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    اللجنة اإلحصائية 
   الدورة احلادية واخلمسون

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

       بنود للمناقشة واختاذ القرار: تنسيق الربامج اإلحصائية
 تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية   

  
 مذكرة من األمني العام  

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

العام أبن حييل إىل اللجنني اإلحصائيني تقر ر جلنني تن يق األن طني اإلحصائيني. و عرض التقر ر حملني عامني عن 
  و رج فيه موجز لالســــــتنتاجاب الرئي ــــــيني اليت  لصــــــت إلي ا 2019األعمال اليت قامت هبا اللجنني يف عام 

  والراألعـــني والوالث  2019آذار/مـــارس  4والث  اليت عقـــدب يف نيو ور  يف اللجنـــني يف جورتاي ـــا الوـــالوـــني وال
. و ُقرتح أن أت ــا اللجنــني اإلحصـــــــــــــــــائيــني 2019أ لول/ســـــــــــــــبتم   13و  12عقــدب يف بوألن ــا ن يف  اليت
االعتبار آراءا جلنني التن ـــــــيق يف املناق ـــــــاب اليت ســـــــتجر  ا يف إذار ألنوج جدول األعمال ذاب الصـــــــلني   يف

 لإلحاذني علما هباا التقر ر. مدعوة وه 
  

 

 * 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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 تقرير جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية   
  

 مقدمة - أوال 
جلنني تن ـــيق األن ـــطني اإلحصـــائيني هيبني م ـــرتبني أل  الوباالب تعمل علس تعز ز التن ـــيق والتعاون  - 1

فيما أل  ال امج اإلحصـــــائيني يف املناماب اإلقليميني والدوليني واملناماب اليت تتجاود حدوج الوال ني الوذنيني. 
األن ـــــــطني اإلحصـــــــائيني  وت ـــــــجة اللجنني  ألوتـــــــء ا منتد، ألعبـــــــاء ملتزم   اتبا  املمارســـــــاب اجليدة يف

للمناماب الدوليني  وفقا للمباجئ اليت حتكم األن ـــــــطني اإلحصـــــــائيني الدوليني  و ـــــــمن القيوج اليت تءر ـــــــ ا 
ترتيباب احلوبمني اخلاتـــني هبا واملوارج املةصـــصـــني ءا. وأعبـــاء اللجنني ملتزمون وإلســـ ام علس  و ن ـــ  يف 

اجلوجة ون رها  وذلك أل بل من ا  علس سبيل  إن اء ناام إحصائ  عامل  منّ ق إلنتاج إحصاءاب عاليني
 املوال  تي رُي إن اِء نام إحصائيني إقليميني ووذنيني وعمِل ا علس  و فعال. 

 آذار/ 4: الــدورة الوــالوــني والوالثون املعقوجة يف نيو ور  يف 2019وعقــدب اللجنــني جورت  يف عــام  - 2
يني؛ والدورة الراألعني والوالثون  اليت اســــــتبــــــافت ا   قبل انعقاج الدورة اخلم ــــــ  للجنني اإلحصــــــائ2019مارس 

. وترّأســت بلتا 2019أ لول/ســبتم   13و  12مءو ــيني األمم املتحدة ل ــؤون الالجب  يف بوألن ا ن  وم  
الدورت  رئي ــــــــتا اللجنني امل ــــــــاربتان  ونيا: ببرية اإلحصــــــــائي  ومد رة مد ر ني اإلحصــــــــاءاب والبيا ب يف 

يف امليدان االقتصــــــــــــــاجت  مارت  ج راند  ورئي ــــــــــــــني فر  األ ا  وحتليل اال اهاب  منامني التعاون والتنميني
 التاألة ملكتب األمم املتحدة املعين وملةدراب واجلرميني  أجنيال م . 

  و قــدم موجزا 2019و عرض التقر ر حملــني عــامــني عن األعمــال اليت قــامــت هبــا اللجنــني  الل عــام  - 3
 ت إلي ا يف جورتاي ا الوالوني والوالث  والراألعني والوالث .لالستنتاجاب الرئي يني اليت  لص

  
 العضوية والقيادة واالختصاصات - اثنيا 

 . 2019 من م جورة واحدة علس األقل يف عام 40  حبر (1)عبوا 45تبم جلنني التن يق حاليا  - 4
و دعم الرئي ت  امل اربت  يف تنايم أعمال جلنني التن يق ثالثني نواب للرئيس  هم: املد رة العامني  - 5

للمكتب اإلحصـــــــــــائ  لالحتاج األوروت  مار   بوتز ءا  ومد ر املربز األفر ق  لإلحصـــــــــــاءاب التاألة للجنني 
لدول جملس التعاون لدول اخلليج  االقتصـــــــاج ني ألفر قيا  أوليءر اـــــــيناانيا  واملد ر العام للمربز اإلحصـــــــائ 

 العرأليني  تاألر احلرت. 
وانتةبت اللجنني  يف جورهتا الراألعني والوالث   ال ـــــــــــــــيدة م  ومد رة الءر ق املعين ألبيا ب التنميني  - 6

التاألة للبنك الدويل  ها  ان فو  رئي ت  م اربت  لءرتة سنت . وانتةبت اللجنني أ با ال يدة بوتز ءا  
يناانيا  ورئيس فر  إحصــــــــــــاءاب ومعلوماب التنميني يف مؤدر األمم املتحدة للتجارة والتنميني  وال ــــــــــــيد اــــــــــــ

 ستيف مابءيل   نواو للرئيس لءرتة سنت .
  

__________ 

 .https://unstats.un.org/unsd/ccsa/members.cshtmlانار:  (1) 

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/members.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/members.cshtml
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 أساليب العمل - اثلثا 
إ ـــــافني إىل عقد جورت  ســـــنو ت   تواتـــــل جلنني التن ـــــيق عمل ا أل  الدوراب ألن ـــــا  عن ذر ق  - 7

العمل اليت تتاألة القراراب املتةاة  الل الدوراب العاج ني. وختتار األفرقني ترتيباب عمل ا اـــــــــــــبكني من أفرقني 
ألنء  ا وتعقد اجتماعاهتا اخلاتني  ح ب االقتباء. وتُعّد أفرقني العمل واثئق عن التقدم احملرد وعن نتائج 

ني. واـــعبني اإلحصـــاءاب التاألعني أعماءا  وتقدم تقار ر إىل جلنني التن ـــيق ب  تتةا القراراب يف جوراهتا العاج 
إلجارة ال ــــــؤون االقتصــــــاج ني واالجتماعيني يف األمانني العامني  ألوتــــــء ا أمانني جلنني التن ــــــيق  تعمل علس  و 
ر االتصـــــال فيما أل  أعبـــــاء جلنني التن ـــــيق  وتعّد تقار ر الدوراب العاج ني والتقر ر  وثيق مة املكتب  وتي ـــــّ

يني؛ وتتعّ د أ بـــــا تـــــءحاب جلنني التن ـــــيق علس املوقة ال ـــــبك  ال ـــــنوت الات  قدم إىل اللجنني اإلحصـــــائ
 .(2)ل عبني اإلحصاءاب

ومنا الدورة الراألعني واألرألع  للجنني اإلحصــــــائيني  تُعّد جلنني التن ــــــيق أليا ب م ــــــرتبني أل ــــــ ن ألنوج  - 8
جدول أعمال اللجنني اإلحصــــــــــــــائيني ح  تكون تلك البنوج م مني للجنني التن ــــــــــــــيق. و ب أن حتاس ها  

يا ب مب تو، عال من الت  يد من أعباء جلنني التن يق لُتموِّل تكليءا للرئي ت  امل اربت  ولتكّلم وسم الب
اللجنني. وبما بان عليه احلال يف ال ــــــنواب األ رية  ُبّرِســــــت الدورة األوىل لل ــــــنني )الدورة الوالوني والوالثون 

  إىل حد ببري 2019ئيني يف آذار/مارس للجنني التن ـــــــــــيق(  اليت عقدب علس هامن جورة اللجنني اإلحصـــــــــــا
لو ـــــة الصـــــياني الن ائيني لبيا ب اللجنني امل ـــــرتبني اليت أجلت هبا الرئي ـــــتان امل ـــــاربتان يف الدورة اخلم ـــــ  

2019للجنني اإلحصـــــــــائيني يف عام 
. وتعتزم جلنني التن ـــــــــيق مرة أ ر، اإلجالء ألبيا ب م ـــــــــرتبني يف الدورة (3)
 ئيني. احلاج ني واخلم   للجنني اإلحصا

وأعّدب اللجنني ألر مج عمل متعدج ال ــنواب اســتناجا إىل نتائج جراســني اســتقصــائيني ُأجر ت أل ــ ن  - 9
املوا ـــية ذاب األولو ني فيما  تعلق ولتن ـــيق و/أو تباجل اخل اب فيما أل  األعبـــاء. واللجنني ملتزمني ألرت ني 

قة ابكيني(  وذلك من أجل د جة أتثري جماالب العمل واملناق اب إىل نواتج حمدجة )من وراب وأوراق وموا
 عمل ا وإألراد .

  
  2019أعمال جلنة التنسيق يف عام  - رابعا 
 2030خطة التنمية املستدامة لعام  - ألف 

علس جدول أعمال  ية  2030ظلت امل ــــــائل اليت تدور يف حمور تنءيا  طني التنميني امل ــــــتدامني لعام  - 10
 . 2012جوراب جلنني التن يق منا جورهتا الع ر ن املعقوجة يف فرانكءورب أبملانيا  يف الرألة األ ري من عام 

يح إذار مؤاــراب وواتــلت جلنني التن ــيق تلق  إحاذاب منتامني من اــعبني االحصــاءاب عن تنق - 11
رتـــــــــــد أهدا  التنميني امل ـــــــــــتدامني  يف  ـــــــــــوء الدور الداعم البالل األنييني الات تقوم أله املناماب الدوليني 

__________ 

 ./https://unstats.un.org/unsd/ccsaانار:  (2) 
البيا ب واملؤاـــــراب املتعلقني ”)أ(   3  أجيل ألبيا ب م ـــــرتبني يف إذار البنوج التاليني من جدول األعمال: البند 2019يف عام  (3) 

البيا ب ”)ج(   3؛ والبند “املباجئ األســاســيني لإلحصــاءاب الر يني”)ب(   3؛ والبند “2030خبطني التنميني امل ــتدامني لعام 
 “.الدولينيإحصاءاب اءجرة ”)ن(   3؛ والبند “املءتوحني

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/
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ألوتـــــــء ا اجل اب القّيمني علس املؤاـــــــراب يف جماالب عمل بل من ا  ويف  ـــــــوء وال ني بل من ا فيما    
 . 2030رتد تنءيا  طني عام 

للبيا ب ال ـــــــكانيني يف ح ـــــــاب العد د من مؤاـــــــراب أهدا  التنميني وولنار إىل األنييني البالاني  - 12
امل ــــتدامني  اــــّكلت جلنني التن ــــيق فر ق عمل الســــتعراض اســــتةدام البيا ب ال ــــكانيني يف الرتــــد العامل  
لألهدا   ألن ها  البيا ب ه  أحد األســــــــباب الرئي ــــــــيني لال تالفاب الوارجة أل  مؤاــــــــراب األهدا  

القّيمني علي ا واملؤاــــــراب الوذنيني. وقدم فر ق العمل  الات تقوج  اــــــعبني ال ــــــكان الصــــــاجرة عن الوباالب 
  واقرتح 2019التاألعني إلجارة ال ــــــؤون االقتصــــــاج ني واالجتماعيني  تقر را أوليا إىل جلنني التن ــــــيق يف أوائل عام 

لتقد راب ال ـــكانيني فيه ما  ل : )أ( رفة م ـــتو، التوقعاب ال ـــكانيني يف العاإ )أت إعطاء األولو ني إلنتاج ا
للتوقعاب ال ـــــكانيني يف  2021ال ـــــنو ني ح ـــــب بل ســـــنني من ســـــنواب العمر مبءرجها  ألدءا من تنقيح عام 

العاإ(؛ )ب( تعز ز وحت ــــ  البيا ب الوتــــءيني للتقد راب ال ــــكانيني؛ )ج( مواتــــلني االســــتةدام التءبـــيل  
م احملرد  و حتقيق األهدا . وذلبت اللجنني لبيا ب التوقعاب ال ــــــكانيني يف العاإ يف الرتــــــد العامل  للتقد

إىل فر ق العمل أن   ــــتك ــــف إمكانيني و ــــة توتــــياب جوليني أل ــــ ن التقد راب ال ــــكانيني وأن  نت   من 
 . 2020عمله  لول آذار/مارس 

واســـتمرب اللجنني أ بـــا يف االســـتما  إىل إحاذاب أل ـــ ن أعمال الءر ق الرفية امل ـــتو، لل ـــرابني  - 13
 .2030ناء القدراب يف جمال اإلحصاءاب لرتد  طني التنميني امل تدامني لعام والتن يق وأل

 
 تسخري املعلومات اجلغرافية املكانية لألغراض اإلحصائية - ابء 

عقدب جلنني التن يق جل ني  اتني عن ت ةري املعلوماب اجلارافيني املكانيني لأل راض اإلحصائيني  - 14
يف جورهتا الوانيني والوالث   أتيحت  الءا لألعبــــــــــاء فرتــــــــــني تباجل املعلوماب أل ــــــــــ ن أن ــــــــــطت م املتعلقني 

وقت الحق  أجرب وســـتةدام نام املعلوماب اجلارافيني املكانيني  وختللت ا ذائءني واســـعني من العروض. ويف 
اللجنني عمليني تقييم لت ـــــكيل أســـــاس ُ  ـــــتند إليه يف حتد د اجملاالب اليت قد  كون من املءيد أن  قوم في ا 
األعبــــــــــاء ولتن ــــــــــيق فيما ألين م واعتماج من اج عمل م ــــــــــرت   أل راض من ا التعاون ألصــــــــــورة جمد ني مة 

دراســــني االســــتقصــــائيني  اليت أجر ت يف منتصــــف األوســــا  املعنيني وملعلوماب اجلارافيني املكانيني. وأاــــارب ال
  إىل أن العد د من الوباالب ت ـــــتةدم البيا ب واألجواب اجلارافيني املكانيني أســـــاســـــا يف مرحلني 2019 عام

الن ــــــر وأنه ميكن عمل املز د يف مرحليت  ة البيا ب و  يزها. وأألردب الدراســــــني االســــــتقصــــــائيني اجملاالب 
أعبـــــاء اللجنني. وُعر ـــــت  ذاب االهتمام امل ـــــرت  اليت ميكن أن تكون مبواألني فرز  تادة للتعاون فيما أل 

النتائج األوليني ألول مرة يف الدورة االســــــــتونائيني اليت نامت ا جلنني التن ــــــــيق يف املؤدر العامل  الوا  وال ــــــــت  
  مث يف الدورة الراألعني 2019لإلحصاء الات عقد  املع د اإلحصائ  الدويل يف بواالملبور يف آب/أ  طس 

 ن. وقررب اللجنـني االنتقـال من التعـاون  ري الر   الـات حيـد  علس والوالث  للجنـني املعقوجة يف بوألن ـا
امل ــــــتو، التقين إىل إذار أبور مؤســــــ ــــــيني للتعاون. وبةطوة أوىل  ميكن ألعبــــــاء اللجنني أن  طلعوا  ية 

 األعباء اآل ر ن علس األجواب والتطبيقاب اليت ذوروها ولءعل. 
حدة اجلارافيني املكانيني من أجل متاألعني إجماج األوســـا  وقررب اللجنني االتصـــال أل ـــبكني األمم املت - 15

اجلارافيني املكانيني واألوســا  اإلحصــائيني  وقد  تم ذلك من  الل أن ــطني م ــرتبني. وبةطوة أوىل  اــاربت 
. ومن املقرر 2019الرئي ــــتان امل ــــاربتان عن ذر ق التداول ولءيد و يف اجتما  ال ــــبكني يف أ لول/ســــبتم  

 . 2020يني أل  رئي يت اللجنني ورئيس ال بكني يف بانون الوا / نا ر إجراء مكاملني هاتء
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 سياسات البياانت املفتوحة - جيم 
عقدب جلنني التن ـــــيق مناق ـــــاهتا املبدئيني أل ـــــ ن ســـــياســـــاب البيا ب املءتوحني يف جورهتا الوالث    - 16

ني يف جمال البيا ب املءتوحني. وأن ـــــ ب فر ق عمل  توىل قياجته البنُك الدويل و قّيم  ارســـــاب أعبـــــاء اللجن
وتناقن اللجنني ونتاام نتائج التقييم الات  ر ه فر ق العمل ملد، اتبا  أعباء اللجنني للممارساب املتعلقني 

 ولبيا ب املءتوحني. 
ويف آ ر تقييم أجرا  فر ق العمل يف الدورة الراألعني والوالث   أبد من جد د أن معام أعبـــــــــــــــاء  - 17

وا عموما مباجئ البيا ب املءتوحني يف  ارســــــــــــاهتم املتعلقني ولن ــــــــــــر  وأنه قد أحرد قدر من اللجنني قد أجرج
وعتبارنيا جمال  حيتاجان إىل حت ـــــــــــــــ    2018التقدم يف اجملال  احملدج ن يف التقييم الات أجرت يف عام 

لنتائج  قررب اللجنني ونيا: أاــــــــكال امللءاب  ري امل ــــــــمولني  قوق امللكيني والرت ي . واســــــــتناجا إىل ها  ا
اســــتك ــــا  اخلياراب املتاحني لو ــــة يج لرت ي  البيا ب العامني الارض لك  ت ــــتةدمه وباالب األمم 

  مبا يف ذلك 2020املتحدة. وســــــــــيقدم فر ق العمل معلوماب م ــــــــــتكملني موجزة عن عمله يف آذار/مارس 
 ملءتوحني. اقرتاح أل  ن بيءيني وتوقيت إجراء تقييم بامل ملمارساب البيا ب ا

 
 املنشورات الصادرة عن جلنة التنسيق - دال 

تن ـــــــــر جلنني التن ـــــــــيق علس موقع ا ال ـــــــــبك  إســـــــــ اماب متنوعني  من ا ورقني املناق ـــــــــني اخلاتـــــــــني  - 18
 “جراســــــــــــــــاب حــاالب إفراج ــني: اســـــــــــــــتةــدام املصــــــــــــــــاجر  ري الر يــني يف اإلحصــــــــــــــــاءاب الــدوليــني” املعنونــني

املمارســـاب املوتـــس هبا أل ـــ ن اســـتةدام املصـــاجر ”  وه  تكملني للورقني املعنونني (4)(2016 )أ لول/ســـبتم 
. وميكن االذال  علس من ـــــــوراب (5)(2013)ت ـــــــر ن الوا /نوفم  “  ري الر يني يف اإلحصـــــــاءاب الدوليني

 . (6)أ ر،  وعلس ال جل العامل  للمعا ري اإلحصائيني  علس املوقة ال بك  للجنني التن يق
 

 جلنة التنسيق يف املؤمترات الدولية حضور - هاء 
نّامت جلنني التن يق جل ني  اتني عن ت ةري املعلوماب اجلارافيني املكانيني أل راض اإلحصاءاب  - 19

 الل املؤدر العامل  الوا  وال ـــت  لإلحصـــاء الات عقد  املع د اإلحصـــائ  الدويل يف بواالملبور يف الءرتة 
 عروض املقدمني متاحني يف املوقة ال بك  للجنني التن يق. . وال2019آب/أ  طس  23إىل  18من 
 

 2020دورات عام  - واو 
  2020آذار/مارس  2اتءقت جلنني التن ــــــــــيق علس عقد جورهتا اخلام ــــــــــني والوالث  يف نيو ور  يف  - 20

ن والقرتان مة الدورة احلاج ني واخلم ــــــــــــ  للجنني اإلحصــــــــــــائيني. أما الدورة ال ــــــــــــاجســــــــــــني والوالثون  املقرر أ
 .2020  تبيء ا البنك الدويل  ف تعقد يف واانطن العاتمني  الل الرألة األ ري من عام 

  
 اإلجراء املطلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذه - خامسا 

 مدعوة إىل اإلحاذني علما هباا التقر ر. حصائينيلجنني اإللا - 21
__________ 
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 (6) https://unstats.un.org/unsd/ccsa/. 
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