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 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: تنسيق البرامج اإلحصائية
 

  
   

 اإلحصائية تقرير لجنة تنسيق األنشطة   
  

 مذكرة من األمين العام  

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

العام ألأن يح ل إلى اللجني اإلحصـايةي ققررر لجني قن ـ ا األط ـاي اإلحصـايةي )لجني التن ـ ا(د ورقدم التقررر  
ــ ا ف  عام لمحًي عامي عن األعمال الت  قامت  ــةي الت    2020بها لجني التن ــــ ــتنتاجاب الرية ــــ وموجزا لالســــ

خلصـــــت إل ها اللجني ف  جورقا ها ال ام ـــــي والاالس ن وال ـــــاجســـــي والاالس ن وف  جورق ن اســـــتاناي ت ن عقدقا ب ن  
د  ( على البرامج اإلحصــــايةي الدولةي19-هاق ن الدورق ن الرســــم ت ن لمناق ــــي فسر مرك ف روس كوروطا ) وف د

وُرقترح فن قأخذ اللجني اإلحصايةي ف  االعتبار آراءا لجني التن  ا ف  المناق اب الت  ستجررها ف  إطار بنوج 
 جدول األعمال ذاب الصلين وه  مدعوة إلى اإلحاطي علما بهذا التقرررد
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 السياق التاريخي  - أوال  
ــتركي ب ن الوكاال - 1 ــايةي ه  ه  ي م ـــــ ــاي اإلحصـــــ ــ ا األط ـــــ ــ ا لجني قن ـــــ ب قعمل على قعزرز التن ـــــ

ــايةي ف  المنيماب اإلقلةمةي والدولةي والمنيماب الت  قتجاوي حدوج الواليي  والتعاون فةما ب ن البرامج اإلحصـــــــــ
د 2020منهم جورة واحدة على األقل ف  عام  40ن حضـــر (1)عضـــوا  45الوطنةيد وقضـــم لجني التن ـــ ا حالةا 

منيمي ضــمت   40لت  عقدب ألصــورة إلرتروطةين عدج ر ر م ــبو  هو وقد حضــر الدورة االســتانايةي الااطةين ا
 د(2)مندوباد واختصاصاب لجني التن  ا متاحي على اإلطترطت 70ف ار من 

ــم ت ن   - 2 ــ ي عامي جورق ن رســـــــــ ــبدي من ففرقي العمل وقعقد ألصـــــــــ وقعمل لجني التن ـــــــــــ ا من خالل قـــــــــ
ن قبــل اطعقــاج  2020آذار/مــارس  2ط ورورك ف  ال ــــــــــــــنــيد وقــد عقــدب الــدورة ال ــام ــــــــــــــــي والاالسون ف   ف 

وال م ـــــــــ ن للجني اإلحصـــــــــايةيا وعقدب الدورة ال ـــــــــاجســـــــــي والاالسون ألصـــــــــورة إلرتروطةي  وم     الحاجيي الدورة
  فيار/ما و 4د وباإلضــــــــافي إلى ذلان عقدب اللجني جورق ن اســــــــتاناي ت ن ف  2020ف لول/ســــــــبتمبر  11 و 10

ــي فسر جايحي كوف دن عل2020حزرران/ وطةه  18و   2020 ــايةي  19-ى التوال ن لمناق ــــــ على البرامج اإلحصــــــ
 الدولةيا وُعقدب كلتا الدورق ن ألصورة إلرتروطةيد

ــارك ن الحال  نن فطج ال م  )مدتم األمم المتحدة المعن  ألالم دراب  - 3 ــافي إلى الرية ـــ ن الم ـ وباإلضـ
ني التن ـــ ا سالسي طواب للريةس هما مارراطا كوقزر ا  والجررمي( وهاي ـــان فو )البنا الدول (ن قدم الدعما لعمل لج

)المدتم اإلحصـــــــاي  لالقحاج األوروب (ن وفولة ر ق ـــــــ نااطةا )اللجني االقتصـــــــاجيي ألفرر ةا(ن وســـــــتة  مد  ل   
د وقعمل قــــــــابي اإلحصــــــــاءاب التاألعي إلجارة ال ــــــــؤون االقتصــــــــاجيي (3))مؤقمر األمم المتحدة للتجارة والتنمةي(

ف  األماطي العامي ألمااألي فماطي لجني التن ــــ اا وقتعهيد فيضــــا صــــ حاب لجني التن ــــ ا ف  الموق   واالجتماعةي 
 د(4)ال بد  لل ابي

  
 2020أعمال لجنة التنسيق في عام  - ثانيا   

 19-جائحة كوفيد -ألف  
على التحدياب الت  جلبتها   2020ركزب ف ار المواضـة  إلحاحا الت  قـالت لجني التن ـ ا ف  عام  - 4

إلى البرامج اإلحصــــايةي الدولةيد ف   وقت فصــــبحت فةه المعلوماب الموسوقي ال رنى عنها   19-جايحي كوف د
ين وهو ما يعزى  أل ـدل ف بر من فت وقت مضـىن قرافن طيم إحصـايةي كا رة من فجل إعداج إحصـاءاب فسـاسـة

ــًا إلى طقا الموارج الاليمي لتحد   العملةاب والبنى التحتةيد وطوال   جزيةا إلى الجايحي وإن كان يعزى فيضــــــــ
هذه األيمين واصلت األوساط اإلحصايةي الدولةي العمل معان ألال را ي م  المداقم والنيم اإلحصايةي الوطنةي  

ةاطاب واإلحصـاءاب لدعم صـن  القرار فسناء األيمي وبعدهاد وعمل  ف  جمة  فطحاء العالم لر الي قوافر فجوج الب
على عمل المداقم اإلحصــايةي الوطنةي   19-األعضــاء معا ف  مجال ن رية ــ  ن هماا قق ةم فسر جايحي كوف د

ــ ا م تلح الجهوج على طحو ففضـــــــلا   ــ ل الدعم التقن  ألح    لب  االحتةاجاب الجد دة وقن ـــــ من فجل ق صـــــ

__________ 

 دhttps://unstats.un.org/unsd/ccsa/members.cshtmlاطيرا  (1) 
 (2) https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/TOR%20final.pdfد 
 دhttps://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/Table-Chairs.pdfاطيرا  (3) 
 د/https://unstats.un.org/unsd/ccsaاطيرا  (4) 

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/members.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/TOR%20final.pdf
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/Table-Chairs.pdf
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/
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جولةي يمدن فن قصـح ف  الوقت الح ةق  ققرربا التا راب االجتماعةي واالقتصـاجيي ال ـررعي   وققديم إحصـاءاب
 الت  ق ببت ف ها الجايحي ف  رضون فقهر قل لي فقطد

 
 “العالم: منظور إحصائي 19-كيف تغير جائحة كوفيد”منشور جديد بعنوان  - 1 

ــاء ف  لجنــي التن ــــــــــــــ ا ألجم  مجموعــي كب رة ققوم األمم المتحــدة ور رهــا من المنيمــاب  - 5 األعضـــــــــــــ
البـةاـطاب واإلحصــــــــــــــاءاب المحـاـ دة وإـقاحتـها مجـاـطًا بروح قعزرز الت اةط الـقايم على الحـقاياد وبـهذه الروح   من

العالما منيور   19- ة  قا ر جايحي كوف د”واســــتجاألي للجايحين فعدب لجني التن ــــ ا من ــــورا جد دا ألعنوان 
ــاي  ــدر المجـلد األول ف  ن ُط ــــــــــــــر مـنه حت“إحصــــــــــــ والـااط   2020فـيار/مـا و  13ى اآلن مجـلداند وـقد صــــــــــــ

وف  المواق  ال ـبدةي  (5)د ورمدن االطالع على المجلد ن ف  الموق  ال ـبد  للجني2020ف لول/سـبتمبر  1 ف 
 منيمي جولةي حتى اآلن ف  هذا المن ــور الجد دن الذت يقدم  38للمنيماب األعضــاءد وقد ســاهم ما مجموعه 

على العـالمد وطيرا   19-لمحـي عن ألع  فحـدا المعلومـاب المتـاحـي عن الرةلةـي الت  قؤسر بهـا جـايحـي كوف ـد
ــتقلي   ــايةي الم ــــتركي ب ن جول راألاي الدول الم ــ لالهتمام الرب ر الذت فبداه الم ــــت دمونن قامت اللجني اإلحصــ

 د(6)بترجمي مجلدت المن ور كل هما إلى اللاي الروسةي

ــين قتراوح وقاا  ال - 6 ــور جواطم م تل ي من الحةاة العامي وال اصـــــــ معار  الرمةي المقدمي ف  المن ـــــــ
التقلباب االقتصاجيي والب  ةي إلى التا راب الت  قؤسر على األفراج من ح   الدخل والتعلةم والعمالي والعنح   من

ييد كما ي لط المن ور الضوء  والتا راب الت  قؤسر على ال دماب العامي مال الا ران المدط  وال دماب البررد
 على اآلسار الت  وقعت على ألع  ال  اب ال داطةي ال رعةي مال الن اء واألط ال وعلى المناطا الجارافةيد

وقد حي  المن ـــــور بتعلةقاب ممتايةن ألما ف  ذلا من مدتم األم ن العامد وورج فيضـــــًا ذكر للمجلد  - 7
ــاجرة عن مجلس  ــحلةي الصـ ــرة الصـ ــح  األول ف  الن ـ ــاء التن  ذ  ن ف  منيومي األمم المتحدة ح   وصـ الرؤسـ

 د(7)“ماال قوت على ما يمدن فن قحققه األوساط اإلحصايةي الدولةي عندما قواجه قحديًا عالمةًا عص با”ألأطه 

ــدار مجلد سال  ف  فوايل عام  - 8 ــت ةايم اللجني مدى 2021وبناء على ذلان قعتزم اللجني حالةا إصــ د وســ
 لمن ور واست دامه قبل مناق ي مواصلي إصدار من ور م ترك من هذا القب ل ألعد اطتهاء الجايحيدفايدة هذا ا

 
 تقييم االحتياجات القطرية والدراسات االستقصائية ذات الصلة - 2 

قلقت لجني التن ـــ ا إحاطاب منتيمي أل ـــأن الدراســـي االســـتقصـــايةي لتق ةم االحتةاجاب العالمةي الت   - 9
 41ن ال قرقان E/CN.3/2021/3الدول  وقابي اإلحصاءاب ألالتعاون م  اللجان اإلقلةمةي )اطير فجراها البنا  

(د وقد جرب الجوالب الاالا األولى من الدراســــــــي االســــــــتقصــــــــايةي ف  فيار/ما و وقموي/ ولةه وق ــــــــررن  42و 
ــتوى 2020األول/ف توبر  ــابي والبنا الدول  على الم ــــ ــبد  ن لل ــــ د وفقةحت طتايج كل جولي ف  الموقع ن ال ــــ

__________ 

 د/https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubsاطيرا  (5) 
 اإلحصـــايةي الم ـــتركي ب ن جول راألاي الدول الم ـــتقلياقن ـــ ا األط ـــاي  الترجماب الروســـةي متاحي فيضـــا على الموق  ال ـــبد  للجني  (6) 

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs/د 
 (7) https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-05-14/note-correspondents-the-virtual-

meeting-of-the-chief-executives-boardد 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/3
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs/
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-05-14/note-correspondents-the-virtual-meeting-of-the-chief-executives-board
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-05-14/note-correspondents-the-virtual-meeting-of-the-chief-executives-board
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اء لجني التن ـــــ ان بناء على طلبهمن على  المْجملد وفقةحت فيضـــــًا بةاطاب من الدراســـــي االســـــتقصـــــايةي ألعـضــــ 
 م توى ف ار ق ص اًلن قرراي موافقي فراجى البلدان على قباجل البةاطابد

ــةا والمحةط الهاجا ف  جملي فمور قحل ال لنتايج  - 10 ــاجيي واالجتماعةي آلســــــــــ وقد فجرب اللجني االقتصــــــــــ
ــي االســــــتقصــــــايةي العالمةي لتق ةم فسر جايحي كوف د لعملةاب اإلحصــــــايةي ف  آســــــةا والمحةط  على ا 19-الدراســــ

ا وسـ ن ـر ققررر سان عن طتايج الموجي (8)الهاجاد وصـدر ققررر عقم الجولي األولى من الدراسـي االسـتقصـايةي
 د2020الااطةي ف  وقت الحا من عام 

ن وهو عضـــــو ف  لجني التن ـــــ ان جراســـــي اســـــتقصـــــايةي قصـــــ رةن فعدب  21وقد فجرى مؤقمر ألاررس  - 11
ــاءابن أل ــــــــأن الرةلةي الت  قأسرب بها المنيماب الدولةي من جراء الجايحي  البنا م  الدول  وقــــــــابي اإلحصــــــ
ف لول/ســـبتمبر وق ـــررن األول/ف توبرد ورجرت حالةا وضـــ  الصـــةاي النهايةي للتقررر ومن المتوق  فن  تاح  ف 

 د2020بنهايي عام 
 

 2030خطة التنمية المستدامة لعام  -باء  

ــلت  - 12 ــراب واصـــ ــاءاب عن قن ةن إطار مؤقـــ ــابي االحصـــ ــ ا قلق  إحاطاب منتيمي من قـــ لجني التن ـــ
رصد فهدا  التنمةي الم تدامين ف  ضوء الدور الداعم البالغ األهمةي الذت ققوم أله المنيماب الدولةي بوص ها  

د قن  ذ الجهاب ال ةيمي على المؤقــراب ف  مجاالب عمل كل منهان وف  ضــوء واليي كل منها فةما ي ا رصــ 
 د2030خاي التنمةي الم تدامي لعام 

وقلقت اللجني التقررر النهاي  من فررا العمل المعن  ألاســــت دام البةاطاب ال ــــداطةي من فجل الرصــــد  - 13
ـــتدامـيد وكـاـطت قوصـــــــــــــــةاب فررا العمـل على النحو الـتال ا   العـالم  للتـقدم المحري طحو فهـدا  التنمـةي الم ــــــــــــ

داطةي الت  قعدها األمم المتحدة المن ــورة ف  التن ةحاب الت  قصــدر كل ســنت ن  رف  م ــتوى التقد راب ال ــ  )ف(
ــنوري لل  اب العمرري ذاب ال ـــن   ــةما عن طررا وضـــ  ققد راب سـ ــداطةي ف  العالمن وال سـ لمن ـــور التوقعاب ال ـ

ي المقدمي  الواحدا )ب( قعزرز وقح ــــــ ن البةاطاب الوصــــــلةي للتقد راب ال ــــــداطةين ألما ف  ذلا التقد راب الوطنة
البلدان إلجراجها ف  الحولةي الديمارافةي لألمم المتحدة والتقد راب العالمةي المن ــــــورة ف  من ــــــور التوقعاب   من

ــداطةي ف  ــواءا )ص( مواصـــلي االســـت دام الت ضـــ ل  لتقد راب األمم المتحدة ال ـ ــداطةي ف  العالم على حد سـ   ال ـ
ت   تم التعب ر عنها على فسـاس طصـ م ال رجن م  إقاحي ح ـاب وقجمة  مؤقـراب فهدا  التنمةي الم ـتدامي ال

المروطي ف  الحاالب الت  قد يدون ف ها اســت دام التقد راب ال ــداطةي المقدمي من الحدوماب الوطنةي فو ر رها  
من المصــاجر م ــتصــوبًا ألســباب ققنةين والســتةعاب الت ضــ الب المعقولي ال اصــي بوكاالب ألع نها واالق اقاب  

ــبقي م ــت دام البةاطاب الوطنةيا )ج( االعترا  ألالدور المركزت للوكاالب الراعةي ف  اختةار  الم ــــ ــأن اســــ عها أل ــــ
فط ــم التقد راب ال ــداطةي الســت دامها ف  ح ــاب مؤقــر مع نن م  الت ــاور عند الضــرورة وح ــم االقتضــاء 

قررره بدعوة قابي ال دان  م  الدول األعضاء وقابي ال دان لحل الم ايل الت  قد قن أد واختتم فررا العمل ق
عن الجهوج المبذولي   2021وقـابي اإلحصـاءاب إلى ققديم ققررر م ـترك إلى لجني التن ـ ا ف  ف لول/سـبتمبر 

 لتح  ن البةاطاب الوصلةي للتقد راب ال داطةي وعن إمداطةاب وض  معا  ر عالمةي للتقد راب ال داطةيد

__________ 

 (8) https://www.unescap.org/resources/monitoring-state-statistical-operations-under-covid-19-pandemic-asia-

pacific-regionد 

https://www.unescap.org/resources/monitoring-state-statistical-operations-under-covid-19-pandemic-asia-pacific-region
https://www.unescap.org/resources/monitoring-state-statistical-operations-under-covid-19-pandemic-asia-pacific-region
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اطاب أل ـــــأن فعمال ال ررا الرفة  الم ـــــتوى لل ـــــرا ي واســـــتمرب اللجني فيضـــــا ف  االســـــتماع إلى إح - 14
 د2030والتن  ا وبناء القدراب ف  مجال اإلحصاءاب لرصد خاي التنمةي الم تدامي لعام 

 
 تعزيز الروابط مع أوساط المعلومات الجغرافية المكانية -جيم  

افةي المداطةيد وقد على مدى ال ـــــــــــنواب الماضـــــــــــةين كا ت اللجني عملها ف  مجال المعلوماب الجار  - 15
ــت اجة من المعلوماب   ــ ا ف  االســ ــاألقي للجني التن ــ ــايةي ققررر عن الجهوج ال ــ ــبا فن ُقدم إلى اللجني اإلحصــ ســ

على  (د وبناء 15و  14ن ال قرقان E/CN.3/2020/6الجارافةي المداطةي جاخل األوســــــــــاط اإلحصــــــــــايةي )اطير 
الســــت دام البةاطاب واألجواب الجارافةي المداطةي ف  المنيماب األعضــــاءن    2019عملةي قق ةم فجررت ف  عام 

بدفب لجني التن ــــــ ا قراة  العمل م  فوســــــاط المعلوماب الجارافةي المداطةين وال ســــــةما قــــــبدي األمم المتحدة 
يومي األمم المتحدة قعمل ف  فط ــــــــاي إجارة قحالح من كةاطاب جاخل من”للمعلوماب الجارافةي المداطةين وه  

ــبدي األمم المتحدة للمعلوماب الجارافةي ه  ي فرعةي قرم لةي قاألعي (9)“المعلوماب الجارافةي المداطةي د وقتب  قـــــــــ
للمجلس االقتصـاجت واالجتماع ن ه  لجني ال براء المعنةي ألدجارة المعلوماب الجارافةي المداطةي على الصـع د 

ألعي لألمم المتحدةن وقوفر آلةي عملةي يمدن فن ق ــت دمها لجني قن ــ ا األط ــاي اإلحصــايةي لدعم  العالم  التا
 إجماص المعلوماب اإلحصايةي والمعلوماب الجارافةي المداطةي ف  منيومي األمم المتحدةد

الجارافةي حلقي عمل وكن ـــــــاط م ـــــــترك فولن قنيم لجني التن ـــــــ ا و قـــــــبدي األمم المتحدة للمعلوماب  - 16
أل ــــــــــــــأن التابةـقاب الجارافـةي المـداطـةي الـحالـةي والترنولوجـةاب التمد نـةي لتعزرز وقرمـ ل األط ــــــــــــــاـي اإلحصــــــــــــــايـةي  
والجارافةي المداطةي ف  المنيماب الدولةيد وس نصم قرك ز هذه المناسبي على قباجل ففضل الممارساب والدروس  

ب ن المنيماب الدولةي أل ـــأن المواضـــة  الرية ـــةي التالةيا إطتاص إحصـــاءاب الم ـــت اجة والمهاراب القابلي للنقل فةما 
ــايةي الت  جرى  ــر البةاطاب اإلحصـــــ ــت دام المعلوماب الجارافةي المداطةي والترنولوجةاب التمد نةيا وط ـــــ جولةي ألاســـــ

مها المنيماب  قمد نها من الناحةي الجارافةي المداطةي وقوف ر عروك ألصـــــــــــرري لهاا والم ـــــــــــاعدة التقنةي الت  ققد 
 دالمداطةي  الدولةي إلى الدول األعضاء لتح  ن اإلحصاءاب الوطنةي عن طررا إجماص النهج الجارافةي 

ــ ن الترامل الت ـــــــا ل  وقابلةي الت ـــــــا ل  - 17 وقهد  حلقي العمل إلى قمد ن المنيماب الدولةي من قح ـــــ
ى ذلان ســــتمدن حلقي العمل فعضــــاء لجني الب ن  ب ن التابةقاب واإلحصــــاءاب الجارافةي المداطةيد وعالوة عل

التن ـــــ ا وال ـــــبدين بوصـــــ هم ممال  الدواير اإلحصـــــايةي والجارافةي المداطةي ف  المنيماب الدولةي لدى الدول  
األعضــــــــــاءن من قحد د اآللةاب الت  يمدن بواســــــــــاتها ققاســــــــــم الموارج وال برةن وربما التمد ن من يراجة فوجه 

اخلهاد وســـــــــــة ـــــــــــتضـــــــــــة  حلقي العمل مدتم األمم المتحدة المعن  ألالم دراب التراألط ب ن هذه المنيماب وج
د 2021والجررمــي ومنيمــي األرــذيــي والزراعــي لألمم المتحــدةن وســــــــــــــتعقــد ألصــــــــــــــورة إلرتروطةــين ف  فوايــل عــام 

ولمواصــلي البناء على األســاس الذت قم وضــعه من خالل عقد حلقي العمل هذهن ســة ــعى العمل المقبل للجني 
ال ـــــبدي إلى قاورر القدرة الت ـــــا لةي ألعضـــــايهما وقعزرز التعاون والتن ـــــ ا فةما  تعلا ألالم ـــــاعدة  التن ـــــ ا و 

التقنةي المقدمي إلى الدول األعضـــاءد ومن المقرر االســـتمرار ف  ق صـــ ل فط ـــاي محدجة ف  هذا المجالن ألعد  
 جني التن  ا وال بديدحلقي العملن وسة ترقد ف  وضعها بوالياب اله  اب الحدومةي الدولةي لرل من ل

 
__________ 

قتمال مهمي ال ــــــــــــــبدي ف  قعزرز التن ــــــــــــــ ا واالق ــــــــــــــا  ف  مجال إجارة المعلوماب الجارافةي المداطةي جاخل منيومي األمم المتحدةن ” (9) 
ذلا االقجاهاب ال ــاملي والترنولوجةا والممارســاب والبةاطاب واالحتةاجاب وبناء القدراب وال ــرا ابد وقتألح ال ــبدي من ممال ن  ف  ماأل

مع ن نن ق ــــم هم كةاطاب منيومي األمم المتحدةد وُرعتبر الممالون فرف  جهي مهنةي ف  مجال المعلوماب الجارافةي المداطةي ف  الرةان 
 (د/https://ggim.un.org/UN-GGIM-Thematic-Groups)اطير  “طه وردعمهم ممال مناوب قتم ق م تهالذت  تبعو 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/6
https://ggim.un.org/UN-GGIM-Thematic-Groups/
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 مجاالت العمل األخرى  -دال  

ن ـقدم البـنا 2020حزرران/ وطـةه   18ف  اـلدورة االســــــــــــــتاـنايـةي الـااطـةي للجـني التن ــــــــــــــ ان المعقوجة ف   - 18
د وفعقم ذلا إجراء م ــــــاورة مركزة م صــــــصــــــي “التقررر عن التنمةي ف  العالم”الدول  مذكرة م اهةمةي أل ــــــأن 

ن طيمتهــا األمــاطــي والبنــا الــدول د وف  إطــار متــاألعــي اإلحــاطــين ُطلــم إلى اللجنــي 2020قموي/ ولةــه  1 ف 
 ق هم ف  التقرررن بت لةط الضوء على الحاجي المحتملي إلى اق اقةي عالمةي للبةاطابد فن
  

 منشورات لجنة التنسيق وحضورها في المؤتمرات الدولية  -   ثالثا  

 منشورات لجنة التنسيق -ألف  
 2020جني التن ـــ ا ف  موقعها ال ـــبد  إســـهاماب متنوعين من ب نها المن ـــور الجد د لعام قن ـــر ل - 19

ن الذت ط ـــر منه حتى اآلن مجلداند ورمدن  “العالما منيور إحصـــاي  19- ة  قا ر جايحي كوف د”المعنون 
 د(10)فعاله( 8-5االطالع على كال المجلد ن ف  الموق  ال بد  للجني )اطير ال قراب 

جراســاب حاالب ”وق ــمل المن ــوراب الت  صــدرب ف  وقت ســابا ورقي المناق ــي ال اصــي المعنوطي  - 20
ن وه  قرملي (11)(2016)ف لول/ســــبتمبر  “إفراجييا اســــت دام المصــــاجر ر ر الرســــمةي ف  اإلحصــــاءاب الدولةي

ــا”للورقي المعنوطي  ــمةي ف  اإلحصـ ــاجر ر ر الرسـ ــت دام المصـ ــأن اسـ ــاب الموصـــى بها أل ـ  “ ءاب الدولةيالممارسـ
د ورمدن االطالع على من ــــــوراب فخرىن وعلى ال ــــــجل العالم  للمعا  ر  (12)(2013)ق ــــــررن الااط /طوفمبر 

 د(13)اإلحصايةين ف  الموق  ال بد  للجني التن  ا
 

 حضور لجنة التنسيق في المؤتمرات الدولية -باء  

ذاب صلي مال المؤقمر العالم  لإلحصاء طيمت اللجني ألاطتيام جل اب خاصي ف  مؤقمراب جولةي   - 21
الذت عقده المعهد االحصــــــــاي  الدول ن ومؤقمر الراألاي الدولةي لإلحصــــــــاءاب الرســــــــمةين والمؤقمر األوروب   
المعن  ألجوجة اإلحصــــاءاب الرســــمةيد وف  اآلوطي األخ رةن طييمت لجني التن ــــ ا جل ــــي خاصــــي عن ق ــــ  ر  

اإلحصـــــاءاب خالل المؤقمر العالم  الااط  وال ـــــت ن لإلحصـــــاء الذت  المعلوماب الجارافةي المداطةي ألرراك 
د والعروك  2019آب/فر ــــــــاس   23إلى  18عقده المعهد اإلحصــــــــاي  الدول  ف  كوااللمبور ف  ال ترة من 

 المقدمي متاحي ف  الموق  ال بد  للجني التن  اد
  

 األعمال المقبلة  - رابعا  
مجاالب ذاب الصــلي على النحو المب ن فعالهد وســتعقد جورقها ســتواصــل لجني التن ــ ا عملها ف  ال - 22

ــُتعقد الدورة الاامني  ــايةيد وســـ ــ ن للجني اإلحصـــ ــاألعي والاالس ن ألصـــــورة إلرتروطةين قبل الدورة الااطةي وال م ـــ ال ـــ
 د2021والاالسون خالل الرب  األخ ر من عام 

__________ 

 د/https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubsاطيرا  (10) 
 دhttp://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-publication.pdfمتاحي على الراألط التال ا  (11) 
 دhttp://unstats.un.org/unsd/accsub-public/practices.pdfمتاحي على الراألط التال ا  (12) 
 (13) https://unstats.un.org/unsd/ccsa/د 

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/pubs/
http://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-publication.pdf
http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/practices.pdf
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/
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 اإلجراء المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذه  - خامسا   

ُيقترح فن قأخذ اللجني اإلحصـــــــايةي ف  االعتبار آراءا لجني التن ـــــــ ا ف  المناق ـــــــاب الت  ســـــــتجررها   - 23
 إطار بنوج جدول األعمال ذاب الصلين وه  مدعوة إلى اإلحاطي علما بهذا التقرررد ف 
 


