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 )ب( من جدول األعمال المؤقت* 3البند 

 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: تنسيق البرامج اإلحصائية

   
تقرير لجنة كبار إحصااااااائيي منألومة اممح المت دة عس التنساااااايق دا   النألا    

 اإلحصائي لألمح المت دة 
  

 مذكرة مس امميس العا   

 
والممارســــــاب ال ــــــاألقين  ت ــــــر  األم ن   2020/211وفقا لمقرر المجلس االقتصــــــاجت واالجتماع   

ــ  اللجني ــاة   من امي األمم المتحدةق وف  التقريرن تصـــــــ عملها ف     العام ألأن يح ل تقرير لجني كبار إحصـــــــ
ــاجت   ــقما  ا ـــــــــــدتها ف  متاألعي قرار المجلس االقتصـــــــــ ــ م جاألل من امي األمم المتحدةن وال ســـــــــ مجال التن ـــــــــ

ــاة  نن ف  جمـلي  مارن ال ـقام علج  2020/5واالجتمـاع   ن اـليت لـلف هـقل المجلس إلج لجـني كـبار ايحصــــــــــــ
بتعزيز تن ــ م البراما ايحصــاةقي جاألل من امي األمم المتحدةن من ألالل االســترمــاج ألعمل  احا  كثر فعالقي 

ــأن كقلقي ةياجة تح ـــــــــ ن التن ـــــــــ مق واللجني   ــمن التقرير مقترحاب أل ـــــــ اللجني ايحصـــــــــاةقي وجعما للق ويتيـــــــ
ف    لق وترجايحصاةقي مدعاة إلج تقديم تاج هاب أل أن ميمان برااما عمل لجني كبار ايحصاة  ن و ولايات

 الفرع الراألع من التقرير ايجراءاب المدلاب من اللجني ايحصاةقي اتخاذهاق

  

 

 * E/CN.3/2021/1ق 

https://undocs.org/ar/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/1
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تقرير لجنة كبار إحصااااااائيي منألومة اممح المت دة عس التنساااااايق دا   النألا    
 اإلحصائي لألمح المت دة 

 معلومات أساسية  -  أوال  

ــاة   من امي األمم المتحدة من  - 1 ــناج م األمم تتأل  لجني كبار إحصـ ــاةقي لمل من دـ الدواةر ايحصـ
المتحدة وبرامجهان والاكاالب المتخصـــــصـــــي التاألعي لةمم المتحدة واألمااي العامي لةمم المتحدةن ألما ف  ذل   
اللجان ايقلقمقين الت  ت ـمل الاالياب الم ـندة إل ها تاف ر إحصـاءاب رسـمقي جولقي ف  سـقاب المباجن المن مي  

 ي الدولقيقلةا دي ايحصاةق

ــاةقي ف  مقررها  - 2 ــمقا من قبل اللجني ايحصـ ــاة  ن رسـ ــلت لجني كبار ايحصـ واجتمعت    45/112و ا ـ
ن ألالتزامن مع الدورة الراألعي والع ــرين للجني تن ــ م األا ــدي 2014  لال/ســبتمبر   10رســمقا للمرة األولج ف  

ــاألقان إلج ا م تقريران ســـ ــاةقين الت  عقدب ف  روماق وق دقر ــاةقي عن جورت ها المعقاجت ن ف   ايحصـــ للجني ايحصـــ
(ق وتيــــــــــــــمن التقرير األأل ر قــاةمــي  E/CN.3/2020/5) 2020( وعــام E/CN.3/2017/29) 2017عــام 

قل األولن واألتصــــادــــاب لجني كبار ايحصــــاة  ن ف  مرفقل الثاا  وســــرجا  كاملي ألاألعيــــاء الحال  ن ف  مرف
 تاريخقا  كثر تفص اًل عن التن  م ف  سقاب من امي األمم المتحدة ف  مرفقل الثالثق

وتعمل لجني كبار ايحصــــــــاة  ن من ألالل  فرقي عمل وتعقد جورت ن رســــــــم ت ن ف  ال ــــــــنيق ويتالج  - 3
ــاركان  قاجة عمل الل ــاركان الحالقان هما  اج ال م ن من م تف األمم  ق(1)جنيرةق ــــــــان م ــــــ والرةق ــــــــان الم ــــــ

المتحـدة المعن  ألـالمخـدراب والجريمـين وســــــــــــــتقر مـاكف ل ن من مؤتمر األمم المتحـدة للتجـارة والتنمقـيق وتقام  
نيق وتتاح  مـــ بي ايحصـــاءاب التاألعي يجارة ال ـــؤون االقتصـــاجيي واالجتمااقي ألاألمااي العامي ألمهام  مااي اللج

المعلاماب المتعلقي ألعمل لجني كبار ايحصـــــاة  ن علج دـــــفحتها ال ـــــب قي العامين الم ـــــتيـــــافي علج الماقع  
 ق(2)ال ب   ل  بي ايحصاءاب

وتعمل لجني كبار ايحصاة  ن ألالتعاون الاث م مع لجني تن  م األا دي ايحصاةقين الت  تيم ف   - 4
صــــاة  ن والت ن إ ــــافي إلج ذل ن تدعا إلج عقد اجتماعاب تيــــم  عيــــايتها جمقع  عيــــاء لجني كبار ايح

ــ ل جزءا من من امي األمم المتحدةن من  جل معالجي   المن ماب الدولقي وايقلقمقي وفاب الالنقي الت  ال ت ــــــ
 (قE/CN.3/2021/6الماا قع والم اةل األعم ف  ما  تعلم ألالن ام ايحصاة  العالم  ألأكملل )اا ر 

ــم  - 5 ــ ل عام ألأال المجماعي الت  تيــ ــفل أل ــ ــاة  لةمم المتحدةن اليت يم ن ودــ وينما الن ام ايحصــ
ــاةـقي جاألـل من امـي األمم المتحـدةن اماا كب ران ممـا يع س تزاـ د تعقـ د  ااهر التنمـقي  جمقع الاحـداب ايحصــــــــــــ

ــاســـــــ    الت  تهتم بها األمم المتحدة ويدل ــاةقي الماثاقي والعالقي الجاجة مـــــــر   ســـــ علج  ن المعلاماب ايحصـــــ
 غنج عنل للتنمقي العالمقيق ال

__________ 

لــت اللجنــي 2020حتج عــام  (1)  ن كــان  ر س اللجنــي رةقس واحــدق وا رًا لتزا ــد عــفء العمــل الملقج علج عــاتم اللجنــي ورةق ــــــــــــــهــان عــدر
لتيــقر رةق ــًا م ــاركا ثااقًاق وف  الدورة اف ــهان اات خف ســتقر ماكف ل  ل تالج منصــف  2020األتصــادــاتها ف  جورة الخرير لعام 
ويم ن االلالع علج االألتصـــــــــــــــادـــــــــــــــاب الم ــــــــــــــتمملـي علج الماقع ال ــــــــــــــب   اللجنـي علج  الرةقس الم ـــــــــــــــارد الثـاا  )المبتـدن(ق

https://unstats.un.org/unsd/unsystem/documents/TOR-final.pdfق 

 ق/https://unstats.un.org/unsd/unsystemاا ر  (2) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/29
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/5
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/6
https://unstats.un.org/unsd/unsystem/documents/TOR-final.pdf
https://unstats.un.org/unsd/unsystem/
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، المتعلق بتعزيز تنسايق البرامج  5/ 2020قرار المجلس االقتصاادي واالجتماعي  -   ثانيا  
 المت دة اإلحصائية في منألومة اممح  

ن ف  جملي  مارن ألأن جور الاحداب ايحصــــــاةقي ف  51/104 قرب اللجني ايحصــــــاةقي ف  مقررها  - 6
من امـي األمم المتحـدة ـقد ات ــــــــــــــع أل ــــــــــــــ ـل كب ر من ألالل االحتـقاجـاب من البـقاـااب من  جـل  هـدا  التنمـقي 

دة من  جل تعزيز دــاب الم ــتدامين و كدب من جد د  ــرورة تح ــ ن تن ــ م الن ام ايحصــاة  لةمم المتح
األوسـا  ايحصـاةقي ف  الحاار مع وا ـع  ال ـقاسـابن والحد من عفء ايبالب ألالبقاااب و ةالي التبا ناب ف   
ــ ن تمامل جهاج األمم المتحدة ف  مجال بناء القدراب علج   البقاااب علج اداب من امي األمم المتحدة وتح ـــــ

ادــي لمؤمــراب  هدا  التنمقي الم ــتدامي وتحد ث الن ام  الصــع د القدرتن واالمــتراد ف  و ــع منهجقابن أل
ــ م فعالي ف    ــتثماراب ف  آلقي تن ـ ــلن مـــدجب اللجني علج  ن االسـ ــاة  لةمم المتحدةق وف  المقرر اف ـ ايحصـ
ــف ف  المفاءة علج المد  الدايل   ــم بدرجي عالقي من الالمركزيي يم ن  ن تؤجت إلج تحق م م اســـــ ا ام  ت ـــــ

 ذل ق وينبغ   ن تؤجت إلج

ــاجت واالجتمـاع  القرار 2020حزيران/ ااـقل  18وف   - 7 ن المتعلم  2020/5ن اتخـي المجلس االقتصــــــــــــ
وف    قبتعزيز تن ـــــــ م البراما ايحصـــــــاةقي ف  من امي األمم المتحدةن بناء علج تادـــــــقي اللجني ايحصـــــــاةقي

ف  جملي  مارن إلج مـ بي ايحصـاءابن بادـفها  مااي لجني كبار إحصـاة   من امي  القرارن للف المجلسن 
ــاةقين وما  تصــــل بها من   ــدلع بها اللجني ايحصــ ــ م الت  تيــ األمم المتحدةن تقديم الدعم الماف  لمهمي التن ــ

 ـمل   ا ـدي لجني كبار ايحصـاة  نن من ألالل الن ر ف  اال ـدالع ألمجماعي من األا ـدي الت  يم ن  ن ت
 ا ــــــدي من ــــــقي تن ــــــققا ج دان ألما ف  ذل  ألريدي لريم وألدي عمل لبرااما األمم المتحدة ايحصــــــاة  مع  
 هدا  ومؤمـــــراب  جاء لردـــــد تداير ايجارة ايحصـــــاةقي لةمم المتحدة ألمقي تعزيز الن ام ايحصـــــاة  لةمم  

تحد دًا تحد ث جمع البقاااب  المتحدة وتحق م كفاءتلن تن ر ف ها اللجني ايحصــــــــاةقيق وللف المجلس  ييــــــــا
وبناء القدراب وتح ـــ ن تن ـــققهمان وتح ـــ ن التاادـــل والتمامل مع مجتمع المعلاماب الجغراهقي الم ااقي ومع  
ــتا    ــ م األعلج م ـ ــ من وها منتد  التن ـ ــاء التنف ي  ن ف  من امي األمم المتحدة المعن  ألالتن ـ مجلس الرؤسـ

وقرر المجلس  ن تغد   ق(3)من مي عيــــــاًا برةاســــــي األم ن العام  13ف  األمم المتحدةن اليت ييــــــم  قاجاب 
 التبرعاب تمالقر جمقع األا دي الت  تن أ عن تنف ي القرارق

 2020وعند تلبقي للف لجني ايحصــــــــاءاب والمجلسن و ــــــــعت لجني كبار ايحصــــــــاة  ن ف  عام  - 8
تمار بقاااب و حصاءاب األمم المتحدة اللم اب األأل رة علج ألريدي الدريم علج اداب المن امي من  جل اب

(CEB/2020/1/Add.1)   ن الت  اســــتهدفت تح ــــ ن بقاااب األمم المتحدة والتن ــــ م جاألل األمم المتحدة ف
ــخي من ألريدي ــاءق ويم ن االلالع علج ا ــــ ــاةقي إلج الدول األعيــــ ــاعدة ايحصــــ الدريم كاثققي   تقديم الم ــــ

معلاماب  ســاســقي للجني ايحصــاءابق وتهد  ألريدي الدريم كيل  إلج ت ــجقع االبتمار هقما  تعلم ببقاااب 
األمم المتحدة واااتجها ايحصـــــــاةقي ذاب الصـــــــلي ألالدورين اللي ن تيـــــــدلع بها كقاااب األمم المتحدة ف  هيا  

ين مما ي ــــاعد البلدان علج إاتاا بقاااب و حصــــاءاب الم دانن وهما ) ( جعم تداير الن م ايحصــــاةقي الالنق
مناســــــــبي للغر) منهاف )ب( تاف ر بقاااب و حصــــــــاءاب إقلقمقي وعالمقي ماثاب بها لدعم المجتمع الدول  ف   

 االستجاألي ألدريقي مناسبي من ح ث التاق ت لالحتقاجاب ايقلقمقي واالحتقاجاب الناملي ف  مجال ال قاسابق

__________ 

 قwww.unsystem.org/content/cebاا ر  (3) 

https://undocs.org/ar/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ar/CEB/2020/1/Add.1
http://www.unsystem.org/content/ceb
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م ألريدي - 9 الدريم ف  مـــــــــــــ ل ثالثي  هدا ل ) ( إيجاج حلال جد دة وح ـــــــــــــني التاق ت للبقااابف  وتقدَّ
ــاءق   )ب( ــم وابتمارت للدول األعيـــــ ــابف )ا( تقديم جعم من ـــــ ــقاســـــ ــلي ف  مجال ال ـــــ تلبقي االحتقاجاب النامـــــ

ويتيــــــــــــــمن ـكل هـد  من األهـدا  الاارجة ف  ألريدـي الدريم عـدجا من الـغاـياب وتـفادـــــــــــــــ ل عن ايجراءاب 
ة لتحق م تنف يهاق وتحدج الجهاب الفاعلي األا ــــــــــــف لال ــــــــــــدالع ألالتنف ين ويافَّر جدول ةمن  وت قترح  المتاألا

 الماارج المتاحي الت  يم ن  ن تدعم كل إجراءق وتحدج  ييا المخالر والفرص المرتبدي بيل ق

الدريم هيه  وااقش مجلس الرؤســـــاء التنف ي  ن ف  من امي األمم المتحدة المعن  ألالتن ـــــ م ألريدي - 10
 ق2020 يار/ما ا  14ن المعقاجة ف  2020و قرها ألالل جورتل العاجيي األولج لعام 

و قرارًا أـلأن البـقاـااب تمـثل ردـــــــــــــــ دًا اســــــــــــــتراتقجـقًا لمن امـي األمم المتحـدةن  قر األم ن العـام واللجـني  - 11
البقاااب من  جل العمل من قبل اســـــــــــتراتقجقي األم ن العام لت ـــــــــــخ ر  2020اق ـــــــــــان/ بريل  16التنف ييي ف  

الجمقع ف  كل م انن الت  تركز علج القدراب ف  مجاالب البقااابن والفيـــاء الرقم ن والتمنالاجقا واالبتمار  
الت  تحتاا األمم المتحدة إل ها للنجاح ف  القرن الحاجت والع رينق وه  تحدج رؤيي لن ام إي الاج  للبقاااب 

ــاحبي   زيد إلج  قصــــــــج حد من  قمي  ــبي إلج المن مي والجهاب دــــــ  دــــــــال األمم المتحدة من البقاااب ألالن ــــــ
المصلحي الت  تعمل لمصلحتهان ألما ف  ذل  األهدا  العلقان والمباجنن وم اراب العمل األساسقي والمباجراب 

قي جمع  الملماســي للبقاااب علج اداب المن اميق وف  اســتراتقجقي البقااابن  برة األم ن العام  ن تح ــ ن كقل
األمم المتحدة للبقاااب و جارتها واســـتخدامها وتقاســـمها  نبغ   ن ي ان مـــاغال اســـتراتقجقا مـــامال لجمقع  ركان  

وألريدي الدريم  ق(4)من امي األمم المتحدةن ومــــامال للبراما والعملقاب ومــــامال لجمقع م ــــتاياب مؤســــ ــــاتها
 ن فإن ألعض األهدا  الرةق ـــــــقي لخريدي الدريمن  ه   ييـــــــا جزء ال  تجز  من اســـــــتراتقجقي البقااابق وبالتال

ــاءاب ــقي مقدمي للبقاااب  (5)مثل تحايل بااألي ايحصـــ ــفها جهي رةق ـــ لتعزيز م ااي من امي األمم المتحدة بادـــ
وايحصــاءاب العالمقين و ا ــاء مراكز يجارة المعار  والتعاون أل ــأن البقاااب وايحصــاءابن تتااءم تماما مع  

 البقااابق  هدا  استراتقجقي

  
 ريطاااة قريق علط نطاااام منألوماااة اممح المت ااادة مس أجااا  ابت اااار بيااااناااات  -   ثالثا  

 وإحصاءات اممح المت دة: أولويات لجنة كبار اإلحصائييس وبرنامج عملها 

ــاءاب جاألل من امي األمم  - 12 ــ م ايحصـــــــــ ــاة  ن المتمثلي ف  تن ـــــــــ ف  إلار واليي لجني كبار ايحصـــــــــ
حق م  هدافها ألدريقي مناســبي من ح ث التاق تن قررب اللجني ألالل جورتها المعقاجة ف   المتحدة وســ قا إلج ت

بـدء العمـل ف  المجـاالب ذاب األولايـي ف  ألريدـي الدريمق وتب ن الفقراب الاارجة  2020  لال/ســــــــــــــبتمبر  9
 ق جااه األولاياب األربع المختارةن والجهاب الفاعلي الرةق قي وايجراءاب األولج المتخية

 

__________ 

 ق/www.un.org/en/content/datastrategyاا ر  (4) 

 قhttps://data.un.orgاا ر  (5) 

http://www.un.org/en/content/datastrategy
https://data.un.org/
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 data.un.orgكمبادرة أساااااااااسااااااااية علط نطام منألومة اممح المت دة، ت وي  البوا ة   - 1-2الهدف    
كنقطااة مرجةيااة وحياادة لبيااانااات منألومااة اممح المت اادة مس أجاا  تعزيز م ااانااة منألومااة اممح المت اادة 

ــاءابن بدعم بوصاااها جهة رئيسااية مقدمة للبيانات واإلحصاااءات العالمية   ــ بي ايحصـ )الاكالي الراةدةل مـ
ن ايا ـــااقي ودـــندوب منل من مي األمم المتحدة للدفالين والمن مي الدولقي للهجرةن وم تف تن ـــ م ال ـــؤو 

 األمم المتحدة لل  ان(

اسـتعر ـت مـ بي ايحصـاءابن بادـفها الاكالي الراةدة والجهي الميـقفي لبااألي بقاااب األمم المتحدة  - 13
UNdata ، الترت بــابن والبنج التحتقــي التقنقــي والمهــاراب الالةمــي التربــاع اها كل  ومتمــامــل لعر) البقــااــاب
الادـــلقي والبقاااب ذاب الصـــلي وا ـــرها لفاةدة مختل  فلاب الم ـــتعمل نق وســـق ان معرو ـــا علج  والبقاااب 

اليت  (،  E/CN.3/2021/17)اللجني تقرير األم ن العام عن عر) البقاااب والبقاااب الادــــــــــــلقي وا ــــــــــــرها 
تنف ي اســـــــتراتقجقي البقاااب من ح ث عالقتها ألالبقاااب ايحصـــــــاةقي والبقاااب ت قترح هقل لريقي للميـــــــ  قدمًا ل

ــارابن ألما ف  ذل  إا ـــــاء مركز بقاااب عالم  لةمم المتحدة ي ـــــتند إلج  ــل بها من تصـــ الادـــــلقي وما  تصـــ
اءاب معا  ر حد ثي للت ـغ ل الب ن  ويق ل ماحد يجارة البقااابق وت ـمل النقا  الت   تع ن علج لجني ايحصـ 

 ن تبت ف ها ف  ذل  التقرير ايا ـاء المقترح للقي للخبراء م ـتركي ب ن الاكاالب من  جل و ـع وتنف ي مركز  
بقاااب جد د لةمم المتحدة أل ــ ل كامل واالســتعرا) والتحد ث المنت م ن لبقاااتل وبقاااتل الادــلقي والماافقي  

 علج األتصاداتها المقترحيق
 

فاة تقو  علط اإللماا   االبيااناات دا ا  منألوماة اممح المت ادة و اارجهاا وتقاد ح تعزيز ثقاا - 2-2الهادف   
)الاكالي الراةدةل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمقين بدعم امدلة لدعح ساياساات اممح المت دة وبرامجها  

 ي(منل دندوب األمم المتحدة لل  انن وبرااما األمم المتحدة اياماة  ومن مي العمل الدولق

يعمــل فريم العمــل المعن  ألــايلمــام ألــالبقــااــاب الن أل ــــــــــــــ ــل وث م مع كلقــي ما ف  من امــي األمم  - 14
المتحدةق وقد جر  اقتراح ومناق ـــــــــــــي مجماعي  ولج من المقترحاب لدورة جراســـــــــــــقي اماذجقي ف  كلقي ما ف   

تحدةق ويجرت الن تن قح هيه  من امي األمم المتحدة أل ـأن ايلمام ألالبقااابن ت ـتهد  عمام ما ف  األمم الم
ق وبعد ذل ن ســـــــــــــ بد  2021المقترحابق ومن المتاألج  ن  تم االتفاب علج المناها النماذجقي ف  مدلع عام 

 العمل علج إعداج المحتا ق
 

تضاميس الت ليتت التنبيية،  ما في ذل  وعاا التوقعات ال الية والمساتقبلية، في برامج  - 3-2الهدف    
ءات في منألومة اممح المت دة   يث ُ ضاامس توفير المعلومات في الوقا المناساا  مس البيانات/اإلحصااا

)الاكالي الراةدةل من مي األمم المتحدة للتنمقي أج  معالجة المساااااااائ  الناماااااااية في مجا  الساااااااياساااااااات 
 ة(الصنااقين بدعم منل مفا قي األمم المتحدة ل ؤون الالجل ن ومن مي األغييي والزراعي لةمم المتحد

بتن قم حلقي العمل التقنقي أل أن التاقعاب الحالقي   2020بد  العمل ف  هيا المجال ف  مبا /فبرا ر  - 15
ف  المن مـــاب الـــدولقـــين الت  ا مهـــا مؤتمر األمم المتحـــدة للتجـــارة والتنمقـــي ومن مـــي األمم المتحـــدة للتنمقـــي 

من مي األمم المتحدة للتنمقي الصــــنااقي  ومني ذل  الح نن  ا ــــلت مــــب ي غ ر رســــمقين تد رها ق(6)الصــــنااقي
وي ــارد ف ها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمقين ومفا ــقي األمم المتحدة ل ــؤون الالجل نن ومن مي األمم  
المتحدة للدفالي ومن مي األغييي والزراعي لةمم المتحدةق وســــــتتمثل األا ــــــدي ذاب األولايي لهيه ال ــــــب ي ف   

__________ 

 قhttps://unctad.org/meeting/ccs-un-technical-workshop-nowcasting-international-organizationsاا ر  (6) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/17
https://unctad.org/meeting/ccs-un-technical-workshop-nowcasting-international-organizations
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ــم الدرايي والد ــتقبلقين وا ـــــــر تل   تقاســـــ ــع التاقعاب الحالقي/الم ـــــ ــأن تنف ي منهجقاب و ـــــ ــتفاجة أل ـــــ روس الم ـــــ
ــا بتق قم إجراا   ــب ي  ييـــ ــتقام ال ـــ ــتداميق وســـ ــقاب مؤمـــــراب التنمقي الم ـــ التقد راب وتدب م تل  التقنقاب ف  ســـ

افي إلج تن قم جورة تقد راب التاقعاب الحالقي ف  التقارير المرحلقي الرةق ـقي عن  هدا  التنمقي الم ـتدامين إ ـ 
تدريبقي مفتاحي لجمقع الاكاالب أل ـــــــــأن المقلقي الت  يم ن بها تدب م منهجقاب و ـــــــــع التاقعاب الحالقي ف   

 سقاب مؤمراب  هدا  التنمقي الم تداميق
 

وحدة العم  ”دعح تصميح وتنايذ برنامج لتنمية القدرات اإلحصائية الوقنية، ت ا معار  - 2-3الهدف    
ــقا ، مس  ت  التنساااايق اإلقليمي  “اممح المت دةفي  ــاجيي واالجتمااقي لســـ )الاكالي الراةدةل اللجني االقتصـــ

والمحقط الهاجنن بدعم منل اللجني االقتصــــــــاجيي واالجتمااقي لغرب  آســــــــقان واللجني االقتصــــــــاجيي ألفري قان 
ــاجيي ألمري ا الالت نقي ومندقي البحر الماريب ن واللج ــاجيي ألوروبان ومن مي العمل واللجني االقتصــ ني االقتصــ

 الدولقي ومن مي األغييي والزراعي لةمم المتحدة(

اجتمع فريم العمل المعن  ألالم ــــــــألي لمناق ــــــــي التاقعابن والنداب واألا ــــــــدي المم نيق وحدج فريم  - 16
ايقلقمقي لمن امي  العمل  همقي المااءمي مع المباجراب الت  لها هد  مماثلن ألما ف  ذل  تنف ي ايدــــــالحاب 

األمم المتحدة اياماةقي وفريم العمل المعن  ألالبقاااب وايبالب علج الصـــــــــــــع د القدرت التاألع لمجماعي األمم  
المتحدة للتنمقي الم ــتداميق وااقش فريم العمل تجريف اها ف  عدج قل ل من البلدان الألتبار مختل  ألقاراب 

 التصمقم والتنف يق

عمل المتعلم ألاألولاياب األربع المادـافي  عالهن وادـلت لجني كبار ايحصـاة   ن وباي ـافي إلج ال - 17
 عملها التن قق  ف  المجاالب التالقيق

 
تعزيز الصااااالة بيس اإلحصااااااءات ونألح المعلومات الجكرايية الم انية لألمح المت دة،  -  4-1-1اإلجراء    

خدمون المعلومات الجكرايية الم انية إلنتاج في ذل  إنشااء ماب ة لموياي اممح المت دة الذ س  سات  ما
 ونشر بيانات وإحصاءات اممح المت دة، وتوفير التدري  المناس  لموياي اممح المت دة

ــاة  ن ف  التعاون مع مـــب ي األمم المتحدة للمعلاماب الجغراهقي الم ااقين  - 18 مـــرعت لجني كبار ايحصـ
امي األمم المتحدة الت  ت ــــــــارد ف   ا ــــــــدي إجارة المعلاماب  وه  ابارة عن اةتال  من المقاااب جاألل من 

ن وها تعاون  اســـــــع اداقل مني ذل  الح ن لق ـــــــمل لجني تن ـــــــ م األا ـــــــدي ايحصـــــــاةقي (7)الجغراهقي الم ااقي
األكبرق وسـق ان  حد  ولج األا ـدي الم ـتركي حلقي عمل أل ـأن تم  ن المن ماب الدولقي من تح ـ ن التمامل  
ــاءابن من المقرر تن قمهـا ف   واـةل  و م ـااـقي الت ــــــــــــــغـ ل الب ن  ب ن التدبقـقاب الجغراهـقي الم ـااـقي وايحصــــــــــــ

 ق(17-15ن الفقراب E/CN.3/2021/6)اا ر  ييا  2021 عام
 

ت اإلحصااائية، ت ا مااعار ةوحدة العم  دعح تصااميح وتنايذ برنامج وقني لتنمية القدرا - 3-3الهدف    
 في اممح المت دة‘، مس  ت  التنسيق العالمي

تزيد  ييـــا لجني كبار ايحصـــاة  ن اتصـــاالتهان  و ت قم تل  االتصـــاالبن مع مجماعت ن رةق ـــ ت ن  - 19
م تب ن رةق ـ  نن هما مـب ي األمم المتحدة للمعلاماب الجغراهقي الم ااقي وق ـم ال ـقاسـاب واالبتماراب التاألع    و

لم تف تن ـ م التنمقي ف  مجماعي األمم المتحدة للتنمقي الم تداميق وحير ممثلا ق م ال قاساب واالبتماراب 
__________ 

 ق/https://ggim.un.org/UN-GGIM-Thematic-Groupsاا ر  (7) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/6
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ــاة  ن ف  عام  ج جهاجهم الرامقي إلج بناء قدراب ما ف   و للعاا اللجني عل  2020جوراب لجني كبار ايحصــــــــ
البقاااب من ألالل الحلقاب الدراســــقي ال ــــب قي وجور المنابر التعاواقي ايقلقمقي المن ــــأة حد ثًاق ويتقح االفتتاح 
الرســــــــــــــم  لل ــــــــــــــب ـي العـالمقـي لما ف  البقـااـاب وايحصـــــــــــــــاة  ن ف  منتـد  األمم المتحـدة العـالم  للبقـااـاب 

 ( فردا جد دة للجني و عياةها للم اركيق40-38ن الفقراب E/CN.3/2021/3 )اا ر

  
 االجراءات المطلوب مس اللجنة اإلحصائية اتخاذها  -  را عا  

ما أ ذ التقارير الساااا قة  شااا ن هذأ المسااا لة في االعتبار أ ضاااا، تدعط اللجنة اإلحصاااائية إلط  - 20
  ما  لي: القيا 

الترحياا   خريطااة الطريق علط نطااام منألومااة اممح المت اادة مس أجاا  ابت ااار بيااانااات  ) ( 
وإحصااءات اممح المت دة  اعتبارها التزاما  قويا  لمنألومة اممح المت دة بتعزيز التنسايق وت د ث إحصااءات  

 ية لتنايذها؛اممح المت دة وبياناتها، ودعوة لجنة كبار اإلحصائييس إلط إعطاء امولو 

التعليق علط أهمياااة  ريطاااة الطريق في معاااالجاااة أح اااا  قرار المجلس االجتمااااعي  )ب( 
، وتقد ح التوجيه إلط لجنة كبار اإلحصائييس  ش ن المجاالت ذات امولوية والتعد تت 2020/5واالقتصادي  

 في حا  لزومها؛

 تقد ح توجيهات عامة  ش ن عم  اللجنة. )ا( 
 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/3
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