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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة احلادية واخلمسون

 2020آذار/مارس  3-6
 *)ص( من جدول األعمال املؤقت 3البند 

بنود للمناااااقااااااااااااااااة وا ااااا  ال  ار   دارة 
   وحتديث النظم اإلحصائية

  دارة وحتديث النظم اإلحصائية  
 

 األمني العامت  ي    

 موجز 
واملمارســاا البــا ق    2019/210يُقدَّم هذا التقرير عمال مبقرر اجمللس االقتصــا و واالجتماع   

وهو يتضــــــــمن شأا ــــــــدي  اــــــــصا ي ارة و ديد النلم ا يفصــــــــااد    قد   دا الل ن     ور ا التاســـــــ   
  مواجه  التحدايا املاـــــــــــــــ      لدي التنلدم ا يفصـــــــــــــــاا واألر  ني  مهد  الطب   )الرا   ( اجلديدة من 
لوايشه وحمتواه، رهنا ابلنلر على النحو الواجب   و و  للدلديوشطوير احللول املبتكرة، و قرا اهلدكي املق ح 

من  التحديد الاـــــــامي ســـــــلبـــــــل    الت ديالا والتحبـــــــدناا املق يف   حنا  مريفل  الصـــــــداة   وشدعم عملد   
املؤمتراا املواضــد د  ا قلدمد  و وا ا قلدمد  املصصــصــ  لكبار اإلحا  ا يفصــاادني و بار مديرو املنلماا 

ث والكدأد  اليت  ســـــهمت احملد   الدلديالتقرير، شُبل غ الل ن  ابلتقدم احملرز    ـــــداة  ا يفصـــــااد   و  هذا 
هبــــا املؤمتراا املواضـــــــــــــــد دــــ  األو    شنوير ويحرا  الطب ــــ  الرا  ــــ  من  الل  ــــديــــد املبــــا راا ا قلدمدـــ  

من جدول األعمال  م وحدق  امل لوماا األســـــــــاســـــــــد    يةار هذا البندواملمارســـــــــاا الوةند  اجلددة  وشقد   
و ــالا كــبكد  ي  ماــاريو الأصــول املتايف ، و ذلت م لوماا عن املؤمتراا املواضــد د  وةاها من املوا  

، واليت مت النلر الدلديدكي هلاملأددة، وشتضـــمن م لوماا عن عملداا يعا ة ال شدب الطأدأ  اليت  جريت 
  دها  الل مريفل  الصداة  

 من هذا التقرير  28ن الل ن  اختاذه   الأقرة وير  ا جرا  املطلوب م 
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 م دمة - أوال 
وما يتصــــــي هبا من اإلطئ ا اااد  ا قلدمد   2030من  جي ر ــــــد  ط  التنمد  املبــــــتدام  ل ام  - 1

والوةند ، ال  د للنلم ا يفصااد  الوةند   ا شنتج ييفصا اا ومؤكراا يضا د   ثاة  برع    ح وابملزيد 
ال  د للمكاشب ا يفصــااد   ا شبــت رل عملدا ا املؤســبــد  والتنلدمد  والتقند   من التواشر  وي ين ذلت  ا  

ســــــد  لتيفصــــــا اا الرلد   وقد مت التاــــــديد على يفاج  املنلماا ا يفصــــــااد  ي  ةبقا للمبا ئ األســــــا
   (1)التكدف والتطور    ط  عمي  دب اتوا ال املد  لبداانا التنمد  املبتدام 

ويكتب   ديد ا يفصا اا الرلد   مهد  يفال  لتلبد  االيفتداجاا املتزايدة ملقررو البداساا  - 2
والبايفثني ووســاائ ا عالم واجملتمو املدم من ا يفصــا اا املصــنأ  والر د   اجلو ة واحلبــن  التوقدت  و  

 لدي التنلدم ضــرورو اســتكمال الل ن  ا يفصــااد     ور ا الثامن  واألر  ني  ا من ال قرا هذا البــدا ، 
1954   ومنذ عام2003، الذو  ــدرا الطب   الثالث  منه   عام ا يفصــاا 

ظي اهلدف الرادبــ  من  ،(2)
هو يركــــــــا   بار اإلحا  ا يفصــــــــاادني و بار مديرو املنلماا ا يفصــــــــااد    شطوير وش هد قدراا  الدلدي

 اــــــــــــصا ي ارة النلم   لدي”  )الرا   ( اجلديدة هو ق ح  ا يكوا عنواا الطب ييفصــــــــــــااد  شأ  ابل رل  ويُ 
 طريق  يلزامد ، ألا احلال     ي  لد  الدلديولدس ال رل  ا يتم اشباع   “ا يفصـــــــــــــــااد  الوةند  وشنلدمها

 الــدلدــيم يفــالــ   ريــدة، وابلتــاف شتوقف  ــااــدة ا ركــــــــــــــــا اا على اللروف احمللدــ   و ــدال من ذلــت، يقــد   
ي الغ املنلماا ا يفصااد   اصا املبااي واملواضدو اهلام ، مبا   ذلت املبااي م لوماا و أد  لتوجده و 
 واملواضدو اجلديدة والناكئ  

وشصــــــمدمها،  للدلديو قرا الل ن  ا يفصــــــااد     ور ا التاســــــ   واألر  ني هدكي الطب   املقبل   - 3
 صــال  16ومشي ذلت كـــرويفا مأصـــل   اـــصا  ي  صـــي مق ح وما يبـــتند يلده من  روع  ويتصلف التصـــمدم 

 صـــال  ندا مواضـــد دا،  ضـــال عن عد  من املر قاا  ويبـــتند التصـــمدم ي   14شاـــمي مقدم  وحمل  عام  و 
 بار اإلحا  ا يفصــاادني ، شدعمه  راســ  اســتقصــااد   جريت  ني  لدلديل 2003اســت رال  امي لطب   عام 

مت التص دد   جوالا املاـــــــــــــــاوراا على  ا الطب   املقبل  و   رى   ي الوةندني وعن ةريق آلداا شاـــــــــــــــاور 
ينب    ال شتم  ــداةتها  طريق  ســر ي ،  ي ينب    دال من ذلت  ا شكوا مبثا   قاام  مرج د   كن  للدلدي

 هد قدراا ييفصـــااد  شأ  ابل رل  ومت  يضـــا شوضـــد   ا  ا شبـــ كـــد هبا الو االا ا يفصـــااد    شطوير وش
 ي  صــــــــي على  ينب    ا يُ تح وحدق  يفد  يتم  ديثها ابنتلام، وينب    ا شبـــــــــم  للقارئ ابالةالع  الدلدي

  موا م  وشنبدق الت اريف واملصطلحاا املتوا ق   الدلدي اكي مبتقي  و  هناي  املطاف،  كن  ا يبهم 
  من  الل مبا راا و رامج خمتلأ ، و يفداان ةا ُمنب ق ، على الص ددين ال امل  وا قلدم  اليت  رزا مؤ را

نار   املقام األول عن ةريق منص  ،  بدُ “يفد ”سدكوا مصمما ابعتباره وحدق   الدلديومبا  ا  - 4
  هذا النهج كــــــبكد  شأاعلد  مالام   كن  ديثها ابســــــتمرار  طريق  مبــــــتدام   ومن  جي  قدق التوازا 

الدينام ، ســـــدكوا الأصـــــي الذو يتضـــــمن اللمح  ال ام  هو الأصـــــي الويفدد املطبوع املتاح  مدو الل اا 
الرلد  لألمم املتحدة  ومث  يفاج   ا ـــ  ي  ناـــر الأصـــي الذو يتضـــمن اللمح  ال ام  ابســـتصدام  وســـو 

__________ 

  /https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape-Town-Global-Action-Planانلر  (1) 
  2003والطب ــــــــ  الثــــــــالثــــــــ  عــــــــام  ،1980وشلتهــــــــا الطب ــــــــ  الثــــــــاندــــــــ  عــــــــام  ،1954 ــــــــــــــــــــــدرا الطب ــــــــ  األو  عــــــــام  (2) 

  https://unstats.un.org/unsd/dnss/hb/default.aspx انلر
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واجلهاا املبــــت م لني واســــ   من  ةااأ  من األكــــكال والل اا، ألا ال رل منه يتمثي   اجتذاب ةااأ 
 امل ند  على مجدو املبتوايا ضمن النلم ا يفصااد  الوةند  و ارجها 

لتوجده عملد  الصــداة  وضــماا  (3)و دما يت لق ابحلو م ، اق يفت الل ن  يناــا   ريق اســتاــارو - 5
اجلددة والتحدايا  اشباع هنج كــــــــــامي من  جي مراعاة خمتلف البــــــــــداقاا ا قلدمد  والوةند  واملمارســــــــــاا

  واق يفت الل ن   يضــــــــــــــا شكمدي هذه ال ملد   بــــــــــــــلبــــــــــــــل  من املؤمتراا احلديث  ال هدبا راا املاملتبقد  و 
املواضـــــــد د  على الصـــــــ ددين ا قلدم  و وا ا قلدم  للتمكني من  ديد   ضـــــــي املمارســـــــاا والتحدايا 

  للدلديلتب كد هبا الطب   املقبل  
 ل :ويتمثي ال رل من هذا التقرير   شزويد الل ن  ا يفصااد  مب لوماا عما ي - 6

عموماً، مبا   ذلت   وار ومهام  ي  للدلديي ارة وةرااق عملد   ـــــــــــداة  الطب   املقبل   ) ( 
 من  ريق الصداة  والأريق االستاارو واملؤمتراا املواضد د  ا قلدمد  )انلر الأرع اثنداً   انه(؛

ا   ذلت املنق ، مب الدلديالتقدم احملرز يفىت اآلا    ــــــداة  الأصــــــول املوضــــــوعد  من  )ب( 
، ابلصـــــد   اليت  قر ا الدلدينتااج املؤمتراا املواضـــــد د  األو ،  ضـــــال عن م لوماا مبـــــتكمل  عن هدكي 

 الل ن     ور ا التاس   واألر  ني )انلر الأرع اثلثاً   انه(؛
حبلول  الدلديالتنلدم والتصطدئ لألعمال املتبقد  اليت يت ني يجنازها من  جي ي ـــــــــــــــدار  )ج( 

 )انلر الأرع را  اً   انه(   2020 عام هناي 
وشتضــــــــــــمن وحدق  امل لوماا األســــــــــــاســــــــــــد    يةار  ند جدول األعمال مزيدا من امل لوماا عن  - 7

منذ  ا  قرشه الل ن ، وشقدم و ــالا كــبكد  ي  ماــاريو  الدلديمق يفاا يعا ة اهلدكل  الطأدأ  لأصــول 
لاــــــــــــ ب  ا يفصــــــــــــا اا، التا      ارة الاــــــــــــؤوا  (4)ويك الأصــــــــــــول املتقدم  املتايف  ابلأ ي على موقو ال

 االقتصا ي  واالجتماعد  التا    لألمان  ال ام ، وذلت  حنا  الدورة احلا ي  واإلمبني لل ن  
 عضــــــا  الأريق االســــــتاــــــارو على  (5)وشو  كــــــ ب  ا يفصــــــا اا  ا ش تنم هذه الأر ــــــ  لتاــــــكر - 8

صــــارف ا اااد  املت د ة األةراف واملنلماا ا قلدمد  األ رى م ،  ضــــال عن املالقد   ويركــــا ا مش لدقا م 
 اليت قدمت  عمها   شنلدم املؤمتراا املواضد د  ا قلدمد  الثماند  

  

__________ 

يتصلف الأريق االستاارو من الحازيي، و ولندا، وجنوب   ريقدا، و ول   لبطني، وسورينام، وةاان، والألبني، و دندا، واململك   (3) 
املتحدة لحيطاندا ال لمى و يرلندا الاـــــــــــــــمالد ، ومن ولدا، ومنلم  األةذي  والزراع  لألمم املتحدة، ومنلم  ال مي الدولد ، 

ت ارة والتنمد ، ومصــــــــرف التنمد  اآلســــــــدوو، واملكتب ا يفصــــــــاا  لال ا  األورو ، ومنلم  ر ــــــــد ومؤمتر األمم املتحدة لل
، والاــــــــرا     اال ا يفصــــــــا  من  جي التنمد    القرا احلا و وال اــــــــرين، ومر ز Open Data Watchالبداانا املأتويف  

 مد ، والل اا ا قلدمد  اإلمس التا    لألمم املتحدة األحباث ا يفصااد  واالقتصا ي  واالجتماعد  والتدريب للبلداا ا سال
موقو الويك  لاـ ب  ا يفصـا اا، الذو  ناـصشه وشت هده كـ ب  ا يفصـا اا التا      ارة الاـؤوا االقتصـا ي  واالجتماعد   (4) 

لني كن للمبــــــــت م  التا    لألمان  ال ام ، هو موقو كــــــــبك  يتد  للمبــــــــت ملني  رير مضــــــــمونه وهدكله  اــــــــكي ش اوم  و 
ســتأا ة من املزيد من الوظااف،  و  وا شبــ دي لال تأا  االةالع على املوقو يما ابســتصدام م لوماا اعتما  مبــ ل  لال

   رل احملتوايا  و شنزيلها  و ةب ها 
تب ا يفصـــــــــاا  ، وي  املكالدلدييوجَّه كـــــــــكر  اص ي  الرا ط  األورو د  للت ارة احلرة على يســـــــــهامها  أصـــــــــي  امي من  (5) 

 لال ا  األورو  على  عمه املاف الكبا جملمي عملد  الصداة  والتحرير 
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 اإلدارة والط ائق - اثنيا 
إبناـــــا   ريق  ـــــداة   ســـــاســـــ   2018اجلديد    وااي عام  الدلدي د ا عملد   ديد  صـــــول  - 9

ي ذلت الأريق اموع  من األكــــــــصاص امل د نني على  ســــــــاس خمصـــــــ  كم  شديره كــــــــ ب  ا يفصــــــــا اا  وشُ 
 ل امل ر   واإلحة الذو خيصه ا  ا ذاا الطا و التقين،  ي   الدلديلتسهام   مزيد من  روع 

شقدمي التوجده ي   ريق الصـــــداة  و نا  على شو ـــــد  الل ن ،  ناـــــش  ريق اســـــتاـــــارو يتو  مهم   - 10
على   اا منتلم   و  نا  على الطلب  ومت ا تدار  عضا  الأريق االستاارو  طريق  شتد  االستأا ة من 
الاــــــبكاا واملبا راا ا يفصــــــااد  القاام  على الصــــــ ددين ا قلدم  وال امل ، مثي الأريق الر دو املبــــــتوى 

؛ والأريق 2030ال ا يفصــا اا لر ــد  ط  التنمد  املبــتدام  ل ام للاــرا   والتنبــدق و نا  القدراا   ا
الر دو املبـــــــــــتوى امل ين  تحديد ا يفصـــــــــــا اا الرلد ؛ والأريق ال امي ال امل  امل ين ابســـــــــــتصدام البداانا 
 -الضــــــــصم  ألةرال ا يفصــــــــا اا الرلد ؛ و ريق اإلحا  امل ين  تكامي امل لوماا ا يفصــــــــااد  واجل را د  

ي قدر ا مكاا على املبتكم   الدلديد ؛ و ريق اإلحا  امل ين ابألةر الوةند  لضماا اجلو ة  وسد تمد املكان
 املبا راا ال املد  وا قلدمد  و وا ا قلدمد  املنبثق  عن شلت األ رق ، و ذلت على استنتاجا ا وشو دا ا 

بتكرة واملوا  املرج د  واملبا ئ التوجدهد  وشتمثي نقط   داي   ي  صي   يناا  قاام  ابملبا راا امل - 11
والت ارب القطري  املتايف  على الصـــــــــ د الوةند  وا قلدمد  وال املد   اـــــــــصا املواضـــــــــدو ذاا الصـــــــــل   ذلت 
الأصــــــــي  ويتم   د ذلت يعدا  ماــــــــروع  وف للأصــــــــي وشتم ياتيفته جلمدو  عضــــــــا   ريق الصــــــــداة ، الذو 

ه واشبـــاقه وامتثاله للم ايا الدولد  واملمارســـاا اجلددة  ويتم   د يبـــت رل املاـــروع األوف لضـــماا ا تمال
ذلت يةالع الأريق االســـــــــــتاـــــــــــارو على ماـــــــــــروع الأصـــــــــــي لدقدم شوجدهاشه ال ام  وماليفلاشه وش لدقاشه؛ 

روا ئ يضا د  ابملبا راا ا قلدمد  وال املد    لدق ح مثل  وممارساا جددة حمد ة يفبب البلداا؛ و  لد رلو 
لدبت رضه مرة  لدهي ياملد الا الوار ة من الأريق االستاارو وي ا  شقدمي ماروع الأصي املبتكم  ج وشدم  

نار ماروع الأصي املتقدم على موقو الويك  اثند   و  هناي  املطاف،   د اجلول  الثاند  من املااوراا، يُ 
 لا ب  ا يفصا اا لدتم ا  ال  مبزيد من الت لدقاا ال ام   اصنه 

ومن  جي ج ي ال ملد  االســـــــــــتاـــــــــــاري    ثر مشوال، مرو يفالدا شنلدم ســـــــــــلبـــــــــــل  من املؤمتراا  - 12
املواضــــــد د  ا قلدمد   اــــــصا ي ارة املنلماا ا يفصــــــااد     وقاا الت دا  ةالع مجهور  وســــــو من  بار 

 الدلديا اإلحا  ا يفصــاادني و بار مديرو املنلماا ا يفصــااد  ومقررو البــداســاا على  ةرال وحمتواي
ث  ومرو شنلدم املؤمتراا على الصــــــــــــ ددين ا قلدم  و وا ا قلدم  لك  ينلر املاــــــــــــار وا  دها   احملد  

 يفدث التطوراا املؤســـبـــد  والتنلدمد  والتقند  اليت شتصـــدى للتحدايا وش تنم الأرص   املبـــتقبي  ويرا  
منلماا ا يفصـــااد  و ديد  ولواي ا ابملؤمتراا  ذلت التو ـــي ي   هم   ضـــي لاليفتداجاا املبـــت دة لل

 من  جي شكددف وشطوير وشبا ل اإلحاا واملبا راا احلديث  
ن سلبل  املؤمتراا  ريق الصداة  من  ديد ومجو مزيد من امل لوماا عن املمارساا اجلددة ومتك   - 13

املؤمتراا املواضــــــد د   وســــــتوجهها  وشتمحور للدلديوالتحدايا واملبا راا اليت ســــــتبــــــهم   الطب   املقبل  
 املقبي، وه   التاف:  الدلدييفول  ر    مواضدو رادبد  ش ط  مجدو الأصول املوضوعد  اليت ياملها 

ش زيز األةر املؤســـــــــــــــبـــــــــــــــد  والتنلدمد  للنلم ا يفصـــــــــــــــااد  الوةند  )وهو يرشبئ ابجملال  ) ( 
 (؛الدلديمن  ط  عمي  دب اتوا ال املد  والأصول من الثالد ي  اإلامس من  1االس اشد   
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ضـــــــــماا جو ة امل لوماا ا يفصـــــــــااد  و بـــــــــني اشبـــــــــا  البداانا من  الل التحلدي  )ب( 
من  ط  عمي  دب اتوا ال املد   3و  2  )وهو يرشبئ ابجملالني االســــ اشد دني ا يفصــــاا  واألةر التحلدلد

 (؛الدلديوالأصول البا س والبا و والتاسو من 
شقدمي الدعم لتحول عملداا ينتاج ا يفصــــــــــــا اا، من مجو البداانا ي  ناــــــــــــرها،    )ج( 

من  ط  عمي  دب اتوا ال املد   4ســـــــــــدا  الثورة الرقمد  والتكنولوجد  )وهو يرشبئ ابجملال االســـــــــــ اشد   
 (؛الدلديوالأصول الثامن وال اكر واحلا و عار والثالد عار والرا و عار من 

ش بئ  وشو ا املوار  الكا د  واهلدا ي األساسد  وش زيز الت اوا ا قلدم  وال امل  من  جي  ) ( 
من  ط  عمي  دب اتوا  6و  5 دني شطوير القدراا ا يفصــــــااد  الوةند  )وهو يرشبئ ابجملالني االســــــ اشد
 ( الدلديال املد  والأصول الثام عار واإلامس عار والبا س عار من 

 قد ســـــــلبـــــــل  من مثاند  مؤمتراا مواضـــــــد د  يقلدمد    الأ ة ما  ني و  اجملموع، من املتوقو  ا شُ  - 14
ا،  يفدمها ابلل   ا نكلدزي  : مؤمتراا أل ريقد2020و انوا األول/ يبـــــــــــــــمح  2019شاـــــــــــــــرين األول/  تو ر 

واآل ر ابلأرنبـــــــد ؛ ومؤمتر وايفد آلســـــــدا )ابســـــــتثنا  وســـــــئ آســـــــدا(؛ وآ ر ملنطق  احملدئ اهلا ئ؛ ومؤمتراا 
لألمريكتني )وايفــد ملنطقــ  البحر الكــارير واآل ر ألمريكــا الالشدندــ (؛ ومؤمتر وايفــد للــدول ال ر دــ ؛ وآ ر 

 وقاز ووسئ آسدا جلنوب كر   ورواب و ورواب الارقد  والق
  

 احلايلالت دم  - اثلثا 
 الفصول املتاحة والفصول قيد الصياغة والدروس املستخلصة - ألف 

  وقت شقدمي هذا التقرير، مت يعدا  ماــــاريو متقدم  للأصــــول الثماند  التالد ، وه  متايف  على  - 15
 موقو الويك  لا ب  ا يفصا اا:

 ا يفصا اا الرلد الأصي الثالد:  ساس  • 
 الأصي الرا و: النلام ا يفصاا  الوةين • 
 الأصي اإلامس: املكتب ا يفصاا  الوةين • 
 الأصي البا و: ي ارة اجلو ة • 
 الأصي الثامن: مصا ر البداانا ومج ها وجتهدزها • 
 الأصي ال اكر: النار واالشصال ابملبت م لني • 
 املوار  الباري  وشنمدتهاالأصي الثام عار: ي ارة  • 
 الأصي الرا و عار: ي ارة شكنولوجدا امل لوماا • 
 وجترو يفالدا  ــــــــــــــداة  الأصــــــــــــــول البــــــــــــــت  التالد ، ومن املتوقو  ا شتم ياتيفتها حبلول هناي  آذار/ - 16

 :2020 مارس
 الأصي البا س: املبت م لوا وايفتداجا م  • 
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 الأصي التاسو: التحلدي واألةر التحلدلد  • 
 الأصي احلا و عار: البند  التحتد  ا يفصااد  املا    • 
 الأصي الثالد عار: ي ارة البداانا وامل لوماا وامل ارف • 
 الأصي اإلامس عار: ي ارة الاؤوا املالد  واملبام واحلدز املا و • 
 الأصي البا س عار: األناط  الدولد  والت اوا • 
، للدلديو الل عملد  الصــــــداة ، اق ح الأريق االســــــتاــــــارو  ا  دما يت لق ابلتصــــــمدم األ ــــــل   - 17
بتحبن نقي   ض الأروع ي  مواضو   رى من الأصول اليت شر   دها، و    ض احلاالا االستثنااد ، يُ 

، الوار ة “ مهد  منت   ا يفصــــا اا اآل رين”ي   صــــي آ ر    لى ســــبدي املثال، نُقلت الأروع امل نون  
املباكــــــرة الأاادة من   هناي  م لم الأصــــــول، ي  مواضــــــو متقدم  من شلت الأصــــــول    يكوا هلا املزيد 

ابلنبــب  للقارئ  وابلنبــب  ل د  قلدي من ماــاريو الأصــول املتقدم  اليت ُعرضــت قبي  ــدور شو ــد  الأريق 
 االستاارو، سدتم شناول نقي شلت الأروع   مريفل  اليفق ،  و  حنا  عملد  التحرير  

   مج الأصـــي اإلامس عاـــر،  ويتمثي  يفد الت دااا الرادبـــد  اليت اق يفها الأريق االســـتاـــارو - 18
املت لق إب ارة الاـــــــؤوا املالد  واملبام واحلدز املا و، يما   الأصـــــــي اإلامس، املت لق ابملكاشب ا يفصـــــــااد  
الوةند ،  و   الأصــــي الثام عاــــر، املت لق إب ارة املوار  الباــــري  وشنمدتها  واب ضــــا   ي  ذلت،  اــــأت 

 رجت اآلا ابعتبارها امل ر   ا يفصــــااد ، اليت  ُ مثي موضــــوع أل ، و امل   ال ملد  االســــتاــــاري    ض املواضــــد
قرر  يضــا  ا من الضــرورو شكددف  رعا ضــمن الأصــي ال اكــر، املت لق ابلناــر واالشصــال ابملبــت م لني  وش  

الأصــــــي البــــــا و، املت لق إب ارة اجلو ة، شكددأا ةأدأا   ضــــــو   ــــــدور  لدي األمم املتحدة لألةر الوةند  
 لضماا اجلو ة   اال ا يفصا اا الرلد    اآلون  األ اة 

 
 املؤمت ات املواضيعية اإلقليمية - ابء 

نُلمت مناســــــب  على هامر الدورة اإلمبــــــني لل ن  ا يفصــــــااد  اســــــتهالالً لبــــــلبــــــل  املؤمتراا  - 19
اتيفت هذه املناســــب   ر ــــ  املواضــــد د  ا قلدمد   اــــصا ي ارة املنلماا ا يفصــــااد      اا الت دا  وقد  

للتاـــاور مو  بار اإلحا  ا يفصـــاادني الوةندني و بار مديرو املنلماا الدولد  يفول مواضـــدو ســـلبـــل  من 
 املؤمتراا املواضد د  ا قلدمد  و وا ا قلدمد  املقبل  وهدكلها وةرااقها 

ة املنلماا ا يفصــااد      اا وعقد احناا من املؤمتراا املواضــد د  ا قلدمد  الثماند   اــصا ي ار  - 20
  تو ر  شاــــــــــرين األول/ 9ي   7  وعقد هذاا املؤمتراا   جنوب   ريقدا   الأ ة من 2019الت دا   عام 

شاـــــــــــــــرين  27ي   25للبلــــداا األ ريقدــــ  النــــاةقــــ  ابلل ــــ  ا نكلدزيــــ ، و   راب وس   الأ ة من  2019
 اة النامد    منطق  البحر الكارير  للدول اجلزري  الص  2019الثام/نو مح 

االقتصا ي  أل ريقدا، وا  ارة ا يفصااد  جلمهوري  جنوب  واك  ت   شنلدم مؤمتر   ريقدا الل ن ُ  - 21
من  بار اإلحا  ا يفصــــــــــــاادني و بار مديرو  50  ريقدا، وكــــــــــــ ب  ا يفصــــــــــــا اا  وضــــــــــــم املؤمتر   ثر من 

 الدلديل  املؤمتر يفول  ر و جلبــــــــاا اســــــــ اشد د  مرشبط   أصــــــــول مكتبا ييفصــــــــاادا وةندا  ومتت هدك 21
ذُ ر  عاله(، و انت له قدم  ابل      ديد القضـــااي ا اااد  الرادبـــد    اال ا يفصـــا اا الرلد   ) ما
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يبـــــدو ماـــــورة   حملها مبا يكأ   الدلدي  وســـــدكأي ذلت  ا 2030املت لق  خبط  التنمد  املبـــــتدام  ل ام 
 من التأصدي مو شوضدحها مب موع  متنوع  من  مثل  املمارساا اجلددة 

واكــــــ ظ   شنلدم مؤمتر منطق  البحر الكارير  ي من مصــــــرف التنمد  للبلداا األمريكد ، و مان   - 22
ة للطأولـــ ، وكـــــــــــــــ بـــ  اجلمـــاعـــ  الكـــاريبدـــ ، ومنلمـــ   ول كـــــــــــــــر  البحر الكـــارير، ومنلمـــ  األمم املتحـــد

مكتبا ييفصــــــاادا  17من  بار اإلحا  ا يفصــــــاادني و بار مديرو  40ا يفصــــــا اا  وضــــــم املؤمتر   ثر من 
وةندا،  ضال عن عد    ا من  بار  ان   البداساا   منطق  البحر الكارير  ومُج ت من املاار ني 

  وعلى وجه اإلصـــــــوص، مك ن مؤمتر دلديال    ةااأ  متنوع  من  مثل  املمارســـــــاا اجلددة اليت ســـــــتوضـــــــَّ 
منطقــ  البحر الكــارير من م ر ــ  التحــدايا والأرص اليت خت  املكــاشــب ا يفصــــــــــــــــاادــ  الصـــــــــــــــ اة ذاا 

 احملدو ة  املوار 
  

 اخلطوات التالية - رابعا 
 رو  ريق الصـــــــداة  ، ومب ر  ياتيف  مجدو الأصـــــــول املوضـــــــوعد ، ســـــــدُ 2020 دما   د آذار/مارس  - 23

، وذلت ابلتاـــاور عن  ثب مو الأريق االســـتاـــارو  ويتمثي اهلدف للدلديضـــا مت مقا للهدكي ال ام اســـت را
الرادب  من هذا االست رال   جتمدو الأصول املوضوعد  األر    عار اليت متت  داةتها  اكي منأصي 

طاف،  ديد   هناي  املو   وحدق  مويفدة من  جي  بــــــــني االشبــــــــا  وا يفاالا املرج د   ني الأصــــــــول، 
 وجه التدا ي اليت ال  اع  هلا والث راا احملتمل   و الل هذه املريفل ، ستتم  داة  الأصي األول )مقدم ( 
والأصــــي الثام )حمل  عام (، مو مراعاة  ا الأصــــي الذو يتضــــمن اللمح  ال ام  يبــــتهدف مجهورا  وســــو، 

تحدة  و ما ذُ ر  عاله، اق ح الأريق االســـتاـــارو و نه ســـدتاح   ةب   ورقد   مدو الل اا الرلد  لألمم امل
  “وشنلدمها  لدي  اصا ي ارة النلم ا يفصااد  الوةند ”ي   الدلديش دا عنواا هذه الطب   اجلديدة من 

وعلى النحو الذو اق يفه الأريق االستاارو، سدتم  يضا است رال مبتوى الطا و التقين لب ض  - 24
وحدق  يفد ،  الدلديالأصول ومدى شأصدلها جل لها   ثر اشباما ابلطا و االس اشد   والتنأدذو  وسدكوا 

د ها  ومل شتقرر و كن  ا شلهر   ض ال نا ــــر األ ثر اشبــــاما ابلطا و التقين    اانا نصــــد   كن شوســــ
على كــبك  ا ن نت، يال  ا من املتوقو  نه ســدتاح      د املوا ــأاا احملد ة لناــره يلك ونداً على منصــ   

كـــكي  كن ةب ه ويبـــهي اســـت ماله  وســـداـــارظ الأريق االســـتاـــارو   ا تدار منصـــ  الســـتضـــا   وناـــر 
 الاامي   الدلدي

مجدو املؤمتراا املواضـــــــــــــد د   شنته له، من املتوقو  ا  كام للدلديوقبي وضـــــــــــــو الصـــــــــــــد   النهااد   - 25
للتمكني من ي راج املمارســـــــــــــــاا اجلددة املتب   واملبا راا املتصذة   مجدو املناةق  و  وقت شقدمي هذا 

  ماندال،  2020كباط/ حاير  14ي   12التقرير،  اا من املقرر عقد املؤمتر املصص  آلسدا   الأ ة من 
 29ي   27آســــــــدا   الأ ة من وســــــــئ صصــــــــ  جلنوب كــــــــر   ورواب و ورواب الاــــــــرقد  والقوقاز و واملؤمتر امل

   وز كبـــــــتاا  وقد  كـــــــا  حنا  املاـــــــاوراا ةا الرلد  األو   اـــــــصا مؤمتر البلداا  2020ندبـــــــاا/  ريي 
  امل رب  ومو  2020   الأرنبد  ي  ايفتمال ان قا ه   آذار/مارس  و ندباا/  ريي لاأل ريقد  الناةق  ابل

ذلت،  إا املؤمتراا املتبقد  املصصـــــــــــصـــــــــــ  لكي من منطق  احملدئ اهلا ئ، والدول ال ر د ، و مريكا الالشدند  
 شزال قدد املناقا  و  انتلار التمويي  ال
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 الدلديوكد ا الل ن  ا يفصااد     ور ا التاس   واألر  ني على  مهد  ياتيف  املزيد من  صول  - 26
جانب الأصــــــــي الثام ابلل اا الرلد  لألمم املتحدة و ل اا   رى  و كن التحضــــــــا لذلت ابلت اوا ي  

مو الدول األعضـــــــــــــــا  ومو كـــــــــــــــر ا  يقلدمدني  و عاملدني آ رين   دد  ا ةرااق هذا الت اوا شتطلب مزيدا 
 االستكااف  من
، ســــــدت ني يناــــــا  آلد  2020م رلداً على كــــــبك  ا ن نت حبلول هناي  عا الدلديوعقب ي ــــــدار  - 27

مبـــــتدام  لتحديثه ابنتلام  وقد اقُ ح يناـــــا   ريق اســـــتاـــــارو  اام لتدبـــــا هذه ال ملد  عن ةريق  ديد 
ومجو املمارســـــــــــــــاا اجلديدة واحللول املبتكرة واملبا راا ا قلدمد  وال املد  الناكـــــــــــــــئ   و كن هلذا الأريق  ا 

 ي ســــــت   كــــــهر  و كن شقدمي شقرير يتضــــــمن موجزا للت دااا اهلام  اليت شطر    “احل ” الدلدييبــــــتكمي 
  ي سنتني ي  الل ن  ا يفصااد    الدلديعلى 

  
 اإلج اء املطلوب من اللجنة اإلحصائية ا ا ه  - خامسا 

  ن اللجنة مدعوة  ىل ال يام مبا يلي   - 28
 للدليلاإلع اب عن آرائها باااااااااااااان  دارة وص ائق عملية  اااااااااااياغة الط عة امل  لة  ) ( 
يف  لك أدوار ومهام كل من ف يق الصاااياغة والف يق االااااتاااااري،  ىل جاني اااا ل تنظيم  عمومًا، مبا

 املؤمت ات املواضيعية اإلقليمية ونطاقها؛
املن ح، وكذلك  الدليلن التعليق على الت دم احلايل يف  ياغة الفصول املوضوعية م )ب( 

 ، على النحو امل ني يف وثي ة املعلومات األاااية؛الدليلالتحديث الطفيف امل رتح  ج اؤه هليكل 
على شااااا كة اإلنرتن   للدليلت دمي  رشااااااداتن بااااااان خيارات ناااااا  الط عة امل  لة  )ج( 

ن  ىل اللغات ال مسية ت مجت  ن ابنتظام، على أن يااااااامل  لك حلوال من أجل ه وااااااااتكمال  د  وآليات تعه  
 لألمم املتحدة و ىل لغات أخ ى؛

دليل بااااااااااان  دارة النظم ” ىل  “دليل التنظيم اإلحصاااااااااائي”أتييد تغيري العنوان من  ) ( 
 .“اإلحصائية الوصنية وتنظيمها

 


