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 إدارة النظم اإلحصائية وتحديثها   

  
 تقرير األمين العام  

 

 موجز 
والممارســــــات الســــــابق     2020/211ُأعد هذا التقرير وفقا لمقرر المجلس االقتصــــــادت واالجتماع   

ــا ي   ــم 51/120وف  مقرر اللجن  اإلحصــــــ وكررت تأكيد أهمي  إتاحته كوثيق   الدليل، أيدت اللجن  تغيير اســــــ
وياته ومحتواه  وُيقدِّم هذا قابل  للتعديل على الشـــــــــــــبك  العالمي ، وأعربت عن موافقتاا على هيكله المقتر  وأول

التقرير إلى اللجن  معلومات عن عمل الفريق االســـتشـــارت وعما أحرز ف  الفترة األنيرة من تقدم ف  صـــيا   
ف د الدليلالطبع  المقبل  من  ــيعي  األولى ف  ر    ويتضــــــــــمن معلومات عن جوانم إســــــــــاام المؤتمرات المواضــــــــ

ثرا اا بالمبادرات اإلق ــا معلومات عن الطبع  الرابع  وا  ّيِد الممارســــات الوطني   ويتضــــمن التقرير أيضــ ليمي  وج 
، وذلك يشـمل الدليلوظا ف ومواصـفات الحل الشـبك  السـال االسـتندام الذت سـيسـتضـيف الطبع  المقبل  من 

ــارت، ونتا   المؤتمرات  ــتشــ ــتمرة للتحديثات والتنقيحات بدعم من الفريق االســ ــي آليات مرن  مســ اقتراحات لوضــ
ــي  المو  ــاســــ ــعيدين اإلقليم  ودون اإلقليم   وتوفر وثيق  المعلومات األســــ ــيعي  العادي  المعقودة على الصــــ اضــــ

ــر الناا ي  من  ــت  عشــ ــول الســ ــيغتاا الت   الدليلالمدرج  تحت بند جدول األعمال روابط إلكتروني  بالفصــ بصــ
 أقرها الفريق االستشارت 

 من التقرير  26الفقرة ويرد اإلجراء المطلوم من اللجن  اتناذه ف   
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 مقدمة  -   أوال  
ــتدام  لعام  ليتأتى - 1 ــد نط  التنمي  المســــــ ــل باا من النطط اإلنما ي  اإلقليمي   2030رصــــــ وما يتصــــــ

والوطني ، ال بد للنظم اإلحصا ي  الوطني  أن تنت  إحصاءات ومؤشرات إضافي  كثيرة تكون على درج  عالي  
ــا   ــيل وتقد م ف  الوقت المزم وبانتظام  وذلك يعن  أنه ال بد للمكاتم اإلحصـــــــــ ــتعر  من التفصـــــــــ ي  أن تســـــــــ

عملياتاا المؤســـــســـــي  والتنظيمي  والتقني  طبقا للمبادل األســـــاســـــي  ل حصـــــاءات الرســـــمي  الت  أقرتاا الجمعي  
على ضـــرورة  ( 1)   وقد شـــددت نط  عمل كيم تاون العالمي  لبيانات التنمي  المســـتدام 2014العام  ف  عام 

ة، سلمت الجمعي  العام  ف  دورتاا الرابع  والسبعين  تكيف المنظمات اإلحصا ي  وتطورها  وف  اآلون  األنير 
( شــــــــــــكلت أحد أكبر التحديات العالمي  ف  19-بأن جا ح  مر  فيروس كورونا )كوفيد  74/306  ف  القرار

ــاء على بناء نظم  ــق  لمواجا  الجا ح  وحثت الدول األعضــــ ــامل  ومنســــ تاريخ األمم المتحدة، وأقّرت تدابير شــــ
طني ، تكون مرن  وشــــامل  ومتكامل  للبيانات واإلحصــــاءات والحفاظ علياا تحت قيادة المكاتم اإلحصــــا ي  الو 

ــار يفضــــــــــ  إلى  قادرة على تلبي  الطلبات المتزايدة والعاجل  على البيانات ف  أوقات الكوارث وضــــــــــمان مســــــــ
 وتنفيذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ  2030تحقيق نط  عام 

وافقت اللجن  اإلحصــــا ي  ف  دورتاا الثامن  واألربعين على ضــــرورة تنقي  الصــــيغ  الحالي  من  وقد - 2
  وف  الســـن  الموالي ، أقرت اللجن  2003، الذت صـــدرت الطبع  الثالث  منه ف  عام ل التنظيم اإلحصـــا  دلي 

، وشـمل ذلك شـروحا مفصـل  بشـأن كل فصـل مقتر  وما يتضـمنه من الدليلمنطط فصـول الطبع  المقبل  من 
شـر فصـمن منحاها قا م  فروع  ويتألف المنطط من سـت  عشـر فصـمن من بيناا مقدم ، ولمح  عام ، وأربع  ع

حبت اا عدُة مرفقات  واســــــتند إعداد المنطط إلى اســــــتعرا  كامل للطبع   على تناول مواضــــــيي فني  تأت  صــــــُ
، واسـتقصـاءأ أجرت بشـأن احتياجات كبار اإلحصـا يين الحاليين، فضـم عن إجراء مشـاورات الدليلالحالي  من 

 الدليلبالتقدم المحرز ف  صــــــــــــــيا   الطبع  التالي  من  أنرى  وأقرت اللجن  ف  دورتاا الحادي  والنمســــــــــــــين
ــتكمل المقتر  للطبع  التالي  المقبل ، رهنا ب دنال مزيد من التعديمت والتنقيحات،  ووافقت على الايكل المســـــــــــ
الت  يتعين النظر فياـا على الوجـه المطلوم ف  أثنـاء مرحلـ  التحرير من إعـداد الوثيقـ   وأيـدت اللجنـ  تغيير  

  دليل إدارة وتنظيم النظم اإلحصا ي  الوطني إلى  دليل التنظيم اإلحصا  من  الدليل عنوان

، ظل الادف الر يســ  للدليل هو إرشــاد كبار النبراء اإلحصــا يين وكبار مديرت ( 2) 1954عام  ومنذ - 3
 ، ليس المنظمات اإلحصــــا ي  ف  تطوير وتعاد قدرات إحصــــا ي  تف  بالغر   وعلى  رار الطبعات الســــابق

ــد من  ــه ومن ثم تتوقف فـاـ دة  الـدلـيلالقصــــــــــــ المنق  أن ُيّتبي بطريقـ  إلزامـي ، ألن كـل بلـد يتفرد بحـالـ  تنصــــــــــــ
ــا ل  ــا ي  ف  المسـ ــفي  لتوجيه المنظمات اإلحصـ ــادات على الظروف المحلي   بل هو يقدِّم معلومات وصـ اإلرشـ

ــا ل والموا ــأناا، بما ف  ذلك المســـ بم اا بشـــ ــيي الاام  وا  ــ   من قبيل قياس أثر والمواضـــ ــيي الجديدة والناشـــ ضـــ
وثيقـ   اـلدلـيلالجـا حـ  والتنفيف من وطـأـته  وف  مـناســـــــــــــــبات عـدة، طلـبت اللجـن  أن تكون الطبعـ  المقبـل  من 

قـابلـ  للتعـديـل، يجرت تحـديثاـا على مـدى فترات منتظمـ  لمعـالجـ  التحـديـات العـامـ  وفام الحلول المبتكرة ف  
 ، إال أناا أقرت بضرورة إتاح  فصل االستعرا  العام ف  نسن  مطبوع  بجميي نظم البيانات المتغيرة بسرع

 اللغات الرسمي  لألمم المتحدة، كيما يتسنى وصولاا إلى أكبر عدد ممكن من القراء 

__________ 

  /https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape-Town-Global-Action-Planانظر  (1) 

ف  ، وه  األحــدث عاــدا، والطبعــ  الثــالثــ  1980والطبعــ  الثــانيــ  ف  عــام  1954ف  عــام  الــدليــلمن صــــــــــــــــدرت الطبعــ  األولى  (2) 
  2003 عام

https://undocs.org/ar/A/RES/74/306
https://undocs.org/ar/A/RES/74/306
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape-Town-Global-Action-Plan/
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  :الغر  من هذا التقرير ف  تزويد اللجن  بمعلومات عما يل  ويتمثل - 4

لموضــوع  لدعم عملي  صــيا   الطبع  المقبل  من اإلطار التنظيم  العام وطرا ق العمل ا )أ( 
، بما ف  ذلك مســـــــؤولي  الفريق االســـــــتشـــــــارت وماامه، ودور المؤتمرات المواضـــــــيعي  اإلقليمي ، وعملي  الدليل

التشــــــــاور من نمل المنصــــــــ  الشــــــــبكي  التعاوني  لشــــــــعب  اإلحصــــــــاءات التابع  إلدارة الشــــــــؤون االقتصــــــــادي  
 ؛م  )انظر الفرع الثان  أدناه(واالجتماعي  ف  األمان  العا

وما يتلو مباشـــرة من النطوات المقترح ، مثل إدرال التعليقات الواردة   الدليلحال  صـــيا    )م( 
درال المبادرات والممارســـات الوطني  الجيدة الت  اســـتُبينت نمل الســـلســـل  األولى من المؤتمرات  من اللجن  وا 

ــيعي ، ونقل الطبع  المقبل  من  ــبكي  التعاوني  الحالي  إلى موقي شـــــبك  ناا     ليلالدالمواضـــ من المنصـــــ  الشـــ
 ؛سال االستعمال )انظر الفرع الثالث أدناه(

اآلليات المقترح  اســتنادا إلى التوجياات الت  وردت ف  الدورة الســابق  للجن  والداعي  إلى  )ل( 
 والحفاظ على جدواه ف  المستقبل )انظر الفرع الرابي أدناه(  الدليلمواصل  تحديث 

ــي  المقدم  ف  إطار بند جدول األعمال روابط إلكتروني  بجميي  وتوفر - 5 ــاســــــــــ وثيق  المعلومات األســــــــــ
لتابع  الموجودة على المنصــــــ  الشــــــبكي  التعاوني  ا الدليلريي الفصــــــول الناا ي  من النســــــن  الكامل  من مشــــــا

شــــــــعب ، وتتضــــــــمن مزيدا من المعلومات عن بع  التغييرات الت  دنلت على هيكل الصــــــــيغ  المقدم  من لل
  للجن  ي  والنمسينوالنطاق الموسي الذت تغطيه مقارن  بالنسن  الت  نوقشت ف  الدورة الحاد الدليل

على ما أدلوا به من تعليقات  ( 3) شــــــعب  أن تســــــدت الشــــــكر إلى أعضــــــاء الفريق االســــــتشــــــارتال وتود - 6
لى المصـــــــــارف اإلنما ي  المتعددة األطراف و يرها من المنظمات اإلقليمي  رشـــــــــادات قّيم ، وا  الت  قدمت  ( 4) وا 

 الدعم ف  تنظيم المؤتمرات المواضيعي  اإلقليمي  

  
 اإلطار التنظيمي وطرائق العمل  -  ثانيا  

ــول الطبع  المقبل  من  - 7 ــاســــ   2018ف  أوا ل عام   الدليلبدأت عملي  تحديث فصــ ــاء فريق أســ ب نشــ
ــاس منصــــأ  ــناأ المعّينين على أســ ــُتكمل الفريق بمجموع  من األشــ ــعب   واســ ــيا   تديره الشــ معن  بالصــ

 ذات الطابي التقن ، كلٌّ ف  مجال المعرف  والنبرة الذت ينصه  الدليلل ساام ف  مزيد من فروع 

ــيا   يتعلق باإلطار التنظيم ، اقترحت ا وفيما - 8 ــارت لتوجيه عملي  الصــــــ ــتشــــــ ــاء فريق اســــــ للجن  إنشــــــ
وضـــمان اتباع نا  شـــامل يراع  منتلف الســـياقات اإلقليمي  والوطني  والممارســـات الجيدة والتحديات المتبقي   
والمبادرات الحديث  العاد  واقترحت اللجن  أيضـــــا اســـــتكمال هذه العملي  بســـــلســـــل  من المؤتمرات المواضـــــيعي  

__________ 

 يتألف الفريق االســـتشـــارت من البرازيل، وبولندا، وجنوم أفريقيا، ودول  فلســـطين، وســـورينام، و انا، والفلبين، وكينيا، والمملك  المتحدة (3) 
المتحدة   لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالي ، ومنغوليا، ومنظم  األ ذي  والزراع  لألمم المتحدة، ومنظم  العمل الدولي ، ومؤتمر األمم

ــد البيانات المفتوح    ــا   لمتحاد األوروب ، ومنظم  رصـ ــيوت، والمكتم اإلحصـ ــرف التنمي  اآلسـ  Open Dataللتجارة والتنمي ، ومصـ

Watch ،  ــادي ــا ي  واالقتصـــــ والشـــــــراك  ف  مجال اإلحصـــــــاء من أجل التنمي  ف  القرن الحادت والعشـــــــرين، ومركز األبحاث اإلحصـــــ
 بلدان اإلسممي ، واللجان اإلقليمي  النمس التابع  لألمم المتحدة واالجتماعي  والتدريم لل

ــا   لمتحاد الدليليوج ه شـــــــــكر ناأ إلى الرابط  األوروبي  للتجارة الحرة على إســـــــــااماا بفصـــــــــل كامل من  (4)  لى المكتم اإلحصـــــــ ، وا 
 األوروب  على دعمه المال  الكبير لمجمل عملي  الصيا   والتحرير 
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قليم  ودون اإلقليم  للتمكين من تحديد أفضــل الممارســات والتحديات لمســترشــاد باا ف  على الصــعيدين اإل
   الدليلالطبع  التالي  من 

أعضــــــاء الفريق االســــــتشــــــارت بطريق  تتي  االســــــتفادة من الشــــــبكات والمبادرات اإلحصــــــا ي   وانتير - 9
الرفيي المســـــتوى للشـــــراك  والتنســـــيق وبناء   القا م  على الصـــــعيدين اإلقليم  والعالم ، وهم يتألفون من الفريق

؛ والفريق الرفيي المســــتوى المعن  2030القدرات ف  مجال اإلحصــــاءات لرصــــد نط  التنمي  المســــتدام  لعام 
بتحديث اإلحصـــــــــــاءات الرســـــــــــمي ؛ والفريق العامل العالم  المعن  باســـــــــــتندام البيانات الضـــــــــــنم  أل را  

معن  بتكامل المعلومات اإلحصـــــــــــا ي  والجغرافي  المكاني ؛ وفريق اإلحصـــــــــــاءات الرســـــــــــمي ؛ وفريق النبراء ال
قدر اإلمكان على   الدليلالنبراء المعن  باألطر الوطني  لضــــــــــــمان الجودة  وســــــــــــتعتمد النســــــــــــن  المقبل  من 

 واإلقليمي  ودون اإلقليمي  المنبثق  عن تلك األفرق ، وكذلك على استنتاجاتاا وتوصياتاا المبادرات العالمي  

ــاء قـا مـ  ـبالمـبادرات المبتكرة والمواد المرجعـي  والمـبادل  - 10 ــل ف  إنشــــــــــــ وتمثلـت نقطـ  ـبداـي  كـل فصــــــــــــ
والتجارم القطري  المتاح  على الصـــــعد الوطن  واإلقليم  والعالم  بشـــــأن المواضـــــيي ذات الصـــــل   التوجياي 

ق الصـــــــيا  ، الذت بذلك الفصـــــــل  وجرى بعد ذلك إعداد مشـــــــروع أول  للفصـــــــل ثم أتي  لجميي أعضـــــــاء فري 
اســــتعر  المشــــروع األول  لضــــمان اكتماله واتســــاقه وامتثاله للمعايير الدولي  والممارســــات الجيدة  وبعد ذلك 
ُأطلي الفريق االستشارت على مشروع الفصل لتقديم مجمل توجيااته وممحظاته وتعليقاته بشأنه؛ وتوفير أمثل  

بط إلكتروني  إضـــــــــــافي  بالمبادرات اإلقليمي  والعالمي   وممارســـــــــــات جيدة من نصـــــــــــوأ البلدان؛ واقترا  روا
ــتكمل  إلى  ــيغ  المســ ــل ثم أعيدت الصــ ــمن الفصــ ــارت ضــ ــتشــ ــاهمات الت  وردت من الفريق االســ وُأدرجت المســ
الفريق ليستعرضاا للمرة الثاني   وبعد الجول  الثاني  من المشاورات، ُنشر مشروع الفصل األول  على المنص  

السـتقاء المزيد من تعليقات الجماور علياا  وجرى رصـد المنصـ  الشـبكي    ( 5) ي  التابع  للشـعب الشـبكي  التعاون 
 التعاوني  بانتظام، وتُنوولت الممحظات والتعليقات الواردة وأدرجت لتحسين نوعي  المسودات المتوفرة 

ــل  من المؤتم ولضـــمان - 11 ــلسـ ــاري ، يجرت تنظيم سـ ــتشـ ــيعي  مشـــارك  أشـــمل ف  العملي  االسـ رات المواضـ
اإلقليمي  بشـــــــــــــأن إدارة المنظمات اإلحصـــــــــــــا ي  ف  أوقات التغيير إلطمع جماور أوســـــــــــــي من كبار النبراء 

المحّدث ومحتوياته    الدليلاإلحصـا يين وكبار مديرت المنظمات اإلحصـا ي  ومقررت السـياسـات على مقاصـد 
  لك  ينظر المشــــــــــــــاركون فياا ف  أحدث ويجرت تنظيم المؤتمرات على الصــــــــــــــعيدين اإلقليم  ودون اإلقليم

ــأ من تحديات وي عِر  من فرأ  والغاي  من  ــي  والتنظيمي  والتقني  الت  تتصــــدى لما ينشــ ــســ التطورات المؤســ
تنظيم المؤتمرات ه  أيضـــــا التوصـــــل إلى فام أفضـــــل لمحتياجات المســـــتجدة للمنظمات اإلحصـــــا ي  وتحديد 

 درات الحديث  وتطويرها وتبادلاا  أولوياتاا من أجل تكييف النبرات والمبا

المؤتمرات المواضـــــيعي  حول أربع  مواضـــــيي ر يســـــي  تغط  جميي الفصـــــول الموضـــــوعي   وتتمحور - 12
  :المقبل، وه  كالتال  الدليلالت  يشملاا 

تعزيز األطر المؤســــــــــــســــــــــــي  والتنظيمي  للنظم اإلحصــــــــــــا ي  الوطني  )وهو يرتبط بالمجال  )أ( 
 نط  عمل كيم تاون العالمي  والفصول من الثالث إلى النامس(؛ من  1االستراتيج  

__________ 

الشــبكي  التعاوني ، الت  أنشــأتاا شــعب  اإلحصــاءات ب دارة الشــؤون االقتصــادي  واالجتماعي  ف  األمان  العام  وتتعادها، ه  المنصــ    (5) 
ــتعِملين االطمع على المنصـــــ  إما باســـــتندام  موقي شـــــبك  يتي  للمســـــتعملين تعديل مضـــــمونه وهيكله بأســـــلوم تعاون   ويمكن للمســـ

 من المزيد من الوظا ف، أو دون تسجيل لمكتفاء بعر  المحتويات أو تنزيلاا أو طباعتاا  معلومات اعتماد مسجل  لمستفادة
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ضــــــــــــمان جودة المعلومات اإلحصــــــــــــا ي  وتحســــــــــــين اتســــــــــــاق البيانات من نمل التحليل  )م( 
ــتراتيجيين  ــا   واألطر التحليلي  )وهو يرتبط بالمجالين االســ من نط  عمل كيم تاون العالمي   3و  2اإلحصــ

 والفصول السادس والسابي والتاسي(؛ 

تقديم الدعم لتحول عمليات إنتال اإلحصـــــــاءات، انطمقا من جمي البيانات حتى نشـــــــرها،  )ل( 
ــتراتيج   ــياق الثورة الرقمي  والتكنولوجي  )وهو يرتبط بالمجال االســ من نط  عمل كيم تاون العالمي   4ف  ســ
 والفصول الثامن والعاشر والحادت عشر والثالث عشر والرابي عشر(؛ 

لموارد الكافي  والاياكل األســــــــــاســــــــــي  وتعزيز التعاون اإلقليم  والعالم  من تعب   وتوفير ا )د( 
ــتراتيجيين  ــا ي  الوطني  )وهو يرتبط بالمجالين االســــــ من نط  عمل كيم  6و  5أجل تطوير القدرات اإلحصــــــ

 تاون العالمي  والفصول الثان  عشر والنامس عشر والسادس عشر(  

ثماني  مؤتمرات مواضــــــيعي  إقليمي  ف  الفترة ما بين تشــــــرين   المجموع، تقرر عقد ســــــلســــــل  من وف  - 13
، مناــا مؤتمران ألفريقيــا، أحــدهمــا بــاإلنكليزيــ  واآلنر 2020وكــانون األول/ديســــــــــــــمبر  2019األول/أكتوبر 

بالفرنســــي ؛ ومؤتمر واحد آلســــيا )باســــتثناء وســــط آســــيا(؛ وآنر لمنطق  المحيط الاادل؛ ومؤتمران لألمريكتين  
قـ  البحر الكـاريب  واآلنر ألمريكـا المتينيـ (؛ ومؤتمر واحـد للـدول العربيـ ؛ وآنر لجنوم شــــــــــــــرق )واحـد لمنط

 أوروبا وأوروبا الشرقي  والقوقاز ووسط آسيا 

  
 والخطوات التالية  الدليل حالة  -  ثالثا  

عشر   االستشارت قد استعر  جميي مشاريي الفصول الست الفريق وقت تقديم هذا التقرير، كان  ف  - 14
وفقا ل جراءات الراســن  الت  ســبق ذكرها، وأتيحت ف  الحيز المنصــأ لاا من المنصــ  الشــبكي   الدليلمن 

 التعاوني  التابع  للشعب  

فريق الصــــــيا  ، بالتشــــــاور الوثيق مي الفريق االســــــتشــــــارت، على وشــــــك االنتااء من أعمال  وكان - 15
ب نراجه ف    الدليلول ومشــــاريعاا األولي  بغي  تبســــيط التحرير الت  شــــملت اســــتعراضــــا متعمقا لايكل الفـصـــ 

وثيق  موحدة  وف  إطار هذا االســتعرا ، أعيد هيكل  بع  الفصــول، ونقل بضــع  فروع من موقعاا األول  
وأعيد تنظيماا لتنسـجم مي الفصـول األنرى لتحسـين اتسـاق الفصـول وتناسـقاا واإلحاالت المرجعي  فيما بيناا  

حاالت واكُتشـــــف المزيد م ما ب درال نصـــــوأ وا  ن أوجه التدانل والثغرات وعولجت إما بدم  مواطن التكرار وا 
ــاءات القا م  على الســـجمت  وصـــي   مرجعي   وكانت واحدة من الثغرات الت  اكتشـــفت تتعلق بمجال اإلحصـ

البني   فرع كامل حول هذا الموضــــوع وأدرل ف  الفصــــل الحادت عشــــر من الطبع  المقبل ، الذت يحمل عنوان
عادة تنظيم الفرع الذت يتعلق بالمصــــــــــادر اإلداري  ف  التحتي  اإلحصــــــــــا ي    وبناء على ذلك، جرى تحديث وا 

عادة تنظيمه  وُنّق  الفصـــل الســـابي الذت  مصـــادر البيانات وجمعاا ومعالجتااالفصـــل الثامن ويحمل عنوان  وا 
ق  على دليل األم ــِ ــمان الجودة ف  يحمل عنوان إدارة الجودة تنقيحا تاما وُنســـــــــــ م المتحدة لألطر الوطني  لضـــــــــــ

مجال اإلحصـاءات الرسـمي   وعلى نحو ما اقترحه الفريق االسـتشـارت، أعيد النظر ف  حجم المعطيات التقني  
لبع  الفصـــول وتفاصـــيلاا بما يجعلاا تتســـم ببعد اســـتراتيج  أكبر ومن ثم تعزيز ما تقدمه تلك الفصـــول من 

 م من مستعملين معلومات لمن ه  موجا   إليا
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وثيق  المعلومات األســـاســـي  ف  إطار هذا البند من جدول األعمال معلومات مفصـــل  فيما  وتتضـــمن - 16
ــن  المقدم  من  15يتعلق بالفقرة  ــأن بع  التغييرات ف  هيكل وتغطي  النســـــ مقارن  بما ُقدم  الدليلأعمه بشـــــ

روني  بجميي فصـــــــول النســـــــن  المقبل  من ، وتتي  أيضـــــــا روابط إلكت 2019ونوقش من فصـــــــول ف  دورة عام 
 على المنص  الشبكي  التعاوني  التابع  للشعب   الدليل

، لم ُينجز حتى اآلن ســــــــــــــوى ثمثــ  من ثمــانيــ   19-للتعثرات الت  نجمــت عن جــا حــ  كوفيــد ونظرا - 17
ــا ي  ف  أوقات التغيير  وقد ُنظم  ــأن إدارة المنظمات اإلحصـــــــ ــيعي  إقليمي  بشـــــــ مؤتمر أفريقيا مؤتمرات مواضـــــــ

، ف  جنوم أفريقيا باشـــتراك بين اللجن  2019للبلدان الناطق  باإلنكليزي ، الذت ُعقد ف  تشـــرين األول/أكتوبر 
االقتصــــــــــادي  ألفريقيا ومكتم اإلحصــــــــــاءات ف  جنوم أفريقيا والشــــــــــعب ، ف  حين عقد مؤتمر منطق  البحر 

ــترك ف  تنظيمه مصـــــــرف التنمي  للبلدا ن األمريكي  وأمان  الجماع  الكاريبي  ومنظم  دول الكاريب ، الذت اشـــــ
ف  بربادوس   2019شــرق البحر الكاريب  ومنظم  األمم المتحدة للطفول  والشــعب ، ف  تشــرين الثان /نوفمبر 

، اجتمي ف  المؤتمر المواضــيع  الذت عقد ف  الفلبين واشــترك ف  تنظيمه مصــرف 2020وف  شــباط/فبراير  
جن  االقتصــــادي  واالجتماعي  آلســــيا والمحيط الاادل والشــــعب ، كباُر اإلحصــــا يين وكبار التنمي  اآلســــيوت والل

بلدا آســــــــيويا، وأتا  للجاات المنظِّم  التعرف على المبادرات اإلقليمي   19مديرت المنظمات اإلحصــــــــا ي  ف   
  الدليلمن وعلى الممارسات الجيدة والتحديات الوطني  لمسترشاد باا ف  إعداد النسن  المقبل  

ــيعي  قدرة   وتكفل - 18 ــل  الحالي  من المؤتمرات المواضـ ــلسـ ــورة المجدي  بالقدر   الدليلالسـ ــداء المشـ على إسـ
الواف  من التفصيل وتوضي  ذلك بمجموع  متنوع  من األمثل  المتعلق  بالممارسات الجيدة  وتتي  المؤتمرات 

ــا معرفــ  التحــديــات والفرأ الت  تنأ مجموعــ  من البلــ  دان مثــل أقــل البلــدان نموان والــدول الجزريــ  أيضـــــــــــــ
الصــــــغيرة النامي  والبلدان النامي   ير الســــــاحلي  والدول الاشــــــ   ولذلك، اقتر  الفريق االســــــتشــــــارت إتمام هذه 

دون إبطاء   الدليلالجول  األولى من المؤتمرات المواضـــــــــــــيعي  ف  أقرم وقت ممكن وتضـــــــــــــمين نتا جاا ف   
رات لم يســــــــــم  بعقدها على اإلنترنت، ودون إنمل بتطورات األزم  الصــــــــــحي  ونظرا ألن شــــــــــكل هذه المؤتم

العـالمـي ، فـقد كـان من المقرر مـبد ـيان ف  وـقت تـقديم هـذا التقرير تنظيم المؤتمرات المواضــــــــــــــيعـي  المتبقـي  على 
رق ف  دول  فلســـــــــطين، وعقد مؤتمر جنوم ـشــــــــ   2021النحو التال : عقد مؤتمر الدول العربي  ف  أيار/مايو 

ــيا ف  حزيران/يوني  ــط آسـ ــرقي  والقوقاز ووسـ ــتان  ومن المؤمل أن تتوفر   2021 هأوروبا وأوروبا الشـ ف  أوزبكسـ
معلومات إضـــافي  بشـــأن مؤتمرات أمريكا المتيني  والبلدان األفريقي  الناطق  بالفرنســـي  ومنطق  المحيط الاادل 

  2021وقت  انعقاد الدورة الثاني  والنمسين للجن ، إال أنه من المتوقي مي ذلك أن يجرت انعقادها ف  عام 

باســــــتمرار بطريق  مســــــتدام ،  الدليلجن  ف  دورتاا الحادي  والنمســــــين أن يجرت تحديث الل  وطلبت - 19
وأن يتا  بالتال  كوثيق  قابل  للتعديل من نمل منصـــ  تفاعلي  مناســـب  على اإلنترنت  ومي ذلك، فقد أصـــب  

إلى الوظا ف  تفتقر  الدليلمن الواضــــــ  أن المنصــــــ  الشــــــبكي  التعاوني  المســــــتندم  ف  الوقت الراهن لنشــــــر 
ــبك  العالمي  يمكن أن  ــدد انتبار حلول على الشـ ــعب  ف  وقت تقديم هذا التقرير بصـ ــي   وقد كانت الشـ ــاسـ األسـ

 وتتوفر فياا النصا أ التالي : الدليلتستضيف 

 بكامله أو من فصل أو فرع بعينه؛ الدليلالتمكين من طباع  نسن  من  )أ( 

ــكله مقروءا آليا، )م(  ــكل،  إتاح  نأ يكون شــــ ــاول  إلى ذلك الشــــ أو إتاح  إمكاني  تحويله بســــ
 لدعم برام  الترجم  اآللي ؛
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إـتاحـ  شــــــــــــــكـل يتي  االطمع على المحتوى عبر متصــــــــــــــفحـات األجازة اللوحـي  والاواتف  )ل( 
 المحمول ؛

 ؛pdfبكامله بصيغ   الدليلتوفير طريق  تتي  تنزيل  )د( 

 اته واقتراحاته وتعليقاته توفير طريق  تتي  للجماور تقديم تعقيب  )هـ( 

مســــــــتعمم على  الدليلوالادف هو الوصــــــــول ف  نااي  المطاف إلى أن يكون الحل الشــــــــبك  المســــــــتندم ف   
 النطاق العام للشعب  وأن يصب  الحل القياس  المستعمل ف  جميي التطبيقات اإللكتروني  مستقبم 

التعاوني  الحالي  إلى الحل الشـــــــــبك  الســـــــــال من المنصـــــــــ  الشـــــــــبكي    الدليلالمتوقي أن ُينق ل  ومن - 20
  ومن شـأن ذلك أن يتي ، ف  الوقت نفسـه وف  إطار توجياات الفريق 2021االسـتندام ف  أثناء صـيف عام 

ــين للجن  على النحو الواجم؛  ــارت، )أ( إدرال التعليقات واالقتراحات الواردة ف  الدورة الثاني  والنمســـ ــتشـــ االســـ
ام  الدوا ر اإلحصـــــــا ي  الواردة من نمل المنصـــــــ  الشـــــــبكي  التعاوني ؛ )ل( إدرال )م( النظر ف  تعليقات ع

التحديات وقصـأ النجا  والمبادرات المحددة ف  المؤتمرات المواضـيعي  النتتام هذه السـلسـل  من المشـاورات 
 اإلقليمي  

الذت ســـــيكون   يلالدلهو الفصـــــل الوحيد من  “االســـــتعرا  العام”الفصـــــل الثان  المعنون  وســـــيكون - 21
ــمي  لألمم المتحدة إلتاح  إمكاني  االطمع عليه ألكبر عدد  ــن  مطبوع  بجميي اللغات الرســـــــــ متوفرا ف  نســـــــــ
ــي كوثيق  للتوعي  والمعرف   ــل، الذت وضـــ ــمن هذا الفصـــ ــارت أن يتضـــ ــتشـــ ممكن من القراء؛ واقتر  الفريق االســـ

ــر بياني  أنرى ُتكمِّ  ــورا وعناصــ ــوما بياني  وصــ ــا ي ، رســ ــه الحال  بالفعل  اإلحصــ حه إلى جانم نصــ ــّ له وتوضــ
 وسيحصل ذلك بالتشاور مي الفريق االستشارت 

  
 وتنقيحه في المستقبل  الدليل آليات تحديث  -  رابعا  

اللجن  ف  دورتاا الحادي  والنمســـــين أنه لتفادت تباعد الفترات الفاصـــــل  بين صـــــدور طبعات  أكدت - 22
ســـــن  ف  المتوســـــط، ال بد من إنشـــــاء آلي  مســـــتدام  للتحديث المنتظم للدليل الذت ُينظر إليه  22بنحو  الدليل

أن تكفـل هـذه اآللـي  القـدرة على أـنه وثيقـ  قـابلـ  للتعـدـيل على شــــــــــــــبكـ  اإلنترـنت  ومن الـناحـي  المـثالـي ، ينبغ  
ــمان الرقاب  العام  من جانم الدول  الدليلعلى تنقي   ــرورة، مي ضـــــــ بانتظام، وعلى وجه الســـــــــرع  عند الضـــــــ
 األعضاء 

ــمنت - 23 ــات الت   وتضـــ ــارت وكذلك نتا   المناقشـــ ــتشـــ ــاء الفريق االســـ التعليقات الت  تلقاها بع  أعضـــ
بـالتمييز بين التحـديثـات والتنقيحـات  فـالتحـديثـات تكون ه  جرت ف  إطـار المؤتمرات المواضــــــــــــــيعيـ  اقتراحـا 

ــبكي  و يرها من المعلومات الوقا عي ،  ــوعي  و ير النمفي  مثل تحديث الروابط الشــــــــ التعديمت  ير الموضــــــــ
ــمن تغييرات وتعديمت ذات تأثير أكبر  ــ  نجا ، واإلبم  عن مبادرة جديدة، وأما التنقيحات فتتضــ درال قصــ وا 

 وهيكله  لدليلاف  محتوى 

واقُتر  أن تتولى الشـــــــــعب  بنفســـــــــاا إجراء عمليات التحديث على فترات منتظم    ير أنه بالنســـــــــب   - 24
للتنقيحات، ســيكون على الشــعب  أن تحصــل على توجياات مفصــل  من الفريق االســتشــارت الذت يجرت جول  

ون ، وبعد موافق  الفريق االســــتشــــارت اإللكتر  الدليلأو جولتين من المشــــاورات قبل إدنال أت تغيير ف  نأ 
على التنقي ، ُيوصــــف النأ المنق  ف  النااي  بأنه نأ مؤقت وُيعر  مرة كل ســــنتين على اللجن  إلقراره  
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ــمان أن تكون للجن   ــ  مي ضـ ــلط  مفوضـ ــارت سـ ــتشـ ــتتي  هذه اآللي  ما يلزم من مرون  بتنويل الفريق االسـ وسـ
  الدليلكثر أهمي  الت  تدنل ف  المسؤولي  الناا ي  عن التعديمت األ

ــتند التحديثات والتنقيحات إلى العديد من القنوات المنتلف ، ومناا اآلراء واالقتراحات  ويمكن - 25 أن تســـــــــ
اإللكترون   واقُتر  أيضـــان أن يتم اســـتكمال   الدليلوالتعليقات المنشـــورة على المنصـــ  الشـــبكي  الت  تســـتضـــيف 

واســــط  نظام تناوب  من المؤتمرات المواضــــيعي  تنظ م ف  كل منطق  على فترات آليات اإلنذار والتوعي  هذه ب 
 اـلدليلزمنـي  مـدتاـا ســــــــــــــنـتان  ولن يكون من المزم أن تغط  هـذه المؤتمرات المواضــــــــــــــيعـي  جميي فصــــــــــــــول 

ومواضــــيعه، ولكن يمكناا أن تركز، بعد التشــــاور مي المكتم اإلحصــــا   الوطن  ف  المناطق المعني ، على 
 ع  من الفصول أو المواضيي المحددة الت  تكون ذات أهمي  كبيرة بالنسب  لتلك المنطق  مجمو 

  
 اإلجراء الذي يطلب من اللجنة اإلحصائية اتخاذه  -  خامسا  

  :اللجنة مدعوة إلى القيام بما يلي - 26

 ؛الدليلإقرار عملية التنقيح وعمل الفريق االستشاري وتأييد الطبعة الجديدة من  )أ( 

كحأأل قأأائم على اإلنترنأأت تتوفر فيأأه الخأأاصأأأأأأأأأيأأات المقترحأأة  الأأدليأألتأأأييأأد إصأأأأأأأأأأدار  )م( 
  الفنية؛ والمتطلبات

  في نسخة ورقية مع ترجمته إلى جميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة؛   2تأييد نشر الفصل   )ل(  

إقرار آليأأات التحأأديأأث والتنقيح المقترحأأة  بمأأا في ذلأأق مهأأام الفريق االسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأاري  )د( 
ومواكبتأه خخر   الدليألومسأأأأأأأأأتوليأاته وتنظيم متتمرات موانأأأأأأأأأيعيأة بالتنأاوب  من أجل الحفأاظ على جدو  

 التطورات.
 


