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 2021آذار/مارس  5و  1-3
 )ي( من جدول األعمال المؤقت* 3البند 

 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: البيانات الضخمة
   

 الرسمية   بالبيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات تقرير الفريق العامل العالمي المعني    
  

 مذكرة من األمين العام  
 

وللممارســــــاب ال ــــــاألقين  ت ــــــر  األم ن   2020/211وفقا لمقرر المجلس االقتصــــــاجي واالجتماع   
ــميي    ــا اب الرســـــــ ــ مي ألارات الرصـــــــ العام ألأن يح ل تقرير الفريق العامل العالم  المعن  ألالبياناب الضـــــــ

ــا يي  د المنصـــي  ن يعرت التقرير التطوراب الت  اســـتجدعب علع  ـــع 51/122واســـتجاألي لمقرر اللجني الرصـ
العالميي لألمم المتحدة والمراكز القليميي التاألعي لهان وهو  ناقش نموذجا تمويليا جد دا لإلنفاق علع المنصــي   
ويتضـمن التقرير ييضـا منجزاب م تلف فرق العمل علع  ع د د دار اليت تاب الجد دة واقامي رلقاب العمل 

الجـدـ دة  وعةوة علع ذـلين يعرت التقرير يولوـياب   ـناتـييالبـياالـتدريبـيي والم ــــــــــــــاري  التـعاونـيي أل ــــــــــــــأن الحلول 
ــاري  الجـدـ دة المنـفع ة علع المنصــــــــــــــي    2021برـنام  العمـل لعـام  فيمـا  تعلق ببرـنام  الـتدرـيع العـالم  والم ــــــــــــ

ة تو ــــياب   العالميين ويقترح تغ  را لم ــــمعع الفريق العامل العالم   واللجني مدعوة دلع دبدا  تعليقاتها علع عدع
ــاري ن واقرار نموذ   متعل ــي العالميي والمراكز القليميي ف  ين ــــطي التدريع والم ــ ــت دام المنصــ قي ألالتروي  الســ

 التمويلن وجعم برنام  التدريع العالم  
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 الرسمية   تقرير الفريق العامل العالمي المعني بالبيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات   
  

 مقدمة  -  أوال  
ن 2020ال ي ات  ته ف  جورتها الحاجيي وال م ــــ ن ف  عام   51/122ف  مقرر اللجني الرصــــا يي   - 1

ــي األمم المتحـدة العـالمـيي يب ـاي تعـاونـيي لةبتيـار ف  مجـال البـياـناب من جـاـنع  ــا  منصــــــــــــ ي ـعدب اللجـني دن ــــــــــــ
ارتي المصلحي     العالم  وجمي  شريا هن ألما ف  ذلي قطاع عريض من جوا ر الجهاب  المجتم  الرصا 

ــي العالميي تحت الرعايي العامي للعجنين   ــريا األعمال للمنصــــــ ــا ايةل الجارة ونموذ  تصــــــ وي عدب اللجني ييضــــــ
وطلبت ف  الوقت ذاته االضــــــــــطةع ألمزيد من العمل أل ــــــــــأن الجوانع التمويليي لنموذ  تصــــــــــريا األعمالن  

ــطي المتاجرا ــطي المراكز القليميي وين ـ ــ ق ب ن ين ـ ــأن التن ـ ــع د القليم   وف   وب ـ ب القا مي ألالفعل علع الصـ
ه ا الصـــدجن ر عت اللجني المجتم  الرصـــا   وشـــريا ه علع تعباي الموارج وجعم المنصـــي العالميي واألن ـــطي  

 التدريبيي ذاب الصلي 

ن تناول فريق األمم المتحدة العامل العالم  المعن  ألالبياناب الضــــــ مي ألارات 2020وخةل عام  - 2
الم ــــــــــــا ل الت  يةارتها اللجنين وترج التداب ر المت  ة ف  ه ا التقرير  ويصــــــــــــف  (1) اب الرســــــــــــمييالرصــــــــــــا

م   الفرع ال ــان  من هــ ا التقرير تنأيم يعمــال الفريق العــامــل العــالم ن ب نمــا يقــدم الفرع ال ــالــ  تقريرا عن التقــدع
ــع د  ال ي يررزته فرق العمل التاألعي للفريق  ويرج ف  الفرع   ــتجدعب علع  ــــ ــف للتطوراب الت  اســــ الراأل  و ــــ

المنصــــــي العالميي ومراكزها القليميين وعلع  ــــــع د التعاون م  ال ــــــراكي العالميي لبياناب التنميي الم ــــــتدامين  
الفرع ال امس شـــــــــرح لنموذ  تمويل المنصـــــــــي العالميي  وير ـــــــــلى  الضـــــــــو  ف  الفرع ال ـــــــــاجس علع   ويرج ف 

لفريق العامل العالم  خةل العام الماض   ويرج ف  الفروع ال األ  دلع التاس  و ف  المناستاب الت  نأعمها ا
ن ومقترح تغ  ر م ــــــــــــــمعع الفريق العـامـل العـالم ن والجرا اب المطلو   2021ألولويـاب برنـام  العمـل لعـام 

 اللجني الرصا يي ات اذهان علع التوال   من
  

 تنظيم األعمال  -   ثانيا  
( E/CN.3/2020/24ال ان  وال امس من التقرير ال ــابق للفريق العامل العالم  ) ورج ف  الفرع ن - 3

  ويتولع قياجة الفريق اآلن  2020و ٌف لتنأيم يعمال الفريق  وتم دجرا  ألعض التعد ةب الضافيي ف  عام 
نا تان للر يس )من الدانمرك والممليي المتحدة لبريطانيا العأمع وي رلندا ر يس وارد فق  )من جنو  يفريقيا( و 

ال ــــــماليي(  ويتولع نا ع الر يس من الدانمرك تن ــــــ ق يعمال فرق العملن وي ــــــر  نا ع الر يس من الممليي  
ــي األمم المتحـــدة العـــالميـــي والمراكز القليميـــي  ويقوم الر يس بتم  ـــل الفريق ف  جم ي   المتحـــدة علع منصــــــــــــــ

م الموق    ــاري  ويقدع ــت ــــــ ــا يين ويتولع قياجة المجلس االســــــ ــميين م ل اجتماعاب اللجني الرصــــــ الفعالياب الرســــــ
ــتة  للفريق ــتيمال معلوماته ف  ت ـــــرين ال ان /نوفمبر (2)ال ـــ ــا عاما  2020ن ال ي تم تحد  ه واســـ ــتعراضـــ ن اســـ

 لم تلف اله ااب المنب قي عن الفريق 

__________ 

ــبـــــر  (1)  ــمـــ ــوفـــ ــانـــــ /نـــ ــ ـــــ ــه فـــــ  ت ــــــــــــــــــريـــــن الـــ ــتـــــ ــامـــــــل عضــــــــــــــــــويـــ ــةـــــ ــمـــــ  ألـــ ــالـــ ــعـــــ ــل الـــ ــامـــــ ــعـــــ ــريـــــق الـــ ــفـــ ــ  الـــ ــمـــ ــتـــ ــأـــــر 2020اجـــ  )انـــ
https://unstats.un.org/bigdata/events/2020/gwg-annual-meeting/ ) 

  https://unstats.un.org/bigdata/about/membership.cshtml انأر (2) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/24
https://unstats.un.org/bigdata/events/2020/gwg-annual-meeting/
https://unstats.un.org/bigdata/about/membership.cshtml
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فرق العمل علع دضــــــفا  التناام علع نرهر  الحصــــــول علع البيانابن  وتنطوي عمليي تن ــــــ ق يعمال - 4
ــال ـــعن واعـــداج جوراب التعلعم الليترون  وا ر ذلـــي من المواج   دة لألســــــــــــــ والنهوت ألفيرة اعتمـــاج مةتتـــي مورـــع
التدريبيي  وه  تنطوي ي لي علع عملياب جم  جمي  يعمال فرق العمل أل صــوأ يهدا  التنميي الم ــتدامي 

رقي العمل المعنيي ألالبياناب الضـــ مي ألارات يهدا  التنميي الم ـــتدامين وتحق ق الرب  ب ن فرق  من خةل ف
العمل أل ـأن المواضـي  الم ـتريين م ل انتعاةاب ةان  يك ـ د اليربون الناتجي عن النقل التحرين وهو موضـوع  

لتعرع  اآلل  وفرقي العمل المعنيي يرعنع أله يل من فرقي العمل المعنيي ببياناب تتتع  ال ـفن الم ـتمدة من نأم ا
بر ــد األرت  وتقوم فرقي العمل المعنيي ألالتدريع واليفا اب وتنميي القدراب بدور محوري ف  تن ــ ق برنام   
التدريع العام ف  مجال اسـت دام البياناب الضـ مي وعلوم البياناب  وتضـطل  اللجني العلميي بدور رقاب  علع  

 العمل جوجة نوات  يل فرقي من فرق 

وعمومان ســــتوجع مجموعاب البياناب العالميي واألســــال ع والتطبيقاب وال دماب ف  المنصــــي العالميي    - 5
والمتوقع  هو ين  تم بنا  الم ــــاري  التعاونيي علع المنصــــي وين يةون الو ــــول دلع ين ــــطي التدريع متارا علع 

ي لألن ـــــطي الت  تجري ف  المراكز القليميين  النترنت علع م ـــــتوا العالم من خةل المنصـــــي  ا ر ينه ألالن ـــــت 
ــال ع يو مواج تدريبيي مع عني محليا     قد  ــاري  يو بياناب يو خدماب يو يسـ ــافي م ـ ــتضـ ــأن اسـ  تع عن ات اذ قراراب أل ـ

ــأن الصـــةب التقنيي الراألطي ب ن  ــ ق تلين وب ـ ــا ل التن ـ ــأن م ـ ــورة أل ـ ــدا  الم ـ ــيقوم مجلس التنف   التقن  ألاسـ وسـ
ميي والمراكز القليميي األربعي  وهو يضـمن جوجة وات ـاق بنيي تينولوجيا المعلوماب الت  تقوم عل ها  المنصـي العال 

رها  ويقوم المجلس   ــاري  ف  م تلف مرارل تطوع ــمن ه ا الطار ألاقرار مقترراب الم ـــــــــــ ــين ويقوم ضـــــــــــ المنصـــــــــــ
  لت  تربطها ألالمراكز القليميي االست اري بدور الشرا  الجاري علع منصي األمم المتحدة العالميي والصةب ا 

  
 فرق العمل التابعة للفريق العامل العالمي  -   ثالثا  

ــال ع واعداج   - 6 ــطل  الفريق العامل العالم  ألمعأم يعماله من خةل فرق عمل تقوم بتطوير األســــــــــ يضــــــــــ
ال وارزمياب ف  دطار ال دمي  اليت تابن وتضــــــــــــطل  ألأن ــــــــــــطي لبنا  القدراب والحصــــــــــــول علع البيانابن وتتي  

م األم لي العمليي لةســــــت دام الن ــــــ  للبياناب وال دماب المتاري علع منصــــــي األمم  المتصــــــلي ألاألســــــال عن وتقدع
المتحدة العالميي  ولدا الفريق العامل العالم  فرق عمل ن طي معنيي ألاست دام بياناب الصور ال اتليين وبياناب 

ة من نأم التعرع  اآلل ن والبياناب  الهواتف المحمولين وبياناب  يجهزة الم ــــــــــ ن وبياناب تتتع  ال ــــــــــفن الم ــــــــــتمدع
ــيين والتدريع واليفا اب وبنا   ــتدامين وتقنياب المحافأي علع ال صــــو ــ الضــــ مي ألارات يهدا  التنميي الم ــ

ــتعرات  م اســـــــــــ ــيقدى عام يك ر   القدراب  ويعرت ه ا الفرع التقدم ال ي يررزته يل فرقي من فرق العمل ه ه  وســـــــــــ
  تفص ة ألعمال فرق العمل ف  وةيقي معلوماب يساسيي ستتاح علع الموق  ال تة  للعجني 

ــر دمةاناب  - 7 ــعي فرق عمل جد دة تبدي يعمالها راليان ومن يهمها فرقي عمل معنيي ألمؤشـــــــ وهناك ألضـــــــ
ــر  ــول ف  المناطق الري يي والمؤشـ ــتدامي يقوجها البني الدول ن وفرقي عمل   1-1-9الو ـ ألهدا  التنميي الم ـ

ليه ف  اجتماع الفريق  معنيي ألالحصــــــــــول علع بياناب القطاع ال اأ العالميي تم اقتراح دن ــــــــــا ها والموافقي ع
  وســــتتوا ــــل ه ه الفرقي م  ال ــــرياب العالميي  2020العامل العالم  ألةامل ه اته ف  ت ــــرين ال ان /نوفمبر 

للتفاوت من يجل منحها دمةانيي الو ـول دلع مصـاجر بياناتها العالميي ف  دطار ترت تاب عالميين وسـتتعامل  
 مار الم ــترك فيما  تصــل ألالحصــول علع البياناب وتتاجلها  عن ي ع م  الحالي االســت داميي ال ا ــي ألاالســت

واتارتها للغ ر الت  يو ــع بها فريق ي ــدقا  الر يس المعن  ألالرصــا اب االقتصــاجيي وشــتةي األمم المتحدة 
 المقترح دن اؤها ألخصا    الرصا اب االقتصاجيي 



 E/CN.3/2021/14 

 

4/17 20-17068 

 

 فرقة العمل المعنية برصد األرض  

بر ــــــــــــــد األرت بتح  وممارســــــــــــــي األســــــــــــــال ع اليف لي ألالتقل ل دلع يجنع  تقوم فرقي العمل المعنيي - 8
ممةن من االســــــــــــــتعـاـني أـلالبـياـناب الت   تم جمعهـا علع الطبيعـي )الم ــــــــــــــ  والتعـداج( وتعأيم االســــــــــــــتـفاجة  رـدع 
بياناب ر ـــــــــد األرت ف  دنتا  درصـــــــــا اب المحا ـــــــــ ل الزراويين م  تح ـــــــــ ن الجوجة دجماال وخفض   من

ر  مي تمه ديي للتعريا ألمتاجش االســــــت ــــــعار  التيلفي  وه  تطوع ييضــــــا منهجا تدريبيا ةةة  المرارلن بد ا ألمقدع
عن ألرعد وو ـــــــوال دلع الدوراب المتقدمين وذلي تحقيقا للهد  العام المتم ل ف  تدريس يســـــــاســـــــياب اســـــــت دام 

 الصور ال اتليي وتح  ن المهاراب ف  مجال البرمجي ف  الحاالب االست داميي ذاب الصلي 

ن تتعاون منأمي األا يي والزراعي لألمم المتحدة وشـــــــــءتي الرصـــــــــا اب 2020 ني ـــــــــان/يبريلومن   - 9
ــي األمم   ــترك  رنفع  علع منصـــ ــاجيي واالجتماويي ألاألماني العامي ف  م ـــــروع م ـــ التاألعي لجارة ال ـــــؤون االقتصـــ

رته Sen2Agriالمتحدة العالميي  وهما ي ـت دمان تحد دا مجموعي يجواب  ا ويالي الفضـا  األوروبيين  الت  طوع
والت  تتي  المجال لمعالجي بياناب ر ـــد األرت وتوفعر واجهي قران بيانيي ســـهلي االســـت دام لتصـــنيا بياناب 

يواندا   ر د األرت ف   ورة خرا   ألنواع المحا  ل  وي تهد  الم روع بنا  القدراب القطريي المحليي ف 
ه ه األجاة لنتا  درصــــا اب رســــميي عن المحا ــــ ل  وقد انضــــم وال ــــنغال ف  مجال االســــت دام الت ــــغ ل  ل

ــال ع  ــر جد دة لمجموعي األجواب الت  ت ــــــتمل علع يســــ ــا  عنا ــــ البني الدول  مؤخرا دلع فرقي العمل فأضــــ
 ن وذلي لمةوي علع وجه ال صوأ “x 50 2030”لنتا  الرصا اب الزراويي ف  دطار متاجرة 

ل فريق ال برا  الم ـــترك ب ن الوياالب المعن  ألالرصـــا اب 2020وف  ت ـــرين األول/يكتوبر  - 10 ن تو ـــع
وفرـقي العـمل الـتاألـعي لفريق األمم المتحـدة الـعاـمل الـعالم  المعنـيي بر ــــــــــــــد األرت دلع اتـفاق  ( 3) الزراوـيي والري ـيي 

رســــــــم  علع تور د جهوجهما ف  اســــــــت دام م ــــــــاهداب ر ــــــــد األرت لرســــــــم خرا   الغطا  األرضــــــــ  وانتا   
صــا اب الزراويي  وبموجع ه ا الترت عن ســتقوم فرقي العمل الم ــتريين الت  تريســها ه اي الرصــا  الينديين  الر 

  بوض  وتنف   برنام  عمل  ر ده يل من فريق  ال برا ن وس ربلغ عنه أل ةل منفصل دلع اللجني الرصا يي 
 

 فرقة العمل المعنية ببيانات الهواتف المحمولة  

ن ين ــــــــأب فرقي العمل المعنيي ببياناب الهواتف المحمولي ســــــــتعي يفرقي فرويي لوضــــــــ   2019ف  عام  - 11
متاجش توج هيي ومنهجياب أل أن است دام بياناب الهواتف المحمولي لنتا  درصا اب اليوارث والت رعجن ورسم  

صــا اب ال ــيارين  ال را   ال ــةانيي الد ناميين وانتا  درصــا اب مجتم  المعلومابن وارصــا اب الهجرةن وار
ــوجة النها يي له ه المتاجش التوج هيي ألحلول   ــفر ال وم  للعمل  ومن المتوق  دنجاز الم ـ ــا اب النقل وال ـ وارصـ

 نصــــــــــــــــعع تري زهـــا علع تطوير مواج التعلعم الليترون    2021  وةمـــي خط  يخرا لعـــام 2021يوا ـــل عـــام 
ريبيي أل ـــــــــــأن اســـــــــــت دام بياناب الهواتف المحمولي  ذلي من المواج التدريبيين وعلع دقامي رلقاب عمل تد وا ر

 المراكز القليميي وبعض األجهزة الرصا يي الوطنيي )دندوني يا وعمان(  م 
 

 فرقة العمل المعنية ببيانات أجهزة المسح  

بهـد  البنـا  علع  2020ع ـد دطةق فرقـي العمـل المعنيـي ببيـانـاب يجهزة الم ــــــــــــــ  ف  تموز/ وليـه ير  - 12
  ومن  2019دلع ني ـــــــــــــــان/يبريـل  2017من نجـاح ف  مررلتهـا األولع خةل الفترة من ييـار/مـا و تحقعق  مـا

__________ 

هناك مقترح ألن يصــــــــــت  اســــــــــم ه ه اله اي لجني خبرا  األمم المتحدة المعنيي ألاألمن الغ ا   والرصــــــــــا اب الزراويي والري يي اعتتارا  (3) 
 الدورة ال انيي وال م  ن للعجني  من
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ن ويريســــــــــــــهـــا مةتـــع  2022دلع رزيران/ ونيـــه  2020المقرر ين ت ــــــــــــــتمر المررلـــي ال ـــانيـــي من تموز/ وليـــه 
ــلي  ــنت ن ألاألعمال المتصــ ــ نهض ه ا البرنام  الممتد ل ــ ــا اب الوطنيي ألالممليي المتحدة  وســ ــال ع الرصــ ألأســ

ر ــا  المؤشــراب ال ــعريي ف  اســت دام بياناب يجهزة الم ــ  لجرا  ر ــاألاب المؤشــراب ال ــعريي  وســيفضــ   
ــال ع والوةا ق المتاري راليا لح ــــا  المؤشــــراب ال ــــعريي علع   ن األول للبرنام  دلع ات ــــاع نطاق األســ المةوع

ن ال ان  علع تطوير يســـــال ع التـصــــ  نيا علع اختة  م ـــــتوياب تعقعدهان  المنصـــــي العالميي  وســـــ ريز المةوع
ر توج هاب أل ــأن عمليي تصــنيا بياناب يجهزة الم ــ  لتجمي  البياناب ال ا ــي ألالمؤشــراب ال ــعريي    وســيطوع

ن ال ال  ف ـيغط  التعلعم الموةوق ألهن وسـ وسـع  نطاق المواج التدريبيي المتارين وسـ ن ـة جورة تدريبيي  يما المةوع
 بياناب يجهزة الم   لنتا  مؤشراب يسعار االستهةك  معتمدة رسميا أل أن است دام

 
 فرقة العمل المعنية ببيانات تتّبع السفن المستمّدة من نظم التعّرف اآللي  

ة من نأم التعرع  اآلل  بتنف ــ  برنــام   - 13 تقوم فرقــي العمــل المعنيــي ببيــانــاب تتتع  ال ــــــــــــــفن الم ــــــــــــــتمــدع
 ه النأم فيما  تصــــــــل ألمواق  ال ــــــــفن وســــــــرعاتها وراالتها ألارات  الســــــــت دام البياناب اآلنيي المتولدة عن ه

ــال ع لقياس عملياب نقل  ن األول للبرنام  تطوير خوارزمياب ويســـــ ــمن المةوع ــميي  ويتضـــــ ــا اب الرســـــ الرصـــــ
ــ د   ــماكن وانتعاةاب ةان  يك ــ ــراب مصــــا د األســ التضــــا  ن ورريي المرور ف  الموانةن والتجارة الدوليين ومؤشــ

ــم ــا تقد ر عدج مرعاب توقعف ال ــــــــــفن ف  اليربون  وي ــــــــ ن ييضــــــــ ــبوويين   1 200ل ه ا المةوع م نا  بوت رة يســــــــ
ــا  مدا تيامل نأم التعرع  اآلل  م  مجموعاب البياناب األخران م ل البياناب الجمرييي يو قوا م   ــتي ـــ واســـ

ن ال ان  ال ـحن يو سـجةب ال ـفنن وذلي لموا ـلي تح ـ ن جوجة تلي التقد راب وتوسـي  نطاقها  ويتعلق  المةوع
ماب   ــت دام بياناب نأم التعرع  اآلل ن بد ا ألالمقدع ــأن اســــــــ ج المرارل أل ــــــــ للبرنام  بوضــــــــــ  منه  تدريب  متعدع
التعري يي وو ـــوال دلع الدوراب المتقدمي تحقيقا للهد  العام المتم ل ف  تدريس يســـاســـياب اســـت دام ه ا النوع 

 االب االست داميي ذاب الصلي من البياناب وتح  ن مهاراب البرمجي الةزمي للح

  وعلع دةر  ـــــــــــــدور الدل ل الرشـــــــــــــاجي الح ع الســـــــــــــت دام بياناب نأم التعرع  اآلل  ف  شـــــــــــــتا / - 14
ــاألقي للحلول البرامجيي )هاكاةون((4)2020 فبرا ر ــت دام ه ا النوع من   (5)ن قامت فرقي العمل بتنأيم م ــــــــ ألاســــــــ

ر يرد الفريق ن الفا زين تطبيقا لح ــــــــــــا  انتعاةاب النقل التحري  2020ي لول/ســــــــــــبتمبر  البياناب ف    وقد طوع
ر اآلخر تطبيقا متعلقا ألحريي المةري التحريي الداخلي دلع قناة بنما    ر ع الموق  الجغراف  رول العالمن وطوع

ييضـــــــــــــــا  دطةق جورة للتعلعم  2021  وت ــــــــــــــمــل خط  عـام 2021عـام ومن المقرر دقـامـي هـاكـاةون ةـان  ف  
 الليترون  وتوف ر فرأ تدريبيي يخرا 

ونأرا  لضـ امي مجموعاب بياناب نأم التعرع  اآلل ن  تم ه ا العمل ألأكمله علع المنصـي العالميي    - 15
ــت دام يعن  ارتفاع تيلفي خدما ــت دم ن ومعدالب االســـــــــ ين فمن المقرر  وبما ين تزا د يعداج الم ـــــــــ ــع ب المنصـــــــــ

  2021موا لي العمل علع بلوغ ال ةل األم ل لعملياب نأم التعرع  اآلل  علع المنصي لعام 
 

 فرقة العمل المعنية بالبيانات الضخمة ألغراض أهداف التنمية المستدامة  

توف ر األجواب تهد  فرقي العمل المعنيي ألالبياناب الضــ مي ألارات يهدا  التنميي الم ــتدامي دلع  - 16
المتعلقي ألالبياناب الضـــ مي ليجاج عمليي ملموســـي لر ـــد مؤشـــراب يهدا  التنميي الم ـــتدامي  وه  قد يجرب 

__________ 

  https://unstats.un.org/wiki/display/AIS/AIS+Handbook+Outline انأر (4) 

  https://unstats.un.org/bigdata/events/2020/ais-hackathon/index.cshtml انأر (5) 

https://unstats.un.org/wiki/display/AIS/AIS+Handbook+Outline
https://unstats.un.org/bigdata/events/2020/ais-hackathon/index.cshtml
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ــتدامي الــــــــــــــــــ  ــا يي لتحد د يي ااياب يهدا  التنميي الم ـ ــتقصـ ــي اسـ ــتف د من البياناب   169جراسـ هو ال ي قد ي ـ
ــتقوم ف  عام  ــتوجع لألن ـــــــطي ا  2021الضـــــــ مي  وه  ســـــ ــا  م ـــــ لجاريي ف  مجال البياناب الضـــــــ مي  ألان ـــــ

يةون ذا  ـلي ألاسـت دام البياناب الضـ مي ألارات يهدا  التنميي الم ـتدامي ضـمن نطاق اختصـاأ   قد مما
الفريق العامل العالم   وه  سـتبدي م ـروع ن علع األقل ر    نصـعع التري ز علع مؤشـراب محدجة ألهدا   

 ةل رلقاب عمل يو فعالياب من ه ا القب ل التنميي الم تدامين وهو ما سيجري جعمه من خ
 

 فرقة العمل المعنية بتقنيات الحفاظ على الخصوصية  

تريز فرقـي العمـل المعنيـي بتقنيـاب الحفـا  علع ال صــــــــــــــو ــــــــــــــيـي علع النه  المتتعـي للحفـا  علع  - 17
اســين وتعرت يم لي للحاالب  االســت داميي الت  قد تنطبق  ال صــو ــيي ف  التحل ل الرصــا   للبياناب الح ــع

عل ها ه ه األسـال ع  وتتي  ه ه الطرق رمايي خصـو ـيي البياناب يةنا  معالجتهان وليس ب نما ه  ف  وضـ   
ال ــــــــــــــةون علع نأـام مـا يو عـند تـناقلهـا ب ن النأم  والغرت من المواج التوج هـيي هو اســــــــــــــت ـدامهـا من قـبل  

ن علع تبويع البياناب وتصــميم بنياتهان ويخصــا    تينولوجيا الرصــا   ن ويخصــا    علوم البيانابن والقا م 
المعلومابن ويخصـــــا    يمن وضـــــمان المعلومابن وبالتال  فه  ال تتضـــــمعن عرضـــــا للتينولوجياب بتفا ـــــ ل  

 تقنيي ال يفهمها دال ال ا ي 

لرب  ن بديب فرقي العمل ألاعداج يت ع ةانن ر   ســـــيجري ا2019وبعد د ـــــدار يول يت ع ف  عام  - 18
ألعدج يكبر من الحاالب االست داميي ف  المجتم  الرصا    وه  ييضا ألصدج التعامل م  الجوانع القانونيي 
الســـــــــت دام ه ه التقنيابن دلع جانع عملها علع دعداج مواج التعلعم لبرنام  تدريب  لذيا  الوع  والم ـــــــــاعدة  

 2021جوراب تعلعم دليترون  ف  يوا ل عام علع تنميي المهاراب ف  المجتم  الرصـــــــــــا    ويرتوقع  د ـــــــــــدار 
 ألالتعاون م  األوسا  األكاجيميي ومجتم  المصاجر المفتوري 

 
 فرقة العمل المعنية بالتدريب والكفاءات وتنمية القدرات  

ــاعــدة ف  بنــا  قــدراب  - 19 تقترح فرقــي العمــل المعنيــي ألــالتــدريــع واليفــا اب وتنميــي القــدراب رلوال للم ـــــــــــــ
  تعتمد اســـت دام البياناب الضـــ مي ألارات الرصـــا اب الرســـميي يو الت  تنأر ف  اعتماج  المؤســـ ـــاب الت

اســــــــت دامها  وي ــــــــمل ه ا العمل م ــــــــاري  تهد  دلع فهم المرارل الت  بلغتها األجهزة الرصــــــــا يي الوطنيي  
ف  ضــــمان   ررلتها م  البياناب الضــــ مين وعن االرتياجاب القا مي علع  ــــع د التطوير  ويتم ل الهد  ف 

اكت ـــــــــــــــا  األجهزة الرصـــــــــــــــا يـي الوطنيـي رول العـالم أل ــــــــــــــةـل متزا ـد دمةـانـاب العمـل ألفعـاليـي م  البيـانـاب 
ــا التوجيه لفرق العمل األخرا التاألعي  ا ر م فرقي العمل ييضــــــ ــا اب عاليي الجوجة  وتقدع التقل ديي لنتا  درصــــــ

 التدريبيي للفريق العامل العالم  أل أن النه  الم تريي لعداج الدوراب 

ــ مي ومعالجتها - 20 ــول علع البياناب الضــــ ن جرا دعداج  (6)وبعد دنجاز دطار اليفا اب ف  مجال الحصــــ
مصـفوفي لألمم المتحدة لدرجاب النضـ  ف  مجال البياناب الضـ مين مما سـيمةعن األجهزة الرصـا يي الوطنيي  

البياناب اليب رة  وف  ه ه التق يماب  من دجرا  تق يم ذات  لم ــــــتوا نضــــــجها الحال  علع  ــــــع د التعامل م 
رها    -ومقارنتها ألما وضعته لنف ها من يهدا   –ال اتيين يمةن لألجهزة الرصا يي الوطنيي تحد د مررلي تطوع

وفقا ألألعاج شــــــتعع الســــــت دام البياناب الضــــــ مين م ل الطار القانون ن والبنيي التحتيي لتينولوجيا المعلومابن  
ــدار  والموارج الت ـــــريين ــا اب  وقد يرطلق ال ـــ  “ 1.0”وتطبيقاب توظيا البياناب الضـــــ مي ف  دنتا  الرصـــ

__________ 

  https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/training/UNGWG_Competency_Framework.pdf انأر (6) 

https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/training/UNGWG_Competency_Framework.pdf
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(Version 1.0ــفوفي ــم نه توج هاب (7)( للمصـ ــفوفين م  تضـ ــتة  للمصـ   ويجري العمل علع تطوير تطب ق شـ
 ل دع الفجواب 

ــافي دلع تقديم التوجيه لفرق العمل األخرا ف  مجال دعداج الدوراب التد  - 21 م التوجيه وبالضــــــ ــيرقدع ريبيين ســــــ
ــ تاح نأام من ه ا القب ل لجمي  فرق العمل   ــي العالميي  وســــــــ ــت دام نأام لجارة التعلعم علع المنصــــــــ ــأن اســــــــ أل ــــــــ
 الســتضــافي برامجها التدريبيي علع النترنت  ويرتع   ييضــا من المنصــي العالميي م ــتوجعا للمنتجاب التدريبيين م  

  االب وتطبيقاب البياناب الض مي ال ا ي ألاألجهزة الرصا يي الوطنيي تجه زها بو ةب تربطها بدراساب الح 
  

 منصة األمم المتحدة العالمية والمراكز اإلقليمية  -  رابعا  
نـت فيرة دقـامـي ب اـي تعـاونيـي الســــــــــــــت ـدام البيـانـاب الضــــــــــــــ مـي ف  بواوتـا ف  ت ــــــــــــــرين ال ـان / - 22  تيوع

المتحدة العالميي بواســطي مةتع الرصــا اب الوطنيي ألالممليي  ن ويعقع ذلي تنف   منصــي األمم 2017 نوفمبر
ن ســــــــــــــلعم المةـتع الن ــــــــــــــ ـي التجريبـيي 2020رزيران/ ونـيه  1  وف  2020دلع  2018المتحـدة ف  الفترة من 

 للمنصي العالميي دلع مجتم  األمم المتحدةن م  توخع  توسي  نطاقها لي  تر ت دم عالميا 
 

 لى منصة األمم المتحدة العالميةالمشاريع المنّفذة ع -ألف  
تقوم المنصـــــــي العالميي علع البنيي التقنيي والمؤســـــــ ـــــــيي لمصـــــــاجر البياناب العالميين والبنع التحتيي  - 23

ــحابيين ومجتم  ال برا  ال ي يقوج عجلي االبتيار الفن  والتقن   والغرت   ــتي ال ـــ ــلي ألالحوســـ وال دماب المتصـــ
ــي العالميي هو تمة ن المج ــاجر البياناب من المنصـ ــا   العالم  من العمل التعاون  المتصـــل ألمصـ تم  الرصـ

تلي وبالبنع التحتيي التينولوجيي ف  الم ـــــــــــــاري   والم ـــــــــــــاري  التاليي )الت  قد تيون ف  مررلي دةتاب المفهوم  
 التجريع يو النتا ن تتعا لم توا نضجها( ه  م اري  ن طي علع المنصي العالميي راليا: يو

بيانات  ألاســت دام  ــندوق   “خ  يناب ع”لفرقي العمل المعنيي بر ــد األرت لبنا    م ــروع )ي( 
ن ر   ير ـــــتعان ألالبياناب ال ـــــاتليي لح ـــــا  الرصـــــا اب التقد ريي للمحا ـــــ ل الزراويي   Sen2Agriيجواب 

 وه ا الم روع ف  مررلي التجريعن ر   تجري معالجي البياناب فيما ي ص ال نغال 

العمل المعنيي بر ـد األرت لبنا  نأام لتينولوجيا المعلوماب ألجاة النم جي م ـروع لفرقي  ) ( 
( لقيـاس خـدمـاب النأم  ARIES) “الـ يـا  اال ــــــــــــــطنـاع  من يجـل خـدمـاب النأم اليةولوجيـي”الم ــــــــــــــمـاة 

 اليةولوجيي  وه ا الم روع ف  مررلي دةتاب المفهوم 

ة من نأم التعرع  اآلل   تم م ـــــــــروع لفرقي العمل المعنيي ببياناب تتتع  ال ـــــــــفن  ) (  ــتمدع الم ـــــــ
م نا  بوت رة يســــبوويي لقياس الن ــــا  التجاري الدول     1  200دطاره تقد ر يعداج مرعاب توقعف ال ــــفن ف   ف 

  (8)وه ا الم روع ف  مررلي النتا 

م ــــــــــــــروع للممليـي المتحـدة أل ـــــــــــــــأن معـالجـي بيـانـاب نأم التعرع  اآلل  لنتـا  م رجـاب  )ج( 
  (9)ما  تصل ألالمؤشراب االقتصاجيي األسرع  وه ا الم روع ف  مررلي النتا يسبوويي في
__________ 

   https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/training/Big%20Data%20Maturity%20Matrix%20v1.0.pdf  انأر  ( 7)  

  https://marketplace.officialstatistics.org/ttt-dashboards انأر (8) 

   www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/datasets/weeklyshippingindicators  انأر  ( 9)  

https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/training/Big%20Data%20Maturity%20Matrix%20v1.0.pdf
https://marketplace.officialstatistics.org/ttt-dashboards
http://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/datasets/weeklyshippingindicators
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م ـــــــروع ل ـــــــءتي الرصـــــــا اب ومنأمي التعاون والتنميي ف  الم دان االقتصـــــــاجي واللجني  )هـ( 
الســـــــــتضـــــــــافي قاعدة البياناب “ STAT”االقتصـــــــــاجيي واالجتماويي آلســـــــــيا والمحي  الهاجش لتطب ق تينولوجيا 

  (10)الوطنيي اليمبوجيي علع المنصي العالميي  وه ا الم روع ف  مررلي النتا 

بيانات  علع المنصي   “خ  يناب ع”م روع لفرقي العمل المعنيي ببياناب يجهزة الم   لبنا    )و( 
رتها فرقي العمل ه ه لنتا  مؤشــــــــراب األســــــــعار  وه  ــال ع وال وارزمياب الت  طوع ــت دام األســــــ ا  العالميي ألاســــــ

 الم روع ف  مررلي دةتاب المفهوم 

م ـروع ل ـءتي الرصـا اب ومنأمي التعاون والتنميي ف  الم دان االقتصـاجي لتعهعد قاعدة  )ز( 
بياناب قا مي علع التم  ل البيان  ل ـــــــــــجل مجموعاب المن ـــــــــــ،ب علع المنصـــــــــــي العالميين ر   يرغطعع يكبر  

 لي دةتاب المفهوم مؤس ي متعدجة الجن ياب  وه ا الم روع ف  مرر 500

وســ تم ضــمع المزيد من الم ــاري ن ألما ف  ذلي م ــروع لن ــر يجاة لقياس مؤشــر دمةاناب الو ــول ف  المناطق  
لمضـاهاة ه ه األجاة ألمصـاجر البياناب الوطنيين وم ـروع لتطوير خا ـيي وظي يي تقوم علع مفهوم    (11)الري يي

 ( Data as a service) “البياناب ي دمي”
 

 مجلس التنفيذ التقني - باء 
 وفر مجلس التنف   التقن  التاأل  للمنصـــي العالميين وال ي تريســـه يندان التوجيه االســـتراتيج  والرقاألي  - 24

فيما  تعلق بتطوير المنصـــــي العالميي وعةقتها ألالمراكز القليميي  ويقوم المجلس ألاســـــتعرات واقرار مقترراب  
ألـاةتـاب المفهوم ةم التنف ـ  التجريب  وانتهـا   ألمررلـي النتـا   وقـد ورج يعةه  لمرارـل الم ـــــــــــــــاري  ال ةثن بـد ا 

و ـف لعدة م ـاري  والمررلي الت  برلغت ف ها  وتيون الموافقي علع الم ـاري  مرتهني ألامةانيي تنف  هان والدعم  
علع المنصــي  وي ــج    الفن  والتقن  المتاحن وخارطي طريق الم ــاري ن والتيلفي التقد ريي لل دماب الم ــتهليي

المجلس فرق العمل ويعضـا  الفريق العامل العالم  علع تقديم مقترراب م ـاري  يخرا مصـحوبي ألايضـاراب 
 ليي يي جعم الم روع ألالموارج الت ريي والماليي 

ويراــع المجلس ف  زيــاجة تفــاعلــه م  فرق العمــل من خةل عقــد مزيــد من االجتمــاعــاب المنتأمــي  - 25
فرق  وســت ــاعد ه ه االجتماعاب علع شــرح دمةاناب المنصــي العالميي وخدماتها ألصــورة يفضــلن  قياجاب ال م 

وي لي شــــرح اليي يي الت  يمةن ين ت ــــاعد بها المنصــــي ف  ين ــــطي فرق العمل  وتوفعر المنصــــي العالميي يجاة  
  ال ي ي تند دليه تجريبيي طيععي ومهمي لةستي ا ن م  عدم وجوج رواجز يب رة تع ق الدخول  ويون النموذ

ــاريي   ــتوياب الم ـــ ــارع م  ارتفاع م ـــ ــد د الت ـــ ــةل شـــ ــي معناه ين قيمته تزجاج أل ـــ ه ا الييان هو نموذ  المنصـــ
والم ــاهمي والتوا ــل ال ــتة  ب ن ال برا   وتتم ل القيم الر ي ــيي المتولدة عن المنصــي العالميين والت  تم عزها  

اب البيانابن ف  اآلت : )ي ــع ــتةي خبرا ها  ) ( جاهزيتها لجارة ين ـــطي التعاون والتعلعم  عن ا رها من منصـ ( شـ
والم ــــــــــــــــاري  والبيــانــاب وال ــدمــاب وال وارزميــاب  ) ( تري ز األجهزة الرصــــــــــــــــا يــي الوطنيــي علع الجوجة  

ــا يي الوطنيي   من ــا لألجهزة الرصـ ــي العالميي فر ـ منأوراب االت ـــاق والقابليي للترجمي وللتيرار  وتتي  المنصـ
ــطتها االبتياريين الت  قد تيون لي  تيمع  ز ين ـ ــورة”ل وتعزع   جاخل الح ز ال ي توجده لها الم صـــصـــاب “محصـ
 ب الداخليي اوالمحدج

__________ 

  http://camstat.nis.gov.kh/?locale=en&start=0 انأر (10) 

  /https://rai.azavea.com انأر (11) 

http://camstat.nis.gov.kh/?locale=en&start=0
https://rai.azavea.com/
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 الشراكة العالمية لبيانات التنمية المستدامة - جيم 
  (13)ه  دردا متاجراب مؤسـ ـي األمم المتحدة (12)متاجرة ال ـراكي العالميي لبياناب التنميي الم ـتدامي - 26

ــل   وتراع ال ـــــراكي العالميي ف  العمل ألصـــــورة ن ـــــطي علع ديجاج بياناب يفضـــــل من يجل ات اذ قراراب يفضـــ
وويش ريــاة يفضـــــــــــــــل من خةل جملــي يمور من ب نهــا بلورة العمــل الجمــاع  عن طريق جف  عجلــي التعــاون  

ــت مار ف  البياناب العالم  لتح ـــــــــ ن دنتا  واســـــــــت دام البيانا ب ف  المجاالب الحرجي  والتعريا ألقيمي االســـــــ
جة ألخصــا     والتعاون ب ن ي ــحا  المصــلحي المتعدج ن أل ــأن البياناب  وتحق ق التياتف ب ن الدوا ر المتعدع
البياناب علع الصـــــع د ن العالم  والوطن  لحفز االبتيار والتعاون  والم ـــــاعدة ف  ضـــــمان قابليي المنصـــــاب  

 نولوجيي للت غ ل الب ن  لتجمي  البياناب والو ول دل ها واست دامها التي

من هناك م ــــتوا ج د للغايي من التوافق ف  األهدا  ب ن الفريق العامل  - 27 ويما  تضــــ  ألجة  مما تقدع
العـالم  وال ــــــــــــــراكـي العـالميـين ويتمـاشــــــــــــــع التعـاون علع المنصــــــــــــــي العـالميـي م  جمي  تطلعـاتهمـا  وقـد ات ـ  

شـءتي الرصـا اب وال ـراكي العالميي خطواب ملموسـي لتعزيز تعاونهما ف  دجارة المنصـي العالميي  وقد   من كل
وافقـت ال ــــــــــــــراكـي العـالميـي علع تولع هـا دجارة العقوج المبرمـي م  مقـدم  البيـانـاب وال ـدمـابن وه  تتولع تق يم 

 اب وال ـــــراكي العالميي أل ب ر  ارتياجاب الم ـــــت دم ن علع المنصـــــي العالميي  وقد اســـــتعانت شـــــءتي الرصـــــا
اســـــت ـــــاري ليقوم ألاســـــتعرات المنصـــــي العالميي من ر   ارتياجاب الم ـــــت دم ن ومدا ســـــهولي االســـــت دامن 

  2020التح  ناب المطلوبين م  توخع  دعداجه تقرير التق يم ألحلول نهايي عام  ذلي من وا ر
 

 المراكز اإلقليمية الداعمة للمنصة العالمية - دال 
ي ـــــ را ألن ـــــطي التدريع والم ـــــاري  الت  تتم ألالم ـــــاريي ال ـــــ صـــــيي ألاســـــت دام المنصـــــي العالميين  ت - 28
ن ف  الماراب العربيي المتحدة ورواندا والصـــــ ن  ويجري دن ـــــا   2018دن ـــــا  ةةةي مراكز دقليميي ف  عام  تم

صـا   وتقوم شـءتي الرصـا اب مريز دقليم  راأل  ف  البرازيل بدعم يامل من المعهد البرازيل  للجغرافيا والر
ــتجم  ه ه المراكز القليميي مجتم    ــ ـــ  له ا الغرت  وسـ ــيغي النها يي التفاق مؤسـ والمعهد راليا بوضـــ  الصـ
يخصــــــا    الرصــــــا اب الرســــــميي علع الم ــــــتوا القليم  تحت مألي واردة للعمل علع م ــــــاري  ت ــــــت دم 

صــا اب ومؤشــراب يهدا  التنميي الم ــتدامين ولجرا  البياناب الضــ مي وعلوم البياناب لح ــا  تقد راب الر
 ين طي التدريع وبنا  القدراب الةزمي له ه األارات 

اب  - 29 ولدا مريز الصــــــــ ن القليم  ر عز مةتب  خاأ أله ف  هانغت ــــــــون وهو مةتمل التجه ز ألالمعدع
ضـــعت الم زانيي األســـاســـيي للمريز ووافقت عل ها رةومي الصـــ ن  ويقيم رفل الفتتاح  والمةك الوظيف   وقد ور

ــمبر  ــيي ف  يوا ل يانون األول/جي ـ ــيي يفعاليي افتراضـ ــي ـ ــره 2020المريز القليم  وتوقي  وةا قه التأسـ ن ورضـ
ــ ن  وترج  ــا  ف  الصـــ ــاجيي واالجتماويي ومفوت المةتع الوطن  لإلرصـــ ــؤون االقتصـــ وي ل األم ن العام لل ـــ

ب الضـــ مي الت  رافقته علع الصـــفحي ال ا ـــي ألالمراكز القليميي تفا ـــ ل االرتفال والندوة الدوليي عن البيانا
ــتة  للفريق العامل العالم  ــا  الدعوة (14)ألالموق  ال ـ ــ ن  لإلرصـ ه المةتع الوطن  الصـ ــتين وجع   وبه ه المناسـ

__________ 

  www.data4sdgs.org/whatwedo انأر (12) 

  /https://unfoundation.org/what-we-do/initiatives لمزيد من التفا  لن انأر (13) 

  https://unstats.un.org/bigdata/regional-hubs.cshtml#chinaانأر  (14) 

http://www.data4sdgs.org/whatwedo
https://unfoundation.org/what-we-do/initiatives/
https://unstats.un.org/bigdata/regional-hubs.cshtml#china
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ــو ألمجرج انتها  جا حي مرت   ــا  الفريق العامل العالم  لزيارة المريز القليم  ف  هانغت ــــــــ دلع جمي  يعضــــــــ
 ( 19-يورونا )كوف د ف روس

وتجري اســـــــــــتضـــــــــــافي المريز القليم  ألفريقيا ف  ييغال  ف  مجمع  علوم البياناب ومريز التدريع  - 30
ألالمعهد الوطن  الرواندي لإلرصـا ن م  تلقع  قدر يب ر من الدعم والتوجيه الضـاف  ن من اللجني االقتصـاجيي 

ـته التحتـيي التقنـيي  ووافـقت رةومـي رواـندا علع دن ــــــــــــــا  شــــــــــــــءـتي  ألفريقـيا  وـقد يمعن المعـهد م زانـيي المريز وبن 
  وقــد جخــل المةتــع  2021م ــــــــــــــتقلــي ف  المعهــدن ويرتوقع  مــل  مةكهــا الوظيف  ألحلول يــانون ال ــان / نــا ر 

ــريي للمعهد ف  تطوير مجمع  علوم البياناب ف  ييغال   وف  عام   ــا  ألالممليي المتحدة ي ـــــــ الوطن  لإلرصـــــــ
ر2021 ين يقوم المريز القليم  بتنأيم رلقاب عمل م  اللجني االقتصــــــــــــــاجيي ألفريقيا وشــــــــــــــءتي   ن من المقرع

الرصـــــــــــــا ابن وهو  راع ف  دتاري معلوماب عن راالب وم ـــــــــــــاري  واقءيين وذلي م ة عن يجواب تحل ل 
 المدفوعاب الرقميي واست دام م اهداب ر د األرت ألارات دنتا  الرصا اب الزراويي 

جارة المريز القليم  الموجوج ف  المــاراب العربيــي المتحــدة المريز االتحــاجي للتنــاف ــــــــــــــيــي ويتولع د - 31
والرصـــــــا ن ال ي ي ـــــــت  اآلن جز ا  من وزارة شـــــــؤون مجلس وزرا  جولي الماراب  والمررلي األولع للمريز  

ــ تم ذلي ألالتعاون م  المنأ ه  ــت دام البياناب الضــــــــــ مي ف  المنطقي  وســــــــ ماب القليميي دذيا  الوع  ألاســــــــ
)المريز الرصــــا   لدول مجلس التعاون لدول ال لي  العربيي واللجني االقتصــــاجيي واالجتماويي لغرب  آســــيا(  
من خةل تنأيم رلـقاب عمـل ـتدريبـيي م ــــــــــــــتريـي وـندواب م ــــــــــــــتريـي عبر النترـنت  ويراـع المريز القليم  

ص ف  مجاالب مع نين و  من ذلي م ة الرصــا اب الماليي ف  م ــروع  ألالماراب العربيي المتحدة ف  الت صــع
م ترك م  شريي ماستر يارج  وس توا ل المريز م  الدوا ر المحليي األخرا من يجل التعاون ف  الم اري ن  

 وال سيما اليياناب الحةوميي األخرا والجامعاب وال را   ال ةانيي األ غر سنا  أل ةل عام 
  

 ية تمويلية لمنصة األمم المتحدة العالمية النموذج المجتمعي كاستراتيج  -   خامسا  
كرعس المةتع الوطن  لإلرصـــــــا  ف  الممليي المتحدة اســـــــت ماراب يب رة لن ـــــــا  المنصـــــــي العالميي  - 32

ن ـقام المةـتع بت ــــــــــــــليم المنصــــــــــــــي  2020رزيران/ ونـيه  1  وف  2020دلع عـام  2018خةل الفترة من عـام 
ة  وف  تلي اللحأين ي ـــــتحت اســـــتدامي المنصـــــي العالميي م ـــــؤوليي  العالميي رســـــميا  دلع مجتم  األمم المتحد

جماويي  تحمعلها المجتم  الرصـــــــــا   العالم   ويتع ن اآلن علع ه ا المجتم  ين يقدم الدعم المال  والتقن  
د المنصــي العالميي  وي ــتند النموذ  المجتمع  دلع ةةث ريا ز: الم ــاهماب الع نيين والتمويل األســاســ    لتعهع
للبنيي التحتيي للحوســــتي ال ــــحابيي وال دماب األســــاســــيين وتمويل الم ــــاري  ألارات اقتنا  البياناب وال دماب  

 الضافيي  ويتوقف نمو المنصي العالميي علع نمو الم اهماب الع نيي وزياجة رجم تمويل الم اري  

ــا   ن ف  جنو  ي - 33 ــالي م ـــــتريي موقععي من يب ري الرصـــ فريقيا والدانمرك والممليي  وقد تم توجيه رســـ
المتحدة ومد ر شـــــــــــءتي الرصـــــــــــا اب ف  األمم المتحدة دلع جمي  يعضـــــــــــا  المجتم  الرصـــــــــــا   العالم   

موه للمنصــــــي العالميي من م ــــــاهماب ماليي يو ع نيي     2020ني ــــــان/يبريل  ف  لةســــــتعةم عمعا يمةن ين يقدع
ا ) 44ويــان هنــاك مــا مجموعــه  ف  المــا ــي من المعــاهــد علع   50ويــاالب(  ويــان روال  بلــدا ويرب   40رجع

ف  الما ي منها راغتا ف  تقديم الم ـــاهماب الع نيي ألن ـــطي   45اســـتعداج للم ـــاهمي ألالموظف ن التقن  نن ويان 
ــار  ــاري  والتدريع  ويشــ ــاهمي ماليا  ف  ين ــــطي ألع نها  وف     25الم ــ ف  الما ي منها فق  دلع ين ألامةانه الم ــ

ب نما يتارت فر ـي لظهار فوا د الحلول البياناتيي الجد دةن  19-يقابن يشـ ر دلع ين جا حي يوف دألعض التعل
 فقد ت بعبت ييضا ف  نقصان األموال المتاري لدا المعاهد 



E/CN.3/2021/14 
 

 

20-17068 11/17 

 

ويما ذركر آنفان يجري اسـت دام المنصـي العالميي ألصـورة ن ـطي ف  م ـاري  ي ـارك ف ها ألضـ  مااب  - 34
 نيـي  وهنـاك ارتيـا  لمزيـد من خبرا  تينولوجيـا المعلومـاب لتلبيـي متطلعتـاب العـدج من ال برا  ألم ــــــــــــــاهمـاب ع

المتزا د من الم ــــــــاري  أل ــــــــةل فععال  وف  اللحأي الراهنين هناك نقطي ضــــــــعف يخرا تتم ل ف  االفتقار دلع 
حوســـــتي التمويل الم ـــــتمر ل ـــــداج تياليا ال دماب األســـــاســـــيي الةزمي للمنصـــــين وه  المتم لي ف  خدماب ال

ال ـــــــــــــحابيي وبعض خدماب الدعمن ألما ف  ذلي خدماب جخول وتوة ق واجارة الم ـــــــــــــت دم ن  وتبلغ قيمي ه ه  
جوالر ف  ال ــــــــــني  وه ا ما ي ــــــــــمعع التمويل   300  000ال دماب ف  ظل م ــــــــــتوا االســــــــــت دام الحال  نحو 

ن م ل تياليا الم ــــــــاري   األســــــــاســــــــ  للمنصــــــــي العالميي  وتبلغ التيلفي الحاليي للبياناب وال دماب الضــــــــافيي
ــاري ن   300  000المرتتطي ببياناب نأم التعرع  اآلل ن  ــمعع ه ا الجز  تمويل الم ـ ــنويا  وي ـ ــافيي سـ جوالر دضـ

وسـو  تتطلع دقامي المزيد من الم ـاري  يمواال دضـافيي  وقدمت رةومي الصـ ن م ـاعداب يب رة خةل الفترة 
 جوالر لدعم المنصي العالميي  400 000من خةل توف ر  2020من رزيران/ ونيه دلع يانون األول/جي مبر 

ن ي عد الفريق العامل العالم  النموذ  المجتمع   2020وف  اجتماعه العام ف  ت ـــرين ال ان /نوفمبر  - 35
 ووافق علع دن ا  لجني الماليي لوض  نه  استراتيج  لجم  األموال للمنصي العالميي 

 يس المعن  ألالرصــــــــــــا اب االقتصــــــــــــاجيي دلع اللجني الرصــــــــــــا يي وف  تقرير فريق ي ــــــــــــدقا  الر  - 36
(E/CN.3/2021/7  ن يقترح فريق األ ـــــدقا  ين ـــــطي ر ويي شـــــتعن ألما ف  ذلي الجرا اب التعاونيي أل ـــــأن)

ــا يي   ــت مار الم ــــترك والتطوير الم ــــترك للبنيي التحتيي الرصــ والعملياب والحلول البياناتيي العالميين وهو  االســ
ــتريي من يجل جم  البياناب الجغرافيي المةانيين واســـــــــــت دام   ما يمةن تحقيقه من خةل رلول تينولوجيي م ـــــــــ

علوم البيانابن واسـت دام تقنياب التنبؤ اآلن ن وانتا  درصـا اب عاليي التواتر  ويو ـ  فريق ي ـدقا  الر يس 
م من فريق  ألاست دام المنصي الع الميي له ا الغرت  وةمي م توا ج د للغايي من التناام ب ن ه ا المقترح المقدع

ــترك ف  دطار النموذ  المجتمع    ــدقا  الر يس ومقترح الفريق العامل العالم  أل صــــــــوأ التمويل الم ــــــ ي ــــــ
 لتمويل المنصي العالميي 

  
 العالمي المناسبات التي نّظمها الفريق العامل  -   سادسا  

المؤتمر الدولي الساااااااادي المعني باساااااااتخدام البيانات الضاااااااخمة ألغراض اإلحصااااااااءات  - ألف 
 ، مؤتمر افتراضي2020أيلول/سبتمبر  2 -آب/أغسطس  31الرسمية، 

 (15)عرقد المؤتمر الدول  ال ـاجس المعن  ألاسـت دام البياناب الضـ مي ألارات الرصـا اب الرسـميي - 37
ضيي نأعمتها ه اي الرصا  اليوريي وشءتي الرصا اب ولجني األمم المتحدة االقتصاجيي بنجاح يمناستي افترا

واالجتمــاويــي آلســــــــــــــيــا والمحي  الهــاجش والفريق العــامــل العــالم  علع مــدا ةةةــي ييــام متتــاليــين عرقــد خةلهــا  
ــيي ه    12مجموعه  ما ــي  الر ي ــ ــا   لجا حي ي”جل ــــي  ويانت المواضــ ــتجاألي المجتم  الرصــ   “19-وف داســ
ــتدامي” و ــ مي ألارات يهدا  التنميي الم ـــــــــ التعاون العالم  ف  مجال البياناب وبرنام   ”و  “البياناب الضـــــــــ

ل ما مجموعه “التدريع العالم  لي    1 700  وقد َت ـجى شـ ص للم ـاريي ف  ه ه المناسـتي  وهناك يشـرطي م ـجع
 لوقا   جمي  الجل اب متاري علع الصفحي ال تةيي للمؤتمر 

__________ 

  /https://unstats.un.org/unsd/bigdata/conferences/2020انأر  (15) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/7
https://unstats.un.org/unsd/bigdata/conferences/2020/
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 ونغ ت ـــــوين وزير العلوم وتينولوجيا المعلوماب واالتصـــــاالب  - وف  الجل ـــــي االفتتار ن يلقع ي  - 38
ج ف ها علع األهميي المتزا دة للبياناب الضــ مي ف  مجتمعاتنا أل ــبع التطور   ف  كوريان يلمي يمام المؤتمر شــدع

يي للعجني االقتصــاجيي واالجتماويي آلســيا  ال ــري  والم ــتمر للتينولوجياب الرقميي  وتيلمت ييضــا  األم ني التنف  
والمحي  الهاجشن فطررت ةةث نقا  لتناولها ألمزيد من النقاشن يال وه : )ي( اســــــــــت دام البياناب الضــــــــــ مي  
ــت مار ف  البنع التحتيي  ــاواة ومةامن الضـــــــعف ف  مجتمعاتنا  ) ( الحاجي دلع االســـــ لتحل ل يوجه عدم الم ـــــ

ينولوجيا المعلوماب واالتصـاالب  ) ( تعزيز الرصـا اب والح ـاألاب الب ايي والمهاراب األسـاسـيي ف  مجال ت
 لدعم االنتعاش األخضر عبر م تلف االقتصاجاب والمجتمعاب 

ــتجاألي لجا حي يوف د - 39 ــا   ف  االسـ ــفي عامي جور المجتم  الرصـ ــاب المؤتمر ألصـ  19-وتناولت جل ـ
الم تدامي  وتم عرت العد د من األم لي ف  مجاالب    وما ل لي من تداوياب علع  ع د ر د يهدا  التنميي

من قب ل ر د األةر االقتصاجي علع فرأ العمل يو قطاع األعمال يو قطاعاب محدجة يال يارين يو ر د 
ان فات معدالب التنقل الت ـــــري ف  دطار دجرا اب ارتوا  انت ـــــار األمرات  وقام ألعض فرق العمل التاألعي 

عرت يعـماـلهن مـ ل اســــــــــــــت ـدام بـياـناب الـهاتف المحمول ألارات ال ـــــــــــــــيارـي والهجرة  للفريق الـعاـمل الـعالم  أل
وال ـــةان والنقل  واســـت دام البياناب ال ـــاتليي ف  مجاالب الزراعي والب اي والمحيطاب  والتدريع علع اســـت دام  

ســت مار  مصــاجر البياناب الجد دة والتينولوجياب الجد دة  وخاطبت دردا الجل ــاب أل ــةل  ــري  م ــألت  اال
لع  الضـو  علع آخر تطوراب   الم ـترك والتمويل الم ـترك للمنصـي العالميي  وف  الجل ـي ال تاميي للمؤتمرن سـر

 المنصي العالميي والمراكز القليميي الموجوجة ف  الماراب العربيي المتحدة ورواندا والص ن 
 

 إعالن سول  

ه االنتتاه دلع ألعض القضــــــــــايا  ااتنم الفريق العامل العالم  فر ــــــــــي  - 40 المؤتمر الدول  ال ــــــــــاجس ل وجع
ــت دام البياناب الضــــــــــــ مي لتجمي    ــاجر عن المؤتمرن م ل تعميم اســــــــــ الهامي الوارجة ف  دعةن ســــــــــــول الصــــــــــ
الرصـــا اب الرســـميي ومؤشـــراب يهدا  التنميي الم ـــتدامين وزياجة الدعم للمنصـــي العالميي والمراكز القليميين 

ــت دام ــيين والمضـــ ع قدما  أل ـــرعي ف  تنف   برنام  عالم  للتدريع  وت ـــجي  اسـ تقنياب الحفا  علع ال صـــو ـ
واالعتماج ف  مجال اســــت دام البياناب الضــــ مي وعلوم البياناب ألارات الرصــــا اب الرســــميي  ويرج النص  

 اليامل لعةن سول ف  مرفق ه ا التقرير 
 

 مناسبات أخرى  -باء  
  2020ن لم ترقم يي مناستاب معتمدة علع الحضور الماجي من  يوا ل عام 19-أل بع جا حي يوف د - 41

ونأعم الفريق العامل العالم  مجموعي من المناســــتاب االفتراضــــيي دلع جانع المؤتمر الدول  ال ــــاجس المعن   
 ألالبياناب الض مي ألارات الرصا اب الرسميين وه  تحد دا:

ــبتمبر هاكاةون نأم التعرع  اآلل  ال ي نر  )ي(  ــارك فيه   2020أعم ف  ي لول/ســــــــ فريقا   17وشــــــــ
 جمي  ينحا  العالم  من
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ن الت  عرقـــدب (16)“الطريق دلع برن ”النـــدوة ال ــــــــــــــتةيـــي للفريق العـــامـــل العـــالم  المعنونـــي  ) ( 
ــأ  2020ت ــــــــرين األول/يكتوبر  ف  ــأن مريز اليفا اب ف  مجال علوم البياناب المن ــــــ م عرت أل ــــــ ن ر   قردع

 الرصا   االتحاجي ف  سوي ران وعروت للفا زين ف  هاكاةون نأم التعرع  اآلل   رد  ا ضمن المةتع

ــيا والمحي  الهاجش ) (  ــا اب آســــــــ ــارك نا ع ر يس الفريق العامل (17)مقهع درصــــــــ ن ر   شــــــــ
م ــــــتقبل اســــــت دام البياناب الضــــــ مي ألارات الرصــــــا اب ”العالم  )ن لز بلوغ( ف  نقاش رول موضــــــوع 

ــميي ف  ــيا وا الرسـ ــيءيي الت  قام  “لمحي  الهاجشآسـ ــتاب المقاه  المواضـ ــتي ةةث من مناسـ   ويعقع ه ه المناسـ
ــأن اســـت دام البياناب الضـــ مي ألارات الرصـــا اب  يعضـــا  الفريق العامل العالم  ألأجوار ف هان درداها أل ـ

 صاجيي الب ايين ويخرا أل أن الرصا اب االجتماويي والديمغرافيين وال ال ي أل أن الرصا اب االقت

وعملت اللجني االقتصــــاجيي واالجتماويي آلســــيا والمحي  الهاجشن بو ــــفها عضــــوا ف  الفريق العامل العالم ن  
ــميي ليةون   ــا اب الرسـ ــ مي ألارات الرصـ ــت دام البياناب الضـ ــجي  االبتيار ف  مجال البياناب واسـ علع ت ـ

ن وقامتن ألالتعاون  2020ام يرد المواضــــــــــي  المطروري ف  يســــــــــبوع درصــــــــــا اب آســــــــــيا والمحي  الهاجش لع
ــاج أل صــــــــــــــوأ عـدة ورـقاب يـاـنت ألحـاجـي دلع مزـيد من التطوير ل تم  م  ــا ابن أـلالرشــــــــــــ شــــــــــــــءـتي الرصــــــــــــ
  جوريي الراألطي الدوليي لإلرصا اب الرسمييمن  2020تقديمها ون رها ف  عدج يانون األول/جي مبر  ةم من

ب الحةوميي الدوليي القليميي للدف  قدما واســـــــــتعان يعضـــــــــا  الفريق العامل العالم  ييضـــــــــا ألالمنتديا - 42
 ألعمل الفريقن وتم ل ذلي ف  ما  ل :

الدورة ال ــــاألعي للجني الرصــــا اب التاألعي للجني االقتصــــاجيي واالجتماويي آلســــيا والمحي    )ي( 
ر  دجرا   الهاجشن ر   نوق ـت م ـألي اعتماج اسـت دام البياناب الضـ مي ألارات الرصـا اب الرسـميين وتقرع

الم ألي ف  برنام  عمل اللجنين م  التري ز علع تتاجل التحوث وال براب والممارساب الج دة القطريي وتي  ر  
 تنميي القدراب 

الدورة ال ــاألعي للجني الرصــا يي ألفريقيان ر   قدمت شــءتي الرصــا اب ورواندا عرضــا  ) ( 
ا ف  ييغال ن وجعتا جمي  الدول األعضـا  ف  اللجني م ـتريا أل ـأن المنصـي العالميي والمريز القليم  ألفريقي

االقتصـــــاجيي ألفريقيا دلع اســـــت دام المنصـــــي العالميي والمريز الل  ن ين ـــــاا لقامي تعاون جول  أل ـــــأن الحلول  
 المبتيرة ف  مجال البياناب واالضطةع ألأن طي تدريبيي ف  مجال است دام البياناب الض مي وعلوم البياناب 

ة التاســـــعي للعجني الرصـــــا يي لمنأمي التعاون الســـــةم ن الت  ســـــاهمت ف ها شـــــءتي الدور  ) ( 
الرصـــــــــــا اب من خةل تقديم عرت عن يعمال الفريق العامل العالم ن دلع جانع جعوتها جمي  يعضـــــــــــا   

 منأمي المؤتمر السةم  دلع است دام المنصي العالميي 
  

__________ 

  https://unstats.un.org/bigdata/events/2020/road-to-bern/default.aspانأر  (16) 

   www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-cafe-series-prospect-big-data-official-statistics-asia-and-pacificانأر  (17) 

https://unstats.un.org/bigdata/events/2020/road-to-bern/default.asp
http://www.unescap.org/events/asia-pacific-stats-cafe-series-prospect-big-data-official-statistics-asia-and-pacific
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 2021أولويات برنامج العمل لعام   -  سابعا  
 برنامج التدريب العالمي - لفأ 

ه  تعميم برنام  التدريع العالم    2021ســتيون األولويي القصــوا للفريق العامل العالم  ف  عام  - 43
ــانـــاب  وقـــد بلغ التـــدريـــع علع تقنيـــاب الحفـــا  علع   ــانـــاب الضــــــــــــــ مـــي وعلوم البيـ ف  م تلف مجـــاالب البيـ

التصــــاميم التفصــــ ليي للدوراب التدريبيي أل صــــوأ اســــت دام  ال صــــو ــــيي مررلي متقدمين ب نما يجري وضــــ  
البياناب ال ــاتليي لح ــا  درصــا اب المحا ــ لن واســت دام بياناب يجهزة الم ــ  لح ــا  مؤشــراب األســعارن  
م ه ه الدوراب التدريبيي  واســـــــــت دام بياناب نأم التعرع  اآلل  لح ـــــــــا  درصـــــــــا اب التجارة الدوليي  وســـــــــترقدع

ــتوياب التم ف  ــورة ورداب الم ـ م ه ه الدوراب التدريبيي ف   ـ ــ  والمتقدم  ومن المتوخعع ين ترقدع ه دي والمتوسـ
م ـــــتقلي قصـــــ رة لتوويي جمهور عريض ألموضـــــوع الدورة  وف  موازاة ذلين يجري تنف   نأام دجارة التعلعم علع  

لدوراب التدريبيي علع  المنصــــــــي العالميي ألح   يمةن للفريق العامل العالم  ين يقوم بنف ــــــــه ألاجارة وت ــــــــ  ر ا
النترنت  وســـــــــــــتقوم فرقي العمل المعنيي ألالتدريع واليفا اب وتنميي القدراب بتن ـــــــــــــ ق عملياب دعداج الدوراب 

 التدريبيين وستنف ها من خةل نأام دجارة التعلعم 
 

 المراكز اإلقليمية - باء 
ن 2020ليميي  فف  عام هو عام انطةق األن ـــــــــــــطي ف  م تلف المراكز الق  2021ســـــــــــــيةون عام  - 44

جم  األشـــــــ اأ تحت ســـــــقف وارد يمرا م ـــــــتح ة  ونأمل ين  نته  ه ا الوضـــــــ    19-جعلت جا حي يوف د
لتر ــــــتأنف األن ــــــطي الت  ترنفع  ألالحضــــــور ال ــــــ صــــــ   وقد قام المريز القليم  ف  الصــــــ ن    2021عام  ف 

ب ــــةل مماةلن تجري اســــتعداجاب ييضــــا بتجمي  لجني اســــت ــــاريي جوليي القتراح ين ــــطي التدريع والم ــــاري   و 
ــدا  ومن المتوق  ين يجري علع الفور تعميم   ف  ــدة وروانــ ــي المتحــ ــاراب العربيــ المريزين القليم  ن ف  المــ

ها فرق العمل ف  المراكز القليميي   الدوراب الت  تعدع
 

 منصة األمم المتحدة العالمية - جيم 
ن وال ــجل  ARIESليا ف  مررلي دةتاب المفهوم )يجاة ن ســتدخل عدة م ــاري  ه  را2021ف  عام  - 45

( المررلي التجريبيين وســـتحقق نتا   ملموســـي خةل  “البياناب ي دمي”العالم  لمجموعاب المن ـــ،بن وم ـــروع 
ه ه المررلي  ومن خةل اســـــــــــتقدام ألعض ال برا  الضـــــــــــاف  ن ف  مجال تينولوجيا المعلوماب وتوف ر ألعض  

المجال لتنف   عدة م ـاري  دضـافيي ه  ق د العداج راليا  )أل ـأن دمةاناب الو ـول   التمويل الضـاف ن سـ رتاح
 دلع الطرق ا ر الموسميي ف  المناطق الري يين ورسم خرا   الم توطناب الع وا يي( علع المنصي العالميي 

للمنصـي عن التو ـياب الناتجي عن االسـتعرات الجاري   2021ومن المتوق  البةغ ف  يوا ل عام  - 46
العالميي والمتعلقي ألاجرا  تح ــ ناب  وقد تيون هناك يلفي لتنف   ه ه التح ــ ناب  ويمةن للجني الماليي المن ــأة  
رد  ا  للمنصـي العالميي ين تأخ  ف  الح ـتان الوضـ  الحال  ألالضـافي دلع التح ـ ناب المو ـع بها ألارات  

 صي ف  اآلجال األطول وض  خططها الراميي دلع تأم ن االستقرار المال  للمن
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 تغيير مسّمى الفريق العامل العالمي  -   ثامنا  
د لم ـــمعياب م تلف   - 47 اقترح فريق ي ـــدقا  الر يس المعن  ألالرصـــا اب االقتصـــاجيي اتعتاع ن ـــق مورع

 يفرقي ال برا  تحـت مأـلي اللجـني الرصــــــــــــــا ـيي لألمم المتحـدة  ويمةن للفريق العامل العالم  المعن  ألالبياناب 
الضـ مي ألارات الرصـا اب الرسـميي ين  تعت  الن ـق ذاته  ويرقترح تغ  ر الم ـمعع ليصـت  لجني خبرا  األمم  

 المتحدة المعنيي ألالبياناب الض مي وعلوم البياناب ألارات الرصا اب الرسميي 
  

 اإلجراءات المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذها  -  تاسعا  
 القيام بما يلي:اللجنة مدعوة إلى  - 48

االعتراف باااألعمااال التي تقوم بهااا فرق العماال، بمااا في ذلااا الكتيبااات واألساااااااااااليااب  )ي( 
والمشاااااريع والدورات التدريبية، ودعم هذع األعمال، ودعم إنشاااااء فرقة عمل جديدة معنية بالحصااااول على  

 البيانات العالمية عن القطاع الخاص؛

متحدة العالمية والمراكز اإلقليمية في أنشاطة التدريب تشاجيع االساتعانة بمنصاة األمم ال ) ( 
والمشااريع، بما في ذلا تجميع المؤرارات الساريعة التي تساترراد بها الساياساات المتعلقة بالقضاائا النارا ة،  
والقيام على وجه الخصااااوص بتشااااجيع المعاهد اإلحصااااائية في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصااااغيرة  

 قدرات المنصة العالمية في تقدئم خدماتها؛ النامية على توظيف

إقرار النموذج المجتمعي كاساااااتراتيجية تمويلية للمنصاااااة العالمية لضااااامان اساااااتدامتها  ) ( 
 اآلجال األطول، والقيام في هذا الصدد بما يلي: في

تشاااااااجيع جميع أعضااااااااء المجتمع اإلحصاااااااائي العالمي على تقدئم مسااااااااهمات عينية  ‘1’ 
 إتاحة الخبراء؛خالل  من

تشااااجيع جميع أعضاااااء المجتمع اإلحصااااائي العالمي ورااااركائه على المساااااهمة ماليا   ‘2’ 
 المنصة، مباررة أو من خالل تمويل المشاريع؛ في

 دعم إنشاء لجنة المالية لمواصلة تطوير النهج االستراتيجي للتمويل؛ ‘3’ 

ي للتدريب واالعتماد في مجال تشاااااااجيع ودعم التنفيذ المنضااااااابا التوقي  لبرنامج عالم )ج( 
 استخدام البيانات الضخمة وعلوم البيانات ألغراض اإلحصاءات الرسمية؛

الموافقة على تغيير مساااّمى الفريق العامل العالمي المعني بالبيانات الضاااخمة ألغراض  )ه( 
البيانات ألغراض  اإلحصااءات الرسامية ليصابح لجنة خبراء األمم المتحدة المعنية بالبيانات الضاخمة وعلوم 

 اإلحصاءات الرسمية.
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 المرفق
 إعالن سول  

 
ــارة دلع والـيي فريق األمم المتحـدة العـامـل العـالم  المعن  أـلالبـياـناب الضــــــــــــــ مـي ألارات   م  الشــــــــــــ

الرصـــا اب الرســـميين وه  المتم لي ف  توف ر الرؤيي االســـتراتيجيي والتوجيه والتن ـــ ق لبرنام  عالم  أل ـــأن  
اب الضــ مي والتينولوجياب المتقدمي ف  تجمي  الرصــا اب الرســميي ومؤشــراب يهدا  التنميي اســت دام البيان

 الم تدامين ألما ف  ذلي تنميي القدراب والمهاراب الةزمي ف  النأم الرصا يي الوطنيي 

 وم  الشـارة دلع اعتماج اللجني الرصـا يي خطي عمل ي ع تاون العالميي لبياناب التنميي الم ـتدامي 
ــتدامي لعام   2017ف  جورتها ال امني واألربع ن المعقوجة ف  آذار/مارس  ن 2030لدعم تنف   خطي التنميي الم ـ

وهو ما  تطلع جم  ومعالجي وتحل ل ون ــــــــر يميي ا ر م ــــــــبوقي من البياناب والرصــــــــا اب علع الصــــــــعد  
جهـد تجتم  عليـه  المحل  والوطن  والقليم  والعـالم  ومن جـانـع ي ــــــــــــــحـا  المصــــــــــــــلحـي المتعـدج نن ف 

الحةومـاب والمجتم  المـدن  والقطـاع ال ـاأ ومنأومـي األمم المتحـدة وا ر ذـلي من الجهـاب الفـاعلـين وترءتـىأ  
 له الموارج الةزمي 

وم  دعاجة تأك د دعةن ييغال  الصاجر عن الفريق العامل العالم  ال ي نصع علع ين منصي األمم  
 المتحدة العالميي:

ر البنيــي التحتيــي التينولوجيــي ي ــدمــي لجمي  الــدول األعضــــــــــــــــا  ف  األمم المتحــدةن  نتغ  ين توفع  • 
ســيما يقل البلدان نموا والدول الجزريي الصــغ رة الناميين من يجل تي ــ ر و ــولها دلع مجموعاب   وال

 البياناب العالميي ويردث األجواب وال دماب 

ــا ين تحقق الرب  ب ن جمي   •  شــــــريا هان ألما ف  ذلي وياالب األمم المتحدةن دلع جانع وينتغ  ييضــــ
الوياالب الحةوميين وشــــــرياب القطاع ال اأن ومعاهد التحوثن واألوســــــا  األكاجيميين ومنأماب  

 المجتم  المدن ن لي  يعملوا معا علع تحق ق األهدا  الم تريي 

ر تتاجل البياناب واألســـال ع واألجواب وال براب  •  وتطويرها واتارتها للغ رن وين ت ـــرعع وينتغ  ين تي ـــع
 االبتيار ف  مجال البياناب فيما  تعلق ألالرصا اب الرسميي ومؤشراب يهدا  التنميي الم تدامي 

وينتغ  ين توفعر ب ـاي ألن ــــــــــــــطـي تنمـيي الـقدراب من يجـل تعليم وتنمـيي اليـفا اب الجـدـ دة ف  مجـاالب  • 
 اآللين وتقنياب الحفا  علع ال صو يي  ال يا  اال طناع ن وعلوم البيانابن وتعلعم

وم  دعاجة تأك د دعةن ييغال  الصـاجر عن الفريق العامل العالم  ال ي نصع علع ينه  نتغ  دقامي  
مراكز متعدجة تيون تاألعي لمنصـــي األمم المتحدة العالميي ف  م تلف مناطق العالم لبنا  القدراب وتقديم الدعم  

 ي ص الرصا اب الرسميين وتعمل ف  دطار دجاري محةم القليم ن ألما ف  ذلي فيما 

ـفان الفريق العـامـل العـالم  ف  مؤتمره اـلدول  ال ــــــــــــــاجس المعن  أـلاســــــــــــــت ـدام البـياـناب الضــــــــــــــ مـي  
 الرصا اب: ألارات

ــميي  •  ــا اب الرســـ ــ مي لتجمي  الرصـــ ــت دام البياناب الضـــ ــا   دلع اعتماج اســـ  دعو المجتم  الرصـــ
ــلحي  ومؤشــــــــراب يهدا  التنميي ــتدامي عن طريق دقامي شــــــــراكاب جد دة م  ي ــــــــحا  المصــــــ الم ــــــ
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المتعــدج نن ف  عمــل تجتم  عليــه الحةومــاب والمجتم  المــدن  والقطــاع ال ــاأ ومنأومــي األمم 
 المتحدة وا ر ذلي من الجهاب الفاعلين وترءتعأ له الموارج الةزمي 

م دلع منصـي  دعو المجتم  الرصـا   وجوا ره من الجهاب  ـارتي  •  المصـلحي دلع زياجة الدعم المقدع
ــي  ــتدامي المنصــــــ ــمان اســــــ ــاهماب الع نيي والماليين وذلي لضــــــ األمم المتحدة العالميي من خةل الم ــــــ

 اآلجال األطول  ف 

 دعو المجتم  الرصــــا   دلع ت ــــجي  االســــتعاني ألالمراكز القليميي لمنصــــي األمم المتحدة العالميي  • 
  اري  ألن طي التدريع والم

ي ـج  جمي  المعاهد الرصـا يين وال سـيما تلي الموجوجة ف  يقل البلدان نموا والدول الجزريي الصـغ رة  • 
مه المعاهد من خدماب    الناميين علع االستفاجة من قدراب منصي األمم المتحدة العالميي ف  ما تقدع

موا ـــلي جهوجهم الراميي دلع   دعو المجتم  الرصـــا   وشـــريا ه من القطاع ن العام وال اأ دلع • 
 ديجاج رلول آمني وموةوقي لتتاجل البياناب ألاست دام التقنياب المناستي لحفظ ال صو يي 

ي ــــــــــــــج  جمي  الجهـاب المعنيـين ألمـا ف  ذلـي القطـاع ال ـاأن علع تتـاجل البيـانـاب واألســـــــــــــــال ـع  • 
 ل الصال  االجتماع  والتينولوجيا ومواج التعلعم علع منصي األمم المتحدة العالميي من يج

ــترشــــــد بها  •  ــريعي لت ــــ ــراب ال ــــ ــت دام منصــــــي األمم المتحدة العالميي لتجمي  المؤشــــ ــج  علع اســــ ي ــــ
ال ــياســاب المتعلقي ألالقضــايا الناشــاي وجداول األعمال الر ي ــيي ذاب األولويي أل ــةل آن ن مما  تي  

 المجال لجرا  تعد ةب الم ار أل رعي 

عي بتنف   برنام  عالم  للتدريع واالعتماج ف  مجال اســت دام البياناب يمضــ  قدما علع وجه ال ــر  • 
 الض مي وعلوم البياناب ألارات الرصا اب الرسميي 

 


