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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الخمسون

 2019آذار/مارس  5-8
 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 
واتخاذ القرار: البيانات والمؤشرات  للمناقشةبنود 

 2030المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 
   

 نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامةالعمل المتعلق باستعراض التقدم المحرز   
  

 تقرير األمين العام  
  

 موجز 
وللممارسـا  الاـاةق ي دقدم  2018/227وفقا ألحكام مقرر اجمللس االقتصـاي  واالجتماع   

هذا التقردر وصــــــــلا ليتعمال الهب  شــــــــالا  ا تــــــــرب  اشحصــــــــايا  التاةر  شيارة ال ــــــــؤو  االقتصــــــــايد  
  التنمي  واالجتماعي  يف األمان  الرام ي ةالتراو  ما غريها من كيانا  منظوم  األمم املتحدةي يعما خلا

. فهو دصف عملي  إعداي التقردر الانو  ليتمني الرام عن التقدم احملرز حنو حتقيق 2030املاتدام  لرام 
(ي اســـــــــــــتنايا إت البيانا  املترلق  ةاملؤتـــــــــــــرا  الراملي  ليتهداف E/2018/64أهداف التنمي  املاـــــــــــــتدام  )

. كذلك دصف التقردر الرمل املشالا 2030من خا  عام  83ي على النحو املالوب يف اللقرة وحتليلها
ةه ةغرض اســـــتكمال قاعدة البيانا  املترلق  ةاملؤتـــــرا  الراملي  ليتهدافي تا د ـــــمل اســـــتحدا  واجه  

ذلكي  ماتخدمني جدددةي وةغرض يعم البلدا  يف  ابيق املؤترا  على الصريد الوطين. وةاشضاف  إت
دررض التقردر مرلوما  ماـــــــــــــــتكمل  عن التقدم احملرز يف الرمل املترلق ةاملبايئ الرام  واملبايئ التوجيهي  
ملنصــــا  اشةال والن ــــر على الصــــريد الوطينع والرمل املترلق ةوضــــا نظام موحد ملراكز البيانا  الوطني  

 لتدردب اشحصائ .والراملي ع والرمل الذ   شالا ةه ال بك  الراملي  ملؤساا  ل
واللجن  مدعوة إت أ  حتيط علما ةالرمل املشــــالا ةه وأ   رلق على  قدم ســــري الرمل وةرنام   

 الرمل املقرتح.
 

 

 * E/CN.3/2019/1. 

https://undocs.org/AR/E/2018/64
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/1
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 مقدمة - أوال 
ي رحبت اللجن  اشحصــــائي  ةالرمل الذ   شــــالا ةه تــــرب  اشحصــــايا  التاةر  49/102يف املقرر  - 1

شيارة ال ـــــــؤو  االقتصـــــــايد  واالجتماعي  يف األمان  الرام ي ةالتراضـــــــد والتراو  ما منظوم  األمم املتحدةي من 
 واشقليم  على الصـــــــرد الوطين 2030أجل يعم املتاةر  واالســـــــترراض املنتظمني خلا  التنمي  املاـــــــتدام  لرام 

. 71/313من قرارها  11و  4والرامل . وكانت اجلمري  الرام  قد أصـــــــــدر   كليلا ةذلك الرمل يف اللقر ني 
تدام  لرام وقد أعرةت اللجن  حتدددا عن  قددرها شعداي  وحتددث  2017 قردر أهداف التنمي  املاـــــــــــــــ

قاعدة البيانا  الراملي  ملؤتــرا  أهداف التنمي  املاــتدام . ويف هذا الاــياتي طلبت اللجن  إت ال ــرب  أ  
 تيح فيما دترلق ةاملؤتــرا  ةيانا  وصــلي  كافي  وكامل  و وجيها  ة ــج  التجميا. كذلك رحبت اللجن  

والراملي  املترلق  ةجهداف التنمي  املاــــــــــتدام ي  ةاجلهوي املبذول  شن ــــــــــاي نظام موحد ملراكز البيانا  الوطني 
وأدد  إن ــاي ال ــبك  الراملي  ملؤســاــا  التدردب اشحصــائ ي وأقر  اختصــاصــااا. وأعرةتي يف اخلتامي 
عن  رحيبها ت ــــــــرو  املبايئ الرام  واملبايئ التوجيهي  ملنصــــــــا  اشةال والن ــــــــر على الصــــــــريد الوطيني 

    قدم إليها  قردرا عن ذلك يف يوراا اخلماني.وطلبت إت ترب  اشحصايا  أ
  

 2018التقرير المرحلي عن أهداف التنمية المستدامة لعام  - ثانيا 
ي أعد  ال ـــــــــــــــرب   قردردن  كميليني ة ـــــــــــــــج  التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف 2018يف عام  - 2

  عما حتقق من  قدم وما  بقى د تما  على مدخا  من منظوم  األمم املتحدةي  دف  قدمي حمل  عام
ي 2030من ثغرا . ودوفر التقردرا  مرلومــا  عن الــالــ ي ةرــد ثا  ســـــــــــــــنوا  من اعتمــاي خاــ  عــام 

ودبينا  أةرايها فيما دترلق ةاجلهوي املبذول  لتحقيق هذه اخلا  الاموح  من أجل إجياي ماــــــــتقبل أفشــــــــل 
 من النظم اشحصائي  الوطني . جلميا الناس. وداتند التقردرا  إت البيانا  املقدم 

( مدخا  هام  E/2018/64وقد وفر  قردر األمني الرام عن التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف ) - 3
. 2018 ملداوال  الدول األعشــــاي يف املنتدس الاــــياســــ  الرفيا املاــــتوس املرين ةالتنمي  املاــــتدام  يف عام

 حزدرا / 20الــذ  صــــــــــــــــدر يف ي 2018 قردر أهــداف التنميــ  املاـــــــــــــــتــدامــ  لرــام أمــا التقردر الينــاهي وهو 
وكا  موجها إت مجهور أعرضي فقد أ اح لوســــــــــــــائل اشعام واجلمهوري يف تــــــــــــــكل ســــــــــــــهل  2018 دونيه

 .(1)2030االسترمالي مرلوما  عن التقدم احملرز يف  نليذ خا  عام 
را  أ  الناس دري ــــو  حياة أفشــــل لا كا  عليه الال قبل عقد من الزمني ح  يف ودظهر التقرد - 4

املناطق الهب  واجه أكرب الرقبا  اشمنائي . ودبينا ي يف الوقت نلاـــــهي أ  البلدا   واجه حتددا  متنامي  يف 
اــاواةي واســتمرار طردقها صــوب حتقيق األهدافي مينل ســرع   غري املنازي وزداية عدي النزاعا ي وانردام امل

جيوب اللقر واجلو . وســلط التقردرا  الشــوي أدشــا على الاج  امللح  إت وجوي ةيانا  ملتوح  ومصــنل  
درول عليها و توافر يف الوقت املناســـــب من أجل اكني صـــــانر  الاـــــياســـــا  من ا اذ قرارا   ر كز على 

الكافي  وااللتزام تواصــــل   وســــيا ناات مجا األيل . كذلك مت الت ــــددد على أ  القياية الاــــياســــي  واملواري 
 البيانا  وإنتاجها ون رها أمور الزم  لتلبي  االحتياجا  املترلق  ةالبيانا .

__________ 

 ./http://unstats.un.org/sdgs/report/2018متاح على الراةط التايل:  (1) 

https://undocs.org/AR/A/RES/49/102
https://undocs.org/AR/A/RES/49/102
https://undocs.org/AR/A/RES/71/313
https://undocs.org/AR/A/RES/71/313
https://undocs.org/AR/E/2018/64
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وداتند التقردرا  إت إطار املؤترا  الراملي  الذ  وضره فردق اخلرباي امل رتك ةني الوكاال  املرين  - 5
. 71/313ي يف قرارها 2017تؤتــرا  أهداف التنمي  املاــتدام ي واعتمد ه اجلمري  الرام  يف اوز/دوليه 

عا  ترفق إحصـــائ  تـــامل وةقاعدة البيانا  الراملي  ملؤتـــرا  أهداف التنمي  املاـــتدام ي والتقردرا  م ـــلو 
 اللذدن دتشمنا  ةيانا  قارد  وإقليمي .

  
 قاعدة البيانات - ثالثا 

ما إطات قاعدة البيانا  الراملي   2018 قردر أهداف التنمي  املاـــــــــــتدام  لرام  زامن إصـــــــــــدار  - 6
. و تشـــــــــــــمن  لك القاعدة البيانا  املترلق  ةاملؤتـــــــــــــرا  الراملي  (2)املاـــــــــــــتدام ملؤتـــــــــــــرا  أهداف التنمي  

ليتهدافي املاــتخدم  يف التقردردن امل ــار إليهما أعاهي و  ــتمل على ةيانا  قارد  وكذلك على  اميا 
مؤتــــــــــــــراي وأكينر من  232مؤتــــــــــــــرا من املؤتــــــــــــــرا  البال  عديها  144إقليمي  وعاملي . و ا ةيانا  عن 

على البيانا   (3)ســـــــــجل للبيانا . ود ـــــــــتمل ماـــــــــتوي  للبيانا  الوصـــــــــلي  مرافق لقاعدة البيانا  مليو 
الوصــلي  املترلق  ةاملؤتــرا  الهب نا منهجي  ومرادري ماــتقرة يوليا. و كلل إمكاني  االطا  على البيانا  

ملنهجيا  املاــــــتخدم  ل ةال القارد  والبيانا  الوصــــــلي   وافر ال ــــــلافي  الكامل  فيما دترلق ةالبيانا  وا
 على الصريد الرامل .

و توت ال ــرب   رهد قاعدة البيانا  وماــتوي  البيانا  الوصــلي . و قوم وكاال  وكيانا  يولي ي  - 7
 ررف ةاسم الوكاال  الراعي ي ةتوفري البيانا  والبيانا  الوصلي ي وفقا للوالدا  املنوط   ا. ودُالب أدشا 

لــ  من الوكــالــ  الرا عيــ ي فيمــا ال  كا من قيم املؤتـــــــــــــــر املريني ةيــا  مــا إذا كــانــت البيــانــا  الوطنيــ  مرــد 
. فرلى ســــــبيل املينالي قد  ُرديل البيانا  الوطني  جلرلها (4)مقد رة أو ماــــــتنبا  أو نتاجاد للرصــــــد الرامل  أو

 ا البيانا . قاةل  للمقارن  الدولي  أو قد جيرس  قددرها يف املواضا الهب ال  توافر فيه
من قاعدة البيانا ي مت حتددث واجه  املاــــــــــــتخدمني ليكو   2018وفيما دترلق ةناــــــــــــخ  عام  - 8

االطا  عليها أداـــــــر وأقرب إت الااةا التلاعل . و تاح يف  لك الناـــــــخ  واجه  لرب   التابيقا ي  وفر 
. (5)(enAPI SpecificationOpإمكاني  الوصـــــــــول إت قاعدة البيانا  ألغراض الرب   ةاســـــــــتخدام نظام )
كني من حتددث البيانا  على مو بذل حاليا جهويي ةاســـتخدام نظام جددد و اـــن لتجهيز البيانا ي للت

__________ 

 ./http://unstats.un.org/sdgs/indicators/databaseمتاح  على الراةط التايل:  (2) 

 ./http://unstats.un.org/sdgs/metadataمتاح على الراةط التايل:  (3) 

حتدي طبير  البيانا  على النحو التايل: )أ( البيانا  القارد : ه  البيانا  الهب دصــــــدرها ودن ــــــرها البلد املرين )تا يف ذلك  (4) 
د للوفاي ةاملرادري الدولي (ع )ب( البيانا  القارد  املردل : ه  البيانا  الهب دصـــــــــدرها ودقدمها البلد البيانا  الهب دردنا البل

املريني ولكن  قوم الوكال  الدولي  ةترددلها لك   صـــبح قاةل  للمقارن  يوليا ةغرض االمتينال للمرادري والتراردف والتصـــنيلا  
ه  البيانا  الهب  قدر استنايا إت البيانا  الوطني ي مينل الدراسا  االستقصائي  املتلق عليها يولياع )ج( البيانا  املقدرة: 

أو الاــــــــــــــجا  اشيارد ي أو إت مصــــــــــــــاير أخرس وإ  كانت  ترلق ةنلس املتغري املراي  قددرهي و ردها الوكال  الدولي  عندما 
صـــــــــاير متردية أو م ـــــــــاكل  تصـــــــــل ةنوعي   كو  البيانا  القارد  متاح  لاـــــــــن  أو لاـــــــــنوا  مرين ي أو عندما  وجد م ال

ه  البيانا  الهب  اــــــتنباها الوكال  اســــــتنايا إت متغريا  مصــــــاحب  أخرس عندما دكو   البيانا ع )ي( البيانا  املاــــــتنبا :
كال  املرين  هناك افتقار كامل للبيانا  املترلق  ةاملتغري املراي  قددرهع )ه( ةيانا  الرصـــد الرامل : ه  البيانا  الهب  نتجها الو 

 ةانتظام ألغراض الرصد الرامل ي استنايا إت البيانا  القارد . وال دوجد رقم مقاةل على املاتوس القار .

 ./https://unstats.un.org/SDGAPI/swaggerمتاح  على الراةط التايل:  الوثائق الصايرة هذا الصدي (5) 

https://undocs.org/AR/A/RES/71/313
https://undocs.org/AR/A/RES/71/313
https://unstats.un.org/SDGAPI/swagger/
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حنو أكينر  وا را )فبدال من عملي  حتددث ســــــــــنود  رئياــــــــــي ي ةرس عمليا  حتددث ســــــــــنود  متردية    
 الوصول إت ةيانا  أناب  وقيتا. اال   دية(ي وذلك ةغي   زودد املاترملني ةإمكاني  

ي التقردردن وقاعدة البيانا  (6)ودشـــــــم املوقا ال ـــــــبك  ملؤتـــــــرا  األهدافي الذ   ترهده ال ـــــــرب  - 9
وماتوي  البيانا  الوصلي . وحيتو  املوقا أدشا على مرلوما  عن األعمال واألن ا  الهب دشالا  ا فردق 

واللردق الرفيا املاـــــــتوس لل ـــــــراك   تـــــــرا  أهداف التنمي  املاـــــــتدام ياخلرباي امل ـــــــرتك ةني الوكاال  املرين تؤ 
ي إت جانب  موع  2030والتناـيق وةناي القدرا  يف  ال اشحصـايا  لرصـد خا  التنمي  املاـتدام  لرام 

 األيوا  املترلق  ةرصد األهداف واشةال عنها اخلاص  ةاألفرق  القارد  التاةر  ليتمم املتحدة.
  

 الدليل اإللكتروني لمؤشرات األهداف - رابعا 
الدول األعشـاي على إجراي اسـترراضـا  منتظم  وتـامل  للتقدم احملرز  2030  ـجا خا  عام  - 10

على الصــــــــــــريددن الوطين ويو  الوطيني  قويها و تحكم يف ماــــــــــــارها البلدا  ذااا. ونتيج  لذلكي  تزادد 
طنيني ة ج  كيلي  مجا املرلوما  املترلق  ةاجلهوي الرامي  إت الاج  إت املرلوما  املوجه  ل حصائيني الو 

حتقيق األهداف ورصـــــدها وكيلي  حاـــــاب القيم الهب   ـــــتمل عليها  لك املرلوما ي ةاســـــتخدام البيانا  
الهب  نتجها النظم اشحصـــــــــائي  الوطني . وإيراكا من ال ـــــــــرب  نذه الاج ي أصـــــــــدر  مؤخراي ةالتراو  ما 

 . (7)ي  للمؤترا ي يليا إلكرتونيا للمؤترا  الراملي  ليتهدافالوكاال  الراع
واندف من الدليل هو أ  دكو  مصدرا مرجريا تاما للجوانب املنهجي  الرئياي ي مينل امللاهيم  - 11

والتراردف واملصــــاير وأســــاليب الاــــابي الهب ال غع عنها لتجميا املؤتــــرا . وهو دوفر أدشــــا وصــــا  
إت مرلوما  أكينر  لصـــــــــــياي ربيث اكن للخرباي اشحصـــــــــــائيني الوطنيني اخلوض يف وإحاال  إضـــــــــــافي  

مؤتــــــــــــــرا من املاــــــــــــــتوس األول  120مراجا  لصــــــــــــــيلي  عند الاج . ودغا  الدليل يف الوقت الراهن حنو 
واملاــــتوس اليناهي وســــيجر  حتددينه حاــــب االقتشــــاي ملراعاة التاورا  املنهجي  وشيراج مؤتــــرا  إضــــافي  

 ساي املنهجي  اخلاص   ا وإعاية  صنيلها ربيث  دخل يف ناات املاتوس اليناه أو األول.عند إر 
  

برنامج عمل الفريق العامل المشتتتتترن بين الو االت المعني باستتتتتعراض أهداف  -خامسا  
 التنمية المستدامة على الصعيد العالمي 

من الوكاال  واملنظما  الدولي  ةبيانا  وحتليا  يف التقاردر املرحلي   50أســــــــــهم ما دزدد على  - 12
املترلق  ةجهداف التنمي  املاتدام  ويف قاعدة البيانا  الراملي  ملؤترا  أهداف التنمي  املاتدام  وماتوي  

آلي  شعداي التقاردري حاـــــــــــب البيانا  الوصـــــــــــلي . و وابب ال ـــــــــــرب ي ةغي   زودد منظوم  األمم املتحدة ة
ي على عقد اجتماعا  منتظم  عن طردق التداول عن ةُرد 2030التكليف املنصـــــوه عليه يف خا  عام 

ما الوكاال  الهب  قدم البيانا  والتحليا  من أجل إعداي التقاردر املرحلي  الاــــــــــنود  وإجراي التحددينا  
ي اجتما  ســـنو  درقد وجها لوجه لتياـــري  بايل 2017املنتظم  لقاعدة البيانا . ودنظم أدشـــاي منذ عام 
 اآلراي ومناق   األمور التقني  تزدد من الترمق.

__________ 

 ./http://unstats.un.org/sdgsانظر  (6) 

 .https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Homeمتاح على الراةط التايل:  (7) 

http://unstats.un.org/sdgs/
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 ودقوم اللردق الرامل امل رتك ةني الوكاال  تا دل : - 13
اســــترراض ومناق ــــ  خاط إصــــدار التقردر املرحل  الاــــنو  ليتمني الرام عن األهداف  )أ( 

 دتاح ةصيغ  داهل استخدامهاعوالتقردر التكميل  الانو  الذ  
اال لات على هيكل وناات و غاي  التقاردر الاــــــنود  واملاــــــاةا  ذا  الصــــــل  املقدم   )ب( 

 من املنظما  املرني ع
اشســـــــــــــــهـام يف التحـددـث املنتظم لقـاعـدة البيـانـا  الرـامليـ  ملؤتـــــــــــــــرا  أهـداف التنمي   )ج( 

   وحتاينهاي حاب االقتشايعاملاتدام ي ةابل من ةينها استكمال البيانا  الوصلي
 بايل املرلوما  وآخر املاتجدا  ة ج  أن ا   نمي  القدرا  املتصل  ةاشحصايا   )ي( 

 ع2030واملؤترا  ألغراض خا  عام 
  زودد اللجن  ةتقردر سنو  يف إطار هذا التقردر. )هـ( 

  
أنشطة التعاون اإلنمائي والمساعدة التقنية التي تضطلع بها الشعبة فيما يتعلق  - سادسا 

 بمؤشرات األهداف 
واصــــلت ال ــــرب  واللجا  اشقليمي  والوكاال  املتخصــــصــــ  والصــــنايدق والربام   راو ا الوثيق يف  - 14

مم املتحدة للتنمي   ال  نمي  القدرا  اشحصــــــــــــــائي . وجير  يف الوقت الراهن  نليذ ةرنام  لاــــــــــــــاب األ
مادني يوالري ت ــــــارك  مجيا اللجا  اشقليمي ي ومؤار األمم املتحدة للتجارة والتنمي ي وةرنام   10ةقيم  

ـــــام  األمم املتحـــــدة  ـــــاملخـــــدرا  واجلراـــــ ي وةرن ـــــب األمم املتحـــــدة املرين ة ـــــ ي ومكت األمم املتحـــــدة للبيم
نظم اشحصــــــــائي  الوطني  ةغي  متاةر  أهداف التنمي  للماــــــــتوطنا  الب ــــــــرد ي وال ــــــــرب ي من أجل  رزدز ال

املاــــــــــــــتدام  واســــــــــــــترراضــــــــــــــهاي ةارت من ةينها مراجل  ثغرا   دية  ررت  البيانا . والربنام  منظم وفقا 
ركائزي ه : وســـائل التنليذي واشحصـــايا  واملؤتـــرا  البيمي ي واشحصـــايا  واملؤتـــرا  االجتماعي   ألرةا

   واملؤترا  االقتصايد .والداغرافي ي واشحصايا
. وةدأ  مرظم األن ـــــــــــا  اخلاصــــــــــ  2016وقد ةدأ التنليذ  درجييا خال الرةا األخري من عام  - 15

ةالركائز األرةا ةجن ـــــــــــــــا  إقليمي  ويو  إقليمي ي قبل أ  جيرس الرتكيز  درجييا على  نظيم البرينا  القارد ي 
يهي   ديةي ومجا املمارســـا  اجليدةي وإعداي يورا  وحلقا  الرمل التدردبي  الوطني ي ووضـــا مبايئ  وج

 ــدردبيــ  إلكرتونيــ . ويف البــدادــ ي كــا  من املتوخى أ  دــدخــل الربنــام   ــدرجييــا مراحلــه النهــائيــ  وأ  التتم 
. وأكد  قييم ملنتصف املدةي 2019ةالال  من حلقا  الرمل يو  اشقليمي  واشقليمي  ربلول  اد  عام 

ي أ  الربنام  داـــــــري ةاى جيدة وأ  2017خارج ي واكتمل يف   ـــــــردن اليناه/نوفمرب  أجراه خبري  قييم
 نليذه ماض على املاار الصحيح ةصل  عام ي على الرغم من التجخري يف ةدئه. واستنايا إت  صل   قردر 

ةتمودل  ي2020التقييم والتوصــــــــــــــيا  الوارية فيهي  قرر اددد الربنام  ملدة ســــــــــــــن  واحدةي ح   اد  عام 
 مليو  يوالر. 1.5إضايف قدره 

وجير  يف إطــار الربنــام  أدشـــــــــــــــــا ةنــاي قــدرا  البلــدا  النــاميــ  من حيــث  رزدز البيمــ  القــانونيــ   - 16
واملؤســــــاــــــي  والتنظيمي  الهب  رمل فيها الاــــــلاا  اشحصــــــائي ي و  ــــــجيا التكامل واال اــــــات يف  ايط 

من أجل مراجل  الزداية يف االحتياجا  املترلق  ةالبيانا  عمليا  إنتاج اشحصـــايا  والتنمي  اشحصـــائي  
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يف  اال  إحصـــــــــائي  متردية. ويف ســـــــــبيل يعم إن ـــــــــاي ةواة  للترلم اشلكرتوهي تا يف ذلك وضـــــــــا مواي 
و نظيم يورا   دردبي  للترلم اشلكرتوه يف  ال إنتاج واســـــــتخدام مؤتـــــــرا  األهدافي أيرج يف الربنام  

ا املبايئ التوجيهي  واملواي التدردبي  ذا  الصــــــل . وعلى وجه اخلصــــــوهي دوفر الربنام  الدعم الازم لوضــــــ
ي ةناي على طلب 2003ي الذ  ن ـــــــــــر  طبرته الينالين  يف عام يليل التنظيم اشحصـــــــــــائ الدعم لتحددث 
 .48/103اللجن  يف مقررها 

خى أ   كو  الصــــــــيغ  احملدث  للدليل تيناة  وثيق  حي   تاح إلكرتونيا. وســــــــياــــــــمح هذا ومن املتو  - 17
ةصـــياغ  اللصـــول وإصـــدارها ة ـــكل ماـــتقلي وفقا ليتولودا  احملدية يف الدورة التاســـر  واألرةرني للجن . 

رع و اــــــــــري عملي  التحددث عموما وفق     قويه البلدا ي ةدعم من فردق من اخلرباي االســــــــــت ــــــــــاردني د
ةلدا ومنظم . وجير  يف الوقت الراهن  21ةالصــــياغ ي و توت ال ــــرب  قياي هي وفردق اســــت ــــار  دتجلف من 

اســــترراض امل ــــاردا األولي  لبر. اللصــــول. ومن املقرر أ  دتم إتاز الرمل املترلق حبميا اللصــــول ربلول 
 .2020 اد  عام 

اب األمم املتحدة للتنمي ي دهدفا  إت  رزدز وقد أتز  ال ــرب  م ــروعني آخردن من م ــاردا حاــ - 18
القدرة اشحصـائي  للدول األعشـاي على صـريد رصـد األهداف. وقدم أحد امل ـروعني املاـاعدة إت املكا ب 

 2030اشحصــــــــــــــائي  الوطني  يف ســــــــــــــت  ةلدا  ةردبي  من أجل قياس مدس التقدم احملرز يف حتقيق خا  عام 
. ومشلت نوا   امل ــــرو  2018اكتمل امل ـــرو  يف النصـــف األول من عام ورصـــده و قييمه واشةال عنهي و 

الرئياــي   قييم القدرة اشحصــائي  للبلدا  التجردبي  لرصــد املؤتــرا  الراملي  ووضــا منهجي   لصــيلي  لتقييم 
اللجوا  يف القدرا  اشحصــــــــائي . وقدم امل ــــــــرو  اآلخر الدعم للدول األعشــــــــاي من أجل  اودر و رزدز 

ايا  البيمي  واحملاســـــب  البيمي  االقتصـــــايد  املتكامل  ةغرض حتاـــــني رصـــــد التنمي  املاـــــتدام ي وأتز اشحصـــــ
 .2017امل رو  يف  اد  عام 

ي وافقت ال رب  رمسيا على  نليذ م رو  لول من وزارة التنمي  2016ويف كانو  األول/يدامرب  - 19
درلندا ال ــــمالي  من أجل إ اح  مؤتــــرا  األهداف ألوســــا الدولي  يف اململك  املتحدة لربداانيا الرظمى وأ

ةلدا يف  20مجهور لكني و رزدز قدرة البلدا  على ةميا هذه املؤتــــرا  واســــتخدامها. ودغا  امل ــــرو  
ةلدا  تـــــــاركت يف م ـــــــرو  ســـــــبق لل ـــــــرب  والوزارة  نظيمه فيما دترلق تؤتـــــــرا   9أفردقيا وآســـــــياي منها 

 .2021. وسوف داتمر امل رو  الراهن ح  حزدرا /دونيه األهداف اشمنائي  ليتللي 
و تمينل األن ــا  الرئياــي  للم ــرو  يف  قدمي الدعم للبلدا  يف وضــا اســرتا يجيا  وطني  لرصــد  - 20

األهدافي ويف إن اي أو حتاني املنصا  الوطني  للبيانا  والبيانا  الوصلي  اخلاص  تؤترا  األهدافي 
الصـــــــريد الرامل  يف  والتواصـــــــل ما ماـــــــترمل  البيانا  املترلق  ةاألهداف. و تمينل املنجزا  املتوخاة على

وضـــــا منصـــــ  للبيانا  املترلق  ةاألهداف وعرضـــــها مرئياي لا دوفر قاعدة ةيانا  عاملي  للمؤتـــــرا  ودتيح 
إجراي مقارنا  ةني  موعا  البيانا  الراملي  والوطني ي وإرســـــــــــــاي عملي   بايل آيل للبيانا   اـــــــــــــتند إت 

 مريار  بايل البيانا  اشحصائي  والوصلي . 
وأتز  ال رب  ةرينا  التقييم األويل يف مجيا ةلدا  امل رو  اجلدددة. وأجردت يف مرظم البلدا   - 21

 قييما   لصـــــــــيلي  لللجوا  القائم  على صـــــــــريد القدرا ي ومن املقرر أ  دنجز يف النصـــــــــف األول من 
ة ــــــج   ما دتبقى من  قييما . وســــــوف  وفر حلقا  الرمل الهب ســــــتنظم يف األتــــــهر املقبل  2019 عام

البيانا  الوصـــلي  على الصـــريد الوطين  دردبا على هيكل  لك البيانا  وعلى ةميا مؤتـــرا  األهداف. 

https://undocs.org/AR/A/RES/48/103
https://undocs.org/AR/A/RES/48/103
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وعاوة على ذلكي ســترمل ال ــرب  ما البلدا  من أجل إتــراك املاــترملني على ناات واســا ضــمانا أل  
ارى ال رب  أدشا إت  اترمل املنصا  الوطني  إت أقصى حد لكن ألغراض صنا القرار واشةال. وست

 .(8) لبي  الالبا  الهب  قدمها البلدا  التجردبي  فيما دتصل ةتحاني  وافر البيانا 
ي تـــرعت ال ـــرب  أدشـــا يف  بايل البيانا  املترلق  تؤتـــرا  األهداف ما اثنني 2018ويف عام  - 22

اي واســـــتخدمت يف ذلك مرة أخرس من البلدا  امل ـــــارك  يف امل ـــــرو ي وةا مجهورد   نزانيا املتحدة وكمبويد
مريار  بايل البيانا  اشحصـــائي  والوصـــلي . فتم إرســـال مؤتـــرا  األهداف الوطني  من هذدن البلددن إت 
النموذج األويل ملوقا ال ـــــــــــــــربــ  ال ـــــــــــــــبك  لتبــايل البيــانـا ي الـذ  اكن من خالـه إجراي املقــارنـا  ةني 

ذا الرمل إت أ   اــــــــــــتقر عمليا   بايل البيانا  مؤتــــــــــــرا  األهداف الوطني  والراملي . وســــــــــــياــــــــــــتمر ه
 والبيانا  الوصلي  ما مجيا البلدا  امل ارك  يف امل رو .

كذلك  رمل ال رب  عن كينب ما الوكاال  الدولي  األخرس يف إطار اللردق املرين ةتحقيق نتائ   - 23
من  موع  األمم املتحدة للتنمي   اســرتا يجي  ة ــج  التنليذ املتكامل ألهداف التنمي  املاــتدام ي وهو جزي

املاــــــــــــتدام ي وذلك من خال الرمل الذ   ؤيده فرق  عمل  رع ةالبيانا  والتقاردر ذا  التوجه القار ي 
و  ـــــــــــارك يف رئاســـــــــــتها إيارة ال ـــــــــــؤو  االقتصـــــــــــايد  واالجتماعي  ومنظم  األمم املتحدة للالول  واللجن  

بحر الكارديب. وقد أن ــا اللردق املرين ةتحقيق نتائ  اســرتا يجي  يف االقتصــايد  ألمردكا الا يني  ومناق  ال
لتياــــري قيام األفرق  القارد  التاةر  ليتمم املتحدة )الوكاال  املقيم  وغري املقيم ( ةتقدمي  2018أدار/مادو 

الدعم املتاــــــــــــــق للنظم اشحصــــــــــــــائي  الوطني  من أجل إضــــــــــــــلاي الااةا احملل  على األهدافي تا يف ذلك 
املؤتـــــرا  والغادا ي ورصـــــدها واشةال عنها. ويف إطار هذه اجلهويي  وفر ال ـــــرب  ليتفرق  القارد  التاةر  
ليتمم املتحدة على موقا ال ـــــــــرب  ال ـــــــــبك  ملؤتـــــــــرا  األهداف  موع  أيوا   ترلق ةرصـــــــــد األهداف 

 .(9)واشةال عنها
حمل  تــامل  عن أن ــا  ال ــرب  يف  ال ةناي القدرا  التقني ي  E/CN.3/2019/28و ري يف الوثيق   - 24

تا يف ذلك القدرا  املترلق  ةتنليذ مؤتـــــــــــرا  األهداف. وةاشضـــــــــــاف  إت ذلكي دقدم  قردر اللردق الرفيا 
مي  املاـــــــتدام  لرام املاـــــــتوس لل ـــــــراك  والتناـــــــيق وةناي القدرا  يف  ال اشحصـــــــايا  لرصـــــــد خا  التن

ي مرلومـا  عن الرمــل املترلق ةتنليــذ خاــ  عمــل كيــب  ـاو  E/CN.3/2019/4ي الواري يف الوثيقــ  2030
ق اخلرباي الراملي  لبيانا  التنمي  املاــــــــتدام  وعن منتدس األمم املتحدة الرامل  اليناه للبيانا . أما  قردر فرد

(ي فيقدم مرلوما  عن E/CN.3/2019/2امل رتك ةني الوكاال  املرين تؤترا  أهداف التنمي  املاتدام  )
الرمل املشـــــالا ةه لتنليذ إطار املؤتـــــرا  الراملي ي مينل الرمل املنهج  املترلق ةاملؤتـــــرا  و دفق البيانا  

اجلهوي الهب  بـــذنـــا األفرقـــ  الرـــاملـــ  اليناثـــ  املرين أونـــا ةـــجوجـــه الرتاةطي وثـــانيهـــا تريـــار  بـــايل البيـــانـــا  و 
 اشحصائي  والوصلي ي والينالث ةاملرلوما  اجلغرافي  املكاني .

  

__________ 

-https://unstats.un.org/capacity ا يف إطار امل رو  على الراةط التايل: دتاح املزدد من املرلوما  عن األن ا  املشالا  (8) 

building/unsd-dfid. 

 ./https://unstats.un.org/sdgs/unct-toolkitانظر:  (9) 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/28
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/4
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/2
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المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بمنصتتتتتتتتات اإلبر  والنشتتتتتتتتر على  - سابعا 
 الصعيد الوطني

ي نظمت ال ــــــــرب ي ةالتراو  ما ال ــــــــركايي مؤارا ة ــــــــج  منصــــــــا  2018يف كانو  اليناه/دنادر  - 25
اشةال والن ـر على الصـريد الوطين. وناقا امل ـاركو  املبايئ الرام  املترلق  تنصـا  اشةال والن ر يف 

وعيهاي ومت عرضـــــها على  ال مؤتـــــرا  األهداف واملبايئ التوجيهي  لتابيقها وا لقوا على  لك املبايئ ةن
اللجن  يف يوراا التاســـــر  واألرةرني للرلم واالســـــترراض. وقد ثبت أ   لك املبايئي ةنوعيهاي مليدة للغاد  
يف  وجيه اجلهوي املبذول  يف إطار م ـــــــــــــــرو  وزارة التنمي  الدولي  املذكور أعاه وغريه من املبايرا  الدولي  

ا  اشةال والن ر على الصريد الوطين و  غيلهاي وقد مت استرراض الرامي  إت يعم البلدا  يف وضا منص
  لك املبايئ ومناق تها ما البلدا  يف مناسبا  متردية.

واســـــتنايا إت اخلربا  املكتاـــــب  يف البلدا  املرني  وامل ـــــاورا  اشضـــــافي  الهب أجردتي خشـــــرت  - 26
ســـــــــــــترراض  ائ . و تاح املبايئ احملدث  ةنوعيها يف املبايئ الرام  واملبايئ التوجيهي  اخلاصـــــــــــــ  ةتابيقها ال

تكل وثيق  مرلوما  أساسي . واكن للبلدا  والوكاال  الدولي  واجلها  اللاعل  األخرس أ   اتخدمها 
لتقييم املنصـــا  املقرتح إقامتها والبت يف أمرها. فرلى ســـبيل املينالي قامت ال ـــرب ي يف إطار م ـــرو  وزارة 

ذكور أعاهي ةـــاســـــــــــــــتخـــدام املبـــايئ الرـــامـــ  واملبـــايئ التوجيهيـــ  للنظر يف حلول  ترلق التنميـــ  الـــدوليـــ  املـــ
ةاملنصا ي وتجرت البلدا  على االنشمام إت مبايرا  طودل  األجل  قدم الدعم للمنصا  ةرد انتهاي 

 امل رو  من أجل كلال  االستدام .
  

 إطرق نظام موحد للمعلومات المتعلقة باألهداف  - ثامنا 
ي اســــــــتهلت ال ــــــــرب  عملي  ربيني  ة ــــــــج  وضــــــــا نظام موحد للمرلوما  2017يف آذار/مارس  - 27

ي وذلك  دف اســـتك ـــاف جدوس إن ـــاي (10)املترلق  ةاألهدافي ةال ـــراك  ما مرهد ربو  النظم البيمي 
على  منصـــــــــ  حددين  للتراو  ةني منتج  البيانا  واملرلوما  اشحصـــــــــائي  واجلغرافي  املكاني  وماـــــــــترمليها
 2030ناات النظم اشحصائي  الوطني  والراملي . و قوم الرملي  على أساس رؤد  م رتك  لتنليذ خا  عام 

من خال الوصـــــــــول واالســـــــــتخدام اللرالني للبيانا  اشحصـــــــــائي  واجلغرافي  املكاني  املتكامل ي وغريها من 
يل البيانا  وعرضـــها مرئيا ون ـــرهاي مصـــاير البيانا ي ةاســـتخدام  كنولوجيا   ياـــر الت ـــغيل البييني و با

والترــــاو  على ناــــات جتلف منتج  البيــــانــــا . وقــــد انشـــــــــــــــمــــت البلــــدا  التــــاليــــ  إت  لــــك املبــــايرة: 
الررةي  املتحدةي وأدرلنداي والربازدلي ومجهورد   نزانيا املتحدةي وجنوب أفردقياي والانغالي والللبنيي  اشمارا 

بي واملكاــــيكي واململك  املتحدةي ونيبالي ويول  فلاــــاني. وتــــرعت عدة وقاري وكولومبياي وكينياي واملغر 
 ةلدا  يف م اورا  ما ال رب  ة ج  امل ارك  يف النظام.

وقدمت الرملي  التجردبي  األولي  يليا على صــح  امللهوم الذ  دقوم عليه النظام وات مناق ــته  - 28
 للجن . وةرد ذلكي أعرةت اللجن  يف مقرردها يف حلق  يراســـــــــــــــي  عقد  قبل الدورة التاســـــــــــــــر  واألرةرني

عن  رحيبها ةاجلهوي املبذول  شن ـــــــــــاي النظام من أجل  ياـــــــــــري  كامل مصـــــــــــاير  49/102 و 49/101
ت ـــــــغيل البيين للبيانا ي و رزدز التراو  ةني ال ـــــــركاي من جتلف  موعا  البيانا  املختلل ي و  ـــــــجيا ال

__________ 

نظم املرلوما  اجلغرافي  و ابيقا  نظم املرلوما  اجلغرافي  ال ـــــــــــــــبكي  و ابيقا  إيارة قواعد  املرهد موري يويل لربا يا  (10) 
 البيانا  اجلغرافي .

https://undocs.org/AR/A/RES/49/101
https://undocs.org/AR/A/RES/49/101
https://undocs.org/AR/A/RES/49/102
https://undocs.org/AR/A/RES/49/102
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أصـــــــــــحاب املصـــــــــــلح ي تا يف ذلك الدوائر املرني  ةالبيانا  اجلغرافي  املكاني  وغريها من مقدم  البيانا ي 
 وحتاني  دفق البيانا  واشةال عن األهداف على الصريد الرامل . 

اةا ليتمم املتحدة دتشــمن طبقا  من ســاســل البيانا  ذا  البرد وما إطات مركز للبيانا    - 29
ي واالحتاي ما (11)اجلغرايف املكاه املاــــتمدة من قاعدة البيانا  الراملي  ملؤتــــرا  أهداف التنمي  املاــــتدام 

م  عدي متزادد من مراكز البيانا  الوطني ي  دخل املبايرة اآل  مرحل  التنليذ الكاملي ما الرتكيز على  رب
 املواري و وسيا تبك  ال ركاي من أجل زداية مداها ونااقها.

  
 الشبكة العالمية لمؤسسات التدريب اإلحصائي - تاسعا 

واصــــلت ال ــــبك  الراملي  ملؤســــاــــا  التدردب اشحصــــائ  إحراز  قدم يف  وفري التدردب يف  ال  - 30
ي على هاما الدورة 2018مارس آذار/ 8اشحصــــــــــايا  الرمسي . وعقد  ال ــــــــــبك  اجتماعها األول يف 

التاسر  واألرةرني للجن ي حيث ناقا األعشاي التجسيايو  وأعشاي اللردق االست ار  سبل املش  قدماد 
عشــــــوا مؤســــــاــــــا لل ــــــبك ي  21وقاموا ةتوســــــيا ناات الرشــــــود  لت ــــــمل كيانا  إضــــــافي . ودوجد حاليا 

كا بها اشحصــــــــــــــــائي  الوطني  مراكز  دردب ةلدا   تبا م 5مرهدا إقليميا ويوليا للتدردبي و  16 منهم
و شـم ال ـبك ي ةاشضـاف  إت األعشـاي املؤسـاـنيي أعشـاي إحصـائ   وفر التدردب خارج حدويها الوطني . 

ومت خال  من اللردق االســت ــار  للجها  املرني ي الهب   ــمل حاليا ماني  من املكا ب اشحصــائي  الوطني .
 اجتما  ال بك  األول انتخاب الرئيا  الالي  للمرهد اشحصائ  الدويل رئيا  لل بك . 

و ركز ال ـــــــــبك  على عدة ماـــــــــارا  للرمل لك  دتناول التدردب اشحصـــــــــائ  املواضـــــــــيا التالي :  - 31
ض منه يف اســـــــــترراض حجم الالب الايل على التدردب يف  ال اشحصـــــــــايا  الرمسي  والجم املررو  )أ(

الوقت الراهن من جانب األعشـــاي املؤســـاـــنيي وإجراي حتليل للوقوف على املواضـــا الهب  وجد فيها ثغرا  
والتجكد من املواضــــــــا الهب دلزمها مزدد من الرتكيزع )ب( وضــــــــا مناذج للدورا  التدردبي ع )ج( اســــــــترراض 

مسيــ  والنظم اشحصــــــــــــــــائيــ ع ومراجرــ  التكنولوجيــا املاـــــــــــــــتخــدمــ  يف التــدردــب يف  ــال اشحصــــــــــــــــايا  الر 
اســـــــترراض و قييم التدردب على املررف  اشحصـــــــائي ي وخصـــــــوصـــــــا فيما دتصـــــــل ةاحتياجا  واضـــــــر   )ي(

الاـــياســـا  من البيانا . ومت إن ـــاي أرةا فرت للرمل من أجل الاـــري قدما يف األن ـــا  ذا  الصـــل  ةكل 
 زالت أن ا  تبك  ماتمرة. ماار من ماارا  الرمل. وما

 مرلوما  عن الرشود  الالي  لل بك  ونواةها يف تكل وثيق  مرلوما  أساسي . و تاح - 32
  

 النقاط المطروحة للمناقشة -عاشرا  

 إن اللجنة مدعوة إلى القيام بما يلي: - 33
 أن ُتحيط علما بهذا التقرير؛ ()أ 
والنشتتتتتتتتتر أن تقر المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بمنصتتتتتتتتتتات اإلبر   ()ب 

 على الصعيد الوطني؛

__________ 
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أن تبدي رأيها في استتتمرار تنفيذ النظام الموحد لمرا ا البيانات الوطنية والعالمية  ()ج 
 المعنية باألهداف؛

أن تبدي رأيها في تقدم سير العمل الذي تضطلع به الشبكة العالمية لمؤسسات  (ي) 
 التدريب اإلحصائي.

 


