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 بنود للعلم: تنمية القدرات اإلحصائية
   

 تنمية القدرات اإلحصائية   
  

 تقرير األمين العام  

  

 موجز  
م هذا التقرير، الذي أُعّد وفقًا لمقرر المجلس االقتصـــاوي واالجتماع    والممارســـا     2020/211يقدَّ

ابة اءاصـاإا  ة وارة الطـؤو    المتبعة ف  الماضـ ، لمحًة عامة عن األشطـ ة األرةرة الت  اضـ لعت  شا بـُ
ــاوية واالجتماعةة التاةعة لاماشة العامة وعمًا للجشوو الت   بذلشا ــا ةة  االقتصـــــــ البلدا  لتعزيز قدرا شا اءاصـــــــ

الوطنةة من أجل التصــدي ةطــفل أفلــل للتحديا  المتعلقة ةالبةاشا  ف  ســةاخ  ناةذ ر ة التنمةة الم ــتدامة  
ــًا معلومـا  عن الجشوو التعـاوشـةة الرامـةة يل   حقةد التزامن  ةن المـباورا  2030لعـام  . ويـقدم التقرير أيلــــــــــــ

ــرا ا  والت ــتااوة من الطــ ــ ة. واالســ ــترا ةجةة النابــ ــا ةة وعن األطر االســ ــةد ف  مجال  نمةة القدرا  اءاصــ ن ــ
يـقدم معلومـا  عن التيةةرا  الت  طرأ  عل  البرـشامل الم  ه ـلب ة ـــــــــــــــبر آـ ار جـا حـة مر  فةروس    مـا

 (. واللجنة اءاصا ةة مدعوة يل  أ   حةه علما ةالتقرير.19- وروشا ) وفةد
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 مقدمة  -  أوال  
زاو االهتمام ةلـرورة  عزيز القدرة اءاصـا ةة للبلدا     ( 1) 2030اعتماو ر ة التنمةة الم ـتدامة لعام ي   - 1

النـامةـة عل  الاةـاس والروــــــــــــــد واء نف ذةمـا فتعّلد  تناةـذ أهـدا  التنمةـة الم ــــــــــــــتـدامـة، ةمـا ف  ذلـ  اليـايـا   
  2020 لدول األعلـاإ ةحلول عام ةصـورة وـريحة أ   قوم ا   2030والمؤبـرا  المر ب ة  شا. و  لر ر ة عام 

 تعزيز وعمشـا لتنمـةة ـقدرا  البـلدا  الـنامـةة ةير   حقةد زـياوة يبةرة ف   وافر  ـةاـشا  عـالـةة الجووة ومـناســـــــــــــــبة 
التوقةت ومو وقة وماصــــــلة ا ــــــر الدرل، وشوس الجنس، وال ــــــن، واالشتماإ العرق  واء ن ، والوضــــــ  من اة   

   وغةرها من ال صا ص ذا  الصلة ف  ال ةاقا  الوطنةة. الشجرة، واءعاقة، والموق  الجيراف 

ويمثل يطار المؤبـــرا  العالمةة من أجل روـــد أهدا  التنمةة الم ـــتدامة وغايا شا  حديًا ها ًن أمام  - 2
منتج  اءاصـــاإا  الرســـمةة. ويجر عل  البلدا  أ   ا  ةال لبا  الجدفدة عل  البةاشا  النابـــ ة عن ر ة  

ذل   حدفد اليايا  والمؤبـــــــــرا  الوطنةة من أجل  ناةذها. ويتعةن عل  البلدا    وير   ، ويطـــــــــمل2030عام 
و كةةف شظمشا اءاصـــــا ةة الوطنةة لتلبةة  ل  ال لبا  ووضـــــ  عملةا  مب ـــــ ة للـــــما  يشتا  ياصـــــاإا  

 رسمةة ف  اةنب. 

قت رنل منتدى األمم وادَّو  ر ة عمل يةر  او  العالمةة لبةاشا  التنمةة الم ــــــــتدامة، الت  ُأطل - 3
، الثيرا  ف   رامل اءاصـــــــــــــــاإا  2017المتحـدة العـالم  األول للبةـاشـا ، المعقوو ف  يـاشو  الثـاش /فنـافر 

. وبذل   كو  ر ة العمل  2030الوطنةة والتن ـــــةد اءاصـــــا   ف  يطار  ناةذ ر ة التنمةة الم ـــــتدامة لعام 
ــاإا  ـة وارة الطــــــــــــــؤو   ةمـثاـةة رري ـة طريد للجشوو الرامـةة يل   نمـةة الـقد را  الت   ـبذلشـا بــــــــــــــاـبة اءاصــــــــــــ

االقتصــــاوية واالجتماعةة التاةعة لاماشة العامة وغةرها من الوياال  الدولةة واءقلةمةة والوطنةة المطــــارية ف   
 يشتا  اءاصاإا  الرسمةة. 

م هذا التقرير لمحًة عامة عن األشطــ ة الت  اضــ لعت  شا بــابُة اءاصــاإا  ف  - 4 مجال  نمةة  ويقدِّّ
القدرا  ف  يطار  رشامجشا العاوي للتعاو  التقن ، وعن المطـاري  األرةرة والجارية الممولة من ا ـاا التنمةة 
ومن جشا  ماشحة. و رو  ااوــــةل يضــــاذةة عن مباورا  الطــــابة ف  مجال  نمةة قدرا  الطــــابة ف  مجاال   

يميراذةة واالجتماعةة أو اءاصـــــــاإا  التجارية فنةة محدوة من قبةل الح ـــــــاةا  القومةة أو اءاصـــــــاإا  الد
االقتصــــــاوية والبةاشا  اللــــــ مة، ف  التقارير الم تصــــــة ةمةاوفن محدوة المقدمة يل   -المحاســــــبة البة ةة   أو

 اللجنة اءاصا ةة.
  

 ( على أنشطة تنمية القدرات 19- أثر جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد  -   ثانيا  
( أ ر يبةر عل  أشطــــــــــــــ ــة  نمةــة القــدرا  المقررة  19-فةروس يوروشــا ) وفةــد ــا  لجــا حــة مر   - 5

. وم  اســـــتحالة عقد االجتماعا  ةالحلـــــور الطـــــ صـــــ  رنل معظم ال ـــــنة، ُ ذلت جشوو يبةرة 2020 لعام
ــت دام األووا  المتااة ادفثًا، ولكن م  االعترا  ةمحدووية هذ    ــ  أشطــــــــ ة جدفدة لتنمةة القدرا  ةاســــــ لوضــــــ

ياشت األشطــ ة ةالتال  ش ــ ة معدلة عن األشطــ ة الم  ه لشا أوــن، أو أشطــ ة جدفدة اّلت محل  األووا ، 
 .19-األشط ة الم  ه لشا ساةقا أو أشط ة جدفدة  لّب  االاتةاجا  من البةاشا  الناجمة عن جا حة يوفةد

__________ 

 .70/1قرار الجماةة العامة  (1) 
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عبر اءشترشت.   وقد عّدلت بابة اءاصاإا  عدوا من المناسبا  المقررة  شد   نظةمشا يمناسبا  - 6
وقد أظشر  ال برة المفت ــــبة ف  الطــــابة، ويذل  المعار  الم ــــتحصــــل علةشا من م ــــت دمةن آررين، أوجب 
القصــــــــــــــور ف  هـذا النشل، ومنـشا طول ـمدة االجتـماعـا  للـــــــــــــــما  اهتـمام المطــــــــــــــاريةن المرّيز، والتـااعن   

وية، ضــــمن أمور أررى. وشظرا للقةوو  الطــــ صــــةة أ ناإ االجتماعا ، والجواشر التقنةة ل دما  الترجمة الطــــا
ــبا  عبر اءشترشت اة  ة ريقة  زيد من فعالةتشا. وشتةجة لذل ، يا  ال  د من   ــّمم المناســ المذيورة أعن ، ُ صــ
 وزي  ةعض المناسـبا  عل  فترة زمنةة أطول ) وزي  الجل ـا  الت    ـتيرخ سـاعتةن وعقدها فومةا عل  فترة 

ف  مناســــــبة واادة   ــــــتيرخ  ن ة أيام( أو  قلةص محتواها والتااعل الذي  ســــــتة أســــــا ة  عوضــــــا عن عقدها 
  ـتلزمب مقارشة ةما ي  ه عاوة لعقد اجتماس ةالحلـور الطـ صـ . واُ اد أيلـا عل  أشب سـةفو  من األفلـل 
ــ ، وا  اد   ــور الطــــ صــ ــاريةن فةشا ةالحلــ ــا عل  التااعل  ةن المطــ ــاســ عقد ةعض االجتماعا  الت   عتمد أســ

. ومن المزايـــا الواضــــــــــــــحـــة للمنـــاســــــــــــــبـــا  الت  ُ عقـــد عبر اءشترشـــت 2021  عل   ـــلجةلشـــا يل  عـــام ةـــالتـــال
المطــاريةن األ بر القاورين عل  متاةعتشا، وقد أوــبك ذل  ممفنا ةالــل التقدم التكنولوج  الحدف  الذي   عدو

ر هذ  التر ةبا . و واوــل بــابة اءاصــاإا   قةةم األبــفال الم تلاة للمناســبا  ا لت  ُ عقد عبر اءشترشت ي ــّ
  شد   ح ةن فعالةتشا ف  الم تقبل.

وقد ا ت ــــــــــر يعداو وورا  التعلم اءلكتروش  زرما ف  بــــــــــابة اءاصــــــــــاإا  ف  ال ــــــــــنوا  القلةلة  - 7
الماضـــةة، ســـواإ أ ا  ذل  ف  بـــفل أشطـــ ة قا مة  ذا شا أو ف  بـــفل عناوـــر ضـــمن أشطـــ ة  نمةة القدرا  

فا دة وورا  التعلم اءلكتروش ، واّاز  عل  اءســــــراس ف  يعداو مثل   19-يوفةد الم تل ة. وقد أ رز  جا حة
 هذ  الدورا  و  بةقشا عل  ش اخ أوس  من المجاال  اءاصا ةة.

ــول عل   - 8 ــاإا   تكةةف  رشامجشا لبناإ القدرا  لتلبةة الحاجة يل  الحصــــــ ــابة اءاصــــــ وقد قامت بــــــ
، الزمة ال  اذ قرارا  ةطــل  ال ــةاســا  العامة لمفافحة الجا حة. وقد   ةاشا  جدفدة ومو وخ  شا وعالةة التوا ر

ُشّظمت القا  وراســــــةة بــــــبفةة ةطــــــل  هذ  المواضــــــة ،   ــــــله اللــــــوإ عل  اســــــت دام البةاشا  الموجووة ف   
االســـتجاةا  ال ـــةاســـا ةة، ويذل  عل  يشتا  ياصـــاإا  جدفدة راوـــة  شذا الوضـــ . ّوضـــافة يل  ذل ،  عّةن  

  عل  محتوى البرامل القــا مــة لـدعم المفــا ـر اءاصـــــــــــــــا ةــة الوطنةــة ف  مواوــــــــــــــلــة  رامجشــا  يورـال  عــدفن
اءاصــــــا ةة اة  لم  عد ال رخ التقلةدية لجم  البةاشا  ةالحلــــــور الطــــــ صــــــ  ممفنة، وال  د من اســــــت دام 
   أســـــــــالةر ومصـــــــــاور  ةاشا  جدفدة أو  دفلة )مثل ال رخ المتصـــــــــلة ةالتعداوا  وجم  األســـــــــعار والدراســـــــــا

 االستقصا ةة لاسر الماةطةة(.

 و بةن الاروس الواروة أوشا  يةف  م  كةةف البرشامل ف  يل مجال من المجاال  الموووفة. - 9
  

 2020- 2019تنفيذ برنامج تنمية القدرات في الفترة  -   ثالثا  
القة عمل والقة وراســــــــةة ةالحلــــــــور  34، شظَّمت بــــــــابة اءاصــــــــاإا   2020-2019ف  الاترة  - 10

ارتصـاوـةا،  باولوا ال برا  و لقوا   2  500اجتماعا ألفرقة ال براإ، بـار  فةشا ما فزيد عن  28الطـ صـ  و 
(. ورنل الاترة، بــــاريت الطــــابة أيلــــا ف  ســــل ــــلة من وورا  التعلم اءلكتروش   1التدريبا  )اشظر الجدول 

مطـــــــــــاريةن ف  جمة   ةطـــــــــــل  مواضـــــــــــة  من م تلو المةاوفن اءاصـــــــــــا ةة، وووـــــــــــلت يل  عدو يبةر من ال
 العالم. أشحاإ
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زمـالـة فرويـة لل براإ اءاصـــــــــــــــا ةةن الوطنةةن وربراإ  130ّوضـــــــــــــــافـًة يل  ذلـ ، ُمنحــت أ ثر من  - 11
 اجتماعا يقلةمةا ووولةا.   16المعلوما  الجيراذةة المفاشةة الوطنةةن من البلدا  النامةة لتمفةنشم من الور 

 
 1الجدول   
 2020و  2019ن، عدد المناسبات والمشاركي  

 الزيارا  الدراسةة   اجتماعا  أفرقة ال براإ  القا  العمل والحلقا  الدراسةة 

 المطاريو   عدو المناسبا  المطاريو   عدو المناسبا  المطاريو   عدو المناسبا  ال نة
       

2019 31 1 193 26 1 110 16 114 
2020 3 139 2 68 2 18 
 132 18 178 1 28 332 1 34 المجموع 
 

مت مواضـــة  المناســـبا  الت  عقد  ةالحلـــور الطـــ صـــ  يل  ســـت ف ا  عامة،  2ف  الجدول  -12 ، ُق ـــّ
ه : )أ( اءاصــــاإا  الديميراذةة واالجتماعةة) و )ا( اءاصــــاإا  االقتصــــاوية، مثل التجارة الدولةة والعولمة  

ةا  القومةة) و ) ( اءاصــــاإا  البة ةة االقتصــــاوية وال ــــةااة وال اقة واءاصــــاإا  الصــــناعةة ويذل  الح ــــا 
االقتصـاوية) و )و( المناسـبا  المتعلقة ةمؤبـرا  أهدا  التنمةة الم ـتدامة) و )و( مواضـة    - والمحاسـبة البة ةة  

 . ( 2) اءاصاإا  العامة )ةما ف  ذل  مواضة  اءوارة() و )و( يوارة المعلوما  الجيراذةة المفاشةة 
 

 2الجدول   
 حلقات العمل واجتماعات أفرقة الخبراء والحلقات الدراسية التي ُعقدت بالحضور الشخصي، حسب الموضوععدد   

 ال نة

اءاصـــــــــــــاإا  
ــديــمــيــراذــةـــــــة  الـــــ

 واالجتماعةة

اءاصـــــاإا  االقتصـــــاوية 
)التجارة والعولمة وال ةااة 
ــنــــــاعــــــة  وال ــــــاقــــــة والصــــــــــــ

 والح اةا  القومةة(

اءاصــــــــــــــــــــــــــــاإا  
البة ةة والمحاســــــــبة 
ــة  ــةــــــ ــ ــــــ ــةــــــ ــبــــــ  -الــــــ

 االقتصاوية

مؤبــــــــرا  أهدا  
التنمةة الم ــتدامة 
واءاصــــــــــــــــــاإا  

 العامة

مواضـــــــــة  اءاصـــــــــاإا  العامة  
ــاشــا  اءاصــــــــــــــــا ةــة  ) بــاول البة
ــا ةة  ــإلةة اءاصـــ والبةاشا  الووـــ
 ّووارة النظم اءاصا ةة الوطنةة(

يوارة المعلومـا  
ــة   ــةـــــ ــيــــــراذــــ الــــــجــــ

 المفاشةة
       

2019 9 10 8 11 9 10 
2020 - 2 - - 1 2 
 12 10 11 8 12 9 المجموع 
  

 البرنامج العادي للتعاون التقني  - ألف 
البلــدا  النــامةــة ف  جشووهــا الرامةــة يل   نمةــة قــدرا شــا،  (3)فــدعم البرشــامل العــاوي للتعــاو  التقن  - 13
من ر ة عمل يةر  او  العالمةة:  عزيز األشطـ ة  3سـةما  ل  الموجشة شحو  حقةد المجال االسـترا ةج    وال

ــاإا  ف  يطار   ــابة اءاصـــ ــ ة  نمةة القدرا  الت   قوم  شا بـــ ــةة. و عتمد أشطـــ ــاســـ ــا ةة األســـ والبرامل اءاصـــ
متثل للتوجةشا  ال ــــــــــةاســــــــــا ةة البرشامل العاوي من النااةة الانةة عل  العمل الماةاري للجنة اءاصــــــــــا ةة و 

 وبرامل العمل المتاد علةشا ف  وورا  اللجنة. 

__________ 

 ال  طمل الا ا  وورا  التعلم اءلكتروش  الت  أجر شا بابة اءاصاإا  وال غةرها من المناسبا  الت  ُشّظمت عةر اءشترشت. (2) 

 .1946ياشو  األول/وي مبر  14المؤرَّخ  (1-)و 58أشطل ب الجماةة العامة ف  قرارها  (3) 

https://undocs.org/ar/A/RES/58(I)
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ــة 2020-2019وف  الاترة  - 14 ــاو اللجنـ ــة واعتمـ ــا ل الحوار المتعلد ةمؤبــــــــــــــرا  التنمةـ ــاًإ عل  شتـ ،  نـ
ــلة، رّيز  جشوو  نمةة  ــا ةة الدولةة ذا  الصــــــ ــا ةة ل  ة عمل يةر  او  العالمةة والمعافةر اءاصــــــ اءاصــــــ

ــا ةة الوطنةة  القد ــةةن هما: )أ(  عزيز القدرا  اءاصـــ ــاإا  عل  مجالةن ر ة ـــ ــابة اءاصـــ را  الت   بذلشا بـــ
ــد  و قةةمـب واء نف عـنب من رنل   عل  قـةاس التـقدم المحرز ف   حقةد أهـدا  التنمـةة الم ـــــــــــــــتدامـة وروــــــــــــ

العتبار  ووـةا  اللجنة اسـت دام المؤبـرا ) و )ا(  عزيز  حدف  النظم اءاصـا ةة الوطنةة، م  األرذ ف  ا
ةطـــــــل   ورة البةاشا  واســـــــت دام التكنولوجةا  الجدفدة والبةاشا  اللـــــــ مة ألغرا  اءاصـــــــاإا  الرســـــــمةة،  

ذل  المعلوما  الجيراذةة المفاشةة و كاملشا م  البةاشا  اءاصـــا ةة. وبـــملت الجشوو المتصـــلة  شذفن   ف  ةما
، وشظم الت ـجةل المدش  ّواصـاإا  2020ا  والم ـا ن لعام المجالةن أشطـ ة  دعم  ناةذ جولة  عداوا  ال ـف

األاوال المدشةة، وشظام الح ــاةا  القومةة، وشظام المحاســبة البة ةة واالقتصــاوية، ّوطار   وير اءاصــاإا   
 ، من  ةن أمور أررى.  وولةل التنظةم اءاصا  البة ةة، وضما  الجووة، 

لممولة من البرشامل العاوي للتعاو  التقن  ما فل : )أ(  نظةم ويا  من أبـة  أشطـ ة  نمةة القدرا  ا - 15
القا  عمل  دريبةة والقا  وراســةة يقلةمةة ووو  يقلةمةة من قبل بــابة اءاصــاإا  وادها أو ةالطــرا ة م   

و )ا(  وفةر  اللجا  اءقلةمةة وغةرها من المنظما  الطــــــــــريفة الدولةة واءقلةمةة والوياال  المت صــــــــــصــــــــــة) 
ــفاش ، ّووارة ال دما  ــابة )ف  مجاال  التعداو ال ـــ ــارين األقالةمةةن األربعة للطـــ ــتطـــ ــارية من قبل الم ـــ ــتطـــ   االســـ

المعلوما  الجيراذةة المفاشةة، والتدرير اءاصـا   و نمةة القدرا ، و نظةم النظم اءاصـا ةة الوطنةة( ومن قبل  
لموظاةن وال براإ االســــتطــــاريةن عل  اد  ربراإ يعملو  ةعقوو قصــــةرة األجل ةصــــاة اســــتطــــاريةن ومدربةن، من ا 

ســواإ) و ) (  وفةر الزماال  والدورا  التدريبةة القصــةرة األجل والجوال  الدراســةة والتدرير أ ناإ العمل لل براإ 
اءاصـــــــــا ةةن الوطنةةن وربراإ المعلوما  الجيراذةة المفاشةة الوطنةةن من البلدا  النامةة لتمفةنشم من  ح ـــــــــةن  

 فشم ومشارا شم ف  مجال  اءاصاإا  ّووارة المعلوما  الجيراذةة وءشطاإ ببفا  يقلةمةة ووولةة. و عزيز معار 

القة عمل والقة وراســةة ةالحلــور الطــ صــ  ف  يطار البرشامل   14وشظمت بــابة اءاصــاإا   - 16
للعدفد من المناسـبا  األررى  العاوي للتعاو  التقن  ف  هذ  الاترة، وسـاهم موظاوها أيلـا ف  التنظةم الناجك 

المتعلقــة  تنمةــة القــدرا ، الت   ولــت  نظةمشــا و مويلشــا اللجــا  اءقلةمةــة وغةرهــا من الكةــاشــا ، عن طريد  
القة عمل   30ممارسـة وورهم ياسـتطـاريةن ف  مةاوفن ورافتشم المت صـصـة. ّوضـافة يل  ذل ، ُعقد أ ثر من 

 وو للمناسبا  الت  شظمتشا الطابة.والقة وراسةة عبر اءشترشت. ويرو أوشا  و 

شّظمت بـــــابة اءاصـــــاإا ، ةالتعاو  م  اللجنة االقتصـــــاوية واالجتماعةة ةســـــةا والمحةه الشاو ،   - 17
وهة ة األمم المتحدة للم ــــــــاواة  ةن الجن ــــــــةن و مفةن المرأة ومنظمة األمم المتحدة لل اولة ومصــــــــر  التنمةة 

مة، وذل  ف  ةاشكو  ف   اةســةوي، القة عمل وولةة ةطــل   صــنةف البةاشا  ألغرا  أهدا  التنمةة الم ــتدا
. وهـدفـت القـة العمـل يل   عزيز قـدرة النظم اءاصـــــــــــــــا ةـة 2019يـاشو  الثـاش /فنـافر  30يل   28الاترة من 

الوطنةة عل   لبةة االاتةاجا  المتعلقة ة شتا  واســت دام  ةاشا  مصــّناة، و لبةة طلبا  ال ــةاســا  العامة من  
مطــــاريا من عدو م تار من   45لبلدا . والــــر القة العمل رنل  باول أفلــــل الممارســــا  وال برا   ةن ا

البلدا  النامةة ف  أفرياةا وآســـــةا، فلـــــن عن ربراإ من الكةاشا  المنظمة ومنظمة الصـــــحة العالمةة ومنظمة  
ــر    ــا  ومنظما  أررى. وقد الــ ــةة األمم المتحدة لحقوخ اءش ــ األمم المتحدة للتربةة والعلم والثقافة وماوضــ

ــاإا  ووزارة ال ارجةة والكومنول  والتنمةة القة العمل   ماشةة  لدا  من المطـــروس المطـــتر   ةن بـــابة اءاصـ
ــاريةن   ــمالةة، ومّثل ما  ةن مطــــــ ــاةقا( ةالمملكة المتحدة لبري اشةا العظم  وأفرلندا الطــــــ )وزارة التنمةة الدولةة ســــــ

ر القة العمل، سـةجري مواوـلة  و ن ة مطـاريةن من يل  لد م تلو وياال  النظم اءاصـا ةة الوطنةة. وعق
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ــترية. و طـــفل     وير المواو التدريبةة والمباو  التوجةشةة اســـتناوا يل  مواو القة العمل وال برا  الق رية المطـ
القة العمل م ـاهمة ف  وضـ  مجموعة أووا    ـاعد ف   ح ـةن البةاشا  والمؤبـرا  المتعلقة ةالا ا  األبـد  

ــنةف البةاشا  من أجل  وف ــعاا و صـــــــــــ ــتويا     2030ةر المعلوما  النزمة لتناةذ ر ة عام ضـــــــــــ عل  الم ـــــــــــ
الوطنةــة والوطنةــة والعــالمةــة. ويمفن االطنس عل  جمة  المواو، ةمــا ف  ذلــ  األووا  والعرو  عل    وو  

 ./https://unstats.un.org/sdgs/meetings/sdg-inter-workshop-jan-2019الراةه التال : 

وشظمت بــــــابة اءاصــــــاإا  القة عمل ةطــــــل  البةاشا  واءاصــــــاإا  ألغرا  االســــــتعراضــــــا    - 18
الوطنةة ال وعةة القا مة عل  األولة، اســـتلـــافتشا منظمة األمم المتحدة للتنمةة الصـــناعةة )الةوشةدو( ف  فةةنا 

ــا ةةن الوطنةةن ومرا ز التن ــــــــــةد  2019ألول/وي ــــــــــمبر ياشو  ا 12 و 9ف   . وجمعت القة العمل اءاصــــــــ
ــا  الوطنةة ال وعةة من  ــتعراضــــ ــا شا الوطنةة    17الوطنةة المعنةة ةاالســــ ــتعراضــــ  لدا ياشت    ه ءجراإ اســــ

ــبل الت   تةك للبةاشا    2020ال وعةة عام  ــلة ةال ـــــــــ ــا  المتصـــــــــ ــل الممارســـــــــ ــة و باول أفلـــــــــ  شد  مناقطـــــــــ
ــاإ ــتند يل  األولة. وريز  القة العمل عل   واءاصــــــ ــتعرا   قوم عل  البةاشا  و  ــــــ ا  أ   دعم عملةة اســــــ

المواضـة  التالةة: )أ( اةلةا  والعملةا  الوطنةة لروـد أهدا  التنمةة الم ـتدامة) و )ا( وجل ـا  مواضـةاةة  
ــةن  ــل  قةاس و قةةم التقدم المحرز شحو  حقةد أهدا  وغايا  محدوة) و ) (  ح ـــــــــ ــنةف البةاشا  ةطـــــــــ  صـــــــــ

للما  عدم  ر  أاد رلو الرير) و )و( است دام مصاور البةاشا  غةر التقلةدية ف  االستعراضا  الوطنةة  
ال وعةة) و )و( است دام البةاشا  وعرضشا ف  رود األهدا  وف  االستعراضا  الوطنةة ال وعةة، ةما ف   

م رب ــة ةـاألهـدا . وقـدَّ راإ من منظمـا  وولةـة )الةوشةـدو ومنظمـة العمـل  ذـل  منـاهل اء نف الوطنةـة ال ـاوــــــــــــ
الدولةة وبرشامل األمم المتحدة للبة ة وبرشامل األمم المتحدة اءشما   ومنظمة الصـــــــــحة العالمةة وبرشامل األمم  
المتحدة للم ــــــتوطنا  البطــــــرية ومفتر األمم المتحدة المعن  ةالم درا  والجريمة وهة ة األمم المتحدة للمرأة(  

ومنظما  المجتم  المدش   دريبا عل  روــــــــــــد األهدا  واألووا  المتعلقة  شا. ويمفن االطنس عل    والبلدا 
ــالــ :  ــا فــ  ذلـــــــ  األووا  والــعــرو  عــلــ  الــراةــه الــتـــــ  /https://unstats.un.orgجــمــةــ  الــمــواو، ةــمـــــ

sdgs/meetings/vnr-workshop-dec2019/. 

ــاإا  2020ووعما للبرشامل العالم  لتعداوا  ال ــــــفا  والم ــــــا ن لعام  - 19 ، وضــــــعت بــــــابة اءاصــــ
المباو  التوجةشةة ةطــــــــــل  اســــــــــت دام التكنولوجةا  اءلكتروشةة لجم  البةاشا  ف     2019وأوــــــــــدر  ف  عام 

، و عتزم  نظةم القا  وراسـةة 2  والم ـا ن، التناةك  عداوا  ال ـفا  والم ـا ن، وولةل  ناةك  عداوا  ال ـفا
لتدرير اءاصــــــــــا ةةن عل  الصــــــــــعةدفن اءقلةم  ووو  اءقلةم . وبالتعاو  م  مريز األةحا  اءاصــــــــــا ةة 
واالقتصـــــاوية واالجتماعةة والتدرير للدول اءســـــنمةة، شظمت الطـــــابة القة العمل اءقلةمةة ةطـــــل  موضـــــوس  

، الت  عقد  ف   “: المعافةر الدولةة والتكنولوجةا  المعاوـــــرة2020الم ـــــا ن لعام جولة  عداوا  ال ـــــفا  و ”
ــلة من   11ربةرا من  32وبـــــار  فةشا   2019آذار/مارس  15يل   12أشقرة من  ــل ـــ  لدا. ومن المقرر عقد ســـ

ـةة يل  ف   ـلدا  أفرياـةا الـناطـقة ـةالارش ـــــــــــــــةة، ةعـد  رجمـة المواو المنشج  2020الـقا  العمـل الممـا ـلة ف  عـام 
، ويجري  19-الارش ـةة) غةر أشب يا  ال  د من يلياإ هذ  المناسـبا  ةالحلـور الط ص  ة بر جا حة يوفةد

االةا اءعداو ءجراإ القا  العمل عبر اءشترشت، أل  ذل  فت لر ردما  الترجمة الطـاوية ّوورال  عدفن  
 عل  منشجشا التعلةم .

ــا ةة ف   - 20 وه    -ر ة األمم المتحدة للشوية القاشوشةة    2020آذار/مارس وبعد اعتماو اللجنة اءاصـــــ
يا  من المقرر   -ششل بـــمول  ف  مجال الت ـــجةل المدش  ّواصـــاإا  األاوال المدشةة ّووارة بـــؤو  الشوية 

عقد القا  عمل ف  البلدا  األفرياةة لتعزيز النشل الذي  ووــ  ةب األمم المتحدة. ويا  ال  د من يلياإ هذ   

https://unstats.un.org/sdgs/meetings/sdg-inter-workshop-jan-2019/
https://unstats.un.org/%20sdgs/meetings/vnr-workshop-dec2019/
https://unstats.un.org/%20sdgs/meetings/vnr-workshop-dec2019/
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ا  ة ــبر الجا حة، والت محلشا ســل ــلة من الحلقا  الدراســةة الطــبفةة لبلدا  المحةه الشاو  وأفرياةا المناســب
 الناطقة ةاءشكلةزية والارش ةة وأمريفا الن ةنةة ومن قة البحر الكاريب .

ــاةا  القومةة لبلدا  أمريفا الن ةنةة ومن قة - 21 ــةة عبر اءشترشت عن شظام الح ـــــــــ   وُشّظمت القة وراســـــــــ
ــاويــة ألمريفــا الن ةنةــة ومن قــة البحر الكــاريب  ف   طــــــــــــــرين  البحر الكــاريب  ةــالتعــاو  م  اللجنــة االقتصـــــــــــــ

 .2020األول/أ توبر 

وف  يطار  رشامل  ناةذ شظام المحاسـبة البة ةة واالقتصـاوية، ُشّظمت مباورة  علم م تل ة ةطـل  شظام   - 22
ــبة البة ةة   ــاوية ف  مجال ال اقة -المحاسـ ــمبر  االقتصـ ــتا ، ف  ياشو  األول/وي ـ ، 2019ف  ألما  ، يازار ـ

ةالتعاو  م  اللجنة االقتصــــــــــاوية ألوروبا واللجنة االقتصــــــــــاوية واالجتماعةة ةســــــــــةا والمحةه الشاو . و للات  
مبـاورة التعلم الم تله من مرالتةن،  مثلـت األول  ف   قـديم وورة  ـدريبةـة يلزامةـة عبر اءشترشـت، والثـاشةـة ف   

عمل ةالحلــور الطــ صــ  ف  ألما  . وأ اات القة العمل هذ  الاروــة للمطــاريةن لتقصــ  المواضــة    القة
ــاري  ر ه   ــةاغة مطــــ ــا  العامة ووــــ ــةاســــ  تعمد أ بر، ّو مال  دريبا  عملةة، وفشم   بةقا  ف  مجال ال ــــ

ر البرشامل العاوي للتعاو  التقن   عمل لتناةذ شظام المحاســــــــبة البة ةة واالقتصــــــــاوية. ّوضــــــــافة يل  ذل ، ي ــــــــّ
مطــارية م ــؤولةن من البلدا  النامةة ومن بــابة اءاصــاإا  لحلــور المنتدى الراة  المعن  ةح ــاةا  رأس  
المال ال بةع  من أجل سـةاسـة أفلـل، وهو منتدى يقلةم  معن  ةال ـةاسـا  المحاسـبةة لرأس المال ال بةع   

لبة ةة واالقتصـــاوية ف  أوغندا، اللتا  ُعقد ا ف  يمباال  ألفرياةا والقة العمل الوطنةة المعنةة  نظام المحاســـبة ا
 .2019ف   طرين الثاش /شوفمبر 

ــاإا  البة ةة لعام  - 23 ــاإا  القة عمل  2013وذةما فتعلد ة طار   وير اءاصـ ــابة اءاصـ ، شظمت بـ
ــاإا   يةر المناخ لمن قة الجماعة الكاريبةة، ةالتعاو  م  أماشة ا ــاإا  البة ة ّواصــــــــ ــل  ياصــــــــ لجماعة  ةطــــــــ

. واســـــتلـــــا  القة العمل هذ   2019 طـــــرين الثاش /شوفمبر  8يل   4الكاريبةة، ُعقد  ف  ســـــاشت جور  من 
المفتر اءاصـــا   المريزي ف  غريناوا. وبـــاريت عدة منظما  وولةة ومنظما  افومةة وولةة ّوقلةمةة ف   

ــا ةةن من الم ــا ةة الوطنةة وال براإ ف   القة العمل، الت  ُقّدمت فةشا المعار  التقنةة يل  اءاصـ فا ر اءاصـ
ــاإا  البة ةة،  ــا  المما لة ف   لدا  المن قة الت  بـــــرعت ةالاعل ف  يشتا  اءاصـــ ــ ـــ وزارا  البة ة أو المؤســـ
وياشت م ـــــــتعدة لتلق  المزيد من التدرير المتعمد ةطـــــــل  أاد  المنشجةا  ف  مجال اءاصـــــــاإا  البة ةة. 

ــتناوا يل  العمل اءقلةم  التع ــابة والجماعة الكاريبةة ف  مجال  واســـــــ ــا د الذي اضـــــــــ لعت ةب الطـــــــ اوش  ال ـــــــ
ــاريةن   ــلةن للموضـــــــوس، مما أ ا  للمطـــــ ــاإا  البة ةة، هدفت القة العمل يل   وفةر معرفة وفشم ماصـــــ اءاصـــــ
 حدفد الثيرا  ف  البةاشا  البة ةة والم اهمة ف  يشتا  ياصاإا   ة ةة منتظمة ووقةقة ومو وقة   مك  وض   

   وا اةا   ة ةة ذا  ولة ةصن  ال ةاسا  ورود أهدا  التنمةة الم تدامة.مؤبرا

ــاإا   - 24 ــابة اءاصــ ــ ل  ةب بــ وياشت القة العمل جزإا من البرشامل العاوي للتعاو  التقن  الذي  لــ
ف  الدول األعلاإ، ةعد أ  أقر  اللجنة اءاصا ةة   2013لدعم  ناةذ يطار   وير اءاصاإا  البة ةة لعام  

ــاب يطارا لتعزيز  رامل اءاصـــاإا    2013يطار   وير اءاصـــاإا  البة ةة لعام   44/105  مقررها ف  ووـ
البة ـةة ف  البـلدا . وـ للاـت القـة العمـل من ســــــــــــــل ـــــــــــــــلة من العرو  الت  قـدمشـا ال براإ، وجرى فةشـا  ـباول 

بـــملت العرو  الت  ومناقطـــة الدروس الم ـــتااوة من الممارســـا  الق رية، وي ـــر  مناقطـــا  المجموعا . و 
، 2013قدمتشا الطــــــابة، ف  جملة أمور، األســــــاس المااطةم  وطةفل يطار   وير اءاصــــــاإا  البة ةة لعام 

والريا ز االســـــترا ةجةة وال  وا  النزمة لتناةذ ، و ااوـــــةل اءاصـــــاإا  البة ةة ذا  الصـــــلة ةالمن قة  وجب 
وشوقطـت مواو واعمة لتناةذ يطار   وير اءاصـاإا  راص )ةطـل  الناايا  والمةا  و يةر المناخ(. وُعرضـت 
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ــاهما   2013البة ةة لعام  ــاإا  البة ةة. وقّدم ربراإ من عدة منظما  م ـــــــــ ، مثل أواة التقةةم الذا   لإلاصـــــــــ
 قنةة موضـوعةة ف  مجال ارتصـاص يل منشم. وأعرا المطـاريو  عن  قدفرهم للتوجةشا  الت  ورو  ةطـل   

وأواة التقةةم الذا   لإلاصـاإا  البة ةة ف   لداششم. وجر    2013ا  البة ةة لعام  ناةذ يطار   وير اءاصـاإ
ــا ةة ف    ــًا مناقطــــة اءاصــــاإا  والمؤبــــرا  المتعلقة  تيةر المناخ، وذل  اســــتجاةة ل لر اللجنة اءاصــ أيلــ

يةر  ةل   لــ  بــابة اءاصــاإا  مجموعة عالمةة من اءاصــاإا  والمؤبــرا  المتعلقة  ت  47/112مقررها 
المناخ. و م  ناول االســـــتبةا  ةطـــــل  اءاصـــــاإا  البة ةة الذي وضـــــعتب الطـــــابة وبرشامل األمم المتحدة للبة ة 
ومؤبـرا  أهدا  التنمةة الم ـتدامة المتصـلة ةالبة ة. وأرةرا، شاقل المطـاريو  مجموعة ر ة ـةة من التووـةا  

 ةطل  سبل المل  قدما واعتمدوها.

، ولكنشا  2020لقة عمل يقلةمةة مما لة ف  شةبال ف   طــــــرين الثاش /شوفمبر ويا  من المقرر عقد ا - 25
 .19-ُأّجلت ة بر جا حة يوفةد

وذةما فتعلد ة اصــــاإا  ال اقة، وف  يطار التناةذ الجاري للتووــــةا  الدولةة ءاصــــاإا  ال اقة،   - 26
م  الويالة الدولةة   2019ُشّظمت القا  عمل ةالحلـــــور الطـــــ صـــــ  ف  ال ـــــنيال ف   طـــــرين األول/أ توبر 

ــاوـية  ــاوـية والت  ةه )وهو هةـ ة فرعـةة ـ اةعـة للجـنة االقتصــــــــــــ لل ـاـقة اـلذرـية والمعشـد األفريق  للتنمـةة االقتصــــــــــــ
م  منظمة أمريفا الن ةنةة لطؤو  ال اقة والويالة الدولةة   2019ألفرياةا( وف   ةرو ف   طرين الثاش /شوفمبر 

 2020ة عمل عبر اءشترشت للمتاةعة ف   موز/فولةب وآا/أغ ـــــــــ س لل اقة. ّوضـــــــــافة يل  ذل ، ُشّظمت الق
لمن قــة أمريفــا الن ةنةــة والبحر الكــاريب  ةــالتعــاو  م  منظمــة أمريفــا الن ةنةــة لل ــاقــة، واعتمــد  فةشــا  لــدا   

 المن قة منشجةة التووةا  الدولةة لإل نف عن ياصاإا  ال اقة عل  الصعةد الدول .

ة البرشامل العاوي للتعاو  التقن ،  م ييااو ةعثة اســتطــارية يل  لبنا  ةطــل  م ــا ل واســتكماال ألشطــ  - 27
 .2019ياصاإا  ال اقة ف  عام 

ــا ةـــة، ف  وور شـــا ال م ــــــــــــــةن المعقووة ف  آذار/مـــارس  - 28 ، ولةـــل 2019واعتمـــد  اللجنـــة اءاصــــــــــــــ
ــاإا    األمم ــما  الجووة ف  مجال اءاصـ ــةا  الواروة ذةب )اشظر  المتحدة لاطر الوطنةة للـ ــمةة والتووـ الرسـ
(. ويوفر الدلةل التوجةب ف  وضـــــــ  يطار وطن  للـــــــما  الجووة و ناةذ ، ويشد  يل   ناول 50/106 المقرر

ــاإا   ــما  الجووة ف  ظرو  وااال  م تلاة، مما فؤوي يل  وعم البلدا  ف  الحاار عل  وور اءاصــــــ ضــــــ
 ف   ة ة متيةرة.  الرسمةة ةاعتبارها مصدرا مو وقا للمعلوما 

ــا ةة المريزية اء ةوبةة  - 29 وف  هذا ال ــــــةاخ، شظمت بــــــابة اءاصــــــاإا  ةالتعاو  م  الويالة اءاصــــ
والمريز األفريق  لإلاصــاإا  التاة  للجنة االقتصــاوية ألفرياةا، القة عمل ةطــل   ناةذ يطار وطن  للــما   

ــمةة ف  البلدا  األفرياةة، عقد  ف ــرين  18يل    14  أويس أةاةا ف  الاترة من جووة اءاصـــــــاإا  الرســـــ  طـــــ
. وف  القة العمل،  م  درير مطــــــاريةن من المفا ر اءاصــــــا ةة الوطنةة عل  ضــــــما   2019األول/أ توبر 

الجووة ووضــــ  يطار وطن  للــــما  الجووة و ناةذ  ف  جمة  أشحاإ النظام اءاصــــا   الوطن . وبــــار  ف   
  لدا شامةا وعدة ممثلةن لمنظما  يقلةمةة.  16مطاريا من  23القة العمل ما مجموعب 

وشظمت بــــــــابة اءاصــــــــاإا  القة عمل مما لة ةالتعاو  م  اللجنة االقتصــــــــاوية ألوروبا والمفتر  - 30
اءاصــــا   لصــــربةا والمفتر اءاصــــا   لن حاو األوروب  لبلدا  من قة بــــرخ وجنوا أوروبا ووســــه آســــةا،  

. وبار  ف  القة العمل ما مجموعب  2019ياشو  األول/وي مبر   13   يل  10عقد  ف   ليراو ف  الاترة من  
 لدا وعدة مطـاريةن من منظما  يقلةمةة. وقد قدمت القتا العمل  ووـةا  األمم المتحدة  16مطـاريا من  22
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ةطـــــل  ضـــــما  الجووة وولةل األمم المتحدة لاطر الوطنةة للـــــما  الجووة ف  مجال اءاصـــــاإا  الرســـــمةة 
  أســـــاســـــةة ومتقدمة ةطـــــل  ضـــــما  الجووة اســـــتناوا يل  أمثلة ق رية واســـــت دام قا مة مرجاةة  وغ تا مواضـــــة
 للما  الجووة.

وبناإ عل  طلر اللجنة اءاصـــا ةة،  دأ  بـــابة اءاصـــاإا ، ةالتعاو  م  الطـــرياإ، ســـل ـــلة من   - 31
مواضـــةاةة اءقلةمةة لزياوة . ويجري  نظةم المؤ مرا  اللدلةل التنظةم اءاصـــا  المؤ مرا  المواضـــةاةة وعما 

ــدفد علةب ف    ــ  أولويا  لشا، عل  النحو الذي  م التطـــ ــا ةة ووضـــ ــ ة للمنظما  اءاصـــ فشم االاتةاجا  النابـــ
ــل   رشامل   ــلة المؤ مرا  ةطـــ ــل ـــ ــتدامة والتقرير النشا   ل ـــ ر ة عمل يةر  او  العالمةة لبةاشا  التنمةة الم ـــ

 التحول ف  مجال اءاصاإا  الرسمةة.

، ُشّظمـــت  ن ـــة مؤ مرا  مواضــــــــــــــةاةـــة يقلةمةـــة لبلـــدا  أفرياةـــة شـــاطقـــة 2020 و  2019وف  عـــام    - 32
  ، ومن ـقة البحر الـكاريب  ف   طــــــــــــــرين الـثاش / 2019ـةاءشكلةزـية، ف  جنوا أفرياـةا ف   طــــــــــــــرين األول/أ توبر 

ا يمثلو  يبار  مطـــــــــــاري   150. وجمعت المؤ مرا  2020، والبلدا  اةســـــــــــةوية ف  بـــــــــــبا /فبرافر 2019 شوفمبر 
   مفتبا ياصا ةا وطنةا ووياال  أررى  اةعة للنظم اءاصا ةة الوطنةة.   20اءاصا ةةن ويبار المدفرين من 

وُشّظمت المؤ مرا  ف  وورا  اســترا ةجةة ةطــل   مفةن النظم اءاصــا ةة الوطنةة من االســتااوة من   - 33
ــا ـةة الوطنـةة من اـة  التر ةـبا  المؤســــــــــــــ ـــــــــــــــةة  الثورة الرقمـةة والتكنولوجـةة الجـارـية) و عزيز النظم ا ءاصــــــــــــ

والتنظةمـةة) وضـــــــــــــــما  الجووة ذةـما  نتجـب النظم اءاصــــــــــــــا ـةة الوطنـةة) والتعبـ ة الاـعالة للموارو الـمالـةة والبن  
ــول الــــــــــــــــــ  من ال بعة التالةة  16التحتةة وال برا  النزمة لتمفةن هذا التحول. وقد ُرب ت هذ  الدورا  ةالاصـ

، وياشت قّةمة جدا ف   حدفد القلــــايا اءشما ةة الر ة ــــةة لإلاصــــاإا  الرســــمةة ف   اءاصــــا    لدلةل التنظةم
المطــورة المناســبة والماصــلة    الدلةلوأهدا  التنمةة الم ــتدامة، وف  ضــما  أ  يقدم   2030عصــر ر ة عام 

 ةدة. ةما ذةب الكااية، اةثما أمفن، من رنل مجموعة متنوعة من األمثلة عل  الممارسا  الج

لبلدا  جنوا بــرخ وبــرخ أوروبا والقوقاز    2020ومن المقرر عقد أربعة مؤ مرا  يضــاذةة ف  عام  - 34
ــةا، ولبلدا  أفرياةا الناطقة ةالارش ـــةة، وبلدا    ــةا، ولبلدا  اللجنة االقتصـــاوية واالجتماعةة ليرب  آسـ ــه آسـ ووسـ

ل ت  ل  ا19-جزر المحةه الشاو . وشظرًا لجا حة يوفةد ــاإا  عل   ، ُأجِّّ ــبا ، وال  زال بـــــــابة اءاصـــــ لمناســـــ
 ا صال ةالبلدا  الملةاة والبلدا  المطارية ف  التنظةم.

وذةما فتعلد ةاســـت دام البةاشا  اللـــ مة لإلاصـــاإا  الرســـمةة، شظمت بـــابة اءاصـــاإا  القت   - 35
 . 2020و  2019ومؤ مرين وولةةن ف  عام   2019عمل والقة وراسةة ف  عام 

ــاةقة للمؤ مر الدول  ال امس المعن  ةاســـــت دام البةاشا   وُعقد  - 36 القتا عمل متوازيتا  ف  الاترة ال ـــ
، 2019 أيار/مافو  3شة ا /أ ريل يل     29الل مة ألغرا  اءاصاإا  الرسمةة، الذي عقد ف  يةيال  من  

ر اءاصـا ةة ربةرا عل  الم ـتوى التقن  من المفا   30شظمتشما بـابة اءاصـاإا . والـر يل القة عمل 
الوطنةة، معظمشم من البلدا  األفرياةة. وقد وفر  القة العمل ةطــل  اســت دام  ةاشا  الشوا و المحمولة ربرة 
عملـةة ف  التعـامـل م   ـةاـشا  الشوا و المحموـلة ومعـالجـة و حلةلشـا ف  مجـال التنـقل البطــــــــــــــري. وريز  الـقة 

م  ةاشا  الماســــحا  اللــــو ةة ف  مؤبــــرا  أســــعار  العمل المعنةة  بةاشا  الماســــحا  اللــــو ةة عل  اســــت دا
 الم تشلكةن وقدمت وروسا عملةة عن  جمة  المعلوما  و حلةلشا.

ّوضـافة يل  ذل ، وف  سـةاخ المؤ مر الدول  ال امس المعن  ةاسـت دام البةاشا  اللـ مة ألغرا   - 37
اءاصــاإا  الرســمةة، شظمت بــابة اءاصــاإا  القة وراســةة عن أشطــ ة مجمعا  علوم البةاشا   دعم من  
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ــار  ف  هذ ــاإا  الوطنةة ف  المملكة المتحدة. وبـ ــبة الت  مجم  علوم البةاشا  التاة  لمفتر اءاصـ   المناسـ
ــة األمم المتحــدة العــالمةــة أ ثر من   عرضـــــــــــــــت عــدة   بةقــا  ف  مجــال علوم البةــاشــا  جــاريــة عل  منصـــــــــــــ

 ربةر ياصا   و ناولت ضرورة   وير مشارا  جدفدة ف  المفا ر اءاصا ةة. 100

ــمةة ال - 38 ــاإا  الرســـــ ــ مة ألغرا  اءاصـــــ مؤ مر  وشّظم الاريد العامل العالم  المعن  ةالبةاشا  اللـــــ
الدول  ال ــــاوس المعن  ةاســــت دام البةاشا  اللــــ مة ألغرا  اءاصــــاإا  الرســــمةة. ويا  من المقرر عقد  

،  لجل عقد المؤ مر ف  ةاو   19-ف  ســول. وشظرًا لجا حة يوفةد  2020أيار/مافو   14يل   12المؤ مر من 
ــبة عبر اءشترشت من  م يمناسـ ــ س يل    31األمر،  م ُشظِّّ ــوس  2020بتمبر أفلول/ســـ   2آا/أغ ـ ــار موضـ . ووـ

وياشت المواضــة    “؟19- ةف يمفن للبةاشا  اللــ مة أ    ــاعد ف  التصــدي لكوفةد”المؤ مر الر ة ــ  هو 
 ةف يمفن للبةاشا  اللـــــــــ مة أ   دعم روـــــــــد التقدم المحرز شحو  حقةد أهدا  التنمةة ”ذا  الصــــــــلة ه  

ــتدامة؟ ــ ةالحاجة يل  التعاو  العالم  ف  مجال الب” و “الم ـ ــايا العالمةة النابـ ــل  القلـ ــّجل  “ةاشا  ةطـ . وقد سـ
مطـــــــــار  من جمة  أشحاإ العالم أســـــــــماإهم ف  المؤ مر. وجرى    مبابـــــــــر من جل ـــــــــت    1  700أ ثر من 

الصـبا  وبعد الظشر للمؤ مر، وياشت المطـارية شطـ ة. و مّفن المطـاريو  أيلـا من متاةعة جل ـا  المؤ مر  
 قصةر.الم جلة ةعد اشتشاإ الدورة  وقت 

وجر  العاوة عل   قديم الزماال  ف  يطار البرشامل العاوي للتعاو  التقن  يل  ال براإ اءاصا ةةن  - 39
الوطنةةن وربراإ المعلوما  الجيراذةة المفاشةة الوطنةةن من البلدا  النامةة لتمفةنشم من الـــور االجتماعا   

ــريفة. وف ــارية ف   2019  عام اءقلةمةة والدولةة الت   نظمشا المنظما  الطــــــــ ، ُقّدمت زماال  لتمفةن المطــــــــ
اجتماعا  ةطـل  الح ـاةا  القومةة لبلدا  جنوا بـرخ وبـرخ أوروبا والقوقاز ووسـه آسـةا، والقة عمل ةطـل   
ــاإ الـتاة  للمعشـد   ــاإا  الرســــــــــــــمـةة، والمؤ مر العـالم  لإلاصــــــــــــ  ـةاـشا  الشوا و المحموـلة ألغرا  اءاصــــــــــــ

سبقتب ةطل  علم البةاشا  واءاصاإا  الرسمةة، والمؤ مر العام ال اة  لمباورة   اءاصا   الدول  والندوة الت 
ــاري المعن    ــتطـــــــ ــا ةة، واجتماس فريد ال براإ االســـــــ ــإلةة اءاصـــــــ ــا ةة والبةاشا  الووـــــــ  باول البةاشا  اءاصـــــــ

 ــــتدامة ف   ةالح ــــاةا  القومةة، وعنصــــر التعلم التقن  ةطــــل  النظام اءيفولوج  للبةاشا  من أجل التنمةة الم
القة العمل الدولةة، والحلقة الدراســــةة ف  مباورة األمم المتحدة ةطــــل  يوارة المعلوما  الجيراذةة المفاشةة عل   

 الصعةد العالم ، والمنتدى الراة  المعن  ةمحاسبة رأس المال ال بةع  من أجل سةاسة أفلل.

 .2020، لم فت ن  قديم زماال  ف  عام 19-وب بر جا حة يوفةد - 40
 

 المشاريع الممولة من حساب التنمية  - باء 
ال   ـــــــّد الموارو ف  يطار البرشامل العاوي يال ش ـــــــبًة محدووة من طلبا  البلدا  للم ـــــــاعدة التقنةة.  - 41

وغالبا ما  تلــّمن األشطــ ة  قديم م ــاعدة أولةة  جري زياو شا ةعد ذل  من رنل المطــاري  الممولة من موارو  
التنمةة هو أاد  رامل األماشة العامة  من رار  المةزاشةة أو الصــناوفد االســت ماشةة أو ا ــاا التنمةة. وا ــاا 

ف  مجــال  نــاإ القــدرا  وهو فشــد  يل   عزيز قــدرا  البلــدا  النــامةــة ف  المجــاال  ذا  األولويــة من ر ــة  
 األمم المتحدة للتنمةة. 

، واوـــــــلت بـــــــابة اءاصـــــــاإا   ن ة مطـــــــاري  لح ـــــــاا التنمةة وأطلقت  2020-2019ف  الاترة  - 42
مجال المحاســبة البة ةة واالقتصــاوية. وقد  عّةن  لجةل البدإ ةمطــروس يضــاف  ةطــل    مطــروعا جدفدا واادا ف 

واالفتقار يل  الموارو البطـــرية النزمة لتحويلب  19-البةاشا  المتعّلقة ةاســـت دام الوقت ة ـــبر أ ر جا حة يوفةد
 يل  بفل جدفد.
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ّمم  رشامل اءاصـــاإا  والبةاشا ، وهو مطـــروس راص ةح ـــاا - 43 التنمةة، عل  أشب ششل جدفد  وقد وـــُ
وا تكاري يلـــــم بـــــابة اءاصـــــاإا  واللجا  اءقلةمةة ال مس ومؤ مر األمم المتحدة للتجارة والتنمةة وبرشامل  
األمم المتحـدة للبة ـة ومفتـر األمم المتحـدة المعن  ةـالم ـدرا  والجريمـة ومو ـل األمم المتحـدة. وقـد اســــــــــــــتاـاو 

ــرة المناذة، وامتد من البرشامل من القدرا  التقنةة الار  ــبةة لكةاشا ب العطـــــــــــ  2019يل    2016وية والمزايا الن ـــــــــــ
ــةــة ذا  شوا ل محــدوة  منفةن ووالر.  10ةمةزاشةــة يجمــالةــة قــدرهــا  وقــد  محور البرشــامل اول أرب  ريــا ز ر ة ـــــــــــ

عةة  ّوشجازا  متوقعة: وســــــــــا ل التناةذ، واءاصــــــــــاإا  والمؤبــــــــــرا  البة ةة، واءاصــــــــــاإا  والمؤبــــــــــرا  االجتما 
ــو المدة ومعدل التناةذ الناجك   ــاوية. واســـتناوا يل  شتا ل  قةةم منتصـ ــرا  االقتصـ ــاإا  والمؤبـ والديميراذةة، واءاصـ

 ملةو  ووالر.   1,4الذي  حقد ةعد عامةن  قريبا من  دإ البرشامل، ُمّدو البرشامل لمدة سنة واادة ةمبلغ يضاف  قدر   

والقةوو الصــــارمة الت  فرضــــت  19-ال ــــري  لجا حة يوفةد، وم  االشتطــــار 2020وبعد آذار/مارس  - 44
لم يعد رةارا ةعد اة ،   “العمل يالمعتاو”عل  ال ــــــــــار  ةن البلدا  وأاةاشا وارلشا، أوــــــــــبك من الواضــــــــــك أ  

وقرر  جشا  التن ـةد ف  الكةاشا  المناذة العطـرة يعاوة  طـفةل  رشامجةة واسـعة الن اخ للبرشامل. وف  ششاية 
لت جمة  األشطـ ة الم  ه لشا الت   ت لر سـار الموظاةن أو المطـاريةن يل  )أ( أشطـ ة  ت ـم الم ا ،  حو 

، من قبةـل الحلقـا  الـدراســــــــــــــةـة الطــــــــــــــبفةـة، وّعـداو وورا  للتعلم اءلكتروش   19-ةـالمروشـة ف  مواجشـة يوفةـد
 امم المتحـدة)  و ناـةذهـا، فلــــــــــــــن عن  رجمـة المـباو  التوجةشـةة والمواو الشـامـة ـةالليـا  الرســــــــــــــمـةة ال ــــــــــــــت ل

ــدي لكوفةد ــشم ف  التصــ ، من قبةل وضــــ   رامل للبةاشا  و قنةا  ومنشجةا   عاوشةة 19-أو )ا( أشطــــ ة   ــ
لمعالجة مصــــــــاور البةاشا  المبتكرة من أجل  جمة  اءاصــــــــاإا  والمؤبــــــــرا  لتلبةة الحاجة يل  روــــــــد أ ر  

اـّد شـا. وقـد أـ ااـت آلةـا  اءوارة األزمـة الصــــــــــــــحةـة عل  النـاس والمجتمعـا  واالقتصــــــــــــــاوا  والت إلةف من 
ــريعة وفعالة لجا حة يوفةد ــتجاةة  رشامجةة ســـــ ــ  اســـــ ــةد القا مة لشذا البرشامل المبتكر وضـــــ ، وُمّدو  19-والتن ـــــ

 من أجل يشجاز األشط ة المتباةة. 2021البرشامل استثنا ةا ات  شة ا /أ ريل 

أشط ة محدوة منذ يطنخ البرشامل،    510، يا  قد  م  ناةذ اوال   2020وف  ياشو  األول/وي مبر   - 45
عل  الرغم من األزمة   2020شطـاطا ف  عام   115، وقراةة 2019شطـاطا ف  عام   133اة   م االشتشاإ من 

الصـــــحةة. وا  ذ  هذ  األشطـــــ ة بـــــفل ةعثا  اســـــتطـــــارية ق رية والقا  وراســـــةة، ووضـــــ  مباو   وجةشةة، 
فةة، و نظةم مناسـبا   قةةم عل  الصـعةدفن اءقلةم  واألقالةم   ووورا  للتعلم اءلكتروش ، والقا  وراسـةة بـب

، بــملت  2020 و  2019ةغةة  عزيز  باول الممارســا  الجةدة والدروس الم ــتااوة  ةن البلدا . ورنل عام  
  لدا من أقل البلدا  شموا. 37 لدا م تشدفا، من  ةنشا  130أشط ة المطروس أ ثر من 

جم  واســـــت دام  ةاشا  الشجرة الدولةة ف  ســـــةاخ ر ة  ”روس ا ـــــاا التنمةة  ويجري االةا  ناةذ مـطــــ  - 46
. و نّاذ بــــــــــــابة “واال ااخ العالم  من أجل الشجرة اةمنة والمنظمة والنظامةة  2030التنمةة الم ــــــــــــتدامة لعام 

ر األمم  اءاصـــاإا  المطـــروس ةالتعاو  م  اللجنة االقتصـــاوية ألمريفا الن ةنةة ومن قة البحر الكاريب  ومفت
 المتحدة المعن  ةالم درا  والجريمة.

(، E/CN.3/2019/28، يما ســـــــــــبد أ  أ ليت اللجنة )اشظر 2018وقد  دأ  األشطـــــــــــ ة ف  عام  - 47
ــام  ــدا رنل عـ ــا جةـ ــدمـ ــام  2019وأارز   قـ ّدلـــت رنل عـ ــُ ــة. وف  الاترة  2020وعـ ــا حـ  شظرًا لتاطــــــــــــــ  الجـ

، أجريت أربعة  قةةما  أررى لناتةاجا  )ةاراغواي وبةرو و افلند والمف ــــــــــــة (، ووضــــــــــــعت  2019-2020
ــت ــا  االســـــــ ــ لة المتعلقة ةالشجرة ءوراجشا ف  التعداوا  والدراســـــــ ــا ةة الوطنةة،  مجموعة موادة من األســـــــ قصـــــــ

وشظمت القتا عمل يقلةمةتا  ف  آســـــــــةا م  التريةز عل  اســـــــــت دام مصـــــــــاور البةاشا  غةر التقلةدية، وياشت  
المطــــــــــــــاورا  الق رـية جـارـية ءجراإ وراســــــــــــــا   ـقدفر النظم المتعـدوة من أجـل  ـقدفر عـدو ضــــــــــــــحـاـيا اال جـار  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/28
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ــةا(، وُعقد اجتماس  ةاألبـــــــ اص )ف  األرجنتةن وبةرو ويولومبةا ف  أمريفا الن ةنة ة ويذل  ف  مالةزيا ف  آســـــ
 فن  وااد ةطل   ح ةن ياصاإا  الشجرة.

. غةر أ  19-و وقاـت األشطــــــــــــــ ـة المتعلقـة  شـذا المطــــــــــــــروس ف  المرااـل األول  من جـا حـة يوفةـد - 48
المطــــــروس  مفن من الملــــــ  قدما ف   ناةذ أشطــــــ ة م تارة. وأعربت المف ــــــة ،  وجب راص، عن اهتمامشا  

اإ  قةةم لناتةاجا  عن ةعد من رنل عقد ســـل ـــلة من االجتماعا  عبر اءشترشت و نظةم أشطـــ ة غةر  ة جر 
متزامنة. وشظرا الســـتحالة ال ـــار،  ريز التقدم عل  يشتا  المواو التقنةة. وعل  ســـبةل المثال، ُ رجمت مجموعة  

ن البلدا  المطـــارية، وجرى  وســـةعشا  أووا  التقةةم يل  اءســـباشةة، وجرى  ح ـــةنشا ةالـــل التعقةبا  الواروة م
عل   ةاشا  ّواصــــــاإا  الشجرة واســــــت دام األووا  الجيراذةة المفاشةة،   19-لتطــــــمل أق ــــــاما عن آ ار يوفةد

ضـــــــمن أمور أررى. وعنوة عل  ذل ، يجري اســـــــت دام مجموعة األووا  للتل د من  وافر  ةاشا  الشجرة ف   
    شد  يجراإ  ط ةص بامل للقدرا  اءاصا ةة. أمريفا الن ةنةة ومن قة البحر الكاريب

ــتمر ات  ياشو    - 49 ــروس  نمةة القدرا ، الذي من المتوق  أ  ي ـــــــــ ــابة  ناةذ مطـــــــــ ــل الطـــــــــ ــتواوـــــــــ وســـــــــ
، والذي ســــــــــُةنتل، ف  جملة أمور، مجموعة من مواو التعلم التقن  والتعلم اءلكتروش ،  2021األول/وي ــــــــــمبر 

شجةة والمطـــورة العملةة، الســـت دامشا ف  أشطـــ ة التدرير ف  الم ـــتقبل.  اســـتناوا يل  مزيل من اءربـــاوا  المن
وف  اةن أ  القا  العمل اءقلةمةة والوطنةة قد  لجلت ف  الوقت الراهن، ســـــــــةتعةن يلياظها أو  نظةمشا عبر  
ــارية البلدا    ــتمر  القةوو الماروضـــــة عل  ال ـــــار. وقد يار  ذل  قةووا ر ةرة عل  مطـــ اءشترشت يذا ما اســـ

 النامةة الت   كو  فةشا البنةة التحتةة لتكنولوجةا المعلوما  ضاةاة.

ويا  الشد  الر ة ـ  من الجشوو واألشطـ ة الملـ ل   شا ف  يطار مطـروس ا ـاا التنمةة المعنو    - 50
ا  ، الت  يفّملشـ “2030 عزيز يوارة المعلومـا  الجيراذةـة المفـاشةـة ف  البـلدا  النـامةـة من أجـل  ناةـذ ر ـة عـام ”

ــل   نمةة القدرا  ف  مجال يوارة المعلوما  الجيراذةة المفاشةة ف    ــةن ةطــــ ــروس الذي مّولتب افومة الصــــ المطــــ
أوشـا (، هو  ح ــــــــــــــةن و عزيز القـدرا  الوطنةـة ءوارة  61و  60الصــــــــــــــةن والبلـدا  النـامةـة األررى )الاقر ـا  

ة عل  االســــــــــــــتـااوة من اءطـار المتكـامـل  المعلومـا  الجيراذـةة المفـاشـةة ف  البـلدا  الـنامـةة. ورّيز  األشطــــــــــــــ ـ 
للمعلومـا  الجيراذةـة المفـاشةـة الـذي اعتمـد ـب لجنـة ال براإ المعنةـة ةـ وارة المعلومـا  الجيراذةـة المفـاشةـة عل   
الصـــــــــــعةد العالم ، ةاعتبار  آلةة لتعزيز القدرا  الوطنةة عل  يوارة الموارو الجيراذةة المفاشةة ةاعالةة و حدف  

 طنةة للمعلوما  الجيراذةة المفاشةة ف  الدول األعلاإ، وال سةما ف  البلدا  النامةة.التر ةبا  الو 

وقّدم مطـــــروس ا ـــــاا التنمةة الدعم يل  البلدا  ال ـــــتة الم ـــــتشدفة من أجل  صـــــمةم و  وير ر ه   - 51
ل الق ريـة  العمـل الق ريـة من أجـل  اعةـل اءطـار المتكـامـل للمعلومـا  الجيراذةـة المفـاشةـة. و قوم ر ه العمـ 

فل : )أ( اءبــــــــــــــارة يل  التوجةـشا  وال ـةارا  واءجراإا  المحـدوة المـقدمة من رنل ولـةل التناـةذ ال ـاص   ةـما
ــتةعاا ااتةاجا  البلد، من   ــعة) و ) ( اســــــ ــترا ةجةة الت ــــــ ــارا  االســــــ ةاءطار) و )ا( معالجة يل من الم ــــــ

اةذ اءطار) و )و(  وضــــــــــــةك ّوظشار الاةاوة االاتةاجا  االســــــــــــترا ةجةة يل  االاتةاجا  التطــــــــــــيةلةة، عند  ن
الوطنةــة والقــدرة عل  ا  ــاذ ر وا  ييجــا ةــة لتحــدفـ  التر ةبــا  الوطنةــة للمعلومـا  الجيراذةــة المفــاشةــة ّووارة 

الجـارـية ضــــــــــــــرورة أ   ت ــــــــــــــم يوارة  19-الموارو الجيراذـةة المفـاشـةة الوطنـةة ةاعـالـةة. وـقد أ رز  جـا حـة يوفـةد
المفاشةة المتكاملة عل  الصــــــــــــــعةد الوطن  ة ــــــــــــــرعة االســــــــــــــتجاةة وبالقدرة عل  التكةف  المعلوما  الجيراذةة

والتصــدي ةالطــفل المؤا   وف  الوقت المناســر ألي أزمة شابــ ة. وم   قلةص ال ــار وعدم القدرة عل   نظةم  
الم تشدفة    أشط ة  نمةة القدرا  والقدرا  وارل البلد ةالحلور الط ص ، فواول المطروس وعم البلدا  ال تة
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من رنل طرا د التواوـــــــل عن ةعد لدعم جشووها وزرمشا من أجل يجراإ  قةةمشا و حلةلشا لظروفشا الوطنةة،  
 ومن  م  صمةم ر ه عملشا عل  الم توى الق ري ووضعشا.

االقتصــاوية    - المحاســبة البة ةة  ” مطــروس ا ــاا التنمةة الذي مد ب  ن  ســنوا    2020وبدأ ف  عام  - 52
ــابة من أجل   ــتعمل بـــــ ــروس، ســـــ ــةا“. وف  يطار هذا المطـــــ ــا  قا مة عل  األولة ف  أفرياةا وآســـــ ــةاســـــ ــ  ســـــ وضـــــ

اءاصـــــــــــــاإا  م  عدة  لدا  عل  وضـــــــــــــ  عدو من النوا ل، من  ةنشا وضـــــــــــــ  ر ه عمل وطنةة لتناةذ شظام 
ــاعدة ع  ــروس ف  الم ـ ــاةا  التجريبةة. ويتمّثل هد  المطـ ــاوية، و جمة  الح ـ ــبة البة ةة واالقتصـ ل       المحاسـ

الحواجز التقنةة والمؤســ ــةة الت   عتر  يعداو ا ــاةا   ة ةة اقتصــاوية  صــدر ةاشتظام عل  الصــعةد الوطن .  
ــةا. وقد  دأ    ــتة  لدا  ف  أفرياةا وآســـــ ــاوية ف  ســـــ ــبة البة ةة واالقتصـــــ ويريز المطـــــــروس عل   ناةذ شظام المحاســـــ

ــروس م  جمشوري  ــا  األولةة و حدفد ش اخ  ناةذ المطــ ــعبةة وال ــــنيال والالبةن ويةنةا المناقطــ ة الو الديمقراطةة الطــ
 ، ال فزال المطروس ف  مراالب األول . 19- وشامةبةا.  ةد أشب شظرا للتلرةرا  والقةوو المتعلقة ةجا حة يوفةد 

 
 المشاريع الممولة من جهات مانحة  - جيم 

ة من جشا  ماشحة ةطــل   ، واوــلت بــابة اءاصــاإا   ناةذ مطــاري  ممول2020-2019ف  الاترة  - 53
االقتصــــاوية، وروــــد أهدا  التنمةة الم ــــتدامة، ّووارة المعلوما  الجيراذةة المفاشةة، من   -المحاســــبة البة ةة  
  ةن مطاري  أررى.

، أ طلقت بــــــــــابة اءاصــــــــــاإا ، م   رشامل األمم المتحدة للبة ة وأماشة ا ااقةة التنوس 2017وف  عام  - 54
ــروس البةولوج  واال حاو األ  محاســـبة رأس المال ال بةع  و قةةم ردما  النظم اءيفولوجةة“. ويشد   ” وروب ، مطـ

هذا المطــــــروس، الذي يمولب اال حاو األوروب ، يل  م ــــــاعدة البلدا  الطــــــريفة ال م ــــــة المطــــــارية، وه  البرازيل 
لمحاسـبة البة ةة والمحاسـبة  وجنوا أفرياةا والصـةن والمف ـة  والشند، عل  الدف  قدما ة  تشا للمعار  المتعلقة ةا 

للنظم اءيفولوجةة. وبدأ المطــــــــــروس ف  يجراإ ارتبار ءطار المحاســــــــــبة التجريب  للنظم اءيفولوجةة التاة  لنظام  
االقتصــاوية، ةغةة  ح ــةن يوارة الموارو األاةا ةة ال بةاةة والنظم اءيفولوجةة وردما شا عل   - المحاســبة البة ةة  

 قلايا التنوس البةولوج  والنظم اءيفولوجةة ف     ةه ال ةاسا  و ناةذها.  الصعةد الوطن  ّووما  

مت ات  اة  شحو  - 55 مناســـبة أو بـــور  ف   80ويتللو المطـــروس من م ـــارا  عمل متعدوة، وقد ُشظِّّ
    نظةمشا، ةما ف  ذل  الزيارا  والبعثا  الق رية واالجتماعا  التقنةة والمؤ مرا  والقا  العمل ومناســــــــــــــبا

ــار العمل ف  مجال التدرير وبناإ القدرا ، ُشّظمت القا  عمل   ــ ة التدرير. ويجزإ من م ـــــــــ التوعةة وأشطـــــــــ
وولةة ةالتعاو  م  ال ــل ا  الوطنةة والوياال  الدولةة، منشا عل  ســبةل المثال ف  جنوا أفرياةا ف   طــرين  

ةن ال براإ اءاصـا ةةن ووـناس ، جمعت  2019وف  الصـةن ف   طـرين الثاش /شوفمبر   2019األول/أ توبر 
ــا . وقبةل هذ    ــبة المتعلقة ةالنظم اءيفولوجةة و عمةم ال ــــةاســ ال ــــةاســــا  من  لدا  متعدوة لمناقطــــة المحاســ
الحلقا  التدريبةة ةالحلـــــــور الطـــــــ صـــــــ ، أُعّد  وورا  للتعلم اءلكتروش  وســـــــل ـــــــلة من الحلقا  الدراســـــــةة 

دا  المطـــــارية أشطـــــ ة  دريبةة وطنةة والقا  عمل  قنةة. يما  م الطـــــبفةة. ّوضـــــافة يل  ذل ، ُشّظمت ف  البل
 ناإ القدرا  رنل البعثا  الق رية ومن رنل الدعم المقدم لتناةذ أشطـ ة المطـاري ، من جاشر موظا  األمم  

، ُعقد  القا  وراسـةة بـبفةة ومنتدى لل براإ 2020المتحدة وال براإ االسـتطـاريةن عل  اد سـواإ. وف  عام 
 اءشترشت  دال من االجتماعا  ةالحلور الط ص .   عبر

 دعم من وزارة   2017ف  عام  “رود أهدا  التنمةة الم تدامة”وأطلقت بـابة اءاصـاإا  مطـروس  - 56
ال ارجةة والكومنول  والتنمةة )وزارة التنمةة الدولةة ساةقا( ف  المملكة المتحدة من أجل ي ااة مؤبرا  أهدا   
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 لدا   20التنمةة الم تدامة ألوس  جمشور ممفن و عزيز قدرة البلدا  عل   جمة  المؤبرا  واست دامشا، بمل 
شطـ ة الر ة ـةة يشطـاإ منصـا  وطنةة للبةاشا  والبةاشا  الووـإلةة لاهدا  وشمذجة  و طـمل األ ف  أفرياةا وآسـةا. 

البةاشا  ةما فتمابـ  م  ماةار  باول البةاشا  اءاصـا ةة والبةاشا  الووـإلةة اءاصـا ةة، ّوشطـاإ  ةاشا  ووـإلةة 
األهدا . وقبل وطنةة  تصــــــل ةاألهدا ، و ر ةبا  لتباول البةاشا ، وأشطــــــ ة ءبــــــرا  الم ــــــت دمةن ف  روــــــد  
   الجا حة، جرى  نظةم عدو من أشط ة التدرير ةالحلور الط ص  عل  هذ  األشط ة الم تلاة. 

، ومنشـــا اش اـــا  يبةر ف  التمويـــل، ســــــــــــــرعـــا  19-وعل  الرغم من التحـــديـــا  المر ب ـــة ةفوفةـــد - 57
عدة القا    . وقد عقد 19- كّةف المطــــــروس م  العمل عن ةعد، و لــــــمن عنصــــــرا ةطــــــل   ةاشا  يوفةد ما

ــبفةة ووورا   دريبةة عبر اءشترشت لدعم  لدا  المطـــــروس ف  عملشا لزياوة  وافر البةاشا  والبةاشا   ــةة بـــ وراســـ
، وء ااة هذ  البةاشا  19-الووــإلةة المتعلقة ةلهدا  التنمةة الم ــتدامة، فلــن عن البةاشا  المتصــلة ةفوفةد

 لدا عل  األقل من  لدا  المطـروس منصـة وطنةة   15( يشطـاإ للجمشور. و طـمل اءشجازا  الر ة ـةة ما فل : )أ
) 2020لروـــــــــــد األهدا ، وقد ذير عدو منشا ف  االســـــــــــتعراضـــــــــــا  الوطنةة ال وعةة الت  أجريت ف  عام 

 لدا  15يعداو شحو شصـــــو البلدا  مجموعة أســـــاســـــةة من البةاشا  الووـــــإلةة الوطنةة) و ) ( وضـــــ   ()ا و
 لدا عل  األقل البةاشا  وفقا لماةار  باول  13  الم ــــــت دمةن) و )و(  باول  عل  األقل اســــــترا ةجةا  ءبــــــرا

ــا ةة والبةاشا  الووـــإلةة اءاصـــا ةة) و )و( يشطـــاإ م تبر عالم  ألهدا  التنمةة الم ـــتدامة  البةاشا  اءاصـ
الجشة   بوأع تي ــمك ةمقارشة مؤبــرا  األهدا  الوطنةة والعالمةة. وعل  العموم، اســتمر ا ــن أواإ المطــروس 

. 2020ف  اســــــتعراضــــــب ال ــــــنوي الذي جرى ف   طــــــرين األول/أ توبر  “ألو”الماشحة  صــــــنةاا آرر من ف ة  
 .2021وسو  ي تمر ات  ششاية  موز/فولةب 

ــالةر المبتكرة من    “آشةة البةاشا ”و دعم مباورة  - 58 البلدا  ف  اســـــت دام المصـــــاور والتكنولوجةا  واألســـ
ا  أفلـــــل وأا ـــــن  صـــــنةاا عن المجاال  الر ة ـــــةة المتصـــــلة ةلهدا  التنمةة أجل  ب ـــــةه يشتا  وشطـــــر  ةاش

الم ـتدامة المحدوة. و طـار  ف  قةاوة هذ  المباورة بـابة اءاصـاإا  والبن  الدول  والطـرا ة العالمةة لبةاشا  
الوطنةة ف    التنمةة الم ـتدامة وبـبفة الول التنمةة الم ـتدامة، ةالتن ـةد الو ةد م  أعلـاإ النظم اءاصـا ةة

البلدا  المطــــــارية والطــــــرياإ من م تلو أشحاإ منظومة األمم المتحدة والق اس ال اص واألوســــــا  األ اويمةة 
ــتدامة وقا لةة التوســــ    ــدو المباورة عل  الملكةة الق رية واالســ والمجتم  المدش  والمجتم  اءشما   عموما. و طــ

األشطــ ة الرامةة يل  يوما  أســالةر ومصــاور جدفدة ف     ووــاشا المباو  الر ة ــةة الت   وجب  صــمةم و ناةذ
النظم اءاصـــــــــا ةة الوطنةة القا مة، و  ـــــــــع  وـــــــــرااة يل   جنر يشطـــــــــاإ عملةا  يشتا   ةاشا  موازية عل   

 الصعةد الق ري.

 ةن بـابة اءاصـاإا  وافومة يي الةا ةطـل   ناةذ   2020و م التوقة  عل  ا ااخ ف  ازيرا /فوشةب  - 59
ف  ال ـــــنيال ويولومبةا. ويدعم المطـــــروس البلدفن ف   وســـــة  ش اخ    “آشةة البةاشا ”ف  يطار مباورة  األشطـــــ ة

اســــــت دام مصــــــاور البةاشا  المبتكرة لزياوة وقة  وقةت البةاشا  المتعلقة ةمؤبــــــرا  أهدا  التنمةة الم ــــــتدامة  
  االهتمام الر ة ـــــــةة ةالن ـــــــبة وم ـــــــتوى  اصـــــــةلشا. وقد ارتار  البلدا  مجاال  اهتمامشا الر ة ـــــــةة. ومجاال

. وارتار  ال ـــنيال األمن اليذا  ، واســـت دام األراضـــ ،  19-ويوفةد  16لكولومبةا ه  الاقر والتعلةم والشد  
. والعمـل اـالةـا ف  مرالتـب األول ، وه  يجراإ  قةةمـا  ماصــــــــــــــلـة 19-و يةر المنـاخ، والتحلــــــــــــــر، ويوفةـد

ــا البةاشا  والتدرير  ألوضـــــــاس ره األســـــــاس وأهدا  العمل للملـــــــ  قدما. وعل  هذا األســـــــاس،  حدو أيلـــــ
النزمةن لتحقةد األهدا . ويتم  ناةذ هذا العمل ةالتعاو  الو ةد م  البلدفن والطــرياإ الر ة ــةةن، ةما ف  ذل   

 .“آشةة البةاشا ”الطرياإ األساسةو  ف  مباورة 
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ةة الذي  مولب افومة الصــــةن لمدة رمس  وُمّدو المطــــروس المتعلد ة وارة المعلوما  الجيراذةة المفاش - 60
. وســةواوــل المطــروس  وفةر الدعم و نمةة القدرا  2022و   2018ســنوا  أررى لةي   الاترة ما  ةن عام  

، 2020-2019لنظم المعلوما  الجيراذةة المفاشةة واءاصــــــــــــاإا  الوطنةة ف  البلدا  النامةة. ورنل الاترة  
  مجال يوارة المعلوما  الجيراذةة المفاشةة، ومن  ةنشا القتا  وراســةتا   رع  المطــروس أشطــ ة  ناإ القدرا  ف

 قنةتا  وولةتا  عن منظومة البةاشا  للتنمةة الم ـــــــــتدامة، ومناســـــــــبة واادة للتعلم التقن ، ّوااطة  قنةة وزيارة 
. 2019 توبرأ ةطل  موجز أهدا  التنمةة الم تدامة ف  ويفةنغ، الصةن، عقد  ف  ويفةنغ ف   طرين األول/

وشّظم المطـــروس أيلـــا رمس زيارا  وراســـةة لممثل  وزارة الموارو ال بةاةة ف  الصـــةن ومن  لدا  شامةة أررى  
 لحلور مؤ مرا  واجتماعا  وولةة ف  أم تروام وهاشوي وطويةو وشةويور  وياشبةرا.

اذةـة المفـاشةـة واألطر  ويريز المطــــــــــــــروس عل  زـياوة الوع  والاشم لإلطـار المتكـامـل للمعلومـا  الجير  - 61
والمباو  واألولة المتاد علةشا األررى الت  وضــــــــعتشا واعتمد شا مباورة األمم المتحدة ةطــــــــل  يوارة المعلوما   
الجيراذةـة المفـاشةـة عل  الصــــــــــــــعةـد العـالم ، ويـدعم ف  المقـام األول ال ــــــــــــــل ـا  والويـاال  الوطنةـة المعنةـة  

  النامةة لتح ــةن وعةشا وفشمشا لاطر والمباو  واألولة المتاد علةشا  ةالمعلوما  الجيراذةة المفاشةة ف  البلدا
وولةا، ووضـ  اسـترا ةجةا  ور ه  ناةذية لتح ـةن و عزيز قدرا شا التقنةة وقدرا شا عل  جم  المعلوما  يشتا  

ورة  نمةة ، أطلد المطـروس مبا2019وشطـر المعلوما  الجيراذةة المفاشةة المو وقة والح ـنة التوقةت. وف  عام 
القدرا  م   نظةم المناسـبا  المذيورة أعن ، والت  اعتبر  منظومة البةاشا  للتنمةة الم ـتدامة الت   قدم أولة 

 ااعل الناس م  موقعشم ومناسـبا شم وأشطـ تشم وبة تشم، ومّفن المطـاريةن من  قديم  ةاشا  ذا   “مفا ”اول 
ية للمجتمعا  والطـــــريا  والمنظما  والحفوما  ال  اذ ةعد جيراف  مفاش  مو وقة وا ـــــنة التوقةت وضـــــرور 

ــاإلة وا  اذ قرارا  قا مة عل  األولة. وقد قّلصـــــــت جا حة يوفةد ــبا    19-يجراإا  قا لة للم ـــــ  نظةم المناســـــ
 .2020ةالحلور الط ص  ف  يطار هذ  المباورة ف  عام 

ــا ةة للصــــةن ولبلدا  شامةة أررى،  - 62 و واوــــل بــــابة اءاصــــاإا   ناةذ مطــــروس  ناإ القدرا  اءاصــ
ــةن. ورنل الاترة   ــاإ 2020-2019الذي  مولب افومة الصـــــــ ، عقد  الطـــــــــابة، ةالتعاو  م  مفتر اءاصـــــــ

ــنيشاي ف  ازيرا /فوشةب  ــةة وولةة ف  بـــــــــــ ــةن،  ن  القا  عمل والقا  وراســـــــــــ ، 2019الوطن  ف  الصـــــــــــ
ــو ف   طـــــــــرين األول/أ توبر وها ــملت مجاال   2019وبةجةن ف   طـــــــــرين الثاش /شوفمبر   2019شيتطـــــــ ، وبـــــــ

التدرير اءاصــاإا  االقتصــاوية والبةاشا  اللــ مة والمحاســبة البة ةة واالقتصــاوية ومؤبــرا  أهدا  التنمةة 
ة آســـــةا والمحةه  ياصـــــا ةا ف  جمة  أشحاإ العالم )من من ق 280الم ـــــتدامة، وأســـــار  عن  درير أ ثر من 

 الشاو  ف  المقام األول(.  

وعنوة عل  ذل ، مول المطــــــــــروس ممثلةن من مفتر اءاصــــــــــاإ الوطن  لحلــــــــــور وورا   دريبةة  - 63
وجامعة يالةاورشةا ف   ةريل  ةالواليا  المتحدة   2019جماعةة ف  جامعة سنيافورة الوطنةة ف  آا/أغ  س 

. وشّظم المطــروس يذل  زيار ةن وراســةتةن ل ــتة ممثلةن من المفتر  2019األمريفةة ف  ياشو  األول/وي ــمبر 
ــا /أ ريل   ــور المؤ مرا  والمناســــبا  الدولةة ف  شةويور  ف  شة ــ وأويس أةاةا   2019اءاصــــاإ الوطن  لحلــ

 .2019ف   طرين األول/أ توبر 

نةةن، اض ل  المطروس  واستجاةة للحاجة يل  الت وير المشن  االسترا ةج  لل براإ اءاصا ةةن الوط - 64
 بعثا  اســــتطــــارية  قنةة، وقام  رعاية العمل القصــــةر األجل الذي يلــــ ل  ةب ربراإ ياصــــا ةو  وطنةو  ف   
ــةة والمؤ مرا  الدولةة. وقدم المطــــــروس وعما يبةرا  المنظما  الدولةة، ومنك زماال  لحلــــــور الحلقا  الدراســــ
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الشاو ، لتعزيز قدرا شا اءاصــــــــــــا ةة الوطنةة من أجل  لجشوو البلدا ، وال ســــــــــــةما ف  من قة آســــــــــــةا والمحةه 
 .2030االستجاةة ةطفل أفلل للتحديا  الت    راشا البةاشا  ف  سةاخ  ناةذ ر ة التنمةة الم تدامة لعام 

ــاإا  منذ عام  - 65 ــابة اءاصــ ــا لبناإ القدرا    2018وقد أ اات افومة الةاةا  لطــ ــصــ ــندوقًا م صــ وــ
النامةة من أجل قةاس أهدا  التنمةة الم ـــــــــــتدامة وروـــــــــــدها واء نف عنشا. وف  الاترة اءاصـــــــــــا ةة للبلدا  

، قّدم هذا الصــــــندوخ الدعم لتنظةم االجتماعةن التاســــــ  والعابــــــر لاريد ال براإ المطــــــتر   ةن  2019-2020
ــلة  ــتدامة. ويا  الشد  من هذفن االجتماعةن مواوـــــــ ــرا  أهدا  التنمةة الم ـــــــ عمل  الوياال  المعن  ةمؤبـــــــ

ــتدامة. وُعقد االجتماس  ــتعرا  أهدا  التنمةة الم ــــ ــرا  العالمةة لمتاةعة واســــ ــل   ناةذ يطار المؤبــــ الاريد ةطــــ
  آذار/ 28يل    25التاســــــ  الذي اســــــتلــــــافتب اللجنة االقتصــــــاوية واالجتماعةة ليرب  آســــــةا، ف   ةرو ، من 

ية ألفرياةا، ف  أويس أةاةا، من  . وُعقد االجتماس العابــــــــر الذي اســــــــتلــــــــافتب اللجنة االقتصــــــــاو2019 مارس
. وف  هذفن االجتماعةن، اســتعر  فريد ال براإ التقدم المحرز ف   2019 طــرين األول/أ توبر  24يل    21

وضـــ  المنشجةا  ال اوـــة ةمؤبـــرا  الم ـــتوى الثال  وقام ةاســـتعرا  و حدف  التصـــنةف ا ـــر الم ـــتوى)  
اا  المحدوة المتعلقة ةاالســـــتبدال والتناةك واءضـــــافة  والمقتر   2020وشاقل عملةة االســـــتعرا  الطـــــامل لعام 

والحذ  والتح ـــــــةن، الت  ياشت قةد النظر) وشاقل األعمال الجارية المتعلقة  تصـــــــنةف البةاشا  ور ة عملب  
، ةما ف  ذل   2030ف  الم ـــتقبل) وشاقل يةإلةة اســـت دام مصـــاور البةاشا  الجدفدة لتة ـــةر روـــد ر ة عام 

يراذةة المفاشةة م  اءاصـــــاإا  من أجل روـــــد أهدا  التنمةة الم ـــــتدامة) واســـــتعر   يوما  المعلوما  الج
عمل األفرقة العاملة الثن ة) و باول ال برا  وأفلـل الممارسـا  ف  ما فتعلد  تناةذ أهدا  التنمةة الم ـتدامة 

 واء نف عنشا عل  الُصعد الوطن  واءقلةم  والعالم  وعل  الم توى المواضةع .

، ســاهمت الطــابة ف  القة عمل ةطــل  جووة اءاصــاإا  المتعّلقة ةمؤبــرا  2019وف  أيار/مافو  - 66
أهدا  التنمةة الم ــــــتدامة شظمشا المعشد اءاصــــــا   ةســــــةا والمحةه الشاو  ةالتعاو  م  يوارة اءاصــــــاإا  

ــاال  ف  افومة الةاةا  ــندوخ النقد الدول  ووزارة الطـــــؤو  الدارلةة واال صـــ ــةبا  التاةعة لصـــ ، وقد ُعقد  ف  بـــ
  لدا. 17ةالةاةا ، وبار  فةشا 

 2020وقد ُأشطـ ت هة ة  عاو  ةطـل  اسـت دام البةاشا  اءوارية لاغرا  اءاصـا ةة ف  أيار/مافو  - 67
اســـــتجاةة للحاجة الملحة يل   ةاشا  أ ثر  اصـــــةن  صـــــدر ف   وقةت أش ـــــر  شد   قديم المعلوما  النزمة 

وآ ارها االجتماعةة واالقتصـــــــاوية. ويتمثل  19-، فلـــــــًن عن التصـــــــدي لجا حة يوفةد2030لتناةذ ر ة عام 
أاد األهدا  الر ة ـةة لشة ة التعاو  ف   لبةة االاتةاجا  العاجلة وال ويلة األجل عل  ال ـواإ لنطنس عل   

ةاالســـتااوة من  البةاشا  اءوارية واســـت دامشا ألغرا  ياصـــا ةة ة ريقة مت ـــقة وبـــاملة لعدة ق اعا ، وذل  
أوجب التقدم الت  أارزها م تلو الطــــــــــرياإ والت  ُأارز  ف  م تلو الق اعا . و طــــــــــار  ف  هة ة التعاو   
ــاإ من أ ثر   ــم أعلـ ــتدامة، و لـ ــرا ة العالمةة لبةاشا  التنمةة الم ـ ــاإا  ف  األمم المتحدة والطـ ــابة اءاصـ بـ

  لدا وويالة يقلةمةة ووولةة.  20من 

ة التعاو  مجاال  التريةز الر ة ــةة ووافقت عل  ا باس ششل بــامل. وللم ــاعدة عل  وقد شاقطــت هة  - 68
ضـــــــــــما  عدم  دارل عملشا م  األعمال األررى الت   ريز عل  مواضـــــــــــة  معةنة، أُعّد  قا مة جرو للموارو  

ااال    وّفر مواو متنوعة من البلدا ، من  ةنشا  ووــــةا  ومباو   وجةشةة ووورا  وراســــةة وأووا  ووراســــا 
عملةة. و نّظم هة ة التعاو  القا  وراســـةة بـــبفةة  تناول مواضـــة  م تارة. ويمفن االطنس عل  قا مة الجرو 

ــةة للشة ة ) ــاحة الر ة ــــــــــ ــبفةة عل  الصــــــــــ ــةة الطــــــــــ -https://unstats.un.org/capacityوالحلقا  الدراســــــــــ

development/admin-data/  .) 

https://unstats.un.org/capacity-development/admin-data/
https://unstats.un.org/capacity-development/admin-data/
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و رو معلوما  أ ثر  اصـــةن عن هة ة التعاو  ف   قرير األمةن العام عن العمل المنّاذ الســـتعرا   - 69
 (.E/CN.3/2021/3التقدم المحرز شحو  حقةد أهدا  التنمةة الم تدامة )

ــة - 70 ــاإا  عن امتناششا وف  ســـــ ــابة اءاصـــــ ــاري  الت   مّولشا الجشا  الماشحة،  عرا بـــــ اخ  ل  المطـــــ
لحفوما  الصـــــــةن والمملكة المتحدة والةاةا ، ويذل  للمنظما  الطـــــــريفة، أي الماوضـــــــةة األوروبةة والمفتر  

متحدة للمرأة ومنظما   اءاصا   لن حاو األوروب  والبن  الدول  وبرشامل األمم المتحدة للبة ة، وهة ة األمم ال
أررى، لمــا قـدمتــب من وعم لبرامجشــا ف  مجــال  نمةــة القــدرا ، و ت ل  يل  الحصــــــــــــــول عل  وعم قوي منشــا  

 ّوقامة  عاو  متةن معشا ف  ال نوا  القاومة.
  

 الجهود األخرى المبذولة لتنسيق تنمية القدرات  -  رابعا  
 الشبكة العالمية لمؤسسات التدريب اإلحصائي - ألف 

واوــلت الطــبفة العالمةة لمؤســ ــا  التدرير اءاصــا  ، الت  ُأشطــ ت لتلبةة م الر  وفةر البةاشا   - 71
وروــــــــــــــد أهدا  التنمةة الم ــــــــــــــتدامة، عملشا عل   عزيز التدرير ف  المجاال     2030الواروة ف  ر ة عام 

 2020آذار/مارس   4ف   الر ة ـــةة لإلاصـــاإا  الرســـمةة. وف  االجتماس ال ـــنوي الثال  الذي عقد ب الطـــبفة
عل  هامل الدورة الحاوية وال م ــــــــةن للجنة اءاصــــــــا ةة، شاقل األعلــــــــاإ المؤســــــــ ــــــــو  وأعلــــــــاإ الاريد  

علــوا، من  ةنشم معشدا  يقلةمةا    25االســتطــاري ســبل الملــ  قدما ورابوا ةاألعلــاإ الجدو. ويوجد االةا 
ر شا الحاوية وال م ــــــــةن. ويدفر الطــــــــبفة مجلس  للتدرير من المن قة األفرياةة،  ناإ عل  طلر اللجنة ف  وو 

مؤلو من ر ةس الطـــــبفة وأماشتشا وقاوة فرخ العمل الثن ة. ّوضـــــافة يل  ذل ، يقدم فريد اســـــتطـــــاري للجشا   
وــــــاابة المصــــــلحة مدرن  و وجةشا  ةطــــــل  ا جا  العمل و ريةز . وجرى  وســــــة  علــــــوية المجموعة من  

ــ ة الدرل لتع  2020 لدا ف  عام   12 لدا  يل   8 ــالك البلدا  المن الـــــة والمتوســـ ــفل أفلـــــل مصـــ فس ةطـــ
 وااتةاجا شا التدريبةة. 

ويرو ووــــــــو أ ثر  اصــــــــةن ألشطــــــــ ة الطــــــــبفة العالمةة ف   قرير األمةن العام عن العمل المتعلد   - 72
( وو ةقة المعلوما   E/CN.3/2021/3ةاســــــــــــتعرا  التقدم المحرز شحو  حقةد أهدا  التنمةة الم ــــــــــــتدامة )

 األساسةة المر ب ة  شا.
 

 التنسيق مع اللجان اإلقليمية - باء 
 اةم بـابة اءاصـاإا  ا صـاال  و ةقة م  اللجا  اءقلةمةة  ووـاشا بـريفا قويا ف   ناةذ  رشامجشا  - 73

الشا إلةة المنتظمة م  اللجا  اءقلةمةة  ن ــــــــــــةد أشطــــــــــــ ة بــــــــــــابة  ف  مجال  نمةة القدرا . و كال المفالما  
ــابة   ــاإا  التاةعة للجا  اءقلةمةة ة ريقة فعالة. وُ ناذ أشطــــــــ ة بــــــ ــاإا  ف  المقر وبــــــــعر اءاصــــــ اءاصــــــ
اءاصــاإا  ف  البلدا  األعلــاإ ةالتن ــةد م  بــابة اءاصــاإا  التاةعة للجنة اءقلةمةة المعنةة وبمطــارية  

ا يفال  دفد المعلوما  ةطــــــــفل ار و ح ــــــــةن مواإمة أســــــــالةر العمل لتحقةد أهدا   ناإ هذ  الطــــــــابة، مم
 القدرا  ف  جمة  الكةاشا  المعنةة.

ــبا   - 74 ــعة من المناســ ــةد م  اللجا  اءقلةمةة ةاطراو ويتجل  ذل  ف  طا اة واســ ويتزافد التعاو  والتن ــ
عة لبرشامل اءاصــاإا  والبةاشا ، الت   نّاذ ف  يطار  المطــترية أو المن ــقة، من قبةل المطــاري  المن ــقة التاة

الدورة العابـرة من ا ـاا األمم المتحدة للتنمةة، والمؤ مرا  المواضـةاةة المنظمة ةصـورة مطـترية ةطـل  يوارة 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/3
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/3
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ــ ة فرقة العمل المعنةة  تنمةة  ــارية اللجا  اءقلةمةة ف  أشطـــــ المنظما  اءاصـــــــا ةة ف  فترا  التيةةر، ومطـــــ
 التاةعة للطابة، ومطارية الطابة ف  المناسبا  اءقلةمةة الت   نّظمشا اللجنة اءاصا ةة. القدرا  

 
 الشبكة العالمية لموظفي البيانات واإلحصائيين - جيم 

  2020 أ توبر أطلقت بــابة اءاصــاإا  ف  منتدى األمم المتحدة العالم  للبةاشا  ف   طــرين األول/  - 75
البةاشا  واءاصــــــــا ةةن  ربه  ةن ربراإ البةاشا  ف  جمة  أشحاإ العالم وذل  من بــــــــبفة عالمةة جدفدة لموظا  

 أجل م اعدة الحفوما  الوطنةة عل   ناإ شظم وطنةة للبةاشا  والمعلوما   ت م ةالمروشة واالستدامة.  

و شد  الطـبفة يل   ح ـةن  وافر البةاشا  الصـحةة واالجتماعةة واالقتصـاوية الوطنةة األسـاسـةة من   - 76
رنل  قـديم الـدعم للحفومـا  الوطنةـة ف  يشطـــــــــــــــاإ شظم وطنةـة للبةـاشـا  والمعلومـا  من أجـل التناةـذ الكـامـل  

 الطبف  والدعم التقن . ألهدا  التنمةة الم تدامة من رنل التعاو  والتن ةد و باول المعار  والربه 

ــا ةةن وربراإ البةاشا  والعلماإ وربراإ المعلوما    - 77 ــبفة  ةن اءاصــــــــ ولتحقةد هذ  الياية،  جم  الطــــــــ
الجيراذـةة المـفاشـةة وموظا  يوارة البـةاـشا  والموظاةن المعنةةن ـةاء نف عن النـتا ل واالقتصــــــــــــــاوفةن ف  أفرـقة 

لعالم. ومن المتوق  أ   زيد الطـــــــــبفة من التعاو   ةن المفا ر والنظم  األمم المتحدة الق رية من جمة  أشحاإ ا
اءاصــــــــــــــا ـةة الوطنـةة ومـفا ر المن ــــــــــــــقةن الماةمةن لامم المتحـدة والمنظـما  اءقلةمـةة والدولـةة) وأ   تـباول 
المعار  وأفلــل الممارســا  ةطــل  يشتا  وشطــر البةاشا  واءاصــاإا  الرســمةة من أجل  ناةذ وروــد أهدا   

تنمةة الم ـــــــــــــتدامة) وأ   بن  بـــــــــــــرا ا  جدفدة و عزيز أوجب التجزر ف    وير البةاشا  من أجل وعم يشتا  ال
ر  قديم الدعم من   ــّ ــدها واء نف عنشا) وأ   ة ـــ ــمةة لتناةذ األهدا  وروـــ ــاإا  الرســـ ــر البةاشا  واءاصـــ وشطـــ

ــا ةــة الم ــلــة ةــالبةــاشــا  مجموعــة من ال براإ ف  م تلو المواضــــــــــــــة  ومن م تلو المجــاال  اءاصـــــــــــــ تصــــــــــــ
 واءاصاإا  من أجل  ناةذ األهدا  ورودها واء نف عنشا.

 ومن المتوق  أ   كو  الطبفة أيلا أواة لتن ةد و وجةب جشوو  نمةة القدرا . - 78
 


