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 الوصفية ونش ها ع ب الايانا  والايانا    

 
  : ي  األمين العام  

 

 موجز 
م هذا التقرير، الذي أُعد وفقا لمقرر المجلس االقتصـــاوي واالجتماع    والممارســـا     2020/211ُيقد ِّ

ــاويم واالجتما  م ،األماةم  ــا ا ، التا،مم اوارة ال ـــؤوج االقتصـ ــءام االصـ ــا،قم، مملوما  عن أة ـــةم إلـ السـ
ــت م ،التماوج من الا اةا  األارع التا،مم لمنمومم األمم المتحدة المامم، ف  عرض  الب اةا  والب اةا  الوصـــــ

ومنمما  وول م وإقل م م أارع. وهو يتضــمن لمحم عامم عن التربااا  والا ا ا األســاســ م والماارا  التقن م 
وصت م وغارها من الب اةا  الالزمم ابااع ةاج كل  متااما ف  عرض وة ر الب اةا  االصائ م والب اةا  ال

ذا  الصلم على مختلف فئا  المستمملان. ويمرض التقرير الرؤيم وسبا المض  قدما من أجا إة ا  مركز  
عـالم  لبـ اـةا  األمم المتحـدة، يســــــــــــــتنـد إلى ألـدي ممـايار الت ــــــــــــــداـا البان  ويقوم على  نـ م ابحـاوـيم اوارة 

ا  والممايار االصــــــــــائ م ف  اســــــــــتراب ج م األمان المام  الب اةا . وهو يادف أيضــــــــــا إلى المســــــــــاهمم ،الخبر 
ــ ةاا   الســـــــتخدام الب اةا  من قبا الجم ن وف  كا مشاج. وب ـــــــما النقان الت  يناد  أج بتخذ اللجنم قرارا ، ـــــ

يل : )أ( ااعراب عن آرائاا واعتماو الرؤيم وســــباا المضــــ  قدما من أجا ب ــــداا البوا،م الجديدة لب اةا   ما
؛ )ب( ب ياد إة ـا  آل م ابرا  م ـتركم  ان الوكاال  من أجا بةوير وب ـداا البوا،م UNdataحدة األمم المت

،صـورة كاملم، والي ام ،اةتمام ،اسـتمراض وبحديا الب اةا  المدرجم  UNdataالجديدة لب اةا  األمم المتحدة 
 ف  البوا،م وإطارها المرجم  المقترح.
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لمحةة عةامةة عن أعمةاب  ةةةةةةةةةفيةة اإلحصةةةةةةةةةابا  اي ع ب الايةانةا  والايةانةا   -  أوال  
 الوصفية ونش ها 

واالجتما  م ،األماةم المامم وبن ــــر بمرض إلــــءام االصــــا ا  التا،مم اوارة ال ــــؤوج االقتصــــاويم  - 1
ــت م قا لم للمقارةم وول ا عن  لداج المالم ومناطقق وأقال مق  واســــةم منتجا  مختل م، مناا     اةا  وب اةا  وصــ
الحول ا  االصــــــــــــائ م وقواعد الب اةا  االصــــــــــــائ م. وباااــــــــــــافم إلى ذل ، ُبمرض الب اةا  االصــــــــــــائ م 

، الت  بقـدم “بقرير المرأة ف  المـالم”أو  “قرير أهـداف التنم ـم المســــــــــــــتـدامـمب”المن ــــــــــــــورا  التحلال ـم، م ـا  ف 
بحلاال  كتا  م للب اةا  من بمزيزها ،مرض بل  الب اةا  ،صـــــــــــريا ف  إلـــــــــــشا رســـــــــــوم   اة م وارائ . وك ارا 

اا  ُبستاما بل  المن ورا  التحلال م  تةب قا  مخصصم على إلاشم ااةترةت واألجازة المحمولم، ُبمرض   ما
ــافم إلى ذل ، يمشن إورا  قواعد   ــاش م ب اعل م. وباااــ ــ حا  إلــ ــاع م على صــ ة س المملوما  ومملوما  إاــ
الب اةا  االصـائ م الت  بمدها ال ـءام ف   وا،ا  المسـتمملان الت  بتضـمن روا،  إلاتروة م بصـلاا ،مروض  

 .(1)مرئ م للب اةا  وبمواو بحلال م إااع م

الب اةا  والب اةا  الوصــــــت م القا لم للمقارةم وول ا الســــــتخداماا ف  منتجا   وباااــــــافم إلى بجم ن - 2
متمدوة المجاال ، بقوم ال ـــــــــــءام  تجم ن الب اةا  والب اةا  الوصـــــــــــت م ف  مجاال  إلصـــــــــــائ م محدوة، م ا  

تماوج  االصــــــــــا ا  التجاريم أو الديمدراع م، مااإلــــــــــرة من البلداج والمناط ، وذل  ف  الا ار من األل اج ،ال
منممـا  وول ـم أو إقل م ـم أارع من أجـا ب ـاوي االزوواج ـم ف  عـغ  اا الع الواقن على عـاب  البلـداج.   من

وف  ،مض الحاال ، باوج الب اةا  الت  يتم بجم ماا ه  المصـدر الولاد للتدة م المالم م للمواـوع المحدو  
 الذي يتمل  ،ق األمر.

ــائ م بدة  الب ا - 3 ــائ م، وإةتا  مخرجا  إلصــــ ــت م ف  مختلف المجاال  االصــــ ةا  والب اةا  الوصــــ
،  “ة ـــرة االصـــا ا  ال ـــاريم”، و “ تاغ االصـــا ا  المالم م”، و “الحول م االصـــائ م ل مم المتحدة”م ا 

وقاعدة  UNdata(2)إلى جاةغ قواعد الب اةا  االصـــــــــــــائ م الخاصـــــــــــــم  اا، م ا  وا،م   اةا  األمم المتحدة 
م م لمؤإلرا  أهداف التنم م المستدامم، يمتمد على التماوج والمما الم ترك من ك اةا  منمومم  الب اةا  المال

األمم المتحــدة األارع وغارهــا من المنممــا  الــدول ــم وااقل م ــم، الت  بجمن الب ــاةــا  والب ــاةــا  الوصــــــــــــــت ــم 
ــر الب اةا  والب اةا  البلداج وبقدماا وفقًا للواليا  المنوطم ،شا مناا. وف  بل  الحاال ، بما من ــءام ة ـ د ال ـ

الوصـــــت م الت  ســـــب  أج ة ـــــرباا المنمما  الممن م أو بماد اســـــتخداماا، مما يضـــــ   لاا الي مم عن طري   
ــشا مولد.  اد  ــن ف  إلـــ ــت م المتنوعم وجملاا ف  متناول جماور أوســـ الجمن  ان بل  الب اةا  والب اةا  الوصـــ

م الولادة الت  بت ح الب اةا  والب اةا  الوصــت م ف  إلــشا قاعدة  هناك لاال  باوج فااا ال ــءام ه  الجا أج
ــرها، وعلى ســــباا  ــتة ن ة ــ ــ م ااصــــم ،قواعد   اةاباا لتســ ــاســ   اةا ، ألج ،مض الا اةا  ال بتماد ه ا ا أســ

. وباااــــافم إلى ذل ، بتولى ال ــــءام وور جام الوصــــايم (3)الم ال، ال بت ح ســــوع جداول فرويم يمشن بنزيلاا

__________ 

 .https://comtrade.un.orgاةمر على سباا الم ال  (1) 

 .http://data.un.orgعبر الرا،   UNdataيمشن االطالع على  وا،م   اةا  األمم المتحدة  (2) 

ــال،  (3)  ــا الـــــــمـــــــ ـــــ ــبـــــــاـــــ ــالـــــــم”اةـــــــمـــــــر، عـــــــلـــــــى ســــــــــــــــــ ــم فـــــــ  الـــــــمـــــ ــاةـــــــ ـــــ ــشـــــ ــا  الســــــــــــــــــ ــاح عـــــــلـــــــى الـــــــمـــــــوقـــــــن  “الـــــــتـــــــوقـــــــمـــــ ، الـــــــمـــــــتـــــ
http://data.un.org/Search.aspx?q=population+datamart[PopDiv]  والموقنhttps://population.un.org/wpp/ 

Download/Standard/Population. 

https://comtrade.un.org/
http://data.un.org/
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المالم م الموثوق  اا على الب اةا  القا لم للمقارةم وول ا، مما يضـــــــــــمن للمســـــــــــتمملان جووة الب اةا  والب اةا  
 الوصت م المتالم.

لى وبقوم الدول األعضـــــــــــا  ،اعتماو المنتجا  االصـــــــــــائ م والب اةا  والب اةا  الوصـــــــــــت م الت  بتو  - 4
ال ــءام بجم ماا، وه  ُبســتخدم ألغراض محدوة، إما لدعم بجم ن الب اةا  والب اةا  الوصــت م القا لم للمقارةم 
وول ًا ف  مجاٍل إلصـــائ  محدو أو لرصـــد المواهر االقتصـــاويم واالجتما  م والبائ م الت  بســـتند إلااا مختلف  

 والوطن  واا الع عناا.مجاال  عما األمم المتحدة على الصمد المالم  وااقل م  
  

 الت  ييا  والهياكل األساسية والمهارا  الت:نية  -   ثانيا  
يقوم بجم ن الب اةا  والب اةا  الوصــــت م ف  مجاال  إلصــــائ م محدوة على طلاا  منتممم بلتمس  - 5

جم ن الب ـاـةا  الب ـاةـا  من البلـداج، وك ارا مـا يتم ذـل  ،ـالتمـاوج من منممـا  وول ـم أو إقل م ـم، ف  لان أج ب
  UNdataوالب اةا  الوصــــــــت م للمنتجا  وقواعد الب اةا  المتمدوة المجاال ، م ا  وا،م   اةا  األمم المتحدة 

ــت م الت   ــتدامم، يمتمد على الب اةا  والب اةا  الوصـــــ ــرا  أهداف التنم م المســـــ وقاعدة الب اةا  المالم م لمؤإلـــــ
وغارهــا من المنممــا  الــدول ــم وااقل م ــم الت  بقوم  تجم ن  بقــدماــا ك ــاةــا  منمومــم األمم المتحــدة األارع 

الب اةا  والب اةا  الوصـــــت م من البلداج. ويتم ب ســـــار عمل ا  بجم ن الب اةا  وبجاازها ف  ال ـــــءام  واســـــةم  
. ومن ذل ، (4)ةماذ  وطلاا  مولدة للب اةا ، مصحوبم  تمل ما  م صلم ،  ج طرائ  وأإلشال بقديم الب اةا 

  ك ار من الحاال  بجااز بل  الب اةا  والب اةا  الوصـــــــت م قبا بحمالاا إلى قواعد   اةا  ال ـــــــءام،  يجغ ف
وك ارا ما يجغ الحصـول ،الوسـائا الادويم على   اةا  من المواقن ال ـاش م الخاصـم ،شا جام مشل م ،اا الع 

ــا، ُ ذلت جاوو ةاجحم لتجم ن الب ا ــتخدام مء ار بااول ،الب اةا . وف  ك ار من الحاال  أيضـــــ ةا  بلقائ ا واســـــ
للتااول اآلل  للب اةا .  اد أج ااتالف   SDMXالب اةا  االصــــــــــــــائ م والب اةا  الوصــــــــــــــت م االصــــــــــــــائ م 

ــ ن ةةاق   ــتركم وعدم بوافرها يحوالج ووج بوســـــــ ــتخدام ممايار م ـــــــ ــتويا  القدرة والماارة التقن م وعدم اســـــــ مســـــــ
 من التقن ا  المتقدمم لتااول الب اةا  وومجاا.استخدام التااول اآلل  للب اةا  أو غاره 

وقد أة ــ   ال ــءام قواعد   اةا  متخصــصــم واقتنت الا ا ا األســاســ م التقن م )،ما ف  ذل  الا ا ا  - 6
ــشا   ــائ م ف  إلـــــــ ــ م للخواويم وبراا ج البرامج ا ( من أجا وعم إةتا  وة ـــــــــر مخرجاباا االصـــــــ ــاســـــــ األســـــــ

 ح التةورا  الســـــــــــــريمم ف  بانولوج ا المملوما  والبرامج ا  واألووا   ( وعلى ااةترةت. وبتpdfمةبوعا  )
فرصـا لترفن ال ـءاُم مسـتوع قدرباا على بجااز الب اةا  وعراـاا وة ـرها وعلى بقديم منتجا  إاـاع م. وف   

ــتخداماا  ائم متزايدة التمقاد من النال م الت ــ   بةورا  بل  التانولوج ا  المبتارة واســ ــق، أة ــ قن م، الوقت ة ســ
 مما يزيد ف  صموبم مواصلم المما ،مدو كبار من المنتجا  والممل ا  االصائ م المن صلم.

وبتولى أفرقم مؤل م من ابرا  إلصـــــــائاان ومختصـــــــان ف  مجال بانولوج ا المملوما  ومســـــــاعدين   - 7
رجا  االصـــــائ م إلصـــــائاان بقديم الدعم ف  صـــــ اةم قواعد الب اةا  االصـــــائ م وزياوة بةويرها وإةتا  المخ

الت  بمدها ال ــــءام. وما فتخ الخبرا  االصــــائاوج والمســــاعدوج االصــــائاوج يشتســــبوج المزيد من الماارا   
المتقدمم ف  مجال بانولوج ا المملوما ،  انما ي ـــارك أاصـــائاو بانولوج ا المملوما  ، ـــشا متزايد ف  ماام  

وظ ان الذين بتوفر فاام مواصــ ا  ماندســ  الب اةا  التحلاا االصــائ ، مما أوع إلى ة ــ ة مجموعم من الم
__________ 

ــداج على الموقن يمشن االطالع على لمحــم عــامــم عن طلاــا   (4)  ــاةتمــام إلى البل ــاةــا  الت  برســــــــــــــلاــا إلــــــــــــــءاــم االصــــــــــــــــا ا  ، الب 
https://unstats.un.org/home/questionnaire. 

https://unstats.un.org/home/questionnaire
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ــ اةم قواعد   اةاباا ومنتجاباا وزياوة بةويرها، على   ــءام من صـــــــ وعلما  الب اةا . ومشنت بل  المجموعم ال ـــــــ
الرغم من بزايــد الواليــا  الت  بتوقف على ة س الموارو، واعتمــاو ،مض التةورا  التانولوج ــم الجــديــدة، م ــا  

 رمجم التةب قا  والنمم اآلل م لتااول الب اةا  والب اةا  الوصــــت م، واســــتخدام أووا  بحلاا  اســــتخدام واجاا 
ةمم المملوما  الجدراع م وعراــاا ف  أإلــشال مرئ م، واســتخدام التانولوج ا  ال ــاش م الحدي م لتوفار إمشاة م 

  ءام المحدووة جدا.الحصول على المخرجا  االصائ م وبسااا استخداماا، على الرغم من موارو ال
  

 UNdataالاوابة الجديدة لايانا  األمم المتحدة   -   ثالثا  
النقةــما المركزيــم للحصــــــــــــــول على الب ــاةــا  والب ــاةــا   UNdataُبمــد  وا،ــم   ــاةــا  األمم المتحــدة  - 8

ــت م بجمماا ك اةا   ــا   اةا  وب اةا  وصــــ ــءام. وبتاح من االل بل  البوا،م أيضــــ ــت م الت  بت حاا ال ــــ الوصــــ
  UNdataأارع ف  منمومـم األمم المتحـدة ومنممـا  وول ـم وإقل م ـم وبقـدماـا إلى ال ــــــــــــــءاـم. وبجتـذب  واـ،م 

 ملان، وقد بزايد استخداماا من مرور الوقت.أعداوا كبارة من المستم

االصـــــــــــــا ا  ”ف  إطار م ـــــــــــــروع ،منواج   2005وعند افتتاح  وا،م   اةا  األمم المتحدة ف  عام  - 9
، كاةت ظاهرة مبتارة لقًا إذ أة ـــــــــــ   مســـــــــــتووعا للب اةا  يجمن الب اةا  والب اةا  الوصـــــــــــت م  “ من مم عامم

ــائ م من جم ن ك اةا  منمومم ا ــتمملان ولُتمش ِّنام من الي ام االصــــ ــاولم للمســــ ألمم المتحدة لتاوج متالم ،ســــ
،ممل ـــا  ،حـــا بحلال ـــم على موقن مركزي.  اـــد أج منـــذ ذلـــ  الوقـــت، كُ ر  الُنُاج والتانولوج ـــا  الجـــديـــدة 
المســـــــــتخدمم ف  ومج الب اةا  وعراـــــــــاا وة ـــــــــرها، وي ـــــــــما ذل  البنى االبحاويم وعمل ا  إاـــــــــ ا  الةا،ن  

على الب اةا ، وأصــــاحت متالم على ةةاق واســــن. وُبمش ن بل  األســــالاغ والتانولوج ا  الجديدة   االفترااــــ 
ــاور متمدوة ووج أج ُي رض علاام ةموذ  ولاد للب اةا  وووج   ــتمملان من اســــــــــتخرا    اةا  من مصــــــــ المســــــــ

ــؤول م عن  أج ــترن بخزين الب اةا  ماويا ف  موقن مركزي. وف  الوقت الراهن، بقن المســـــ صـــــــ اةم مختلف  ُي ـــــ
على عاب  ال ـــــءام ولدها بقرياا، وه  بمتمد   UNdataمســـــتووعا  الب اةا  ف   وا،م   اةا  األمم المتحدة 

ــم عمل ا  إورا  مجموعا  جديدة  ــتخرا  والتحويا والتحماا. وبتســـــ ــاق آل م ف  االســـــ على عمل ا  يدويم وإلـــــ
ــل ـم وبمـديـا مخةةـا   ـ اةـا   وا،ـم البـ اةـا  ـ،الصــــــــــــــموبـم ألةاـا ك ارا مـا بتةـلغ بحويـا البـ اةـا   من األصــــــــــــ

UNdata ومن وجام ةمر المســتمما، ب ــما أوجق القصــور الرئ ســ م ف  المنصــم الحال م لبوا،م .UNdata  
المســــــــائا المتملقم  توافر الب اةا  والب اةا  الوصــــــــت م، وســــــــاولم الوصــــــــول إلااا، وعرض الب اةا  والب اةا  

صــموبا  ف  بلب م الت اجا   UNdataح المنصــم الحال م لبوا،م  الوصــت م وواــماا ف  أإلــشال مرئ م. وبةر 
المســـــــتمملان وااللت اجا  المتقدمم للمنمومم االصـــــــائ م ل مم المتحدة ع ما يتمل   توافر منصـــــــم م ـــــــتركم 

 لمرض الب اةا  والب اةا  الوصت م وة رها.

وف  اســــــــــتراب ج م األمان المام الســــــــــتخدام الب اةا  من قبا الجم ن وف  كا مشاج، برو رؤيم لنمام   - 10
ــول المتم لم ف    اةا  األمم المتحدة ،النســــــــــــام للمنممم   إيشولوج  للب اةا  يزيد ، قصــــــــــــى قدر ل مم األصــــــــــ

ــارا  الممــا الرئ ســــــــــــــ ــم  والجاــا  الممن ــم الت  بقــدم لاــا الخــدمــا ، ،مــا ف  ذلــ  األهــداف والماــاو  ومســـــــــــــ
. والمقترلا  الواروة (5)المســــــــــتوع األعلى والمااورا  الملموســــــــــم المتملقم ،الب اةا  على ةةاق المنمومم ذا 
من لـاا ك تـ م لـ اماـا ،جمن البـ اـةا   UNdataهـذا التقرير ، ــــــــــــــ ج بحـدـيا  واـ،م  ـ اـةا  األمم المتحـدة  ف 

__________ 

 .www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtmlاةمر الموقن  (5) 
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ــتراب  ــى من اســــــ ــ ةاا  وإوارباا واســــــــتخداماا وبااولاا بتماإلــــــ ج م المنممم ال ــــــــاملم ف  مجال الب اةا ، ومن إلــــــ
 ب شا إسااما كبارا من األوسان االصائ م ف  رؤيم األمان المام. أج

وكمســــاهمم ف  اســــتراب ج م الب اةا ، واــــمت لجنم كاار إلصــــائا  منمومم األمم المتحدة اريةم  - 11
(. CEB/2020/1/Add.1م المتحدة )طري  على ةةاق المنمومم من أجا عصـرةم   اةا  وإلصـا ا  األم

وبادف اريةم الةري  إلى بمزيز منمومم األمم المتحدة  وصــــــــــ اا مزووا رئ ســــــــــ ا ،الب اةا  واالصــــــــــا ا  
و الممــا الت  إلى ةقةــم مرجء ــم ولاــدة للمنمومــم. ومن  نو  data.un.orgالمــالم ــم عن طري  بحويــا  وا،ــم 

بتم اـلدعوة إلى بن ـاذهـا ف  اريةـم الةري  بحـدـيا  واـ،م  ـ اـةا  األمم المتحـدة لا  يمشن رب  البـ اـةا  الواروة 
ــمن اريةم الةري    ــمم   اةا  األمم المتحدة ال ريدة من ةوعاا. وبتضــــــ ــاا  وســــــ من ك اةا  المنمومم وعراــــــ

ــا   وا،م المقترلا  التال م من أجا بن اذ هذا البند من  نوو ا ــتا ـــــــاف التانولوج ا الالزمم اة ـــــ لمما: )أ( اســـــ
  ــاةــا  ل مم المتحــدة على إلــــــــــــــاشــم ااةترةــت، لاــا يمشن رب  الب ــاةــا  الت  بصــــــــــــــ اــا ك ــاةــا  منمومــم  

المتحدة؛   وعرااا ،صورة آل م؛ )ب( بداار وسمم   اةا  األمم  “  اةا  األمم المتحدة”المتحدة ، ةاا من   األمم
  ــاةــا  األمم المتحــدة ،منمور جــديــد؛ )و( بحــديــد ممــايار م ــــــــــــــتركــم للب ــاةــا  والب ــاةــا   ) ( بحــديــا  وا،ــم 

الوصـــــــــت م؛ )ء( االةتاا  من التحماا اآلل  للب اةا ؛ )و( اعتماو برا ج م ـــــــــترك للب اةا  الم تولم لجم ن  
ــاف الب اةاdata.un.orgالموارو المتالم عن طري   وا،م  ــاا  ؛ )ز( بةوير أووا  ب اعل م الســــــتا ــــ   وعراــــ

ــا ا  مـدعوة، ف  إطـار اريةـم الةري ، إلى  ف  أإلــــــــــــــشـال مرئـ م. وعالوة على ذـل ، ـفدج إلــــــــــــــءـام االصــــــــــــ
ــم م  وا،م   اةا  األمم المتحدة  ــا    UNdataاالاـــــــةالع  دور ل اوي ف  بصـــــ ــ اةتاا ،التنســـــ وبةويرها وصـــــ

   اةا  منمومم األمم المتحدة. من

ــ شوج من ا - 12 ــاف ُةاج جديدة لدمج الب اةا ، ومناا  ومن أجا بحقا  بل  الرؤيم، ســ ــتا ــ ــروري اســ لضــ
على ســــــــــــباا الم ال، البن م االبحاويم الت  بركز على بنســــــــــــا  ب ــــــــــــاطر المملوما  وبااولاا  ان عدة مرا ز  

. وســـ  ـــما ذل  واـــن إطار لديا لشوارة وإة ـــا  البن م التحت م الالزمم اوارة الب اةا  لا  بتبوأ (6)للب اةا 
موقن إلـــــــاشم عالم م من مرا ز الب اةا  المســـــــتقلم والموثوق  اا، وذل    UNdataاألمم المتحدة  وا،م   اةا   

ــتمملان   ــماح للمســـــ ــارِّكم، من الســـــ ــ ح الرؤيم لجم ن المنمما  الوطن م وااقل م م والدول م الم ـــــ من أجا بواـــــ
ا مما من الت اعا  ،الحصــــــــــــول على ادما  الب اةا  واألووا  التحلال م وبمشان منتج  الب اةا  ومســــــــــــتمملاا

  انام ،مزيد من الا ا ة وبةرق بموو ،ال ائدة على كا األطراف. ع ما

ومن المتواى أج بتوفر ف  المركز الجديد لب اةا  األمم المتحدة المواصـــــــــ ا  التال م: )أ( أج يشوج   - 13
لوصــــــــت م الت  ،م ا،م ةقةم الداول الرئ ســــــــ م للحصــــــــول على   اةا  إلصــــــــائ م موثوق  اا وعلى الب اةا  ا

ــاركـم؛ )ب( أج يوفر  ن ـم  بةـا،قاـا من منمومـم األمم المتحـدة وغارهـا من المنممـا  اـلدول ـم وااقل م ـم الم ــــــــــــ
وعراـــــــاا وبحلالاا وواـــــــماا ف  أإلـــــــشال مرئ م  (7)وأووا  لدي م من أجا ومج الب اةا  والب اةا  الوصـــــــت م

تخدام الم ــــترك للممايار والم اه م والتصــــن  ا   وبمم ماا واســــتخداماا وإعاوة اســــتخداماا؛ ) ( أج يش ا االســــ 
الدول م للب اةا  االصـــــائ م والب اةا  الجدراع م المشاة م والب اةا  الوصـــــت م، ومن ثم ب ســـــار الت ـــــداا البان  

__________ 

ف  إطار البن م االبحاويم، يحت ظ كا مركز ،ملا م أصـــــــول محدوة من الب اةا  وباالســـــــتقالل ف  ابخاذ القرارا  ، ـــــــ ج الب اةا  الت   (6) 
ي ام  ذل . وعالوة على ذل ، بما األصـول من الب اةا  ف  مصـاورها، من إ الع المرا ز الم ـارِّكم األارع ،دإلـارا  يت حاا وك ت م ال

 مرجء م بحاا إلااا لضماج إمشاة م الم ور علااا وبتاماا.

االبحاوي  ةا،ن االفتراا  أو، وعمل ا  إا ا  ال“،حارا  الب اةا ”هناك ثالثم ةاج لدي م يش ر ذكرها ف  مجال ومج الب اةا ، وه    (7) 
 على الب اةا ، ومرا ز الب اةا .

https://undocs.org/ar/CEB/2020/1/Add.1
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ــمنق جم ن ك اةا   ــُم اــــــ ــتخدام؛ )و( أج ين ذ إطارًا اوارة الب اةا  بتقاســــــ وإمشاة م التتان والدمج والقا ل م لالســــــ
م األمم المتحـدة وغارهـا من المنممـا  الـدول ـم وااقل م ـم الم ـــــــــــــــاركـم ومقـدم  الب ـاةـا  الم ـــــــــــــــاركان  منمومـ 

المســـــؤول م، من مراعاة واليا  وقدرا  كا منام؛ )ء( أج ُيمش ِّنا أعضـــــا  المنمومم االصـــــائ م ل مم المتحدة 
ا الجدوع واالســـــــــتدامم ف  بحقا   وجم ن الجاا  المســـــــــت ادة مناا من التماوج الوثا  ع ما  انام؛ )و( أج يش 

ــا ا  على   الرؤيم المتملقم  بوا،م   اةا  األمم المتحدة على النحو المبان ف  اريةم طري  الب اةا  واالصـــــ
 ةةاق المنمومم.

ــتدامم الرؤيم المتملقم  بوا،م   اةا  األمم المتحدة  - 14 على بمبئم الموارو  UNdataوبتوقف جدوع واســـــــ
اااـــــــاع م الالزمم على ةةاق منمومم األمم المتحدة، وهو ما من إلـــــــ ةق أج يتوقف إلى لد كبار على التزام 

ــا ــت م االصـ ــمن المنمومم ،مماملم الب اةا  والب اةا  الوصـ ــتممل  الب اةا  اـ ئ م المقدمم من االل  وا،م مسـ
،اعتاارها رصـــــــــــــادا اســـــــــــــتراب ج ا ال غنى عنق، كما هو الحال ف  المنمما    UNdata  اةا  األمم المتحدة 

ــا  األارع الت  بمتمــد على الب ــاةــا . وعلى ةحو مــا بتواــاه اســــــــــــــتراب ج ــم الب ــاةــا ، فــدج اباــاع ةاج أفضـــــــــــــ
ــ ةق أج يؤوي إلى بحقا   يتمل  ع ما ــ ج  ،الب اةا  من إلـ ــورة ، ـ ــما ذل  بمزيز الم ـ ــا للجم ن، وي ـ ةتائج أفضـ

ــول على الب اةا  وبااولاا، وبحســـان إوارة الب اةا   ــا ، وزياوة إمشاة ا  الحصـ ــن الســـ اسـ ابخاذ القرارا  وواـ
والتماوج ، ـــــ ةاا، ومواصـــــلم بمزيز ســـــبا لمايم الب اةا  والخصـــــوصـــــ م، وبمزيز الا ا ة على ةةاق عمل ا   

ــا لم، وبحســــــان أســــــالاغ ادمم الناس والاوكغ. ومن المتوقن  منمومم األمم المتح دة، وزياوة ال ــــــ اع م والمســــ
 يسام بحقا  بل  الرؤيم ،داافم ابرا  وممايار إلصائ م إلى االستراب ج م المامم للب اةا . أج
  

 سال المضي قدما  -  رابعا  
المتم ا ف  إة ـــــا  البوا،م الجديدة ب ـــــشا المناق ـــــم والرؤيم الواروباج ف  هذا التقرير مقدمم للتحدي  - 15

أجا   . وال  د من إجرا  مزيد من الم اورا  من جم ن أصحاب المصلحم منUNdataلب اةا  األمم المتحدة  
إإلـراك   بةوير بل  الرؤيم وبحي قاا ،الااما. لذل ، ُيقترح إة ـا  آل م ابرا  م ـتركم  ان الوكاال  للتمشان من

ذا  الصـلم والمنمما  الممن م األارع، فضـال عن ابرا  النمم االصـائ م مؤسـسـا  منمومم األمم المتحدة 
الوطن م وغارهم من أصحاب المصلحم، ف  وان وبن اذ الرؤيم المبانم ف  هذا التقرير على ةحو كاما، وف   

 وبحدي اا. UNdataاالستمراض المنتمم للب اةا  الواروة ف   وا،م   اةا  األمم المتحدة 
  

 ج ابان المطلوب من اللجنة اإلحصائية ا خاقهما اإل  -   خامسا  
 إن اللجنة مدعوة إلى القيام بما يليض - 16

اإلع اب عن آرائها واعتماد ال ؤية وسةةال المضةةي قدما من أجل  شةةبيل الاوابة الجديدة  )أ( 
 ؛UNdataلايانا  األمم المتحدة 

تطوي  والتشةةةةةةبيل ال املين  أييد إنشةةةةةةاب آلية خا اب مشةةةةةةت الة بين الوالاال  من أجل ال )ب( 
لم الز جةديةد لايةانةا  األمم المتحةدة  ومن أجةل اسةةةةةةةةةتع اب و حةديةه بيةانةا ةا وظيةانةا ةا الوصةةةةةةةةةفيةة بةانت ةام  

 والمواا:ة على إطاره الم جعي الم:ت ح.
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 الم اق
 المتحدة اإلطار الم جعي آللية الخا اب المشت الة بين الوالاال  المعنية بايانا  األمم  

  
 الخلفية والوالية  -  أوال  

ســت   آل م الخبرا  الم ــتركم  ان الوكاال  الممن م  ب اةا  األمم المتحدة ،متةلاا  اســتراب ج م األمان  - 1
ــر الب اةا  والب اةا  الوصــــــت م   المام الســــــتخدام الب اةا  من قبا الجم ن وف  كا مشاج ع ما يتمل  ،مرض وة ــــ

 .UNdataعلى البوا،م الجديدة أو المةورة لب اةا  األمم المتحدة االصائ م لمنمومم األمم المتحدة واارجاا 
  

 األهداف والمهام  -   ثانيا  
 ستقوم آل م الخبرا  الم تركم  ان الوكاال  الممن م  ب اةا  األمم المتحدة ،ما يل : - 2

ــلم بم )أ(  ــتمراض الرؤيم المتملقم  بوا،م جديدة أو مةورة لب اةا  األمم المتحدة، ومواصـ ديا اسـ
 بل  الرؤيم وبمم قاا، لسغ الضرورة، على أساس بقا م ب صال ؛

 البت ف  االستراب ج م والخةوا  الالزمم لت داا مركز جديد لب اةا  األمم المتحدة؛ )ب( 

 المما على بمبئم الموارو الالزمم، ،ما ف  ذل  ما يتمل  ، ة ةم الدعوة؛ ) ( 

على بحقا  الرؤيم واالســــتراب ج م المتملقتان  بوا،م  وعوة جم ن مقدم  الب اةا  إلى المما )و( 
جديدة أو مةورة لب اةا  األمم المتحدة وب ــــج مام على ذل ، وبحما المســــؤول م عن بوافر الب اةا  والب اةا  

 الوصت م الواروة من مقدم  الب اةا  على  وا،م   اةا  األمم المتحدة أو عن طريقاا؛

ــماج إورا  الب اةا  وال )ء(  ــت م الواروة من جم ن الا اةا  ف   وا،م   اةا  اــــــــــ ب اةا  الوصــــــــــ
 .UNdataاألمم المتحدة 

  
 العضوية  -   ثالثا  

ــا  لجنم  - 3 ــائا  منمومم األمم المتحدة، وجم ن أعضـــ ــا  لجنم كاار إلصـــ ــويم ألعضـــ ُي تح ،اب المضـــ
ــحاب   ــائ م الوطن م، وغارهم من أصـ ــائ م، ومم ل  النمم االصـ ــةم االصـ ــا  األة ـ ــتوجق بنسـ ــلحم. وسـ المصـ

 الدعوة لمم ا عن المشتغ التن اذي ل مان المام ل  ارك ،ص م مراقغ.
  

 اإلدارة و ن يم األعماب  -  رابعا  
ــم آلـ م الخبرا  الم ــــــــــــــتركـم  ان الوكـاال  الممنـ م  بـ اـةا  األمم المتحـدة من إلــــــــــــــءـام  - 4 بـت لف رـئاســــــــــــ

 م ،األماةم المامم، ومن إلدع الجاا  األعضــــا   االصــــا ا  التا،مم اوارة ال ــــؤوج االقتصــــاويم واالجتما  
 .تانسن ة كاف  اآلل م  ناً  على اةتخا اا. وبقدم اآلل م بقارير إلى اللجنم االصائ م مر 


