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واالجتمةاييةة لبر ي ياةةةةةةةةةيةا عق الت ةاون اإلقليمي تقرير اللجنةة االقتصةةةةةةةةةةاد ةة   
 أجل تطوير اإلحصاءات الرامية  مق 
  

 مذكرة مق األميق ال ام  
 

وللممارســاا البــا قتش فتاــرن األمان ال ا    211/ 2020وفقا لمقرر المجلس االقتصــا و واالجتماع   
ــيا  ــا يت واالجتماييت لار   آســــــ ــالا( عن الت اون اإلقليم  ف   أن يحال طيه تقرير اللجنت االقتصــــــ مجال  )اإلســــــ

ــا يت والمن ماا   ــمن التقرير ملجاا ألوللياا الت اون صان المااتن اإلحصـــ ــميتل ويترـــ ــالاا الرســـ تطلير اإلحصـــ
اإلقليميت والدوليت ف  المنطقت ال ر يت ولألهدان االســـــــــــــتراتيجيت لالا الت اون والتحدياا الت  فلاجااا واإل جا اا  

ضـمن فرو  محد ة من التقرير مناقاـتل للملاضـل التاليتل التنبـال والت اون اإلحصـا   الماـتر    الت  حققاال وتر  
مبــــــــــــــتلل الحالم  اـلدول  ف  المنطـقت ال ر ـيتا ومنصــــــــــــــاا  اــــــــــــــر البـياـ ااا والبـياـ اا  ال صان اللكـاالا وعل  

الركنا وإ ماج   واإلحصـــــالاا المت لقت  أهدان التنميت المبـــــتدامت مل التركاا عل  عد  تر   و  ـــــ    ل  
الم للماا والتكنلللجياا الجارافيت الماا يت ف  اإلحصـــــــــــالاا الرســـــــــــميتا و تا ل الماـــــــــــاريل التجريبيت المت لقت  

والبيا اا القا مت عل    اسـت دا  مصـا ر البيا اا رار التقلاديتش  ما فااا االسـتاـ ار عن   د والبيا اا الرـ مت 
 لالمنطقت ال ر يت  التكنلللجيا المتقدمت ف  اإلحصالاا الرسميت ف  البجالاا و يا ة است دا  

وتاـــــمل المجاالا الملاضـــــيييت القطاييت الت   صر ها التقرير ت دا  البـــــاان والمبـــــا نا والتبـــــجال  
المد   وإحصــالاا األحلال المد يتا والمؤ ــراا االجتماييتا واإلحصــالاا االقتصــا يت المتكاملتا واألســ ار  

ا الماليتا وإحصــــــالاا النقلا واإلحصــــــالاا الجنبــــــا يتا واإلحصــــــالاا المت لقت  األ ــــــ ا   واإلحصــــــالا
اإلعاقتا ومؤ ـــراا التنميتا واإلحصـــالاا الباايتا والمحاســـةت الباايت االقتصـــا يتل وياط  التقرير  يرـــا   ذوو 
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اإلحصــالااش و  اــطت     اــطت اللجنت اإلحصــا يت  اإلســالاش صللــئاا الااات الحالميت الدوليت الرا دة ف  مجال
 الئريل ال امل اإلقليم  الم ن   البيا اا واإلحصالااش صللئه آليت التنبال الماتركت صان اللكاالال

 ما فلّجه التقرير ا تةاه اللجنت إل  جال  التنبــال والملالمت صان  ــ ن اإلحصــالاا ال مس التا  ت  
ــيما فيما فت لل صتنبــــــــال   ملت عر    ا الت اونش الللجان األمم المتحدة اإلقليميتش وكللك إل  إ جا اا هل ســــــ

وتئبــــــار إحصــــــالاا  هدان التنميت المبــــــتدامت ومؤ ــــــراتاال ويتطرآ التقرير  يرــــــا إل  وجل  آليت ف  مجال  
التنبــــال صان هله الاــــ ن اإلحصــــا يت ال مس و ان  ــــيةت اإلحصــــالاا التا  ت إل ارة الاــــؤون االقتصــــا يت 

 لتقريرلاتل واللجنت اإلحصا يت مدعلة إل  اإلحاطت علما صالا واالجتماييت  األما ت ال ام
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تقرير اللجنةة االقتصةةةةةةةةةةاد ةة واالجتمةاييةة لبر ي ياةةةةةةةةةيةا عق الت ةاون اإلقليمي   
 أجل تطوير اإلحصاءات الرامية  مق 
  

 موجز  - أوال  
ــا يـت والمن مـاا اإلقليميـت واـلدو  - 1 ليـتش واألهـدان  فبر  التقرير  وللـياا الت ـاون صان الماـاـتن اإلحصــــــــــــ

االســــــــــــــتراتيجيــت لاــلا الت ــاون والتحــديــاا الت  فلاجااــا واإل جــا اا الت  حققاــاش وكــللــك التنبــــــــــــــال والت ــاون  
اإلحصـــــــــا   الماـــــــــتر  صان اللكاالا وعل  المبـــــــــتلل الحالم  الدول  ف  المنطقت ال ر يتل وياط  التقرير  

ا  اـــــــر البيا ااا والبيا اا واإلحصـــــــالاا  التقد  المحر  ف  مجاالا ال مل الر يبـــــــيتش  ما ف  ذلك منصـــــــا
المت لقت  أهدان التنميت المبـــــتدامتش مل التركاا عل  عد  تر   و  ـــــ    ل  الركنا وإ ماج الم للماا  
والتكنلللجياا الجارافيت الماا يت ف  اإلحصـــــــالاا الرســـــــميتا و تا ل الماـــــــاريل التجريبيت المت لقت  اســـــــت دا  

تش  ما ف  ذلك االســـــتاـــــ ار عن   د والبيا اا الرـــــ مت والبيا اا القا مت عل   مصـــــا ر البيا اا رار التقلادي
 البجالاا و يا ة است دا  التكنلللجيا المتقدمت ف  اإلحصالاا الرسميت ف  المنطقت ال ر يتل

ويتناول التقرير  صر  األعمال المنئَّلة ضــمن مجاالا قطاييت من قبال ت دا اا البــاان والمبــا نا   - 2
ال المد   وإحصــالاا األحلال المد يتا والمؤ ــراا االجتماييتا واإلحصــالاا االقتصــا يت المتكاملتا  والتبــج

ــالاا المت لقت   ــا يتا واإلحصــــــ ــالاا الجنبــــــ ــالاا النقلا واإلحصــــــ ــالاا الماليتا وإحصــــــ ــ ار واإلحصــــــ واألســــــ
القتصــــا يتل ويتطرآ   األ ــــ ا  ذوو اإلعاقتا ومؤ ــــراا التنميتا واإلحصــــالاا الباايتا والمحاســــةت الباايت ا

التقرير  يرــــا إل    اــــطت اللجنت اإلحصــــا يت التا  ت للجنت االقتصــــا يت واالجتماييت لار   آســــيا )اإلســــالا(ش  
صللــــئاا الااات الحالميت الدوليت الرا دة ف  مجال اإلحصــــالااش وإل    اــــطت الئريل ال امل اإلقليم  الم ن   

 الماتركت صان اللكاالال  البيا اا واإلحصالااش صللئه آليت التنبال

ويلجه التقرير ا تةاه اللجنت إل  جال  التنبـال والملالمت صان  ـ ن اإلحصـالاا ال مس التا  ت للجان  - 3
األمم المتحدة اإلقليميتش وإل  إ جا اا هلا الت اونش السـيما فيما فت لل صتنبـال عمليت عر  وتئبـار إحصـالاا 

ــراتاال  ــتدامت ومؤ ـ ــ ن    هدان التنميت المبـ ــال صان هله الاـ ــا إل  وجل  آليت ف  مجال التنبـ ويتطرآ التقرير  يرـ
 لاإلحصا يت ال مس و ان  يةت اإلحصالاا التا  ت إل ارة الاؤون االقتصا يت واالجتماييت  األما ت ال امت 

  
مواءمة األنشةطة اإلحصةائية  ي المنطقة ال ر ية ما ااةتراتيجيات النيانات التي  - ثانيا   

 ألمم المتحدة  ت تمدها ا 
جالا من البر امل  ُتاـّال األ اـطت اإلحصـا يت للجنت االقتصـا يت واالجتماييت لار   آسـيا )اإلسـالا( - 4

ــيييت  ــالاا ومجتمل الم للماا والتكنلللجياش وه  ُتنئَّل من قبل المجملعت الملاضـــ  4الئرع  المت لل  اإلحصـــ
يت األ رلل و اـال متكاملش تأ ل اإلسـالا  اسـتراتيجات    الت اون والتنبـال اللييقان مل المجملعاا الملاضـيي

األمم المتحدة الر يبــــــاتان ف  مجال البيا ااش  و اســــــتراتيجيت األمان ال ا   اــــــأن اســــــتاالل البيا اا من قبل 
ــا ـــاا األمم المتحـــدة  الجميل  فنمـــا كـــا لاش و ريطـــت الطريل عل   طـــاآ المن لمـــت من  جـــل االصتكـــار ف  صيـ

 وهلا فنطلو عل  يالث حاالا است دا  ذاا  ولليت فر  ولئاا    اهل ل(1)وإحصالاتاا
__________ 

  عدتاا لجنت كةار إحصا ا  من لمت األمم المتحدةل (1) 
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وف  حالت تنبـال وتةا ل إحصـالاا األمم المتحدة و يا اتااش سـتلالـل اإلسـالا ماـاركتاا ف  األفرقت  - 5
ــا يـتش متـل األفرقـت ال ـاملـت الماــــــــــــــتركـت صان اللكـاالا والم نيـت   ال ـاملـت ال ـالميـت الم نيـت ـ المناجيـاا اإلحصــــــــــــ
ــال و نال القدراا  ــرا ت والتنبـــــ ــتلل للاـــــ ــتدامتش والئريل الرفيل المبـــــ ــا اا القلميت ألهدان التنميت المبـــــ  الحبـــــ

ش ورارهما من األطرانل وستحر  اإلسالا  2030مجال اإلحصالاا لرلد  طت التنميت المبتدامت ل ا   ف 
د التــا   ـالم ــافار اإلحصـــــــــــــــا يــت ال ــالميــتش وذلـك من  جـل الحئــا  عل  جل ة البيــا ـاا ومليلقاتاــاش   عل  التقاــّ

والحئا  عل  يقت الاــــــــــركال اإلقليماان والمااتن اإلحصــــــــــا يت اللطنيت من  الل جدواها من الناحيت المانيتل  
ــا يت التا  ت  ــالااش واللجان اإلقليميتش واللحداا اإلحصـــ ــيةت اإلحصـــ ويجرو هلا ال مل  الت اون الليال مل  ـــ

ل اإلحصــــال  اإلســــالا  قل الم ارن وال براا الماتبــــةتش من األفرقت لللكاالا المت صــــصــــتل وســــاتلل   برا
 ال املت ال الميتش إل  منطقت اللجنت االقتصا يت واالجتماييت لار   آسيال

وســـــتكئل اإلســـــالا ســـــالمت واتبـــــاآ البيا اا عبر م تل  المنتجاا الم رفيت الت  تنتجااش وســـــتكلن   - 6
ف  إ ارة البيا اا و اـــــرهال وســـــُتبـــــت د  صلا ت البيا ااش قدر اإلماانش  صلا ت صيا اا اإلســـــالا عنصـــــرا  ر يبـــــيا   

 مصـــدر صيا اا فريد للمنتجاا الم رفيت األ رل الت  تحتلو عل  صيا اا إحصـــا يتش مل اإل قال عل  محتلل  
( ومل  68/261صلا ت البيا اا متبـقا مل المةا   األسـاسـيت لاحصـالاا الرسـميت )ا  ر قرار الجمييت ال امت 

ش وذلك  االســتنا  إل  مصــا ر البيا اا اللطنيت وإل  البيا اا (2)المةا   المن مت لأل اــطت اإلحصــا يت الدوليت
ل  المتلفرة من اللكـاالا الراييـت  ا ـل من لمـت األمم المتحـدةل وســــــــــــــاتم ســـــــــــــــّد التاراا ف  البيـا ـاا من  ال

المصــــــا ر المليلقت و/ و تقنياا التقدفر المناســــــةتش متل التقدفراا اا يت والتلق اال ولكّل مجال من مجاالا  
البيا اا الت  ُتناـــــر عل  صلا ت صيا اا اإلســـــالاش ســـــترـــــل اإلســـــالا  لاال لتقدفر البيا اا الناقصـــــتش وال ســـــيما  

د  وجل  ا تالفاا وعد  وجل  مصــــا ر صيا اا  النبــــةت للبــــنلاا األ ارةل و اله الطريقتش ســــتكئل اإلســــالا ع
رار مليلقتش مل ســــــد التاراا إل   قصــــــ  حدش وال مل ف  اللقت  ئبــــــه عل  ضــــــمان اتبــــــاآ صلا ت صيا اا 

 اإلسالا مل البيا اا الصا رة عن اللكاالا الراييت  ا ل من لمت األمم المتحدة وعن مقر األمم المتحدةل

ــالاا والبـياـ اا  ا ـل من لمـت األمم المتحـدة اإلقليمـيت والت ـاون ف  مجـال ال مـل المت - 7  لل ـ اإلحصــــــــــــ
ــتند إل  آلاتان قا متان همال   ــميم اإللـــــــــالح اإلقليم  لمن لمت األمم المتحدة اإل ما يتش وهل يبـــــــ يقل ف  لـــــــ

ميت فرقت ال مل الم نيت  البيا اا واإلحصـــــالاا التا  ت لمنبر الت اون اإلقليم ش الت  ترـــــم المااتن اإلقلي ) (
للكاالا األمم المتحدة  قيا ة اإلسـالا ولـندوآ األمم المتحدة للبـاانش )و( وماـاركت اللجنت ف   فرقت ال مل  
ــيما ف  تقديم البيا اا للتقايماا  ــالاا التا  ت ألفرقت األمم المتحدة القطريتش وال ســــــ الم نيت  البيا اا واإلحصــــــ

ــُمحام فيما فت لل صتقديم القطريت الماتركتش والمباعدة ف  اإلصالغ عن  هدان  التنميت المبتدامتش والتنبال الــــــــ
 ال دماا االستااريت التقنيت ضمن مجال اإلحصالاا الرسميتل

ــتاالل البيا اا فنطلو عل  تحدف  لن م البيا اا  - 8 ــتراتيجيت األمان ال ا  ف  مجال اسـ والتاا  اللجنت  اسـ
وإ ارتاال وف  هلا الصـد ش وضـ ت اإلسـالا اسـتراتيجيت  ا ليت لالصتكار تادن وعملياتاا الال مت لتبـاار اإلسـالا 

ــاا والبرامل وإ ارتااش و ت طي  وتحلال  ــران عل  البــــــياســــ إل  تحبــــــان تدفل ولــــــيا ت البيا اا المت لقت  اإل ــــ
 لوالملاهن  وتحبان عملياا تقديم ال دماا والمااا يت والماليتش فرال عن إ ارة الملار  الةاريت 

__________ 

  التنباللاعتمدتاا لجنت تنبال األ اطت اإلحصا يت التا  ت لمجلس الرؤسال التنئالفان ف  من لمت األمم المتحدة الم ن   (2) 

https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
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ولتحقال األهـدان المـلكلرة  عالهش ســــــــــــــترّكا اللجـنت جال هـا عل   ـيا ة م ـارن مل ئااـا وماـاراتام  - 9
مجــاالا علل  البيــا ــااش والتكنلللجيــا ألررا  اإلحصــــــــــــــــالااش و  م الم للمــاا الجارافيــت الماــا يــتش   ف 

 لوالبيا اا الر مت
  

ياةةةةةةةةةيةا  ةةةةةةةةةمق مجةا    ميةادنق عمةل اللجنةة االقتصةةةةةةةةةاد ةة واالجتمةاييةة لبر ي  - ثالثا   
 اإلحصاءات الرامية 

ل  ـالت ـاون مل الماـاتـن  مـا عمـال اللجنـت في - 10 فت لل  ـالبيـا ـاا واإلحصـــــــــــــــالاا تاــــــــــــــمـل ال مـل المنئـَّ
اإلحصــــــــــــا يت اللطنيت والن م اإلحصــــــــــــا يت اللطنيت ومل من ماا األمم المتحدة والمن ماا اإلقليميت األ رل  

ما تاــــمل تلبيت االحتياجاا الدا ليت من البيا اا واإلحصــــالاا ال املت ف  مجال اإلحصــــالاا الرســــميتش متل
  ما ت اإلسالال وتر     اه مناقات لتاليت من المجاالا ذاا األولليتل مل

ــا يت اللطنيتش   - 11 ــال مل المااتن اإلحصـــــ ــا يت اللطنيت  ال دماا فال فتم  التنبـــــ  ما تاويد الن م اإلحصـــــ
ــطت ينا يت ومت د ة األط  ــطت المت د ة األطران ال مل عل  المناجياا  ويتأل  من   اـــــــــــ ــمل األ اـــــــــــ رانل وتاـــــــــــ

  ا   اإلحصــا يتش متل  ســالان ومصــا ر البيا اا ال الــت  احصــالاا اإلعاقتش وإ راج الصــارفت اإلســالميت ف  
الحبا اا القلميتش والتبجال المد   وإحصالاا األحلال المد يتش واست دا  مصا ر البيا اا اإل اريتش والمااريل  
التجريبيت ف  مجال البيا اا الرـــــــــ متش واســـــــــت دا  التكنلللجياا المتقدمت ف  اإلحصـــــــــالااش ور   الم للماا  

 لاإلحصا يت  الم للماا الجارافيت الماا يتش الت  فر  ولئاا  مايد التئصال ضمن الئر  الرا ل    اه 

تلاجه تحدياا ممايلتش وتقديمد  والت اون التقن  ياــــــــمل الت اوند المت د  األطرانش اللو يرــــــــم صلدا ا - 12
المبــــاعدة المةا ــــرة عل   ســــاس الطلةاا الملجات إل  اللجنت االقتصــــا يت واالجتماييت لار   آســــيال وتتناول 
األ اـــــــــــطت ذاا الصـــــــــــلت المااراا والم ارن والكئالااش واإلطار القا ل  ش واإلعدا  المؤســـــــــــبـــــــــــ ش والايال  

عل  وضــــــل عد  من األ وااش متل القا لن ال ا  لاحصــــــالاا  التن يم ل وقد عملت اإلســــــالا مل  ــــــركا اا 
الرسـميتش و  واا التدرين عل  اإل تر تش والكتاةاا والمةا   التلجاايتل وتتناول األ اـطت التنا يت حالت محد ة 
ف  كال البلــدفن الم ناانش وه  تاــدن إل  إيجــا  حللل عمليــت و يــا ـاا جـدفـدة لم تكن متــاحـت من قبــلل وتر  

 ئر  الرا ل قا مت  المجاالا الملاضيييت الت  تاار  فااا اإلسالالال ف 

ويتمحلر عمل اإلســــــــــالا ف  مجال البيا اا حلل محتلل   اماا إل ارة البيا اا و لاصتاا ال الــــــــــت  - 13
ــتدامتش  ــد ال ر   ألهدان التنميت المبـ ــيييت التاليتل المرلـ ــتكملا ن  األ واا الملاضـ والمنصـــاا  البيا ااش المبـ

ــتدامتش ومالمة التجارة ال ارجيت للبلدان ال ر يتش وحاســــــــةت ت ا الا  اللطنيت لاصالغ عن  هدان التنميت المبــــــ
ــت   القلة الاــــــــــرا يتش والتقرير التئاعل  لل نصــــــــــر اإلقليم  لبر امل المقار اا الدوليتش وللحاا المتا  ت ال الــــــــ

  ملاضيل محد ةل

من مايةــاا البيــا ــااش  مجمل   قــا  صيــا ــاا فايــد   52للجنــت حــاليــا  وترــــــــــــــم صلا ــت البيــا ــاا التــا  ــت  -   14
ســـلبـــلت  منيتل وير  ف  الئر  ال امس    اه عر  لايال   96  000 قطت مجم ت ف    تر من   800  000 عن 

صلا ت البيا اال وســـــــاتم التركاا ف  تطلير   ا   عم صلا ت البيا اا  الل البـــــــنتان المقبلتان عل  تحبـــــــان راحت 
والمصا ر    الحلا    ملانش وتنئال   واا تةا ل البيا ااش وحل المبا ل المت لقت   ر  البيا اا الللفيت ) المبت 

 والملكراا التقنيت(ش وإماا يت إ ماج البيا اا اللار ة من م تل  اللكاالا ال املت ف  المنطقتل 
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ن محتلل صلا ت البيا اا صلاســـــــــطت تالف  النقا   وضـــــــــة  ااجال  - 15 من  الل التلق اا وســـــــــاتحبـــــــــّ
 والتقدفراا اا يتل

واأل اــــــطت المتصــــــلت  التنبــــــال واالتصــــــال تبــــــتلف  مقترــــــياا اللاليت المنلطت  اللجنت فيما فت لل  - 16
 ـالتنبــــــــــــــال اإلقليم  واللطن ش وكـللـك  ـالتاامـاتاـا فيمـا فت لل  منبر التنبــــــــــــــال اإلقليم  وفرآ األمم المتحـدة  

ــارة إلااا ــةقت اإل ــــ ــرا اا عدفدة ف  المنطقت   القطريتش الت  ســــ ــالا  ــــ ف  الئر  التا    عالهل وقد  قامت اإلســــ
ترــــــــــّمش  اإلضــــــــــافت إل  المااتن اإلقليميت وال الميت للكاالا األمم المتحدةش الم اد ال ر   للتدرين والةحلث  
ت اإلحصـــــــــــــــا يــتش والمركا اإلحصـــــــــــــــا   لـدول مجلس الت ــاون لـدول ال ليل ال ر يــتش والمن مــت ال ر يــت للتنميــ 

ــناييت والت دفنش وإ ارة اإلحصـــالاا وقلاعد البيا اا  جام ت الدول ال ر يتش ومن مت ال ليل لالســـتاـــاراا  الصـ
 ش وم اد قطر لةحلث الحلسةتش وجااا   رللData-Pop Allianceالصناييتش ومجّمل الئكر 

  
 ال ر ية   طقة  ي المن   المجاالت الموا يعية التي تشكل مجا  تركيز التطوير اإلحصائي  - راب ا  

ــا يت  - 17 ــا يت الت  ترـــــطلل صاا اإلســـــالا طا ئت واســـــ ت من المجاالا اإلحصـــ تاـــــمل األ اـــــطت اإلحصـــ
والمجاالا الملاضــيييت الت  تاط  ملاضــيل اإلحصــالاا االقتصــا يتش واإلحصــالاا البــاا يت واالجتماييتش  

 وإحصالاا الملار  الطبيييتل

لل اإلســالا مبــا ل تت لل صتطبال   ا  الحبــا اا القلميتل  فئ  مجال اإلحصــالاا االقتصــا يتش ت ا - 18
ل وياـمل هلا ال مل  2008وقد  ئل جميل  عرـال اإلسـالا المقترـياا األسـاسـيت لن ا  الحبـا اا القلميت ل ا  

ملالمت مئاهيم الصـــارفت اإلســـالميت مل اإلصالغ عن البيا اا ضـــمن   ا  الحبـــا اا القلميتل وت مل اإلســـالا  
ــطلل  عل  تناول م ــاا اللو ترـ ــياسـ ــا  ف  تحلال البـ ــام هلا ال مل  يرـ ــةت االجتماييتش حا  يبـ ــألت المحاسـ بـ

 مجملعتاا الملاضيييت الم نيت  الاؤون االقتصا يتل  ه

وياــــــــــــمل ال مل المت لل  اإلحصــــــــــــالاا الماليت مااان المدفلعااش والماليت الحالميتش ومؤ ــــــــــــراا   - 19
اإلســـالا البلدان األعرـــال عل  وضـــل مؤ ـــراا  ســـ ار االســـتاال   األســـ ارل ففيما فت لل  األســـ ارش تبـــاعد 

صادن صللغ مؤ ــــر ملحد ألســــ ار االســــتاال  ف  البلدان ال ر يتل وعالوة عل  ذلكش ترــــطلل اإلســــالا  ماا   
اللكالت المنئلة لبر امل المقار اا الدوليتش الت  تنطلو عل  حبـــــــــــاو القيم البـــــــــــنليت لت ا ل القلة الاـــــــــــرا يتل  

وضـل مؤ ـراا األسـ ارش تاـجل اإلسـالا عل  اسـت دا  مصـا ر صيا اا صدفلتش من قبال اسـت ال    مجال وف 
 البيا اا من الاةات واست دا  صيا اا الماسحااش لجمل البيا اا ال ا  عن سالل المبتالكانل

لو وتنطلو اإلحصـالاا القطاييت االقتصـا يت عل  ال مل المت لل  احصـالاا التجارة ال ارجيتش ال - 20
تاـال فيه اإلسـالا المصـدر الر يبـ  للبيا اا عن البلدان ال ر يت  اـأن التجارة التنا يت والبـلل األسـاسـيت عل   
مبــتلل األرقا  البــتت من مبــمياا الن ا  المنبــل لتللــير البــلل وترمااهال وقد  جحت اإلســالا ف  تحبــان  

عت من البلدان ال ر يت صبيا اا من  قيت  لييت البيا اا وســــــــــــــد التاراا من  الل اســــــــــــــتكمال البيا اا المجمل 
ال ـالمش والت رن عل  الـتدفـقاا التجـارـيت من  الل البـياـ اا الت  فبلل صاـا الاــــــــــــــرـكال التجـاريلنل ويجرل حـالـيا  
تحماـل صيـا ـاا اللجنـت عن التجـارة ال ـارجيـت ف  قـاعـدة األمم المتحـدة للبيـا ـاا اإلحصـــــــــــــــا يـت لتجـارة البــــــــــــــلل  

فريد ف  إ تاج مجملعت صيا اا إقليميت عن اإل تاج الصــــــــــــناع  وعن الملار    األســــــــــــاســــــــــــيتل ولاســــــــــــالا  ور
 الصناييتش  ما ف  ذلك ال مالتل
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وُت دد إحصــالاا الطاقتش الت  ه  من القطاعاا اإلحصــا يت االقتصــا يت ف  اإلســالاش وييقت الصــلت  - 21
ــالا مل المااتن اإلحصـــ  ــالاا الباات والملار  الطبيييتل وت مل اإلسـ ــاناا  احصـ ا يت اللطنيت عل  إ  ال تحبـ

مناجيتش و يرــــــــــــا عل  الت اون عل  جمل البيا اا مل اللكالت الدوليت للطاقت التا  ت لمن مت الت اون والتنميت 
 ف  المادان االقتصا و ومل  يةت اإلحصالاال

ــالاش  طلن من لجنتاا اإلحصــــا يتش ف  إ تاج إحصــــالاا للنقل ف  المنطقت ال  - 22 ــرعت اإلســ ر يتش و ــ
تاط  حجم حركت المرور وحلا ث الطرقاال وتبـــــــتكاـــــــ  اإلســـــــالاش من  الل ال مل عل  هلا الملضـــــــل ش  

 الببل الممانت الست دا  مصا ر البيا اا البدفلتش ومناا البيا اا الر متش ف  إحصالاا النقلل

ــيل  طاآ - 23 ــمل ت ايا وتلسـ ــا يت تاـ ــالاا االقتصـ ــطت تنميت القدراا ف  مجال اإلحصـ ــت دا   و  اـ االسـ
المنطقـت ال ر يـت للبــــــــــــــجالا اإلحصـــــــــــــــا يـت لألعمـال التجـاريـت ف  المنطقـت ال ر يـت كـاطـار أل ـل ال انـاا  ف 

 للدراساا االقتصا يتل

وتاـــــــمل األ اـــــــطت ف  مجال اإلحصـــــــالاا الديمارافيت واالجتماييت ال مل المت لل صتقدفراا البـــــــاان   - 24
األحلال المد يتل وتقل  اإلســالاش ف  إطار عملاا المت لل  احصــالاا واســت دا  التبــجال المد   ف  إحصــالاا 

الالجاانش  اســت دا  البيا اا الرــ مت عل  ســبال االســتطال ا وذلك من  الل ماــرو  تجريب   اــأن الالجاان  
 للبنان  ف  لبنان جرل تنئاله  الت اون مل جااا  ريات مت د ةش مناا إ ارة اإلحصال المركاو ف  

ــا يت اللطنيت عل   يا ة وف  م - 25 ــالا مل المااتن اإلحصـ ــا نش ت مل اإلسـ ــاان والمبـ جال ت دا اا البـ
اســــــــــــــت ـدا  التكنلللجـياا المتـقّدـمت ف  التحرــــــــــــــار للت ـدا اا وإ ارتاـا وجمل صـياـ اتاـاش وـكلـلك ف  ر   صـياـ اا 

ــاد هلا ال ملش ف  جللت الت دا اا الج ش تأ را 2020اريت ل ا  الت دا اا  الم للماا الجارافيت الماا يتل وياــــ
(ش ِ يد من اســــــــــت دا  البــــــــــجالا والقال  اإل اريت 19-طفيئاا و بــــــــــبن تئاــــــــــ  مر  فاروس كلرو ا ) لفاد

 مصـــــــدر لبيا اا الت دا ااش ال ســـــــيما ف  الدول األعرـــــــال ف  مجلس الت اون لدول ال ليل ال ر يتل وت مل  
ســــــــــــت دا   تا ل الت دا اا ف  إ تاج المايد اإلســــــــــــالا  يرــــــــــــا مل المااتن اإلحصــــــــــــا يت اللطنيت عل   يا ة ا

 اإلحصالااش وال سيما ف  اإلحصالاا المت لقت  مؤ راا  هدان التنميت المبتدامتل من

ــيييت الم نيت الت ليمد  - 26 ــمُل المجاالا الملاضـ ــالاش تاـ ــراا االجتماييت الت  تناولتاا اإلسـ ــمن المؤ ـ وضـ
لاــاملتش  ما ف  ذلك المجملعت األســاســيت من هله المؤ ــراا  وال مل والصــحت والئقر والمؤ ــراا االجتماييت ا

ضـــمن ســـياآ التنميت المبـــتدامتل وتت اون اإلســـالا مل من مت األرليت والاراعت لألمم المتحدة  اـــأن البيا اا 
 واإلحصالاا المتصلت  األمن الالا  ل

االجتماع  القلول وقد طّلرا  وتد تبر اإلســـــالا اإلحصـــــالاا الجنبـــــا يت مبـــــألت   ـــــاملت ررم جا باا  - 27
ا  راســـــــــيا  اجحا ف  مجال اإلحصـــــــــالاا الجنبـــــــــا يتش فنطلو عل  تدرين  ـــــــــةا ش ويئلآ عد    اللجنت مناج 

 متدرول 12 000المبجلان فيه 

و حر ا اإلسالا تقّدما كبارا ف  إحصالاا اإلعاقتش سلال من حا  جمل البيا اا وإ تاجاا  و عل   - 28
 م اإلحصــا يت اللطنيتل وُياــّال الدلال اإلقليم  إلحصــالاا اإلعاقتش اللو يبــتند إل  مبــتلل صنال قدراا الن

مـئاهيم وُ ال فريل وا ــــــــــــــنطن الم ن  ـ احصــــــــــــــالاا اإلعـاـقتش  ّولد  لـال إقليم  من  لعـهل صـاد   ـّه فلا  القـيا  
ــتلل  عل  من تلافر الب يا ااش ومناا  األ     المايد من  جل تئ ال البيا اا اللار ة ف  الدلالش وتحقال مبــــــ

 البيا اا المجم ت من  الل الت دا اا والدراساا االستقصا يت لألسر المييايتل
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وف  مجال إحصـــــــالاا الباات والملار  الطبيييتش فترّكا عمل اللجنت عل  الملار  الما يت واســـــــت دا    - 29
لت(ل وتبــــــاعد اإلســــــالا الن م  هله الملار  وعل  الباات )التللثش واســــــت دا  األراضــــــ ش والملاضــــــيل ذاا الـصـــــ 

ــركال  ولاان   ــار ش  الت اون مل  ـ ــا يتل وه  تاـ ــةت الباايت واالقتصـ ــا يت اللطنيت ف  تنئال   ا  المحاسـ اإلحصـ
ــلت  “عان عل  األر ”متل  ــــــةات  اإلحصــــــالاا المت لقت   و ر امل األمم المتحدة للبااتش ف  األعمال المتصــــ

 ل2030-2015طار سنداو للحد من م اطر الكلارث للئترة  الكلارث الطبيييتش وال سيما ف  تنئال إ
  

 هيكل بوابة النيانات التاب ة للجنة االقتصاد ة واالجتمايية لبر ي يايا  - خامسا   
ــم صلا ت البيا اا التا  ت للجنت  - 30  800  000من مايةاا البيا اا الت  تحتلو عل    تر من  52ترـــــ

طا ئت متنلعت من للحاا المتا  ت و يرـا كجداول صيا اا  سـاسـيت  قطت صيا اال وهله النقا  م روضـت ضـمن 
 قاصلت للتنايلل ومايةاا البيا اا مبّل ت كاات ل

 
 أهداف التنمية المستدامة   

 7إل   1البيا اا األساسيت ألهدان التنميت المبتدامت  
 البيا اا الللفيت للادن 
 الملجااا القطريت 

 جتماييةاإلحصاءات الد مبرافية واال   
 الباان 
 الت ليم 
 ال مل 
 الصحت 
 الئقر 

 اإلحصاءات االقتصاد ة   
 الحبا اا القلميت 
 الصناعت 
 الماليت 
 التجارة 
 النقل 
 مؤ ر  س ار االستاال  
 صر امل المقار اا الدوليت 

 إحصاءات النيئة والطاقة   
 الباات 
 الطاقت 

 عدم ترك أي أحد خلف الركب   
  ل  الجنس 
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 الباان 
 الاواج واأُلسر 
 الّصحت 
 لحت األ ّ  
 لحت الطئل 
 الّت ليم 
 ال مالت 
 الحياة ال امت ولنل القراراا 
 حقلآ اإل بان للمر ة والئتاة 
 الباات 
 اإلعاقت 
 الباان 
 الت ليم 
 ال مالت 

وتللـياا   الئرييت األ رل وـستاـاد  ا رة هلا الايال تلسـ ا   بر ف  المـبتقبلش  حبـن احتياجاا البرامل  - 31
ــا يت   ــا يت التا  ت لاســـــــــــالال وتطمة اللجنت إل   ن تج ل من صلا ت صيا اتاا مرج ا للبيا اا اإلحصـــــــــ اللجنت اإلحصـــــــــ

 لالمنطقت ال ر يتش وهل ما ال يمان تحقيقه إال  اقامت  را ت مل المؤسباا اإلحصا يت اللطنيت واإلقليميت  عن 

ملياتاا ف  مجال جمل البيا اال وه  سـتأ لش ف  هلا الصـد ش  المايد وتادن اإلسـالا إل  تر ـاد ع - 32
من التاـــــــــــــاال اال  اســـــــــــــتنا ا إل  واجااا صرمجت التطبيقاا التا  ت للاـــــــــــــركالش وإل  مييار تةا ل البيا اا 
ــيل   ــاال اال  لتدفل البيا اا  هميت ف  تلسـ ــا يتل وتكتبـــ  عمليت التاـ اإلحصـــا يت والبيا اا الللـــفيت اإلحصـ

 رة المحتلل  ا ــل قــاعــدة الملار  القــا مــتش وكــللــك ف  الحــّد من عــنل اإلصالغ الــلو ترــــــــــــــ ــه وكــاالا   ا
 المتحدةش  ما ف  ذلك اإلسالاش عل  عاتل المااتن اإلحصا يت اللطنيتل األمم
  

 الت اون بيق األقاليم على اإلحصاءات والنيانات  - ااداا   
ــياآ تقايم التقد  المحر  ف  صللغ  - 33 ــا يت ضـــــمن ســـ ــي ن اإلحصـــ ــتدامتش عملت الاـــ  هدان التنميت المبـــ

التا  ت للجان األمم المتحدة اإلقليميت لة ض اللقت عل  ملالمت  ســــــالان تئبــــــار البيا اا وعرضــــــاال وي تمد  
عل  اســت دا  ياليت  للان )األ رــر واأللــئر  ش “ ضــلال البــار عل  طريل التقّد ” اجاا الماــتر ش المبــم  

ــتلياا من األ واا الةصــــريت المبــــت دمت صالا الاــــأنش ه ل  واألحمر( ف  صيان   رجت التقّد ل وهنا  ياليت مبــ
لش فيمــا فت ّلل  ــاألهــدان  ا )و( واألعمــدُة  2000ش التقــّد د المحر  منــل عــا  17إل   1) ( األعمــدُة الت  تمتــّ

ا 2030 اا ال الت  قيمالت  تمّتلش فيما فت ّلل  الاايااش مدل احتمال تحقال هله الااياا عل  ضلل التلق 
 )ج( واألعمدُة الت  تمّتلش فيما فت لل  المؤ رااش الئجلةد صان القيم المتلّق ت والقيم المبتادفتل

وهنا  مقياســــــــــان مبــــــــــت دمان ف  تقايم التقّد  فت لقان  ما إذا كا ت األملر تبــــــــــار عل  المبــــــــــار   - 34
ــر الحالت الراهنت إل  المرحلت ــتند مؤ ــ ــحية    الل ويبــ الت  صلاتاا حاليا المنطقت والمناطل  ون اإلقليميت  الصــ

ف  تحقال  هدان التنميت المبــتدامتل  ما مؤ ــر التقد  المتلقل فال يبــتند إل  مدل احتمال  ن ُتحّقل المنطقت  
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ــل التقد   ــتنا ا  إل   بـــ ــتدامتش وذلك اســـ ــلت  أهدان التنميت المبـــ والمناطل  ون اإلقليميت فرا ل الااياا المتصـــ
   حت  اانلالمحر 

وقد ا ـــــتركت اللجان اإلقليميت ف  عر  النتا ل  الل المنتدل البـــــياســـــ  الرفيل المبـــــتلل الم ن   - 35
ــتدامت”ش وضـــمن الئ اليت الم نل ت 2020 التنميت ل ا   ل وُا تارا المؤ ـــراا  “ ضـــلال عل   هدان التنميت المبـ

ــفيت   عل   ســــــاس الم افار الماــــــتركتش ومدل القدرة عل  تحدفد القيم ــتادفتش ومدل تلافر البيا اا الللــــ المبــــ
 اللاضحت الت  تارح المؤ رل

ــيت  - 36 ــال افتراضــــــــ ــالاا التا  ت للجان األمم المتحدة اإلقليميت اجتماعاا تنبــــــــ ــُ ن اإلحصــــــــ وت قد  ــــــــ
 ســـــــــــبل ش ترّكا فااا   تر عل  مبـــــــــــألت تنبـــــــــــال هيال المنتجاا الم رفيت ذاا الصـــــــــــلت  أهدان التنميت   ل

المبـــتدامت وطريقت عرضـــاال وتتم ف  هله االجتماعاا مناقاـــت ُ ال اإللـــالحاا اإلقليميتش وال ســـيما تنبـــال  
ــُ ن   ــ اد اإلقليم  وضـــمن مناصر الت اون اإلقليم ش فرـــال  عن الت اون صان  ـ ــا يت عل  الصـ األ اـــطت اإلحصـ

 اإلحصالاا اإلقليميت و فرقت األمم المتحدة القطريتل

ــالاتاا    ش2021وف  عا   - 37 ــتدامت وإحصـ ــأن صيا اا  هدان التنميت المبـ ــاُل األقاليم   اـ ــمل التنبـ ــياـ سـ
 ــــــيةتد اإلحصــــــالاا وذلك صادن ملالمت طرآ عر  مؤ ــــــراا  هدان التنميت المبــــــتدامت عل  الصــــــ ادفن  
ــنلاا األ ارةش  ــا يت اإلقليميتش  الل البــــــ ــ ن اإلحصــــــ ــالاا والاــــــ ــيةُت اإلحصــــــ اإلقليم  وال الم ل وقامت  ــــــ

تماعاا تنبــــــيقيت كل  ــــــارين من  جل تناول  هم ملاضــــــيل البرامل اإلحصــــــا يت وملاضــــــيل الئ الياا  اج   قد
 ال الميت واإلقليميتل

  
 اإلجراء المطلوب مق اللجنة اإلحصائية  - ااب ا  

 اللجنة مدعّوٌة إلى: - 38

 ة؛اإلحاطة علما بالتقّدم الذي أحرزته المنطقة ال ر ية  ي مجا  التنمية اإلحصائي ) ( 

منةاقشةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةائةل مواءمةة أولويةات ال مةل اإلحصةةةةةةةةةائي اإلقليمي ما ااةةةةةةةةةتراتيجيةات  )و( 
المتحدة للنيانات، واألولويات اإلحصةةةائية اإلقليمية، والمجاالت الموا ةةةيعية التي تشةةةكل محور تركيز   األمم

لي للنيانات و ي التنمية اإلحصةةةةائية  ي المنطقة ال ر ية، وااةةةةتخدام التتنولوجيات المتقّدمة  ي الت اد  اآ
 ر ط الم لومات اإلحصائية بالم لومات الجبرافية المكانية؛

اإلحاطة علما بالت اون اإلحصةةائي األقاليمي فيما بيق الشةة ب اإلحصةةائية التاب ة للجان  )ج( 
 األمم المتحدة اإلقليمية.

 


