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 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: تطوير اإلحصاءات اإلقليمية
   

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشأن التعاون تقرير اللجنة االقتصادية ألمريكا   
 في مجال تطوير اإلحصاءات اإلقليمية

  
 مذكرة من األمين العام  

 
واملمارســــــاب ال ــــــاألقني   ت ــــــر  األم   2019/210وفقا ملقرر اجمللس االقتصــــــاجت واالجتماع   

ر الكار يب أل أن تطو ر اإلحصاءاب العام ألأن حييل تقر ر اللجنني االقتصاج ني ألمر كا الالتينيني ومنطقني البح
اإلقليميني. و  ـــلل ال ـــوء ا تقا التقر ر عل  لعيني العمل التعاو  فيما أل  البلدان وأل  البلدان ومن ومني 
األمم املتحدة للتغلب عل  خمتلف التحد اب اليت تواجه تطو ر اإلحصــــاءاب  مش اإل ــــارة أل ــــكل  ا  

األش للجنني االقتصـــاج ني ألمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب واللجنني إىل املؤمتر اإلحصـــال  ليمر كت  الت
 الدالمني لإلحصالي  الكار بي .

وقد لســتمت النتالا اليت حققتتا آلياب التعاون  م ل األفرقني العاملني املواعــيعيني  وفر ت التن ــيت  
ا لمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب  واألن ـــطني امل ـــ اني أل  األوســـا   2030اإلحصـــال   طني عام 

اإلحصـــــــــــــــاليني واألوســـــــــــــــا  ااغرافيني املكانيني  ا تع    القدراب اإلحصـــــــــــــــاليني الو نيني ا املنطقني  وقدمت 
اب مد الب للعملياب ولوعـــــش املعا   عل  الصـــــعيد العامل . وتتيا تقم انلياب إمكانيني اامش أل     

ومعــار  املكــاتـب اإلحصــــــــــــــــاليــني الو نيــني واملن مــاب الـدوليــني ملعــااـني امل ــــــــــــــــالـل ذاب االتتمــام اإلقليم   
 اإلستام ا الوقت نف ه ا حت   تن يت األن طني فيما أل  تلك ااتاب الفاعلني. مش

واللجنــني اإلحصــــــــــــــــاليــني مـدعوة إىل التعليت عل  العمــل امل ـــــــــــــــطلش ألـه ا منطقــني لمر كــا الالتينيـني  
  لكار يب وحتد د الفر  املمكنني فيما  تعلت ألتباجل ا  اب أل  املنا ت.وا

 

 * E/CN.3/2020/1. 
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تقرير اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشأن التعاون   
 في مجال تطوير اإلحصاءات اإلقليمية

  
 مقدمة -أوال  

ومنطقني البحر الكار يب عن األن ــــــــطني اإلحصــــــــاليني ا تقر ر اللجنني االقتصــــــــاج ني ألمر كا الالتينيني  - 1
(  E/CN.3/2015/19لمر كــا الالتينيــني ومنطقــني البحر الكــار يبت اإلخــاواب األ  ة والتحــد ــاب املقبلــني ) ا

  جرى أليان ألعض 2015 آذار/مارس املقدم ا الدورة ال اجسني واألرألع  للجنني اإلحصاليني اليت ُعقدب ا
األعمال امل طلش هبا ا املنطقني من لجل إحراو تقدم إحصال   ونوق ت التحد اب اإلحصاليني اليت اان 

 .2015من املتوقش لن تن أ عن  طني التنميني ملا ألعد عام 
ش للجنني وا ت ـــــــــــــــر ن ال ا /نوفم  من ذلك العام  اعتمد املؤمتر اإلحصـــــــــــــــال  ليمر كت  التاأل - 2

االقتصـــــــــــــاج ني ألمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب  طنيت اســـــــــــــ اتيجيني لتحد د القيم والرســـــــــــــالني والر  ني 
واألتدا  االســ اتيجيني واألتدا  اددجة لل ــنواب الع ــر املقبلني. واعُت ب تقم الف ة  ــاملني للتحد اب 

 لعامالبلدان  م ل متاألعني  طني التنميني امل تدامني  الرلي يني اليت ستواجتتا الن م اإلحصاليني الو نيني ا مجيش
  2008 لعام  وتنفيق ن ام احل األاب القوميني 2020  وتنفيق جولني تعداجاب ال كان وامل اان لعام 2030

 ون ام اداسبني البيئيني واالقتصاج ني  وإ ار تطو ر اإلحصاءاب البيئيني.
ومنطقـــني البحر الكـــار يب تقـــدمــا من جوانــب  ومنـــق ذلــك احل   لحروب أللـــدان لمر كـــا الالتينيـــني - 3

خمتلفني  ومش ذلك ال ت ال تناك حتد اب اب ة ا  ة ماثلني. وتوفر متاألعني حالني لتدا  التنميني امل ـــــــــــــــتدامني 
ألعض األجلني عل  التا احلالت . ول قا ا االعتبار عدج البلدان اليت قدمت اســـــــــــتعراعـــــــــــاب و نيني  وعيني 

أللدات  23تقر رات عن  34قار ر  ســــــــيكون من املرجا لن  صــــــــدر من املنطقني لعرألت عن اتتمامتا ألتقدمي ت لو
. ومش ذلك  ال تنتا أللدان لمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب  ا املعدل  ســـــــــــــــوى 2020حبلول عام 

ا املالني من املؤ ـــــــــراب املدرجني ا إ ار املؤ ـــــــــراب العامليني ألتدا  التنميني امل ـــــــــتدامني و ا اب  طني  31
ا املالني إىل ما    د قليال عل   15  مش وجوج ا تالفاب اب ة أل  البلدان  ت اوح أل  لقل من 2030 معا
 .(1)ا املالني 50
وتتيا ل  ــــــــــــا التقييماب اليت لجر ت مؤ را حلالني تنفيق مدونني املمارســــــــــــاب اإلحصــــــــــــاليني اايدة  - 4
وللت ـــر عاب الو نيني مؤ ـــراب واعـــحني للعقباب اليت حتول جون لمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب  ا

تؤجت وظالفتا ألالكامل  وتتم ل تلك العقباب حتد دا ا لن مع م الت ر عاب  حتقيت ن م إحصاليني و نيني
نصــــــف  اإلحصــــــاليني الو نيني ال تلت م الت اما اامال ألاملباجس األســــــاســــــيني لإلحصــــــاءاب الر يني  ولن لقل من

املي انيــني  ل و نيــني لتطو ر اإلحصــــــــــــــــاءاب  ولن مع م البلــدان لأللغــت عن ا فــا  االبلــدان لــد تــا  ط
 املخصصني للمكاتب اإلحصاليني الو نيني.

وقد نُفقب مباجراب خمتلفني عل  الصــــعيد ن الو إل واإلقليم  ا ال ــــنواب األ  ة للتغلب عل   - 5
تالا الرلي ــيني اليت حققتا ألعض تلك تقم التحد اب وجعم تطو ر اإلحصــاءاب. و را  تقا التقر ر عل  الن

__________ 

 ECLAC, Quadrennial report on regional progress and challenges in relation to the 2030 Agenda forان ر  (1) 

Sustainable Development in Latin America and the Caribbean (LC/FDS.3/3/Rev.1). 
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املبــاجراب من  الل التعــاون فيمــا أل  البلــدان وأل  البلــدان ومن ومــني األمم املتحــدة ا ســـــــــــــــيــا  ا يئــاب 
اإلحصـــــــاليني احلكوميني  ال ســـــــيما املؤمتر اإلحصـــــــال  ليمر كت  التاألش للجنني االقتصـــــــاج ني ألمر كا الالتينيني 

لدالمني لإلحصــــالي  الكار بي . وُ  ــــلل ال ــــوء ا تقا التقر ر عل  لعيني ومنطقني البحر الكار يب واللجنني ا
العمل التعاو  أل  البلدان وألالتعاون والتن ـــــيت الوثيق  مش من ومني األمم املتحدة للتغلب عل  التحد اب 

ا تقا املختلفني اليت تواجه تطو ر اإلحصـــــــــــــــاءاب  وتُعر  ترألني لمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب 
 الصدج لك  تن ر فيتا منا ت ل رى.

و عر  الفرع ال ا  من تقا التقر ر ا صــــــــــــالم األســــــــــــاســــــــــــيني للمؤمتر اإلحصــــــــــــال  ليمر كت   - 6
واجتماعاته األ  ة. و را  الفرع ال الث عل  اإلخاواب اليت حتققت فيما  تعلت ألالتعاون ا متاألعني لتدا  

اناب من ومني األمم املتحدة  ا ســـيا  عمليني إ ـــالح األمم املتحدة التنميني امل ـــتدامني والتن ـــيت جا ل اي
اليت  قوجتــا األم  العــام. و عر  الفرع الراألش ألعض النتــالا اليت حققتتــا األفرقــني العــاملــني التــاألعــني للمؤمتر 
اإلحصــــــــال  ليمر كت . وا الفرع ا امس  رج أليان املعاي الرلي ــــــــيني للتكامل أل  األوســــــــا  اإلحصــــــــاليني 
واألوســــــــــــا  ااغرافيني املكانيني. و تناول الفرع ال ــــــــــــاجس األن ــــــــــــطني امل ــــــــــــطلش هبا ا إ ار اللجنني الدالمني 

 لإلحصالي  الكار بي .
  

 المؤتمر اإلحصائي لألمريكتين -ثانيا  
املؤمتر اإلحصــــــــال  ليمر كت  التاألش للجنني االقتصــــــــاج ني ألمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب  - 7

يئني احلكوميني الدوليني املعنيني ألتن ــــــيت األن ــــــطني اإلحصــــــاليني ا املنطقني  هبد  حت ــــــ  اإلحصــــــاءاب تو ا 
أللدا   46الر يني الو نيني وقاألليتتا للمقارنني الدوليني. و  ــــم املؤمتر البلدان األع ــــاء ا اللجنني البال  عدجتا 

أللدا من أللدان لمر كا  13 جانب أللدات من لمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب  إىل 33مبا   ـــــــــــــــمل 
 ع وا منت با. 14ال ماليني ولوروألا وآسيا  و 

ا ايتو   طــني  2015ووعـــــــــــــــش املؤمتر  ا اجتمــاعــه ال ــامن  املعقوج ا ت ـــــــــــــــر ن ال ــا /نوفم   - 8
  تت من ثالثني لتدا  اس اتيجيني ت ت تع    املمارساب التن يميني 2025-2015اس اتيجيني ع ر ني للف ة 

جار ني للمكاتب اإلحصـــاليني الو نيني  وتكامل وتن ـــيت الن م اإلحصـــاليني الو نيني  وتع    تنميني القدراب واإل
التقنيني واملنتجيني من لجل توليد معلوماب إحصــــــــــــاليني عاليني ااوجة  وتع    التن ــــــــــــيت والتعاون أل  البلدان 

 األع اء ا املؤمتر واملن ماب جون اإلقليميني والدوليني.
فرقني العاملني التاألعني للمؤمتر وســــــــيلني للتعاون فيما أل  البلدان ت ــــــــتم ا تنفيق ا طني وت ــــــــكل األ - 9

االســــــــ اتيجيني للمؤمتر. ومن  الل وعــــــــش ألرناما لف ة ســــــــنت  ألن ــــــــطني التعاون اإلقليم  والدو    ق ح 
ةـال  عـامـل من تـقم األفرقـني حتقيت ةموعـني من األتـدا  والغـا ـاب تتعلت ألتطو ر م ــــــــــــــــألـني لو تفر  اـل

 إحصال  مع . وتع  البلدان األع اء ا ال فر ت عامل  من لجل ت غيله  أللدا من قا ولمانني فنيني.
موعــــــــوعا  ت ت ال ــــــــجالب اإلجار ني   16  اانت تناك لفرقني عاملني ا 2019و  2015وا الف ة أل   - 10

واإلحصــــــــــــــاءاب ال راعيني  والتعداجاب  وقياس اإلعاقني  واإلحصــــــــــــــاءاب البيئيني  واإلحصــــــــــــــاءاب اان ــــــــــــــانيني  
واســـتقصـــاءاب األســـر املعي ـــيني  واملؤ ـــراب املتصـــلني ألاحلد من خما ر الكوارو  وألناء املؤســـ ـــاب  والتصـــنيفاب 

وجياب املعلوماب واالتصاالب  واحل األاب القوميني  وإحصاءاب الدوليني  ومؤ راب سو  العمل  وقياس تكنول
 .الفقر  واإلحصاءاب املتعلقني ألالطفولني واملراتقني  واإلحصاءاب املتعلقني ألاألمن العام والعدالني
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وألاإلعـــــــــــــــافني إىل ذلك  لن ـــــــــــــــت ا االجتماع ا امس ع ـــــــــــــــر للجنني التنفيق ني للمؤمتر  املعقوج  - 11
ت لتن ـــــيت  ـــــيا ني تنفيق املؤ ـــــراب وجعم ألناء القدراب الو نيني ملتاألعني لتدا    فر 2016ح  ران/ ونيه  ا

ا لمر كا الالتينيني ومنطقني البحر  2030التنميني امل ــــــــتدامني. و تألف فر ت التن ــــــــيت اإلحصــــــــال   طني عام 
تدا  الكار يب من األع ـــــــاء اإلقليمي  الع ـــــــرة ا فر ت ا  اء امل ـــــــ ك أل  الوااالب املعإل مبؤ ـــــــراب ل

التنميني امل ــــتدامني  والفر ت الرفيش امل ــــتوى لل ــــرااني والتن ــــيت وألناء القدراب ا ةال اإلحصــــاءاب لر ــــد 
 .2030 طني التنميني امل تدامني لعام 

واان من أل  األتدا  الرلي ــــــــيني اليت حدجاا البلدان األع ــــــــاء ا املؤمتر ا ال ــــــــنواب األ  ة  - 12
لعاملني  ألالن ر إىل جورتا املرا ت اآليني للتعاون فيما أل  البلدان وأل  البلدان و اجُة لعيني وفعاليني األفرقني ا

عمليني ت ـــــاور ني مش  2019ومن ومني األمم املتحدة. وحتقيقا  قم الغا ني  لجرب اللجنني التنفيق ني  الل عام 
ت مش تلك البلدان األع ــــــاء لتحد د األولو اب اإلقليميني لتطو ر اإلحصــــــاءاب ج إعداج ألراما عمل تت ــــــ

ت ـــــــــــر ن  21إىل  19األولو اب. ونتيجني  قم العمليني  ا االجتماع العا ـــــــــــر للمؤمتر  املعقوج ا الف ة من 
مق حا ليفرقني العاملني واعتمدب تلك املق حاب  ولكل منتا ناتا حمدج  11  نوقش 2019ال ا /نوفم  

ه ا االجتماع احلاجت ع ـــر للمؤمتر ا ألوعـــوح ســـتجرت أللورته ا   ـــون ف ة ســـنت  و قدم للموافقني علي
2021عام 

(2). 
و ــــتد االجتماع العا ــــر للمؤمتر ألدا ني مت يل جغراا جد د للجنته التنفيق ني  مبا  تفت مش التوو ش  - 13

ل ـــــــــــــــبا لكـــــــل ةموعـــــــني من اجملموعـــــــاب جون اإلقليميـــــــني ال الو  ااغراا واللغوت للبلـــــــدان. حيـــــــث
ولمر كا ال ــــــماليني  ولمر كا الوســــــط  ومنطقني البحر الكار يب النا قني ألاإلســــــبانيني ومنطقني اانوأليني   لمر كا)

البحر الكار يب النا قني ألاإلنكلي  ني( مم الن  مقاألل مم ل واحد ليع ـــــــــــــــاء من  ارك املنطقني. واما اان 
ال ــــاألقني. ال ــــاألت  ُ صــــم مقعد ا اللجنني للبلد القت  ــــغل منصــــب الرليس ا ف ة ال ــــنت   احلال ا
عدج لع ــــــاء اللجنني التنفيق ني ال   ال ســــــبعني لع ــــــاء  فزن التكو ن ااد د    د من مت يل منطقني  ور م لن

 البحر الكار يب النا قني ألاإلنكلي  ني.
وقد ُعقدب عدة حلقاب جراســــــيني رفيعني امل ــــــتوى ا ســــــيا  اجتماعاب املؤمتر وانته التنفيق ني.  - 14

ني عن اإل ار اإلحصــــال  ملتاألعني لتدا  التنميني امل ــــتدامني إىل تناول   ســــعت حلقني جراســــي2016فف  عام 
ألعض املباجراب األ  ة املتصـــلني ألر ـــد األتدا   م ل إن ـــاء منتدى أللدان لمر كا الالتينيني ومنطقني البحر 

راب الكار يب املعإل ألالتنميني امل ـــــتدامني  وتوحيد آلياب التن ـــــيت اإلحصـــــال  اإلقليميني والو نيني املعنيني مبؤ ـــــ
  ا حلقني جراســــــــــــيني 2017لتدا  التنميني امل ــــــــــــتدامني  ووعــــــــــــش لجواب للتخطيل اإلحصــــــــــــال . وا عام 

  نوق ت  ر طني  ر ت إلجماك تق ن “حنو تكامل املعلوماب اإلحصاليني وااغرافيني املكانيني”موعوع  عن
املصـــدر ن من مصـــاجر املعلوماب  وجرى حتليل عدة تارل ا ةال اســـتخدام املعلوماب ااغرافيني املكانيني 

  ا حلقني جراســـــــــــيني رفيعني امل ـــــــــــتوى عن تكامل مصـــــــــــاجر البياناب 2018إلنتاك اإلحصـــــــــــاءاب. وا عام 
تناول التجارَل الناجحني ا اســــتخدام مصــــاجر البياناب  التقليد ني ا الن م اإلحصــــاليني الو نيني  جرى   

تلك والتحد اب املتعلقني مبراقبني ااوجة  والو ــــــول إىل البياناب  والتن ــــــيت أل  املؤســــــ ــــــاب وألناء قدرااا  
  ا حلقني جراســــــــــــــيني رفيعني امل ــــــــــــــتوى عن م ــــــــــــــتقبل اإلحصــــــــــــــاءاب 2019أل  لمور ل رى. وا عام  من

عــــــرورة ال ــــــع  إىل اســــــتجاألني إقليميني تعاونيني للطلب عل  اإلحصــــــاءاب  االقتصــــــاج ني  جرب اإل ــــــارة إىل
__________ 

ت ( الصــــــــــــــــــــاجر عن االجتمــــــاع العــــــا ـــــــــــــــر للمؤمتر اإلحصــــــــــــــــــــال  ليمر كت . متــــــاح عل  الراألل10-)ج 11ان ر القرار  (2) 
https://cea.cepal.org/10/sites/cea10/files/cea.10-resolution.pdf. 

https://cea.cepal.org/10/sites/cea10/files/cea.10-resolution.pdf
https://cea.cepal.org/10/sites/cea10/files/cea.10-resolution.pdf
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  2030 لعاماالقتصاج ني من لجل جعم  يا ني سياساب قالمني عل  األجلني ا إ ار  طني التنميني امل تدامني 
وللم ـــــاعني ا حت ـــــ  تن يم وإجارة الن م اإلحصـــــاليني الو نيني. و ـــــكلت تقم احللقني الدراســـــيني ج ءا من 

كل ام ــــــاورة عامل االجتماع  يني لتوجبه فر ت ل ــــــدقاء الرليس املعإل ألاإلحصــــــاءاب االقتصــــــاج ني القت  ــــــُ
 .2019ا آذار/مارس  ا م   للجنني اإلحصاليني

  
 التنسيق اإلحصائي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة -ثالثا  
 ة البحر الكاريبيفي أمريكا الالتينية ومنطق 2030فريق التنسيق اإلحصائي لخطة عام  -ألف  

  كل تكو ن فر ت  قوم ألتن يت العمل عل  الصعيد اإلقليم  أل أن ااوانب اإلحصاليني ملتاألعني  - 15
  لحد اإلخاواب ا ا ـــني ا لمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب ا ال ـــنواب األ  ة. 2030 طني عام 

وااالب  واقلك ةموعني من   ت جون اإلقليمينيوترايبني الفر ت ت ـــــــــــــم خمتلف البلدان اليت مت ل  ـــــــــــــ  املنا
األمم املتحدة اليت مت ل من ومني األمم املتحدة  عالوة عل  اللجنني االقتصـــــــــــــــاج ني ألمر كا الالتينيني ومنطقني 

 البحر الكار يب اليت تؤجت جور األمانني الفنيني.
منطقني البحر الكار يب ا لمر كا الالتينيني و  2030وقد لن ـــت فر ت التن ـــيت اإلحصـــال   طني عام  - 16

  ألناء عل   لب الدول األع ــــاء امل ــــاراني ا االجتماع ال امن للمؤمتر اإلحصــــال  2016ا ح  ران/ ونيه 
ألغر  حتد د خمطل إجارت وإعداج  طني تنفيق إقليميني ا د   2015ليمر كت  ا ت ـــــــــــر ن ال ا /نوفم  

. و تألف تقا الفر ت من 2030 ـــتمدة من  طني عام منتما لن  لبيا تدرجييا االحتياجاب من املعلوماب امل
األع ــــــــــــاء اإلقليمي  ا م ــــــــــــني ا فر ت ا  اء امل ــــــــــــ ك أل  الوااالب املعإل مبؤ ــــــــــــراب لتدا  التنميني 
امل ــــتدامني  وأ ــــني لع ــــاء إقليمي  ا الفر ت الرفيش امل ــــتوى لل ــــرااني والتن ــــيت وألناء القدراب ا ةال 

  مش أللد ن إعـــافي  ادولت  مراقبت . وألاإلعـــافني 2030ميني امل ـــتدامني لعام اإلحصـــاءاب لر ـــد  طني التن
إىل ال ـــعبني اإلحصـــاليني للجنني االقتصـــاج ني ألمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب ألو ـــفتا األمانني الفنيني  

ة لل ــــكان   ــــمل الفر ت تيئني األمم املتحدة للم ــــاواة أل  اان ــــ  ومتك  املرلة و ــــندو  األمم املتحد
ومن مني األمم املتحدة للطفولني اجتاب مم لني نليني التن ـــيت اإلحصـــال  اإلقليم  ألمر كا الالتينيني ومنطقني 
البحر الكار يب التاألعني لصــــــناج ت من ومني األمم املتحدة وألراةتا ووااالاا املتخصــــــصــــــني. وعل  النحو املب  

ا من ومني األمم املتحدة ألأســرتا ا املنطقني  وا لجنام  لســتم تقا اإل ار ا تن ــيت األن ــطني اإلحصــاليني 
  اليت تت ــم ألأعيني 2030مواءمني الدعم االســ اتيج  من لجل تع    القدراب الو نيني عل  تنفيق  طني عام 

  ا ني ا سيا  العمليني ااار ني إل الح األمم املتحدة.
ا املنطقني ملتاألعني  طني ولعد فر ت التن ــــــــــــــيت اإلحصــــــــــــــال  دني عامني عن القدراب اإلحصــــــــــــــاليني  - 17
. وقام ألدراسني استقصاليني للن م اإلحصاليني الو نيني ا املنطقني هبد  حتد د مدى إنتاك ألياناب 2030 عام

أل ـــــأن املؤ ـــــراب العامليني لر ـــــد لتدا  التنميني امل ـــــتدامني  واقلك لســـــبال عدم إنتاجتا  واملؤســـــ ـــــاب 
  وم ـــتوى التصـــنيف  واحلدو اإلحصـــال  لو األجاة الو نيني امل ـــؤولني عن مجعتا وإنتاجتا  وتواتر إنتاجتا

  2016اإلحصــــــاليني امل ــــــتخدَم  امش املعلوماب  من أل  مواعــــــيش ل رى. وألعد إخاو الدراســــــني ا عام 
التقر ر الرألاع  ال ــــنواب أل ــــأن التقدم ُلجرت  ا حتد  ان. و رج موج  للنتالا الرلي ــــيني حب ــــب ا د  ا 
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ا لمر كا  2030ل  الصـــــــــعيد اإلقليم  فيما  تعلت يطني التنميني امل ـــــــــتدامني لعام ادرو والتحد اب املاثلني ع
 .(3)الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب

والنتيجني الرلي يني األ رى اليت تو ل إليتا فر ت التن يت اإلحصال  تتم ل ا حتد د إ ار إقليم   - 18
. وألناء عل   لب قدمته الدول األع ـــــــاء ا االجتماع التاســـــــش للمؤمتر 2030ملؤ ـــــــراب ر ـــــــد  طني عام 

 كمل إ ار اإلحصـــال  ليمر كت   عمل الفر ت عل  وعـــش إ ار  راع  ا صـــو ـــياب اإلقليميني  ومن ج 
املؤ ــــــراب العامليني ألتدا  التنميني امل ــــــتدامني  و  ــــــاتم ا إ الء األولو ني للجتوج املبقولني ا ةال القياس 
وا تن ـــــيت لن ـــــطني تنميني القدراب. واســـــتند ا تيار مؤ ـــــراب اإل ار اإلقليم  إىل عدة معا    من ألينتا 

دوى إنتاجه عل  الصعيد ن اإلقليم  والو إل. األعيني اإلقليميني للمؤ ر  وإجراجه ا ل ر ر د ل رى  وج
وعل  الر م من لن توافر املعلوماب   ـــــــــكل عامال تاما  فزن القالمني ذاب األولو ني ت ـــــــــمنت مؤ ـــــــــراب 

ال تكون املعلوماب املتعلقني هبا متاحني حاليا. ولســـــــــــــــفرب العمليني عن ةموعني حمدجة األولو اب تتألف  قد
. ومن املتوقش (4)مؤ ـــرا ألد ال لو تكميليا( 28 ن اإل ار العامل   ومؤ ـــرا م ـــتقاة م 122مؤ ـــرا ) 150 من

لن  كون تقا اإل ار اإلقليم  مفيدا ا اإلألالغ عن التقدم القت حتروم املنطقني  ـــــــــــــــول حتقيت لتدا  
التنميني امل ـــــتدامني  ولن  تيا تن ـــــيقا لف ـــــل للتعاون ال نال  واألفق  واإلقليم  والدو  للم ـــــ  قدما حنو 

 غراب ا القدراب اإلحصاليني.سد ال 
واســـــــــــتناجا إىل القدراب اإلحصـــــــــــاليني اإلقليميني عل  إنتاك مؤ ـــــــــــراب لتدا  التنميني امل ـــــــــــتدامني  - 19

وةموعني املؤ ـــــــــــــــراب ذاب األولو ني  لجرى الفر ت املعإل ألالبياناب ملنطقني لمر كا الالتينيني والبحر الكار يب 
دامني واللجنني االقتصــاج ني ألمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب التاألش جملموعني األمم املتحدة للتنميني امل ــت

عمليني م ـــــــــــا اميش إجراءاب الدعم املتعلقني ألامل ـــــــــــاعدة التقنيني ا ةال لتدا  التنميني امل ـــــــــــتدامني اليت 
تقدمتا من ومني األمم املتحدة والتعاون اإلحصــــــــــال  القت تقيمه ا املنطقني. وتوفر تقم العمليني مد الب 

لتخطيل لن ـــــــــــــــطني ألناء القدراب ا امل ـــــــــــــــتقبل القر ب وإن ـــــــــــــــاء البواألني اإلقليميني ألتدا  التنميني  تامني
 امل تدامني  املبينني لجنام.

 
 بوابة أهداف التنمية المستدامة والتنسيق بين الوكاالت لدعم تحقيق األهداف -باء  

لقد اات ـــ  تن ـــيت األن ـــطني اإلحصـــاليني أل  اللجنني االقتصـــاج ني ألمر كا الالتينيني ومنطقني البحر  - 20
الكار يب ومن ومني األمم املتحدة لعيني  ا ـــــــني ا ســـــــيا  إن ـــــــاء منصـــــــني  ـــــــبكيني إقليميني ألتدا  التنميني 

قتصــــــــاج ني ألمر كا امل ــــــــتدامني  لت ألواألني لتدا  التنميني امل ــــــــتدامني. وتقم املنصــــــــني اليت لن ــــــــأاا اللجنني اال
الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب وألرناما األمم املتحدة اإلمنال  ألصـفته رليس ةموعني األمم املتحدة للتنميني 
امل ــــــــــتدامني ألمر كا الالتينيني والبحر الكار يب  ألالت ــــــــــاور الوثيت مش الوااالب والصــــــــــناج ت وال اما التاألعني 

اإلمنال  اإلقليم  ألمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب  مي ل ملن ومني األمم املتحدة ومكتب التن ـــــــــــــــيت 
 طوة لوىل حنو إن ـــاء مرا  إلجارة املعرفني عل  الصـــعيد اإلقليم   وتو لحد مق حاب األم  العام إلعاجة 

 (.A/74/73-E/2019/14)ان ر  2030تيكلني األ ول اإلقليميني ليمم املتحدة جعما  طني عام 

__________ 

 .3-  ال كل ثال اLC/FDS.3/3/Rev.1ان ر اللجنني االقتصاج ني ألمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب  الوثيقني  (3) 
ا لمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب )وثيقني اللجنني  2030ان ر التقر ر املتعلت ألأن ـــــطني فر ت التن ـــــيت اإلحصـــــال   طني عام  (4) 

 .(  القت ُعر  ا االجتماع العا ر للمؤمتر اإلحصال  ليمر كت LC/CEA.10/6االقتصاج ني ألمر كا الالتينيني والكار يب 

https://undocs.org/ar/A/74/73
https://undocs.org/ar/A/74/73
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تدامني مب األني مرا  جامش لكافني املعلوماب املتعلقني  - 21 و تو   لن تكون ألواألني لتدا  التنميني امل ـــــــــــــــ
ألأتدا  التنميني امل ــــتدامني  مبا ا ذلك ما تعرعــــه األمم املتحدة من  دماب  والبياناب اإلقليميني اجملمعني 

ا األمم املتحدة لتلبيني احتياجاب املتعلقني ألأتدا  التنميني امل تدامني  ولجواب حتليليني وسياساتيني حمدجة توفرت
البلدان األع اء. وسيجرت رألل البواألني رألطا وثيقا ألالبياناب املتاحني من  الل منصني األمم املتحدة العامليني 
ااارت إعداجتا حاليا ألقياجة مكتب التن ـــــــــــــــيت اإلمنال   وألالبياناب واملعلوماب املتاحني من مجيش اياناب 

اجيني ااتوج. وســـــــــــــتوفر البواألني معلوماب م ـــــــــــــتكملني عل  الصـــــــــــــعد العامل  األمم املتحدة  مش تنب اوجو 
  والتقــدم ادرو  ـــــــــــــــول حتقيت لتــدا  التنميــني امل ـــــــــــــــتــدامـني  2030واإلقليم  والو إل لتنفيــق  طــني عــام 

ذلك رواألل حتيل إىل املعلوماب ذاب الصــلني ألاملوعــوع واملتعلقني ألالعملياب املؤســ ــيني املنفقة وآلياب  ا مبا
اليت ت ـــــــتخدمتا البلدان نف ـــــــتا. وســـــــيتاح للدول األع ـــــــاء ولفرقني األمم املتحدة القطر ني وعامني الر ـــــــد 

اامتور الد ول إىل البواألني  وســــيتيا ذلك ن ــــر املعلوماب عل  نطا  واســــش والتخطيل اليوم   اســــتناجا 
عاألرة للحدوج إىل معلوماب موثوقني وحمدثني  وذلك لالســـــــــــــــتجاألني ملطالب حمدجة إقليميني وجون إقليميني لو 

 ولتن يت الدعم القت تقدمه من ومني األمم املتحدة اإلمناليني ا امليدان.
وُعرعت البواألني اإلقليميني املق حني ا ا ني ألأتدا  التنميني امل تدامني ا االجتماع العا ر للمؤمتر  - 22

ومتاألعتتا   2030اإلحصـــال  ليمر كت   حيث اع فت البلدان ألأأا لجاة لســـاســـيني لدعم تنفيق  طني عام 
ولتع    القـــدراب حتقيقـــا  ـــقم الغـــا ـــني  و لبـــت عر  البواألـــني عل  االجتمـــاع الراألش ملنتـــدى أللـــدان لمر كــا 

 .2030الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب املعإل ألالتنميني امل تدامني ام اعني إقليميني ا تنفيق  طني عام 
  

 ق المؤتمر اإلحصائي لألمريكتينمجاالت مختارة من التعاون الدولي في سيا -رابعا  
األفرقني العاملني التاألعني للمؤمتر اإلحصال  ليمر كت  ترتيباب تن يميني ت ما للبلدان األع اء ألامل اراني  - 23

ا معااني خمتلف الق ــــــا ا ذاب الصــــــلني ألالتنميني اإلحصــــــاليني ا املنطقني. وقد لســــــتمت ألعض نتالجتا ا حتد د 
 عل  الصعيد العامل . وتُن ر نتالجتا الرلي يني  م ل الوثالت واملواج املتعلقني ألاملنتجياب العملياب وانلياب واملعا  

 (.https://rtc-cea.cepal.orgوتقار ر االجتماعاب  عن  ر ت  بكني نقل املعرفني التاألعني للمؤمتر )ان ر 
 

 السجالت اإلدارية -ألف  
ةال ال جالب اإلجار ني  اعطُلش ألأن طني تعاونيني لت جيش استخدامتا ا إنتاك اإلحصاءاب.  ا - 24

ولتاحت حلقني جراســــــــيني إقليميني عن تع    اســــــــتخدام ال ــــــــجالب اإلجار ني لي را  اإلحصــــــــاليني من لجل 
 إمكانيني تباجل ا  اب واملنتجياب والتقنياب للحصـــــــــــول عل  إحصـــــــــــاءاب عاليني 2030متاألعني  طني عام 

ااوجة م ــــــــــتقاة من ال ــــــــــجالب اإلجار ني  ولتحليل حالني االســــــــــتخدام اإلحصــــــــــال  لل ــــــــــجالب اإلجار ني 
املنطقني. واســــتعمل الفر ت العامل ل  ــــا الرجوج عل اســــتبياناب لتقد ر جوجة ال ــــجالب اإلجار ني وتقييم  ا

 القدراب الت غيليني لن ام ال جالب اإلحصاليني.
 

 اإلحصاءات الزراعية -باء  
فق الفر ت العامل املعإل ألاإلحصـــــاءاب ال راعيني لن ـــــطني تعاونيني من  الل م ـــــروع  تعلت ألوعــــش ن - 25

منتجيني لتطبيت الن م اإلحصـــــــــــــــاليني ال راعيني ا لمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب  ألدعم من مباجرة 
اولت حلقاب العمل املنافش العامني اإلقليميني ملصـــــــــــــــر  التنميني للبلدان األمر كيني. وا تقا ال ـــــــــــــــيا   تن

https://rtc-cea.cepal.org/
https://rtc-cea.cepal.org/
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والدوراب الدراسيني تطبيت الن م اإلحصاليني ال راعيني  واالستفاجة من الصور ال اتليني ا حتد د ل ر املعا نني  
واســـتخدام ال ـــجالب اإلجار ني  وتقييم مصـــاجر البياناب  واســـتخدام األجت ة اإللك ونيني امش املعلوماب 

 ال راعيني  من أل  لمور ل رى.
 

 اتالتعداد -جيم  
را  الفر ت العامل املعإل ألالتعداجاب عل  تقييم وحتد د الدروس امل ـــــــــــــــتفاجة من جولني تعداجاب  - 26

ةال  . وقدم الدعم ا2020وتقدمي تو ــــياب إلعداج جولني تعداجاب عام  2010ال ــــكان وامل ــــاان لعام 
ار  وا  اب إج ال حت ـــيناب عل  ح ـــال التقد راب واإلســـقا اب ال ـــكانيني  و ـــجش عل  تباجل املع

 فيما أل  أللدان املنطقني.
ااوانب املفاتيميني لتعداجاب ال كان وامل اانت التحد اب اليت تواجه ”وتت من الوثيقني املعنونني  - 27

تقر ر  سل لني من التو ياب اليت سيتم وععتا واستكما ا ا“ 2020تعر ف ادتوى ال امل ا جولني عام 
2020جد د من املقرر لن  صـــــــــــــــدر ا عام 

لحدو ما مت التو ـــــــــــــــل إليه من ”. وتلخم الوثيقني املعنونني (5)
نتالا “ ااوانب االســــ اتيجيني لرســــم ا رالل املؤســــ ــــيني للتعداجاب والدراســــاب االســــتقصــــالينيت حتليل احلالني

2020جراسني التقييم القايت االستقصاليني لرسم ا رالل املؤس يني تو يات للقيام جبولني تعداجاب عام 
(6). 

 
 اإلعاقة قياس -دال  

 روك الفر ت العامل املعإل ألقياس اإلعاقني إلعداج لســـــــــئلني عن اإلعاقني وإجراجتا ا جولني تعداجاب  - 28
لل ـــــكان وامل ـــــاان ا املنطقني. وقد لعد اق احا م ـــــ اا مش الفر ت العامل املعإل ألالتعداجاب   2020عام 

ذلك  ُعقدب حلقاب جراســـيني وحلقاب ون م حلقني جراســـيني تدر بيني أل ـــأن تقا املوعـــوع. وألاإلعـــافني إىل 
عمل تدر بيني إقليميني أل ــــــــأن التصــــــــنيف الدو  ليجاء واإلعاقني والصــــــــحني وتطبيقه ا مجش البياناب املتعلقني 
ألاإلعاقني وحتليلتا من لجل املكاتب اإلحصـــاليني الو نيني ووفقا اولني التعداجاب. وعقدب ل  ـــا حلقني عمل 

 ا لمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب. إقليميني أل أن قياس اإلعاقني لدى الطفل
 

 اإلحصاءات البيئية - هاء 
ســـــــــــــــع  الفر ت العامل املعإل ألاإلحصـــــــــــــــاءاب البيئيني إىل تع    القدرة عل  إنتاك اإلحصـــــــــــــــاءاب  - 29

واملؤ ــــراب البيئيني ألطر قني م ــــتدامني ومنتجيني  واقلك إىل تع    العمل امل ــــ ك أل  املؤســــ ــــاب ا أللدان 
ني. واان من األن ـــــــــــــطني امل ـــــــــــــطلش هبا ا إ ار تقا ا د  احللقني الدراســـــــــــــيني اإلقليميني اليت ُعقدب املنطق

تطو ر وتع    اإلحصــــــــاءاب واملؤ ــــــــراب البيئيني ا أللدان لمر كا الالتينيني  امل ــــــــار امل ــــــــ ك ”موعــــــــوع  ا
وألامل ل  . “يني امل ــــــــــتدامنيألتدا  التنميني امل ــــــــــتدامني ومباجرة لمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب للتنم

اانت حلقني العمل اإلقليميني ألمر كا الالتينيني عن مؤ ـــــــــــــراب الطاقني والبيئني متمني ا إ ار ااتوج املبقولني 

__________ 

 Aspectos conceptuales de los censos de población  اللجنني االقتصـــــاج ني ألمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب (5) 

y vivienda: desafíos para la definición de contenidos incluyentes en la ronda 2020  (LC/TS.2019/67 متاح  
 ألاإلسبانيني فقل(.

 Análisis de situación: estado del arte sobre aspectos“  اللجنـني االقتصـــــــــــــــاج ني ألمر كـا الالتينيـني ومنطقـني البحر الكـار يب (6) 

estratégicos de una cartografía institucional para censos y encuestas”  متاح ألاإلسبانيني فقل(.2019)آل/ل  طس   
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 لتح ــــ  قدرة الن م اإلحصــــاليني الو نيني ا املنطقني ا ةاالب الطاقني واإلحصــــاءاب البيئيني  و ا ــــني فيما
 ومؤ راب االقتصاج األ  ر. تعلت ألأتدا  التنميني امل تدامني 

وألاإلعـــــــافني إىل ذلك   الل الف ة قيد االســـــــتعرا  ألدل عمل ال ـــــــبكني اإلقليميني لإلحصـــــــاءاب  - 30
البيئيـــني ألمر كـــا الالتينيـــني ومنطقـــني البحر الكـــار يب امش ا  اء والفني  واملـــد ر ن الـــق ن  عملون ا ةـــال 

طقني. ومن لتم النقا  الباروة ا عمل ال ـــبكني احللقاب اإلحصـــاءاب واملؤ ـــراب واحل ـــاألاب البيئيني ا املن
الدراســـــيني ال ـــــبكيني املنت مني ا خمتلف اجملاالب املواعـــــيعيني ا ميدان اإلحصـــــاءاب البيئيني وتن يم مناســـــبني 
جانبيني أل ـــــــــــأن مؤ ـــــــــــراب تغ  املناش  الل املؤمتر ا امس والع ـــــــــــر ن لي را  ا اتفاقيني األمم املتحدة 

 .2019 املناش ا مدر د ا اانون األول/ج  م  اإل ار ني أل أن تغ 
 

 اإلحصاءات الجنسانية - واو 
اعتمد االجتماع ال امن للمؤمتر اإلحصـــال  ليمر كت  تصـــنيف لن ـــطني اســـتخدام الوقت ألمر كا  - 31

ون الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب  اســــــــــــتجاألني للحاجني إىل لجاة ذاب أا مراع لالعتباراب اان ــــــــــــانيني تك
مناسبني لل يا  اإلقليم   وت ما ألتن يت وتوحيد الدراساب االستقصاليني أل أن استخدام الوقت  واقلك 
إنتاك إحصــــاءاب حول تقا املوعــــوع. و تيا التصــــنيف إمكانيني تكو ن ر  ني  ــــاملني ومن مني عن األن ــــطني 

أل  الن ــــــــــاء والرجال  اليت   ــــــــــطلش هبا الناس والوقت القت  كرســــــــــونه  ا  مبا   ر ا تال  توو ش الوقت 
 .و تيا إستاماب ا ال ياساب العامني من لجل حتقيت امل اواة ا امليدان  االجتماع  واالقتصاجت

وقام الفر ت العامل ل  ـــا ألدور فعال ا تن يم اجتماعاب ل صـــالي  املعلوماب أل ـــأن اســـتخدام  - 32
عاما  ومت ل املناق ــــــاب وا  اب اليت  17الوقت والعمل    املدفوع األجر  اليت تعقد أل ــــــكل جورت منق 

جيرى تباج ا إســـتاماب لســـاســـيني ا امل ـــ  قدما حنو حتقيت قدر لا  من املواءمني أل  قياســـاب اســـتخدام 
الوقت ا املنطقني. وقد قدمت ترألني لمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب ا الدراســـــــاب االســـــــتقصـــــــاليني 

جولني  19رلي ــيني ا وعــش املعا   عل  الصــعيد العامل   حيث لجرب  املتعلقني ألاســتخدام الوقت م ــاعاب
 قياسا واحدا عل  األقل.

 
 استقصاءات األسر المعيشية - زاي 

را  الفر ت العامل املعإل ألالدراســاب االســتقصــاليني ليســر املعي ــيني عل  حتد د لف ــل املمارســاب  - 33
ألاإل راجاب والنفقاب. وعقدب حلقني عمل إقليميني  فيما  تعلت ألتنفيق الدراســــــــــاب االســــــــــتقصــــــــــاليني املتعلقني

لجل الوقو  عل  التحد اب امل ـــ اني فيما  تعلت ألعملياب إنتاك واســـتخدام الدراســـاب االســـتقصــاليني  من
املتعلقني ألالنفقاب واإل راجاب  وجرى إعداج وثيقني تلخم العرو  واملناق ــاب. وألاإلعــافني إىل ذلك   قوم 

 ــل املمارســاب ا ةال الدراســاب االســتقصــاليني املتعلقني ألالنفقاب واإل راجاب  الفر ت ألزعداج وثيقني عن لف
اســــــــــــــتناجا إىل م ــــــــــــــاوراب إقليميني مجعت فيتا معلوماب عن عملياب التصــــــــــــــميم اإلحصــــــــــــــال   وإعداج 

 االستبياناب واالس جاع واملعااني والتحليل.
 

 المؤشرات المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث - حاء 
ل در الفر ت العامل وثيقني أل أن اإل ار املفاتيم  للمؤ راب املتصلني ألاحلد من خما ر الكوارو   - 34

ألغر  حت ــــــــــــ  نوعيني املعلوماب والبياناب اليت  تم مجعتا لر ــــــــــــد تنفيق إ ار ســــــــــــندات للحد من خما ر 
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تــقم الوثيقــني   ومبــاجراب احلــد من خمــا ر الكوارو وإجاراــا ا البلــدان. وا 2030-2015الكوارو للف ة 
 عر  الفر ت العامل املصـــــــــطلحاب ا ا ـــــــــني ألاحلد من خما ر الكوارو وإجارة اإلحصـــــــــاءاب  واالتفاقاب 
العامليني ذاب الصـــلني  وتوافر البياناب ا تقا اجملال وةموعني من التو ـــياب. وألاإلعـــافني إىل ذلك  ُعقدب 

ااو ني ال ــــــــــــد دة والكوارو واحلد حلقني جراســــــــــــيني عن حالني اإلحصــــــــــــاءاب واملؤ ــــــــــــراب املتعلقني ألال واتر 
خما ر الكوارو  اان تدفتا حتد د االحتياجاب اإلحصـــــاليني لقياس تلك األحداو واســـــتعرا  مدى  من

 توافر املصاجر وال السل اإلحصاليني لتلبيني تلك االحتياجاب.
 

 بناء المؤسسات -طاء  
ومنطقني البحر الكار يب  اليت  ت ـــــــــكل مدونني املمارســـــــــاب اإلحصـــــــــاليني اايدة ا لمر كا الالتينيني - 35

  لجاة تقنيني وتن يميني اد  إىل 2011اعتمدتا املؤمتر اإلحصـــــــــال  ليمر كت  ا اجتماعه ال ـــــــــاجس عام 
  2015امل ــاعني ا حت ــ  الن ــا  اإلحصــال  الو إل واســتقالل املكاتب اإلحصــاليني الو نيني. وح  عام 

لجرى الفر ت العامل املعإل ألبناء املؤســـ ـــاب اســـتعراعـــاب ليقران لتقييم تنفيق املدونني. وا انونني األ  ة  
. وألاإلعـــــــافني إىل (7)أللدا 22اســـــــتخدم الفر ت العامل الرجوج عل  اســـــــتبيان لتحد ث تقييم تنفيق املدونني ا 

ا لمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب ذلك  لن ـــأ الفر ت ألنكا إقليميا للممارســـاب اإلحصـــاليني اايدة 
 ت ـــــــــــــمن ةموعني من اإلجراءاب اليت ت ـــــــــــــتم ألطر  مبتكرة ا حت ـــــــــــــ  العملياب اإلحصـــــــــــــاليني وجوجة 

 (.https://sitios.dane.gov.co/visor-brbpاملعلوماب  مبا  توافت مش املدونني )ان ر 
املتعلقـــني ألـــاأل ر القـــانونيـــني إلنتـــاك ت ا حلقـــني العمـــل اإلقليميـــني  ـــوا لعقـــال منـــاق ـــــــــــــــــاب لجر  - 36

  قام الفر ت العامل ألزعداج ن ــــــــــــــخني جرى تكييفتا وترمجتتا إىل اللغني 2018اإلحصــــــــــــــاءاب الر يني ا عام 
اإلســـــبانيني من القانون العام لإلحصـــــاءاب الر يني ألوروألا ال ـــــرقيني والقوقاو وآســـــيا الوســـــط   القت ن ـــــرته 

  هبد  توف  منوذك إقليم  لبلدان املنطقني املتتمني ألصـــــــــــــــيا ني 2016اللجنني االقتصـــــــــــــــاج ني ألوروألا ا عام 
إعاجة  ـــيا ني األســـاس القانو  لعمل لن متتا اإلحصـــاليني الو نيني وإنتاك اإلحصـــاءاب الر يني. واعتمد  لو

 .2019املؤمتر اإلحصال  ليمر كت  القانون العام ا اجتماعه العا ر ا ت ر ن ال ا /نوفم  
 

 ات الدوليةالتصنيف - ياء 
لعد الفر ت العامل املعإل ألالتصنيفاب الدوليني تقر را عن حالني البلدان ا تنفيق التصنيف الصناع   - 37

الدو  املوحد اميش األن ــــــــــطني االقتصــــــــــاج ني  والتصــــــــــنيف املرا ت للمنتجاب  والتصــــــــــنيف الدو  املوحد 
د و تدر بيني لدعم تنفيق تقم التصـــنيفاب للمتن  والتصـــنيف املوحد للتجارة الدوليني. ولعد ل  ـــا مقا ش في

 من التصنيف املرا ت للمنتجاب إىل اللغني اإلسبانيني. 1-2وساتم ا ترمجني الن خني 
 

 مؤشرات سوق العمل - كاف 
نّفق الفر ت العامل املعإل مبؤ ـــــــراب ســـــــو  العمل م ـــــــروعا من لجل التكييف اإلقليم  للمباجس  - 38

إحصــــــــــاءاب العمل من  الل تصــــــــــميم االســــــــــتبياناب واألجلني املنتجيني   التوجيتيني الدوليني ااد دة لقياس
عـــــــــمن مباجرة املنافش العامني اإلقليميني ملصـــــــــر  التنميني للبلدان األمر كيني. ولجرى امل ـــــــــروع تقييما ل غراب 

__________ 

-https://rtc-cea.cepal.org/es/documento/estado-deت ألـلــــــــدا مـتــــــــاحــــــــني عـلـ  الـراألـل الـتــــــــا  14الـنـتــــــــالا الـيت  ـم  (7) 

implementacion-de-los-principios-del-codigo-de-buenas-practicas-estadisticas. 

https://rtc-cea.cepal.org/es/documento/estado-de-implementacion-de-los-principios-del-codigo-de-buenas-practicas-estadisticas
https://rtc-cea.cepal.org/es/documento/estado-de-implementacion-de-los-principios-del-codigo-de-buenas-practicas-estadisticas
https://rtc-cea.cepal.org/es/documento/estado-de-implementacion-de-los-principios-del-codigo-de-buenas-practicas-estadisticas
https://rtc-cea.cepal.org/es/documento/estado-de-implementacion-de-los-principios-del-codigo-de-buenas-practicas-estadisticas
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البلدان وجعم تنفيق ا تباراب معرفيني للتحقت من  ــــحني اســــتبياناب الدراســــاب االســــتقصـــاليني  التن ــــيت ا
عي ــيني وإعداجتا. ونتيجني لقلك  ن ــر الفر ت العامل اســتبيانا من ــقا الســتقصــاء األســر املعي ــيني ليســر امل

 ومباجس توجيتيني منتجيني لتنفيق لحدو املعا   الدوليني الصــاجرة عن املؤمتر الدو    اء إحصــاءاب العمل
 القت ن مته من مني العمل الدوليني.

يم امل ـــــــــــــــاعاب اإلقليميني ا العملياب العامليني  من قبيل وقام الفر ت العامل ألدور فعال ا تن  - 39
( وتأث م عل  الدراســـــــاب االســـــــتقصـــــــاليني املتعلقني ألالقوى ICSE-93تنقيا التصـــــــنيف الدو  ملرا  العمالني )

العاملني. وألاإلعــــافني إىل ذلك  قام الفر ت ألتحليل توافر املعلوماب من لجل إنتاك مؤ ــــراب لتدا  التنميني 
 امل تدامني املتصلني ألالعمل  ألالن ر إىل ارتبا تا ألقياس العمل الاللت.

 
 قياس تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت - الم 

ســـــــــــــــــاتم الفر ت العـــامـــل املعإل ألقيـــاس تكنولوجيـــا املعلومـــاب واالتصـــــــــــــــــاالب ا تبـــاجل ا  اب  - 40
واحلكومني واألســــر املعي ــــيني وال ــــرااب.  واملمارســــاب اايدة ا قياس تقم التكنولوجياب ا مياج ن التعليم

ولعد الفر ت ت ــــــخيصــــــا إقليميا لعمليني إن ــــــاء إحصــــــالياب موحدة عن تكنولوجيا املعلوماب واالتصــــــاالب 
من اإل ار  2019املكاتب اإلحصـــــــاليني الو نيني. وألاإلعـــــــافني إىل ذلك  ســـــــاتم ا إ ـــــــدار ن ـــــــخني عام  ا

ياب املعلوماب واالتصــــــاالب واســــــتخدامتا ا التعليم املرجع  املنتج  لقياس ســــــبل الو ــــــول إىل تكنولوج
للمرا  اإلقليم  للدراســـــــــــــاب ا ا ـــــــــــــني ألتنميني ةتمش املعلوماب  ألرعا ني من مني األمم املتحدة لل أليني والعلم 

 .وال قافني
 

 إحصاءات الفقر - ميم 
ر واملؤ ـــــــراب را  الفر ت العامل املعإل ألزحصـــــــاءاب الفقر عل  قياس املؤ ـــــــراب    النقد ني للفق - 41

من لتدا  التنميني امل ـــــــــتدامني. وُعقدب حلقني جراســـــــــيني إقليميني ملناق ـــــــــني  1ذاب الصـــــــــلني املتعلقني ألا د  
جدوى حت ــ  املؤ ــراب وإجماك مؤ ــراب جد دة أل ــأن لألعاج الفقر املختلفني ا الدراســاب االســتقصــاليني 

كانيني مقارنني ةموعني من املؤ ـــــراب ليســـــر املعي ـــــيني. وجرى إعداج وثيقني حيلل فيتا مدى توافر وافا ني وإم
 أللدا ا لمر كا الالتينيني. 17   النقد ني امل تخدمني عاجة ا استقصاءاب األسر املعي يني ا 

وعقد الفر ت العامل  ألدعم من ألرناما اإلحصــــاءاب والبياناب ا ال ــــرحيني العا ــــرة من ح ــــال  - 42
حتد اب اداســـــــــــــبني فيما  تعلت ألاألألعاج واملؤ ـــــــــــــراب  األمم املتحدة للتنميني  حلقني جراســـــــــــــيني إقليميني ملعااني

املتاحني  واالألتكاراب املمكنني ا قياس منتجيني الد ل ومنتجيني اللجنني االقتصـــــــــــــاج ني ألمر كا الالتينيني    
  واســـــتخدام منتجياب التقد راب ا ا ـــــني ألاملنا ت الصـــــغ ة (8)ومنطقني البحر الكار يب لقياس فقر الد ل

  اعني قياساب الفقر ا  يا ني ال ياساب العامني.لتصنيف البياناب وم
 

 اإلحصاءات المتعلقة بالطفولة والمراهقة - نون 
عقد الفر ت العامل املعإل ألاإلحصــاءاب املتعلقني ألالطفولني واملراتقني العد د من املؤمتراب االف اعــيني  - 43

لتباجل املعار   أل ـــأن مواعـــيش من قبيل الن ـــر والتج ـــيد املرل  للمعلوماب اإلحصـــاليني املتعلقني ألالطفولني 
__________ 

)من ـــــــــــــــوراب األمم املتحــــدة  رقم املبيش  Income poverty measurement: updated methodology and resultsان ر  (8) 
E.18.II.G.17). 
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ســــــــــــــنواب. وقد ل ــــــــــــــدر  5تم عن واملراتقني وتقنياب ل ق العيناب فيما  تعلت ألاأل فال الق ن تقل لعمار 
الفر ت وثيقني أل ــــــــــأن اســــــــــتخدام التعداجاب ا ر ــــــــــد حالني األ فال واملراتق  ا لمر كا الالتينيني ومنطقني 
البحر الكار يب حللت فيتا إمكاناب اســــــــــتخدام التعداجاب  قا الغر  وقدمت تو ــــــــــياب لتح ــــــــــينتا. 

مرحلني الطفولني واملراتقني إىل اإلســبانيني  وقد لعد وســاتم الفر ت ل  ــا ا ترمجني اســتبياناب قياس اإلعاقني ا 
 االستبياناب فر ت وا نطن املعإل ألزحصاءاب اإلعاقني ومن مني األمم املتحدة للطفولني.

 
 اإلحصاءات المتعلقة باألمن العام والعدالة - سين 

الســـــــتبياناب را ب لن ـــــــطني التعاون ا ةال األمن العام والعدالني عل  عدة لمور من ألينتا تع    ا - 44
واملنتجياب املوعـــوعني ا إ ار مباجرة الدراســـني االســـتقصـــاليني عن اإل قاء ا لمر كا الالتينيني ومنطقني البحر 
الكار يب  ف ـــال عن إجراك معلوماب إحصـــاليني عن اارالم والعدالني ااناليني ا ال اما اإلحصـــاليني الو نيني. 

والعدالني لر د لتدا  التنميني امل تدامني  من لجل وُعقد اجتماع تقإل ا موعوع مؤ راب األمن والعنف 
مؤ ـــرا ولتحد د املصـــاجر  23البال  عدجتا  16من مؤ ـــراب ا د   10تباجل املمارســـاب اايدة ا إنتاك 

 .16الر يني ادتملني لر د ا د  
  

 التقدم المحرز في التكامل بين اإلحصاءات والمعلومات الجغرافية المكانية - خامسا 
تم ل إحدى لولو اب التنميني اإلقليميني ا حتقيت التكامل أل  لوســــــــــــا  املعلوماب اإلحصــــــــــــاليني ت - 45

وااغرافيني املكانيني. وا الدورة ال ــــــــــــــاجســــــــــــــني وال الث  للجنني االقتصــــــــــــــاج ني ألمر كا الالتينيني ومنطقني البحر 
قليم  للمعلوماب ( أل ـــــــــــــــأن التكامل اإل36-)ج 712  ا قب اللجنني القرار 2016الكار يب ا ل ار/ما و 

اإلحصــــــــــــــــاليني وااغرافيني املكانيني  مما فتا اجملال للحوار أل  املؤمتر اإلحصــــــــــــــــال  ليمر كت  التاألش للجنني 
االقتصـــــــــــــــــاج ـــني ألمر كـــا الالتينيـــني ومنطقـــني البحر الكـــار يب واللجنـــني اإلقليميـــني املعنيـــني ألـــزجارة األمم املتحـــدة 

 مل  لصاحل األمر كت .للمعلوماب ااغرافيني املكانيني عل  الصعيد العا
وجرى ت ــــــــجيش عمليني التكامل أل  لوســــــــا  املعلوماب اإلحصــــــــاليني وااغرافيني املكانيني ألن ــــــــا   - 46
 الل عدة اجتماعاب م  اني. فُعقد اجتماع لول أل  اللجنني التنفيق ني للمؤمتر اإلحصال  ليمر كت   من

تحدة للمعلوماب ااغرافيني املكانيني عل  الصــعيد العامل  وةلس إجارة اللجنني اإلقليميني املعنيني ألزجارة األمم امل
  اُ قب فيه ألعض ا طواب لتحد د جدول لعمال م ـــــــــــ ك. 2016لصـــــــــــاحل األمر كت  ا ح  ران/ ونيه 

اللجنني  جل ني م  اني مش 2017املعقوج ا ني ان/لألر ل  وت من االجتماع ال اجس ع ر للجنني التنفيق ني
ن ماب اإلحصاليني وااغرافيني املكانيني. وا ت ر ن ال ا /نوفم  من ذلك العام  اإلقليميني امش سلطاب امل

حنو تكامل املعلوماب ”ت ــمن االجتماع التاســش للمؤمتر اإلحصــال  ليمر كت  حلقني جراســيني ا موعــوع 
غرافيني املكانيني   مب اراني فر ت ا  اء املعإل ألتكامل املعلوماب اإلحصاليني واا“اإلحصاليني وااغرافيني املكانيني

ت ـــــــــــــــر ن  ليمم املتحــدة  من أل  متحــدث  آ ر ن. وا ســـــــــــــــيــا  الــدورة ا ــام ــــــــــــــــني للجنــني اإلقليميــني ا
تكـــامــل املعلومــاب ااغرافيـــني املكـــانيــني ”  ُعقـــدب حلقـــني عمـــل إقليميـــني ا موعـــــــــــــــوع 2018ال ـــا /نوفم  

  جرى عقد اجتماع  2019م وا عا. “واإلحصـــــــــاليني من لجل التنميني امل ـــــــــتدامنيت من احلوار إىل العمل
ت ــــــــــــر ن  جد د ن أل  اللجنني التنفيق ني للمؤمتر اإلحصــــــــــــال  ليمر كت  وةلس إجارة اللجنني اإلقليمينيت ا

من  5عل  تامش الدورة ال اجسني للجنني اإلقليميني  وا ت ر ن ال ا /نوفم   ا إ ار البند  األول/لاتوألر
جــدول لعمــال االجتمــاع العــا ـــــــــــــــر للمؤمتر. ونتيجــني  ــق ن االجتمــاع   اعتمــد اإلعالن املتعلت ألتكــامـل 
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جنني االقتصــاج ني ألمر كا املعلوماب ااغرافيني املكانيني واإلحصــاليني أل  املؤمتر اإلحصــال  ليمر كت  التاألش لل
الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب واللجنني اإلقليميني املعنيني ألزجارة األمم املتحدة للمعلوماب ااغرافيني املكانيني 

 .(9)عل  الصعيد العامل  لصاحل األمر كت 
ومن لجل جعم عمليني تكامل املعلوماب ااغرافيني املكانيني واإلحصـــــــــــــــاليني  جرى إن ـــــــــــــــاء متام  - 47
ةال املعلوماب ااغرافيني املكانيني جا ل  ـــــــــــعبني اإلحصـــــــــــاءاب ا للجنني االقتصـــــــــــاج ني ألمر كا الالتينيني  ا

  من  الل تعي   ب  إقليم  ا ةــــال إجارة املعلومــــاب 2017ومنطقــــني البحر الكــــار يب ا متوو/ وليــــه 
ألزجارة األمم املتحدة للمعلوماب  ااغرافيني املكانيني. وتقدم اللجنني الدعم مل ـــــــــــــــروع للجنني اإلقليميني املعنيني

من  الل تع    احلوار أل  املكاتب اإلحصـــــاليني  ااغرافيني املكانيني عل  الصـــــعيد العامل  لصـــــاحل األمر كت 
الو نيني والوااالب ااغرافيني املكانيني الو نيني وتن يم م ــــــاورة إقليميني أل ــــــأن وثيقني تتعلت ألامل ــــــروع املتصــــــل 

املكانيني واالجتماعيني االقتصـــــــــاج ني  موجتني إىل ال ـــــــــلطاب واملن ـــــــــق  التقني   ألتوحيد املعلوماب ااغرافيني
 املكاتب اإلحصاليني الو نيني. ا
  

 األنشطة اإلحصائية في سياق اللجنة الدائمة لإلحصائيين الكاريبيين - سادسا 
 مواصلة عملية التحديث والتحول - ألف 

حصاليني من اللجنني االقتصاج ني ألمر كا الالتينيني والكار يب منق التقر ر األ   املقدم إىل اللجنني اإل - 48
(E/CN.3/2015/19 اســـــــــــــــتمر إحراو تقدم ا أللدان ااماعني الكار بيني من لجل حتد ث وحتو ل الن ام  )

ال ــياســ  ألاإلحصــاءاب عل  لعل  م ــتوى اإلحصــال  الو إل. واان احلاف  وراء تلك العمليني تو االلت ام 
 ا ااماعني الكار بيني من  الل مؤمتر ر ساء حكوماب ااماعني الكار بيني.

وقـد لقر مؤمتر ر ســـــــــــــــاء حكومـاب اامـاعـني الكـار بيـني  ا اجتمـاعـه العـاجت ال ـــــــــــــــاألش وال الث  ا  - 49
   طني العمل اإلحصـــــــــــــاليني ا منطقني البحر الكار يب  اليت ت ـــــــــــــمنت إجراءاب حمدجة جعت إليتا 2016 عام

مؤ ـــرا. وا االجتماع  وافت  230احلاجني إىل إعداج مؤ ـــراب لتدا  التنميني امل ـــتدامني اليت    د عدجتا عل  
  امل ــــــتوى الدو  ر ســــــاء احلكوماب ل  ــــــا عل  لن تعت  ااماعني الكار بيني  أل را  العمل اإلحصــــــال  عل

 .الكار يب للن ام اإلحصال  ا األمم املتحدة  ةموعني    قاألل للتج لني عمن لمر كا الالتينيني ومنطقني البحر
وألعد لن لقر مؤمتر ر ســــــــــاء حكوماب ااماعني الكار بيني إعداج االســــــــــ اتيجيني اإلقليميني للجماعني  - 50

  لقر املؤمتر ا اجتماعه 2017ل امن وال الث  ا عام الكار بيني لتطو ر اإلحصــــــــــاءاب ا اجتماعه العاجت ا
  اإل اَر االســـــــ اتيج  لالســـــــ اتيجيني اإلقليميني ألصـــــــيغته اليت 2018العاجت التاســـــــش وال الث  ا متوو/ وليه 

لعداا الدول األع اء ألدعم من لمانني ااماعني الكار بيني  ومن ال رااني ا ةال اإلحصاء من لجل التنميني 
 احلاجت والع ر ن  ومب اعاب من عدج من ااتاب  احبني املصلحني. ا القرن

واستفاجب املنطقني ل  ا من انعقاج املؤمتر الكار يب املعإل يطني حتول ا ةال اإلحصاءاب الر يني  - 51
ا ألرألاجوس  القت مشلت نتالجه تو ــــــياب متعلقني ألتحد ث الن م اإلحصــــــاليني ا ااماعني  2016ا عام 

__________ 

 https://cea.cepal.org/10/sites/cea10/files/cea.10-declaration-integration-geospatial-information.pdfت ان ر الراألل (9) 
 .لال الع عل  نم اإلعالن

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/19
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/19
https://cea.cepal.org/10/sites/cea10/files/cea.10-declaration-integration-geospatial-information.pdf
https://cea.cepal.org/10/sites/cea10/files/cea.10-declaration-integration-geospatial-information.pdf
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الكار بيني ا اجتماعه الكار بيني ت منت  طني العمل اإلحصاليني اليت لقراا مؤمتر ر ساء حكوماب ااماعني 
 العاجت ال األش وال الث .

ووا ـــــــــــــــــل عــدج من البلــدان االعـــــــــــــــطالع ألــالعمــل عل  إعــداج اســـــــــــــــ اتيجيــاب و نيــني لتطو ر  - 52
اإلحصـــاءاب  ألوســـالل منتا إجراء تقييم واســـتعرا  للت ـــر عاب املتعلقني ألاإلحصـــاءاب  وإجراء م ـــاوراب 

والتنفيق م ـــتمر(  و ر ناجا )التنفيق  2017لي  )عام مش ااتاب  ـــاحبني املصـــلحني. وعـــمت تلك البلدان أل
(  وج ر البتاما )التنفيق جاٍر وســـــــــــــــيفرغ منه قر با(. 2017جاٍر(  و يانا )التنفيق جاٍر(  وجاما كا )عام 

ونال ذلك العمل املتعلت ألتصـميم االسـ اتيجياب الو نيني لتطو ر اإلحصـاءاب الدعَم من ال ـرااني ا ةال 
 التنميني ا القرن احلاجت والع ر ن و/لو من مصر  التنميني للبلدان األمر كيني.اإلحصاء من لجل 

 
 بناء القدرات اإلحصائية - باء 

استمر ألناء القدراب اإلحصاليني ا عدج من اجملاالب اليت  دعمتا مرا  امل اعدة الفنيني اإلقليم   - 53
لمانني ااماعني الكار بيني الدعم ا عدج  ملنطقني الكار يب  وال ســـــــــــيما ا ةال احل ـــــــــــاألاب القوميني. وقدمت

اجملاالب من  الل التمو ل الوارج ا إ ار  ــــــــــندو  التنميني األوروو العا ــــــــــر  ومن مصــــــــــر  التنميني  من
للبلدان األمر كيني. وقدم مصـــــــــــــــر  التنميني للبلدان األمر كيني الدعم ا إ ار م ـــــــــــــــروع  للمنافش العامني 

أل ـــــأن إ ار م ــــ ك  2010 ـــــلني العمل ألدءا من جولني التعداج لعام اإلقليميني   تد  األول منتما إىل موا
للتعداجاب من لجل إتاحني إ ــــــــدار نتالا تعداجاب تكون من ــــــــقني ومرتك ة عل  مباجس وتو ــــــــياب جوليني 
وإقليميني  و را  امل ـــــــــروع ال ا  عل  اإلحصـــــــــاءاب ا ةال امل ـــــــــالل اان ـــــــــانيني ا اإلحصـــــــــاءاب البيئيني 

وع األ    كمِّل الدعم القت تقدمه حكومني إ طاليا ا ةاالب اإلحصــاءاب ال الثني وال راعيني. وتقا امل ــر 
تلك  واقلك التدر ب عل  تباجل البياناب اإلحصـــــاليني والو ـــــفيني. وترا  اندا حاليا  من  الل م ـــــروع 
التقــدم اإلقليم  ا ةــال اإلحصـــــــــــــــــاءاب ا منطقــني البحر الكــار يب  عل  لرألعــني ةــاالب لســـــــــــــــــاســـــــــــــــيــني 

األاب القوميني  والبىن التحتيني للدراســــــاب االســــــتقصــــــاليني املتعلقني ألاألســــــر املعي ــــــيني والبىن التحتيني احل ــــــ ت 
للدراساب االستقصاليني املتعلقني ألاألعمال التجار ني  واالتصال  والدعوة. واعطُلش ل  ا ألعدج من األن طني 

التــدر ــب ا ةــا  القيــاجة األ رى ألنــاءت عل   لــب من لمــانــني اامــاعــني الكــار بيــني لو من أللــدان  من قبيــل 
ــــدر ــــب ا ةــــال إجارة املعلومــــاب  ــــني وجعم التعــــداجاب  والت ــــاب اا لي ــــان ــــني ا البي واإلجارة  وإ فــــاء ا و 
واالتصــــــــاالب. ومشل الدعم املقدم من االحتاج األوروو تنفيق ن ــــــــا  تر يب أل ــــــــأن اإلحصــــــــاءاب املتعلقني 

 ةاالب احل ــاألاب القوميني واإلحصــاءاب االجتماعيني/ألالتجارة الدوليني ا ا دماب  ف ــال عن الدعم ا 
 اان انيني  واإلحصاءاب البيئيني.

 
 برنامج المقارنات الدولية - جيم 

ل ناما املقارناب الدوليني القت  2017وا ــــــــلت أللدان ااماعني الكار بيني م ــــــــاراتتا ا جورة عام  - 54
تقوجم اللجنني االقتصـــــــــــــــاج ني ألمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب  ألالتعاون مش لمانني ااماعني الكار بيني. 
ولجرب أللدان ااماعني الكار بيني  ألالتن ـــــــيت مش األمانني  اســـــــتعراعـــــــا لقالمني لمر كا الالتينيني ومنطقني البحر 

تصــــــــرة لبنوج إعــــــــافيني  ُعتقد ألأأا متمني للمنطقني  قبلتتا اللجنني االقتصــــــــاج ني الكار يب  ولو ــــــــت ألقالمني خم
 ألمر كا الالتينيني ومنطقني البحر الكار يب ا إ ار قالمني البنوج اإلقليميني ا ا ـــــني ألاملنطقني. وا ح  ران/ ونيه

تينيني ومنطقني البحر   است افت لمانني ااماعني الكار بيني  ألالتعاون مش اللجنني االقتصاج ني ألمر كا الال2019
الكار يب  اجتماعا للبلدان ألغر  متكينتا من إخاو املعلوماب املتعلقني ألاألســــعار للدراســــاب االســــتقصــــاليني 
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ا ا ـــــني  مبا ا ذلك الت ـــــييد واإلجيار والتعليم و ال  ذلك من االحتياجاب. واعتمدب أللدان ااماعني 
إ ار ال ناما  و ــــرع ألع ــــتا ا مجش البياناب اولني  الكار بيني ل  ــــا النتا ااد د لين ــــطني امل ــــتمرة ا

. وقد  ُلب  ا املاعـــــــــــ   م  د من الدعم امللموس  مبا ا ذلك حلقني عمل لتدر ب املدرأل   2020عام 
من لجل إعداج   اء ا منطقني ااماعني الكار بيني ميكنتم تقدمي الدعم أل ـــــكل لف ـــــل من لجل امل ـــــاراني 

 ا املقارناب الدوليني.ا العمليني املقبلني ل نام
 

 لتعدادات السكان والمساكن 2020األعمال التحضيرية لجولة عام  - دال 
لتعداجاب ال ــــــــــــكان وامل ــــــــــــاان  إذ من املقرر  2020تقوم املنطقني حاليا ألالتح ــــــــــــ  اولني عام  - 55
التن يت . وُعقدب ألاستمرار اجتماعاب للجنني 2022و  2021و  2020ترت أللدان تعداجاب ا لعوام  لن

اإلقليميني لتعداجاب ال ـــــــــــــــكان  اليت ترفش تقار رتا إىل اللجنني الدالمني لإلحصـــــــــــــــالي  الكار بي . وُعقدب 
  عقدب أللدان ااماعني 2017. وا عام 2010  ندوة عن التعداج حول جولني عام 2014ل  ـــــــــــــــا  ا عام 

عمل عل  اســــــــــتعرا  االســــــــــتبيان  القت 2020الكار بيني اجتماعتا األول للفر ت العامل التقإل لتعداج عام 
املوحد لتعداج ال ـــكان ومنتجياته املوحدة ولن ـــطني التعداج الرلي ـــيني  من قبيل إجارة التعداجاب ال ـــكانيني  
ورسم ا رالل/ن م املعلوماب ااغرافيني املكانيني. واانت النتيجني الرلي يني لقلك االجتماع إ دار االستبيان 

  مت إ دار ن خني 2017إىل جانب ألياناب و فيني. ومنق اجتماع عام   2020املوجد اولني تعداجاب عام 
ثال ني من االســـتبيان املوحد لتعداج ال ـــكان  ف ـــال عن مقارة إر ـــاج ني حول املفاتيم والتعار ف الرلي ـــيني. 
وجر ا عل  العاجة  مت إعداج اســـــــــــــــ اتيجيني إقليميني لتعداجاب ال ـــــــــــــــكان من لجل جعم البلدان ا إجراء 

 ا ني هبا  األتغاء إتاحني تباجل املمارساب الف ل   وإجياج حل م  ك للتحد اب  إعافني إىل التعداجاب ا
جتاب  ــــــــــر كني ل رى   افالني لن  نتا عن التعداجاب ألياناب عاليني ااوجة وقاأللني للمقارنني. وألالتعاون مش

يت اإلقليميني عقدب لمانني ااماعني الكار بيني  جنبا إىل جنب  حلقيت عمل ملنتصــــــــف ال ــــــــنني للجنني التن ــــــــ
. ولعدب األمانني ل  ـــــــا لجاة موارج عل  اإلن نت 2019 و 2018لتعداجاب ال ـــــــكان  وللتعداج  ا عام  
 لتي   إقامني ال بكاب وتباجل املعلوماب.

 
 تقديم الدعم في مجال تجهيز إحصاءات التجارية في البضائع - هاء 

اعني الكار بيني تدر با عل  تتي  إحصاءاب التجارة ألالتعاون مش االحتاج األوروو  وّفرب لمانني اام - 56
 ااد دة. “Eurotrace”ا الب الش ألاستخدام ألرةيني 

 
 مواصلة جمع وتصنيف المجاالت األساسية لإلحصاءات وغيرها من المبادرات - واو 

وعـــعت واعتمدب مؤ ـــراب لســـاســـيني ألتدا  التنميني امل ـــتدامني عل  امل ـــتوى ال ـــياســـ . ولخ   - 57
ا تقييم ملدى توافر مؤ ــــــــراب لتدا  التنميني امل ــــــــتدامني. وَتوا ــــــــل العمل عل  تميش اإلحصــــــــاءاب ل  ــــــــ

عدج  اجملاالب األساسيني  واقلك فيما  تعلت مبؤ راب لتدا  التنميني امل تدامني. واستمر العمل ل  ا ا ا
(ت CariSECUREلمن البحر الكار يب )”مبا ا ذلك م ـــــروع أل ـــــأن اارميني واألمن   ـــــم    من امل ـــــار ش

وم ـــــــــــــروع  “تع    عمليني  ـــــــــــــنش القرار القالم عل  األجلني من لجل لمن املوا ن  ا منطقني البحر الكار يب
 و ـــــــك عل  تدعمه حكومني إ طاليا لبناء القدراب ا ةاالب اإلحصـــــــاءاب اان ـــــــانيني والبيئيني وال راعيني  و 

 .لل كان وامل اان 2020البدء م روع ممول من مصر  التنميني الكار يب لدعم تعداجاب عام 
  



 E/CN.3/2020/20 

 

16/16 19-21735 

 

 اإلجراءات المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذها - سابعا 
 اللجنة اإلحصائية مدعوة إلى القيام بما يلي: - 58

البحر الكةةاريبي في تطوير مالحظةةة التقةةدم المحرز في أمريكةةا الالتينيةةة ومنطقةةة  )ل( 
اإلحصةةةةةةةةةةةاءات من خالل الطرائق المختلفة للعمل التعاوني فيما بين البلدان وبين البلدان ومنظومة 

 األمم المتحدة؛
 التعليق على أوجه التآزر والفرص المتاحة لتبادل الخبرات بين المناطق؛ )ل( 
ل منظومة األمم المتحدة مناقشة األهمية العالمية للتقدم المحرز في التنسيق داخ )ك( 

اإلقليمية من أجل إنشةةاء منصةةة على شةةبكة اإلنترنك ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشةأن 
 أهداف التنمية المستدامة )بوابة أهداف التنمية المستدامة(؛

اإلحةةاطةةة علمةةا بةةاإلعالن المتعلق بةةالتكةةامةةل بين المعلومةةات الجغرافيةةة المكةةانيةةة  )ج( 
ات اإلحصةةةةةةةائية المشةةةةةةةترا بين المؤتمر اإلحصةةةةةةةائي لألمريكتين التابع للجنة االقتصةةةةةةةادية والمعلوم

ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة اإلقليمية المعنية بإدارة األمم المتحدة للمعلومات 
ي الجغرافية المكانية على الصةةةةةةةةةعيد العالمي لصةةةةةةةةةالع األمريكتين الذي اعتمد  المؤتمر اإلحصةةةةةةةةةائ

، ودعم الدعوة إلى إنشةةاء يليات حوكمة لتيسةةير العمل المشةةترا (9)اجتماعه العاشةةر لألمريكتين في
للمكاتب اإلحصةةةةةائية الوطنية، وللنظم اإلحصةةةةةائية الوطنية، والوكاالت الوطنية لرسةةةةةم الخرائ ، من 

 .أجل تعزيز البنى التحتية الوطنية للبيانات المكانية
 


