي  ف و ال ا ان  ا عل  عدو من املفاضـــــــــــــاللف من قبيل االتقـــــــــــــاق  - 3١
مقاتل املرونر. ونتيكر لذلكف انبغ  للكنر  ن تنظر يف تلك املفاضـــــــــــــــالل وتروـــــــــــــــد إىل اخليار املفضـــــــــــــــل 

 الطالق(. )عل 
ملثلف فإن ممارســــال تقدا التقارار إىل اللكنر ليقــــت م ىدة  و متقــــقرف وال ســــيما عند  فرقر وتا - 3٢

ف  ما    ىال  فرقر  وتاوا (١٠)املدن. فقد قدم تع   فرقر املدن يف املاضـــــــــــــــ  إفاوال عرب تقارار للعلم
تأايد صـــــــــــــــراا لنات  يف ى  قدمت  فرقر  خرة تقارار للعلم والخلاذ القرار عند التماس  ووأ  وف رترغف

تقارار تصــــ رة  م دو )مثل  فرقر فيقــــباون و وســــل  وواوــــن ن وترااا(. إلري  ن  نام فراقا )فراي لندن( اقد
إلري مباوــرة فقط عن طراي فراي آخر يف نفس األســرة. ومرة  خرةف فإن وضــ  مباوئ ت جيهير  وضــا يف 

  ذا الصدو سيع و تالفا دة عل  اللكنر.
مــــار إليه يف التقرار القــــاتي للمكتب تمــــأن  ســــاليب العملف  نمــــأل اللكنر  فرقر وعل  النح  امل - 33

امل اد من احلرار واملرونر. ويف املناقمال الال جرل خالل الدورة التاسعر تاملدن  ن   خاص من األفرقر حيظ  
 نمـــــ تهاف م  واألرتع  للكنرف ســـــلط املمـــــار  ن الضـــــ ء عل    ير ضـــــمان المـــــفافير يف عمل  فرقر املدن و 

احلفاظ يف ال قت نفقــــــــه عل  املرونر. ونتيكر لذلكف جيب احلرص عل  ضــــــــمان  ن تتدم  ن ات   فرقر املدن 
عل  النح  املناســــــب يف النظام الدومل للق اعد الىصــــــا يرف و ن تنفذ تعد ذلك تفعالير. وأذه الغاارف انبغ  

 اف وال سيما واخل األسرف واضحر. ن تك ن  وجه ال اتط م  األفرقر األخرة وخ  ط إتالإله
 

اإلج:اءات التي يمكن لن ذتخذها اللجنة لت زيز االذسةةةةال والتنسةةةةي   و ن ثم ذحسةةةةين  -باء  
 وظيلة ال:قابة والتوجيه

لقد ا تقــبت الىصــاءال   ير   رب يف اخلاذ القرارال عل  الصــعيدان ال طين والدومل؛ وعالوة  - 34
. ولذلكف ٢٠3٠عل  ذلكف  صـــــبحت   ثر ترات ا تل صـــــارل متكاملرف ال ســـــيما يف ســـــياق خ ر عام 

 دووة جيب عل  اللكنر  ن تر   تدرجر   رب عل  التنقــــــــــيي يف ن ا ها العامر و وا هاف ال ســــــــــيما يف تي ر 
 امل ارو عل  الصعيد العامل .

ويف ى   ن اجملتم  الىصــــــا   قد اك ن عمل يف وقت ما يف ع لر  بريةف فإن ال ضــــــ  قد تغري  - 3٥
اآلن.  ما  ن ت ااد ا تمام المـــــــــــــر اء إلري الراي  يف جمال البيانالف تل ىىت املقـــــــــــــتمدم ف تاملمـــــــــــــار ر 

 االتقــــاق والتنقــــيي إذا  راول اللكنر  ن تقيم وــــرا ال عمل تع  األفرقر اعد  اضــــا عامال لتحقــــ  يف
 .ق ار وم   قر

ويف الدورة التاســـــــعر واألرتع ف وـــــــكعت اللكنر  ي  األفرقر عل  التعاون وعل  حتقيي م اد من  - 3٦
التآزر يف عملها؛ وىبذا ل  ت لب إىل ر اســـــر  ل فراي عامل  ن تناقش مناقمـــــر مقـــــتفيضـــــر  وجه ال اتط 

قــــــيط م  ر اســــــال  خرة يف نفس  ســــــرة األفرقرف و ن تقدم تقرارا عن ذلك إىل اللكنر. و كن وفرص التب
القيام تذلك يف  ل ر ي ة من الر ا  ف  قـــــــــــــــاعدة األمانر العامر. وقد تد  تالفعل تذل تع  ابه و؛ فف  

والتكارة إىل تع ا  الر ي ة االقتصـــــاوارف عل  ســـــبيل املثالف تقـــــع  بنر اخلرباء املعنير تإىصـــــاءال األعمال 
 إوارة األفرقر يف نفس األسرة. وإذا ارت    ن  ذه املمارسر ناجحرف  كن تنفيذ ا يف سا ر اجملاالل الىصا ير.

__________ 

( E/CN.3/2005/2عل  النح  املمار إليه يف تقرار املكتب عن استعرام  ساليب العمل خالل الدورة القاوسر والثال   ) (١٠) 
 (.E/2005/24-E/CN.3/2005/27وتقرار اللكنر عن وورهتا القاوسر والثال   )

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2005/2
https://undocs.org/ar/E/2005/24
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وتالضـــافر إىل ذلكف  كن  اضـــا تمـــكيل فراي جداد )من قبيل فراي  صـــدقاء الر يس( وتكليفه  - 37
اء األفرقر العاملر الال تعمل حتت رعاار اللكنر. ت ضـــــــ  ترتيب ع ذج  ألســـــــر األفرقر تالتمـــــــاور م  رؤســـــــ

وتنفس الرو ف  كن  ن تمــــــــك  اللكنر ممــــــــار ر رؤســــــــاء و عضــــــــاء  فرقر يف  عمال  فرقر  خرة يف نفس 
 .األسرةف  و يف  سر  فرقر خمتلفرف تاعتبار ذلك ممارسر جيدة يف جمال التنقيي واالتصال

نتد   عضـاء معين  تاملكتب يف  ل ر ي ة تغير  فالر وعالوة عل  ذلكف  كن للكنر  اضـا  ن ت - 3٨
الرقاتر والت جيه الدا م  فيما اتعلي تاألفرقر احلالير واألفرقر الال  كن  ن تنمـــــــــأ يف املقـــــــــتقبل. وعل   ذا 
النح ف  كن ألعضاء املكتب املنتدت   ن اق م اف تدعم من األمانر العامرف تاستعرام  يكل  سر األفرقر 

  ل ر ي ة من الر ا  .  يف إطار
  

 النراط المط:وحة للمناقشة - راب ا 
 إن اللجنة  دعوة إلى إبداء آرائها بشأن المسائ  التاليةس - 3٩

 ا إلا كان ينبغي للجنة لن ذطل  إلى رئايةةةةةةةةة ك  ف:ي  عا   لن ذناق   ناقشةةةةةةةةة  ) ( 
نلس ليةةةةة:ة األف:قة ولن  سةةةةةتليضةةةةةة لوجه الت:ابط ولوجه التداخ  المحتملة  ع رئايةةةةةات لخ:ى في 

ذردم ذر:ي:ا عن نتائجها وجهودها وإج:اءاذها في  جا  التبسةةةةةةةةةةةيط  و ا إلا كان ينبغي الريام بذل  
في فت:ات ز نية  ت اقبة  كأن يُ مد  ثال إلى  ناقشةةةةة التراري: حسةةةة  ال:كيزة ياالقتصةةةةادية لو البي ية 

 الشا لة( ك  ينة؛ لو االجتماعية لو
كلالة ال:قابة بغي للجنة لن ذطل  إلى لعضةةةةةةةةةةةاء   ينين في المكت    ا إلا كان ين ) ( 

والتوجيةةه الةةدائمين لكةة  ركيزة يبةةدعم  ن األ ةةانةةة ال ةةا ةةة( فيمةةا يت ل  بةةاألف:قةةة الحةةاليةةة وذلةة  التي 
يمكن لن ذنشةةةةةةةأ في المسةةةةةةةترب   و ا إلا كان ينبغي  في هذا السةةةةةةةيال  لن ذناق  ليضةةةةةةةا الت:ذيبات 

 ي: األف:قة؛ألالملضلة 
( و بادئ ذوجيهية ة ا إلا كان ينبغي للجنة لن ذضع  جموعة ذسميات يط:ائ  ذسمي )د( 

 لألف:قة الجديدة والرائمة  ايتنادا إلى طبي تها  والنتائج المتوق ة  نها  والوالية المسندة إليها؛
 ا إلا كان ينبغي للجنة   ن اآلن فصةةةاعدا  لن ذخصةةةص إةةة:احة إطارا ز نيا لك   )و( 
شةةةةة ه ولن ذشةةةةةجع األف:قة الجديدة والرائمة على ال م  بشةةةةةلافية  بط:ل  نها ذ هد إةةةةةلحة ف:ي  ذُن

 . بكية بالتحديث
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 لم:ف  األو ا
  2018لألف:قة ال ا لة التي ذ م  ذحت رعاية اللجنة اإلحصائية  في عام   ع:  بياني  

 اجتماعير تي ير اقتصاوار

 واملر

فراي اخلرباء املعين تإىصاءال التكارة 
 الدولير والع ملر االقتصاوار

االستمارا املعين فراي اخلرباء 
 تاحلقاتال الق مير

 

فراي اخلرباء املعين تالىصاءال 
 البي ير

فراي خرباء األمم املتحدة املعين 
 تإىصاءال اأكرة

فراي اخلرباء املعين تإىصاءال 
 الالج   واملمروان واخليا  

الفراي العامل املم م ت  األمانال 
تإىصاءال التكارة الدولير املعين 

 والع ملر االقتصاوار
 

الفراي العامل املم م ت  األمانال 
 املعين تاحلقاتال الق مير

الفراي العامل املم م ت  األمانال 
 املعين تإىصاءال األسعار

الفراي العامل املم م ت  األمانال 
 املعين تإىصاءال ال اقر

 

الفراي العامل املم م ت  األمانال 
 تإىصاءال البي راملعين 

 

الفراي العامل املم م ت  األمانال 
 املعين تاستقصاءال األسر املعيمير

الفراي العامل املم م ت  األمانال 
فرقر العمل املم  ر ت  ال  االل  املعين تالىصاءال الصحير

 املعنير تإىصاءال التكارة الدولير

فرقر العمل املم  ر ت  ال  االل 
 املعنير تالىصاءال املالير

 
فراي ف رترغ املعين تإىصاءال 

 اخلدمال
فراي فيقباون املعين تقكالل  

 األعمال التكارار
فراي وأ  املعين تإىصاءال الق ا   

 إلري الرا 
 

فراي  وتاوا املعين تاألرقام القياسير 
 ل سعار

 

 فراي  وسل  املعين تإىصاءال ال اقر
 

 لندن املعين تا اسبر البي يرفراي 

فراي واون ن املعين تإىصاءال 
 العاقر

فراي تيتمفيلد املعين تالىصاءال 
املتعلقر تالميم خر والبيانال 

 ىقب القن املصنفر
 

 فراي ترااا املعين تإىصاءال احل  مر

بنر اخلرباء املعنير تإىصاءال 
 األعمال والتكارة

 

 -املعنير تا اسبر البي ير بنر اخلرباء 
 االقتصاوار

ر لالس اتيكياللكنر الت جيهير 
 العاملير

فراي اخلرباء املم م ت  ال  االل 
 املعين تالىصاءال ال راعير والرافير

فراي اخلرباء املم م ت  ال  االل 
 املعين تالىصاءال ابنقانير

فراي اخلرباء املم م ت  ال  االل 
املعين  ؤورال   دا  التنمير 

الفراي الرفي  املقت ة للمرا ر والتنقيي  املقتدامر
وتناء القدرال يف جمال الىصاءال 
لرصد خ ر التنمير املقتدامر 

 ٢٠3٠ لعام
المبكر العاملير ملؤسقال التدراب 

 الىصا  

فراي اخلرباء املعين تالتصنيفال 
 الىصا ير الدولير

 
اخلرباء املعين تتكامل املعل مال فراي 

 الىصا ير وابغرافير املكانير

فراي اخلرباء املعين تاألطر ال طنير 
 لضمان اب وة

 

ابهال الراعير ملباورة تباول البيانال 
 والبيانال ال صفير الىصا ير

 بنر تنقيي األنم ر الىصا ير

بنر  بار اخلرباء الىصا ي  يف 
 األمم املتحدةمنظ مر 

فراي  صدقاء الر يس املعين تت بيي 
 املباوئ األساسير لءىصاءال الراير

المرا ر املعنير تقياس تكن ل جيا 
 املعل مال واالتصاالل ألإلرام التنمير

 .(E/CN.3/2019/10انظر )عمال والتكارةف فرقر األ جيرا تبقيط ترتيبال  سرة 

  فرقر خرباء

  فرقر عاملر

 فرق عمل

  فرقر مدن

 فرقر خرباء 
مم  ر ت  
 ال  االل

 بان

 فرقر  صدقاء 
 الر يس

 ورا ال

 فرقر رفيعر 
 املقت ة

 وبكال

 اإلحصائية في اال م المتحدة حس  ال:كيزة ونو  الل:ي األف:قة ال ا لة في إطار اللجنة 

الفراي العامل العامل  املعين تالبيانال 
 الضممر ألإلرام الىصاءال الراير

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/10


 E/CN.3/2019/22 

 

12/13 18-21829 

 

 الم:ف  الثاني
األف:قة ال ا لة في إطار اللجنة اإلحصةةةائية يال دد( حسةةة  نو  الل:ي  والت:كيز   

 2018الترني  في عام 

 ن   الفراي
 ال  ي  التقين

 املنهكير البيانال التنقيي تنمير القدرال
فراي واوـــــــــــــــن ن  لف:قة المدن     

املــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــين 
تــــــإىصــــــــــــــــــــاءال 

 (١العاقر )

 فــــراــــي لــــنــــــــدن املــــعــــين تــــــــا ــــــــاســــــــــــــــــبــــــــر الــــبــــيـــ ـــيـــــــرف   
 فراي واون ن املعين تإىصاءال العاقرف

 فراي ف رترغ املعين تإىصاءال اخلدمالف

 القياسير ل سعارف فراي  وتاوا املعين تاألرقام

 فراي وأ  املعين تإىصاءال الق ا  إلري الرا ف

 فراي  وسل  املعين تإىصاءال ال اقرف

 فراي ترااا املعين تإىصاءال احل  مرف

فراي تيتمـــــــــــــــفيلــــد املعين تــــالىصــــــــــــــــــاءال املتعلقــــر 
 تالميم خر والبيانال املصنفر ىقب القنف

 (٩ر )فراي فيقباون املعين تقكالل األعمال التكارا
لف:قة لإةةدقاء 

 ال:ئيس
املباوئ األساسير ت بيي فراي  صدقاء الر يس املعين ت   

 (١لءىصاءال الراير )
فرقر العمل املمــــــــــــ  ر ت  ال  االل   ف:ل عم 

املعنيـر تـالىصــــــــــــــاءال املـاليـرف فرقـر 
العمل املمــــ  ر ت  ال  االل املعنير 

 (٢) تإىصاءال التكارة الدولير

الراعير ملباورة ابهال 
تـــبـــــــاول الـــبـــيـــــــانـــــــال 
والبيانال ال صـــــــــــــفير 

 (١الىصا ير )

ابهـــال الراعيـــر ملبـــاورة تبـــاول البيـــانـــال والبيـــانـــال 
 (١ال صفير الىصا ير )

األفةةةةةةةةةةةة:قةةةةةةةةةةةةة 
 ال ا لة

الفراي العـــــــامـــــــل 
الـــعــــــــاملـــ  املـــعـــين 
تــــــــالــــــــبــــــــيــــــــانــــــــال 
الضـــــــــــــــــــــــمــــــــمــــــــر 
ألإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام 
الىصـــــــــــــــــــــاءال 

 (١الراير )

األمانال الفراي العامل املم م ت  
املعين تاحلقــــــــــــاتال الق ميرف الفراي 
العامل املمــ م ت  األمانال املعين 

 تاستقصاءال األسر املعيميرف

الفراي العــــــــامــــــــل العــــــــامل  املعين 
ـــانـــال الضـــــــــــــــممـــر ألإلرام  ـــالبي ت
الىصــــــــــــــــــــاءال الرايــــــرف الفراي 
العــامــل املمـــــــــــــــ م ت  األمــانــال 
املعين تإىصــاءال التكارة الدولير 

 االقتصاوارفوالع ملر 

الفراي العامل املم م ت  األمانال 
 املعين تإىصاءال ال اقرف 

الفراي العامل املم م ت  األمانال 
 (٦املعين تإىصاءال البي ر )

الـــفـــراـــي الـــعــــــــامـــــــل 
الــــــعــــــــاملــــــ  املــــــعــــــين 
تالبيانال الضــممر 
ألإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام 
الىصـــــــــــــــــــــــــــــــاءال 

 الرايرف

الـــفـــراـــي الـــعــــــــامـــــــل 
املمـــــــــــــــــــــــ م تـــــــــ  
األمــــــــانــــــــال املـعـين 
 تـــــــــــإىصـــــــــــــــــــــــــاءال

 (٢) البي ر

الفراي العـــــــامـــــــل املمـــــــــــــــ م ت  األمـــــــانـــــــال املعين 
 تاحلقاتال الق ميرف

الفراي العـــــــامـــــــل املمـــــــــــــــ م ت  األمـــــــانـــــــال املعين 
 تإىصاءال األسعارف

الفراي العـــــــامـــــــل املمـــــــــــــــ م ت  األمـــــــانـــــــال املعين 
 تاستقصاءال األسر املعيميرف

الفراي العـــــــامـــــــل املمـــــــــــــــ م ت  األمـــــــانـــــــال املعين 
 الصحيرفتالىصاءال 

الفراي العـــــــامـــــــل املمـــــــــــــــ م ت  األمـــــــانـــــــال املعين 
 (٥تإىصاءال ال اقر )
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 ن   الفراي
 ال  ي  التقين

 املنهكير البيانال التنقيي تنمير القدرال
فـــراـــي اخلـــرباء املـــعـــين تـــتـــكـــــــامـــــــل   لف:قة الخب:اء     

املعل مال الىصــــــــــــا ير وابغرافير 
 (١املكانير )

 فراي اخلرباء االستمارا املعين تاحلقاتال الق ميرف 

فراي اخلرباء املعين تتكــامــل املعل مــال الىصــــــــــــــــا يــر 
 وابغرافير املكانيرف

 فراي اخلرباء املعين تاألطر ال طنير لضمان اب وةف

 فراي اخلرباء املعين تالتصنيفال الىصا ير الدوليرف

 فراي اخلرباء املعين تإىصاءال الالج   واملمروان واخلياف

فراي اخلرباء املعين تــــإىصــــــــــــــــــاءال التكــــارة الــــدوليــــر 
 االقتصاوارف والع ملر

 ملعين تالىصاءال البي يرففراي اخلرباء ا

 (٨فراي خرباء األمم املتحدة املعين تإىصاءال اأكرة )
المـــــــــــــــرا ـــــر املعنيـــــر تقيـــــاس تكن ل جيـــــا املعل مـــــال     الش:اكات

 (١واالتصاالل ألإلرام التنمير )
 بنر تنقيي األنم ر الىصا يرف  اللجان

اللكنــــــر الت جيهيــــــر لالســـــــــــــ اتيكيــــــر 
اخلرباء الىصا ي  العامليرف بنر  بار 

 يف منظ مر األمم املتحدةف

بنــــر اخلرباء املعنيــــر تــــا ــــاســــــــــــــبـــر 
 االقتصاوارف - البي ير

بنر اخلرباء املعنير تإىصـــــــــــــــاءال 
 (٥األعمال والتكارة )

 بنر اخلرباء املعنير تإىصاءال األعمال والتكارةف 

 (٢االقتصاوار ) - بنر اخلرباء املعنير تا اسبر البي ير

لف:قة الخب:اء 
المشت:كة بين 

 الوكاالت

فراي اخلرباء املمـــــــ م ت  ال  االل  
 (١املعين تالىصاءال ابنقانير )

فراي اخلرباء املمـــــــ م ت  ال  االل املعين  ؤوـــــــرال  
   دا  التنمير املقتدامرف

فـــراـــي اخلـــرباء املمــــــــــــــــــ م تـــ  الـــ  ــــــــاالل املـــعـــين 
مـــــ م ت  تالىصـــــاءال ابنقـــــانيرف فراي اخلرباء امل

 (3ال  االل املعين تالىصاءال ال راعير والرافير )
المـــــــــــبكر العاملير  لنوا  لخ:ى

ملؤســـــــــــــــقــــــــــــــــــال 
ــــــــــــــدراــــــــــــــب  ــــــــــــــت ال

 (١الىصا   )

الفراي الرفي  املقـــــــــت ة للمـــــــــرا ر 
والتنقــــــيي وتناء القدرال يف جمال 
الىصــــاءال لرصــــد خ ر التنمير 

 ف٢٠3٠لعام  املقتدامر

العاملير ملؤســــــــــــــقــــــــــــــال  المـــــــــــــبكر
 (٢التدراب الىصا   )
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