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 اإلحصائية اللجنة
 واخلمسون احلادية الدورة

 2020 آذار/مارس 3-6
 *املؤقت األعمال جدول من )أ( 3 البند
 واملؤشرات البياانت القرار: واختاذ للمناقشة بنود

    2030 لعام املستدامة التنمية خبطة املتعلقة
 املستدامة التنمية أهداف حتقيق حنو احملرز التقدم ابستعراض املتعلق العمل  

  
  العام األمني تقرير  

  

 موجز 
 واملمارســا  2019/210 واالجتماعي االقتصــا ي اجمللس ملقرر وفقا أعد الذي التقرير، هذا يقدم 
 االقتصـــــــــا ي  الشـــــــــؤو  إل ارة التا    اإلحصـــــــــا ا  شـــــــــ ب  هبا تضـــــــــ ل  اليت لألعمال وصـــــــــ ا الســـــــــا ق ،

 التنمي  خل    عما املتحدة، األمم منظوم  كياان   من غريها م  ابلت او  ال ام ، األمان  يف واالجتماعي 
 حنو احملرز التقدم خاصــ   طب  ” امل نو  ال ام األمني تقرير إلعدا  وصــ ا ويتضــمن .2030 ل ام املســتدام 

 التنمي  أهداف مؤشــــــــــرا  وحتليل  ياان  إىل اســــــــــتنا ا (E/2019/68) “املســــــــــتدام  التنمي  أهداف حتقيق
 أيضـا ويقدَّم (.83 ال قرة ،70/1 القرار )انظر ال ام  اجلم ي  عن الصــا ر للتكليف وفقا ال املي ، املســتدام 
 ال املي ، األهداف مبؤشـــــــــــــــرا  املت لق  البياان  قاعدة حتديث أجل من  ه املضـــــــــــــــ ل  لل مل وصـــــــــــــــف  

 شـــرا مبؤ  املت لق  الوصـــ ي  والبياان  اإلحصـــا ي  البياان  تبا ل هليكل الرمسي النموذج إطالق ذلك يف مبا
 إىل وإضــــــاف  الوصــــــ ي . والبياان  اإلحصــــــا ي  البياان   تبا ل اخلاصــــــ  الت بيقا   رجم  وواجه  األهداف

 والشــــراك  املتحدة، األمم مشــــ ك   صــــورة هبا تضــــ ل  اليت ،“اآل  البياان ” مبا رة إطالق يُ رض ذلك،
 م لوما  وتُقدَّم املســـــــــــــتدام ، التنمي  حلول وشـــــــــــــبك  الدويل والبنك املســـــــــــــتدام ، التنمي  لبياان  ال املي 

 وال املي  الوطني  البياان  ملراكز املوحد امل لوما  نظام إبنشا  املت لق ال مل يف احملرز التقدم عن مستكمل 
 وغاايهتا املســـــــتدام  التنمي  ألهداف املشـــــــ ك  املدّول  املوار  وحمد ا  املســـــــتدام ، التنمي  أهداف لتحقيق

 * E/CN.3/2020/1. 
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 اإلحصـــا ي، التدريب ملؤســـســـا  ال املي  الشـــبك  وعمل الصـــل ، ذا  اإلحصـــا ي  والســـالســـل ومؤشـــراهتا
 امل يشــــــــي  األســــــــر ابســــــــتقصــــــــا ا  امل ين األماان   ني املشــــــــ   ال امل ال ريق  ه يضــــــــ ل  الذي وال مل

 ابألهداف. املتصل  البياان   تصنيف يت لق فيما
 ال مل و رانمج ال مل سري تقدم على والت ليق  ه املض ل  ابل مل ال لم أخذ إىل مدعوة واللجن  

 التقرير. هذا من 43 ال قرة يف اختاذها اللجن  من امل لوب اإلجرا ا  وتر  املق ح.
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 مقدمة - أوال 
 التا    اإلحصا ا  ش ب   ه تض ل  الذي ابل مل 50/102 مقررها يف اإلحصا ي  اللجن  رحبت - 1

 املتحدة، األمم منظوم  م  والت او  ابلت اضـــــد ال ام ، األمان  يف واالجتماعي  االقتصـــــا ي  الشـــــؤو  إل ارة
 الوطين الصــــــــــــ د على 2030 ل ام ســــــــــــتدام امل التنمي  خل   املنتظمني واالســــــــــــت راض املتا     عم أجل من

 قرارها من 11 و 4 ال قرتني يف ال مل  ذلك تكلي ا أصدر  قد ال ام  اجلم ي  وكانت وال املي. واإلقليمي
 “2018 ل ام املســـــــــــــــتدام  التنمي  أهداف تقرير” إلعدا  تقديرها عن اللجن  أعر ت وحتديدا، .71/313

 من الوطني  البياان  أمهي  وأكد  املســــــــــتدام . التنمي  أهداف ملؤشــــــــــرا  ال املي  البياان  قاعدة وحتديث
 املؤشرا  جتمي  يف البلدا  ملساعدة كأ اة  اإللك وين الدليل إبطالق ورحبت احملرز، التقدم است راض أجل
 تقوم اليت الن اق الواســــ   التقني  واملســــاعدة اإلمنا ي الت او  أبنشــــ   أيضــــا ورحبت الوطين، الصــــ يد على
 التنمي  أهداف  ياان  إاتح  يف األعضـــــــا  الدول مســـــــاعدة أجل من وشـــــــركا ها اإلحصـــــــا ا  شـــــــ ب  هبا

 الصـــ يد على والنشـــر اإل الغ ملنصـــا  التوجيهي  واملبا ئ ال ام  املبا ئ مشـــرو  أقر  وأخريا، املســـتدام .
 وابجلهو  وال ـامليـ  الوطنيـ  البيـاان  ملراكز املوحـد امل لومـا  نظـام تن يـذ يف احملرز ابلتقـدم ورحبـت الوطين،

  اإلحصا ي. التدريب ملؤسسا  ال املي  الشبك  تبذهلا اليت
  

 لعام املستدامة التنمية أهداف عن املرحلية التقارير - اثنيا 
 فيها اســــُت رض اليت واملنشــــورا  التقارير من جمموع  اإلحصــــا ا  شــــ ب  أنتجت ،2019 عام يف - 2

 احملرز التقدم خاصـ   طب  ” امل نو  ال ام األمني تقرير )أ( ذلك  يف مبا األهداف، حتقيق حنو احملرز التقدم
 املســـــــــــــــتـــدامـــ  التنميـــ  أهـــداف تقرير” )ب( (؛E/2019/68) “املســـــــــــــــتـــدامـــ  التنميـــ  أهـــداف حتقيق حنو
 ؛(2)“2019 ل ام املســـــــــــــتدام  التنمي  أهداف تن يذ يف احملرز للتقدم البياين اجلدول” )ج( ؛(1)“2019 ل ام
  .(3)“2019 ل ام اجلنساين اجلانب إىل حمل  املستدام   التنمي  أهداف حتقيق يف احملرز التقدم” ) (
 التنميــ  أهــداف حتقيق حنو احملرز التقــدم خــاصــــــــــــــــ   طب ــ ” امل نو  ال ــام األمني تقرير أُعــدّ  وقــد - 3

 امل ين املســــتوى الرفي  الســــياســــي ابملنتدى امل ين املتحدة األمم منظوم  عمل فريق م  ابلت او  “املســــتدام 
 ال ني  التحضــــــــريي  األعمال لدعم ال مل فريق ال ام لألمني التن يذي  اللجن  وأنشــــــــأ  املســــــــتدام . ابلتنمي 

 ال ام  اجلم ي  رعاي  حتت عقد الذي املســـــــــــــتدام  ابلتنمي  امل ين املســـــــــــــتوى الرفي  الســـــــــــــياســـــــــــــي للمنتدى
  شـــــــــــــــأ  تقدميه امل لوب املرحلي التقرير يتضـــــــــــــــمن وال املســـــــــــــــتدام (. التنمي  أبهداف امل ين القم  )مؤمتر

 خل   ال املي  االســـــــــتجا   أيضـــــــــا يتناول لكنه ال املي ، املؤشـــــــــرا  إطار إىل اســـــــــتنا ا فحســـــــــب، األهداف
 التقرير ويسلط  تن يذها. الت جيل أجل من املبذول  واجلهو  الصل  ذا  والتحداي  ولل جوا  2030 عام

 اليت األهــداف ذلــك يف مبــا األهــداف، مجي  يف احملرز التقــدم لت زيز الشــــــــــــــــاملــ  اإلجرا ا  على الضـــــــــــــــو 
 تن يذها. يف املنشو  التقدم يتحقق ال
 املرحلي التقرير من إيضــــــــــــــاحي  نســــــــــــــ   “2019 ل ام املســــــــــــــتدام  التنمي  أهداف تقرير” وميثل - 4

 والتحليل البياان  تقدمي خالل من األهداف حتقيق يف احملرز ابلتقدم املهتم األوســـــــ  اجلمهور ويســـــــتهدف
__________ 
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 تســلط  ياني  رســـوم م  عام  حمل  فيه فرعا يتضـــمن وهو البياني . والرســـوم اخلرا ط ابســـت دام ميســـرة   ريق 
 جبمي  يت لق فيمـــا إعـــدا   اتريخ حىت القـــا مـــ  والتحـــداي  الثغرا  وأكرب اإلجنـــازا  أهم على الضـــــــــــــــو 
 .17 الـ األهداف

 إىل حمل  “2019 ل ام املســـــــــــــــتدام  التنمي  أهداف تن يذ يف احملرز للتقدم البياين اجلدول” وي رض - 5
 احملرز التقدم تصـــــور على القارئ يســـــاعد وهو األهداف. مجي  إطار يف خمتارة غااي  صـــــوب احملرز التقدم
 مستواي  إىل لإلشارة املرور إشارة ألوا  ابست دام األهداف حتقيق حنو واإلقليمي ال املي الص يدين على

 اجلدول أُ رج وقد .2019 أيلول/ســـــبتمرب يف املتاح  وامل لوما  املؤشـــــرا    ض إىل اســـــتنا ا احملرز، التقدم
 القم  مؤمتر يف ووز  “2019 ل ام املســـــــــــتدام  التنمي  أهداف تقرير” من موجزة نســـــــــــ   يف للتقدم البياين
 .2019 أيلول/سبتمرب يف املستدام  التنمي  أبهداف امل ين

 للمرأة( املتحدة األمم )هيئ  املرأة ومتكني اجلنســــــني  ني للمســــــاواة املتحدة األمم هيئ  وتشــــــاركت - 6
 اجلانب إىل حمل  املســـــــتدام   التنمي  أهداف حتقيق يف احملرز التقدم” تقرير إعدا  يف اإلحصـــــــا ا  وشـــــــ ب 

 مجي  صــــ يد على اجلنســــني  ني املســــاواة  شــــأ  املتاح  األ ل  أحدث يضــــم وهو .“2019 ل ام اجلنســــاين
 ي انني وال تيا  النسـا  تزال ال اليت األهداف مجي  صـ يد على اجملاال  التقرير ويربز .17 الـــــــــــــــــ األهداف

 ي   أال لك ال   شأهنا اجلهو  من مزيد  ذل يلزم اليت النواحي إىل اإلشارة م  مؤاتي ، غري ظروف من فيها
 جتارب لقياس املست دم  ال املي  املؤشرا  إلطار اجلنساني  املؤشرا  أيضا حيد  وهو الركب. خلف أحد

  األهداف. تن يذ يف وال تيا  النسا 
  

 البياانت قاعدة - اثلثا 
 التنمي  أهداف ملؤشــــــــــرا  ال املي  البياان  و قاعدة (4)شــــــــــامل إحصــــــــــا ي مبرفق التقارير ُتشــــــــــ   - 7

 املشـــار التقارير يف املســـت دم  األهداف مبؤشـــرا  املت لق  البياان  البياان  قاعدة وتتضـــمن .(5)املســـتدام 
 من مؤشـــرا 166 عن  ياان  تتضـــمن وهي وعاملي . إقليمي  جمامي  وكذلك ق ري   ياان  وتضـــم أعال  إليها

 (6)مســــــــــــتو   ويقدِّم البياان . أرقام من رقم مليو  2.1 من وأكثر مؤشــــــــــــرا 232 عد ها البالغ املؤشــــــــــــرا 
 وم ايري منهجي  هلا اليت ابملؤشـــــــــرا  املت لق  الوصـــــــــ ي  البياان  البياان  لقاعدة مرافق الوصـــــــــ ي  للبياان 
 فيما الكامل  الشــــــ افي  الوصــــــ ي  والبياان  الق ري  البياان  على االطال  إمكاني  وتك ل  وليا. مســــــتقرة

 ال املي. الص يد على لإل الغ املست دم  واملنهجيا  ابلبياان  يت لق
 وكياان  وكاال  وتقوم الوصــ ي . البياان  ومســتو   البياان  قاعدة اإلحصــا ا  شــ ب  وتت هد - 8

 هبا. املنوط  للوالاي  وفقا الوصــــــ ي  والبياان  البياان   توفري الراعي ، الوكاال  ابســــــم إليها يشــــــار  ولي ،
 الوطني  البياان  كانت  إذا ما  يا  امل ين، املؤشـــر قيم من كال  خيص فيما الراعي ، الوكال  إىل أيضـــا ويُ لب

__________ 

-https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report-2019--Statisticalمـــــــــتـــــــــاح عـــــــــلـــــــــى  (4) 

Annex.pdf. 
 ./http://unstats.un.org/sdgs/indicators/databaseمتاح  على  (5) 
 ./http://unstats.un.org/sdgs/metadataمتاح على  (6) 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report-2019--Statistical-Annex.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report-2019--Statistical-Annex.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report-2019--Statistical-Annex.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report-2019--Statistical-Annex.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
http://unstats.un.org/sdgs/metadata/
http://unstats.un.org/sdgs/metadata/
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 الوطني  البياان  تُ ّدل قد املثال، ســــــــبيل ف لى .(7)ال املي للرصــــــــد نتاجا   أو مســــــــتنب   أو مقدَّرة أو م دَّل 
 ،2019 عام وخالل البياان . فيها تتوافر ال اليت املواضـــــــــــــــ  يف تقدر قد أو الدولي  للمقارن  قا ل  جل لها
  ياان  إىل الوصــــــول إبمكاني  املســــــت ملني تزويد أجل من البياان  لقاعدة تواترا أكثر حتديث  ورة ن ذ 
 حتديث عمليا  وأجريت جديدة  ياان  قدمت متوز/يوليه، يف أجري حتديث إىل وإضــــاف  توقيتا. أنســــب
  األول/ يسمرب. وكانو  األول/أكتو ر وتشرين آذار/مارس، يف للبياان  جديدة

 الوص ي  والبياان  اإلحصا ي  البياان   تبا ل امل ين ال امل ال ريق نشر ،2019 حزيرا /يونيه ويف - 9
 أهداف مبؤشـــــــــرا  امل ين الوكاال   ني املشـــــــــ   اخلربا  ل ريق التا   املســـــــــتدام  التنمي  أهداف ملؤشـــــــــرا 

تدام  التنمي   توجيهي  مبا ئ جانب إىل البياان  هليكل ال املي للنموذج األوىل الرمسي  الصـــــــــــــــيغ  املســـــــــــــــ
 اليت الدولي  والوكاال  البلدا  لدى البياان  هليكل ال املي النموذج يُ تمد أ  املتوق  ومن .(8)الســـت دامه

 نشـــــــــــــــرها. و/أو الوصـــــــــــــــ ي  و ياانهتا األهداف  ياان  عن ابإل الغ يت لق فيما البياان  تبا ل م يار تن ذ
نت    د فيما البياان  وأاتحت البياان  هليكل ال املي النموذج م  ملوا متها البياان  قاعدة الشــــ ب  وحســــّ

 إىل إضـــــاف  ،(9)الوصـــــ ي  والبياان  اإلحصـــــا ي  البياان   تبا ل اخلاصـــــ  الت بيقا   رجم  واجه  طريق عن
  .(10)امل توح  للواجه  سا قا املقدم التحديد

 البياان  وقاعدة التقارير الشــــــــ ب ، تت هد  الذي ،(11)األهداف ملؤشــــــــرا  الشــــــــبكي املوق  ويضــــــــم - 10
 فريق هبا يض ل  اليت واألنش   األعمال عن م لوما  على أيضا املوق  وحيتوي الوص ي . البياان  ومستو  

 للشـــــــراك  املســـــــتوى الرفي  وال ريق املســـــــتدام ، التنمي  أهداف مبؤشـــــــرا  امل ين الوكاال   ني املشـــــــ   اخلربا 
 جمموع  جانب إىل ،2030 ل ام املســتدام  التنمي  خ   لرصــد اإلحصــا ا  جمال يف القدرا  و نا  والتنســيق
 املتحدة. لألمم التا    الق ري  ابألفرق  اخلاص  عنها واإل الغ األهداف  رصد املت لق  األ وا 

  
 العاملي ابالسرترترترترترترترتتعراض املعين الوكاالت بني املشرترترترترترترترت   العامل الفريق عمل برانمج - رابعا 

  املستدامة التنمية ألهداف
 املرحلي  التقارير يف وحتليال   بياان  الدولي  واملنظما  الوكاال  من 50 على يزيد ما ســــــــــــــاهم - 11
 ظبوتوا الوصـــــــــ ي . البياان  ومســـــــــتو   املســـــــــتدام  التنمي  أهداف ملؤشـــــــــرا  ال املي  البياان  قاعدة ويف

__________ 

البياان  الق ري   هي البياان  اليت ينتجها وينشـــــــــــــــرها البلد امل ين )مبا يف ذلك حتدَّ  طبي   البياان  على النحو التايل  )أ(  (7) 
ل   هي البياان  اليت ينتجها ويقدمها البلد  البياان  اليت ي دهلا البلد للوفا  ابمل ايري الدولي (؛ )ب( البياان  الق ري  امل دَّ

للمقارن   وليا  غرض االمتثال للم ايري والت اريف والتصــــني ا   امل ين، ولكن تقوم الوكال  الدولي   ت ديلها لكي تصــــبب قا ل 
املت ق عليها  وليا؛ )ج( البياان  املقدرة  هي البياان  اليت تقدَّر على أساس البياان  الوطني ، مثل الدراسا  االستقصا ي  

دير ، وت دها الوكال  الدولي  عندما أو الســـجال  اإل اري ، أو على أســـاس مصـــا ر أخرى لكنها تت لق  ن س املتغري املرا  تق
ال تكو  البياان  الق ري  متاح  لسن  أو عدة سنوا ، أو عندما توجد مصا ر مت د ة أو مشاكل تتصل  نوعي  البياان ؛ 
) ( البياان  املســتنب    هي البياان  اليت تســتنب ها الوكال  على أســاس متغريا  مصــاحب  أخرى عندما يكو  هنا  افتقار 

ل للبياان  املت لق  ابملتغري املرا  تقدير ؛ )ه(  ياان  الرصـــــــــــــــد ال املي  هي البياان  اليت تنتجها الوكال  امل ين  ابنتظام كام
 ألغراض الرصد ال املي، استنا ا إىل البياان  الق ري . وال يوجد رقم مقا ل على املستوى الق ري.

 ./https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/sdmx-working-groupمتاح على  (8) 
 .https://data.un.org/SdmxBrowser/startمتاح على  (9) 
 ./https://unstats.un.org/SDGAPI/swaggerرة هذا الصد  متاح  على الواث ق الصا  (10) 
 ./http://unstats.un.org/sdgsانظر  (11) 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/sdmx-working-group/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/sdmx-working-group/
https://data.un.org/SdmxBrowser/start
https://data.un.org/SdmxBrowser/start
https://unstats.un.org/SDGAPI/swagger/
https://unstats.un.org/SDGAPI/swagger/
http://unstats.un.org/sdgs/
http://unstats.un.org/sdgs/


 E/CN.3/2020/3 

 

6/14 20-22257 

 

 عليه املنصـــو  التكليف حســـب التقارير، إلعدا  مناســـب  آبلي  املتحدة األمم منظوم  تزويد  غي  الشـــ ب ،
 الوكاال  م  ابل يديو التداول طريق وعن الش صي ابحلضور اجتماعا  عقد على ،2030 عام خ   يف

 املنتظمــ  التحــديثــا  وإجرا  الســـــــــــــــنويــ  املرحليــ  التقــارير إعــدا  أجــل من والتحليال  البيــاان  تقــدم اليت
 ومناقش  اآلرا  تبا ل لتيسري لوجه وجها ت قد اجتماعا  ،2017 عام منذ أيضا، وتُنظَّم البياان . لقاعدة
  الت مق. من مبزيد التقني  األمور

 يلي  مبا الوكاال   ني املش   ال امل ال ريق ويقوم - 12
 األهداف عن ال ام لألمني الســــنوي املرحلي التقرير إصــــدار خ ط ومناقشــــ  اســــت راض )أ( 

 است دامها؛ يسهل  صيغ  يتاح الذي السنوي التكميلي والتقرير
 املقدم  الصــــــل  ذا  واملســــــامها  الســــــنوي  التقارير وتغ ي  ون اق هيكل على االت اق )ب( 

 امل ني ؛ املنظما  من
 التنميـ  أهــداف ملؤشـــــــــــــــرا  ال ــامليــ  البيــاان  لقــاعــدة املنتظم التحــديــث يف اإلســـــــــــــــهــام )ج( 
 االقتضا ؛ حسب وحتسينها، الوص ي  البياان  استكمال  ينها من  سبل املستدام ،
 ابإلحصا ا  املتصل  القدرا  تنمي  أنش    شأ  املستجدا  وآخر امل لوما  تبا ل ) ( 
 ؛2030 عام خ   ألغراض واملؤشرا 
  التقرير. هذا إطار يف سنوي  تقرير اللجن  تزويد )ه( 

  
 يتعلق فيما الشرترترترتعبة هبا تضرترترترتطل  اليت التقنية واملسرترترترتاعدة اإلمنائي التعاون أنشرترترترتطة - خامسا 

  األهداف مبؤشرات
 يف الوثيق ت اوهنا والربامج والصــــنا يق املت صــــصــــ  والوكاال  اإلقليمي  واللجا  الشــــ ب  واصــــلت - 13

 حلســــاب املشــــ   الربانمج التنمي  حلســــاب التوجيهي  اللجن  منحت وقد اإلحصــــا ي . القدرا  تنمي  جمال
 ســـــــــــــــن  ملدة متديدا والبياان  ابإلحصـــــــــــــــا ا  املت لق  والر ماليني 10 قيمته البالغ  للتنمي  املتحدة األمم

 لتن يذ متازامل امل دل إىل اســـــــتنا ا ،2020 عام هناي  حىت  والر مليو  1.5 قدر  إضـــــــايف متويل م  واحدة،
 للتجــارة املتحــدة األمم ومؤمتر اإلقليميــ ، اللجــا  مجي  مبشـــــــــــــــــاركــ  الربانمج تن يــذ حــاليــا وجيري الربانمج.
 األمم و رانمج واجلرميــ ، ابمل ــدرا  امل ين املتحــدة األمم ومكتــب للبيئــ ، املتحــدة األمم و رانمج والتنميــ ،
 متا     غي  الوطني  اإلحصــا ي  النظم ت زيز أجل من اإلحصــا ا ، وشــ ب  البشــري ، للمســتوطنا  املتحدة
 والربانمج البياان . ت  ي حمد ة ثغرا  م اجل   ينها من   رق واســـــــت راضـــــــها، املســـــــتدام  التنمي  أهداف

 واملؤشــــرا  واإلحصــــا ا  البيئي ، واملؤشــــرا  واإلحصــــا ا  التن يذ، وســــا ل هي  ركا ز، ألر   وفقا منظم
 حمد ة. إجناز ومؤشــرا  متوق   إجنازا  م  االقتصــا ي  واملؤشــرا  واإلحصــا ا  والدميغرافي ، االجتماعي 

 مبا ئ ووضـــ  وطني ، تدريبي   راســـي  وحلقا  ق ري ، اســـتشـــاري    ثا  شـــكل الربانجمي  األنشـــ   وأتخذ
 ت زيز أجل من األقاليمي أو اإلقليمي الصـــــــــــــــ يدين على تقييم وأنشـــــــــــــــ   إلك وين ت لم و ورا  توجيهي ،

  لدا 79 تغ ي وهي البلدا ،  ني املســت ا ة والدروس اجليدة واملمارســا  التحداي ، عن امل لوما  تبا ل
 جمموعــه مبــا االضـــــــــــــــ ال  جرى وقــد منوا. البلــدا  أقــل من  لــدا 18  ينهــا من املســـــــــــــــتهــدفــ ، البلــدا  من
 الربانمج. إلجناز جدا مرت   م دل  ذلك ققوحت ،2019 األول/ يسمرب كانو   حبلول حمد ا نشاطا 378
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 وحتديث حتويل أجل من  نن إىل الدعم ُقّدم للربانمج، األوىل الركيزة إطار يف املثال، ســـــــبيل ف لى - 14
 قانوين إطار إنشــــــــا  قبيل من أمور عدة طريق عن الوطين اإلحصــــــــا ي والنظام الوطين اإلحصــــــــا ي املكتب

 شــامل تقييم إجرا  طريق عن اإل اري  البياان  إمكاان  تســ ري يف الربانمج ســاهم ســيشــيل، ويف حديث.
 واضــــــــــ ي  ني احلوار تيســــــــــري أ اة اســــــــــت دمت ســــــــــاموا، ويف الصــــــــــل . ذا  وال مليا  املوجو ة للبياان 

 للتنمي  وطني  مؤشـــرا  جمموع  لوضـــ  “م ا    الســـياســـا  كل” املســـماة البياان  ومنتجي الســـياســـا 
 وال ئا  إجرا ا  الختاذ املسا ل تغ ي  الست راض السياسا  لواض ي التوصيا  من وجمموع  املستدام 

 من أكثر من مشـــــــــاركا 575 من أكثر تلقى الثاني ، الركيزة إطار ويف القا م . الســـــــــياســـــــــا  يف املســـــــــتهدف 
 من املوســــــــــــــ   واالســــــــــــــت دام ال رض جداول وجتمي  البيئ  إحصــــــــــــــا ا  ت وير إطار على تدريبا  لدا 60

  البيئي . الناحي 
 اإللك وني  التوجيهي  املبا ئ وضــــــــ  الثالث  الركيزة إطار يف حتققت اليت اإلجنازا  أ رز وتتضــــــــمن - 15

 وإعدا  واملســـــــــــاكن، الســـــــــــكا  ت دا ا  يف البياان  جلم  اإللك وني  التكنولوجيا  ابســـــــــــت دام املت لق 
 الكياان  ت اونت وابملثل، الوســـــــــ ى. أمريكا يف ال قر قياس لتحســـــــــني مشـــــــــ ك  منهجي  توجيهي  مبا ئ

 من منوذجي  جمموع  لوضــــــ  الوســــــ ى وآســــــيا والقوقاز الشــــــرقي  أورواب يف البلدا  م  الربانمج يف املشــــــارك 
 إجناز ومتثل الدولي . امل ايري م  يتماشــى ال قر لقياس مشــ   هنج لتأســيس االســتقصــا ي  الدراســا  أســئل 
 وإنتاج اإلحصـــــــــــا ي  لألغراض للجرمي  الدويل التصـــــــــــنيف لتن يذ تقني  توجيهي  مبا ئ وثيق  إعدا  يف آخر

 ومســــــت دمي منتجي من 150 من أكثر اجتم  ذلك، على وعالوة األهداف. مبؤشــــــرا  املت لق  البياان 
 أجل من اجلنســــــاني  لإلحصــــــا ا  الســــــا   ال املي املنتدى أثنا   لدا 40 حنو من اجلنســــــاني  اإلحصــــــا ا 
 وإنتاجها اجلنســــــاني  اإلحصــــــا ا  جبم  املت لق  اجلديدة واأل وا  املبا را  ومناقشــــــ  وتبا ل اســــــت راض،

 119 من مشـــــاركا 640 جمموعه ما شـــــار  الرا   ، الركيزة إطار ويف واســـــت دامها. وتبا هلا ونشـــــرها وحتليلها
  لدا  110 من مشــــــــــــــاركا 750 وتلقى اخلدما  يف الدولي  التجارة  شــــــــــــــأ  اإللك وين للت لم  ورة يف  لدا

 من مشــاركا 172 اســت ا  ذلك، إىل وإضــاف  البضــا  . يف الدولي  التجارة إحصــا ا   شــأ    د من تدريبا
 والت ليم اإللك وين الت لم  ني مج ت البضــــــا  ، يف الدولي  التجارة إحصــــــا ا   شــــــأ   ورا  من  لدا 28

 الش صي. ابحلضور
 لربي انيا املتحدة اململك  يف الدولي  التنمي  وزارة من املمول املشــــــــــــرو  تن يذ الشــــــــــــ ب  وتواصــــــــــــل - 16

 األهداف مؤشرا  إاتح  أجل من ،2016 األول/ يسمرب كانو   يف عليه املت ق الشمالي ، وأيرلندا ال ظمى
  لدا 20 املشرو  ويغ ي واست دامها. املؤشرا  هذ  جتمي  على البلدا  قدرة وت زيز ممكن مجهور ألوس 

 مبؤشـــــرا  يت لق فيما تنظيمه والوزارة للشـــــ ب  ســـــبق مشـــــرو  يف منها  لدا  9 شـــــاركت وآســـــيا، أفريقيا يف
 تكل    و  متديد  احتمال م  ،2021 حزيرا /يونيه حىت املشــــــرو  وســــــيســــــتمر لألل ي . اإلمنا ي  األهداف

 .2021 عام هناي  حىت
 القا م الســـياســـا  وضـــ  وحتســـني لألهداف ال  ال الرصـــد يف الر يســـي  املشـــرو  أهداف وتتمثل - 17

 توافر وزاي ة املشــــرو ،  لدا  قدرة حتســــني األهداف هذ  لتحقيق الر يســــي  ال ناصــــر  ني ومن األ ل . على
 يت لق فيما الوطني  اإلحصــــا ي  النظم تنســــيق وحتســــني والدويل الوطين الصــــ يدين على األهداف مؤشــــرا 
 ملؤشـــــــرا  الوصـــــــ ي  والبياان  للبياان  الوطني  املنصـــــــا  حتســـــــني أو إنشـــــــا  وميثل األهداف. مبؤشـــــــرا 
 املنصــا  تلك أنشــئت وقد اجلهو . تلك يف أســاســيا عنصــرا البياان ، مســت دمي م  ابلت او  األهداف،

 الصــــــ يد على املتوخاة املنجزا  وتتضــــــمن الشــــــركا . م  او ابلت  املشــــــرو   لدا  نصــــــف من يقرب ما يف
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 ويتيب للمؤشـــــرا  عاملي   ياان  قاعدة يوفر مما مر يا، وعرضـــــها ابألهداف املت لق  للبياان  منصـــــ  ال املي
 إىل تســـــــــــــتند للبياان  آيل تبا ل عملي  وإرســـــــــــــا  والوطني ، ال املي  البياان  جمموعا   ني مقاران  إجرا 
  الوص ي . والبياان  اإلحصا ي  البياان  تبا ل م يار
  لدا. 11 عد ها البالغ اجلديدة املشــــــــــــرو   لدا  مجي  يف األويل التقييم   ثا  الشــــــــــــ ب  وأجنز  - 18
 نظمــت ،2019 عــام ويف البلــدا . مجي  يف القــدرا  يف لل جوا  ت صـــــــــــــــيليــ  تقييمــا  جُترى فتئــت ومــا

 يف األعضا  م  ابالش ا  وذلك األهداف، ملؤشرا  الوطني  الوص ي  البياان  وض   شأ  عمل حلقا 
 للبياان  منوذج مل  على ال مل حلقا  وركز  املشــرو .  لدا  من  لدا 14 يف الوطين اإلحصــا ي النظام

 البياان . مج  وطرق البياان  مصــــــــــا ر وغ ت  لد،  كل اخلاصــــــــــ  املؤشــــــــــرا  عن مب لوما  الوصــــــــــ ي 
 ،2019 عام ويف والت اريف. املنهجي   شــــأ  الت صــــيل من املزيد حمليا طا  ا ت  ى اليت املؤشــــرا  وتت لب
 م يار ابســـــت دام البياان ، وتبا ل البياان   نمذج  يت لق فيما األنشـــــ   من عد ا أيضـــــا الشـــــ ب  أجر 
 من الوطني  األهداف مؤشـــــــرا  أرســـــــلت لذلك، ج يونت الوصـــــــ ي . والبياان  اإلحصـــــــا ي  البياان  تبا ل
 املقاران  إجرا  فيه ميكن الذي البياان ، لتبا ل الشــــــبكي الشــــــ ب  ملوق  األويل النموذج إىل  لدا  ســــــب  

 والبياان  البياان  تبا ل عمليا  تســــــتقر أ  إىل ال مل هذا وســــــيســــــتمر وال املي . الوطني  املؤشــــــرا   ني
 املشرو .  لدا  مجي  يف الوص ي 

 يت لق فيما املســــت ملني مشــــارك  على ال كيز زاي ة يف 2019 عام يف للمشــــرو  آخر نشــــا  ومتثل - 19
 الوطين اإلحصا ي النظام ألعضا  املست ملني مشارك  عن عمل حلقا  الش ب  ونظمت األهداف.  رصد

 عد  اآل  ويُ تمد املســـت ملني، ملشـــارك  اســـ اتيجي  مشـــرو  وضـــ  عمل، حلق  كل  هناي  ويف  لدا. 14 يف
 وللمهارا  املست ملني، م  الت اعل إىل للحاج  املشاركني  ني الوعي أيضا واز ا  رمسيا. املشاري  تلك من

 يتصــــــــــل فيما التجريبي  البلدا  تقدمها اليت ال لبا  تلبي  إىل الشــــــــــ ب  وســــــــــتســــــــــ ى  ذلك. للقيام الالزم 
  البياان . توافر  تحسني

 األهداف حمققا ،2019 عام يف كبريا  ارت اعا املشرو  إطار يف األنش   مستوى ارت   عام، و وجه - 20
 الق ري، الصــــــ يد وعلى والت او . التنســــــيق على قوي تركيز هنا  وكا  للمشــــــرو . األمهي  البالغ  املرحلي 

 ابل مل  ل وطين،ال اإلحصـــــا ي املكتب م  ابل مل االكت ا  عدم يف األســـــاســـــي  ال كيز جماال  أحد متثل
 التا    الق ري  األفرق  م  والتنســـيق االتصـــال إىل هبم  أيضـــا الشـــ ب  وســـ ت  رمته. اإلحصـــا ي النظام م 

 والت لم اخلربا  لتبا ل للبلدا   ولي  عمل حلقا  الشـــــ ب  نظمت الدويل، الصـــــ يد وعلى املتحدة. لألمم
  .(12)إخباريتني رسالتني ونشر  للمشرو  شبكيا موق ا أيضا الش ب  وأنشأ  األخرى. من إحداها

 اإللك وين الدليل إنتاج البلدا  قدرة لت زيز الشـــــــــ ب  تبذهلا اليت األخرى املهم  اجلهو  وتتضـــــــــمن - 21
 ال ام  واملبا ئ ؛(13)التجمي   شأ  البلدا  لتوجيه ومرج ا مور ا ميثل الذي ابألهداف، املت لق  للمؤشرا 

 وأقرهتا 2018 عام يف اســــــتكملت اليت الوطين، الصــــــ يد على والنشــــــر اإل الغ ملنصــــــا  التوجيهي  واملبا ئ
 ال اعل  واجلها  الدولي  والوكاال  البلدا  تســـــــت دمها أ  ميكن واليت ،2019 عام يف اإلحصـــــــا ي  اللجن 

__________ 

-https://unstats.un.org/capacity  يتــاح املزيــد من امل لومــا  عن األنشـــــــــــــــ ــ  املضـــــــــــــــ ل  هبــا يف إطــار املشـــــــــــــــرو  على (12) 

building/unsd-dfid. 
 .https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Homeمتاح على  (13) 

https://unstats.un.org/capacity-building/unsd-dfid
https://unstats.un.org/capacity-building/unsd-dfid
https://unstats.un.org/capacity-building/unsd-dfid
https://unstats.un.org/capacity-building/unsd-dfid
https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Home
https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Home
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 الش ب ، شاركت ذلك، على وعالوة .(14) شأهنا قرارا  واختاذ تن يذها يق ح اليت املنصا  لتقييم األخرى
 رائســــــ  يف لل  ول ، املتحدة األمم ومنظم  الكارييب البحر ومن ق  الالتيني  ألمريكا االقتصــــــا ي  اللجن  م 

 التنمي  ألهداف املتكامل التن يذ  شـــــأ  االســـــ اتيجي  ابلنتا ج امل ين ال ريق يف ابلبياان  امل ين ال مل فريق
 قيام تيســـــــري يف ال مل فريق من اهلدف ويتمثل املســـــــتدام . للتنمي  املتحدة األمم جملموع  التا   املســـــــتدام 

 ال ا   إض ا  أجل من الوطني  اإلحصا ي  للنظم املتسق الدعم  تقدمي املتحدة لألمم التا    الق ري  األفرق 
 اجلهو ، هذ  إطار ويف عنها. واإل الغ ورصـــــــدها والغااي ، املؤشـــــــرا  ذلك يف مبا األهداف، على احمللي
 املوق  على عنها واإل الغ األهداف رصــد  شــأ  املتحدة لألمم التا    الق ري  لألفرق  أ وا  جمموع  تتاح

  .(15)للش ب  التا   األهداف ملؤشرا  الشبكي
 املـــــاضـــــــــــــــي ال ـــــام يف اإلحصـــــــــــــــــــا يـــــ  القـــــدرا  تنميـــــ  عن ال ـــــام األمني تقرير تضـــــــــــــــمن وقـــــد - 22
(E/CN.3/2019/28) القدرا  ذلك يف مبا التقني ، القدرا   نا  جمال يف الشــــ ب  أنشــــ   إىل شــــامل  نظرة 

 و نا  والتنســيق للشــراك  املســتوى الرفي  ال ريق يقدم ذلك، إىل وإضــاف  األهداف. مؤشــرا   تن يذ املت لق 
 (،E/CN.3/2020/4) تقرير  يف ،2030 ل ام املســــتدام  التنمي  خ   لرصــــد اإلحصــــا ا  جمال يف القدرا 
 منتدى وعن املســـــــــــــــتدام  التنمي  لبياان  ال املي  اتو  كيب  عمل خ    تن يذ املت لق ال مل عن م لوما 

 أهداف مبؤشــــــــــرا  امل ين الوكاال   ني املشــــــــــ   اخلربا  فريق ويقدم للبياان . الثاين ال املي املتحدة األمم
 إطار لتن يذ  ه يضـــــــــــــــ ل  الذي ال مل عن م لوما  (،E/CN.3/2020/2) تقرير  يف املســـــــــــــــتدام ، التنمي 

 الثالث  ال امل  األفرق  تبذهلا اليت اجلهو  وعن ابملؤشــــــــــرا ، املت لق املنهجي ال مل لمث ال املي ، املؤشــــــــــرا 
 والبياان  اإلحصـــــــــــا ي  البياان   تبا ل امل ين ال امل وال ريق ال ا ط؛ أبوجه امل ين ال امل ال ريق له، التا   

 املكاني . اجلغرافي  ابمل لوما  امل ين ال امل وال ريق املستدام ؛ التنمي  أهداف ملؤشرا  الوص ي 
  

 “اآلن البياانت” مبادرة - سادسا 
 اجلم ي  هامش على ال ام األمني ان ب  أطلقتها اليت ،“اآل  البياان ” مبا رة قيا ة يف يتشــــــــــــار  - 23

 املســـتدام ، التنمي  لبياان  ال املي  والشـــراك  اإلحصـــا ا ، شـــ ب  من كل  ،2019 أيلول/ســـبتمرب يف ال ام 
 القوي  واأل وا  األساليب است دام زاي ة إىل هتدف وهي املستدام . التنمي  حلول وشبك  الدويل والبنك

 على املبا رة هذ  وتن وي ونوعيتها. تغ يتها ومدى ابألهداف املت لق  البياان  تقدمي توقيت حتســـــــــن اليت
 اســــــــــت دام جل ل الصــــــــــل  ذا  احلكومي  الوكاال  ومجي  الوطني  اإلحصــــــــــا ي  املكاتب م  الوثيق الت او 
 األهداف. حتقيق حنو احملرز التقدم ورصد  عم أجل من ميسرا وحتليلها البياان  إلنتاج اال تكاري  الوسا ل

 مســـا ل م اجل  إىل احلاج  أمس فيها حتتاج اليت األولوي  ذا  اجملاال  الوطني  اإلحصـــا ي  املكاتب وحتد 
 أ  ميكن اليت الشــــركا  م  التوفيقا  األســــاســــي ال ريق وييســــر التوقيت. وحســــن البياان ، وتوافر القياس،

 األولواي . تلك مل اجل  البياان  جمال يف مبتكرة حلوال تتيب
 اآل  البياان  ملبا رة األوىل التقني  ال مل حلق  رواندا يف لإلحصــا ا  الوطين امل هد واســتضــاف - 24
 اإلحصـــــــــا ي  املكاتب ممثلي ال مل حلق  وضـــــــــمت .2019 الثاين/نوفمرب تشـــــــــرين 14 و 13 يف كيغايل،  يف

__________ 

-https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Principles-guidelinesمـــتــــــــاح عـــلـــى  (14) 

SDG-Monitoring-Reporting-Platforms-E.pdf. 
 ./https://unstats.un.org/sdgs/unct-toolkitنظر ا (15) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/28
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/28
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/4
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/4
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/2
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/2
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Principles-guidelines-SDG-Monitoring-Reporting-Platforms-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Principles-guidelines-SDG-Monitoring-Reporting-Platforms-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Principles-guidelines-SDG-Monitoring-Reporting-Platforms-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Principles-guidelines-SDG-Monitoring-Reporting-Platforms-E.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/unct-toolkit/
https://unstats.un.org/sdgs/unct-toolkit/
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 ال ظمى لربي انيا املتحدة واململك  وكولومبيا، وغاان، والســـــــــــنغال، ورواندا، و نغال يش، لباراغواي، الوطني 
 املدين، اجملتم  ومنظما  دولي ،ال الوكاال  ممثلي م  جنب إىل جنبا ونيبال، ومنغوليا، الشــــمالي ، وأيرلندا

 وحد  البياان . جمال يف القدرا  و نا  اال تكار ميداين يف ال امل  املاحن  واجلها  األكا ميي ، واألوســـــا 
 يت لق فيما التأثري ال الي  اإلمكاان  ذا  واألســـــــــاليب والتكنولوجيا ابلبياان ، املت لق  احللول املشـــــــــاركو 

 للت لم احملد ة اجملاال  و ّينوا األهداف، عن املناســــب الوقت يف واملقدم  املصــــن   البياان  توافر  تحســــني
 ذا  النتا ج لتحقيق   ينها  بلدا  اخلاصـــــــــ  ال ريق خرا ط ووضـــــــــ وا فيها ال مل يت ني اليت القدرا  و نا 

 املتوق  ومن األراضـــــي. واســـــت دام وال قر البشـــــري، واحلرا  ابلت ليم، يت لق فيما البياان  جمال يف األولوي 
 البلدا  حتقق وأ  القا م ، الســـن  خالل وُتوســـّ  ال مل حلق  أثنا   دأ  اليت الشـــراكا  خمتلف تدّعم أ 

 يف ســـــــــــــــي قـد الــذي للبيــاان ، املقبــل ال ــاملي املتحــدة األمم منتــدى يف عرضـــــــــــــــهــا ميكن ملموســــــــــــــــ  نتــا ج
 .2020 األول/أكتو ر تشرين

  
  املستدامة التنمية ألهداف املوحد املعلومات نظام - سابعا 

 الستكشاف حبث عملي  شكل يف 2017 آذار/مارس يف لألهداف املوحد امل لوما  نظام أطلق - 25
 قدرة ت زيز أجل من وتكيي ها واســــت دامها املكاني  واجلغرافي  اإلحصــــا ي  امل لوما  إل ماج احلديث  األطر
 اجليدة واملمارســـــا  وامل لوما  وامل ارف، البياان ، وتقاســـــم إ ارة على وال املي  الوطني  اإلحصـــــا ي  النظم
 تشــــــــرين ويف واســــــــت دامها. مر يا وعرضــــــــها ابألهداف املت لق  واإلحصــــــــا ا  البياان   نشــــــــر يت لق فيما

 على املكاني  اجلغرافي   امل لوما إ ارة  شــــــــــــــأ  اخلامس املســــــــــــــتوى الرفي  املنتدى أقر ،2017 الثاين/نوفمرب
 وتوفر املســــــــــــتدام ، التنمي  أبهداف املت لق  امل توح  البياان  ملراكز املوحد النظام م هوم ال املي الصــــــــــــ يد

 عن مكاني  جغرافي   صـــــــــــــورة احملد ة اإلحصـــــــــــــا ي  البياان  إىل الوصـــــــــــــول إمكاني  2018 عام منذ املبا رة
  املشارك . البلدا  تتبا هلا اليت الوطني  البياان  وكذلك األهداف، مؤشرا 

 البياان  ملراكز املوحد امل لوما  نظام تن يذ يف احملرز ابلتقدم 50/102 مقررها يف اللجن  ورحبت - 26
 البيين التشــــــــــــغيل قا لي  وت زيز امل تل  ، البياان  مصــــــــــــا ر  ني التكامل تيســــــــــــري أجل من وال املي  الوطني 

 إىل احلاج  على وشــد   املصــلح ، أصــحاب جمموعا  خمتلف من الشــركا   ني الت او  و عم للبياان ،
 و  د املوحد. النظام إىل االنضـــــــــــــــمام يف ترغب اليت البلدا  جلمي  الالزم التقين الدعم وتوفري املوار ، ت بئ 
 النظام مبا رة ن اق توسي  على التكنولوجيا جمال يف والشركا  اإلحصا ي  الش ب  اآل  ت كف املقرر، هذا

  الوطين. الص يد على القدرا  و نا  جديدة  لدا  لضم املوحد
 التنســــــــــيق مكتب لدعم املســــــــــتدام  التنمي  ألهداف املوحد امل لوما  نظام مبا رة أيضــــــــــا وت زَّز - 27

 التقدم عن تصـــــــور ووضـــــــ  الق ري  البياان  عرض من اجلديدة النهج متكني إىل الرامي  جهو   يف اإلمنا ي
 على الق ريــ  املوجزا   شــــــــــــــــأ  ت بيق خالل من ذلــك يف مبــا األهــداف، حتقيق حنو البلــدا  حترز  الــذي
 البياان  قاعدة من مكاني  جغرافي   صــورة احملد ة اإلحصــا ي  للبياان  املر ي ال رض يتيب اإلن نت شــبك 
  .(16)املستدام  التنمي  أهداف ملؤشرا  ال املي 

  

__________ 

 ./https://country-profiles.unstatshub.orgمتاح على  (16) 

https://undocs.org/ar/A/RES/50/102
https://undocs.org/ar/A/RES/50/102
https://undocs.org/ar/A/RES/50/102
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 ومؤشراهتا وغاايهتا املستدامة التنمية ألهداف املش كة املدّولة املوارد حمددات - اثمنا 
 وضـــــــــــ ت ،2030 عام خ   وتن يذ لرصـــــــــــد وامل لوما  البياان  إ ماج  عم مواصـــــــــــل  أجل من - 28

 املتحدة األمم منظوم  يف التن يذيني الر ســـــا  جمللس التا    املســـــتوى الرفي   اإل اري  اللجن  وأمان  الشـــــ ب ،
 ألهداف املشــــــــــ ك  املدّول  املوار  حملد ا  نظاما واملؤمترا  ال ام  اجلم ي  شــــــــــؤو  وإ ارة ابلتنســــــــــيق امل ين

 احملد ا  هذ  موســــــتســــــاه الصــــــل . ذا  اإلحصــــــا ي  والســــــالســــــل ومؤشــــــراهتا وغاايهتا املســــــتدام  التنمي 
 حاليا املتوافرة البياان  وأصــــول الواث ق حتويل يف مهرشــــولد،  اغ مكتب  اآل  تســــتضــــي ها اليت ،(17)املشــــ ك 

 است ا ة لت زيز األساس وستوفر متجانس ،  صورة املصن   امل لوما  من فضا  إىل ابألهداف الصل  ذا 
 عن رمسي  يا  ويف آلي .  صــــــــورة الداللي  الشــــــــا ك  على وإ ماجها وجتهيزها ابألهداف املت لق  امل لوما 
 امل ين املتحدة األمم منظوم  يف التن يذيني الر ســــــــا  جملس حثّ  ،2019 الثاين/نوفمرب تشــــــــرين يف االعتما 
 احملد ا  هذ  من االســـــت ا ة على املصـــــلح  صـــــاحب  واجلها  املتحدة األمم مؤســـــســـــا  مجي  ابلتنســـــيق
  ابألهداف. الصل  ذا  موار ها )وسم( لتحديد

 التا    املســــــتدام  التنمي  أهداف وشــــــ ب  اإلحصــــــا ا  شــــــ ب   قيا ة أويل جترييب ت بيق وُوضــــــ  - 29
 املستدام  التنمي ” امل نون  األورويب االحتا  منح  من للموار   دعم واالجتماعي ، االقتصا ي  الشؤو  إل ارة
 جدوى عرض يف املشــــــرو  من اهلدف ومتثل .“املســــــتدام  التنمي  أهداف يف املتمثل ابلوعد الوفا   2015
 الوصــــــ ي  البياان  الســـــــت ال  املرتب   امل توح  البياان  ومبا ئ الداللي  الشـــــــا ك  تكنولوجيا  اعتما 
  صــــورة الت بيق ويكشــــف األهداف. خمتلف  ني االرتباطا  إقام  ويف الواث ق من ابألهداف الصــــل  ذا 
 الصـل . ذا  اإلحصــا ي  والبياان  ابألهداف امل ني  والكياان  النصــي ، الواث ق  ني الداللي  الصــال  آلي 

 .(18)الرمسي  اإلحصا ا  ملبا رة ال املي  املتحدة األمم ملنص  التحتي  البني  إطار يف ويستضاف
  

  اإلحصائي التدريب ملؤسسات العاملية الشبكة - اتسعا 
 اإلحصـــــا ا  جمال يف التدريب رعاي  اإلحصـــــا ي التدريب ملؤســـــســـــا  ال املي  الشـــــبك  تواصـــــل - 30

 اخلمســـــــــني الدورة هامش على 2019 آذار/مارس 7 يف الشـــــــــبك  عقدته الذي الثاين االجتما  ويف الرمسي .
 اجلد . ابألعضـا  ورحبوا قدما   املضـي سـبل االسـتشـاري ال ريق وأعضـا  املؤسـسـو  األعضـا  انقش للجن ،
 تضــــــــــم  لدا  6 و للتدريب، و وليا إقليميا م هدا 17 من يتأل و  الشــــــــــبك ، يف عضــــــــــوا 23 حاليا ويوجد

 إىل وإضــــــــاف  الوطني . حدو ها خارج التدريب توفر إحصــــــــا ي تدريب مراكز الوطني  اإلحصــــــــا ي  مكاتبها
 االجتما  وخالل املصـــلح . صـــاحب  للجها  االســـتشـــاري ال ريق أعضـــا  الشـــبك  تضـــم األعضـــا ، هؤال 
  للشبك . ر يس  الدويل اإلحصا ي للم هد احلالي  الر يس  انت بت للشبك ، األول
 لتنـاول ال مــل أفرقـ  من جـديـدة جمموعـ  إىل تركيزهـا نقــل الثــاين اجتمــاعهــا يف الشـــــــــــــــبكــ  وقرر  - 31

 املت لق  البياان  من االحتياجا  لتلبي  احملد ة ال لبا  )أ( اإلحصــا ي  التدريب جمال يف التالي  املواضــي 
 التدريبي ؛ للدورا  اإللك وني  والبوا   اإللك وين للت لم املمارسني شبك  )ب( املستدام ؛ التنمي  أبهداف

__________ 

 ./http://metadata.un.org/sdgمتاح على  (17) 
 (.“ا دأ”)انقر  www.linkedsdg.orgمتاح على  (18) 
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 االجتما  على هذ  ال مل أفرق  و أ ت .2030 عام خ   ســــــياق يف اإلحصــــــا ي  ابملســــــا ل اإلملام )ج( و
  السن . مدار على اهلات ي االتصال طريق عن ابنتظام

 املت لقـــ  البيـــاان  من االحتيـــاجـــا  لتلبيـــ  احملـــد ة ال لبـــا  مب ـــاجلـــ  امل ين ال مـــل فريق وانقش - 32
 مج ت اليت ،2018 يف ال مل أفرق  من األوىل الدف    ه اضـــــــــــــــ ل ت الذي ال مل متا    كي ي   ابألهداف

 القا م ، هذ  اســــت دام على ال مل فريق وات ق .(19)الشــــبك  أعضــــا  من املقدم  التدريبي  ابلدورا  قا م 
 املست ملني. احتياجا  تليب الشبك  كانت  إذا ما تقييم ملواصل  أخرى، موا  جانب إىل
 للدورا  اإللك وني  والبوا   اإللك وين للت لم املمارســــــــــــــني  شــــــــــــــبك  امل ين ال مل فريق وســــــــــــــ ى - 33

 منصـــ  2019 متوز/يوليه يف وأُطلقت اإلحصـــا ا . جمال يف للدورا  اســـتقبال صـــ ح  إنشـــا  إىل التدريبي 
 (،UN SDG: Learn)“ الت لم املتحدة  لألمم املستدام  التنمي  أهداف” تسمى التدريبي  للدورا  جديد
 حمل  االســـتقبال صـــ ح  وت  ي املنصـــ . هبذ  ابإلحصـــا ا  اخلاصـــ  االســـتقبال صـــ ح  ر ط حاليا وجيري
 إىل وصــــال  وتتضــــمن اإلحصــــا ا  جمال يف املتاح  املباشــــرة والدورا  اإللك وين الت لم  ورا  إىل عام 

 عن امل لوما  حتميل عن مســـــــــــــــؤول  والوكاال  تدريبي .  ورا  توفر اليت امل تل   الوكاال  صـــــــــــــــ حا 
 تصـــــــــــــــميم ال مل فريق ويناقش حتميلها. املقدم  اجلها  خمتلف تقرر اليت الدورا  إال تظهر ولن الدورا 
 كا   ولئن ابجلو ة. املت لق  والشـــواغل ال ضـــوي  وكذلك ابإلحصـــا ا  اخلاصـــ  املذكورة االســـتقبال صـــ ح 
 يساهم ،“الت لم املتحدة  لألمم املستدام  التنمي  أهداف” منص  يف كاملني  شركا  الشبك  أعضا    ض

ه الشــــبك . إطار يف تدريبي   دورا  آخرو  أعضــــا   ما  شــــأ  املســــامهني النوعي  مت لبا  عن وثيق  وتوجِّّ
 ص ح  على القّيم مبثا   ستكو  اليت الش ب ، وستتوىل الدراسي . للدورا  امل تل   ال ئا  يف حتميله ميكن

  أعم. مستوى على اجلو ة تقييم  شأ  القيا ة زمام ابإلحصا ا ، اخلاص  االستقبال
 صـــــ وف يف اإلملام لتحســـــني خمتل   هُنجا اإلحصـــــا ي  ابملســـــا ل ابإلملام امل ين ال مل فريق وانقش - 34

 اإلملام  شـــــــأ  اإللك وين للت لم  ورا  وضـــــــ  على األعضـــــــا  من قليل عد  وي كف املســـــــت ملني. فئا 
 اإلعدا  أعمال يف آخرين أعضــــــا  من مقدم  وخربا  مدخال  يســــــت دمو  وهم اإلحصــــــا ي  ابملســــــا ل

 ابملســــــــا ل اإلملام عن مشــــــــ ك  شــــــــبكي   راســــــــي  حلق  الشــــــــبك  نظمت ،2019 أيلول/ســــــــبتمرب ويف هذ .
 احللق  وشـــــــهد  للبياان . ال املي للمنتدى الشـــــــبكي  الدراســـــــي  احللقا  ســـــــلســـــــل  إطار يف اإلحصـــــــا ي 

 ال مل فريق وينظر الحق. وقت يف إجيا ي  ف ل ور و  كبريا  اهتماما ولقيت جيدا حضورا الشبكي  الدراسي 
 ويُنظر املســتقبل. يف املماثل  التوعي  أنشــ   أو الشــبكي  الدراســي  احللقا  من املزيد تنظيم ضــرورة يف حاليا
 اإلحصا ي . ابملسا ل اإلملام حتسني لدعم أخرى هنج يف أيضا
 الصــــــــ ح  على وخ  ها ونواجتها للشــــــــبك  احلالي  ال ضــــــــوي  عن م لوما  عل االطال  وميكن - 35

 .(20)للشبك  الر يسي 
  

__________ 

قدمت القا م  إىل الدورة اخلمســـــــني للجن  وميكن االطال  عليها على الصـــــــ ح  الر يســـــــي  للموق  الشـــــــبكي للشـــــــبك  على  (19) 
https://unstats.un.org/gist/resources/courses-inventory/. 

 .https://unstats.un.org/GISTمتاح  على  (20) 

https://unstats.un.org/gist/resources/courses-inventory/
https://unstats.un.org/gist/resources/courses-inventory/
https://unstats.un.org/GIST
https://unstats.un.org/GIST
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 املعيشية األسر ابستقصاءات املعين األماانت بني املش   العامل الفريق - عاشرا 
  ني مشـــــــــ   عامل فريق إنشـــــــــا  ،46/105 مقررها يف اإلحصـــــــــا ي  اللجن  أيّد  ،2015 عام يف - 36

 تنســيق ت زيز أجل من اإلحصــا ا ، شــ ب  رعاي  حتت ،(21)امل يشــي  األســر ابســتقصــا ا  م ين األماان 
 امل يشي . األسر استقصا ا  أنش   وموا م 

  يّنت مســـــــب عملي  ن ذ فأوال، اجملاال . من عد  يف إجنازا  إنشـــــــا ه منذ ال امل ال ريق وحقق - 37
 األسـر اســتقصــا ا  من هبا املت لق  البياان  اســتقا  ميكن اليت ال املي  األهداف ملؤشــرا  الكامل  اجملموع 
 من هدفا 13 على املوزع  املؤشرا  من مؤشرا 80 جمموعه ما استقا  جيري أنه تقييم آخر وأظهر امل يشي .

 .(22)منها استقا ها ميكن أو امل يشي  األسر استقصا ا 
 عام ويف االســــــتقصــــــا ي . الدراســــــا  منهجيا  ت زيز يف م ر ا تقدما أيضــــــا ال امل ال ريق وحيرز - 38

 واختبار ووضـــــ  األغذي ، واســـــتهال  الت ليم على اإلن اق قياس حتســـــني تغ ي عمل فرق أنشـــــئت ،2017
 املمارســـــا  وأفضـــــل امل ايري ووضـــــ  ،16 اهلدف إطار يف الوار ة للمؤشـــــرا  اســـــتقصـــــا ي   راســـــا  منوذج

 وغري األجر املدفوع  ال مل ألنشــ   املتســق القياس وت زيز االســتقصــا ي  الدراســا   ياان   توثيق املت لق 
 على ال مل فرق خمتلف تغ يها اليت ابألنشـــــــــــ   املت لق  التحديثا  على االطال  وميكن األجر. املدفوع 
  .(23)اإلن نت شبك 

 ل دة الشــــــامل  األنشــــــ   من املزيد لتغ ي  إضــــــافي  عمل فرق إنشــــــا  يتواصــــــل ،2018 عام ومنذ - 39
 الناجت  ال ام االســـــت دام ذا  البياان  جمموعا  يف املكاني  اهلوي  حجب ال رق هذ  وتشـــــمل ق اعا .

 للدراســــا  اجلز ي  البياان  ونشــــر واختبارها، االســــتبياان  وتصــــميم امل يشــــي ، األســــر اســــتقصــــا ا  عن
 آخرو  أعضـــــا  يدعمها اليت ال مل فرق أعمال قيا ة ال امل ال ريق أعضـــــا  خمتلف ويتوىل االســـــتقصـــــا ي .

  احملد ة. امليا ين يف وخربا 
 عمل مسار أيضا ال امل ال ريق أنشأ األهداف، رصد أجل من البياان  من االحتياجا  ولتلبي  - 40

 ذلك، يف مبا هلا، وال ويج املبتكرة ابملنهجيا  النهوض إىل ال مل مسار ويهدف البياان . تصنيف  شأ 
 طرق من ذلك وغري الصــغرية املناطق وتقديرا  ال ينا ، ألخذ اخلاصــ  االســ اتيجيا  املثال، ســبيل على

 اجلغرافي  للمناطق املصــــــــــن   البياان  إلنتاج للبلدا  متينا أســــــــــاســــــــــا ال مل هذا وســــــــــيوفر البياان . إ ماج
  الض ي  . السكاني  ولل ئا  األصغر

 لألســـــر االســـــتقصـــــا ي  للدراســـــا  متكامل  رانمج وجو  أبمهي  ال امل ال ريق أعضـــــا  يســـــلم وإذ - 41
 أســـــــــــــــاليب فخمتل يف البياان  مج  أ وا  موا م  يف الت او  يواصـــــــــــــــلو  فهم البلدا ،  اخل امل يشـــــــــــــــي 
 يف اإلحصــــــا ا  ومكتب الدويل البنك أجرى املثال، ســــــبيل ف لى البلدا . يف االســــــتقصــــــا ي  الدراســــــا 

 جتريبي   راســـ  النكا، ســـري يف واإلحصـــا ا  الســـكا  ت دا ا  إ ارة م  ابلت او  الدولي ، ال مل منظم 
  راســـــــــتني صـــــــــ يد على ال مل واســـــــــت دام ال امل  القوى عن منســـــــــق  أســـــــــئل  على للحصـــــــــول مشـــــــــ ك 

__________ 

 (.https://unstats.un.org/iswghsميكن االطال  على مزيد من امل لوما  على املوق  الشبكي لل ريق ال امل )على  (21) 
انظر وثيقــ  امل لومــا  األســـــــــــــــــاســـــــــــــــيــ  اليت أعــدهــا ال ريق ال ــامــل للــدورة اخلمســـــــــــــــني للجنــ  اإلحصـــــــــــــــــا يــ . متــاحــ  على  (22) 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item4c-ISWGHS-E.pdf. 
 .https://unstats.un.org/iswghsانظر  (23) 

https://undocs.org/ar/A/RES/46/105
https://undocs.org/ar/A/RES/46/105
https://unstats.un.org/iswghs
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item4c-ISWGHS-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item4c-ISWGHS-E.pdf
https://unstats.un.org/iswghs
https://unstats.un.org/iswghs
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 مستوى لقياس االستقصا ي  والدراس  ال امل  للقوى االستقصا ي  الدراس  خمتل تني  ر يسيتني استقصا يتني
 املمارســا   شـــأ  األ ل  وإجيا  البلد يف وامل ارف اخلربا  تبا ل يف التجريبي  الدراســـ  وســـاعد  امل يشـــ .

 على البياان  جلم  منســـق  أل وا  ال ريق ال مل هذا وميهد االســـتقصـــا ي . الدراســـا  تصـــميم يف اجليدة
 الدراســـــ  من املكتســـــب  اخلربة وســـــتســـــاعد البلد.  اخل االســـــتقصـــــا ي  الدراســـــا  أســـــاليب خمتلف صـــــ يد

 أخرى.  لدا  يف املماثل  األعمال إثرا  يف التجريبي 
 املســامها    ضــل ،2019 أيلول/ســبتمرب يف مت رغ منســق اســتقدم ال امل، ال ريق عمل ولتكثيف - 42

 لألســــر االســــتقصــــا ي  الدراســــا  إجرا  إىل الدعوة أعمال ابل  ل و دأ  األعضــــا . الوكاال  من املقدم 
  ال امل. ال ريق ل مل األخرى ال ناصر ت زيز أجل من األموال ومج  امل يشي 

  
  اختاذها اإلحصائية اللجنة من املطلوب اإلجراءات - عشر حادي

  يلي: مبا القيام إىل مدعوة اللجنة - 43
 األمم منظومة م  ابلتعاون اإلحصرترترترترترترتاءات  شرترترترترترترتعبة به تقوم الذي ابلعمل العلم أخذ )أ( 
  العمل؛ يف احملرز التقدم على والتعليق املق ح  عملها وبرانمج املتحدة 
 مصرترتادر من االسرترتتفادة على البلدان يف القدرات لبناء “اآلن البياانت” مبادرة أتييد )ب( 
  اجلديدة؛ البياانت

  والعاملية؛ الوطنية البياانت ملراكز املوحد املعلومات نظام حتسني بشأن آرائها إبداء )ج( 
 وغاايهتا املسرترترترترترتتدامة التنمية ألهداف املشرترترترترترت كة املدّولة املوارد مبحددات العلم أخذ ) ( 
 احملددات استخدام إمكانية بشأن آرائها عن واإلعراب الصلة  ذات اإلحصائية والسالسل ومؤشراهتا

 املرتبطة؛ املفتوحة للبياانت صيغ يف اإلحصائية البياانت جمموعات لنشر
 ملؤسرترترتسرترترتات العاملية الشرترترتبكة به تضرترترتطل  الذي العمل سرترترتر تقدم بشرترترتأن آرائها إبداء )ه( 
  اإلحصائي؛ التدريب
 بني املشرترترترترترترترترترترت   العرترتامرترتل الفريق عمرترتل يف احملرز التقرترتدم بشرترترترترترترترترترترترتأن آرائهرترتا عن اإلعراب )و( 
 املعيشية. األسر ابستقصاءات املعين األماانت

 


