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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الرابعة والخمسون 

 2023آذار/مارس  3 - شباط/فبراير 28
 )ه( من جدول األعمال المؤقت*  5البند 

 بنود للعلم: اإلحصاءات البيئية 
   

 إحصاءات بيئية   
  

 تقرير األمين العام  
  

 موجز  
والممارســـا    2022/324يقّدم هذا التقرير، الذي أُعّد وفقا لمقرر المجلس االقتصـــاوي واالجتماع    

، جما ف  ذلك ما يل : أثر جائحا  2022-2020الســـــــاجقا، موجزا عن األمضـــــــ ا الملـــــــ ل    ا   ل ال ترة 
ــايا  البيلتاد والتقدم ف19-مرض فيروس كوروما )كوفيد   العمل المن ج  ( على تن يذ إطار ت وير اإلحصـــــ

)وليل المجموعا األولتا من اإلحصـايا  البيلتا(د واالجتماعا  السـاج  والمامن والتاسـ  ل ريل الابراي المعن  
جاإلحصـايا  البيلتا  وقد جر  توثيل الت ورا  الرئتسـتا ف  إحصـايا  ت ير المناو توثتقا كام  ف  تقريري  

ــائتا  وأّو  هذ  األمين العام المقدمين إلى الدورتين المام  تا والامســـــــــــــين والمالما والامســـــــــــــين للجنا اإلحصـــــــــــ
الت ورا  إلى اعتماو المجموعا العالمتا إلحصــــــــايا  ومؤشــــــــرا  ت ّير المناو كدطار إحصــــــــائ  تســــــــتادم   

ــ اعتا المعز  جموج  ات ا. جاريس    ــّمنالبلدان ف  ج ووها الرامتا إلى تن يذ إطار الضـــــ التقرير أيلـــــــا   ويتلـــــ
  وبما أن  رمامج العمل يضـمل جم  اإلحصـايا  والمؤشـرا  البيلتا  2024-2023رة السـنتين    ا العمل ل ت 

وتصـــــنت  ا ومضـــــرها على الصـــــعيد العالم ، يقّدم هذا التقرير أيلـــــا موجزا لنتائج عملتا  جم  اإلحصـــــايا   
ــاويا واالجتم ــايا  التاجعا إلوارة الضـــؤون االقتصـ اعتا جاألماما العاما  البيلتا الدولتا الت  م ذت ا شـــ با اإلحصـ

، وكذلك االســتنتاجا  ذا  الصــلا جالعمل ف  المســتقبل، و امــات عتما يتعلل ج هدا  2020 و 1999  عام
 التنمتا المستداما المتصلا جالبيلا  واللجنا مدعّوة إلى اإلحاطا علما جالتقرير 
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 مقدمة  -   أوال  
ــين المعقووة ف   - 1 ، أحاطت اللجنا  2020آذار/مارس  6إلى  3ال ترة من ف  الدورة الحاويا والامســــــــــ

(، الذي أوجز عت  األمين E/CN.3/2020/33اإلحصائتا علما  تقرير األمين العام عن اإلحصايا  البيلتا )
ــ دها العمل المن ج  على إطار   ــايا  المتعّلقا  ت ّير  العام الت ورا  الت  شــــــ ــايا  البيلتا واإلحصــــــ اإلحصــــــ

المناو، وما يرتبط   ا من أمضـــــ ا ف  مجال  التعاون التقن  وبناي القدرا ، وأمضـــــ ا جم  البتاما  ومضـــــرها، 
  2024-2023و  ط فترة السنتين 

م ف  األعوات  اضــــــ لعت   ا شــــــ با اإلحصــــــايا   ويقدم هذا التقرير لمحا عاما عن األمضــــــ ا ال - 2
 :التالتا األمض ا جما ف  ذلك ،2022و  2021و  2020

 المناود الدراسا االستقصائتا التجريبتا والمضاورة العالمتا جض ن إحصايا  ومؤشرا  ت ير )أ( 

 االجتماعا  الساج  والمامن والتاس  ل ريل الابراي المعن  جاإلحصايا  البيلتاد )ب( 

 البيلتاد مواملا تن يذ إطار ت وير اإلحصايا  )ج( 

الداعما إلطار ت وير اإلحصـــــــــايا    األووا   اســـــــــتادام تقديم المســـــــــاعدة إلى البلدان ف  )و( 
 البيلتا ممل أواة التقيتم الذات  لإلحصايا  البيلتا ووليل المجموعا األولتا من اإلحصايا  البيلتاد

ــاري  ف  إطار الدورة  )ه(  ــلا أعمال المضـ ــاب التنمتا، ووعم أمضـــ   10موامـ  ا التدري  من حسـ
 وبناي القدرا  األ ر  ف  جمت  المناطل من   ل البرامج العاويا للتعاون التقن د

التاجعا إلوارة الضــؤون   شــ با اإلحصــايا الذي أعّدت   ســتبتان  االإجراي الجولا العاشــرة من  )و( 
 ا  البيلتا واســــــت مالبرمامج األمم المتحدة للبيلا جضــــــ ن اإلحصــــــاياالقتصــــــاويا واالجتماعتا جاألماما العاما و 

 داالستبتان

  دي الجولا الحاويا عضرة من االستبتان  ) ( 

  وتحتوي وثتقا 2024-2023ويتلـــمن التقرير أيلـــا معلوما  عن الم ام والا ط ل ترة الســـنتين   
ــتا ملحقا   ذا التقرير على معلوما  أكمر ت صـــي ت عن أمضـــ ا جم  البتاما  ومضـــرها )ام ر  ــاسـ معلوما  أسـ

 أوما (  34إلى  23را  ال ق
  

 2022و    2021و    2020األنشطة المنفذة في األعوام  -  ثانيا  
 العمل المنهجي -  ألف 

 إطار تطوير اإلحصاءات البيئية وفريق الخبراء المعني باإلحصاءات البيئية   

ــايا  جاألماما  - 3 ــ با اإلحصـ ــبب  لضـ ــايا  البيلتا متاا حالتا على الموق  الضـ إن إطار ت وير اإلحصـ
ــدر قريبا، إلى جام  البرت التا    ــتصــ ــتا الت  ســ ــتمناي ال رمســ ــمتا لامم المتحدة، جاســ العاما ججمت  الل ا  الرســ
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E/CN.3/2023/27  

 

22-27966 3/18 

 

ــمتا لامم   ــتادام  جالل ا  الرسـ ــ با على وكذلك يتوّفر كتي  يبّين ت ورا  اإلطار واسـ المتحدة على موق  الضـ
  ( 1) اإلمترمت

وقـــد ُأحر   ت ورا  أ ر  ف  تن يـــذ إطـــار ت وير اإلحصــــــــــــــــايا  البيلتـــا، وكـــذلـــك ف  الن وض  - 4
جالمجموعا العالمتا إلحصــــــايا  ومؤشــــــرا  ت ير المناو، ج لــــــل العمل المتوامــــــل الذي يلــــــ ل  ج  فريل  

لبلدان المســــــــتمرة ف  ذلك، واســــــــتمرار ما تبدي  البلدان من الابراي المعن  جاإلحصــــــــايا  البيلتا، ومضــــــــاركا ا
ــاهما  الابراي من البلدان ومن الوكاال  الدولتا والج وو الت   ذلوها ف  أعمال  ــاركا، وقد ت ر  مســـــــــ مضـــــــــ

حيث موقضـــت الرووو على الدراســـا االســـتقصـــائتا التجريبتا    2020االجتماع الســـاج  ف  تضـــرين المام /موفمبر  
ــايا  ومؤشــــــــــــرا  ت ير المناو ورّكز جدول األ عمال على العمل من أجل تجمت  المجموعا العالمتا إلحصــــــــــ

،  2021 العتماوها من قبل اللجنا اإلحصائتا  و  ل االجتماع المامن ل ريل الابراي ف  تضرين األول/أكتوبر
مضــــاورة  موقضــــت المســــاهما  ف  مضــــروع المجموعا العالمتا إلحصــــايا  ومؤشــــرا  ت ير المناو من   ل ال

، رّكز  المناقضا  على تحسين 2022العالمتا  وف  االجتماع التاس  ل ريل الابراي ف  تضرين األول/أكتوبر 
لمجموعا العالمتا أيلا على االهتمام  ورّكز  تنسيل العمل العالم  جض ن إحصايا  ومؤشرا  ت ير المناو، 

 ذلك من مباورا  حبومتا وولتا وإقلتمتا إلحصــــــايا  ومؤشــــــرا  ت ير المناو واتمت ا م  مراعاة ما يتصــــــل  
ــافا  ووطنتا جضـــ ن ت ير المناو  و  ــايا  ت ير المناو، وامـــل فريل الابراي تقديم  إضـ إلى العمل المتعلل جدحصـ

الدعم لضـ با اإلحصـايا  جضـ ن المباورا  القائما، وال سـتما تن يذ إطار ت وير اإلحصـايا  البيلتا، وموامـلا 
ــاي ــ ن إحصـــــــــ ا  المتا  والن ايا  جالتعاون الوثيل م   رمامج األمم المتحدة للبيلا  والوثائل جم  البتاما  جضـــــــــ

الت صـــــيلتا ل جتماعا  الســـــاج  والمامن والتاســـــ  ل ريل الابراي الت  ُعقد  ف  شـــــبل افتراضـــــ  ف  تضـــــرين 
ــرين المام /موفمبر   2020المام /موفمبر   ــرين األول/أكتوبر  2021وتضــــــ عموم مح وتا ومتاحا لل 2022وتضــــــ

  ( 2) على الموق  الضبب  للض با

وحلر االجتماعا   براي من عدو متزايد من البلدان من جمت  المناطل، وحلر االجتماع التاس   - 5
جامت ام اللجان اإلقلتمتا، وأماما ات ااتا األمم المتحدة اإلطاريا المتعلقا االجتماعا    لدا  وقد حلـــــــــــــر    39

من الوكاال  الدولتا والحبومتا الدولتا، والمؤســــســــا  األكاويمتا، و يرها من  ت ير المناو، إلى جام  العديد  
كميرا من اتســــاع م ا. المضــــاركين ف   اســــت او  جتماعا  تلك االأمــــحاب المصــــلحا الرئتســــيين  والواق  أن 

يا   العديد من الابراي إلى القتما المســـــــت اوة من مقارما  رامج اإلحصـــــــا  وأشـــــــاراجتماعا  الابراي وتنوع م   
ــتادما ف   لدان أ ر   وكامت  ــالي  المســــــــ ــتادما ف   لدام م جاألســــــــ ــايا  ت ير المناو المســــــــ البيلا وإحصــــــــ
االجتماعا  جمماجا منبر لتباول المعلوما  م  التركيز جقوة على إحصـــــايا  البيلا وت ير المناو، مما ســـــاعد 

ــائتا  وقد ترأســــــت اال ــلا  برامج م اإلحصــــ ــاكل المتصــــ ــاج  والمامن ل ريل الابراي على حل المضــــ جتماعين الســــ
ــاي ف  تنزامتا،   ــايا  االجتماعتا ف  المبت  الوطن  لإلحصـــــ ــبام  واإلحصـــــ الابراي مديرة مديريا التعداو الســـــ
روث مينجا  وترأســت االجتماع التاســ  موت ا شــ با البحث العلم  والتا تط ف  المبت  العام لإلحصــايا   

 ف  سورينام، أمجال  كتسوينسنغ 
 

 __________ 

  https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtmlام ر:  (1) 

  https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges.cshtmlام ر  (2) 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/fdes_eges.cshtml


 E/CN.3/2023/27 

 

4/18 22-27966 

 

 المجموعة األولية من اإلحصاءات البيئية دليل    

ــحائف المن جتا  المتعلقا ججم   - 6 ــايا  البيلتا من مـــــــــــ يت لف وليل المجموعا األولتا من اإلحصـــــــــــ
ــايا  البيلتا المدمجا ف  إطار ت وير  ــايا  البيلتا أو توحيدها ف  المجموعا األولتا من اإلحصـــــــــــ اإلحصـــــــــــ

ي عن تقدير  لضـ با اإلحصـايا  ولجمت  الابراي الذين سـاهموا ف    وأعرب فريل الابرا( 3) اإلحصـايا  البيلتا
ــ   وُقّدمت عروض  ــاج  والمامن والتاســ ــحائف المن جتا  ف  اجتماعا  ال ريل الســ ــوا محتو  مــ الدليل وماقضــ
ــ با، جالتعاون م   ــمن ا الدليل  وتعمل الضــ ــحائف المن جتا  الت  يتلــ ــ ن عدو من مــ ــا  جضــ وُمّ مت مناقضــ

ف البلدان، على تنقتح مــــحائف المن جتا  تمضــــتا م  التعلتقا  الت  أ ديت ف  االجتماعا    براي من ماتل
والتعلتـقا  الا ـتا الواروة  وـقد ُمضــــــــــــــر  مؤ را مــــــــــــــحـائف المن جـتا  المتعلـقا جمـتا  المجـاري وموعـتا المـتا  

  أمجز  جال عل  البحريا وامبعاثا   ا ا  الدفيلا ف  الموق  الضـــبب  للضـــ با، إلى جام  عدة مـــحائف أ ر 
  وستصدر قريبا محائف من جتا عن المعلوما  الجيولوجتا والج راعتا وعن موعتا المتا  العذجا 

 
 أداة التقييم الذاتي لإلحصاءات البيئية   

ــايا  البيلتا، الت  ُطّبقت  نجاا ف  حلقا  العمل التدريبتا اإلقلتمتا ومن   - 7 أواة التقيتم الذات  لإلحصـ
ــبب    ل   ــمتا لامم المتحدة على الموق  الضـــــــــــ المباورا  الق ريا ف  جمت  المناطل، متاحا جالل ا  الرســـــــــــ

  وتوامـــل البلدان ت بيل أواة التقيتم الذات  لتحديد أولويا  التحســـين ف  اإلحصـــايا   ( 4) لضـــ با اإلحصـــايا 
تائج البلدان الت  ت مل اســـــــــتادام البيلتا، وتتباول الم ح ا  والتعلتقا  م  الضـــــــــ با جامت ام  ويمبن ر يا م 

 أواة التقيتم الذات  عندما تقوم البلدان  تجمت    مات ا عن اإلحصايا  البيلتا 
 

 سّجل المسوحات البيئية   

  د   ياوة تمبين البلدان ف  اســــــتادام أووا  جم  البتاما  ال  ما لتجمت    مــــــات ا الاامــــــا   - 8
المناو، وامـلت شـ با اإلحصـايا ،  دعم من فريل الابراي والعديد   عن اإلحصـايا  البيلا وإحصـايا  ت ير

من الدول األعلـــاي، إمضـــاي ســـّجل ل ســـتبتاما  الوطنتا للتعداوا  والمســـوحا  المتعلقا جاإلحصـــايا  البيلتا 
ــايا  ت ير المناو ــم ا ن ( 5) وإحصـــــ ــبح يلـــــ ــّجل تدريجتتا وأمـــــ ــوحا    98  وقد مما الســـــ من التعداوا  والمســـــ

 لدا  وترح  الضـــــ با جالتعداوا  والمســـــوحا  الت  يســـــ م   ا  براي ف  مجال اإلحصـــــايا    27الوطنتا من 
البيلـتا من جمت  البلـدان ججمت  الل ـا  الرســــــــــــــمـتا لامم المتحـدة وبل ـا  أ ر   وه  مـتاحـا ل ط ع علي ـا 

ــايا  البيلتا على الصــــــــعيد الوطن   و  تتناول هذ  التعداوا   والمســــــــاعدة ف  تحســــــــين عملتا  جم  اإلحصــــــ
والمســوحا  الجوام  البيلتا ل ائ ا من المواضــت  ذا  الصــلا جاإلحصــايا  البيلتا وإحصــايا  ت ّير المناو، 
من  ين ا الزراعا، وال واي والمناو، وال اقا، والن قا  البيلتا، ومصــــــــــائد األســــــــــماه، والن ايا ، والمتا   ويتاا 

مال هذ  التعداوا  والمســـــوحا ، من قبيل تعلتما  اإل  ل، والتقارير  أيلـــــا مزيد من الوثائل الداعما الســـــت 
ــتاقا  ــاعتا ســـــــــــ ــ   وتع   هذ  الوثائل اإلضـــــــــــ الميدامتا، وتقارير الجووة، والتقارير التحليلتا، عبر الراجط م ســـــــــــ

 للتعداوا  والدراسا  االستقصائتا وتعتمد البلد الذي شاطرت ا م  الض با 
 

 __________ 

  https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/manual_bses.cshtmlام ر  (3) 

  https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/essat.cshtmlام ر  (4) 

  https://unstats.un.org/unsd/envstats/censusesام ر  (5) 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/manual_bses.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/essat.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/censuses
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 إحصاءات تغير المناخ   

جر  توثيل الت ورا  الرئتســــــــــتا ف  إحصــــــــــايا  ت ير المناو توثتقا كام  ف  تقريري األمين العام  - 9
المقدمين إلى الدورتين المامتا والامسـين والمالما والامسـين للجنا اإلحصـائتا  وأو  هذ  الت ورا  إلى اعتماو  

دم  البلدان ف  ج ووها الرامتا  المجموعا العالمتا إلحصــايا  ومؤشــرا  ت ير المناو كدطار إحصــائ  تســتا
 إلى تن يذ إطار الض اعتا المعز  لإلجرايا  والدعم جموج  ات ا. جاريس 

، المعتمد ف  عام 47/112وكامت اللجنا اإلحصـــــــــائتا قد كّل ت شـــــــــ با االحصـــــــــايا  ف  مقررها  - 10
تام ججملا أمور من ا وضـ  مجموعا عالمتا من إحصـايا  ومؤشـرا  ت ير  الق(،  E/2016/24)ام ر   2016

ــ با ف  إجراي   المناو تن بل على البلدان الت  تمر جمراحل إممائتا ماتل ا  وعم    ذا المقرر، شـــــــرعت الضـــــ
 لدا ذا  ت  تا إقلتمتا تمميلتا، وشـــــجعت    130اســـــتعراض من ج  إلحصـــــايا  ومؤشـــــرا  ت ير المناو من  

ــاعدي ال تتار محو   على اتباع ــايا     134م ج تصــــــ ــروع المجموعا العالمتا إلحصــــــ ــرا مدرجا ف  مضــــــ مؤشــــــ
وُأجريت   2020ومؤشـــــرا  ت ير المناو  وأجريت وراســـــا اســـــتقصـــــائتا تجريبتا جضـــــ ن هذا المضـــــروع ف  عام 

جضــ ن ت ير    وما فتئ فريل الابراي وأماما أماما ات ااتا األمم المتحدة اإلطاريا2021مضــاورة عالمتا ف  عام 
المناو يســــ مان ف  العمل المتعلل جمضــــروع مجموعا اإلحصــــايا  والمؤشــــرا  من   ل اســــتعراض مســــا ا 
ــا  ــاهم العديد من المن ما  الدولتا أيلــــــ المتتالتا ومن   ل المناقضــــــــا  أثناي اجتماعا  فريل الابراي  وســــــ

لمدرجا ف  النســاا الن ائتا  وتضــبل  ا 158إســ اما كبيرا، وتحديدا ف  إعداو  تاما  ومــلتا للمؤشــرا  الـــــــــــــــــ  
النســــاا الن ائتا للمجموعا العالمتا إلحصــــايا  ومؤشــــرا  ت ير المناو، الواروة ف  مقرر اللجنا اإلحصــــائتا  

(،  E/2022/24)ام ر   2022، الذي اعتمدت  اللجنا ف  وورت ا المالما والامســــــــــين ف  آذار/مارس 53/116
ــرا  ت ير  ــايا  ومؤشـ ــا من إحصـ ــتادم  البلدان عند إعداو مجموعات ا الاامـ ــتسـ ــائ  الذي سـ اإلطار اإلحصـ
المناو وفقا لضـــــــــــوا ل ا وأولويات ا ومواروها ال رويا  ويرو الومـــــــــــف ال امل للمجموعا العالمتا إلحصـــــــــــايا   

معلوما  أساستا مبملا لتقرير األمين العام  اوثتق”ومؤشرا  ت ير المناو وبتامات ا الوملتا ف  تقرير جعنوان  
ــايا  ت ير المناو ) ــلتاE/CN.3/2022/17عن إحصـــــــــ ، وهو متاا “(: المجموعا العالمتا والبتاما  الومـــــــــ

 على الموق  الضبب  للض با 

وعق  اعتماو المجموعا العالمتا إلحصــــــايا  ومؤشــــــرا  ت ير المناو، كّم ت شــــــ با اإلحصــــــايا    - 11
التوجي تــا التن يــذ  ج ووهــا من أجــل وعم البلــدان ف  اســــــــــــــتاــدام ــا  وأُعــّد  مواو لــدعم التن يــذ، من ــا مبــاو   

ــايا  ومؤ  ، وعروض تدريبتا، وأواة للتقيتم الذات للمجموعا العالمتا ــرا  ت ّير المناوعتما يتعّلل جدحصـــــــــ   شـــــــــ
ف  المجموعا العالمتا   3ويجري وضـــ  مواو لدعم التن يذ جالتوا ي م  ت وير المن جتا  لمؤشـــرا  المســـتو  

الت  تســـتدع  وضـــ  من جتا  3وتتلـــمن مجاال  الت تق وقا لتا الت ثر حصـــا أعلى من مؤشـــرا  المســـتو  
هذ  المؤشـــــــــــــرا  الت  تســـــــــــــتق  البتاما  من  جديدة  وكذلك يلزم توّفر كمتا أكبر من اإلحصـــــــــــــايا  لتجمت 

ــاي الوطنتا جالقدرة على اتاوة العمل ف  هذ  المجاال    ــوحا   ولذلك، تتمّت  مبات  اإلحصـــــ التعداوا  والمســـــ
جســـب   برت ا ف  المســـوحا  والتعداوا  وكمتا البتاما  الم لوبا من   ل أووا  جم  البتاما  هذ   وتقوم  

ــ با جمتاجعا ووعم عدة م ــ  مموذج مســـح  ا  ججزر الضـ باورا ، من  ين ا اتام جماعا المحتط ال او   وضـ
ّمم المســح الســت دا  مؤشــرا  وإحصــايا  ت ير المناو  المحتط ال او  جضــ ن ت ير المناو وال وارث  وقد مــُ
الواروة ف  المجموعا العالمتا إلحصــايا  ومؤشــرا  ت ير المناو، وإطار ت وير اإلحصــايا  البيلتا، وإطار  

نداي للحد من مااطر ال وارث لل ترة  ، وأهدا  التنمتا المســـــــــتداما، وهو ي د  إلى توفير 2030-2015ســـــــــد
 البتاما  على المستو  الت صيل  

https://undocs.org/ar/E/2016/24
https://undocs.org/ar/E/2022/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/17
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وع وة على ذلك، وف  مجال مؤشــرا  الت تق، وعيت شــ با اإلحصــايا  إلى المســاهما ف  حلقا   - 12
لضــتب جضــ ن ال د  العالم  المتعلل جالت تق  وشــملت  شــرم ا  -  العمل المالما ف  إطار  رمامج عمل   ســبو

المواضــــــــت  الت  موقضــــــــت أوج  التقدم ف  المن جتا  والتحديا  المتعلقا جقا لتا المقارما الدولتا للمؤشــــــــرا    
وتلـــــــــــمن التقرير الموجز لمناقضـــــــــــا  ووقائ  حلقا العمل مرفقا احتو  على أمملا على المؤشـــــــــــرا  العالمتا 

ــد التقدم المحر  محو تحقيل ال د  العالم  المتعلل جالت تق الذي واإلقلتمتا والوطنت  ا والمحلتا ال  ما لرمـــــ
 ترو عت  إشارة إلى المجموعا العالمتا إلحصايا  ومؤشرا  ت ير المناو 

وتتعاون شــ با اإلحصــايا  م  المباورا  الجاريا جضــ ن ت وير المن جتا  لمؤشــرا  ت ير المناو،  - 13
ــاوي الذي جما ف  ذلك  رمام ــ ن المناو التاج  لمن ما التعاون والتنمتا ف  الميدان االقتصــــ ج العمل الدول  جضــــ

ــاو أقدر على  ي د  إلى وعم البلدان ف  ج ووها من أجل الومـــــول جاالمبعاثا  إلى مســـــتو  الصـــــ ر واقتصـــ
مـــــلا    ولد  اســـــت ضـــــا  إمبامتا  متاجعا التحديما  جامت ام وموا2050امتصـــــا  الصـــــدما  جحلول عام 

أو  /و  ت وير المن جتا ، أع يت األولويا لموضــــــوع  الصــــــحا وموع الجنس، ألن كلي ما يتلــــــمن مؤشــــــرا 
)ب( من  ف  المجموعا العالمتا إلحصـــايا  ومؤشـــرا  ت ير المناو  ووفقا لل قرة 3إحصـــايا  من المســـتو  
متا وســـيدمج  ف  جمت  ، ســـتعتمد العمل المتعلل  نوع الجنس من ورا جنســـا51/115مقرر اللجنا اإلحصـــائتا  

ــاواة  ين الجنســــــــــين وتمبين المرأة )هيلا األمم   نوو جدول أعمال اللجنا  وُطل  من هيلا األمم المتحدة للمســــــــ
المتحدة للمرأة( المســــاهما ف  هذا المجال  ناي على  برت ا ف  مجال مؤشــــرا  البيلا والمؤشــــرا  الجنســــامتا، 

 يل ، على أن يتلـّمن وحدة  امـا جضـ ن ت ير المناو   - م الت  سـتقاس ال مير من ا من   ل مسـح جنسـا
ــرا    ــايا  ومؤشــ ــت  األ ر  الت  اعتبر في ا  تبل المجموعا العالمتا إلحصــ وال وارث  وال وارث من المواضــ
ت ير المنـــاو م يـــدا لـــدعم المزيـــد من الت وير المن ج   وكمـــا أكـــد مبتـــ  األمم المتحـــدة للحـــد من ماـــاطر  

ــد ال وارث، يمبن للمج ــايا  الت  تدعم رمــــ موعا العالمتا أن تســــــاعد البلدان ف  تحديد المؤشــــــرا  واإلحصــــ
 إطار سنداي 

، 2018 وإضافا إلى ذلك، وبناي على طل  اللجنا اإلحصائتا ف  وورت ا التاسعا واألربعين ف  عام - 14
ير المناو على وضــ   تعمل شــ با اإلحصــايا  جضــبل وثيل م  أماما ات ااتا األمم المتحدة اإلطاريا جضــ ن ت 

المجموعا العالمتا من إحصـــــــــايا  ومؤشـــــــــرا  ت ير المناو وعلى تعزيز الصـــــــــلا القائما  ين اإلحصـــــــــايا   
والســـــــتاســـــــا العاما  وقد تحقل هذا التعاون، ف  جملا أمور، جعقد مناســـــــبا  جامبتا مضـــــــتركا ف  اجتماعا  

ومضـاركا شـ با اإلحصـايا  ف  مناسـبا جامبتا مضـاركا أماما االت ااتا ف  اجتماعا  فريل الابراي، و اللجنا، 
ــاوســـــــــا والعضـــــــــرين لمؤتمر األطرا  ف  ات ااتا األمم المتحدة اإلطاريا المتعلقا  ت ير المناو،  ف  الدورة الســـــــ

الدورة الســـــــــاجعا والعضـــــــــرين للمؤتمر   قبيل امعقاو وتن تم حلقا عمل جضـــــــــ ن ال د  العالم  المتعلل جالت تق  
لمضـاورة العالمتا جضـ ن مضـروع المجموعا العالمتا إلحصـايا  ومؤشـرا  ت ير المناو وإضـافا إلى ذلك، كان ل

وور أســـاســـ  ف  الجم   ين مبات  اإلحصـــاي الوطنتا وســـل ا  اإل  ل عن ت ّير المناو م  أماما االت ااتا 
  2018على النحو الذي طلبت  اللجنا ف  عام 

 
لمجموعة العالمية لإلحصااااااااااءات والم  ااااااااارات  تنفيذ إطار تطوير اإلحصااااااااااءات البيئية وا -  باء 

 المتعلقة بتغير المناخ، وفقا لألنشطة القطرية وأنشطة التدريب وبناء القدرات
ــايا  البيلتا، أحر   عدة  - 15 ــايا  البيلتا وأواة التقيتم الذات  لإلحصــــ ــتادام إطار ت وير اإلحصــــ جاســــ

تا لإلحصـايا  البيلتا، و  ط العمل الوطنتا،  لدان تقدما ف  وضـ  اإلحصـايا  البيلتا، والا مـا  الوطن 
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وكذلك ف  إمضـاي أفرقا عاملا تقنتا وطنتا أو لجان مضـتركا  ين الوكاال  معنتا جاإلحصـايا  البيلتا  ويسـير 
تن يذ اإلطار على ما يرام، وُأحر  تقدم ف   لدان كميرة ف  جمت  المناطل  وســـــــــــــاعد  ف  تحقيل ذلك التقدم 

ــاعتا ال ــتداما، جما ف  ذلك جدول للمقارما المواو اإلضــــــ ــبا ألهدا  التنمتا المســــــ ت  تمبت أهمتا اإلطار جالنســــــ
يحدو اإلحصــــايا  الت  يتلــــمن ا اإلطار واللــــروريا لجم  مؤشــــرا  أهدا  التنمتا المســــتداما ذا  الصـــلا  

اســــتناوا إلى اإلطار، وه     وقد  دأ  عدة  لدان  دايا طيبا  وضــــ    مــــا  لإلحصــــايا  البيلتا  ( 6) جالبيلا
ــ با  ــايا   وحتى ا ن، ُأتتحت للضــــــــ ــ با اإلحصــــــــ ــبب  لضــــــــ مجموعا ورو  من   56متاحا على الموق  الضــــــــ

  لدا  وتضجَّ  جمت  البلدان على إتاحا مجموعات ا للض با لرفع ا على موقع ا الضبب   28

ــُتادم اإلطار ف  مضــــــروع من مضــــــاري  الدورة   - 16 جضــــــ ن اإلحصــــــايا   من حســــــاب التنمتا   10واســــ
والبتاما   وأســــ مت شــــ با اإلحصــــايا  ف  تنمتا القدرا  من أجل تعزيز اإلحصــــايا  البيلتا ف   امبتا  

ــرتـا   مـــــــــــــــا وطنتـا عن اإلحصـــــــــــــــايا  البيلتـا ف  عـام     ويمبن االط ع 2020ومـاميبتـا، اللتـان مضــــــــــــ
ّ ط إلي او جعما  إضــاعتا ف    وكان قد  ُ ( 7) الا مــتين على اإلمترمت على الموق  الضــبب  للضــ با  على 
( أعاقت اســــــــت مال ذلك   19- )إلى  ليز والســــــــووان( ل ن جائحا مرض فيروس كوروما )كوفيد  2020عام  

صـت األموال المتبقتا ل سـتعاما جابراي اسـتضـاريين ل ضـ  ع ج مضـ ا وعم التن يذ عتما يتعّلل  ولذلك ُ صـّ
ــتضــــــــــــــاريين إلجراي ـجدحصــــــــــــــايا  البيـلا وت ير المـناو  وعلى وجـ  التحـديـ  د، جر  التعـاـقد م   بيرين اســــــــــــ

، فلــــ  عن مؤشــــرا  المؤشــــرا  اســــتعراض للقدرا  الوطنتا عتما يتصــــل جرثار ت ير المناو، ومد  توافر 
ــ يرة ـمامـتا من وول الجمـاعـا ال ـاريبـتا    القـا لـتا للـت ثر والت تق ف   ـلدان أفريقـتا ماـتارة ووول جزرـيا مــــــــــــ

تا للت ثر أهمتا  امـــــا جالنســـــبا للدول الجزريا الصـــــ يرة النامتا والبلدان  وت تســـــ  مؤشـــــرا  الت تق والقا ل
النامتا وأقل البلدان مموا، وه  من  ين المؤشــــــــــرا  األمــــــــــع  وضــــــــــعا ل   تصــــــــــبح من اإلحصــــــــــايا   

 والمؤشرا  القا لا للمقارما وولتا 

  ع ج مضـ ا  ، وامـلت شـ با اإلحصـايا  تقديم وعم للتن يذ واالضـ 2022و   2021و  ل عام   - 17
تنمتـا القـدرا  من   ل مضــــــــــــــروعين من مضـــــــــــــــاري  البرمـامج العـاوي للتعـاون التقن  يتعلقـان جمواو التـدريـ  

د وبدعم 2021والمباو  التوجي تا للتن يذ جضـ ن ت وير مجموعا  وطنتا من إحصـايا  ت ير المناو ف  عام 
ــرا    ــايا  ومؤشــــــــــ   وف   2022ت ير المناو، ف  عام البلدان للضــــــــــــروع ف  ت وير  رامج ا الوطنتا إلحصــــــــــ

، ُمّ ذ  األمضـــــــــ ا الرئتســـــــــتا من   ل مســـــــــتضـــــــــارين ف   لدان أفريقتا ماتل ا ماطقا جال رمســـــــــتا  2021 عام
ّدم المزيـد من التـدريـ  المتعمل والـدعم لبنـاي القـدرا  من أجـل وضــــــــــــــ   رامج وطنتـا عن  واإلم ليزيـا، حيـث قـُ

التوجي تا وأواة التقيتم  التن يذ   دأ  الضـ با ف  وضـ  مباو    أيلـا،  2021إحصـايا  ت ير المناو  وف  عام  
ووضــ  الصــت ا الن ائتا للمجموعا العالمتا إلحصــايا  ومؤشــرا    ومؤشــرا  ت ير المناوالذات  إلحصــايا   

،  يد ت وير مواو وعم التن يذ جمســاعدة االســتضــاريين، واســتعرضــت اســتعراضــا  2022ت ير المناو  وف  عام 
  وُجّربت أواة التقيتم  2022تماع التاســـ  ل ريل الابراي ومن المقرر االمت اي من ا قبل م ايا عام واتقا ف  االج

ــايا   الذات   ــا ف  عدو من  لدان من قا البحر ال اريب  وأمريبا الجنوبتا   ومؤشـــــرا  ت ير المناوإلحصـــ أيلـــ
ــاري  البرمامج العاوي للتعاون ا 2022 وأفريقتا  وف  إطار مضـــروع عام ــ با، جالتعاون  من مضـ لتقن ، تنّ م الضـ

م  اللجنا االقتصــاويا ألمريبا ال تينتا ومن قا البحر ال اريب  والمع د الوطن  لإلحصــايا  والمعلوما  ف   

 __________ 
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، تضــــــمل حلقا  2022كامون األول/ويســــــمبر  16إلى   12 يرو، جعما وطنتا مدت ا  مســــــا أيام ف   يرو، من  
 وض   رمامج وطن  إلحصايا  ومؤشرا  ت ير المناو  عمل لمدة ث ثا أيام لمساعدة البلد ف 

ــاويا اإلقلتمتا، من قبيل  - 18 وتســــتادم جمت  اللجان اإلقلتمتا الامســــا والعديد من الجماعا  االقتصــ
السـو. المضـتركا لضـر. أفريقتا والجنوب األفريق ، وجماعا شـر. أفريقتا، والجماعا االقتصـاويا لدول  رب 

ريبتا، إطار ت وير اإلحصــــــــايا  البيلتا وأووا  التقيتم الذات  لإلحصــــــــايا  البيلتا أفريقتا، والجماعا ال ا
من أجل  ياوة تعزيز اإلحصــــــــايا  البيلتا ف  وول ا األعلــــــــاي  وع وة على ذلك، جعد اعتماو المجموعا  

متزايد العالمتا لإلحصــايا  والمؤشــرا  المتعلقا  ت ير المناو، ُتضــّج  مبات  اإلحصــاي الوطنتا على محو  
على االضــــــــــــ  ع  دور رائد من أجل الن وض جالعمل عتما يتعلل جدحصــــــــــــايا  ت ير المناو، م  مراعاة 
ت بتق  ف  الســتاســا  العاما، وذلك جالتعاون م  أمــحاب المصــلحا ف  الو ارا  التن يذيا  وتتعاون شــ با 

ا  عمل تدريبتا إقلتمتا اإلحصــايا  م  المؤســســا  المذكورة أع  ، وقد م مت أمضــ ا مضــتركا من ا حلق
  ( 8) ووون إقلتمتا ووطنتا 

ــاب التنمتا المعنون   12وف  إطار مضـــروع الدورة  - 19 ــاري  حسـ ــرا  ت ير المناو وال وارث ”من مضـ مؤشـ
، الذي تقوو  اللجنا  “ف  من قا البحر ال اريب  ال  ما لوضــ  ســتاســا  التنمتا المســتداما المبنتا على األولا

االقتصــــــاويا ألمريبا ال تينتا ومن قا البحر ال اريب  وتدعم  شــــــ با اإلحصــــــايا  وأماما الجماعا ال اريبتا، 
ــا  ــامـــت الموارو المن جتـ ــاال ، كـ ــا  وف  مع م الحـ ــا ووون إقلتمتـ ــل وطنتـ ــا  عمـ ــدة حلقـ ــدريـــ  ف  عـ ّدم تـ ــُ قـ

ا للواليا  الساجقا الت  أماطت ا   ا اللجنا اإلحصائتا، المستادما ه  تلك الت  أعّدت ا ش با االحصايا  وفق
ــ با واللجنا اإلقلتمتا كان عملتا طبت تا جدا  وركز  ومن ثم فدن الن ج التعاوم  لحلقا  العمل هذ   ين الضـــــــــ
هـــذا المضــــــــــــــروع على ثمـــامتـــا  لـــدان كـــاريبتـــا ه  أمتت وا وبربووا، وبليز، ووومينتبـــا، وســــــــــــــــامـــت فنســــــــــــــنــت  

ســـــــامت كيتس ومت س، وســـــــامت لوســـــــتا، وســـــــورينام، و ريناوا  وي د  المضـــــــروع إلى  ناي  ريناوين، و  وجزر
ــايا  ومؤشــــــــــــــرا  ت ير المـناو ومضــــــــــــــرهـا   القـدرا  ف  تـلك البـلدان للت ـل  على التحـدـيا  ف  إمـتاج إحصــــــــــــ
ــايا  ومؤشــــــرا  ت ير   ــايا  البيلتا وت بيل المجموعا العالمتا إلحصــــ وباســــــتادام أواة التقيتم الذات  لإلحصــــ
المناو من   ل عقد حلقا  عمل ماتل ا، ســاعد المضــروع البلدان على تحديد الم را  واالحتتاجا  القائما 
ف  البتــامــا ، من  ين أمور أ ر   وع وة على ذلــك، ُأقّر جــ ن تعزيز التعــاون على الصــــــــــــــعيــدين العــالم  

 واإلقلتم  مّبن من تن يذ عدو أكبر من أمض ا  ناي القدرا  ف  البلدان 

من حســاب التنمتا، من المتوق  أن تســ م  14وف  إطار المضــروع المزم  تن يذ  من مضــاري  الدورة   - 20
م م إحصـائتا وطنتا مرما من أجل التعجيل جاالسـتجاجا لل ل  على ”شـ با اإلحصـايا  ف  النضـاط المعنون  

جتماعتا  سـتا والمحتط ال او    وسـتقوو اللجنا االقتصـاويا واال“اإلحصـايا  المتعلقا  ت ير المناو وال وارث
 هذا النضاط  ينما يضاره  رمامج األمم المتحدة للبيلا واللجان اإلقلتمتا المتبقتا ف  التن يذ 

وما فتلت شـــ با االحصـــايا  تدعم  نضـــاط أماما الســـو. المضـــتركا لضـــر. أفريقتا والجنوب األفريق   - 21
ويتممل ال د  الضـــــــامل للمضـــــــروع ف   ناي أو تعزيز قدرة    من أجل تن يذ مضـــــــروع يمول   نك التنمتا األفريق  

 لدا من  لدان مـندو. التنمتا األفريق  على وضـ  إحصـايا   يلتا وإحصـايا  ومؤشـرا  لت ير المناو   35
وف  هذا الصـــــــــدو، م مت أماما الســـــــــو. المضـــــــــتركا لضـــــــــر. أفريقتا والجنوب األفريق  حلقا عمل ف  كينتا، 

كامون األول/ويســــــــــــــمبر،  دعم من الضــــــــــــــ ـبا وأماما اتـ ااتا   1الـمام /موفمبر إلى تضــــــــــــــرين   28ال ترة من  ف 
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المتحدة اإلطاريا جضــــــ ن ت ير المناو،   د  تقديم المســــــاعدة إلى  لدان الســــــو. المضــــــتركا عتما يتعلل  األمم
وم وضتا  جدحصايا  البيلا وت ير المناو  وباإلضافا إلى ذلك، ما فتلت الض با تدعم أماما السو. المضتركا

ــاويا لدول  رب أفريقتا ف  محاولا لتبســــــــتط أمضــــــــ ت ما ف  مجال تنمتا القدرا  ف  ميدان  الجماعا االقتصــــــ
 إحصايا  البيلا وت ير المناو 

ولســنوا  عديدة، وأ ت شــ با اإلحصــايا  على المســاهما ســنويا ف  فرقا العمل المضــتركا المعنتا  - 22
الت  تسـتلـت  ا اللجنا االقتصـاويا ألوروبا  وقد أسـ م هذا التعاون ف  ترجما  جاإلحصـايا  والمؤشـرا  البيلتا  

إطار ت وير اإلحصـــايا  البيلتا إلى الل ا الروســـتا ويســـر الحوار  ين الضـــ با والدول األعلـــاي ف  المن قا  
ــايا  ت ير المـناو على الصــــــــــــــعـيد الوطن  وت بيل البـتاـما  الومــــــــــــــلـتا   عتمـا يتعلل ـجالتقيتم اـلذات  إلحصــــــــــــ

 المستادما ف  االستبتان الذي أعدت  الض با وبرمامج األمم المتحدة للبيلا جض ن اإلحصايا  البيلتا 
 

 أنشطة جمع البيانات ونشرها -  جيم 
ــائـتا ف  وورت ـا الـمامـنا والعضــــــــــــــرين 1999مـنذ عـام   - 23 ، وعقـ  الوالـيا الت  اعتمـدت ـا اللجـنا اإلحصــــــــــــ

،  2003ف  وورت ـا الراجعـا والم ثين المعقووة ف  عـام    علي ـاـنا  ، والت  شــــــــــــــدو  اللج1995المعقووة ف  عـام 
أكملت شـ با اإلحصـايا  عضـر  من مبات  اإلحصـاي الوطنتا،  البيلتا  المؤشـرا    ت جمج ن تلـ ل  الضـ با  ت 

جم  البتاما  جضــ ن المواضــت  المتصــلا جاإلحصــايا  البيلتا  وآ ر جولا مســت ملا لجم  جوال   جوال  من  
، الت  ُأرســــــــــل في ا االســــــــــتبتان جضــــــــــ ن اإلحصــــــــــايا  البيلتا الذي وضــــــــــعت   2020البتاما  كامت وورة عام 

  2022 لدا ومن قا  وال تزال وورة عام  164المتا  والن ايا ( إلى  الضـــ با/ رمامج األمم المتحدة للبيلا )أقســـام
جعدما رو  علي ا إلى الضــــ با جحلول    مســــتمرة، حيث أرســــلت العديد من البلدان والمناطل جال عل االســــتبتاما 

  وتقوم الضـــــــــ با جالتحقل من مـــــــــحا الرووو 2022تضـــــــــرين األول/أكتوبر   7الموعد الن ائ  األمـــــــــل  وهو 
ووضـــــع ا ف  مـــــت ت ا الن ائتا م  االتصـــــال ف  الوقت م ســـــ  جالبلدان والمناطل الت  لم تقدم روا جعد  ووفقا 

ــائ  ل تحاو الت ا. قائم منذ أمد جعيد  ين من ما ال ــاوي والمبت  اإلحصـــــــ تعاون والتنمتا ف  الميدان االقتصـــــــ
األوروب  وشـــــــــــــ با اإلحصـــــــــــــايا ، لم ُتدرج ف  عملتا جم  البتاما  الت  م ذت ا الضـــــــــــــ با البلدان والمناطل  
المضـــــــمولا جاالســـــــتبتان المضـــــــتره  ين من ما التعاون والتنمتا ف  الميدان االقتصـــــــاوي والمبت  اإلحصـــــــائ   

  ف ـناه تنســــــــــــــيل جـيد  ين عمليت  جم  البـتاـما  وتوافل ـتام  ين  ( 9) األوروبـتا جضــــــــــــــ ن حـاـلا البيـلاللجمـاعـا  
ــايا  الت  تجمع ا جال عل  ــُتبعد  اإلحصـ ــ ا  وقد اسـ ــنت ا  م سـ ــتادمان التعاريق والتصـ ــتبتامين حيث يسـ االسـ

إلحصـايا  وبرمامج األمم سـائر كتاما  األمم المتحدة والمؤسـسـا  الدولتا من االسـتبتان المضـتره  ين شـ با ا
، جمعـت الضــــــــــــــ ـبا  ـتاـما  عن النـ اـيا  والمـتا  فقط، وه  2006المتحـدة للبيـلا، حيممـا أمبن ذـلك  ومـنذ عـام 

ت ور  برت ا ف  مجاال  اإلحصـــــايا  هذ  إلى ورجا أن البتاما  أمـــــبحت ا ن المصـــــدر الم لـــــل لســـــتا  
ذا المسـعى الضـ با من تركيز موارو محدووة على مؤشـرا  من مؤشـرا  أهدا  التنمتا المسـتداما  وقد مبن ه

 البلدان والمناطل، وكذلك على الصعيد الدول   متاوين محدوة وتجن  ا وواجتا الج وو المبذولا ف 

ــتــدامــا و ــايــات ــا ف  الــدورة   - 24 ــرا  العــالمتــا ألهــدا  التنمتــا المســــــــــــ وعقــ  اعتمــاو إطــار المؤشــــــــــــ
(، أولت الوكاال  الدولتا مــــــــــاحبا المصــــــــــلحا  E/2017/24 واألربعين للجنا اإلحصــــــــــائتا )ام ر المامنا 

 __________ 

،  رج  لدان هما كوسـتاريبا وكولومبتا من م ا. االسـتبتان جضـ ن اإلحصـايا   2020على سـبيل الممال، جالنسـبا لجولا جم  البتاما    (9) 
ــتبتان المضــــــتره  ين من ما التعاون وا لتنمتا البيلتا المضــــــتره  ين شــــــ با اإلحصــــــايا  وبرمامج األمم المتحدة للبيلا ليد   ف  االســــ

 الميدان االقتصاوي والمبت  اإلحصائ  للجماعا  األوروبتا جض ن حالا البيلا  ف 

https://undocs.org/ar/E/2017/24
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اهتماما متزايدا ل ســـتبتان المضـــتره  ين شـــ با اإلحصـــايا  وبرمامج   البيل  الرئتســـتا المعنتا جمجال العمل  
إلحصاي الوطنتا إلى ممارست  على  المتحدة للبيلا  وعلى  رار ما تدعو ش با االحصايا  مبات  ا األمم

المستو  الوطن  ج ريقا منت ما م  أمحاب المصلحا المناسبين، تجتم  الض با جامت ام ف  شبل متعدو 
األطرا  م  من ما  ممل من ما الصـــــحا العالمتا وبرمامج األمم المتحدة الوطن  للمســـــتوطنا  البضـــــريا 

ــر واحـد على األقـل من )موئـل األمم المتحـدة( وبرمـامج األمم المتحـدة  للبيلـا، وكل ـا وكـاال  راعتـا لمؤشــــــــــــ
 مؤشرا  أهدا  التنمتا المستداما 

  “ المتا  المعاوة وون استادام ”   –، عاو مت يران لل  ور  2020وبالنسبا لجولا جم  البتاما  لعام   - 25
ف  فرع المتا  من اســـــــــتبتان شـــــــــ با   2010ألول مرة منذ عام   -  “ مـــــــــاف  المتا  العذجا المســـــــــتارجا ”  و

ــمتــا المت ير   ــايا / رمــامج األمم المتحــدة للبيلــا  وع وة على ذلــك، أعيــد  تســــــــــــ المتــا  العــذجــا ” اإلحصـــــــــــــ
ألن هذين المصــــــ لحين مت اجقان من الناحتا   “ إجمال  المتا  العذجا المســــــتارجا ” لتصــــــبح   “ المســــــتارجا 

المت يرين  نـــاي على اقتراا أول  من إحـــد  الـــدول األعلــــــــــــــــاي،    إعـــاوة إو ـــالالم ـــا تمتـــا  واتااـــذ قرار  
ا وياو ال ل  على   ومحاوثا  الحقا م  الض با و يرها من أمحاب المصلحا الرئتسيين  وعلى الر م من 

)ب(: مؤشـــــر هدر   1- 3- 12مؤشـــــر هد  التنمتا المســـــتداما  ف  ســـــتا.  عن هدر األ ذيا   جم  البتاما  
لم يحدث ت يير ف  المت يرا   ف  هذا الصدو،  م   رمامج األمم المتحدة للبيلا  الذي ُأجري    حواروالاأل ذيا  

  2022لجولا جم  البتاما  لعام 

وأت ر المنحى ف  البتاما  الت  أ ل ت عن ا البلدان روا على االســــــتبتان أم  عند إضــــــافا مت يرا   - 26
  جولا الجم  األولى  وم  ذلك، وبمرور الوقت،  جديدة، قد ت ون معدال  الرو جضـــــــ م ا منا لـــــــا مســـــــبتا ف

وبعد جوال  الجم  ال حقا، تميل الرووو إلى التراكم لتلبتا ال ل   وكما كان الحال منذ اســــــتادام االســــــتبتان  
والذي قد يصـبح ذو اتما عالتا عند إمضـاي سـ سـل  منتا طويلا   -ألول مرة، قد يالـ  المحتو  الذي ُجم  

للتعديل  وتتب  الضــــــ با م جا اســــــتضــــــاريا وحذرا وم نتا من الناحتا  -ينا على مد  عقوو  األجل لمت يرا  مع
اإلحصـائتا عند إو ال التعدي  ، م  مراعاة أمور من ا أهمتا السـ سـل الزمنتا ال ويلا األجل وال ل  علي ا  

ــاي قبل االلتزام ج ي ت يير  وع و  ــتقرارها والع ي الملقى على عاتل الدول األعلــــــــ ة على ذلك، وبما أن واســــــــ
ال ل  على أي مت يرا  ملــــــافا حديما عاوة ما يبون مرت عا، فدن أمضــــــ ا تنمتا القدرا  الت  تلــــــ ل    ا 
الضــــــــــ با )و يرها من أمــــــــــحاب المصــــــــــلحا الدوليين( قد تدعم البلدان ف  تجمت  هذ  البتاما   ويعد تحقيل 

ل عرض اإلحصــــايا  المتاحا أحُد االعتبارا   التوا ن المناســــ   ين تلبتا ال ل  على اإلحصــــايا  من   
الرئتســــــــــــــتـا عنـد إجراي التعـدي    وعـاوة مـا يعقـد فريل الابراي جلســـــــــــــــا حول جم  البتـامـا  ترّكز على هـذا 
االســــــــــــتبتان الذي ثبت مرارا وت رارا أم  يجذب امتبا  العديد من الوكاال  الدولتا، جما ف  ذلك تلك الت  تجم  

لن ايا  )أي من ما األ ذيا والزراعا لامم المتحدة ومن ما التعاون والتنمتا ف  الميدان البتاما  عن المتا  وا
ــائ  ل تحاو األوروب (، وبال ب ، البلدان والمناطل الت  تن ل وقتا وموارو كبيرة  ــاوي والمبت  اإلحصـــ االقتصـــ

 ف  توفير البتاما  ل ستبتان 

 2016ف  المائا ف  جولت  جم  البتاما  لعام    50  ( 10) وعلى الر م من تجاو  معدل االســـــــتجاجا - 27
ــتجاجا ف  جولا عام 2018 و ــب  جائحا   45إلى حوال    2020، فقد تراج  معدل االســــــ ف  المائا، ربما جســــــ

 __________ 

تعن  االستجاجا، ف  هذا التقرير، أي حالا يقدم في ا  لد أو من قا أي  تاما  رقمتا ف  الرو على االستبتان جض ن اإلحصايا  البيلتا  (10) 
المتحدة للبيلا )عمومتا ف  االســــتبتان م ســــ (  ويوجد، وائمتا، ف  كل وورة من وورا  المضــــتره  ين شــــ با اإلحصــــايا  وبرمامج األمم  
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ــايا   19-كوفيد ــوي تزايد ال ل  على اإلحصــــ ــتجاجا، ف  ضــــ ــين معدال  االســــ ــتحا لتحســــ   ويزال المجال فســــ
البيلا تحتل مباما متســاويا م  مباما االقتصــاو والمجتم  ضــمن ركائز   ا  البيلتا، وال ســتما جالن ر إلى أن 

  وتوامـل شـ با اإلحصـايا  التوضـتح ألمـحاب المصـلحا الرئتسـيين )كل من 2030التنمتا المسـتداما لعام 
تان  البلدان والمناطل الت  تقدم البتاما ، وكذلك الوكاال  على الصــــــعيد الدول  الم تما جمراابا متائج االســــــتب 

وتحليل ا( أن ف رة إثقال كاهل البلدان مرة واحدة   د  اسـتادام البتاما  أل راض عديدة ه  ف رة ذا  أهمتا 
قصــــو   ومن االســــتاداما  المعروفا للبتاما  الت  توفرها البلدان والمناطل اســــتادام ا ف  مؤشــــرا  أهدا  

ــرا  ت  ــايا  ومؤشــــــ ــتداما، والمجموعا العالمتا إلحصــــــ ــايا   التنمتا المســــــ ير المناو، وإطار ت وير اإلحصــــــ
 االقتصاويا ) اما حساجا  المتا  وحساجا  الن ايا (   -البيلتا، وم ام المحاسبا البيلتا 

ــر المنجزة من جم  البتـامـا  الت     1ويعرض الجـدول   - 28 موجزا للرووو المقـدمـا ف  الجوال  العضــــــــــــ
ــ  العام الذي ُجمعت عت  ــن ا حســــــــ ــايا ، مصــــــــ ــ با اإلحصــــــــ   البتاما   ويرج  التباين ف  عدو  م ذت ا شــــــــ

ــتبتاما  المرســــــلا من الضــــــ با على مدار الجوال  العضــــــر إلى عدة عوامل، من ا ت ور  لدان حديما  االســــ
ــاي ف  األمم المتحدة إلى من ما التعاون والتنمتا ف  الميدان   ــمام عدو من الدول األعلـــ ــتق ل واملـــ االســـ

 االقتصاوي أو االتحاو األوروب  
 

 1الجدول 
 2020إلى  1999موجز الردود المتعلقة بجميع جوالت جمع البيانات من 

 1999 2001 2004 2006 2008 2010 2013 2016 2018 2020 
 74 86 89 81 84 84 80 68 62 51 مجموع الرووو           

 45 52 51 47 49 49 49 43 35 30 معدل اإلجاجا )جالنسبا الملويا(
 164 166 173 173 172 171 163 158 177 168 والمناطل الت  تلقت االستبتانالبلدان 

  
ويمبن م ح ـا وجوو ا ت فـا  كبيرة ف  إعـداو اإلحصـــــــــــــــايا  البيلتـا وتوافرهـا عنـد تحليـل متـائج  - 29

ــعيد اإلقلتم   ويقدم الجدول  ــتبتان على الصــ ــبت ا    2االســ الملويا ل ل  لمحا عاما إقلتمتا عن عدو الرووو ومســ
 عام من أعوام جولا جم  البتاما  

 
 2الجدول 

 عدد الردود ونسبتها المئوية حسب المنطقة الجغرافية التي جمعت منها البيانات والعام الذي ُجمعت فيه

 2004  2006  2008  2010  2013  2016  2018  2020 

 الرقم 
جالنســبا  
 الرقم الملويا

جالنســبا  
 الرقم  الملويا

جالنســبا  
 الرقم الملويا

جالنســبا  
 الرقم الملويا

جالنســبا  
 الرقم الملويا

جالنســبا  
 الرقم الملويا

جالنســبا  
 الرقم الملويا

جالنســبا  
 الملويا

 33 18 40 22 38 21 37 20 40 23 37 22 28 16 39 22 أفريقتا                 
 52 25 71 32 61 28 48 23 54 25 59 27 52 24 43 20 آستا

 75 6 88 7 79 11 86 12 73 11 79 11 86 12 50 7 أوروبا

 __________ 

ر في ا البلدان أو المناطل جاســــت م االســــتبتان،  ير أم ا ال تقدم أي  تاما  جعد  جم  المعلوما  عدو مــــ ير من الحاال  الت  ُتضــــعد
 اتاس قدرة أي  لد أو من قا على تقديم  تاما  ل ستبتان ذلك  وال تعتبر هذ  الحاال  روووا ألن ش با اإلحصايا  تحاول 
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 2004  2006  2008  2010  2013  2016  2018  2020 

 الرقم 
جالنســبا  
 الرقم الملويا

جالنســبا  
 الرقم  الملويا

جالنســبا  
 الرقم الملويا

جالنســبا  
 الرقم الملويا

جالنســبا  
 الرقم الملويا

جالنســبا  
 الرقم الملويا

جالنســبا  
 الرقم الملويا

جالنســبا  
 الملويا

 54 21 53 21 56 23 68 26 63 24 58 22 68 27 48 19 األمريبتان                 
 29 4 25 4 31 5 – – – – 7 1 – – – – أواتاموستا
 45 74 52 86 51 89 47 81 49 84 49 84 49 80 43 68 المجموع 

 
المناطل أل راض   حســـــــــبت معدال  الرووو وفقا لعدو البلدان أو المناطل ف  كل من قا ج راعتا مدرجا ف  قائما شـــــــــ با االحصـــــــــايا  ل الرمو  الموحدة للبلدان أو :م ح ا 

 /http://unstats.un.org  (  قائما البلدان أو المناطل والرمو  والماتصــــــــــــرا  متاحا على الراجط التال :M49)القائما    2022االســــــــــــتعمال اإلحصــــــــــــائ  حتى عام  

unsd/methods/m49/m49alpha.htm  
  

وكما ُذكر أع  ، فدن البتاما  الت  جمعت ا ش با اإلحصايا  أو ستجمع ا ست ون ل ا اتما كبيرة،  - 30
و صـــومـــا جالنســـبا لل ايا  المنبمقا عن أهدا  التنمتا المســـتداما الت  تت ل   تاما  متعلقا جاإلحصـــايا   

ا على الربط  ين المؤسـسـا  وتسـاعد ف  تجمت  البتاما    البيلتا  ويمبن أن تضـج  عملتا  جم  البتاما  أيلـت
عدو الرووو المتعلقا  3على الصــعيد الوطن  عتما يتصــل جاالت ااتا  البيلتا المتعدوة األطرا   ويبين الجدول  

  ويبين الجـدول  يـاوة عـدو الرووو و يـاوة ورجـا  12و    11و    6جمت يرا  ماتـارة ل ـا مــــــــــــــلـا قويـا جـاألهـدا   
وبالن ر إلى أهمتا إمتاج  تاما  وطنتا عن المتا  والن ايا  التااذ  االســــــتقرار ف   تاما  الســــــ ســــــل الزمنتا 

هذ  البتاما  وثتقا الصـــلا  رمـــد أهدا  التنمتا المســـتداما، فدن من ت ون قرارا  مـــائبا ومســـتنيرة، وإلى أن  
  مجال  الحاجا الماســا إلى التدري  وبناي القدرا  ف، وتلبتا األهمتا جمبان تحســين إمتاج اإلحصــايا  البيلتا

 3اإلحصايا  البيلتا  الجدول 
 

 3الجدول 
 عدد الردود حسب متغيرات مختارة لها صلة قوية بأهداف التنمية المستدامة وغاياتها وم  راتها 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
           المياه           

 13 16 25 24 31 31 29 33 33 32 (2-4-6موارو المتا  العذجا المتجدوة )
 21 28 44 49 61 60 57 62 57 61 (2-4-6المتا  العذجا المستارجا )

كمتا  المتا  العذجا الت  استارجت ا مناعا 
 16 23 37 37 43 43 43 42 36 38 (1-4-6إمداوا  المتا  )

إجمـال  المـتا  العـذـجا الت  وفرت ـا مـــــــــــــــناعـا  
 19 27 46 47 59 59 58 65 59 57 (1-4-6إمداوا  المتا  )

 14 15 25 25 30 27 25 22 22 21 (1-3-6إجمال  متا  المجاري المتولدة )
متــــا  الصــــــــــــــر  الصــــــــــــــح  المعــــالجــــا ف  
المح ا  الحلــــــريا لمعالجا متا  الصــــــر  

 23 24 35 37 43 39 38 37 36 33 (1-3-6الصح  )
متا  الصـر  الصـح  المعالجا ف  مح ا   

 4 4 6 8 10 9 7 9 10 10 )أ((1-3-6األ ر  )المعالجا 
متا  الصـــــــر  الصـــــــح  المعالجا ف  مرافل  

 4 4 6 7 9 9 9 9 8 8 )أ((1-3-6معالجا مستقلا )

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
           النفايات           

ال متــا اإلجمــالتــا للن ــايــا  البلــديــا المتولــدة  
 10 8 12 11 10 11 8 9 6 8 (1-5-12))على الصعيد الوطن ( 

ال متــا اإلجمــالتــا للن ــايــا  البلــديــا المتولــدة  
 12 10 27 25 22 21 6 9 6 7 (1-6-11))على معيد المدينا( 

ال متــا اإلجمــالتــا للن ــايــا  البلــديــا المجمعــا  
 34 33 50 48 54 55 53 59 52 54 1-5-12و  11-6-1)

البـلدـيا المـدارة ف  البـلد     1- 6-11)النـ اـيا  
 21 21 32 38 43 44 41 42 36 36 (1- 5-12و  

الــبــلـــــــد   فــ   ــدارة  الــمـــــ ــا  ــديـــــ الــبــلـــــ ــا   ــايـــــ الــنــ ـــــ
 24 22 33 34 43 40 39 41 39 37 (1-5-12و  1-6-11)تدويرها(  )المعاو

الن ــايــا  البلــديــا المــدارة ف  البلــد )المحولــا  
 24 23 36 38 50 48 46 51 42 44 (1-6-11)إلى سماو علوي( 

الن ـايـا  البلـديـا المـدارة ف  البلـد )المحروقـا(  
(11-6-1) 27 27 31 29 29 31 22 19 12 13 

الن ـايـا  البلـديـا المـدارة ف  البلـد )الم مورة(  
(11-6-1) 

44 42 51 46 48 50 38 36 23 24 

 26 22 26 23 28 31 31 32 27 25 (2-4-12)الن ايا  الا رة المتولدة 
النـ اـيا  الا رة المعـالجـا أو المتاله من ـا 

(12-4-2) 
33 27 29 30 31 29 27 30 19 21 

 17 17 23 21 27 29 27 25 24 25 (2-4-12)الن ايا  الا رة المعاو تدويرها 

 17 16 25 20 24 24 24 25 23 26 (2-4-12الن ايا  الا رة المحروقا )
 

  ترو األهدا  وال ايا  والمؤشرا   ين قوسينو   تضير إلى األعوام الت  ُقدمت البتاما  عن ا المذكورة األعوام :م ح ا 
  2018 و  2016و   2013إن اما اض اتما مت يرا  معالجا متا  المجاري يعز  أســــــــــــاســــــــــــا إلى أن هذ  البتاما  لم ُتجم  إال ف  جوال  جم  البتاما  ف  األعوام  )أ( 

   2020 و
  

وقـد قـامـت شــــــــــــــ بـا االحصــــــــــــــايا ، ـجالتعـاون م  ال ريل العـامـل المضــــــــــــــتره  ين األمـاـما  المعن    - 31
ــايا    البيلا،  وضـــــــــــــ  قائما العملتا  الدولتا المنت ما الت  تلـــــــــــــ ل    ا األمم المتحدة ووكاالت ا  جدحصـــــــــــ

المتاصـــصـــا والمن ما  الحبومتا الدولتا وهيلا  االت ااتا  ف  مجال جم  البتاما  األولتا من البلدان عن 
ــايا البيلتا واإل  ل   ا ومضـــــــرها ــ  طل  كبير على تنســـــــيل عملتا  ( 11) القلـــــ جم  ومضـــــــر البتاما     وقد مضـــــ

ــ ن هذا  ــرورة  ياوة التعاون  ين المن ما  جضــــــــ ــرا  البيلتا وكذلك على ضــــــــ ــايا  والمؤشــــــــ المتعلقا جاإلحصــــــــ
ــبا لل ترة الحالتا، تناولت  ــوع  وتعد القائما موروا م يدا ف  تالتق ع ي اإل  ل على البلدان  وبالنســــ الموضــــ

حصـايا  ومؤشـرا  ت ير المناو الت  سـاهمت في ا محو  المضـاورة العالمتا جضـ ن مضـروع المجموعا العالمتا إل
وكالا قائما الجرو هذ  جزئتا  وترو النتائج ف  وثتقا المعلوما  األســــــــــاســــــــــتا المبملا لتقرير األمين العام  26
  (E/CN.3/2022/17إحصايا  ت ير المناو ) عن

 __________ 

  https://unstats.un.org/unsd/envstats/Inventory_datacollection_disseminationام ر  (11) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/17
https://unstats.un.org/unsd/envstats/Inventory_datacollection_dissemination
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با اإلحصــــــايا  ججم  ومضــــــر المؤشــــــرا  البيلتا واإلحصــــــايا  البيلتا العالمتا اســــــتناوا  وتقوم شــــــ  - 32
االحتتاجا  المدرجا  البتاما  الواروة من البلدان  ويجري ا تتار المواضت  وجداول المؤشرا  على أساس   إلى
 ع على جداول  السـتاسـاتتا األ ر   ويمبن االط  االحتتاجا وكذلك    2030  ا التنمتا المسـتداما لعام ف  

ــافا إلى رواجط  ــبتا من حيث النوعتا والت  تا لجمت  البلدان والمناطل، إضــ ورســــوم  تامتا للمؤشــــرا  جيدة مســ
إلى مصــــــاور  تاما  وولتا أ ر ، على الموق  الضــــــبب  لضــــــ با اإلحصــــــايا   ومن الناحتا الممالتا، وحيمما 

ــاي حيمما يتتح توّفر أمبن، تقوم الضـــــــــ با  تجمت  جداول المؤشـــــــــرا  للمت يرا  ال  رويا لجمت  الدول األعلـــــــ
البتاما  ل ذ  الممارســـــــا أن ت ون ممبنا  ويضـــــــار إلى من ما التعاون والتنمتا ف  الميدان االقتصـــــــاوي وإلى 

ــائ  ل تحاو األوروب    ــاي  جاعتبارهما مصـــــدرا عتما  المبت  اإلحصـــ يتعلل جالبتاما  الت  ترو من الدول األعلـــ
  جم  البتاما  الت  تقوم   ا من ما التعاون والتنمتا ف  الميدان االقتصاوي والمبت  في ما من   ل عملتا

ــرورة كميرا عتما ياه جع   ــائ  ل تحاو األوروب   وم  ذلك، وبما أن توافر البتاما  لتس جاللـــــــــــ اإلحصـــــــــــ
ت ير فروي المت يرا  الت  يزواو ال ل  علي ا، تنضـر الضـ با أيلـا جداول مؤشـرا  حسـ  آ ر سـنا متاحا لم

)إما م  آ ر ســـــنا م ســـــ ا لجمت  البلدان ف  جدول، أو جســـــنا أ يرة ماتل ا ُتحدو ل ل  لد ف  جدول فروي(  
وف  جمت  الســـــيناريوها ، قد يت او  عدو البلدان الت  تتوافر عن ا  تاما  للضـــــ با ت اوتا كبيرا  وإضـــــافا إلى 

اتارة من اإلحصـايا  البيلتا الوطنتا، ُتسـت م ل ذلك، توفر شـ با اإلحصـايا  موجزا  ُق ريا عن مجموعا م
 جالمؤشرا  االقتصاويا واالجتماعتا الرئتستا 

أع  ، تجــدر   3ف  الجــدول    على النحو الوارووعتمــا يتعلل جعــدو الرووو على فراو  المت يرا ،   - 33
الم ح ا أن تناقه عدو الرووو قد حدث جال عل ف  الدورا  الســـــاجقا، وال ســـــتما ف  الســـــنتين األ يرتين  
والسـب  الرئتسـ  لذلك هو أن السـنتين األ يرتين من البتاما  لم ُتجمعا إال ف  وورة واحدة من وورا  جم  

ــبيـل الممـال، البتـامـا  الت   ه  وحـدهـا    2020ُجمعـت   ل وورة جم  البتـامـا  لعـام   البتـامـا  )على ســــــــــــ
  2016لعامين  بتاما  ا(  وبالنســــــــبا ل3ف  الجدول   2019 و  2018تســــــــاهم ف  عملتا  العد لعام    الت  

(  وم  ذـلك، يـبدو ـت ثير 2020و    2018ُجمعـت على مـدار وورتين )فقـد  ،  3ف  الجـدول  الواروة    2017 و
ــح إلى حـ  3الجـدول   التـناقه ف   د ما من التـناقه الذي لوح    ل عام  البـتاما  األ يرين جعد  أوضــــــــــــ
، 2020  ويضـير ذلك إلى أم  جالنسـبا لدورة جم  البتاما  لعام 2018وورة جم  البتاما  لعام   االمت اي من 

ف  المائا ف  وورة جم  البتاما    52إضــــافا إلى االما اض ال لتق ف  معدل االســــتجاجا اإلجمال  )من 
(، اما   الحجم اإلجمــال  للبتــامــا  المقــدمــا من 2020ف  المــائــا ف  وورة عــام    45إلى    2018 لعــام

ــب  ف  ذلك قد ُيرّو إلى الجائحا أم ال،  ــا  وال يمبن الت  ن جما إذا كان الســـــ ــا طلت ا أيلـــــ البلدان اما اضـــــ
ــُتجم  مرة أ ر  من البلــدان   ل وورة جم  البتــامـا  الحــ   2019و    2018ول ن  تــامـا  عـام    التـا  ســــــــــــ

ــ بـا اإلحصـــــــــــــــايا  أن عـدو  2022) (  وم  تراج  تـ ثير الجـائحـا على وورة جم  البتـامـا ، ت ترض شــــــــــــ
  االستجاجا  ل ذ  السنوا  سيزواو  ياوة كبيرة 

االما ـاض ال لتق ف  كـل من معـدال  الرووو والحجم اإلجمـال  للبتـامـا    وبصــــــــــــــر  الن ر عن - 34
(، 2020 إلى  1999مت اي من عضر وورا  لجم  البتاما  )من  ، وبعد اال2020المجمعا من   ل وورة عام  

الت  تتعّ دها شــــــــــــ با اإلحصــــــــــــايا  تنمو م  كل وورة  وبالنســــــــــــبا ألكمر من  ال ائلاال تزال قاعدة البتاما   
تلـــــــم  تاما  ف  العالم وولا علـــــــوا ُتضـــــــاره ف  وورا  جم  البتاما ، تعّد هذ     شـــــــك أكبر قاعدة   160

ــت ا الجائحا،   تاما  رســـــمتا ممل ــايا  المتا  والن ايا   ور م المحن الت  فرضـــ وكا للبلدان وترّكز على إحصـــ
فدن الحجم ال ائل لقاعدة البتاما  يعن  أن شـــــ با اإلحصـــــايا  ف  وضـــــ  جيد لموامـــــلا التعاون الوثيل م  
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، ذو أهمتا عالمتاإطار ســتاســات     يوضــ البلدان والوكاال  الدولتا جضــ ن إحصــايا  المتا  والن ايا   وعندما  
ــتداما لعام   مملما ــبا لا ا التنمتا المســــــــ ، ســــــــــت  ر القتما ال بيرة لقاعدة 2015ف  عام   2030حدث جالنســــــــ

لتجمت  مؤشـــــــــــرا  أهدا  التنمتا ال  ما ســـــــــــينضـــــــــــ  فج ة طل  كبير على العديد من المت يرا   البتاما ، إذ
 ( 12و  11و  6المستداما )ممل جع  المؤشرا  الواروة ف  األهدا  

 
 التنسيق -دال   

ــايا  البيلتا   - 35 جالن ر إلى العديد من المن ما  الدولتا واإلقلتمتا الت  تعمل ف  مجال جم  اإلحصـــــــ
وتجمتع ا، وافقت اللجنا اإلحصـــــائتا، ف  وورت ا الراجعا والم ثين، على أن ُتنضـــــئ شـــــ با اإلحصـــــايا  فريقا 

لبيلا ويرّكز  وج   ا  على وضــــــــــــ  وموايما ال رائل  عام  مضــــــــــــتركا  ين األماما  ُيعنى جدحصــــــــــــايا  ا
والم ا تم والمعايير وعلى تنسـيل جم  البتاما  والتدري   واألعلـاي الدائمون ف  هذا ال ريل العامل المضـتره  
 ين األماما  هم المن ما  والوكاال  الت  لدي ا  رامج وولتا راســـاا لإلحصـــايا  البيلتا، جما ف  ذلك جم  

ــايا  ا ــر ومنت م  والمن ما  والوكاال  األ ر  والبلدان الت  اإلحصــ ــبل مباشــ ــاملا من البلدان جضــ لبيلتا الضــ
لدي ا  برة ف  مجاال  محدوة من اإلحصــايا  البيلتا مدعوة للمضــاركا ف  أمضــ ا محدوة من أمضــ ا ال ريل 

ة، عن طريل التداول العامل  ويجتم  ال ريل العامل المضـتره ف  الوقت الراهن على أسـاس كل حالا على حد
 عن جعد والرسائل جالبريد اإلل تروم  ف  المقام األول 

وتتعاون شـــــــ با اإلحصـــــــايا  أيلـــــــا، من   ل ال ريل العامل المضـــــــتره  ين األماما ، ف  إعداو  - 36
هو   االستبتاما  المقدما من الوكاال  الدولتا جض ن قلايا المتا  والن ايا   وال د  من موايما جم  البتاما 

توفير إحصـايا  قا لا للمقارما وولتا جضـ ن القلـايا البيلتا جاالسـتناو إلى اسـتبتاما  ومن جتا  م تاريا  وتقوم  
الضــــ با، إلى جام  المبت  اإلحصــــائ  ل تحاو األوروب  ومن ما التعاون والتنمتا ف  الميدان االقتصــــاوي،  

لوطنـتا و/أو و ارا  البيـلا ج ريـقا منســـــــــــــــقا مـنذ ججم  البـتاما  عن المـتا  والنـ ايا  من مبـات  اإلحصــــــــــــــاي ا
  ويجري التحقل من مــــــــــــحا البتاما  جالنســــــــــــبا للبلدان األوروبتا وبلدان من ما التعاون والتنمتا  1999 عام

ــائ  ل تحاو األوروب  ومن ما التعاون والتنمتا، ف  حين تتحقل  ــتره من جام  المبت  اإلحصـــــ ــبل مضـــــ جضـــــ
جمت  الدول األعلـــــــاي األ ر  ف  الن ا. الت  تقوم عت  ججم  البتاما   وتدره الضـــــــ با من مـــــــحا  تاما  

وب د   ،  ومن ثم2018الضــــــ با أن من ما األ ذيا والزراعا قد  دأ  عملتا عالمتا لجم  البتاما  منذ عام 
ــاهم من م  ــاي، وكذلك على الوكاال  الدولتا، تســ ــا على عاتل الدول األعلــ ــاســ ا  تالتق الع ي الذي يق  أســ

ــا الجاريا  ين الوكاال  ــ  قدما  األ ذيا والزراعا ف  المناقضـ ــبل للملـ ــل السـ ــل لتحديد أفلـ ــيل    عتما يّتصـ تنسـ
ج وو على أفلــــــــــل وج   وتما البتاما  الت  تجمع ا من ما األ ذيا والزراعا لامم المتحدة قاعدة  تامات ا  ال

( وتدعم حســـاب مؤشـــرين  AQUASTATتاما   الاامـــا  ن ام المعلوما  المتعلقا جالمتا  والزراعا )قاعدة   
 من أهدا  التنمتا المستداما يتعلقان جالمتا  م را ألن المن ما ه  الوكالا الراعتا ل ما 

ــتمر منذ   - 37 ــا  الدولتا األرب  المعنتا اجتماعا  مؤتمريا عن جعد على محو مســـــــــ ــســـــــــ وعقد  المؤســـــــــ
   ين مجموعا  البتاما  الاامـا جبل  لد   وتلـمنت  نوو جدول األعمال إجراي مقارما2018آب/أ سـ س  

ــتبتاما ، م  مراعاة ال تلتا الت   ــتادما ف  االســــ ــلتا والمصــــــ لحا  المســــ على حدةد ومقارما البتاما  الومــــ
يمبن ت بتق ا   ا على واليا  متعدوة من قبيل واليا اللجنا اإلحصـائتا وفريل الابراي المضـتره  ين الوكاال   

تنمتا المسـتداماد وتباول االسـتبتاما  م  ج ا  التنسـيل المعنتا وا ل البلدد وتقديم  المعن  جمؤشـرا  أهدا  ال
الوكاال  الدولتا اســـــتضـــــارا    تا لبلدان معينا للمســـــاعدة ف  توضـــــتح أي تناقلـــــا  ف  البتاما د وتواتر 
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لمن جتا عملتا  جم  البتاما د وتباول المعلوما  جامت ام عتما  ين المؤســــــــــــســــــــــــا  األرب  جضــــــــــــ ن البحوث ا
واالجتماعا  وحلقا  العمل الت  تن م ا وأمضــــــــــــــ ا تنمتا القدرا  الت  تلــــــــــــــ ل    ا  وقد ا رطت من ما  
الصحا العالمتا وموئل األمم المتحدة ف  العمل  نضاط، وال ستما ف  المناقضا  المتعلقا جمؤشر هد  التنمتا 

ــتداما  أن هاتين المن متين تمتل ان  برة ف   الذي يتعلل جمعالجا متا  الصـــر  الصـــح   وبما  1-3-6المسـ
مجال متا  المجاري، فقد كامت مضــــــــاركت ما ف  التحقل من مــــــــحا  تاما  متا  المجاري الت  تقدم ا البلدان 

 إلى ش با االحصايا  موض  ترحي  

وقد سـبل لضـ با اإلحصـايا ، جالتعاون م  ال ريل العامل المضـتره  ين األماما ، أن جمعت قائما  - 38
ــايا  البيلتا، وه  متاحا على الموق  ج م  ضــــــ ا تنمتا القدرا  الت  تلــــــ ل    ا الوكاال  ف  مجال اإلحصــــ

الضــــبب  للضــــ با  وجمعت الضــــ با أيلــــا قائما ج مضــــ ا تنمتا القدرا  وأمضــــ ا جم  البتاما  الت  قامت   ا 
ــايا  ت ير المـناو الت  جر  اإل  ل عن ـا   ل الجز  ــاورة  الوكـاال  عتمـا يتعلل ـجدحصــــــــــــ ي األول من المضــــــــــــ
  ويمبن االط ع  2021العالمتا لمضــــــــروع المجموعا العالمتا إلحصــــــــايا  ومؤشــــــــرا  ت ير المناو ف  عام 

الت  اضــــــــــــــ لعت   ا األمم المتحدة ووكاالت ا  على أمضــــــــــــــ ا الوكاال  ف  مجال إحصــــــــــــــايا  ت ير المناو 
ســــاســــتا المبملا لتقرير األمين العام عن ف  وثتقا المعلوما  األالمتاصــــصــــا والمن ما  الحبومتا الدولتا، 

(  وعق  اعتماو المجموعا العالمتا إلحصـــــــايا  ومؤشـــــــرا   E/CN.3/2022/17إحصـــــــايا  ت ير المناو )
يز االتسـا. جضـ ن ت ير المناو، كم ت شـ با اإلحصـايا  ج ووها المبذولا من أجل التعاون وتقديم الدعم وتعز 

عدة مباورا  وولتا، جما ف  ذلك فرقا العمل الجديدة التاجعا للجنا االقتصــــــــــــاويا ألوروبا المعنتا  دور مبات  
ــاي الوطنـتا ف  تحقيل األهـدا  المـنا ـتا الوطنـتاد والج وو المـبذوـلا ف  إطـار الضــــــــــــــراكـا ف  مجـال   اإلحصــــــــــــ

  د  وضــــــــــــ  من وما  تاما  عن ت ير المناو،   اإلحصــــــــــــاي من أجل التنمتا ف  القرن الحاوي والعضــــــــــــرين
ــاي الوطن  ف  الممل ا المتحدة لبري امتا الع مى وأيرلندا الضـــــــمالتا الذي يمتد على  ومضـــــــروع مبت  اإلحصـــــ

 أرب  سنوا  وي د  إلى وض  معايير لإلحصايا  الرسمتا جض ن الت اع   المنا تا والصحتا 

لاطرا  ف  اتـ ااـتا التنوع البيولوج  ف  كـامون األول/   ومن المقرر عـقد المؤتمر الاـامس عضــــــــــــــر - 39
وإطار   2020، ومن المتوق  أن يعتمد المؤتمر اإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما جعد عام 2022ويســـــمبر 

الرمـــــد الاا  ج   ويتلـــــمن مضـــــروع المقرر جضـــــ ن إطار الرمـــــد االعترا  جلـــــرورة موايما رمـــــد التنوع 
 ـااتـا التنوع البيولوج  واألطر اإلحصـــــــــــــــائتـا الت  وضــــــــــــــعـت تحـت إشــــــــــــــرا  اللجنـا  البيولوج  ف  إطـار ات 

اإلحصــائتا، جما ف  ذلك أهدا  التنمتا المســتداما، وإطار إعداو اإلحصــايا  البيلتا، وم ام المحاســبا البيلتا 
الموارو إلى ضــرورة  ناي قدرا  إضــاعتا وتوفير المزيد من   جضــ ن إطار الرمــداالقتصــاويا  ويضــير المقرر  -

المالتا لرمــــد التنوع البيولوج   وســــينضــــ  فريل ماصــــه من الابراي التقنيين لتوجت  عملتا موامــــلا ت وير 
  إطار الرمد 

 
 أنشطة الدعوة -هاء  

جالن ر إلى أن إحصايا  ت ير المناو ه  أحد مجاال  التركيز الرئتستا لض با اإلحصايا ، م م  - 40
ــبا  ــايا  البيلتا مناســـ ــائتا: الدورة الحاويا والامســـــون  قســـــم اإلحصـــ جامبتا ف  الدورا  التالتا للجنا اإلحصـــ

ــايا  ومؤشـــــرا  ت ير المناو” جضـــــ ن موضـــــوع: ــ ن “المجموعا العالمتا إلحصـــ د الدورة المامتا والامســـــون جضـــ
د والدورة المالما والامســــون جضــــ ن “محو المجموعا العالمتا من إحصــــايا  ومؤشــــرا  ت ير المناو”موضــــوع: 

  وُقّدمت ف  هذ  المناسـبا  عروض عن “إحصـايا  البيلا وإحصـايا  ت ير المناو: الصـلا  ين ما”ع موضـو 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/17
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ت وير المجموعا العالمتا إلحصـــــايا  ومؤشـــــرا  ت ير المناو، وعن الســـــتاســـــا  الوطنتا ومت لبا  اإل  ل 
لوطن  ف  مجال إحصايا   جموج  ات ا. جاريس، وُقّدمت العديد من األمملا الق ريا الت  ت  ر أوج  التقدم ا

ت ير المنـاو  ويمبن االط ع على مزـيد من المعلومـا  الم صــــــــــــــلـا عن المنـاســــــــــــــبـا  ف  مــــــــــــــ حـا اللجـنا  
ــائيين  ــبا  الجامبتا الم ث أعداوا كبيرة من اإلحصـ ــ با  واجتذ ت المناسـ ــبب  للضـ ــائتا على الموق  الضـ اإلحصـ

حصـــايا  البيلتا وإحصـــايا  ت ير المناو ف  البلدان والابراي، وأعربوا عن الت ييد لعمل الضـــ با ف  مجال اإل
 ف  جمت  أمحاي العالم 

 
 الدورة السادسة والعشرين لم تمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ   

 ،أثناي المؤتمر الســــــاوس والعضــــــرين لاطرا  ف  ات ااتا األمم المتحدة اإلطاريا جضــــــ ن ت ير المناو - 41
م مت أماما ات ااتا األمم المتحدة اإلطاريا جضــــــــــــــ ن ت ير المناو مناســــــــــــــبا جامبتا جالتعاون م  فريل الابراي  

ــوع  ــ ن موضـــــــ ــاري جضـــــــ ــتضـــــــ ــ ن ت ير المناو: إمجا ا  فريل الابراي  ”االســـــــ ات ااتا األمم المتحدة اإلطاريا جضـــــــ
ض الحدث فر  الدعم التقن    وعر “والمضـاركا م  الابراي الوطنيين  2021و   2020  االسـتضـاري ف  عام 

والمضـورة المتاحا الت  يقدم ا فريل الابراي االسـتضـاري للبلدان النامتا األطرا  من أجل تن يذ ترتيبا  القتاس  
واإل  ل والتحقل القائما جموج  االت ااتا واالمتقال إلى إطار الضــــــ اعتا المعز  جموج  ات ا. جاريس  وركز  

ور وقوة مبات  اإلحصــاي الوطنتا ف  اإل  ل عن المناو، وال ســتما على شــ با اإلحصــايا  عرضــ ا على و
 تاما  األمضــ ا الاامــا جقوائم الجرو الوطنتا، والمســوحا  الجديدة المبت رة الت  تصــمم ا مبات  اإلحصــاي  
ــاي الوطنتا والمن ما    ــوي على جع  مبات  اإلحصـ ــل ت اللـ ــايا  ت ير المناو، وسـ الوطنتا لتجمت  إحصـ

 ئتا اإلقلتمتا الت  أعّد  تقارير عن إحصايا  ت ير المناو  وتسجيل المناسبا متاا على اإلمترمت اإلحصا
 

  رم الشيخ بشأن الهدف العالمي بشأن التكيف   - حلقة العمل الثالثة في إطار برنامج عمل غالسكو    

ل المالما كواحدة من سلسلا  مّ مت أماما ات ااتا األمم المتحدة اإلطاريا جض ن ت ير المناو حلقا العم - 42
شــــرم الضــــتب جضــــ ن ال د  العالم  جضــــ ن الت تق، الت  ســــتســــ م ف    -حلقا  عمل  رمامج عمل   ســــبو 

تحقيل متائج المؤتمر الســاج  والعضــرين لاطرا  ف  ات ااتا األمم المتحدة اإلطاريا جضــ ن ت ير المناو المقرر 
، ُوعيت حلقا العمل  و  ل  2022ين المام /موفمبر  تضــــر   18إلى  6عقد  ف  شــــرم الضــــتب، ف  مصــــر، من  

المجموعا العالمتا إلحصـــــايا  ومؤشـــــرا  ت ير المناو والت ورا  المن جتا ”شـــــ با االحصـــــايا  إلى تقديم  
  وطرا أمــحاب المصــلحا أســللا ف  إطار متاجعا “األ يرة ف  اتاس قا لتا الت ثر  ت ير المناو والت تق مع 

جضـ ن مضـروع المجموعا العالمتا إلحصـايا  ومؤشـرا     2021ت  أجرت ا الضـ با ف  عام  المضـاورة العالمتا ال
ت ير المناو وأعربوا عن الحاجا إلى  ياوة تنمتا القدرا  وتعزيز الترتيبا  المؤسستا لتحسين إحصايا  ت ير  

 المناو، وال ستما ف  المن قا األفريقتا  وتسجيل المناسبا متاا على اإلمترمت 
 

 ENVSTATSالرسالة اإلخبارية المتعلقة باإلحصاءات البيئية:    

  ENVSTATSُتصــدر شــ با اإلحصــايا  رســالا إ باريا مصــف ســنويا عن اإلحصــايا  البيلتا  - 43
وُتدعى البلدان والمؤســـــســـــا  العاملا ف  مجال اإلحصـــــايا  البيلتا وإحصـــــايا  ت ّير المناو إلى المســـــاهما  

 ريا تورو في ا  تامتا جاألمض ا ذا  الصلا   ذا المجال جمقاال  ف  الرسالا اإل با
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 2024– 2023خطط فترة السنتين  - ثالثا  
ــنتين   - 44 ــ ا التالتا 2024-2023ف  فترة الســـــ ــايا  ف  عمل ا على األمضـــــ ــ با اإلحصـــــ ــتركز شـــــ ، ســـــ

 جالتعاون م  فريل الابراي المعن  جاإلحصايا  البيلتا:

حصــــــــــــايا  البيلتا، جما ف  ذلك اســــــــــــت مال ترجمت  إلى موامــــــــــــلا تن يذ إطار ت وير اإل )أ( 
 ال رمستاد الل ا

اســــــــت مال وليل المجموعا األولتا من اإلحصــــــــايا  البيلتا ووضــــــــ  تحديما  ف  ضــــــــوي   )ب( 
 التنقتحا  المقبلا إلطار ت وير اإلحصايا  البيلتاد

 بلدان وتتسير دالتضجت  على استادام أواة التقيتم الذات  لإلحصايا  البيلتا ف  ال )ج( 

ــائل التعلم والمنصـــا  اإلل ترومتا   )و(  ــلا ت وير وتحديث مواو التدري ، جما ف  ذلك وسـ موامـ
 وعما لتن يذ اإلطار ف  جمت   لدان العالمد

من وورا  حســــاب التنمتا ووعم أمضــــ ا التدري  وبناي  14و  12المضــــاركا ف  الدورتين   )ه( 
  ل  رمامج ا العاوي للتعاون التقن دالقدرا  األ ر  ف  جمت  المناطل من  

 وعم تن يذ المجموعا العالمتا إلحصايا  ومؤشرا  ت ير المناود )و( 

ف  المجموعا العالمتا إلحصـــــايا    3اســـــتعراض وت وير من جتا  لمؤشـــــرا  المســـــتو    ) ( 
 ومؤشرا  ت ير المناود

لبيلتا المضــتره  ين شــ با  إمجا  الجولا الحاويا عضــرة من االســتبتان جضــ ن اإلحصــايا  ا )ا( 
 اإلحصايا  وبرمامج األمم المتحدة للبيلاد

ــايا  ت ير   )ط(  ــايا  البيلتا وإحصــــ ــت مال قائما أمضــــــ ا تنمتا القدرا  ف  مجال اإلحصــــ اســــ
 المناو، وتوستع ا لتضمل المساعدة التقنتا المقدما من  لد إلى  لدد

علقـا ججم  البتـامـا  األولتـا من البلـدان اســــــــــــــت مـال قـائمـا العملتـا  الـدولتـا المنت مـا المت  )ي( 
 القلايا البيلتا والمنا تا واإل  ل   ا ومضرهاد عن

 مواملا وض  سّجل المسوحا  والتعداوا  البيلتا  )ه( 
  

 ه اإلجراء المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذ  - رابعا  
 اللجنة مدعّوة إلى اإلحاطة علما بالتقرير. - 45
 
 


