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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثالثة والخمسون 

 2022آذار/مارس  1-4
 )س( من جدول األعمال المؤقت*  3البند 

 شبكة اإلحصائيين االقتصاديين بنود للمناقشة واتخاذ القرار:  
   

 االقتصاديين تقرير شبكة اإلحصائيين    
  

 مذكرة من األمين العام  
 

والممارســــــاب ال ــــــاألقين  ت ــــــر  األم ن  2021/224وفقا لمقرر المجلس االقتصــــــاجت واالجتماع   
العام ألأن يح ل التقرير األول ل ـــــإلحي اييصـــــاا  ن االقتصـــــاج  ن الي اللجني اييصـــــاا ي لمناق ـــــت   ويصـــــ   

ــا ـــــــــــــ  ــإلحي  التقرير الواليي المقتريي وه حل الحوكمين وترت إلاب العمل وايبالغ المدرجي ف  اختصـــــــــــ اب ال ـــــــــــ
ويتضــــــــمن ويضــــــــا معلوماب عن ول ــــــــلي برلامم العمل المقترد لل ــــــــإلحي ومنج ات  الم ــــــــت دفين ألالبنا  علي 
ــا اب   ــاجيي من وجل ل ام ل يصــ ــا اب االقتصــ ــدقا  الرا س المعن  ألاييصــ ــ اب الت  وقررا فريد و ــ التو ــ

واضـ ي ين ر   )و( اقامي ال ـإلحاب االقتصـاجيي  ت ـم ألمرولي واسـتجاألي و بر وي ـتند الي ورمعي م ـاراب عمل م
ــاا ين   ــتعممل ن(ت )ر( تحويل الن ام واختإلارل )البني التحت ي والعمل اب اييصـــــــــ ــاور مي الم ـــــــــ )التعاون والت ـــــــــ
ــ ي والحوكمي(ت )ج( التجريق والت امل والتو  د   ــ ـــــــ والحلول المتعلقي الب الاب(ت )ج( التمح ن )الترت إلاب المؤســـــــ

ــال ق   ــاا  واألســ ــل التقرير مرايل ايلجا  المقتريي  )ايطار اييصــ ــافي الي ذلان يرصــ ــاا ي(  ومايضــ اييصــ
)اآلل ي الت ــــة ل ي القصــــ رة األجل الت  اعتمدت ا وفرقي العمل التاألعي لل ــــإلحي يلجا  ســــل ــــلي من  2022لعام 

الي اقرار   األعمال والمنج اب الم ـت دفي المحدجة لم ـاراب العمل المواضـ ي ي لبرلامم عمل ا(  واللجني مدعوة
اختصـــــا ـــــاب ال ـــــإلحين وايعرار عن آراا ا أل ـــــأن التقدم الأت وير ت  ال ـــــإلحي وم ـــــأن مرايل ايلجا  الت  

 28  وترج ف  الرقرة  2022يدجت ان وكألا اقرار األل ـلي والمنج اب الم ـت دفي المقتريي لبرلامم العمل لعام 
 من التقرير ايجرا اب المللور من اللجني اتخاذرا 
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 تقرير شبكة اإلحصائيين االقتصاديين   
  

 معلومات أساسية  - أوال   
ــدقا  الرا س المعن   - 1 ــ ي فريد و ــ ــ ن علي تو ــ ــاا ي ف  جورت ا الةال ي والخم ــ وافقت اللجني اييصــ

ــ د  ــإلحاب والتن ـ ــ ر اقامي ال ـ ــاج  ن لت  ـ ــاا  ن االقتصـ ــإلحي جد دة ل يصـ ــا  ةـ ــاجيي ألشل ـ ــا اب االقتصـ ألاييصـ
ــل   ما   ــاب الجد دة ألةرا ايرا  تقدم ف  األولوياب والتوا ــــــ ــل الممارســــــ  تعلد ألاالبت اراب والتجارر ووفضــــــ

الرام ي الي الحراظ علي ورم ي اييصـــــا اب االقتصـــــاجييت وطلبت ون ت ون وال ت ا محدجة بوضـــــود وون توفر 
ي ــق االقتضــا ن    آل ي تن ــ د وفق  ةــرافي وتعاول ي لجم ي األفرقي القااميت ووقرب ألضــرورة ون تن ــد ال ــإلحين

مي اللجـان واألفرقـي اييصــــــــــــــاا ـي األخرقن ألةرا ع ـاس العالقـاب المتعـدجة األألعـاج ب ن االقتصــــــــــــــاج والب  ـي  
  2030والمجتمي ف  خلي التنم ي الم تدامي لعام 

  
 مقدمة  - ثانيا  

تصـ  ال ـإلحي اييصـاا  ن االقتصـاج  ن ف  رأا التقريرن ورو وول تقرير ل ان وال ت ا المقتريي الت   - 2
ت تند الي تو  اب فريد و دقا  الرا س المعن  ألاييصا اب االقتصاجيي من وجل ال ا  ل ام ل يصا اب  

ــتناجا الي م ــــــاراب العمل ال ــتجاألي اســــ ــم ألالمرولي والتعاون واالســــ ــاجيي  ت ــــ ــ ي ي األرمعي التال ي  االقتصــــ مواضــــ
اقامي ال ــإلحاب )التعاون والت ــاور مي الم ــتعممل ن(ت )ر( تحويل الن ام واختإلارل )البني التحت ي والعمل اب  )و(

اييصـاا ين والحلول المتعلقي الب الاب(ت )ج( التمح ن )الترت إلاب المؤسـ ـ ي والحوكمي(ت )ج( التجريق والت امل 
 ا  واألسال ق اييصاا ي( والتو  د )ايطار اييصا

ومغ ي وضـــــي ل م مرن وتعاول  وذت و ر كب ر لتح ـــــ ن اســـــتجاألي ل ام اييصـــــا اب االقتصـــــاجيي   - 3
لمتللإلاب ال ــ اســاب ال ــريعي التلورن  نإلة  لل ــإلحي ون ت  ــر تح ــ ن التعاون وتقامي ال ــإلحاب ب ن المحاتق 

ــاور الو   ــا  ألالت ــــــ ــاا ي الوطن ي لجم ي الدول األعضــــــ ــاا ي الدول ي اييصــــــ  د مي المن ماب وال   اب اييصــــــ
وايقل م ي  ومن ةـــأن تح ـــ ن ج وج التعاون وتقامي ال ـــإلحابن الت  تع  ب الحاجي ال  ا و ةر ف   ل جااحي  

(ن ون يمحن المحاتق اييصــــاا ي الوطن ي من اعاجة تصــــور لماذج وعمال ان  19-مرا ف روس كورولا ) وف د
ومن ـــقين واعتماج وفضـــل الممارســـاب ووســـال ق العملن ألالتعاون مي الوكاالب  ووضـــي برامم ايصـــاا ي مبت رة 

الححوم ي األخرق وممةل  األوساط األ اجيم ي والمن ماب الخا ي وغ ر الححوم ين يلتاج ايصا اب مو وقي  
 وف  الوقت المناسق تلب  ايت اجاب الم تعممل ن  

ســــــبل الو ــــــول الي البني التحت ي والعمل اب وعالوة علي ذلان  نإلة  لل ــــــإلحي ون ت  ــــــر تح ــــــ ن  - 4
اييصاا ي والحلول المتعلقي ألالب الابن وتح  ن استخدام ا من خالل خدماب مو وق ب ا توفررا البني التحت ي 
اييصـــــــــــــاا ي العالم ي وايقل م ي ألغراا جمي الب الاب والو ـــــــــــــول ال  ان ولتنر أ المعا  رن بوســـــــــــــاال من ا 

 التقد راب التجريب ي 

ــتعمل ن وون تع     - 5 ــاوراب منت مي مي الم ـــــــــ ــإلحي ون تجرت م ـــــــــ ــافي الي ذلان  نإلة  لل ـــــــــ ومايضـــــــــ
االتصــاالب وال ــرا اب من خالل المنتدياب ايقل م ي والعالم ين وتجرا  جراســاب اســتقصــاا ي ليفرقي وال  الاب 

واألولوياب الم ـتركي   اييصـاا ي ب د  م ـاعدة ل ام اييصـا اب االقتصـاجيي علي تحد د المواضـ ي الناةـ ي
وا ت ـــــا  ومعالجي محامن اال جواج والةةراب ف  برامم عمل األفرقي وال  الاب اييصـــــاا ي  ومن المتوقي ون 
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 ؤجت اســــــــتمرار الحوار الي ت  ــــــــ ر عمل الن ام أل ــــــــحل مت ــــــــد وتعاول  وةــــــــامل للجم ي ألالن ــــــــإلي للج اب  
 المعن ي  الراعلي

ــر اقا - 6 ــإلحي ون ت  ــ ــتجاألي من وجل   ألان  نإلة  لل ــ ــل وو ةر اســ ــاجيي وفضــ ــا اب اقتصــ مي ل ام ايصــ
التحول الي اييصــا اب االقتصــاجيي المت املي عن طريد توســ ي ايطار اييصــاا  جعما لص اس اقتصــاجاب  

رت ال ـــــــــــ اســـــــــــاب ال ـــــــــــريعي التة ر  العالم ال ـــــــــــريعي التلور وللتمح ن من اجرا  تجارر ألشجراج متللإلاب مقر م
من المتوقي ون ي ــــــــمذ ويضــــــــا رأا التحول لن ام اييصــــــــا اب االقتصــــــــاجيي بتحق د مجال المعلوماب  و  ف 

تح ـ ن ف  مدق الترصـ ل وي ـن التوق تن عالوةل علي تح ـ ن الت امل ب ن المقا  س االقتصـاجيي والمجتمي ي 
المعنون  ومعالجي الم ـاال المةارة ف  تقرير األم ن العام   2030والب   ي من وجل توج   ج وج تنر أ خلي عام  

 ( A/75/982) “خلتنا الم تركي”

وف  ذلا التقريرن ي ــــــــــــــ ر األم ن العام  ــــــــــــــرايي الي ضــــــــــــــرورة اتخاذ اجرا اب جما  ي لمواج ي   - 7
ل ي وخبرا   التحدياب الرارني  ومن الجوالق ال امي لألا الجمي ب ن الدول األعضـــــا  والمؤســـــ ـــــاب المال ي الدو 

ــ اســــاب لتحد د عنصــــر محمل وو و ةر للناتم المحل  ايجمال  يص س النمو واال جرار  ــا  والعلوم وال ــ اييصــ
ال ـامل ن والم ـتدام نن اسـتناجا الي عمل اللجني اييصـاا ي  ومايضـافي الي تحد د التداب ر الت م ل ين سـتحتاج 

وطن ي والعالم ي لت ــــــمل مقا  س اضــــــا  ين وتل ــــــا  ل م  العمل ي الي االتراق علي م ــــــاراب لن م المحاســــــإلي ال
 ل بالغ المنت م ف  اطار اييصا اب الرسم ي 

وال ــإلحي ف  وضــي ج د يمحن ا من الجمي ب ن ذلا التقرير وتو ــ اب فريد و ــدقا  الرا س المعن    - 8
ــاا ي  ــاجيين علي النحو الأت وافقت عل   اللجني اييصـ ــا اب االقتصـ إلحي ون تمضـــ  قدما  ويمحن لل ـــ  ألاييصـ

ألالنتاام المتوقعي المأكورة وعالل أللرق متعدجة ألشقامي ةــــإلحاب وفضــــل وتقامي ةــــرا اب ترك  علي الم ــــتعمل ن 
ف  ال ــا  و ــول ب الاب عالم يت وتح ــ ن اختإلار الن ام من خالل ياالب اســتخدام تتعلد ألايلتاج الم ــتر  

من خالل تح ــــــ ن وســــــال ق العمل   ما ب ن األفرقي  واالســــــتةمار الم ــــــتر ت وتمح ن الن ام علي لحو وفضــــــل  
اييصــاا يت وتح ــ ن تو  د التوج  اب المراه م ي والعمل ي الدول ي المتعلقي ألالمعا  ر المن ج ي وتوســ ي للاق  
برامم بنا  القدراب والتدريق علي الم ـــتوق الجماع ن ورو ما يمحن جمج  مي التنر أ المإلحر من خالل اجرا   

 للمعا  ر اييصاا ي واختإلاررا أل حل منت م لتلب ي ما للم تعمل ن من طلإلاب سريعي التة ر  تجارر منت مي

ــاب   - 9 وينإلة  ون تتناول م ــــاراب العمل األرمعي ويضــــا الدروس الم ــــتراجة من الجوالب الةال  للدراســ
 والت  تمةلت ف  ن 19-االستقصاا ي العالم ي الت  وجرت ا المحاتق اييصاا ي الوطن ي أل أن جااحي كوف د

ون البلدان المنخرضـي الدخل والبلدان المتوسـلي الدخل من ال ـريحي الدل ا م ـتعدة للتعاون   )و( 
مي ال ـــركا  الدول  ن لتلب ي متللإلات ا الناةـــ ي من ي د اســـتخدام مصـــاجر الب الاب واألســـال ق والت نولوج اب 

 ب ن للتةلق علي العوااد الرا   ي الت  تعترض اتالجد دةن علي ون ت ون مدعومي ألالم اعدة والتمويل المناس

ون غالب ي المحاتق اييصـــــاا ي الوطن ي ف  جم ي ف اب الدخل قد وعرمت عن الحاجي الي  )ر( 
 االستةمار الم تر  ف   

التــاج ب ــالــاب ترصــــــــــــــ ل ــي من خالل رمس الب ــالــاب الج ا ــي الم ــــــــــــــتمــدة من الــدراســـــــــــــــاب   ‘1’ 
ــاجر ايجاريي عن طريد ســــــجالب األةــــــخا  واألعمال التجاريين  ــاا ي والمصــــ ــتقصــــ االســــ

 وتجماج الب الاب اييصاا ي والجةرا  ي المحال يت 
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ــا اب ومؤةـــراب عال ي التواتر من خالل اســـتخدام الب الاب  ‘2’  الضـــخمي وت ـــخ ر التاج ايصـ
  ( 1) علوم الب الاب ألغراا اييصا اب عال ي التواتر

  
 برنامج عمل الشبكة  - ثالثا  

ــاجيي عن طريد اقامي   - 10 ــا اب االقتصــ ــإلحي علي ايجرا اب الرام ي الي تح ــــ ن ل ام اييصــ ترك  ال ــ
ــا عن  ــاا ي القاامين عوضــــ ــإلحاب والتراعل مي األفرقي وال  الاب اييصــــ ــا  طإلقي وخرق من الحوكمين  ال ــــ ال ــــ

ومالتال  ف   تعتبر ون تنر أ ذلا علي مرايل رو وفضــل طريقي للعمل  ولن ت يد المرايل التنر أيي من ســرعي  
تلوير الن ام ليولوياب الم ـــــتركي فح ـــــقن بل ســـــت يد ويضـــــا من قدرة ال ـــــإلحي علي التصـــــر  أللريقي مرلي 

ي االقتصـاجيي والب   ي ال ـريعي التلور من خالل االضـلال   لصـ اغي اسـتجاألاب ايصـاا ي لل رو  االجتما   
ألقدر محدج من العمل ف  اطار  من  قصـــــ ر لتحق د منج اب م ـــــت دفي محدجة أل ـــــأن األولوياب الم ـــــتركي  
ويمحن ون ت  ـــر رأل المرايل التنر أيي ويضـــا تحد د المواضـــ ي واألولوياب الناةـــ ي وا ت ـــا  ومعالجي محامن 

ــرا  رأل اال جواج والةةر  ــاا ي  وعالوة علي ذلان ومن خالل اةــــــ اب ف  برامم عمل األفرقي وال  الاب اييصــــــ
األفرقـي وال ـ اـلابن يمحن للمرايـل التنرـ أـيي ون ت ة  وو توســــــــــــــي للـاق العمـل القـاام وو ون تقترد العمـل علي 

تنر أيين  تحدج ت وين  وولوياب م ــــــــــــــتركي جد دة ليفرقي وال  الاب القاامي وو الجد دة  ومالن ــــــــــــــإلي ل ل مريلي  
الم ــارك ن من جد د ألما  توافد مي المتللإلاب المتعدجة التخصــصــاب للمريلين ول ن كل مريلي ســت ــتمر ف   
اعتماج وســــــال ق عمل ةــــــرافي وةــــــاملي للجم ي من خالل ابالغ جم ي وعضــــــا  المجتمي اييصــــــاا  وجعوت م 

 للم اركي ف  المريلي التنر أيي 

ف  م ــاراب العمل األرمعين ألما ف  ذلا ال ــا  ال ــإلحين جرق وضــي  ال    ومن وجل المضــ  قدما - 11
ــي ألالتن  من الت  تقوجرا ر  ي  ــللي ف  المريلي الخا ــــــ ــ  ضــــــ مرايل تنر أيي يتي وقت كتاألي رأا التقرير  وســــــ

ــار العمل )و(   ــا  ال نديين ألج وج الن وا ألم ــ ــتعمل ن(”اييصــ ــاور مي الم ــ ــإلحاب )التعاون والت ــ  “اقامي ال ــ
  وس  ضللي ف  المريلي الخا ي ألالو ول الي “التمح ن )الترت إلاب المؤس  ي والحوكمي(” ار العمل )ج( وم

تحويل الن ام واختإلارل ”الب الابن الت  تقوجرا ر  ي اييصــــــا  ال ولنديين ألج وج الن وا ألم ــــــار العمل )ر( 
ــاا ين والحلول المتعلقي الب الاب( ــي    ن“)البني التحت ي والعمل اب اييصـ ــللي ف  المريلي الخا ـ ــ  ضـ ف  ي ن سـ

ن الت  يقوجرا محتق التحل ل االقتصــــاجت ف  الوالياب المتحدة “ما ألعد الناتم المحل  ايجمال ”ألم ــــار العمل  
ومحتق اييصـا اب الوطن ي ف  الممل ي المتحدة لبريلال ا الع مي وو رلندا ال ـمال ين ألج وج الن وا ألم ـار 

  “امل والتو  د )ايطار اييصاا  واألسال ق اييصاا ي(التجريق والت ”العمل )ج( 
 

 مرحلة اإلنجاز الخاصة بالتنظيم -ألف   
ن اســـــــــتعرا الم ـــــــــاركون واليي 2021ت ـــــــــرين الةال /لوفمبر   3ف  االجتما  األول الأت عقد ف   - 12

ا س  وقد عرا م ـرو  ال ـإلحي الصـاجرة عن اللجني اييصـاا ي اسـتناجا الي التقرير الن اا  لرريد و ـدقا  الر 
ــويت ا  ورك  االجتما  الةال ن  ــال ق عمل ا وعضـ ــإلحي ويوكمت ا ووسـ ــاب كو  قي مرجي ي لواليي ال ـ ــا ـ االختصـ

 __________ 

البنا  الدول  وةــــــيإلي اييصــــــا اب التاألعي يجارة   19-جااحي كوف دقام ألالدراســــــي االســــــتقصــــــاا ي للمحاتق اييصــــــاا ي الوطن ي خالل  (1) 
ــاجيي واالجتما  ي ف  األمالي العامين ألالتن ــــ د مي اللجان ايقل م ي الخمس  وم ــــحل عامن ةــــار   من المحاتق    149ال ــــؤون االقتصــ

  وللم يد من المعلومابن  2020عام  ف  المااي( ف  جولي وايدة علي األقل من الجوالب الةال  للدراســــــــــي االســــــــــتقصــــــــــاا ي ف    76)
  /https://covid-19-response.unstatshub.org/statistical-programmes/covid19-nso-surveyالراألس   ال ر

https://covid-19-response.unstatshub.org/statistical-programmes/covid19-nso-survey/
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ــأن   24المعقوج ف   ــاب أل ـ ــاب ومد  المناق ـ ــا ـ ــ ةي الن اا ي لالختصـ ــي الصـ ــرين الةال /لوفمبرن علي وضـ ت ـ
ي المعن ي ألاييصـــــــا اب االقتصـــــــاجيي والدراســـــــاب  اةـــــــرا  الم ـــــــتعمل ن من خالل المنتدياب ايقل م ي والعالم  

االســــــتقصــــــاا ي ليفرقي وال  الاب اييصــــــاا ين الي جالق وضــــــي اســــــترات ج ي لتم    ال ــــــإلحي ولالتصــــــاالب  
كالون األول/جي ــمبرن كان من المقرر ون  ن   الم ــاركون المداوالب    15االجتما  الةالدن المعقوج ف   وف 

 وا ـلوا مناق ـي اسـترات ج ي تم    ال ـإلحي واالتصـاالبن وون  بديوا ف  مناق ـي    أل ـأن اةـرا  الم ـتعمل نن وون
ن  2022كـالون الةـال / نـا ر    12مواضــــــــــــــ ي مرايـل ايلجـا  المقبلـي  وف  االجتمـا  الراألين الم مي عقـدل ف   

نتان   ســ ختتم الم ــاركون المناق ــاب المتعلقي ألمرايل ايلجا  المقبلي وســ ضــعون خلي عمل متجدجة مدت ا ســ 
 وس تاد تقرير االجتماعاب واالختصا اب كو  قت ن للمعلوماب األساس ي 

 
 مرحلة اإلنجاز الخاصة بالوصول إلى البيانات -باء   

و ـإلذ الو ـول الي الب الاب من غ ر تلا الم ـتمدة من الدراسـاب االسـتقصـاا ي ياجي ماسـي لجم ي  - 13
ون معلوماب و ةر ترص ال وف  الوقت المناسقن ألايضافي  المحاتق اييصاا ي الوطن ين ي د  توقي الم تعمل

ــ ي  وتمةل الب الاب الت  يحتر  ب ا القلا    ــلي ألال وارر المجتمي ي الناةــــــ ــإلي ذاب  ــــــ ــا اب مناســــــ الي ايصــــــ
ــا  ي واعدة ألالن  ــاجر معلوماب اضـــ ــول الي قواعد الب الاب تلا  ـــــ الخا  مصـــ إلي ل أل المحاتق  غ ر ون الو ـــ

  وعلي رأا النحون قد يحون تإلاجل الريق ووفضل الممارساب مر دا ف  ت   ر القدرة  م عي محرو  ألالتعق داب
علي الو ول الي الب الاب أللريقي من قي وفعالي  وال د  الرا    من مريلي ايلجا  رأل رو اتخاذ خلواب  

   للب الاب الخا ــــــين ألما ف  ذلا وضــــــي و ــــــ   رامي لحو وضــــــي اســــــترات ج ي للتراوا مي الج اب الحاا ة
ــاجر   ــاجيين عن طريد تحد د مصـ ــاا ي اقتصـ ــذ بد ا من الحاجي الي معلوماب ايصـ ــار واضـ للعمل ي ييجاج م ـ
الب الاب المحتملي الت  يمل  ا القلا  الخا ن وتقديم طلإلاب محدجة أل ـأن الب الابن والت ا  بت  ـ ر الو ـول  

ــا  ي يلوال تق ــت دفي ايضــــ ــمل المنج اب الم ــــ ــول الي الب الابت والوع  الي الب الاب  ويمحن ون ت ــــ ن ي للو ــــ
ــرييت وتجارة المخاطرن والحوكمين والتخل س لللوارات والم  ال ي وااليت اجاب من  ــ ي وال ـــ ــو ـــ ــايا الخصـــ ألقضـــ
ــع د  ــرا اب القاامي علي الصــ ــتند العمل الي ال ــ ــ  ــ ــال للج اب المعن ي  وســ ــترات ج ي اتصــ ــي اســ الموارجت ووضــ

ا  واألوســــــــــــــاط األ اجيمـ ي  ومي ا ت ــــــــــــــار الخبرةن يمحن ف  ل ـايي ايقل م  وم ن الوكاالب مي القلـا  الخـ 
الملا  الخروج ألالت اماب عالم ي بت  ــ ر الو ــول الي الب الاب الخا ــي ألغراا اييصــا اب الرســم ي من 

 خالل ةرا اب ةاملي للجم ي 

ب الضــخمي وعلوم  وســ قوم ب أا العمل فريد عمل م ــتر  تاألي لل ــإلحي ولجني الخبرا  المعن ي ألالب الا - 14
وســــ ضــــم ورمعي اجتماعاب   2022الب الاب ألغراا اييصــــا اب الرســــم ي  ومن المتوقي بديل ف  وواال عام 

ــ حون رنا    ــاركي  وســ ــا  ل   تعرر عن ارتمام ا ألالم ــ ــل جعواب الي جم ي الدول األعضــ ــترســ متراأللي  وســ
ن ورو موضــو   توقي ون يجرت “ ترول يســالســل الص مي العالم ي والتجارة ايل”ترك   علي موضــو  م ــتر  رو 

أل ــحل و بر تحد د للاق  الدق د وتضــ  ق  ف  قلاعاب مع نين ألح ــق مصــلحي ال ــركا  الم ــارك ن  وســ قدم 
 تقرير موج  عن ذلا كو  قي معلوماب وساس ي 

 
 “تجاُوز الناتج المحلي اإلجمالي”  مرحلة اإلنجاز الخاصة بالنهج القائم على -جيم   

ف  ي ن ون المقا  س التقل ديي ليجا  االقتصــاجت ال   ال ل ا فاادةن  بدو ون رنا  فجوة مت ا دة ب ن   - 15
المعلومـاب الوارجة ف  ب ــالـاب النــاتم المحل  ايجمــال  ال ل  ومـا رو م م لرفـال عـامـي النــاس وم ـــــــــــــــارمــاب  

ل مقا  س ل ــــاط ال ــــوق  اللب عي وال رو  الخا ــــي ب ا  ورأا يعن  العمل علي وضــــي ل ام ايصــــاا  يحم
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ضـــــــي العد د من الن م واألطر   ــتدامي  وقد و  ألمقا  س ترك  علي رفال الناس ومقا  س تعحس ال ـــــــمول ي واالســـــ
ن ول م آخر  تعلد “تجـاو   الـناتم المحل  ايجمـال ”والـتداب ر المحـدجة  ومن ب ن رـأل الن  م الن م القـاام علي  

ل د  ال ــامل لمريلي ايلجا  رأل رو توســ ي للاق العمل المضــللي  ألالرفال وآخر ألالةروة ال ــاملي  وســ حون ا
أل  ف  رأل المجاالب علي الصع د الدول ن وتحد د وفضل الممارسابن وتحد د المجاالب ذاب األولويي العال ي 
للإلحو  المتعلقي ألايطار اييصـــاا  الموســـي ل يصـــا اب االقتصـــاجيين وت ة ئ العمل القاام أل ـــأن ايطار  

دج األألعاج ل يصــــا اب المت املين وتحد د مجاالب ألحة ي محدجة ومحصــــورة ي ــــمذ ف  ا العمل المن ــــد  المتع
 جول ا بتحق د ع مي اضا  ي كب رة ف  سد الرجوة ف  التحول الي اييصا اب االقتصاجيي المت املي 

ــو    - 16 ــ رك  الع  “تجاو   الناتم المحل  ايجمال ”وف  ي ن ون موضــــــــــ ــين ســــــــــ مل علي ل  للاق واســــــــــ
مواض ي محدجة تإل ر بوضي اطار ايصاا  موسي ل يصا اب االقتصاجيين مةل روس المال غ ر الملموسن 
وروس المال اللب ع ن وتوســ ي للاق مجام ي الرفال االقتصــاجتن وتوســ ي للاق ي ــاألاب التو يين وت نولوج ا 

االجتما  ي الديموغرا  ي وي ــــــــاألاب  الخدماب المال ين وتمحال ي الو ــــــــول الي الخدماب المال ين والح ــــــــاألاب  
 التحويل الوطن ي  

ــإلاط/فبرا ر   - 17 ــإلي بد  المريلي ف  ةــــــ ــتتضــــــــمن مريلي ايلجا  2022ومن المقرر ون تقام مناســــــ ن وســــــ
  وســــ قدم تقرير موج  عن االجتماعاب الت  ســــتعقد 2022ألأ مل ا ورمعي اجتماعاب ف  الرمي األول من عام 

 كو  قي معلوماب وساس ي ف  ةإلاط/فبرا ر 
  

 اختصاصات الشبكة  - رابعا  
اللجني اييصــاا ي ر  ال  ان الأت  ن ــش ال ــإلحين ويوافد علي اختصــا ــات ان ألما ف  ذلا وال ت ا   - 18

ــورة جوريي  وتقدم وت تعد الب  ــ ا رأل الواليي ألصـــ ــإلحي بنر ـــ ــتعرا ال ـــ ــد تقدم ا  وت ـــ ومرلامم عمل ان وير ـــ
 راررا مقتريي الي اللجني يق

وترك  واليي ال ـــــــــإلحي علي ت  ـــــــــ ر اقامي ال ـــــــــإلحاب والتن ـــــــــ د واالتصـــــــــال ب ن المن ماب الوطن ي  - 19
وايقل م ي والعالم ي ف  ل ام اييصــــــا اب االقتصــــــاجيين وتع   ال ــــــرا اب العالم ي مي األوســــــاط األ اجيم ي 

عمل ألحرا ة لتلب ي طلإلاب  والقلا  الخا  يقامي ل ام ل يصـــــــــــا اب االقتصـــــــــــاجيي  ت ـــــــــــم ألاالســـــــــــتجاألي وي 
الم ــتعمل ن اآلخأة ف  التة ر  ومايضــافي الي ذلان ت رل ال ــإلحي وجوج آل اب مناســإلي لجمي وتو  د الب الاب 
وتبالغ جم ي الج ـاب الرـاعلـي ف  ل ـام اييصــــــــــــــا اب االقتصــــــــــــــاجـيي أـلااليت ـاجـاب من الب ـاـلاب والتحل الب 

لقضــايا االجتما  ي االقتصــاجيي والب   ي والجةرا  ي المحال ي وجل االســتجاألي بوضــي ســ اســاب فعالي تعالم ا من
 الحال ي والم تقبل ي 

ن ال ــــــإلحي من اجرا  تن ــــــ دة وفق  ل رالي االســــــتراجة من كافي مجموعاب لجان الخبرا  واألفرقي   - 20 وتمح 
اب وتع ي   اييصــــــــــــــاا ي ف  ل ام اييصــــــــــــــا اب االقتصــــــــــــــاجيين ألما  ت ذ معالجي األولوياب المتعلقي ألالب ال 

الممارســــاب الج دة الت  يدجت ا ألالرعل البلدان والمن ماب ايقل م ي والدول ي  وتت ــــار  وت رة االبت ار والتحول  
ــإلحاب   ــتمرار تإلاجل التجارر الوطن ي وايقل م ي واتإلا  المإلاجا المترد عل  ا ف  اقامي ال ــ ــ ر اســ من خالل ت  ــ

 جارر ألغراا ل ام اييصا اب االقتصاجيي  واالستةماراب الم تركي والحوكمي وتجرا  الت 

وتتمةل الم مي الرا  ـ ي لل ـإلحي ف  تحد د وولوياب وفص ي واسـعي النلاق للتجريق واالختإلار ف  اطار   - 21
ــاا ي محدجة مي  ــتقصــ ــاجيي من خالل اجرا  م ــــاوراب اقل م ي وعالم ي وجراســــاب اســ ــا اب االقتصــ ل ام اييصــ
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وقد ت ون رأل األولوياب ذاب طاألي قصـــــ ر ومتوســـــس األجلن ول ن ا قد ت ون  األفرقي وال  الاب اييصـــــاا ي 
ويضــا اســتجاألي فوريي يلأار مإلحر ق دمت أل ــرعي تلب ي اليت اجاب ســ اســات ي لاةــ ي وســريعي التة رن مةل تلا 

 المتصلي ألالجااحي 

ــاج  ن ر  ع  الم ــــتوق من الحح - 22 ــاا  ن اقتصــ ــإلحي من خبرا  ايصــ ــا  ال ــ وماب الوطن ي ويتأل  وعضــ
ــا اب   ــايا ل ام اييصـــــــــــ والمن ماب الدول ي وايقل م ين لد  م معرفي وفص ي واســـــــــــــعي ومتعمقي ألأولوياب وقضـــــــــــ

ومايضــــــــــافي الي ذلان  تم اخت ار   االقتصــــــــــاجيي ألمر وم  الواســــــــــي )ألما ف  ذلا األألعاج االجتما  ي والب   ي( 
ــا  ل رالي التمة ل ايقل م  العاجل علي م ـــــــــــتوق الب  لدان والوكاالب  ويع نون لرترة وول ي مدت ا  ال  األعضـــــــــ

سنواب مي امحال ي التجد د  وتنتخق ال إلحي را   ن م ارك ن يمةالن ال إلحي ف  االجتماعاب الدول ي ويع  ان 
ــنويي ور ـــد  ــإلحي لوضـــي خلي العمل ال ـ ــان الم ـــاركان ألالتعاون مي محتق ال ـ م مت ا ووال ت ا  ويعمل الرا  ـ

 التقدم المحر  

جعما لم ـاريي    2022وسـتعقد ال ـإلحي اجتماعاب ألفرقي العمل من وجل تنر أ برلامم عمل ا ف  عام   - 23
ومرايل الجا  محدجة  وســتن ــش آل اب ر ــد مناســإلي لرعايي ومتاألعي ما تقوم أل  األفرقي وال  الاب اييصــاا ي  

دج من منتجاب وول ي قابل ي لالســتمرار  وف  كة ر من النواي ن القاامي وو المن ــأة يد ةا لموا ــلي تلوير ما ي 
 يعد عمل وفرقي العمل تحض ريان وت رل جورة ي ات ا القص رة والمحةري استدامي ال خم لتحق د وردا  واضحي 

 
 تحسين إقامة الشبكات والتنظيم   

من خالل مريلي ايلجا  الخا ــي ألالتن  من ســتن م م ــاوراب وجراســاب اســتقصــاا ي اقل م ي وعالم ي  - 24
ــارمي ف  برامم  ــاا ي لتحد د األولوياب األفص ي العامي وللم ـــــــــ ــتعمل ن تجري ا األفرقي وال  الاب اييصـــــــــ للم ـــــــــ

ة أل ـــحل وفضـــل جعما للمحاتق اييصـــاا ي الوطن ي ف  جم ي ولحا  العالم    وممارســـاب ووســـال ق عمل من ـــد
ــا اب اال ــإلحي ل إلار الخبرا  ف  مجال اييصـ ــافي الي ذلان ان ت وين ةـ ــر العمل  ومايضـ ــ دعم ل ـ ــاجيي سـ قتصـ

 علي للاق الن ام اييصاا  وةركاا  
 

 تحسين جمع البيانات وحلول البيانات   

من المتوقي ون تحدج الم ـــــاوراب المتعدجة ال ـــــركا ن من خالل مريلي ايلجا  الخا ـــــي ألالو ـــــول  - 25
لالســـــتةمار وايلتاج الم ـــــترك ن ف  جمي الب الابن وفضـــــل الممارســـــاب المتعلقي ألاالســـــترات ج اب العالم ي  الي

ــا اب الرســـــم ي  ــترات ج ي   الب الاب وتوف ر يلول خا ـــــي ألالب الاب ل يصـــ وينإلة  ون ي ـــــمل رأا الن م واالســـ
ــافي الي الب الاب ايجاريين ت  ــــــــــــ ر  العالم ان للو ــــــــــــول الي الب الاب الت  يحتر  ب ا القلا  الخا ن اضــــــــــ

لعالم ن ومرلامجا تدريب ا عالم ان وتنر أ المعا  ر اييصــــــــاا ين وتلتاج الو ــــــــول الي الب الاب علي الصــــــــع د ا
مؤةــــــراب تجريب ي  ورأا بدورل ســــــ ؤجت الي وضــــــي مؤةــــــراب وفضــــــل ومإلحرةن وكألا اجخال تح ــــــ ناب علي 

 القدراب اييصاا ي للمحاتق اييصاا ي الوطن ي والمن ماب اييصاا ي الدول ي 
 

 ار العمل اإلحصائي تحسين األساليب اإلحصائية وإط   

ن ت ـــــــــــــجي “تجاو   الناتم المحل  ايجمال ”من خالل مريلي ايلجا  الخا ـــــــــــــي ألالن م القاام علي   - 26
ال ــــإلحي اســــتخدام وســــال ق عمل كر لي بتحد د المعا  ر اييصــــاا ي العالم ي علي لحو م ــــتمر ومت رر وذلا 
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وت ــــعي الي وضــــي اطار واســــي ل جماج  تضــــمن    بتجريق واختإلار التة  راب المن ج ي الت  تلرو ف  البلدانن
 مقا  س متعدجة األألعاج وووسي للاقا للتقدم ألغراا ل ام اييصا اب االقتصاجيي 

 
 تحسين التشاور مع المستعملين والتواصل والشراكات   

ترك  ال ــــــإلحين من خالل الم ــــــاوراب والدراســــــاب االســــــتقصــــــاا ي ايقل م ي والعالم ي الت  تجري ا  - 27
األفرقي وال  الاب اييصـــــــــــاا ين والت  ر  ســـــــــــبق وجوج ال ـــــــــــإلحين وكألا طريقي عمل ان علي الجمي ب ن 

ــر رأل المنابر التعاون والتإلاج ــت  ـ ــاجيي  وسـ ــا اب االقتصـ ــ ن ف  مجال اييصـ ــتبت ر الخبرا  والممارسـ ل وسـ
ــت ــــــــــــاريي اقل م ي وعالم ي جاامي  يلوال عمل ي من خالل العمل الم ــــــــــــتر   ومن خالل وضــــــــــــي منابر اســــــــــ
للم ــــــتعمل نن ألالت ــــــاور الو  د مي اللجان والوكاالب ايقل م ين يمحن وضــــــي وولوياب وفص ي تلب  متللإلاب 

دج وتعالم التداخالب والةةراب  ايلأار المإلحر ومتللإلاب الم ـــتعمل ن علي المد  ن القصـــ ر والمتوســـس وتح
 ف  البرامم اييصاا ي القاامي  

  
 اإلجراءات المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذها  - خامسا   

 اللجنة مدعّوٌة إلى ما يلي: - 28
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