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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثالثة والخمسون 

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

 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: التنمية اإلحصائية اإلقليمية 
   

 تطوير اإلحصاءات اإلقليمية تقرير اللجنة االقتصادية ألوروبا عن    
  

 مذكرة من األمين العام  
 

والممارســــــاب ال ــــــاألقين  ت ــــــر  األم ن  2021/224وفقا لمقرر المجلس االقتصــــــادت واالجتماع   
ــلضو اللجني ال ـــحم   ــاماب اتقللمليا وت ـ ــاديي ألوروبا أل ـــأن تإلحير ات صـ العام ألأن يح ل تقرير اللجني االقتصـ

ــا   ف  تقريرها على  ــاديي ألوروبا الت  قد ت م األوســ ــلي ف  منإلقي اللجني االقتصــ ــايلي الريل ــ ــإلي ات صــ األن ــ
ات صــــايلي العالملين وتعرش ةن ــــإلي لدعم الدول األع ــــام ف  محاج ي التحدياب الت  ن ــــأب نتلجي جايحي  

لألهدا    (ن وتصــا التقدم المحرف ف  العمل ات صــاي  اتقللم  اســتجاألي19-مرش ف روس كحرونا )كحف د
اتنمايلي المتفق عل  ا دوللان مثل ةهدا  التنملي الم ــتدامي وتر ر المناو واأل داا الرإلرة والاحاراا واللجني  
ات صــــــــــــــايـلي مدعحة  لى التعل ق على العمـل الم ــــــــــــــإللج ألا ف  منإلـقي اللجـني وتحـد د ةوجا الـت فر والفر  

 المتا ي لتبادل الربراب فلما ب ن المناطقا
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 اللجنة االقتصادية ألوروبا عن تطوير اإلحصاءات اإلقليمية   تقرير   
  

 مقدمة  -   أوال  
ــايـلي ف  دورت ـا الـثانـلي والرم ــــــــــــــ نن المعقحدة من   - 1  آذار/  5و ف    3 لى   1طلـبت اللجـني ات صــــــــــــ

دها ن من اللجني االقتصــاديي ألوروبا ةن تقدم ل ان ف  دورت ا الدورة الثالثي والرم ــ نن المقرر عق2021 مارس
 ا( 1) ن تقريرا عن تإلحير ات صاماب ف  منإلقي اللجني2022آذار/مارس  4 لى  1من 

وكانت اللجني ات صــايلي قد نترب ف  ال ــابق ف  تإلحير ات صــاماب اتقللملي ف  منإلقي اللجني   - 2
ــاديي ألوروبا ف  عام  (ن كانت اللجني قد ةشــــــــارب  لى E/CN.3/2017/6ا وف  ذلك التقرير )2017االقتصــــــ

 مكانلي تإلب ق المعا  ر والمبادئ التحج  لي الت  وضــــع ا مؤتمر ات صــــاي  ن األوروب  نن وتحق ق فحايد من ا 
ايـلين وال لكـل المح ـد تنـتاع على الصــــــــــــــعـ د العـالم ن ألمـا ف  ذـلك النمحذع العـام تجراماب العمـل ات صــــــــــــــ 

ــرتن وال جرةن والفقرن واتنتاع العالم ن  ــامابن والمبادئ التحج  لي المن جلي لللاس رةس المال الب ــــــــ ات صــــــــ
وتاامل البلانابن وســـــــجاب األعمال التجاريي ات صـــــــايلين وات صـــــــاماب المتعلقي بتر ر المناون وال ســـــــلما 

 ا2030لعام ةجل تنف ذ خإلي التنملي الم تدامي  من

ــإللج ألا مؤتمر  - 3 ــحم على العمل الذت ي ــــ ــاديي ألوروبا ال ــــ ــلضو اللجني االقتصــــ وف  هذا التقريرن ت ــــ
ــلج مثل  ــايلي العالملين وترإل  محاضــ ــا  ات صــ ــج اهتمام األوســ ــاي  ن األوروب  ن الذت قد يكحن محضــ ات صــ

واتشـرا  على البلانابن واألشـكال الللم األسـاسـلي لص صـاماب الرسـملين و لاس  لمي ات صـاماب الرسـملين 
الجد دة للعمالين والفقرن واالقصــام االجتماع ن وات صــاماب المتعلقي ألاألطفال وال ــباقن واالقتصــاد الدايرت 
ــام ف  محاج ي   ــإلي الراملي  لى دعم الدول األع ــ م اللجني ف  تقريرها األن ــ ــاي ا وكذلك تقدض والتحد ث ات صــ

(ن وتصـــــــــا التقدم المحرف ف  العمل  19-ايحي مرش ف روس كحرونا )كحف دالتحدياب الت  ن ـــــــــأب نتلجي ج
ات صــــــــاي  اتقللم  اســــــــتجاألي لألهدا  اتنمايلي المتفق عل  ا دوللان مثل ةهدا  التنملي الم ــــــــتدامي وتر ر  

 المناو واأل داا الرإلرة والاحاراا

ــاديي ألوروبا ف - 4 ــاي  للجني االقتصـــــــــ ــاماب  ويتمثل هد  برنامج العمل ات صـــــــــ   الن حش ألات صـــــــــ
الرســملي على الصــع د ن الحطن  والدول  من ةجل وضــج ال ــلاســاب القايمي على األدلي وتق لم التقدم المحرف 
ــإللج ب ا ف  منإلقي   ــايلي الم ـ ــإلي ات صـ ــ ق األن ـ ــتدامي ومن ةجل كفالي تن ـ نحح تحق ق ةهدا  التنملي الم ـ

ا وتعحد جذور تن ـــــــــ ق األعمال ات صـــــــــايلي ( 2) ومكتبا  اللجنيا ويقحد العمل مؤتمر ات صـــــــــاي  ن األوروب  ن
  1928ةوروبا  لى فمن عصـــــــبي األممق فقد عقد المؤتمر األول المعن  ألات صـــــــاماب ف  جنل  ف  عام  ف 

ــبع ن   ــلعقد المؤتمر دورتا العامي ال ــــ ــاما وســــ ــلي من االجتماعاب ب ن خبرام ات صــــ ــل ــــ ــى  لى عقد ســــ وةف ــــ
 ا2022 زيران/ حنلا  ف 

  

 __________ 

بلدا من ةوروبا وةمريكا ال ـــــــماللي )كندا والحالياب المتحدة األمريكلي(ن وآســـــــلا الحســــــإلى    56ت ـــــــم منإلقي اللجني االقتصـــــــاديي ألوروبا   (1) 
 )ةوفبك تانن وتركمان تانن وطاجلك تانن وق رغ زستانن وكافاخ تان( وإسراي لا

ــاي  ن األوروب  ن  (2)  ــم مؤتمر ات صـــ ــام ف  منتمي التعاون   56ي ـــ ــاديي ألوروبا وجملج البلدان األع ـــ ــحا ف  اللجني االقتصـــ دولي ع ـــ
 والتنملي ف  الم دان االقتصادتا وت ارك األرجنت ن والبرافيل والفلب ن ومنرحللا وبلدان ةخرى ةي ا ف  ةعمال المؤتمرا
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ت ـــــــــــــم منإلقي اللجني االقتصـــــــــــــاديي ألوروبا بلدانا تتفاوب ف  ا م ـــــــــــــتحياب التإلحر االقتصـــــــــــــادت  و  - 5
ــام  ــام ف  اللجني ةع ـــــــ ــرون من الدول األع ـــــــ ــبعي وع ـــــــ ــاي  تفاوتا كب راا وهناك ســـــــ واالجتماع  وات صـــــــ

ــام ف  منتمــي التنملــي والتعــاون ف  الم ــ  ف  دان  االتحــاد األوروب ا كمــا  نتم  العــد ــد من البلــدان األع ـــــــــــــ
االقتصـــادت  لى منإلقي اللجنين وت ـــارك جملج البلدان األع ـــام ف  هذ، المنتمين منذ منتصـــا الت ـــع نلاب 
من القرن الماضــ ن ف  ةعمال مؤتمر ات صــاي  ن األوروب  نا وتحتى ةكثريي بلدان ةوروبا ال ــر لي والقحقاف 

 ول الم تقلياوآسلا الحسإلى بدعم اللجني ات صايلي الم تركي ب ن دول راألإلي الد

ــاديي ألوروبان فمن األهملي ألمكان تحخ    - 6 ــ ــــ  ف  منإلقي اللجني االقتصــ ــ د المؤســ وبالنتر  لى الم ــ
التن ـــــ ق والتعاون الح لق ن على الصـــــع د الدول ا وتت ـــــارك اللجني ف  تنف ذ ةن ـــــإلت ا الريل ـــــلي مج شـــــريك  ا  

ــاي  لاتحاد األوروب  ومنتمي ا ــ  ن وهما المكتل ات صــــــــ ــادتا الريل ــــــــ لتعاون والتنملي ف  الم دان االقتصــــــــ
ــندو  النقد  ــتقلين و ـ ــايلي الم ـــتركي ب ن دول راألإلي الدول الم ـ ــا عمل ا مج اللجني ات صـ وتن ـــق اللجني ةي ـ
الدول ن والراألإلي األوروبلي للتجارة الحرةن والبنك الدول ا وتتعاون أل ـــــكل ج د مج شـــــابي ات صـــــاماب التاألعي 

ــاد ــؤون االقتصـــــــــــ يي واالجتماعلي ألاألماني العامين واللجان اتقللملي لألمم المتحدةن ووكاالب األمم تدارة ال ـــــــــــ
ــاواة ب ن الجن ــــــــــــــ ن وتمك ن المرةةن  المتحـدة األخرىن مـثل منتمـي العمـل اـلدولـلين وه ـمي األمم المتحـدة للم ــــــــــــ

ن وبرنـــامج األمم ومؤتمر األمم المتحـــدة للتجـــارة والتنملـــين ومكتـــل األمم المتحـــدة للحـــد من مرـــاطر الاحارا
المتحـدة للب مـين ومبـادرة األمم المتحـدة أل ــــــــــــــأن  دارة المعلحمـاب الجررافلـي المكـانلـي على الصــــــــــــــع ـد العـالم ن 
ــاد الجحيين ومنتمي األغذيي والزراعي لألمم  واالتفا لي اتطاريي أل ـــــــأن تر ر المناون والمنتمي العالملي لألر ـــــ

ــكانن وم ــندو  األمم المتحدة لل ـــــــ نتمي األمم المتحدة للإلفحليا وإجماالن تعمل اللجني ألالتعاون المتحدةن و ـــــــ
 شريكا دوللا ف  مرتلا المجاالب ات صايليا 25نحح  مج

وتركز اللجني االقتصــــــــــاديي ألوروبا ةن ــــــــــإلت ا ف  مجال تنملي القدراب على بلدان ةوروبا ال ــــــــــر لي  - 7
هذ، األن ـــإلي تق لماب عالملي لنتم ات صـــام  والقحقاف وآســـلا الحســـإلى ألالتعاون الح  ق مج ال ـــركاما وت ـــمل 

الحطنلي )تجرى ألاالشتراك مج المكتل ات صاي  لاتحاد األوروب  والراألإلي األوروبلي للتجارة الحرة(ن و لقاب  
عمل تدريبلي وخدماب اســـــــــت ـــــــــاريي ف  مجمحعي واســـــــــعي من المجاالب ات صـــــــــايلي ذاب الصـــــــــلي ألاألعمال 

 ب ا اللجني والمجاالب الت  لد  ا خبرة ف  ااات صايلي الجاريي الت  ت إللج 

وت ـتف د اللجني ف  ةدام عمل ا من الم ـاركي الن ـإلي للربرام من الدول األع ـام وال ـركام الدول  ن  - 8
ف  وضـــــــج تحج  اب أل ـــــــأن الم ـــــــايل ات صـــــــايلي الناشـــــــمي الت  يمكن تإلبلق ا ف  البلدان الت  تتفاوب ف  ا 

 ات صايليا ويب ن ال كل ةدنا، المجاالب الت  ت إللج ف  ا اللجني ألعمل من ج ام تحياب القدراب 
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 برنامج العمل اإلحصائي للجنة االقتصادية ألوروبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 اhttps://unece.org/sites/default/files/2021-12/11%20Statistical%20Programme_2022_approved.pdfاللجني االقتصاديي ألوروباق انتر  :المصدر 
  
ن االطاع على معلحماب عن ةن ـإلي  ا ويمك2030ويتم ـى العمل ات صـاي  للجني مج خإلي عام   - 9

ا ويرد  ( 3) اللجنــي المقررةن ألمــا ف  ذلـك قـايمــي االجتمــاعـابن ف  برنـامج العمــل ال ــــــــــــــنحت ات صـــــــــــــــاي  للجنــي
 الفروع التاللي بلان أل خر النتايج الت  ةسفر عن ا هذا العملا ف 
  

 __________ 

 اhttps://unece.org/statistics/statistical-programme-2022انتر  (3) 

 تحديث اإلحصاءات الرسمية
  
  
  
  
  
  
  

 المعا  ر والتصنلفاب ألغراش اتنتاع ات صاي •
 ات صاي هلاكل البلاناب ات صايلي واتنتاع •
 ةطر البلاناب الح فلي والنماذع العامي للمعلحماب ات صايلي•
 المحارد الب ريين  دارت ا وتدريب ا•
  دارة المراطر والمروني التنتلملي•
 ةخا لاب البلاناب•
 االتصال االستراتلج  والداخل •

 تعملم ات صاماب ون رها•

 سريي البلاناب•
 جمج البلاناب ومصادر البلاناب الجد دة•
 تحرير البلاناب وتاامل البلاناب•
 التعلم اآلل  والذكام اال إلناع •
 ةن إلي االبتاار واستراتلجلاتا وفر ا•

  المسائل االستراتيجية واإلدارية المتعلقة باإلحصاءات الرسمية
 تحد ث اتطار القانحن  لص صاماب الرسملي•
  لاس  لمي ات صاماب الرسملي•
 ات صايلي والجررافلي المكانليتاامل المعلحماب •
 اتشرا  على البلاناب•
  تصنل  األن إلي ات صايلي•

البيئة وتغير المناخ واألحداث الخطرة 
 والكوارث

 ات صاماب الب ملي•
 -نتام المحاسبي الب ملي •

 االقتصاديي
 تر ر المناو•
 األ داا والاحارا الرإلرة•
 النفاياب•
 االقتصاد الدايرت •

والقضايا الجنسانية، السكان والهجرة، 
 والفقر، وعدم المساواة

 تعداداب ال كان والم اكن•
 الفقر وةوجا عدم الم اواة •
 ال جرة•
 الق ايا الجن انلي•
 األطفال وال باق•

 االقتصاد والعولمة والرفاه

 الح األاب القحملي•
التداب ر الت  تتجاوف الناتج •

 المحل  اتجمال 
 العحلمي االقتصاديي•
 البلاناب االقتصادييتبادل •
 سجاب األعمال التجاريي•
 مؤشر ةسعار االست اك•
 نحعلي العمالي•

واإلحصاءات الرسمية 19-كوفيد  

 هدا  التنملي الم تداميأات صاماب المتعلقي أل

https://unece.org/sites/default/files/2021-12/11%20Statistical%20Programme_2022_approved.pdf
https://unece.org/statistics/statistical-programme-2022


E/CN.3/2022/7  

 

21-17846 5/16 

 

 أثر جائحة مرض فيروس كورونا والتصدي لها  -  ثانيا  
ــايلي الحطنلي ف  المنإلقيا فقد واج ت    19-لجايحي كحف دكان  - 10 ة ر كب ر على عمل المكاتل ات صـــ

ــاماب تدارة الجايحي وآ ارهان ف ـــــــــا عن علباب   ــايلي فيادة كب رة ف  الإللل على ات صـــــــ المكاتل ات صـــــــ
حى التحدتن ي ـبق ل ا مث ل اعترضـت جمج البلاناب وإنتاع ات صـامابا وقد ارتقت هذ، المكاتل  لى م ـت  لم

وعرضـت  لمي ات صـاماب الرسـملي وتح ـلت  لى نتايج ف  لل الترو  الصـابيا فف  العد د من المكاتل 
ــتمراريي تصــــــــــري  األعمال   ــايلين كانت الجايحي عاما م ــــــــــرضعا لابتاار من ةجل الحفاف على اســــــــ ات صــــــــ

 هذ، الترو  االستثنايليا لل ف 

ت صاماب و ثضت على محاج ت ا ف  كل مجال من مجاالب  وقد ة رب الجايحي ف  جملج مجاالب ا - 11
عمل اللجني االقتصـــاديي ألوروبان وال ســـلما فلما  تعلق ألاالبتاار وبنام قدرة النتم ات صـــايلي على الصـــمحدا 

 19-وقد تناولت جملج اجتماعاب الربرام وةن ــــــــإلي تنملي القدراب الت  عقدب منذ تف ــــــــ  الجايحي ة ر كحف د
حاضـــلع  المحددا وإضـــافي  لى ذلكن نتمت عدة  لقاب دراســـلي شـــبكلي مرصـــصـــي أل لي تبادل ف  مجال ا الم

 الربراب وبنام القدراب أل أن المحاضلج التاللي:

 ق( 4) تحف ر ات صاماب والبلاناب ات صايلي الجررافلي تدارة الجايحي )ة( 

ــت   ( 6) وتعملم ا ون ـــــرها   ( 5) جمج البلاناب  )ق(   ا الجايحين ألما ف  ذلك ف  لل الترو  الت  فرضـــ
 ق( 7) سل لي من الحلقاب الدراسلي ال بكلي  حل  نتاع مؤشراب ةسعار الم ت لك ف  لل تداب ر اتغا  ال امل 

 ق( 8) المحارد الب ريين م ايل اتدارة والتدريل )ع( 

الرســــــملين  دور المكاتل ات صــــــايلي الحطنلي ف  عالم متر ر واســــــتمراريي عمل ات صــــــاماب  )د( 
ونحقش هذا المحضــــــــحع ف  جل ــــــــي غ ر رســــــــملي م ــــــــتركي لمؤتمر ات صــــــــاي  ن األوروب  ن ولجني ات صــــــــاماب 

 ق ( 9) 2020وال لاساب ات صايلي التاألعي لمنتمي التعاون والتنملي ف  الم دان االقتصادتن عقدب ف   زيران/ حنلا  

ب ف  المكاتل ات صــــــــــايلي الحطنلي  الحفاف على االبتاار التنتلم  واالبتاار ف  المنتجا )ه( 
ــاي  ن األوروب  ن ولجني   ألعد الجايحين ونحقش هذا المحضــــحع ف  جل ــــي غ ر رســــملي م ــــتركي لمؤتمر ات صــ
ات صـــــــــاماب وال ـــــــــلاســـــــــاب ات صـــــــــايلي التاألعي لمنتمي التعاون والتنملي ف  الم دان االقتصـــــــــادتن عقدب  

 ا( 10) 2021 زيران/ حنلا  ف 

 __________ 

 +https://statswiki.unece.org/display/GFGS/Webinar+on+Geo-statistical+Responses+to+theانــــــــــــتــــــــــــر   (4) 

COVID-19+Crisisا 

 اhttps://unece.org/info/events/event/348355انتر  (5) 

 اhttps://unece.org/info/events/event/348351انتر  (6) 

 اhttps://unece.org/info/events/event/348358انتر  (7) 

 اhttps://unece.org/info/events/event/348352انتر  (8) 

 اhttps://unece.org/statistics/events/CES2020انتر  (9) 

 اhttps://unece.org/statistics/events/CES2021انتر  (10) 

https://statswiki.unece.org/display/GFGS/Webinar+on+Geo-statistical+Responses+to+the+COVID-19+Crisis
https://statswiki.unece.org/display/GFGS/Webinar+on+Geo-statistical+Responses+to+the+COVID-19+Crisis
https://statswiki.unece.org/display/GFGS/Webinar+on+Geo-statistical+Responses+to+the+COVID-19+Crisis
https://statswiki.unece.org/display/GFGS/Webinar+on+Geo-statistical+Responses+to+the+COVID-19+Crisis
https://unece.org/info/events/event/348355
https://unece.org/info/events/event/348351
https://unece.org/info/events/event/348358
https://unece.org/info/events/event/348352
https://unece.org/statistics/events/CES2020
https://unece.org/statistics/events/CES2021
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للاب اتنتاع ات صـاي  خال األفمي الناجمي عن الجايحين اسـتحد ت اللجني محقعا وابترام دعم عم - 12
لتحجـلا منتج    ( 11) وات صــــــــــــــاماب الرســــــــــــــمـلي 19-شــــــــــــــبكـلا ذا محتحى ـقاـبل للتعـدـ ل )دويك  (  تـناول كحفـ د

فر هذا ات صــــاماب  لى المحارد القايمي وتلك الت  وضــــعت ا اللجني االقتصــــاديي ألوروبا وشــــركاي ا  د ثاا ويح 
المحقج   زا لتبادل الربراب وآخر الم ـــــــــتجداب لفايدة المكاتل ات صـــــــــايلي الحطنلي والمنتماب الدولليا وهح 
يحتحت على محارد تتعلق على ال ـحام ألاال تلاجاب ات صـايلي الجد دة لدعم البلدان ف   دارة األفمين وبتداب ر  

ب األســاســلي لص صــاماب االقتصــاديي واالجتماعلي  الإلحارئ ل ــمان اســتمرار اتنتاع ات صــاي  ف  المجاال
ــايلي  ــتقصــــ ــاب االســــ ــكانن والدراســــ ــت لكن وتعداداب ال ــــ ــعار للم ــــ ــاألاب القحملين واألســــ والديمررافلي مثل الح ــــ

 األسر المال ليا عن
  

 المبادئ التوجيهية والتوصيات اإلحصائية  -  ثالثا  
لجني االقتصـــاديي ألوروبا ألاالشـــتراك مج شـــركاي ا ةُعدضب المبادئ التحج  لي والتح ـــلاب ات صـــايلي ل - 13

ا وفلما  ل  ةمثلي على ة دا  ( 12) الريل ـــــــــــ  ن وه  متا ي على المحقج ال ـــــــــــبك  للجني االقتصـــــــــــاديي ألوروبا
 المبادئ التحج  لي الت  قد ت م الدواير ات صايلي العالملي:

( هح  طار  2021)  (Framework on Waste Statistics)   طار   صـــاماب النفاياب )ة( 
مفاهلم  لتن ـــــ ق   صـــــاماب النفاياب على الصـــــع د الدول  وتحف ر معلحماب ةف ـــــل تدارة النفاياب ور ـــــد 

 تنف ذ ةطر ال لاساب ال امي المتصلي ألالنفايابق

ــادر اتداريي الســــــــــــتردام ا ف  التعداداب )ق(   المبادئ التحج  لي المتعلقي بتق لم نحعلي المصــــــــــ
(Guidelines on Assessing the Quality of Administrative Sources for Use in Censuses)  

م  رشــــاداب لمنتج  ات صــــاماب المتعلقي بتعداداب ال ــــكان والم ــــاكن أل ــــأن كلفلي تق لم نحعلي  2021) ( تقدض
 البلاناب اتداريي الستردام ا ف  التعدادق

ــت لك ف  للض  )ع(  ــاملدل ل  نتاع مؤشــــــراب ةســــــعار الم ــــ  Guide on)   تداب ر اتغا  ال ــــ

Producing Consumer Price Indices under Lockdown)  (2021  ــلاب وةف ـــــــــــل م تح ـــــــــ ( يقدض
ــاب ا وتعملم ا   ــال ل   ــــــ ــت لك وةســــــ ــمي ف  جمج البلاناب المتعلقي ألمؤشــــــــر ةســــــــعار الم ــــــ الممارســــــــاب الناشــــــ

 ق19-ل جايحي كحف دتداب ر اتغا  ال املن استنادا  لى الربرة المكت بي خا لل ف 

  خريإلي الإلريق أل ــــأن ات صــــاماب من ةجل ةهدا  التنملي الم ــــتدامي الإلبعي الثانلي من )د( 
(Road Map on Statistics for Sustainable Development Goals)  (2022  تحفضر ألع ـــــــــام )

ــأن  لاس التقد ــاداب أل ــــ ــلحي  رشــــ ــا بي المصــــ ــايلي الحطنلي والج اب األخرى  ــــ م المحرف نحح  النتم ات صــــ
تحق ق األهدا  وغايات ان مج مراعاة التحدياب والتإلحراب األخ رة ف  هذا الصـــــــــــــددا وت ـــــــــــــتند الإلبعي الثانلي 

ــادرة عام   من ــج ف  البلدان 2017خريإلي الإلريق  لى الإلبعي األولى الصــــ ــتردمت على نإلا  واســــ ن الت  اســــ
 والمنتماب الدولليق

 __________ 

 اhttps://statswiki.unece.org/display/COV/Homeانتر  (11) 

 اhttps://unece.org/publications/statisticsانتر  (12) 

https://statswiki.unece.org/display/COV/Home
https://unece.org/publications/statistics
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ــام امن ــــــــــــــحر ألعنحان   )ه(   Approaches to Measuring)الجتمـاع نُ ج  ـلاس االقصــــــــــــ

Social Exclusion)  (2021  يجمضج الممارســــــاب الج دة الحاللي والناشــــــمي ف   لاس االقصــــــام االجتماع )
 وتق لم  مكاناب تلك الممارساب لتحق ق نتايج قابلي للمقارنيق

ــملي )و(  ــاماب الرســـــــــ ــاديي ف  ات صـــــــــ  Guide to Sharing)دل ل تبادل البلاناب االقتصـــــــــ

Economic Data in Official Statistics)  (2021  د   لى تل ـــــــــــ ر تبادل البلاناب االقتصـــــــــــاديي   )
ل ـــمان الللاس الصـــحلا لصنتاع العالم  ويحفضر بلاناب مجديي عن ةن ـــإلي المؤســـ ـــاب المتعددة الجن ـــلابا 

دواب والمبـادئ ويت ــــــــــــــمن تحل اب ألمثلـي ملمحســــــــــــــي عن تبـادل البلـاـناب وعن العلبـابن ويحفر التحجلـا واأل
 لترإلض  الححاجز الت  تع ق تبادل البلانابق

مجمحعي المؤشـــــــراب وات صـــــــاماب األســـــــاســـــــلي المتصـــــــلي بتر ر المناو ألاســـــــتردام نتام  )ف( 
( ومبادي ا التحج  لي للتنف ذن تت ــمضن  2021)  االقتصــاديي لمؤتمر ات صــاي  ن األوروب  ن -المحاســبي الب ملي  

ــ  ــفا للمؤشـــراب الـــــــــــــــ ــاديي ألوروبان  ال 44و ـ ــلي بتر ر المناو المح ـــى بتنف ذها ف  منإلقي اللجني االقتصـ متصـ
ــبي الب ملي   ــاألاب نتام المحاســــ ــلين و  ــــ ــاســــ ــاماب األســــ ــرابن وات صــــ ــاديين   -ومعا  ر اختلار المؤشــــ االقتصــــ
 وتحجض اب البلدان ف   ن ام مجمحعات ا الحطنلي الرا ي من المؤشراب المتعلقي بتر ر المناوق

ــحر ألعنحان   )ح(  ــنل  البلانابمن ـــــــــــ  :Poverty Measurement)مللاس الفقر: دل ل تصـــــــــــ

Guide to Data Disaggregation)  (2020 ــراب الفقر ــنل  مؤشــــ ــاب الج دة ف  تصــــ (ن يجمضج الممارســــ
 وتق لم متانت ان ويقدم تح لاب  لى المكاتل ات صايلي أل أن  نتاع مقا لس الفقر المصنفي وتحل ل ا ون رهاق

ــأن اا ) (  ــانلي والتحعلي أل ــــ ــاماب الجن ــــ  Guidance on)نلتحج  اب المتعلقي بتعملم ات صــــ

Communicating Gender Statistics)  (2020  م الدعم للمكاتل ات صـــــــــــــايلي الحطنلي من ةجل (ن تقدض
ــأن الفجحة   ــاماب أل ـ ــلي ه : تعملم ات صـ ــلج ريل ـ ــتي محاضـ ــأن سـ ــاب والعامي أل ـ ــلاسـ ــل مج مقررت ال ـ التحا ـ

ــأن ان  األج ف  ــان  والتحعلي أل ـ ــاماب المتعلقي ألالعنا الجن ـ ــأن ان وتعملم ات صـ حر ب ن الجن ـــ ن والتحعلي أل ـ
والصـلاغي المراعلي للمنتحر الجن ـان  ف  التحا ـل ات صـاي ن والحفاف على الحلاد عند تعملم ات صـاماب  

  صاماب الجن انليقالجن انلين والتفاعل مج م تردم  ات صاماب الجن انلين وسد الثرراب ف  ات

التجملع  )ت(  الــــدل ـــــل  والتـــــدريــــل:  للتعللم   Satellite Account for)الح ــــــــــــــــــاق الفرع  

Education and Training: Compilation Guide)  (2020   ن ي ــ ر  لى  ن ــام  طار لح ــاق فرع)
اب الافميا وال د   ي ـتند  لى النفقاب المتصـلي ألالتعللم والتدريلن ويت ـمن مناق ـي المن جلي ومصـادر البلان 

من الدل ل هح م ـاعدة البلدان على  ن ـام   ـاألاب فرعلي للتعللم والتدريل قابلي للمقارني دوللا وتح ـ ن  لاس  
 رةس المال الب رت على ةساس التالفيق

 Strategic Communications) طار االتصــــال االســــتراتلج  للمؤســــ ــــاب ات صــــايلي  )ك( 

Framework for Statistical Institutions)   (2019  ن  حفر الم ـــــــحرة والمحاد لدعم منتماب ات صـــــــام)
الرسـملي ف  تنف ذ ةطر االتصـال االسـتراتلج ا ويتناول م ـايل عامي المؤسـ ـي ات صـايلي وإدارة األفماب وإدارة  

 قالق ايا ومجمحعاب الم اراب ال روريين ويت من نمحذجا عن الن ج ف  االتصال أل أن ات صاماب 

 Measuring International Labour)ن ــــــــــــــحر ألعنحان  ـلاس تنـقل العمـاـلي اـلدولـليم )ل( 

Mobility) (2018 م  رشــــــــــاداب عمللي أل ــــــــــأن التعاري  واألســــــــــال ل ومصــــــــــادر البلاناب الت  يمكن (ن يقدض
 استردام ا لللاس تنقل ال د العاملين وي مل دراساب  االب قإلرييق
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 Guidance on Modernizing Statistical)ات صايلي رشاداب تحد ث الت ريعاب  )م( 

Legislation)  (2019 ن تت ـــــــــمضن و ـــــــــفا للعنا ـــــــــر الم ـــــــــتركي ومتإللباب األطر القانحنلي الحد ثي أل لي)
اســــــــــتقال النتم ات صــــــــــايلي الحطنلي ونزاهت ا وخ ــــــــــحع ا للم ــــــــــاملين  لى جانل الجحدة العاللي  ضــــــــــمان

 لص صاماب الرسمليا

وضــــــــــــــج ورـقاب ألحثـلي متعمـقي عن مجـاالب   صــــــــــــــايـلي مرـتارة أل ـلي تحـدـ د الثرراب ومعـالجي  ويعـدض   - 14
الم ــــــايل الناشــــــمي ة د ال ــــــبل الريل ــــــلي لتإلحير ات صــــــاماب ف  منإلقي اللجني االقتصــــــاديي ألوروباا وكث را 

ــاماب ومبادئ تحج  لي جد دةن وتبادل الم ما ــج   صـ ــاب تؤدت هذ، الحرقاب البحثلي  لى العمل على وضـ مارسـ
ــاي ا ويمكن االطاع على جملج ورقاب البححا   الج دةن ووضـــــــــج ةدواب ومعا  ر م ـــــــــتركي لصنتاع ات صـــــــ

 ا وتناولت ة دا ورقاب البححا الم ايل التاللي:( 13) المتعمقي على المحقج ال بك  للجني االقتصاديي ألوروبا

  (Collaboration with private data providers)التعاون مج مقدم  البلاناب الرا ـــــــــــــ ن  • 
ت ا بحلندا وآخرون(2022)  ن ورقي ةعدض

 Measuring the non-observed/informal) لاس االقتصـــــــــاد غ ر الما س/غ ر الرســـــــــم  • 

economy) (2021)ت ا المك لك و ندو  النقد الدول  واللجني االقتصاديي ألوروبا  ن ورقي ةعدض

ت ا بحلندا(2021) (Subjective poverty measures)مقا لس الفقر الذات    •   ن ورقي ةعدض

ت ا كندا(2021) (New forms of employment)ةشكال العمالي الجد دة  •   ن ورقي ةعدض

ن ورقــي ةعــدت ـــا 2020)  (Measuring the circular economy) لـــاس االقتصــــــــــــــــاد الــدايرت   • 
 وآخرون( فنلندا

ــا، ف  عصــــــــــــــر   •  ــاس الرفـ ــار المجتمج الرقم د لـ ــي    : اآل ـ ــي على ات صـــــــــــــــــاماب الرســــــــــــــملـ المترتبـ
(Measuring well-being in the era of “digital society”: implications for 

official statistics) (2020)ن ورقي ةعدت ا كندا 

 The role of statistical community in)دور األوســـــــــا  ات صـــــــــايلي ف  العمل المناخ    • 

climate action) (2020ــأن ن ورق ــاي  ن األوروب  ن أل ــــ ي ةعدها الفريق التحج    لمؤتمر ات صــــ
 ات صاماب المتصلي بتر ر المناو(

 
 العمل المنهجي بشأن المسائل المستجدة  -  رابعا  
 القيم األساسية والمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية -  ألف 

ات صـــــاي  ةمر ةســـــاســـــ  تنتاع   صـــــاماب عاللي  ن تح ـــــ ن الححكمي واتطار القانحن  لصنتاع   - 15
الجحدةن وهح ةولحـيي أـلالن ــــــــــــــبـي للعـدـ د من البلـدان ف  منإلقـي اللجنـي االقتصــــــــــــــادـيي ألوروـبا وخـارج ـاا وللجـني  
االقتصــــــاديي ألوروبا تاري  طحيل وخبرة طحيلي ف  دعم المكاتل ات صــــــايلي الحطنلي ف  هذا الم ــــــعىن بدما 

لمبادئ األســـــاســـــلي لص صـــــاماب الرســـــملي ألول مرةا وقد ةقرب اللجني هذ، ن عندما وضـــــعت ا1991من عام  
ــايلي ف  عام  1992المبادئ ف  عام  ــتحى   1994واعتمدت ا اللجني ات صـــــــــ والجمالي العامي على ةعلى م ـــــــــ
 ا2014سلاس  ف  عام 

 __________ 

 اhttps://unece.org/statistics/ces/statistical-development-through-depth-reviewsانتر  (13) 

https://unece.org/statistics/ces/statistical-development-through-depth-reviews
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وبلي للتجارة  وعلى مر ال ن نن عملت اللجني مج المكتل ات صاي  لاتحاد األوروب  والراألإلي األور  - 16
الحرة على تعزيز األطر المؤســ ــلي لص صــاماب الرســملين وال ســلما ف  بلدان ةوروبا ال ــر لي والقحقاف وآســلا  

القانحن العام لص صـــــــاماب  الحســـــــإلى اســـــــتنادا  لى التق لماب العالملي لنتم ات صـــــــام الحطنليا وقد وضـــــــج 
 Generic Law on Official Statistics for)  الرســـــــــملي ألوروبا ال ـــــــــر لي والقحقاف وآســـــــــلا الحســـــــــإلى

Eastern Europe, Caucasus and Central Asia  ألــــالتعــــاون مج الراألإلــــي األوروبلــــي للتجــــارة الحرة )
والمكتل ات صــــــاي  للجماعاب األوروبلي ف   طار م ــــــروع لح ــــــاق األمم المتحدة للتنملي بدعم من شــــــابي  

 لقي بتحد ث الت ريعاب ات صايليان ن رب التحج  اب المتع2019ات صامابن وف  عام 

وتقدم الح ايقن الت  تتم ـــى مج المبادئ األســـاســـلي لص صـــاماب الرســـملين  رشـــاداب أل ـــأن وضـــج  - 17
الت ــــريعاب ات صــــايلي الافمي لدعم تحد ث النتم ات صــــايلي وتقديم الللمي الااملي لص صــــاماب الرســــمليا 

القانحن العام لص صــاماب الرســملي ضــمن  ي ومنإلقي البحر الااريب   وكلضفت اللجني االقتصــاديي ألمريكا الات نل 
وكذلك كلضفتا اللجني االقتصـــــاديي واالجتماعلي    نالقانحن العام المتعلق ألات صـــــاماب الرســـــملي ألمريكا الات نلي

وتنتلم  ن واسـتفاد منا دل ل  دارةدل ل القانحن العام لص صـاماب الرسـملي ف  البلدان العربليلررق آسـلا ضـمن 
النتم ات صايلي الحطنلي الذت ُةقرض ف  الدورة الثامني واألربع ن للجني ات صايليا و تى ت رين الثان /نحفمبر  

دولي من جملج ةنحام العالم ت ــريعات ا ات صــايلي اســتنادا  لى التحج  اب   24ن راجعت ما ال يقل عن  2021
برام الـقانحن حن واتداريحن اجتمـاعـاب منتتمـي لمحا ـــــــــــــــلي ن يعـقد الر2020الحاردة ف  هـذ، الحـ ايقا ومـنذ عـام  

 العمل أل أن هذا المحضحعا

ن بدةب المكاتل ات صـايلي الحطنلي ف  منإلقي اللجني مناق ـي أل ـأن الللم األسـاسـلي 2021وف  عام  - 18
مؤتمر   لص صـــاماب الرســـملي ألحثا عن ســـبل فعالي لمحاج ي التحدياب المتزا دة أل ـــرعي الت  تعترضـــ اا وةن ـــأ

ــملي  ــاماب الرســ ــلي لص صــ ــاســ ــريا ألالللم األســ ــار  لى ةهملي االعترا  الصــ ــاي  ن األوروب  نن الذت ةشــ ات صــ
ــلحكلاب   ــلين وتحد د مجمحعي من ال ــ ــاســ للالش  دوالتم ــــك ب ا وإل ارهان فريق عمل لحضــــج قايمي ألالللم األســ

 لياوإل ارها  فام المبادئ األساسلي لص صاماب الرسم  وفقا ل ذ، الللم

وتدرس اللجني الللمي الت  ت ـــــــــلف ا ات صـــــــــاماب الرســـــــــملي من وج ي نتر العماما وهناك وع   - 19
متزا د داخل ةوســـــــــــا  الج اب المنتجي لص صـــــــــــاماب الرســـــــــــملي ألأن فحايد و لمي منتجات ا ت ـــــــــــتمد من تلبلي 

م ــــــــت لاحها ا تلاجاب المجتمجا ولل ــــــــت ات صــــــــاماب الرســــــــملي مصــــــــدر المعلحماب ات صــــــــايلي الح  د ف
 رغبحنن عن  قن ف  معرفي ال ـــــــــــبل الذت يجعل م يف ـــــــــــلحن ا على مصـــــــــــادر ةخرى ويثقحن ب اا وتريد   قد

الحكحماب والج اب الممحلي األخرى معرفي ما  ذا كانت المحارد الم ــــــــتثمرة ف  ات صــــــــاماب الرســــــــملي تحفر 
   ألج حدهم وف م ااعايدا ج دا الستثمارات ما ويريد ات صاي حن الرسم حن ةن  تم االعترا

ــلاب ف  عام   - 20 ــعت تح ـــــ ــملي   2018وبدافج من هذ، العحاملن وضـــــ ــاماب الرســـــ لتعزيز  لمي ات صـــــ
و لاســـ ا وتعملم اا وةعقل ذلك تقرير عن  لاس  لمي ات صـــاماب الرســـملين يقترح فلا اتباع ن ج  ركز على 

 الم تعمل ن لتحد د ما الذت ي كل  لميا
 

 البياناتاإلشراف على   -  باء 
 تر ر دور المكـاـتل ات صــــــــــــــايـلي الحطنـلي ف  ســــــــــــــع  ـا  لى تلبـلي المإلـاـلل الجـدـ دة واغتـنام الفر   - 21

ن ةجرى مؤتمر ات صــــــاي  ن األوروب  ن مناق ــــــاب  2018ا ومنذ عام 19-الناشــــــمين وكذلك نتلجي ةفمي كحف د
ــايلي الحطنلي ف  منتحماب البلاناب الجد دةن   م ـــــــــتمرة  حل اتشـــــــــرا  على البلاناب ودور المكاتل ات صـــــــ

 مراعاة نتايج المناق اب المما لي ف  االجتماعاب الت  ُتعقد على الم تحي ن اتقللم  والعالم ا مج
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ــإللا  2021وف  ةوايل عام  - 22 ــج تعري  لمصـــــ ــاي  ن األوروب  ن العمل على وضـــــ ن بدة مؤتمر ات صـــــ
ف  ســلا  ات صــاماب الرســملي وتحد د مجمحعي    اتشــرا  على البلانابدوآخر لمصــإللا    حكمي البلانابد

دنلا من الم ــؤوللاب األســاســلي الت  ي ــإللج ب ا الم ــر  على البلانابا ويمكن ةن  حفر ذلك ةســاســا لحضــج 
ــ ا  ــايلي الحطنلي ةن تنصــــــــــل نف ــــــــ ــتركي ف  مر لي ال قيا ويمكن للمكاتل ات صــــــــ ــلاب م ــــــــ مبادئ وتح ــــــــ

وةن يكحن لد  ا مجمحعي من اتمكاناب فلما  تعلق ألاتشــــــــرا    منتحماب البلاناب الجد دة ألإلر  مرتلفين ف 
على البـلانابن من الم ــــــــــــــاركي ألالحـد األدنى  لى اتشــــــــــــــرا  الاـاملا ف   تقج ف  نـقا  انإلا  مرتلـفي ألن 
ألع ــــ ا ي ــــإللج ألالفعل ألأدوار م ــــتركي مج الحكحمابن ب د ةنا ما من  ل وا د  ناســــل الجملجا وتتلا هذ، 

ل ات صـايلي الحطنلي ةن تم ـ  قدما على وت رت ا الرا ـي لتأخذ على عاتق ا درجاب مرتلفي  المبادرة للمكات 
 من ةدوار اتشرا ا

وتتم المحافتي على  ـلي قحيي ألالمبادئ األسـاسـلي لص صـاماب الرسـملي لتحضـلا ما يمكن للمكاتل  - 23
الرســـــــــــــمليا ويجرت هذا العمل  ات صـــــــــــــايلي وما ال يمكن ا الللام ألا لتجنل تقحيح الثقي ف  ات صـــــــــــــاماب  

ألالتن ـ ق الح  ق مج الفريق العامل المعن  ألاتشـرا  على البلانابن أل لي تفادت االفدواجلين وي ـتند  لى نتايج  
ــإللحاب   ــاريج التعاري  للمصـ ــع د العالم ا ومن المقرر ةن تاحن م ـ العمل الذت قام ألا ذلك الفريق على الصـ

ــلي جاهز  ــؤوللاب الريل ـــــــــ ــلي والم ـــــــــ ــاور ف  النصـــــــــــا األول من عام الريل ـــــــــ والتقرير الن اي   2022ة للت ـــــــــ
 ا2023 زيران/ حنلا  ف 
 

 تحديث اإلحصاءات الرسمية -  جيم 
ــاألعي واألربع نن على ةن  تم اتباظ ألانتتام عن التقدم   - 24 ــايلين ف  دورت ا ال ـ وافقت اللجني ات صـ

بتحــــــد ــــــث   المعن   ــتحى  الم ــــــــــــ الرفلج  الفريق  يحرف،  للجنــــــي الــــــذت  التــــــاألج  ــملــــــي  الرســــــــــــ ــاماب  ات صـــــــــــــــــ
المقرر  E/2016/24 )انتر ــإلـــــي   47/103ن  ةن ــــــــــــ لمحـــــي عـــــامـــــي عن  مـــــت  دض قـــــُ لـــــذلـــــكن  )ف((ا ونتلجـــــي 
ــلي ُقدضمت  اللجني  ــاســـــ ــملي ف  ورقي معلحماب ةســـــ ــاماب الرســـــ ــاديي ألوروبا المتعلقي بتحد ث ات صـــــ االقتصـــــ

 ف  دورت ا الثامني واألربع نااللجني   لى 

ــتمرارا   - 25 ــملي تحدياب كث رة من جرام العمل ف  ب مي متر رة ألاســــــ ــاماب الرســــــ ويحاجا منتجح ات صــــــ
ويتزا د الإللل على البلاناب ات صايلي الجد دة والد لقي والصادرة ف    نان ف    ن ترفح الم زانلاب تحت  

مج البلدان على وضـــج نماذع ومعا  ر وةطر ومبادئ تحج  لي  ال ـــرح ا وتعمل اللجني االقتصـــاديي ألوروبا  
لم ــــــــــــــاعـدت ـا ف  تحـدـ ث المنتمـاب ات صــــــــــــــايـلي لمحاج ـي تـلك التحـدـيابا ويقحد هـذا العمـل الفريق الرفلج  

من كبار ات صـاي  ن الملتزم ن ألللادة    13الم ـتحى المعن  بتحد ث ات صـاماب الرسـملين الذت  تألا من  
 من خال م اريج و لقاب عمل ودوراب سنحييا   ةفرقي تحد ثدلعمل ةربج  كنداا وي إللج ب ذا ا

وي ــــــــر  الفريق الرفلج الم ــــــــتحى التاألج للجني على تإلحير وتع د المعا  ر والنماذع الريل ــــــــلي الت   - 26
ــايـلي ــامابن ألمـا ف  ذـلك النمحذع العـام تجراماب العمـل ات صــــــــــــ ن والنمحذع العـام ( 14) ـتدعم تحـدـ ث ات صــــــــــــ

ــايلي  ألن ـــــــــــــإلي ــايلي( 15) المنتماب ات صـــــــــــ ن وال لكل المح د تنتاع ( 16) ن والنمحذع العام للمعلحماب ات صـــــــــــ

 __________ 

 اhttps://statswiki.unece.org/display/GSBPM/Generic+Statistical+Business+Process+Modelانتر  (14) 

 ا https://statswiki.unece.org/display/GAMSO/Generic+Activity+Model+for+Statistical+Organizationsانتر   (15) 

 اhttps://statswiki.unece.org/display/gsim/Generic+Statistical+Information+Modelانتر  (16) 

https://undocs.org/ar/E/2016/24
https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/Generic+Statistical+Business+Process+Model
https://statswiki.unece.org/display/GAMSO/Generic+Activity+Model+for+Statistical+Organizations
https://statswiki.unece.org/display/gsim/Generic+Statistical+Information+Model
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ا وتحفر النماذع لري عالملي ت ــاعد المكاتل ات صــايلي ف  تإلحير ةدواب م ــتركي وت ــتردم ( 17) ات صــاماب
ــ   ــج ن ــــ ــتعرش النماذع ألانتتام وتحضــــ ــتنادا  لى كمقا لس فعللي ف  جملج ةنحام العالما وت ــــ جد دة من ا اســــ

على الربو ب ن النمحذع العــام تجراماب العمــل    2020ما تــاب الم ــــــــــــــترــدم نا وقــد تم العمــل ف  عــام  
 ات صايلي والنمحذع العام للمعلحماب ات صايليا

وتزيد  عادة اســـــــتردام األدواب ات صـــــــايلي الت  وضـــــــع ا الزمامن ةو تإلحير هذ، األدواب أل ـــــــكل   - 27
ــتركن من  ــاماب وشـــــجج على م ـــ ــاركي ال لكل المح د تنتاع ات صـــ الافامةا ودعم فريق تحد ث ةدواب الم ـــ

 تنف ذ، العمل ن وهح مرإلو للمنتماب ات صايلي يمكن م اركتا أل  حليا

ويتحلضى فريق التحد ث المعن  ألالقدراب واالتصـــــــــــال ألعح جحانل  دارة المحارد الب ـــــــــــريي والتدريلن   - 28
ــال الداخ ــايليا وف   طار التصــــــدت لجايحي مرش ف روس  وكذلك االتصــــ ل  والرارج  ف  المنتماب ات صــــ

ــال الداخل ن وترت باب العمل عن ألعد 19-كحرونا )كحف د (ن تم تر  ر مححر العمل  لى  دارة األفمابن واالتصــ
خا لابن  والترت باب المرتلإلين والتدريل والتحلل ا ويعمل الفريق ةي ـــــــــــــا على ةخا لاب البلاناب وإدارة األ

 ف ا عن وضج مبادئ تحج  لي أل أن  دارة المراطر للمنتماب ات صايليا

ن وهح مركز االبتاار ف  برنامج عمل التحد ثن Blue Skies Thinking Networkوي ـــعى  - 29
 لى  يجاد الفر  الناشـــــمي لتحد ث ات صـــــامابا وتركز المناق ـــــاب على المجاالب الت  لد  ا اتمكاناب 

ن مثــل مجمحعــاب البلــانــاب  19-  ـــــــــــــــاعــدة الحكــاالب ات صـــــــــــــــايلــي على محاج ــي جــايحــي كحف ــداألكبر لم
ــي   ــتركي الرا ـ ــاب مراكز األمن الب حلحج  الم ـ ــبي المتعددة األطرا  اآلمنين ومنصـ ــإلناعلين والححسـ اال ـ

ن ونتم الم ـا ال ـريج وبلاناب ال ـبكين وكذلك على ت ـ  ل التقدم ف  ات صـاماب الرسـملي من 19- ألكحف د
 التجريل  لى التنف ذا

وف  كل عامن تدعم اللجني االقتصـــــــــاديي ألوروبا م ـــــــــروع  تحد ث لمعالجي الم ـــــــــايل األكثر   - 30
ــاريج األخ رة   ــيا وتناولت الم ـــــــــــ ــايلي وتنتاع نحاتج وةدواب ملمحســـــــــــ  لحا ا الت  تحاجا المكاتل ات صـــــــــــ

 المحاضلج التاللي:

المدخابن الت  ت د   لى تل ـ ر االطاع على مصـادر  تقنلاب الحفاف على خصـح ـلي   )ة( 
 البلاناب الت  تعتبر شد دة الرصح لي الت  تحتفس ب ا ةطرا  مرتلفين والجمج ب ن ا وتحل ل اق

دل ل البلاناب اال ــــــإلناعلي للمنتماب ات صــــــايلي الحطنلين وهح دل ل ةول   حفر بلاناب  )ق( 
 غزيرة ت تحف  مقت لاب النزاهي وال رييق

التعلم اآلل  لص صـاماب الرسـملين لتعزيز االسـتردام ال ـللم والفعال للتعلم اآلل  ف   نتاع  )ع( 
 ات صاماب الرسمليق

 طار االتصـال االسـتراتلج  لتحجلا المكاتل ات صـايلي ف  وضـج ن ج اسـتراتلج  لحمايي   )د( 
 وتعزيز سمعي المنتمي وعامت اا

 

 __________ 

 اhttps://statswiki.unece.org/display/gsim/Generic+Statistical+Information+Modelانتر  (17) 

https://statswiki.unece.org/display/gsim/Generic+Statistical+Information+Model
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 قياس أشكال العمالة -  دال 
ــكال  - 31 ــحا  العمل ف  العد د من البلدان تر راب هلكلليا ول رب ةشـ ــ دب ةسـ خال العقد الماضـــ ن شـ

جد دة من العمالين مثل العمالي ف  اقتصـــاد العربي والعمل عبر المنصـــاب اتلاترونلي والعمل عن ألعدا ول ذ، 
ــلاســـــاب   تمحن ةكثر ــاديي واجتماعلي كب رةن كما ةن مقررت ال ـــ ــاماب لح ـــــا   التإلحراب آ ار اقتصـــ ألات صـــ

روس    فالتإلحراب ف  ســــــــــــــح  العمــلا وف  الحقـت الـذت  تإللج فلــا المجتمج العــالم   لى التعــاف  من مرش  
 كحرونان تإلرح ةسملي جد دة أل أن اآل ار الإلحيلي األجل للجايحي على انت ار ةشكال مرتلفي من العماليا

أل ــــــــــأن ةشــــــــــكال العمالي الجد دةا وف  عام  وهناك نقص ف  المفاهلم والتعاري  المتفق عل  ا دوللا - 32
ــاي  ن األوروب  ن العمل على وضــــج  طار مفاهلم  لللاس ةشــــكال العمالي الجد دة  2021 ن بدة مؤتمر ات صــ

والناشــمين لم ــاعدة البلدان على وضــج   صــاماب هادفي ومت ــقي وقابلي للمقارني دوللا أل ــأن ةشــكال العماليا 
العاقي ب ن المفاهلم المتصـــــــــلي ألأشـــــــــكال العمالي الجد دة والمن ـــــــــأةن ف ـــــــــا  وينبر  ةن يحدد اتطار ويع ضن  

األطر ات صــايلي القايمين وةن يكفل  لاس ةشــكال العمالي وو ــف ا وتصــنلف ا على نحح مت ــقا وينبر    عن
 (اICSE-18) 2018 تم ى اتطار مج التصنل  الدول  لمركز العمالي لعام  ةن
 

 واالقصاء االجتماعيقياس الفقر   - هاء 
ت ــــــــجج اللجني االقتصــــــــاديي ألوروبا تبادل الربراب والعمل المن ج  أل ــــــــأن  لاس الفقر وةوجا عدم  - 33

المتعلق ألأوجا عدم  10المتعلق ألالحد من الفقر وال د    1الم ــــاواةن وتدعم  لاس التقدم المحرف نحح ال د  
ــدر مؤخرا ألعنحان   ــحر من ج   ــــــ ــاواةا ويتناول من ــــــ ــنل  البلاناب )الم ــــــ  Povertyلاس الفقر: دل ل تصــــــ

Measurement: Guide to Data Disaggregation  ن أل ـــــــكل  2020( )اللجني االقتصـــــــاديي ألوروبان)
المتمثل ف  عدم ترك ةت ة د خلا    2030مباشـــــــــــر اال تلاجاب من البلاناب وفقا لالتزام ألمحجل خإلي عام 

ــامل لللاس الف ــتند  لى الدل ل ال ــ ــاديي ألوروبان الركلا وي ــ ــأن 2017قر )اللجني االقتصــ ( ويقدم تحج  اب أل ــ
 تإلب ق مرتلا ن ج تصنل  البلاناب لللاس الفقرن ب د  تح  ن  مكانلي مقارني   صاماب الفقر دوللاا

ويكمل  لاس االقصـــــام االجتماع   لاس الفقر بتحد د فماب الناس الذ ن ال يال ـــــحن ف  فقر ولان  - 34
ا االنتبا،  يمكن اقصاؤهم ألإلر    ةخرىن ةو الذ ن يعانحن من ةشكال متعددة من االقصاما ويمكن ةي ا ةن  حجض

ــاركين بدال من تحجلا االنتبا،  لى نتايج تلك الق حدن   ــرر الت  تحد من الم ــــــــ  لى ةوجا الحرمان وجحانل ال ــــــــ
ــاديي ألوروبا ف  تق مما ــبيا تجمضج اللجني االقتصــ ــأن التدخاب المناســ   2021ريرها لعام قد ي ــــفر عن رؤى أل ــ

( االقصــــــــــــــــــام االجتمـــــاع   ن ج  لـــــاس  (  Approaches to Measuring Social Exclusionالمعنحن 
الممارســاب الج دة الحاللي والناشــمي لللاس االقصــام االجتماع  وتق لم  مكاناب تلك الممارســاب لتحق ق نتايج 

 قابلي للمقارنيا
 

 اإلحصاءات المتعّلقة باألطفال والشباب -  واو 
وب ـد  عـدم ترك ة ـد خلا الركـل ضــــــــــــــرورة تحفضر بـلاـناب  2030ةبرف االلتزام العـالم  ألرإلـي عـام  - 35

عاللي الجحدة وقابلي للمقارني دوللا عن األطفال وال ــــــباقا وهذ، البلاناب مإللحبي ةي ــــــا أل ــــــدة لر ــــــد اتفا لي 
ن ةطلقت اللجني  2020  قح  الإلفل وما  تصـــل ب ا من قحان ن وســـلاســـاب وةنتمي وخدماب وطنليا وف  عام

ــباق  ــاماب الرا ــــي ألاألطفال وال ــ ــاديي ألوروبا مبادرة م ــــتركي مج ال حنل ــــا لتح ــــ ن تحافر ات صــ االقتصــ
وجحدت ا وقابل ت ا للمقارنيا وت ــــــمل المبادرة تجملج قايمي جرد لقحاعد البلاناب الدوللي ف  هذا الصــــــدد وتحل ل 



E/CN.3/2022/7  

 

21-17846 13/16 

 

أن ةف ـــــل الممارســـــاب أل ـــــأن التعاري  وجمج البلاناب ســـــلاقاب وطنلي مرتارةن أل لي  ـــــلاغي تح ـــــلاب أل ـــــ 
واتباظا وينصـــــل الترك ز على  اا فجحاب ف  البلاناب ذاب الصـــــلي ألال ـــــلاســـــاب: العنا ضـــــد األطفالق  

 واألطفال والمراهق ن ف  الرعايي المؤس ليق واألطفال ذوت اتعاقيا
 

 قياس االقتصاد الدائري  -  زاي 
دراب ال ـــــــــــــــلاســــــــــــــي العـامـي ف  العـدـ د من البـلدانن ألمـا ف  ـا بـلدان االتحـاد   ـد  عـدد متزاـ د من مـبا - 36

ــاد الدايرت وكلفلي  ــاد دايرتا ومج ذلكن لم  تم االتفا  على تعري  وا د لاقتصـــــــ األوروب ن  لى  قامي اقتصـــــــ
ــع د الدول ا وف  عام  ــا على الصـــ ــ ق الُن ج لللاس  2021 لاســـ ــا  كلفلي تن ـــ ــتا ـــ ــمت فرقي عمل الســـ ن ةن ـــ

اد الــدايرت وإيجــاد منبر لتبــادل الربراب والمعــار  ف  هــذا المجــالن ألــالتعــاون الح  ق مج شــــــــــــــابــي االقتصـــــــــــــــ 
ات صــــــــــــــاماب ومنتمي التعاون والتنملي ف  الم دان االقتصــــــــــــــادت والمكتل ات صــــــــــــــاي  لاتحاد األوروب   

لدايرتن ومنتمـاب دولـلي ةخرىا وتعمـل فرقي العمـل على وضــــــــــــــج مـبادئ تحج  ـلي عملـلي للـلاس االقتصــــــــــــــاد ا
ف  ذلك تحضـــــــلا نإلا  الللاس والمصـــــــإللحاب والتعاري  الريل ـــــــليق وتحد د ات صـــــــاماب والمؤشـــــــراب   ألما

ــاد الدايرتن مج   ام  ــادر البلاناب لللاس االقتصــ ــي العاميق وتحد د مصــ ــلاســ ــلي الافمي من منتحر ال ــ الريل ــ
ت صـاماب الب مليق وو ـا التعاون  االقتصـاديي وإطار عمل تإلحير ا -اهتمام خا  لنتام المحاسـبي الب ملي  

 ا2023المؤس   المإللحقا ومن المتحقج ةن ُ نجز العمل ألحلحل  زيران/ حنلا 
  

 العمل المنهجي لدعم األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا  -   خامسا  
 اإلحصاءات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة -  ألف 

اب التاألج للجني االقتصـاديي ألوروبا تماما مج ةهدا  التنملي   تم ـى عمل البرنامج الفرع  لص صـام - 37
الم ــتدامي ف  دعم المكاتل ات صــايلي الحطنلي بح ــف ا ج اب مقدمي لص صــاماب المتعلقي ألأهدا  التنملي 
الم ــتدامي ومراكز تن ــ ق وطنلي لتك ات صــامابا وةعدب خريإلتا طريق أل ــأن   صــاماب األهدا  لتحجلا  

ا المجالا وقد اسـتردمت الإلبعي األولى من خريإلي الإلريق أل ـأن ات صـاماب من ةجل ةهدا  البلدان ف  هذ
(ن الصــادرة  Road Map on Statistics for Sustainable Development Goalsالتنملي الم ــتدامي )

  2021ن على نإلــا  واســــــــــــــج ف  البلــدان والمنتمــاب الــدوللــيا وةعــدب طبعــي  ــانلــي ف  عــام  2017ف  عــام  
 ن ا المعلحماب الم ـــــــتجدة والدروس الم ـــــــتفادة والتحدياب الناشـــــــميا وال  زال العمل جار على تإلحير لت ـــــــم

ا ويركز العمل  اللا على تح ـــــــ ن نقل خريإلي الإلريقاألدواب العمللي وتبادل الربراب لدعم البلدان ف  تنف ذ  
لى تحف ر األدواب الافمــي لتحــد ــد البلــانــاب من البلــدان  لى الحكــاالب الحديعــي وقحاعــد البلــانــاب الــدوللــي وع

 اال تلاجاب واألولحياب لتنملي القدرابا

ن ةطلقت اللجني االقتصــاديي ألوروبا برنامج ا اتقللم  أل ــأن ات صــاماب المتعلقي 2020وف  عام  - 38
لألهـدا ا ن الـذت  تـألا من مركز للمعـار  ولح ـي متـاألعـي وقـاعـدة بلـانـاب لمؤشــــــــــــــراب مرتـارة  ( 18) ألـاألهـدا 

ــاديي ألوروبان  ــي هح تعملم التإلحراب المتعلقي ألللاس األهدا  ف  منإلقي اللجني االقتصـــــــ والررش من المنصـــــــ
وتل ــــ ر االطاع على ة دا المؤشــــراب المتعلقي بتنف ذ األهدا ن ون ــــر البلاناب والبلاناب الح ــــفليا وتردم 

 المنصي مجمحعي واسعي من الجماه ر الم تمي ألاألهدا ا
 __________ 

 اhttps://w3.unece.org/sdghubانتر  (18) 

https://w3.unece.org/sdghub
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ــادـيي ألوروـبا تقريرا ســــــــــــــنحـيا  2019ف  دورت ـا الحـادـيي والثمـان ن ف  عـام  و  - 39 ن طلـبت اللجـني االقتصــــــــــــ
ف  منإلقي اللجني االقتصـــــــــــاديي ألوروبا لدعم المناق ـــــــــــاب ال ـــــــــــنحيي ف  المنتدى  2030تنف ذ خإلي عام  عن

ــتداميا وت ــــمضن التقرير األولن الذت ن ــــر ف  عام   ن لمحي عامي 2020اتقللم  المعن  بتإلب ق التنملي الم ــ
عن الحــالــي واالتجــاهــابن وةل ر التبــا ن ب ن البلــدان فلمــا  تعلق ألمؤشــــــــــــــراب مرتــارة ف   طــار كــل هــد   

م التقرير الثان ن   من هل منإلقي اللجني االقتصـاديي ألوروبا على الم ـار الصـحلا األهدا  ال ـبعي ع ـرا وقدض
ف  عام (ن الصـــــــــادر  ?Is the UNECE Region on Track for 2030)  ؟2030نحح تنف ذ خإلي عام  

ن تق لما للتقدم المحرف ف  المنإلقي من خال من جلي م ـــــــــتركي اســـــــــتردمت ا اللجان اتقللملي الرمسا  2021
ــا من ةفرقي األمم المتحدة القإلريي ووكاالت ا العاملي ف  المنإلقين مما ةتاح  مكانلي  ــصـــــ ــمضن التقرير قصـــــ وت ـــــ

 اتجراماب اتقللملي والقإلريي بنتايج التنملي الم تداميا كثل على كلفلي ارتبا  مرتلا االطاع عن
 

 اإلحصاءات المتعلقة بتغير المناخ -  باء 
ن نترب اللجني ات صــــــايلي ف  العمل الذت تم تنف ذ، أل ــــــأن ات صــــــاماب المتعلقي 2018ف  عام  - 40

اتطاريي أل ـأن تر ر المناو بتر ر المناو ألاالسـتناد  لى تقرير م ـترك  ـدر عن شـابي ات صـاماب واالتفا لي 
ــراب   ــلي من المؤشــ ــاســ ــاديي ألوروباا وةعربت اللجني عن تأ  دها للعمل المتعلق ألالمجمحعي األســ واللجني االقتصــ
ــاماب واللجني   ــقي الت  ت ــــإللج ب ا شــــابي ات صــ ــافرة والمن ــ ــلي بتر ر المناون ور بت ألالج حد المت ــ المتصــ

 من ج  ووضج المؤشرابن وشجعت على محا لي تلك الج حدااالقتصاديي ألوروبا فلما  تعلق ألالعمل ال

ويقحد عمل اللجني االقتصــــــــاديي ألوروبا أل ــــــــأن ات صــــــــاماب المتعلقي بتر ر المناو فريق تحج   ن  - 41
ترةســا هحلندان وُي ــإللج ألا ألالتعاون الح  ق مج الحكالي األوروبلي للب مي والمكتل ات صــاي  لاتحاد األوروب   

ــادت واالتفا لي ومنتمي األغذ يي والزراعي والحكالي الدوللي للإلاقي ومنتمي التعاون والتنملي ف  الم دان االقتصــــــــ
اتطـاريـي أل ـــــــــــــــأن تر ر المنـاون واللجنـي االقتصـــــــــــــــاديـي ألمريكـا الات نلـي ومنإلقـي البحر الاـاريب ن وشــــــــــــــابـي 

ــامات ا الرســــملي ةكثر فايد ــامابا ويدعم هذا العمل البلدان لا  تصــــبا   صــ ــلاســــاب والتحل اب ات صــ ة لل ــ
أل ـــــــــــــــأن   2014والتقـارير المتعلقـي بتر ر المنـاون ويتـاألج تح ــــــــــــــلـاب مؤتمر ات صـــــــــــــــاي  ن األوروب  ن لعـام  

 ات صاماب المتصلي بتر ر المناوا وت مل النتايجن الت  قد تاحن ذاب ةهملي على الصع د العالم ن ما  ل :

الذت  نبر  للمكاتل ات صـايلي الحطنلي   مادألعنحان    2018 زيران/ حنلا  ورقي ن ـرب ف   )ة( 
  معرفتا عن قحايم جرد غافاب الدف مي؟

مجمحعي المؤشـــــــراب وات صـــــــاماب األســـــــاســـــــلي المتصـــــــلي بتر ر المناو ألاســـــــتردام نتام  )ق( 
ن الت  وضـــــــــعت ا فرقي عمل تاألعي للجني  االقتصـــــــــاديي لمؤتمر ات صـــــــــاي  ن األوروب  ن  -المحاســـــــــبي الب ملي 

ــاديي أل ــاي  ن األوروب  ن ف  عام  االقتصـ ــأن 2020وروبا ألللادة  يإلاللا وةقرها مؤتمر ات صـ ن تحجا البلدان أل ـ
ورقي بلاناب و ــــــــفلي   44وضــــــــج مجمحعاب وطنلي من المؤشــــــــراب المتصــــــــلي بتر ر المناو من خال تحف ر 

  ذقوقايمي ألالمؤشراب ال لا لي ومتر راب التصنل  الممكنين ف ا عن المبادئ التحج  لي للتنف

ورقي ألعنحان اســـتعراش متعمق لدور األوســـا  ات صـــايلي ف  اتجراماب المتعلقي ألالمناو  )ع( 
(In-depth review of the role of the statistical community in climate action  ن خلصـــــت)

المعقد والمتعدد  لى ةنا  نبر  لألوســــا  ات صــــايلي ةن تاثا ج حدها وةن ت ــــارك بن ــــا  ةكبر ف  الم ــــ د 
 األطرا  للبلاناب المتعلقي ألاتجراماب المناخلي على الصع د ن الحطن  والدول ق
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منتدياب خبرام اللجني االقتصــــــاديي ألوروبا الرا ــــــي ألمنتج  وم ــــــتردم  ات صــــــاماب   )د( 
المفاهلم وم ـايل   ن تحفر منبرا لتبادل الربرابن ومناق ـي2012المتعلقي بتر ر المناون المعقحدة سـنحيا  منذ عام 

ن  2021الللـاسن وتحـد ـد المجـاالب الت  يمكن ةن ُتحضــــــــــــــج ف  ـا تحج  ـاب عمللـيا وف  منتـدى الربرام لعـام  
ة من ب ن ا  لاس مدى التأ ضر بتر ر المناو والتالض  معان وب ـــــأن ألصـــــمي   جرب مناق ـــــاب أل ـــــأن م ـــــايل عدض

لج دة ف   نتاع ات صــــــــاماب المتصــــــــلي بتر ر  الاربحن واالنبعا اب القايمي على االســــــــت اكن والممارســــــــاب ا
ــي دويك     ــي ف  منتدى الربرام على منصــ ــاب الج دة المعروضــ ــر الممارســ ــتردام اا وُتن ــ ــرها واســ المناو ون ــ

 ا( 19) للجني االقتصاديي ألوروبا

ــاماب المتعلقـي بتر ر المـناو ف  الممـارســــــــــــــي العملـلي ف  عـام  من ــــــــــــــحر   )ه(    2021ات صــــــــــــ
(Climate Change-Related Statistics in Practice 2021  ت ــــــــــــــمن محجزا لرإلو وإنجــــافاب  )

بلدان مرتارة ف  اللجني االقتصــــاديي ألوروبان ألما ف  ذلك الج حد الت  بذلت ا تلك البلدان من ةجل وضــــج  من
 مجمحعاب مؤشراب وطنلي متصلي بتر ر المناوا

ــي العام2021وف   زيران/ حنلا   - 42 ــاب ف  الجل ــــــ ــاي  ن األوروب  ن  ن ُعقدب مناق ــــــ ي لمؤتمر ات صــــــ
ــاماب للعمل المناخ  وتلبلي اال تلاجاب ال امي   ــايلي الحطنلي ف  تحف ر ات صــــــ ــأن دور المكاتل ات صــــــ أل ــــــ

ــلي بتر ر   من ــاماب والبلاناب المتصــــ ــتداميا وال س المؤتمر ةن  نتاع ات صــــ ــقي وم ــــ المعلحماب ألإلريقي مت ــــ
ــايلــين واالبتاــارن والتعــاون عبر النتــام   المنــاو  تإللــل اتبــاع ن ج عــامــين وربو مرتلا المجــاالب ات صـــــــــــــ

 اب والبلانابامات صاي  الحطن ن والتحا ل الفعال مج م تردم  ات صا

واســـتجاألي لذلكن يجرت  ن ـــام فرقي عمل جد دة للجني االقتصـــاديي ألوروبا لتقديم التحجلا أل ـــأن دور  - 43
لمناخلي الحطنلين ألما ف  ذلك ال ــــبل الملمحســــي الت  يمكن المكاتل ات صــــايلي الحطنلي ف  تحق ق األهدا  ا

ــلاســــــاب الحطنلي والعامين وعرش ما يقدما النتام   ــناع ال ــــ ةن ت ــــــ م ب ا ف  اتباظ عن المناون وإباظ  ــــ
 ات صاي  ألالفعل لدعم العمل المناخ ا

 
 اإلحصاءات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث -  جيم 

ندات للحد من مراطر الاحارا للفترة اســــــــــتجاألي للإللل المتز  - 44 ا د على البلاناب ف  ســــــــــلا   طار ســــــــــا
ن شــــــــــــــرع مؤتمر ات صـــــــــــــــاي  ن األوروب  ن ف  العمـل على  لـاس الححادا الرإلرة والاحارا 2015-2030

ا وتت ــمن ات صــاماب الرســملي كملاب هايلي من البلاناب ذاب الصــلي الت  تتناول محاضــلج 2015عام  ف 
المـثالن ال ــــــــــــــكـان والنقـل والبنى التحتـلين الت  يمكن ةن ت ــــــــــــــ م ف   دارة الاحارا والحـد  من ـا على ســــــــــــــبـ ل  

 المراطرن ولان ال ت ترَدم ألكل ت اا من

ن ة ضد مؤتمر ات صاي  ن األوروب  ن التح لاب المتعلقي بدور ات صاماب الرسملي 2019وف  عام  - 45
 Recommendations on the Role of Official Statistics inف   لاس األ داا والاحارا الرإلرة )

Measuring Hazardous Events and Disasters  ن الت  ةعدت ا فرقي عمل ألللادة  يإلاللاا ويحا ــــــل)
المؤتمر تقديم التحجلا أل ـــــــــأن التنف ذ العمل  للتح ـــــــــلابق ودعم الت ـــــــــر ل ات صـــــــــاي  لل ـــــــــرو  والتعاري   

 احاراق ووضج مجمحعي من ات صاماب والمؤشراب األساسلياوالتصنلفاب الم تردمي ف   دارة مراطر ال

 __________ 

 ا https://statswiki.unece.org/display/GPCCS/Good+practices+on+climate+change-related+statisticsانتر:   (19) 

https://statswiki.unece.org/display/GPCCS/Good+practices+on+climate+change-related+statistics
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وقـد ركزب فرقـي العمـل مؤخرا ةن ــــــــــــــإلت ـا على تقـديم الـدعم الفحرت لتحجلـا المكـاتـل ات صـــــــــــــــايلـي   - 46
التعامل مج الجايحي )مثا من خال منصــــــــــــي ويك  والحلقاب الدراســــــــــــلي ال ــــــــــــبكلي(ا وف   زيران/ حنلا  ف 

ــلي ألالاحارا ألالتعاون  ن ُنتضم ةول منتدى عالم2021 ــاماب المتصــــــــــ ــتردم  ات صــــــــــ   للربرام لمنتج  وم ــــــــــ
ــامابن ومكتل األمم المتحدة للحد من مراطر الاحاراا  مج جملج اللجان اتقللملي الرمسن وشـــــــابي ات صـــــ

ــترك  ــ نتر ف  ا اآلن فريق الربرام الم ــــ ــاركحن ف  المنتدى قايمي ألمجاالب العمل ال امين الت  ســــ و دد الم ــــ
ــايلي ف  عام ب ن ال ــأتا اللجني ات صـــــــــــ ــاماب المتعلقي ألالاحارا الذت ةن ـــــــــــ   2019حكاالب المعن  ألات صـــــــــــ
(ا وت ـــــــمل مجاالب العمل هذ، تح ـــــــ ن 50/116ألامن المقرر -ن الفصـــــــل األولE/2019/24المقرر  )انتر

)الديمررافلي واالجتماعلي والتجاريين وما  لى ذلك(ن ووضـــــج طر  ل ـــــد الثرراب  جحدة ات صـــــاماب الريل ـــــلي  
 البلاناب واستعراش التصنلفاب ات صايلي القايميا ف 

ــلي ألالاحاراا  - 47 ــلي المتصـــــ ــاســـــ ــراب األســـــ ــاماب والمؤشـــــ ويقحم فريق عمل ألإعداد مجمحعي من ات صـــــ
تردام  طار ات صـاماب المتصـل ألالاحارا التاألج  وسـتنتم المؤشـراب األسـاسـلي بح ـف ا  طارا للمؤشـرابن ألاسـ 

 للجني االقتصاديي واالجتماعلي آلسلا والمحلو ال ادئ كنقإلي انإلا ا

ويجرت  ـاللـا اســــــــــــــتعراش   صــــــــــــــاي  واختبـار تجريب  للتعـاري  وتصــــــــــــــنل  المرـاطر المقتر ـي   - 48
 Hazard Definition and Classificationالتقرير التقن  الســتعراش تعري  وتصــنل  المراطر ) ف 

Review: Technical Report  الصــــــــــــــادر عن مكتل األمم المتحدة للحد من مراطر الاحارا والمجلس )
 الدول  للعلحمن  لى جانل نبذاب المعلحماب المتعلقي ألالمراطر المصا بين ألم اركي البلدان الم تميا

  
 اإلجراء المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذه  -  سادسا  

 :ُتدعى اللجنة إلى التعليق على ما يلي - 49

العملل المنهجي الجلاري في منطقلة اللجنلة االقتصللللللللللاديلة ألوروبلا، كلذلل  العملل المبين   )ة( 
 قالفرع الرابع من هذا التقرير، والذي سيفيد تقديم تقرير عنه إلى الدورات المقبلة التي ستعقدها اللجنة في

واتج العملل المنهجي الذي تضلللللللللطلع به اللجنة  المجلاالت التي يمكن فيهلا اسلللللللللتخلدام ن )ق( 
 قاالقتصادية ألوروبا كأساس للمزيد من العمل على الصعيد العالمي

أعمال الفريق الرفيع المستوى المعني بتحديث اإلحصاءات الرسمية المنبثق عن اللجنة   )ع( 
ة االقتصلللللادية ألوروبا االقتصلللللادية ألوروبا وتنفيذ معايير ونماذي تحديث اإلحصلللللاءات خاري منطقة اللجن

 قخالل المبادرات العالمية القائمة من

 اأوجه التآزر والفرص المتاحة لتبادل الخبرات بين المناطق )د( 
 

https://undocs.org/ar/E/2019/24

