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 )ب( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

 بنود للمناقشة واختاذ القرار: تنسيق الربامج اإلحصائية
  

منظومة األمم املتحدة عن التنساااااااااايق دا   النظا   تقرير جلنة كبار إحصااااااااااائيي  
 اإلحصائي لألمم املتحدة

 
 مذكرة من األمني العا   

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

اترخييني عن التن يق  العام أبن حييل تقر ر جلنني كبار إحصـايي  منوممني األمم املتحدة  و تمـمن التقر ر ذب ة
جاخل النوام اإلحصـــــــــاي  لةمم املتحدة وممجاا للعمل ال ت تمـــــــــأل  ألش اللانني من   ن  ذ ـــــــــ  ا اللانني 

  وال ســيما فيما  تعلق ميتما التن ــيق والدعمة  و عرت التقر ر مق حاب أل ــ ن 2014اإلحصــاييني ع عام 
وترج ع الفرع ال ـــــــــــــــاجس من التقر ر اإلجرا.اب  كيفيني حت ـــــــــــــــ  فعاليني اللانني وكفا. ا ع تل  اجملاالب 

 املألمب من اللانني اإلحصاييني اختاذها  
 

  

 

 * E/CN.3/2020/1  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
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 معلومات أساسية - أوال 
كبار إحصــايي  منوممني األمم املتحدة رميا ع مقررها  - 1   45/112 ذ ــ ب اللانني اإلحصــاييني جلنني ر

ال ت كلفت فيش   ما فر ق كبار إحصايي  األمم املتحدة متاألعني تمصياب  صدقا. الرييس من  جل حت   
 ( E/CN.3/2014/13التن يق وتقدمي تقر ر عن ذل  إىل اللانني اإلحصاييني )اذور 

ملتحدة  ال  ن ج ألما على عقد اجتماعاب غري رميني مرت  وكان كبار إحصــــــــــايي  منوممني األمم ا - 2
  قد اجتمعما رميا  ول مرة ع اهليئني اجلد دة ذاب الأاأل  األكثر رميني 2007ع ال ـــنني من    لمل/ســـبتم  

  وذل  ابلتاامن م  اذعقاج الدورة الراألعني والع ـــــــر ن للانني تن ـــــــيق األذ ـــــــأني 2014  لمل/ســـــــبتم   10ع 
  روما  اإلحصاييني ع

وقدمت جلنني كبار إحصـــــــــــــايي  منوممني األمم املتحدة تقر را إىل اللانني اإلحصـــــــــــــاييني للمرة األوىل  - 3
(  وع ذل  التقر ر   أللغت جلنني كبار اإلحصــــــايي  اللانني اإلحصــــــاييني E/CN.3/2017/29) 2017عام  ع

وذماجتيتا الريي ــــــيني من  إذ ــــــاييتا  وعلى وجش انصــــــمإل  قدمت جلنني كبار اإلحصــــــايي  أل ــــــ ن  ذ ــــــأتيتا 
  ووضــــــــــ  2030معلمماب عن عمليتا ع جمال البياانب واملؤشــــــــــراب املتعلقني ةأني التنميني امل ــــــــــتدامني لعام 

لةذ أني  اإلطار العام لممان اجلمجة اإلحصاييني ع وكاالب األمم املتحدة وعمليتا ع جمال املباجئ املنومني
 اإلحصاييني الدوليني   ُطل  علييتا جملس الرؤسا. التنفي    ع منوممني األمم املتحدة املعين ابلتن يق  

وه ه المثيقني ه  التقر ر الثاين ال ت تقدمش جلنني كبار اإلحصــــــايي  إىل اللانني اإلحصــــــاييني  وهم  - 4
م املتحدة م  ال كيا على آخر  تمـــــــــــــــمن وصـــــــــــــــفا ألعمال اللانني ع جمال التن ـــــــــــــــيق جاخل منوممني األم

املباجراب والتح ـــــــــيناب  وخُيتتم التقر ر ألتقدمي مق حاب أل ـــــــــ ن الويفيني الا  ون  ا مماصـــــــــلني حت ـــــــــ  
 التن يق و دعم اللانني اإلحصاييني إىل تقدمي التمجيش ع ه ا اجملال 

 
 العضوية وأساليب العم  - اثنيا 

إلحصــــــــــاييني لول من صــــــــــناج ق األمم املتحدة وألراجميتا  تمــــــــــم جلنني كبار اإلحصــــــــــايي  الدواير ا - 5
والمكاالب املتخصــــــصــــــني التاألعني لةمم املتحدة واألماذني العامني لةمم املتحدة  ما ع ذل  اللاان اإلقليميني  
الا ت ـــــــــمل المال ب امل ـــــــــندة إلييتا تمفري إحصـــــــــا.اب رميني جوليني ع ســـــــــيا  املباجئ املنومني لةذ ــــــــأني 

 املرفق األول هل ا التقر ر قايمني كاملني ابألعما. احلالي  ع اللانني   وترج ع اإلحصاييني الدوليني
  و ون 2016واعتمدب جلنني كبار اإلحصــــايي  اختصــــاصــــا ا رميا ع جور ا انام ــــني  ع عام  - 6

 االطالع على تل  االختصاصاب ع املرفق الثاين هل ا التقر ر  
ت   تعمل جلنني كبار اإلحصـــــــايي  ألن ـــــــان أل  الدوراب عن طر ق وعالوة على عقد جورت  ســـــــنم  - 7

 فرقني العمل ملتاألعني املقرراب املتخ ة خالل جورا ا  وتعّد  فرقني العمل واثيق عن التقدم احملرز وذتايج  عماهلا 
تماعيني وتقدم تقار ر إىل جلنني كبار اإلحصايي   وتعمل شعبني اإلحصا.اب ع إجارة ال ؤون االقتصاج ني واالج

التاألعني لةماذني العامني  ألصــفتيتا  ماذني جلنني كبار اإلحصــايي   أل ــول وثيق م  الرييس  وتتمىل تي ــري االتصــال 
فيمــا أل   عمــــــــــــــــا. اللانــني  وتعــّد تقــار ر عن الــدوراب العــاج ــني  وتتــا  املعلممــاب املتعلقــني ألعمــل جلنــني كبــار 

   (1)املمق  ال بو  ل عبني اإلحصا.اباإلحصايي  على صفحتيتا ال بويني العامني  امل تمافني على 
__________ 

  /https://unstats.un.org/unsd/unsystemمتاحني على  (1) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/13
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/13
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/29
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/29
https://unstats.un.org/unsd/unsystem/
https://unstats.un.org/unsd/unsystem/
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  إضافني (2)وت يتم جلنني كبار اإلحصايي  ع عمل اللانني اإلحصاييني عن طر ق البياانب امل  كني - 8
 إىل التقار ر الا تقدميتا إلييتا 

وتعمل جلنني كبار اإلحصــــايي  ابلتعاون المثيق م  جلنني تن ــــيق األذ ــــأني اإلحصــــاييني  الا تمــــم  - 9
عمـم تيتا يي   عمـا. جلنني كبار اإلحصـايي  والا  إضـافني إىل ذل   تدعم إىل عقد اجتماعاب تمم  ع

املنوماب الدوليني واإلقليميني وفم  المطنيني الا ال ت ول جا.ا من منوممني األمم املتحدة  من  جل معاجلني 
 ( E/CN.3/2020/6ذور املماضي  وامل ايل األعم ع ما  تعلق ابلنوام اإلحصاي  العامل  أبكملش )ا

وتقمم اللانني  وفقا الختصــــــــاصــــــــا ا  ابذتخاب رييس   ــــــــغل منصــــــــبش ملدة ســــــــنت  و مز إعاجة  - 10
اذتخاألش لف ة اثذيني مد ا ســــــنتان  و ون  ن  ومن الرييس ذفس ال ــــــخل املنتخأ ل ــــــغل منصــــــأ  حد 

رك  للانني تن يق األذ أني اإلحصاييني  ممثال  عما. األمم املتحدة ع تل  اللانني  لممان الريي   امل ا
التن ـــــــــيق المثيق لةذ ـــــــــأني الا تمـــــــــأل   ا اللانتان  والريي ـــــــــني احلاليني للانني كبار إحصـــــــــايي  منوممني 

اذتخبــت ع جورة  املتحــدة ه   اليال م   من موتــأ األمم املتحــدة املعين ابملخــدراب واجلر ــني  الا األمم
و عيد اذتخا ا ع الدورة الا عقدب ع كمألنيتاغن  2017اللانني الا عقدب ع م ـــق  ع   لمل/ســـبتم  

   2019  لمل/سبتم   ع
و نمم النوام اإلحصـــاي  لةمم املتحدة  ال ت  ون وصـــفش أل ـــول عام أبذش اجملممعني الا تمـــم  - 11

األمم املتحدة  منما كبريا  مما  عوس تاا د تعقيد ظماهر التنميني يي  المحداب اإلحصـــــــــــاييني جاخل منوممني 
الا  تم  ا األمم املتحدة و دل على  ن املعلمماب اإلحصاييني املمثمقني وعاليني اجلمجة شرن  ساس  ال غىن 

ومني عنش للتنميني العامليني  و عوس التعقيد املؤس   للنوام اإلحصاي  لةمم املتحدة التعقيد املؤس   للمن
ذف ـــيتا  و ون التمييا عممما أل  طبقاب فتلفني ع إطار ه ا النوام  فيتناا ما   ـــمى ألمحداب األماذني  
الا ت ــــمل شــــعبني اإلحصــــا.اب  واللاان اإلقليميني انمس  وفرع إحصــــا.اب ومعلمماب التنميني ع مؤ ر 

أ األمم املتحدة املعين ابملخدراب األمم املتحدة للتاارة والتنميني  وفرع األحباث وحتليل االجتاهاب ع موت
واجلر ني  وشـــــعبني الرصـــــد والبحمث ع ألرانمج األمم املتحدة للم ـــــتمطناب الب ـــــر ني )مميل األمم املتحدة(  

 وه  ييعيتا كياانب تعمل ع إطار ذفس اإلجرا.اب اإلجار ني واإلجرا.اب املتعلقني ابمليااذيني وال جمني  
ج ق وال امج )على ســــبيل املثال  ألرانمج األمم املتحدة اإلمناي   والمحداب اإلحصــــاييني ع الصــــنا - 12

ومنومني األمم املتحدة للأفملني  وصندو  األمم املتحدة لل وان( هلا  م ليتا اناإل  ا  وابلتايل إجرا.ا ا 
 اإلجار ني وال جميني اناصني  

منومني العمل الدوليني  و خريا  ُتولَّف المحداب اإلحصــــــــــــاييني ع المكاالب املتخصــــــــــــصــــــــــــني )مثل  - 13
ومنومني األمم املتحدة لل أليني والعلم والثقافني  ومنومني األغ  ني والاراعني لةمم املتحدة  ومنومني الصــــــــــــــحني 
العامليني( ألعمليتا من قبل جمالس إجارة كل وكالني من تل  المكاالب  و ت لف  عمــا. المكاالب املتخصــصــني  

عممما  ولون ع ألعض احلاالب  مثل منومني العمل الدوليني  ال  ن  قررون ميااذيا ا وألراجميتا  من الدول 
 ت مل العمم ني منوماب  رابب العمل والعمال   ما  

وع جمال إجارة املعلمماب اإلحصــــــاييني   ّون ه ا النيتج الالمركات فتلف المحداب اإلحصــــــاييني  - 14
من المصمل إىل جرجني عاليني من التخصل التقين  مما  تيح هلا خدمني الفئاب امل تيتدفني وامل تخدم  على 

__________ 

البياانب واملؤشـــراب املتعلقني ةأني ”حىت اآلن  قدمت جلنني كبار اإلحصـــايي  ألياانب م ـــ كني أل ـــ ن ألندت جدول األعمال  (2) 
 ( 2019) “األطر المطنيني لممان اجلمجة”( و 2019و  2018) “2030ميني امل تدامني لعام التن

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/6
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/6
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 جل ضـــــمان ات ـــــا  حنم جيد  ومن انحيني  خرى  تمّلد ه ه الالمركا ني حاجني إىل آليني تن ـــــيق فعالني  من 
املخرجاب من البياانب واالســـــتخدام الفعال للممارج ال ـــــحيحني  و تمـــــمن املرفق الثال  ممجاا للخأماب 
التارخييني الا  جب إىل إذ ــــــا. هيئا التن ــــــيق احلاليت    ت جلنني تن ــــــيق األذ ــــــأني اإلحصــــــاييني وجلنني كبار 

 إحصايي  منوممني األمم املتحدة  
  

التنساااااااااايق دا اا  منظومااة األمم املتحاادة: األعماااق الر قااا   ااا ال ريق الر ي   - اثلثا 
املساااتول للشاااراكة والتنسااايق وبنا  القدرات ص ءاق اإلحصاااا ات لر اااد   ة 

  2017 منذ عا  2030التنمية املستدامة لعا  
اب لرصــد خأني  ذ ــا الفر ق الرفي  امل ــتمى لل ــراكني والتن ــيق وألنا. القدراب ع جمال اإلحصــا. - 15

  ال ت اعُتمد ع جور ا ال ــــــاجســــــني 46/101عمال مقرر اللانني اإلحصــــــاييني  2030التنميني امل ــــــتدامني لعام 
وتعا ا ألنا.  2015  لت ـــــــــــــــاي  امللويني المطنيني لنوام رصـــــــــــــــد  هدا  ما ألعد عام 2015واألرألع  ع عام 

فر ق الرفي  امل ــتمى من املواتأ القدراب وال ــراكاب والتن ــيق من  جل رصــد تل  األهدا   و ت لف ال
 اإلحصاييني المطنيني  م  املنوماب اإلقليميني والدوليني ألصفني مراقب   و عمل حتت رعا ني اللانني اإلحصاييني 

  ألتمصيني موتأ خدماب الرقاألني الداخليني 48/117و حاطت اللانني اإلحصاييني علما  ع مقررها  - 16
  أبن 2016 ب ال انمج الفرع  لإلحصـــــا.اب  جر ت ع عامالا قدميتا ع عمليني مراجعني جاخليني حل ـــــااب

تقمم إجارة ال ــؤون االقتصــاج ني واالجتماعيني  ابلت ــاور م  اللانني اإلحصــاييني  ابســتو ــا  إمواذيني تعي  
م ــؤول كبري لمظيفني كبري إحصــايي  األمم املتحدة  ليتمىل تن ــيق امل ــايل اإلحصــاييني على صــعيد كياانب 

اإلحصـــــاييني على  ن  ماصـــــل الفر ق الرفي  امل ـــــتمى لل ـــــراكني والتن ـــــيق  قد وافقت اللاننياألمم املتحدة  و 
  مناق ني ه ا املمضمع  2030وألنا. القدراب ع جمال اإلحصا.اب لرصد خأني التنميني امل تدامني لعام 

ا   قدم الفر ق الرفي  امل ـــــــــــــــتمى تقار ر أل ـــــــــــــــ ن ه 48/117وتبعا للمال ني الا ذل علييتا املقرر  - 17
  ع جورتييتا التاســـــعني واألرألع  وانم ـــــ   من 2019و  2018املمضـــــمع إىل اللانني اإلحصـــــاييني ع عام  

  تمســـــ  (3)( وك ل  واثيق معلمماب  ســـــاســـــيني.4/2019/3E/CNو  .4/2018/3E/CN) خالل واثيق رميني
 فييتا ع تقييم اآللياب القايمني  وقدم سياقا اترخييا  وحدج التحد ب الراهنني واق   حلمال ممونني  

حصـــاييني ع جور ا انم ـــ   حّدج وع إحدى واثيق املعلمماب األســـاســـيني املقدمني إىل اللانني اإل - 18
الفر ق الرفي  امل ـــــــــــــــتمى هــدف  ريي ـــــــــــــــي  من  جــل ز جة كفـــا.ة النوـــام اإلحصـــــــــــــــــاي  لةمم املتحـــدة  

؛ “التن ـــــــــــــــيق مـــــا  ؤجت إىل ذوـــــام إحصـــــــــــــــــــاي   كثر فعـــــاليـــــني و كثر كفـــــا.ة لةمم املتحـــــدة ز جة” ) (
  “حدة ما  ؤجت إىل حت   الدعمةضمان ز جة إألراز اإلحصا.اب الرميني ع األمم املت” )ب( و
وع ذفس وثيقني املعلمماب األســــــاســــــيني  خلل الفر ق الرفي  امل ــــــتمى إىل  ن اللانني اإلحصــــــاييني  - 19

لي ـــــــت ع وضـــــــ   ونيتا من تغيري هياكل األمم املتحدة  غري  ن اللانني اإلحصـــــــاييني ه  اهليئني الا تدعم 
ش ومن واجبيتا وميتاميتا التفوري ع احلالني الراهنني  وإذا كاذت النوام اإلحصـــــــــاي  لةمم املتحدة وتقمم  جارت

__________ 

-https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/BG-Item3a-HLG-Chief-Statisticianمتاحني على  (3) 

E.pdf ؛ وhttps://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-HLG-more-efficient-UN-

stat-system-E.pdf  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/4
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/4
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/4
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/4
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/BG-Item3a-HLG-Chief-Statistician-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/BG-Item3a-HLG-Chief-Statistician-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/BG-Item3a-HLG-Chief-Statistician-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/BG-Item3a-HLG-Chief-Statistician-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-HLG-more-efficient-UN-stat-system-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-HLG-more-efficient-UN-stat-system-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-HLG-more-efficient-UN-stat-system-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-HLG-more-efficient-UN-stat-system-E.pdf
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هناا فرإل  و احتياجاب ذاب  مهيني حامني لإلحصـــا.اب الرميني  فيتع  مناق ـــتيتا  و خريا  ُكّلفت جواير 
اإلحصـــــــــــــــــا.اب الرميـــني  وفقـــا لقراراب فتلفـــني لةمم املتحـــدة  ألتمفري البيـــاانب واإلحصـــــــــــــــــا.اب ملنوممـــني 

وكــ لــ  للمنــاطق والبلــدان  واســـــــــــــــتنــاجا إىل تلــ  األفوــار وانيــاراب املختلفــني الا جرى املتحــدة   األمم
يني انق ـــــــــــــــتيتا اللانني اإلحصـــــــــــــــاييني ع  تقييميتا  طر  الفر ق الرفي  امل ـــــــــــــــتمى ثالث تمصـــــــــــــــياب ريي ـــــــــــــــ

 انم     جور ا
ة إىل اللانني وع وثيقني معلمماب  ســـاســـيني قدمتيتا جلنني كبار اإلحصـــايي  ع منوممني األمم املتحد - 20

  ســــامهت جلنني كبار اإلحصــــايي  ع املناق ــــني املتعلقني ألبعض التمصـــياب (4)اإلحصــــاييني ع جور ا انم ــــ 
الا قدميتا الفر ق الرفي  امل ــــــــــــــتمى  و كدب اللانني تعقد عمليني التن ــــــــــــــيق جاخل منوممني األمم املتحدة  

 لقت المــــم. على املماضــــي  التاليني الا واق حت  ن تنور اللانني اإلحصــــاييني ع ســــل ــــلني من اإلجرا.اب و 
   اثرها الفر ق الرفي  امل تمى 

 تعا ا قدرة آلياب التن يق؛ ) ( 
 تعا ا التن يق على الصعد العامل  واإلقليم  والمطين؛ )ب( 
 النور ع إذ ا. منصأ كبري إحصايي  األمم املتحدة؛ )ج( 
 احلومميني الدوليني لةمم املتحدة؛  تعا ا صمب اللانني اإلحصاييني على صعيد اهليئاب )ج( 
 تعا ا ثقافني التعاون جاخل النوام اإلحصاي  لةمم املتحدة   )ه( 

   ما  ل  50/103وع الدورة انم    قامت اللانني اإلحصاييني  ع مقررها  - 21
 قرب ابحلاجني امللحني إىل حت ـــــــــــ  تن ـــــــــــيق وز جة كفا.ة النوام اإلحصـــــــــــاي   ه()”  

املتحــدة  من  جــل احلــد من عــأ. اإلألالم وإعال. موــاذــني اإلحصــــــــــــــــا.اب الرميــني جاخــل  لةمم
تعا ا آلياب التن ــــيق ‘ 1’منوممني األمم املتحدة  وحتقيقا هل ا الغرت    دب التمصــــياب التاليني  

مث ترقيني م ـــــــ لني اإلحصـــــــا.اب الرميني إىل امل ـــــــتمى ال ـــــــياســـــــ  األعلى  ‘ 2’احلاليني على الفمر  
كفالني امل ــــاركني الن ــــأني من جاذأ األوســــان  ‘3’اجمللس االقتصــــاجت واالجتماع   ذل   ع ما

اإلحصــــاييني  على النحم المارج ع وثيقني املعلمماب األســــاســــيني الا  عدها الفر ق الرفي  امل ــــتمى  
 االقتما.؛  ح أ

الحوت  ذش قبل تمجيش رســــــــالني واضــــــــحني إىل امل ــــــــتمى ال ــــــــياســــــــ  األعلى   )و(  
لس االقتصــــاجت واالجتماع   ســــيومن من المــــرورت إجرا. ما د من امل ــــاوراب ذل  اجمل ع ما

ال ـــــــاملني والفعالني وال ـــــــفافني فيما أل  الدول األعمـــــــا. وكياانب منوممني األمم املتحدة و عمـــــــا. 
 “النوم اإلحصاييني الدوليني األخرى؛

  

__________ 

  https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-CCS-UN-E.pdfمتاحني على  (4) 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-CCS-UN-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-CCS-UN-E.pdf
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 تعزيز آليات التنسيق القائمة: أحدث أعماق اللجنة - رابعا 
ع ه ا الفرع   مصـــف عمل اللانني ع ال ـــنماب األخرية امل كمر  م  ال كيا على كيفيني حتقيقيتا  - 22

 تن يقا  فمل جاخل النوام اإلحصاي  لةمم املتحدة ألصمرة فعالني  
 

 2030حتسني التنسيق ص سياق البياانت واملؤشرات املتعلقة خب ة التنمية املستدامة لعا   - ألف 
ني تن ـــــيق األذ ـــــأني اإلحصـــــاييني  تتلقى جلنني كبار إحصـــــايي  منوممني األمم املتحدة على غرار جلن - 23

والعمل املتعلق  2030إحاطاب إعالميني منتومني خالل اجتماعا ا أل ــــ ن وضــــ  إطار مؤشــــراب خأني عام 
ألش  وال ســـــــــــــــيما فيما  تعلق ابلدور الداعم ال ت تؤج ش املنوماب الدوليني لعمل فر ق ان ا. امل ـــــــــــــــ ا أل  

لمكاالب املعين مؤشـــــــــــراب  هدا  التنميني امل ـــــــــــتدامني والفر ق الرفي  امل ـــــــــــتمى  وقد ســـــــــــامهت جلنني كبار ا
اإلحصـــــايي  ع وقت مبور ع العمل املمـــــأل  ألش الختيار مؤشـــــراب إلطار املؤشـــــراب العامليني من خالل 

اة خفض العدج اإليايل تقدمي مق   من ق إىل فر ق ان ا. لينور فيش  وقد كان ل ل  اجليتد التن يق  مي
للمؤشــــراب املق حني وحت ــــ  تمثيق البياانب الفمقيني  وهم ما حو  ألتقد ر  عمــــا. فر ق ان ا.  وســــامهت 
اللانني   مـــــــــــــــا ع عمل فر ق ان ا. فيما  تعلق ابملباجئ التمجييتيني واملعا ري املق حني لإلألالم عن البياانب 

 اإلحصاييني  ف ب األعمال ابلتعاون م  جلنني تن يق األذ أني  وقد ذ2030وتباجل البياانب ع سيا  خأني 
واســـــــــــــــتااألني للألأ املتاا د على املا د من املعلمماب امل ـــــــــــــــتوملني فيما  تعلق ألرصـــــــــــــــد التنميني  - 24

امل ـــــــتدامني  تعمل جلنني كبار إحصـــــــايي  منوممني األمم املتحدة ألن ـــــــان ع ممضـــــــمع التنبؤ اآلين ألغيني تمفري 
يق  على الصـــــــــــعيد ن اإلقليم  والعامل  وم ـــــــــــاعدة الدول األعمـــــــــــا. فيما  تعلق تقد راب ع المقت احلق

ابعتماج ه ه التقنياب ابســـــــــــــــتخدام معا ري األمم املتحدة  و صـــــــــــــــدر العد د من ال امج اإلحصـــــــــــــــاييني ع 
املتحدة ابلفعل تقد راب وتنبؤاب و رقام اســـــــــــــــتناجا إىل املعلمماب املتاحني  ما ع ذل  تنبؤاب آذيني   األمم

و لقى ذ ــــر ه ه األرقام ع تمقيت مناســــأ رجا إ األيا ألمجش عام  ولون ال تاال هناا  ســــئلني كثرية أل ــــ ن 
 ني وغري املاج ني  وأتثري املنيتاياب  وذمعيني مصـــــــــــــــاجر البياانب وصـــــــــــــــالحيتيتا  واملاج أل  املؤشـــــــــــــــراب املاج

التنقيحاب ع البياانب األســـــاســـــيني  واســـــ اتياياب الن ـــــر  وإمواذيني حدوث خل  أل  ألعض م ـــــتعمل  
البياانب و مهيني األرقام ابلن ـــــــــبني إىل ألعض جماالب التنميني امل ـــــــــتدامني  وإضـــــــــافني إىل ذل   ت ـــــــــتو ـــــــــف 

ن  مما  ؤجت إىل اذعدام التن ـــــــيق وضـــــــياع المكاالب ه ا اجملال من جماالب العمل ألصـــــــمرة اذفراج ني حىت اآل
فرإل تقاســـــــــم ان اب  وتنور اللانني حاليا ع تنويم جورة تدر بيني للمكاالب الا ترغأ ع اعتماج تقنياب 
التنبؤ اآلين   ناقش فييتا امل ـــــاركمن املمارســـــاب احلاليني ألعمـــــا. اللانني ع اجملاالب املتصـــــلني ابلتنبؤ اآلين  

 لام االضـــــأالع ابملا د من العمل املنيتا  فييتا و تقاممن اســـــ اتياياب االتصـــــال  وحيدجون الثغراب الا
 الناجحني فيما  تعلق   ه التقد راب  

 
حتساااااااااااني التنسااااااااااايق من  جلق اإلاار العا  لضااااااااااامان اجلودة اإلحصااااااااااااائية ص وكاالت  - اب  

 املتحدة األمم
أبق ع يي  كياانب األمم املتحدة وتبعا ألغيني إ اج فيتم م ـــ ا ألألعاج اجلمجة وضـــمان اجلمجة  ن - 25

لتمصـــيني وارجة ع تقر ر فر ق  صـــدقا. الرييس املعين ألتن ـــيق األذ ـــأني اإلحصـــاييني ع منوممني األمم املتحدة 
(E/CN.3/2014/13 قامت جلنني كبار اإلحصـــــــايي   م ـــــــاعدة خبري7  الفقرة  )  اســـــــت ـــــــارت وفرقني عمل

ألقياجة مؤ ر األمم املتحدة للتاارة والتنميني  ألصــياغني إطار األمم املتحدة لمــمان اجلمجة اإلحصــاييني  وُقّدم 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/13
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/13
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وإطار   (5)و ون االطالع عليش على املمق  ال ـــــــــبو  للانني 2017اإلطار إىل اللانني اإلحصـــــــــاييني ع عام 
ني لمـــمان جمجة اإلحصـــا.اب   قدم إطارا عاما  ون توييفش املتحدة ه ا  ال ت  ناظر األطر المطني األمم

 م  الورو  احملدجة لفراجى كياانب األمم املتحدة  
وقد قامت عدة كياانب اتألعني لةمم املتحدة ابلفعل ألمضــــ  وتنفي   طرها اناصــــني لمــــمان جمجة  - 26

دويل لالتصـــــــــــــــاالب  ومنومني اإلحصـــــــــــــــا.اب  من قبيل منومني األغ  ني والاراعني لةمم املتحدة  واالحتاج ال
املتحدة للتنميني الصـــــــناعيني ومؤ ر األمم املتحدة للتاارة والتنميني  وتمخيا لتي ـــــــري وضـــــــ  وتنفي  ه ه  األمم

األطر من جاذأ كياانب األمم املتحدة األخرى   تمــــمن إطار األمم املتحدة لمــــمان اجلمجة اإلحصــــاييني 
مجة اإلحصـــــــــــاييني ع وكاالب األمم املتحدة  وحياك  إطارا   ـــــــــــار إليش ألمصـــــــــــفش اإلطار العام لمـــــــــــمان اجل

ّمم خصـــــــــيصـــــــــا ليتماشـــــــــى وظرو  كياانب  ه ا اإلطار منمذج اإلطار المطين واملباجئ التمجييتيني لونش صـــــــــُ
 املتحدة ألدال من املنوماب اإلحصاييني المطنيني   األمم
ثقـــافـــني جمجة وعمممـــا   يتـــد  إطـــار األمم املتحـــدة لمـــــــــــــــمـــان اجلمجة اإلحصـــــــــــــــــاييـــني إىل تعا ا  - 27

اإلحصـــا.اب على ذأا  النوام اإلحصـــاي  لةمم املتحدة وتمفري املماج الالزمني إلذ ـــا.  طر من ه ا القبيل 
 على م تمى فراجى كياانب األمم املتحدة 

 
 حتقيق تنسيق أ ض  وحتسني التوا   دا   اهلياك  القائمة لألمم املتحدة - جيم 

ت ـــــــــعى جلنني كبار اإلحصـــــــــايي   على النحم املدون ع اختصـــــــــاصـــــــــا ا  إىل ز جة إألراز األذ ـــــــــأني  - 28
اإلحصــــــــــاييني اإلقليميني والعامليني جاخل منوممني األمم املتحدة والدعم املقدم هلا من خالل ال و ج ع صــــــــــفم  

لني أل ل   و  ــــــمل ذل  كبار ممظف  اإلجارة ابألمم املتحدة ألمهيني اإلحصــــــا.اب وللمباجئ األخالقيني املتصــــــ
إشــــراا اللانني الرفيعني امل ــــتمى املعنيني ابل امج  واللانني الرفيعني امل ــــتمى املعنيني ابإلجارة  ومن خالهلما  جملس 
الرؤسا. التنفي    ع منوممني األمم املتحدة املعين ابلتن يق  وت عى اللانني   ما إىل تعا ا التن يق أل  النوم 

 ( 13ل الدواير املختلفني على الصعيد ن المطين والعامل  )اذور املرفق الثاين  الفقرة اإلحصاييني المطنيني من خال
وجملس الرؤســـــــــــــــــا. التنفيـــ    ع منوممـــني األمم املتحـــدة املعين ابلتن ـــــــــــــــيق هم  قـــدم منتـــد ب  - 29

و ثلت من املنوماب األعما.   31املتحدة املعنيني ابلتن يق و عالها م تمى  إذ  ت لف من قياجاب  األمم
الفرضـــيني األســـاســـيني املفمـــيني إىل إذ ـــا. جلنني التن ـــيق اإلجار ني )ســـلف جملس الرؤســـا. التنفي    ع منوممني 

مركا ني  األمم املتحدة املعين ابلتن يق( ع  ن هناا حاجني إىل آليني مؤس يني جلم  األجاا. املتبا نني ملنوممني ال
 -يئاب اإلجار ني وامليااذياب اناصــــــني ألول منيتا ذواب الدســــــاتري والمال ب واهل -من اهليئاب املتخصــــــصــــــني 

وحدة متواملني متماســـــوني وقاجرة على العمل  وت ـــــدج الدعمة إىل التن ـــــيق من خالل الت ـــــاور وتقدمي  ع
التمصـــــياب المارجة ع ميثا  األمم املتحدة على الأاأل  الالمركات ملنوممني األمم املتحدة  وال تمجد ســـــلأني 

نوممني على العمل ألأر قني من ــــــــــقني  و تمقف التن ــــــــــيق والتعاون على رغبني مركا ني إلجبار مؤســــــــــ ــــــــــاب امل
   (6)مؤس اب املنوممني ع العمل معا سعيا إىل حتقيق األهدا  امل  كني

  

__________ 

  https://unstats.un.org/unsd/unsystem/documents/UNSQAF-2018.pdfمتا  على  (5) 

  www.unsystem.org/content/cebاذور  (6) 

https://unstats.un.org/unsd/unsystem/documents/UNSQAF-2018.pdf
https://unstats.un.org/unsd/unsystem/documents/UNSQAF-2018.pdf
http://www.unsystem.org/content/ceb
http://www.unsystem.org/content/ceb
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  وال ســيما ع ســيا  اإلألالم عن (7)وع ضــم.  مهيني املباجئ املنومني لةذ ــأني اإلحصــاييني الدوليني - 30
منوممني    وجيتت جلنني كبار إحصـــــــــايي 2030البياانب وتباجل البياانب ع ســـــــــيا  متاألعني تنفي  خأني عام 

 األمم املتحدة اذتباه جملس الرؤســا. التنفي    ع منوممني األمم املتحدة املعين ابلتن ــيق إىل ه ه املباجئ ع
2015عام 

(8)   
اإلحصاااا ات  “زايدة تنسااايق”أحدث اجلهود الر تبذهلا جلنة كبار اإلحصاااائيني ساااعيا إ   - داق 

 “زايدة إبرازها”املتحدة و  األمم ص
وضـــــــــــــمان  “ز جة التن ـــــــــــــيق”ألني للدعمة الا وجيتيتا الفر ق الرفي  امل ـــــــــــــتمى من  جل اســـــــــــــتاا - 31
  2019  كثفت جلنني كبار اإلحصـــــــــــــــايي   خالل “إألراز اإلحصـــــــــــــــا.اب الرميني ع األمم املتحدة ز جة”

جيتمجها الراميني إىل إجراج ممضــــمع التن ــــيق اإلحصــــاي  ع خأني إصــــال  األمم املتحدة وإألراز إحصــــا.اب 
املتحدة ضـمن آلياب األمم املتحدة ومؤسـ ـا ا  وعلى الرغم من  ذش ليس لدى  ت من  عمـا. جلنني األمم 

كبار إحصــــــــــايي  منوممني األمم املتحدة ميااذيني ادجة  و ممارج أل ــــــــــر ني فصــــــــــصــــــــــني ألعمال اللانني   ب ل 
 ون فيش األعمــــا. جيتمجا إضــــافيني للتغلأ على احلماجا املؤســــ ــــيني وجعل جلنني كبار اإلحصــــايي  منتدى 

  ألد ب جلنني كبار اإلحصــــــــــايي  العمل م  2019تناول اجلماذأ العمليني للتن ــــــــــيق اإلحصــــــــــاي   وع عام 
اجليتاب الفاعلني الريي ـــــيني ع منوممني األمم املتحدة الا  ون  ن تؤثر ع التغيري املؤســـــ ـــــ  ع جمال تقدمي 

 قليم  والعامل   امل اعدة اإلحصاييني لةمم املتحدة على يي  الصعد  المطين واإل
و ق  إصــــــــال  منوممني األمم املتحدة اإلمناييني ال ت  طلقش األم  العام ع صــــــــميم اجليتمج الراميني  - 32

إىل حت ـــــ  تن ـــــيق الدعم ال ت تقدمش األمم املتحدة لإلحصـــــا.اب المطنيني  و يتد  اإلصـــــال  إىل تعا ا 
 املقيم  وتقدمي التمجيش االســـــــــــــ اتيا  والرقاألني  فرقني األمم املتحدة القأر ني  وإعاجة تنويم ذوام املن ـــــــــــــق 

جمال  وامل ا.لني فيما  تعلق ابألذ أني والنتايج على ذأا  املنوممني  وحيرز تقدم كبري فيما  تعلق ابلتن يق ع
اإلحصـــا.اب من خالل إذ ـــا. آلياب التن ـــيق على الصـــعيد ن العامل  واإلقليم   وقد  ذ ـــئت جلنني كبار 

تح ــــ  تن ــــيق اإلحصــــا.اب ع منوممني األمم املتحدة على الصــــعيد العامل   ولون اإلحصــــايي   صــــال ل
اللانني   اشـــيا م  إصـــال  األمم املتحدة وع ســـياقش  تمجش اذتباهيتا اآلن   مـــا إىل التن ـــيق على الصـــعيد 

 تألأ اإلقليم  ) ون  ن تُعقد اجتماعاب إقليميني للانني( والصـــــــــــــــعيد المطين )م  األفرقني القأر ني(  مما 
  مــا حت ــ  جيتمج التن ــيق ندمني الدول األعمــا. على حنم  فمــل  وع ه ا ال ــيا   تا د اللانني   مــا 
اجليتمج الا تبــ هلــا ع جمــايل التمعيــني والتن ـــــــــــــــيق م  موتــأ التن ـــــــــــــــيق اإلمنــاي  لمـــــــــــــــمــان  ن تفيتم  فرقـني 

 ل  األجواب الت غيليني الالزمني  املتحدة القأر ني  مهيني تن يق الدعم املقدم لإلحصا.اب المطنيني  و ن األمم
ها جعمة  فمـــــــــــل ان اب الا  ون  ن تمفرها األمم املتحدة ع يي  ر لتي ـــــــــــري التن ـــــــــــيق و ن  ومن مقدو 

 الوياانب التاألعني هلا  

__________ 

و عاجب  2005 قّرب جلنني تن ـــــــيق األذ ـــــــأني اإلحصـــــــاييني املباجئ املنومني لةذ ـــــــأني اإلحصـــــــاييني الدوليني ع   لمل/ســـــــبتم   (7) 
  اعتمدب جلنني تن ـــــــــيق األذ ـــــــــأني اإلحصـــــــــاييني الن ــــــــخني 2016  وع عام 2014أتكيدها ع ج باجني منقحني ع آذار/مارس 

رســــــــاب اجليدة  وقد  ّ د يي   عمــــــــا. جلنني كبار إحصــــــــايي  منوممني األمم املتحدة أل ــــــــول فرجت املباجئ اجلد دة من املما
املنومني لةذ ـأني اإلحصـاييني الدوليني والتامما ألتنفي ها  ومن أل  املباجراب املتخ ة حتقيقا هل ه الغا ني   ن ـر األعمـا. املباجئ 

 صفم  ممظف  منوماب كل منيتم على مماقعيتم ال بويني و روجمن حلمالب التمعيني ع 
  E/CN.3/2014/13لالطالع على ما د من التفاصيل  اذور  (8) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/13
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/13
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وابإلضـــــافني إىل وضـــــ  رؤ ني من  جل حت ـــــ  تن ـــــيق تنميني القدراب اإلحصـــــاييني  ســـــعت اللانني  - 33
ياانب الرميني لةمم املتحدة وحتليليتا وذ رها من  جل ز جة سرعني رصد  هدا  تي ري حتد   إذتاج الب إىل

التنميني امل تدامني وز جة سيتملني المصمل إليش وات امش ألقدر  ك  من االألتوار والمجاهني  وتممنت األفوار 
وت ــــــــاي  الا طرحتيتا اللانني ما  ل   إجماج مصــــــــاجر البياانب التوميليني إل اج حلمل جد دة للبياانب؛ 

النوم اإلحصـــــاييني المطنيني على اســـــتخدام مصـــــاجر البياانب اجلد دة؛ وضـــــمان  ن  ل  النوام اإلحصـــــاي  
لةمم املتحدة االحتياجاب الناشــــئني ع جمال ال ــــياســــني العامني؛ ووضــــ  عالمني جتار ني ع جمال اإلحصــــا.اب 

املتحـــــدة للبيــــاانب  ؛ وحتقيق يي  كيـــــاانب األمم“وحـــــدة العمـــــل ع األمم املتحـــــدة”جت ـــــــــــــــــــد مفيتمم 
 الواملني   املفتمحني

وحيتاج تناول جدول األعمال امل ـــ ا أل ـــ ن حت ـــ  تن ـــيق وحتد   إحصـــا.اب األمم املتحدة  - 34
إىل الدعم وإىل التاام ســــياســــ  من خارج الدواير اإلحصــــاييني الداخليني ع األمم املتحدة  وألد ب جلنني كبار 

رؤ ني لل ــبل املبتورة  اإلحصــايي  من مث ابل ــع  إىل إشــراا اإلجارة العليا لةمم املتحدة ع وضــ  ورقني تب 
واملن ـــــــــقني لتحقيق تنميني القدراب ع جمال اإلحصـــــــــا.اب وإ اج ذوام  كثر ج ناميني لتقدمي ما حتتاجش األمم 
املتحدة فيما  تعلق ابإلحصــا.اب  ولقيت المرقني اســتح ــاان كبريا  وطلأ إىل جلنني كبار اإلحصــايي  تريني 

   2020ض  صيغتيتا النيتاييني حبلمل الرأل  األول من عام ه ه الرؤ ني إىل خارطني طر ق عمليني من املقرر و 
  

 حنو حتسني التنسيق -  امسا 
ال  ون ألت إجرا. وحيد  ن  عاجل تعقد عمليني التن ـــــيق واحلاجني إىل تعا ا اإلحصـــــا.اب الرميني  - 35

ييني النور على  على امل تم ب ال ياسيني  ومن  جل حتقيق  قصى قدر من النتايج  قد تمج اللانني اإلحصا
 ع اختاذ سل لني من اإلجرا.اب  ما ع ذل  اإلجرا.اب املبينني  جانه  

 
 تعزيز قدرة آليات التنسيق - ألف 

ع  2007ألد ب الدواير اإلحصاييني ع منوممني األمم املتحدة العمل معا ألصمرة غري رميني ع عام  - 36
يي  من  ذل  احل   اقتناعا منيتم أبمهيني التن يق حدوج املمارج املتاحني هلا  و قمم  عما. جلنني كبار اإلحصا

الفعال جاخل النوام اإلحصـــاي  لةمم املتحدة  ألتخصـــيل جا. من ممارجهم احملدوجة حلمـــمر اجتماعاب 
جلنني كبار اإلحصـــــــايي   واالضـــــــأالع ميتام رييس اللانني  والعمل  ســـــــاســـــــا ع  فرقني العمل وتقدمي الدعم 

 اللمج ا لالجتماعاب  
   تاا د جورها  وم ــــــــؤوليا ا وميتاميتا ازج جا كبريا  2014ومن   ن  ذ ــــــــئت اللانني رميا ع عام  - 37

و تمــــــــــــح ذل  من ز جة عدج  فرقني العمل العاملني ع إطار اللانني وعدج الماثيق املمضــــــــــــمعني واملناســــــــــــباب 
 املنومني فيما أل  الدوراب  

نني كبار اإلحصــــــايي   الدعم اللمج ــــــا وتقدم شــــــعبني اإلحصــــــا.اب  الا تعمل ألصــــــفني  ماذني جل - 38
األســـاســـ   ال ت  قتصـــر على تي ـــري االجتماعاب ذصـــف ال ـــنم ني للانني  ولون  من  جل تقدمي الدعم 
الفعال للدور املتاا د ال ت تقمم ألش اللانني  حتتاج األماذني إىل ممارج إضـــافيني للعمل أل  جوراب اللانني لدعم 

مال البح  وصـــــــياغني الماثيق للرييس و فرقني العمل  وصـــــــياغني البياانب يي  إجرا.اب املتاألعني  من قبيل  ع
امل ـــــ كني  وتنويم املناســـــباب )مثل الدورة التدر بيني املقررة ع جمال التنبؤ اآلين( و ذ ـــــأني التمعيني  وحت ـــــ  
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  ن االتصــال أل   عمــا. اللانني طمال ال ــنني  وم  ه ه املمارج اإلضــافيني  ألمســ  األماذني  ن تدعم اللانني ع
 تصبح  كثر فعاليني وقدرة على العمل ع ما تب لش من جيتمج لتن يق اإلحصا.اب ع األمم املتحدة  

 
 تعزيز التنسيق على الصعيد العاملي - اب  

اللانني اإلحصـــــــــــاييني ه  منصـــــــــــني التعبري اجلماع  للدول األعمـــــــــــا. أل ـــــــــــ ن امل ـــــــــــايل املتصـــــــــــلني  - 39
ق فيش العمل اإلحصـــاي  ال ت تمـــأل  ألش كياانب ابإلحصـــا.اب  وه  املنتدى الريي ـــ  ال ت   مجَّش و ُن ـــَّ

منوممني األمم املتحدة  و تلقى عمل اللانني اإلحصـــــاييني الدعم من عدج من اجملممعاب  الا  تمثل هدفيتا 
النيتاي  ع تن يق  عمال  عماييتا  واللانني ه  إحدى تل  اجملممعاب  وع ه ا الصدج  انق ت اللانني 

وذـــــني األخرية  ســـــــــــــــــــاليـــــأ عمليتـــــا ع جورتييتـــــا التـــــاســـــــــــــــعـــــني واألرألع  وانم ـــــــــــــــ  اإلحصـــــــــــــــــــاييـــــني ع اآل
ال تيباب احلاليني (  حي  اع فت ابحلاجني إىل تب ـــــــــــــــي  E/CN.3/2019/22و  E/CN.3/2018/20 )اذور
 جل حتقيق قدر  ك  من التن يق واالت ا  ع  ساليأ العمل  وستماصل اللانني اإلحصاييني مناق ني  من

 ( E/CN.3/2020/27املمضمع ع جور ا احلاج ني وانم   )اذور 
 ـــــــاركني األوثق للانني اإلحصـــــــاييني ع عمليتا  من قبيل ذورها وترحأ جلنني كبار اإلحصـــــــايي  ابمل - 40
التقار ر املنتومني الا تقدميتا جلنني كبار اإلحصايي  للمناق ني وليس للعلم وما  نتج عن ذل  من تمجيش  ع

 منتوم إلثرا.  عمال جلنني كبار اإلحصايي   
 

 لدولية لألمم املتحدةتعزيز  وت اللجنة اإلحصائية على  عيد اهليئات احلكومية ا - جيم 
كثريا ما تومن التحد ب ع جمال التن ــــيق الا  ماجيتيتا النوام اإلحصــــاي  لةمم املتحدة ذفس  - 41

التحد ب الا تماجيتيتا النوم اإلحصـــــاييني المطنيني  حي  تومن امل ـــــؤوليني عن إذتاج اإلحصـــــا.اب الرميني 
ني  و إقليميني  و رت االضـــــــأالع ابلوثري من ع كثري من األحيان المركا ني وتتمالها مؤســـــــ ـــــــاب مماضـــــــيعي

العمل اإلحصـــــــــــــــاي  ال ت تقمم ألش المكاالب واإلجاراب ع منوممني األمم املتحدة ألتوليف من اهليئاب من 
جون تركيا ادج على امل ــــــايل اإلحصــــــاييني و ثَّل فيش الدول األعمــــــا. عاجة ابلمزاراب التنفي  ني )الا تعمل 

المطين(  وستؤجت الدعمة إىل تعا ا تن يق األذ أني اإلحصاييني لةمم املتحدة على الصعيد المطين  و جون 
ع ه ه احملافل إىل ز جة إألراز صــــــــمب اللانني اإلحصــــــــاييني وتعا ا جيتمجها الراميني إىل تن ــــــــيق عمل النوام 

حصـــاييني اإلحصـــاي  لةمم املتحدة  وامل ـــاركني االســـ اتيايني ملمثل  املواتأ اإلحصـــاييني المطنيني واللانني اإل
ع اللاان الفنيني التاألعني للمالس االقتصـاجت واالجتماع   و ع اهليئاب احلومميني الدوليني الرفيعني امل ـتمى 
)مثل اهليئاب احلاكمني للمكاالب املتخصــــصــــني(  ون  ن تعأ  تل  اهليئاب قدرا  ك  من ال ــــلأني أل ــــ ن 

 عماهلا اإلحصـــاييني م  األعمال اجلار ني امل ـــايل اإلحصـــاييني و ن تدف  فراجى المكاالب إىل حت ـــ  تن ـــيق 
 ع  ماكن  خرى ع منوممني األمم املتحدة  

 
 تعزيز ثقا ة التعاون دا   النظا  اإلحصائي لألمم املتحدة  - داق 

 ون تعا ا ثقافني التعاون جاخل النوام اإلحصــــــــــــاي  لةمم املتحدة من خالل ت ــــــــــــاي  كياانب  - 42
ل املعلمماب أل ـــــــــ ن ألرامج عمليتا ألصـــــــــمرة  كثر منيتايني  وال ســـــــــيما على منوممني األمم املتحدة على تباج

 الصعيد القأرت  وإجرا.  ذ أني م  كني ع جمال ي  األممال  
  

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.3/2020/27
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/27
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 اإلجرا ات امل لوب من اللجنة اإلحصائية اختاذها - سادسا 
ائية م  أ ذ التقارير السااااابقة بشااااملن هذ  املساااامللة ص االعتبار أيضاااااح تدعى اللجنة اإلحصاااا - 43
 القيا  مبا يلي: إ 

تقدمي التوجيه العا  بشملن الكي ية الر ميكن  ا للجنة كبار اإلحصائيني أن توا    ) ( 
تعزيز  عالية وك ا ة الدور التنسااااااااااايقي الذي تؤديه ص منظومة األمم املتحدة على الصاااااااااااعد العاملي 

  والواين؛ واإلقليمي
امليزانية العادية إ  أمانة جلنة كبار اإلحصاااااائيني الب ختصاااااير موارد إ اااااا ية من  )ب( 

 لتمكينها من تقدمي الدعم للجنة بصورة كا ية ص سياق تن يذ وظي ة تعزيز التنسيق املكل ة  ا؛
ال لب إ  جلنة كبار اإلحصااائيني تقدمي تقارير مسااتكملة نصااف ساانوية عن أعماهلا  )ج( 

 اللجنة اإلحصائية. إ 
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 األوقاملر ق 
 قائمة األعضا   

  

 املنومني

جملس الرؤســـــــــــا. التنفي    ع منوممني 
 املتحدة جلنني كبار إحصايي  منوممني األمم جلنني تن يق األذ أني اإلحصاييني ) (األمم املتحدة املعين ابلتن يق

 شعبني اإلحصا.اب  شعبني اإلحصا.اب   )ب(  األماذني العامني لةمم املتحدة    

 )ب(  شعبني ال وان  شعبني ال وان 

 )ج(   اللانني االقتصاج ني ألفر قيا  اللانني االقتصاج ني ألفر قيا 

 )ج(   اللانني االقتصاج ني ألورواب  اللانني االقتصاج ني ألورواب 

 )ج(    اللانــني االقتصــــــــــــــــاج ــني ألمر وــا
 الالتينيني ومنأقني البحر الوار  

  اللانــني االقتصــــــــــــــــاج ــني ألمر وــا
 الالتينيني ومنأقني البحر الوار  

 )ج(    اللانني االقتصاج ني واالجتماعيني
 آلسيا واحملي  اهلاجئ

  اللانني االقتصاج ني واالجتماعيني
 آلسيا واحملي  اهلاجئ

 )ج(    اللانني االقتصاج ني واالجتماعيني
 لغريب آسيا

  اللانني االقتصاج ني واالجتماعيني
 لغريب آسيا

    منومني العمل الدوليني

منومـــــني األغـــــ  ـــــني والاراعـــــني لةمم 
 املتحدة

   

منومني األمم املتحدة لل أليني والعلم 
 والثقافني )اليمذ وم(

  ).معيتد اليمذ وم لإلحصا(  ).معيتد اليمذ وم لإلحصا( 

    منومني الأريان املدين الدويل

    منومني الصحني العامليني

    االحتاج ال  دت العامل 

    االحتاج الدويل لالتصاالب

ـــــــني  منومـــــــني األمم املتحـــــــدة للتنمي
 الصناعيني

   

    ال ر نيالمكالني الدوليني للأاقني 

    منومني ال ياحني العامليني

مــؤ ــر األمــم املــتــحــــــــدة لــلــتــاـــــــارة 
 والتنميني

   

    ألرانمج األمم املتحدة اإلمناي 
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 املنومني

جملس الرؤســـــــــــا. التنفي    ع منوممني 
 املتحدة جلنني كبار إحصايي  منوممني األمم جلنني تن يق األذ أني اإلحصاييني ) (األمم املتحدة املعين ابلتن يق

    ألرانمج األمم املتحدة للبيئني    

مفمضــــــــــيني األمم املتحدة ل ــــــــــؤون 
 الالجئ 

   

    منومني األمم املتحدة للأفملني

    املتحدة لل وانصندو  األمم 

مــوــتــــــــأ األمــم املــتــحــــــــدة املــعــين 
 ابملخدراب واجلر ني

   

ألــــــــــرانمــــــــــج األمــــــــــم املــــــــــتــــــــــحــــــــــدة 
للم تمطناب الب ر ني )مميل األمم 

 املتحدة(

   

هيئني األمم املتحدة للم ــــــــاواة أل  
اجلن ــــ  و و  املر ة )هيئني األمم 

 املتحدة للمر ة(

   

املتحـــدة حلقم  مفّمضـــــــــــــــيـــني األمم 
 اإلذ ان

 )ج(    

   )ج(   موتأ تن يق ال ؤون اإلذ اذيني

  -  املنومني الدوليني لليتارة

 -   جمممعني البن  الدويل 

 -   صندو  النقد الدويل

 -   منومني التاارة العامليني

 - -  املنومني العامليني لةرصاج اجلم ني

 - -  الدولينياملنومني البحر ني 

 - -  املنومني العامليني للملويني الفور ني

 - -  الصندو  الدويل للتنميني الاراعيني

وكـــــــالـــــــني األمم املتحـــــــدة إلغـــــــاثــــــني 
وت غيل الالجئ  الفل أيني  ع 

 ال ر  األجىن

 - - 

 - -  ألرانمج األغ  ني العامل 

 -  - مصر  التنميني األفر ق 
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 املنومني

جملس الرؤســـــــــــا. التنفي    ع منوممني 
 املتحدة جلنني كبار إحصايي  منوممني األمم جلنني تن يق األذ أني اإلحصاييني ) (األمم املتحدة املعين ابلتن يق

للتـــدر ـــأ والبحمث املعيتـــد العريب     
 اإلحصاييني

-  - 

 -  - مصر  التنميني اآلسيمت

 -  - مصر  الت م ب الدوليني

 -  - اجلماعني الوار بيني

 -  - البن  املركات األورويب

 -  - البن  اإلسالم  للتنميني

اللانني اإلحصـــــــــاييني امل ـــــــــ كني أل  
 جول راألأني الدول امل تقلني

-  - 

التعاون والتنميني ع امليدان منومني 
 االقتصاجت

-  - 

ال ـــــــــراكني ع جمال اإلحصـــــــــا. من 
 جــــــل التنميــــــني ع القرن احلــــــاجت 

 والع ر ن

-  - 

ـــاأل  جمللس  املركا اإلحصـــــــــــــــــاي  الت
 التعاون لدول انليج العرأليني

-  - 

مــركــا الــبــحــمث اإلحصــــــــــــــــــــــايــيـــــــني 
ـــــــني واالجتمـــــــاعيـــــــني  واالقتصــــــــــــــــــــــاج 

 والتدر أ للبلدان اإلسالميني 

-  - 

ــــــأ اإلحصــــــــــــــــــــاي  لالحتــــــاج  املوت
 األورويب

-  - 

املرصـــــد االقتصـــــاجت واإلحصـــــاي  
 ألفر قيا جنمب الصحرا. الو ى 

-  - 

 
  https://www.unsystem.org/content/member-organizationsاذور  ) ( 
 عن طر ق وفد إجارة ال ؤون االقتصاج ني واالجتماعيني  ال ت   ول جا.ا من وفد األم  العام  )ب( 
 ع إطار وفد األم  العام   )ج( 

 

  

https://www.unsystem.org/content/member-organizations
https://www.unsystem.org/content/member-organizations
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 املر ق الثاين
 ا تصا ات جلنة كبار إحصائيي منظومة األمم املتحدة   

  
 معلومات أساسية - أوال 

   لمل/ 9عقــــد االجتمــــاع األول لويــــاانب األمم املتحــــدة أل ــــــــــــــــــ ن ال امج اإلحصــــــــــــــــــاييــــني ع  - 1
ع مدر د  على هامش الدورة العاشـــــــرة للانني تن ـــــــيق األذ ـــــــأني اإلحصـــــــاييني  ومن  ذل   2007 ســـــــبتم 

احل   اجتم  الفر ق ابذتوـام مرت  ع ال ـــــــــــــــنـني  مرة ع الرألي  منـاســـــــــــــــبـني اذعقـاج الـدورة ال ـــــــــــــــنم ـني لّلانني 
 اإلحصاييني  ومرة  خرى خالل فصل انر ف مناسبني الدورة انر فيني للانني تن يق األذ أني اإلحصاييني  

م املتحدة ع جورا ا وذورب اللانني اإلحصـــــاييني ع تن ـــــيق األذ ـــــأني اإلحصـــــاييني ع منوممني األم - 2
(  45/112 و 44/112  43/112الثالثني واألرألع  والراألعني واألرألع  وانام ـــــــــــــــني واألرألع  )اذور املقرراب 

  االق ا  الداع  إىل  ن  عقد كبار إحصايي  األمم املتحدة 45/112و  دب اللانني اإلحصاييني  ع مقررها 
. الرييس من  جل حت   التن يق وتقدمي تقر ر اجتماعاب منتومني  وكلفت الفر ق متاألعني تمصياب  صدقا

 ع ه ا الصدج إىل اللانني 
ووفقا ملقرر اللانني اإلحصـــــــــــاييني   ُذ ـــــــــــئت جلنني كبار إحصـــــــــــايي  منوممني األمم املتحدة رميا ع  - 3
  ومن  ذل  احل   عقدب اللانني اجتماعاب منتومني وقدمت تقار ر عن النتايج 2014  لمل/ســبتم   10

ت إلييتا إىل اللانني اإلحصــــاييني  وحيدج ه ا املرفق امليتمني املمكملني إىل اللانني و ذ ــــأتيتا الريي ــــيني الا تمصــــل
 وطرايق عمليتا 

  
 بيان املهمة - اثنيا 

تعمل جلنني كبار إحصـــــــــايي  منوممني األمم املتحدة على تعا ا االت ـــــــــا  والتوامل ع اإلجرا.اب  - 4
دعم اإلحصـــــــــــــــا.اب على كل من الصـــــــــــــــعيد المطين واإلقليم  املتخ ة على ذأا  منوممني األمم املتحدة ل

والدويل  وذل  وفقا للمباجئ الا تنوم األذ ــأني اإلحصــاييني الدوليني  والا اعتمد ا جلنني تن ــيق األذ ــأني 
  واملباجئ األســـــــــاســـــــــيني لإلحصـــــــــا.اب الرميني  الا اعتمد ا اجلمعيني العامني ع 2005اإلحصـــــــــاييني ع عام 

ع االعتبار املاا  الن ــبيني لول عمــم  ت ــا  جلنني كبار اإلحصــايي  وكاالب األمم    وإذ أتخ 2015 عام
املتحــدة وألراجميتــا على تن ـــــــــــــــيق جيتمجهــا ع تعا ا القــدراب اإلحصــــــــــــــــاييــني المطنيــني من خالل حتــد ــد ُ ج 
وتدخالب م ـــــــــــــــ كني  وتؤ د اللانني ألمجش خاإل حتد   النوم اإلحصـــــــــــــــاييني المطنيني وتعا ا قدر ا على 

ااألني لل ـــــــــرون اجلد دة املألمب تمافرها ع البياانب لدعم وضـــــــــ  ســـــــــياســـــــــاب قايمني على األجلني  االســـــــــت
ذل  رصـــــــد األهدا  اإلمناييني العامليني واإلقليميني والمطنيني  وإذ ت ـــــــّلم أبن اجليتمج الا تب هلا منوممني  ع ما

األولم ب المطنيني  تؤ د األمم املتحد لدعم النوم اإلحصــــــاييني المطنيني  نبغ   ن ت ــــــ شــــــد ابالحتياجاب و 
جلنني كبار اإلحصــــايي  وضــــ  معا ري إحصــــاييني جوليني وتنفي ها ابلوامل ع الدول األعمــــا. من  جل إذتاج 

 ألياانب عاليني اجلمجة وقاأللني للمقارذني على الصعيد الدويل  

https://undocs.org/ar/A/RES/43/112
https://undocs.org/ar/A/RES/43/112
https://undocs.org/ar/A/RES/43/112
https://undocs.org/ar/A/RES/43/112
https://undocs.org/ar/A/RES/44/112
https://undocs.org/ar/A/RES/44/112
https://undocs.org/ar/A/RES/44/112
https://undocs.org/ar/A/RES/44/112
https://undocs.org/ar/A/RES/45/112
https://undocs.org/ar/A/RES/45/112
https://undocs.org/ar/A/RES/45/112
https://undocs.org/ar/A/RES/45/112
https://undocs.org/ar/A/RES/45/112
https://undocs.org/ar/A/RES/45/112
https://undocs.org/ar/A/RES/45/112
https://undocs.org/ar/A/RES/45/112


 E/CN.3/2020/5 

 

16/21 19-22322 

 

مم املتحدة وت ا  جلنني كبار اإلحصايي  تن يق ال امج اإلحصاييني للوياانب التاألعني ملنوممني األ - 5
  من خالل تعا ا  وجــش التــوزر وتفــاجت االزجواجيــني والتــداخــل  وتي ـــــــــــــــري تبــاجل “تمحيــد األجا.” ــد  

البياانب  وه  ترّوج العتماج معا ري ممحدة للامجة ألغيني جف  عالني اإلذتاج اإلحصــــــــاي  ع يي  وكاالب 
وحتدج اللانني   مـــا املماقف امل ـــ كني منوممني األمم املتحدة كما تدعم تباجل املعار  واملمارســـاب اجليدة  

لةمم املتحدة أل ـــــــ ن امل ـــــــايل اإلحصـــــــاييني  الا  تع  اإلألالم عنيتا ع اللانني اإلحصـــــــاييني  و ع هيئاب 
 التن يق األخرى  من قبيل جلنني تن يق األذ أني اإلحصاييني 

  
 األنش ة والوظائف الرئيسية - اثلثا 

مم املتحدة شـــــــــبوني من ال امج اإلحصـــــــــاييني ع منوممني تن ـــــــــا جلنني كبار إحصـــــــــايي  منوممني األ - 6
املتحدة من  جل تعا ا التعاون والتن ــــــــــــيق عند م ــــــــــــاعدة الدول األعمــــــــــــا. على حت ــــــــــــ  قدرا ا  األمم

اإلحصــاييني  وت ــاعد ال ــبوني   مــا  عمــا.ها من خالل حتد د احللمل للم ــاكل امل ــ كني الا تصــاجفيتم 
 اييني اإلقليميني  و العامليني  عند إجارة  و تنفي  ال امج اإلحص

وت ـــــا  اللانني على اســـــتخدام املعا ري والتصـــــنيفاب اإلحصـــــاييني الدوليني املمحدة وتنفي  املباجئ  - 7
األســــاســــيني لإلحصــــا.اب الرميني  وه  ت ــــاعد على تعا ا امل ــــا.لني عن طر ق حت ــــ  شــــفافيني املمارســــاب 

 اإلحصاييني على الصعيد العامل   
كبار اإلحصـــــــــــــــايي  ألتحد د إطار م ـــــــــــــــ ا لةمم املتحدة ع جمال جمجة البياانب وتقمم جلنني   - 8

وت ــــا  على تنفي ه للت كد من  ن يي  وكاالب األمم املتحدة تأبق ذفس امل ــــتمى العايل من ال ــــفافيني 
والدقني وح ــــن التمقيت والوفا.ة عند ي  اإلحصــــا.اب وجتيتياها وذ ــــرها  وه  تعتمد   مــــا ســــياســــاب 

ن  جل كفالني امللويني المطنيني للبياانب الا تن ـــــــــــــرها وكاالب األمم املتحدة م  تعويم قاألليتيتا م ـــــــــــــ كني م
 للمقارذني والتقيد ابملعا ري الدوليني 

وتناقش اللانني سـبل تن ـيق األذ ـأني على الصـعيد المطين من خالل  فرقني األمم املتحدة القأر ني  - 9
 االت ا  وإعداج املنتااب امل  كني  وال امج المطنيني عن طر ق تباجل وتعا ا سبل 

وت ـــا  اللانني على تن ـــيق األذ ـــأني امل ـــ كني لبنا. القدراب وتقدمي امل ـــاعدة التقنيني عن طر ق  - 10
االضأالع  جرا.اب م  كني أل  ن مماضي  ادجة على كل من الصعيد المطين واإلقليم  والعامل  لا جة 

 الدول األعما. واملنوماب الدوليني على اإلحصايي  امليترة والل  البياانب الفعاليني ع تلبيني طلأ كل من 
وت ـــــا  اللانني على تن ـــــيق عمليني جتمي  البياانب وتباجهلا من  جل ختفيف العأ. عن البلدان  - 11

املبلِّّغني من خالل تعا ا األذ ـــــــأني امل ـــــــ كني جلم  البياانب وتباجل اإلحصـــــــا.اب وتي ـــــــري اســـــــتخدام املناألر 
 آللياب احلد ثني من  جل تاو د البلدان أبفمل احللمل وسبل المصمل إىل قماعد البياانب وا
وتقدم اللانني مماقف وألياانب م  كني أل  ن امل ايل اإلحصاييني إىل اللانني اإلحصاييني من  جل  - 12

 تاو د الدول األعما. ألمجيتني ذور واحدة ومت قني من جاذأ األمم املتحدة  
إىل ز جة إألراز األذ أني اإلحصاييني اإلقليميني والعامليني جاخل منوممني األمم املتحدة وت عى اللانني  - 13

والدعم املقدم هلا من خالل ال و ج ع صــــــــفم  كبار ممظف  اإلجارة ابألمم املتحدة ألمهيني اإلحصــــــــا.اب 
 امج  واللانني وللمباجئ األخالقيني املتصـــلني أل ل   و  ـــمل ذل  إشـــراا اللانني الرفيعني امل ـــتمى املعنيني ابل
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الرفيعني امل ــــــــتمى املعنيني ابإلجارة  ومن خالهلما  جملس الرؤســــــــا. التنفي    ع منوممني األمم املتحدة املعين 
ابلتن يق  وتعمل اللانني   ما على تعا ا التن يق أل  النوم اإلحصاييني المطنيني من خالل الدواير املختلفني 

 على الصعيد ن المطين والعامل  
ا اللانني وت ــــــــــاهم ع املناق ــــــــــاب املعقمجة أل ــــــــــ ن األطر العامليني الدوليني وذوم الرصــــــــــد وت ــــــــــار  - 14

من قبيل  هدا  التنميني امل ــــــــــتدامني وغريها من  جل حتقيق تق ــــــــــيم  فمــــــــــل للعمل وكفالني اجلمجة  الدوليني
 النتايج اإلحصاييني  ع
د دة  واملصـــــــــاجر اجلد دة وتناقش اللانني املماضـــــــــي  الناشـــــــــئني ذاب الصـــــــــلني ابلتحد ب التقنيني اجل - 15

للبياانب و ساليأ ذ ر البياانب  والتغيرياب الا تأر  ع اس اتياياب ماحن  األمم املتحدة من  جل حتقيق 
 وال امج  ذتايج  فمل وتعا ا األذ أني اإلحصاييني الا تمأل   ا فتلف المكاالب واملنوماب والصناج ق

تورة و فمــل املمارســاب أل ــ ن املنيتايني واملصــاجر اإلحصــاييني  وت ــا  اللانني تالقح األفوار املب - 16
وتقدمي امل اعدة إىل الدول األعما.  وتناقش   ما احللمل اإلجار ني واملمضمعيني لت يتيل تنقل اإلحصايي  
على ذأـــا  منوممـــني األمم املتحـــدة  وتنفيـــ  اإلجرا.اب امل ـــــــــــــــ كـــني مـــا  تمـــاشـــــــــــــــى م  قماعـــد وكـــاالب 

 يتا  و ذومت املتحدة األمم
  

 ارائق العم  - رابعا 
 العضوية ومستول التمثي  - ألف 

تمـــــــــــــــم جلنني كبار إحصـــــــــــــــايي  منوممني األمم املتحدة الدواير اإلحصـــــــــــــــاييني لول من صـــــــــــــــناج ق  - 17
املتحدة وألراجميتا ووكاال ا املتخصــــصــــني  واألماذني العامني  إضــــافني إىل اللاان االقتصــــاج ني واالجتماعيني  األمم

ندب إلييتا وال ب ت ــــــــــمل تمفري إحصــــــــــا.اب رميني جوليني ع ســــــــــيا  املباجئ املنومني اإلقليميني  الا  ســــــــــ
 لةذ أني اإلحصاييني الدوليني  

 و نبغ   ن ُ  اَّل األعما. املرتقبمن لدى  ماذني اللانني   - 18
ومن املتمق   ن  ومن التمثيل ع االجتماعاب على م ـــــتمى مد ر الدايرة اإلحصـــــاييني ع املنومني  - 19
 يني  و منصأ معاجل لش  املعن
 

 تنظيم األعماق - اب  
تنتخأ اللانني ريي ا   غل منصبش ملدة سنت   و مز إعاجة اذتخاألش لف ة وال ني اثذيني  و ون  ن  - 20

 ومن الرييس ذفس ال خل املنتخأ ل غل منصأ  حد الريي   الل  ن    كان ع رائسني جلنني تن يق 
ثيق لةذ ـــأني الا األذ ـــأني اإلحصـــاييني  ممثال ألعمـــا. األمم املتحدة ع تل  اللانني  لمـــمان التن ـــيق الم 

 تمأل   ا اللانتان  
 وتتمثل ميتام الرييس ع ما  ل   - 21

وضـــــــ  م ـــــــروع جدول األعمال ألدعم من  ماذني اللانني  اســـــــتناجا إىل املقرراب املتخ ة  ) ( 
 الدورة ال األقني  وألنا. على طلباب قدميتا األعما. الحقا؛  ع
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رائســــني جوراب اللانني  ما ع ذل  إعداج ممجا املناق ــــني الا جارب أل ــــ ن كل ألند من  )ب( 
ألنمج جدول األعمال ك ســــــــــاس إلعداج تقر ر الدورة؛ وع غياب الرييس خالل جورة مقررة لّلانني    ــــــــــغل 

 كرس  الرائسني مؤقتا عمم آخر؛
اق ا  م ــــــــــار   ااضــــــــــر الدوراب  الا تعدها  ماذني اللانني والا  تع   ن  مافق علييتا  ()ج 

  جرا. كتايب يي  األعما. ال  ن حمروا الدورة؛
 ثيل اللانني ع االجتماعاب  و املناق ـــــــــــــــاب االســـــــــــــــ اتيايني كلما ارأتى  عمـــــــــــــــاؤها  )ج( 

 ل ل ؛ ضرورة
 فا  م  األعما.  للم اركني ع عمل اللانني جعمة املراقب   ألعد الت اور وابالت )ه( 

 وتق   ماذني اللانني ع شعبني اإلحصا.اب  - 22
 وتتمىل  ماذني اللانني امليتام التاليني  - 23

 إعداج م روع جدول األعمال ابلتعاون م  الرييس وألعد م اوراب م  األعما.؛ ) ( 
 ضمان إاتحني يي  الماثيق لةعما. ع المقت املناسأ؛  )ب( 
 تنويم جوراب اللانني والتن يق م  اجليتني املميفني املتفق على استمافتيتا جورة معينني؛ ()ج 
إعداج م ـــــــــار   ااضـــــــــر كل جورة ابلتعاون م  الرييس  لو   مافق علييتا  جرا. كتايب  )ج( 

 يي  األعما. ال  ن حمروا الدورة؛
 إذ ا. ممق  شبو  ام  لّلانني واستمافتش وتعيتده وحتد ثش؛ )ه( 
 إعداج م روع التقر ر املقدم إىل اللانني اإلحصاييني لو   مافق عليش األعما.  ()و 

 
 االجتماعات واملقررات واحملا ر وتقدمي التقارير - جيم 

ســـــتاتم  اللانني مرت  ع العام  وتُعقد الدورة األوىل ع كل فصـــــل رألي  ع ذيم مرا على هامش  - 24
  ع ح  تُعقد الدورة الثاذيني على هامش الدورة انر فيني للانني “(ينيالدورة الرأليع)”جورة اللانني اإلحصاييني 

  ع املوان املختار لعقد تل  الدورة  و قرر رييس اللانني “(الدورة انر فيني)”تن يق األذ أني اإلحصاييني 
 التمقيت الدقيق للدوراب وطمهلا  ألعد الت ـــــــــــــــاور م  األعمـــــــــــــــا. وألنا. على اق ا  من  ماذني اللانني  و عدّ 
الرييس م ــــروع جدول األعمال م ــــاعدة من  ماذني اللانني وابلت ــــاور م  األعمــــا. على  ســــاس املقرراب 

 املتخ ة ع الدوراب ال األقني  والألباب الا قدميتا األعما. الحقا 
و عّد تن ـيق األذ ـأني املمـأل   ا أل  الدوراب  مثال عن طر ق  فرقني املناق ـني اإللو وذيني  جا.ا  - 25

  تاا  من عمل اللانني  ميتما ال
و قرر الرييس مدى تمافر تمافق اآلرا.  ثنا. الدوراب  و  ـــــــــار إىل ذل  ع ااضـــــــــر الدورة  و ُعّد  - 26

تقر ر عن املقرراب واإلجرا.اب ع المقت املناســــــــأ لتعتمده  ماذني اللانني ألعد كل جورة  وحيدج ه ا التقر ر 
 ا ومتاألعتش  المكاالب الرايدة امل ؤولني عن القيام ألعمل م

وتقدم اللانني ابذتوام تقار رها كل ســــنت  على األقل إىل اللانني اإلحصــــاييني  وتتمىل  ماذني اللانني  - 27
 صياغني ه ه التقار ر  ألتمجيش من الرييس  و مافق علييتا األعما.  
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 املر ق الثالث
 اتريخ التنسيق ص منظومة األمم املتحدة  

  
 معلومات أساسية - ألف 

لدى النوام اإلحصــــــــاي  لةمم املتحدة تقليد عر ق من التن ــــــــيق والتعاون القايم  إىل حد كبري  - 1
على  ســاس رؤ ني م ــ كني لةخالقياب امليتنيني  ومارســت اللانني الفرعيني لةذ ــأني اإلحصــاييني التاألعني للانني 

اتألعني  نوماب غريوكاذت قد جعت ع وقت مبور م 2001إىل عام  1966التن يق اإلجار ني ميتاميتا من عام 
امليدان  لةمم املتحدة مثل املوتأ اإلحصـــــــــــاي  لالحتاج األورويب ومنومني التعاون االقتصـــــــــــاجت والتنميني ع

  اســــتعيض عن اللانني الفرعيني 2002االقتصــــاجت إىل امل ــــاركني ابذتوام ع  عماهلا ألصــــفني مراقأ  وع عام 
وفقا الختصـــــاصـــــا ا  على األذ ـــــأني الريي ـــــيني أللانني تن ـــــيق األذ ـــــأني اإلحصـــــاييني  وتركا اللانني عمليتا  

 التاليني   ال تني
 كفا.ة  جا. النوام اإلحصاي   • 
 املعا ري وانأ  امل  كني  • 
 وض  املنيتاياب  • 
 الدعم امل  ا أل  املؤس اب  • 
  ذ أني التمعيني  • 
 الدعمة ع جمال اإلحصا.اب  • 

وتت لف عمــــــم ني اللانني من املنوماب الدوليني واملنوماب فم  المطنيني الا ت ــــــمل وال  ا تقدمي  - 2
إحصــــا.اب رميني جوليني ع ســــيا  املباجئ الا تنوم األذ ــــأني اإلحصــــاييني الدوليني  والا  تمــــمن تنويميتا 

ا. اللانني البالغ جايرة إحصـــــــاييني مدجمني جايمني وتمجد لد يتا اتصـــــــاالب منتومني م  البلدان  ومن أل   عمـــــــ
عمما حاليا   نتم  النصف تقر با إىل منوممني األمم املتحدة  ع ح   ثل اآلخرون منوماب  45عدجهم 

إقليميني وعامليني  خرى  وجتتم  اللانني مرت  ع ال ــــــــنني على م ــــــــتمى مد رت املواتأ اإلحصــــــــاييني وتعمل 
و قدَّم تقر ر ســنمت عن  ذ ــأتيتا اجلار ني ألصــمرة ريي ــيني عمليا من خالل عدج من  فرقني العمل املخصــصــني  

 إىل اللانني اإلحصاييني  
وجلنني تن ــيق األذ ــأني اإلحصــاييني  الا  ذ ــئت لتومن آليني تن ــيق عامليني ت ــمل يي  املنوماب  - 3

الدوليني العاملني ع جمال اإلحصا.اب الرميني  ختدم اجملتم  اإلحصاي  ألصمرة جيدة  غري  ن اللانني مل تون 
املنصني املاليمني واملناسبني لت تخدميتا كياانب األمم املتحدة لتن يق ألراجميتا وفرجا ا اإلحصاييني   ابلمرورة

الا قد تنأمت على مناق ـــــــني م ـــــــايل خاصـــــــني ابألمم املتحدة  ول ل   ألد  مد رو ال امج اإلحصـــــــاييني ع 
على هامش جورة اللانني   االجتماع ألصـــمرة غري رميني مرت  ع ال ـــنني 2007منوممني األمم املتحدة ع عام 

 وخالل تل  االجتماعاب  ذمق ت املماضي  اناصني ابألمم املتحدة  
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 : تشكي  جلنة كبار إحصائيي منظومة األمم املتحدة2014-2011استعراض ال رتة  - اب  
 /شــبان 25 إىل 22اعتمدب اللانني اإلحصــاييني ع جور ا الثاذيني واألرألع   املعقمجة ع الف ة من  - 4

ال ت قامت فيش  ع يلني  ممر  حبّ  شـــعبني اإلحصـــا.اب على االضـــأالع   42/110  املقرر 2011ف ا ر 
ألدور مركات ع م ــاعدة الدول األعمــا. على معاجلني م ــايل حاالب التمــارب ع البياانب وات ــاقيتا م  

االب األمم املتحدة  تن ـــــــرها وك املنوماب الدوليني  م  إ ال. اهتمام خاإل مل ـــــــايل ات ـــــــا  البياانب الا
املتحدة لتمـــــــــــــــأل   منوممني األمم و كدب على احلاجني ع ذل  ال ـــــــــــــــيا  إىل وجمج وكالني ممثم   ا ع
املتحدة اســـتعرات المضـــ   وطلبت  ألتن ـــيق األذ ـــأني اإلحصـــاييني  وطلبت إىل ال ـــلأاب املختصـــني ابألمم

ع جور ا الثالثني واألرألع   إىل شـــــــــــــــعبني اإلحصـــــــــــــــا.اب  ن تقدم تقر را أل ـــــــــــــــ ن تل  امل ـــــــــــــــ لني إىل اللانني
   الفقرة )ا(( 42/110  املقرر E/2011/24-E/CN.3/2011/37 )اذور

واختخ  ذل  املقرر ع ســـيا  املناق ـــاب الا  جر ت ع إطار اللانني اإلحصـــاييني ملعاجلني ال ـــماغل  - 5
ال ت  عده  2010لعام  لتقر ر التنميني الب ــــــر نيالا  اثر ا الدول األعمــــــا. فيما  تعلق ابحملتمى اإلحصــــــاي  

 موتأ تقر ر التنميني الب ر ني التاأل  ل انمج األمم املتحدة اإلمناي   
وألعــــد تقــــدمي تقر ر األم  العــــام عن تن ـــــــــــــــيق األذ ـــــــــــــــأــــني اإلحصـــــــــــــــــــاييــــني ع األمم املتحــــدة  - 6
(E/CN.3/2012/15 ال ت قدم معلمماب  ســاســيني أل ــ ن إذ ــا. اللانني اإلحصــاييني وشــعبني اإلحصــا.اب  )

ّول فر ق ألصـدقا. الرييس من  جل إ ال. املا د من وجور كل منيتما ووصـف حالني التن ـيق اإلحصـاي    شـُ
 النور ع امل ايل واق ا  تمصياب لو  تنور فييتا اللانني  

 2013وعمل فر ق  صـــــــــــــــدقا. الرييس ملدة ســـــــــــــــنت   قدم فييتما تقر را مؤقتا إىل اللانني ع عام  - 7
(E/CN.3/2013/13 واســـــــــــــــتنتاجاتش النيتاييني ع عام )2014 (E/CN.3/2014/13 ومن اجلد ر ابل كر  ن  )

الفر ق كان  مـــــم  رأل  منوماب جوليني  ثل الفئاب الو ى األرأل  ملؤســـــ ـــــاب األمم املتحدة   ت وحداب 
اإلقليميـــني )مؤ ر األمم املتحـــدة للتاـــارة والتنميـــني واللانـــني االقتصـــــــــــــــــاج ـــني األمـــاذـــني  مـــا ع ذلـــ  اللاـــان 

واالجتماعيني لغريب آســـــــــــــــيا(  والمكاالب املتخصـــــــــــــــصـــــــــــــــني )منومني العمل الدوليني( والصـــــــــــــــناج ق وال امج 
األمم املتحدة للأفملني( ك عمـــــــا. كامل  العمـــــــم ني  وهم مركا فصـــــــل تقليد  للدول األعمـــــــا.  )منومني

ر ر  اعت ب م ـــــــــــــــاركني ممثل  الدول األعمـــــــــــــــا. ومنوماب األمم املتحدة ابلت كيد ابلغني للتقا فق   ووفقا
 (  4  الفقرة E/CN.3/2013/13األمهيني  أل م سامهما ع حت   فيتم القماعد واجلماذأ القاذمذيني )

رو ا ع تقر ره النيتاي  املقدم إىل اللانني اإلحصـــــــــــاييني ع وأللغت  عمال فر ق  صـــــــــــدقا. الرييس ذ - 8
(  ال ت قّيم فيش الفر ق جماذأ فتلفني من التن ــيق  مثل ) ( ي  البياانب E/CN.3/2014/13) 2014 عام

اييني؛ )ج( ال تيباب املؤســـــ ـــــيني  وعلى وجش ( وضـــــ  وتنفي  املعا ري اإلحصـــــوذ ـــــرها وذمعيني البياانب؛ )ب
 انصمإل  الحظ الفر ق ما  ل   

 ت لف النوام اإلحصـــــــــــــاي  لةمم املتحدة مما   ـــــــــــــمى وحداب األماذني وصـــــــــــــناج قيتا ”  
  وع األســــاس  تعمل يي  المحداب اإلحصــــاييني ع الوياانب (9)وألراجميتا ووكاال ا املتخصــــصــــني

قلـني والمركا ـني  فيومن لوـل منيتـا وال تيتـا انـاصــــــــــــــــني وفئتيتا التـاألعـني لةمم املتحـدة ألأر قـني م ـــــــــــــــت
__________ 

ت ــــــــمل المحداب وال امج اإلحصــــــــاييني جاخل منوممني األمم املتحدة   ت ما   ــــــــمى وحداب األماذني  شــــــــعبني اإلحصــــــــا.اب   (9) 
اإلقليميـني انمس  ومؤ ر األمم املتحـدة للتاـارة والتنميـني  وموتـأ األمم املتحـدة املعين ابملخـدراب واجلر ـني  وألرانمج واللاـان 

األمم املتحدة للم ــــــــتمطناب الب ــــــــر ني )مميل األمم املتحدة(  وت ــــــــمل الصــــــــناج ق وال امج  على ســــــــبيل املثال  ألرانمج األمم 
حدة للأفملني  وصــــــندو  األمم املتحدة لل ــــــوان  وت ــــــمل المكاالب املتخصــــــصــــــني منومني املتحدة اإلمناي   ومنومني األمم املت

 العمل الدوليني  ومنومني األمم املتحدة لل أليني والعلم والثقافني  ومنومني األغ  ني والاراعني لةمم املتحدة  ومنومني الصحني العامليني 
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امل ــــــــتيتدفني  م  اختال  جرجني اإلشــــــــرا  ال انجم  من جاذأ الدول األعمــــــــا.  وع ظل ه ه 
انلفيني التنويميني  ســـيومن من الصـــعأ اتباع  ج قاذمين  و مؤســـ ـــ    و القيام ألتغيري المال ب 

حبي  ُ عل التن ـــيق شـــرطا من ال ـــرون الالزمني    و تعد ليتا  كما ســـي ـــتغر  ذل  وقتا طم ال 
التعاون على الصــــعيد املؤســــ ــــ   مر متع ر عمليا  “ إذفاذ”وأل ل   واســــتناجا إىل الت ــــليم أبن 

 ــأ  ن  وــل التعــاون الفعــال ع ال امج اإلحصــــــــــــــــاييــني قــايمــا من النــاحيــني العمليــني على النما  
 ( 10  الفقرة E/CN.3/2014/13) “احل نني 

واســـــــــــــــتنـــاجا إىل تلـــ  املالحوـــاب  قـــدم الفر ق جمممعـــني من املق حـــاب الختـــاذ إجرا.اب فمر ـــني  - 9
 (  كان  ألرزها ما  ل   23-20ومتمسأني األجل وك ل  للنور فييتا م تقبال )املرج  ذف ش  الفقراب 

اجتماع كبار اإلحصــــــــايي  ع األمم املتحدة  ابعتبارهم  نبغ  مماصــــــــلني تعا ا وتأم ر ”  
  ـــــــــــــولمن اجملممعني امل ـــــــــــــؤولني عن التن ـــــــــــــيق اإلحصـــــــــــــاي  لل امج اإلحصـــــــــــــاييني لدى كياانب 

املتحدة  و مصى أبن   ند إىل ه ه اجملممعني وال ني إطالع اللانني اإلحصاييني ابذتوام على  األمم
 “ق جاخل النوام اإلحصــــــــــــاي  لةمم املتحدة عمل اجملممعني والتقدم احملرز ع حت ــــــــــــ  التن ــــــــــــي

 ( 20)املرج  ذف ش  الفقرة 
  45/112واســــــــــــتناجا إىل  عمال فر ق  صــــــــــــدقا. الرييس  قامت اللانني اإلحصــــــــــــاييني  ع مقررها  - 10
  ل   ما

 ســــــــيما ع جمال تباجل شــــــــدجب على  ن التن ــــــــيق الفعال  مر  ســــــــاســــــــ   ال ب()”  
 البياانب من  جل احلد من عأ. اإلألالم الماق  على عاتق البلدان؛

جعمت الرؤ ني الأم لني األجل صـــــــــــــــمب إقامني آليني فعالني جلم  البياانب على  )ج(  
 الصعيد العامل ؛

شـــــــدجب على  مهيني التن ـــــــيق الفعال فيما أل  وكاالب منوممني األمم املتحدة  )ج(  
واملواتأ اإلحصـــــاييني المطنيني من  جل تعا ا اســـــتخدام المكاالب لإلحصـــــا.اب الرميني  وتفاجت 

 االزجواجيني والتمارب ع املصاجر اإلحصاييني؛
  دب االق ا  الداع  إىل إن  عقد كبار ان ا. اإلحصـــــــــــايي  ابألمم املتحدة  )ه(  

لرييس من  جل حت ـــ  التن ـــيق  اجتماعاب منتومني  وكلفت الفر ق متاألعني تمصـــياب  صـــدقا. ا
 “وتقدمي تقر ر ع ه ا الصدج إىل اللانني 

وألعد ذل  املقرر  اجتم  كبار إحصاي  منوممني األمم املتحدة رميا للمرة األوىل ع إطار الصيغني  - 11
  وقدمت تقر ر جلنني كبار إحصـــــــــــــايي  منوممني األمم املتحدة 2014  لمل/ســـــــــــــبتم   10الرميني اجلد دة ع 

  2017 ولني حد ثا تقر را إىل اللانني اإلحصاييني  ول مرة ع جور ا الثامنني واألرألع  ع آذار/مارس امل
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