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 اللجنة اإلحصائية

 الدورة الثالثة والخمسون 

 2022آذار/مارس  1-4

 * )ح( من جدول األعمال المؤقت  4البند 

 : تنسيق البرامج اإلحصائية للعلم بنود  

   
منظومة األمم المتحدة عن التنساااااايق داظا النظا     صااااااائيي ح تقرير لجنة كبار إ   

 اإلحصائي لألمم المتحدة 
  

 مذكرة من األمين العا   

 
والممارســــــاب ال ــــــاألقين  ت ــــــر  األم ن  2021/224وفقا لمقرر المجلس االقتصــــــاجت واالجتماع   

صـــــــاي   منمممي األمم المتحدةا ولصـــــــ  اللجني  حالعام ألأن يح ل إلى اللجني اإلحصـــــــايري لقرةرك لجني   ار إ
متاألعي قرار المجلس  التقرةر عملها ف  مجال التن  ق جاخل منمممي األمم المتحدةن وال سرما أن طتها ف    ف 

صــــــــاي  نن ف  جملي أممرن حن الذت طلب فره المجلس إلى لجني   ار اإل2020/5االقتصــــــــاجت واالجتماع  
ــايـري جاخـل منمممـي األمم المتحـدةن من خ ل   القـرام على نحم أثرر فعـالـري زتع ة  لن ــــــــــــــ ق البرامن اإلحصــــــــــــ

ترشــــــــــــــاج ألعمـل اللجنـي اإلحصــــــــــــــايرـي وجعمـا لـها وةرقترح أن لـأخـذ اللجنـي ف  االعت ـار آرا ك لجنـي   ـار االســــــــــــــ 
ــلين و   مدعمة حاإل ــاي  ن ف  المناق ـــــــــــــاب الت  ســـــــــــــتجرةها ف  إطار زنمج جدول األعمال ذاب الصـــــــــــ صـــــــــــ

 اإلحاطي علما زهذا التقرةرا إلى

 
  

 

 * E/CN.3/2022/1ا 

https://undocs.org/ar/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/1
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التنساااااايق داظا النظا     تقرير لجنة كبار إحصااااااائيي منظومة األمم المتحدة عن   
 اإلحصائي لألمم المتحدة 

  
 معلومات أساسية  -   أوال  

لتأل  لجني   ار إحصـــاي   منمممي األمم المتحدة من الدواير اإلحصـــايري لصل من  ـــناج ق األمم  - 1
ذلك المتحدة وبرامجهان والم االب المتخصــــــصــــــي التاألعي لومم المتحدة واألماني العامي لومم المتحدةن ألما ف   

اللجان اإلقلرمرين الت  ل ـمل المالياب الم ـندة إل ها لمف ر إحصـا اب رسـمري جولري ف  سـراب الم اجن المنممي  
 لون طي اإلحصايري الدولريا

ــايري ف  مقرر ا  - 2 ــمرا من قبل اللجني اإلحصـ ــاي  ن رسـ ــلت لجني   ار اإلحصـ واجتمعت   45/112وأن ـ
ن ألالت امن مع الدورة الراألعي والع ــرةن للجني لن ــ ق األن ــطي  2014أ لمل/ســبتمبر   10رســمرا للمرة األولى ف  

 عام اإلحصــايرين الت  عقدب ف  روماا وقردمتمت لقارةر ســاألقي إلى اللجني اإلحصــايري عن جورالها المعقمجة ف 
2017  (E/CN.3/2017/29  وعــــام )2020  (E/CN.3/2020/5  وعــــام )2021  (E/CN.3/2021/5  ا)

ي ألاألعضــــــــا  الحال  ن ف  مرفقه األولن واختصــــــــا ــــــــاب لجني   ار قايمي  امل  2020وةتضــــــــمن لقرةر عام  
وســـــرجا لارةخرا أثرر ل صـــــ  ي عن التن ـــــ ق ف  ســـــراب منمممي األمم المتحدة   ناإلحصـــــاي  ن ف  مرفقه الران 

 مرفقه الرالثا ف 

ولعمل لجني   ار اإلحصــــــــاي  ن من خ ل أفرقي عمل ولعقد جورل ن رســــــــم ت ن ف  ال ــــــــنيا وةتملى   - 3
ا والرير ــان الم ــار ان الحالران  ما أنج   م ن من ماتب األمم المتحدة ( 1) ير ــان م ــار ان ةراجة عمل اللجني ر 

مؤلمر   (2021المعن  ألالمخدراب والجرةمين وســـــــــتر، ماث  ل ن من منممي الصـــــــــحي العالمري )منذ لمم / ملره  
م شــــا ي اإلحصــــا اب التاألعي إلجارة ال ــــؤون (ا ولقم 2021األمم المتحدة للتجارة والتنمري )حتى ح ةران/ منره  

ــاجـيي واالجتمـامـري أـلاألمـاـني العـامـي ألمهـام أمـاـني اللجـنيا ولـتاح المعلممـاب المتعلقـي ألعمـل   لجـني على الاالقتصــــــــــــ
 ا( 2)   حتها ال  اري العامين الم تضافي على الممقع ال  ا  ل ا ي اإلحصا اب

ق مع لجني لن ــــ ق األن ــــطي اإلحصــــايرين الت  لضــــم ولعمل لجني   ار اإلحصــــاي  ن ألالتعاون الم    - 4
عضـمةتها جمرع أعضـا  لجني   ار اإلحصـاي  ن والت  لدعمن إةـافي إلى ذلكن إلى عقد اجتماعاب لضـم   ف 

ــال ج  ا من منمممي األمم المتحدةن من أجل معالجي   المنمماب الدولري واإلقلرمري وفمب المطنري الت  ال ل ــــــ
 (اE/CN.3/2022/38ف  ما  تعلق ألالنمام اإلحصاي  العالم  ألأثمله )انمر  المماةرع والم ايل األعم

  

 __________ 

ن  ان  رأس لجني   ار إحصـــــــــــــاي   منمممي األمم المتحدة ريرس واحدا ونمرا لت ا د عب  العمل الملقى على عالق 2020حتى عام   (1) 
ــالها ف  جورة الخرة، لعام  ــا ـ لت اللجني اختصـ ــهان عدت ــهان انترخب    2020اللجني ورير ـ ــار ا  انراا وف  الدورة ن  ـ ــا م ـ ــر، رير ـ لتضـ

يرس الم ــــــارن الران  )المبتدن(ا وةمان االط ا على االختصــــــا ــــــاب الم ــــــتصملي على الممقع  ســــــتر، ماث  ل  ل تملى منصــــــب الر 
 اhttps://unstats.un.org/unsd/unsystem/documents/TOR-final.pdfال  ا  اللجني على الراألط التال : 

 ا/https://unstats.un.org/unsd/unsystemانمر:  (2) 

https://undocs.org/ar/A/RES/45/112
https://undocs.org/ar/A/RES/45/112
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/29
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/5
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/5
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/38
https://unstats.un.org/unsd/unsystem/documents/TOR-final.pdf
https://unstats.un.org/unsd/unsystem/


E/CN.3/2022/37  

 

21-18913 3/6 

 

بشااااازن تعنين تنسااااايق البرامج   5/ 2020قرار المجلس االقتصاااااادي واالجتماعي  -  ثانيا  
  104/ 52اإلحصااااااااائية ةي منظومة األمم المتحدةا ومقرر اللجنة اإلحصااااااااائية  

 بشزن تنسيق البرامج اإلحصائية 

ن المتعلق 2020/5ن الخـذ المجلس االقتصـــــــــــــــاجت واالجتمـاع  القرار  2020ح ةران/ منرـه    18ف    - 5
زتع ة  لن ـــــــ ق البرامن اإلحصـــــــايري ف  منمممي األمم المتحدةن زنا  على لم ـــــــري اللجني اإلحصـــــــايريا وف   
القرارن طلب المجلسن ف  جملي أممرن إلى شـا ي اإلحصـا ابن زم ـ ها أماني لجني   ار إحصـاي   منمممي  

قديم الدعم الصاف  لمهمي التن ـــــــــ ق الت  لضـــــــــطلع زها اللجني اإلحصـــــــــايرين وما  تصـــــــــل زها األمم المتحدةن ل 
أن ـــــــطي لجني   ار اإلحصـــــــاي  نن من خ ل النمر ف  االةـــــــط ا ألمجممعي من األن ـــــــطي الت  يمان  من
ل ــــــــــــمل أن ــــــــــــطي من ــــــــــــقي لن ــــــــــــرقا ج دان ألما ف  ذلك خرةطي طرةق وخطي عمل لبرنامن األمم المتحدة  أن

أ دا  ومؤشـــــــراب أجا  لر ـــــــد لطمةر اإلجارة اإلحصـــــــايري لومم المتحدة أل ري لع ة  النمام   ي  معاإلحصـــــــا
 اإلحصاي  لومم المتحدة ولحق ق   ا لهن لنمر ف ها اللجني اإلحصايريا

اللم ــــاب األخ رة على   2020وعند للبري طلب المجلسن وةــــعت لجني   ار اإلحصــــاي  ن ف  عام  - 6
نطـــــــ  على  الطرةق  المتحـــــــدة خرةطـــــــي  األمم  ــا اب  و حصــــــــــــــــــ زرـــــــانـــــــاب  ازتصـــــــار  أجـــــــل  من  المنمممـــــــي  اب 

(CEB/2020/1/Add.1 ن الت  اســـــــــتهدفت لح ـــــــــ ن زراناب األمم المتحدة والتن ـــــــــ ق جاخل األمم المتحدة)
جورلها  اإلحصايري ف   ي الطرةق إلى اللجنيلقديم الم اعدة اإلحصايري إلى الدول األعضا ا وقدمت خرةط ف 

 الرانري والخم  نن و   متاحي  م رقي معلمماب أساسري للجني اإلحصايريا

أقرتب اللجني اإلحصــايرين ف  جملي أممرن ألالعمل الذت اةــطلعت أله لجني  ”ن 52/104وف  مقرر ا  - 7
ــا ن  “  ت ــــــــــــــم أـلالمروـني والتجـاو ي  منمممـي األمم المتحـدة وأعرـبت عن لقـد ر ـا ـله أـلاعتـ ار  عم   ثـ ار إحصــــــــــــ

رحبــت ألخرةطــي الطرةق على نطــاب منمممــي األمم المتحــدة من أجــل ازتصــار زرــانــاب و حصـــــــــــــــا اب األمم ” و
ــا اب األمم المتحـدة  المتحـدة   ألـاعت ـار ـا الت امـاي قمةـاي لمنمممـي األمم المتحـدة زتع ة  التن ـــــــــــــ ق ولحـد ـث إحصــــــــــــ

 ح ةران/  18المؤرخ    5/ 2020   وحاام المارجة ف  قرار المجلس االقتصــاجت واالجتماع ل  ي ــتج ب  وبرانالهان ألما 
أعربت عن ال اقها التام مع األن ــــطي ذاب األولمةي المحدجةن وال ســــرما االقتراح الداع  إلى ”  ن و“2020   منره 

أجـل لع ة  ماـانـي    مرجع  وح ـد لبرـانـاب منمممـي األمم المتحـدة من  إلى ممقع data.un.orgبماألـي  اللحمةـل  
ــا اب العالمري ــري مقدمي للبراناب واإلحصــــــــ ــ ها جهي رير ــــــــ ؛ وع وة على ذلكن “منمممي األمم المتحدة زم ــــــــ

ــايري   ــافي  ”اقترحت اللجني اإلحصـــ ــتخدام   1-1  الهد إةـــ ــع ف  اســـ ــاجر البراناب القايمي والتمســـ ــ ن مصـــ )لح ـــ
راناب واإلحصــا اب الت  لنتجها ولن ــر ا مصــاجر زراناب جد دة ل ةاجة نطاب ليطري وجدوو وح ــن لمق ت الب 

منمممي األمم المتحدة( ألاعت ار ا أولمةين ألالنمر إلى الحاجي المت ا دة إلى مصـــــــاجر زراناب جد دةن وال ســـــــرما 
 ا“ف  ةم  الجايحي الحالري

  
ابتكاار من أجاا  التقاد  المحر  نحو تنيياذ ظري اة ال ريق علط ن اام المنظوماة   -  ثالثا  

 بيانات وإحصاءات األمم المتحدة 

الطرةق ف  المجاالب الخم ـــــــي    خرةطيلتضـــــــمن ال قراب أجنا  و ـــــــ ا للتقدم المحر   ـــــــم  لن  ذ   - 8
 ااألولمةي ذاب

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
https://undocs.org/ar/A/RES/52/104
https://undocs.org/ar/A/RES/52/104
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/5
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. تحساين مصاادر البيانات القائمة والتوساي ةي اساتخدا  مصاادر بيانات جدزدة لنيادة ن ام 1- 1  الهدف   
 تغ ية وجدوى وحسن توقيت البيانات واإلحصاءات التي تنتجها وتنشرها منظومة األمم المتحدة 

ــ اي األمم المتحدة للمعلمماب 2020ف  عام  - 9 ــاي  ن ف  التعاون مع شــــ ــرعت لجني   ار اإلحصــــ ن شــــ
جاخـل منمممـي األمم المتحـدة الت  ل ــــــــــــــارن القـايمـي  لجيرافـري الماـانـرين و   مـ ارة عن ايت   من الصـراـناب  ا

ع نطاقه لر ــــــمل لجني ر مســــــ ل منذ ذلك الح ن لم ن و م لعاون  ( 3) أن ــــــطي إجارة المعلمماب الجيرافري الماانري ف 
 لن  ق األن طي اإلحصايري األثبرا

اإلحصـايري/لجني   ار إحصـاي   منمممي األمم المتحدة وشـ اي األمم   نممت لجني لن ـ ق األن ـطيو  - 10
الجيرافري الماانري حلقي عمل أل أن التصامل ز ن المعلمماب الجيرافري الماانري واإلحصايري  للمعلمماب  المتحدة 

ــا ن وذلك   ــرا ف  ال ت أول ف  المنمماب الدولري والدول األعضــ رة ن ــــات م ــــترنا وعقدب حلقي العمل افتراةــ
واسـتضـافها ماتب األمم المتحدة المعن  ألالمخدراب والجرةمي  ن2021أيار/ما م  12نر ـان/أزرةل إلى  28من 

 (ا13ن ال قرة E/CN.3/2022/38)انمر  لومم المتحدة ألغذيي وال راعيا ومنممي
 

إلط   data.un.org. كمبادرة أسااااااساااااية علط ن ام منظومة األمم المتحدةا تحويا البوابة  1- 2  الهدف   
مرجعي وحيد لبيانات منظومة األمم المتحدة من أجا تعنين مكانة منظومة األمم المتحدة بوصاايها   موقي 

 جهة رئيسية مقدمة للبيانات واإلحصاءات العالمية 

ف  جورلها الرانري والخم ـــــــــــ ن ف  لقرةر األم ن العام عن عر  البراناب  اإلحصـــــــــــايري  نمرب اللجني  - 11
ن أ دب اللجنين ف  جملي أممرن 115/ 52وف  مقرر ا   (ا E/CN.3/2021/17والبراناب الم ـــــــــــــ ري ون ـــــــــــــر ا ) 

زم  ها   UNdataوسب ل المض  قدما من أجل ل ي ل البماألي الجد دة لبراناب األمم المتحدة   المطروحي  الرؤةي ” 
منمممي األمم   نقطي الدخمل الرير ــري للحصــمل على زراناب إحصــايري وبراناب و ــ ري إحصــايري مم مب زها من 

ري واإلقلرمري الم ـــــــــار ين ألما  تماشـــــــــى مع أولمةاب البلدان ومع اســـــــــترالرجري المتحدة وغ ر ا من المنمماب الدول 
ــتخدام البراناب من قبل الجمرع وف   ل ماان وخرةطي الطرةق على نطاب المنمممي من أجل   األم ن العام الســـــــ

أ دب  ”   و ن “ زراناب و حصــا اب األمم المتحدةن الت  وةــعتها لجني   ار إحصــاي   منمممي األمم المتحدة ازتصار  
على النحم   ول ـــــي ل مر   جد د لبراناب األمم المتحدة   إقامي إن ـــــا  آلري خبرا  م ـــــتر ي ز ن الم االب من أجل  

ن ومن أجل اســـــــتعرا  ولحد ث زراناله وبراناله الم ـــــــ ري ألانتمامن ووافقت على إطار  المرجع  المقترحن  الصامل 
 ا“الجد دة  دولري زدعم عمل اآللري ال م االب ال بلدان و ال ورحبت ألاال تمام الذت أعربت عنه  

ــبتمبر   - 12 ــا2021وف  أ لمل/ســ ــا ي اإلحصــ ــرا    ابن نممت شــ ــال مر  ااجتماعا افتراةــ ح ي  لجهاب  ــ
  ار  أعضــــــــــا  لجني حضــــــــــر  ممرلمن عنالمصــــــــــلحي من أجل وةــــــــــع رؤةي لتحد ث زماألي اإلحصــــــــــا ابن  

ا وف  االجتماان الذت شـارن ف  لر ـ ر  مر   مؤسـ ـي البراناب الم تمحي ومنممي ر ـد البراناب اإلحصـاي  ن
ــا  اللجني   50الم تمحين ناقش أثرر من  ــايري المطنري وأعضــــ ــايري  اإلممر  عن الماالب اإلحصــــ واألماني حصــــ

العامي وأخصــاي م البراناب من قطاا األعمال والمجتمع المدن  أســال ب للبري احتراجاب الم ــتخدم ن الحال  ن 
ــاجر البراناب الت   ن ي  إجراجهان والمقاي  التقنري ــلن وأنماا مصــ ــلين   نوالجدج على نحم أفضــ والتقنراب الناشــ

القطرةي من أجل اإلجارة ال عاليا وناقش الم ــــــــــــار من  وأفضــــــــــــل ال ــــــــــــبل للتن ــــــــــــ ق ز ن المنمماب والماالب

 __________ 

 ا/https://ggim.un.org/UN-GGIM-Thematic-Groupsانمر:  (3) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/38
https://data.un.org/
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/17
https://undocs.org/ar/A/RES/52/115
https://undocs.org/ar/A/RES/52/115
https://ggim.un.org/UN-GGIM-Thematic-Groups/
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الجد دةن لم ـــرا مع اســـترالرجري األم ن    اباالجتماا أيضـــا ســـبل المضـــ  قدما ف  ل ـــي ل زماألي اإلحصـــا ف 
 العام الستخدام البراناب من قبل الجمرع وف   ل ماانن و ذلك مع خرةطي الطرةقا

 
ا  باالبيااناات داظاا منظوماة األمم المتحادة وظاارجهاا وتقاد م  . تعنين ثقااةاة تقو  علط اإللما2- 2 الهادف   

 األدلة لدعم سياسات األمم المتحدة وبرامجها 

معن  ألاإللمام ألالبراناب أل ال و  ق مع  لري ممق       ار اإلحصاي  ن  يعمل فرةق عمل لاألع للجني - 13
موا وةتمقع أن لبدأ الدورة األولى منمممي األمم المتحدةن وة ـــرن أيضـــا األوســـات األثاجيمري ف  لطمةر المحت 

ــمبر   ــ تم لطمةر جوراب2021ف   انمن األول/جي ــ ــتهدافا    أخرو   ا وبنا  على نجاحهان ســ أثرر لقدما وأثرر اســ
 لقطاعاب مع نيا

 
. تضااامين التحليات التنب،يةا بما ةي  لض وااااي التوقعات الحالية والمساااتقبليةا ةي برامج 3- 2  الهدف   

ي منظومة األمم المتحدة بحيث ُ ضاااااامن توةير المعلومات ةي الوقت المناساااااا   البيانات/اإلحصاااااااءات ة 
 أجا معالجة المسائا الناشئة ةي مجال السياسات  من 

زتنمرم حلقي العمل التقنري أل أن التمقعاب الحالري    2020زدأ العمل ف   ذا المجال ف  ش ات/فبرا ر   - 14
لمتحـــدة للتجـــارة والتنمرـــي ومنممـــي األمم المتحـــدة للتنمرـــي  ف  المنممـــاب الـــدولرـــين الت  نممهـــا مؤلمر األمم ا

ةــمن   “التمقعاب الحالري والم ــتقبلري”ا ومنذ ذلك الح نن أن ــف فرةق غ ر رســم  معن  زمةــع  ( 4) الصــنامري
ال ــ اي العالمري لممق   البراناب واإلحصــاي  ن زهد  أن يصــ   قناة م تمحي ل لصــاالب والمناق ــاب أل ــأن 
ــال خا  على  ــتقبلري المط قي على جمرع المجاالبن ولصن مع التر    أل ــــــــــ لقنراب التمقعاب الحالري والم ــــــــــ

ــ اي ــمةي ال ـ ــتداميا ونمرا لتنما عضـ ــراب التنمري الم ـ ــل    لطبرقالها على مؤشـ العالمرين ال يمان لل رةق أن يصـ
إلى ممق  ن من المنمماب الدولري والماالب اإلحصــــايري المطنري فح ــــبن زل إلى إحصــــاي  ن من المنمماب  
غ ر الحاممري واألوســــــات األثاجيمري والقطاا الخا  أيضــــــان وذلك أل ضــــــل لمســــــرع نطاب عضــــــمةي ال ــــــ اي  

والم ايق والنتاين  البرامن المرم ةق ألمنصي لر ر لقاسم مات اب العالمري مؤخراا وف  الم تقبلن سرر تصمل ال رة 
 ز ن أعضايهاا

ــراب   - 15 ــراب التنمرين ألما ف  ذلك مؤشــــ ــتخدام منهجراب التمقعاب الحالري ف  مؤشــــ ــجرع اســــ وبهد  ل ــــ
ــنامري حالرا على إعداج م ـــــــــــروا أول   ــتدامين لعا  منممي األمم المتحدة للتنمري الصـــــــــ أ دا  التنمري الم ـــــــــ

ـ اجن التمج هـري للتمقعـاب الحـالـري ف  المنممـاب الـدولـريا وســــــــــــــم  لتضــــــــــــــمن المـ اجن التمج هـري لعـارة،  للم
المنهجراب األثرر اسـتخداما ف   ذا المجالن ولناقش التطمراب الجد دة ومجاالب    عر للم اهرم الرير ـرين ول 

قب ل ن ــــر لقد راب التمقعاب  ال حمث المقبلين ولمةــــ  ألالت صــــ ل مجاالب محدجة لهم المنمماب الدولرين من 
ــتخدم ن اآلخرةنا وةعمل  ــايري المطنري والم ــــــ الحالرين ولجمرع التقد رابن و ز غ النتاين إلى الماالب اإلحصــــــ

التمقعاب الحالري لمؤشـراب  وةـع جدوو  ”مؤلمر األمم المتحدة للتجارة والتنمري أيضـا على إعداج جراسـي ألعنمان  
ف  وةـــع مجممعي من المعا  رن لتماشـــى  ســـت ـــتخدمن  “اســـتقصـــايري شـــامليأ دا  التنمري الم ـــتدامي: جراســـي  

مةـــع الم اجن التمج هرين لتحد د مؤشـــراب أ دا  التنمري الم ـــتدامي الت  يحتمل أن لصمن مرشـــحي ج دة ل مع
 اأثبر لحدياستطرح والت   أل أنها لتمقعاب الحالريا

 __________ 

 اhttps://unctad.org/meeting/ccs-un-technical-workshop-nowcasting-international-organizationsانمر:  (4) 

https://unctad.org/meeting/ccs-un-technical-workshop-nowcasting-international-organizations
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ونمم مؤلمر األمم المتحـدة للتجـارة والتنمـري ومنممـي األمم المتحـدة للتنمـري الصـــــــــــــــنامـري جورة ألعنمان  - 16
ــا    “أوجـه التقـدم المنهج  ف  وةــــــــــــــع التمقعـاب الحـالرـي لمؤشــــــــــــــراب التنمرـي” ف  المؤلمر العـالم  لححصــــــــــــ

ه للتقدم المحر  الدورةن عررةـــــــــــــت أربعي أوج ذ  الذت نممه المعهد اإلحصـــــــــــــاي  الدول ا وف    2021 لعام
منهجراب التمقعاب الحالري الت  وةــعتها المنمماب الدولريا ومن المقرر ن ــر المرقاب المقدمي ف  الدورة   ف 

ــتدامي ف  الربع الران  من عام    2022والدراســــــي حمل جدوو التمقعاب الحالري لمؤشــــــراب أ دا  التنمري الم ــــ
 الرسمرياالمجلي اإلحصايري للراألطي الدولري لححصا اب  ف 

 
وحدة العما  ” ا تحت شااعار الوطنية   . دعم تصااميم وتنييذ برنامج لتنمية القدرات اإلحصااائية 2- 3  الهدف   

 ا من ظال التنسيق اإلقليمي “ ةي األمم المتحدة 

اجتمع فرةق العمل المعن  ألالم ــــألي لمناق ــــي التمقعاب والنطاب واألن ــــطي الممانيا وحدج فرةق العمل  - 17
أ مـري المما مـي مع المـ اجراب الت  لهـا  ـد  ممـاـ لن ألمـا ف  ذـلك لن ـ ذ اإل ـــــــــــــ حـاب اإلقلرمـري لمنمممـي األمم  

د القطرت الـتاألع لمجممعـي األمم المتحـدة المتحـدة اإلنـمايـري وفرةق العـمل المعن  أـلالبـراـناب واإلز غ على الصـــــــــــــع ـ 
للتنمري الم ـــــتداميا وناقش فرةق العمل لجرةب نهن ف  عدج قل ل من البلدان الخت ار مختل  خراراب التصـــــمرم 

 اوعملري   الذت وةعته شا ي اإلحصا اب خطمة ملممسي   ( 5) للمناس اب والتن  ذا وةعد الجدول ال من  العالم   

 
وحدة العما  ” ا تحت شااعار الوطنية   وتنييذ برنامج لتنمية القدرات اإلحصااائية  . دعم تصااميم 3- 3  الهدف   

 ا من ظال التنسيق العالمي “ ةي األمم المتحدة 

ل ةد أيضـــا لجني   ار اإلحصـــاي  ن الصـــااللهان أو لقرم للك االلصـــاالبن مع مجممعت ن رير ـــ ت ن   - 18
الجيرافري الماانري وق ـم ال ـراسـاب واالزتصاراب التاألع  ماتب ن رير ـ  نن  ما شـ اي األمم المتحدة للمعلمماب  أو

ــاب   ــراســــــ ــم ال ــــــ ــر ممرلم ق ــــــ ــتداميا وةحضــــــ ــ ق التنمري ف  مجممعي األمم المتحدة للتنمري الم ــــــ لماتب لن ــــــ
ــاي  نن وةطلعمن اللجـني على جهمج م الرامـري إلى زـنا  قـدراب   واالزتصـاراب أـلانتمـام جوراب لجـني  ـ ار اإلحصــــــــــــ

 منصاب التعاون اإلقلرم االذت لؤجيه دور ال ل الحلقاب الدراسري ال  اري و ممق   البراناب من خ

  
 اإلجراء الم لوب من اللجنة اإلحصائية اتخا ه  -  رابعا  

يرقترح أن لأخذ اللجني اإلحصــــــــايري ف  االعت ار آرا ك لجني   ار اإلحصــــــــاي  ن ف  المناق ــــــــاب الت   - 19
 األعمال ذاب الصلين و   مدعمة إلى اإلحاطي علما زهذا التقرةراستجرةها ف  إطار زنمج جدول 

 

 __________ 

 ا/https://unstats.un.org/capacity-development/calendar/all-eventsمتاح على الراألط التال :  (5) 

https://unstats.un.org/capacity-development/calendar/all-events/

