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 اإلحصائية اللجنة

 واخلمسون احلادية الدورة

 2020 مارس/آذار 3-6

 *املؤقت األعمال جدول من )ف( 3 البند

بنود للمناقشة واختاذ القرار: املبادئ األساسية 
 لإلحصاءات الرمسية
   
  الرمسية لإلحصاءات األساسية املبادئ بتنفيذ املعين الرئيس أصدقاء فريق تقرير  

  
 العام األمني من مذكرة  

  
 األمني يتشــــــرف، الســــــا ق  واملمارســــــا  2019/210 واالجتماعي االقتصــــــا   اجمللس ملقرر وفقا 

 ويصــــ . الرمسي  لإلحصــــا ا  األســــاســــي  املبا ئ  تنفيذ املعين الرئيس أصــــدقا  فريق تقرير حييل أبن العام
ـــــــــ تكميليني فصلني إعدا  يف عمله الفريق  املبا ئ الرمسي : لإلحصا ا  األساسي  املتحدة األمم مبا ئ” لـ

 عند املبا ئ تطبيق عن وفصـــــــــــــــل للمبا ئ االمتثال مســـــــــــــــتو   تقييم عن فصـــــــــــــــل - “للتنفيذ التوجيهي 
 املنقح الفرع أيضــــا يعرض وهو. أســــاســــي ( معلوما  كوثيقيت  )متاحان للبياان  جديدة مصــــا ر اســــت دام

 ابألمان  واالجتماعي  االقتصـــــا ي  الشـــــؤون إل ارة التا ع  اإلحصـــــا ا  لشـــــعب  الشـــــبكي املوقع مبا ئ عن
 . القطري  املوجزا  من  ياانته قاعدة لتحديث مقرتح  اسرتاتيجي  مع العام 

جرا ا  اليت يتعني واللجن  اإلحصــــــــائي  مدعوة إض اســــــــتعراض أعمال الفريق واعتما ها. وتر  اإل 
 . 36على اللجن  اإلحصائي  اختاذها يف الفقرة 

  
  

 

 * E/CN.3/2020/1. 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
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 أساسية ومعلومات مقدمة - أوال 

 كانون 29 يف 68/261 قرارها يف (1)الرمسي  لإلحصـــا ا  األســـاســـي  املبا ئ العام  اجلمعي  أقر  - 1
 اللجن  قبل من العتما ها العشــــــــــــــرين الســــــــــــــنوي  الذكرى يف املبا ئ اجلمعي  أقر  وقد. 2014 يناير/الثاين

 من خمتارة أ عا  على الرئيس أصـــــــــــدقا  فريق عمل، 2015 عام إض 2011 عام من الفرتة ويف. اإلحصـــــــــــائي 
 . العتما ها العشرين السنوي  الذكرى سياق يف املبا ئ تنفيذ

 أجل من الرئيس أصـــدقا  فريق إنشـــا  إعا ة، 48/107 مقررها يف، اللجن  قرر ، 2017 عام ويف - 2
 اخلامســـ  الســـنوي  للذكرى التحضـــ ي  األعمال ســـياق يف األســـاســـي  املبا ئ لتنفيذ خمتارة أ عا  على العمل

 . 2019 عام يف هبا االحتفال املقرر، العتما ها والعشرين

 فصـــــــــــــــلني وإعــدا  عملــه إجنــا ، 50/104 مقررهــا يف، الفريق إض اللجنــ  طلبــت، 2019 عــام ويف - 3
 األســـــاســـــي  للمبا ئ االمتثال تقييم معاي   شـــــ ن التوجيه فيهما يقدَّم للتنفيذ التوجيهي  للمبا ئ تكميليني
. 2020 عام يف واخلمســــني احلا ي  الدورة يف لتقدميهما، للبياان  جديدة مصــــا ر اســــت دام عند وتنفيذها
 الدورة  عد، يُنتهى أن وعلى أخرى ســــــن  ملدة عمله الفريق يواصــــــل أن ضــــــرورة على أيضــــــا اللجن  واتفقت
 الحق وقت يف وتســت ن  الرمسي  لإلحصــا ا  األســاســي  ابملبا ئ املتعلق  األعمال من، واخلمســني احلا ي 
 .2024 عام يف، التايل للتقييم مناسب

  
 العمل برانمج - اثنيا 

ك ل الذ ، الرئيس أصــــــــــدقا  فريق حاليا يت ل  - 4  قطر ا  ممثلا  12 من، 2018 فرباير/شــــــــــبا  يف شــــــــــُ
 نيو يلنــدا وتتوض. التقرير( هلــذا األول املرفق )انظر مراقــب  صـــــــــــــــفــ   وليــ  ومنظمــا   وليــ  وكــاال  8 و

 .الفريق رائس 

 الدورة هامش على شـــ صـــيا األعضـــا  حبضـــور اجتماعاا  الفريق عقد، أعماله  تنظيم يتعلق وفيما - 5
 تقريبا أســــا يع ســــت  كل  منتظم  شــــكل ابلفيديو مداوال  عقد مث، 2019 مارس/آذار يف، للجن  اخلمســــني
 . احملر  التقدم الستعراض

  اخلمسني:  ورهتا يف اإلحصائي  اللجن  لطلب استجا   التالي  ابألنشط  القيام وتقرر - 6

 التقييم معاي  ‘1’  ش ن: توجيها  مع املبا ئ التوجيهي  للتنفيذ لتكمل  فصلني إعدا  )أ( 
 االمتثال؛ حتقيق ابجتاه الرمسي  اإلحصــــــــــائي  نظمها حتويل على البلدان ملســــــــــاعدة هبا املوصــــــــــى واإلجرا ا 

 رمسي ؛ إحصا ا  إنتاج أجل من للبياان  جديدة مصا ر است دام عند األساسي  املبا ئ تنفيذ ‘2’ و

 .اجليدة واملمارسا  التعلم لدعم اإلفرا ي  احلال   راسا  من أمثل  مستو ع توف  )ب( 
  

__________ 

 .https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-E.pdfانظر  (1) 

https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
https://undocs.org/ar/A/RES/48/107
https://undocs.org/ar/A/RES/48/107
https://undocs.org/ar/A/RES/48/107
https://undocs.org/ar/A/RES/48/107
https://undocs.org/ar/A/RES/50/104
https://undocs.org/ar/A/RES/50/104
https://undocs.org/ar/A/RES/50/104
https://undocs.org/ar/A/RES/50/104
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  النواتـج موجـز - اثلثا 

ملبادئ األمم املتحدة األســــــاســــــية لإلحصــــــاءات الرمسية: املبادئ  التكميليان الفصــــــ ن - ألف 
 التوجيهية للتنفيذ

  األساسية للمبادئ االمتثال مستوايت لتقييم كأداة  اجلاهزية إطار/منوذج - 1 

 للمبــا ئ االمتثــال لتقييم، للجــاهزيــ  إطــار/منوذج شـــــــــــــــكــل يف، معــاي  التكميلي الفصــــــــــــــــل يوفر - 7
 اجلاهزي  مناذج تســـــاعد، فقط “امتثال عدم” أو “االمتثال”  صـــــفيت التنفيذ تقييم من و دال. األســـــاســـــي 
 . التحسني جماال  وحتديد امتثاهلا مستوى قياس على املنظما 

 تشـــــــ يصـــــــي  أ اة مبثا   يكون أن )أ( ميكن: االمتثال مســـــــتوى لتقييم اجلاهزي  منوذج واســـــــت دام - 8
، وابلتايل، األســـــاســـــي  املبا ئ إض قياســـــا احلالي  قدراهتا فيها تكمن اليت املواضـــــع تقييم من املنظما  متك ن

 املســـتصـــو   اجلاهزي  مســـتو   لتحديد  ه يســـتعان أن )ب( و وصـــفي(؛ )منوذج احلايل جاهزيتها مســـتوى
 أ اة مبثا   يكون أن )ج( و معيار (؛ )منوذج املنشــــــــــو  اجلاهزي  مســــــــــتوى إض للوصــــــــــول إجرا ا  واقرتاح
 . مقارن ( )منوذج أخرى منظما  مع للمقارن  خارجي  أسس  وضع يسمح ألنه نظرا، مقارن 

 
 معلوما  أساسي   

 الوكاال  تنتجها اليت الرمسي  لإلحصا ا  األساسي  التوجيهي  املبا ئ األساسي  املبا ئ تتضمن - 9
 النحو هذا على وهي. الوطين اإلحصــائي النظام من جز ا تشــكل اليت الكياان  ومجيع الوطني  اإلحصــائي 

 وأســـاســـي  عام  طبيع  ذا  وهي وإل ارهتا الرمسي  لإلحصـــا ا  املؤســـســـي للهيكل احلقيقي األســـاس تضـــع
 . “ ستورها” أو الرمسي  لإلحصا ا “ األساسي القانون” ابعتبارها إليها اإلشارة ميكن أنه حد إض

 معىن ذا  وتصــــــــــــــبح حياهتا األســــــــــــــاســــــــــــــي  املبا ئ تبدأ ال، األخرى “الدســــــــــــــات ” غرار وعلى - 10
 العاملي املســـــــــــــــتويني على األ وا  من متنوع  جمموع   دعم حتظى وهي. وتطبيقها تنفيذها خلل من إال

و ليـــل ، (3)املبـــا ئ التوجيهيـــ  للتنفيـــذو، (2)اجليـــدة املمـــارســـــــــــــــــا   يـــاان  قـــاعـــدة ذلـــ  يف مبـــا، والوطين
  .(4)اإلحصائي التنظيم

 وتشـكل. والوقت السـياسـي  والنظم، الثقافا  عرب شـامل  لتكون األسـاسـي  املبا ئ صـممت وقد - 11
 اإلحصـــــا ا  أبن والتزام عميق اقتناع جتســـــيد خلل ومن. العاملي اإلحصـــــائي النظام ركائز إحدى املبا ئ
 املهني  األوســـــــــــــــا  األســـــــــــــــاســـــــــــــــي  املبا ئ حتد ِّ ، جيدا حمد ة وعلمي  مهني  مبعاي  تتقيد أن جيب الرمسي 

 .والثقافي  واالقتصا ي  السياسي  احلدو  عا رةا ، الرمسيني لإلحصائيني

، ما( منطق  )أو ما لبلد املعرفي  التحتي  البني  من  ه معرتفا جز ا الرمسي  اإلحصــــــــــا ا  وتشــــــــــكل - 12
 واجملتمعا ، التجاري  واألعمال، احلكوما  تت ذها اليت القرارا  إليه تســـــــتند الذ  األســـــــاس تشـــــــكل إذ

 هبا وُيســـــــــرتشـــــــــد احملر ؛ التقدم وترصـــــــــد االســـــــــتثماري ؛ اخليارا  يف وتؤثر الدويل؛ واجملتمع واملواطنون احمللي 
 الرشـــيدة للحوكم  البالغ  ابألمهي  أيضـــا الرمسي  اإلحصـــا ا  وتتســـم. جناحها وقياس الســـياســـا  وضـــع يف

__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/searchgp.aspxانظر  (2) 

 .http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/impguide.aspxانظر  (3) 

 .http://unstats.un.org/unsd/dnss/hb/searchhb.aspxانظر  (4) 
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 املناقشـــــــــــــــا  وإثرا ،  لدهم عن ابلثق  وجديرة رمسي  معلوما  على ابحلصـــــــــــــــول املواطنني  توقعا  والوفا 
 .القرارا  تل  نواتج ورصد الوطني  األمهي  ذا  ابملسائل املتعلق  والقرارا 

 
 سبب اتسام االمتثال ابألمهي   

 يبدو أن ميكن ما فهم يف ابلرغب املبا ئ التوجيهي  للتنفيذ و العام  املبا ئ من جمموع  أي  ترتافق - 13
 . حتقيقه من التمكن وكيفي  االمتثال عليه

 للمبــا ئ القطر  للمتثــال البــدايــ  يف اهتمــامهــا اإلحصـــــــــــــــــائيــ  اللجنــ  أولــت، 2015 عــام ويف - 14
. (E/CN.3/2015/18 )انظر للمبا ئ املتصور االمتثال لعدم الفعال  املعاجل  سبل استكشفت مث األساسي 

 وعــدم االمتثــال من لكــل تعري  وجو  عــدم الفريق الحظ، الوقــت ذلــ  يف جر  اليت املنــاقشـــــــــــــــــ  ويف
 مشرتك فهم وسيساعد. واإلقليمي  الوطني  السياقا  خمتل  يف للت ويل مفتوحا تعريفهما يرتك مما، االمتثال
، عام  وجه، التفســـــــــــ  يف االتســـــــــــاق من أكرب وقدر الت ويل تنوع من أقل قدر ضـــــــــــمان يف للمتثال معمم
 . العاملي اإلحصائي النظام نطاق على االمتثال حتقيق يف

 رمسي  إحصـــــــا ا  إبنتاج يتعلق فيما امتثاهلا وحتقيق األســـــــاســـــــي  املبا ئ لتنفيذ كب ة  فوائد وهناك - 15
 .اجلو ة وعالي  وحيا ي  موثوق 

 
 ميكن لتقييم االمتثال أن يت ذ أشكاال عديدة  

 التقييم الذايت  

 االمتثال ســــــــبيل تعرتض اليت التحد   تبني   يف هاما  ورا يؤ   الذايت التقييم أن  ه املســــــــلم من - 16
 االمتثــال عــدم حــاال  عن والكشـــــــــــــــ  االمتثــال لتعزيز جيــدة طريقــ  وهو. اجليــدة املمــارســــــــــــــــا  وتعزيز
 للمبا ئ املنتظم العاملي االســـتعراض خلل من أســـاســـا جُيرى الذ ، الذايت للتقييم وينبغي. نفســـه( )املرجع

 .األول املقام يف االمتثال عدم وخماطر االمتثال مستوى لتقييم األساس يشكل أن، األساسي 
 

 األقران استعراض  

 اســــــــــتعراضــــــــــا  تتيح أن وميكن. األقران الســــــــــتعراض  رانمج يف الذايت التقييم  دائل أحد يتمثل - 17
 /ابملعاي  تقيدها مدى عن رأ  وتكوين الرمسي  اإلحصــــــا ا  ونشــــــر إنتاج على البلدان قدرة تقييم األقران
 . معها تواؤمها أو الراس   املبا ئ

 البيئــ  يف نوعيــ  حتســـــــــــــــينــا  إض هــذه التقييم عمليــا  تؤ  ، الرمسيــ  اإلحصــــــــــــــــا ا  جمــال ويف - 18
 حتســـني يف األقران اســـتعراضـــا  تســـهم أن وميكن. اإلحصـــائي  والنواتج اإلحصـــائي  والعمليا ، املؤســـســـي 
 تعزيز يف اســـــــــت دامها وميكن مصـــــــــداقي  وذا  مفيدة عام  منفع  ابعتبارها الرمسي  اإلحصـــــــــا ا  صـــــــــورة

 املباشـــر التقاســـم أيضـــا األقران اســـتعراضـــا  وتتيح .(5)اإلحصـــائي التنظيم يف واملســـا ل  والنزاه  االســـتقلل
 . املمارسا  وأفضل لل ربا 

 اخليارا  أحد يتمثل، عملي غ  العاملي الصـــــعيد على األقران الســـــتعراض آلي  إنشـــــا  كان  ولئن - 19
 مستقل استعراض إجرا  إض ابلدعوة البلدان( جمموعا  )أو البلدان قيام يف أكرب حتقق إبمكاني  تتسم اليت

__________ 

 (5) Martín-Guzmán and Aguilera (2015 مذكور ،)www.oecd.org/iaos2018/programme/IAOS-OECD2018_Pohjola.pdf. 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/18
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/18
http://www.oecd.org/iaos2018/programme/IAOS-OECD2018_Pohjola.pdf
http://www.oecd.org/iaos2018/programme/IAOS-OECD2018_Pohjola.pdf
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 تكون أن وميكن (6)األورويب االحتا  يف  فعالي  العمليا  هذه وتســــــــــــــت دم. طوعي أســــــــــــــاس على لألقران
 املمارســــا  إ را  ويف االمتثال لبنا  ممارســــاهتا هبا حتســــن أن ميكن اليت الكيفي  لفهم البلدان  عم يف مفيدة
 . حمد ة حاال  يف اجليدة

 هناك تكون أن يلزم،  فعالي  العملي  تعمل وكي. علنا األقران اســـــــتعراضـــــــا  نواتج نشـــــــر وينبغي - 20
 تل  نطاق  شـــــ ن عليها متفق اختصـــــاصـــــا  وحتديد األقران اســـــتعراض أفرق  لتعيني وشـــــفاف  علني  عملي 

 .االستعراضا 
 

 االعتماد  

 التصــديق أشــكال من ما شــكل يف األســاســي  املبا ئ تنفيذ حتســني  شــ ن اثلث خيار يتمثل قد - 21
 مجيع أو لبعض واملتســـــــــــــــق املســـــــــــــــتمر التطبيق على مثــاال يشـــــــــــــــكلون الــذين للمنتجني مُينح، االعتمــا  أو

 حيث من ســـــــــيما ال، عملي  حتد   وهناك. اثلث طرف تقييم إض عا ة التصـــــــــديق ويســـــــــتند .(7)املبا ئ
 املســـــــــــــــتقبــل يف القبيــل هــذا من نظــام تنفيــذ يف النظر إعــا ة مث من وميكن، اخليــار هلــذا، والتكلفــ  الوقــت

 .ومؤشرا  مناسب  تقييم منهجي  العملي  وستتطلب. البلدان تؤيدها، هبا مسلم حاج  هناك كانت إذا
 

 تقييم مدى االمتثال للمبا ئ األساسي : هنج اجلاهزي   

 األقران ابســـــــــتعراض أم، الذايت ابلتقييم األســـــــــاســـــــــي  للمبا ئ امتثاهلا تقي م املنظم  أكانت ســـــــــوا  - 22
 . اجلاهزي  تقييم عدس  خلل من املبا ئ لتنفيذ االمتثال إض النظر املفيد من، أخرى آبلي  أم

 منوذج ذل  على احلديث  األمثل  ومن. الرمسي  اإلحصـــا ا  عامل يف اجلاهزي  مناذج انتشـــار ويتزايد - 23
  .(9)للتصاال  اجلاهزي  ومنوذج (8)للتحديث اجلاهزي 

 منوذج ويهدف. الذايت التحســـــــــــــني على املنظم  قدرة تســـــــــــــجيل إض “اجلاهزي ” مفهوم ويهدف - 24
. للتحســــــــــــــني جماال  واقرتاح احلالي  جاهزيتها قياس على اإلحصــــــــــــــائي  املنظما  مســــــــــــــاعدة إض اجلاهزي 

 .التنظيمي  املمارسا  وتوجيه تقييم على تساعد طريق خريط  النموذج ميثل، اجلوهر حيث ومن

 ُحد   ومىت. احلايل للمتثال  تقييم تبدأ، االمتثال مســــــتو   من جمموع  شــــــكل يف النهج وينظَّم - 25
 املســــــــتوى ذل  إض للنتقال األولوي  إيلؤها يتعني اليت األنشــــــــط  التايل املســــــــتوى حيد ِّ ، احلايل املســــــــتوى

 . احلايل املستوى يف للبقا  هبا االستمرار يتعني اليت أو

  اجلاهزي : لنموذج الرئيسي  التطبيقا  يلي وفيما - 26

__________ 

 .https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/peer-reviewsانظر  (6) 

-https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3b-FPOS-Implementationانـــــــــــــــظـــــــــــــــر  (7) 

guidelines-E.pdf. 

 .https://statswiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=129172266انظر  (8) 

 _www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/7_Strategic_commmunicationانــــــظــــــر  (9) 

framework_for_consultation.pdf. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/peer-reviews
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3b-FPOS-Implementation-guidelines-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3b-FPOS-Implementation-guidelines-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3b-FPOS-Implementation-guidelines-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3b-FPOS-Implementation-guidelines-E.pdf
https://statswiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=129172266
https://statswiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=129172266
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/7_Strategic_commmunication_framework_for_consultation.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/7_Strategic_commmunication_framework_for_consultation.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/7_Strategic_commmunication_framework_for_consultation.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/7_Strategic_commmunication_framework_for_consultation.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/7_Strategic_commmunication_framework_for_consultation.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/7_Strategic_commmunication_framework_for_consultation.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/7_Strategic_commmunication_framework_for_consultation.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/7_Strategic_commmunication_framework_for_consultation.pdf
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 تكمن اليت املواضــــع تقييم من املنظما  متك ن تشــــ يصــــي  ك  اة  اجلاهزي  منوذج يعمل :الوصــــفي • 
 . احلايل جاهزيتها مستوى، وابلتايل، األساسي  املبا ئ إض قياسا احلالي  قدراهتا فيها

 النموذج ويقرتح. املسـتصـو   اجلاهزي  مسـتو   لتحديد اجلاهزي  منوذج اسـت دام ميكن :املعيار  • 
 . اجلاهزي  من منشو  مستوى إض للتوصل إجرا ا 

 مع للمقارن  خارجي  أســـس  وضـــع يســـمح ألنه نظرا، مقارن  ك  اة  اجلاهزي  منوذج يعمل :املقارن • 
 . أخرى منظما 

 للمبـــا ئ االمتثـــال مـــدى تقييم يف مفيـــدا يكون أن اجلـــاهزيـــ  منوذج إض يســـــــــــــــتنـــد لنهج وميكن - 27
 قياســــــــــا احلالي  اجلاهزي  لتقييم اســــــــــت دامها ميكن تقييم أ اة للمبا ئ اجلاهزي  منوذج ويقدم. األســــــــــاســــــــــي 

 .األقران استعراضا  أو الذاتي  التقييما  إطار يف األ اة هذه است دام وميكن. موحد إطار إض

 مستوى أعلى حتقيق على ابلضرورة تركز أن للمنظما  ينبغي ال، اجلاهزي  منوذج است دام وعند - 28
 من الغرض يتمثل أال ينبغي، أخرى و عبارة. املستمر التحسني سبل حتديد على ابألحرى  ل، اجلاهزي  من

، اجلـــاهزيـــ  من مســـــــــــــــتوى أعلى لوصـــــــــــــــ  واالمتثـــال “اخلـــانـــ  يف علمـــ  وضـــــــــــــــع” يف اجلـــاهزيـــ  منوذج
 .الزمن مر على اجلاهزي  من املزيد لتحقيق ك  اة  است دامه يف  ل

 ذل  يف مبا، املتاح  املوار  من التكميلي الفصـــــــــل مشـــــــــروع يف اجلاهزي  مســـــــــتو   واســـــــــتمد  - 29
 للتقييما  العاملي  االستقصائي  املتحدة األمم و راس ، التنظيم اإلحصائي ليل و، املبا ئ التوجيهي  للتنفيذ

 .للمبا ئ االمتثال  ش ن التوجيه لتقدمي تنظيمها أعيد م لوف  ما ة متثل وهي 2018 لعام

 املبا ئ من مبدأ كل  وميثَّل. واملســــــتو   األ عا  من عد    األســــــاســــــي  للمبا ئ اجلاهزي  ولنموذج - 30
  عد  كل يتعلق وفيما. فرعي  أ عا  املبا ئ لبعض يكون، املبدأ تعقيد لدرج  وتبعا. كبعد  األســـــــــــــــاســـــــــــــــي 

 - جاهزي  مستو   ثلث  النموذج ويتضمن. خمتل  جاهزي  مستوى للمنظما  يكون قد، فرعي  عد أو
 “القيا ة” مســـــــتوى وميثل الدنيا اجلاهزي  مســـــــتوى “اإلعدا ” ميثل حيث - والقيا ة واملمارســـــــ ، اإلعدا 
 .القصوى اجلاهزي 

 .اللجن  تستعرضها كي  أساسي  معلوما  وثيق  يف النموذج عن كامل   تفاصيل وتقدم - 31
 

 إنتاج أجل من للبياانت جديدة مصـــادر اســـتمدام عند األســـاســـية املبادئ تطبيق بشـــأن توجيهات - 2 
  رمسية إحصاءات

 توائم واملنظما  البلدان على أمثل  تتضـــــمن أســـــاســـــي  معلوما  وثيق  شـــــكل يف التوجيها  تر  - 32
 .التقليدي  وغ  الرمسي  وغ  اجلديدة البياان  مصا ر است دام مع األساسي  املبا ئ

 
  اجليدة واملمارسات التعلم لدعم اإلفرادية احلالة دراسات من أمثلة مستودع - ابء 

 من الرمسي  لإلحصـــا ا  األســـاســـي  ابملبا ئ املتعلق القســـم يف النظر إعا ة النشـــا  هذا تضـــمن - 33
 الشــــعب  أعدته الذ ، اجلديد القســــم على اآلن االطلع وميكن .(10)اإلحصــــا ا  لشــــعب  الشــــبكي املوقع

 ./https://unstats.un.org/fpos على، الرئيس أصدقا  فريق من  توجيه اإلحصائي 

__________ 

 .https://unstats.un.org/unsdانظر  (10) 

https://unstats.un.org/fpos/
https://unstats.un.org/fpos/
https://unstats.un.org/unsd
https://unstats.un.org/unsd
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 للمبـــا ئ املنقح الشـــــــــــــــبكي املوقع يف املـــدرجـــ  القطريـــ  املوجزا   يـــاان   قـــاعـــدة يتعلق وفيمـــا - 34
 اإلحصـــائي  النظم عن قي م  نوعي  معلوما  تتضـــمن أهنا الرئيس أصـــدقا  فريق أعضـــا  الحظ، األســـاســـي 

 النظم هبيكل املتعلق  األســــــــــــــاســــــــــــــي  واملعلوما  الوطني  اإلحصــــــــــــــائي  القوانني إض اإلحاال  مثل، الوطني 
 من يقرب مـا إض املعلومـا  هـذه تعو  احلـاال  معظم يف ولكن. ونواجتهـا وواليتهـا الوطنيـ  اإلحصــــــــــــــــائيـ 

 مســـــــتكمل  معلوما  تقدمي البلدان إض يطلب أن املفيد من ســـــــيكون أنه على الفريق واتفق، ســـــــنوا  10
 إض الرئيس أصــدقا  فريق أعضــا  من عد  أشــار، الصــد  هذا ويف. األقل على ســنوا  ثلث كل  منتظم 
 املنصــــــا  مع اال  واجي  وجتنب االتســــــاق ضــــــمان هبدف البياان  قاعدة حمتو   اســــــتعراض إض احلاج 
 (/https://statisticalcapacitymonitor.org) اإلحصـــــــائي  القدرا  لرصـــــــد الشـــــــبكي املوقع مثل، األخرى
 الثاين املرفق ويتضـــــمن. والعشـــــرين احلا   القرن يف التنمي  أجل من اإلحصـــــا ا  جمال يف للشـــــراك  التا ع
 ابملبــا ئ املتعلقــ  القطريــ  املوجزا   يــاان   قــاعــدة خــا  اســـــــــــــــتبيــان يف إ راجهــا ميكن اليت البنو   عض

 إض ســــنتني كل  الشــــراك  مع ابلتعاون وإ ارته تطويره اإلحصــــائي  الشــــعب  تواصــــل أن املزمع من، األســــاســــي 
 يف تفصــــيل أكثر إضــــافي  أبســــئل  االســــتبيان يقرتن أن املقرتح ومن. 2020 عام من اعتبارا، ســــنوا  ثلث
 .املبا ئ تنفيذ عن قبلامل ابلتقييم عمل، 2023 عام
  

 قدما املضي سبيل - رابعا 

 للجول  الرمسي  لإلحصــــــــا ا  األســــــــاســــــــي  ابملبا ئ املعين الرئيس أصــــــــدقا  فريق أعمال اخُتتمت - 35
 .2024 عام يف، التايل للتقييم املناسب الوقت يف وستست ن  االستعراضا  من احلالي 

  
 اختاذها اإلحصائية اللجنة على يتعني اليت اإلجراءات - خامسا 

 اللجنة مدعوة إىل: - 36

 ؛التقرير هبذا علما اإلحاطة )أ( 

ملبادئ األمم املتحدة  املكمل واجلاهزية ل متثال املقرتح اإلطار وإقرار اســـــــــــتعراض )ب( 
 ؛األساسية لإلحصاءات الرمسية: املبادئ التوجيهية للتنفيذ

 الرمسية غري البياانت مصــــــــادر الســــــــتمدام املقرتحة التوجيهات وإقرار اســــــــتعراض )ج( 
 ؛التقليدية وغري

 األســــــاســــــية للمبادئ تصــــــميم  املعاد الشــــــبكي املوقع بشــــــأن آرائها عن اإلعراب ) ( 
 ؛الرمسية لإلحصاءات

 املمارســـــات وواثئق القطرية املوجزات وتعهد لتحديث املقرتحة االســـــرتاتيجية إقرار )ه( 
 ؛ةالوطني اإلحصائية النظم يف اجليدة

 اختتمت قد الرئيس أصـــــدقاء فريق أعمال أن يرى الذي املقرتح وإقرار اســـــتعراض )و( 
، التايل للتقييم املناســـــــــــ  الوقت يف اســـــــــــت نافها يتعني ولكن، االســـــــــــتعرا ـــــــــــات من احلالية للجولة

 .2024 عام يف

  

https://statisticalcapacitymonitor.org/
https://statisticalcapacitymonitor.org/
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 األول املرفق

 الرمسية لإلحصاءات األساسية املبادئ بتنفيذ املعين الرئيس أصدقاء فريق عضوية  
  

 الرئيس  

 نيو يلندا
 

 األعضاء  

 األرجنتني
 األر ن
 أسرتاليا
 إيطاليا
  ولندا

 سورينام
 السويد
 ماليز 
 مصر

 الشمالي  وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململك 
 موريشيوس

 
 املراقبون  

 املستدام  التنمي  أهداف لبياان  البيين التشغيل إمكاني  جمال يف التعاوني  املنص 

  اهلا ئ واحمليط آلسيا واالجتماعي  االقتصا ي  اللجن 

  املتحدة لألمم والزراع  األغذي  منظم 

  الدويل االحصائي املعهد

 املفتوح  البياان  رصد منظم 

 (21 اإلحصا  )شراك  والعشرين احلا   القرن يف التنمي  أجل من اإلحصا  جمال يف الشراك 

 العاملي الصعيد على املكاني  اجلغرافي  املعلوما  إ ارة  ش ن املتحدة األمم مبا رة أمان 

 الدويل البن 
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  الثاين املرفق

 على القطريــة املوجزات بيــاانت قــاعــدة يف الواردة املعلومــات لتحــديــث املقرتحــة الف ــات  
 الرمسية لإلحصاءات األساسية للمبادئ الشبكي املوقع

  
 الوكاالت اإلحصائية الرئيسية  

 اسم الوكال  اإلحصائي  الرئيسي 

 العنوان على اإلنرتنت

 املهم  أو الوالي 

 املوقع يف احلكوم 

 اهليكل التنظيمي

 حمل  اترخيي  موجزة وغ  ذل  من املعلوما  األساسي  ذا  الصل 
 

 دور ومسؤوليات األعضاء اآلخرين يف النظام اإلحصائي الوطين  

 اإلحصا  الوطينجملس 

 اخلدما  اإلحصائي  يف املصرف املركز 

 اخلدما  اإلحصائي  يف الو ارا  التنفيذي 

 املكاتب اإلحصائي  على الصعيد  ون الوطين )املنطق ، واملقاطع ، وما إض ذل (

 املؤسسا  البحثي  العام 

 مراكز البحوث والتدريب يف اجملال اإلحصائي

 املؤسسا  اخلاص 

 األعضا  اآلخرون
 

 األطر القانونية والسياساتية اإلحصائية  

 القوانني واألنظم  اإلحصائي 

 مدوان  قواعد السلوك يف اجملال اإلحصائي

 السياسا  واملبا ئ املتعلق  ابلبياان  املفتوح 

 خصوصي  البياان  وقوانني وسياسا  السري 

 أطر نوعي  البياان 
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 صكوك التمطيط اإلحصائي   

 سرتاتيجي  الوطني  لتطوير اإلحصا ا  اال

 اخلطط اإلحصائي  القطاعي 

 اخلطط اإلحصائي  على الصعيد  ون الوطين

 اسرتاتيجي  النشر/االتصاال  يف اجملال اإلحصائي

 اجلدول الزمين املسبق لإلصدارا 

 صكوك أخرى
 

 منتجات النشر اإلحصائية الرئيسية  

 املنشورا  املطبوع 

 املنشورا  اإللكرتوني 

  وااب  البياان  اإللكرتوني 

 واجها   رجم  التطبيقا  على اإلنرتنت
 

 املوارد املتاحة للمستمدمني  

 املوار  املتاح  لوسائل اإلعلم

 املوار  املتاح  للباحثني

 آليا  التنسيق الرئيسي   ني املست دمني/أصحاب املصلح 

 التواصل االجتماعياحلسااب  الرئيسي  على وسائل 

 خطو  املساعدة لدعم املست دمني )الربيد اإللكرتوين، اهلات (
 

 املنهجية اإلحصائية  

 األ ل /املنشورا  املنهجي  الرئيسي 

 التصنيفا  اإلحصائي  الرئيسي 

  استعراضا  األقران أو اخلربا  من اللجان الدولي ، واللجان الوطني ، والرا طا  املهني ، وما إض ذل
 

 التنسيق اإلحصائي الدويل  

 مكتب العلقا  الدولي /التعاون الدويل

  ور الوكاال  اإلحصائي  اليت تتجاو  حدو  الوالي  الوطني  )مثل املكتب اإلحصائي للحتا  األورويب(

 املشارك  يف األنشط  اإلحصائي  الدولي 


