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 اإلحصائية اللجنة
 واخلمسون احلادية الدورة

 2020 آذار/مارس 3-6
 *املؤقت األعمال جدول من )ر( 3 البند

 الضخمة البياانت القرار: واختاذ للمناقشة بنود
   

 ألغققرا  الضقققققققققققخققمقققققة ابلققبققيقققققاانت ا ققمققي الققمقققققا ققي الققمقققققا ققققق  الققيققريقق  تقققققريققر  
 الرمسية اإلحصاءات

  
 المام األ ني  ن  ذكرة  

 
 األمني يتشــــــر  الســــــا ق   واملمارســــــا  2019/210 واالجتماعي االقتصــــــا   اجمللس ملقرر وفقا 

 ويف الرمسي . اإلحصـــــــــــا ا  ألغراض الضـــــــــــ م  ابلبياان  املعين العاملي العامل الفريق تقرير حييل أبن العام
 وإنشــــــــــــــا  األعمال ومنوذج احلوكم  هيكل التقرير هذا يعرض  49/107 اإلحصــــــــــــــا ي  اللجن  مقرر أعقاب
 املشــــــــــــاري  جمموع  عن عام  حمل  كذلك  التقرير ويتضــــــــــــمن العاملي . املتحدة األمم ملنصــــــــــــ  اإلقليمي  املراكز
 تعكس اليت للمنصـــــــ  أنشـــــــ ت اليت والشـــــــراكا  هبا  املضـــــــ ل  التدريب وأنشـــــــ   البياان  حبلول املتعلق 

 الدوليني  اخلربا  من الواســـــع  والشـــــبك  2020 عام يف اإلقليمي  املراكز وإبنشـــــا  املســـــتقبل. يف اســـــتدامت ا
 م ارا  لت وير الن اق واســـ  تدرييب  رانمج ووضـــ  البياان  مشـــاري  عد  لزاي ة الالزم  اللبنا  وضـــ  مت

 أيضـــــــــــا التقرير ويتضـــــــــــمن احلديث . والتكنولوجيا الضـــــــــــ م  البياان  اســـــــــــت دام جمال يف جديدة وقدرا 
 البياان  حلول  شأن جديدة تعاوني  ومشاري  تدريبي  عمل حلقا  وإجرا  كتيبا   إصدار عن معلوما 
 للمناقش . امل روح  النقاط يف النظر إىل مدعوة واللجن  اجلديدة.
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  قد ة - أوال 
 وغريها الضــ م  البياان  اســت دام أن 49/107 مقررها يف جديد من اإلحصــا ي  اللجن  أكد  - 1

 الفريق إىل وطلبت الوطني   اإلحصــــا ي  املؤســــســــا  لتحديث أســــاســــي أمر للبياان  اجلديدة املصــــا ر من
 العاملي  املنصـــــ  ت وير مواصـــــل  )أ( الرمسي : اإلحصـــــا ا  ألغراض الضـــــ م  ابلبياان  املعين العاملي العامل
 وإثبا  )ب( هبا؛ املوثوق التعلم وموا  العمل وأســــــــــــــاليب البياان  جمال يف والت وير للبحث تعاوني  كبي  

 .2020 عام حبلول املنص  استدام  جدوى

 البياان  إلاتح  تعاوني   ي    وصــــــــف ا واقعي  حقيق  إىل تصــــــــو ر من العاملي  املنصــــــــ  ت ور  وقد - 2
 خمتلف يف ابلتحكم املتعلق  التفاصيل على اآلن العاملي العامل الفريق ويعمل التعلم. وموا  العمل وأساليب
 وكيفي  واخلوارزميا   البياان  تعميم و رج  إلي ا؛ والوصـــــــــــــول املنصـــــــــــــ  على املوجو ة البياان  جمموعا 

 على مباشـــــــــــــــر أتثري املســـــــــــــــا ل وهلذه البا  . على معتمدة تكون أن من واأل وا  واخلدما  الربامج حترير
 التقرير. هذا يف املعروض العاملي   املنص  أعمال منوذج

 وفرق وجملســــ  العاملي العامل الفريق مكتب عمل عن معلوما  التقرير من الثاين الفرع ويتضــــمن - 3
 الرا   الفرع ويتضــــــــــمن الثالث  الفرع يف وشــــــــــبكت ا وتنظيم ا لعاملي ا املنصــــــــــ  م ام وتر  ل . التا ع  العمل

 الفرع ويشــــتمل املاضــــي. العام خالل عقد  اليت العاملي العامل ابلفريق املتصــــل  املناســــبا  عن معلوما 
 الفرع وحيتو  عمل    ربانمج للن وض اختاذها الفريق على يتعني اليت التالي  اخل وا  وصــــف على اخلامس
 للمناقش . امل روح  النقاط وعلى استنتاج على السا س

  
 ألغرا  الضققققققققققخمة ابلبياانت ا مي الما ي الما   اليري  عم  يف احملرز التقدم - اثنيا 

 الرمسية اإلحصاءات
 الما ي الما   اليري   كتب - ألف 

 العظمى لربي انيا املتحدة واململك  )الدامنرك ر يســـــــــــــــني من العاملي العامل الفريق مكتب يتألف - 4
 واملكســــــيك  وكولومبيا  وكندا  وإندونيســــــيا  املتحدة  العر ي  )اإلمارا  أعضــــــا  10 و الشــــــمالي ( وأيرلندا

 وشعب  ألورواب االقتصا ي  واللجن  األورويب لالحتا  اإلحصا ي واملكتب األفريقي التنمي  ومصر  وهولندا 
 مجي  توثيق مت وقد  2018 آذار/مارس منذ أســـبوعني كل  مرة  ُعد عن مؤمتر املكتب وعقد االحصـــا ا (.
  .(https://unstats.un.org/bigdata/bureau) العاملي العامل للفريق الشبكي املوق  على االجتماعا 

 ويف العاملي  املنصــــ  عمليا  وإ ارة تنظيم على الرمسي ال ا   إضــــفا  يف أســــاســــي  ور وللمكتب - 5
 شــــــج  ذلك  على وعالوة للمنصــــــ . األوســــــ  والشــــــبك  اإلقليمي  املراكز إبنشــــــا  التزاما  على احلصــــــول
  الر يسي . اإلقليمي  املؤمترا  وتنظيم العمل فرق عمل و عم كامل   شكل املنص  است دام املكتب
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 الما ي الما   اليري  جملس - ابء 
 آخر ُعقد وقد الســـــــــــــــن . يف مرة وجيتم  أعضـــــــــــــــا   مجي  من العاملي العامل الفريق جملس يتألف - 6

 ألغراض الضــــ م  البياان   تســــ ري املعين اخلامس الدويل املؤمتر هامش على (1)للمجلس ســــنو  اجتماع
 وحضره االجتماع الدامنرك وترأست أ انه(. 47-45 الفقرا  )انظر كيغايل  يف املعقو  الرمسي   اإلحصا ا 

 العمـل لفرق املرحليــ  التقــارير األعمــال جــدول يف املــدرجــ  البنو  ومشلــت  وليــ . منظمــا  ومخس  لــدا 20
 إىل املقدم اجمللس لتقرير أولي  ومناقشـــــــــــــ  أ انه( الثاين املرفق )انظر كيغايل  إعالن واعتما  العاملي  واملنصـــــــــــــ 
 من جمموع  على 2019 أاير/مايو 1 يف اجمللس وافق العاملي   املنص   شأن احملرز التقدم إىل وابلنظر اللجن .

  كيغايل.  إعالن يف الوار ة التوصيا 
 التايل: النحو على كيغايل  إعالن يف املتضمن  الر يسي  الثالث التوصيا  ونُفذ  - 7

 وســـــــــيتناول  2019 أيلول/ســـــــــبتمرب يف العاملي  للمنصـــــــــ  االســـــــــتشـــــــــار  اجمللس أُنشـــــــــ  )أ( 
 واست دام ا؛ املنص  إلعدا  الشامل  واملبا ئ السياسا 

 إ رام  م م    أنيط  2019 آب/أغســــ س يف الر ح يســــت د  ال مســــتقل كيان  أنشــــ  )ب( 
 العاملي ؛ املنص  لصاحل خدما  وتشغيل إ ارة  شأن املتحدة األمم م  اتفاق

 لبنا  والصـــــــــني ورواندا والربازيل املتحدة العر ي  اإلمارا  يف إقليمي  مراكز إنشـــــــــا  جير  )ج( 
  الرمسي ؛ اإلحصا ا  يف البياان  جمال يف لال تكار اإلقليمي الدعم وتقدمي القدرا 
  ورة أثنـــا  يف املعنيـــ  اإلقليميـــ  واملراكز املتحـــدة األمم  ني تفـــاهم مـــذكرا  توقي  تقرر ) ( 

 .2020 لعام اإلحصا ي  اللجن 
 التحتي  البني  العاملي  املنصـــــــ  توفر أن على اخلصـــــــو  وج  على كيغايل  إعالن يف التأكيد وتكرر - 8

د    املتحدة  األمم يف األعضـــــــا  الدول جلمي  ك دم   التكنولوجي   منوا   البلدان أقل  عم ضـــــــرورة على وشـــــــُ
 األ وا  وأحدث العاملي  البياان  جمموعا  إىل وصـــــوهلا تســـــ يل أجل من النامي  الصـــــغرية اجلزري  والدول

 علوم مثل اجلديدة اجملاال  يف القدرا  تنمي  ألنشـــــــــ    ي   أيضـــــــــا املنصـــــــــ  تكون أن وينبغي واخلدما .
 اخلصوصي . على احلفاظ وتقنيا  اآليل والتعلم االص ناعي والذكا  البياان 

 الوطين املع د يف العاملي  للمنصـــــــ  مركز الســـــــتضـــــــاف  عرضـــــــا رواندا حكوم  قدمت اإلعالن  ويف - 9
 ألغراض الضــــ م  البياان  جمال يف القدرا  تنمي  اإلقليمي املركز هذا وســــيدعم رواندا. يف لإلحصــــا ا 
 االقتصـــــــــا ي  اللجن  أيد  وقد واإلقليمي . الدولي  الوكاال  م  ابلتعاون أفريقيا  يف الرمسي  اإلحصـــــــــا ا 

 لرواندا. اإلقليمي املركز يف كامال  شريكا وأصبحت األفريقي  للمن ق  اإلقليمي املركز اتما أتييدا ألفريقيا
 

 الما ي الما   لليري  التابمة المم  فرق - جيم 
 وتعد األســـــــــــــــاليب تضـــــــــــــــ  اليت العمل فرق من عدة خالل من  عمل  العاملي العامل الفريق يقوم - 10

 عمل فرق العامل وللفريق العاملي . املنصــ   شــأن  نشــاط وتتعاون القدرا   نا  أبنشــ   وتضــ ل  الكتيبا 
 املســـــــح  أج زة و ياان  احملمول  اهلواتف و ياان  الســـــــاتلي  الصـــــــور  ياان  اســـــــت دام جماال  يف تنشـــــــط

_________________ 

 .“الواث ق” جدول ضمن  /https://unstats.un.org/bigdata/bureau املوق  يف االجتماع تقرير على االطالع ميكن (1) 

https://unstats.un.org/bigdata/bureau/
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 و نا  امل ارا  وتنمي  ابلتدريب معني  عمل وفرق  السفن(  حرك  )تتب  اهلوي  لتحديد اآليل النظام و ياان 
 من مزيدا تتضــــــــــمن عام  حمل  وتوجد الفرق. تلك من كل  أحرزه الذ  التقدم الفرع هذا ويعرض القدرا .
 .(2)العاملي العامل للفريق الشبكي املوق  يف نظمت ا اليت التدريب وحلقا  عمل ا عن التفاصيل

 
 الساتلية الصور ببياانت ا منية المم  فرقة - 1 

 يتضـــــــــــــــمن كتيبا  أعد  وقد كندا    قيا ة الســـــــــــــــاتلي  الصـــــــــــــــور  بياان  املعني  العمل فرق  تعمل - 11
 من وغريها احملاصــــيل إنتاج إلحصــــا ا  من جيا  ووضــــعت األرض رصــــد  ياان  مصــــا ر عن معلوما 

 ف م لتوفري (2018 عام واتيلند   2017 عام كولومبيا   )يف عمل حلقا  الفرق  عقد  كما  اإلحصــا ا .
 لتقدير وت بيق ا وتناوهلا البياان  هذه وإ ارة الســـــاتلي   البياان  اســـــت دام يف والقيو  القوة ملواطن أفضـــــل

 احملاصيل. إحصا ا 
 لتقدير لإلنتاج جاهزة و ياان  للتحليل جاهزة  ياان  اســـــــــت دام )أ( اجلديدة: النواتج وتشـــــــــمل - 12

 الدفي  ؛ غازا  وانبعااث  البيولوجي والتنوع األراضـــي اســـت دام وتغري واملر و  واملســـاحا  احملاصـــيل أنواع
 أنواع لتقدير واألساليب اخلوارزميا  است دام جمال يف اإللكرتوين( التعلم )مثل للتدريب موا  ووض  )ب(

 عن للمعار  مكتب  ذلك يف مبا مصـــــــــــــــاحب   من جي  توجي ي  موا  وإعدا  )ج( ومر و ها؛ احملاصـــــــــــــــيل
 أهدا  من 1-4-2 اهلد  مؤشــــــــــــر قياس اجلديدة التقديرا  وتدعم اجملال. هذا يف القا م  املمارســــــــــــا 

 املستدام . التنمي 
 

 احملمولة اهلواتف ببياانت ا منية المم  فرقة - 2 
 أعد  وقد لالتصــــــاال   الدويل االحتا   قيا ة احملمول  اهلواتف  بياان  املعني  العمل فرق  تعمل - 13

 ومصــــــــا ر الت بيقا  يصــــــــف الرمسي  اإلحصــــــــا ا  ألغراض احملمول  اهلواتف  ياان  اســــــــت دام عن كتيبا  
 للشـــراكا  مناذج خالل من احملمول  اهلواتف  ياان  إىل الوصـــول مبســـأل  الفرق  وتعىن وأســـاليب ا. البياان 

 كولومبيا  يف عقد  عض  ين ا من عمل  حلقا  عدة الفرق  وعقد  احملمول. اهلاتف شبكا  مشغلي م 
 .2019 عام وإندونيسيا ورواندا وجورجيا 2017 عام
 يف احملمول  اهلواتف  ياان  اســــــــت دام من جيا  عن اثن   كتيب    إعدا  اجلديدة النواتج وتشــــــــمل - 14

 التدريب؛ ألغراض توليفي   ياان  جمموع  وإعدا  املستدام ؛ التنمي  أهدا  ومؤشرا  اإلحصا ا  قياس
 العمل فرق  وتضــم توعي . ومناســبا  تدريبي  عمل حلقا  وعقد وتوثيق ا؛ البياان  مشــاري  يف واملشــارك 

  األكا ميي . واألوساط املدين واجملتم  اخلا  الق اع ومن اإلحصا ي   األوساط من (3)أعضا  عدة
 

 ا سح أجهزة ببياانت ا منية المم  فرقة - 3 
 ابلبياان  خاص  أساليب أعد  وقد كندا    قيا ة املسح أج زة  بياان  املعني  العمل فرق  تعمل - 15

 اإلحصا ي . األوساط يف الشريك  اجل ا  مجي   ني تقامس ا ميكن  ا م   ياان  وجمموع  املصدر مفتوح 
 القياســـــــي  األرقام تقدير من ومتكن املســـــــح  ألج زة واملصـــــــنف  النظيف  البياان  األســـــــاليب هذه وتســـــــتمد

 موا  أيضـــــــا العمل فرق  وقدمت الشـــــــأن. هذا يف الدقيق األســـــــلوب حتديد للمســـــــت دم وميكن لألســـــــعار.
_________________ 

 ./https://unstats.un.org/bigdata/taskteams/mobilephone املثال: سبيل على نظرا (2) 
 ./https://unstats.un.org/bigdata/taskteams/mobilephone انظر: (3) 
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https://unstats.un.org/bigdata/taskteams/mobilephone/
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 الصل  ذا  املؤلفا  تل ص )أ( إضافي  من جي  توجي ي  وموا  الت بيق  است دام  شأن وتعليمي  تدريبي 
 امل تلف   احلاال  يف املناسب  األساليب  شأن  وليا علي ا املتفق التوصيا  وحتد  )ب( األساليب؛  شأن
 اجملال. هذا يف الوطني  اإلحصا ي  املكاتب ن اق على القا م  املمارسا  وتصنف )ج(

 ســـــــ ل  واج   العمل فرق  يف للمشـــــــاركني أاتحت العاملي  املنصـــــــ  أن املســـــــتفا ة الدروس ومشلت - 16
 التعلم  وترية تســـري  يف ســـاهم ابملؤشـــرا  يتعلق فيما املوثوق  األســـاليب من جمموع  توافر وأن االســـت دام

 من الثاني  املرحل  ويف املنص . است دام  كيفي   راي  على العمل فرق  يف املشاركون أصبح أن مبجر  وذلك
 القياسي الرقم نفقا  ترجيح عوامل حلساب أيضا املسح أج زة  ياان  تست دم سو  العمل  فرق  عمل

 املزيد إىل ابإلضـــــاف  للتحليل  اجلاهزة البياان  جمموعا  من املزيد توفري ســـــيتم كما  ســـــت الك اال ألســـــعار
 االحتياطي نظام ابنضـــــــــــمام العمل فرق  عضـــــــــــوي  توســـــــــــي  ســـــــــــيتم ذلك  على وعالوة التدريبي . املوا  من

 والبنك البيـاان  لتحليـل نيلســـــــــــــــن وشـــــــــــــــركـ  األورويب لالحتـا  اإلحصــــــــــــــــا ي واملكتـب األمريكي االحتـا  
 األورويب. املركز 

 
 السين حركة لتتبع اهلوية لتحديد اآليل النظام ببياانت ا منية المم  فرقة - 4 

 اإلحصا ا . شعب  وتقو ها 2019 عام يف اهلوي  لتحديد اآليل ابلنظام املعني  العمل فرق  أُنش ت - 17
 املوان   اخل املرور وحرك  البضـــــــــــــــا   نقل لقياس ومن جيا  خوارزميا  وضـــــــــــــــ  )أ( إىل الفرق  وهتد 

 املؤشـرا  من وغريها األمساك مصـايد وكمي  الكر ون أكسـيد اثين وانبعااث  االقتصـا ي  التجارة ومؤشـرا 
 هذه يف اهلوي  لتحديد اآليل النظام  ياان  است دام على التدريب وإجرا  )ب( للغرض؛ املال م  التجريبي 
 على تن و  اليت املشــاري   شــأن العاملي الصــعيد على للتعاون العاملي  املنصــ  الفرق  وســتســت دم اجملاال .
 النظام  ياان   شــــــأن األوىل التدريبي  الدورة نُظمت الصــــــد   هذا ويف اهلوي . لتحديد اآليل النظام  ياان 
 .2019 أيلول/سبتمرب يف اهلوي  لتحديد اآليل

 واملؤشرا  اإلحصا ا  يف اهلوي  لتحديد اآليل النظام  ياان  است دام عن كتيبا    النواتج وتشمل - 18
 البياان  ومصـــا ر اهلوي  لتحديد اآليل النظام  ياان   ني روا ط وإقام  تدريبي  أنشـــ   وعقد تدريبي  وموا 
  عد. عن االستشعار و ياان  الشحن وسجال  التجاري  البياان  مثل الصل   ذا 

 
 اخلصوصية على احلياظ بتقنيات ا منية المم  فرقة - 5 

 وتضــــــــــــــ  املتحدة  اململك   قيا ة اخلصــــــــــــــوصــــــــــــــي  على احلفاظ  تقنيا  املعني  العمل فرق  تعمل - 19
 األخالقي االســت دام لتغ ي  العاملي  املنصــ  إطار يف للتشــفري مفتوح  ومعايري وســياســا  مبا ئ تقرتح أو

 خلصـــــــوصـــــــي  الكامل  املراعاة م  وعرضـــــــ ا  وختزين ا وجت يزها البياان  مج  وإجرا ا  وأســـــــاليب للبياان 
 والســـــياســـــا  واخلوارزميا  املفتوح  املعايري هذه اســـــت دام وســـــيؤ   األمني . واملســـــا ل والســـــري  البياان 
 على احلفاظ وحلســــاب  .واحلســــاســــ امللكي  املســــجل  املعلوما  مبعاجل  املرتب   امل اطر تقليل إىل واملبا ئ

 الكمبيوتر أج زة على تعتمــد أو مكلفــ   التقنيــا  هــذه من احلــاليــ  فــالنمــاذج تكلفــ : اخلصـــــــــــــــوصـــــــــــــــيــ 
  ســــــرع   اخلصــــــوصــــــي  على احلفاظ تقنيا  وتت ور مباشــــــرة. وتكوين ا  رجمت ا تصــــــعب أو املت صــــــصــــــ  

 ومنافع ا. فا دهتا تقييم على املنص  مست دمي من وغريها اإلحصا ي  املكاتب العمل فرق  وستساعد
 الوصــــــــــــــول من الوطني  اإلحصـــــــــــــــا ي  األج زة متكني إىل يرمي كتيبا    العمل فرق  وضـــــــــــــــعت وقد - 20
 البياان   شـــأن التعاون لتمكني ومناســـب  آمن    ريق  )احلســـاســـ ( الضـــ م  للبياان  جديدة مصـــا ر إىل
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 تقنيا  من كل  عن تقني  عام  حمل  الكتيب ويقدم .(4)املتعد ة املكاتب  ني فيما احلســــــــــاســــــــــ  الضــــــــــ م 
 واحلجج النمذج  حتداي  ويشـــــــرح امل بق   االســـــــت داما  على أمثل  ويقدم اخلصـــــــوصـــــــي   على احلفاظ
 اخلصــــــــــــــوصــــــــــــــي   على احلفاظ تقنيا  نضــــــــــــــج مدى عن عام  حمل  يقدم كما  تن بق. ما عا ة اليت األمني 

 العمل  فرق  وســـــــــــتعمل اســـــــــــت دام ا. وتكاليف املتاح  التكنولوجيا  وتوافر وار يل  خرا ط واســـــــــــت دام
 الســـــت دام القانوني  اجلوانب ســـــيبحث اثن  كتيب  وإعدا  عملي  حاال  وضـــــ  على التالي   خ واهتا يف

 احلساس . الض م  البياان  مصا ر
 

 القدرات وتطوير والكياءات ابلتدريب ا منية المم  فرقة - 6 
 هلذه العام  األهدا  وتتمثل القدرا . وت وير والكفا ا  ابلتدريب املعني  العمل فرق   ولندا تقو  - 21

 ابلبياان  املتعلق  الكفا ا  من الوطني  اإلحصـــــا  مكاتب الحتياجا  األســـــاس خط تقييم إعدا  يف الفرق 
 ؛(5)الضــــــــ م  البياان  الســــــــت دام املؤســــــــســــــــي املســــــــتوى على املكاتب هذه الســــــــتعدا  وتقييم الضــــــــ م 
 وحتليل وحتديد املكاتب؛ تلك يف ومعاجلت ا الضـــــــــــــ م  البياان  ابقتنا  املتعلق  للكفا ا  إطار وإنشـــــــــــــا 

 األكا ميي  واألوساط املكاتب تلك يف البياان  لعلما  حاليا املتاح  الض م  البياان  على التدريب فر 
 األخرى. واملراكز

 ن اق على البياان  علم وحوكم  للم ارا  التقييمي املســــــح  شــــــأن تقارير العمل فرق  وســــــتقدم - 22
 وســــتشــــارك البياان . لعلما  التدريب وســــوق الكفا ا  إطار  شــــأن وكذلك الوطني   اإلحصــــا  مكاتب
 الرمسي . اإلحصا ا  يف الض م  البياان  است دام جمال يف تدريبي   ورا  إعدا  يف أيضا الفرق 

 
 األخرى المم  فرق - 7 

 اآلن  خلت واليت تشــــــــــــــكيل ا حاليا جير  اليت العمل فرق من املزيد العاملي العامل الفريق ويضــــــــــــــم - 23
 وســـــا ط  ياان  اســـــت دام من ا ملواضـــــي  العمل فرق وســـــُت صـــــص املتوخاة. ومنجزاهتا أهداف ا حتديد مرحل 

 واســـت دام املكاني   واجلغرافي  اإلحصـــا ي  املعلوما  وإ ماج واملؤشـــرا   لإلحصـــا ا  االجتماعي التواصـــل
  شـــكل األخرية العمل فرق  وســـتحد  املســـتدام . التنمي  أبهدا  الضـــ م  البياان  ور ط اإل اري   البياان 
 وسـتتناول الضـ م   البياان  مبسـاعدة حسـاهبا ميكن أو يتم اليت املسـتدام  التنمي  أهدا  مؤشـرا  من جي
 .“الركب خلف أحد ترك عدم” يف تساعد أن الض م  للبياان  هبا ميكن اليت الكيفي  صريح  شكل

 من ان القا عمل ا املكاني  واجلغرافي  اإلحصـــــا ي  املعلوما  إب ماج املعني  العمل فرق  وســـــتمارس - 24
 أاير/ يف  لغرا  يف البيـــاان   إ مـــاج  شـــــــــــــــــأن أقيمـــت اليت العمـــل حلقـــ  عن ـــا أســـــــــــــــفر  اليت األفكـــار

2019 مايو
 في ا ميكن “جتريبي ”  ي   إبجيا  امل الب  يف عن ا أســــــــــــفر  اليت الر يســــــــــــي  النتيج  ومتثلت .(6)

 وخوارزميا . وأ وا  أســــــــــاليب من إل ماج ا يلزم ما م  املكاني   واجلغرافي  اإلحصــــــــــا ي  البياان  تبا ل
 األفكار واختبار والتجريب املشــــرتك  املشــــاري  تنفيذ إطار يف امل لو   البي   توفر أن العاملي  للمنصــــ  وميكن

_________________ 

 .https://marketplace.officialstatistics.org/privacy-preserving-techniques-handbook انظر (4) 
 أساسي . معلوما  وثيق  ابعتباره الض م  لبياان ا الست دام املؤسسي لالستعدا  العاملي التقييم عن تقرير ير  (5) 
 العاملي الصـــــــــــعيد على املكاني  اجلغرافي  املعلوما  إ ارة  شـــــــــــأن املتحدة األمم ومبا رة ألورواب  االقتصـــــــــــا ي  اللجن  نظمت ا (6) 

 احلرة. للتجارة األورو ي  والرا    األورويب  لالحتا  اإلحصا ي واملكتب )أورواب( 
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 من اخلربا  في  يتجم  مكاان وتوفر (7)الصــل  ذا  الدولي  املشــاري  م  روا ط العمل فرق  وســتقيم اجلديدة.
 للجمي . مفيدة   ريق  واخلربا  األفكار تبا ل أجل من املكاني  اجلغرافي  واألوساط اإلحصا ي  األوساط

  
 الما ية ا تحدة األ م  نصة - اثلثا 

 املوثوق  البياان   شـــــأن التعاون يتيح ســـــوق مبثا   تكون أن هلا تتيح  قدرة العاملي  املنصـــــ  زو   - 25
 املنص  وتضم الدويل. الن اق على املوثوق  الشريك  اجل ا   ني وتبا هلا املوثوق والتعلم املوثوق  واألساليب

 إجيا  على تعمل اليت العاملي  العامل للفريق التا ع  العمل فرق خربا  من م مست دم  400 من أكثر حالي ا
 اآليل ابلنظام املتعلق  البحر  النقل  ياان  مثل الضـــ م  البياان  مصـــا ر من جديدة إحصـــا ي  أســـاليب
ـــــــــــــــ الدول جلمي  املنص  توفر أن وميكن  ُعد. عن االستشعار  ياان  أو اهلوي  لتحديد  يف األعضا  193 الـ
 اخلدما  ابســــــت دام عوا ق  ون للبياان  العاملي  املصــــــا ر هذه إىل الوصــــــول إمكاني  اإلحصــــــا ي  اللجن 

 جمال يف جديدة أســـــــاليب إلجيا  البياان  اســـــــت دام يف االفرتاضـــــــي الدويل التعاون تتيح وهي الســـــــحا ي  
 الفروع وتقدم املســــتدام . التنمي  أهدا  مؤشــــرا  من الكثري في ا مبا واالجتماعي   االقتصــــا ي  املؤشــــرا 

  وكشبك . وكمنظم  رقمي  كمنص   العاملي  للمنص  تفصيال أكثر شرحا التالي 
 

 رقمية  نصة الما ية: ا نصة - ألف 
 على حاليا حتتو  ف ي عوا ق.  ون اخلدما  إاتح  يف ها ل  شـــــــــــــكل العاملي  املنصـــــــــــــ  ت ور  - 26

 اباب علي خدما  ذلك يف مبا الســـــــــــــحا ي  اخلدما  إىل الوصـــــــــــــول مثل ألفا ســـــــــــــوق خدما  من العديد
 وهي مبيكروســوفت. اخلاصــ  أزور وخدما  الســحا ي  غوغل ومنصــ  الشــبكي  أمازون وخدما  الســحا ي 

  ياان  وحتليل األرض ورصــــــــد األســــــــاليب ونشــــــــر جميا الرب  تشــــــــفري يف للتعاون اخلدما  من طا ف  تتيح
 ونشــــرها وإعدا ها اإلحصــــا ي  واألســــاليب اخلوارزميا  عن البحث املنصــــ  مســــت دمو ويســــت ي  املواق .

 تست دم ا اليت الر يسي  الربجم  لغا  يف املتبع  األساليب ت وير يواصلوا أن أيضا ويست يعون واستعماهلا 
 مناذج تســــتضــــيف أن أيضــــا للمنصــــ  وميكن وســــكاال. وجافا وابيثون آر لغا  مثل اإلحصــــا ي  األوســــاط

 النماذج.  تلك اخلاص  الت بيقا   رجم   واج   االتصال تتيح اليت ال رفي  النقاط تنشر وأن اآليل التعلم

 مثل البياان   جمموعا  إىل املســـــــت دمني وصـــــــول (8)املنصـــــــ  تســـــــتضـــــــيف  الذ  الســـــــوق ويتيح - 27
 لنشـــــــــــــاط اكتماال األكثر املوقعي  الصـــــــــــــورة على حتتو  اليت اهلوي  لتحديد اآليل النظام  ياان  مواجيز )أ(

 اخلاصـــ  واألرضـــي  الســـاتلي  االســـتقبال أج زة من البياان  اســـتقا  خالل من العاملي الصـــعيد على الســـفن
 التلقا ي  التـا   االســـــــــــــــت الع إلذاع  العـاملي النظـام  يـاان  ومواجيز )ب( اهلوي ؛ لتحـديد اآليل ابلنظـام

 مرصـــــد من الســـــاتلي والتصـــــوير )ج( ال ريان؛ رحال  عن اخلام للبياان  العامل يف مصـــــدر أكرب تتيح اليت
Sentinel-2   وخري   ) ( أايم؛ مخســــــــ  كل  مرة األرض لكوكب اليا س للســــــــ ح عاملي  تغ ي  يوفر الذ 
 وهم مت وعون أنشــــــــأها للتحرير  وقا ل  جماني  للعامل خري   وهي ( OpenStreetMap) املفتوح  الشــــــــوارع

 أمازون. منص  تتيح ا  ياان  مبحفوظا  ابنتظام تغذيت ا يتولون

_________________ 

 األورويب. االحتا  يف تنفيذه املقرتح اجلديد Geostat4 مشروع ذلك يف مبا (7) 
 .https://marketplace.officialstatistics.org انظر: (8) 
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 جمال يف اآليل التعلم وتدعم موثوق  خوارزميا  صورة يف اإلحصا ي  األساليب أيضا املنص  وتتيح - 28
 فـــ ـــوارزمــيـــــــ  املـــثــــــــال  ســـــــــــــــــبـــيــــــــل فـــعـــلـــى األولـــيــــــــ . الـــبـــحـــثـــيــــــــ  لـــلـــبـــيــــــــاان  اإلحصــــــــــــــــــــــا ـــي الـــتـــحـــلـــيــــــــل

XGBoost_SDG_classifier“  حني يف نص  أ  يف إلي ا املشــــار املســــتدام  التنمي  أهدا  تلقا يا حتد 
 ت بيق يف املســـــــــــــــت ــدم عن ــا يســـــــــــــــتعلم من قــ  أ  مبســـــــــــــــح تقوم “HighwayScrapeR” خوارزميــ  أن

OpenStreetMap على مرجعي  نقاطا للمســــــــــــــت دم وتقدم “ســــــــــــــريع  طرق” البحث كلم   ابســــــــــــــت دام 
 االســــــــــتعالم. معايري علي ا تن بق اليت الســــــــــريع  ال رق طول على )ابألمتار( حيد ها الذ  هو مســــــــــافا 

  شـــــــأن  ليال عشــــــــر اثين حوايل على ابلفعل املنصــــــــ  تســــــــتضــــــــيف  الذ  ابلســــــــوق (9)التعلم من ق  وحتتو 
 على األ ل  هذه وتشـــتمل التدريبي . البي ا  يف اســـت دام ا وميكن الضـــ م   ابلبياان  تتعلق موضـــوعا 

 اخلصوصي . على احلفاظ تقنيا   ليل أو الرمسي  لإلحصا ا  احملمول اهلاتف  ياان  است دام  ليل
 

 أعمال ومنوذج  نظمة الما ية: ا نصة - ابء 
 فريق توىل وقد ت ويرها. ومواصــــــــل  و عم ا وتع دها تشــــــــغيل ا إىل العاملي  الرقمي  املنصــــــــ  حتتاج - 29
 شــعب  من موظفني مبســاعدة اآلن  حىت العمل هذا معظم الوطني  لإلحصــا ا  املتحدة اململك  مكتب يف

 من الثاين الر   من واعتبارا وغريها.  كندا اإلحصـــــــا  وج از هبولندا اإلحصـــــــا  وج از  (10)االحصـــــــا ا 
 مع د ُيسمى الر ح إىل ي د  ال حكومي غري مع د اخلدما  تلك تقدمي يتوىل أن املقرر من  2020 عام

 اتفاقا   توقي  اخلمســـــ  املراكز هذه التزمت وقد ابحلكوما . متصـــــل  إقليمي  مراكز وأر ع  العاملي  املنصـــــ 
  ت ويرها. ومواصل  وصيانت ا العاملي  املنص  تشغيل أجل من املتحدة األمم م  فر ي 

 
 احلوكمة هيك  - 1 

 اإلقليمي  املراكز مل ام ووصـــــــفا العاملي   للمنصـــــــ  العام احلوكم  هليكل وصـــــــفا الفرع هذا يتضـــــــمن - 30
 العاملي . املنص  ومع د

 األعضــــــا  الدول مجي  يف الوطني  اإلحصــــــا ي  النظم لدعم تشــــــغيل ا وجير  املنصــــــ  أنشــــــ ت وقد - 31
 املت ذة القرارا  على اللجن  وســـــــتشـــــــر  وتوجي  ا. اإلحصـــــــا ي  اللجن  إشـــــــرا  حتت املتحدة األمم يف

 للبياان ؛ األخالقي االست دام ضمان إىل الرامي  السياسا  يشمل: مبا العاملي  املنص   تشغيل يتعلق فيما
    املضــ ل  العمل  ن اق املتعلق  ســياســا وال ابملنصــ  املتعلق  البياان  إىل ابلوصــول املتعلق  والســياســا 

 املنص . على
 العاملي  اإلحصــا ي  لألوســاط التوجي  لتقدمي العاملي العامل الفريق اإلحصــا ي  اللجن  أنشــأ  وقد - 32

 العمل فرق إىل للفريق الفعلي العمل ويفوض الرمسي . اإلحصـــا ا  يف الضـــ م  البياان  اســـت دام  شـــأن
 وفرق املكتب عمل على العاملي العامل الفريق جملس ويشــــــــــــــر  أعاله(. الثاين الفرع )انظر املكتب ويديره
 اللجن . إىل تقاريره ويقدم العمل

_________________ 

 .https://marketplace.officialstatistics.org/learnings انظر: (9) 
 العاملي  املنصــــ  لت وير االحصــــا ا  شــــعب  كرســــت ا  اليت املوار  فإن املشــــارك   املنظما  من املقدم  املســــا ا  على كمثال (10) 

  والر. ماليني 3 أبكثر تقدر اآلن حىت
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  شأن التوجي  قدم استشاراي  جملسا العاملي العامل الفريق مكتب أنشأ  2019 أيلول/سبتمرب ويف - 33
 إ ارة  عض م   عضـــــ ا تتوىل اليت اخلمســـــ  املراكز من مركز وكل املتحدة األمم  ني التفاهم مذكرا  إعدا 

 املركز وأهدا  والغرض الديباج  املذكرا  هذه تغ ي ا اليت العناصــــــر وتشــــــمل وتشــــــغيل ا. العاملي  املنصــــــ 
 واجمللس النموذجي . الشـــــــــــــروط و عض في   وإســـــــــــــ اماهتا ل  األطرا  و عم وإ ارت   وتنظيم  وأنشـــــــــــــ ت  
 التا ع  املعاهد يف املديرين كبار  يضــم وهو الوطني  لإلحصــا ا  املتحدة اململك  مكتب يرأســ  االســتشــار 

 التقين. التنفيذ جملس ور يس العاملي العامل للفريق املشـــــــــــاركني والر يســـــــــــني أ انه( 36 الفقرة )انظر للمراكز
 اجتماع يف التفاهم مذكرا  على التوقي  املقرر ومن موقع ا. حبكم اجمللس يف اإلحصــا ا  شــعب  وتشــارك
 املنصـــــــــــــــ  عن اإلعالن ســـــــــــــــيجر  التوقي   وعند نيويورك. يف 2020 آذار/مارس يف اإلحصـــــــــــــــا ي  اللجن 
 رمسيا. العاملي 

  شـــــــــــــــأن املســـــــــــــــتقل  املشـــــــــــــــورة لتقدمي التقين التنفيذ جملس كذلك  العاملي العامل الفريق وأنشـــــــــــــــأ - 34
 الفريق مكتب من لكل املشــــــــــورة التقين التنفيذ جملس ويقدم العاملي . للمنصــــــــــ  التكنولوجي  االســــــــــرتاتيجي 

 الســــــنو . اجتماع  يف العاملي العامل الفريق جملس إىل تقاريره ويقدم االســــــتشــــــار  واجمللس العاملي العامل
 احلوســـــب  مثل مواضـــــي  يغ ي املعلوما   تكنولوجيا اســـــرتاتيجي   شـــــأن (11) ليال أيضـــــا اجمللس هذا وأعد

 والبياان . األمن وعلوم اخلوا م عدمي  والتكنولوجيا السحا ي 
 وتشر  املواضي  يف مت صصني من تتألف علمي  جلن  إنشا  العاملي العامل الفريق يعتزم وأخريا   - 35
 ســـــــــــــــاليبواأل البياان  في ا مبا العاملي  العامل الفريق يقدم ا اليت املنتجا  مجي  جو ة ضـــــــــــــــمان على

 العلمي  اللجن  ســــــــــتقوم التقين  التنفيذ جملس غرار وعلى التدريب. وأنشــــــــــ   التدريبي  واملوا  واخلوارزميا 
 يف العاملي العامل الفريق جملس إىل تقاريرها وســـــــــتقدم االســـــــــتشـــــــــار  واجمللس للمكتب املشـــــــــورة إبســـــــــدا 
 السنو . اجتماع 

 
 الما ية للمنصة اإلقليمية ا راكز - 2 

 مكتب إطار يف ابلصــــــــــني  هانغتشــــــــــو مدين  يف العاملي  للمنصــــــــــ  اإلقليمي  املراكز إنشــــــــــا  جير  - 36
 الوطين اإلحصـــــــا  مكتب إطار يف كيغايل  ويف تشـــــــجيان ؛ مقاطع  وحكوم  الصـــــــني يف الوطين اإلحصـــــــا 

 االحتا ي  اهلي   إطار يف  يب ويف ألفريقيا؛ االقتصـــــــــــــا ي  للجن  التا   لإلحصـــــــــــــا  األفريقي واملركز رواندا يف
 اإلحصا  مكتب إطار يف الربازيل  جانريو     ريو ويف ؛املتحدة العر ي  اإلمارا  يف واإلحصا  للتنافسي 
 الربازيل. يف الوطين

 البياان  ابســـــــــت دام املتعلق  املشـــــــــاري  تيســـــــــري يف اإلقليمي  للمراكز الر يســـــــــي  األهدا  وتتمثل - 37
  شأن املعرف  وتبا ل املستدام   التنمي  أهدا  ومؤشرا  الرمسي  اإلحصا ا  يف البياان  وعلوم الض م 
 وعلوم الضــ م  البياان  اســت دام على التدريب وتوفري حديثا  امل ورة واأل وا  واخلوارزميا  األســاليب
 اســت دام جمال يف حبثي  مشــاري  املراكز أنشــ   وســتشــمل العامل. يف الرمسي  اإلحصــا ي  لألوســاط البياان 
  نا  أنشـــ   وتنفيذ اجلديدة  اإلحصـــا ي  والتقنيا  األســـاليب ت وير يف البياان  وعلوم الضـــ م  البياان 
 والعاملي   واإلقليمي  الوطني  اإلحصا ي  للمكاتب التا عني البياان  وعلما  لإلحصا يني والتدريب القدرا 
 مصــــــا ر من العديد تتبا ل وســــــيتم األخرى. املراكز م  ابلتعاون وتع دها العاملي  املنصــــــ  ت وير ومواصــــــل 

_________________ 

 .https://marketplace.officialstatistics.org/un-global-platform-handbook-on-information-technology-strategy انظر: (11) 
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  ني للبياان  االنتقا ي التبا ل إلاتح  آليا  ت وير أيضــــــــــا وجير  املنصــــــــــ . عرب مفتوح  شــــــــــكل البياان 
ــــل على من ــــا حــــاال  يف املوحــــد النظــــام عرب املراكز خمتلف ــــال  ســـــــــــــــبي  على تن و  اليت احلــــاال  املث
 مثل يف البياان  تبا ل إ ارة على املتحدة األمم وستشر  الرتاخيص. على حمد ة قيو  أو حساس   ياان 
  احلاال . هذه

 املشــــــــورة ل  وتقدم واملركز املتحدة األمم موظفي كبار  تضــــــــم توجي ي  جلن  ل  ســــــــيكون مركز وكل - 38
 العاملي العامل الفريق إ الغ الحقا وســـيجر    . خا  عمل  رانمج يف الســـنوي  األنشـــ   صـــياغ   شـــأن
 يشـــــــرتكان املتحدة األمم من وممثال املركز من ممثال التوجي ي  اللجن  ســـــــتعني مركز  ولكل املعلوما .  تلك

 إاتح  مســـــــــؤولي  مركز كل  وســـــــــيتوىل املركز.  اخل يف تنفيذه على واإلشـــــــــرا  لألنشـــــــــ    رانمج إعدا  يف
 الســـــــتضـــــــاف  الالزم  التســـــــ يال  وإاتح  علي ا املتفق اخلدما  لتوفري األخرى الضـــــــروري  واملوار  املوظفني
 الفريق أعضــا  ومجي  املتحدة األمم على وتق  األمر. لزم إذا املشــاري  موظفي واســتضــاف  التدريب  أنشــ  
 املراكز. م  للعمل واخلربا  الدويل الدعم حشد عن املسؤولي  العاملي العامل

 
 الما ية ا نصة  مهد - 3 

 الر يسي اهلد  ويتمثل املتحدة. اململك  يف للر ح ها ف  غري كمنظم   العاملي  املنص  مع د أنش  - 39
 وعلوم الضـــ م  البياان  ابســـت دام املتعلق  املشـــاري  تنفيذ تيســـري يف اإلقليمي   املراكز مثل مثل  للمع د 
 التدريب وتوفري واأل وا  واخلوارزميا  واألســـــــــــــــاليب البياان  تبا ل ذلك يف مبا املنصـــــــــــــــ   على البياان 

 إ ارة مســــــــؤولي  املع د ســــــــيتوىل اإلقليمي   املراكز م  وابلتشــــــــاور العامل. يف الرمسي  اإلحصــــــــا ي  لألوســــــــاط
 واســـــــتيعاب العاملي   البياان  مصـــــــا ر إىل الوصـــــــول تيســـــــري يشـــــــمل مبا وتنســـــــيق ا  املنصـــــــ  عرب اخلدما 

 املع د وسيكفل العاملي . الفوترة وخدما  البياان   وأتمني املست دمني  هوي  من والتحقق املست دمني 
 السحا ي . اخلدما  مقدمي خمتلف عرب لل دما  البيين التشغيل قا لي 

 ســـيقوم العاملي  العامل الفريق أعضـــا  وابقي االحصـــا ا  وشـــعب  اإلقليمي  املراكز م  وابلتنســـيق - 40
 كفال   م   ســــــالســــــ   التعاوني  املشــــــاري  إ ارة لضــــــمان العاملي   للمنصــــــ  عاملي  عم هيكل إبنشــــــا  املع د

 التشـــــغيلي  التكاليف وســـــتســـــرت  مشـــــروع. لكل املســـــت دم  والبياان  ابخلدما  املتعلق  احملاســـــب  شـــــفافي 
 لكل املســـــــت دم  اخلدما  حيد  أن ينبغي الذ  املي الع الفوترة نظام خالل من اخلدما  لتوفري املتكبدة
 وتكلفت ا. تدرييب نشاط أو مشروع

 
 شبكة ا نصة الما ية  -جيم  

تعمل مراكز منصـــــــــ  األمم املتحدة العاملي  اخلمســـــــــ   شـــــــــكل مجاعي  وتتع د املنصـــــــــ   نا   على  - 41
 مذكرا  التفاهم املربم  م  األمم املتحدة  ويف إطار التوجي  العام للجن  اإلحصا ي . 

وعالوة على ذلك  حصــــلت املنصــــ  العاملي  على  عم من شــــبك  واســــع  من املنظما   ولذلك  - 42
. أوال  تســــ م املنظما  األعضــــا  يف الفريق العامل شــــبك  منصــــ  األمم املتحدة العاملي ا ابســــم يشــــار إلي 

العاملي  صـــورة نشـــ   يف أنشـــ   وعمليا  شـــبك  املنصـــ  العاملي . وتشـــمل تلك املســـا   الدعم املقدم من 
ولندا  واجل از مكتب اإلحصـــا ا  الوطني  للمملك  املتحدة  ومركز البياان  الضـــ م  هلي   إحصـــا ا  ه

املركز  لإلحصــــــــا  إبندونيســــــــيا وعلما  البياان  التا عني هلا  ومراكز حبوث هي   إحصــــــــا ا  كندا  وهي   
إحصـــا ا   ولندا  وامل ترب اال تكار الســـياســـا  ملصـــر  التنمي  األفريقي  وخمترب مبا رة النبض العاملي يف 
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يف امليدان االقتصــــا  . ومن  ني اجل ا  املســــا    جاكرات  ومصــــر  اخلوارزميا  مبنظم  التعاون والتنمي 
األخرى يف الشـــــــبك  املكتب اإل ار  الوطين لإلحصـــــــا ا   كولومبيا وهي   إحصـــــــا ا  الدامنرك ومكتب 
اإلحصــا ا  األســرتايل ومكتب اإلحصــا  االحتا   الســويســر  كذلك  يندرج يف الدا رة الداخلي  لشــبك  

ألمم املتحدة من قبيل اللجن  االقتصــــــــــا ي  واالجتماعي  آلســــــــــيا واحمليط املنصــــــــــ  العاملي  عد  من وكاال  ا
اهلا ئ  واللجن  االقتصـــــــــا ي  ألورواب  و رانمج األمم املتحدة للبي    و رانمج األمم املتحدة للمســـــــــتوطنا  

تحدة. البشـــــــــــــري  )مو ل األمم املتحدة(  ومنظم  األمم املتحدة لل فول   ومنظم  األغذي  والزراع  لألمم امل
والواق  أن مجي  أعضا  األوساط اإلحصا ي   فيما يتعلق ابللجن  اإلحصا ي   يعدون من اجل ا  الشريك  

 األساسي  لشبك  املنص  العاملي   وابلتايل ميكن م الوصول فورا لشبك  املنص . 

ني في ا الذين واثنيا  لدينا  ا رة خارجي  متنامي  من مســـــت دمي شـــــبك  املنصـــــ  العاملي  واملســـــا  - 43
يتألفون من مؤســـــــســـــــا  من األوســـــــاط األكا ميي  ومؤســـــــســـــــا  البحث واجملتم  املدين والق اع اخلا . 
وأصــــبحت تلك املنظما  ج ا  شــــريك  موثوق  يف شــــبك  املنصــــ  العاملي  من خالل الرعاي  اليت تقدم ا 

ا ع  للفريق العامل العاملي هلا اجل ا  الشـــــــــريك  األســـــــــاســـــــــي . ومن خالل العمل يف خمتلف فرق العمل الت
  وفلوميندر Positiumتتعاون اجل ا  الشريك  املوثوق   نشاط اآلن يف الشبك   وتشمل شركا   وسيتيوم 

Flowminder وتيلينور  Telenor  ورا    النظام العاملي لالتصـــــــــــــــاال  املتنق ل   وجامع  طوكيو  وجامع  
  Galoisد البحوث البحري   ومؤســــــــــــســــــــــــ  غاليوس كوينزالند للتكنولوجيا  ومؤســــــــــــســــــــــــ  نيلســــــــــــن  ومع 

  وجامع  أكســـــفور  يف اململك  املتحدة  ومؤســـــســـــ  مايكروســـــوفت للبحوث. Cyberneticaوســـــايربن يقا 
ومن حيث املبدأ  شــــــــبك  املنصــــــــ  العاملي  مفتوح  من أجل التعاون فيما  ني املنظما  من مجي  أوســــــــاط 

املنصــ  األســاســيني كشــركا  موثوقني. وجيب أن يشــارك يف مجي  اجل ا  املعني  إذا اعرت  هبم أحد شــركا  
ا  األنش   اليت جتر  على املنص  واحد على األقل من اجل ا  الشريك  األساسي   مما يعين أن عضو ا واحد 

 على األقل من األوساط اإلحصا ي  العاملي  سيشارك يف أ  نشاط جير  على املنص  العاملي .

توق  إ ارة الشـــــــؤون االقتصـــــــا ي  واالجتماعي   مبوافق  من اجمللس االســـــــتشـــــــار   واثلثا  ميكن أن - 44
وجملس التنفيذ التقين  اتفاقا  شـــراك  اســـرتاتيجي  م  منظما  معين  ابســـم الفريق العامل العاملي وشـــبك  

لوصـــول املنصـــ  العاملي . وســـتعو  تلك االتفاقا  ابلنف  على الشـــبك   مبعىن أن الشـــراك  ســـتمنح إمكاني  ا
إىل مصـــا ر البياان  الضـــ م  لدى أصـــحاب  ياان  حمد ين أو إىل منصـــا  إضـــافي  أو شـــبكا  خربا  

 إضافي  يف الق اع العام أو الق اع اخلا . ويُنظر حاليا يف  عض هذه الشراكا  االسرتاتيجي . 
  

البياانت الضققخمة ا ناسققبات الن نظمها اليري  الما   الما ي ا مي ابسققتخدام  -رابما  
 ألغرا  اإلحصاءات الرمسية

ا ؤمتر الدويل اخلا س ا مي ابستخدام البياانت الضخمة ألغرا  اإلحصاءات الرمسية،  -ألف  
 2019أاير/ ايو  3 و 2ا مقود بكيغايل يو ي 

 (12)اإلحصـــا ا  الرمسي ُعقد املؤمتر الدويل اخلامس املعين ابســـت دام البياان  الضـــ م  ألغراض  - 45
يف القاع  الر يســـــــــــــــي  ملركز التدريب اجلديد وجمم  علوم البياان  التا   للمع د الوطين لإلحصـــــــــــــــا ا  يف 

_________________ 
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رواندا. وافتتح ر يس وزرا  رواندا املؤمتر واملرفق اجلديد رمسيا. وشـــــــــــــــارك العديد من كبار مدير  املكاتب 
قي   لكن املؤمتر اجتذب أيضــــــــا العديد من املشــــــــاركني من اإلحصــــــــا ي  وكانوا يف معظم م من القارة األفري

جمموعـــا  معنيــــ  أخرى من ضـــــــــــــــمن ــــا الوكـــاال  احلكوميــــ  والق ــــاع اخلـــا  واألوســــــــــــــــــاط األكـــا مييـــ  
 املدين. واجملتم 

وعرض املؤمتر مشــــاري  انجح  حول اســــت دام  ياان  صــــور الســــواتل ألجل إحصــــا ا  الزراع   - 46
 دام النظام اآليل لتحديد اهلوي   و ياان  حرك  املرور على ال رق  و ياان  والبي    وتتب  الســــــــــفن ابســــــــــت

ضــــريب  القيم  املضــــاف  ألجل املؤشــــرا  االقتصــــا ي  األســــرع  و ياان  اهلواتف احملمول  ألجل إحصــــا ا  
هبا  الســياح  والســكان واهلجرة. وعالوة على ذلك  نقل املؤمتر رســا ل اســرتاتيجي   شــأن الكيفي  اليت ميكن

للبياان  الضــــــ م  أن تؤثر على ال ريق  اليت ميكن أو ينبغي أن تنت ج ا املعاهد اإلحصــــــا ي  يف تصــــــريف 
أعماهلا يف األجلني القصــــري واملتوســــط  مبا يف ذلك احلاج  إىل ت وير امل ارا  على ن اق املكاتب وإقام  

 الشراكا  م  سا ر أوساط اجل ا  املعني  صاحب  املصلح .
تتم املؤمتر أعمال  إب دا  التأييد إلعالن كيغايل  وخباصــــ  من جانب كبار اخلربا  اإلحصــــا يني واخ - 47

يف البلدان األفريقي   قيا ة املدير العام للمكتب الوطين لإلحصـــــــــــــا ا  يف كينيا  الذ  كان أيضـــــــــــــا ر يس 
 اللجن  اإلحصا ي  آنذاك.

 
 نيسققان/ 29قدت بكيغايل يف اليرتة  ن حلقة دراسققية عن أنشققطة جممع علوم البياانت، ع -ابء  

 2019أاير/ ايو  1أبري  إىل 
وفر  احللق  الدراســــــــــــي  املتعلق  أبنشــــــــــــ   جمم  علوم البياان  فرصــــــــــــا للتدريب و نا  امل ارا .  - 48

وتضمنت حماضرا  وعروض مشاري  و ياان  عملي   فضال عن مناقشا  تعلقت ابستحداث من جيا  
حتســـني أطر ضـــمان اجلو ة  ونشـــر التكنولوجيا  اجلديدة  واالعتبارا  املتعلق  ابألمن جديدة إىل جانب 

واخلصـــوصـــي  واملســـا ل القانوني . و ينت احللق  الدراســـي  أيضـــا الكيفي  اليت ميكن هبا ملكتب إحصـــا  وطين 
 أن حياول جذب علما  وم ندسي البياان  ليكونوا جز ا من قوت  العامل .

 
م  اإلقليمية بشقققققققدن اسقققققققتخدام بياانت اهلاتف احملمول ألغرا  اإلحصقققققققاءات حلقة الم -جيم  

 2019حزيران/يونيه  14إىل  11الرمسية، ا مقودة جباكرات يف اليرتة  ن 
مناقشـــــــا  حول اســـــــت دام  ياان  اهلاتف احملمول يف عملي  اإلنتاج  (13)تضـــــــمنت حلق  العمل - 49

 لدان آسيوي . واشتملت حلق  العمل على شرح  10ا من خبريا إحصا ي 25اإلحصا ي. وشارك في ا حنو 
ملاهي   ياان  اهلاتف احملمول  وملاذا وكيف يلزم جت يزها مســـــــبقا  وكيف ميكننا اســـــــت ال  اإلحصـــــــا ا  
من ا. و ني اجل از املركز  لإلحصــــا  إبندونيســــيا كيف تســــت دم  ياان  اإلشــــارا  املســــتمدة من اهلواتف 

ا  الســـياح  الوافدة عرب احلدو   وكذلك إحصـــا ا  الســـياح  الداخلي  والتنقل. احملمول  يف إنتاج إحصـــا 
وتدارس املشــــــــاركون الفوا د الر يســــــــي  الســــــــت دام  ياان  اهلاتف احملمول  مبا يف ذلك ألغراض التقديرا  
   ون الوطني  والتحقق من أطر أخذ العينا  وإحصا ا  الدراسا  االستقصا ي  التقليدي   وحتسني الدق

 وتوقيت ا  م  تقليل عب  التكلف  واجمليبني.
 

_________________ 

 .https://unstats.un.org/bigdata/events/2019/jakarta/default.asp انظر: (13) 
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بور يف اليرتة  ن  الندوة ا منية بملوم البياانت واإلحصققققققققققققاءات الرمسية، ا مقودة بكواال -دال  
 2019آب/أغسطس  17إىل  15
الفريق العامل العاملي   دعم من شـــــــــــــــعب  اإلحصـــــــــــــــا ا  واللجن  االقتصـــــــــــــــا ي   (14)نظم الندوة - 50

خبريا إحصـــــــا يا  150آلســـــــيا واحمليط اهلا ئ وإ ارة اإلحصـــــــا  يف ماليزاي. وحضـــــــرها أكثر من واالجتماعي  
 ول  انمي . وتشــــــــمل املواضــــــــي  اليت  20وابحثا  من احلكوما  واألوســــــــاط األكا ميي   مبا يشــــــــمل حوايل 

وراي مج وري  كنوقشــــت املنصــــ  العاملي   واال تكار يف اإلحصــــا ا  الرمسي  يف آســــيا  وال ســــيما يف الصــــني و 
وماليزاي  والنماذج وامل ارا  اجلديدة امل لو   يف اإلحصـــــــــــــــا ا  الرمسي   و ور جمم  علوم البياان  فيما 

دام  ياان  اهلاتف احملمول ألغراض اإلحصــــــا ا  الرمسي . ونتيج  يتعلق مبكتب إحصــــــا ي وطين  واســــــت 
للندوة  خت ط شـــعب  اإلحصـــا ا  واللجن  االقتصـــا ي  واالجتماعي  آلســـيا واحمليط اهلا ئ لوضـــ  مشـــاري  
حلول  ياان  ابســــت دام البياان  الضــــ م  ابلتعاون م  جمموع  خمتارة من املكاتب اإلحصــــا ي  يف آســــيا 

 ئ  ابست دام املنص  العاملي . واحمليط اهلا 
 

الندوة الدولية ا تملقة ابسققققققققتخدام البياانت الضققققققققخمة ألغرا  اإلحصققققققققاءات الرمسية،  -هاء  
 2019تشرين األول/أكتوبر  18إىل 16ا مقودة يف هانغتشو يف اليرتة  ن 

صـــــــا  يف   اليت نظمت ا شـــــــعب  اإلحصـــــــا ا  ابلتعاون م  املكتب الوطين لإلح(15)حضـــــــر الندوة - 51
خبري إحصــا ي من مكاتب اإلحصــا  على الصــعيد الوطين وصــعيد املقاطعا  ابلصــني   100الصــني  حنو 

 لدا يف من ق  آسيا واحمليط اهلا ئ. وتضمنت الندوة تقدمي  11وكذلك من الوكاال  اإلحصا ي  ملا عد ه 
إلحصــــــا ا  الزراعي  عروض حول اســــــت دام البياان  الســــــاتلي  و ياان  االســــــتشــــــعار عن  عد ألغراض ا

ومصــا د األمساك  كان من  ين ا عروض قدم ا املكتب الوطين لإلحصــا  ابلصــني وهي   إحصــا ا   ولندا 
ومنظم  األغذي  والزراع ؛ وهيكل و ياان  وخدما  املنص  العاملي ؛ واست دام البياان  الض م  ألغراض 

قدمت  اهلي   الفلبيني  لإلحصــــــا ا   شــــــأن  مؤشــــــرا  أهدا  التنمي  املســــــتدام   مبا يف ذلك العرض الذ 
من أهدا  التنمي  املستدام (؛ وعرض  1-1-9قياس مؤشر الوصول إىل املرافق يف املناطق الريفي  )اهلد  

حول اسـت دام  ياان  اهلاتف احملمول ألجل إحصـا ا  السـكان واهلجرة والتوسـ  احلضـر  قدم  املكتب 
حول إحصــــــــا ا  الســــــــياح  والتنقل قدمت  هي   إحصــــــــا ا  الوطين لإلحصــــــــا  يف الصــــــــني وعرض آخر 

إندونيســــــيا. وقدم ممثل عن مؤســــــســــــ  علي اباب عرضــــــا عن هيكل ا اجلديد للتج يز اآليل للبياان  ضــــــمن 
 النظام اإليكولوجي للبياان  من خالل منص   ياان  موحدة. 

  
 اخلطوات التالية -خا سا  

 الما ي وجملسه االستشاري كتب اليري  الما    -ألف  
منذ توقي  مذكرا  التفاهم  تغري  ور اجمللس االســــتشــــار  من إنشــــا  املنصــــ  العاملي  إىل إ ارهتا.  - 52

ذ أيضـــــــا قرار  تعديل تشـــــــكيل  مكتب الفريق العامل العاملي وجملســـــــ   و ســـــــبب هذا التغيري يف الوظيف   اخت 
 تواتر اجتماعات   يســــتفيد من اســــتمرار كون  فريقا يتســــم االســــتشــــار . واتفق على أن املكتب  ابلنظر إىل

_________________ 

 .https://unstats.un.org/bigdata/events/2019/isi-wsc/default.asp انظر: (14) 
 .https://unstats.un.org/bigdata/events/2019/hangzhou/default.asp انظر: (15) 
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 نشــــاط  الشــــديد وإن كان صــــغري احلجم نســــبيا  يف حني ميكن للمجلس االســــتشــــار  أن يتضــــمن  عض 
 األعضا  اإلضافيني من أجل اكتساب نظرة أوس   شأن مجي  املسا ل ذا  الصل . 

يق العامل العاملي وجملســــــ  االســــــتشــــــار  على   اتفق مكتب الفر 2019ويف تشــــــرين الثاين/نوفمرب  - 53
 تعديل عضويت ما وطرا ق العمل في ما  على النحو التايل:

 اختذ  القرارا  التالي  فيما يتعلق ابملكتب: )أ( 
تسلمت هي   إحصا ا  جنوب أفريقيا رائس  مكتب الفريق العامل العاملي من مكتب  ‘1’ 

املتحدة؛ وال تزال هي   إحصـــــــــــــا ا  الدامنرك ر يســـــــــــــا اإلحصـــــــــــــا ا  الوطني  ابململك  
 ؛في  مشاركا

 ؛أعضا  8عضوا إىل  12ُخف ض عد  أعضا  مكتب الفريق العامل العاملي من  ‘2’ 
 ؛سيواصل املكتب عقد اجتماعات  مرة كل أسبوعني ‘3’ 
 وأجريت التغيريا  التالي  فيما يتعلق ابجمللس االستشار : )ب( 
علوم البيــاان  التــا   ملكتــب اإلحصــــــــــــــــا ا  الوطنيــ  ابململكــ  املتحــدة هو يظــل جمم   ‘1’ 

 ؛ر يس اجمللس االستشار 
يتألف أعضــــــا  اجمللس االســــــتشــــــار  من اململك  املتحدة )ر يســــــا(  والربازيل  والصــــــني  ‘2’ 

ــــ   والــــدامنرك )نيــــا ــــ  عن فرق العمــــل(  وروانــــدا  واإلمــــارا  العر يــــ  املتحــــدة  واللجن
فريقيا  وكبري املوظفني التنفيذيني ملع د املنصـــــــــــــــ  العاملي   ور يس جملس االقتصـــــــــــــــا ي  أل

 ؛(16)التنفيذ التقين ومن عدة أعضا  جد 

 جيتم  اجمللس االستشار   وترية ترتاوح  ني ثالث وأر   مرا  يف السن . ‘3’ 
 

 ا نصة الما ية -ابء  

 وكل واحد من املراكز اخلمســــــــــــــــ   انتقلتمنذ التوقي  على مذكرا  التفاهم  ني األمم املتحدة  - 54
يشـــــــــــــمل    مبا2020املنصـــــــــــــ  العاملي  إىل مرحل  اإلنتاج. وقد  دأ مجي  املراكز صـــــــــــــياغ   رامج عمل ا لعام 

املشـــاري  والتدريب واألنشـــ   الرتوجيي . وابإلضـــاف  إىل ذلك  صـــدر  تعليما  لفرق العمل التا ع  للفريق 
مل ا إىل أوج  اســــت دام ا للمنصــــ . و صــــورة أعم  ُتشــــج  األوســــاط العامل العاملي لإلشــــارة يف خ ط ع

اإلحصا ي  العاملي  وما يرتبط هبا من أوساط ذا  مصلح  على أن تصبح من املستعملني  وعلى التعريف 
 ابملنص  العاملي  و عم ا ملا متلك  من قدرة على أن تصبح حمركا لال تكار يف اإلحصا ا  الرمسي . 

 
 البياانت ا بتكرةحلول  - 1 

تشـــــــــــــمل مشـــــــــــــاري  حلول البياان  املبتكرة اليت تنفذها املراكز اإلقليمي  للمنصـــــــــــــ  العاملي  ما يلي:  - 55
العمل التجرييب  شــــأن  ياان  التجارة اإللكرتوني  إلحصــــا ا  األســــعار واملؤشــــرا  االقتصــــا ي  الســــريع   )أ(
اان  االســـــــــــتشـــــــــــعار عن  ُعد )ابســـــــــــت دام طا را  الصـــــــــــني(؛ )ب( والبياان  الســـــــــــاتلي  وغريها من  ي )يف

_________________ 
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مأهول ( لتقدير املســــــــاح  وغل  احملاصــــــــيل )يف الصــــــــني ورواندا(؛ )ج( و ياان  اهلاتف احملمول وغريه من  غري
أج زة االســــــــــــــتشــــــــــــــعار يف النظام العاملي لتحديد املواق  لقياس حتركا  البشــــــــــــــر ونقل م )يف رواندا(؛   ياان 

صـــ ناعي وتعلم اآلل  لتحســـني إنتاج اإلحصـــا ا  الرمسي  )يف الربازيل واإلمارا  واســـت دام الذكا  اال ) ( و
 العر ي  املتحدة(.

ويعد الوصــــــــــــول إىل مصــــــــــــا ر البياان  )الضــــــــــــ م ( العاملي  يف حال  جاهزة للتحليل أحد املزااي  - 56
البياان  )العاملي (  الر يســــــي  للمنصــــــ  العاملي . وميكن أن تؤ   فرق العمل  ورا ر يســــــيا يف حتديد مصــــــا ر

اجلديدة. فعلى ســـــــبيل املثال  حد   الفرق  املعني  ابلنظام اآليل لتحديد اهلوي  الســـــــجل العاملي للســـــــفن؛ 
التا ع  لألمم املتحدة وإمكاني  إنشـــــا   Comtradeوقاعدة البياان  اإلحصـــــا ي  لتجارة الســـــل  األســـــاســـــي  

 األوساط اإلحصا ي  العاملي  على املنص  العاملي . مركز  ياان  للنقل ابعتبارها مصا ر  ياان  ألجل
من أجل اســـتحداث ونشـــر  (17)“2030حبلول  50 رانمج ”وتقوم منظم  األغذي  والزراع   نشـــر  - 57

أ وا  جديدة فعال  من حيث التكلف  وعالي  اجلو ة للدراســـــــا  االســـــــتقصـــــــا ي  الزراعي  والريفي  الوطني   
واليت تشمل مشاري  حبثي  تست دم صور السواتل ليتم تنفيذها على املنص  العاملي  ابلتعاون م  فرق  العمل 

 العامل العاملي.املعني   بياان  رصد األرض والتا ع  للفريق 
وجير  حاليا النظر يف تنفيذ مشروع تعاوين  شأن رسم خرا ط األحيا  الفقرية واملساكن العشوا ي   - 58

من أهدا  التنمي  املســتدام ( على منصــ  األمم املتحدة العاملي   ويشــارك  1-1-11)للوفا  مبؤشــر اهلد  
ملك  املتحدة وجامع  طوكيو  وغريها. ويســـــــــت دم يف املشـــــــــروع مو ل األمم املتحدة وجامع  وارويك يف امل

هذا املشـــروع مزجيا من حلول البياان   مبا يف ذلك  ياان  الســـواتل واهلاتف احملمول  والبياان  املســـتمدة 
 من مشارك  عام  الناس يف البحث العلمي.

 
 التوجيه ا نهجي - 2 

مول  صـــــــــــــياغ  مشـــــــــــــاري  ختص اجملاال  تقوم فرق  العمل املعني  ابســـــــــــــت دام  ياان  اهلاتف احمل - 59
و )ب( إحصا ا  تعدا  السكان والبياان   ؛اإلحصا ي  اخلمس  التالي : )أ( إحصا ا  السياح  واهلجرة

و ) ( مؤشــــرا  أهدا  التنمي  املســــتدام  املتعلق   ؛و )ج( إحصــــا ا  النقل والتنقل ؛الســــكاني  الدينامي 
و )ه( البياان  املتعلق  ابلتشـــــر  يف ســـــياقا  الكوارث. وســـــتنشـــــر الت ورا  املن جي   ؛مبجتم  املعلوما 

 والدروس املستفا ة من املشاري  يف الدليل الثاين لفرق  العمل.
صـــــــــي  تقريرا عن حاال  االســـــــــت دام وســـــــــتقدم فرق  العمل املعني   تقنيا  احلفاظ على اخلصـــــــــو  - 60

العملي  مبا يف ذلك تقاســـــــم اإلحصـــــــا ا  املفصـــــــل  للتجارة واألعمال عرب احلدو   واســـــــت دام احلوســـــــب  
املتعد ة األطرا  يف املعاجل  اآلمن  للبياان  اآلتي  من عدة متع دين لشـــــــــبكا  اهلاتف احملمول. وســـــــــيتم 

القانوني  الســت دام مصــا ر البياان  الضــ م  احلســاسـ  يف  نشــر الدروس املســتفا ة ابإلضــاف  إىل اجلوانب
  ليل اثن.

 

_________________ 

 .http://www.data4sdgs.org/resources/50-x-2030-data-smart-agriculture انظر: (17) 

http://www.data4sdgs.org/resources/50-x-2030-data-smart-agriculture
http://www.data4sdgs.org/resources/50-x-2030-data-smart-agriculture
http://www.data4sdgs.org/resources/50-x-2030-data-smart-agriculture
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 التدريب وبناء القدرات - 3 
أنشـــــــ ت  التدريبي  وأنشـــــــ   التوعي  مبنصـــــــ  األمم  2020ســـــــيواصـــــــل الفريق العامل العاملي يف عام  - 61

انغتشـــــــو يف نيســـــــان/أ ريل املتحدة العاملي  حبلق   راســـــــي  عن البياان  الضـــــــ م  تعقد يف املركز اإلقليمي هب
أاير/مايو؛ واملؤمتر الدويل الســـــا س املعين ابســـــت دام البياان  الضـــــ م  ألغراض اإلحصـــــا ا  الرمسي    أو

يف ســول؛ وحلق   راســي  على هامش مؤمتر الرا     2020أاير/مايو  14إىل  12الذ  ســيعقد يف الفرتة من 
أاير/مايو يف ليفينغســـتون  زامبيا؛  21إىل  19  الذ  ســـيعقد يف الفرتة من (18)الدولي  لإلحصـــا ا  الرمسي 

املتوق   وحلق  عمل  شـــأن اســـت دام  ياان  اهلاتف احملمول يزم  عقدها يف حزيران/يوني  يف جاكرات. ومن
أن يشـــــــارك الفريق العامل العاملي يف جلســـــــا  أثنا  مؤمتر تســـــــ ري الذكا  االصـــــــ ناعي يف حتقيق أغراض 

أاير/مايو  يف جنيف  ويف منتدى األمم املتحدة العاملي  8إىل  4  الذ  ســـــــــــــــيعقد يف الفرتة من (19)يدةمف
 تشرين األول/أكتو ر  يف  رن. 21إىل  18  الذ  سيعقد يف الفرتة من (20)الثالث للبياان 

ابلتعاون وعالوة على ذلك  ينظر الفريق العامل العاملي يف املشـــــــــــــــارك  يف  رانمج تدرييب طموح  - 62
الوثيق م  مع د املنص  العاملي  واملراكز اإلقليمي  والق اع اخلا . وي د  الربانمج إىل  عم تنمي  القدرا  
 اخل معاهد النظم اإلحصـــــــا ي  الوطني  لتزويدها ابمل ارا  الالزم  الســـــــت دام البياان  الضـــــــ م    ريق  

تج  فرق العمل من موا  لوضـــ  األ ل  التدريبي  أخالقي  يف إنتاج إحصـــا ا  رمسي . وميكن اســـت دام ما تن
واالمتحاان  امل لو    ولضـــــــــــــــمان الصـــــــــــــــرام  األكا ميي  للدورا  التدريبي   وإقامت ا على حنو م ين على 
الصـــــعيد الدويل. وســـــُتقام  ورا  تدريبي  على اإلنرتنت ويف الفصـــــول الدراســـــي   مبا يف ذلك  اخل املراكز 

م لكل من االمتحاان  اليت ميكن أن جُترى شـــــ صـــــيا  )يف الفصـــــول الدراســـــي  أو اإلقليمي   م  تقدمي الدع
 مراكز االمتحاان ( أو على شبك  اإلنرتنت )حتت املراقب ( على حد سوا .

وميكن إعدا  املن ج التدرييب يف شــــكل وحدا  ابســــت دام مســــارين  أحد ا للموظفني التقنيني  - 63
ليناســـــب خمتلف مســـــتواي  امل ارا   داي  من املســـــتوى األســـــاســـــي   والثاين لإلحصـــــا يني  وميكن تكييف 

مســتواي املمارســني واملاجســتري. وســيجر  إعا ة اســتثمار اإليرا ا  املتأتي  من تقدمي الدورا  التدريبي   يلي 
 وش ا اهتا وامتحاانهتا يف املنص  العاملي .

 
 أنشطة التوعية ومجع األ وال - 4 

من املتوق  اســــرت ا  التكاليف التشــــغيلي  للمنصــــ  العاملي  وتكاليف صــــيانت ا من املشــــاري  وأنشــــ    - 64
التدريب اليت جترى رقميا  على املنصـــــــــ  أو ابحلضـــــــــور العيين يف مرافق املراكز اإلقليمي . وإذا كانت األوســـــــــاط 

 ا يلزم متويل األنش   متويال  جيدا . اإلحصا ي  حتر  على جناح املنص  العاملي   فيتعني تعزيز است دام ا  كم
وال تزال املنصــــ  العاملي  غري معروف  جيدا يف أوســــاط البياان   شــــكل أوســــ    ل هي حباج  إىل  - 65

التعريف هبا حىت  اخل األوســاط اإلحصــا ي  العاملي . ولذلك فإن أنشــ   التوعي  والرتويج ضــروري . وميكن 
  يف مجي  املناســـبا  اليت اعتبار مجي  شـــركا  شـــبك  املنصـــ  العاملي  ســـفرا  يســـا ون يف زاي ة الوعي ابملنصـــ

_________________ 

 .https://www.iaos-isi.org/index.php/conferences انظر (18) 
 ./https://aiforgood.itu.int انظر (19) 
 .https://www.bern.com/en/news-events/detail/uno-weltdatenforum-2020-in-bern انظر (20) 
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 (21)يشــــاركون في ا. وتشــــمل هذه املناســــبا  أيضــــا االجتماعا  الرمسي  للشــــبك  الواســــع  من أفرق  اخلربا 
 التا ع  للجن  اإلحصا ي .

وحتتاج املنصـــــــ  العاملي  إىل  عم نشـــــــط من اجملتم  املدين واألوســـــــاط األكا ميي  والق اع اخلا .  - 66
من جانب  (22)امل م جدا أن يكون هناك تعاون  شـــــــــــــــأن مبا رة البياان  اآلني  فعلى ســـــــــــــــبيل املثال  من

م  املركز اإلقليمي  (24)وشـــــــــبك  حلول التنمي  املســـــــــتدام  (23)الشـــــــــراك  العاملي  لبياان  التنمي  املســـــــــتدام 
 للمنصـــــ  العاملي  يف رواندا  من أجل احلفاظ على املنصـــــ . ويف هذا الصـــــد   من املشـــــج  جدا  أن شـــــبك 
البحوث املواضيعي   شأن البياان  واإلحصا ا  وشبك  حلول التنمي  املستدام  أوصتا يف التقرير الصا ر 

  أبن تســـــــتند املبا را  املت ذة يف جمال البياان  Counting on the World to Act“(25)”حديثا  عنوان 
 إىل املنص  العاملي  وتكمل ا.

الرمسي   شــــأن الشــــراكا  االســــرتاتيجي  م   عض املنظما  واملعاهد أن وأخريا   ميكن لالتفاقا   - 67
تعزز اســــــت دام املنصــــــ  العاملي . وجير  النظر يف هذه االتفاقا  م  منظم  األغذي  والزراع  و رانمج األمم 

 يف جامع  كوينزالند للتكنولوجيا. (26)املتحدة للبي   ومركز علوم البياان 
  

 وب  ن اللجنة اإلحصائية اختاذه اإلجراء ا طل -سادسا  
  اللجنة اإلحصائية  دعوة إىل  ا يلي: - 68

أتييد ا نصقققققققققققة الما ية بوصقققققققققققيها بياة تماونية لنبتكار يف جمال البياانت  ن جانب  )أ( 
والوكاالت احلكو ية  األوسققاا اإلحصققائية الما ية ومجيع شققركائها، لا يف ذلت وكاالت األ م ا تحدة

 ؛تمع ا دين و ماهد البحوث واألوساا األكادميية وشركات القطاع اخلاصو نظمات اجمل
إقرار هيك  إدارة ا نصققققققققة الما ية ومنوذج أعماهلا ا مرو ققققققققني يف هذا التقرير     )ب( 

 ؛الرعاية الما ة للجنة
 ؛دعم  شاريع حلول البياانت ا قررة والتوجيه ا نهجي بشدن ا نصة الما ية )ج( 
دعم بران ج التدريب ا توخى الذي قد ه على نطاق واسقققققققع اليري  الما   الما ي  ) ( 

  وا نصة الما ية؛
حث شقققبكة ا نصقققة األ م الما ية، لا يف ذلت األوسقققاا اإلحصقققائية الما ية، على  )ه( 

 .تمزيز وتمباة ا وارد والدعم للمنصة الما ية
  

_________________ 

 ./https://unstats.un.org/unsd/statcom/groups انظر (21) 
 .http://www.data4sdgs.org/data4now انظر (22) 
 ./http://www.data4sdgs.org انظر (23) 
 ./https://www.sdsntrends.org و /http://unsdsn.org انظر (24) 
 ./https://countingontheworld.sdsntrends.org/2019/time-to-act-a-roadmap انظر (25) 
 ./https://research.qut.edu.au/qutcds انظر (26) 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/groups/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/groups/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/groups/
http://www.data4sdgs.org/data4now
http://www.data4sdgs.org/data4now
http://www.data4sdgs.org/data4now
http://www.data4sdgs.org/
http://www.data4sdgs.org/
http://www.data4sdgs.org/
http://unsdsn.org/
http://unsdsn.org/
http://unsdsn.org/
https://www.sdsntrends.org/
https://www.sdsntrends.org/
https://www.sdsntrends.org/
https://countingontheworld.sdsntrends.org/2019/time-to-act-a-roadmap/
https://countingontheworld.sdsntrends.org/2019/time-to-act-a-roadmap/
https://countingontheworld.sdsntrends.org/2019/time-to-act-a-roadmap/
https://research.qut.edu.au/qutcds/
https://research.qut.edu.au/qutcds/
https://research.qut.edu.au/qutcds/
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  األول ا رف 

 ألغرا  الضققققققققخمة البياانت ابسققققققققتخدام ا مي الما ي الما   اليري  عضققققققققوية  
 الرمسية اإلحصاءات

 املنظما  الدول
 األفريقي التنمي  مصر  أسرتاليا  

 الكاريبي  اجلماع  أملانيا
 ألفريقيا االقتصا ي  اللجن  املتحدة العر ي  اإلمارا 
 ألورواب االقتصا ي  اللجن  إندونيسيا

 اهلا ئ واحمليط آلسيا واالجتماعي  االقتصا ي  اللجن  أيرلندا
 األورويب لالحتا  اإلحصا ي املكتب إي اليا

 املتحدة لألمم والزراع  األغذي  منظم  ابكستان
 Global Pulse الربازيل

 لالتصاال  الدويل االحتا   نغال يش
 الدويل النقد صندوق  ولندا

 االقتصا   امليدان يف والتنمي  التعاون منظم  املتحدة تنزانيا مج وري 
 العر ي  اخلليج لبلدان التعاون جمللس التا   اإلحصا ي املركز كوراي  مج وري 
 اهلا ئ واحمليط آلسيا اإلحصا ي املع د أفريقيا جنوب
 املتحدة األمم يف االحصا ا  شعب  جورجيا
 العاملي الربيد  االحتا  الدامنرك
 الدويل البنك رواندا

  سويسرا
  لصنيا

  عمان
  الفلبني

  الكامريون
  كندا

  كولومبيا
  مصر

  املغرب
  املكسيك
  السعو ي  العر ي  اململك 
  الشمالي  وأيرلندا العظمى لربي انيا املتحدة اململك 
  هولندا

  األمريكي  املتحدة الوالاي 
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 *ا رف  الثاين
 إعنن كيغايل  

 
إن الفريق العامل العاملي اجملتم  يف مؤمتره العاملي اخلامس املعين ابســـــــــــت دام البياان  الضـــــــــــ م   

 ألغراض اإلحصا ا  الرمسي  يف كيغايل
فريق األمم املتحدة العامل العاملي املعين ابلبياان  الضـــــــــــــــ م  ألغراض  (1)إىل والي  إذ يشقققققققققققر 

اإلحصــــا ا  الرمسي  املتمثل  يف توفري الراي  االســــرتاتيجي  لربانمج عاملي  شــــأن البياان  الضــــ م  ألغراض 
اإلحصـــــــــــا ا  الرمسي  وتوجي   وتنســـــــــــيق شـــــــــــؤون   مبا يف ذلك ألغراض جتمي  مؤشـــــــــــرا  أهدا  التنمي  

   وتعزيز االســــــت دام العملي ملصــــــا ر البياان  الضــــــ م   م  االســــــتفا ة يف الوقت نفســــــ  من املســــــتدام
 احلاال  السا ق  وإجيا  حلول للتحداي  العديدة القا م ؛ 

  2017 مارس إىل اعتما  اللجن  اإلحصا ي   يف  ورهتا الثامن  واألر عني املعقو ة يف آذار/ وإذ يشر 
2030 لدعم تنفيذ خ   التنمي  املســتدام  لعام (2)خل   عمل كيب اتون العاملي  لبياان  التنمي  املســتدام 

(3)  
حصــــا ا  على كل من الصــــعيد اليت تقتضــــي مج  وجت يز وحتليل ونشــــر كمي  غري مســــبوق  من البياان  واإل

 متعد ين.  احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي ومن جانب أصحاب مصلح 
إىل أن خ   عمل كيب اتون العاملي  لبياان  التنمي  املســــــــــتدام  تدعو الدوا ر  وإذ يوجه االنتباه 

عزيز النظم اإلحصـــــــــا ي  اإلحصـــــــــا ي  العاملي  إىل اختاذ إجرا ا  يف اجملال االســـــــــرتاتيجي املتعلق  تحديث وت
الوطني   م  الرتكيز على حتديث اإلطار اإل ار  واملؤســـــــــــســـــــــــي؛ وعلى ت بيق املعايري اإلحصـــــــــــا ي  وهيكل 
البياان  اجلديد لتقاســـم البياان  وتبا هلا وإ ماج ا؛ وعلى تيســـري اســـت دام التكنولوجيا اجلديدة ومصـــا ر 

 البياان  اجلديدة يف عمليا  إنتاج اإلحصا ا ؛ 
الصـــــــــــــــا ر عن الفريق العامل العاملي أن تنفيذ التعاوني  العاملي   (4)إعالن  وغوات أتكيد وإذ يكرر 

للبياان   وصـــف ا منظوم  موحدة ســـيضـــ   وا ر اإلحصـــا ا  الرمسي  يف صـــميم اســـت دام البياان  املوثوق  
مو والبلدان النامي   على حد احلديث  وتكنولوجيا املعلوما   وهو ما ســيتيح فرصــ  أمام البلدان املتقدم  الن

ســــــــــــــوا   جلين فوا د من البياان  املتعد ة املصــــــــــــــا ر  ومن  ين ا البياان  الضــــــــــــــ م   والبياان  اإل اري   
والبياان  املستمدة من التعدا ا   والبياان  املستمدة من الدراسا  االستقصا ي   من أجل حتسني ف م 

  ون االستثمار يف تكنولوجيا  ابهظ  التكلف ؛ التغريا  االقتصا ي  والبي ي  واجملتمعي  
توصـــي  إعالن  وغوات أبن التعاون على الصـــعيد العاملي   تيســـري من املنصـــ   وإذ يؤكد  ن جديد 

العاملي  اليت يف وســـــــع ا اســـــــتيعاب أنواع شـــــــىت من البياان  املوثوق  واخلدما  املوثوق  والت بيقا  املوثوق   
_________________ 

 .يصدر هذا املرفق  ون حترير رمسي * 
 2015 عام يف املتحدة لألمم اإلحصــــا ي  للجن  واألر عني الســــا ســــ  الدورة إىل العاملي العامل الفريق لتقرير األول املرفق انظر (1) 

(E/CN.3/2015/4). 
 ./https://unstats.un.org/sdgs/hlg/cape-town-global-action-plan ظران (2) 
 .https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld انظر (3) 
 2018 عــام يف املتحــدة لألمم اإلحصـــــــــــــــــا يــ  للجنــ  واألر عني التــاســـــــــــــــعــ  الــدورة إىل العــامــل الفريق لتقرير الثــاين املرفق انظر (4) 

(E/CN.3/2018/8.) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/4
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/4
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/cape-town-global-action-plan/
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/cape-town-global-action-plan/
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/cape-town-global-action-plan/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/8
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/8
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ر على مج ي  الدول اكتســــاب فوا د من املشــــارك  يف الشــــبك  العاملي ؛ )ب( ويوفر ســــوقا ينبغي أن )أ( ييســــ 
و ني  حتتي  مرن  لتكنولوجيا احلوســـــــب  الســـــــحا ي  تتيح تقاســـــــم البياان  واألســـــــاليب واخلدما  والت بيقا  

م  املوثوق  ابعتبارها منفع  عام  عندما تكون مفيدة وممكن  قانونيا؛ )ج( ويضـــــ  اتفاقا  شـــــراك  شـــــفاف  
مؤسسا  الق اعني العام واخلا  لكي يساهم شركا  الشبك  يف منوذج عمل يكون مستداما يف حد ذات  

 ابلنسب  جلمي  اجل ا  ذا  املصلح  ويكفل الوصول إىل البياان  املوثوق   وجينون فا دة من ؛
 

 يوصي لا يلي: 
وتنفيذ عمل منصـــ  األمم املتحدة إنشـــا  كيان مســـتقل حتت مظل  األمم املتحدة  يقوم  ت  يط  • 

العاملي  ابملوازاة م  ت ورها  ويكون قا را على توليد التمويل وقبول   ويضـــــــــ ل  أبنشـــــــــ   تنفيذي  
 وجتاري  مثل تعيني املوظفني  وتسيري املشاري   والتفاوض على العقو  وت وير املنص ؛

الســــــياســــــا  واملبا ئ الشــــــامل   ويقدم إنشــــــا  جملس إ ارة ملنصــــــ  األمم املتحدة العاملي  يبت يف  • 
 تقاريره إىل اللجن  اإلحصا ي  لألمم املتحدة؛

إقام  مراكز متعد ة تكون ات ع  ملنصـــــــــــــــ  األمم املتحدة العاملي  يف مناطق خمتلف  من العامل لبنا   • 
القدرا  وتقدمي الدعم اإلقليمي مبا يف ذلك فيما خيص اإلحصـــــــــــــــا ا  الرمسي   وتعمل يف إطار 

 ار  حمكم؛إ 
 

 :ويشدد يف هذا الصدد على أن تقوم  نصة األ م ا تحدة الما ية لا يلي   
 عم األوســاط اإلحصــا ي  العاملي  ومجي  ج اهتا الشــريك  والر ط فيما  ين ا  مبا يف ذلك وكاال   • 

واألوســــــــــــــــاط األمم املتحــدة والوكــاال  احلكوميــ  وشـــــــــــــــركــا  الق ــاع اخلــا  ومعــاهــد البحوث 
 األكا ميي  ومنظما  اجملتم  املدين؛

االستنا  إىل مبا ئ التواصل القا م على إقام  الشبكا  ومبا ئ السوق  لتيسري تبا ل البياان   • 
وت ويرها وتقامس ا )وال ســــــــــــــيما مصــــــــــــــا ر البياان  العاملي (  واألســــــــــــــاليب واأل وا  واخلربا   

غراض اإلحصـــــــــا ا  الرمسي  ولتجمي   ياان  مؤشـــــــــرا  والتعجيل ابال تكار يف جمال البياان  أل
 أهدا  التنمي  املستدام ؛

توفري البني  التحتي  التكنولوجي  ك دم  جلمي  الدول األعضـــــا  يف األمم املتحدة  وال ســـــيما أقل  • 
  البلدان منوا والدول اجلزري  الصغرية النامي   من أجل تيسري وصوهلا إىل جمموعا  البياان  العاملي

 وأحدث األ وا  واخلدما ؛ 
العمل م  األوساط اإلحصا ي  العاملي  ومجي  ج اهتا الشريك  لتوفري  ي   ألنش   تنمي  القدرا   • 

من أجــل تعليم وتنميــ  الكفــا ا  اجلــديــدة يف جمــاال  الــذكــا  االصـــــــــــــــ نــاعي  وعلوم البيــاان   
 والتعلم اآليل وتقنيا  احلفاظ على اخلصوصي ؛

 
 وجه التحديد فيما خيص السياق األفريقي لا يلي:ويوصي على  

ـــا عـــ  ملنصـــــــــــــــــ  األمم املتحـــدة العـــامليـــ  يف أفريقيـــا   •  إنشـــــــــــــــــا  مركز واحـــد أو أكثر من املراكز الت
 يلي:  مبا للقيام
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o  عم عمل الوكاال  الدولي  واإلقليمي  يف أفريقيا  وال ســــــــــيما معاهد البلدان األفريقي   من 
 و نا  القدرا  يف النظم اإلحصا ي  الوطني ؛أجل اال تكار 

o  عم ومتكني التعــاون الــدويل فيمــا يتعلق مبشـــــــــــــــــاري  اال تكــار القــا مــ  واجلــديــدة يف جمــال 
 البياان  من أجل اإلحصا ا  الرمسي  ومؤشرا  أهدا  التنمي  املستدام  يف أفريقيا؛ 

o  يف جمال البياان  ابســـــــــت دام تيســـــــــري أنشـــــــــ   تنمي  القدرا  يف أفريقيا املرتب   ابال تكار
 جمموعا  البياان  العاملي   واألساليب املت ورة  وأحدث التكنولوجيا .

 
وقد عرضــــــــــت حكوم  رواندا اســــــــــتضــــــــــاف  مركز من مراكز منصــــــــــ  األمم املتحدة العاملي  يف مركز  

املركز أعمال ت وير وســـــــــــــيدعم  التدريب التا   للمع د الوطين لإلحصـــــــــــــا  ومركز علوم البياان  يف رواندا.
القــدرا  اليت تن ض هبــا الوكــاال  الــدوليــ  واإلقليميــ  يف أفريقيــا يف جمــال البيــاان  الضـــــــــــــــ مــ  ألغراض 

 .اإلحصا ا  الرمسي 

وقد اجتم  فريق األمم املتحدة العامل العاملي من أجل املؤمتر الدويل املعين ابســـــــــــــت دام البياان   
 .2019 كيغايل  رواندا  يف أاير/مايو  الض م  ألغراض اإلحصا ا  الرمسي  يف

 


