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واختاذ القرار: مسةةةةةةةةتق    للمناقشةةةةةةةةةبنود 

 اإلحصاءات االقتصادية
   

 ابإلحصاءات االقتصاديةتقرير فريق أصدقاء الرئيس املعين   
  

 مذكرة من األمني العام  
 

واملمارســــــاب ال ــــــاألقني   ت ــــــر  األم   2019/210وفقا ملقرر اجمللس االقتصــــــاجت واالجتماع   
العام أبن حييل تقر ر فر ق أصدقاء الرئيس املعين ابإلحصاءاب االقتصاج ني إىل اللجنني اإلحصائيني ملناق ته. 
و تضـــــــــــــمن التقر ر وصـــــــــــــلا لنتائر االجتماع  األول والااش لللر ق  إىل جا    تائر امل ـــــــــــــاوراب العامليني 

ن امل ــائل املتصــلني ألتحد ا  اام اإلحصــاءاب االقتصــاج ني وترتيباب إجارته. واإلقليميني مع امل ــتعمل  أل ــ 
. واللجنني 2020و قدم التقر ر أ ضــــــــــــــا معل ماب عن األ  ــــــــــــــلني واملنجعاب املت  اة املق حني لللر ق   عام 

 .2020مدع ة إىل إألداء آرائها أل  ن التقدم الذت أحرزه اللر ق   عمله وأل  ن ألرانمر عمله املق ح لعام 
 

  

 

 * E/CN.3/2020/1. 
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 تقرير فريق أصدقاء الرئيس املعين ابإلحصاءات االقتصادية  
  

 موجز -أوال  
أ  ــــــــ ب اللجننيي اإلحصــــــــائينيي فر قا أصــــــــدقاء الرئيس املعين ابإلحصــــــــاءاب االقتصــــــــاج ني   جور ا  - 1

اخلم ـــــــــــــــ  إلجراء تقييم لالاءة الناام اقاص ليحصـــــــــــــــاءاب االقتصـــــــــــــــاج ني وفعاليته ومد  قدرته عل  
االســـتجاألني. وقد أجب أ  ـــلني الت ـــاور واملناق ـــاب الع أجر ت   العام املا ـــ  إىل االع ا  أبن الناام 
اقـــاص أـــ  أن  ا ن أرار قـــدرة عل  االســـــــــــــــتجـــاألـــني وأرار مرو ـــني لا   ل  االحتيـــاجـــاب ا مـــاعيـــني 

إبج ال تنيرياب  للم ــــتعمل   وأن ال ريع  نبن  أن  نصــــ  عل  ا ــــ  الناام اقاص ألدال من الت صــــيني
رئي ــــــيني عليه. و ندرج العمل املق ح لللر ق   عامه الااش واأل ري  ــــــمن أرألعني أألعاج ل ا ت  يق عملياب 
الناام اقاص؛ وا ـــــ  الصـــــقب أل  األفرقني العاملني من  قل إ  ـــــاء ال ـــــبااب؛ وو ـــــع األفرقني العاملني 

وألنـــاء القـــدراب؛ وزمجة حجم امل ـــــــــــــــــاررــني  أمـــام اـــدت العمـــل أللرم جـــد ـــدة  مع ال ريع عل  التجر ـــ 
 جمم عني واسعني من امل تعمل  وغريلم من ال رراء احملتمل . مع
  

 مقدمة - اثنيا 
أجب املناق ني الع أجر ت   اقلقني الدراسيني الع  يّامت   م ا معني أل  ن م تقبل اإلحصاءاب  - 2

  و  الدورة اخلم ـــ  للجنني  ل ـــها  إىل إ  ـــاء االقتصـــاج ني قبل افتتاح الدورة اخلم ـــ  للجنني اإلحصـــائيني
 فر ق أصدقاء الرئيس املعين ابإلحصاءاب االقتصاج ني.

 وقامت اللجنني اإلحصائيني   جور ا اخلم   مبا  ل ا - 3
طلبت إ  ـــــــــــاء فر ق أصـــــــــــدقاء الرئيس لل ة ال تع د عن عام  إلجراء تقييم لالاءة إجارة الناام  • 

قتصـــــــــــــاج ني وفعاليتها ومد  قدر ا عل  االســـــــــــــتجاألني  جون  لق املع د اقاص ليحصـــــــــــــاءاب اال
 البريوقراطيني أو اميل املاات  اإلحصائيني ال طنيني واملناماب الدوليني عبئا إ افيا ال جاع  له من

طلبت إىل اللر ق تقييم املباجراب اقاليني وتقدمي ت صـــــــــــــــيني للمضـــــــــــــــ  قدما   ا ألنيني اد ا  اام  • 
 اج ني من  قل إجراء است ارة واسعني النلام للم تخدم اإلحصاءاب االقتص

طلبت أ ضا إىل اللر ق تناول م ائل م م لني ابملعل ماب امل تاملني اإلحصائيني تا ن قد أللنت  • 
 ابللعل م ت   عاليا من النضر

طلبت رذلك إىل اللر ق أن  قدم تقر را إىل اللجنني اإلحصـــــــــــــــائيني   جور ا اقاج ني واخلم ـــــــــــــــ   • 
 من  لني وا حني لايليني املض  قدما تض

و قدم لذا التقر ر حملني عامني عن األ  ـــــــــــــــلني الع ا ـــــــــــــــللع  ا اللر ق منذ أن أ  ـــــــــــــــ ته اللجننيي  - 4
اإلحصـــــــــــــــائيني. و يرت   ىت   التقر ر عل  النح  التاصا حيت ت اللرج الاالا عل  م جع لنتائر اجتماعاب 

  و  ـــــــمل اللرج الراألع اخلياراب الع طرحت للمناق ـــــــني اللر ق وخمتلف أ  ـــــــلني الت ـــــــاور الع ا ـــــــللع  ا
 .2020واأل  لني املقررة لعام 
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 أنشطة فريق أصدقاء الرئيس املعين ابإلحصاءات االقتصادية - اثلثا 
 موجز االجتماع األول - ألف 

 أمر/ 30إىل  28عيقد االجتماج األول للر ق أصــــدقاء الرئيس   مقر األمم املتحدة   الل ة من  - 5
م االجتماج إىل أرألع جل ــــــــاب. و قل ا ل ــــــــني األوىل   ا األعضــــــــاء ما إذا را ت 2019ما    . وقي ــــــــّ

ليني وامل ــــــــــــتقبليني التحد ااب املقرر حاليا إجراؤلا لناام اإلحصــــــــــــاءاب االقتصــــــــــــاج ني تل  االحتياجاب اقا
للم ــــتعمل . و قل ا ل ــــت  الاا يني والاالاني  تدارس األعضــــاء م ــــ لني ما إذا را ت ا يارل األســــاســــيني 
القائمني حاليا )مال األطر اإلحصـــــائيني  واألســـــالي   و ام التصـــــنيف  والبياانب املصـــــدر ني  والتان ل جيا  

 تقبل. و  ا ل ني األ رية  استا ف األعضاء وال ياساب  وال راراب( رافيني لتلبيني االحتياجاب   امل
ما إذا را ت لناك ترتيباب إجار ني مناسبني قائمني لالالني قدرة  اام اإلحصاءاب االقتصاج ني عل  االستجاألني 

 ورلاءته وفعاليته.
و لص اللر ق  الذت  ــــــــم ألعي م ــــــــتعمل  البياانب الرئي ــــــــي   ا ل  أل ــــــــباني األمم املتحدة  - 6

إىل أن قائمني املباجراب اقاليني تعاس معام احتياجاب امل ــتعمل  الرئي ــي  من املعل ماب لققتصــاج    
  امل ـــــــتقبل من منا ر اقتصـــــــاجت رل . وعل  وجه اخلصـــــــ ق  را ت لناك مباجراب قائمني ت ـــــــتهد  
ت ســــــــيع  لام القياس   جماص الرفاه االقتصــــــــاجت واالســــــــتدامني من  قل و ــــــــع جمم عاب ألياانب ترأل  

 ــاا االقتصــاجت ابالر البيئيني وامل ــائل املتعلقني اب عدام امل ــاواة. أما االســتاناء ال حيد الذت   اد ده الن
فه  أ ه  نبن  و ـــــــع ألرانمر عمل ىدج عل     أو ـــــــق فيما  تعلق ألقياس االقتصـــــــاج غري الر   وجرجني 

 االت ام ابللاألع غري الر  .
ىل وج ج فج ة ربرية أل  ألرانمر العمل ا ماع  والبياانب ومع ذلك    ــــري م ــــتعمل  البياانب إ - 7

املتاحني عل  الصـــــــــــــــعيد القلرت. وتعاس لذه اللج ة ىدوج ني قدراب العد د من املاات  اإلحصـــــــــــــــائيني 
ال طنيني  فضــــــــــق عن وج ج ف ة   ري ملّ لني تلصــــــــــل   راري من األحيان أل  ألدء العمل عل  الصــــــــــعيد 

نتجاب اإلحصــــائيني ا د دة وتنليذلا عل  الصــــعيد القلرت. و ان إ قء املع د العامل  أل ــــ ن املعا ري أو امل
من النار للحد من لذا الت  ري عن طر ق إأاج ســـــبل لتجر   املعا ري واملنتجاب ا د دة مبارا وإصـــــدار 

 التقد راب التجر بيني.
رو ني وأ ه  نبن  و ــــــع وأشــــــار عدج من األعضــــــاء إىل أن ا يارل األســــــاســــــيني اقاليني تلتقر إىل امل - 8

ت صــياب  د  ا ــ  املرو ني العامني ليطار  ليس فق  عل  صــعيد و ــع امللاليم واألســالي  فح ــ   
ألل ومن حيا قدرته عل  تقدمي منتجاب البياانب أللر قني أرار قدرة عل  االســــــتجاألني. وأشــــــار األعضــــــاء 

 ر   اللرم ا د دة.أ ضا إىل أن ا يارل األساسيني أ  أن تتيق اللرصني للت سع   جت
واتلق األعضـــــاء عل  أن لناك فرصـــــا ربرية لعمجة التعاون   جماالب تباجل البياانب واألســـــالي   - 9

وامل ارج. و  عامل ت ــــ جه البياانب الضــــخمني  اققت وف راب اقجم   اال ــــلقج عمع ألياانب متعدجة 
من شــباني اإل   ت  أمان و ــع قاعدة ألياانب البلدان. فعل  ســبيل املاال    حالني األســعار امل ــتخرجني 
 م  رني متعدجة البلدان لا  ت تليد منها مجيع البلدان.
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وأشـــــــار األعضـــــــاء إىل أ ه ابلنار إىل ات ـــــــاج  لام ألرانمر العمل اقاص وال ـــــــرعني الع ااول  ا  - 10
قد  ا ن لناك ألعي  املاات  اإلحصـــــــــــــــائيني ال طنيني وال راالب الدوليني تلبيني احتياجاب امل ـــــــــــــــتعمل  

االزجواجيني وعدم الالاءة   ليال اإلجارة اقاص. وقد ت ـــــــــــــــب  ذلك    ـــــــــــــــن  ربري عل  االلتعاماب 
املتعلقني ابل قت وامل ارج  وقد  ا ن من املليد أن تعمل ليارل اإلجارة مبجم عني م ـــ رني من املباجل الراميني 

 إىل تعع ع الالاءة واللعاليني.
ألعضاء   مناق ني  ر ني  جر  االتلام عل   رورة إجراء م اوراب أرار مش ال و  ح  اخنرا ا - 11

من حيا التنليني العامليني قبل تقدمي جمم عني من الت صــــــــــــــياب إىل اللجنني اإلحصــــــــــــــائيني. واتلق اللر ق عل  
امل ــــــــاوراب  نبن  أن تتم من  قل مناق ــــــــاب جا ل ال ــــــــباني القائمني الع تضــــــــم أفرقني عاملني  وفرم  أن

و اان رفيعني امل ــت   اضــرلا اب تاام املناماب اإلحصــائيني ال طنيني والدوليني. وللم ــاعدة   ت جيه عمل  
وألل رة لذه املناق ـــــاب  وافق اللر ق عل  تقدمي االســـــتنتاجاب الع  لص إليها االجتماج األول   صـــــ رة 

ني الع   ج أن تناق ـــها مذررة معل ماب أســـاســـيني. ووافق اللر ق أ ضـــا عل  و ـــع جمم عني ىدجة من األســـئل
 األفرقني العاملني وأن تعد التقار ر أل  هنا.

 
 موجز االجتماع الثاين - ابء 

را  ن   4إىل  2عيقد االجتماج الااش للر ق أصـــــــــــــــدقاء الرئيس   مقر األمم املتحدة   الل ة من  - 12
املنتدمب من  قل  . واســـــــــــــــتيخدم االجتماج لتقييم التعليقاب ال ارجة من خمتلف2019األول/ج  ـــــــــــــــم  

امل ــــــاورة العامليني الع جتر ها األفرقني اإلحصــــــائيني مع امل ــــــتعمل  ومن امل ــــــاوراب اإلقليميني املنامني   إطار 
اقلقاب الدراســـــــيني الرفيعني امل ـــــــت   أل ـــــــ ن م ـــــــتقبل اإلحصـــــــاءاب االقتصـــــــاج ني؛ وم اصـــــــلني اد د  اام 

 ا عل  ترتيباب إجارة الناام وعملياته اإلحصائيني اإلحصاءاب االقتصاج ني؛ وت  يق أت تنيرياب  لعم إج ا
؛ وامل افقني عل  ىت   التقر ر 2020وليارله األســــــــــاســــــــــيني؛ واالتلام عل  املهام وامل ــــــــــؤولياب املقررة لعام 

 املقدم إىل اللجنني اإلحصائيني   جور ا اقاج ني واخلم  .
وقام األم  العام امل ـــاعد للتنميني االقتصـــاج ني وربري االقتصـــاج   ابلتعر ف أل ـــباني األمم املتحدة  - 13

لابار االقتصــــــــــاج   الع أ  ــــــــــئت حد اا عن طر ق وصــــــــــف جورلا وألدافها. و د  ال ــــــــــباني إىل جعم 
 وال ريعأجق   مع األ ذ ألرؤ ني أط ل 2030ال ــــياســــني االقتصــــاج ني   ســــيام  لني التنميني امل ــــتدامني لعام 

. ومن العناصــــــر الرئي ــــــيني لل انمر النار     عيني النم   أت التنميني امل ــــــتدامني ا د دة اقتصــــــاجمب عل 
النار إىل النم  االقتصــــاجت فح ــــ   ألل إىل تداعياته البيئيني واالجتماعيني أ ضــــا. وتنار ال ــــباني    عدم

بيئيني  والتان ل جيا  والتح الب االجتماعيني مخ ــــــــــــــني اجتالاب رئي ــــــــــــــيني تتعلق ألتنري املنا  واالســــــــــــــتدامني ال
 الد نرافيني  والتحضر  وأوجه عدم امل اواة.

وانقش اللر ق التحدت املتمال   ت فري إحصاءاب تل  االحتياجاب ال ياساتيني عل  املد  القصري  - 14
املد  األط ل الع  )الع تدور إىل حد ربري ح ل االســـــــــــتقرار املاص والنقدت( واملنا راب ال ـــــــــــياســـــــــــاتيني عل 

 نل ت عليها اليل االســـــتدامني أو الرفاه. ورق املنا ر ن أســـــاســـــيان  وران لناك شـــــع ر لد  األعضـــــاء أبهنم 
 . لا ن تر  تلبيني احتياجاب جمم عني من امل تعمل  أو ال ياساب عل  ح اب اجملم عني األ ر  ال
اإلقليميني وم اورة شباني األفرقني اإلحصائيني. واتلق األعضاء وانقش اللر ق  تائر رل من امل اورة  - 15

عل  أن لناك  روة من املعل ماب املمان اســــتخراجها من النتائر  ولان  ان اســــتخقق االســــتنتاجاب 
 العامني التالينيا
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ران لناك اتلام عام عل  أن ألم أول مب اد ا اإلحصـــــــــــــــاءاب قد حيّدجب وعل   )أ( 
 ا؛وج ج مباجراب ملعا ته

وأيعرب عن آراء متبا نني أل  ن مد  الدعم الذت تقدمه املباجراب العامليني إىل التح الب  )ب( 
 املؤس يني عل  الصعيد القلرت؛

ورأ  معام اجمليب  أن  اام اإلجارة ليس معل اب متاما  ولان لناك حاجني إىل إج ال  )ج( 
   االستجاألني؛ا يناب مدروسني ووافيني من حيا التن يق واالتصال والقدرة عل

وران لناك ت افق   ااراء أل ـــــــــــــــ ن اقاجني إىل إ تاج املع د من البياانب الدقيقني  وإىل  )ج( 
 مباجراب جوليني لتلبيني تلك اقاجني عل   لام األسالي  واألجواب واملعا ري؛

وران لناك شـــــع ر عام أبن  اام اإلحصـــــاءاب االقتصـــــاج ني  يصـــــ ر ألدقني عل  أ ه  ق م  )ه( 
 لعل و ت م ابلب ء   التايف مع طل  امل تعمل ؛عل  رج ال
وأعرألــت البلــدان النــاميــني عن قلق حقيق  إزاء عــدم امتقرهــا امل ارج أو القــدرة القزمــني  )و( 

 للتعامل مع امل ائل الع جترت مناق تها وإزاء األمهيني البالنني لتقدمي املع د من الدعم؛
 ل  عدج صنري من امل ا يع.وأيعرب عن تلضيل هنر عمل  ومرن  ررع ع )ز( 

واتلق األعضــــاء عل  أن مجيع عناصــــر  اام اإلحصــــاءاب االقتصــــاج ني ت اجه تنيرياب فيما  تعلق  - 16
إليها   يعهدللبياانب إىل جهاب  منتجني جهاب منجور املاات  اإلحصــائيني ال طنيني  اّ ل ابلع امل التالينيا

املتناف ـــــــني؛ واحتياجاب امل ـــــــتعمل  من املعل ماب؛ وت افر ؛ وصـــــــع ج املناماب البياانب عل ابإلشـــــــرا  
البياانب؛ وظه ر أجواب وتقنياب جد دة. و  لذه البيئني   صـــــــــــبق التحد د الدقيق لناام اإلحصـــــــــــاءاب 

 .االقتصاج ني أقل أمهيني حي  ني من  مان تقبل الناام للتنيري
دراب   تنليذ األ  ــلني الدوليني. و  لذا ومن امل ا ــيع الع ألرزب   املناق ــني اتباج هنر ألناء الق - 17

النهر  لن تقتصــــــــر املباجراب الدوليني عل  إعلاء األول  ني ل  ــــــــع املعا ري الدوليني. ألل إهنا ســــــــتع   ألقيمني 
املباجراب العامليني الع ت ـــــمل عناصـــــر من قبيل اقصـــــ ل عل  البياانب  واألســـــالي  اإلحصـــــائيني  وأجواب 

ب  وغريلا من املباجراب الراميني إىل إجناز مهمني املاات  اإلحصـــــــــــــــائيني تان ل جيا املعل ماب واالتصـــــــــــــــاال
ال طنيني. و د  تلك املباجراب إىل زمجة التعاون واالألتاار والتجر   مع اقيق عائد عل  االســـــــــــــــتامار 

 م اررني البلدان   املباجراب العامليني.  
بري   ترتيبــاب اإلجارة اقــاليــني. وأظهرب عمليــني الت ــــــــــــــــاور أن لنــاك ععوفــا عن إحــدا  تنيري ر - 18
ال قت  ل ه  أيعرب أ ضا عن رأت ملاجه أن لذه ال تيباب تت م اب م ج وأل ء االستجاألني وأن لناك  و 

حاجني إىل مع د من التن ـــــيق والدمر )عند االقتضـــــاء( واالتصـــــال. وال ـــــؤال امللروح ل  ما ل  التنيرياب 
 اليني جون فرض م ت مب إ افيني من البريوقراطيني.الع  ان إج ا ا لتح   ال تيباب اق

واعتي  أن من املليد اتباج هنر قائم عل  املباجل. وابإل ـــــــــــــــافني إىل املباجل املق حني للم ـــــــــــــــاءلني  - 19
)أت إشراك اخل اء  “إشراك األفضل”والتن يق وال لافيني  رأ  األعضاء أن اعتباراب التااليف/الل ائد و 

 ؤس اب( تت م أبمهيني  اصني.املناسب  من خمتلف امل
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وابســــــتخدام تلك املباجل  أ د أعضــــــاء فر ق أصــــــدقاء الرئيس    إطار التصــــــّر   ــــــمن حدوج  - 20
ال ال ني امل ـندة إىل اللر ق  اسـتا ـا  ترتيباب جد دة  د  إىل ا ـ  التن ـيق واالتصـال والقدرة عل  

ج ني   ا  عاس أن ألم اعتبار ل  وج ج تقدمي اســــــــتجاألني تعاو يني عل   لام  اام اإلحصــــــــاءاب االقتصــــــــا
 الرواأل  الصحيحني أل  األفرقني لتحقيق غرض ىدج.

وانقش األعضــاء التح ــيناب احملتملني    اام اإلحصــاءاب االقتصــاج ني عل   لام  ق ني عناصــر  - 21
ال بل  ل ا و ع املعا ري  وا يارل األساسيني اإلحصائيني  والعملياب اإلحصائيني. وررعب املناق اب عل 

الع  ان من  ق ا و ـــــــــــــــع ا يارل واألفرقني اقاليني عل  احملك لا  تعمل أللر قني خمتللني  د  زمجة 
 مرو ني الناام وقدرته عل  االستجاألني.

أل صـــــــــــــــلــه االيــني الع  ان من  ق ـا إحراز تقــدم. فابــار  “اـاللــاب الراغب ”و  قش مله م  - 22
)أت  لصـــح ن عن أفاارلم اب تيارلم ال جهاب الع  “قدامهم صـــّ ت ن أب”اإلحصـــائي    املؤســـ ـــاب 

 قصـــــــــــــــدوهنا( عن طر ق إرســـــــــــــــال امل ظل  إىل االجتماعاب واملنتدمب الع  رون أهنا ســـــــــــــــتحقق عائدا 
ملؤســـــــ ـــــــا م. و ان رؤ ني ذلك   أفرقني املدن الع أ  ـــــــ  ا وتد رلا البلدان األعضـــــــاء. وانقش األعضـــــــاء 

 ع لذه االياب القائمني أمام اّدت اقيق قيمني إ افيني.الايليني الع  ان  ا و 
 

 موجز نتائج أنشطة التشاور - جيم 
أجر ت م اوراب ابستخدام أسل أل  خمتلل . األول ل  استبيان  ل  أرسل إىل خمتلف األفرقني  - 23

حصـــــائيني واألفرقني العاملني   جمال اإلحصـــــاءاب االقتصـــــاج ني  مبا   ذلك األفرقني العاملني   إطار اللجنني اإل
الع  د رلا صندوم النقد الدوص  ومنامني األمن والتعاون   أورواب  واملات  اإلحصائ  لقااج األورويب. 

 و رج   مرفق لذا التقر ر أليان ابألفرقني العاملني الع متت است ار ا واألسئلني امللروحني.
اور ني إقليميني عقدب مع ربار امل ظل  أما األســــل ب الااش فنـيّلذ من  قل حلقاب جراســــيني ت ــــ - 24

من املاات  اإلحصـــــــــــــــائيني ال طنيني   منلقني آســـــــــــــــيا واحملي  ا اجل وأورواب واألمر ات . ومن املقرر عقد 
 .2020حلقاب عمل إقليميني إ افيني   غرب آسيا وأفر قيا   عام 

يني اخلاصــــــني ابلدورة اقاج ني   و يقني املعل ماب األســــــاســــــعل  االســــــتبيان و رج اليل رامل للرجوج  - 25
 واخلم   للجنني اإلحصائيني. و ان إأاز االستنتاجاب الرئي يني امل تخلصني من الرجوج عل  النح  التاصا

وج ج اتلام عام مع األول مب الع اق حها فر ق أصدقاء الرئيس. و  أغل  اقاالب   )أ( 
ّدجب عدة  نراب وأول مب  ان اعتبارلا    الت ـــــــــــــــليم أبن املباجراب العامليني تعا  لذه األول  مب. وحي

 معامها  فئاب فرعيني منباقني من اجملاالب الرئي يني ذاب األول  ني احملدجة؛  
اتلق عدج قليـل من اجمليب  عل  أن املبـاجراب العـامليـني القـائمـني حاليـا تت ـــــــــــــــم ابللعـاليني  )ب( 

األعضـــاء أ ه ال حاجني إىل مع د من املباجراب  فقد أردوا جعم التح الب اقاليني. و  ح  رأ  لؤالء   
ذلك عل   ــــــــرورة ا ــــــــ  التن ــــــــيق أل  املباجراب القائمني. وأقر جميب ن آ رون ابقاجني إىل مباجراب  مع

عامليني إ ــــافيني. وتررعب معام املق حاب ح ل جمال  رئي ــــي  مهاا م اءمني املعا ري واألطر وت ســــيع  لاقها 
األألعاج  والدور الن ــــــ  للمناماب الدوليني   تقدمي الدعم للماات  اإلحصــــــائيني ال طنيني ألصــــــ رة متعدجة 

إقامني ح ار للحصـــ ل عل  البياانب الع تنتجها ال ـــرراب الرقميني الا   وتن ـــيق تباجل تلك البياانب   
 عل  الصعيد الدوص؛
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  ـــــــلني أل  املناماب وج ج ت افق   ااراء عل  أ ه  ان ا ـــــــ  تن ـــــــيق وم اءمني األ )ج( 
الدوليني. وأشــــــارب اقل ل املق حني إىل ا ــــــ  االتصــــــال  وتقاســــــم األول مب وتقاســــــم العضــــــ  ني   جمال 
البح   واد د األول مب من  قل منتد  عامل  ومناألر لرؤساء مجيع األفرقني من أجل تعع ع أوجه التآزر 

 أل  األفرقني وجتن  االزجواجيني   العمل؛
افق   ااراء أل  ن اقاجني إىل إ تاج ألياانب ملّصلني عل  م ت   أجم وإ لاء وج ج ت   )ج( 

مع د من جقني التلصيل عل  خمتلف التصنيلاب الدوليني. وال  ان ت فري م ت   املعل ماب الذت حيتاج إليه 
م ـــــتعمل  البياانب من  قل هنر الدراســـــاب االســـــتقصـــــائيني التقليد ني  وســـــيا ن ماللا. وابإل ـــــافني إىل 
ذلك  فإن جقني التلصـــــــــــــــيل تق ن ألتحدمب تتمال   تعا د  لر الا ـــــــــــــــف عن املعل ماب احملدجة    ني 
اجمليب . و ان جتميع اقل ل املق حني   أرألعني جماالب ل ا اجملال املنهج   واجملال املتصـــــــــــــــل ألتان ل جيا 

 املعل ماب  وتعع ع الت حيد القياس   والتعاون/ال راراب؛
  ااراء عل  أن  اام اإلحصاءاب االقتصاج ني  ق م عل  رج اللعل و ت م  وج ج ت افق )ه( 

ابلب ء   التايف مع طل  امل ــتعمل . وتتعلق عدة تعليقاب ألعمجة التعاون وال ــرارني أل  القائم  عل  
ني جتميع اإلحصـــــاءاب وتعع ع تباجل الدروس امل ـــــتلاجة واألســـــالي  والتحدمب املتعلقني ابالجتالاب الناشـــــئ

 واالحتياجاب من البياانب ر بل لتجن  ازجواجيني ا ه ج وزمجة القدرة عل  االستجاألني.
 االتاص و ان إأاز النقاا الرئي يني للحلقاب الدراسيني اإلقليميني الع عقدب حىت اان عل  النح  - 26

 وج ج اتلام عام مع األول مب الع اق حها فر ق أصـــــــــــــــدقاء الرئيس  مع وج ج ألعي )أ( 
التبا ن أل  األقاليم   ترتي  األول مب  واإلعراب عن رأت ملاجه أن لناك  ــرورة لبذل املع د من ا ه ج 
لضـــــــــمان م ـــــــــاررني البلدان املتقدمني النم  والبلدان الناميني عل  حد ســـــــــ اء   التجر   واال تبار   إطار 

 عمليني اد ا املعا ري؛
ا متما ق لتح  ل عمليا ا اإلحصائيني استجاألني االع ا  أبن مجيع البلدان ت اجه  نل )ب( 

لضــــــن ا امليعا يني  والقي ج امللرو ــــــني عل  القدراب  والا رة الرقميني/  رة البياانب   اســــــتخدام ال ــــــجقب 
اإلجار ني والبياانب الضــــــــــخمني. وو ــــــــــعت مباجراب جوليني مل ــــــــــاعدة املاات  اإلحصــــــــــائيني ال طنيني   لذه 

ذه املباجراب وجعمها عن طر ق ا يارل األســـــاســـــيني اإلحصـــــائيني العامليني التح الب  ولان أ  اســـــتمرار ل
امل ســـــــــــــــعني املتعلقني  ل ل البياانب واأل  ـــــــــــــــلني املبتارة لبناء القدراب. و نبن  للمباجراب أن ت ـــــــــــــــتخدم 
التان ل جيا   ت فري إماا يني ال صـــــــــــــــ ل إىل األســـــــــــــــالي  ا د دة والبياانب ا د دة والتان ل جيا ا د دة 

 رم ا د دة لي تاج اإلحصائ ؛والل
وج ج رأت مت ــق ملاجه أن لناك قدرا ربريا من التدا ل مع األفرقني عل  الصــعيد الدوص   )ج( 

 ؛وأ ه  لعم وج ج آلياب أفضل للتن يق  مبا   ذلك ت فري القياجة والت جيه عل  الصعيد العامل  للناام رال
التلصـــــــــيل   ت فري البياانب )ح ـــــــــ     ـــــــــال اللل  املتعا د عل  رفع م ـــــــــت   جقني )ج( 

املنلقني أو اللئني الد نرافيني أو حىت عل  م ــــــت   ال حدة( ادم رئي ــــــيا أمام املاات  اإلحصــــــائيني ال طنيني 
و هيئ فرصــــني جد دة مهمني لتح ــــ  تلبيني احتياجاب وا ــــع  ال ــــياســــاب. و لعم زمجة ال ريع عل  جعم 

 لذا التحدت عل  الصعيد الدوص؛
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اجني إىل آلياب مناســــــــــــــبني إلجارة املخاطر لدعم أســــــــــــــالي  عمل أرار مرو ني وقدرة عل  اق )ه( 
االســتجاألني للم ــاعدة عل  اســتعاجة الت ازن أل  االحتياجاب املتناف ــني   راري من األحيان لت فري ســقســل زمنيني 

 .الت قعاب ا د دة مت قني وم تقرة مع ت    القدرة عل  االستجاألني واالألتاار أ ضا   م اجهني االحتياجاب أو
  

 اخليارات اليت نوقشت واألنشطة املقررة - رابعا 
أجب أ  لني الت اور واملناق اب الع أجر ت   العام املا   إىل اختاذ قرار ابل ريع عل  ا    - 27

رئيس الناام اقاص ألدال من الت صــيني إبج ال تنيرياب رئي ــيني عليه. و ندرج العمل املق ح للر ق أصــدقاء ال
 ـــــــــمن أرألعني أألعاج ل ا ت  يق عملياب الناام اقاص؛ وا ـــــــــ  الصـــــــــقب أل  األفرقني العاملني من  قل 
إ  ـــاء ال ـــبااب؛ وو ـــع األفرقني العاملني أمام اّدت العمل أللرم جد دة  مع ال ريع عل  التجر   وألناء 

ء احملتمل  اا ر ن ابســـتخدام القدراب؛ وزمجة  لام امل ـــاررني مع جمم عني واســـعني من امل ـــتعمل  وال ـــررا
 عدج صنري من امل ا يع )م   عان أو  ق ني( إلظهار التقدم احملرز مبؤشراب وا حني.

 
 ت  يق الناام  

و ـــعت  قل ال ـــنني ألعي امل اج املليدة للنا ني الع تتيق إجراء مناق ـــاب مدروســـني. ولذا الن ج  - 28
م تنرية  واد د أول مب ألرامر العمل  وإج ال ا يناب عل  ترتيباب من امل اج مهم لدعم اختاذ قراراب 

 اإلجارة. وابلتاص   نبن  لللر ق أن   اصل و ع لذه امل اج رم رج للمجتمع العامل .
وت ـــمل لذه امل اج الل حاب اإل ضـــاحيني اخلاصـــني ابألفرقني اإلحصـــائيني )ول  مدرجني  ـــمن ولئق  - 29

 تل ــــرياب أل ــــيلني لايليني عمل الناام اقاص  وت  ــــيق األجوار والت قعاب املعل ماب األســــاســــيني(  وتقدمي
 للم ارر    األ  لني الدوليني.

ول حظ أ ضا أن امل اج الع   مجعها حدجب عدة أفرقني إحصائيني مل تعد   لني )فر ق ج   املعين  - 30
ال راالب املعنيني ابإلحصــــاءاب املاليني  وفر ق   وفرقني العمل امل ــــ رني أل  (1)إبحصــــاءاب القلاج غري الر  

اخل اء املعين إبحصـــاءاب التجارة الدوليني والع ملني االقتصـــاج ني  واللر ق العامل امل ـــ ك أل  األماانب واملعين 
إبحصــــاءاب التجارة الدوليني والع ملني االقتصــــاج ني  واللر ق العامل امل ــــ ك أل  ال راالب املعين إبحصــــاءاب 

دجب ألعي األفرقني الع  ان أن تنار   تنيري ترتيباب إجار ا أل ـب  تدا ل ال المب واملهام الد  ن( وح
أو أل ـــــــــب  القي ج امللرو ـــــــــني عل  عضـــــــــ  ني  ال  البلدان. ووافق اللر ق عل  أن  بل  اللجنني اإلحصـــــــــائيني 

 ر ا.ابألفرقني الع مل تعد   لني وأن  ت اور مع ألعي األفرقني اإلحصائيني أل  ن ترتيباب إجا
 

 إ  اء ال بااب  
سيجرت ال ع  إىل زمجة الرواأل  أل  األفرقني العاملني ر سيلني لتح   التن يق واالتصال وامل اءمني  - 31

 جون إ افني أت أفرقني أو ت ل قب لرميني أ ر    جمال اإلجارة.
ج ني  تم وســــيبدأ لذا العمل من  قل إ  ــــاء شــــباني من الرؤســــاء املعني  ابإلحصــــاءاب االقتصــــا - 32

ا تيارلم من األفرقني اإلحصـــــــــائيني القائمني واملقبلني. وســـــــــيا ن اال ضـــــــــمام إىل ال ـــــــــباني ط عيا  وســـــــــتا ن 
__________ 
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الد نرافيني وأفرقني تعمل  ارج  - عضـــــــ  تها واســـــــعني النلام  ت ـــــــمل أفرقني من اجملاالب البيئيني واالجتماعيني
ني تتعلق ابلقياس وما  ق ن  ا  لام منا مني األمم املتحدة. وسـتتمح ر أ  ـلني ال ـباني ح ل م ـالني معين

 من   اتر و تائر وأطر زمنيني ىدجة.
وت ـــــــمل امل ـــــــاقب احملتملني الع   ق ـــــــت فيما  تعلق ابلقياس  عل  ســـــــبيل املاال ال اقصـــــــر   - 33

 املنصاب الرقميني وامل ار ع املتعدجة ا ن ياب واالقتصاج غري الر  .
 

 التحدت امللروح أمام الناام  
افني إىل حل م ــــالني قياس واقعيني  ســــي  ــــع الرؤســــاء أ ضــــا أمام ادت العمل أللر قني خمتللني ابإل ــــ - 34

وت ّ   املع د من االألتاار وال اعني    ح    ك للرؤســـــــــــــــاء وأفرقتهم أمر اد د اللرم الدقيقني لتحقيق لذه 
جيا االتصــاالب؛ واتباج النا ني. وأشــار فر ق أصــدقاء الرئيس إىل التحدمب الع ت اجه ا ــ  اســتخدام تان ل  

هنر تارارت ألدرجني أر    اقيق الن اتر؛ وفتق ابب العضــــ  ني أمام جمم عني أوســــع من املؤســــ ــــاب؛ ومراعاة 
 .منا ر ألناء القدراب   عمله؛ وإأاج طرم جد دة لتحقيق الت ازن أل  ادمب االستمرار ني واالألتاار

أفضــل املمارســاب والنتائر امل ــتقاة من التجر   وســتدعم ال ــباني أ ضــا تباجل املعل ماب أل ــ ن  - 35
 أل  األفرقني.

 
 امل اررني عل   لام واسع  

را ت جه ج امل ـــاررني الع ألذ ا فر ق أصـــدقاء الرئيس ذاب قيمني ابلنني   تعع ع االتصـــال جا ل  - 36
 قتصاج  . اام اإلحصاءاب االقتصاج ني و  الت اصل مع ا هاب ال ر اني مال شباني األمم املتحدة لق

ومع ج  ل اللر ق العام الااش واأل ري من عمله  فإ ه ســـــــــــــــيع د من جه جه   جمال االتصـــــــــــــــال  - 37
وامل ـــاررني جا ل األوســـاا اإلحصـــائيني ملناق ـــني النتائر الع   الت صـــل إليها حىت اان واق اح ســـبل العمل 

جمم عني أوســع من أصــحاب املصــلحني  امل ــتقبل. وســي ــع  اللر ق أ ضــا إىل إأاج ســبل للم ــاررني مع   
مبن فيهم امل ـــــتعمل ن وال ـــــرراء   التان ل جيا ومقدم  البياانب واألراج ي ن  وإىل و ـــــع آلياب إلجماج 

 تلك امل اررني   األ  لني املنتامني ا ار ني.
ناصــــر ولتي ــــري لذه ا ه ج  ســــيق م اللر ق أل  ــــع اســــ اتيجيني لقتصــــال وامل ــــاررني. وســــيتمال أحد الع - 38

 .2020أوا ر عام  الرئي يني لقس اتيجيني   تنايم منتد  عامل  لألمم املتحدة معين ابإلحصاءاب االقتصاج ني  
  

 اإلجراءات املطلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذها - خامسا 
 اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: - 39

 ؛2019اإلحاطة علماً ابألنشطة اليت اضطلع هبا فريق أصدقاء الرئيس يف عام  )أ( 
 ؛2020إسداء املشورة بشأن جمال الرتكيز واألنشطة املقرتحة للفريق يف عام  )ب( 
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ح  األفرقة اإلحصةةائية اليت ت تعد نشةةطة يف جمال اإلحصةةاءات االقتصةةادية  عل   )ج( 
: فرقة العم  املشةةةةةةةةرتكة بني الوكاالت املعنية ابإلحصةةةةةةةةاءات (2)يأعاله وه 30النحو الوارد يف الفقرة 

املالية  وفريق اخلرباء املعين إبحصةةاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصةةادية  والفريق العام  املشةةرت  
املشةةرت  بني األماانت العامة واملعين إبحصةةاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصةةادية  والفريق العام  

 .بني الوكاالت املعين إبحصاءات الديون
  

__________ 
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 املرفق
 التشاور مع األفرقة العاملة  

وّجه فر ق أصدقاء الرئيس املعين ابإلحصاءاب االقتصاج ني رسائل  ليني إىل األفرقني العاملني التاليني  - 1
 للل  تعليقابا

عين ابألرقام القياســــــــــــــيني فر ق أواتوا امل - األفرقة العاملة يف إطار اللجنة اإلحصةةةةةةةةةةةائية )أ( 
لألســــــعار  وفر ق ج   املعين إبحصــــــاءاب القلاج غري الر    وفر ق في ــــــباجن املعين أل ــــــجقب األعمال 
التجار ني  وفر ق ف رألرغ املعين إبحصاءاب اخلدماب  وفر ق لندن املعين ابحملاسبني البيئيني  وفر ق أوسل  املعين 

ني  يإبحصـــــاءاب األعمال والتجارة  واللجنني الت جيهيني لقســـــ اتيجإبحصـــــاءاب اللاقني  و نني اخل اء املعنيني 
االقتصــــــاج ني  وفر ق اخل اء املعين ابلتصــــــنيلاب اإلحصــــــائيني الدوليني   -و نني اخل اء املعنيني ابحملاســــــبني البيئيني 

 وفر ق اخل اء االست ارت املعين ابق اابب الق ميني؛
املعنيني إبحصــــاءاب ميعان املدف عاب  و نني  نني صــــندوم النقد الدوص  - أفرقة أخرى )ب( 

صــــــندوم النقد الدوص االســــــت ــــــار ني املعنيني إبحصــــــاءاب ماليني اقا مني  واللرقني العاملني املعنيني ابق ــــــاابب 
الق ميني التاألعني ملنامني التعاون والتنميني   امليدان االقتصــــــــــاجت  واللرقني العاملني املعنيني ابإلحصــــــــــاءاب املاليني 

التعاون والتنميني   امليدان االقتصــــاجت  واللرقني العاملني القصــــرية األجل املعنيني ابإلحصــــاءاب التاألعني ملنامني 
االقتصاج ني التاألعني ملنامني التعاون والتنميني   امليدان االقتصاجت  واللرقني العاملني املعنيني إبحصاءاب التجارة 

ب األوروأليني املعين ابإلحصــــاءاب الدوليني   ال ــــلع واخلدماب  وفر ق مد رت املات  اإلحصــــائ  للجماعا
 االقتصاج ني الاليني  واجتماج   اء منامني العمل الدوليني أل  ن إحصاءاب العمل.

وا تارب مناماب إ افيني  مبا فيها عدة ماات  إحصائيني وطنيني  أن تقدم م امهاب   عمليني  - 2
 الت اور. و ار فر ق أصدقاء الرئيس   مجيع الرجوج ال ارجة.

 إىل األفرقني العاملني أن تقدم رجوجا عل  األسئلني ال تني التالينياوطيل   - 3
حدج فر ق أصـــدقاء الرئيس عدة جماالب ذاب أول  ني لتحد ا  اام اإلحصـــاءاب  - 1السةةة ال  • 

االقتصــــــاج ني. وت ــــــمل لذه اجملاالب الرقمنني  والع ملني  والرفاه االقتصــــــاجت  وأوجه عدم امل ــــــاواة 
االقتصــــاج ني  واالســــتدامني  وتنري املنا   واألصــــ ل غري امللم ســــني  وإ تاج األســــر املعي ــــيني  ورأس 

  والقلاج غري الر  . و  الت ــــــــــــليم أبن معام لذه اجملاالب ذاب األول  ني تيعا  املال الب ــــــــــــرت
حاليا من  قل مباجراب عامليني. ابإل ـــــــافني إىل ما تقدم  لل لناك  نراب/م ـــــــائل ذاب  لام 

 عامل   لعم معا تها؟
ريا    مل  يلل  أ ضا إىل املاات  اإلحصائيني ال طنيني أن جترت ا ال مؤس يا رب - 2الس ال  • 

زمجة اســــــتخدام مصــــــاجر البياانب ا د دة  وا ــــــ  الت قيت  ومعا ني امل ــــــائل املتعلقني ابلدقني  
واسـتحدا  أسـالي  وعملياب جد دة لرأل  البياانب  وإجراء اليل عل  م ـت   أعل  من جقني 

ال التلصـــيل أل ـــ ن األ ر االجتماع  والبيئ  للن ـــاا االقتصـــاجت  واال ـــلقج أبجوار جد دة م
وذلك ألغراض اســـــــتخدام البياانب اإلجار ني والبياانب الضـــــــخمني.   جور ا هاب ال ج عني للبياانب

ولناك عدة مباجراب عامليني )مال عمل اللجنني االقتصــاج ني ألورواب أل ــ ن تقاســم البياانب  وعمل 



 E/CN.3/2020/7 

 

12/12 19-22271 

 

عين املات  اإلحصــــــــائ  لقااج األورويب أل ــــــــ ن ال ــــــــجقب العامليني  واللر ق الرفيع امل ــــــــت   امل
ألتحد ا اإلحصـــاءاب الر يني( تينّلذ حاليا لدعم عمليني التح ل   املاات  اإلحصـــائيني ال طنيني. 
فهــل لنــاك حــاجــني إىل مبــاجراب عــامليــني إ ــــــــــــــــافيــني  ان أن تــدعم عمليــني التح ل   املاــاتــ  

 اإلحصائيني ال طنيني؟
اســــــــــــــبيني الرئي ــــــــــــــيني لل  لعم إعاجة النار   ليال اإلجارة الذت  دعم األطر احمل - 3السةةةةةةةةةةة ال  • 

لققتصــــــــــاج الال  ) اام اق ــــــــــاابب الق ميني  وميعان املدف عاب  وإحصــــــــــاءاب ماليني اقا مني  
االقتصــــــــــــــاج ني(؟ وإذا ران األمر رذلك  فهل  انام تقدمي اق احاب  -و اام احملاســــــــــــــبني البيئيني 

 أل  ن الايليني الع  ان  ا زمجة رلاءة وفعاليني ليال اإلجارة؟
تررع معام البيئاب اقاليني عل  جعم إ تاج ألياانب االقتصـــــــــــــــاج الال     ح   - 4السةةةةةةةةةةة ال  • 

 لال  امل ــــتعمل ن أل ــــال متعا د ألرؤ  تت ــــم مب ــــت مب أعل  من جقني التلصــــيل. وابلنار إىل 
تعا د ت افر البياانب املصــنلني وا عئيني  وعل  الرغم من التحدمب املتصــلني ابقصــ ل عل  البياانب 

 ان تعع ع االيـــاب اقـــاليـــني أو تاييلهـــا لتلبيـــني لـــذه االحتيـــاجـــاب  أم أن لنـــاك ا عئيـــني  ريف 
 حاجني إىل آلياب جد دة؟

راريا ما  صــــــ ر  اام اإلحصــــــاءاب االقتصــــــاج ني عل  أ ه  ق م عل  رج اللعل و ت ــــــم   - 5السةةةة ال  • 
ترتيباب ابلب ء   التايف. فهل ت افق عل  ذلك؟ وإذا ران األمر رذلك  فهل لناك حاجني إىل 

مؤســــــــــــــ ــــــــــــــيني جد دة لعمجة قدرة الناام عل  االســــــــــــــتجاألني للتنرياب   احتياجاب امل ــــــــــــــتعمل  
 ؟وال ياساب

أ ريا  لناك قدر ربري من االألتاار والتجر     األســـــــــالي  والعملياب ا د دة  - 6السةةةةةةة ال  • 
 يني. فهل  تم  ارج  لام وراالب اإلحصــــــاءاب الر يني  عل  ســــــبيل املاال   األوســــــاا األراج

 اتاج املاات  اإلحصائيني ال طنيني واملناماب الدوليني إىل ت ر ع وترية االألتاار وجرجني التجر  ؟
 


