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بنود للمناقشةةةةةةةةةة وااخا  الليارع ل ةةةةةةةةةال   عم   
 اللجنة اإلحصائية 

   
الييي المكت  عن ل ةةةةةةال   عم  اللجنة اإلحصةةةةةةائيةع انتي  اال تصةةةةةةا ةةةةةةا     

 الدورا  وا تعياض المبادرا  األ يى للمكت   الل فتية ما ب ن  
  

 مذكية من األم ن العام  
 
وللممارســـــاا ال،ـــــا قألم نت ـــــر  األم ن   2021/224وفقا لمقرر المجلس االقتصـــــاالج واالجتماع   

اللجنأل اإلحصـــــــــا األق وف  التقر رم العام  أن يح ل إلى اللجنأل اإلحصـــــــــا األ كقر ر الماتي عن لســـــــــال ي عمل 
 الماتـي كق ام االتتصـــــــــــــــااـــــــــــــــاا و ،ــــــــــــــتعرر الم ـاالراا األتر  للماتـي ت ل فترة مـا   ن الـدوراا   يع ـد

ق و ركز الماتي على كنقاحاا اتتصـااـاا اللجنأل اإلحصـا األم و ،ـتا ـر الدروس الم،ـت االة  2021-2022
م معلوماا ُمحّدثأل عن م االراا لتر م  ما ف  ذلك كعمام  من الدورة الثاناأل والخم، ن المعقوالة افتراضاام و قد

ــا عملاأل كحدند الن ا  لتصــــــنا  العمل   ــان  ف  لعمال اللجنألق و صــــــر الماتي لييــــ مراعاة المنظور الجن،ــــ
المعـاارج للجـنألم و أتف ف  االعتـ ار جماأل األعمـال المعـاار أل الـقا مـأل الت  اعتمـدكةـا اللجـنأل لو لقركةـا لو وافقت  

م و ،ــلا اليــوى على الخ واا الت  لالا إلى وضــأل المواال و لى 2021و   2008ال ترة   ن عام   عل ةا ف   
عملااا االعتماالق كما ســُتعرر على اللجنأل وثاقتان لســاســ تانم خما االتتصــااــاا المنقحأل ووثاقأل كتيــمن 

ــاا و  ــااــــ ــ  لعملاأل كحدند الن ا ق وُكدعى اللجنأل إلى النظر ف  كنقاحاا االتتصــــ عملاأل كحدند كحل   م صــــ
من التقر ر اإلجراىاا الم لوب   41الن ا  وســــــــــــــا ر الم االراا الت  ييــــــــــــــ لأل  ةا الماتيق وكرال ف  ال قرة 

 اللجنأل اكخاذخاق من
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الييي المكت  عن ل ةةةةةةال   عم  اللجنة اإلحصةةةةةةائيةع انتي  اال تصةةةةةةا ةةةةةةا     
 وا تعياض المبادرا  األ يى للمكت   الل فتية ما ب ن الدورا  

  
 ملدمة  -   لوال  

-E/2021/24)انظر    52/116ف  الدورة الثاناأل والخم،ــ نم بلبت اللجنأل اإلحصــا األم ف  مقررخا   - 1

E/CN.3/2021/30  م إلى الماتي لن ي،ـــــتعرر  عنايأل ال را س الم،ـــــتخدمأل ف  الدورة االفتراضـــــاأل الحالاأل)
باأل والبااناا الاتا األ( الت  كانت ناجحأل والت  يمان اســــــــتخدامةا ف  الدوراا المقبلألم )مثل المناســــــــ اا الجان 

وف  خفا ال،ــاا  العت الماتي إلى  دى عملاأل اســتعرار ةــ افأل وك ــاركاأل ل تتصــااــاا الت  وضــعت منف 
 عاما و عداال مقترحاا ممانأل   أن كافاأل كحدنثةا وعصرنتةاق 50

م اعتمـاال منظور جن،ـــــــــــــــان  51/115 نم بلبـت اللجنـألم ف  المقرر  وف  الـدورة الحـااليـأل والخم،ــــــــــــــ  - 2
ــأل الحالاأل   ــب ل المثالم مأل الممارســـــ و الماجه ف  جماأل  نوال جدول لعمال اللجنألم وذلك  ما نتماةـــــــىم على ســـــ
ــااليــــأل ألمر اــــا ال ك ناــــأل والاــــار ب    للجنــــأل االقتصـــــــــــــــ التــــا أل  ــا   ل مر ات ن  المت عــــأل ف  المؤكمر اإلحصـــــــــــــــ

 (قE/2020/24-E/CN.3/2020/37 انظر)

م عقــد ماتــي اللجنــأل لرتعــأل اجتمــاعــاا عبر اإلنترنــت 2022-2021وت ل فترة مــا   ن الــدوراا   - 3
لمـناق ــــــــــــــأل العمـل الجـارجق وف  خـفا التقر رم ُكعرر لعمـال الماـتي على اللجـنأل للنظر ف ةـاق و عرر التقر ر 

عامام وخ  عملاأل  50جاز عملاأل االســتعرار ال ــ افأل والت ــاركاأل التتصــااــاا اللجنأل الت  وضــعت منف  إي 
م و صـــــــــــر التقر ر الدروس الر ا،ـــــــــــاأل الُم،ـــــــــــتخلصـــــــــــأل ت ل الدورة  2021لبلقةا الماتي ف  حز ران/نوناه  

 مـا ف  ذلـك م و قـدم معلومـاا ُمحـّدثـأل عن م ـاالراا لتر م 2021االفتراضــــــــــــــاـأل الت  عقـدا ف  آذار/مـارس  
عملاأل كحدند الن ا  للعمل المعاارج للجنألم واســـــــــتعرار األســـــــــال ي الراماأل إلى إالراج كعمام مراعاة المنظور 

 الجن،ان  ف  جماأل لعمال اللجنأل والتخ اا األول  الستعرار البرنامج المتعدال ال،نوااق

ن ا  للعمل المعاارجم وُكدعى اللجنأل إلى النظر ف  كنقاحاا االتتصــــــــــــااــــــــــــاام وعملاأل كحدند ال - 4
 وسا ر الم االراا الت  يي لأل  ةا الماتيق

  
 ا تصا ا  اللجنة اإلحصائية  -  ثانيا  
 معلوما  ل ا ية -  للف 

ــا األ ف  عام  - 5 ــاالج واالجتماع  التا أل ل مم المتحدة اللجنأل اإلحصــــــ ــأ المجلس االقتصــــــ ق 1947لن ــــــ
ــ ا  للجنأل ــ ما نرال ف  الموقأل ال ـــ ــا   العالم م وكجمأل   ن ك ار  م فة  لعلى خ( 1) وح،ـــ  ئأل ف  النظام اإلحصـــ

ــأن األن ــــــــ أل   ــاى من جماأل لنحاى العالمم وخ  لعلى خ ئأل الكخاذ القرار   ــــــ ــا   ن من الدول األعيــــــ اإلحصــــــ
اإلحصــا األ الدولاألم وكيــ لأل  م،ــؤولاأل وضــأل المعان ر اإلحصــا األ وك و ر الم ايام واألســال يم  ما ف  ذلك 

 لوبن  والدول قكن  فخا على الصع دنن ا

 __________ 

 ق/https://unstats.un.org/unsd/statcomانظر  (1) 

https://undocs.org/ar/E/2021/24
https://undocs.org/ar/E/2021/24
https://undocs.org/ar/E/2020/24
https://unstats.un.org/unsd/statcom/
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( المؤرخ 50-)ال  1566وقد ورالا االتتصاااا الحالاأل ف  قرار المجلس االقتصاالج واالجتماع    - 6
ــ ار/فبرانر   16( المؤرخ 1-)ال 8م الفج لعاال فاه المجلس كأك د قراره  1971ليار/مانو   3 ــا ته 1946ةــ م  صــ

ــاعد اللجنأل  ق وتموج1946حز ران/نوناه   21( المؤرخ 2-)ال  8المعدلأل ف  القرار  ــاام ك،ـــــــــ ــااـــــــــ ي االتتصـــــــــ
 المجلس على ما نل :

 ك جاأل وضأل اإلحصاىاا الوبناأل وكح، ن قا ل تةا للمقارنأل؛ )ل( 

 كن، س األعمال اإلحصا األ للوكاالا المتخصصأل؛ )ب( 

 ك و ر الخدماا اإلحصا األ المركز أل التا عأل ل مانأل العامأل؛ )ج( 

ة   ــأن الم،ــا ل العامأل المتصــلأل  جمأل المعلوماا إســداى الم ــورة إلى لجةزة األمم المتحد )ال( 
 اإلحصا األ وكحل لةا وكعمامةا؛

 ز االة كح، ن اإلحصاىاا واألسال ي اإلحصا األ   ال عامق )ه( 

ــ لأل  ةا اللجنأل  50-)ال  1566وف  القرار   - 7 ــ س الت  كيــــــ ــدال المجلس على لخماأل ونا أل التن،ــــــ (م ةــــــ
ــرورة كحق س نظام متاامل ف  جمأل  ــّلم  اختمام اللجنأل  وعلى ضــــ ــرخا؛ وســــ ــاىاا الدولاأل وكجة زخا ون ــــ اإلحصــــ

ــا ل   ــااليأل واالجتمائاأل  األمانأل العامأل  الم،ـــ ــاىاا التا عأل إلالارة ال ـــــؤون االقتصـــ ــا األ وةـــــع أل اإلحصـــ اإلحصـــ
المتصـــــــلأل  اســـــــتخدام الحواســـــــ ي ف  منظومأل األمم المتحدة؛ وبلي إلى األم ن العام لن ييـــــــ لألم  التعاون 

 المتخصصألم  عمل متيافر لم،اعدة البلدان الناماأل على كعز ز نظمةا اإلحصا األقالوكاالا  مأل

وتمرور ال،ــــنواام عزز قراران إضــــافاان الور اللجنأل ف  األوســــار اإلحصــــا األ العالماألق لوالم ســــّلم   - 8
س البرامج اإلحصـــــــــا األ لمنظومأل األمم المتحدةم وتأن خفا  يـــــــــرورة كعز ز كن،ـــــــــ   2020/5المجلس ف  قراره  

التن،ــ س نت لي الت ،ــاا والتح،ــ ن من لجل العم ك اىة النظام اإلحصــا   ل مم المتحدة   ــال لفيــلم وتأن  
 اللجنأل اإلحصا األ كظل الة ئأل الر ا،األ لتن، س البرامج اإلحصا األ لمنظومأل األمم المتحدةق

ــا اـأل للوكـاالا الـدولاـأل    6/ 2006ف  قراره    وقـد ةـــــــــــــجأل المجلس  ـال عـل  - 9 على كعز ز القـدراا اإلحصــــــــــــ
ــاىاا واللجان اإلقلاماأل والوكاالا الدولاألم  ذاا  ــلأل؛ ولخاب  منظومأل األمم المتحدةم  ما ف ةا ةـــــع أل اإلحصـــ الصـــ

لحأل  كدعم الجةوال الوبناأل المبفولأل ف   ناى وكعز ز القدراا اإلحصــا األ الوبناأل؛ وحج جماأل لاــحاب المصــ  لن 
على العم البلدان الناماأل والبلدان الت  كمر اقتصــاالاكةا  مرحلأل انتقالاأل ف  كعز ز القدرة اإلحصــا األ العما للتنماأل؛  
والعا الوكاالا الدولاأل الت  كتولى ةـــــــع أل اإلحصـــــــاىاا كن،ـــــــ س لعمالةا إلى كح،ـــــــ ن الرجأل الت  األ وال ـــــــ افاأل 

 قلبااناا المتعلقأل  جماأل األخدا  اإلنما األ ل لفاأل واإل  غ   أن جماأل المؤةراا من لجل كعز ز قاعدة ا 

وثمأل عنصــر لســاســ  آتر نتمثل ف  إقرار الجمعاأل العامأل الم االس األســاســاأل لرحصــاىاا الرســماألم   - 10
الت  كحدال المعان ر المةناأل والعلماأل الت  يجي لن كلتزم  ةا النظم اإلحصـا األ الوبناألق وعم   تواـاأل المجلسم  

ــأن ال   48قدم ممثل خن ار ا م ــــــرو، قرارم إلى جاني   ــاىاا  م ــــــاركا ف  كقديمهم   ــــ ــاأل لرحصــــ ــاســــ م االس األســــ
 الحقاق   261/ 68الرسماأل ف  الدورة الثامنأل وال،ت ن للجمعاأل العامألم مما لفيى إلى اكخاذ القرار 

 عاما مأل 50وكتماةــــى عملاأل االســــتعرار والتنقاحاا الحالاأل ل تتصــــااــــاا الت  وضــــعت قبل  - 11
للرق   75/290رار الجارج للمجلس وخ ئاكه ال رئاألم على النحو الفج العا إلاه قرار الجمعاأل العامأل  االســـتع

و  ـــــــــارل ماتي اللجنأل ف  اســـــــــتعرار الة ئاا ال رئاأل للمجلسم الفج كجر ه نا  أل ر اس المجلس ) ل ار ا(ق  
 قحأل  صا تةا الوارالة ف  وثاقأل المعلوماا األساساأل م،اخمأل خامأل ف  كلك العملاألقوكعد االتتصاااا المن 

https://undocs.org/ar/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
https://undocs.org/ar/A/RES/75/290
https://undocs.org/ar/A/RES/75/290
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 العملية -  باء 

ــاكةام  الحاجأل إلى الت ا ر   52/116لقرا اللجنألم ف  مقررخا  - 12 المتعلس  اســـــــــــــتعرار اتتصـــــــــــــااـــــــــــ
ــتجا أل للدعوة ا ف  ــال ي عملةاق واسـ لت  وجةتةا اللجنأل  كافاأل إالراج عملاأل التحدنج ف  إبار عمل ياالةا ولسـ

ــ ل عن مقترحاا   ــاا اللجنأل ولتقديم ك ااـــ ــااـــ ــاركاأل التتصـــ ــ افأل وك ـــ ــتعرار ةـــ إلى الماتي لبدى عملاأل اســـ
ممانأل   ـأن كافاأل كحدنثةا وعصـرنتةام ةـر، الماتي ف  عملاأل ةـملت جولت ن من الم ـاوراا العالماأل  ةد  

 أل العالماألقإالراج با  أل واسعأل من الم،اخماا من مختلر األوسار اإلحصا ا 

واك س لعيـــــــــــــــاى الماتـي على لن المبـدلنن التوج ة  ن ل ســــــــــــــتعرار نتمث ن ف  لن كاون عملاـأل  - 13
مراجعأل االتتصــــــااــــــاا وكحدنثةا مت نأل على نحو ُنلّب  االحتااجاا المت  رة للنظام اإلياولوج  للبااناا ولن 

عرار االتتصــــــااــــــاا لا  ك ــــــمل كخدم على نحو لفيــــــل احتااجاا الة ئأل األمم لج المجلسق وجر  اســــــت 
إةـاراا إلى الم،ـا ل اإلحصـا األ الر ا،ـاأل الت  كواجةةا مااكي اإلحصـاى الوبناأل والنظم اإلحصـا األ الوبناألق 
وكان الةد  من التنقاح خو كعز ز اللجنأل  صـــــ تةا خ ئأل تبراى معناأل  اإلحصـــــاىاا والبااناام وكعز ز الورخا 

ــا األ العالماألق وفيــــ   عن ذلكم نتاح كحدنج النظمم  ما ف  ذلك التحول نحو الور الجةاا  ف  النظم اإلحصــ
 الم رفأل على البااناام ال راأل للجنأل لن كيمن استجا أل اتتصاااكةا لتلك التحوالاق

واســــــــــــــتنـاالا إلى اســــــــــــــتعرار لول  لجركـه األمـانـأل العـامـألم ُعقـدا لول م ـــــــــــــــاورة م توحـأل ف  ال ترة  - 14
)انظر المرفس األول(ق وكان ال رر من الم ــاورة خو كما ن    2021اه  كموز/نول 9حز ران/نوناه إلى  21 من

لعيــــاى اللجنأل وجماأل مااكي اإلحصــــاى الوبناأل من كقديم م،ــــاخماكةم القامأل   ــــأن كافاأل معالجأل الم،ــــا ل 
اإلحصــــا األ الحالاأل والمقبلأل الت  كواجةةا النظم اإلحصــــا األ الوبناأل للنظر ف ةا ت ل االســــتعرارق وةــــملت  

لنقار الر ا،األ الت  كناولةا التنقاح ما نل : )ل( كحدنج المراجأل لتجّ،د لحدث لبر ال،ااساا العالماألم  عض ا
ــاســــــــــاأل   ــاألم  ما ف  ذلك الم االس األســــــــ ــتراكاجااا التنماألم و الراج ما اكخفكه اللجنأل من قراراا ر ا،ــــــــ مثل اســــــــ

ــماأل وت أل عمل ك ي كاون العالماأل لبااناا التنماأل الم ــاىاا الرســــــــ ــمن لمور لتر ؛  لرحصــــــــ ــتدامألم ضــــــــ ،ــــــــ
إضــــــــافأل إةــــــــاراا إلى الةااكل األســــــــاســــــــاأل لتانولوجاا المعلوماا واألالواا التحل لاأل الحدنثأل؛ )ج( كلباأل  )ب(

 احتااجاا النظام اإلياولوج  المت  ر للباانااق

  1971منةا  أن اتتصــااــاا عام   23 لدا مدت ام ح ج رال  34وت ل الم ــاورة الم توحألم قدم   - 15
تناول القيـــــــايا اإلحصـــــــا األ الراخنأل الت  نواجةةا ماتي اإلحصـــــــاى لو النظام اإلحصـــــــا   الوبن  لدنةا؛  ال ك 

كتناول القيــــــــايا الراخنأل الت  كواجةةا المااكي والنظم اإلحصــــــــا األ    1971 أن اتتصــــــــااــــــــاا عام  7ورالا 
ــايا الراخنأل الت  نو  ــلاأل كتناول القيـــ اجةةا ماتي اإلحصـــــاى  الوبناأل؛ ورال  لد واحد  أن االتتصـــــااـــــاا األاـــ
 الوبن  ولان لاس النظام اإلحصا   الوبن ق ولم كرال ث ثأل  لدان على خفه األسئلألق

ــلأل   ــــأن مجاالا لم كتناولةا اتتصــــااــــاا عام   29وقدم  - 16 م ةــــملت: النظام 1971 لدا رالوالا م صــ
نلألم والمعلوماا الج رافاأل  اإلياولوج  المت  ر للبااناام وســـــــــــــر أل البااناام ومصـــــــــــــاالر البااناا الجدندة والبد

 المااناألم وكحدنج اإلحصاىاام واإلةرا  على الباانااق

اّلل فر س عامل مخصـص اـ  ر لمناق ـأل التنقاحاا الت  لالتلت على االتتصـااـاام كقواله  - 17 وقد ةـُ
الت،ــــــــــــــأل التالاأل الت  لعرتت عن اختمامةـا  جةاا الماتي وال  نا  أل ر اس اللجنأل )خن ار ا( و يــــــــــــــم لعيــــــــــــــاى  

 االنيــــــــــمام إلى ال ر س العامل: إكواالورم وتولندام وفنلندام والاام رونم وكوتام وكولومباام ومصــــــــــرم وجنوب  
 لفر قاام والولأل فل،  نق
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وُنقّلحت االتتصـااـاا اسـتناالا إلى المدت ا الوارالة ت ل الم ـاورة األولىم والمناق ـاا مأل ال ر س  - 18
الماتي واألمانأل العامألق وُبرحت االتتصاااا المنقحأل للنقاش   العامل الص  رم و لى م اوراا إضافاأل   ن

 ق2021ف  م اورة ثاناأل ُعقدا ف  كانون األول/الي،مبر 

وف  لوا ل كانون األول/الي،ـــمبرم  عج مدنر ةـــع أل اإلحصـــاىاا رســـالأل موجةأل إلى ر ســـاى مااكي  - 19
ــافاأل على الم ـــرو، المعم ــاى الوبناأل ي لي ف ةا لج كعلاقاا إضـ مم وُلجر ت الم ـــاورة الثاناأل ف  ال ترة اإلحصـ

ق وعقي الم ــــــاورةم اســــــتعرر الماتي 2022كانون الثان /ننانر   7إلى   2021كانون األول/الي،ــــــمبر  8من 
ــاا المنقحأل   ــااـ ــاورة الثاناأل وكفلك عن االتتصـ ــافاأل عن الم ـ التعلاقاا ولعد كنقاحا آترق وكرال معلوماا إضـ

 ماا لساساأل ُكعرر ف  إبار خفا البند من جدول األعمالقلا  كنظر ف ةا اللجنأل ف  وثاقأل معلو 
  

 الدروس المستفادة من الدورة الثانية والخمس ن للجنة اإلحصائية  -  ثالثا  
 ملخص الطيائق االفتياضية -  للف 

ــا اــأل ف  الوركةــا الثــاناــأل والخم،ــــــــــــــ نم ف  مقررخــا   - 20 م من الماتــي 52/116بلبــت اللجنــأل اإلحصـــــــــــــ
ــتعرر   لن ــ اا الجانباأل والبااناا ي،ــــ ــاأل الحالاأل )مثل المناســــ ــتخدمأل ف  الدورة االفتراضــــ  عنايأل ال را س الم،ــــ

ــبي الجا حأل العالماألم عقدا   ــتخدامةا ف  الدوراا المقبلألق وت،ـــــــــ الاتا األ( الت  كانت ناجحأل والت  يمان اســـــــــ
ــاأل   ر الرســـــــــماأل ف ــلأل من الجل،ـــــــــاا االفتراضـــــــ ــل،ـــــــ إلى  1  ال ترة من الدورة الثاناأل والخم،ـــــــــ ن للجنأل ك،ـــــــ

ق وكانت الجل،ــــاا   ر الرســــماأل كعقد لمدة ســــاعت ن نوماا  اســــتخدام منصــــأل كتاح  2021آذار/مارس   5 و 3
 الترجمأل ال  و أل  ل اا األمم المتحدة الرسماأل ال،تق

ــال   - 21 ــأل الن ا  نتاجأل لل ــ ــور الواســ ــ ن الحيــ ــاأل للدورة الثاناأل والخم،ــ وكان من   ن اإلنجازاا الر ا،ــ
مـندوب قاموا  الت،ــــــــــــــجـ ل   800مـندوبم منةم   1 000راضــــــــــــــ  لـلدورةق وقام  الت،ــــــــــــــجـ ل ف ةـا لكثر من  االفت 
مندوب من الوكاالا قاموا  الت،ــج ل م اةــرة لد  ةــع أل    200البوا أل اإللاتروناأل الرســماأل للوفوال وحوال   عبر

 وكالألق 54 لدا و  135اإلحصاىااق ومثل المندوتون 

فتراضــــاأل فراــــأل لم ــــاركأل لوســــأل ن اقام فقد نّظم مدنر ةــــع أل اإلحصــــاىاا  ولما لكاحت ال ر قأل اال - 22
ــ    حملأل كوئاأل تااـــأل اســـتةدفت البلدان الت  ناالرا ما كحيـــر الوراا اللجنأل لو لم كحيـــر ليا منةا قام فيـ

 لدا من البلدان  18عن التوااــــل التقل دج مأل ر ســــاى المااكي المع ن ن حدنثاق ونتاجأل لحملأل التوئاألم كمان  
الت  ناالرا ما كحيـر الوراا اللجنأل من االنيـمام إلى الجل،ـاا االفتراضـاأل   ر الرسـماأل ف  الدورة   38ــــــــــــــــ  ال

 الثاناأل والخم، نق
 

 البيانا  الكتابية -  باء 
كمثل قرار ر ا،ـــــــــــــ  اكخفه ماتي اللجنأل ف  األتف  أســـــــــــــلوب  ااناا كتا األم نتاح لر ســـــــــــــاى الوفوال  - 23
ــأن  نوال محدالة من جدول   لو ــؤول ةا المال  ن  تقديم  ااناكةم   ــــــــ ــاى والوكاالا لو م،ــــــــ ممثل  الدول األعيــــــــ

 األعمال قبل الدورةق

أل المعتاالةم فقد كانت البااناا ولما كانت الجل،ـــــاا   ر الرســـــماأل لقصـــــر من الجل،ـــــاا الحيـــــور   - 24
الاتا األ خ  الوســــ لأل الر ا،ــــاأل الت  ماّنت الوفوال من اإلســــةام ف  المناق ــــاا الموضــــوئاأل   ــــأن  نوال جدول  
ــاى والوكاالا ُكحّمل على الموقأل ال ـــ ا  للجنأل عند  األعمالق وكانت جماأل البااناا الوارالة من الدول األعيـ
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كتا     ــــأن  نوال المناق ــــأل واكخاذ القرارم وت ــــأن البنوال للعلمم وت ــــأن جدول   اان   500كلقّل ةاق وقد ورال نحو 
األعمــال المؤقــت ومواع ــد الــدورة الثــالثــأل والخم،ــــــــــــــ نق وكــانــت  نوال جــدول األعمــال الت  كلقــت لكبر عــدال  

راا  )ل(م   ـــــــأن كقر ر فر س الخبراى الم ـــــــترل   ن الوكاالا المعن   مؤةـــــــ  3البااناا الاتا األ خ  البنوال   من
)و(م   ـــــــــأن كقر ر لجنأل الخبراى المعناأل  المحاســـــــــ أل   3 (؛ وE/CN.3/2021/2لخدا  التنماأل الم،ـــــــــتدامأل )

ر ر األم ن العام عن إحصــــــاىاا الةجرة  )ز(م   ــــــأن كق 3(؛ و E/CN.3/2021/10االقتصــــــااليأل ) -الب ئاأل  
(E/CN.3/2021/11ق) 

وســـاعدا على   -على الر م من ةـــالةا الاتا    –وقد لكاحت البااناا الاتا األ إجراى مناق ـــأل قو أل  - 25
اإلحصـــــاىاا  البااناا الاتا األ ألنةا كتاح إثراى الموجزاا وم ـــــار أل المقرراا   ر قأل مت،ـــــقألق ورحبت ةـــــع أل 

الواـول إلى مورال الا م من التعلاقاا الم صـلأل   ـأن  رامج عمل محدالةق ورجعت ةـع أل اإلحصـاىاا واألفرقأل  
العاملأل العدندة التا عأل للجنأل إلى البااناا الاتا األ على مدار ال،ـــــــنأل  ةد  االســـــــترةـــــــاال  ةا ف  لعمالةا على 

 نحو لفيلق

لعيـاى الماتيم عند النظر ف  البااناا الاتا األم على لنةا حققت نجاحا كب را ولكاحت إجراى  واك س  - 26
مناق ــــــاا مجديأل واالســــــت االة المثلى من فتراا الجل،ــــــاا المختصــــــرةق وســــــّلم الماتي  أن  اام األمانأل العامأل  

ــاف  ولنه من المةم ك  ــتعراضــــةا نن وج على عيى عمل إضــ ا،ــــ ر كقديم البااناا  تجة ز البااناا الاتا األ واســ
 الاتا األ ف  الدوراا المقبلأل للجنألق

كما جمعت األمانأل العامأل قا مأل  البلدان الت  لعرتت عن ر بتةا ف  كقديم مدات ا ةـــــ و ألم وعلى  - 27
م نحو   مداتلأل ُلالتلت ف  البرنامجق 70مد  األيام الث ثأل من الجل،اام قدّل

 
 ينتالمنا با  الجانبية عبي اإلنت -  جيم 

ت ل الوراا اللجنألم ك ــال المناســ اا الجانباأل الت  كعقد على خامج الجل،ــاا الرســماأل لالاة خامأل  - 28
يمان من ت لةا ل وســار اإلحصــا األ العالماأل لن كت االل المعلوماا عن األعمال الجار أل ولن كعقد مناق ــاا  

رســماأل من خفا القب لم على الر م من الجا حأل    ر رســماأل متعمقألق ولراال الماتي لن يا ل عقد جل،ــاا   ر 
الم،ـــــتمرةم وقرر لن ُكعقد جماأل المناســـــ اا الجانباأل للدورة الثاناأل والخم،ـــــ ن للجنأل كمناســـــ اا عبر اإلنترنت  

ــبس كلك الدورة والت  كعقبةاق وُعقد ما مجموعه  ف  ــا األ الت  ك،ـــــــــ ــ أل جانباأل 63األســـــــــ م  ما ف  ذلك ( 2) مناســـــــــ
 جل،أل م لقألق 13 مناس أل م توحأل و 50

وقام الماتي  دور ر ا،ـــ  ف  كحدند ن ا  المناســـ اا الجانباأل وكنوعةام ح ج اكصـــل كل منةا  بند   - 29
من  نوال جدول لعمال الدورةق وكان للماتي الور لســاســ  ف  ضــمان جوالة المناســ اا وم،ــاخماكةا ف  الحوار  

رب لعيــاى الماتي عن ةــا ل نتعلس  التداتل  العالم    ــأن الم،ــا ل الر ا،ــاأل الت  نوق ــت ف  الدورةق ولع
  ن  عض المناســـ اا الجانباأل عبر اإلنترنت ومناســـ اا لتر  عقدا ف  الوقت ن ،ـــه وف  ال وم ن ،ـــهق ومن 
لجل ضـمان لوسـأل م ـاركأل ف  المناسـ اا الجانباأل وحواراا لكثر ثراىم لواـى الماتي  تقل ل حاالا التداتل  

م نقإلى لالنى حد ممان وتيرورة إعدا  ال إرةاالاا إضافاأل للمنظّل
  

 __________ 

 ق/https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/side-eventsلمز د من المعلوماام انظر  (2) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/2
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/10
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/11
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/side-events/
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 مبادرا  ل يى للمكت   -  رابعا  
 مجموعة مصطلحا  العم  المعياري  -  للف 

لعدا ةــع أل اإلحصــاىاام  صــ تةا لمانأل اللجنألم عملاأل كحدند ن ا  كتعلس  العمل المعاارج للجنأل   - 30
ـــــ 2021و   2008ف  ال ترة   ن عام      إلى اكخاذ اللجنأل قراراق  م ةــــــملت الراســــــأل لولاأل لرجراىاا الت  ك يـ

ورمت العملاأل إلى ك،ـــلاا اليـــوى على القواســـم الم ـــتركأل   ن الوثا س واإلجراىاا الُم يـــاأل إلى وضـــأل المواال 
واألعمال التحيــر أل الكخاذ اللجنأل قراراق ول رزا كافاأل اســتخدام الل أل والمصــ لحاا وكافاأل كصــنا  مختلر  

 ل ل الم صل ف  وثاقأل معلوماا لساساأل مرفقأل  ةفا التقر رقلنوا، العمل المعاارج حالااق و رال التح

  2021و  2008من ــــــــورا ناق ــــــــتةا اللجنأل ف  ال ترة   ن عام   50وةــــــــملت عملاأل كحدند الن ا    - 31
)انظر المرفس الـثان (ق وـقد ُلالرج كـل من ــــــــــــــور ف  إحـد  فـئاا العمـل المعـاارج الـتالـاأل اســــــــــــــتـناالا إلى برا س  

ةا: )ل( كصـــنا م )ب( إبارم )ج( م االس كوج ةاألم )ال( كت ّليم )ه( الل لم )و( م االس الت،ـــماأل المتعار  عل  
 وكواااام )ز( معان رق

وُوضـــــــأل مقترل لول  لخر  أل بر س م ـــــــتركألم كرال ف  المرفس الثان م إل راز الخ واا الت  اكخفا   - 32
ــافتةا  ف  عملاأل اعتماال لو إقرار وثا س جدندة لو منقحأل على التوال م واالعت ارا ــافاأل الت  يمان إضــــــ ا اإلضــــــ

 إلى العملاأل األساساألق

والخ واا التالاأل ف  خفا العمل سـتاون خ  موااـلأل اسـتا ـا  ترا ا ال ر س العتماالخا لو إقرارخا   - 33
  غاأل التمان من است انأل ال رو  الد اقأل   ن كل نو، من لنوا، العمل المعاارجق

 
 في جميع لعمال اللجنةاعميم مياعاة المنظور الجنساني   -  باء 

ف  الدورة الحااليأل والخم،ـــــــــــــ نم ُبلي من اللجنأل اعتماال منظور جن،ـــــــــــــان  و الماجه ف  جماأل  نوال  - 34
جدول لعمالةام  ما نتماةــــــــــىم على ســــــــــب ل المثالم مأل الممارســــــــــأل الحالاأل المت عأل ف  المؤكمر اإلحصــــــــــا    

التـــا أل للجنـــأل االقتصـــــــــــــــــااليـــأل ألمر اـــا ال ك ناـــأل وم -E/2020/24ن قـــأل ال حر الاـــار ب  )انظر  ل مر ات ن 

CN.3/2020/37/E ق( 3) (51/115م المقرر 

ــا   ل مر ات ن مجموعأل من الم االس التوج ةاأل العامأل لتعمام مراعاة  - 35 وقد لاـــــدرا لمانأل المؤكمر اإلحصـــ
كواـــــااا موجةأل لال فر س عامل من األفرقأل العاملأل التا عأل للمؤكمر اإلقلام   م فيـــــ  عن ( 4) المنظور الجن،ـــــان  

 ق غاأل ضمان لن نتيمن عمل كل منةا ومنتجاكه النةا األ نةجا جن،اناا ولن ي،ةم ف  الم،اواة   ن الجن، ن 

ــتجا أل للمقرر  - 36 ــاىاا جةوالا لولاأل   51/115واســــ ــع أل االحصــــ والعما للعمل الجارج للماتيم  فلت ةــــ
لدمج المنظور الجن،ــــــان  ف  عمل اللجنألق والعما للعملاأل واالســــــتعرارم عرر فر س الخبراى الم ــــــترل   ن  

 __________ 

 (3) Economic Commission for Latin America and the Caribbean, “Report of the tenth meeting of the 

Statistical Conference of the Americas of the Economic Commission for Latin America and the 

Caribbean” (LC/CEA.10/9)  :ق متــال علىhttps://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45229/1/ 

S2000149_en.pdfق 

 (4) Economic Commission for Latin America and the Caribbean, “Guidelines for gender mainstreaming 

in the working groups of the Statistical Conference of the Americas” (LC/CEA.11/9) :عـــلـــى ــال  مـــتـــــ ق 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47477/1/S2100637_en.pdfق 

https://undocs.org/ar/E/2020/24
https://undocs.org/ar/E/2020/24
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45229/1/%20S2000149_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45229/1/%20S2000149_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47477/1/S2100637_en.pdf
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  الوكاالا المعن   اإلحصــــــــاىاا الجن،ــــــــاناأل لن نتولى مةمأل ال حج ف  كافاأل إالماج المنظور الجن،ــــــــان  ف 
إلى  6للجنألق وك االل فر س الخبراى الم ــــــــــــترل   ن الوكاالا ف  اجتماعه المعقوال ف  ال ترة من جماأل لعمال ا

األفاار   ــــــأن ســــــبل الميــــــ  قدماق و رال المقترل الناكج عن ذلك ف  وثاقأل  2021كانون األول/الي،ــــــمبر  8
 الجن،اناألق )ل( ف  جدول األعمالم   أن اإلحصاىاا 3المعلوماا األساساأل المعروضأل ف  إبار البند 

 
 ا تعياض البيامج المتعددة السنوا  -  جيم 

ــ ر أل للدورة   - 37 ــنواا ف  إبار لعماله التحيـــــ ــتعرار  رنامج العمل المتعدال ال،ـــــ ــر، الماتي ف  اســـــ ةـــــ
الثالثأل والخم، نق وكان ال رر من االستعرار خو النظر ف  ما إذا كان التصنا  الحال  للعمل البرنامج   

اا لمعالجأل الن ا  الاامل للعمل الفج كيــ لأل  ه اللجنألق والحا الماتي لن العمل الفج المتعدال ال،ــنواا كاف
كقوم  ه فرقأل عمل كا عأل للجنأل االقتصــااليأل ألوروتام  ر اســأل الما،ــاكم لتحدنج كصــنا  األن ــ أل اإلحصــا األ  

على إرجاى اسـتعرار  الدولاأل سـُ رسـ  األسـاس السـتعرار  رنامج العمل المتعدال ال،ـنوااق وقد اكم سم من ثمم 
 البرنامج المتعدال ال،نواا إلى ح ن اكتمال العمل   أن كحدنج كصنا  األن  أل اإلحصا األق

 
 ا تعياض اليك زة االجتماعية -  دال 

  51/125م ووفقا لمقررخا  52/116ف  الدورة الثاناأل والخم،ـــــــــــ نم كّل ت اللجنأل الماتيم ف  المقرر  - 38
(م  مةمـأل ال ــــــــــــــرو، ف  عملـاأل ل ر س 64م ال قرة  E/CN.3/2020/27ل )وكقر ر الماـتي عن لســــــــــــــالـ ي العمـ 

لاـــدقاى الر اس الســـتعرار مجال اإلحصـــاىاا االجتمائاأل والديم رافاألم على  رار عملاأل اســـتعرار فر س  
 ق2021-2019لادقاى الر اس لرحصاىاا االقتصااليأل ف  ال ترة 

وت ل فترة مـــا   ن الـــدوراام نـــاقج الماتـــي المةمـــأل واك س على لخم تةـــاق ولجر  مـــدنر ةــــــــــــــع ـــأل   - 39
ــأ  ــتمرار الجا حأل ولولو اا لتر م لم ُنن ــ ــأن  ااالة ال ر سق   ر لنه نظرا الســ ــاىاا م ــــاوراا لولاأل   ــ اإلحصــ

 ال ر س  عدق
 

 مسائ  ل يى  - هاء 
م لرســـــل ماتي اإلحصـــــاى المركزج النرو ج  رســـــالأل  اســـــم اللجنأل  2021ف  ك ـــــر ن األول/لكتوتر   - 40

ــاأل موجةأل إلى ر اس  ــرالنن الاتلاا وعديم  الجن،ــ ــاىاا ال جئ ن والم ــ التوج ةاأل ل ر س الخبراى المعن   إحصــ
وةــــــــــملت   اللجنأل بلي ف ةا رســــــــــماا كحدنج االتتصــــــــــااــــــــــاا الت  ك    المرحلأل الثالثأل من عمل ال ر سق

التنقاحاا الم لوتأل إالراج إحصـــــــــاىاا انعدام الجن،ـــــــــاأل ف  ن ا  عمل ال ر س وكعدنل عنوان ال ر س لاعاس 
ــاا المحــــدثــــأل   ــااـــــــــــــــ ــامــــلم وافس الماتــــي على االتتصـــــــــــــــ ذلــــك الت   رق وعقــــي إجراى اســــــــــــــتعرار ةـــــــــــــــ

م  2021ك ر ن الثان /نوفمبر   30لى االتتصاااا المحدثأل(ق وف  ل ب ، ع  E/CN.3/2022/10 )انظر
كتي ر اس اللجنأل اإلحصـــــــــا األ إلى المدنر العام لماتي اإلحصـــــــــاى المركزج النرو ج  نبل ه  موافقأل الماتي 

 فاما نتعلس  االتتصاااا المنقحألق
  

 اإلجياءا  المطلوب من اللجنة اإلحصائية ااخا ها  -  امسا   
 :نة اإلحصائية إلى التيام بما يليُادعى اللج - 41

 ؛اإلحاطة علما بالتلييي الحالي عن لعمال المكت   الل فتية ما ب ن الدورا  (ل) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/27
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/10
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 ؛النظي في التنتيحا  التي لد لت على ا تصا ااها واعتمادها (ب) 

 ؛إبداء آرائها بشأن التحل   المتعلق بالوثائق (ج) 

 قيى التي يضطلع بها المكت إبداء آرائها بشأن المبادرا  األ  (ال) 
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 الميفق األول
حزييان/يونيه إلى    21مشةةاورة مفتوحة بشةةأن انتي  ا تصةةا ةةا  اللجنة اإلحصةةائية  من    

 2021اموز/يوليه   9
 
ال رر من خفه الم ـاورة خو لن كتاح ألعيـاى اللجنأل اإلحصـا األ وجماأل مااكي اإلحصـاى الوبناأل  - 1

 خفا االستعرار الةامقكقديم مدت كةم القامأل ف  

ــال ي  - 2 ــرورة النظر ف  كافاأل إالماج عملاأل التحدنج ف  إبار ياال اللجنأل ولســـــ ــلمت اللجنأل  يـــــ وســـــ
ــاا المحدثأل مت نأل على نحو ُنلب  االحتااجاا المت  رة للنظام   ــااــــ عملةاق و توتى الماتي لن كاون االتتصــــ

ج واالجتماع  على نحو لفيـــــلق و ةد  كنقاح  اإلياولوج  للبااناا ولن كخدم احتااجاا المجلس االقتصـــــاال
االتتصــــــــــااــــــــــاا إلى كعز ز اللجنأل  واــــــــــ ةا خ ئأل تبراى معناأل  اإلحصــــــــــاىاا والبااناا والورخا ف  النظم  
اإلحصــــــــا األ العالماألق و ت لي كحدنج النظمم  ما ف  ذلك التحول نحو الور جةاا اإلةــــــــرا  على البااناام  

 اللجنأل  االستجا أل والمرونأل إزاى خفه التحوالاقك،عى اللجنأل إلى لن كت،م   لن

وكخ وة لولىم لجر  الماتي استعراضا لولااق وك مل  عض النقار الت  ساجرج كناولةا ف  التنقاح  - 3
 ما نل :

كحدنج اإلةـــــاراا إلى لبر ســـــااســـــاا عالماأل لحدثم مثل اســـــتراكاجااا التنماألم و الراج ما اكخفكه  • 
ألم من قب ل الم االس األسـاسـاأل لرحصـاىاا الرسـماأل وت أل عمل ك ي كاون  اللجنأل من قراراا ر ا،ـا 

 العالماأل لبااناا التنماأل الم،تدامأل

 إضافأل إةاراا إلى الةااكل األساساأل لتانولوجاا المعلوماا واألالواا التحل لاأل الحدنثأل • 

 كلباأل احتااجاا النظام اإلياولوج  المت  ر للبااناا • 

 ي لي مدت كام   أن األسئلأل التالاألقو وال الماتي لن  - 4

 خل كوافقون على قا مأل النقار الت  ساجرج كناولةا على النحو الم ار إلاه ف  ال قرة لع ه؟ - 1

 م نرجى كقديم مقترحاكامق1عن ال،ؤال  “ال” ـإذا كانت اإلجا أل    - 2

ــاا عام  - 3 ــااــــــ ــا األ الراخنأل الت  نوا  1971خل كتناول اتتصــــــ ــا ل اإلحصــــــ جةةا ماتي الم،ــــــ
 اإلحصاى الوبن  لديام؟

ــا األ الراخنأل الت  نواجةةا النظام   1971خل كتناول اتتصــــــــااــــــــاا عام  - 4 ــا ل اإلحصــــــ الم،ــــــ
 اإلحصا   الوبن  لديام؟

و ن    إالراجةا؟ نرجى م ـاركأل    1971ما خ  المجاالا الت  ال كتناولةا اتتصـااـاا عام  - 5
ةم وما إلى ذلكم يمان إضـــــافتةا إلى الواليأل مجاالا ومااالنن ولنوا،  ااناا وةـــــراكاا محدال

 لت  األ جماأل االحتااجاا ومجاالا العملق

وت ل األةةر المقبلألم ساعمل فر س ا  ر للصاا أل على استعرار االتتصاااا وكنقاحةاق   - 6
  فإذا كنتم كر بون ف  االنيمام إلى فر س الصاا ألم ُنرجى إ  غ األمانأل العامأل  فلكق 
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 الميفق الثاني
 المنشورا  التي شملتها عملية احديد النطاق  

 
 ال ئأل المن ور

 كصنا  1-2 التصنا  المركزج للمنتجاام اإلادار  
 كصنا  التصنا  الدول  الموحد للمةن

 كصنا  2016التصنا  الدول  ل ن  أل أل رار إحصاىاا استخدام الوقت 
 إبار إبار ك و ر اإلحصاىاا الب ئاأل

 إبار محاس أل النظم اإلياولوجاأل -المحاس أل الب ئاأل واالقتصااليأل  نظام 
 إبار اإلبار المركزج  -نظام المحاس أل الب ئاأل واالقتصااليأل  

 إبار اإلبار العالم  للمعلوماا اإلحصا األ والج رافاأل المااناأل
 وكعار  م ايام  2010إحصاىاا التجارة الدولاأل لل يا أل: الم ايام والتعار   

 م االس كوج ةاأل الم االس التوج ةاأل إلنتاج اإلحصاىاا المتعلقأل  ملااأل األاول من منظور جن،ان 
 م االس كوج ةاأل الم االس التوج ةاأل   أن استخدام التانولوجااا اإللاتروناأل لجمأل البااناا ف  كعداالاا ال،اان والم،اكن

 م االس كوج ةاأل لعنر ضد المرلة الم االس التوج ةاأل إلعداال اإلحصاىاا المتعلقأل  ا
 م االس كوج ةاأل الم االس التوج ةاأل   أن اإلحصاىاا االقتصااليأل المتااملأل

 م االس كوج ةاأل كصمام ع ناا م،ح األسر: إرةاالاا عملاأل
 م االس كوج ةاأل الم االس التوج ةاأل المتعلقأل  ال،ج ا اإلحصا األ ل عمال التجار أل

 ُكت ّلي 2ال،اان والم،اكنم التنقاح كت ي عن إالارة كعداال 
 ُكت ّلي 2كتّ لي عن كنقاح كعداالاا ال،اان والم،اكنم التنقاح 

 ُكت ّلي 1كتّ لي عن نظم الت،ج ل المدن  واإلحصاىاا الح و أل: إالاركةا وعملااكةا وااانتةام التنقاح 
 ُكت ّلي كُتّ لي عن المحاس أل الوبناأل: اإلنتاج المال  والتدفقاا والمخزوناا ف  نظام الح،ا اا القوم  

 ُكت ّلي  ااس ال،اان الناة  ن اقتصااليا والخصا ص ذاا الصلأل ف  كعداالاا ال،اان: الل ل 
 ُكت ّلي الل ل البناأل األساساأل الج رافاأل المااناأل لدعم لن  أل التعداال

 ُكت ّلي كُتّ لي عن إحصاىاا الحوكمأل
 ُكت ّلي الل ل إالارة وكنظام النظم اإلحصا األ الوبناأل

 ُكت ّلي الل ل المحاس أل ل، سل القامأل العالماأل: الح،ا اا ال،اكلاأل ل،ل،لأل القامأل العالماأل واإلحصاىاا التجار أل المتااملأل 
 ُكت ّلي ص رة األجلالل ل نموذج البااناا والبااناا الوافاأل لرحصاىاا الق

 ُكت ّلي الل ل عن العرر واستخدام الجداول وجداول المدت ا والمخرجاا مأل ملحقاا وك باقاا
 ُكت ّلي الل ل المحاس أل الوبناأل: الح،اب ال رع  للمؤس،اا   ر الرتحاأل والمؤس،اا ذاا الصلأل والعمل الت وع 

 ُكت ّلي الل ل المؤةراا المرك أل للدوراا االقتصااليأل 
 ُكت ّلي الل ل التقدنراا ال،ر عأل

 ُكت ّلي الل ل الدراساا االستقصا األ ل كجاخاا االقتصااليأل
 الل ل إالماج المنظور الجن،ان  ف  اإلحصاىاا

 الل ل 1التنقاح  إحصاىاا التجارة الدولاأل ف  ال يا أل: الل ل كجماأل اإلحصاىاا
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 ال ئأل المن ور
 الل ل 2010إحصاىاا التجارة الدولاأل ف  الخدماا الل ل   

 الل ل الل ل األمم المتحدة ل بر الوبناأل ليمان الجوالة ف  مجال اإلحصاىاا الرسماأل 
 الل ل الل ل مؤةر لسعار االستة ل

 الل ل 2010مرةد كجماأل البااناا لدل ل إحصاىاا التجارة الدولاأل ف  الخدماا 
 الل ل ال اقألالل ل كجماأل إحصاىاا 

 م االس الن اجأل منقحأل للم االس األساساأل لرحصاىاا الرسماأل
 م االس وكواااا 3م االس وكواااا لتعداالاا ال،اان والم،اكنم التنقاح 

 م االس وكواااا 3الم االس والتواااا لنظام اإلحصاىاا الح و ألم التنقاح 
 كواااا التواااا الدولاأل   أن إحصاىاا ال جئ ن

 كواااا التواااا الدولاأل إلحصاىاا المااه
 كواااا 2008التواااا الدولاأل لرحصاىاا الصنائاأل 

 كواااا 2008التواااا الدولاأل المتعلقأل  إحصاىاا ال،ااحأل 
 كواااا 2008التواااا الدولاأل المتعلقأل  إحصاىاا كجارة التوز أل 

 كواااا التواااا الدولاأل إلحصاىاا ال اقأل 
 معاار 4التصنا  الصناع  الدول  الموحَّد لجماأل األن  أل االقتصااليألم التنقاح 

 معاار 2008نظام الح،ا اا القوماأل 
 ملحس إحصاىاا التجارة الدولاأل ف  ال يا أل: ملحس لدل ل كجماأل اإلحصاىاا

 كقر ر كقن  وكواااا للتح، ن الم رالنن الاتلاا: الممارسأل الحالاألالتقر ر التقن  عن إحصاىاا 
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 الميفق الثالث
  يائط الطييق المشتيكة لالعتماد  

 
 ال ال األول

  ييطة طييق مشتيكة لالعتماد )وليس التنتي ( 

 

 

 
   
 اعتبارا  إضافيةع

 حلقاا عمل • 
 اجتماعاا ومناق اا كقناأل • 
 المـُعّممأل لمز د من التعلاقاا واالقتراحااإمااناأل إجراى جوالا متعدالة للم،ّوالاا  • 
 مناق ته الم،ّوالة ف  جل،أل واحدة لو عدة جل،اا ل ر س من الخبراى لو اجتماعاا للخبراى • 
 كع  ن است ار  ن • 
 اتت اراا كجر باأل • 
    ن ر الم،ّوالة على الموقأل ال  ا  ل ع أل اإلحصاىاا  غاأل الحصول على كعلاقاا عالماأل • 

 لثان ال ال ا
  ييطة طييق مشتيكة لالعتماد )التنتي ( 

 

 

 

 

 

 
   
 اعتبارا  إضافيةع

 حلقاا عمل • 
 واقتراحااإمااناأل إجراى جوالا متعدالة للم،ّوالاا المـُعّممأل  غاأل الحصول على كعلاقاا  • 
 كع  ن است ار  ن • 
 اتت اراا كجر باأل • 

اللجنأل اإلحصا األ 
ك لي الن ر لو  

 كوافس علاه

 م اوراا مأل الخبراى 

إن اى كاان 
 كن،اق  

إن اى فر س  
 تبراى

إعداال  
الم،ّوالة 

 األولى 

اجتما،  
فر س 
 الخبراى 

إالراج 
التعق  اا  
 والتعلاقاا 

 م اوراا مأل الخبراى 

جولأل لو جولت ن 
من الم اوراا  

 العالماأل 

إالراج التعق  اا 
 والتعلاقاا 

فر س الخبراى  
ي،تعرر 

 الم،ّوالة لو ُيقّرخا

كقديم م،والة  
إلى اللجنأل 
 اإلحصا األ

اللجنأل اإلحصا األ 
ك لي التنقاح لو 

 كقره 

إن اى كاان 
 كن،اق  

إعداال الم،ّوالة  
 األولى 

جولت ن جولأل لو 
من الم اوراا  

 العالماأل 

إالراج التعق  اا 
 والتعلاقاا 

كقديم م،والة  
إلى اللجنأل 
 اإلحصا األ


