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القرار: البيانات والمؤشةةةرات بنود للمناقشةةةة واتخا   
 2030المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 

   
تقرير الفريق الرفيع المسةةةةةةةةتوة للشةةةةةةةةراءة والتنسةةةةةةةةيق وبنا  القدرات في مجا     

 2030اإلحصا ات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 
  

 م ءرة من األمين العام  

 
وبما كّرســـــــــتا الممارســـــــــات الســـــــــابق     2020/211عمال بمقرر المجلس االقتصـــــــــادع واالجتماع   

يتشـــــــــرل األمين الحام بقن يحيل تقرير اليريا الروي  المســـــــــتو  للشـــــــــراك  والتنســـــــــيا وبنا  القدرات و  مجال 
ضـــــ ل  ب ا . ويقدم التقرير موجزا لألنشـــــ   الت  ا2030اإلحصـــــا ات لرصـــــد ة   التنمي  المســـــتدام  لحام 

اليريا الروي  المســـــــتو  مؤةرات بشـــــــقن تنميما لمنتد  األمم المتحدة الحالم  االوتراضـــــــ  األول للبيانات الذع 
  بمـا و  ذلـإ إصـــــــــــــــدار بيـان ةتـام  بحنوان  2020تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر  21إلى  19عقـد و  اليترة من 

ــتجاب  المجتم  الحالم  للبيانات لجاكح  كوويد” ــيري  ؛ “أجل عالم متغير : بيانات من19-اســ واألعمال التحضــ
ــقن تنييذ   ــقن ا؛ والمســــتجدات بشــ ــيات بشــ ــدار توصــ صــ لتقييم الن ج المتبح  و  مجال اإلشــــرال على البيانات وار

 ة   عمل كيب تاون الحالمي  لبيانات التنمي  المستدام .

إحداهما البيان  وســــــــــتحرن على اللجن  أيضــــــــــا وليقتان من ولاكا المحلومات األســــــــــاســــــــــي  تتناول  
اســــــــــــــتجـاـب  المجتم  الحـالم  للبـياـنات ” لمنـتد  األمم المتحـدة الحـالم  االوتراضــــــــــــــ  للبـياـنات بحنوان الةـتام 
وســـــــــبل المضـــــــــ  قدما  وتتناول األةر  الن ج المتبح  و   “: بيانات من أجل عالم متغير19-كوويد   لجاكح 

 مجال اإلشرال على البيانات. 

  لتقرير النقا  المحروض  على اللجن  لتتةذ قرارات بشقن ا.من ا 27وترد و  اليقرة  
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تقرير الفريق الرفيع المسةةةةةةةةتوة للشةةةةةةةةراءة والتنسةةةةةةةةيق وبنا  القدرات في مجا     
 2030اإلحصا ات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 

  
 مقدمة  -   أوال  

المســـتو  للشـــراك  والتنســـيا   أنشـــقت اللجن  اإلحصـــاكي  و  دورت ا الســـادســـ  واألربحين اليريا الروي  - 1
. وهو يتقلل من مملل  2030وبنا  القدرات و  مجال اإلحصـــــــــا ات لرصـــــــــد ة   التنمي  المســـــــــتدام  لحام 

مكتبا إحصــــــــاكيا و نيا ويحمل تحت رعاي  اللجن . ولقد كليت اللجن  اليريا الروي  المســــــــتو   و  مقررها  22
نييذ أهدال التنمي  المســـــــــــتدام  و  مجال الرصـــــــــــد واإلبال    بتووير القيادة االســـــــــــتراتيجي  لحملي  ت 46/101

 بـاســــــــــــــتةـدام اإلحصـــــــــــــــا ات وتحزيز بنـا  القـدرات اإلحصـــــــــــــــاكيـ  والشــــــــــــــراكـات والتنســــــــــــــيا و  هـذا المجـال 
 (.E/2015/24-E/CN.3/2015/40 )انمر

  
 العضوية  -  ثانيا  

المبين و  اةتصــــــــاصــــــــات اليريا الروي  المســــــــتو   يملل أعضــــــــاؤ  البلدان الواقح  و  على النحو  - 2
المنا ا دون اإلقليمي  الت  ينتمون ل ا  ويتحين علي م أن يتشــاوروا بانتمام م  تلإ البلدان إلبراز المنمورات 

تو  كبير  اإلقليمي  و  عمل اليريا. وتجســــــــــــيدا لل اب  االســــــــــــتراتيج  لليريا  ي ملل كل عضــــــــــــو على مـســـــــــــ 
ــاكيين. وو  عام  ــ  الج از المركزع 2020اإلحصــــــــ ــاركتين جديدتين هما ركيســــــــ ــتين مشــــــــ   عّين اليريا ركيســــــــ

ــا  اليلســــــــــــــ ين   عال عون  الت  حلـت محـل أريونزاـيا أيوم من منغولـيا  والمـديرة الحـامـ  لمح ـد  لإلحصــــــــــــ
وترد و  المروا األول قاكم  اإلحصـــــــا ات و  ألبانيا  إلســـــــا دول   الت  حلت محل كاميلو ســـــــيتا من أنغوال. 

 باألعضا  الحاليين لليريا الروي  المستو .

ويدعو اليريا الروي  المســـــتو   كما هو مبين و  اةتصـــــاصـــــاتا  ب دل إشـــــراإ المنموم  األوســـــ   - 3
للبيانات و  عملا  غير األعضـا  والمراقبين  المحرووين باسـم الشـركا  المحنيين بالقضـايا من أصـحاب الةبرة 

مجال محين من مجاالت االهتمام إلى المساهم  بمشورت م التقني  وتبادل ةبرات م. وتحتمد محايير دعوت م  و   
ــت ا و  كل اجتما   ــي  الت  ينبغ  مناقشــــــ ــتراتيجي  الت  يحددها اليريا و بيح  المواضــــــ على األولويات االســــــ

  تتيا الركيسـتان المشـاركتان بشـقن  مرحل  من مراحل مسـار الحمل. وقبل اجتماعات اليريا الروي  المسـتو  أو
ــا  اليريا والبنود المدرج  و  جدول  ــي  أعضــ ــتوجا ل م الدعوة بنا  على توصــ ــايا الذين ســ ــركا  و  القضــ الشــ

  قام اليريا بتحيين الشــراك  و  مجال اإلحصــا  من أجل التنمي  و  القرن الحادع 2018األعمال. وو  عام 
مما يحن  أن ا مدعوة إلى حضــور   “شــريكا داكما محنيا بالقضــايا”ا ( بوصــي 21والحشــرين )شــراك  اإلحصــا   

ــايا الذين 2020جمي  األجزا  الميتوح  من االجتماعات. وةالل عام  ــركا  المحنيين بالقضـ   كان من بين الشـ
ريكا شــاركوا و  اجتما  أو أكلر اللجان اإلقليمي  الةمس )اللجن  االقتصــادي  ألوريقيا  واللجن  االقتصــادي  ألم

الالتيني  ومن ق  البحر الكاريب   واللجن  االقتصادي  ألوروبا  واللجن  االقتصادي  واالجتماعي  آلسيا والمحي  
ــيا(  والبنإ الدول   ووزارة الشـــــؤون الةارجي  والكومنول   ــادي  واالجتماعي  لغرب  آســـ ال ادئ  واللجن  االقتصـــ

وأيرلندا الشـــــمالي   والوكال  الســـــويدي  للتحاون اإلنماك  الدول    والتنمي  و  المملك  المتحدة لبري انيا الحممى
والشــراك  الحالمي  لبيانات التنمي  المســتدام   وشــبك  البحو  المواضــيحي  بشــقن البيانات واإلحصــا ات التابح  

تقرير  لشــــــــبك  حلول التنمي  المســــــــتدام   ومنمم  رصــــــــد البيانات الميتوح . وترد و  المروا اللان  من هذا ال
 .2020تياصيل موجزة لالجتماعات الت  عقدت ةالل عام 
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 منتدة األمم المتحدة العالمي للبيانات  -  ثالثا  

 معلومات أساسية - ألف 

اللجنــ   يتولى اليريا الروي  المســــــــــــــتو  تنميم منتــد  األمم المتحــدة الحــالم  للبيــانــات ووقــات لمقررع - 4
من لجن  برنامج المنتد   وبتوجيا من اللجن  وبالتشـاور الوليا   بدعم ون  48/102و  46/101اإلحصـاكي   

-E/2015/24 م  الدول األعضـــــــــــا  والشـــــــــــركا  الدوليين وغيرهم من الج ات صـــــــــــاحب  المصـــــــــــلح  )انمر

E/CN.3/2015/40    وE/2017/24-E/CN.3/2017/35 وتدعم شــــــــــــحب  اإلحصــــــــــــا ات التابح  إلدارة .)
الشــــــؤون االقتصــــــادي  واالجتماعي  باألمان  الحام  تنميم المنتد  و  إ ار اضــــــ الع ا بدورها كقمان  لليريا 
ــا  و  جنوب أوريقيا  ــال مركز اإلحصــــ ــتضــــ ــاكي . ولقد اســــ ــتو   ولجن  البرنامج  واللجن  اإلحصــــ الروي  المســــ

ــا  و  اليترة من الم ــاير  18إلى  15نتــــد  األول و  كيــــب تــــاون  جنوب أوريقيــ ــان /ينــ . 2017كــــانون اللــ
واســتضــاوت ال يك  االتحادي  للتناوســي  واإلحصــا  و  دول  اإلمارات الحربي  المتحدة المنتد  اللان  و  دب   

 .2018تشرين األول/أكتوبر  24إلى  22و  اليترة من 

 
 راضيالمنتدة االفت - با  

(  أصــبم من الضــرورع تقجيل انحقاد منتد  األمم 19-نتيج  لجاكح  مرن ويروس كورونا )كوويد - 5
 2020تشـــــرين األول/أكتوبر  21إلى   18المتحدة الحالم  اللال  للبيانات المقرر عقد  و  برن و  اليترة من 

ضـ  عوضـا عن ذلإ و  اليترة من . وقد عقد منتد  اوترا2021تشـرين األول/أكتوبر  6إلى  3إلى اليترة من 
لتلبيـ  ال لـب على أحـد  حلول البيـاـنات والتيكير و  دعم ة ـ   2020تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر  21إلى  19

ــتدام  لحام  ــد الجاكح  والتحاو  من ا. وو  الجلســــات 2030التنمي  المســ   وبشــــكل أكلر إلحاحا  من أجل رصــ
ســـــبقا بالييديو وغ ت المجاالت المواضـــــيحي  الســـــت  جلســـــ  بلت مباشـــــرة وســـــجلت م 70الت  زاد عددها عن 

للمنتد   عرن التقدم الذع أ حرز و  مواج   بحن التحديات الركيســــــــي  ذات الصــــــــل  بالتنمي  المســــــــتدام   
ــارات الحمـل الجـدـيدة. واوتتحـت ـناكـب  األمين الحـام  أميـن  محمـد   دعدت بحن مســــــــــــ وأ  لقـت مـبادرات جـدـيدة وحـ 

أدلى بمالحمات مسـجل  مسـبقات بالييديو كل من المدير الحام لمنمم  الصـح  الحالمي   المنتد  االوتراضـ  لم 
تيدروس أدهانوم غيبريســــوس  والركيس التنييذع لمؤســــســــ  بيل وميليندا غيتس  مارإ ســــوزمان  والمســــتشــــار 

 االتحادع السويسرع للشؤون الداةلي   آالن بيرست.

 و  تســــــــجيل من أشــــــــةا  مقيمين 10  000ان قد ورد وبحلول موعد بد  المنتد  االوتراضــــــــ   ك - 6
منممـ  ممللـل  بين المتكلمين ةالل برـنامج ـبالـب  المـباشــــــــــــــر على  300بـلدا. وكـاـنت أكلر من  180أكلر من 

ســــــــــــاع ( يغ   مةتلل المجتمحات المحني  بالبيانات من األوســــــــــــا  األكاديمي   والمجتم   19أيام ) 3مد  
اتـب اإلحصـــــــــــــــاكيـ  الو نيـ   والوكـاالت الحكوميـ  األةر . وأتـا  الشــــــــــــــكـل المـدن   والق ـا  الةـا   والمكـ 

االوتراضــ  مشــارك  جم ور موســّ  وأكلر تنوعات من حي  الموق  والحمر واالنتما  لألوســا  المحني  بالبيانات.  
وعلى الرغم من التحديات الت  تن وع علي ا مرول الحمل والســـــــير و  مل الجاكح   ســـــــاد شـــــــحور احتيال  

كمجتم  لمناقشـ  واسـتكشـال اسـتةدام البيانات و  مواج   الجاكح  والحودة إلى المسـار الصـحيم  التالق  ب ذا
 لتحقيا أهدال التنمي  المستدام .

وتوـلت وضــــــــــــــ  برـنامج المنـتد  لجـن  البرـنامج المؤليـ  من ممللين عن مةتلل األوســــــــــــــا  المحنـي    - 7
ــد ورد أكلر من  ــات. ولقـ ــانـ ــالبيـ ــا و  مقتر  من ةال 500بـ ــدت ـ ــت مـ ــات انت ـ ــديم المقترحـ ــ  لتقـ ل دعوة ميتوحـ
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  وضــــحت اللجن  قاكم  مةتصــــرة ب ذ  المقترحات اســــتنادا 2020. وبحلول نيســــان/أبريل 2020شــــبا /وبراير  
إلى جوالت متحددة من االسـتحران واسـتةدام محايير من قبيل ما إذا كان المقتر  يتسـم باألهمي  أو األلر من 

د و  المضــــمون  واالبتكار و  شــــكل الجلســــات  ويحرن تجارب ملموســــ  وعملي ؛ حي  الموضــــو   والتجدي 
وأيضـــــــــات ما إذا كانت هذ  المقترحات تم ر  و  مجمل ا  تركيب ت ومحتو  متوازنين يحكســـــــــان ســـــــــت  مجاالت 

ار  مواضــيحي . واســتحرن اليريا الروي  المســتو   باعتبار  ال يك  التوجي ي   الجلســات الت  وق  علي ا االةتي 
 وكان لا القرار الن اك  بشقن المحتو  البرنامج .

وو  الوقت نيســا  ناقشــت لجن  البرنامج أيضــا ووضــحت ة    وارئ للمرول الت  ال يمكن وي ا  - 8
ــتبيانان على الحاضــــــرين المحتملين ومنمم  2020عقد اجتما  وحل  للمنتد . وو  حزيران/يونيا    ع معم اســــ

رد من  800التوقحات واالحتياجات إذا أصـــــــــــبم المنتد  حدلا اوتراضـــــــــــيا. وورد الجلســـــــــــات لقياس االهتمام و 
الحاضــرين المحتملين  وأشــار حوال  نصــل عدد المنمعمين المحتملين إلى اهتمام م بمواصــل  تنميم جلســت م 
و  شــــكل اوتراضــــ . كما أ ع   المنممون ورصــــ  لتحديل مقترح م بحي  يحكس الســــياا المتغير الناجم عن 

  اسـتةدمت لجن  البرنامج واألمان  هذ  2020اكح . وعندما أ علن عن المنتد  االوتراضـ  و  تموز/يوليا الج
المحلومات القيعم  لتصـــــميم المنتد  االوتراضـــــ  وتنييذ . وو  الشـــــ ر نيســـــا  قام اليريا الروي  المســـــتو  مرة 

قرار البرنامج الجديد والة   األةر  للمنتد  االو  تراض .أةر  بمراجح  وار

وســــــــــــحى المنتد  االوتراضــــــــــــ   م  مراعاة التحقيبات الواردة من المنتديات الســــــــــــابق   إلى اجتذاب  - 9
مشـــــــــارك  أكبر للشـــــــــباب والمنا ا الممللل  تمليال ناقصـــــــــا. وقد ن معمت مســـــــــابق  ويديو للشـــــــــباب و  شـــــــــ ر 

 و  15ة  يتراو  عمر  بين حي  يمكن ألع ش   “إسما  أصوات الشباب لدقيق  واحدة”أيلول/سبتمبر بحنوان 
عاما تقديم ويديو مدتا دقيق  واحدة بقع من لغات األمم المتحدة الرســـــمي  الســـــت حول ال ريق  الت  تؤلر  24

ب ا البيانات على حياتا وأســــــــــرتا ومجتمحا المحل  والت  غيرت ب ا الحالم نحو األوضــــــــــل. واةتيرت عشــــــــــرة 
المســــــابق  وأعلن عن أوضــــــل لالل  مقا   ويديو واكزة و  مق   ويديو شــــــاركت و     50من بين  مقا   ويديو

 الجلس  الةتامي .

وباإلضـــــاو  إلى ذلإ  ت رجمت إلى لغات األمم المتحدة الرســـــمي  الســـــت المزيد من مواد االتصـــــال   - 10
و  ذلإ النشـــرات الصـــحيي  والشـــحارات وغيرها من الحالمات المميزة  ةالل المنتد  االوتراضـــ  الجتذاب  بما
ــا. وو  آب/أغســــــــــ س  ال ــور من المنا ا الممللل  تمليال ناقصــــــــ ــحب  2020مزيد من الحضــــــــ   كتب مدير شــــــــ

ــراك م و   ــاكي  الو ني  إلشــ ــاكيين و  جمي  المكاتب اإلحصــ ــا ات و  األمم المتحدة إلى كبار اإلحصــ اإلحصــ
المنتد  االوتراضــ   الترويج للمنتد  االوتراضـــ    البات من م تحيين ج   تنســـيا لتلق  وتوزي  المحلومات عن

بين شـبكات م  وال سـيما على جمي  الموميين و  المكاتب اإلحصـاكي  الو ني   على صـحيد النمم اإلحصـاكي  
ــاهم ذلإ و  التمليل الكبير ألكلر من  بلدات  180الو ني  وغيرها من األوســـــا  التحليلي  داةل الحكومات. وســـ

 و  جمي  أنحا  الحالم.

ــنلل  كين و  تحقيبات م بقن المنتد  االوتراضـــــ وأواد لللا المشـــــار  - 11 كان أوضـــــل مما كان متوقحا  وصـــ
نحو تســــــــــــــحين و  الماك  من م المنتد  االوتراضــــــــــــــ  و  اليكتين األعلى على مقياس تقديرع من ةمس نقا  

 للتنميم  وال يكلي   ومد  واكدة المحلومات  وسح  محارل المتكلمين.
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:  19- استجابة المجتمع العالمي للبيانات لةةجائحة ءوفيد ” البيان الختامي للمنتدة االفتراضي  -  جيم  
 ، وسب  المضي قدما “ بيانات من أج  عالم متغير 

بيانات   :19-اســــــتجاب  المجتم  الحالم  للبيانات لجاكح  كوويد”اةتتم المنتد  ببيان ةتام  بحنوان  - 12
إقرار بـــقن ال لـــب على البيـــانـــات   اللـــالـــ  ل ـــذا التقرير(. وهـــذا البيـــان)انمر المروا  “متغير من أجـــل عـــالم

واإلحصـــــــا ات ةالل هذ  الجاكح  أكبر من أع وقت مضـــــــى  وهو يشـــــــكل جز ا بالء األهمي  من إعادة بنا  
مســـــتقبل أكلر إنصـــــاوا واســـــتدام  ومرون   لكن هذ  البيانات واإلحصـــــا ات ال تتواور بالقدر الكاو  و  أنحا  

 ن الحالم. كليرة م

ــتجاب  مجتم  البيانات بقكملا أن يتكاتل لدعم الج ود الرامي  إلى مواج   جاكح   - 13 ــد هذ  االســـ وتناشـــ
وتســــري  الحمل على تحقيا أهدال التنمي  المســــتدام . كما أن ا تحقد الحزم على ضــــمان عدم ترإ   19-كوويد

وزيادة االســــــــتلمارات و  البيانات من أجل البيانات أع أحد ةلل الركب  واللق  والةصــــــــوصــــــــي  و  البيانات 
  والكوار  و  المســــــــــــتقبل  وتجديد الدعوة الواردة و  إعالن 19-التصــــــــــــدع بمزيد من اليحالي  لجاكح  كوويد

ــا  آلي  تمويل مبتكرة للمســــــاعدة و  تنييذ ة   عمل كيب تاون   ــادر عن المنتد  اللان   إلى إنشــــ دب   الصــــ
تدام   وه  الوليق  الةتامي  الت  أعلن عن ا و  المنتد  األول واعتمدت ا اللجن  الحالمي  لبيانات التنمي  المســ 

 اإلحصاكي  و  دورت ا اللامن  واألربحين.

  ســيســحى اليريا 19-ا لزيادة االهتمام باألهمي  الحاســم  للبيانات و  التصــدع لجاكح  كوويديت وســح - 14
الةتامي  م  مقررع السـياسـات  بما و  ذلإ و  المحاول  الروي  المسـتو  إلى البح  عن ور  لتقاسـم الوليق 
 الرويح  المستو   وم  ال يكات الحكومي  الدولي .

ــم ألبانيا  وأنغوال  ودول   - 15 ــتو  يضـــ وقد أعد البيان الةتام  وريٌا ورع  منبلا عن اليريا الروي  المســـ
اك  و  مجال اإلحصــــا  من أجل التنمي  ولســــ ين  وســــويســــرا  واليلبين  والمكســــيإ  والمملك  المتحدة  والشــــر 

  ـبدأ هـذا اليريا اليرع  عملـا 2019القرن الحـادع والحشــــــــــــــرين  واألمـاـن . وو  كـانون األول/ديســــــــــــــمبر  و 
الوليق  الةتامي  لمنتد  األمم المتحدة الحالم  اللال  للبيانات. وقد توصــــل أعضــــاؤ  إلى إعداد مســــودة  على

  عنـدمـا كـان علي م النمر و  احتمـاالت إعـداد وليقـ  2020حزيران/يونيـا  أوليـ  بحلول اجتمـاع م اللـالـ  و 
مةتلي  و  حال  انحقاد منتد  اوتراضــــــ . وم  اإلعالن عن المنتد  االوتراضــــــ   اةتتم اليريا اليرع  عملا 

ــياغ  البيان الةتام  للمنتد  االوترا  ــر  و  صــ ــحا جانبات  وشــ ضــــ  على الوليق  الةتامي  للمنتد  اللال  ووضــ
ــاكل المتحلق  بالبيانات   ــد أكلر إيجازا وركز على المســـــــ ــاورة الحام . وكان هذا البيان عن قصـــــــ ألغران المشـــــــ

 . 19-مل جاكح  كوويد و 

ــاورة الحام  و  اليترة من  وواوا اليريا الروي  المســـــــــتو  على مشـــــــــرو  البيان الةتام  - 16 وأعدل  للمشـــــــ
ــ س إلى  5 ــبتمبر  10آب/أغســــــــ ــتق  وي ا أكلر من  2020أيلول/ســــــــ ردات. وأ ع يت الج ات  150حي  اســــــــ

المســــــــت لح  و  إ ار المشــــــــاورة ورصــــــــ  التصــــــــويت على الحبارة الترويجي  أو اةتيار بديل للبيان الةتام . 
لى التصــــــــــــويت واةتيرت قاكم  من الحبارات الترويجي  من بين تلإ الت  اقترحت ألنا  المشــــــــــــاورة و رحت ع

 .“بيانات من أجل عالم متغير”الن اك  الحام حي  اةتيرت عبارة 

واســـــتكملت النســـــة  الن اكي  للوليق  الةتامي  بحي  تحكس التحديالت على الصـــــياغ  الموصـــــى ب ا   - 17
ألنا  المشـــــاورة الحام  ب دل اســـــتةدام اإلســـــ امات األةر  األكلر تيصـــــيال الواردة لك  يســـــترشـــــد ب ا اليريا 
اليرع  ألنا  إعداد الوليق  الةتامي  للمنتد  اللال . وتشمل الة وات المحتزم اتةاذها لوض  الوليق  بصيغت ا  
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تركز على جم  االلتزامات واإلجرا ات الجديدة من  2021الن اكي  إجرا  مشـــــــاورة ميتوح  لاني  و  ربي  عام 
ــا  الج ات المانح . و  ــا  المحني  بالبيانات وأوســـ ــيل أةر  عن الردود الت  وردت من جانب األوســـ ترد تياصـــ

ــي   ــاســــ ــيحلن عن ا و  المنتد  اللال  و  وليق  محلومات أســــ عداد الوليق  الةتامي  الت  ســــ ــاورة الحام  وار المشــــ
 .“وسبل المض  قدما 19-استجاب  مجتم  البيانات لجاكح  كوويد”بحنوان 

 
 الثالث للبيانات األعما  التحضيرية لمنتدة األمم المتحدة العالمي - دا  

من المقرر اآلن أن يحقـد االجتمـا  اليحل  المقبـل لمنتـد  األمم المتحـدة الحـالم  للبيـانـات و  برن   - 18
  الذع تسـتضـييا حكوم  سـويسـرا  بمسـاعدة وني  2021تشـرين األول/أكتوبر  6إلى  3سـويسـرا  و  اليترة من 

ــ  من المكتب اإلحصــــاك  االتحادع الســــويســــرع. وســــيغتنم ال يريا الروي  المســــتو  واألمان  )الشــــحب ( اليرصــ
لتجديد عضــوي  لجن  البرنامج عقب المنتد  االوتراضــ   ولكن محمم األعضــا  ســيملون يشــغلون مناصــب م  
ــا  لجن   ــالت. ويمكن اال ال  على أحد  قاكم  بقعضـــــــــ ــرال على المنتد  اللال  كما كان مقررات أصـــــــــ لإلشـــــــــ

عضـــوا وتضـــم الركيســـتين المشـــاركتين لليريا الروي  المســـتو  على الموق   24البرنامج  الت  تتقلل حاليات من 
 ويتمت  البلد المضيل بالحضوي  و  لجن  البرنامج بحكم منصبا. .( 1) الشبك  للمنتد 

وســـــــــــــتســـــــــــــتحرن لجـن  البرـنامج مرة أةر  مقترحـات اـلدورة الت  وق  علي ـا االةتـيار للمنـتد  الـلاـل .  -   19
ــب  للمنتد  ال  ــا آلي  تتيم للج ات المقدم  للمقترحات تجديد مقترحات ا   وبالنســـ ــتنشـــــر لجن  البرنامج أيضـــ قادم  ســـ

 19- وضـــال عن الســـما  لبحن المقترحات الجديدة بقن تحكس أولويات جديدة و  إ ار التصـــدع لجاكح  كوويد 
ــتدام  لحام  ــحيم لتحقيا ة   التنمي  المســ ــار الصــ ــو  الحودة إلى المســ ــتقوم ال 2030وموضــ ــيي   . وســ ج   المضــ

 19- واألمان   بمشـــورة لجن  البرنامج  بتقييم الترتيبات اللوجســـتي  المللى للمنتد  اللال   ووقات لحال  جاكح  كوويد 
 عند اقتراب الموعد واليواكد المترتب  على ةل  الترتيبات االوتراضي  والمادي  لتشكيل حد  مةتل . 

 
 األمم المتحدة العالمي الرابع للبيانات بحضور شخصياختيار البلد المضيف لمنتدة  - ها  

من المتوق  أصــــــــــــال أن يحقد االجتما  الراب  لمنتد  األمم المتحدة الحالم  للبيانات بحضــــــــــــور ن إ - 20
ــتو  و  نقل 2022شــــةصــــ  و  عام  ــينمر اليريا الروي  المســ . وم  ذلإ  ونمرات لتقجيل المنتد  اللال   ســ
  أرســـــــــــــل وكيل األمين الحام للشـــــــــــــؤون االقتصـــــــــــــادي  2020. وو  أواكل عام 2023عام المنتد  الراب  إلى 

واالجتمــــاعيــــ  دعوة إلى جمي  البحلــــات الــــداكمــــ  لــــد  األمم المتحــــدة و  نيويورإ لإلعراب عن اهتمــــام ــــا  
. وأ رســـــــلت إلى البحلات 2020آذار/مارس   31باســـــــتضـــــــاو  المنتد  المقبل  م  تحديد موعد ن اك  للرد هو 

ــيحتمدها  ال ــاوي  بشـــــقن كييي  تقديم عرضـــــ ا الميصـــــل والمحايير الت  ســـ ت  أعربت عن اهتمام ا تحليمات إضـــ
اليريا الروي  المسـتو  لتقييم عرضـ ا. وسـينمر اليريا و  الة وات التالي  بشـقن كييي  البت و  اةتيار البلد 

مضــــــيل الذع وق  عليا االةتيار المضــــــيل التال  و  أقرب وقت ممكن من أجل إتاح  الوقت الكاو  للبلد ال
 للتة ي  للمنتد  الراب .

  

__________ 

 ./https://unstats.un.org/unsd/undataforum/partnersانمر:  (1) 

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/partners/
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 اإلشراف على البيانات  -  رابعا  

ــير لبد  51/120عقب اتةاذ اللجن  المقرر  - 21 ــتو  و  الحمل على التحضـــ ــر  اليريا الروي  المســـ   شـــ
ال على البيانات ج الت  تتبح ا المكاتب اإلحصـــاكي  الو ني  و  مجال اإلشـــر    مناقشـــ  أوســـ  ن اقات بشـــقن الن  

اســــــتنادات إلى دراســــــات حاالت إورادي  قدلم ا أعضــــــا  اليريا  والمكاتب اإلحصــــــاكي  الو ني  غير األعضــــــا  
 األةر   وغيرهم من الشركا  المحنيين بالقضايا.

ــي  المحنون   - 22 ــاســــــ ــرال على البيانات   الن  ”ويرد و  وليق  المحلومات األســــــ  “ج المتبح  و  مجال اإلشــــــ
ــرال على البيانات. ويود ملة  ل ــات القاكم  الت  تحز  إلى ن ج اإلشــــــ ــات الحاالت اإلورادي  للممارســــــ دراســــــ

ــات: المكـاـتب  اليريا الروي  المســــــــــــــتو  أن يتوجـا بشــــــــــــــكر ةـا  للمنممـات الـتالـي  على تقـديم هـذ  اـلدراســــــــــــ
أيرلندا  والصــــــــين   اإلحصــــــــاكي  الو ني  الت  قدلمت محلومات عن وضــــــــ  منممات ا و  األرجنتين  وألمانيا  و 

ــادي  ألمريكا الالتيني  ومن ق  البحر  وونلندا  وكولومبيا  والمكســــــــيإ  ونيوزيلندا  ولجن  األمم المتحدة االقتصــــــ
ــتدام   ــبك  حلول التنمي  المســ ــا ات التابح  لشــ ــقن البيانات واإلحصــ ــيحي  بشــ ــبك  البحو  المواضــ الكاريب   وشــ

منصـــــــب كبير مومي  البيانات بمحزل عن المكاتب اإلحصـــــــاكي  على تقديم دراســـــــات حاالت إورادي  متحلق  ب 
سـتونيا  والمكسـيإ ومدين  لوس أنجلوس. وحم  هذا الحمل بدعم اليريا اليرع  المنبلا   الو ني  و  ورنسـا وار

ــيإ  والمملك  الحربي   ــ ين  وونلندا  والمكســــــ ــم األرجنتين  ودول  ولســــــ ــتو  الذع يضــــــ عن اليريا الروي  المســــــ
 المملك  المتحدة  ولجن  األمم المتحدة االقتصادي  واالجتماعي  آلسيا والمحي  ال ادئ.السحودي   و 

ج المتبح  و  مجال اإلشـــــــــــرال على    وأم رت دراســـــــــــات الحاالت اإلورادي   اكي  واســـــــــــح  من الن   - 23
حال  جانب المكاتب اإلحصـــــــاكي  الو ني . وتوور دراســـــــات ال البيانات م  اةتالل مســـــــتويات المشـــــــارك  من

اإلورادي  مادة واوي  تصــــلم من لقات للمناقشــــات بشــــقن ما يحنيا اعتماد ن ج اإلشــــرال على البيانات  ولكن لم  
ــلح  لتقديم التوجيا  ــاحب  المصـــ ــ  من البلدان والج ات صـــ حاج  إلى مزيد من الحمل من جانب مجموع  أوســـ

لى جانب والتوصـــــــيات المحددة و  هذا المجال  على نحو ما  لبتا اللجن  و   دورت ا الحادي  والةمســـــــين. وار
ــل  من األدوات لتوجيا المكاتب  ــلسـ ــرال على البيانات  قد يكون من الممكن ت وير سـ نموذج أكلر ت ورات لإلشـ
اإلحصـــــــــاكي  الو ني  و  مجال التنييذ. وترد و  المروا الراب  ل ذا التقرير اةتصـــــــــاصـــــــــات آلي  عمل جديدة 

 إلحصاكي  الو ني  بشقن المساكل المتصل  باإلشرال على البيانات.مقترح  إلعداد توجي ات للمكاتب ا

  
المسةةةةةةةةةتجةدات بشةةةةةةةةةبن تموية  خطةة عمة  ءية  تةاون العةالميةة لبيةانةات التنميةة  -  خامسا  

 المستدامة وتنفي ها 

ــتو  من أجل 2021و  عام  - 24 ــابقان منبلقان عن اليريا الروي  المســ   ســــول يندمج وريقان ورعيان ســ
اســـــتكنال الحمل بشـــــقن تمويل ة   عمل كيب تاون الحالمي  لبيانات التنمي  المســـــتدام  وتنييذها  وســـــيقومان  
ــاكي   ــي  عن هذا المجال و  الدورة اللالل  والةمســــــين إلى اللجن  اإلحصــــ ــاســــ بإعداد وتقديم وليق  محلومات أســــ

 .2022ةالل دورت ا اللالل  والةمسين  و  عام 

  
 وتناو  العضوية   2021لعام  خطة العم   -  سادسا  

)انمر المروا  2021واوا اليريا الروي  المســـتو   ةالل اجتماعا الحشـــرين  على ة   عمل لحام  - 25
 الةامس ل ذا التقرير(.
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ــيتناوب  2021وو  عام  - 26   كما هو منصــــــو  عليا و  اةتصــــــاصــــــات اليريا الروي  المســــــتو   ســــ
حزيران/يونيا. وتدير هذ  الحملي   1ا  الجدد وترة واليت م و   األعضـــــا  من كل من ق   على أن يبدأ األعـضــــ 

اللجان اإلحصـــاكي  اإلقليمي  الت  تســـاعدها شـــحب  اإلحصـــا ات التابح  للجان اإلقليمي . وســـيتداةل األعضـــا  
الجدد الذين رشــــحوا و  إ ار هذا التناوب م  األعضــــا  المتناوبين لضــــمان االســــتقرار والحيام على المحرو  

 .2021سسي  لليريا ةالل عام المؤ 

  
 اإلجرا ات المطلو  من اللجنة اإلحصائية اتخا ها  -  سابعا  

 اللجنة اإلحصائية مدعوة إلى القيام بما يلي: - 27 

 اإلحاطة علما بالتقرير الحالي ال ي يعرض أعما  الفريق الرفيع المستوة؛ )أ( 

توجيهات للمءات  اإلحصةةةائية الوطنية بشةةةبن الموافقة على سةةةب  المضةةةي قدما إلعداد   )ب( 
المسةةةةائ  المتصةةةةلة باإلشةةةةراف على البيانات، بما في  ل  إنشةةةةا  فريق عام  داخ  اللجنة  ان ر المرفق 

 الرابع(، يءون مفتوحا للبلدان المهتمة والجهات األخرة صاحبة المصلحة؛

نتدة األمم المتحدة العالمي الموافقة على سةب  المضةي قدما إلعداد الوثيقة الختامية لم )ج( 
 الثالث للبيانات؛

والموافقة عليها   2021اسةةةةةتعراض خطة العم  المقترحة للفريق الرفيع المسةةةةةتوة لعام   )د( 
 بصيغتها الواردة في المرفق الخامس.
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 المرفق األو  
للشةةةراءة والتنسةةةيق وبنا  القدرات العضةةةوية الحالية في الفريق الرفيع المسةةةتوة   

 2030في مجا  اإلحصا ات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 
  

البلدان التال  ذكرها ه  أعضــــــــــا  و  اليريا الروي  المســــــــــتو  للشــــــــــراك  والتنســــــــــيا وبنا  القدرات  
 :2020وومبر   اعتبارا من تشرين اللان /ن 2030مجال اإلحصا ات لرصد ة   التنمي  المستدام  لحام  و 
 

 أفريقيا جنو  الصحرا  الءبرة  

 أنغوال  وبوروندع  وجنوب أوريقيا  والسنغال
 

 شما  أفريقيا وغر  آسيا  

 دول  ولس ين  والمغرب  والمملك  الحربي  السحودي 
 

 آسيا والمحيط الهادئ  

 الصين  و اجيكستان  واليلبين  ومنغوليا  ونيبال
 

 ومنطقة البحر الءاريبيأمريءا الالتينية   

كوادور  وسانت ونسنت وجزر غرينادين  وسانت كيتس ونييس  والمكسيإ  األرجنتين  وار
 

 أمريءا الشمالية وأوروبا  

 ألبانيا  وسويسرا  وونلندا  والمملك  المتحدة لبري انيا الحممى وأيرلندا الشمالي   وهنغاريا
 

 (1)رئيس اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة  

 اليابان
 

  

__________ 

 يتمت  ركيس اللجن  اإلحصاكي  بالحضوي  و  اليريا الروي  المستو  بحكم منصبا.  (1) 
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 المرفق الثاني 

اجتماعات الفريق الرفيع المسةةةتوة للشةةةراءة والتنسةةةيق وبنا  القدرات في مجا     
 2030اإلحصا ات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 

  
 ، اجتماع افتراضي 2020أيار/مايو   7االجتماع السابع عشر،   -   أوال  

ــ  الذع دام  - 1 ــتيات ةالل هذا االجتما  االوتراضـــــ ــ  ه  اللوجســـــ ــي  المناقشـــــ ــاعتين  كانت مواضـــــ ســـــ
والبرنـامج والوليقـ  الةتـاميـ  لمنتـد  األمم المتحـدة الحـالم  القـادم للبيـانـات وألر جـاكحـ  مرن ويروس كورونـا 

ــاكل 19-)كوويد ( على األعمال التحضــــيري  والير  المتاح  الســــتةدام المنتد  من أجل محالج  بحن المســ
ناشـــك  عن الجاكح . ومن المواضـــي  األةر  اســـتحدا  مجال عمل جديد بشـــقن اإلشـــرال المتحلق  بالبيانات ال

ــتدام  وتنييذها   ــقن تمويل ة   عمل كيب تاون الحالمي  لبيانات التنمي  المســـ ــتجدات بشـــ على البيانات؛ والمســـ
ــا  من أجل التنمي  و  القرن  الت  أواد ب ا الشـــــــركا  الركيســـــــيون )البنإ الدول   والشـــــــراك  و  مجال اإلحصـــــ

الحـادع والحشــــــــــــــرين  ووزارـتا المســــــــــــــاعـدة اإلنمـاكـي  و  الســــــــــــــوـيد والمملكـ  المتحـدة لبري ـانـيا الحممى وأيرلـندا  
الشــــــمالي (؛ وأةيرات بشــــــقن الة   والترتيبات لحرن البيانات واإلحصــــــا ات ةالل المنتد  الســــــياســــــ  الروي  

 الم  لإلحصا .واليوم الح  2020المستو  المحن  بالتنمي  المستدام  لحام 

  
 ، اجتماع افتراضي 2020حزيران/يونيه    11االجتماع الثامن عشر،   -  ثانيا  

ــاكيين الســـويســـريين إلى اليريا  - 2 ةالل هذا االجتما  االوتراضـــ  الذع دام ســـاعتين  قدم كبير اإلحصـ
الحالم  للبيانات عقب الروي  المســــــــتو  محلومات مســــــــتكمل  عن األعمال التحضــــــــيري  لمنتد  األمم المتحدة 

تقجيل البرنامج والتســـــــــجيل. وينمر كل من اليريا ولجن  برنامج المنتد  بجدي  و  الحاالت ال ارك  المتحلق  
ــتيات  باحتمال تقجيل الحد  اليحل  وعقد المنتد  بشـــــكل اوتراضـــــ . وال تشـــــمل هذ  الحاالت ال ارك  اللوجســـ

مي  تصــــــــــــدر أو بيان ةتام  يصــــــــــــدر عقب الحد  والبرنامج وحســــــــــــب  بل تشــــــــــــمل أيضــــــــــــات أع وليق  ةتا
االوتراض /اليحل  والة   والتوقيت إلجرا  عملي  التصويت بشقن البلد المضيل التال  وعقد المنتد  القادم. 
ــرين  ــا  من أجل التنمي  و  القرن الحادع والحشـ ــراك  و  مجال اإلحصـ ــ   قدم كل من الشـ وةالل هذ  المناقشـ

ان اإلقليمي  الةمس محلومات مســـــــــــــتكمل  بشـــــــــــــقن تنييذ ة   عمل كيب تاون  وكبار اإلحصـــــــــــــاكيين و  اللج
الحالمي . وكان الموضو  الركيس  اآلةر لالجتما  هو إعداد ورق  تحديد الن اا حول موضو  اإلشرال على 

ــات 2021البيانات للدورة المقبل  للجن  اإلحصـــــاكي  و  عام  . وســـــتتضـــــمن هذ  الدراســـــ  االســـــت العي  دراســـ
إورادي  وأملل  مةتلي  على اإلشــــــــرال على البيانات من جمي  أنحا  الحالم لالســــــــترشــــــــاد ب ا و  تنييذ حاالت  

ال دل المتملل و  تحسـين اسـتةدام البيانات و  المجتم  من ةالل أرب  نتاكج ه : تحسـين اإلدارة  وتحسـين 
تب اإلحصاكي  الو ني  إجرا  التحاون  وتحسين األساليب  وتحسين إمكاني  الوصول. وو  حين ستتولى المكا

الدراســ  االســت العي   وإن مةتلل أوســا  مجتم  البيانات الحالم  ســتدعى إلى المســاهم  وتقديم أملل  على 
ــراك  الحالمي  من أجل بيانات  ــد البيانات الميتوح   والشــ هذا الحمل. وةالل االجتما   كان ممللو منمم  رصــ

ــبك  البحو  الم ــتدام   وشـــ ــبك  حلول التنمي  التنمي  المســـ ــا ات التابح  لشـــ ــقن البيانات واإلحصـــ ــيحي  بشـــ واضـــ
 المستدام  أول من قدموا ردهم على ورق  تحديد الن اا.
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 ، اجتماع افتراضي 2020أيلو /سبتمبر   14االجتماع التاسع عشر،   -  ثالثا  

جيل و  المنتد  ةالل هذا االجتما  االوتراضــــ  الذع دام ســــاعتين  وعقد قبل يوم من اوتتا  التســــ  - 3
االوتراضـــــ   اجتم  اليريا الروي  المســـــتو  لمناقشـــــ  األعمال التحضـــــيري  الن اكي  وأويد بالمســـــتجدات بشـــــقن 
الحمــل على موضــــــــــــــو  اإلشــــــــــــــرال على البيــانــات  وتمويــل ة ــ  كيــب تــاون الحــالميــ   وبنمرة ت لحيــ  على 

ــبحين للجمحي  ــبات المزم  عقدها ةالل الدورة الةامســـــ  والســـ ــا  و   المناســـ الحام  وو  اليوم الحالم  لإلحصـــ
 .2020تشرين األول/أكتوبر  20

  
 ، اجتماع افتراضي 2020تشرين الثاني/نوفمبر   12االجتماع العشرون،  -  رابعا  

ةالل هذا االجتما  االوتراضــــ  الذع دام ســــاعتين ونصــــل الســــاع   أحا  اليريا الروي  المســــتو   - 4
أوســــا  لجن  البرنامج  وناقم األعمال التحضــــيري   راضــــ  وتلقى مدةالت منعلما بنتاكج وألر المنتد  االوت 

ــرا و  عام  ــويســ ــيحقد و  برن  ســ ــاهمات من 2021للمنتد  القادم الذع ســ ــتحرن اليريا الذع تلقى مســ . واســ
ق  الشـركا  المحنيين بالقضـايا التقدم المحرز و  مجال اإلشـرال على البيانات اسـتنادا إلى المسـودة األولى لولي 

المحلومات األســاســي  الت  تضــمنت جدوالت زمنيات مكليات إلجرا  مزيد من المشــاورات وتحديد اةتصــاصــات وريا 
عامل للمضـــــــ  بالحمل قدمات. واســـــــتحرن اليريا أيضـــــــات األعمال التحضـــــــيري  للوليق  الةتامي  للمنتد  القادم 

عالن عن ا و  منتد  األمم المتحدة اســـتنادا إلى وليق  محلومات أســـاســـي  أةر  تحدد ســـبل المضـــ  قدما لإل
  2021. وو  الجز  المغلا من االجتما   ناقم األعضا  ة   الحمل لحام 2021الحالم  للبيانات و  عام 

بمـا و  ذـلإ التوقـيت  واآللـي   والبلـد المضــــــــــــــيل المقـبل لمنـتد  األمم المتحـدة الحـالم  للبـياـنات؛ وواوقوا على 
 ا إلى اللجن  اإلحصاكي . التقرير الذع سيقدعما اليري 
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 ( 1) المرفق الثالث 

 19- استجابة مجتمع البيانات العالمي لجائحة ءوفيد   

 بيانات من أج  عالم متغير   

  2020بيان أعلن في الجلسة الختامية لمنتدة األمم المتحدة العالمي االفتراضي للبيانات لعام   

  2020تشرين األو /أءتوبر  21األربعا ،   

أعدَّه الفريق الرفيع المسةتوة للشةراءة والتنسةيق وبنا  القدرات في مجا  اإلحصةا ات لرصةد خطة التنمية   
 إجرا  مشاورة مفتوحة وعامةعق   2030المستدامة لعام 

  
 19- الديباجة، تبثير جائحة ءوفيد  -   أوال  

ــاركين - 1 ــاركـات و  منـتد  األمم المتحـدة الحـالم  للبـياـنات اـلذع يمـلل المنمومـ   نحن المشــــــــــــ والمشــــــــــــ
الحالمي  للبيانات لمةتلل أوســـــا  مســـــتةدم  البيانات ومنتجي ا نجتم  و  دورة اوتراضـــــي  للمنتد  

حي  يتنامى ال لب على البيانات  19-كوويد    المســــتمرة القاكم  على األدل  لجاكح لدعم االســــتجاب 
 .واإلحصا ات أكلر من أع وقت مضى ولكن ا ال تتواور بالقدر الكاو  و  أنحا  كليرة من الحالم

ل  نحتيل و  الذكر  الســنوي  الةامســ  والســبحين إلنشــا  األمم المتحدة بقهمي  اســتمرار التحاون الدو  - 2
لمحــالجــ  هــذ  القضــــــــــــــــايــا الم مــ  المتحلقــ  بجــانــب اإلمــداد والت  تحوا عمــل الحكومــ  والجم ور 

 .مواج   هذ  الجاكح  والكوار  و  المستقبل وو  تحقيا أهدال التنمي  المستدام  و 

 تشــــــــــــــرين األول/ 20نؤكـد من جـديـد بمنـاســــــــــــــبـ  االحتيـال بـاليوم الحـالم  اللـالـ  لإلحصـــــــــــــــا  و   - 3
 .أهمي  رب  الحالم بالبيانات الت  نلا ب ا 2020 أكتوبر

نحيـد تـقكيـد الحـاجـ  الملحـ  إلى تنييـذ ة ـ  عمـل كيـب تـاون الحـالميـ  لبيـانـات التنميـ  المســــــــــــــتـدامـ    - 4
تاح  من الناحي  الجغراوي   عالن دب  لتمويل إعداد بيانات أنســـــــب توقيتا وأكلر جودة وتصـــــــنييا وار وار

ــل   ومولق  ت  ــكل تلقاك   المكاني ؛ تكون ذات صــــــــ ــغيل المتبادل وميتوح  بشــــــــ وليقا جيدا  قابل  للتشــــــــ
ــاد ب ا و  مواج   الجاكح  وغيرها  م  ــترشـــــ ــي ؛ حســـــــب الحاج  لالســـــ ــوصـــــ احترام الحا و  الةصـــــ
 .الكوار  من

ــلم بقن إمكاني  الوصـــــــول إلى المحلومات الميســـــــورة التكلي  يمكن تحقيقا من ةالل تحزيز النمم  - 5 نســـــ
دارة المحلومات اإلحصـــــــاكي    الو ني   والمكتب اإلحصـــــــاك  الو ن  بوصـــــــيا منســـــــقا ل ذا النمام  وار

ــات البيانات  الجغراوي  المكاني  ــتلمار و  أدوات ومنصــــــــــ ــحيد الو ن ؛ من ةالل االســــــــــ على الصــــــــــ
يصـــــــــال المحلومات الت  تشـــــــــرإ المســـــــــتةدمين وتضـــــــــمن اســـــــــتمراري  الحمليات و  مجال  لجم  وار

 .اإلحصا ات والبيانات

__________ 

 يصدر هذا المروا دون تحرير رسم . (1) 
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إدراكات منا على نحو متزايد بقن البيانات واإلحصــا ات الرســمي  تشــكل جز ات بالء األهمي  من الحودة  - 6
  من أجل بنا  مســـــــتقبل أكلر 2030إلى المســـــــار الصـــــــحيم لتحقيا ة   التنمي  المســـــــتدام  لحام 

 .إنصاوات واستدام  ومرون 

  
 لية العزم على تحسين ن م البيانات، اإلجرا ات الحا  -  ثانيا  

إننا ندعو إلى تســــــري  الحمل بشــــــقن تنييذ ة   عمل كيب تاون الحالمي  لبيانات التنمي  المســــــتدام   - 7
عالن دب  المتيا علي ما و  المنتديات الســــــــابق  كاســــــــتجاب  ركيســــــــي  لجاكح  كوويد وتحقيا  19-وار

 أهدال التنمي  المستدام . ونسل  الضو  على ردنا المشترإ للقيام بما يل :

نتاج بيانات لحدم ترإ أع أحد ةلل الركب حي  نواصــــــل ت وير تصــــــنيل البيانات لتحميم مراعاة إ • 
دماج المحلومات الجغراوي  المكاني  واإلحصاكي   وتحديد المحايير واألدوات  المساواة بين الجنسين  وار

 المشترك  لضمان عد كل شة ؛

تحزيز محو األميـ  و  مجـال البيـانـات وتمكين الجم ور وصـــــــــــــــانح  الســــــــــــــيـاســـــــــــــــات والمة  ين  • 
م  دعم الحـد من المحلومـات المغلو ـ    بيحـاليـ القرارات من و م البيـانـات واســــــــــــــتةـدام ـا  ومتةـذع

 والمحلومات المضلعل ؛

ةدمين  وتووير الحيام على اللق  والةصــــــوصــــــي  و  البيانات من ةالل التحاون الكامل م  المســــــت  • 
ــمان  ــوا   م  ضــ ــركات على حد ســ ــترك  لألوراد والشــ ــ  المشــ الحماي  و  القوانين واألنمم  والممارســ

تاح  الوصول إلى البيانات ذات المصلح  الحام ؛  الشياوي  وار

ت وير القدرات لتحدي  نمم البيانات ليس وق  على الصــــــحيد الو ن   بل أيضــــــات على الصــــــحيدين   • 
و ن   وال ســــــيما و  البلدان ذات الدةل المنةين واألكلر ضــــــحيات  من أجل توليد المحل  ودون ال

بيانات عام  تي  بالغرن  وتكون ميتوح   وقابل  للتشـــــــــــغيل المتبادل  ومنســـــــــــق  و نيات؛ م  إيال  
اهتمام ةا  لشــــــــــمول ا أشــــــــــد الســــــــــكان وقرات وضــــــــــحيات؛ بما و  ذلإ االســــــــــتلمار و  البني  التحتي  

 اسي  ملل التحدادات والمسو  االستقصاكي  ونمم التسجيل؛اإلحصاكي  األس

تشـــــجي  إقام  المزيد من الشـــــراكات و  مجال البيانات  ســـــوا  داةل الق ا  الحام أو بين الق اعين  • 
الحام والةا   من أجل الحمل على اســـــــتحدا  مصـــــــادر وأدوات ومنصـــــــات جديدة للبيانات لزيادة 

 البني  التحتي  اإلحصاكي  األساسي ؛تواور البيانات واستكمال 

والكوار   19-زـيادة االســــــــــــــتلمـارات و  البـياـنات من أجـل االســــــــــــــتجـاـب  بيحـالـي  أكبر لجـاكحـ  كووـيد • 
المســـــــتقبلي  ومحالج  اليجوة ال اكل  و  البيانات لالســـــــترشـــــــاد ب ا و  تنييذ ة   التنمي  المســـــــتدام  

التياوت و  البيانات وســـد اليجوة الرقمي  و  جمي    ؛ وبالتال   المســـاعدة الحد من أوجا2030 لحام
 أنحا  الحالم.

  



 E/CN.3/2021/4 

 

14/18 20-17102 

 

 توقعات المستقب  للبيانات في مرحلة التعافي  -  ثالثا  

سـول نسـتمر و  إحراز تقدم و  إنشـا  آلي  تمويل مبتكرة لتمويل تووير البيانات واإلحصـا ات على  - 8
ور نؤديــا و  منمومــ  البيــانــات وريــد  النحو الــذع دعــا إليــا إعالن دب  م  التســــــــــــــليم بــقن كــل د

 يحون  غير أنا ال يمكننا أن نجحل أع آلي  من هذا القبيل مستدام  إال من ةالل الحمل محتا. وال

ــي  ن اق ا وتبادل المزيد من  - 9 ــتجاب  وتوســ ــتحران هذ  االســ ونت ل  إلى االجتما  محا مرة أةر  الســ
الل البيـانـات و  منتـد  األمم المتحـدة الحـالم  من ة 19-الةبرات و  إ ـار محـالجـ  جـاكحـ  كوويـد

 .2021تشرين األول/أكتوبر  6إلى  3اللال  للبيانات الذع سيحقد و  برن  سويسرا  و  اليترة من 
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 المرفق الرابع 

   اختصاصات الفريق العام  المعني باإلشراف على البيانات   
 معلومات أساسية  -   أوال  

البيانات ودور المكاتب اإلحصـــــاكي  و  المنموم  الجديدة للبيانات عرن موضـــــو  اإلشـــــرال على  - 1
على اللجن  اإلحصــــــــــــاكي  ةالل دورت ا الحادي  والةمســــــــــــين  عندما  لبت اللجن  إنشــــــــــــا  آلي  عمل ميتوح  
للج ات األةر  صــــــاحب  المصــــــلح  ومرتب   بالمبادرات القاكم  على الصــــــحيدين الحالم  واإلقليم  لمحالج  

 .رال على البيانات ودور المكاتب اإلحصاكي  و  المنموم  الجديدة للبياناتمسقل  اإلش

ونتيج  لذلإ  اض ل  اليريا الروي  المستو  للشراك  والتنسيا وبنا  القدرات و  مجال اإلحصا ات  - 2
ات كوليق  ب ذا الحمل األول  إلجرا  عملي  تقييم وقدلم هذ  المحلوم 2030لرصـد ة   التنمي  المسـتدام  لحام 

 محلومات أساسي  إلى اللجن  و  دورت ا اللاني  والةمسين.

ــي  المحنون   - 3 ــاســــــ ــرال على البيانات   الن  ”وتلة  وليق  المحلومات األســــــ دراســــــــات  “ج المتبح  لإلشــــــ
الحاالت الحاالت اإلورادي  للممارســات القاكم  الت  اتب  وي ا ن ج اإلشــرال على البيانات. وقد وورت دراســات  

اإلورادي  هذ  مواد واوي  تصــلم من لقات للمناقشــات بشــقن ما يحنيا اعتماد ن ج اإلشــرال على البيانات بالنســب  
بل مجموع  أوســـــــ  من البلدان والج ات للمكاتب اإلحصـــــــاكي  الو ني   ولكن ال بد من مواصـــــــل  الحمل من ق  

 صاحب  المصلح .

 
 األهداف  -  ثانيا  

 كيسي  لليريا الحامل ما يل :تشمل األهدال الر  - 4

تحزيز المحارل وتقديم التوصـــــيات ويما يتحلا باإلشـــــرال على البيانات  بما يشـــــمل الن   ج   )أ( 
مكاني  الوصـــــــول  والت  يمكن ت بيق ا على منموم  للبيانات أوســـــــ   و  مجال اإلدارة والتحاون واألســـــــاليب وار

 حصاكي  الو ني ؛ن اقا  م  مراعاة مةتلل نقا  ان الا المكاتب اإل

تحزيز التزام األوسـا  اإلحصـاكي  وغيرها من الج ات صـاحب  المصـلح  بالحمل على تنييذ  )ب( 
إدارة البيانات و  النمام اإلحصـــــاك  الو ن   وال ســـــيما من ةالل الدور التنســـــيق  الذع يضـــــ ل  با المكتب 

 اإلحصاك  الو ن ؛

ل الق ــا  الحــام أو بين الق ــاعين الحــام تحزيز التحــاون و  مجــال البيــانــات ســــــــــــــوا  داةــ  )ج( 
والةا  بما يتيم االسـتةدام المنتمم للبيانات ذات المصـلح  الحام  إلنتاج اإلحصـا ات الرسـمي   م  الحيام 

 على السري  والةصوصي .

ــاليب  )د(  ــي  ن اا األسـ ــحيد الو ن  من ةالل توسـ ــين أدا  منمومات البيانات على الصـ تحسـ
مكاني  الوصول باست   ل ام ن ج اإلشرال على البيانات.وار
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 العضوية  -  ثالثا  

ــاحبــ   - 5 ــاكيــ  الو نيــ  وغيرهــا من الج ــات صـــــــــــــ يتــقلل اليريا الحــامــل من مملل  المكــاتــب اإلحصـــــــــــــ
ــ  مملل عن  ــلح   بما و  ذلإ المنممات الدولي  واإلقليمي  ومنممات المجتم  المدن . ويتولى الركاســــــ المصــــــ

 بمساعدة عضو آةر و  اليريا. ويضم اليريا ممللين ق ريين من جمي  المنا ا.مكتب إحصاك  و ن   

وتضـــ ل  شـــحب  اإلحصـــا ات التابح  إلدارة الشـــؤون االقتصـــادي  واالجتماعي  باألمان  الحام  بدور  - 6
 أمان  اليريا.

 
 تن يم األعما   -  رابعا  

ــاـكل اإللكترونـي  واالجت  - 7 مـاعـات اـلدورـي  كلمـا أمكن ذـلإ. وحيلمـا يحمـل اليريا من ةالل تـبادل الرســــــــــــ
 كان ذلإ ممكنا  ت حقد االجتماعات باالقتران م  اجتماعات أةر  تحقد على مدار السن .

وي جرع اليريا عملا ب ريق  منيتح  وشـامل  وشـياو   ويدعو الةبرا   حسـب االقتضـا   من المجتم   - 8
ت الم ني  األةر  إلى المســـــــــــــاهم  بمحارو م وةبرات م المدن  والق ا  الةا  واألوســـــــــــــا  األكاديمي  وال يكا

 مجال إدارة البيانات. و 

ــيتمكن اليريا من تحديد ضــــــــرورة إدماج  - 9 ــي     “ورا عمل”وســــــ للتقدم بســــــــرع  أكبر و  إعداد مواضــــــ
 محددة  إلى جانب عقد منتديات وحلقات عمل تناقم وي ا بحما مواضي  متةصص  أو جديدة ناشك .

 
 المتوقعة  المدة  -  خامسا  

عن أعمالا بما و  ذلإ   2022يقدم اليريا تقريرا إلى اللجن  و  دورت ا اللالل  والةمســــــــــين و  عام  - 10
 توصيات بشقن ما إذا كان عملا قد اكتمل أو يحتاج إلى مواصل .

 
 األنشطة المقترحة  -  سادسا  

 يريا أنش تا  بما و  ذلإ:ووقا للوالي  والتوجي ات األةر  الت  تقدعم ا اللجن   سينيذ ال - 11

تنســــــيا المزيد من المشــــــاورات حول دور المكاتب اإلحصــــــاكي  الو ني  باعتبارها مشــــــرو   ()أ 
 على البيانات  بدعم من األمان ؛

ــاكي  الو ني   )ب(  ــل  التوســـــ  و  تقييم دراســـــات الحال  اإلورادي  لكل من مكاتب اإلحصـــ مواصـــ
إداري  ألدا  م ام اإلشرال على البيانات والمكاتب اإلحصاكي  الو ني  الت  الت  تتمت  بسل ات قانوني  و/أو 

تمارس أيات من م ام ا دون تيوين صــــــريم. وســــــول تشــــــمل عملي  التقييم المحززة  حيلما أمكن  أع محايير  
 تقييم مستةدم  و  اتةاذ قرار باالستلمار و  هذ  الم ام أو التقلير الذع تحدلا؛

اريل والمصـ لحات والت ورات المن جي  والمسـاكل المتصـل  باإلشـرال على اسـتحران التح )ج( 
ضـــــيا   مكاني  الوصـــــول؛ وكييي  تنييذ هذا الن ج وار البيانات  بما و  ذلإ إدارة البيانات والتحاون واألســـــاليب وار

 ةصوصي ؛ال اب  المؤسس  عليا من ةالل اتياقات كتلإ المتحلق  بتبادل البيانات م  التركيز على حماي  ال

وض  توصيات بشقن الن ج المتبح  و  مجال اإلشرال على البيانات للمكاتب اإلحصاكي   )د( 
 الو ني   بما و  ذلإ تحزيز قدرات ا كج ات مقدم  لةدمات البيانات.
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 المرفق الخامس 
للفريق الرفيع المسةةةةةتوة للشةةةةةراءة والتنسةةةةةيق   2021خطة العم  المقترحة لعام   

 2030ا  اإلحصا ات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام وبنا  القدرات في مج 

 استعراض دراسات الحالة اإلفرادية بشبن اإلشراف على البيانات - 1 

 إعداد وليق  االستحران الت  ست قدلم إلى اللجن  اإلحصاكي .
 

انات  ســت قدلم وليق  اســتحران تتناول دراســات الحاالت اإلورادي  بشــقن اإلشــرال على البي   :المنجز المســت دل
  2021إلى اللجن  و  دورت ا اللاني  والةمسين و  آذار/مارس 

 
، برن، 2020تشةةةةرين األو /أءتوبر   6-3األعما  التحضةةةةيرية لمنتدة األمم المتحدة العالمي للبيانات،   - 2 

 سويسرا 

 إعداد إس امات/إجرا  مشاورات على النحو الذع ت لبا لجن  البرنامج؛  أ( 

   متحدلين ركيسيين وترتيبات للجلس  الةتامي ؛اقترا )ب( 

 المساهم  و  الجلسات األةر  حسب الحاج ؛ )ج( 

قرار ؛ )د(   استحران برنامج الحمل الن اك  وار

 :2021إعداد وليق  ةتامي  لمنتد  األمم المتحدة الحالم  للبيانات لحام  )ه( 

 يقوم وريا ورع  بإعداد الوليق  الةتامي ؛  ‘1’  

ودول  ولســـ ين  وســـويســـرا  واليلبين    يضـــم أعضـــا  اليريا اليرع  حاليات ألبانيا  ‘2’  
ــمالي  ــيإ  والمملك  المتحدة لبري انيا الحممى وأيرلندا الشــ ــراك  و    والمكســ والشــ

  . واألمان   مجال اإلحصا  من أجل التنمي  و  القرن الحادع والحشرين

 
 المنجزان المست دوان:  

 البرنامج الن اك  لمنتد  األمم المتحدة الحالم  للبيانات • 

ــرا  و  إ ار منتد  األمم المتحدة الحالم  للبيانات   •  ــويســــــ ــت قدلم و  برن  ســــــ الوليق  الةتامي  الت  ســــــ
 2021 لحام

 
 يانات التنمية المستدامة وتنفي هااألنشطة األخرة بشبن آلية تموي  خطة عم  ءي  تاون العالمية لب - 3 

وريا اســــــــــــــتحران مشــــــــــــــترإ محن  بــبليــ  التمويــل وتنييــذ ة ــ  عمــل كيــب تــاون الحــالميــ  لبيــانــات   
 :المستدام  التنمي 

دمج وريقين ورعيين قاكمين سابقا الستحران الج ود الجاري  و  هذا المجال  بما و  ذلإ  ‘1’ 
براز المجـاالت الحمـل اـلذع ـقامـت ـبا شــــــــــــــبكـ  برن  لتموـيل بـياـنات التنمـي  والبـنإ اـلدول ؛ وار

 الت  يلزم وي ا اتةاذ أشد اإلجرا ات إلحاحا.
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ــا  هذا اليريا اليرع  المدمج هم جنوب أوريقيا  وهنغاريا  والمكســـــــــــــيإ  والمملك   ‘2’  أعضـــــــــــ
 .21المتحدة  والشراك  و  مجال اإلحصا  من أجل التنمي  و  القرن الحادع والحشرين 

 
ــت دل ــاكي  : المنجز المسـ تقدلم إلى اللجن  اإلحصـ ــ  ــتحران تنييذ ة   عمل كيب تاون الحالمي   سـ ورق  عن اسـ

 .2022و  دورت ا اللالل  والةمسين و  آذار/مارس 

 
 اجتماعات الفريق الرفيع المستوة - 4 

ــاكيـــ  التـــابحـــ  2021االجتمـــا  اللـــان  والحشــــــــــــــرون: شــــــــــــــبـــا /وبراير  )أ(    اللجنـــ  اإلحصــــــــــــــ
 المتحدة  اجتما  اوتراض ؛ لألمم

 ؛2021االجتما  اللال  والحشرون بشقن برنامج المنتد /الوليق  الةتامي : أيار/مايو  )ب( 

 ؛2021يوليا /االجتما  الراب  والحشرون بشقن برنامج المنتد /الوليق  الةتامي : تموز )ج( 

   برن:2021االجتما  الةامس والحشرون: تشرين األول/أكتوبر  )د( 

: اســتحران المقترحات المتحلق  بمنتد    صــباحا2021تشــرين األول/أكتوبر  3 ‘1’  
واتةــاذ قرار بشـــــــــــــــقن البلــد  2022/2023األمم المتحــدة الحــالم  للبيــانــات لحــام 
 .2021األةير للمنتد  لحام المضيل  الذع سيحَلن عنا و  اليوم 

إجرا  االســــــــتحران األول    :16:00-09:00  2021تشــــــــرين األول/أكتوبر  7 ‘2’  
عــداد وليقــ  موجزة عن 2021لمنتــد  األمم المتحــدة الحــالم  للبيــانــات لحــام    وار

 الدروس المستيادة؛ وستضال مواضي  أةر   حسب الحاج .
 


