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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة احلادية واخلمسون

 2020آذار/مارس  3-6

 )ث( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 
القرار: أساليب عمل  واختاذبنود للمناقشة 

 اللجنة اإلحصائية
   

حتقيق قدر أكرب من التنسااايق واالتساااا  تقرير املكتب عن أسااااليب ال:مل:  و   
 يف هيكل األفرقة ومهامها

  
 مذكرة من األمني ال:ام  

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

العام أبن حييل تقر ر املكتب عن أســاليب العمل  ما اليزيع علحت يقيق قدر أزم من التن ــيق واالت ــا  
يف هيكل ومهام األفرقني العاملني يف إطار اللجنني. و تضـــــــــــمن التقر ر معلةماب م ـــــــــــتكملني عن  يا األفرقني 

ه اللجنني يف مقررها تاء األفرقني العاملني حاليا  علحت حنة ما طلبالقائمني وزذلك نتائج الت ـــــــــــــــاور ما ر ســـــــــــــــ
. و  ـــتند املكتب إق تقر ر العام املا ـــ   وحيلل نتائج الت ـــاور  وألناء علحت ذلك التحليل  عر  50/122

احلالني الراهنني فضال عن جماالب تعاون حمتمل حمدج  وفرص التعاون ال املني  وأفضل املمارساب اليت ميكن 
ا. و قدم املكتب أ ضــا إطارا تنذيذب أل ــيكا ميكن أن  كةن ة األني جليل لتح ــ  االت ــا  والتن ــيق تكراره

 أل  األفرقني احلاليني واملقبلني.
 .79وترج النقاط املكروحني علحت اللجنني ملناق تها يف الذقرة  

  

 

 * E/CN.3/2020/1. 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1


 E/CN.3/2020/27 

 

2/25 19-22144 

 

 مقدمة - أوال 
 التاســـــــــــــــعني واألرألع  وا م ـــــــــــــــ  هاانق ـــــــــــــــت اللجنني اعحصـــــــــــــــائيني أســـــــــــــــاليب عملها يف جورتي - 1

(  حيـــك رزعب أوال علحت آليـــني أفرقـــني املـــدن التةايل علحت E/CN.3/2019/22 و E/CN.3/2018/20)انظر 
اســتعرا  مــامل  يكل  يا األفرقني اعحصــائيني ومهامها. وأقرب اللجنني ألضــرورة تب ـي   إجراءواثنيا علحت 

اليتيباب احلاليني ســـعيا إق إ اج أســـاليب عمل أز ر تن ـــيقا وات ـــاقا. ويف وقت الحق  طلبت اللجنني إق 
ابلت ــاور ما ر ســاء األفرقني الن ــكني حاليا أل ــ ن تب ــي  احلةزمني    عملأن   50/122يف مقررها   املكتب

ةا يف ذلك الت ـــل ـــل اعجارت وامل ـــارزني املتباجلني   د  تقليل اجلجواجيني اسهةجط وتب ـــي  طرائق الت ـــميني 
أن  بلةر واملباجئ التةجيهيني املتعلقني  ا لذائدة األفرقني اسد دة واحلاليني  وفقا لةال ني زل فر ق علحت حدةط و 

 و قدم ما  نب ق عن ذلك من طرائق ومباجئ تةجيهيني إق اللجنني للنظر فيها.

 (1)(   ت ـــم النظام اعحصـــائ  العامل .20/2018/3E/CNيف تقر ر ســـاألق ) املكتبحظ م لما الو  - 2
ابلتعاون الكةع  أل  الدول األعضاء يف و ا واعتماج معا ري ومباجئ تةجيهيني إحصائيني جوليني  وما  قين 
 ا من أجلني تنذيذ. ونظرا الرتذاع م ــــــــتةج النةاتج اليت حققتها األفرقني العد دة املن ــــــــ ة يت رعا ني اللجنني 

مةازبني الةترية املتعا دة يف متكلباب  اعحصـــــــائيني  لكنت اللجنني واألوســـــــاط اعحصـــــــائيني الر يني عمةما من
امل ـــــــــــــــتجدم . وقامت اللجنني  ألةيفـــــــــــــــذها أعلحت هيءني يف النظام اعحصـــــــــــــــائ  العامل  وجعءا من اجمللس 
االقتصــــــاجت واالجتماع   ألدراســــــني مةا ــــــيا ذاب أاثيني منهجيني  وو ــــــا واثئق معيار ني  وتن ــــــيق أعمال 

 التقليد ني والنامءني علحت حد سةاء. العد د من اسهاب الذاعلني يف اجملاالب اعحصائيني
وما ذلك  أجج النمة العضــةت واألجاء ال ــلس  ذف األفرقني علحت مر ال ــن  إق جرجني معينني من  - 3

التداخل يف اسهةج وإق معةقاب من حيك اعألالغ ألة ــةع عن أوجه الياأل  القائمني أل  األفرقني. وإجرازا 
 يا األفرقني علحت التعاون وإ اج املع د من التآجلر يف  49/119من اللجنني  ذا  فقد مـــــــــــــــجعت يف مقررها 

ألتةخ  ال ـــــــــــذافيني فيما  تعلق ابالرتباطاب أل  األفرقني وعالقني زل  50/122عملها  ونصـــــــــــحت يف مقررها 
منها ابآلخر من حيك الت ــــــــل ــــــــل اعجارت  وو ــــــــا جداول جلمنيني حمدجة  وتعهد الصــــــــذحاب ال ــــــــبكيني 

 عني حمدجة  ويقيق نتائج ملمةسني  وذلك زممارساب مذضلني.ويد  ها  وإعداج منتجاب متةق

فر قا يف إطار اللجنني اعحصـــــــــــــــائيني. و قدم املكتب يف هذا التقر ر  46ويف الةقت الراهن   عمل  - 4
نظرة عامني م ـــــــــــــــتكملني علحت األنةاع املجتلذني من األفرقني العاملني يف الةقت الراهن  وحيدج جماالب تعاون 

عاون ال ــــاملني  وأفضــــل املمارســــاب. ومن أجل إ اج أســــاليب عمل أز ر تن ــــيقا  حمتمل حمدج  وفرص الت
و ـــــــــــا املكتب إطارا تنذيذب مرجعيا ت ـــــــــــيمـــــــــــد أله األفرقني احلاليني واملقبلني عند يفـــــــــــيا ني اختصـــــــــــايفــــــــــا ا 

 واملرفق ال اين أجانف(. 78-71الذقراب  )انظر
ها املكتب  واســــــــــتعرا  م ــــــــــتكمل و  ــــــــــتند هذا التقر ر إق املناق ــــــــــاب املة ــــــــــةعيني اليت أجرا - 5

املتعلقني ابحلةزمني  اليت أجر ا مـــــعبني اعحصـــــاءاب التاألعني  ابورجوج ر ســـــاء األفرقني علحت امل ـــــاور  (2)لألفرقني
عجارة ال ؤون االقتصاج ني واالجتماعيني يف األمانني العامني  ابلنياألني عن املكتب. ومت االتصال ألر ساء األفرقني 

واالجتماعيني  ور ســــــاء األفرقني ذاب الكبيعني ال ــــــاملني. ويف املقاألل  أل يني  نب  اليت ت ــــــكل الرزيعت  البيءيني
__________ 

جممةعني املكاتب اعحصـــائيني الةطنيني واعقليميني والدوليني اليت يف هذف الةثيقني   ُذهم النظام اعحصـــائ  العامل  عمةما علحت أنه  (1) 
 تتعاون يف إطار اللجنني اعحصائيني.

 سيتاع جدول تذصيل  م تكمل وجدول مةجع ابعتباراثا وثيقيت معلةماب أساسيني. (2) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/20
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/20
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/22
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/22
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/20
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/20
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اجلجواجيني اسهةج واالرتباك  مل  تم االتصـــال مبامـــرة ابألفرقني اليت ت ـــكل الرزيعة االقتصـــاج ني  وذلك أل ـــبب 
مل   ـت ر  العمل اسارت تنذيذف ألتةجيه من فر ق أيفـدقاء الرئيس املع  ابعحصـاءاب االقتصـاج ني. وهكذا 

 سةج رئيس هذا الذر ق للحصةل علحت معلةماب عن خك  الذر ق فيما  تعلق ابحلةزمني.
وزان ا د  من امل ــــــــاورة هة قياس أوجه الياأل  أل  األفرقني وعالقني زل منها ابآلخر من حيك  - 6

وإ اج  زمنيالت ــل ــل اعجارت  وامل ــارزني املتباجلني  فضــال عن آراء الر ســاء أل ــ ن أفضــل ســبل تب ــي  احلة 
فر قا إق امل ـــارزني. وجرب امل ـــاورة يف الذية من  33. وإ اال  ُجع  ر ســـاء (3)أســـاليب عمل أز ر ات ـــاقا

 رئي ا من ر ساء األفرقني. 27  وورجب رجوج من 2019أ لةل/سبتمم  16إق  3

احلاليني  يف وقت أعرألت فيه و هد  هذا التقر ر إق مةايفـــــــلني املناق ـــــــني املتعلقني أبســـــــاليب العمل  - 7
اللجنـــني عن د يـــدهـــا لتعع ع الرقـــاألـــني ويقيق املةاءمـــني أل  أ را  األفرقـــني ونكـــاقـــا ـــا وأولةب ـــا ونتـــائجهـــا  

 للكه الدول األعضاء من مةارج حمدوجة. وما
  

موجز آبخر املساااااتجدات والت ورات يف وام حوكمة األفرقة منذ املناقشاااااة ال   - اثنيا 
 ورة اخلمسني للجنةجرت يف الد

 50/122اإلجراءات املتخذة استجابة للمقرر  - ألف 
استذاجب األمانني العامني من األعمال املنجعة يف إطار االستعرا  ال امل لألفرقني الذت أجرج يف  - 8

  2020  وأثنـاء يـد ـك املعلةمـاب ا ـايفــــــــــــــــني ألكـل فر ق من األفرقـني اسـد ـدة والقـائمـني يف عـام 2019عـام 
أن  ب يفذحني مبكيني خمصصني يتةت علحت عر  مي ر سميا األفرقني العاملني ح ب الرزيعة ونةع الذر ق 

(https://unstats.un.org/unsd/statcom/groups وألذلت األمانني العامني ور ســـــــــــــــاء األفرقني زافني اسهةج .)
من أجل  ــمان أن  كةن لكل فر ق يفــذحني مــبكيني تتضــمن حدا أجو من ااتةبب  ةا يف ذلك ويفـ  
لةال ني الذر ق واختصــايفــاته  وســنني إن ــائه  ورئي ــه وأعضــائه  ومعلةماب عن اجتماعاته  وتقار رف  وجهاته 

التصــــــــــال. وســــــــــيجرت إن ــــــــــاء هذف الصــــــــــذحني ال ــــــــــبكيني  اســــــــــتناجا إق التةجيهاب املقدمني من املكلذني اب
وســــي ــــتمر العمل ما ر ســــاء األفرقني أل يني جلبجة ال ــــذافيني ةن ــــاء يفــــذحاب مــــبكيني حمدثني سميا  اللجنني 

 األفرقني احلاليني.
التآجلر. فعلحت ســـبيل امل ال  أفاج وو ـــعت األفرقني أ ضـــا خككا لتلبيني جعةة اللجنني إق إ اج أوجه  - 9

االقتصاج ني عن اعتعام اللجنني تقييم اختصايفاب األفرقني املدرجني  -رئيس سنني ا ماء املعنيني ابااسبني البيءيني 
يف جممةعني اااســبني البيءيني لتح ــ  التن ــيق ما األفرقني ذاب الصــلني. وأفاج الرئيس أ ضــا أبن اسهةج جار ني 

ك اللجنني وفر ق ا ماء االست ارت املع  ابحل اابب القةميني  ابلنظر إق االرتباط لتح   التن يق أل  تل
 الةثيق أل  جماليهما اعحصائي .

اعحصـــــــــــــــاءاب العراعيني ألمن ال ذائ  و وأفاج رئيس فر ق ا ماء امل ـــــــــــــــيك أل  الةزاالب املع  اب - 10
من االسياتيجيني العامليني لتح   اعحصاءاب العراعيني والر ذيني أ ضا أنه ابلنظر إق أن تنذيذ املرحلني األوق 

__________ 

ني املتباجلني علحت نكا  األفرقني  يف رســالني الت ــاور  طلب من اجمليب  ويفــ  أوجه الياأل  احلاليني والت ــل ــل اعجارت  وامل ــارز (3) 
وأليان أت خك   إن وجدب  ليمـــيد احلةزمني فيما أل  األفرقني يف الرزيعة ذاب الصـــلني  واألســـاس املنكق  الذت ت ـــتند إليه 

 تلك ا ك  والقراراب.

https://unstats.un.org/unsd/statcom/groups
https://unstats.un.org/unsd/statcom/groups
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والر ذيني  ةمــك أن  نته   وابلنظر إق إمكانياب تب ــي  اعجارة يف املرحلني ال انيني  فـــــــــــــــــ ن منظمني األ ذ ني 
والعراعني لألمم املتحدة تعتعم حل اللجنني التةجيهيني لالســـــــــــياتيجيني العامليني املعنيني ألتح ـــــــــــ  اعحصـــــــــــاءاب 

لر ذيني وتقدمي تقر ر إق اللجنني اعحصــــــــــائيني من خالل فر ق ا ماء امل ــــــــــيك أل  الةزاالب املع  العراعيني وا
وتـدمج  50/122اعحصــــــــــــــــاءاب العراعيـني والر ذيـني. ودخـذ هـذف ا كـني يف االعتبـار املقرر ابألمن ال ـذائ  و 

وفر ق ا ماء امل ــــــــيك أل  خدماب األمانني العامني ورائســــــــني زل من اللجنني التةجيهيني لالســــــــياتيجيني العامليني 
 .(4)الةزاالب املع  ابعحصاءاب العراعيني والر ذيني يف مكتب زبري اعحصائي  يف منظمني األ ذ ني والعراعني

وأخريا  اتصل رئيس فر ق ج   املع  ةحصاءاب القكاع  ري الر   ابألمانني العامني واملكتب من  - 11
جيني  ابلنظر إق الذر ق املن ــــــ  حد  ا للعمل علحت و ــــــا أجل اســــــتك ــــــا  أفضــــــل طر قني لتذاجت االجلجوا

معا ري جد دة يف القكاع  ري الر    يت رعا ني املؤلر الدويل  ماء إحصاءاب العمل. وخلصت امل اورة 
اليت أجر ت ما إجارة اعحصــــاءاب يف منظمني العمل الدوليني إق أن فر ق ج   قد أالع وال ته األيفــــليني اليت 

 للجنني يف جور ا التاسعني والع ر ن وأنه جاهع للحل.زلذته  ا ا
 

 الت ورات يف الركيزة االقتصادية - ابء 

زما ذزر آنذا  اُتبا هنج خمتل  خبصـــةص األفرقني اليت ت ـــكل الرزيعة االقتصـــاج ني  ابلنظر إق أن  - 12
 ني ألقياجة عمليني اللجنني زلذت يف جور ا ا م ــــــــ  فر ق أيفــــــــدقاء الرئيس املع  ابعحصــــــــاءاب االقتصــــــــاج

الت اور ا ايفني أله أل  األفرقني اليت ت كل هذف الرزيعة. ومن اسد ر ابلذزر أن فر ق أيفدقاء الرئيس  عمال 
ألةال ته   قيم األفرقني اعحصـــائيني من حيك فعاليني تكاليذها وقدر ا علحت االســـتجاألني وترتيباب حةزمتها من 

 خالل الت اور علحت نكا  واسا.
 ـــــــاورة أفرقني خمتارة تعمل يف إطار اللجنني اعحصـــــــائيني  فضـــــــال عن األفرقني املماثلني وتضـــــــم هذف امل - 13

العاملني يت إمرا  املكتب اعحصائ  لالياج األورويب  ومنظمني التعاون والتنميني يف امليدان االقتصاجت  
قتصــــاج ني  ويفــــندو  النقد الدويل. وابلنظر إق مكالبني امل ــــتجدم  اسدج ألتحد ك نظام اعحصــــاءاب اال

ةا يف ذلك استجدام مقا يس أوسا نكاقا للتقدم االقتصاجت ما رألكه ابلناس والبيءني  ات ا نكا  األفرقني 
امل ــــارزني يف امل ــــاورة ا ايفــــني ألذر ق أيفــــدقاء الرئيس املع  ابعحصــــاءاب االقتصــــاج ني لي ــــمل األفرقني اليت 

ةقش يف االجتماع ال اين لذر ق أيفـــــــــدقاء الرئيس ت ـــــــــكل الرزيعة البيءيني واالجتماعيني. وُقدم يليل للرجوج ون
 .2019الذت عقد خالل األسبةع األول من زانةن األول/ج  مم 

وتةقا رئيس الذر ق أن تذضـــــــ  العمليني الت ـــــــاور ني إق إعداج يليل مـــــــامل لألفرقني اليت  ا يفـــــــلني  - 14
يف تقر ر فر ق أيفــــدقاء الرئيس ألنظام اعحصــــاءاب االقتصــــاج ني  وســــتتاع للجنني نتائج امل ــــاورة واالجتماع 

 (.E/CN.3/2020/7املع  ابعحصاءاب االقتصاج ني )
 

 حتديثات يف تسميات األفرقة ومدة بقائها - جيم 

ال تعال ت ــــــــــــــمياب األفرقني زالتايلو أفرقني املدن  وأفرقني أيفــــــــــــــدقاء الرئيس  وفر  العمل  واألفرقني  - 15
العاملني  وأفرقني ا ماء  واللحان  وأفرقني ا ماء امل ــيزني أل  الةزاالب  وال ــرازاب  والذر ق الرفيا امل ــتةج 

__________ 

والر ذيني  انظر تقر ر منظمني األ ذ ني والعراعني لألمم املتحدة أل ــــــــــــــ ن التكةراب األخرية يف اعحصــــــــــــــاءاب العراعيني (4) 
(E/CN.3/2020/13). 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/7
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/7
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/13
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/13
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نةاع األفرقني ح ــــب زل رزيعة من رزائع وال ــــبكاب )انظر املرفق األجلل أجانف(. و ظهر اسدول أجانف تةجل ا أ
التنميني امل تدامني  وه  الرزائع االقتصاج ني والبيءيني واالجتماعيني. وإ افني إق هذف الرزائع ال الث  ُت تجدم 

 .(5)فءني راألعني لتضم األفرقني اليت  تداخل عملها ما الرزائع املة ةعيني ال الث

ا ا م ـــــــ   وه  فر ق أيفـــــــدقاء الرئيس املع  وأن ـــــــ ب اللجنني ســـــــتني أفرقني جد دة خالل جور  - 16
  وفر ق ا ماء (6)ابعحصاءاب االقتصاج ني  والذر ق العامل امل يك أل  الةزاالب املع  ةحصاءاب الد ةن

املع  ةؤمــــــــــــــر اجلجهار املدن  وفر ق ا ماء املع  ألتحد د مناطق تعداج األحياء الذقرية و ري الذقرية  وفر ق 
ت ـــــــارت املع  ةحصـــــــاءاب اسرميني والعدالني اسنائيني  والذر ق العامل املع  ابلبياانب املذتةحني. ا ماء االســـــــ

أنةاع خمتلذني من األفرقني تتةق معاسني  10تت ثر الت ـــــــــــــــمياب ةن ـــــــــــــــاء هذف األفرقني اسد دة  إذ تةجد  ومل
 اعحصاءاب الر يني ةا تت م أله من وفرة ونكا  واسا.

 
 لة يف إطار اللجنة اإلحصاااااااااااائية حساااااااااااب نوي الألريق والركيزة  تشااااااااااارين األوم/عدد األفرقة ال:ام  

 (2019 أكتوبر
 عدج األفرقني يف زل نةع ماملني اجتماعيني أليءيني اقتصاج ني نةع الذر ق/الرزيعة

 9 - 3 2 4 أفرقني املدن      
 2 1 - - 1 أفرقني أيفدقاء الرئيس

 3 1 - - 2 فر  العمل
 10 2 2 2 4 األفرقني العاملني

 11 3 5 1 2 أفرقني ا ماء
 1 1 - - - ال رازاب

 5 2 - 2 1 اللجان
 3 1 1 1 - أفرقني ا ماء امل يزني أل  الةزاالب

 2 2 - - - )أ(أفرقني أخرج
 46 13 11 8 14 عدد األفرقة 

 
 األفرقني األخرج ت مل الذر ق الرفيا امل تةج وال بكاب. )أ( 

  
( منـذ جلمن طة ـل  إذ أن ــــــــــــــــ  ـا اللجنـني قبل 20نصـــــــــــــــ  األفرقـني العـاملـني )و عمـل مـا  قرم من  - 17
(  وهناك 2015و  2011فر قا عامال منذ جلمن متةســ  )أن ــءت أل  عام   12  يف ح   عمل 2011 عام
  مل تت ري ز ريا 2019(. ومقارنني ألعام 2016فر قا من األفرقني احلد  ني ن ــــــــــــبيا )أن ــــــــــــءت يف أو منذ عام  14

 ذاب األجل الكة ل واملتةس  والقصري. ن بني األفرقني
 

__________ 

 در اعمـــــــارة إق أن ألعة األفرقني  وال ســـــــيما تلك املعنيني ابعحصـــــــائياب اااســـــــبيني يف جمال الكاقني والعراعني والبيءني  ميكن  (5) 
 تصنيذها يف أز ر من رزيعة.

يكل جد د مب ــــــــــــــ  للمانمج املتعلق ابعحصــــــــــــــاءاب املاليني علحت أســــــــــــــاس  ر   أن ــــــــــــــ  هذا الذر ق يف إطار ه (6) 
لتعد الب. وترج امل ـــــــــتجداب يف هذا اجملال يف تقر ر فر ق أيفـــــــــدقاء خيضـــــــــا قد ابلتايل  (. و 50/109القرار  )انظر

 (.E/CN.3/2020/7االقتصاج ني )انظرالرئيس املع  ابعحصاءاب 

https://undocs.org/ar/A/RES/50/109
https://undocs.org/ar/A/RES/50/109
https://undocs.org/ar/A/RES/50/109
https://undocs.org/ar/A/RES/50/109
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/7
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/7
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 املستجدات يف الوالايت واملهام - دام 

  ميكن مالحظني أن عمل األفرقني العاملني يف إطار 2019فيما  تعلق ابلعنصـــــر املة ـــــةع   يف عام  - 18
فر قا( ويف  46من أيفل  14اللجنني اعحصائيني ال  عال  يزع إق حد ما يف رزيعة اعحصاءاب االقتصاج ني )

فر قا. ومن أل  األفرقني ال ـــــتني املن ـــــ ة حد  ا لدج  13  اليت تضـــــم “ال ـــــاملني”الذءني الراألعني امل ـــــماة الذءني 
ثالثني منها والبب يف الرزيعة االجتماعيني  ولدج اثن  منها وال ني يف الرزيعة االقتصــــــــــــاج ني ولدج واحد منها 

 لرزيعة البيءيني.وال ني إحصائيني ماملني. ومل تن   أفرقني جد دة يف ا
(  ميكن تصـــــــــــــــني  اليزيع E/CN.3/2019/22) 2019 لعــاموعلحت النحة املب  يف تقر ر املكتــب  - 19

  اســــــتناجا إق الةال ني (7)التق  لألفرقني يف واحد أو أز ر من اجملاالب اليت تدخل  ــــــمن اختصــــــاص اللجنني
 .(8)ني  ا. وهذف اجملاالب ه و املنهجيني  والتن يق  وتنميني القدراب  والبياانباملنةط
وان ــــــــــــــجاما ما الكاألا التق  لعمل اللجنني  ال تعال  البيني الةالبب مةجهني حنة املنهجيني  أل ة  - 20

املعا ري  فر قا ن كا علحت و ا 46فر قا من أيفل  35. وابلذعل   عمل (9)النظر تقر با عن نةع الذر ق املع 
اعحصـــــــائيني أو ي ـــــــينها  وهذا مي ل تقر با نذس ن ـــــــبني األفرقني اليت زانت تتناول م ـــــــائل منهجيني يف عام 

. و الحظ أل ـــــــكل خاص أن  يا أفرقني املدن تضـــــــكلا أبعمال منهجيني  مـــــــ هنا مـــــــ ن  يا أفرقني 2019
 ا ماء و يا أفرقني ا ماء امل يزني أل  الةزاالب.

أ ضـــــا ألةال ني تن ـــــيقيني إق عدج من األفرقني أل يني يقيق املةاءمني و نب االجلجواجيني وعهدب اللجنني  - 21
يف اسهةج  األمر الذت  عكس ما  ت ــــــــــــم أله النظام اعحصــــــــــــائ  العامل  من روع ال ــــــــــــمةل وامل ــــــــــــؤوليني 

 2019فر قا  ذا ال ر   وهة عدج  ع د عن عدج امل ـــــــــجل يف عام  19اسماعيني. وقد أن ـــــــــ  يف اجملمةع 
 ق واحد. وعالوة علحت ذلك  ُعهد إق أحد األفرقني املن ـــــــــ ة حد  ا ألةال ني تن ـــــــــيقيني أ ضـــــــــا  وهة فر ق ألذر 

 أيفدقاء الرئيس املع  ابعحصاءاب االقتصاج ني.
وليس من  ري امل لة  أن لنح اللجنني األفرقني والبب واســـــــــــــعني النكا  ز  ميكنها أن تضـــــــــــــكلا  - 22

. إال أن هذف احلالني ال تنكبق علحت أت (10)ترزيع تق  متعدج اسةانبةجمةعني من األن ــــــكني وأن  كةن  ا 
فر ق من األفرقني اليت أن ــــــــ  ا اللجنني يف جور ا ا م ــــــــ . وابلتايل  تضــــــــكلا نذس األفرقني االثنيت ع ــــــــرة 

 .2019ألةالبب متعدجة اسةانب زما زان احلال يف عام 

__________ 

لالطالع علحت تذايفـــــــيل اختصـــــــايفــــــاب  E/RES/1566 (L)و  E/RES/8 (II) انظر قرارت اجمللس االقتصـــــــاجت واالجتماع  (7) 
 اللجنني اعحصائيني.

املنهجينيو الذر ق مكل  أســـــــــاســـــــــا ةعداج وثيقني إحصـــــــــائيني مةحدة أو معيار ني  ةا يف ذلك تنقيحا ا وما  قين  ا من أجلني  (8) 
 وزتيباب.

 التن يقو الذر ق مكل  ألتن يق األن كني اعحصائيني أل  جهاب معنيني متعدجة.
 القدرابو الذر ق مكل  ابال كالع أبن كني تنميني القدراب  ةا   مل التدر ب  وتنميني املهاراب  وتقدمي امل اعدة التقنيني.تنميني 

 البياانبو الذر ق مكا  ةجراء البحةث التقنيني والتكة ر يف جمال البياانب.

ألفرقني الن ـــــــكني ح ـــــــب جمال اليزيع التق  انظر وثيقني املعلةماب األســـــــاســـــــيني اليت تتضـــــــمن معلةماب تذصـــــــيليني عن تةجل ا ا (9) 
 الذر ق. ونةع

ُحدج اختيار جمال اليزيع التق  )املنهجيني أو التن ــــــيق أو تنميني القدراب أو البياانب( علحت أســــــاس يليل الةال ني واملعلةماب  (10) 
 كني اليت تضكلا  ا األفرقني.املتاحني للعمةم. ويف ألعة احلاالب  است ار املكتب األمانني العامني ليذهم أل كل أفضل األن 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/22
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/22
https://undocs.org/ar/E/RES/8%20(II)
https://undocs.org/ar/E/RES/8%20(II)
https://undocs.org/ar/E/RES/1566
https://undocs.org/ar/E/RES/1566
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 املنهجيني والتن ـــــيق. ومن أم لني هذا اسما أل  وأز ر أمـــــكال اسما أل  الةالبب هة اسما أل  - 23
الةالبب سنـــني ا ماء املعنيـــني ةحصـــــــــــــــــاءاب األعمـــال والتجـــارة  وفر ق ا ماء املع  ألتكـــامـــل املعلةمـــاب 
اعحصـــــــــائيني واس رافيني املكانيني  والذر ق العامل امل ـــــــــيك أل  األماانب املع  ابحل ـــــــــاابب القةميني. وهناك 

ا أل  الةالبب  م ل اسما أل  املنهجيني والبياانب )تعمل  ذا ال ـــــــــــكل اسهاب أمـــــــــــكال معجوجني للجم
الراعيني ملباجرة تباجل البياانب اعحصــــائيني والةيفــــذيني(  واسما أل  املنهجيني وتنميني القدراب )فر ق وامــــنكن 

ب التدر ب املع  ةحصــــــاءاب اععاقني(  واسما أل  تنميني القدراب والتن ــــــيق )ال ــــــبكني العامليني ملؤســــــ ــــــا
اعحصـــــائ (  ألل إن الني مـــــكال ثالثيا للجما أل  الةالبب  تم ل يف اسما أل  تنميني القدراب والتن ـــــيق 

 والبياانب ) عمل أله الذر ق العامل العامل  املع  ابلبياانب الضجمني أل را  اعحصاءاب الر يني(.
االب العمــل اليت عــاجة مــا تتةالهــا وال تعال األعمــال املتعلقــني ابلبيــاانب وتنميــني القــدراب من جمــ - 24

 األماننُي العامني  وهذا  ع  أن األفرقني العاملني يف إطار اللجنني أقل ن اطا يف هذ ن اجملال .
  

 أوجه الرتابط احلالية واملشاركة املتبادلة: وسائل ال:مل الرمسية - اثلثا 

. وال تعال (11)أفرقني اســــــتناجا إق القكاعاب اعحصــــــائيني “جممةعاب”أو  “فءاب”حدج املكتب  - 25
هذف اجملمةعاب أز ر ألروجلا يف رزيعيت اعحصـــــاءاب االقتصـــــاج ني واعحصـــــاءاب البيءيني  وأقل ألروجلا يف الرزيعة 

 االجتماعيني أو يف القكاع ال امل.
 و(12)األفرقني املن  ة حد كوفيما  ل  اجملمةعاب امل تكملني )مرتبني ح ب الرزيعة واحلجم(  ما  - 26

 األعمال والتجارة )سبعني أفرقني(  ال ت يريط )أ( 

احل ــــــــاابب القةميني )أرألعني أفرقني(  أ ــــــــي  الذر ق العامل امل ــــــــيك أل  الةزاالب املع   )م( 
 ةحصاءاب الد ةن يف آخر جورةط

 األسعار )فر قان(  ال ت يريط )ج( 

 البيءني )فر قان(  ال ت يريط )ج( 

 كاقني )فر قان(  ال ت يريطال )ه( 
 احل اابب البيءيني )فر قان(  ال ت يريط )و( 
 العراعني واجملال الر ذ  )فر قان(ط ال ت يريط )جل( 
 ا جرة )فر قان(  ال ت يريط )ع( 
امل ــــــــتةطناب الب ــــــــر ني )فر قان(  جممةعني جد دة تت ل  من فر ق ا ماء املع  ةؤمــــــــر  )ط( 

 د د مناطق تعداج األحياء الذقرية و ري الذقرية  الذت أن   يف الدورة األخريةطاجلجهار املدن وفر ق خماء ي
 )ثالثني أفرقني(  ال ت يريط 2030خكني التنميني امل تدامني لعام  )ت( 
__________ 

-https://unstats.un.org/unsd/iiss/Classification-ofاســـــــــتناجا إق تصـــــــــني  األن ـــــــــكني اعحصـــــــــائيني الدوليني  املتاع علحت  (11) 

International-Statistical-Activities.ashx. 

  الحظ هذا أل كل أفضل يف العر  البياين سميا األفرقني العاملني )انظر املرفق األول ووثيقني املعلةماب األساسيني(. (12) 

https://unstats.un.org/unsd/iiss/Classification-of-International-Statistical-Activities.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Classification-of-International-Statistical-Activities.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Classification-of-International-Statistical-Activities.ashx
https://unstats.un.org/unsd/iiss/Classification-of-International-Statistical-Activities.ashx
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 التن يق العام )فر قان(  ال ت يري. )ك( 
ه الياأل  واســــــــــــــتناجا إق الرجوج علحت طلباب امل ــــــــــــــةرة ومعار  األمانني العامني  حدج املكتب أوج - 27

الر يني التاليني أل  األفرقني  اليت تةجد حاليا ألدرجاب متذاوتنيو تداخل العضة نيط وم اراب العمل أو المامج 
امل ــــــيزنيط النةاتج اليت ت ذت عمل فر ق آخرط الت ــــــ يل املةحدط والتذاعل املجصــــــ . و رج أجانف ويفــــــ  

د تذاعالب ر يني ما أفرقني تةجد خارج مةجع لعالقاب العمل هذف. وابع ـــــــــافني إق ذلك  مت أ ضـــــــــا يد 
النكــــا   م ــــل تلــــك اليت تةجــــد يــــت رعــــا ــــني آليــــاب األمم املتحــــدة اعقليميــــني أو اآلليــــاب  ري التــــاألعــــني 

 املتحدة. لألمم
 

 تداخل األعضاء أو الرؤساء أو األمانة - ألف 
فر قا أبن له يفلني ر يني واحدة علحت األقل ألذر ق آخر.  17فر قا  أفاج  27من أل  الرجوج الةارجة من  - 28

 م يك. ور م وجةج تداخل مة ةع  من حيك عضة ني األفرقني  ف ن هذا ال  ضمن وجةج عمل مة ةع 
ومن املرجح أن تةجد أجلني علحت العمل امل يك الذعل  يف أوجه التداخل أل  ر ساء األفرقني وقاجة  - 29

 علحت ذلك أجانف. األفرقني الذرعيني  وترج أم لني
وهناك جلوجان من األفرقني اليت  ا رائســـــني م ـــــيزنيو  تم ل األول يف الذر ق العامل املع  ابلبياانب  - 30

املذتةحني وفر ق أيفــدقاء الرئيس املع  ابملباجئ األســاســيني لتحصــاءاب الر يني )نيةجل لندا(ط و تم ل ال اين يف 
مم املتحدة وسنني تن ـــيق األن ـــكني اعحصـــائيني )ألقياجة مكتب سنني زبار ا ماء اعحصـــائي  يف منظةمني األ

 األمم املتحدة املع  ابملجدراب واسرميني(.
وهنـاك ألعة احلـاالب اليت  قةج فيهـا رئيس فر ق مـا فر قـاي فرعيـا جاخـل فر ق آخر  أو  نتم  إق  - 31

 ـــتةج لل ـــرازني والتن ـــيق وألناء مكتبه/فر قه االســـت ـــارت. فعلحت ســـبيل امل ال  أحد رئي ـــ  الذر ق الرفيا امل
هة أ ضـــــــــا عضـــــــــة يف الذر ق  2030القدراب يف جمال اعحصـــــــــاءاب لريفـــــــــد خكني التنميني امل ـــــــــتدامني لعام 

االسـت ـارت لل ـبكني العامليني ملؤسـ ـاب التدر ب اعحصـائ ط ورئيس فر ق لندن املع  ابااسـبني االقتصـاج ني 
االقتصـــاج نيط ور ســـاء اللجان التقنيني التاألعني  -ابااســـبني البيءيني البيءيني مراقب اتألا ملكتب سنني ا ماء املعنيني 

للجنني ا ماء تلك هم أ ضـــــــــــــا أعضـــــــــــــاء يف مكتب فر ق لندنط ورئيس ال ـــــــــــــرازني املعنيني ألقياس تكنةلةجيا 
املعلةماب واالتصاالب أل را  التنميني هة رئيس فرقني عمل يف إطار الذر ق العامل العامل  املع  ابلبياانب 

ني أل را  اعحصــــاءاب الر ينيط و رأس رئيس أحد األفرقني االســــت ــــار ني لذر ق ا ماء امل ــــيك أل  الضــــجم
 الةزاالب املع  ابعحصاءاب اسن انيني فرقني عمل يف فر ق ا ماء املع  ةحصاءاب ا جرة.

يني  إألقاء وابع ــافني إق ذلك  تكذل األمانني امل ــيزني  اليت تضــكلا  ا أســاســا ال ــعبني اعحصــائ - 32
األفرقني املنتميني إق نذس اجملمةعني علحت علم ابلتكةراب األخرية. وتقدم ال ـــــــعبني اعحصـــــــائيني خدما ا لنحة 

 نص  األفرقني الن كني.
 

 مسارات ال:مل أو الربامج املشرتكة - ابء 
إق جانب التداخل يف العضــــــة ني  تب ع أن ألعة األفرقني لد ها م ــــــاراب عمل م ــــــيزني ما أفرقني  - 33

أخرج  ــــــــمن رزيع ا أو خارجها. و ت ل  ذلك من رواأل  متميعة تضــــــــا فيها أفرقني خك  عمل م ــــــــيزني 
 أل  ن مةا يا حمدجة ما أفرقني أخرج )أو أفرقني فرعيني  من أفرقني أخرج(.



E/CN.3/2020/27 
 

 

19-22144 9/25 

 

وت ـــتجدم هذف اآلليني الر يني فيما أل  األفرقني الســـتمداج ا ماب واملعار  من ألعضـــها ألعضـــا من  - 34
 ــــــــــــا  و نب االجلجواجيني يف العمل. ووفقا لرجوج الر ســــــــــــاء  تةجد حاليا م ــــــــــــاراب عمل أجل زذالني االت

م ـــــيزني يف اجملاالب اعحصـــــائيني التالينيو البياانب الضـــــجمني واملعلةماب اس رافيني املكانيني )املنهجيني(ط وألناء 
علةماب القدراب يف جمال قياس مؤمـــــــــــــــراب البياانب الضـــــــــــــــجمني وألياانب ا ات  اامةل وتكنةلةجيا امل

واالتصـــــــــــــاالب )املنهجيني(ط واااســـــــــــــبني البيءيني )املنهجيني والبياانب وألناء القدراب(ط وألناء القدراب يف جمال 
إحصــــــــاءاب البيءني وإحصــــــــاءاب الالجء  )املنهجيني(ط واســــــــتقصــــــــاءاب األســــــــر املعي ــــــــيني )املنهجيني وجمج 

يني )املنهجيني(ط واملعلةماب اس رافيني البياانب(ط وتصــني  البياانب والصــلني أل  ا جرة واعحصــاءاب اسن ــان
 املكانيني وأهدا  التنميني امل تدامني.

ومن األم لني علحت ذلك الذر ق الذرع  امل ـــيك التاألا للذر ق الرفيا امل ـــتةج وفر ق ا ماء امل ـــيك  - 35
صـــائيني من أل  الةزاالب املع  ةؤمـــراب أهدا  التنميني امل ـــتدامني  الذت  عل ة ـــائل ألناء القدراب اعح

أجل تنذيذ إطار مؤمــــــــــــراب أهدا  التنميني امل ــــــــــــتدامني. ولدج فر ق ا ماء املع  ةحصــــــــــــاءاب الالجء  
وامل رج ن جاخلياي والذر ق العامل امل يك أل  األماانب املع  ابستقصاءاب األسر املعي يني  ألدوراثا  ألرامج 

جدام ألياانب اســــــتقصــــــاءاب األســــــر عمل م ــــــيزني تتعلق ألة ــــــا تةجيهاب أل ــــــ ن تكامل البياانب ابســــــت
املعي يني وأل  ن اسياتيجياب أخذ العيناب املتعلقني ابلذءاب ال كانيني الص رية. ومن األم لني األخرج تعاون 
الذر ق العامل امل يك أل  األماانب املع  ةحصاءاب البيءني وفر ق ا ماء املع  ابعحصاءاب البيءيني أل  ن 

 . استبياانب املياف والنذابب
 

 النواتج ال  تساهم يف عمل أفرقة أخرى - جيم 

تةلت ألعة األفرقني مهاما  د  يف هنا ني املكا  إق يقيق نةاتج ستقدم ر يا إق أفرقني أخرج.  - 36
وهذف اآلليني ال تذ  ألةال ني الذر ق فح ـــــــــب  ألل ت ـــــــــهم أ ضـــــــــا يف الةفاء ألةال ني فر ق آخر. و  ـــــــــاعد هذا 

 يف النةاتج  إذا زانت العملياب والتةقعاب من جهيت الت ليم والتلق  مذافني. الياأل  علحت يقيق االت ا 
وحيدث هذا النةع من الياأل  يف ال الب يف سيا  و ا مؤمراب أهدا  التنميني امل تدامني علحت  - 37

للمؤمراب علحت و ا قةائم مةا يعيني  -وال سيما يف اجملاالب اعحصائيني  -حنة منهج   إذ تعمل األفرقني 
اليت  تع  إجراجها يف عمل فر ق ا ماء امل ــــيك أل  الةزاالب املع  ةؤمــــراب أهدا  التنميني امل ــــتدامني. 
وز ريا ما تضــــــــــــكلا أفرقني أبعمال متعمقني أل ــــــــــــ ن املؤمــــــــــــراب  علحت ســــــــــــبيل امل ال  يف جماالب تكنةلةجيا 

قصاءاب اسن انيني واستقصاءاب األسر املعلةماب واالتصاالب  وال يجةخني  والالجء   وا جرة  واالست
املعي ــــــيني  من أل  أمةر أخرج  وه  م ــــــائل  نظر فيها ألدورف فر ق ا ماء امل ــــــيك أل  الةزاالب املذزةر 

 أعالف يف جورته العاج ني واجتماعاته ويليالته.
ج وحيدث هذا التذاعل أ ضــــــــا خارج ســــــــيا  مؤمــــــــراب أهدا  التنميني امل ــــــــتدامني. فبالذعل  لد - 38

الذر ق  اللذ ن   ــــــــــكالن جممةعني اعحصــــــــــاءاب البيءيني  أت الذر ق العامل امل ــــــــــيك أل  األماانب املع  
ةحصـــــــــاءاب البيءني وفر ق ا ماء املع  ابعحصـــــــــاءاب البيءيني  نظام مذيد لتلق  التعقيباب   ـــــــــتعان أله يف 

 يفيا ني ألرانمج أن كتهما.
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 التشغيل املوحد - دام 
ممت ألعة - 39 األفرقني عن قصــــــد من أجل تن ــــــيق وتقدمي ر  ني مــــــاملني يف جمال إحصــــــائ   لقد يفــــــُ

مع . وهناك ترزيع علحت التن ــــــيق يف هذف األفرقني ويد د لألولةبب والتةجيه يف مياج نها ذاب الصــــــلني من 
أجل  ـــــــــــــــمان أن تعمل األفرقني واألفرقني الذرعيني يت تلك املظلني ألكر قني متكاملني. ومن األم لني علحت ذلك 

االقتصـــــــــــاج ني واللجنني التةجيهيني لالســـــــــــياتيجيني العامليني املعنيني ألتنذيذ  -ا ماء املعنيني ابااســـــــــــبني البيءيني سنني 
 االسياتيجيني العامليني لتح   اعحصاءاب العراعيني والر ذيني.

 
 التألاعل الرمسي واملؤطَّر - هاء 

الذر ق م ـــــارزني خمصـــــصـــــني ال م ـــــتمرة  هناك حالني حمدجة من الياأل  الر   حيك تذر  طبيعني  - 40
وإن زانت ر يني. واألمر زذلك ابلن ــــبني لذر ق ا ماء املع  ابلتصــــنيذاب اعحصــــائيني الدوليني  الذت  عمل 
ألذعاليني علحت ريفــــد أت تصــــني  إحصــــائ  منقح أو جد د. وتعمل األفرقني العاملني علحت تنقيح التصــــنيذاب 

ا فر ق ا ماء املذزةر يف مراحل خمتلذني من و ـــــــــــا اعحصـــــــــــائيني القائمني أو و ـــــــــــا تصـــــــــــنيذاب جد دة م
التصني . و عجاج م تةج التعاون ما أللةغ التصني  ما  كذ  من النضج و  تعر  التصني  قبل تقدميه 

 إق اللجنني.
  

 أوجه الرتابط احلالية واملشاركة املتبادلة: وسائل الت:اون غري الرمسية - راب:ا 
الب عد دة من التعاون  ري الر   أل  أعضـــــــاء خمتل  األفرقني. ويف أأللغ ر ســـــــاء األفرقني عن حا - 41

ــــــــــــ    أأللغ عن تعاون ما فر ق آخر واحد علحت األقل  حىت يف احلاالب اليت ال تةجد فيها 27 يا الرجوج الـ
يفــلني ر يني. وعالوة علحت ذلك  مت أ ضــا اعألالغ عن تذاعالب ما أفرقني تةجد خارج نكا  الت ــاور  م ل 

تةجد يت رعا ني آلياب األمم املتحدة اعقليميني أو اآللياب  ري التاألعني لألمم املتحدة. وقد أُفيد  تلك اليت
 فر قا لد ها تعاون  ري ر   ما أفرقني أخرج. 31أبن ما جممةعه 

وعلحت الر م من أن هــذف األنةاع من الرواأل   ري الر يــني مذيــدة  إال أهنــا تنكةت علحت خكر زبري  - 42
م اســــتدامني التعاون. ويف الةاقا  ز ــــذت امل ــــاورة عن أن أوجه التعاون هذف مل تتبا يف معظم  تم ل يف عد

 احلاالب ألنُـُهج ر يني لضمان تباجل ملمةس للمعلةماب وات ا  العمل.
ومن أز ر أمـــــكال التعاون  ري الر   مـــــيةعاي احلضـــــةر املتقكا أو العر ـــــ  الجتماعاب األفرقني  - 43

علةماب العامني ومناق ــــــــني املةا ــــــــيا ذاب االهتمام امل ــــــــيك. فعلحت ســــــــبيل امل ال  األخرج أل ر  تباجل امل
تعر  ألعة األفرقـني أهـدافهـا وخك  عملهـا أو آخر التكةراب يف ألرامج عملهـا. وأفـاج ر ســــــــــــــــاء زـل من 
الذر ق الرفيا امل ــــــــــــــتةج  وفر ق لندن  وفر ق وامــــــــــــــنكن وفر ق تيت ــــــــــــــذيلد املع  ابعحصــــــــــــــاءاب املتعلقني 

ني أبن أحد أعضـــــــــاء أفرقتهم مـــــــــارك ألصـــــــــةرة  ري ر يني يف اجتماعاب فر ق آخر   البا ألدافا ابل ـــــــــيجةخ
املصـــــــــــــــلحني املتباجلني. ويف م ال آخر  حضـــــــــــــــر ع ل للذر ق الرفيا امل ـــــــــــــــتةج اجتماعاب سنني زبار ا ماء 

امل تدامني  اعحصائي  يف منظةمني األمم املتحدة ملناق ني تن يق األن كني اعحصائيني يف سيا  خكني التنميني
 .2030لعام 

و رت أ ضــــــا تباجل املعلةماب املة ــــــةعيني أو اعجرائيني ألصــــــةرة  ري ر يني خارج اسل ــــــاب  وهة  - 44
 تم  البا ألناء علحت طلب أحد األفرقني. وقد ذزر الر ســـــــــــــــاء يف الرزيعة البيءيني هذف اليتيباب  ري الر يني  ما
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قتصـــاج ني  وفر ق ا ماء املع  ابعحصـــاءاب البيءيني  وفر ق أوســـلة اال -)سنني ا ماء املعنيني ابااســـبني البيءيني 
املع  ةحصــــــــاءاب الكاقني والذر ق العامل امل ــــــــيك أل  األماانب املع  ةحصــــــــاءاب البيءني(. وعالوة علحت 
ذلـك  الح التبـاجل  ري الر   للمعلةمـاب يف إقـامـني رواأل  عم اجملـاالب اعحصــــــــــــــــائيـني اليت ز ريا مـا تعتم 

ولني عن ألعضـــــها ألعضـــــا. و رت هذف التباجالب يف املقام األول يف ســـــيا  مناق ـــــني إمكانيني قياس التقدم معع 
  و  ارك فيها  ألكر قني أو أبخرج  أعضاء فر ق ا ماء امل يك 2030اارجل يف خكني التنميني امل تدامني لعام 

 أل  الةزاالب املع  ةؤمراب أهدا  التنميني امل تدامني.
ر ســـــــاء أ ضـــــــاي أبهنم ا ـــــــكلعةا أبن ـــــــكني م ـــــــيزني خمصـــــــصـــــــني ما أفرقني أخرج  م ل تنظيم وأفاج ال - 45

املناســـــباب واســـــتضـــــافتها  أو و ـــــا أجلني )أو فصـــــةل من أجلني( أو االتصـــــال أبفرقني أخرج للحصـــــةل علحت 
م ـــــــااثاب خالل امل ـــــــاوراب العامني املهمني املتعلقني ابلنةاتج. ومن األم لني علحت ذلك الندوة ا ايفـــــــني ألعلةم 

ياانب واعحصـــــــــاءاب الر يني  اليت امـــــــــيك يف تنظيمها الذر ق العامل العامل  املع  ابلبياانب الضـــــــــجمني الب
أل را  اعحصـــاءاب الر يني وال ـــبكني العامليني ملؤســـ ـــاب التدر ب اعحصـــائ ط والتعاون أل  فر ق أوســـلة 

 وجممةعني لندن أل  ن و ا جليل إحصاءاب الكاقني.
  

 ةالتحدايت املستمر  - خامسا 

 الت:قيد  
علحت الر م من التكةراب اسد رة ابليحيب الةارج ويفـــــــــــــــذها يف الذرع ال اين أعالف وأوجه الياأل   - 46

الر يــني و ري الر يــني احلــاليــني ااــدجة أل  األفرقــني  ال تعال هنــاك جرجــني زبرية من الت ــــــــــــــــاألــك والتعقيــد علحت 
 امل تةج اعجارت.

احلاليني قد تكةرب أل ــــــــــكل طبيع  وليس عن ســــــــــاألق  كي   فليس من وةا أن ترتيباب اعجارة  - 47
ال ــــــــــــهل لييع االختالفاب أل  األفرقني من حيك العضــــــــــــة ني والةالبب وأنةاع النةاتج واألن ــــــــــــكني. ونتيجني 
لذلك  ال ألد من إطار عام  ةجه أيفـــــــــحام املصـــــــــلحني الداخلي  وا ارجي  علحت ال ـــــــــةاء من أجل فهم 

 فرقني والتمييع ألينها.اجملمةعني احلاليني من األ
 

 نقص الشألافية  
إن املعلةماب املتعلقني أبوجه الياأل  الر يني أو الت ـــــــل ـــــــل اعجارت أو م ـــــــاراب العمل امل ـــــــيزني  - 48

أل  األفرقــني  ري متــاحــني للجمهةر. ومن املمكن  واملذرو   وأليــان هــذف املعلةمــاب يف ألرانمج العمــل  فيمــا
 وعر ها علحت املةقا ال بك  لألفرقني.ال نةت واالختصايفاب  

 
 اختالف ترتيبات اإلبالغ  

الني يد م تمر آخر انجم عن عدم تةحيد أو ات ا  عارساب اعألالغ إق اللجنني  وال سيما يف  - 49
حالني أفرقني املدن. فقد جأم ألعضــــــــها علحت تقدمي إفاجاب عم تقار ر للعلم )أفرقني أواتوا وج   وفةرألرغ(  يف 

ت أفرقني مدن أخرج واثئق للعلم وال اذ القرار يف إطار التماســـــــــــــــها د يدا يفـــــــــــــــرحيا لناتج حمدج ح  قدم
أفرقني في باجن وأوسلة ووامنكن وألراب(.  ري أن فر قا آخر قرر تقدمي تقار ر ألصةرة  ري مبامرة فق   )م ل
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األق  ســت ــتذيد اللجنني عن طر ق فر ق آخر يف نذس الذءني )فر ق لندن(. وزما الحظ املكتب يف تقر رف ال ــ
 (.32  الذقرة E/CN.3/2019/22من و ا مباجئ تةجيهيني أو ح يف هذا الصدج )انظر 

ويف ال ـــــــنةاب األخرية  ســـــــعحت املكتب إق تةحيد التقار ر وألنةج جداول األعمال ح ـــــــب اجملال  - 50
هة ما ععجل ات ــا  التقار ر واملناق ــاب والقراراب. وقد ســلكت املناق ــاب اليت ح ــب اسهني الذاعلني  و  ال

جرب خالل الدورة التاســـعني واألرألع  للجنني اعحصـــائيني الضـــةء علحت أاثيني  ـــمان ال ـــذافيني يف عمل أفرقني 
املدن وأن ــــــكتها  ما احلذاو يف الةقت نذ ــــــه علحت املرونني. ومن ل   ب احلرص علحت  ــــــمان أن ُتدمج 

تج أفرقني املدن علحت النحة املناســـــب يف النظام الدويل للقةاعد اعحصـــــائيني  وأن تنذذ ألعد ذلك ألذعاليني. نةا
ويف هذا اال اف   نب   ت ـــــــــــــــجيا األمانني واألفرقني  ةا يف ذلك أفرقني املدن  علحت تةحيد أن ـــــــــــــــكتها عند 

قار ر إق اللجنني أن  تيح فهما االقتضــاء وتقدمي تقار ر مةحدة. فمن مــ ن جلبجة تةحيد األن ــكني وتقدمي الت
مـــــــامال للتكةراب  وال ســـــــيما يف اجملاالب اعحصـــــــائيني  اليت  ُتةقا أن تععجل فعاليني اللجنني وزذاء ا وقدر ا 

 علحت االستجاألني من أجل تنذيذ خكني التنميني امل تدامني.
  

املمارسااااااااااات طريق املضااااااااااي قدما: أوجه الرتابط افتملةو والألر و وأفضاااااااااال  - سادسا 
 املرج:ي واإلطار

 الألر  ذات ال ابع ال:ام املتاحة لتحسني االتسا  والتنسيق - ألف 

أاتحت امل ـــــااثاب الك رية اليت قدمها الر ســـــاء للمكتب أن حيدج  أل ـــــكل عام  الذرص املتاحني  - 51
ارة املةارج لتح   االت ا  والتن يق. ومن م ن است الل هذف الذرص أن   اعد الدول األعضاء علحت إج

اادوجة اليت  صــــــــصــــــــها لألفرقني العاملني يت رعا ني اللجنني اعحصــــــــائيني  ابلنظر إق أنه ز ريا ما  كةن من 
الصـــــــعب تةفري التمة ل لال ـــــــكالع ابلعمل الذت  صـــــــدر أله تكلي  و/أو حضـــــــةر البلدان االجتماعاب 

ا  يقيق الكذاءة يف النظام ذاب الصــــلني. وميكن اســــتك ــــا  ســــبل جلبجة تةحيد األفرقني اعحصــــائيني أل ر 
اعحصـــائ  وفعاليته وقدرته علحت االســـتجاألني. و تم ل ا د  النهائ  يف احلد من اجلجواجيني اسهةج وي ـــ  

 .2030اعالاجل امل يك للمنتجاب اعحصائيني جعما للقياساب املتعلقني ألتنذيذ خكني عام 
 

 آلية الت:اون  
الر ســــــــاء  تعلق ابقياع إن ــــــــاء آليني ميكنهم االجتماع من الني مة ــــــــةع م ــــــــيك ذزرف العد د من  - 52

خال ا ملناق ــني األن ــكني املتداخلني و كي  األن ــكني امل ــيزني واال ــكالع  ا علحت نكا  األفرقني  ألةيفـذها 
أجاة قة ني لتحقيق قدر أزم من التن يق. وست مل هذف اآلليني مناق اب منظمني علحت اعنينت علحت مدار 

الم د اعلكيوين أو املكاملاب ا اتذيني أو احللقاب الدراســـــــــيني ال ـــــــــبكيني أو  ريها من ال ـــــــــنني )ابســـــــــتجدام 
الةســـــــائل االفيا ـــــــيني(  إق جانب عقد اجتماع مـــــــجصـــــــ  واحد علحت هامش جورة اللجنني اعحصـــــــائيني. 

ةة . وزجك(13)ا ذب ابلذعل خكةة أوق ه  يد د أوجه الياأل  ااتملني املتميعة ما األفرقني األخرج وقد

__________ 

 ُقدمت زةثيقني معلةماب أساسيني. (13) 
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اثنيني  من مـــــــ ن االجتماعاب امل ـــــــيزني لر ســـــــاء األفرقني أن تععجل التعاون والتن ـــــــيق ورةا تةحيد األن ـــــــكني 
 .(14)واملهام والةالبب

وعالوة علحت ذلك  ميكن أن تدرج تلك االجتماعاب ألندا يف جدول األعمال أل  ن التصنيذاب  - 53
وال ســـــــــــــــيما للعمل املنهج  فيما  تعلق اعحصـــــــــــــــائيني الدوليني. و رج املكتب يف ذلك فريفـــــــــــــــني تكميليني  

ابلتصـــــنيذاب. وابلنظر إق أن فر ق ا ماء املع  ابلتصـــــنيذاب اعحصـــــائيني الدوليني  ريفـــــد أيفـــــال األن ـــــكني 
أل ر  تةقا التكةراب ااتملني  ف ن ا يكل املقيع للمناق ـــــــاب علحت اعنينت واالجتماعاب ال ـــــــجصـــــــيني 

اسهاب الذاعلني ذاب الصـــلني ألنةابها ولة ـــا جدول جلم  مؤقت  ســـي ـــكل فريفـــني م اليني لتبلغ األفرقني ر يا
لتقدمي النةاتج إق فر ق ا ماء املع  ابلتصـــــــــــنيذاب اعحصـــــــــــائيني الدوليني. ومن مـــــــــــ ن ذلك أن ميكن  يا 
األفرقني  واللجنني زكل  من ي ــــ   كيكها املتةســــ  األجل وأن   ــــجا أ ضــــا التذاعل ما األفرقني املعنيني 

 يف امل ااثني. اليت قد تر ب
 

 اإلبالغ عن األنش ة املشرتكة  
طرع عدة ر ســـــــــــــــاء أ ضـــــــــــــــا فكرة أن  درج زل فر ق من األفرقني  يف تقار رف املقدمني إق اللجنني  - 54

اعحصـــــائيني  ويفـــــذا لألن ـــــكني امل ـــــيزني املضـــــكلا  ا ما األفرقني األخرج )أو اعمـــــارة إق عدم وجةج أت 
أن ميكن اللجنني من تقدمي التةجيه أل ـــــــــ ن ترزيع ونكا  أوجه  أن ـــــــــكني من هذا القبيل(. ومن مـــــــــ ن ذلك

التعاون الةارج ويفــــذها يف التقار ر ذاب الصــــلني. ومن مــــ ن ذلك أ ضــــا أن  تيح للجنني تقييم ما إذا زان قد 
حدث تراجا يف حاالب اجلجواجيني العمل وأن  ك   عن فرص اليميد من حيك نكا  األفرقني ونتائجها 

 علحت حد سةاء.
 

 اك األفرقة يف املشاورات ال:امليةإشر   
 قر الر ســـــــــــــــاء ألةجةج العد د من الذرص حيك ميكن لعبجة التعاون والتن ـــــــــــــــيق أن تععجل يقيق  - 55

أهدا  األفرقني. فعلحت سبيل امل ال  إذا زان فر ق من األفرقني خيك  عجراء م اورة عامليني أل  ن انتج مع  
ك(  ميكنه أن  كلب م ـــــــــــــــااثاب من األفرقني املعنيني األخرج )م ل معيار أو جليل أو تعر    وما إق ذل

ابع ــــــــافني إق الكياانب التقليد ني اليت تتم اســــــــت ــــــــار ا )عاجة فراجج البلدان(. ومن مــــــــ ن هذا النةع من 
امل اوراب العامليني أن  تيح للبلدان االستجاألني زل علحت حدة  فضال عن تن يق وتةحيد م ااثا ا ألةيفذها 

ع . وســـــــيؤجت هذا ألدورف إق جلبجة الكذاءة يف عمليني الت ـــــــاور  واألهم من ذلك  إق أعضـــــــاء يف فر ق م
 تعع ع امل ؤوليني عن الناتج الذت   تعر ه اجملتما اعحصائ  عامني.

 
 االجتماعات املتتالية لألفرقة  

قدم الر ســــــــــــاء اقياحا رئي ــــــــــــيا آخر من أجل جلبجة م ــــــــــــتةج التعاون واالتصــــــــــــال ل ل يف عقد  - 56
اجتماعاب أفرقني وجل ـــاب م ـــيزني متتاليني  إما مـــجصـــيا أو ابســـتجدام الةســـائل اعلكيونيني. ومن مـــ ن 

حت ذلك أن  ععجل فرص م ـــارزني ر ســـاء وأعضـــاء أفرقني يف أعمال أفرقني أخرج  من أجل تباجل املعلةماب عل
__________ 

من املتةخحت إن ـــــــاء آلياب تعاون عاثلني يف اجملاالب الذرعيني لتحصـــــــاءاب االقتصـــــــاج ني  م ل إحصـــــــاءاب االقتصـــــــاج الكل   (14) 
واألعمال والتجارة واألســــــــعار. ومن املتةقا أن تععجل هذف اآللياب الصــــــــيا ني امل ــــــــيزني ملالحظاب إرمــــــــاج ني من أجل  ر ب 

. وميكن يفـــيا ني م ـــار ا ملمةســـني لألن ـــكني امل ـــيزني يف جماالب العةملني واختبار النظام امل ـــتكمل لتحصـــاءاب االقتصـــاج ني
 (.E/CN.3/2020/7والرقمنني وقياس الرواأل  أل  االقتصاج والناس والبيءني )انظر 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/7
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أســـــــاس منتظم  وتصـــــــميم األن ـــــــكني امل ـــــــيزني ومتاألعتها. وألكبيعني احلال  ســـــــتتةق  جرجني وطبيعني التعاون 
 أل  األفرقني علحت والب ا املجتلذني. فيما

 
 است الي األفق  

أمار الر ساء أ ضا إق أن هناك اجلجواجيني متكررة يف اسهةج أل  األفرقني التاألعني للجنني اعحصائيني   - 57
فرقــــني أخرج  م ــــل الةزــــاالب اعقليميــــني أو الــــدوليــــني زمنظمــــني التعــــاون والتنميــــني يف امليــــدان إق جــــانــــب أ

االقتصـــاجت  ويفـــندو  النقد الدويل  ومنظمني العمل الدوليني  و ريها. واعيافا ألعدم وجةج ت ـــل ـــل إجارت 
 ــــــــهد ر   ما تلك األفرقني  اقيع املكتب أن  قةم الر ســــــــاء  قبل ال ــــــــروع يف أت م ــــــــعحت  ألدراســــــــني امل

 واالتصال أبفرقني أخرج  أل ة النظر عن انتماءا ا  من أجل التعاون والتةايفل ألذعاليني.
 

 أوجه الرتابط افتملة امللموسة - ابء 
ا تنم الر ســــــــاء الذريفــــــــني أ ضــــــــاي أثناء م ــــــــاوراب املكتب من أجل جراســــــــني جماالب العمل احلاليني  - 58

أوجــه تراأل  حمتملــني حمــدجة ميكن متــاألعتهــا  ابلنظر إق والبب ألفرقتهم مقــارنــني ابألفرقــني األخرج  وحــدجوا 
األفرقني. وأألرجل ز ريون األاثيني احلا ني للتآجلر والةع  والتعاون يف تكة ر املعار  وا ماب والتجارم وتباج ا 
 علحت الصعيد العامل . وعالوة علحت ذلك  أزد الر ساء من جد د أن أاثيني أفرقتهم يف األمد الكة ل تتةق 

علحت الرواأل  ا ارجيني ال ما األفرقني األخرج يف إطار اللجنني اعحصـــائيني فح ـــب  ألل أ ضـــا ما  ريها من 
 األفرقني  ةا يف ذلك مرزاء األمم املتحدة  ري التقليد  .

وتنكةت وثيقني معلةماب أســـــــــــــــاســـــــــــــــيني يف إطار هذا البند من جدول األعمال علحت أوجه الياأل   - 59
حدجها ر ســــــاء األفرقني العاملني يف إطار اللجنني اعحصــــــائيني. ويف معظم احلاالب   كةن ااتملني املعينني اليت 

الر ســاء وا ــح  لاماي أل ــ ن م ــاراب العمل امل ــيزني الكامنني ما األفرقني األخرج  عا  دل علحت إمكانيني 
 ا اذ إجراءاب تكاج تكةن فةر ني.

الةطنيــني لضـــــــــــــــمــان اسةجة  إذ الحظ أن ابعمكــان ومن األم لــني املعمة فر ق ا ماء املع  ابألطر  - 60
إجماج نتائج الذر ق العامل املع  ابلبياانب املذتةحني يف ألرانجمه. ومن جهني أخرج  ابلنظر إق أن الالجء  

ؤمــــراب املوامل ــــرج ن جاخلياي  عتمون فءني  ــــعيذني ألصــــذني خايفــــني إق جانب زةهنا وثيقني الصــــلني ابلعد د من 
أهدا  التنميني امل ــــــــــتدامني   ةج فر ق ا ماء من  16تقدم اارجل حنة يقيق ا د  امل ــــــــــتجدمني يف قياس ال

املع  ةحصاءاب الالجء  وامل رج ن جاخلياي التعاون ما فر ق ألراب املع  ةحصاءاب احلةزمني أل  ن و ا 
وة علحت ذلك  أسـءلني السـتقصـاءاب األسـر املعي ـيني يف مةا ـيا م ل ال ـالمني واال ار ابلب ـر والقتل. وعال

ميكن لذر ق ا ماء امل ـــــــيك أل  الةزاالب املع  ابعحصـــــــاءاب اسن ـــــــانيني أن  قدم ا مة يف جمال األألعاج 
اسن ــــانيني عحصــــاءاب اسرميني وعن قياس جرائم قتل اعانث و ريها من أمــــكال العن   ــــد املرأة  ةا يف 

 ابعحصاءاب املتعلقني ابسرميني والعدالني اسنائيني.ذلك عن  الع ري  إق فر ق ا ماء االست ار   املع  

وابلنظر إق جماالب التعاون ا صـــــبني هذف    ـــــجا املكتب الر ســـــاء علحت التةايفـــــل ما ألعضـــــهم  - 61
ألعضــــــــــــــــا ويقيق أوجــه التــآجلر الكبيعيــني هــذف و/أو النهة   ــا  ابلنظر إق أن اعحصــــــــــــــــاءاب والبيــاانب  

ور ا ا م    ازت بت أاثيني أزم يف ا اذ القراراب علحت الصعيد ن لةحظ يف تقر رف إق اللجنني يف ج زما
 2030الةط  والدويل  عالوة علحت أهنا أيفـــــــــــبحت أز ر تراألكا وتكامال  ال ســـــــــــيما يف ســـــــــــيا  خكني عام 
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 ــــــاط إق اســــــتك ــــــا  مــــــروط التعاون يف (. والر ســــــاء مدعةون ألن34  الذقرة E/CN.3/2019/22 )انظر
 جماالب العمل امل يزني هذف وإق إ ذاء الكاألا الر   عليه.

 
 أفضل املمارسات ال  ينبغي ت:زيزها وتكرارها - جيم 

  حيك أيفبحت اعحصاءاب والبياانب أز ر تراألكا 2030يف سيا  خكني التنميني امل تدامني لعام  - 62
فر ق إق حـــد زبري علحت م ـــــــــــــــــااثـــاب األفرقـــني املعنيـــني األخرج وأوجـــه الياأل  وتكـــامال   تةق  الـــاع أت 

وامل ـــارزني املتباجلني معها. وتتحدج فعاليني األفرقني ألصـــةرة متعا دة من خالل قدر ا علحت اعســـهام يف التكامل 
 املتعدج األألعاج لتحصــــــــاءاب والبياانب. وأمــــــــار املكتب إق عدج من أفضــــــــل املمارســــــــاب يف أفرقني معينني

جممةعاب معينني من األفرقني اليت ت عحت إق يقيق االت ا  والتعاون. وتمجل الذقراب الةارجة أجانف العد د  أو
من أفضل املمارساب القائمني حالياي اليت أأللغ عنها الر ساء من خالل امل اورة. وتتمامحت هذف املمارساب 

 ما طلباب اللجنني وميكن نقلها إق أفرقني أخرج أل هةلني ن بيني.
 

 است:راض الربامج حسب الركيزة  

 ةج املكتب أن   ــــــــــــل  الضــــــــــــةء علحت اسهةج املبذولني يف الرزيعة االقتصــــــــــــاج ني  اليت  قةجها فر ق  - 63
أيفــدقاء الرئيس املع  ابعحصــاءاب االقتصــاج ني  ة ــاعدة األمانني العامني. وقد أجرب األفرقني  ــمن الرزيعة 

لذعاليني ألرامج عملها وزذاء ا وقدر ا علحت االســــــــتجاألني  من حيك االقتصــــــــاج ني  ةباجرة منها  تقييما ذاتيا 
املضمةن واحلةزمني علحت حد سةاء. و قدم فر ق أيفدقاء الرئيس املع  ابعحصاءاب االقتصاج ني  يف تقر رف 

(  يليال مـــــــــــــــــامال لألفرقـــني املرتبكـــني ألرزيعة E/CN.3/2020/7إق اللجنـــني يف جور ـــا احلـــاج ـــني وا م ـــــــــــــــ  )
 اعحصاءاب االقتصاج ني. و رج املكتب أنه  نب   االقتداء  ذف املمارسني يف الرزائع األخرج.

ومـجعت اللجنني  يا األفرقني مرارا علحت التعاون ويقيق مع د من التآجلر يف عملها  و ذا ال ـبب  - 64
اب االقتصــــــــاج ني. وقد تر ب اللجنني ألدورها يف أن تكرر طلبها إق     املكتب علحت أفرقني رزيعة اعحصــــــــاء

ر ساء زل األفرقني الن كني يف الرزائع األخرج  ةا يف ذلك الرزيعة ال املني  أن  ناق ةا ما الر ساء اآلخر ن 
علحت يف إطار الرزيعة نذ ــــها أوجه الياأل  ااتملني وفرص اليمــــيد وتقدمي تقر ر إق اللجنني يف هذا ال ــــ ن. ف

  واألفرقني 2021ســــــــــــبيل امل ال  من املمكن التجكي  لعمليني اســــــــــــتعرا   ألدءا ابلرزيعة االجتماعيني يف عام 
 .2025  والرزيعة البيءيني يف عام 2023ال املني يف عام 

 
 الرتتيب املزدوج  

يف جمال إحصائ  مع  ألةيفذها جمال تعاون  “معجوجني”حدج املكتب يف تقر رف ال األق ترتيباب  - 65
حمتمل. ويف ترتيب زهذا   رزع فر ق تق  واحد علحت امل ائل املنهجيني و رزع فر ق إجارت واحد علحت امل ائل 

 التن يقيني واالسياتيجيني.
وقد الحت اليتيباب املعجوجني أل ـــكل خاص يف الرزيعة البيءيني. فذ  حالني جممةعني اااســـبني البيءيني  - 66

االقتصـــــــاج ني(   كذل هذان الذر قان وأفرقتهما الذرعيني   -اســـــــبني البيءيني )فر ق لندن وسنني ا ماء املعنيني ابا
ويف  ألذضــــل آليني راســــجني للتعاون  التكامل أل  عملهما  عا أســــذر عن جلبجة النةاتج يف ال ــــنةاب األخرية.

ا ماء حالني اعحصاءاب البيءيني   بلغ الذر ق العامل امل يك أل  األماانب املع  ابعحصاءاب البيءيني فر ق 
املع  ابعحصـــــــــاءاب البيءيني جائما أبن ـــــــــكته يف االجتماعاب املنتظمني املعقةجة أل  الذر ق . وميكن الع ةر 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/22
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/22
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/7
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/7
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علحت أم لني أخرج لليتيباب املعجوجني يف رزيعة اعحصـــــــــــــــاءاب العراعيني والر ذيني )فر ق ا ماء امل ـــــــــــــــيك أل  
رزيعة إحصـــاءاب األســـعار )فر ق أواتوا والذر ق العامل الةزاالب واللجنني التةجيهيني لالســـياتيجيني العامليني(  و 

امل ــــيك أل  األماانب املع  ةحصــــاءاب األســــعار(  ورزيعة احل ــــاابب القةميني )فر ق ا ماء االســــت ــــارت 
املع  ابحل ـــــــــــــــاابب القةميني والذر ق العامل امل ـــــــــــــــيك أل  األماانب املع  ابحل ـــــــــــــــاابب القةميني( والعمل 

)فر ق ا ماء امل ـــيك أل  الةزاالب املع  ةؤمـــراب  2030خبكني التنميني امل ـــتدامني لعام  نيقاعحصـــائ  املتعل
 أهدا  التنميني امل تدامني  والذر ق الرفيا امل تةج(.

 
 االست:راض الدوري لوالايت األفرقة واختصاصاهتا  

من املمارســــاب الذضــــلحت األخرج  هناك االســــتعرا  الدورت للةالبب  والكرائق اسار ني  وتنظيم  - 67
العمل  ويد ك االختصـــــــــــايفـــــــــــاب. وقد اعتمد هذف املمارســـــــــــني زل من فر ق ا ماء املع  ابلتصـــــــــــنيذاب 

. وابع ــــــــافني إق اعحصــــــــائيني الدوليني وفر ق ا ماء املع  ألتكامل املعلةماب اعحصــــــــائيني واس رافيني املكانيني
ذلك  إن اسما أل  االختصـــــايفـــــاب وخكني عمل ذاب جدول جلم  حمدج عارســـــني م ـــــتح ـــــنني جداط فقد 

الذت  تضــــمن اســــتعرا ــــا مــــامال للذر ق من أجل تقييم  “مــــرط العوال”اعتمد فر ق تيت ــــذيلد ما   ــــمحت 
 إذا زان قد أالع وال ته وميكن حله. ما
 

 دعم األقران  
قرر فر ق تيت ــذيلد  ألةيفــذه فر قا جد دا  ويف إطار إرســاء املمارســاب اسيدة  التةايفــل ما أفرقني  - 68

وقد أاتحت له هذف املمارســــني الذضــــلحت اســــتجالص الدروس  املدن األخرج ورحب ابلعرو  املقدمني منها.
 من األقران وأخذها يف االعتبار عند يفيا ني اختصايفاته.

 
 لتصنيألات اإلحصائية الدوليةدور فريق اخلرباء امل:ين اب  

من املمارســـــــــــاب اليت  نب   احلذاو عليها  ابلنظر إق أاثيتها البال ني لضـــــــــــمان ات ـــــــــــا  املذاهيم  - 69
اعحصــائيني وتراألكها ومةاءمتها  الدور الذت  ؤج ه فر ق ا ماء املع  ابلتصــنيذاب اعحصــائيني الدوليني. وقد 

أله الذت  تع  ةةجبه  أوال  عر   يا التصــــــنيذاب اعحصــــــائيني اعي  ر ســــــاء األفرقني ابعجراء املعمةل 
املقدمني إق اللجنني اعحصـــــــــــــــائيني عقرارها علحت فر ق ا ماء هذا من أجل اعتماجها وتقييم مدج مالءمتها 
لألوســــــــــــــاط الدوليني للتصــــــــــــــنيذاب اعحصــــــــــــــائيني  ألةيفــــــــــــــذها أجاة ذاب أاثيني قصــــــــــــــةج  قةم عليها النظام 

 العامل . اعحصائ 
 

 ستخدام تكنولوجيا امل:لومات واالتصاالتا  
  ــــــــــجا املكتب االســــــــــتجدام الذعال لتكنةلةجيا املعلةماب واالتصــــــــــاالب ليتيب االجتماعاب  - 70

وتباجل املعار . وهذف املمارســـــــني مت يفـــــــلني يف عمل عدة أفرقني. فعلحت ســـــــبيل امل ال  أفاج فر ق ا ماء املع  
ني املكانيني أبن التجكي  الدقيق واالســتجدام الكامل للتكنةلةجيا قد ألتكامل املعلةماب اعحصــائيني واس رافي

 أاتحا له ألناء امل ارزني وامل ااثني واحلذاو علحت جلخم ألرانمج العمل.
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 اإلطار املرج:ي لت:زيز االتسا  والتنسيقو ومن مث حتسني ممارسة اللجنة للرقابة والتوجيه - دام 
ترزيعها علحت تن ـــيق نةا ها العامني وأجائها  وال ســـيما يف جة  تع  علحت اللجنني اعحصـــائيني جلبجة  - 71

عامل  حمدوج املةارج. وما أن اجملتما اعحصائ  رةا قد عمل يف وقت ما يف ععلني إق حد زبري  ف ن الة ا 
قد ت ري اآلن. وتعا د اهتمام ال رزاء املنتج  للبياانب  ري الر يني  إق جانب اهتمام م تجدم  البياانب 

مل ارزني يف عمل ألعة األفرقني  عد أ ضا عامال   هم يف ي   االت ا  والتن يق إذا أراجب اللجنني أن اب
 تقيم مرازاب قة ني ومةثةقني.

والةاقا أن الكائذني الةاســــعني من اجملاالب اعحصــــائيني اليت ت كيها أفرقني اللجنني مذهلني. ويف الةقت  - 72
ل يف إطار اللجنني ســــي ــــتذيد من ترتيباب أز ر تنظيما أل يني نذ ــــه  من الةا ــــح أن هيكل األفرقني اليت تعم

يقيق نةاتج أز ر ات ـــاقا وتن ـــيقا. ومن مـــ ن ذلك أن   ـــاعد أ ضـــا ألدرجني زبرية يف التةايفـــل ما اجملتما 
 الدويل عامني.

. وأل يني تب ـــــــــــــــي  ا يكل  (15)ولذلك   عر  املكتب إطارا مرجعيا ت ـــــــــــــــ يليا لتنظر فيه اللجنني - 73
ني الرقاألني يف اللجنني  والت ـــــــــــجيا علحت جلبجة التآجلر أل  األفرقني والرزائع  ف ن اعطار املرجع  وي ـــــــــــ  و يذ

عبارة عن مصــــــذةفني أل ــــــيكني وخذيذني تةفر تةجيهاب وا ــــــحني فيما  تعلق ألت ــــــميني األفرقني ومد ا وجداو ا 
ذحا ا ال ــــــبكيني  وفقا العمنيني  وتقار رها الدور ني إق اللجنني  والعنايفــــــر الرئي ــــــيني اليت  ب إجراجها يف يفــــــ

 لكبيعني زل فر ق ونتائجه املتةقعني ووال ته.
وســيقدم اعطار املرجع   إذا أقرته اللجنني  مباجئ تةجيهيني لألفرقني احلاليني واملقبلني من حيك جمال  - 74

اليزيع التق  األســــاســــ  والنةاتج واألن ــــكني والعضــــة ني. وســــيحدج الذرو  أل  خمتل  أنةاع األفرقني  عا قد 
  ـــــــــــــــذر عن مناق ـــــــــــــــني جاخليني وتذكري ذايت  و هد  اعطار إق م ـــــــــــــــاعدة األفرقني القائمني علحت مةاءمني 

 اختصايفا ا علحت حنة أفضل ما ت ميا ا.
ممت لتكةن مرنني ومكةاعني يف و ـــــا واعتماج  - 75 فعلحت ســـــبيل امل ال  وابلنظر إق أن أفرقني املدن يفـــــُ

(  ف ن اعطار املرجع   ؤزد أن هذف األفرقني  نب   أن E/CN.3/2018/20املعا ري اعحصـــائيني الدوليني )انظر 
ج . ويف حال اعتعام اال ـــــكالع أبن ـــــكني يف جمال تنميني القدراب أو تن ـــــيق ألرامج ترزع علحت العمل املنه

عمل زاملني أو أجاء أعمال متصـــــــــــــــلني ابلبياانب   ُقيع أن تلتمس أفرقني املدن م ـــــــــــــــةرة اللجنني فيما  تعلق 
يفــــــــــــــلني  ابالنتقال إق أليءني أز ر تنظيما  م ل فر ق عامل أو سنني  أو يد د ما إذا زان هناك فر ق آخر ذو

 ابجملال له تلك الةال ني.
وعلحت الر م من الت ـــــليم أبن  يا األفرقني  ا و يذني تن ـــــيقيني مت يفـــــلني   ُقيع يف اعطار املرجع   - 76

أن  رت هذا التن يق  ألةيفذه جمال ترزيع أساس   يف املقام األول من جانب األفرقني اليت تكةن عضة تها 
تت ـــــــــاوج فعليا ما األفرقني الرفيعني امل ـــــــــتةج( وأفرقني أيفـــــــــدقاء  علحت امل ـــــــــتةج اعجارت  وه  اللجان )اليت

الرئيس. وُت ــند مهمني التن ــيق أ ضــا  علحت ســبيل االســت ناء  إق أفرقني ا ماء امل ــيزني أل  الةزاالب  علحت 
 الر م من أهنا تقنيني  إق جانب ترزيعها التق  األساس  علحت املنهجيني.

ء ابليزيع علحت العمــــل املنهج   يف ح  ميكن لألفرقــــني العــــاملــــني و ُقيع أن تكتذ  أفرقــــني ا ما - 77
تعاجل فعليا ال ـــــــرازاب( وفر  العمل أن ت ـــــــمل أحياان  ابع ـــــــافني إق املنهجيني  األعمال املتصـــــــلني  )اليت

__________ 

 ني يف إطار هذا البند من جدول األعمال. رج يف املرفق ال اين  ذا التقر ر وهة مدرج زةثيقني معلةماب أساسي (15) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/20
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ابلبيـاانب وتنميـني القـدراب.  ري أنـه  نب    ألةجـه عـام  ترك زـل من األعمـال املتصـــــــــــــــلـني ابلبيـاانب وتنميني 
 مانني العامني.القدراب لأل

وفيما  تعلق ةدج أفرقني أيفــدقاء الرئيس )امل ــتةج اعجارت( وفر  العمل )امل ــتةج التق (   ُقيع  - 78
أن تكةن قصـــــــرية. و ُنظر إق أفرقني ا ماء علحت أهنا متةســـــــكني األجل  إذ  نب   رألكها ألتحقيق انتج حمدج  

 األجل.و عتم ما تبقحت من فءاب األفرقني  أفرقني طة لني 
  

 اإلجراءات امل لوب من اللجنة اختاذها - ساب:ا 

 يُ لب إىل اللجنة ما يلي: - 79
توجيه طلب إىل رائسة كل فريق عامل يف الركائز االقتصادية واالجتماعية والشاملة  )أ( 

ابل:مل على تكرار املمارسة اجليدة ال  حددها املكتب يف الركيزة االقتصادية والشروي يف است:راض 
ر و ويف إطا2023الركيزة الشاااااااااااااملاة يف عاام  و ولألفرقاة يف2021يف إطاار الركيزة االجتمااعياة يف عاام 

 ؛2025الركيزة البيئية يف عام 
أتييد اإلطار املرج:ي التشغيليو مبا يف ذلك طرائق التسمية واملبادئ التوجيهية ال:امة  )م( 

 املت:لقة ابألفرقة اجلديدة والقائمةو على أساس طبي:تها والنتائج املتوق:ة منها والوالية املسندة إليها؛

اإلطار  من أجل قياس األداء على أسااااااااستوجيه طلب إىل رائساااااااة كل فريق عامل  )ج( 
 املرج:ي وتشجي:ها على إدخام الت:ديالت املناسبة؛

ختصاايص إطار ينمين صااريل لكل فريق تنشاائه من اعن فصاااعدالو على النحو املبني  )ج( 
 يف اإلطار املرج:ي؛

توجيه طلب إىل رائسة كل فريق عامل بت:هد صألحة شبكية مستكملة حتتوي على  )هـ( 
على ما يلي: والية الألريق واالختصاااااصاااااتو وساااانة إنشااااائهو وم:لومات عن أمانتهو وأعضااااائه األقل 

 ورائسته واجتماعاتهو وتقاريره املقدمة إىل اللجنةو وجهات االتصام اخلاصة به؛

توجيه الشاااااااااااكر لألريق دلي وحلهو وذلك ألنه نألذ واليته األصااااااااااالية ال  عهدت  )و( 
نة هبا إليه يف دورهتا التاس:ة وال:شرين.اللج



 

 

E
/C

N
.3

/2
0

2
0

/2
7

 
 

1
9

/2
5

 
1

9
-2

2
1

4
4

 

 املرفق األوم
 2019عرض بياين لألفرقة ال:املة ال  تض لع مبهامها حتت رعاية اللجنة اإلحصائيةو تشرين األوم/أكتوبر   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اقتصادية
فر ق ا ماء املع  ةحصاءاب 

التجارة الدوليني والعةملني 
 االقتصاج ني*

فر ق ا ماء االست ارت 
فر ق ا ماء املع   املع  ابحل اابب القةميني

 البيءينيابعحصاءاب 
فر ق ا ماء املع  
 ةحصاءاب ا جرة

فر ق ا ماء املع  ةؤمر 
 اجلجهار املدن

الذر ق العامل امل يك أل  
األماانب املع  ةحصاءاب 

 التجارة الدوليني والعةملني االقتصاج ني

الذر ق العامل امل يك أل  
األماانب املع  ابحل اابب 

العامل امل يك الذر ق  القةميني
أل  األماانب املع  
 ةحصاءاب األسعار

الذر ق العامل امل يك أل  
األماانب املع  ةحصاءاب 

 الكاقني
الذر ق العامل امل يك أل  

األماانب املع  
 ابعحصاءاب البيءيني

الذر ق العامل امل يك أل  
األماانب املع  ابستقصاءاب 

 األسر املعي يني
الذر ق العامل امل يك أل  

األماانب املع  ابعحصاءاب 
 الصحيني

فرقني العمل امل يزني أل  الةزاالب 
 املعنيني ةحصاءاب التجارة الدوليني

فرقني العمل امل يزني أل  
الةزاالب املعنيني 

 ابعحصاءاب املاليني**

فر ق فةرألرغ املع  ةحصاءاب 
 ا دماب

املع  أل جالب فر ق في باجن 
 األعمال التجار ني

فر ق ج   املع  ةحصاءاب 
 القكاع  ري الر  

فر ق أواتوا املع  ابألرقام 
 القياسيني لألسعار

فر ق أوسلة املع  
 ةحصاءاب الكاقني

فر ق لندن املع  ابااسبني 
 البيءيني

فر ق وامنكن املع  
 ةحصاءاب اععاقني

تيت ذيلد املع  فر ق 
ابعحصاءاب املتعلقني 

 ابل يجةخني والبياانب املصنذني
 ح ب ال ن

فر ق ألراب املع  ةحصاءاب 
سنني ا ماء املعنيني ةحصاءاب  احلةزمني

 األعمال والتجارة
سنني ا ماء املعنيني ابااسبني 

اللجنني التةجيهيني لالسياتيجيني  االقتصاج ني -البيءيني 
العامليني لتح   اعحصاءاب 

 العراعيني والر ذيني

فر ق ا ماء امل يك أل  الةزاالب 
ألمن ال ذائ  املع  اب

 اعحصاءاب العراعيني والر ذينيو 

فر ق ا ماء امل يك أل  
الةزاالب املع  ابعحصاءاب 

 اسن انيني

فر ق ا ماء امل يك أل  
الةزاالب املع  ةؤمراب 

 التنميني امل تدامنيأهدا  
الذر ق الرفيا امل تةج لل رازني 

والتن يق وألناء القدراب يف 
جمال اعحصاءاب لريفد خكني 

 2030 التنميني امل تدامني لعام
ال بكني العامليني ملؤس اب 

 التدر ب اعحصائ 

فر ق ا ماء املع  ابألطر 
 الةطنيني لضمان اسةجة

اسهاب الراعيني ملباجرة تباجل 
البياانب والبياانب الةيفذيني 

 اعحصائيني

سنني تن يق األن كني 
 اعحصائيني

سنني زبار ا ماء 
اعحصائي  يف منظةمني 

 األمم املتحدة

ق أيفدقاء الرئيس املع  فر 
ابملباجئ األساسيني 
 لتحصاءاب الر يني

ال رازني املعنيني ألقياس 
تكنةلةجيا املعلةماب 

 واالتصاالب أل را  التنميني

 (.DEC.50/110من املقرر حله فةر االنتهاء من إعداج الدليل )انظر   *
 (.DEC.50/109أعما ا معلذني يف انتظار الاع ا يكل اسد د وترحيل ألرانمج العمل )انظر  **

 أفرقني خماء

 أفرقني عاملني

 فر  عمل

 أفرقني مدن

أفرقني خماء 
م يزني أل  

 الةزاالب

 سان

أفرقني أيفدقاء 
 الرئيس

 مرازاب

أفرقني رفيعني 
 امل تةج

 مبكاب

 تض لع مبهامها حتت رعاية اللجنة اإلحصائية حسب الركيزة ونوي الألريقاألفرقة ال  

فر ق ا ماء املع  ألتحد د 
مناطق تعداج األحياء الذقرية 

و ري الذقرية ةحصاءاب 
فر ق ا ماء االست ارت  الالجء  وامل رج ن جاخلياي 

املع  ةحصاءاب اسرميني 
 والعدالني اسنائيني

ا ماء املع  ةحصاءاب فر ق 
 الالجء  وامل رج ن جاخلياي 

فر ق أيفدقاء الرئيس املع  
 ابعحصاءاب االقتصاج ني

الذر ق العامل امل يك أل  
األماانب املع  ةحصاءاب 

 الد ةن

الذر ق العامل العامل  املع  
ابلبياانب الضجمني أل را  

 اعحصاءاب الر يني 
 ابلبياانب الذر ق العامل املع 
 املذتةحني

ت ر ن  21يف 
األول/أزتةألر 

2019 
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 املرفق الثاين
 رعاية اللجنة اإلحصائيةاإلطار املرج:ي التشغيلي املقرتح لألفرقة ال  تض لع مبهامها حتت   

 
 مجيع األفرقة  

 ُتةقا من  يا أنةاع األفرقني أن تعمل يف إطار رزيعة من رزائع التنميني امل ـــتدامني ال الث )االقتصـــاج ني واالجتماعيني  الرزيعة
 والبيءيني( أو تضكلا أبعمال ت مل الرزائع املة ةعيني ال الث.

 .أنةاع األفرقني أن ت تند يف أعما ا إق تصني  األن كني اعحصائيني الدوليني  إق أقصحت حد عكن ُتةقا من  يا  اجملال اعحصائ 
 ُتةقا من  يا أنةاع األفرقــني تعهــد يفـــــــــــــــذحــني مـــــــــــــــبكيــني م ـــــــــــــــتكملــني يتةت علحت األقــل علحت مــا  ل و الةال ــني  االتصال والتةعيني

جتماعاب  والتقار ر املقدمني إق اللجنني  واالختصـــــايفـــــاب  وســـــنني اعن ـــــاء  واألمانني  واألعضـــــاء والرائســـــني  واال
 وجهاب االتصال.

 أفرقة املدن
ترزع أفرقني املدن علحت املنهجيني يف جمال إحصـــــــــــائ  م ـــــــــــتجد  و نكةت ذلك أســـــــــــاســـــــــــاي علحت اعســـــــــــهام يف تعع ع  اليزيع التق  األساس 

 تنقيحاب وزتيباب وأجلني مصاحبني.املنهجياب  د  و ا معا ري إحصائيني )أو وثيقني معيار ني(  ةا يف ذلك أت 
 تيأس إحدج الدول األعضاء أفرقنَي املدن الرائسني

تت ل  أفرقني املدن من الدول األعضـــــــــــــــاء )إلعامياي(  ووزاالب األمم املتحدة  ووزاالب  ري اتألعني لألمم املتحدة   األعضاء واملراقبةن
 .ومؤس اب أزاجمييني  ومنظماب اجملتما املدين

 .تعمل أفرقني املدن علحت امل تةج التق  وتت ل  من خماء متجصص  يف اجملال اعحصائ  ذت الصلني م تةج العضة ني
تعمل أفرقني املدن علحت أســـاس طة ل األجل ولي ـــت  ا مدة حمدجة. وما ذلك   ُتةقا منها أن تتحةل إق هيكل  اعطار العم 

نكا  ترزيع املنهجيني  أت تنميني القدراب والتن ـــــيق أز ر تنظيماي إذا زانت تر ب يف اال ــــــكالع أبن ــــــكني خارج 
 والبياانب  ألعد الت زد من عدم وجةج فر ق آخر جاخل اجملال ميكنه أن  ضكلا ألتلك األن كني.

إحصـــــائ  ُتصـــــمايم والبب أفرقني املدن  د  معاسني امل ـــــائل املتعلقني ألة ـــــا املذاهيم واملنهجيني واألجواب يف جمال  الةال ني والنةاتج
م تجد. وت ذت نةا ها عمةماي أجواب أو طرائق أو تداألري أو أطراي مةحدة أو أت عمل آخر من األعمال املتصلني 

 ابملنهجيني. و ُتةخحت من نةا ها أن تكةن إسهاماب يف أعمال األفرقني األخرج.
تةاتر تقــــــدمي التقــــــار ر إق 

 اللجنني اعحصائيني
 رها إق اللجنـني مرة زل سس ســـــــــــــــنةاب علحت األقل  و نب   أن تقةم ألذلك  ُتةقا من أفرقني املدن أن تقـدم تقـار 

 .ابالمياك ما جهاب فاعلني أخرج تعمل يف اجملال اعحصائ  نذ ه
تكمعل أفرقني املدن العملياب القائمني من أجل و ـــــــا واعتماج معا ري إحصـــــــائيني جوليني عن طر ق التكي  ةع د من  األفرقني الذرعيني

 .املت رية  ومن ل  ُذضل أال  كةن  ا هيكل فرع  مت عب جداي  املرونني ما الظرو 
  ُتةقا من  يا أنةاع األفرقني أن  تما مرة يف ال نني علحت األقل )مجصياي أو ابلةسائل اعلكيونيني(. وترية االجتماعاب
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 أفرقة أصدقاء الرئيس  
التن ــيق  و نكةت ذلك علحت رأل  االتصــال أل  جهاب متعدجة يفــاحبني املصــلحني ترزع أفرقني أيفــدقاء الرئيس علحت  اليزيع التق  األساس 

من أجل تن يق األن كني اعحصائيني يف اجملال ذت الصلني. وقد تُعل أفرقني أيفدقاء الرئيس أحياان ابملنهجيني أ ضاي  
ب أو زتيباب ســيما يف املرحلني املبكرة من و ــا معيار إحصــائ  أو تعر   إحصــائ   ةا يف ذلك أت تنقيحا وال

 أو أجلني مصاحبني.
 تيأس إحدج الدول األعضاء أفرقنَي أيفدقاء الرئيس. الرائسني

تت ل  أفرقني أيفــــــدقاء الرئيس من جول أعضــــــاء )إلعامياي(. وميكن أن   ــــــمل املراقبةن وزاالب اتألعني لألمم املتحدة  األعضاء واملراقبةن
 ووزاالب  ري اتألعني  ا.

أفرقني أيفــــــــــــــدقاء الرئيس علحت امل ــــــــــــــتةج اعجارت )االســــــــــــــياتيج ( وتت ل  يف املقام األول من زبار ا ماء تعمل  م تةج العضة ني
 .اعحصائي 

تعمل أفرقني أيفـــدقاء الرئيس علحت أســـاس قصـــري األجل و ب أال تتعدج مد ا ثالث ســـنةاب زحد أقصـــحت. وإذا  اعطار العم 
يماي )ســــــةاء علحت امل ــــــتةج اعجارت يف مــــــكل سنني  أو علحت اقتضــــــحت احلال  ميكن أن تتحةل إق هيكل أز ر تنظ

 .يف مكل فر ق خماء( امل تةج التق 
والبب أفرقني أيفــدقاء الرئيس ذاب طبيعني اســياتيجيني  وعلحت وجه ا صــةص إذا يفــي ت ملعاسني م ــائل التن ــيق   الةال ني والنةاتج

رية  عاجة ما تكل  أفرقني أيفدقاء الرئيس ةهمني و ا ولكن أ ضاي عندما ترزع علحت املنهجيني. ويف هذف احلالني األخ
تصــةر  ارطني طر ق لتكة ر املنهجياب يف اجملال اعحصــائ  ذت الصــلني. ولهد نةا ها عمةماي الكر ق عجراء مع د 

منها من األعمال فيما  تعلق ابملنهجيني. أما ابلن بني ألفرقني أيفدقاء الرئيس اليت ترزع وال تها علحت التن يق  فُيتةقا 
 .إعداج اسياتيجياب وخرائ  طر ق حمدجة

تةاتر تقــــــدمي التقــــــار ر إق 
 اللجنني اعحصائيني

  ُتةقا من أفرقني أيفدقاء الرئيس أن تقدم تقار رها إق اللجنني مرة زل سنت  علحت األقل.

االســــياتيجياب اليت  تع  و ــــعها  ومن ل تتةق أفرقني أيفــــدقاء الرئيس ال ــــروع يف تكة ر املنهجياب أو يفــــيا ني  األفرقني الذرعيني
 . ُذضل أال  كةن  ا هيكل فرع  مت عب جداي 

 ُتةقا من  يا أنةاع األفرقني أن  تما مرة يف ال ــــــــنني علحت األقل )مــــــــجصــــــــياي أو ابلةســــــــائل اعلكيونيني(. و نب    وترية االجتماعاب
 ألفرقني أيفدقاء الرئيس أن  تما علحت حنة أز ر تةاتراي  نظرا لكبيعتها القصرية األجل. 

 فر  ال:مل
و نكةت ذلك أســاســاي علحت و ــا معيار إحصــائ  )أو وثيقني معيار ني(  ةا يف ذلك ترزع فر  العمل علحت املنهجيني   اليزيع التق  األساس 

أت تنقيحاب وزتيباب وأجلني مصـــــــــاحبني. وقد تقةم يف ألعة األحيان أ ضـــــــــاي أبعمال متصـــــــــلني ابلبياانب  و تجلحت 
قدراب  ذلك يف اال ــــــــــكالع أبن ــــــــــكني البحك والتكة ر التقنيني يف جمال البياانب. وقد تتةق فر  العمل تنميني ال

علحت الر م من زةهنا ال ت ــــــــجايا علحت ذلك  و نكةت ذلك علحت اال ــــــــكالع أبن ــــــــكني لتنميني القدراب  ت ــــــــمل 
 التدر ب  وتنميني املهاراب  وامل اعدة التقنيني.

  يأس فر  العمل وزالني )اتألعني لألمم املتحدة أو  ري اتألعني  ا( الرائسني
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 وزاالب اتألعني لألمم املتحدة ووزاالب  ري اتألعني  ا.تت ل  فر  العمل من  األعضاء واملراقبةن  
 .تعمل فر  العمل علحت امل تةج التق  وتت ل  من خماء متجصص  يف اجملال اعحصائ  ذت الصلني م تةج العضة ني

األجل و ب أال تتجاوجل مد ا ثالث ســـــنةاب زحد أقصـــــحت. وإذا اقتضـــــحت  تعمل فر  العمل علحت أســـــاس قصـــــري اعطار العم 
 .احلال  ميكن أن تتحةل إق هيكل من امل تةج التق  أطةل مدة  د  مةايفلني أعما ا

تكةن والبب فر  العمل مبينني ألتذصـــــــــيل وحمدجة النكا  وترزع علحت املنهجيني. وُت ـــــــــند إليها عمةماي مهمني تكة ر  الةال ني والنةاتج
أو تعار   أو قةاعد حمدجة. وقد تتكلب جانب مع  من معيار إحصــائ . وعاجة ما تتجذ نةا ها مــكل معا ري 

وال تها يف ألعة األحيان اال ـــــــــكالع أبعمال تقنيني  ـــــــــمن نكا  حمدوج متصـــــــــل ابلبياانب وتقدمي واثئق معينني 
متعلقــني ابلبيــاانب. ويف حــاالب قليلــني  قــد  ُكلــب من فر  العمــل تقــدمي م ــــــــــــــــاعــدة أو تــدر ــب مع  يف اجملــال 

 اعحصائ  ذت الصلني.
تقــــــدمي التقــــــار ر إق تةاتر 

 اللجنني اعحصائيني
  ُتةقا من فر  العمل أن تقدم تقار رها إق اللجنني مرة زل سنت  علحت األقل.

تنجع فر  العمل أوجه تكة ر حمدجة يف جمال املنهجياب  أو أن ـــــــــــــــكني لتنميني القدراب أو ألياانب. وقد  كةن  ا  األفرقني الذرعيني
 مهمتها.هيكل فرع  تبعاي لنكا  

 ُتةقا من  يا أنةاع األفرقني أن  تما مرة يف ال نني علحت األقل )مجصياي أو ابلةسائل اعلكيونيني(. و نب   لذر   وترية االجتماعاب
 العمل أن  تما علحت حنة أز ر تةاتراي  نظرا لكبيعتها القصرية األجل. 

 األفرقة ال:املة  مبا يف ذلك الشراكات(
ترزع األفرقني العاملني علحت املنهجيني  و نكةت ذلك أســـــاســـــاي علحت و ـــــا معيار إحصـــــائ  )أو وثيقني معيار ني(  ةا يف  التق  األساس اليزيع 

ذلك أت تنقيحاب وزتيباب وأجلني مصــــــــاحبني. وقد تقةم األفرقني العاملني يف ألعة األحيان أ ضــــــــاي أبعمال متصــــــــلني 
حك والتكة ر التقنيني يف جمال البياانب. وقد تتةق األفرقني ابلبياانب  و تجلحت ذلك يف اال ــــــــــــكالع أبن ــــــــــــكني الب

العاملني تنميني القدراب  علحت الر م من زةهنا ال ت جايا علحت ذلك  و نكةت ذلك علحت اال كالع أبن كني لتنميني 
 القدراب  ت مل التدر ب  وتنميني املهاراب  وامل اعدة التقنيني.

 .وزالني )اتألعني لألمم املتحدة أو  ري اتألعني  ا(  يأس األفرقني العاملني جولني عضة أو الرائسني
 ميكن أن تت ل  األفرقني العاملني من الدول األعضاء ووزاالب األمم املتحدة ووزاالب  ري اتألعني لألمم املتحدة. األعضاء واملراقبةن

 .اجملال اعحصائ  ذت الصلنيتعمل األفرقني العاملني علحت امل تةج التق  وتت ل  من خماء متجصص  يف  م تةج العضة ني
 تعمل األفرقني العاملني علحت أساس طة ل األجل. وإذا اقتضحت احلال  ميكنها أن تكلب حلها من أجل وق  أعما ا. اعطار العم 

من لةالبب األفرقني العاملني نكا  واســــــا متعلق ابملنهجيني. وُت ــــــند إليها عمةماي مهمني و ــــــا  يا جةانب معيار  الةال ني والنةاتج
املعا ري اعحصـــــــــائيني. وعاجة ما تتجذ نةا ها مـــــــــكل معا ري أو نظم معا ري أو تصـــــــــنيذاب أو قةاعد. وقد تتكلب 
وال تها يف ألعة األحيان اال ــــــــــــكالع أبعمال تقنيني أل ــــــــــــ ن اسةانب الكاملني لنكا  ألياانب مع  وتنذيذ ألرامج 

ملني اال ـــــــــــــــكالع ألتنميني القدراب أو التدر ب يف عجارة البياانب. ويف حاالب قليلني  قد  ُكلب من األفرقني العا
 اجملال اعحصائ  ذت الصلني.
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تةاتر تقــــــدمي التقــــــار ر إق   
 اللجنني اعحصائيني

  ُتةقا من األفرقني العاملني أن تقدم تقار رها إق اللجنني مرة زل ثالث سنةاب علحت األقل.

تنجع األفرقني العاملني أوجه تكة ر منهجيني زاملني  أو ألرامج لتنميني القدراب  أو ألرامج ألياانب. وابلنظر إق ات ــــــــاع  األفرقني الذرعيني
 نكا  مهمتها  ز رياي ما  كةن لد ها هيكل فرع . 

 يونيني(. ُتةقا من  يا أنةاع األفرقني أن  تما مرة يف ال نني علحت األقل )مجصياي أو ابلةسائل اعلك وترية االجتماعاب
 أفرقة اخلرباء

ترزع أفرقني ا ماء علحت املنهجيني  و نكةت ذلك أساساي علحت و ا معيار إحصائ  )أو وثيقني معيار ني(  ةا يف ذلك  اليزيع التق  األساس 
 أت تنقيحاب وزتيباب وأجلني مصاحبني.

 تيأس إحدج الدول األعضاء أفرقنَي ا ماء. الرائسني
تت ل  أفرقني ا ماء من جول أعضــــــــاء )إلعامياي(. وميكن أن   ــــــــمل املراقبةن وزاالب اتألعني لألمم املتحدة ووزاالب  واملراقبةناألعضاء 

  ري اتألعني  ا.
 .تعمل أفرقني ا ماء علحت امل تةج التق  وتت ل  من خماء متجصص  يف اجملال اعحصائ  ذت الصلني م تةج العضة ني

تعمل أفرقني العمل علحت أســـاس متةســـ  األجل و ب أال تتجاوجل مد ا سس ســـنةاب زحد أقصـــحت. وإذا اقتضــحت  اعطار العم 
 .احلال  ميكن أن تتحةل إق هيكل من امل تةج التق  أطةل مدة  د  مةايفلني أعما ا

املذاهيم وتنقيح املنهجيني واألطر واملعا ري ُتصــــــــــــــمايم والبب أفرقني ا ماء  د  معاسني امل ــــــــــــــائل املتعلقني ألة ــــــــــــــا  الةال ني والنةاتج
واألجواب يف اجملال اعحصـــــــــائ  ذت الصـــــــــلني. وعاجة ما تتجذ نةا ها مـــــــــكل أجلني وزتيباب وتةيفـــــــــياب ومباجئ 

 تةجيهيني  وز رياي ما ت تجدم هذف األفرقني النةاتج املنهجيني اليت تنتجها أفرقني أخرج.
تةاتر تقــــــدمي التقــــــار ر إق 

 اللجنني اعحصائيني
  ُتةقا من أفرقني ا ماء أن تقدم تقار رها إق اللجنني مرة زل ثالث سنةاب علحت األقل.

تنجع أفرقني ا ماء أوجه تكة ر أو منتجاب منهجيني زاملني. وابلنظر إق حجم هذف املهمني  ز رياي ما  كةن لد ها  األفرقني الذرعيني
 .هيكل فرع 

 رقني أن  تما مرة يف ال نني علحت األقل )مجصياي أو ابلةسائل اعلكيونيني(. ُتةقا من  يا أنةاع األف وترية االجتماعاب
 اللجان  مبا يف ذلك األفرقة الرفي:ة املستوى(

ترزع اللجان علحت التن ـــــيق والر  ني االســـــياتيجيني  و نكةت ذلك علحت رأل  االتصـــــال أل  جهاب متعدجة يفـــــاحبني  اليزيع التق  األساس 
 تن يق األن كني اعحصائيني يف اجملال ذت الصلني.املصلحني من أجل 

 . يأس اللجان جولني عضة أو وزالني )اتألعني لألمم املتحدة أو  ري اتألعني  ا( الرائسني
 تت ل  اللجان من الدول األعضاء ووزاالب األمم املتحدة ووزاالب  ري اتألعني لألمم املتحدة. األعضاء واملراقبةن

 .اللجان علحت امل تةج اعجارت وز رياي ما تت ل  من زبار ا ماء اعحصائي تعمل  م تةج العضة ني
 .تعمل اللجان علحت أساس طة ل األجل. وإذا اقتضحت احلال  ميكنها أن تكلب حلها من أجل وق  أعما ا اعطار العم 
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واعرمــــــــــــاج  ويد د األولةبب  والتةجيه يف اجملال تصــــــــــــاغ والبب اللجان  د  تقدمي ر  ني عامني  والتن ــــــــــــيق   الةال ني والنةاتج  
اعحصـــائ  ذت الصـــلني. وتتجذ نةا ها املتةقعني عاجة مـــكل اســـياتيجياب وخرائ  طر ق حمدجة ت ـــعحت إق يقيق 

 االت ا  والتكامل يف ألرامج العمل. وميكن أن ت مل أجوار اللجان ريفد التقدم وإ اج املةارج.
تةاتر تقــــــدمي التقــــــار ر إق 

 اللجنني اعحصائيني
  ُتةقا من اللجان أن تقدم تقار رها إق اللجنني مرة زل سنت  علحت األقل.

ت ـــر  اللجان علحت ألرامج العمل ألكاملها وتن ـــقها. وابلنظر إق ات ـــاع نكا  هذف املهمني  ز رياي ما  كةن لد ها  األفرقني الذرعيني
 .هيكل فرع 

أنةاع األفرقني أن  تما مرة يف ال ــــــــنني علحت األقل )مــــــــجصــــــــياي أو ابلةســــــــائل اعلكيونيني(. و نب    ُتةقا من  يا  وترية االجتماعاب
 .للجان أن  تما علحت حنة أز ر تةاتراي  ابلنظر إق طبيعتها االسياتيجيني

 أفرقة اخلرباء املشرتكة بني الوكاالت
ب علحت عنصر نو املنهجيني والتن يق. ومن ل فه  ترزع يف املقام األول علحت ترزع أفرقني ا ماء امل يزني أل  الةزاال اليزيع التق  األساس 

املنهجيني  و نكةت ذلك أســـــــــــاســـــــــــاي علحت و ـــــــــــا معيار إحصـــــــــــائ  )أو وثيقني معيار ني(  ةا يف ذلك أت تنقيحاب 
وزتيباب وأجلني مصــــــــاحبني  وترأل  االتصــــــــال أل  جهاب متعدجة يفــــــــاحبني املصــــــــلحني من أجل تن ــــــــيق األن ــــــــكني 

 ني يف اجملال ذت الصلني.اعحصائي
 . يأس أفرقني ا ماء امل يزني أل  الةزاالب جولني عضة أو إحدج وزاالب األمم املتحدة الرائسني

تت ل  أفرقني ا ماء امل ـــــــــــــيزني أل  الةزاالب من جول أعضـــــــــــــاء ووزاالب األمم املتحدة. وميكن أن تنضـــــــــــــم إليها  األعضاء واملراقبةن
 لألمم املتحدة ألصذني مراقب.وزاالب  ري اتألعني 

تعمل أفرقني ا ماء امل يزني أل  الةزاالب علحت امل تةج التق  وتت ل  من خماء متجصص  يف اجملال اعحصائ   م تةج العضة ني
 .ذت الصلني

أن تكلب حلها تعمل أفرقني ا ماء امل ـــيزني أل  الةزاالب علحت أســـاس طة ل األجل. وإذا اقتضـــحت احلال  ميكنها  اعطار العم 
 من أجل وق  أعما ا.

ُتصـــمايم والبب أفرقني ا ماء امل ـــيزني أل  الةزاالب  د  معاسني امل ـــائل املتعلقني ألة ـــا املذاهيم وتنقيح املنهجيني  الةال ني والنةاتج
عدجة واألطر واملعا ري واألجواب يف جمال إحصـــــائ  واســـــا النكا   وتن ـــــيق التكةراب اعحصـــــائيني أل  اسهاب املت

يفــــــــاحبني املصــــــــلحني. وعاجة ما تتجذ نةا ها مــــــــكل واثئق وتةيفــــــــياب ومباجئ تةجيهيني رفيعني امل ــــــــتةج أل ــــــــ ن 
 املنهجياب  وز رياي ما ت تجدم هذف األفرقني النةاتج املنهجيني اليت تنتجها أفرقني أخرج.

تةاتر تقــــــدمي التقــــــار ر إق 
 اللجنني اعحصائيني

 الةزاالب أن تقدم تقار رها إق اللجنني مرة زل ثالث سنةاب علحت األقل. ُتةقا من أفرقني ا ماء امل يزني أل  

تنجع أفرقني ا ماء امل يزني أل  الةزاالب أوجه تكة ر منهجيني زاملني وتن ق ألرامج عمل زاملني. وابلنظر إق حجم  األفرقني الذرعيني
 هذف املهمني ومداها  ز رياي ما  كةن لد ها هيكل فرع .

  ُتةقا من  يا أنةاع األفرقني أن  تما مرة يف ال نني علحت األقل )مجصياي أو ابلةسائل اعلكيونيني(. االجتماعابوترية 
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 الشبكات  
ترزع ال ـــبكاب علحت تنميني القدراب  و نكةت ذلك علحت اال ـــكالع أبن ـــكني لتنميني القدراب  ت ـــمل التدر ب   اليزيع التق  األساس 

املهاراب  وامل اعدة التقنينيط وترزع علحت البياانب  و نكةت ذلك علحت اال كالع أبن كني البحك والتكة ر وتنميني 
 التقنيني يف جمال البياانب.

مؤس اب  ميكن أن  رأس ال بكاب جول أعضاء أو وزاالب األمم املتحدة أو وزاالب  ري اتألعني لألمم املتحدة أو الرائسني
 .أزاجمييني

تت ل  ال ـــبكاب من الدول األعضـــاء  ووزاالب األمم املتحدة  ووزاالب  ري اتألعني لألمم املتحدة  ومؤســـ ـــاب  ةناألعضاء واملراقب
 أزاجمييني  ومنظماب اجملتما املدين.

 تعمل ال بكاب علحت امل تةج التق  وتت ل  من خماء متجصص  يف اجملال اعحصائ  ذت الصلني. م تةج العضة ني
بكاب علحت أســـاس طة ل األجل ولي ـــت  ا مدة حمدجة. وما ذلك   تةقا منها أن تتحةل إق هيكل تعمل ال ـــ اعطار العم 

 .أز ر تنظيماي إذا زانت تر ب يف اال كالع أبن كني خارج نكا  ترزيعها التق  األساس   م ل املنهجيني
المامج املتعلقني ابلبياانب. وتكةن أن ــــــــكتها مكملني ترزع والبب ال ــــــــبكاب علحت تنذيذ ألرامج تنميني القدراب أو  الةال ني والنةاتج

ا مدج تلك العملياب. وتتجذ نةا ها عاجة مـــــــــــــكل أن ـــــــــــــكني لتنميني  لعملياب التعلم والبياانب القائمني  وتةســـــــــــــعع
 .القدراب أو واثئق متعلقني ابلبياانب

تةاتر تقــــــدمي التقــــــار ر إق 
 اللجنني اعحصائيني

تقار رها إق اللجنني مرة زل سس ســـــــــــــــنةاب علحت األقل  و نب   أن تقةم ألذلك  ُتةقا من ال ـــــــــــــــبكاب أن تقدم 
 .ابالمياك ما جهاب فاعلني أخرج تعمل يف اجملال اعحصائ  نذ ه

 .تتكي  ال بكاب ألكر قني أسرع ما الظرو  املت رية  ومن ل  ُذضل أال  كةن  ا هيكل فرع  مت عب جداي  األفرقني الذرعيني
  ُتةقا من  يا أنةاع األفرقني أن  تما مرة يف ال نني علحت األقل )مجصياي أو ابلةسائل اعلكيونيني(. وترية االجتماعاب

 
 


