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 اللجنة اإلحصائية
 الخمسونالدورة 

 2019آذار/مارس  5-8
 )و( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 

 اإلحصائية القدراتبنود للعلم: تنمية 
   

 تنمية القدرات اإلحصائية  
  

 تقرير األمين العام  
 

 موجز 
 2018/227ملق،ر اجمللس االقتصــــــــــــــــــا   واالجتمـــاع   وفقـــا   عـــد  م هـــاا التق،ي،ل الـــا     يقـــد   

عامة عن األنشطة األخرية اليت اضطلعت هبا ش عبة اإلحصاءات بإ ارة  واملمارسات املتبعة يف املاض ل حملة  
للجهو  اليت تباهلا البلداال لتعزيز قدراهتا  الشــــــــــــــؤوال االقتصــــــــــــــا ية واالجتماعاة التابعة ل مانة العامة  عما  

املتعلقة بالباانات الناجتة عن خطة التنماة  التصــد  بشــفل  فلــل للتحدياتوطناة من  جل اإلحصــاةاة ال
معلومات عن اجلهو  التعاوناة ال،اماة إىل حتقاق التزامن بني  . ويقدم التق،ي،  يلــــــــا  2030املســــــــتدامة لعام 

ن األط، االسرتاتاجاة املبا رات واالستفا ة من الش،اكات والتنساق يف جمال تنماة القدرات اإلحصاةاة وع
 الناشئة. واللجنة اإلحصاةاة مدعوة إىل اإلحاطة علما بالتق،ي،.
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 مقدمة -أوال  
من االهتمام بلـــ،ورة تعزيز القدرة اإلحصـــاةاة  (1)2030زا  اعتما  خطة التنماة املســـتدامة لعام  - 1

للبلداال الناماة على القااس وال،صـــــــــــــد واإلب ا بشـــــــــــــ ال  هدال التنماة املســـــــــــــتدامةل  ا يف ذل  ال ايات 
بصــــــــــــــورة صــــــــــــــ، ة  ال تقوم الدول األعلــــــــــــــاء  لول  2030واملؤشـــــــــــــــ،ات امل،تبطة هبا. وتطل  خطة عام 

لــداال النــاماــة ب ،  حتقاق زيــا ة كبرية يف تواف، باــانــات عــالاــة بتعزيز  عمهــا لتنماــة قــدرات الب 2020 عــام
اجلو ة ومناســـــبة التوقات وموووقة ومفصـــــلة حســـــ  الدخلل ونوو اجلنسل والســـــنل واالنتماء الع،ق  واإلو ل 
 والوضع من حاث اهلج،ةل واإلعاقةل واملوقع اجل ،ايف وغريها من اخلصاةص ذات الصلة يف السااقات الوطناة.

ثل إطار املؤشــــ،ات العاملاة من  جل رصــــد  هدال وغايات التنماة املســــتدامة حتديا  هاة    مام ومي - 2
منتج  اإلحصــــــــــــاءات ال، اة. وا  على البلداال  ال تف  بالطلبات اجلديدة على الباانات الناشــــــــــــئة عن 

على  ل ويشـــــــــــــــمل ذل  حتديد ال ايات واملؤشـــــــــــــــ،ات الوطناة من  جل تنفااها. ويتعني2030خطة عام 
البلداال تطوي، وتفااف نظمها اإلحصـــــاةاة الوطناة لتلباة تل  الطلبات ووضـــــع عملاات مبســـــطة للـــــماال 

 إنتاج إحصاءات ر اة يف حانها.
وحد  ت خطة عمل كا  تاوال العاملاة لباانات التنماة املســـــــــــــــتدامةل اليت   طلقت خ ل منتد   - 3

ل الث ،ات يف ب،امج 2017يف كــــــانوال الثــــــا /ينــــــاي،  األمم املتحــــــدة العــــــامل  األول للباــــــانــــــاتل املعقو 
. وبال  تفوال 2030اإلحصــــاءات الوطناة والتنســــاق اإلحصــــاة  اســــتجابة  خلطة التنماة املســــتدامة لعام 

خطة العمل  ثابة خ،يطة ط،يق للجهو  ال،اماة إىل تنماة القدراتل اليت تباهلا شــــــــعبة اإلحصــــــــاءات بإ ارة 
ماعاة التابعة ل مانة العامة وغريها من الوكاالت الدولاة واإلقلاماة والوطناة الشــــــــــــؤوال االقتصــــــــــــا ية واالجت

 املشاركة يف إنتاج اإلحصاءات ال، اة.
ويقدِّم هاا التق،ي، حملة  عامة عن األنشـــــــطة اليت اضـــــــطلعت هبا شـــــــعبة  اإلحصـــــــاءات يف جمال تنماة  - 4

املشــــــاريع األخرية واجلارية املمولة من حســــــا  التنماة  القدرات يف إطار ب،ناجمها العا   للتعاوال التق ل وعن
ومن جهات ماحنة. وت،  تفاصــال إضــافاة عن مبا رات الشــعبة يف جمال تنماة قدرات الشــعبة يف جماالت فناة 

ل االقتصـــا ية -حمد ة من قبال احلســـابات القوماة  و اإلحصـــاءات الدمي ،افاة واالجتماعاة  و احملاســـبة البائاة 
 ري، املختصة  اا ين حمد ة املقدمة إىل اللجنة اإلحصاةاة.يف التقا

  
 2018-2017تنفيذ برنامج تنمية القدرات في الفترة  - ثانيا 

 حلقة عمل وحلقة  راســـــــــــــــاة  97ل نظ مت شـــــــــــــــعبة اإلحصـــــــــــــــاءات 2018-2017يف الفرتة  - 5
اا  تبا لوا  3 250اجتماعا ألف،قة اخلرباءل شـــــــــــــــار  فاها  24و  اخلربات وتلقوا التدريبات اختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــ

(. وخ ل تل  الفرتةل شــــاركت شــــعبة  اإلحصــــاءات للم،ة األوىل يف ســــلســــلة من  ورات 1اجلدول  )انظ،
 ورة من  35التعلم اإللفرتو  بشــــــــ ال مواضــــــــاع من صتلف املاا ين اإلحصــــــــاةاة. وج،  يف اجملموو تنفاا 

 مشاركا. 2 470 ورات التعلم اإللفرتو  وتدري  
زمالة ف، ية للخرباء اإلحصــــــــــــاةاني الوطناني وخرباء املعلومات  185ضــــــــــــافة  إىل ذل ل م نحت وإ - 6

 اجتماعا إقلاماا  و ولاا . 29اجل ،افاة املفاناة الوطناني من البلداال الناماة لتمفانهم من حلور 
__________ 

 .70/1ق،ار اجلمعاة العامة  (1) 

https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
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 1اجلدول   
 2018و  2017عدد المناسبات والمشاركين،   

 
حلقات العمل 
  ورات التعلم اإللفرتو   زيارات  راساة  اجتماعات  ف،قة اخلرباء  واحللقات الدراساة

 السنة
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  
 املشاركوال املناسبات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  
 املشاركوال املناسبات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  
 املشاركوال املناسبات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  
 املشاركوال املناسبات

         2017 57 285 1 13 732 16 94 11 299 1 
2018 40 827 11 406 13 91 24 171 1 

 2 470 35 185 29 1 138 24 2 112 97 المجموع 
  
مت مواضـــــــــــــــاع املناســـــــــــــــبات اليت عقدت إىل  س فئات واســـــــــــــــعةل ه   2يف اجلدول  - 7 ل ق ســـــــــــــــ 
اإلحصـــــــاءات الدمي ،افاة واالجتماعاةإل ) ( اإلحصـــــــاءات االقتصـــــــا يةل مثل التجارة الدولاةل والعوملة  ) (

الصــناعاةل وكال  احلســابات القوماةإل )ج( اإلحصــاءات  االقتصــا يةل والســااحةل والطاقةل واإلحصــاءات
( إ ارة ،ات  هدال التنماة املستدامةإل )هاالقتصا يةإل ) ( املناسبات املتعلقة  ؤش -البائاة واحملاسبة البائاة 

 .(2)املعلومات اجل ،افاة املفاناة
 

  2اجلدول   
 الدراسية، حسب الموضوععدد حلقات العمل واجتماعات أفرقة الخبراء والحلقات   

 السنة

اإلحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات 
الــــــــــــدميــــــــــــ ــــــــــــ،افــــــــــــاــــــــــــة 

 واالجتماعاة

اإلحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات 
االقتصــــــا ية )التجارةل 
والعوملةل والســـــــــــــااحةل 
والطاقةل والصـــــــــــــناعةل 
 واحلسابات القوماة(

اإلحصـــــــــــــــاءات البائاة 
 -واحملــاســـــــــــــــبــة البائاــة 

 االقتصا ية

مؤشـــــــــــــــ،ات  هــــــــدال 
التنماــــة املســـــــــــــــتــــدامــــة 
 واإلحصاءات العامة

املــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات إ ارة 
 اجل ،افاة املفاناة

      2017 18 15 19 12 6 
2018 12 10 13 12 4 

 10 24 32 25 30 المجموع 
  

 البرنامج العادي للتعاون التقني - ألف 
البلــداال النــاماــة يف جهو هــا ال،اماــة إىل تنماــة قــدراهتــال  (3)يــدعم الربنــامج العــا   للتعــاوال التق  - 8
من خطة عمل كا  تاوال العاملاة  تعزيز األنشطة  3ساما تل  املوجهة حنو حتقاق اجملال االسرتاتاج   وال

والربامج اإلحصــــاةاة األســــاســــاة. وتعتمد  نشــــطة تنماة القدرات اليت تقوم هبا شــــعبة اإلحصــــاءات يف إطار 
تثل للتوجاهات الســـــــااســـــــاتاة الربنامج العا   من الناحاة الفناة على العمل املعاار  للجنة اإلحصـــــــاةاة وم

 وب،امج العمل املتفق علاها يف  ورات اللجنة.

__________ 

 ال تشمل الفئات  ورات التعلم اإللفرتو  اليت  ج،هتا شعبة اإلحصاءات. (2) 

 .1946كانوال األول/ يسمرب   14( املؤر خ 1-)  58 نش ته اجلمعاة العامة يف ق،ارها  (3) 
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ل بنــاء  على نتــاةج احلوار املتعلق  ؤشـــــــــــــــ،ات التنماــة واعتمــا  اللجنــة 2018-2017ويف الفرتة  - 9
اإلحصـــــــــاةاة خلطة عمل كا  تاوال العاملاة واملعايري اإلحصـــــــــاةاة الدولاة ذات الصـــــــــلةل ركزت جهو  تنماة 

اليت تباهلا شـــــعبة اإلحصـــــاءات على جمالني رةاســـــاني لا  ) ( تعزيز القدرات اإلحصـــــاةاة الوطناة  القدرات
على قااس التقدم احمل،ز يف حتقاق  هدال التنماة املســـــــــــــــتدامة ورصـــــــــــــــد  وتقاامه واإلب ا عنه من خ ل 

ار توصاات اللجنة استخدام املؤش،اتإل ) ( تعزيز حتديث النظم اإلحصاةاة الوطناةل مع األخا يف االعتب
بشــــ ال وورة الباانات واســــتخدام التفنولوجاات اجلديدة والباانات اللــــخمة ألغ،ا  اإلحصــــاءات ال، اةل 
 ا يف ذل  املعلومات اجل ،افاة املفاناة وتفاملها مع الباانات اإلحصاةاة. وتلمنت اجلهو  املتصلة هباين 

ل ونظم التسجال 2020مل  لتعدا  السفاال واملساكن لعام اجملالني القاام ب نشطة تدعم تنفاا الربنامج العا
االقتصــا يةل وإطار  -املد  وإحصــاءات األحوال املدناةل ونظام احلســابات القوماةل ونظام احملاســبة البائاة 

تطوي، اإلحصــاءات البائاةل وغريها. واســتهدفت الشــعبةل من خ ل تنظام  نشــطة يف جمال تنماة القدرات 
م الباانات اللــخمة والتفنولوجاات اجلديدة ألغ،ا  اإلحصــاءات ال، اة ويف جمال إ ارة متصــلة باســتخدا

املعلومات اجل ،افاة املفاناةل مواصـــــــــــــلة  فع عجلة تطوي، واســـــــــــــتخدام الباانات واأل وات اجل ،افاة املفاناة 
 وما يتصل هبا من خطط عاملاة. 2030 عما خلطة التنماة املستدامة لعام 

 شـــــــــــــــاع  نشـــــــــــــــطة تنماة القدرات املمولة من الربنامج العا   للتعاوال التق  ما يل    وكاال من - 10
تنظام حلقات عمل تدريباة وحلقات  راساة إقلاماة و وال إقلاماة من قبل شعبة اإلحصاءات وحدها  ) (

ملتخصــصــةإل  و بالشــ،اكة مع اللجاال اإلقلاماة وغريها من املنظمات الشــ،يفة الدولاة واإلقلاماة والوكاالت ا
) ( توفري اخلدمات االســـــــتشـــــــارية من قبل املســـــــتشـــــــارين األقالاماني األربعة للشـــــــعبة )يف جماالت التعدا  
الســـــــــــــــفا ل وإ ارة املعلومات اجل ،افاة املفاناةل والتدري  اإلحصـــــــــــــــاة  وتنماة القدراتل وتنظام النظم 

ة استشاريني ومدربنيل من املوظفني اإلحصاةاة الوطناة( ومن قبل خرباء يعملوال بعقو  قصرية األجل بصف
واخلرباء االســـــتشـــــاريني على حد ســـــواءإل )ج( توفري الزماالت والدورات التدريباة القصـــــرية األجل واجلوالت 
الدراســـــاة والتدري   وناء العمل للخرباء اإلحصـــــاةاني الوطناني وخرباء املعلومات اجل ،افاة املفاناة الوطناني 

هم من حتســني وتعزيز معارفهم ومهاراهتم يف جماا اإلحصــاءات وإ ارة املعلومات من البلداال الناماة لتمفان
 اجل ،افاة وإلنشاء شبفات إقلاماة و ولاة.

حلقة عمل وحلقة  راســــــاة يف ها  الفرتةل وســــــاهم  80ونظمت شــــــعبة اإلحصــــــاءات  كث، من  - 11
علقة بنماة القدراتل اليت تولت موظفوها  يلـــــــــــــــا  يف التنظام الناجا للعديد من املناســـــــــــــــبات األخ،  املت

تنظامها ومويلها اللجاال اإلقلاماة وغريها من الفااناتل عن ط،يق ممارســـة  ورهم كاســـتشـــاريني يف ماا ين 
  رايتهم املتخصصة. وي،    نا  وصف للمناسبات اليت نظمتها الشعبة.

لت البلداال الناماة تلق  وفاما يتعلق بن ظم التســـــــجال املد  وإحصـــــــاءات األحوال املدناةل واصـــــــ - 12
اليت اعتمدهتا  ل(4)3املبا ئ والتوصـــــــاات لنظام اإلحصـــــــاءات احلاويةل التنقاا الدعم والتدري  على تنفاا 
ل وال ســاما من خ ل  لال صــدر حديثا . ون ظمت حلقات عمل ت،م  2014اللجنة اإلحصــاةاة يف عام 

تســـــجال املد  وإحصـــــاءات األحوال املدناةل وإىل وضــــع إىل تعزيز اجملموعة املنقحة من املعايري املعاصـــــ،ة لل
 وتعهد هنج كل  للتســـــــجال املد  وإحصـــــــاءات األحوال املدناة وإ ارة اهلويةل يف كولومباا )تشـــــــ،ين األول/

( 2018(ل وامل ،  وتونس )آذار/مـــارس 2017(ل وفااـــت نـــام )تشـــــــــــــــ،ين الثـــا /نوفمرب 2017 كتوب، 

__________ 

 (4) Statistical Papers, Series M, No. 19/Rev.3  منشورات األمم املتحدةل رقم املباع(E.13.XVII.10). 
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مم املتحدة للطفولةل ومنظمة الصــــــــــــــحة العاملاةل واللجنة االقتصــــــــــــــا ية بتعاوال و عم وواقني من منظمة األ
 “االســـرتاتاجاات احلاوية”ألم،يفا ال تاناة ومنطقة البح، الفارييبل واللجنة االقتصـــا ية ألف،يقاال ومنظمة 

(Vital Strategies غري احلفوماة. ومشلت حلقات العمل تل ل اليت شــــــــــار  فاها مســــــــــجل مد  وخبري )
بلدا يف آســـــــــاا و م،يفا ال تاناةل  40  ر   و خصـــــــــاة  للصـــــــــحة العامة من كل بلدل  كث، من إحصـــــــــاة

مشــــــاركا لفهم تعقادات اإلطار املنهج  املنقا للتســــــجال املد   120كفل إتاحة الف،صــــــة ألكث، من  مما
 وإحصاءات األحوال املدناة وقابلاة التش ال البا  مع إ ارة اهلوية.

ل ب الت جهوٌ  كبرية 2020وفاما يتعلق بالربنامج العامل  لتعدا  الســـــــــــــــفاال واملســـــــــــــــاكن لعام  - 13
للتحلـــــــــــــــري لتنفاا  من خ ل إعدا  وإصـــــــــــــــدار جمموعة منقحة من املعايري الدولاة و لال إ ارة تعدا ات 

عمل ال،اماة (. وع قدت خ ل الفرتة املشمولة بالتق،ي، سلسلٌة من حلقات ال2السفاال واملساكن )التنقاا 
(ل وناجرييــا 2017إىل تــدريــ  مــدي،  التعــدا ات وواضـــــــــــــــع  منهجاــاهتــا يف كــل من زامباــا )آذار/مــارس 

(ل 2018(ل وجورجاا )ناســـــــــــاال/ ب،يل 2017(ل ومجهوريا تنزاناا املتحدة )حزي،اال/يوناه 2017) يار/مايو 
لقات العمل تل ل اليت (. ومشلت ح2018(ل ومالازيا )حزي،اال/يوناه 2018وســـــــــــــــ،  النفا ) يار/مايو 

نظمت بدعم وتعاوال كاملني من البن  الدوال ومصـــــــــــــــ،ل التنماة األف،يق ل وصـــــــــــــــندو  األمم املتحدة 
من االختصــاصــاني  140بلدا وقدمت التدري  إىل  50للســفاالل واللجنة االقتصــا ية ألف،يقاال  كث، من 

 يف جمال تعدا  السفاال واملساكن.
اإلحصــــــــــــــــاءات القوماــةل تلقــت البلــداال النــاماــة يف كــل منطقــة تق،يبــا الــدعم وفامــا يتعلق بنظــام  - 14

واإلحصــــــــــاءات الداعمة لهل الا   صــــــــــدرت  2008والتدري  على تنفاا نظام احلســــــــــابات القوماة لعام 
. 2008اللجنة اإلحصــــــاةاة تفلافا بشــــــ نه يف  ورهتا األربعني عق  اعتما  نظام احلســــــابات القوماة لعام 

 2008عمل وحلقات  راســـــــــــــاة تناولت صتلف جوان  نظام احلســـــــــــــابات القوماة لعام ون ظمت حلقات 
(ل 2018(ل والربازيل ) يلول/ســــــبتمرب 2017واإلحصــــــاءات الداعمة لهل يف لبناال )تشــــــ،ين األول/ كتوب، 

(. وشار  يف 2018(ل وت،كاا )تش،ين األول/ كتوب، 2018والصني ) يلول/سبتمرب وتش،ين الثا /نوفمرب 
العمل واحللقات الدراســـــــاة مســـــــؤولوال صتصـــــــوال من الوكاالت اإلحصـــــــاةاة الوطناة والبنو  امل،كزية  حلقات

مع اللجنة االقتصــــــــــا ية ألف،يقاا  2018ووكاالت حفوماة  خ، . وإضــــــــــافة  إىل ذل ل بد  العمل يف عام 
 قاا.فاما يتعلق بوضع وتنفاا مناذج للتعلم اإللفرتو  يف جمال احلسابات القوماة يف  ف،ي

االقتصــــــــــــــــــــا يـــــةل ن ظمـــــت يف  نتا وا  -وكجزء من ب،نـــــامج تنفاـــــا نظـــــام احملـــــاســـــــــــــــبـــــة البائاـــــة  - 15
( حلقة  عمل بالتعاوال مع اللجنة االقتصـــــــــــــا ية ألم،يفا ال تاناة ومنطقة البح، الفارييب 2017 ) يار/مايو

سااسات وصنع الق،ارات. ركزت على احملاسبة املتعلقة بانبعاوات الطاقة واهلواء ومد  إسهامها يف وضع ال
( مبا رة للتعلم املختلط بش ال اإلطار امل،كز  لنظام 2018ون ظمت  يلا  يف با روس )كانوال الثا /يناي، 

االقتصــا ية بالتعاوال مع اللجنة االقتصــا ية ألوروبا. وت لف التعلم املختلط من م،حلتنيل  -احملاســبة البائاة 
إلزاماة عرب اإلنرتنتل والثاناة يف حلقة عمل حلـــــــورية. و تاحت حلقة  مثلت األوىل يف تقدمي  ورة تدريباة

العمل احللـــورية الف،صـــة للمشـــاركني لتقصـــ  املواضـــاع بتعمق  كربل وإكمال تدريبات ذات طباعة عملاةل 
 االقتصا ية. -وصااغة مشاريع خطط عمل لتنفاا نظام احملاسبة البائاة 

ات البائاةل نظمت حلقتا عمل بشـــــــــــــــ ال اإلطار يف غابوال وفاما يتعلق بإطار تطوي، اإلحصـــــــــــــــاء - 16
( كاال اهلدل منهما إكســــا  اخلرباء 2018( ولبناال )تشــــ،ين الثا /نوفمرب 2017)تشــــ،ين الثا /نوفمرب 

اإلحصــــــــاةاني من مفات  اإلحصــــــــاء الوطناة واخلرباء من ببة من وزارات البائة  و املؤســــــــســــــــات املعا لةل 
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نهج املعاصـــــــ،ة ل حصـــــــاءات البائاةل  ا يتاا هلم الف،صـــــــة لتحديد الث ،ات ومعارل تفصـــــــالاة عن ال فهما
و وجه القصـــور يف الباانات البائاة من  جل حتســـني إنتاج إحصـــاءات بائاة منتظمة و قاقة وموووقة. وج،ت 
  يلـا  مناقشـة اإلحصـاءات واملؤشـ،ات املتعلقة بت ري املناخل وذل  اسـتجابة للتفلاف الا   صـدرته اللجنة
بوضع جمموعة عاملاة من اإلحصاءات واملؤش،ات املتعلقة بت ري املناخ. وإضافة  إىل ذل ل ج،   يلا  تناول 

 مس لة مجع باانات اإلحصاءات البائاة واملؤش،ات املتعلقة بالبائة.
وفاما يتعلق بإحصــــــــــــاءات الطاقةل فف  إطار التنفاا اجلار  للتوصــــــــــــاات الدولاة إلحصــــــــــــاءات  - 17

( باالشــرتا  مع جلنة الطاقة يف مالازيا. 2017مت حلقة عمل يف مالازيا )تشــ،ين الثا /نوفمرب الطاقةل نظ
مشـــــاركا من  اناة بلداال يف منطقة رابطة  مم جنو  شـــــ،  آســـــاا.  50وشـــــار  يف حلقة العمل  كث، من 

ا ال تاناة كما نظمت حلقة عمل بشـــــــ ال مؤشـــــــ،ات الطاقة والبائة بالتعاوال مع اللجنة االقتصـــــــا ية ألم،يف
( لتدري  املشـــــــــــــــاركني يف جمال منهجاة 2018ومنطقة البح، الفارييب يف غواتاماال )كانوال الثا /يناي، 

حمــد ة لتجماع مؤشـــــــــــــــ،ات  هــدال التنماــة املســـــــــــــــتــدامــة يف تلــ  اجملــاالت. وقــدم التــدريــ  إىل  كث، من 
 مشاركا يف حلقة العمل تل . 50
دولاة للبلــاةع وإحصــاءات التجارة يف اخلدمات وإحصــاءات وفاما يتعلق بإحصــاءات التجارة ال - 18

(ل والفلبني 2017الســــــــــــااحةل نظمت شــــــــــــعبة اإلحصــــــــــــاءات حلقات عمل يف ملديف )ناســــــــــــاال/ ب،يل 
( ج،  2018(ل وت،ينادا  وتوباغو ) يار/مايو 2017(ل والصـــــــني ) يلول/ســـــــبتمرب 2017)حزي،اال/يوناه 

ص هبا. وباســتخدام ذل  احلســا ل تقدم الشــعبة املســاعدة مويلها من حســا  اإلي،ا ات اإلحصــاةاة اخلا
إىل البلداال الناماة يف حتسني جو ة إحصاءاهتا التجارية ال، اة وتواف،ها ونش،ها من  جل إ راجها يف قواعد 
باانات الشــــعبةل مثل قاعدة باانات األمم املتحدة إلحصــــاءات جتارة الســــلع األســــاســــاةل عن ط،يق القاام 

 حلقات عمل تدريباة إقلاماة ومنا الزماالت.بانتظام بعقد 
وج،ت العـــــا ة على تقـــــدمي الزمـــــاالت يف إطـــــار الربنـــــامج العـــــا   للتعـــــاوال التق  إىل اخلرباء  - 19

اإلحصاةاني الوطناني وخرباء املعلومات اجل ،افاة املفاناة الوطناني من البلداال الناماة لتمفانهم من حلور 
ل قدمت 2018-2017اة اليت تنظمهـا املنظمـات الشـــــــــــــــ،يفـة. ويف الفرتة االجتمـاعات اإلقلاماـة والدول

الزماالت إلتاحة إمفاناة املشاركة يف اجتماعات ف،يق  وسلو املع  بإحصاءات الطاقةل وف،يق اخلرباء املع  
بســـــــــــج ت األعمال التجاريةل وف،يق لندال املع  باحملاســـــــــــبة البائاةل وف،يق واشـــــــــــنطن املع  بإحصـــــــــــاءات 

اقــةل واملؤم، الــدوا ل،ســـــــــــــــم اخل،اةطل واملؤم، العــامل  ل حصــــــــــــــــاءل واملؤم، الــدوا للباــانــات املفتوحـةل اإلعــ
 ذل  من االجتماعات. وغري
 

 المشاريع الممولة من حساب التنمية  - باء 
ال تســـــد املوار  يف إطار الربنامج العا   إال نســـــبة  حمدو ة من طل  البلداال للمســـــاعدة التقناة.  - 20

وغالبا ما يرتت  على األنشــطة تقدمي مســاعدة  ولاة جت،  زيا هتا بعد ذل  من خ ل املشــاريع املمولة من 
موار  من خارج املازاناة  و الصـــــــنا يق االســـــــتئماناة  و حســـــــا  التنماة. وحســـــــا  التنماة هو  حد ب،امج 

الناماة يف اجملاالت ذات األولوية  األمانة العامة يف جمال بناء القدرات وهو يهدل إىل تعزيز قدرات البلداال
 من خطة األمم املتحدة للتنماة.
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ل شـــــهدت شـــــعبة اإلحصـــــاءات اإلعاز الناجا ملشـــــ،وعني ممولني من 2018-2017ويف الفرتة  - 21
االقتصا ية  -حسا  التنماة )بش ال  هدال التنماة املستدامة وبش ال اإلحصاءات البائاة واحملاسبة البائاة 

اســـــتم،ار مشـــــ،وو واحد ممول من حســـــا  التنماة )بشـــــ ال اإلحصـــــاءات والباانات(ل وإط   املتفاملة(ل و 
 مش،وعني جديدين بش ال اهلج،ة وإ ارة املعلومات اجل ،افاة املفاناة.

تعزيز القدرات ”مشــــــــــــ،وٌو مدته و ش ســــــــــــنوات هو مشــــــــــــ،وو  2018واخت تم يف حزي،اال/يوناه  - 22
،ز يف حتقاق  هــدال وغــايــات التنماــة املســـــــــــــــتــدامــة ملــا بعــد اإلحصــــــــــــــــاةاــة الوطناــة على قاــاس التقــدم احمل

وقد نفا هاا املشـــــ،وو يف ســـــتة بلداال )و وة يف “. ورصـــــد ذل  التقدم وتقاامه واإلب ا عنه 2015 عام
آســـــــــــــــاــا )الفلبني وفااــت نــام وكمبو يــا( وو وــة يف  ف،يقاــا )إواوباــا و وغنــدا وروانــدا(( بــالتعــاوال مع اللجنــة 

جتماعاة آلساا واحملاط اهلا ئ واللجنة االقتصا ية ألف،يقاال ومع ش،كاء آخ،ين مثل مص،ل االقتصا ية واال
 التنماة األف،يق  والش،اكة يف جمال اإلحصاء من  جل التنماة يف الق،ال احلا   والعش،ين.

 ويف إطار هاا املشــــ،وول   ج،  تقاام مفصــــل للث ،ات يف القدرات اإلحصــــاةاة يف البلداال الســــتة - 23
كلها. وتلــمنت التقاامات إج،اء مشــاورات مع مقدم  الباانات ومنتج  اإلحصــاءات يف كل من النظم 
ع ها  النظم من حاث قدرهتا اإلحصــــاةاة احلالاة  اإلحصــــاةاة الوطناة. وقد مت التقاامات صــــورة  تبني وضــــ 

اعتما ها على الدعم واحملتملة على جتماع املؤشــــــــــــ،ات العاملاة ألهدال التنماة املســــــــــــتدامة وحد ت مد  
اخلارج  واحلاجة إىل موار  اإلضــافاة ومســاعدة تقناة على مســتو  ف،ا   األهدال واملؤشــ،ات. وع،ضــت 
نتاةج املشـــــــــــ،وو واأل وات املوضـــــــــــوعة  وناء املشـــــــــــ،وو على بلداال  خ،  يف حلقيت عمل عقدتا يف الفلبني 

 (. 2018( وإواوباا ) يار/مايو 2017)تش،ين الثا /نوفمرب 
 عم الدول األعلـــــاء يف تطوي، ”مشـــــ،وو مدته و وة ســـــنوات هو مشـــــ،وو  2017واخت تم يف عام  - 24

ل “االقتصــا ية املتفاملة من  جل حتســني رصــد التنماة املســتدامة -وتعزيز اإلحصــاءات البائاة واحملاســبة البائاة 
وكاال من بني نواجته العديدة إصــدار منشــورات وطناة وإقلاماة بشــ ال اإلحصــاءات البائاةل وتصــناف حســابات 

. االقتصــــــــــــــا ية -بائاة جت،يباةل وكال  وضــــــــــــــع خطط عمل يف اإلحصــــــــــــــاءات البائاة ويف احملاســــــــــــــبة البائاة 
حصــاءات بائاة وحســابات اهلدل من املشــ،وو يط  احلواجز التقناة واملؤســســاة اليت تعرت  إعدا  إ وكاال

بائاة اقتصـــا ية تصـــدر بانتظام على الصـــعاد الوط . وتلـــمن هافل املشـــ،وو وحدتني منوذجاتني  الوحدة 
النموذجاة  لفل اليت تلــــــــــمنت  ســــــــــة بلداال مشــــــــــاركة من املنطقة  وال اإلقلاماة جلماعة شــــــــــ،   ف،يقاا 

اناــا(ل وكــاال هــدفهــا تعزيز القــدرات الوطناــة يف ) وغنــدال وبورونــد ل ومجهوريــة تنزاناــا املتحــدةل وروانــدال وك
جمال إنتاج اإلحصاءات البائاةل واستندت إىل إطار تطوي، اإلحصاءات البائاة و  واتهإل والوحدة النموذجاة 

االقتصــا ية يف  ربعة بلداال تقع يف منطقتني  وال إقلاماتنيل  -باءل وكاال هدفها تنفاا نظام احملاســبة البائاة 
ناا يف  ف،يقاال وإندوناســـــاا ومالازيا يف آســـــاا. وقد تســـــارعت خطوات تنفاا املشـــــ،وو خ ل ه   وغندا وكا

بفلـــــــل إج،اء حلقات عمل وطناة وإقلاماة يف البلداال املشـــــــاركة يف املشـــــــ،وو وبفلـــــــل تقدمي  2017عام 
 املساعدة التقناة عن بعد.

ا  التنماة هو مشـــــــــــــ،وو م يني  والر ممول من حســـــــــــــ 10وا،  حالاا  تنفاا مشـــــــــــــ،وو بقامة  - 25
ل وهو يهدل إىل تعزيز النظم اإلحصـــــــــاةاة الوطناة ب اة متابعة  هدال “ب،نامج اإلحصـــــــــاءات والباانات”

التنماة املستدامة واستع،اضهال بسبل تشمل معاجلة و ،ات حمد ة يف الباانات. ويتوىل تنفاا املش،وو شعبة 
ؤم، األمم املتحدة للتجارة والتنماةل وب،نامج األمم اإلحصـــــــــــــــاءات بالتعاوال مع مجاع اللجاال اإلقلاماةل وم
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املتحدة للبائةل ومفت  األمم املتحدة املع  باملخدرات واجل،ميةل وب،نامج األمم املتحدة للمســـــــــــــــتوطنات 
 البش،ية )موةل األمم املتحدة(.

ءات ويقوم ب،نامج اإلحصــــــــــــــاءات والباانات على  ربع ركاةز ه   وســــــــــــــاةل التنفاال واإلحصــــــــــــــا - 26
واملؤش،ات البائاةل واإلحصاءات واملؤش،ات االجتماعاة والدمي ،افاةل واإلحصاءات واملؤش،ات االقتصا ية. 

. وبد  تنفاا معظم األنشطة املق،رة يف إطار ال،كاةز 2016وبد  التنفاا تدرااا خ ل ال،بع األخري من عام 
ا  بعد ذل  على البعثات القط،يةل وحلقات األربع ب نشـــــــــــــــطة إقلاماة و وال إقلاماةل ج،  ت،كازها تدراا

العمل التدريباة الوطناةل ووضـــع مبا ئ توجاهاة حمد ةل ومجع املمارســـات الســـلامةل وإعدا   ورات تدريباة 
ل ويف إطار حسا  2017شبفاة. فعلى سبال املثالل قامت شعبة اإلحصاءات يف تش،ين الثا /نوفمرب 

ريباة بشــــ ال اســــتخدام مصــــا ر الباانات اجلديدة )الباانات الســــاتلاةل التنماةل بتنظام  ربع حلقات عمل تد
وباانات اهلواتف اخللويةل وباانات املاســـــحاتل وباانات وســـــاةل التواصـــــل االجتماع ل بالرتتا ( ألغ،ا  
اإلحصــــــــــــاءات ال، اة. وقدم التدري   علــــــــــــاء الف،يق العامل العامل  املع  بالباانات اللــــــــــــخمة ألغ،ا  

 ال، اة.اإلحصاءات 
وكاال يتوخى يف البداية  ال ينته  الربنامج تدرااا وخيتتم بســـــــــــــــلســـــــــــــــلة من حلقات العمل  وال  - 27

. وبني  تقاام منتصـــــــــــــــف املــدةل الــا   ج،تــه جهــة تقاام خــارجاــة 2019اإلقلاماــة واإلقلاماــة بنهــايــة عــام 
تنفاا  يظل بشـــــفل عام  ل  ال املشـــــ،وو ميلـــــ  بوترية جادة و ال2018واختتمته يف تشـــــ،ين الثا /نوفمرب 

على املســــــار على ال،غم من الت خ، يف إنشــــــاء الربنامج. واســــــتنا ا  إىل النتاةج والتوصــــــاات املقدمة يف تق،ي، 
( وتزويد  بتمويل إضــايف مقدار  2020تقاام منتصــف املدةل تق،ر مديد الربنامج ملدة عام )حهن هناية عم 

 ملاوال  والر. 1.5
مجع واســـــــــــــــتخــدام باــانــات اهلج،ة الــدولاــة يف ســـــــــــــــاــا  خطــة ”لتعزيز  و  طلق مشـــــــــــــــ،وٌو جــديــد - 28
. وتقو  هاا املشـــــــــــــــ،وو  شـــــــــــــــعبة  2021و  2018ل ســـــــــــــــامتد خ ل الفرتة ما بني عام  “2030 عام

اإلحصــــــاءات بالتعاوال مع شــــــعبة الســــــفاال باألمم املتحدةل واللجنة االقتصــــــا ية ألم،يفا ال تاناة ومنطقة 
قتصــــا ية واالجتماعاة آلســــاا واحملاط اهلا ئل ومفوضــــاة األمم املتحدة لشــــؤوال البح، الفارييبل واللجنة اال

ال جئنيل واملنظمة الدولاة للهج،ة. وتشـــــــــــمل نواتج املشـــــــــــ،وو ال،ةاســـــــــــاة ما يل   ) ( جمموعة من املبا ئ 
التوجاهاة إلنتاج مؤشـــــــ،ات  هدال التنماة املســـــــتدامة ذات الصـــــــلة باهلج،ةإل ) (  نشـــــــطة لتنماة قدرات 

بلداال يف آســـــــاا و م،يفا ال تاناة هبدل تعزيز اعتما  املعايري الدولاة إلحصـــــــاءات اهلج،ة وإنتاج الباانات ال
ل اضــــــط لع ببعثتني لتقاام 2018وفقا ملؤشــــــ،ات  هدال التنماة املســــــتدامة ذات الصــــــلة باهلج،ة. ويف عام 
ع ببعثة والثة لتقاام االحتااجات االحتااجات يف بلدي ن مشاركني يف املش،وو )األر ال وجورجاا(. وسا لطل

 ل تلاها حلقة عمل إقلاماة للبلداال اآلســـــــــــــــاوية تعقد يف شـــــــــــــــبا /2019يف الفلبني يف كانوال الثا /يناي، 
 .2019 فرباي،
تعزيز إ ارة املعلومات اجل ،افاة املفاناة يف ”مســــــــــــ لة  2018ويعاجل مشــــــــــــ،وٌو واال  طلق يف عام  - 29

 2018ويتوقع  ال ميتــد خ ل الفرتة مــا بني عــام   “2030ا خطــة عــام البلــداال النــاماــة من  جــل تنفاــ
. وسريكز املش،وو على حتسني وتعزيز القدرات الوطناة يف جمال إ ارة املعلومات اجل ،افاة املفاناة 2021 و

اط لد  البلداال الناماة يف اونتني من املناطق املســـــتفادة من املشـــــاريعل لا منطقة  ف،يقاا ومنطقة آســـــاا واحمل
اهلا ئ. ويســــــــهم املشــــــــ،وو يف االرتقاء  ســــــــن توقات املعلومات اجل ،افاة املفاناة ومد  تواف،ها وإمفاناة 



E/CN.3/2019/28 
 

 

18-21585 9/13 

 

احلصــول علاها على مجاع املســتويات من جان  الســلطات الوطناة املختصــة باملعلومات اجل ،افاة املفاناةل 
 لصعاد الوط .مما  سن ويعزز إ ارة ونظم املعلومات اجل ،افاة املفاناة على ا

 
 المشاريع الممولة من جهات مانحة  - جيم 

ل واصـــــلت شـــــعبة اإلحصـــــاءات تنفاا مشـــــاريع ممولة من جهات ماحنة 2018-2017يف الفرتة  - 30
 -بشـــــ ال األ لة والباانات من  جل حتقاق املســـــاواة بني اجلنســـــنيل وإحصـــــاءات اإلعاقةل واحملاســـــبة البائاة 

 االقتصا يةل ورصد  هدال التنماة املستدامةل وإ ارة املعلومات اجل ،افاة املفاناة.
واســـــــــــتم،ت شـــــــــــعبة اإلحصـــــــــــاءات وهائة األمم املتحدة للمســـــــــــاواة بني اجلنســـــــــــني ومفني امل، ة  - 31
. وج،  األمم املتحدة للم، ة( يف تنفاا مبا رة األ لة والباانات من  جل حتقاق املسـاواة بني اجلنسـني هائة)

إكمال ونشـــــــ،  حد املنجزات املتوخاة ال،ةاســـــــاة وهو مبا ئ األمم املتحدة التوجاهاة إلنتاج اإلحصـــــــاءات 
املتعلقة  لفاة األصـــــــولل من منظور جنســـــــا . ون ظمت  س حلقات عمل إقلاماةل بالتعاوال مع منظمة 

 (ل والفلبني )كــانوال األول/2017األغــايــة والزراعــة ل مم املتحــدةل يف إيطــالاــا )تشـــــــــــــــ،ين الثــا /نوفمرب 
 (ل وشـــــــــــــــال  )آ /2018(ل وإواوباــا )موز/يولاــه 2018(ل وجورجاــا )حزي،اال/يوناــه 2017  يســـــــــــــــمرب
(ل لع،  التوصـــاات ال،ةاســـاة املقرتحة يف املبا ئ التوجاهاة. واســـتفا ت حلقات العمل 2018  غســـطس

ة. وع وة على ذل ل مت يف إطار مبا رة من مشاركة عد  من اخلرباء واملمثلني من مفات  اإلحصاء الوطنا
األ لة والباانات من  جل حتقاق املســــــــاواة بني اجلنســــــــني وضــــــــع الصــــــــا ة النهاةاة لتق،ي، تق  يتعلق بقااس 
مباشـــــــ،ة األعمال احل،ة من منظور جنســـــــا  وإعدا   ورة للتعلم اإللفرتو  للـــــــماال نشـــــــ، منهجاة املبا رة 

 واستخدامها على نطا  واسع.
بتمويل “ 2015تعزيز إحصــاءات اإلعاقة يف عهد خطة التنماة ملا بعد ”واســتم، تنفاا مشــ،وو  - 32

من وزارة اخلــــــارجاــــــة والتجــــــارة األســـــــــــــــرتالاــــــة من خ ل تنظام و وــــــة اجتمــــــاعــــــات إقلاماــــــة يف ع مــــــاال 
( عن 2017(ل وســــــــــــــانتااغو )حزي،اال/يوناه 2017(ل وكازاخســــــــــــــتاال )حزي،اال/يوناه 2017 مارس)آذار/

. وبال  يصل جمموو االجتماعات اإلقلاماة 2030اإلعاقة  عما  خلطة التنماة املستدامة لعام  إحصاءات
إىل ســــــــــتة. ومثلت األهدال ال،ةاســــــــــاة ل جتماعات اإلقلاماةل اليت نظمت  2016اليت نظمت منا عام 

ناة يف قااس اإلعاقة بالتعاوال مع اللجاال اإلقلاماة ل مم املتحدةل يف تعزيز تبا ل اخلربات واملمارسـات الوط
وتعزيز املناقشـــات بني اخلرباء اإلحصـــاةاني الوطناني وخرباء الســـااســـات الوطناة بشـــ ال االحتااجات الوطناة 
من الباانات ل،صــد التنماة الشــاملة للجماع. وتقوم شــعبة اإلحصــاءات  يلــا  بتنســاق عملاة تنقاا املبا ئ 

للش،وو  2017عاقةل ونظمت اجتماعا للخرباء يف عام التوجاهاة واملبا ئ األساساة لوضع إحصاءات اإل
 يف العملاة.

ل   طلقت شـــــــــــــعبة اإلحصـــــــــــــاءاتل مع ب،نامج األمم املتحدة للبائة و مانة اتفاقاة 2017ويف عام  - 33
حمـــاســـــــــــــــبـــة ر س املـــال الطباع  وتقاام خـــدمـــات النظم ”التنوو الباولوج  واالحتـــا  األورومل مشـــــــــــــــ،وو 

ا املشــ،وول الا  ميوله االحتا  األورومل إىل مســاعدة البلداال الشــ،يفة اخلمســة ويهدل ها. “اإليفولوجاة
املشـــــــــــاركةل وه  الربازيل وجنو   ف،يقاا والصـــــــــــني واملفســـــــــــا  واهلندل على الدفع قدما  طتها للمعارل 

يب لنموذج املتعلقة باحملاســــــــبة البائاة واحملاســــــــبة للنظم اإليفولوجاة. وســــــــابد  املشــــــــ،وو يف إج،اء اختبار جت،ي
االقتصــــا يةل ب اة حتســــني إ ارة املوار   -احملاســــبة التج،ييب للنظم اإليفولوجاة امل،تبط بنظام احملاســــبة البائاة 
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األحااةاة الطباعاة والنظم اإليفولوجاة وخدماهتا على الصـــــــــــــــعاد الوط  وإ ماج قلـــــــــــــــايا التنوو الباولوج  
 . والنظم اإليفولوجاة يف يطاط السااسات وتنفااها

وســاســتع،  املشــ،وو متطلبات الســااســاتل ومد  تواف، البااناتل وممارســات القااس من  جل  - 34
تعزيز وإ ماج حماســــــــبة ر س املاا الطباع  وســــــــاشــــــــ،و يف حماســــــــبات جت،يباة للنظم اإليفولوجاة يف كل من 

ا املشــــ،وو يف الفرتة البلداال الشــــ،يفة االســــرتاتاجاة اخلمســــة. وســــالــــطلع  ســــارات العمل التالاة  وناء تنفا
  ) ( وضـــــــع خطة وطناة واختاار حســـــــابات للنظم اإليفولوجاةل بصـــــــورة 2020و  2017بني عام   ما

ما ية وصـــــــورة نقديةل على  ســـــــاس األولويات الوطناةل يف كل من البلداال الشـــــــ،يفةإل ) ( وضـــــــع مبا ئ 
اة يف ســــاا  منوذج احملاســــبة توجاهاة ومنهجاات تســــاهم يف التنفاا الوط  للمشــــ،وو وخطة البحوش العامل

االقتصــا يةإل )ج( وضــع جمموعة من املؤشــ،ات  -التج،ييب للنظم اإليفولوجاة امل،تبط بنظام احملاســبة البائاة 
و هدال آيتشـــ  للتنوو الباولوج  وغري ذل  من املبا رات  2030يف ســـاا  خطة التنماة املســـتدامة لعام 

االقتصــــــــــا ية وتقدمي التقاري،  -اءمة بني نظام احملاســــــــــباة البائاة الدولاةإل ) ( تقدمي مســــــــــالات لتحقاق املو 
املتعلقة باالســتدامة على مســتو  الشــ،كاتإل )ه( زيا ة الوع   حاســبة ر س املال الطباع إل )و( تعزيز بناء 
القدرات وتبا ل املعارل باعتبار ذل  وســــالة لتوســــاع نطا  مجاعة املمارســــني املعناني  حاســــبة ر س املال 

طباع إل )ز( حتلال الساناريوهات املتعلقة بالط،  اليت تؤو، هبا خاارات السااسات املختلفة على خدمات ال
 النظم اإليفولوجاة.

بدعم من “ رصــد  هدال التنماة املســتدامة”مشــ،وو  2017و طلقت شــعبة اإلحصــاءات يف عام  - 35
،لندا الشــــــــــــمالاة إلتاحة مؤشــــــــــــ،ات  هدال التنماة إ ارة التنماة الدولاة باململفة املتحدة لربيطاناا العظمى و ي

املستدامة ألوسع مجهور ممفن ولتعزيز قدرة البلداال على جتماع ها  املؤش،ات واستخدامها. ويشمل املش،وو 
مجع وإتاحة ونش،  حتسني” منها يف املش،وو السابق بش ال 9بلدا  يف مجاع  حناء  ف،يقاا وآساال شاركت  20

الا  امتد خ ل ل “مؤشـــــــــ،ات التنماة الوطناةل  ا يف ذل  املؤشـــــــــ،ات إلاملتعلقة باألهدال اإلمناةاة ل لفاة 
 .2015و  2009الفرتة ما بني عام  

وتتمثل  نشـــــطة املشـــــ،وو ال،ةاســـــاة يف  عم البلداال ال،اةدة يف وضـــــع اســـــرتاتاجاات وطناة ل،صـــــد  - 36
مة وإنشــاء  و حتســني منصــات وطناة للباانات والباانات الوصــفاة املتعلقة  ؤشــ،ات  هدال التنماة املســتدا

 هدال التنماة املســتدامةل ويف إشــ،ا  مســتخدم  باانات  هدال التنماة املســتدامة.  ما املنجزات املتوخاة 
اينتها تتاا على الصــــــعاد العامل  فتتمثل يف وضــــــع منصــــــة للباانات املتعلقة ب هدال التنماة املســــــتدامة ومع

عقد املقارنات بني جمموعات الباانات العاملاة والوطناة وإرســـاء تبا ل آا للباانات يســـتند إىل معاار تبا ل 
ل عقد اجتماعاال إلط   املشـــــــــ،وو لفل من 2017الباانات اإلحصـــــــــاةاة والباانات الوصـــــــــفاة. ويف عام 

(ل بالرتتا . وعق  2017د )حزي،اال/يوناه ( وتاي ن2017منطقيت  ف،يقاا وآســـــــــــــــاا يف إواوباا ) يار/مايو 
هاين االجتماعنيل  وفدت بعثات ق ط،ية ف، ية ملســاعدة مفات  اإلحصــاء الوطناة يف إعدا  خطط تنفاا 
رصـــــــد  هدال التنماة املســـــــتدامة وإنتاج باانات وصـــــــفاة للمؤشـــــــ،ات الوطناة ألهدال التنماة املســـــــتدامةل 

اســـتخدام املعايري اجلديدة هلااكل الباانات اليت وافق علاها ف،يق عامل ولوضـــع آلاة جت،يباة لتبا ل الباانات ب
 هدال التنماة املستدامة تابع لف،يق اخلرباء املشرت   - مع  بتبا ل الباانات اإلحصاةاة والباانات الوصفاة

اعدة إىل بني الوكاالت املع   ؤشــــ،ات  هدال التنماة املســــتدامة. وإضــــافة  إىل ذل ل يقدم املشــــ،وو املســــ
البلداال فاما يتعلق بإ ماج الباانات املفتوحة ومبا ئ التشـــــــــ ال البا  للباانات يف وضـــــــــع منصـــــــــات وطناة 

 ألهدال التنماة املستدامة.
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ومد  املشــــــــــ،وو املتعلق ببناء القدرات اإلحصــــــــــاةاة وإ ارة املعلومات اجل ،افاة املفاناة الا  موله  - 37
. وســــــــاواصــــــــل 2022و  2018،  لا ط  الفرتة ما بني عام  حفومة الصــــــــنيل ملدة  س ســــــــنوات  خ

املشــــــــ،وو توفري الدعم وتنماة القدرات لنظم املعلومات اجل ،افاة املفاناة واإلحصــــــــاءات الوطناة يف البلداال 
(ل وإواوباا 2018ل ع قدت حلقات عمل لتنماة القدرات يف تون ا )ناســـاال/ ب،يل 2018الناماة. ويف عام 
( بشـــ ال عد  من اجملاالت 2018(ل وكاناا )مزمع عقدها يف كانوال األول/ يســـمرب 2018)ناســـاال/ ب،يل 

املختلفة املتعلقة باملعلومات اجل ،افاة املفاناةل من بانها منا الرتاخاصل واألط، القانوناة والســــــــــــااســــــــــــاتاةل 
ء لتحســـــني فهم ومواضـــــاع الباانات اجلوه،يةل وقااس  هدال التنماة املســـــتدامة. وعقد اجتماو لف،يق اخلربا

املســــــــــــاةل والتحديات املتعلقة بتصــــــــــــناف الباانات حســــــــــــ  املوقع اجل ،ايف ومد  تواف، تدفقات الباانات 
 الساتلاة ل،صد األر  لنظام اإلحصاء الوط  يف إنتاج مؤش،ات لقااس  هدال التنماة املستدامة.

ني ولبلداال ناماة  خ، ل وتواصل شعبة اإلحصاءات تنفاا مش،وو بناء القدرات اإلحصاةاة للص - 38
ل قــامــت الشـــــــــــــــعبــةل بــالتعــاوال مع املفتــ  2018-2017الــا  مولــه حفومــة الصـــــــــــــــني. فخ ل الفرتة 

اإلحصــــاة  الوط  يف الصــــنيل بتنظام ســــت حلقات عمل واجتماعات  ولاة يف بلــــع جماالتل من قبال 
تصــــا يةل ومؤشــــ،ات  هدال االق -اإلحصــــاءات الصــــناعاةل والتدري  اإلحصــــاة ل ونظام احملاســــبة البائاة 

التنماة املســــــــــتدامةل وجداول الع،  واالســــــــــتخدامل واالقتصــــــــــا  ال،قم ل مما  ســــــــــف، عن تدري   كث، من 
خبري إحصـــــــاة  على الصـــــــعاد العامل . واســـــــتجابة للحاجة إىل التطوي، امله  االســـــــرتاتاج  للخرباء  600

ةل وقام ب،عاية العمل القصـــري األجل الا  اإلحصـــاةاني الوطنانيل اضـــطلع املشـــ،وو ببعثات اســـتشـــارية تقنا
يلـــــــــطلع به خرباء إحصـــــــــاةاوال وطناوال يف املنظمات الدولاةل ومنا زماالت حللـــــــــور احللقات الدراســـــــــاة 
واملؤم،ات الدولاة. وقدم املشـــــــــ،وو  عما كبريا جلهو  البلداالل وال ســـــــــاما يف منطقة آســـــــــاا واحملاط اهلا ئل 

من  جل االســتجابة بشــفل  فلــل لتحديات الباانات اليت تنطو  علاها  لتعزيز قدراهتا اإلحصــاةاة الوطناة
 .2030خطة التنماة املستدامة لعام 

و تاحت حفومة الااباال لشــــــعبة اإلحصــــــاءات صــــــندوقا  جديدا  لدعم بناء القدرات اإلحصــــــاةاة  - 39
ل قدم ذل  2018ام للبلداال الناماة على قااس  هدال التنماة املســـتدامة ورصـــدها واإلب ا عنها. ويف ع

الصـــندو  الدعم لتنظام حلقيت عملل إحدالا عن جو ة اإلحصـــاءات املتعلقة ب هدال التنماة املســـتدامة 
( واألخ،  عن اإلحصاءات اجلنساناة يف إطار املنتد  العامل  السابع ل حصاءات 2018)ناساال/ ب،يل 

تالا يف الااباال. واستخدم الصندو   يلا  (ل عقدت كل2018اجلنساناة )املعقو  يف تش،ين الثا /نوفمرب 
يف مويل عد  من الزماالت لتمفني خرباء إحصــــــــاةاني وطناني من البلداال الناماة من حلــــــــور مناســــــــبات 

 معانة رفاعة السنة على مدار العام.
ويف ســــــــــاا  تل  املشــــــــــاريع اليت موهلا اجلهات املاحنةل تع،  شــــــــــعبة اإلحصــــــــــاءات عن امتناهنا  - 40

ت  ســـــــــــرتالاا والصـــــــــــني واململفة املتحدة والااباالل وكال  للمنظمات الشـــــــــــ،يفةل وه  املفوضـــــــــــاة حلفوما
األوروباـــة واملفتـــ  اإلحصـــــــــــــــــاة  ل حتـــا  األوروم والبنـــ  الـــدوا وب،نـــامج األمم املتحـــدة للبائـــةل وهائـــة 

تطلع إىل احلصول على املتحدة للم، ة وغريهال ملا قدمته من  عم لرباجمها يف جمال تنماة القدراتل وت األمم
  عم قو  منها وإقامة تعاوال متني معها يف السنوات القا مة.
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 الجهود األخرى المبذولة لتنسيق تنمية القدرات - ثالثا 
 خطة عمل كيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدامة - ألف 

ورة غري ر اة يف منتد    طلقت خطة عمل كا  تاوال العاملاة لباانات التنماة املســـــــــــــتدامة بصـــــــــــــ - 41
ل 2017كـــانوال الثـــا /ينـــاي،   15األمم املتحـــدة العـــامل  األول للباـــانـــاتل الـــا  عقـــد يف كاـــ  تـــاوال يف 

. وتوف، خطة العمل إطارا  2017 ق،هتا اللجنة اإلحصـــــــــــــــاةاة يف  ورهتا الثامنة واألربعني يف آذار/مارس  مث
ويطاطها وتنفااها  2030 طة التنماة املســـتدامة لعام  ملناقشـــة عملاة تنماة القدرات اإلحصـــاةاة املتعلقة

وتقاامها. ووضع ها  اخلطة الف،يق ال،فاع املستو  للش،اكة والتنساق وبناء القدرات يف جمال اإلحصاءات 
 .2030ل،صد خطة التنماة املستدامة لعام 

اإلحصاءات الوطناة والتنساق وساؤ   تنفاا خطة عمل كا  تاوال العاملاة إىل معاجلة الث ،ات يف  - 42
. وتل  الث ،ات يتعني معاجلتها لزيا ة مفني اســـــتخدام 2030اإلحصـــــاة  اليت حد ت اســـــتجابة خلطة عام 

اإلحصــاءات الق ط،ية يف حســا  املؤشــ،ات العاملاة ألهدال التنماة املســتدامة. غري  ال التوجاهات الوار ة يف 
ما يتعلق  ؤشـــ،ات  هدال التنماة املســـتدامة فحســـ . بل إال خطة العمل ال تقتصـــ، على تنماة القدرات فا

هدفها هو تعزيز النظم اإلحصــــــــاةاة الوطناةل  اث تفوال  قدر ما ميفن على تلباة االحتااجات اإلحصــــــــاةاة 
وما بعدها. وعلى هاا النحول تعد خطة العمل توجاها لوضـــــع اســـــرتاتاجاة لتنماة  2030لتحقاق خطة عام 

 طة تنماة القدرات يف املستقبل يف شعبة اإلحصاءات.القدرات ويطاط  نش
 

 إعالن دبي - باء 
يف منتـــد  األمم املتحـــدة العـــامل  الثـــا  للباـــانـــاتل املعقو  يف  مل اإلمـــارات الع،باـــة املتحـــدةل  - 43
ل اتفق على إع ال ملواصلة  عم تنفاا خطة عمل كا  تاوال العاملاة. 2018تش،ين األول/ كتوب،  24 يف

اإلع ال إىل إنشــــــاء آلاة مويل ابتفاريةل تفوال متاحة جلماع  صــــــحا  املصــــــلحة ويلــــــع إلشــــــ،ال  و عا
 علاء األمم املتحدةل وتفوال قا رة على االستجابة بس،عة وكفاءة ألولويات نظم الباانات واإلحصاءات 

لتمويل لتعزيز الوطناةل وذل  هبدل تعبئة كل من الصــــــــــــنا يق احمللاة والدولاة وتفعال الشــــــــــــ،اكات وف،ص ا
قدرات نظم الباانات واإلحصــــــــــــاءات الوطناة. وســــــــــــتنشــــــــــــ  آلاة التمويلل اليت ســــــــــــتفوال مدفوعة بالطل  
بالفاملل  وج  التفلاف الصــــــــا ر عن اللجنة اإلحصــــــــاةاة وتعمل حتت توجاه ممثل  النظم اإلحصــــــــاةاة 

ع الق،ار فاما يتعلق بالط،اةق الوطناة وصتلف اجلهات املعناة بالباانات واجلهات املاحنة اليت ســـــــــــتدعم صـــــــــــن
التشـــــــــ الاة ودمع املوار  لتلباة االحتااجات من الباانات من  جل التنفاا الفامل خلطة التنماة املســـــــــتدامة 

 .2030لعام 
 

 الشبكة العالمية لمؤسسات التدريب اإلحصائي - جيم 
جماال من جماالت العمل حتدِّ  خطة عمل كا  تاوال العاملاة تنماة القدرات اإلحصــــــاةاة بوصــــــفه  - 44

. وهنا   يلــا  حاجة حمســوســة منا 2030األســاســاة لتحقاق نطا  ومقصــد خطة التنماة املســتدامة لعام 
وقت طويل إىل املواءمة بني ع،و  التدري  اليت تقدمها صتلف املؤسسات ونش،ها إىل  قصى حد  ممفن 

 اث التفلفة.من  جل ضماال  هنا ت نف ا بط،يقة  كث، كفاءة وفعالاة من ح



E/CN.3/2019/28 
 

 

18-21585 13/13 

 

ونتاجة لال ل عقدت شــعبة اإلحصــاءات العديد من املشــاورات مع طاةفة واســعة من  صــحا   - 45
املصـــــلحة بشـــــ ال إنشـــــاء شـــــبفة للمؤســـــســـــات الدولاة واإلقلاماة اليت تقدم التدري  يف جمال اإلحصـــــاءات 

(ل شار  ممثلوال عن 2017ال، اة. ويف اجتماو بش ال التدري  اإلحصاة  ع قد يف باجني ) يلول/سبتمرب 
مؤســــــــســــــــات  ولاة وإقلاماة يف تدري  إحصــــــــاة  و يد ممثلوال عن مفات  اإلحصــــــــاء الوطناة لعدة بلداال 
ب غلباة ســـاحقة إنشـــاء شـــبفة من املق،ر  ال تع،ل باســـم الشـــبفة العاملاة ملؤســـســـات التدري  اإلحصـــاة . 

تماو هلا على هامش الدورة الثامنة ل وعقد  ول اج2018وقد  نشــئت الشــبفة ر اا يف كانوال الثا /يناي، 
(ل حاث ناقش األعلـــــــاء املؤســـــــســـــــوال و علـــــــاء الف،يق 2018واألربعني للجنة اإلحصـــــــاةاة )آذار/مارس 

االستشار  للشبفة سبل املل  قدما ووسعوا علوية الشبفة لتلم كاانات إضافاة. ويف الوقت احلاال 
من البلداال اليت تلــــم  5قلاماة والوطناةل و من معاهد التدري  اإل 16 -علــــوا   21تت لف الشــــبفة من 

وال تزال  -مفاتبها اإلحصـــــاةاة الوطناة م،اكز للتدري  اإلحصـــــاة  تقدم التدري  خارج حدو ها الوطناة 
 حت،ز تقدما يف عملها يف جمال التدري  يف اإلحصاءات ال، اة.

 
 إعادة هيكلة شعبة اإلحصاءات - دال 

اد هافلة شعبة اإلحصاءات لف  تليب بشفل  فلل املتطلبات من ل  ع2018يف ناساال/ ب،يل  - 46
ع  فناة تتوىل 2030احتااجات الباانات ل،صـــــد خطة التنماة املســـــتدامة لعام  . فباإلضـــــافة إىل و ش شـــــ 

تصــناف مجاع اإلحصــاءات االجتماعاة والدمي ،افاةل ومجاع اإلحصــاءات االقتصــا يةل ومجاع اإلحصــاءات 
 جان  املعلومات اجل ،افاة املفاناة(ل  نشـــر ف،عاال يتولااال مســـؤولاات شـــاملة لا  ف،و املتصـــلة بالبائة )إىل

باانات التنماة والتوعاةل وف،و االبتفار والقدرات يف جمال البااناتل املنشــ  حديثا. ويتمثل جزء من ب،نامج 
درات اليت تلـــــطلع هبا عمل ف،  االبتفار والقدرات يف جمال الباانات يف تقاام وتنســـــاق  نشـــــطة تنماة الق

شــــعبة اإلحصــــاءات وكفالة زيا ة التجانس بني  نشــــطة تنماة القدرات اإلحصــــاةاة اليت تلــــطلع هبا شــــعبة 
اإلحصــاءات وتل  اليت تلــطلع هبا كاانات  خ، . كما يتقصــى ف،و االبتفار والقدرات يف جمال الباانات 

 ات ومن  جل تنفاا  نشطة تنماة القدرات.تنساق التفنولوجاات والط،  احلديثة من  جل إنتاج اإلحصاء
 


