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 الدورة الثانية والخمسون

 2021آذار/مارس  5و  1-3

 *)أ( من جدول األعمال المؤقت  3البند 

بنود للمنااقةااااااااااة واتخااب الارار  البيااناا  
والمؤةااااااااارا  المت لاااااة بخ ااااة التنميااااة 

 2030المستدامة ل ام 

   
 ال مل المت لق باست راض التادم المحرز نحو تحايق أهداف التنمية المستدامة   

  
 تارير األمين ال ام  

  

 موجز 
والممارســات   2020/211يقدَّم هذا التقرير، الذي أعد وفقا لمقرر المجلس االقتصــادي واالجتماع   

الســابق ، بيانا باألعمال الت  تلــبلا بعا  ــحب  اتحصــابات التابح  تدارة ال ــؤون االقتصــادي  واالجتماعي  
 باألمان  الحـام ، بالتحـاون ما ريرها من اـيانات منةوم  األمم المتحـدة، لدعم ابـ  التنمـي  المســـــــــــــــتدام  لحـام

التقـدم المحرز نحو تحقي  أهـداا التنمـي  ”. ويتلــــــــــــــمن وصــــــــــــــلـا تعـداد تقرير األمين الحـام المحنون 2030
ــتدام  ــتدام ، E/2020/57) “المســــــــ ــتنادا  لت بيانات وتحليل المؤ ــــــــــرات الحالمي  ألهداا التنمي  المســــــــ ( اســــــــ

ــادر عن ا وفقا ــاف   لت ذلض، يتلـــــمن هذا 83، اللقرة  1/70لجمحي  الحام  )انةر القرار  للتاليا الصـــ لـــ (. وا 
التقرير: )أ( مســـتجدات م ـــرو   ـــحب  اتحصـــابات الممول من ماتا ال ـــؤون الاارجي  والاومنول  والتنمي  
  ف  المملاـ  المتحـدة لبريبـانيـا الحةمت وأيرلنـدا ال ــــــــــــــمـاليـ  لـدعم البلـدان ف  مجـال رصـــــــــــــــد أهـداا التنميـ 

(، وه  مبادرة م ــترا  بين األمم المتحدة، Data for Now) “آني  البيانات”لمبادرة  المســتدام ) )ا( وتحدي ا
قام  هي    وال ـراا  الحالمي  لبيانات التنمي  المسـتدام ، والبنض الدول ، و ـبا  حلول التنمي  المسـتدام ) )إ( وا 

 ) )د( ومســتجدات الحمل علت  ن ــاب نةام المحلومات تحاون الســتادام البيانات اتداري  لررراا اتحصــا ي 
الموحد لمرااز البيانات الوبني  والحالمي  لتحقي  أهداا التنمي  المســــــــــــــتدام ) ) ( وعمل ال ــــــــــــــبا  الحالمي  

 

 * E/CN.3/2021/1. 
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بال  ال با  الحالمي  لموةل  البيانات واتحصا يين) )ز( وقيام  حب   لمؤسسات التدريا اتحصا  ) )و( وا 
وع  بيانات التنمي  التابح  للبنض الدول ، بالتنســـــــــــي  ما اللجان اتقليمي  الامس التابح  اتحصـــــــــــابات ومجم

ــد أ ر مرا فيروس اوروـنا )اوفـيد ( علت 19-لرمم المتحـدة ـبالبال  مســــــــــــــر عـالم  عبر اتنترـنت لرصــــــــــــ
 المااتا اتحصا ي  الوبني .

والتحلي  علت تقدم ســـــــير الحمل وبرنام  الحمل واللجن  مدعوة  لت أاذ الحلم بالحمل الملـــــــبلا ب    
 من هذا التقرير. 43المقترح. وترد اتجرابات المبلوا من اللجن  اتااذها ف  اللقرة 
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 مادمة  -   أوال  
بالحمل الذي تلــبلا ب   ــحب  اتحصــابات التابح    51/102رحبت اللجن  اتحصــا ي  ف  مقررها  - 1

تدارة ال ـــــــؤون االقتصـــــــادي  واالجتماعي  ف  األمان  الحام ، بالتحالـــــــد والتحاون ما منةوم  األمم المتحدة، 
علت ال من الصــــــــحد  2030ســــــــتدام  لحام أجل دعم المتابح  واالســــــــتحراا المنعجيين لاب  التنمي  الم من

الوبن  واتقليم  والحالم  وبلبت من  حب  اتحصاب مواصل  قيادة التنسي  ما المنةوم  اتحصا ي  لرمم 
ــذلـــض الحمـــل  ــا بـ ــدرت تاليلـ ــامـــ  أصــــــــــــــ ــانـــت الجمحيـــ  الحـ ــداد التقرير المرحل  الســــــــــــــنوي. واـ المتحـــدة ف   عـ

. وأعربت عن تقديرها ألن ــــــــــــب  تنمي  القدرات الت  تلــــــــــــبلا بعا 71/313من قرارها    11 و 4 اللقرتين ف 
ــاب علت  تاح  البيانات المتحلق  ب هداا التنمي   ــاعدة الدول األعلـــــــ ــرااؤها لمســـــــ ــابات و ـــــــ ــحب  اتحصـــــــ  ـــــــ

ف  البلدان علت اســتادام مصــادر بيانات من أجل بناب القدرات   “آني  البيانات”المســتدام ، وأيدت بقوة مبادرة  
جديدة تحصـابات ومؤ ـرات أا ر تبويبا وأحسـن توقيتا، ورحبت بتوسـيا نبا  مبادرة نةام المحلومات الموحد 

بري   دراإ مزيــد من البلــدان وزيــادة القــدرات علت الصــــــــــــــحيــد الوبن . وأاــذت علمــا بمحــددات الموارد  عن
ل  الموحدة ألهداا التنمي   المســتدام  وراياتعا ومؤ ــراتعا وســالســل البيانات ذات الصــل ، و ــجحت علت المدوَّ

ــبا  الحالمي   ــيت  البيانات الملتوح  المترابب . وأايرا، رحبت بالجعود الت  تبذلعا ال ــــــ ــر البيانات ف  صــــــ ن ــــــ
مل لمؤسـسـات التدريا اتحصـا   مؤادة علت أهمي   جراب التدريا اتحصـا  ، اما رحبت بجعود اللري  الحا

الم ــــترض بين األمانات المحن  بالدراســــات االســــتقصــــا ي  لرســــر المحي ــــي  م ــــددة علت الحاج   لت برنام  
 متاامل ومنس  للدراسات االستقصا ي  لرسر المحي ي  داال البلدان.

  
 2020التاارير المرحلية عن أهداف التنمية المستدامة ل ام  -  ثانيا  

، أنتجت  ــحب  اتحصــابات مجموع  من التقارير والمن ــورات اســتاحرا فيعا التقدم 2020ف  عام  - 2
التقـدم المحرز نحو ”المحرز نحو تحقي  أهـداا التنمـي  المســـــــــــــــتدامـ ، بينعـا: )أ( تقرير األمين الحـام المحنون 

  )( 1) 2020التقرير عن أهداا التنمي  المستدام  لحام () )ا(  E/2020/57)  “تحقي  أهداا التنمي  المستدام 
التقـدم المحرز ف  تحقي  و )د(  )( 2) 2020المابب المرحل  لتحقي  أهـداا التنميـ  المســــــــــــــتـدامـ  لحـام )إ( 

 .( 3) 2020أهداا التنمي  المستدام : لمح  جنساني  لحام 

ــتحرا األمين الحام ف  تقريرن المحنون  - 3 ــتدام  ”ويســــ  “التقدم المحرز نحو تحقي  أهداا التنمي  المســــ
ــتدام  لحام  باســــــتادام  19-ف  الــــــم األزم  الناجم  عن اوفيد  2030التقدم المحرز ف  اب  التنمي  المســــ

ــار الصــــــحير لتحقي  أهداا أحد  البيانات والتقديرات المتاح . ويابين ف  تقريرن أن الحالم لم يان علت الم ســــ
جعوَد التنليذ ف  ما يتحل   19-التنمي  المســــــتدام  حتت قبل تل ــــــ  الجا ح ، ويابرز ايا عرقلت أزم ا اوفيد

ب هداا التنمي  المســــــــتدام ، ما أدا  لت تراجا ســــــــنوات بل وعقود من التقدم ف  بحا الحاالت. وتبين آار 
هم األا ر تلـــــــــــــررا من الجا ح . ويؤاد أيلـــــــــــــا أن البيانات األدل  أن أ ـــــــــــــد الناس والبلدان فقرا ولـــــــــــــحلا 

والابوات الالزم  تعادة الحالم  لت  19-واتحصــــــابات تؤدي دورًا هامًا ف  توجي  االســــــتجاب  اللوري  لاوفيد
 .2030المسار الصحير لتنليذ اب  عام 

__________ 

 ./https://unstats.un.org/sdgs/report/2020متاح عبر الرابب  (1) 

 .https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/progress-chart-2020.pdfمتاح عبر الرابب  (2) 

 .https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/GenderSnapshot_2020.pdfمتاح عبر الرابب  (3) 

https://undocs.org/ar/A/RES/51/102
https://undocs.org/ar/A/RES/51/102
https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://undocs.org/ar/E/2020/57
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/progress-chart-2020.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/GenderSnapshot_2020.pdf
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  ف  الموقا ال ــبا  محروا ف  منصــ  تلاعلي   2020التقرير عن أهداا التنمي  المســتدام  لحام و - 4
ل ــحب  اتحصــابات وف  ارا ب ســردي  ألهداا التنمي  المســتدام ، باســتادام ســرد قصــصــ  بصــري جذاا، 
ي ــمل اســتادام الرســوم البياني  للمحلومات، لجحل البيانات المتحلق  بالتقدم المحرز نحو األهداا أا ر ســعول  

ــا.  ــرات ماتارة، علت لالبال  عليعا وأا ر فعمًا لعا من قبل جمعور أوســــــــ ويقدم التقرير تحلياًل محمقًا لمؤ ــــــــ
الصـــــحيد الحالم  وعبر المناب ، مدعوما بمجموع  من الرســـــوم البياني  والارا ب، اما يتلـــــمن موجزًا للتقدم 

 .2020المحرز ف  تحقي  رايات أهداا التنمي  المستدام  لمن معل  موعد نعا   ف  عام 

ــتدام  لحام   المابب المرحل  لتحقي ويحرا  - 5 لمحً  عن التقدم المحرز   2020أهداا التنمي  المســـــــ
من االل  2019علت الصـــــحيدين الحالم  واتقليم  نحو تحقي  أهداا التنمي  المســـــتدام  بحلول نعاي  عام 

ــارات المرور تتب  األهداا الـــــــــــــــــــــ  ــ  الت  دارت 17  لوح  متابح  تحتمد نةام   ــــ ــدت المناق ــــ ــتر ــــ . وقد اســــ
 بالتقريرين المذاورين أعالن وبالمابب المرحل . 2020اس  الرفيا المستوا لحام المنتدا السي  ف 

ــاواة بين الجنســــــــــــــين وتماين المرأة )هيـ   األمم المتحـدة للمرأة(  - 6 وتحـاوـنت هيـ   األمم المتحـدة للمســــــــــــ
ني  لحام التقدم المحرز ف  تحقي  أهداا التنمي  المســتدام : لمح  جنســاو ــحب  اتحصــابات ف   عداد تقرير 

ــين عبر ال األهداا الـ2020 ــاواة بين الجنســ ــور أحد  األدل  المتاح  علت تحقي  المســ ــم هذا المن ــ  . ويلــ
. واســــتر ــــد ب  19-، مســــلبا اللــــوب علت ما أاحرَز من تقدم واذلض علت التقدم الذي تحرقل نتيجً  لاوفيد17

الت  نةمعا األمين الحام ف   2020م  لحام أيلــا النقا ا ف  مناســب  الوقل  الااصــ  ب هداا التنمي  المســتدا
 .2010سبتمبر  أيلول/ 18

  
 قاعدة البيانا   -  ثالثا  

ــامل - 7 ــا    ــــــ ــلوع  بمرف   حصــــــ ــرات أهداا التنمي   ( 4) التقارير م ــــــ وبقاعدة البيانات الحالمي  لمؤ ــــــ
الحالمي  المســـــــتادم  ف  التقارير  وتتلـــــــمن قاعدة البيانات هذن البيانات المتحلق  بالمؤ ـــــــرات   .( 5) المســـــــتدام 

ت رين ال ان /نوفمبر   4الم ار  ليعا أعالن وتلم بيانات قبري  واذلض بيانات تجميحي   قليمي  وعالمي . وف   
مليون سجل  1,4وأا ر من   231 مؤ ـر من المؤ ـرات اللريدة الـــــــــــــــ   200، باتت تتلـمن بيانات لـــــــــــــــ 2020

البيانات الوصـــــلي  للمؤ ـــــرات. وتالل   ( 6) مرف  يحوي بيانات وصـــــلي ســـــجالت البيانات. ويوفر مســـــتود   من
 مااني  االبال  علت البيانات القبري  والبيانات الوصـلي  ال ـلافيَ  الاامل  ف  ما يتحل  بالبيانات والمنعجيات 

 المستادم  لإلبالغ علت الصحيد الحالم .

لبيانات الوصــلي  وهما يحتويان علت البيانات  وتتحعد  ــحب  اتحصــابات قاعدَة البيانات ومســتودَ  ا - 8
والبيانات الوصـــــــــــــلي  المقدم  من الوااالت والايانات الدولي  وفقا لوالياتعا) وي ـــــــــــــار  ليعما باســـــــــــــم الواالتين  
الراعيتين. ويابلا أيلــا  لت الواال  الراعي ، ف  ما ياق قيم  ال مؤ ــر من المؤ ــرات، بيان ما  ذا اانت 

__________ 

ــاح عــبر اـلراـبب  (4)  -https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-2020--Statisticalمـتـــــ

Annex.pdf. 

 ./http://unstats.un.org/sdgs/indicators/databaseمتاح  عبر الرابب  (5) 

 ./http://unstats.un.org/sdgs/metadataابب متاح عبر الر  (6) 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-2020--Statistical-Annex.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-2020--Statistical-Annex.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
http://unstats.un.org/sdgs/metadata/
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فحلت ســـــــــــبيل الم ال،   .( 7) محدَّل  أو مقدَّرة أو منمذج  أو ما  ذا اانت نتاجًا للرصـــــــــــد الحالم البيانات الوبني   
يجوز تحـدـيل البـياـنات الوبنـي  لجحلعـا قـابـل  للمقـارـن  اـلدولـي  أو، عـند عـدم توفر البـياـنات، تقـديرهـا. وتببَّ  مـنذ 

تزويد المسـتادمين بالمااني  الوصـول  لت بيانات دورة تحدي  أا ر تواترا لقاعدة البيانات من أجل   2019عام 
لــــــــــــــاـف   لت تحـدـي  أجري ف  تموز/يولـي ، قـادمـت بـياـنات جـدـيدة وأجرـيت عملـيات تحـدـي   أنســــــــــــــا توقيـتا. وا 

 للبيانات ف  آذار/مارس وت رين األول/أاتوبر واانون األول/ديسمبر.

يانات الوصــــــلي  اتحصــــــا ي  لمؤ ــــــرات وقام اللري  الحامل المحن  بتبادل البيانات اتحصــــــا ي  والب  - 9
أهداا التنمي  المســــــــــــتدام  التابا للري  الابراب الم ــــــــــــترض بين الوااالت المحن  بمؤ ــــــــــــرات أهداا التنمي  

، ليحاس تنقيَر  بار 2019المســــــتدام  بتحدي  نموذإ هيال البيانات الحالم ، الذي صــــــدر أصــــــال ف  عام 
جـديـدة، وواف  علت موابمـ  تحـدي ـات نموذإ هياـل البيـانـات ما دورة المؤ ــــــــــــــرات الحـالميـ  وتوف َر البيـانـات ال

 ت ــرين األول/ 6الصــادر ف   1,2تحدي  قاعدة البيانات. وأحد ا نموذإ متاح لعيال البيانات هو اتصــدار  
ذة لمحيــار تبــادل البيــانــات نموذَإ ( 8) 2020أاتوبر  هياــل  . وياتوقا أن تحتمــد البلــدانا والواــاالتا الــدوليــ  المنلــب

ــرها.  ــتدام  و/أو ف  ن ــــــ ــلي  ألهداا التنمي  المســــــ البيانات الحالم  ف  اتبالغ عن البيانات والبيانات الوصــــــ
وتتحعـد  ــــــــــــــحبـ ا اتحصــــــــــــــابات قـاعـدَة البيـانـات لموابمتعـا ما نموذإ هياـل البيـانـات الحـالم  وتتير البيـانـات 

 لــاف   ،( 9) ي  والبيانات الوصــلي  اتحصــا ي واجعٍ  لبرمج  التببيقات الااصــ  بتبادل البيانات اتحصــا   عبر
 .( 10)  لت واجع  برمج  التببيقات المتاح  سابقا

، صدر م رو  نموذإ هيال البيانات الوصلي  ألهداا التنمي  المستدام  الذي  2020وف  مبلا عام  - 10
اتبالغ عن البـياـنات الوصـــــــــــــلـي   أقرن اللري  الحـامـل، وذلـض بـناًب علت ملـاهيم البـياـنات الوصـــــــــــــلـي  المحتمـدة ف  

ــلي  المحتمدة دوليًا. وف   ــق  ما ملاهيم البيانات الوصــــ ــرات الحالمي  لرهداا، والمنســــ ، عملت  2020 عام  للمؤ ــــ
 ـــــــحب  اتحصـــــــابات علت  ن ـــــــاب نموذإ البيانات الوصـــــــلي  وأداة اســـــــتحدا  البرامجيات دعمًا لتبادل البيانات  

، يقوم برنامٌ  تجريب  جاٍر لتبادل البيانات الوصـــلي  بااتبار  2020نوفمبر الوصـــلي . واعتبارا من ت ـــرين ال ان / 
البيانات الوصــلي  الت  تولدها أداة اســتحدا  البرامجيات ف   ــال تبادل البيانات اتحصــا ي  والبيانات الوصــلي   

ــا لتلض األداة أن تولد تق  ــا ي  وبااتبار عملي  تقديم البيانات  لت منصـــــ . ويمان أيلـــ ارير تبين التتييرات اتحصـــ
ف  البيانات الوصـــلي  من االل مقارن  هذن األايرة بالبيانات الوصـــلي  المقدم  ســـابقا. وســـيســـتر ـــد  ن ـــابا تبادل 
ــ    ــلي  وأداة ومنصـــ ــل  تبوير نموذإ البيانات الوصـــ ــرو  التجريب  ف   نتاإ ومواصـــ ــلي  بعذا الم ـــ البيانات الوصـــ

__________ 

)أ( البـياـنات القبرـي : ه  البـياـنات الت  ينتجعـا ويحممعـا البـلد المحن  )بمـا ف  ذـلض البـياـنات  تحـدَّد ببيحـ  البـياـنات علت النحو الـتال : (7) 
لان الت  يحـدلعـا البـلد الســــــــــــــتيـلاب المحـايير اـلدولـي () )ا( البـياـنات القبرـي  المحـدَّـل : ه  البـياـنات الت  ينتجعـا ويـقدمعـا البـلد المحن ، و 

لا  تصــــــــــبر قابل  للمقارن  دوليا بترا االمت ال للمحايير والتحاريا والتصــــــــــنيلات المتل  عليعا تقوم الواال  الدولي  المحني  بتحديلعا 
 دوليا) )إ( البيانات المقدرة: ه  البيانات الت  تقدَّر علت أسـاس البيانات الوبني ، م ل الدراسـات االسـتقصـا ي  أو السـجالت اتداري ،

تتيبر المراد تقديرن، وتحدها الواال  الدولي  المحني  عندما ال تاون البيانات القبري  أو علت أسـاس مصـادر أارا لانعا تتحل  بنلس الم
متاح  لســن  أو عدة ســنوات، أو عندما توجد مصــادر متحددة أو م ــاال متصــل  بجودة البيانات) )د( البيانات المنمذج : ه  البيانات 

ات مصـــاحب  أارا عندما ياون هناض افتقار اامل  لت البيانات المتحلق  الت  تســـتحد  الواال ا المحني  نموذجا لعا علت أســـاس متتير 
ـبالمتتير المراد تـقديرن) ) ( بـياـنات الرصــــــــــــــد الـحالم : ه  البـياـنات الت  تنتجعـا ـبانتةـام الوـااـل  المحيـن  ألرراا الرصــــــــــــــد الـحالم ، 

 استنادا  لت البيانات القبري . وال يوجد رقم مقابل علت المستوا القبري.

 ./https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/sdmx-working-groupمتاح عبر الرابب  (8) 

 .https://data.un.org/SdmxBrowser/startمتاح عبر الرابب  (9) 

 ./https://unstats.un.org/SDGAPI/swaggerمتاح  عبر الرابب  (10) 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/sdmx-working-group/
https://data.un.org/SdmxBrowser/start
https://unstats.un.org/SDGAPI/swagger/
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لت أن يتم ذلض،  تحاا ال ـــــحب  ما الواالتين الراعيتين علت موابم  البيانات الوصـــــلي   اســـــتحدا  البرامجيات. وا 
البيانات الوصـــــلي  للمؤ ـــــرات الحالمي   ما ملاهيم نموذإ هيال البيانات الوصـــــلي  وعلت تحويل ما هو متاح من 

ــلي  ــا ي  والبيانات الوصــــــــــ ــيت  يمان قرابتعا آليا. وباتت واجعٌ  لبرمج  تببي  تبادل البيانات اتحصــــــــــ     لت صــــــــــ
 .( 11) 2020 اتحصا ي  ااصٌ  بالبيانات الوصلي  متاح  اعتبارا من ت رين األول/أاتوبر 

ويســـــــتلـــــــيا هذن التقاريَر وقاعدَة البيانات ومســـــــتودَ  البيانات الوصـــــــلي  الموقاا ال ـــــــبا  لمؤ ـــــــرات   - 11
واألن ـب  الت   الذي تتحعدن  ـحب  اتحصـابات. ويحتوي الموقا أيلـا علت محلومات عن األعمال  ( 12) األهداا 

يلــــــبلا بعا فري  الابراب الم ــــــترض بين الوااالت المحن  بمؤ ــــــرات أهداا التنمي  المســــــتدام ، واللري  الرفيا 
،  2030 المســــتوا لل ــــراا  والتنســــي  وبناب القدرات ف  مجال اتحصــــابات لرصــــد اب  التنمي  المســــتدام  لحام 

 .اتبالغ عنعا الااص  ب فرق  األمم المتحدة القبري  واذلض عن مجموع  األدوات المتحلق  برصد األهداا و 

  
برنامج عمل الفريق ال امل المةااترب بين الوالاال  الم ني باالساات راض ال المي   -  راب ا  

 ألهداف التنمية المستدامة 

المرحلـي  من الواـاالت والمنةمـات الـدولـي  ببـياـنات وتحليالت ف  التقـارير  50أســــــــــــــعم مـا يزـيد عن  - 12
وقاعدة البيانات الحالمي  لمؤ ـــــــــرات أهداا التنمي  المســـــــــتدام  ومســـــــــتود  البيانات الوصـــــــــلي . وبتي  تزويد  

، 2030منةوم  األمم المتحدة بآلي  عمل تعداد التقرير، حســـــــــا التاليا المنصـــــــــوق علي  ف  اب  عام 
ــابات علت عقد اجتماعات وعن بري  التداول بالليديو ــحب  اتحصـ ما الوااالت الت  تقدم البيانات  تواةا  ـ

داال التحدي ات المنتةم  علت قاعدة البيانات. وتانةَّم  والتحليالت من أجل  عداد التقارير المرحلي  الســـنوي  وا 
، اجتماعات تاحقد بالحلــــور ال ــــاصــــ  لتيســــير تبادل اوراب ومناق ــــ  األمور التقني  2017أيلــــا، منذ عام 
 بمزيد من التحم .

 م اللري  الحامل الم ترض بين الوااالت بما يل :ويقو  - 13

اســــــتحراا ومناق ــــــ  ابب تصــــــدار التقرير المرحل  الســــــنوي لرمين الحام عن أهداا  )أ( 
 التنمي  المستدام  والتقرير السنوي التاميل  المتاح بصيت  يسعل استادامعا)

ت ذات الصــــــــل  المقدم  االتلا  علت هيال ونبا  وتتبي  التقارير الســــــــنوي  والمســــــــاهما )ا( 
 المنةمات المحني ) من

اتسعام ف  التحدي  المنتةم لقاعدة البيانات الحالمي  لمؤ رات أهداا التنمي  المستدام ،  )إ( 
 بسبل منعا تحدي  البيانات الوصلي  وتحسينعا، حسا االقتلاب)

باتحصــــابات   تبادل المحلومات وآار المســــتجدات ب ــــ ن أن ــــب  تنمي  القدرات المتصــــل  )د( 
 )2030والمؤ رات ألرراا اب  عام 

 موافاة اللجن  اتحصا ي  بتقرير سنوي ف   بار هذا التقرير. )هـ( 

  
__________ 

 المرجا نلس . (11) 

 ./http://unstats.un.org/sdgsانةر  (12) 

http://unstats.un.org/sdgs/
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أنةا ة الت اون اإلنمائي والمسااعدة التانية التي تلا له بشا ةا بة اإلحصاا ا    -  خامسا  
 في ما يت لق بمؤةرا  أهداف التنمية المستدامة 

 ت والايانات التســـــــح  األارا التابح  لرمان  الحام  تحاونعا الو ي  ف واصـــــــلت  ـــــــحب  اتحصـــــــابا - 14
مجال تنمي  القدرات اتحصـا ي . وقد منحت اللجن  التوجيعي  لحسـاا التنمي  البرنامَ  الم ـترض لحسـاا األمم 

ة، ما تمويل ماليين دوالر المتحلَ  باتحصــــــــابات والبيانات تمديدا لمدة ســــــــن  واحد 10المتحدة للتنمي  البالغ 
، اســتنادا  لت المحدل الممتاز لتنليذ البرنام . وينلَّذ هذا 2020مليون دوالر حتت نعاي  عام  1,5 لــاف  قدرن  

البرنام  حاليا بم ـارا  جميا اللجان اتقليمي ، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمي ، وبرنام  األمم المتحدة 
ـبالماـدرات والجريمـ ، وبرـنام  األمم المتحـدة للمســــــــــــــتوبـنات الب ــــــــــــــرـي   للبيـ  ، وماـتا األمم المتحـدة المحن 

األمم المتحدة(، و ـــــــــــحب  اتحصـــــــــــابات، وذلض بعدا تحزيز النةم اتحصـــــــــــا ي  الوبني  بتي  متابح   )مو ل
األهداا واسـتحرالـعا، ببر  منعا التصـدي ل ترات محددة ت ـوا البيانات. والبرنام  منةَّم وفقا ألربا راا ز  
ــرات االجتماعي  والديمترافي ،  ــابات والمؤ ـــ ــرات البي ي ، واتحصـــ ــابات والمؤ ـــ ــا ل التنليذ، واتحصـــ ه : وســـ

 واتحصابات والمؤ رات االقتصادي  ما  نجازات متوقح  ومؤ رات  نجاز محددة لاٍل من تلض الراا ز.

الصـــارم  علت الســـلر والقيود  19-، وبســـبا التل ـــ  الســـريا لجا ح  اوفيد2020وبحد آذار/مارس   - 15
بين البلدان وأحيانًا حتت داالعا، ولــا منســ  البرنام ، باال ــتراض ما رؤســاب الحناصــر والرؤســاب الم ــاراين  
للحناصــــــــر ف  الايانات الح ــــــــرة، مبادت توجيعي  تعادة ترايٍز برنامج  واســــــــا النبا  لبرنام   حصــــــــابات 

ويل ال األن ــب  المقررة الت  تتبلا ســلر الموةلين وبيانات ال ــريح  الحا ــرة من حســاا التنمي . وجرا تح
م ل الحلقات الدراسـي  ال ـباي ، واسـتحدا  وتحميم دورات  19-أو الم ـاراين  لت )أ( أن ـب  متايل  ما اوفيد

ــدة رير ــ  لرمم المتحـ ــات الرســــــــــــــميـ ــامـــ   لت اللتـ ــ  والمواد العـ ــادت التوجيعيـ ــ  المبـ  التحلم اتلاترون ، وترجمـ
م ل تبوير منصات البيانات التحاوني ، والتقنيات والمنعجيات  19-)ا( أن ب  استجاب  لاوفيداتناليزي ) أو  

ــابات والمؤ ـــــــرات تلبيً  للحاج   لت  ــادر البيانات رير التقليدي  بتي  تجميا اتحصـــــ الالزم  للتحامل ما مصـــــ
ــاد والتاليا من حدتعا. وجر  ــد أ ر األزمات الصـــحي  علت الناس والمجتما واالقتصـ ــليم ب ن آليات رصـ ا التسـ

  19- اتدارة والتنســـي  المتبح  لعذا البرنام  المبتار اانت أتاحت اســـتجابً  برنامجي  ســـريح  وفحال  لجا ح  اوفيد 
 من أجل  نجاز األن ب  المتبقي . 2021ومْنَر الايانات المنلبذة الح رة تمديدا است نا يا حتت نيسان/أبريل 

ن ـــــاب  500، اان جرا االلـــــبال  ب ا ر من 2020ألول/ديســـــمبر وب ـــــال عام، بحلول اانون ا - 16
محدد ف   بار هذا البرنام  ف   ـــــــــال بح ات اســـــــــت ـــــــــاري  قبري ، ودورات تدريبي  وبني ، وولـــــــــا مبادت 
توجيعي ، ودورات تحلم  لاترون ، ومناســـــبات  جراب تقييم علت الصـــــحيدين اتقليم  واألقاليم  من أجل تحزيز  

ان ف  ما يتحل  بالتحديات والممارســـــــــات الصـــــــــالح  والدروس المســـــــــتلادة. وقد  ـــــــــملت هذن التبادل بين البلد
 من أقل البلدان نموا. 18بلدا مستعدفا بينعا  80األن ب  أا ر من 

وواصـلت  ـحب  اتحصـابات تنليذ الم ـرو  الممول من وزارة الاارجي  والاومنول  والتنمي  بالمملا   - 17
ــتدام  ألوســــا جمعور ممان وتحزيز قدرات البلدان علت المتحدة من أجل    تاح  مؤ ــــرات أهداا التنمي  المســ

بلدا ف  آســـيا وأفريقيا. وررم التحديات المرتبب  بجا ح   20تجميا هذن المؤ ـــرات واســـتادامعا بحي  ت ـــمل  
حــد ، بمــا ف  ذلــض انالــاا ابير ف  التمويــل، ســــــــــــــرعــان مــا تايَا الم ــــــــــــــرو  ما الحمــل من با 19-اوفيــد
ــرًا يتحل  ببيانات اوفيد اما ــمَّن عنصـ ــل علت 19-وتلـ ــرو  أدابن الجيد وحصـ ــل الم ـ ــاٍل عام، واصـ . وف   ـ
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 من جانا الجع  المانح  ف  استحرالعا السنوي. وسيستمر الم رو  حتت نعاي  تموز/ Aترتيا آار بدرج   
 .2021يولي  

تنمي  المسـتدام  وتحسـين ولـا السـياسـات واألهداا الر يسـي  للم ـرو  ه  الرصـد اللحال ألهداا ال - 18
القا م علت األدل . ومن الحناصـــر الر يســـي  لتحقي  هذن األهداا تحســـين قدرات البلدان الم ـــمول  بالم ـــرو ،  
وزيادة توف ر مؤ ـــــــرات أهداا التنمي  المســـــــتدام  علت الصـــــــحيدين الوبن  والدول  وتحســـــــين تنســـــــي  النةم 

بمؤ ـــــرات األهداا. ويم ل  ن ـــــاب أو تحســـــين المنصـــــات الوبني  للبيانات اتحصـــــا ي  الوبني  ف  ما يتحل  
ــيا ف  تلض الجعود. وبحلول  ــاسـ ــلي  لمؤ ـــرات األهداا، بالتحاون ما المســـتادمين، عنصـــرا أسـ والبيانات الوصـ

ــ ت ف  ما ال يقل عن 2020نعاي  عام  ــات قد أن ــــــــ ــتاون هذن المنصــــــــ ــمول   15، ســــــــ بلدا من البلدان الم ــــــــ
م قوي من ال ــرااب. واســتادم صــانحو القرار الحديَد من المنصــات ب ــال فحال وعارا بحلــعا بالم ــرو  بدع

 .2020أيلا ف  االستحرالات الوبني  البوعي  للبلدان الم مول  بالم رو  ف  عام 

وأاحرَز تقدم ابير مما ل ف  مجال البيانات الوصـــلي ، وهو مولـــو  واصـــل الم ـــرو  تقديم التدريا  - 19
  عقد حلقات عمل  ما بحلـــــــور  ـــــــاصـــــــ  أو من باحد ما عدد من البلدان. و ـــــــملت الدورات ب ـــــــ ن ، حي 

التدريبي  توجيعات ب ــــــــ ن ايلي  ملب نموذإ البيانات الوصــــــــلي  المتل  علي  رســــــــميا الذي يت با نموذإ هيال 
اتحصـا ي  والبيانات   البيانات الوصـلي  المن ـ  حدي ا ويتير تبادل البيانات الوصـلي  وفقا لمحيار تبادل البيانات

الوصـــــــــلي  اتحصـــــــــا ي . وقد أســـــــــعمت الدورات التدريبي  ف  تحقي  زيادة ابيرة ف  توف ر البيانات الوصـــــــــلي  
الوبني ، حي  جحل نحو نصـــــا البلدان بياناتعا الوصـــــلي  الوبني  متاح . والـــــبلحت  ـــــحب  اتحصـــــابات 

البيانات، باسـتادام محيار تبادل البيانات اتحصـا ي   أيلـا بحدد من األن ـب  المتحلق  بنمذج  البيانات وتبادل
والبيانات الوصـــــلي  اتحصـــــا ي . ونتيج  لذلض، باتت المؤ ـــــرات الوبني  ألهداا التنمي  المســـــتدام  المرســـــل  

بلدا م ــموال بالم ــرو  متاح  ف  النموذإ األول  للموقا ال ــبا  لل ــحب  لتبادل البيانات،   13ال يقل عن  مما
ــاب الذي يما ــيســــــــتمر هذا الحمل  لت حين  ن ــــــ ن عبرن  جراب مقارنات بين المؤ ــــــــرات الوبني  والحالمي . وســــــ

 عمليات تبادل البيانات والبيانات الوصلي  ف  ال البلدان الم مول  بالم رو .

هو الحمل علت   2020و م  ن ـاب آار ملـبلا ب  ف   بار م ـرو  أاولَ  انتباها مسـتمرا ف  عام  - 20
رايز علت م ـارا  المسـتادمين ف  مجال رصـد أهداا التنمي  المسـتدام . وررم الناسـ  الت  تحرَّا زيادة الت 

ــبا اوفيد ــتادمين، ونل ذت  15، فالن لدا 19-لعا هذا الجزب من الم ـــرو  بسـ ــراض المسـ ــتراتيجيات ت ـ بلدًا اسـ
لـاف   لت ذلض، وفرت  ـحب  اتحصـابات التدريَا  رالبي ا هذن البلدان عددًا من أن ـب    ـراض المسـتادمين. وا 

اواحد من أن ــــــب  الم ــــــرو  لدعم المااتا  19-والتوجي  ب ــــــ ن ايلي   ن ــــــاب مرااز بيانات ااصــــــ  باوفيد
 اتحصا ي  الوبني  ف  االلبال  بدوٍر فحال ف  التصدي للجا ح  باستادام اتحصابات الرسمي .

  ف  ةل   2020لم ــرو  مرتلحًا ف  عام وب ــال عام، ةل مســتوا األن ــب  الملــبلا بعا ف   بار ا  -   21
استمرار التزام البلدان برصد أهداا التنمي  المستدام  ررم التحديات الت  برحتعا الجا ح . وانصا  الترايز بقوٍة 
علت التنســــي  والتحاون. وعلت الصــــحيد القبري، تم ل أحد مجاالت الترايز األســــاســــي  ف  عدم االاتلاب بالحمل 

ــا ما النةام  ــا   الوبن ، بل بالحمل أيلـ ــابات   ما الماتا اتحصـ ــا   برمت . وقد ســـحت  ـــحب  اتحصـ اتحصـ
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سيما مااتا المنسقين المقيمين. وواصلت    أيلا بعم    لت االتصال والتنسي  ما أفرق  األمم المتحدة القبري ، ال 
 . ( 13) ال حب  أيلا عملعا اتعالم  ما الموقا ال با  للم رو  ون رت  ال  رسا ل  اباري  

ا دليال  لاترونيا لمؤ ـــرات أهداا التنمي  المســـتدام ، وهو مورد  وأصـــدرت  ـــحب  اتحصـــابات أيلـــ  - 22
وعالوة علت ذلض، ت ــارض ال ــحب ا، ما اللجن  االقتصــادي  ألمرياا   .( 14) ومرجا للبلدان ب ــ ن تجميا المؤ ــرات

  الالتيني  ومنبق  البحر الااريب  ومنةم  األمم المتحدة للبلول  )اليونيســــــــا(، ف  ترؤس فري  الحمل المحن 
بالبيانات من أجل تحقي  نتا   اســــــتراتيجي  لللري  المحن  بالتنليذ المتاامل ألهداا التنمي  المســــــتدام  التابا  
ــير قيام أفرق  األمم المتحدة القبري   ــتدام . ويعدا فري  الحمل  لت تيســــ لمجموع  األمم المتحدة للتنمي  المســــ

ل ولــا األهداا، بما ف  ذلض المؤ ــرات والتايات، بتقديم دعم متســ   لت النةم اتحصــا ي  الوبني  من أج
 .( 15) ف  سياقعا الوبن  ورصدها واتبالغ عنعا

( نةرة E/CN.3/2021/24ويتلــمن تقرير األمين الحام عن تنمي  القدرات اتحصــا ي  لعذا الحام ) - 23
اتحصــــابات ف  مجال بناب القدرات التقني ، بما ف  ذلض القدرات المتصــــل  بتنليذ   ــــامل  علت أن ــــب   ــــحب   

لــــاف   لت ذلض، يقدم اللري  الرفيا المســــتوا لل ــــراا  والتنســــي  وبناب   مؤ ــــرات أهداا التنمي  المســــتدام . وا 
(، E/CN.3/2021/4، ف  تقريرن )2030القدرات ف  مجال اتحصـابات لرصـد اب  التنمي  المسـتدام  لحام 

محلومات عن الحمل علت تنليذ اب  عمل ايا تاون الحالمي  لبيانات التنمي  المســــــــــــتدام  وعن منتدا األمم 
. ويقــدم فري  الابراب الم ــــــــــــــترض بين الواــاالت المحن  2020المتحــدة الحــالم  االفترالــــــــــــــ  للبيــانــات لحــام 

(، محلومات عن الحمل الذي يلــــــــبلا E/CN.3/2021/2هداا التنمي  المســــــــتدام  ف  تقريرن )بمؤ ــــــــرات أ
لتنليذ  بار المؤ ـــرات الحالمي ، م ل الحمل المنعج  المتحل  بالمؤ ـــرات، وعن الجعود الت  تبذلعا األفرق   ب 

  وه : اللري  الحـامـل المحن  بـ وجـ  الترابب) واللري  الحـامـل المحن  بتبـادل البيـانـات الحـاملـ  األربا التـابحـ  لـ 
اتحصــــــــا ي  والبيانات الوصــــــــلي  اتحصــــــــا ي  لمؤ ــــــــرات أهداا التنمي  المســــــــتدام ) واللري  الحامل المحن  

 بالمحلومات الجترافي  المااني  واللري  الحامل المحن  بقياس الدعم اتنما  .
  

 “ آنية البيانا  ” مبادرة  -  سادسا  

ــاليا  ( 16) “آني  البيانات”تقدم مبادرة  - 24 ــادر والتانولوجيات واألســـ ــتادام المصـــ الدعم  لت البلدان ف  اســـ
ــي   ــ ن المجاالت الر يســ ــن توقيتا ب ــ ــنيلا وأحســ ــل وأد  تصــ ــر بيانات أفلــ ــيب  نتاإ ون ــ المبتارة من أجل تبســ
المتصـــــل  ب هداا محددة من أهداا التنمي  المســـــتدام . وت ـــــارض ف  قيادة هذن المبادرَة  ـــــحب ا اتحصـــــابات 

الدول  وال ــــــراا  الحالمي  لبيانات التنمي  المســــــتدام  و ــــــبا  حلول التنمي  المســــــتدام ، بتنســــــي  و ي   والبنض
أعلاب النةم اتحصا ي  الوبني  ف  البلدان الم ارا  وال رااب من ماتلا أنحاب منةوم  األمم المتحدة  ما

وت ـــدد المبادرة علت تول   ا   عموما.والقبا  الااق واألوســـاب األااديمي  والمجتما المدن  والمجتما اتنم
الجعات الوبني  زمام الم ـــــرو  علت الصـــــحيد الوبن ، وعلت االســـــتدام ، والقابلي  للتوســـــا بوصـــــلعا المبادت 

__________ 

ــار الــم ـــــــــــــــرو  عــبــر الــرابــب  (13)  ــا فــ   بـــــ ــ  الــملـــــــــــــــبــلــا بــعـــــ ــد مــن الــمــحــلــومـــــــات عــن األن ـــــــــــــــبـــــ يــمــاــن االبــال  عــلــت مــزيـــــ
https://unstats.un.org/capacity-development/UNSD-FCDO/. 

 .https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Homeمتاح  عبر الرابب  (14) 

 ./https://unstats.un.org/sdgs/unct-toolkitانةر  (15) 

ــ  ف  أيلول/ســــــــــــــبتمبر  (16)  ــامــــ ــ  الحــــ ــام  الجمحيــــ ــاتي علت هــــ ــانــــ ــ  البيــــ ــادرة يآنيــــ ــام مبــــ ــ  األمين الحــــ ــا بــــ ــت نــــ  . انةر2019أبلقــــ
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/. 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/4
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/2
https://unstats.un.org/capacity-development/UNSD-FCDO/
https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Home
https://unstats.un.org/sdgs/unct-toolkit/
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/
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الر يســي  الت  توج  تصــميم وتنليذ األن ــب  الرامي   لت  دماإ أســاليا ومصــادر جديدة ف  النةم اتحصــا ي  
  لت تجنا  ن اب عمليات موازي  تنتاإ البيانات علت الصحيد القبري. الوبني  القا م ، وتسحت صراح ً 

علت األولوـيات الت  حـددتعـا   “آنـي  البـياـنات”وعلت مـدا الحـام المـالــــــــــــــ ، رازت أن ــــــــــــــبـ  مـبادرة  - 25
الماـاتـا اتحصـــــــــــــــا يـ  الوبنيـ  ف  مجموعـ  أوليـ  من  مـانيـ  بلـدان م ـــــــــــــــاراـ   من آســــــــــــــيـا وأفريقيـا وأمرياـا  

ف ــــــــــــــجحـت علت  قـامـ   ــــــــــــــرااـات قـادرة علت توفير حلول مبتارة للبيـاـنات تمعيـدا لمحـالجـ  هـذن  ،( 17) الالتينيـ 
األولويات، ما القيام ف  الوقت نلســـــــ  بدعم تنمي  المعارات والقدرات داال البلد، بدعم من المانحين ال نا يين  

والت ييد الحاوم ، من االل  وتنبوي أن ــــب  المبادرة علت ت مين الدعم الرفيا المســــتوا  والمتحددي األبراا.
ــا   الوبن ، واتبالغ بالنتا   ون ـــرها  ــيين عبر النةام اتحصـ الحمل ما مقدم  البيانات ومســـتادميعا الر يسـ
من االل القنوات الر يســـــــــي  للماتا اتحصـــــــــا   الوبن  ف  اٍل من البلدان الم ـــــــــارا . وعلت نحو يحاس 

ــتمرة والرربَ  ف  دعم ب  19-جا ح  اوفيد لدان أارا ف  المناب  الت  تواج  تحديات مما ل ، تســـــــــــحت المســـــــــ
ــيون ف  مبادرة  ــاسـ ــرااب األسـ ــبلا بعا ال ـ ــتلادة  “آني  البيانات”أن ـــب  تنمي  القدرات الت  يلـ  لت تحقي  االسـ

 القصوا من استادام وسا ل التنليذ عبر اتنترنت ومن بحد.

  
 اإلدارية لألغراض اإلحصائية  إ الق هيئة ت اون ُت نى باستخدام البيانا   -  ساب ا  

ــا ي  ف  أيار/مايو  - 26  2020أابلقت هي   تحاون تاحنت باســـــــــتادام البيانات اتداري  لررراا اتحصـــــــ
تلبيً  للحاج  الملح   لت بيانات أا ر تلصــــياًل وأفلــــل توقيتا من أجل تقديم المحلومات ف  ســــيا  تنليذ اب  

ــي   19-اوفيد، واذلض لمواجع  جا ح   2030عام  ــادي . ومن األهداا الر يســــــــــ وآ ارها االجتماعي  واالقتصــــــــــ
لعي   التحاون هذن تلبي  االحتياجات الملح  والبويل  األجل  لت الوصــــــــول  لت البيانات اتداري  واســــــــتادامعا 
 ألرراا  حصــا ي  ببريق  متســق  وم ــترا  بين قباعات عدة، وذلض باالســتلادة من أوج  التقدم المحرزة ف 
قباعات ماتلل  ومن قبل  ـــرااب ماتللين. وت ـــارض ف  عقد هي   التحاون هذن  ـــحب ا اتحصـــابات وال ـــراا  

 بلدا ووااالت  قليمي  ودولي . 20الحالمي  لبيانات التنمي  المستدام ، وه  تلم أعلاب من أا ر من 

ــي  ووافقت علت اتبا  نع  - 27 ــت هي   التحاون مجاالت الترايز الر يســــ ــترض بين القباعات.  وناق ــــ م ــــ
وبتي  المساعدة علت لمان عدم تداال هذا الحمل ما أعمال أارا تراز علت المواليا، أاعدت قا م  جرد 
ــات  بالموارد توفر مجموع  منوع  من المواد بينعا توصــــــيات ومبادت توجيعي  ودورات دراســــــي  وأدوات ودراســــ

ات دراسي   باي  ب  ن مواليا ماتارة. ويمان االبال  حال  عملي  من البلدان. اما تنةم هي   التحاون حلق
 .( 18) علت قا م  الجرد والحلقات الدراسي  ال باي  ف  الصلح  الر يسي  لعي   التحاون

وأن ـ ت  ال   أفرق  عمل لمواجع  بحا التحديات ال ـامل  لحدة قباعات الت  حددها أعلـاب هي    - 28
علت اتبار المؤســـــــــســـــــــ  والتنســـــــــي   1ر يســـــــــي . ويراز فري  الحمل  التحاون باعتبارها مجاالت ذات أولوي 

 دارة البيانات وتوحيدها،   2وال رااات، وت ارض ف  قيادت  الدانمرض و يل  وقيرريزستان. ويتناول فري  الحمل 
ــارض ف  قيادت  ناميبيا والنروي . ويناق  فري  الحمل  ــار  3وت ــــــ ــتيل البين  التقن  والربب، وت ــــــ ض  قابليَ  الت ــــــ

__________ 

 بارارواي وبنتالدي  ورواندا والسنتال ورانا واولومبيا ومنتوليا ونيبال. (17) 
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ــتنادا  لت ال ترات  ف  ــي  اســــــــ قيادت   اوادور وأورورواي. ويواف  ال فري  عمل علت مجاالت الترايز الر يســــــــ
 المحددة. وما تقدم الحمل، ياتوقا استحدا  مواد وأدوات محددة الستامال المواد المتاح  أصال.

  
د ألهداف التنمية المستدامة  -  ثامنا    نظام الم لوما  الموحَّ

الترا األســــاســــ  من مبادرة نةام المحلومات الموحد لتحقي  أهداا التنمي  المســــتدام  هو تيســــير   - 29
بـالبال  مصــــــــــــــادر جـديـدة وتقليـديـ  للبيـانـات   2030تبـادل البيـانـات والمحلومـات والمحـارا لتحقي  ابـ  عـام 

ـياـنات حرـي  أابر المتصـــــــــــــــل  ـباألهـداا، بمـا ف  ذـلض المحلومـات الجترافـي  الماـانـي ، مـا يمنر مســــــــــــــتاـدم  الب 
ااتيار منتجات وادمات المحلومات الت  تلب  احتياجاتعم علت أفلــــــــل وج ، وبتوفير بني  تحتي  ملتوح   ف 

بار لإلدارة بما يتير تحقي  تحاٍب قيبم بين المنتجين المتحددين ومســــــتعلا  البيانات وتســــــتند   .( 19) وت ــــــاراي  وا 
ــتراتيجي  المبادرة  لت الراا ز ال ال  الت  ــتقل  المرجحي  اسـ ــبا  عالمي  من المرااز الوبني  المسـ الي : )أ( بناب  ـ

لبيـانـات األهـداا تـدعو  لت الم ـــــــــــــــاراـ  وتحق  قيمـ  ابيرة لجميا البلـدان الم ـــــــــــــــاراـ ) )ا( توفير األدوات 
والادمات الت  تيســــــــــر لمنتج  ومســــــــــتعلا  بيانات األهداا التحاب  ما بحلــــــــــعم ببر  تحود بالنلا علت 

)إ( تصــــــــميم وصــــــــيان  بني  تحتي  تانولوجي  قادرة علت التوســــــــا بســــــــرع  وعلت ت ــــــــجيا او ار البرفين) و 
 اتيجابي  لل با  وأوج  التآزر ما المبادرات الوبني  واتقليمي  والحالمي  األارا.

ــتدام ، وه  تقدم الدعم  لت  - 30 ــابات مراز بيانات ملتوح  ألهداا التنمي  المسـ ــحب  اتحصـ ــ ت  ـ وأن ـ
متزايد من الدول األعلـــــاب ف  اعتماد نةام  ـــــبا  للمحلومات الجترافي  ومحايير قابلي  الت ـــــتيل البين  عدد 

للبيانات تمعيدا لتحزيز رصـــــدها ألهداا التنمي  المســـــتدام  واتبالغ عنعا. وتســـــحت هذن األن ـــــب   لت تحزيز  
تانولوجي  لتحســـــين تاامل المحلومات قدرات اتحصـــــا يين علت اســـــتادام البرامجيات الجديدة والبنت التحتي  ال

علت الصـــحيد الوبن .  2030اتحصـــا ي  والجترافي  المااني  بتي  رصـــد وتنليذ اب  التنمي  المســـتدام  لحام 
، بالتقدم المحرز ف  تنليذ 2019ورحبت اللجن  اتحصــا ي  االل دورتعا الامســين، المحقودة ف  آذار/مارس 

لبيانات الوبني  والحالمي ، وأادت لــــــــــــــرورة الحمل علت تحب   الموارد وتقديم  نةام المحلومات الموحد لمرااز ا
الـدعم التقن  الالزم  لت جميا البلـدان الرارـب  ف  االنلــــــــــــــمـام  لت النةـام الموحـد. بـيد أن االفتقـار  لت موارد 

  لافي  أببَ  من وتيرة تنليذ النةام الموحد.

  
 ب اإلحصائي الةبالة ال المية لمؤسسا  التدري  - تاس ا  

واصــــــلت ال ــــــبا  الحالمي  لمؤســــــســــــات التدريا اتحصــــــا  ، الت  أن ــــــ ت تلبيً  الحتياجات اب   - 31
 من البيانات ولرصــــد ألهداا التنمي  المســــتدام ، عمَلعا لتحزيز التدريا ف  مجاالت ر يســــي  من 2030 عام

علت هام  الدورة  2020مارس  آذار/ 4اتحصـــــابات الرســـــمي . وف  االجتما  الســـــنوي ال ال ، المحقود ف  
الحادي  والامسين للجن  اتحصا ي ، ناق  األعلاب المؤسسون وأعلاب اللري  االست اري الابوات المقبل  

علـوا، بينعم محعدان للتدريا اتقليم  من المنبق   25ورحبوا باألعلـاب الجدد. ويبلغ عدد األعلـاب حاليا 
تعا الحادي  والامسـين. ويدير ال ـباَ  مجلٌس ماون من ر يس ال ـبا  األفريقي ، بناب علت بلا اللجن  ف  دور 

لــــاف   لت ذلض، يقدم فري  اســــت ــــاري للجعات المحني   ســــعامات  وقادة أفرق  الحمل ال ال   واألمان  الحام . وا 

__________ 
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 بلدا ف   12بلدان  لت  8وتوجيعات ب  ن توجي  الحمل وترايزن. وجرا توسيا علوي  اللري  االست اري من 
 بحي  يحاس ب ال أفلل مصالر البلدان المنالل  والمتوسب  الدال واحتياجاتعا التدريبي . 2020عام 

 وف  االجتمـا  الســــــــــــــنوي الـ ال ، قررت ال ــــــــــــــباـ  مواصـــــــــــــــل  أعمـال أفرق  الحمـل المتل  عليعـا ف  - 32
لمحددة من المااتا والت  تتناول الموالـــــيا التالي  ف  مجال التدريا اتحصـــــا  : )أ( البلبات ا 2019 عام

اتحصــــــا ي  الوبني  لتلبي  االحتياجات من البيانات ف  ما يتحل  باألهداا) )ا(  قام   ــــــبا  من ممارســــــ  
ــيا  اب   ــا ي  ف  ســــــ ــا ل اتحصــــــ التحلم اتلاترون  وبواب   لاتروني  للدورات التدريبي ) و )إ( اتلمام بالمســــــ

  ف  عملعا. . وأحرزت أفرق  الحمل هذن تقدمًا جيداً 2030 عام

ــا ي  الوبني  أربَا دراســـــات حال :  - 33 وأعد فري  الحمل المحن  بتلبي  البلبات المحددة للمااتا اتحصـــ
ا نتان منعا تبيبنان التحديات واللرق الاامن  ف  الحاالت الت  قد ياون فيعا عرا التدريا أعلت من البلا 

أسـاسـيا. وتسـلب الدراسـتان األاريان اللـوب علت مجاالت علي  وحي  يؤدي التنسـي  الجيد بين الوااالت دورا  
 . 2021االحتياجات الابيرة والبلا القوي، ولان الت  ت عد عرلا محدودا. وياتوقا أن يستمر الحمل ف  عام 

وةل فري  الحمل المحن  بالن ــــــــاب  ــــــــبا  من ممارســــــــ  التحلم اتلاترون  وبواب   لاتروني  للدورات  - 34
لــدورات ف  مجــال  UN SDG: Learnت  داــال تحســــــــــــــينــات علت صــــــــــــــلحــ  اتحــالــ  التــدريبيــ  يحمــل عل

وتحب  صـــــــــــلح  اتحال  لمح  عام  عن دورات التحلم اتلاترون  والدورات بالحلـــــــــــور  .( 20) اتحصـــــــــــابات
التدريبي   ال ـــاصـــ  وتتلـــمن روابب بالدورات التدريبي  الت  تقدمعا وااالت ماتلل . ولن تاحَرا  ال الدورات  

، واف  فري  الحمـل أيلــــــــــــــا علت تنةيم عـدد 2020الت  يقرر مـقدمو الاـدمـات الماتللون تحميلعـا. وف  عـام 
قليل من الدورات التدريبي  الت  تت با نةام التحلم المصــــــــــــــتَّر، وناق  ايليَ  توفير تقييمات للدورات وأفلــــــــــــــل 

 قييم الدورات اتحصا ي .الممارسات ف  تقييم الدورات ب ال عام وولا توجي  عمل  لت 

وناق  فري  الحمل المحن  باتلمام بالمســا ل اتحصــا ي  نع  ماتلل  لتحســين اتلمام بعا بين ف ات  - 35
المسـتادمين، وواف  علت ولـا جردة بمواد اتلمام بالمسـا ل اتحصـا ي . ويتحاون بحا أعلـاب فري  الحمل 

ــ ن ــًا ف   عداد دورة للتحلم اتلاترون  ب ـ ــرت باللحل  ال  من امس  أيلـ ــا ي . ونا ـ ــا ل اتحصـ اتلمام بالمسـ
 .UN SDG: Learnوحدات، وه  متاح  عبر صلح  اتحال  

وقدم  ســــــــعامات ف  عمل   2020واجتما اللري  االســــــــت ــــــــاري للجعات المحني  ف  أيلول/ســــــــبتمبر  - 36
تراحات والمقترحات اتلافي ، ال سيما ال با . واانت األصداب الحام   يجابي  للتاي ، وقادم عدد قليل من االق

ف  ما يتحل  باالحتياجات  لت دورات  لـافي  للتحلم اتلاترون  ب ـ ن موالـيا ماتلل . ويمان االبال  علت 
 .( 21) محلومات عن الحلوي  الحالي  لل با  ونواتجعا واببعا عبر الصلح  الر يسي  لل با 

مزيدا من التلاصـــيل عن التقدم المحرز والمواد   ( 22) ل ال ـــبا  وتقدم و يق  المحلومات األســـاســـي  عن عم  - 37
ــابات   ــتحد  ، بما ف  ذلض بواب  اتحصـ ــي   ، UN SDG: Learnالمسـ ــ ن تقييم الدورات الدراسـ وتوجي  عمل  ب ـ

 .ف  مجال اتحصابات، وناع  مقترح  تن اب أو مواصل  تبوير برام  تدريا داالي  وبني  مستدام  

  
__________ 

 ./https://www.unsdglearn.org/statisticsمتاح  عبر الرابب  (20) 

 .https://unstats.un.org/GISTمتاح عبر الرابب  (21) 

 Progress report of the Global Network of Institutes for Statistical Training (GIST)عنوان الو يق  األســــــــــاســــــــــي    (22) 
 المرحل  لل با  الحالمي  لمحاهد التدريا اتحصا  (. )التقرير

https://www.unsdglearn.org/statistics/
https://unstats.un.org/GIST
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 إ الق الةبالة ال المية لموظفي البيانا  واإلحصائيين  - عاةرا   

أبلقت  ــــحب ا اتحصــــابات التابح  تدارة ال ــــؤون االقتصــــادي  واالجتماعي  ال ــــباَ  الحالمي  لموةل   - 38
 /ت ـــرين األول   20ف     2020البيانات واتحصـــا يين ف  منتدا األمم المتحدة الحالم  االفترالـــ  للبيانات لحام 

، بالتزامن ما االحتلال باليوم الحالم  لإلحصــــاب. وتربب ال ــــبا  اتحصــــا يين، وعلماب وابراب 2020أاتوبر 
البيـــانـــات، وابراب المحلومـــات الجترافيـــ  الماـــانيـــ ، وموةل   دارة البيـــانـــات والمحنيين بـــاتبالغ عن النتـــا  ،  

ــل  واالقتصــــــاديين ف  أفرق  األمم المتحدة القبري  ف  جميا أنحاب الحالم بعدا  نتاإ واســــــتادام بيانات أفلــــ
 ألهداا التنمي  المستدام .

ــا يين  لت مســــاعدة الحاومات الوبني  علت بناب  - 39 ــبا  الحالمي  لموةل  البيانات واتحصــ وتعدا ال ــ
ــتدام  من االل  ــتدام  للبيانات والمحلومات من أجل التنليذ التام ألهداا التنمي  المســــــ نةم وبني  مرن  ومســــــ

نسـي  وتبادل المحارا والربب ال ـبا  والدعم التقن . وبحد أسـبوعين علت  بال  ال ـبا  الحالمي ، التحاون والت 
  حصا   وابير بيانات ف  جميا أنحاب الحالم. 700انلم  ليعا نحو 

ــ    - 40 ــتادام منصـ ــبا  الحالمي  باسـ ــ ت ال ـ ــتادامعا للقيام Yammerوأن ـ ــبا  اسـ ــاب ال ـ ، ويمان ألعلـ
 يل : بما

زيادة التحـاون بين الماـاتا والنةم اتحصــــــــــــــا ـي  الوبنـي ، وماـاتا المنســــــــــــــقين المقيمين،   )أ( 
 والمنةمات اتقليمي  والدولي )

تبادل المحارا وأفلــــل الممارســــات ب ــــ ن  نتاإ ون ــــر اتحصــــابات الرســــمي  والبيانات  )ا( 
 لتنليذ أهداا التنمي  المستدام  ورصدها)

أوجـ  الـتآزر ف  تبوير البـياـنات بتـي  دعم  نـتاإ ون ــــــــــــــر بـناب  ــــــــــــــرااـات جـدـيدة وتحزيز  )إ( 
 اتحصابات الرسمي  والبيانات لتنليذ أهداا التنمي  المستدام  ورصدها وتقديم تقارير عنعا)

الحصــول علت الدعم من مجموع  من الابراب ف  موالــيا ماتلل  ومن مجاالت  حصــا ي    )د(  
حصابات تنليذ   أهداا التنمي  المستدام  ورصدها وتقديم تقارير عنعا)  ماتلل ، ف  ما يتصل ببيانات وا 

التواصـــــــــل ما الزمالب ف  أي ماان وزمان من االل متصـــــــــلر ال ـــــــــبا  وتببي  العاتا  ) ( 
 )iOSو  Androidالالوي السعل االستادام لنةام  

را  تـبادل ال ما لديعم أو لدا اوارين من جديد ســــــــــــــواب اان أداًة أو حلول بـيانات أو تقري  )و( 
 مناسبً . أو

  
 مسح لرصد أثر أزمة مرض فيروس الورونا على المالاتب اإلحصائية الو نية   - حادي عةر  

ــابات ومجموع  بيانات التنمي  التابح  للبنض الدول ، 2020ف  أيار/مايو  - 41 ، أبلقت  ـــــــــحب  اتحصـــــــ
علت المااتا اتحصـــا ي  الوبني   19-بالتحاون ما ال ـــحا اتحصـــا ي  باللجان اتقليمي ، مســـحا أل ر اوفيد

حصـــــــــا ي  الوبني . بعدا رصـــــــــد أ ر الجا ح  علت الحمليات اتحصـــــــــا ي  واالحتياجات المتتيرة للمااتا ات
ويسـحت المسـر  لت  عالم األوسـاب اتحصـا ي  الحالمي  والجعات المانح  وال ـرااب ف  التنمي  والجمعور بتلض  
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لت االحتياجات اللحلي   لت لـمان أن تاون ابب البوارت والقرارات االسـتراتيجي  مسـتندة  لت أدل  وا  او ار، وا 
 وارد ويقدم الدعم  لت التحاون التقن  من أجل اجتياز األزم . للبلدان. اما أن  يتير ترتيا أولويات الم

، 2020 وأاجريت الجوالت ال ال  األولت من المسر ف  أيار/مايو وتموز/يولي  وت رين األول/أاتوبر - 42
ومن المقرر  جراب جوالت أارا ال  ــــــــعرين أو  ال   أ ــــــــعر. وتتاح نتا   اٍل من هذن الجوالت، المســــــــتندة 

ماتا  حصــــــــا   وبن  ف  جميا أنحاب الحالم، عبر الموقا ال ــــــــبا   100د المقدم  من أا ر من الردو   لت
وعبر الموقا ال ـــــبا  للبنض الدول  الذي يورد بيانات  19-ل ـــــحب  اتحصـــــابات الذي يبين اســـــتجابتعا لاوفيد

ال رااب علت مستوا وتتوفر أيلا بيانات مستقاة من المسر للبلدان و  .( 23) علت المستوا التجميح   19-اوفيد
 أا ر تبويبا،  رب موافق  فرادا البلدان علت تبادل البيانات.

  
 اإلجرا ا  الم لوب من اللجنة اإلحصائية اتخابها    - ثاني عةر  

  اللجنة مدعوة إلى الايام بما يلي - 43

المتحدة، أخب ال لم بال مل البي تاوم به ة بة اإلحصا ا ، بالت اون مه منظومة األمم   )أ( 
 وببرنامج عملشا الماترح، والت ليق على التادم المحرز في ال مل؛

 ؛“آنية البيانا ”اإلعراب عن رأيشا بةأن مبادرة  )ا( 

 تأييد إ الق هيئة ت اون ُت نى باستخدام البيانا  اإلدارية لألغراض اإلحصائية؛ )إ( 

الموحاد لمراالز البيااناا  اإلعراب عن رأيشاا بةااااااااااأن مواصااااااااالاة تنفياب نظاام الم لوماا   )د( 
 وال المية؛ الو نية

اإلعراب عن رأيشا بةااااااأن التادم البي أحرزته الةاااااابالة ال المية لمؤسااااااسااااااا  التدريب  )هـ( 
 اإلحصائي، وأخب ال لم بالمواد التي استحدثتشا الةبالة؛

 واإلحصائيين؛اإلعراب عن رأيشا بةأن إ الق الةبالة ال المية لموظفي البيانا   )و( 

على المالااتاب  19-اإلعراب عن رأيشاا في المساااااااااح المت لق برصااااااااااد أثر أزماة الوفياد )ز( 
 اإلحصائية الو نية.

 

__________ 

  https://covid-19-response.unstatshub.org/statistical-programmes/covid19-nso-surve انــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ( 23)  
 . https://www.worldbank.org/en/research/brief/survey-of-national-statistical-offices-nsos-during-covid-19 و 

https://covid-19-response.unstatshub.org/statistical-programmes/covid19-nso-surve
https://www.worldbank.org/en/research/brief/survey-of-national-statistical-offices-nsos-during-covid-19

