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 اللجنة اإلحصائية 
 الخمسونالدورة 

 2019مارس /آذار 5-8
 )ح( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 
 للعلم: تنسيق البرامج اإلحصائية بنود

   
 تقرير لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  

  
 مذكرة من األمين العام  

 
يتشـــرأل األم   ،واملمارســـال القـــا ق  227/2018وفقا ملقرر اجمللس االقتصـــاوا واالجتماع   

ويعرض التقرير حمل  عام  عن األعمال اليت قامت  .العام  أن حييل تقرير جلن  تنقــــين األ شــــئ  ا  صــــا ي 
ن  يف وورتَي ا ويرو فيه موجز لالســـــــتنتاجال الر يقـــــــي  اليت جلصـــــــت  لي ا اللج ،2018هبا اللجن  يف عام 

والثا ي  والثالث  اليت عقدل يف فيينا  ،2018مارس /آذار 5احلاوي  والثالث  اليت عقدل يف  يويورك يف 
ويُقرتح أن تأجذ اللجن  ا  صـــــا ي  يف االعتبار آراَة جلن  التنقـــــين  .2018ســـــبتم  /أيلول 26 و 25يف 

واللجن  ا  صــــــــــا ي  مدعوة  ؛ال ذال الصــــــــــل يف املناقشــــــــــال اليت ســــــــــتجري ا يف   ار  نوو جدول األعم
 .لإل ا   علماً هبذا التقرير

  

 

 * E/CN.3/2019/1. 
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 تقرير لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  
 مقدمة - أوال 

جلن  تنقـــين األ شـــئ  ا  صـــا ي  ةيب  مشـــرتت     الوتاالل تعمل علس تعزيز التنقـــين والتعاون  - 1
 .ا قليمي  والدولي  واملن مال اليت تتجاوز  دوو الوالي  الو ني فيما    ال امج ا  صــــا ي  يف املن مال 

اتباع املمارســـــــال اجليدة يف األ شـــــــئ  ا  صـــــــا ي   ، وصـــــــد ا منتد  ألعزـــــــاة ملتزم  ،وتشـــــــجة اللجن 
وضــــــمن القيوو اليت تدرضــــــ ا  ،وفقا للمباوئ اليت حتكم األ شــــــئ  ا  صــــــا ي  الدولي  ،للمن مال الدولي 
وأعزـــاة اللجن  ملتزمون  ا ســـ ام علس  و  شـــ  يف  .  اخلاصـــ  هبا واملوارو املةصـــصـــ   اترتيبال احلوتم

علس سبيل  ،وذلك  قبل من ا ،  شاة   ام   صا   عامل  منّقن   تاج   صاةال عالي  اجلووة و شرةا
 .تيقرُي   شاِة   م   صا ي   قليمي  وو ني  وعمِل ا علس  و فعال ،املثال
 /آذار 5: الدورة احلاوي  والثالثون املعقووة يف  يويورك يف 2018جن  وورت  يف عام وعقدل الل - 2

اليت  ،والدورة الثا ي  والثالثون ؛قبل ا عقاو الدورة التاســـــــــــــــع  واألر ع  للجن  ا  صـــــــــــــــا ي  ،2018مارس 
 .2018 ســـبتم /أيلول 26 و 25اســـتزـــاف ا مكت  األمم املتحدة املعد  املةدرال واجلري  يف فيينا يف 

ومها: تبرية ا  صــــــا ي  ومديرة إلــــــؤون ا  صــــــاةال  ،وترّأســــــت تلتا الدورت  ر يقــــــتا اللجن  املشــــــارتتان
ور يقـــــــــ  فرع األ ا  وحتليل  ،مارت  ويرا د ،والبيا ال يف من م  التعاون والتنمي  يف امليدان االقتصـــــــــاوا

  .أجنيال م  ،ال واجلري االجتاةال التا ة ملكت  األمم املتحدة املعد  املةدر 
ويقدم موجزا  ،2018ويعرض التقرير حمل  عام  عن األعمال اليت قامت هبا اللجن  جالل عام  - 3

 .لالستنتاجال الر يقي  اليت جلصت  لي ا يف وورتَي ا احلاوي  والثالث  والثا ي  والثالث 
  

 العضوية والقيادة واالختصاصات -ثانيا  
من م وورة وا دة علس األقل يف  38 زـــــــــــــــر  ،(1)عزـــــــــــــــوا 45قـــــــــــــــين  اليا تزـــــــــــــــم جلن  التن - 4
  .2018 عام
ةم: املديرة  ،ويدعم الر يقــــــــــت  املشــــــــــارتت  يف تن يم أعمال جلن  التنقــــــــــين ثالث   وا  للر يس - 5

ومدير املرتز األفريق  لإل صــــــــــاةال التا ة  ،ماريا ا توتزيدا ،العام  للمكت  ا  صــــــــــا   لالحتاو األوروي
واملدير العام للمرتز ا  صــــــــا   لدول الس التعاون لدول  ،أوليدر إلــــــــين ا يا ،للجن  االقتصــــــــاوي  ألفريقيا

  .صا ر احلري ،اخلليج العر ي 
  

 أساليب العمل -ثالثا  
دورال  نشـــــاط عن  رين تواصـــــل جلن  التنقـــــين عمل ا    ال ، ضـــــاف     عقد وورت  ســـــنويت  - 6

وختتار األفرق  ترتيبال عمل ا  .إلــــــــــــبك  من أفرق  العمل اليت تتا ة القرارال املتةذة جالل الدورال العاوي 
وتُعّد أفرق  العمل وثا ن عن التقدم احملرز وعن  تا ج  . ق  االقتزاة ، ندق ا وتعقد اجتماعاهتا اخلاص 

وإلـــعب  ا  صـــاةال التا ع   .ت  تتةذ القرارال يف ووراهتا العاوي وتقدم تقارير    جلن  التنقـــين   ،أعما ا
__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/members.htmا  ر  (1) 
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تعمل علس  و  ، وصــــــد ا أما   جلن  التنقــــــين ، وارة الشــــــؤون االقتصــــــاوي  واالجتماعي  يف األما   العام 
ر االتصـــــال فيما    أعزـــــاة جلن  التنقـــــين ،وثين مة املكت  وتعّد تقارير الدورال العاوي  والتقرير  ،وتيقـــــّ

وتتعّ د أيزـــــــا صـــــــدح  جلن  التنقـــــــين علس املوقة الشـــــــبك   ؛لقـــــــنوا الذا يقدم    اللجن  ا  صـــــــا ي ا
  .(2)ا  صاةال لشعب 

تُعّد جلن  التنقــــــين  يا ال مشــــــرتت   شــــــأن  نوو  ،ومنذ الدورة الرا ع  واألر ع  للجن  ا  صــــــا ي  - 7
وجي  أن حت س ةذه  .لجن  التنقــــــــــــــينجدول أعمال اللجن  ا  صــــــــــــــا ي     تكون تلك البنوو م م  ل

البيا ال مبقــــــتو  عال من التأييد من أعزــــــاة جلن  التنقــــــين لُتمث ل تكليدا للر يقــــــت  املشــــــارتت   التكّلم 
ُتر ســـــــت الدورة األو  للقـــــــن  )الدورة احلاوي    ،وتما تان عليه احلال يف القـــــــنوال األجرية . اســـــــم اللجن 

    ،2018مارس / عقدل علس ةامش وورة اللجن  ا  صــــــا ي  يف آذاراليت ،والثالثون للجن  التنقــــــين(
 د تبري لوضــــــة الصــــــي   الن ا ي  لبيا ال اللجن  املشــــــرتت  اليت أولت هبا الر يقــــــتان املشــــــارتتان يف الدورة 

وتعتزم جلن  التنقـــــــين مرة أجر  ا والة  بيا ال  .(3)2018التاســـــــع  واألر ع  للجن  ا  صـــــــا ي  يف عام 
  .مشرتت  يف الدورة اخلمق  للجن  ا  صا ي 

وأعّدل اللجن   ر امج عمل متعدو القــنوال اســتناوا     تا ج وراســ  اســتقصــا ي  ُأجريت  شــأن  - 8
واللجن  ملتزم   رتمج   .أو تباول اخل ال فيما    األعزـــاة/املواضـــية ذال األولوي  فيما يتعلن  التنقـــين و

وذلك من أجل زياوة تأثري  ،ااالل العمل واملناقشال     واتج حمدوة )منشورال وأوراق ومواقة إلبكي (
 .عمل ا و  رازه

  
  2018أعمال لجنة التنسيق في عام  -رابعا  
 2030خطة التنمية المستدامة لعام  -ألف  

علس جدول أعمال  2030جئ  التنمي  املقــــتدام  لعام ظلت املقــــا ل اليت تدور يف حمور تنديذ  - 9
يف الر ة األجري من  ،مجية وورال جلنــ  التنقـــــــــــــــين منــذ وورهتــا العشـــــــــــــــرين املعقووة يف فرا كدورل  ــأملــا يــا

  .2012 عام
وواصـــلت جلن  التنقـــين تلق    ا ال منت م  من إلـــعب  اال صـــاةال عن مواصـــل   عداو   ار  - 10

يف ضــــــوة الدور الداعم البالة األمهي  الذا تقوم  ه املن مال  ،مي  املقــــــتدام مؤإلــــــرال رصــــــد أةداأل التن
ويف ضـــــــــــــوة والي  تل من ا  ،الدولي   وصـــــــــــــد ا اجل ال القّيم  علس املؤإلـــــــــــــرال يف ااالل عمل تل من ا

أعدل جلن  التنقـــــــــــــين وثيق  حتدو املباوئ  ،2017ويف عام  .2030خيص رصـــــــــــــد تنديذ جئ  عام  فيما
 2030 الغ عن البيـا ـال وتبـاو ـا يف اـال رصــــــــــــــــد حتقين جئـ  التنميـ  املقـــــــــــــــتـدامـ  لعـام التوجي يـ  لإل

وأ الت ا    فرين اخل اة املشرتك    الوتاالل  ،(17الدقرة  ،E/CN.3/2018/2( )ا  ر أيزا 1 النقة )
أ د  أعزـــاة جلن  التنقـــين التزام م  تحقين  ،و واســـئ  الوثيق  .قـــتدام املعد مبؤإلـــرال أةداأل التنمي  امل

 ،و األجص من  يث الدق  و مكا ي  املقار   والشدافي  ،أعلس املعايري ا  صا ي  يف ا  الغ عن األةداأل
__________ 

 (2) http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/workpartner_ccsa.htm. 
البيا ال واملؤإلرال املتعلق  خبئ  ”)أ(،  3، أُويل  بيا ال مشرتت  يف   ار  نوو جدول األعمال التالي : البند 2018يف عام  (3) 

استقصاةال األسر ”)و(،  3؛ والبند “ا  صا  وليل التن يم ”) (،  3) يا ان(؛ والبند “ 2030التنمي  املقتدام  لعام 
 “.املعيشي 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/2
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ومبناقش  أا إلواغل قد تكون لد   لد ما مة سلئاته الو ني  ضمن   ار املباوئ األساسي  لإل صاةال 
 2018مارس /ورّ بت اللجن  ا  صـــــــــا ي  يف آذار .الرمسي  واملباوئ املن م  لأل شـــــــــئ  ا  صـــــــــا ي  الدولي 

  .)و(( 49/101 الوثيق   اعتبارةا جئوة أو  لتحق  التنقين واملواةم  ولكدال  الشدافي  )ا  ر مقرر اللجن  
أجرل الر يقــتان املشــارتتان مداوضــال مكثد  )مبشــارت  من م  األمم املتحدة  ،وقت ال ن ويف - 11

للئدول  )اليو يقــي ( ومن م  العمل الدولي ( مة فرين فرع  منبثن عن فرين اخل اة املشــرتك    الوتاالل 
وا  الغ علس الصــــــــعيد  لوضــــــــة الصــــــــي   الن ا ي  ملعايري تنديذ املباوئ التوجي ي  املتعلق   تدفقال البيا ال

اليت قدم ا الدرين    اللجن  ا  صـــــــــــــــا ي  يف  ،العامل  عن البيا ال املتعلق   أةداأل التنمي  املقـــــــــــــــتدام 
وأقرل جلن  التنقــــــــين  .وأمثرل عملي  التداوض عن الوثيق  اليت تتزــــــــمن تلك املعايري .2018مارس /آذار

يف اجتماعه املعقوو يف  ، تعديالل  ديد  ،ا  عد ذلك الدرينوأقرة ،ةذه الوثيق  يف وورهتا الثا ي  والثالث 
مث عرضــــــــــــ ا علس اللجن  ا  صــــــــــــا ي   ،2018 وفم  /تشــــــــــــرين الثاي 8    5ســــــــــــتوت و  يف الدرتة من 

 . اة واملرفن األول( - الدرع ثا يا ،E/CN.3/2019/2 )ا  ر
الن ر    األمهي  البال   للبيا ال القـــــــكا ي  يف  قـــــــا  العديد من مؤإلـــــــرال أةداأل التنمي  و  - 12

إلــــّكلت جلن  التنقــــين فرين عمل الســــتعراض اســــتةدام البيا ال القــــكا ي  يف الرصــــد العامل   ،املقــــتدام 
ةداأل ألن ةذه البيا ال ة  أ د األســــــــبا  الر يقــــــــي  لالجتالفال الواروة    مؤإلــــــــرال األ ،لألةداأل

وســـيتو  فرين العمل تقييم أفزـــل املمارســـال يف  .الصـــاورة عن الوتاالل القّيم  علي ا واملؤإلـــرال الو ني 
وســـــيقدم  .اجتيار أ قـــــ  البيا ال القـــــكا ي  حلقـــــا  مؤإلـــــرال األةداأل و  تاج اامية  قليمي  وعاملي 

ويتـأل  فرين العمـل من  .2019يف أوا ـل عـام  ،الدرين تقريرا أوليـا    جلنـ  التنقـــــــــــــــين قبـل وورهتـا املقبلـ 
ومن م  األمم املتحدة  ،ومع د اليو قـــــــــــكو لإل صـــــــــــاة ، ر امج األمم املتحدة ا منا   )ال  امج ا منا  (

واللجن  االقتصــاوي  واالجتماعي   ،واليو يقــي  ،ومن م  األغذي  والزراع  لألمم املتحدة ،للتنمي  الصــناعي 
 .ويتو  قياوته ال  امج ا منا   ،وصندوق األمم املتحدة للقكان ،ئآلسيا واحملي  ا او

وتواصل جلن  التنقين تناول املقا ل املتعلق   املشاورال القئري  ألغراض الرصد العامل  ألةداأل  - 13
وال ســــــــيما تيدي   جراة مشــــــــاورال مديدة وإلــــــــداف  وفعال  من  يث التكلد  وإلــــــــامل   ،التنمي  املقــــــــتدام 

 .2019وستن ر جلن  التنقين يف ةذا املوضوع يف وورتي ا لعام  .للجمية
 .وتناقش اللجن  أيزا  ا ت ام وور اللجان ا قليمي  يف رصد أةداأل التنمي  املقتدام  - 14
واســـتمرل اللجن  أيزـــا يف االســـتماع      ا ال  شـــأن أعمال الدرين الرفية املقـــتو  للشـــرات   - 15

 .2030يف اال ا  صاةال لرصد جئ  التنمي  املقتدام  لعام والتنقين و ناة القدرال 
 

 تنمية القدرات والتدريب -باء  
عقدل اللجن   لق   ،2018فد  عام  .تواصـــــل جلن  التنقـــــين تباول اخل ال يف اجملاالل ا ام  - 16

وقام تل من الشــــرات  يف اال ا  صــــاة من أجل التنمي  يف  . قاش يف موضــــوع تنمي  القدرال والتدري 
القرن احلاوا والعشـــــــرين والبنك الدويل وإلـــــــعب  ا  صـــــــاةال  ل الع اللجن  علس آجر التئورال يف ةذا 

وعرضــت الشــرات  عمل ا املتعلن  دراســ  جدو    شــاة صــندوق عامل  لتقــةري البيا ال ألغراض  .اجملال
وأ لعت  ،دويل أ شئته فيما يتعلن مبةتل  آليال متويل أةداأل التنمي  املقتدام وعرض البنك ال ،التنمي 

الشـــعبُ  اللجنَ  علس العمل الذا يقوم  ه الدرين الرفية املقـــتو  للشـــرات  والتنقـــين و ناة القدرال يف اال 

https://undocs.org/ar/A/RES/49/101
https://undocs.org/ar/A/RES/49/101
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/2
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راة  شـــــأن وتباولت اللجن  اآل .يف اال التمويل 2030ا  صـــــاةال لرصـــــد جئ  التنمي  املقـــــتدام  لعام 
  .املقا ل املتعلق   التمويل ألغراض التنمي  ا  صا ي 

وتقدم اللجن  علس موقع ا الشـــــــــــــــبك  مواو وأووال لتعزيز التدري  وتنمي  املوارو البشـــــــــــــــري  يف  - 17
واملعلوماُل الواروة يف املوقة الشـــــــبك  مبني  علس مباورال ســـــــا ق   .الوتاالل ا  صـــــــا ي  الو ني  والدولي 

 ،وال تزال اللجن  منةر   يف مقــا ل التدري  ا  صــا   .(4)أ شــئ  التدري  واجل جلن  التنقــينلتنقــين 
 E/CN.3/2018/3و  E/CN.3/2017/28وة  ُتؤيّد   شــــــــاة إلــــــــبك  عاملي  ملراتز التدري  ا قليمي  )ا  ر: 

  .(E/CN.3/2019/3 و
 

 استعراضات األقران للبرامج اإلحصائية الدولية -جيم  
 ، ي  والثالث  للجن  التنقــــــــــــــينيف الدورة الثا ،قام مكت  األمم املتحدة املعد  املةدرال واجلري  - 18

وةو استعراض أُجرا  ، عرض  تا ج استعراض األقران امل د الذا تناول وظيد  البحث اليت يؤوي ا املكت 
ويف ةذا  .مبشــــارت  إلــــعب  ا  صــــاةال  اعتبارةا عزــــوا يف فرين االســــتعراض 2018 و 2017يف عام  
الذا أعدته جلن  تبار  ،لزـــــــمان جووة ا  صـــــــاةال مت التأتيد علس أمهي    ار األمم املتحدة ،القـــــــياق

وأإلـــــارل اللجن  أيزـــــا    الدراســـــ  االســـــتقصـــــا ي  املتعلق   .اخل اة ا  صـــــا ي  يف من وم  األمم املتحدة
  .(5)2014اليت ُأجريت يف عام  ، تنديذ املباوئ املن  م  لأل شئ  ا  صا ي  الدولي 

 .قررل جلن  التنقــــين مواصــــل  الن ر يف  مكا ي    شــــاة آلي  الســــتعراض األقران ،و ناة علس ذلك - 19
ـــاغـــ  مـــذترة مدـــاةيميـــ  موجزة للـــدورة املقبلـــ  للجنـــ  ـــامـــه  صـــــــــــــــي ويف  .ور بـــت اللجنـــ   عرض املكتـــ  قي

 ،ســــــتقرر اللجن  أيزــــــا ما  ذا تا ت ســــــتكرر الدراســــــ  االســــــتقصــــــا ي  املتعلق   تنديذ املباوئ ،2019 عام
 .2014يم التقدم الذا أ رزه أعزاة اللجن  يف ةذا الصدو منذ عام هبدأل تقي

 
 سياسات البيانات المفتوحة -دال  

 ،عقدل جلن  التنقـــــين مناقشـــــاهتا املبد ي   شـــــأن ســـــياســـــال البيا ال املدتو   يف وورهتا الثالث  - 20
ا  جراة اســـــتقصـــــاة يف صـــــدوأل ليقوم جبمل  أمور من  ،وقّررل   شـــــاة فرين عمل يتو  قياوته البنُك الدويل

يف وورهتا  ،وقامت اللجن  .أعزــــــــاة اللجن   شــــــــأن تقيحلدةم  املمارســــــــال احلالي  املتعلق   البيا ال املدتو  
مبناقشــــــــــ   تا ج التقييم الذا أجراه فرين العمل ملد   ،2018ســــــــــبتم  /الثا ي  والثالث  املعقووة يف أيلول

  .ق   البيا ال املدتو  اتباع أعزاة اللجن  للممارسال املتعل
و لبت اللجن     فرين العمل أن يوثّن املمارســـــــــــال القا م  ويواصـــــــــــل التدكري يف تيدي    الع  - 21

و لبت أيزــــــا    فرين  .األعزــــــاة  عزــــــ م  عزــــــا علس جتارهبم مة البيا ال املدتو   و تا ت ا للجم ور
وأن حيدو ةدفا  مو ا ألعزـــــاة اللجن   ،شـــــأنالعمل أن ير   عمله مبا ســـــبن  جنازه من أعمال يف ةذا ال

ووافن فرين العمل أيزا علس صياغ  مشروع  يان عام  شأن ةذا  .فيما يتعلن  قياسال البيا ال املدتو  
وســــــتقوم اللجن  مرة أجر   الن ر يف موضــــــوع ســــــياســــــال البيا ال املدتو   يف  .ا دأل قبل الدورة املقبل 

__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/ccsa_training/ccsa_training_resources.htmا  ر:  (4) 
 .https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/SA-2014-8-Survey.pdfا  ر:  (5) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/28
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/3
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/3
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التقدم الذا أ رزه فرين العمل واختاذ قرار  شـــــــــــــــأن موعد تكرار  هبدأل اســـــــــــــــتعراض 2019وورتي ا لعام 
 .التقييم ةذا
 

 تسخير المعلومات الجغرافية المكانية لألغراض اإلحصائية -هاء  
 ، ّ مت جلن  التنقين جلق  جاص  عن تقةري املعلومال اجل رافي  املكا ي  لألغراض ا  صا ي  - 22

املعلومال  شــــــــأن أ شــــــــئت م املتعلق   اســــــــتةدام   م املعلومال  وةو ما أتاح الدرصــــــــ  لألعزــــــــاة لتباول
و ر امج  ،قدم ا تل من إلــعب  ا  صــاةال ،وختّللت اجللقــَ   ا د و واســع و من العروض .اجل رافي  املكا ي 

ومكتــ  األمم املتحــدة املعد  ،واللجنــ  االقتصــــــــــــــــاويــ  واالجتمــاعيــ  ل ري آســـــــــــــــيــا ،األمم املتحــدة للبيبــ 
ومن م  األغذي  والزراع   ،واللجن  االقتصــــــــــــــاوي  واالجتماعي  آلســــــــــــــيا واحملي  ا اوئ ،اجلري  املةدرال و 
 .لألمم املتحدة

وقررل اللجن   جراة عملي  تقييم حتدو مبوجب ا يف تل اال من ااالل التئبين )مثل تصــــــــــــميم  - 23
والتحقن من صــــــح   يا ال  ؛اســــــتةدام األراضــــــ /ورســــــم جرا   ال ئاة األرضــــــ  ؛العينال وأ ر املنا ن

 ،و شــــــــر البيا ال( اموعال وأووال البيا ال املرجعي  املقــــــــتةدم  ؛وتصــــــــني  البيا ال الو ني  ؛املقــــــــ 
وينب   للعملي  أال تكتد   .والتجار  املتعلق   أ شئ   ناة القدرال و ناة الشراتال ،وتيدي   شر البيا ال

عيا وتقّيم التحديال واال تياجال وجئ  أو رؤ   ل تتبة هنجا تئل ، وصــــــــــــــ  احلال  الراةن  فحقــــــــــــــ 
وستشّكل النتا ج أساسا لقرار تتةذه  .خمتل  املن مال فيما يتعلن  استةدام املعلومال اجل رافي  املكا ي 

اللجن   شــــأن اجملاالل اليت قد يكون من املديد أن يقوم في ا أعزــــاة اللجن   التنقــــين فيما  ين م واعتماو 
 .ألغراض من ا التعاون البّناة مة األوســـــــــــــــاط املعني   املعلومال اجل رافي  املكا ي  ،من اج عمل مشـــــــــــــــرتك

يف وورهتا املقبل  املقرر عقدةا يف  ،وســيقوم مكت  اللجن   اســتقصــاة آراة األعزــاة و  الغ اللجن   النتا ج
و  االستناو    ويكن عند ذ   شاة أفرق  عمل للمز  قدما يف اجملاالل اليت ستحد   .2019مارس /آذار

  . تا ج االستقصاة
ووافقت اللجن  أيزــــــــــا علس  قام  اتصــــــــــال مة إلــــــــــبك  من وم  األمم املتحدة املعني   املعلومال  - 24

  . اعتبارةا أما   لل يبت  معا ،وستتو  إلعب  ا  صاةال تيقري ذلك .اجل رافي  املكا ي 
 

 المنشورات الصادرة عن لجنة التنسيق -واو  
من ا ورق  املناقشـــــــ  اخلاصـــــــ  املعنو    ،نشـــــــر جلن  التنقـــــــين علس موقع ا الشـــــــبك   ســـــــ امال متنوع ت - 26
 ،(6)(2016سبتم  /أيلول“)وراسال  االل  فراوي : استةدام املصاور غري الرمسي  يف ا  صاةال الدولي ”

لرمسي  يف ا  صــــــاةال املمارســــــال املوصــــــس هبا  شــــــأن اســــــتةدام املصــــــاور غري ا”وة  تكمل  للورق  املعنو   
وعلس القـــــــــجل العامل   ،ويكن اال الع علس منشـــــــــورال أجر  .(2013 وفم  /)تشـــــــــرين الثاي (7)“الدولي 

  .الذا تقتزيده إلعب  ا  صاةال (8)علس املوقة الشبك  للجن  التنقين ،للمعايري ا  صا ي 
 

__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-publication.pdfمتا   علس الرا   التايل:  (6) 
 .http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/practices.pdfمتا   علس الرا   التايل:  (7) 
 (8) http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/workpartner_ccsa.htm. 
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 حضور لجنة التنسيق في المؤتمرات الدولية -زاي  
الذا ُعقد  ،جلن  التنقــين جلقــً  جاصــً  جالل مؤمتر الرا ئ  الدولي  لإل صــاةال الرمسي  ّ مت  - 27

ا  صــــــاةال الدولي  ليقــــــت ”يف موضــــــوع  ،2018ســــــبتم  /أيلول 21    19يف  اريس يف الدرتة من 
 (9).والعروض املقدم  متا   يف املوقة الشـــبك  للجن  التنقـــين .“ارو جتمية لإل صـــاةال الرمسي  الو ني 

وســــتقوم اللجن  أيزــــا  تن يم جلقــــ  جاصــــ  عن تقــــةري املعلومال اجل رافي  املكا ي  ألغراض ا  صــــاةال 
 /آ  23    18الدولي  يف املؤمتر العامل  لإل صـــاة املقرر أن يعقده املع د ا  صـــا   الدويل يف الدرتة من 

 .يف تواالملبور 2019أغقئس 
 

 2019دورتا عام  -حاء  
 ،2019مارس /آذار 4جلن  التنقـــــــــــــــين علس عقد وورهتا الثالث  والثالث  يف  يويورك يف  اتدقت - 28

املقرر أن تقـتزـيد ا مدوضي   ،أما الدورة الرا ع  والثالثون . االقرتان مة الدورة اخلمقـ  للجن  ا  صـا ي 
 .2019فُتعقد يف تو ن اغن جالل الر ة األجري من عام  ،األمم املتحدة لشؤون الالجب 

 

__________ 

 (9) https://unstats.un.org/unsd/ccsa/iaos/2018/. 


