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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثالثة والخمسون 

 2022آذار/مارس  1-4
 )ش( من جدول األعمال المؤقت*  3البند 

 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: البيانات الضخمة 
   
البيةةانةةات ض را   تقرير لجنةةة الخبراا المينيةةة يةةالبيةةانةةات الضةةةةةةةةةخمةةة وعلو     

 اإلحصااات الرسمية 
  

 مذكرة من اضمين اليا   
 

وجريًا على الممارســاا البــا قتش ّت ــر     2021/224وفقًا لمقرر المجلس االقتصــا و واالجتماع    
األمين العــاب  ــحي  حيــت ريــ  جقريرل لجنــت النبراب المعنيــت  ــالبيــا ــاا التــــــــــــــنمــت وعل ب البيــا ــاا أل را   

النبراب  الدراســــــت المبــــــا تل ش جتناول لجنُت  52/112اإلحصــــــاباا الرســــــميت  وعمن  مقرر اللجنت اإلحصــــــا يت  
ــتقبت   ــار المقترن لعمت لجنت النبراب ف  المبـ ــحي المبـ ــا يت  لى  ءداب راّبا   ـ المطروحت وجدع  اللجنتل اإلحصـ
وجقترن لجنُت النبراب جعميم اســـــــتنداب البيا اا التـــــــنمت وعل ب البيا اا ف  ءراما عمت الم اج  اإلحصـــــــا يت  

ن التعاوي ءين فرق العمت التا عت للجنت وافرقت النبراب المتنصـصـينش ال رنيت وذلك عن رريق ج ـجي  مييد م
وجتـــــمين التدري  على مبـــــا ت البيا اا التـــــنمت وعل ب البيا اا ف  المناما التدريبيت للم اج  اإلحصـــــا يت  
ــميت عم ما  ومن  ــاباا الرســـ ــتيلين  اإلحصـــ ــل جتان لنبراب اللجنت والم ـــ ــال   ـــ ــت اجصـــ د منصـــ ال رنيتش وجعبُّ

اا اللجنت األخرى جحدُّد اول ياا األ  طت الجدّدة على اساس اعتباراا البياست العامتش وإ  اُب منتدى مقترح
ــتراجيجيت   ا اك ر اســــــ ــُ   بي ــنمتش وو ــــــ لقيا اا مراكي عل ب البيا اا والمراكي اإلقليميت المعنيت  البيا اا التــــــ

لمعل ماا الجيرافيت الم ا يت  وي ــــــــمت للعمت م  القطاع الناصش وجعييُي التعاوي م  اوســــــــال الم ــــــــتيلين  ا
ــنمت وعل ب البيا ااش ف  جملت ام رش جم ينل  ــتقبل  لتنميت القدراا ف  مجال البيا اا التـ ــار المبـ مقترُن المبـ

منطقت   المراكي اإلقليميت  حيث جك ي  قارًا للتدري  وجنفيذ الم اري  جدعم الم اج ل اإلحصا يت ال رنيت ف  كت
 من المنارق 
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رير لجنةةة الخبراا المينيةةة يةةالبيةةانةةات الضةةةةةةةةةخمةةة وعلو  البيةةانةةات ض را   تق   
 اإلحصااات الرسمية 

  
 مقدمة  -   أوال  

ــاب(ش ح ـــت -ش الفصــــــــــــــــت األولE/2021/24-E/CN.3/2021/30)ا ظر    52/112ف  المقرر   - 1  ـ
ــا يت لجنتل النبراب الم ــميتاللجنُت اإلحصـ ــاباا الرسـ   ( 1) عنيت  البيا اا التـــنمت وعل ب البيا اا أل را  اإلحصـ

على جعييي منبجيت استنداب البيا اا التنمت وعل ب البيا اا أل را  اإلحصاباا الرسميتش واّ دا استعا ت 
ــا يت العالميت  منصــــــت األمم المتحدة العالميت والمراكي اإلقليميت ف  ا  ــــــط  ــاب األوســــــال اإلحصــــ ت  جمي  اعتــــ

ــ ل على البيا اا العالميت الممل كت للقطاع   ــير الحصـ ــاب فرقت عمت معنيت ءتيبـ ــاري ش واّ دا    ـ التدري  والم ـ
 الناص وج  يت لجنٍت ماليت ل     با جم يل  مح م للمنصت العالميت 

وقـد عـالجـت لجنـُت النبراب المبــــــــــــــا ـت الت  ررحتبـا اللجنـت اإلحصــــــــــــــا يـت عن رريق  عـدا  كتيبـاا   - 2
ش وزيا ة عد  الم ــــــــاري  على المنصــــــــت العالميتش وإ خال مييد من التحبــــــــيناا على ءر اما التدري   منبجيت

ب الـذو احرزجـ  فرق العمـتش والمنصــــــــــــــت   ويتتــــــــــــــمن الفرع ال ـا   من مـذا التقرير معل مـاا محـدي ـت عن التقـد 
  للجنت النبرابش كما  حد   معالم العالميتش والمراكي اإلقليميت  وي ر  الفرع ال الث وصفًا لمبار العمت المبتقبل

 النط اا المقبلت  اما الفرع الرا  ش فيتناول اإلجراباا الت  ّتعين على اللجنت اإلحصا يت اجناذما 
  

التقةد  الةذي أحرهتةج لجنةة الخبراا المينيةة يةالبيةانةات الضةةةةةةةةةخمةة وعلو  البيةانةات   -  ثانيا  
 ض را  اإلحصااات الرسمية 

 فرق اليمل -  ألف 
ــالي  العمت والمبا     - 3 ــ  اســ ــ  فرق عمت جنبض ء  ــ جنف ذ لجنُت النبراب معظم اعمالبا من خنل جبــ

الت جيبيت وج ــــارش ءن ــــال ف  الم ــــاري  الجاريت على المنصــــت العالميت وجتعاوي م  المراكي اإلقليميت األر عت 
الحلقاا الدراســيت ال ــب يت   على اال ــطنع  ح  ــطت ءناب القدراا  وقد ســامم خبراب فرق العمت ف  العدّد من

ــب يت ُعقدا ف   رار المؤجمر اإللكترو   المعن  2021للتدري  على مدى عاب   ــيت ُـــــ ش  ما ف  حلقاا  راســـــ
والدورة ال ال ت والبتين للمؤجمر العالم  لإلحصاب   ( 2) 2021 التقنياا والتكن ل جياا الجدّدة لإلحصاباا لعاب  

ــا   الدول    وجر  على الم ق  ( 4) ومنتدى األمم المتحدة العالم  ال الث للبيا اا  ( 3) الذو ّنظ م  المعبد اإلحصــ
  وُجعر  ف  مذا الفرع معل ماا ( 5) ال ـب   للجنت النبراب  بذة  اك ر جفصـين عن األ  ـطت والمناسـباا المنفذة

ب الذو احرزج  كت  فرقت من فرق العمت   عن التقد 

 __________ 

  52/112المعروفت سا قًا  اسم الفريق العامت العالم  المعن   البيا اا التنمت أل را  اإلحصاباا الرسميتش ا ظر المقرر  (1) 

  /https://www.ntts2021.comا ظر:  (2) 

  /https://www.isi2021.orgا ظر:  (3) 

  https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.htmlا ظر:  (4) 

  https://unstats.un.org/bigdata م ن االرنع عليبا ف  الرا ل التال :  (5) 

https://undocs.org/ar/E/2021/24
https://www.ntts2021.com/
https://www.isi2021.org/
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
https://unstats.un.org/bigdata
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 ورجبا ال ا يت والنمبين فرقتل العمت المعنيت  التيبير العالم  لل ص ل  ا  حا اللجنُت اإلحصا يت ف    - 4
ــدا   ــت على  عـ ــذك رة الت  ع فـ ــت المـ ــت العمـ ــدا فرقـ ــاصـــــــــــــــــتش وجق   م لنـ ــاا خـ ــت لجبـ ــاا الممل كـ ــا ـ  لى البيـ

  وفرقت العمت كياي  م ـــــــترش ســـــــيقدب جقاريرب  لى لجنت النبراب وإلى ُـــــــب ت 2021ف  عاب    ( 6) اختصـــــــاصـــــــاجبا
  وســـــــتنبض فرقت العمت الم ـــــــتركت  اإل تات الم ـــــــترش واالســـــــت مار الم ـــــــترش  ( 7) ين االقتصـــــــا ّيناإلحصـــــــا ي 

ــا     ف  ــق عملبا م  فريق النظاب اإلحصــــ ــتنبــــ ــ ل على البيا ااش وســــ ــتنداب فيما ّتعلق  الحصــــ حاالا االســــ
صــــــاباا  األورو   وجتعاوي مع    ــــــحي اســــــتنداب البيا اا الت  جمتلكبا جباا خاصــــــت ف  مجال  عدا  اإلح

 الرسميت وم   يرب من األفرقت والمنظماا الدوليت المعنيت 

وامدا  فرقت العمت الم ـتركت م  التاليت: )ا( التفاو  على الصـعيد العالم  من اجت جيبـير ال صـ ل   - 5
ُـا  ءبا   لى مصـا ر البيا اا الممل كت لجباا خاصـت لك  ُجبـتندب حصـرًا ف  األ را  اإلحصـا يت  اليت االسـتر

قرير البـــياســـاا على الصـــعد ال رن  واإلقليم  والعالم ش وال ســـيما للنب   ءتنفيذ خطت التنميت المبـــتدامت ف  ج 
ــا ر البيا اا مذب من امميت ل  را   2030لعاب  ــتنداب على ما لمصــــــــــ ؛ )ب( البرمنت من خنل حاالا االســــــــــ

  التجري  واالختبار ءنجان اإلحصا يت؛ )ت(  سداب الم  رة   حي الترجيباا المؤسبيت  عد ا تباب فترة  

ــتركتش ف  اوا ت عاب  - 6 ــتنظم فرقت العمت الم ـــ ــيت  2022وســـ ــلًت من اجتماعاا العمت االفترا ـــ ــلبـــ ش ســـ
الم  فــت للنب    ــحعمــالبــا  والمعــامــد اإلحصـــــــــــــــا يــت ال رنيــت واإلقليميــت والــدوليــت مــدع ة   لى حتــــــــــــــ ر مــذب 

ال األكا  ميت والبح يت و القطاع الناص  وُيقترن االجتماعاا الم  فتش  لى جا   المعامد المرجبطت  األوســــــــــــــ 
اي    ي مح ُر جركيي البـــــــــلبـــــــــلت األولى من اجتماعاا العمت الم  فت م   م ا يت ال صـــــــــ ل  لى مصـــــــــا ر  
البيا اا المتصـلت  بـنسـت القيمت العالميت والتجارة اإللكترو يت  وسـُتتـمين   اجا مذب البـلبـلت من االجتماعاا  

 اساسيت ُجلحق ءبذا التقريرش وُجعد  االُتراش م  ُب ت اإلحصا يين االقتصا ّين  ف  و يقت معل ماا

وفيما ّتعلق  فرقت العمت المعنيت ءبيا اا رصـد األر  الت  جق  ما كنداش ا تبت فرقُت العمت ف  اوو ت  - 7
اســتنداب ءيا اا األخيرة من  عدا  جقرير ختــ  الســتعرا  األقرايش ّتتــمن مجم عت من الم ــاري    ــحي اوج   

رصـــد األر  من اجت   تات اإلحصـــاباا اليراويت  ووفرا فرقت العمت ا تـــًا منتجاا وج جيباا   ـــحي ءيا اا 
ــ ج   ــتاي وليبــــ ــافت  لى  جاحتبا ءيا اا م قليت من افيا بــــ ــتندامبا المم نتش   ــــ ــد األر  جناولت اوج  اســــ رصــــ

ّـدا ءـيد ال ” رريق منصــــــــــــــت المعل مـاا الجيرافـيت الم ـا ـيت لمـبا رة  عن   Hand-in-Hand Geospatial)  “ عمـت 

Platform   ّالتــا عــت لمنظمــت األ ــذ ــت واليراعــت ل مم المتحــدة  وجع ل فرقــت العمــت على ججبيي مقط  فيــد )
ب لمحًت عامت عن ءيا اا رصـد األر  واسـتنداماجبا ف  مجال اإلحصـاباا اليراويت  وج اصـت فرقت   للت ويت  قد ِّ

ءيا اا ميو  ة  ناصـــــــــيت البحث ف  محت اما جتي  الدوراا التدريبيت اإللكترو يت الت   العمت ا تـــــــــًا جط ير قاعدةِّ 
ــتندب  ــ  احتيات المبــــ ــم    عدا  ءر اما للدوراا التدريبيت حبــــ ــيتش وواجبٍت ءينيت جبــــ مبا كيا اا ذا عت الصــــ جقد 

  د األر  وذلك لتلبيت االحتياجاا التدريبيت لفرا ى الدارسين فيما ّتعلق  استنداب ءيا اا رص 

ش قـامـت فرقـت العمـت المعنـيت ءبـياـ اا الب اجل المحم لـت الت   ق  مـا االجحـا  الـدول  2021وف  عـاب   - 8
لنجصــــاالا   عدا  خمبــــت كتيباا عن ءيا اا الب اجل المحم لت جناولت على الترجي  اســــتنداب مذب البيا اا 

لت زُّع الب ايش وإحصاباا مجتم  المعل مااش ف    تات  حصاباا النيون ا ناب الك ارثش والرصد الدّنامي    
وإحصـاباا البجرةش وإحصـاباا البـياحت  وقد ُاختـعت الكتيباا النمبـت السـتعرا  من جا   األقراي اجراب  

 __________ 

  https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/data-access/index.cshtmlا ظر:  (6) 

  E/CN.3/2022/19ا ظر  (7) 

https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/data-access/index.cshtml
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/19
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خبراب متنصــصــ ي ف  كت مجال من المجاالا المذك رةش ويجرو حاليًا فحصــبا للتحق ق من التناســق واجبــاق  
ا ءينبا  وســتتي  فرقت العمت قريبًا مقط  فيدّ  للت ويت   ــحي اســتنداب ءيا اا الما ة وج حيد رريقت العر  فيم

 الب اجل المحم لت ف  ا  اع منتلفت من اإلحصاباا الرسميت 

  جحت و على مبا   ج جيبيت للحفاظ على  قت الجمب ر ف    ( 8) وقد   ـر اعتـاب فرقت العمت مؤخرا ورقتً  - 9
اســتنداب ءيا اا م ــيل  الب اجل المحم لت أل را  و ــ  البــياســاا العامت  وج ــير ال رقت  لى  ن ت م ــاري   

ــاب فرقت العمت( ءدا جنفيذما ف  آذار/مارس  ــ   من اعتــ ــارش ف  كت منبا عتــ ــلت )  ــ ــت  يا    2020منفصــ ف   ســ
ــد البــــــــــري  والمت اجر على المبــــــــــت ى المحل  ل  ر الذو ُجحد   التدخنا الح  ميت و امبيا و ا ا لكف  الت الرصــــــــ

(  واقُترحت ف  ال رقت خمبت  19- الراميت  لى احت اب ا ت ار الفيروس خنل جا حت مر  فيروس ك رو ا )ك فيد 
لتش وم  جحدّدا مبا   مبا   لتـــــــــماي ال قت ف  اســـــــــتنداب ءيا اا الب اجل المحم لت ف  حاالا الط ار  المما  

  الترورة والتناس ش واالستقنل المبن ش وحما ت النص صيتش وااللتياب  الج  ةش وقاءليت المقار ت الدوليت 

حاا التــ  يت الت  جق  ما المملكت المتحدة لبريطا يا   - 10 وفيما ّتعلق  فرقت العمت المعنيت ءبيا اا الماســِّ
ُت العمت جقدمًا كبيرًا ف  صـــيا ت  ليت  لكترو   عن األســـعارش  ما فيبا العظمى واّرلندا ال ـــماليتش احرزا فرق

اســـــــــعار االســـــــــتبنشش  يط  العمليت من ءداّتبا  لى  باّتباش او منذ الحصـــــــــ ل على البيا اا وحتى جطبيق 
راا البعريت  وجاٍر ا تا  عدا  ج جيباا   حي جصنيف مصا ر البيا اا لتحدّد اسعار   اسالي  حباب المُؤ

سـتبنشش حيث جنتلل األسـالي  المنتارة  اختن  مصـا ر البيا اا  وعنوة على ذلكش جع ل فرقُت العمت  اال
ــلت من الدوراا التدريبيت جتحلل من  ــلبـــــ ــين الدورجين األوليين   10على  عدا  ســـــ ــيجرو جدُـــــ  وراا جقريباش وســـــ

ــا   لنج 2022اوا ت عاب  ف  حا  األورو  ش ءتنظيم حلقت    وقامت فرقت العمتش  التعاوي م  الم ت  اإلحصـــــــــ
وجرى فيبا جبا ل النبراا العمليت المتعلقت  اسـتنداب  2021ُعقدا ف  ج ـرين األول/اكت  ر  ( 9) عمت افترا ـيت

 ءلدا  50مصا ر جدّدة للبيا اا ف   حصاباا اسعار االستبنشش وذلك  م اركت حت ٍر من اك ر من 

ّـد م ـيت البــــــــــــــفنش الت  جق  مـا ُــــــــــــــلبت  وفيمـا ّتعلق  فرـقت العمـت المعنـيت ءبـيا ـ  - 11 اا النظـاب اول  لتحـد
اإلحصـاباا التا عت إل ارة ال ـؤوي االقتصـا  ت واالجتماويت  األما ت العامتش قامت فرقُت العمت ءتر يت منصـتبا 

من اجت جحبـــــين ججر ت المبـــــتندب ورف  الكفابة   2021الناصـــــت  النظاب اول  لتحدّد م يت البـــــفن ف  عاب 
تكلفت  وكا ت جكلفت اسـتنداب مذب البيا اا على المنصـت العالميت احد ال ـ ا ت الكبرى ف  البـن اا حيث ال من

كا ت  اجحًت لليا ت وخف تــت التكلفت ءنح   2021البــا قتش  ير اي عمليت  عا ة التصــميم الت  جمت ف  عاب 
لتحدّد م يت البـــــــــــفن  م ن  ف  الما ت  ويعن  ذلك اي مييدًا من الم ـــــــــــاري  ذاا الصـــــــــــلت  النظاب اول    70
ــياا النظاب   اي ــاسـ ــًا  ورة للتعل م اإللكترو   عن اسـ ــت العالميت  وارلقت فرقت العمت ا تـ ُ قبت اوي على المنصـ

ــفن وارســـــت ســـــجًن للبـــــفن  حت و على ءيا اا عن خصـــــا   البـــــفن ومعل ماا   ( 10) اول  لتحدّد م يت البـــ
ــجت  جرو جحدّ    ا تظاب وجر  ــييليت عنباش وم  ســــ ــجيت  ج ــــ ــفن او التبــــ ــجيت البــــ اعلى في  حاالا التعدّت لتبــــ

الجدّد للبــــفن  وو ــــعت فرقت العمت ا تــــا منبجًا  راســــيًا لتدريس مجم عاا المباراا األســــاســــيت والمحد  ة  
المتعلقت  النظاب اول  لتحدّد م يت البــفن  ومناش عدة م ــاري  جاريت على المنصــت العالميت ُّذكر منبا على 

 __________ 

  https://doi.org/10.1017/dap.2021.21ا ظر:  (8) 

  https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/workshop-scanner-data-web-scraping_enا ظر:  (9) 

  https://learning.officialstatistics.org/course/index.php?categoryid=8ا ظر:  (10) 

https://doi.org/10.1017/dap.2021.21
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/workshop-scanner-data-web-scraping_en
https://learning.officialstatistics.org/course/index.php?categoryid=8
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ــد كفابة الم ا    ( 11) ق  لتتب  التجارةوج  النصــــــــ ص جطبي  ف  الدول الجيريت  المحيل البا  ش وجطبيق  لرصــــــ
 ف  ُرق افريقياش وجطبيق  إل تات  حصاباا  وريت   حي اال بعا اا الناجمت عن النقت البحرو ح ل قناة ءنما 

التنميت المبـــــــتدامت وفيما ّتعلق  فرقت العمت المعنيت  اســـــــتنداب البيا اا التـــــــنمت أل را  امدا   - 12
ــراا امدا  التنميت  2021الت  جق  ما الدا مرشش ارســـــــــت فرقت العمت ف  عاب  ـــــــ ــت  عًا للبيا اا عن مُؤ مبـــــــ

ــــــراا  الت ــــــاور م  را فت   ــاءبا  اســــــتنداب البيا اا التــــــنمت  وجرى جحدّد المُؤ ــتدامت الت   م ن حبــــ المبــــ
والمنظماا  ويحت و مبــــــت  ع البيا اا  عريتــــــت من الجباا صــــــاحبت المصــــــلحت والجباا المنتِّجت للبيا اا

ـــراا المحدي ة  بـــبت   ـــراا  وقد اجيحت على الم ق  ال ـــب   للجنت النبراب  بذة  عن المُؤ ــتت مُؤ حاليًا على سـ
االرنع عليباش وارفق ءبا وصــــــــل  للمنبجيت و يا اا االجصــــــــال  األُــــــــناص المعنيين  وجتعاوي فرقت العمت  

ي الريف  لى ررق صــــالحت لنســــتعمال ف  جمي  الفصــــ لش الت   ق  ما  المعنيت  قياس  م ا يت وصــــ ل ســــ ا
البـنك الدول ش م  فرقت العمـت المعنـيت  اســــــــــــــتنـداب البـيا اا التــــــــــــــنمـت أل را  امدا  التنمـيت المبـــــــــــــــتدامت  

ــبتين ف  ب فيبما ج جيباا عمليت   ـــــــحي   2022واوا ت عاب   2021ُجعقداي ف   با ت عاب   ( 12) جنظيم مناســـــ وُجقد 
ر حباب ال   1-1-9مُؤ

وفيما ّتعلق  فرقت العمت المعنيت ءتقنياا الحفاظ على النصــ صــيت الت  جق  ما م لنداش عملت فرقُت   - 13
على  عـدا  كتـي  م  الكتـي  الـ ا   لبـا  ويتـناول الكتـيُ  ـ ال صــــــــــــــل جقنـياا ومعـاّير  2021العمـت ف  عـاب  

ي على  م ا يت جطبيقِّ جقنياا الحفا ــيت ف  حاالٍا عمليت لنســــتنداب واُررا جدّدةش وم  ّرك  ظ على النصــــ صــ
اإلحصــــا   اســــُتمدا من البح ث الجاريت ف  الم اج  اإلحصــــا يت ال رنيت وف  المنظماا الدوليت  وإ ــــافت  
 لى ذلـكش جع ل فرقـت العمـت على و ــــــــــــــ  مبـا   ج جيبيـت   ــــــــــــــحي الج ا ـ  القـا   يـت لتقنيـاا الحفـاظ على 

ــر الكتي  ــُين ــ ــيت  وســ ــ صــ   وعنوة على ذلكش قطعت  2022لمبا   الت جيبيت ف  اوا ت عاب وكذلك ا  شالنصــ
ُـراكت م  مؤسـبـت   ُـ رًا ف  و ـ  الم ا  التدريبيت  فف   رار  ش ارلقت فرقت  Openmined.orgفرقُت العمت 

وال ا يت  عن اي    “فرصـــــــــتنا للنصـــــــــ صـــــــــيت” حدامما  عن اي    ( 13) العمت اول  ورجين مجا يتين للتعل م اإللكترو  
 ارِّس و ارِّســت ا فبــبم لحتــ رمما    7 500ش وقد ســجت اك ر من “اســاســياا الح ســبت الحافِّظت للنصــ صــيت”

  2022وسيت الى  رنق الدوراا ف  عاب 

وخنل األُــبر القليلت الما ــيتش ُــرعت فرقت العمت ف  جحســيس منتبر األمم المتحدة للتكن ل جياا  - 14
ــيت ا ــ صـــ زة للنصـــ ــيت جبد   لى التعجيت  اعتما  جكن ل جياا المعي ِّ ــاســـ ــتند عمل   لى  نث ركا ي اســـ لذو  بـــ

زة للنص صيت ف  اوسال اإلحصاباا الرسميتش م :  معي ِّ

زة  )ا(  ي على جقييم التكن ل جياا المعي ِّ ــاري  التجريبيت الن ـــطت جرك  التجري : مجم عت من الم ـ
 ال اإلحصاباا الرسميت؛للنص صيت أل را  حاالا االستنداب ال اقع  ف  مج

زة  )ب(  الت ويت والتدري :   ـر   اجا التعل م والرىى الم ـتركت   ـحي اسـتنداب التكن ل جياا المعي ِّ
 للنص صيت ف  اوسال الم تيلين  اإلحصاباا عم مًا من خنل التدري  والمناق اا العامت والت قيف؛

 __________ 

-https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/08/20/Tracking-Trade-from-Space-Anا ــــــــظــــــــر:   (11) 

Application-to-Pacific-Island-Countries-464345  

  https://unstats.un.org/bigdata/blog/2021/road-to-expo2020.cshtmlا ظر:  (12) 

  /https://courses.openmined.orgا ظر:  (13) 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/08/20/Tracking-Trade-from-Space-An-Application-to-Pacific-Island-Countries-464345
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/08/20/Tracking-Trade-from-Space-An-Application-to-Pacific-Island-Countries-464345
https://unstats.un.org/bigdata/blog/2021/road-to-expo2020.cshtml
https://courses.openmined.org/
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لين  اإلحصـاباا الرا بين ف  االسـتفا ة  خدماا الدعم: آليت لت فير الدعم والم ـ رة للم ـتي )ت( 
زة للنص صيت   من التكن ل جياا المعي ِّ

وإ ــــــــــافت  لى ذلكش جتعاوي فرقُت العمت عن ك   م   عض األفرقت القا مت على الم ــــــــــاري  ف   رار   - 15
ال ســــيما ش و ( 14) الفريق الرفي  المبــــت ى المعن   عصــــر ت اإلحصــــاباا الرســــميت التا   للجنت االقتصــــا  ت ألورو ا 

ــطناويتش وجعل م اولت  وقد   م   ــيت البيا اا الُمدخلتش والبيا اا االصـــــ ــ صـــــ األفرقت العاملت ف  مجاالا حفظ خصـــــ
اصـــــــب  الفريق المعن  ءتعل م اولت الذو جق  ب المملكت المتحدة محفًن مامًا للتعاوي البح   وجبا ل المعار  و ناب 

خبيرا   250  اإلحصـاباا الرسـميتش حيث   ـارش في  ما  قرب من القدراا ف  مجال اسـتنداب جعل م اولت أل را 
ءلدا  ومن المنم  البارزة لعمت مذا الفريق   ـر مبا   ج جيبيت   ـحي اخن ياا العمت   30وخبيرة من اك ر من 

ــت  ع للبيا اا الناب من اجت البدب ف    تات  ماذت لتعل م اولتش والنمذجت من ا  ف   ــاب مبــــ جت  مذا المجالش وإرســــ
جقدّر   فاق المبتبلك ف  كت وال ت  ال ال اا المتحدة األمري يت  وينظم الفريق المعن  ءتعل م اولت مناسبًت م تركت 

   2022ش سُتقاب ف  كا  ي ال ا  /ّناّر  2020لجنت النبراب ف   رار معر   كبب   م  

وجنمـيت القـدراا الت  جق  مـا ء لـنداش جقترن فرقُت  وفيمـا ّتعلق  فرـقت العمـت المعنـيت ـ الـتدرـي  والكفـاباا  - 16
العمت حل اًل للمباعدة ف  ءناب قدراا المؤسباا الت  م   صد  اعتما  استنداب البيا اا التنمت ف  مجال  

ش قد مت فرقُت العمت   ـ ت متياّد الدعمل العمل  2021اإلحصـاباا الرسـميت او الت  جنظر ف  ذلك  وف  عاب  
رى التـا عـت للجنـت النبراب من اجـت و ــــــــــــــ  منـاما التـدريـ  وجصــــــــــــــميم الـدوراا التـدريبيـت   لفرق العمـت األخ

و ـــعت م ـــروعًا لما ة جدريبيت ُـــاملت عن البيا اا التـــنمت وحد  ا  وراا التدري  الراميت  لى الت ويت   كما
ب لمحـًت عـامـت عن البـياـ اا التــــــــــــــن مـت لتعريف  ك احـدة من األول ـياا  وُو ــــــــــــــعـت  ورة  ـجدريبـيت جمبـيدـ ت جقـد 

المبـــتندمين  المفا يم والتطبيقاا الر يبـــيت للبيا اا التـــنمت ف  مجال اإلحصـــاباا الرســـميت  ومن المت ق  
ُـررًا مبـبقًا للتبـجيت ف   وراا التدري  على األسـاسـياا الت  جع ل كتف من فرق   اي    ي  جماب مذب الدورة 

 العمت المنتلفت على  عدا ما ف  مجال اختصاصبا 

ا  ـتت منصـت إل ارة التعل م لك  ُجحفظ فيبا جمي  الدوراا التدريبيت الت  جتـعبا فرق العمت التا عت و  - 17
للجنت النبراب  وجتــــــــــــــم المنصــــــــــــــت  وراٍا قا مت  الفعت او جاٍر  عدا ما من الدوراا الت   م ن حتــــــــــــــ رما  

ا ججم  ءين مذّن الن عين وقتش وســُتتــا   ليبا ف  المبــتقبت  وراا  محد  ة اإلرار اليمن  او  ورا او ف 
ــًا  الدوراا والم ا  التدريبيتش روع  في  على حد  ســـــ اب ما ج افر  من ا  اع التعل م  وو ـــــعت فرقت العمت فبرســـ
م ار  اعدا ف   رار اعمال لجنت النبراب او خارجبا  وعنوة على ذلكش جم جط ير جطبيٍق ُـــب    بـــم   من

الصــــلت  البيا اا التــــنمت وو ــــ  مبــــار للتعل م ال ــــنصــــ  ف  مذا للمبــــتندمين  اســــتك ــــا  الدوراا ذاا  
ُـرعت فرقُت العمت   المجالش وذلك من خنل ر ل التطبيق   رار الكفاباا  منتلل ا عا ب ومبـت ياج   واخيراش 
ف   جراب ح ار م  المراكي اإلقليميت   ـحي التنطيل ل   ـطت التدريبيت وجنبـيقبا ومن اجت جيويد جلك المراكي  

 لمباراا النزمت لتقد م الم  رة والدعم ف  منارقبا   حي ءناب القدراا ف  مجال البيا اا التنمت  ا
 

 __________ 

ــظـــر:   (14)    ش https://statswiki.unece.org/display/hlgbas/High-Level+Group+for+the+Modernisation+of+Official+Statisticsاـ 
  https://statswiki.unece.org/display/hlgbas/Timetable+and+Documents+HLG2021 و

https://statswiki.unece.org/display/hlgbas/High-Level+Group+for+the+Modernisation+of+Official+Statistics
https://statswiki.unece.org/display/hlgbas/Timetable+and+Documents+HLG2021
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 منصة اضمم المتحدة اليالمية -  ياا 
لت الم ــــاري   (ش اE/CN.3/2021/14  ــــافت  لى الم ــــاري  ال ار  ءيا با ف  التقرير البــــاءق ) - 18 ســــُتبِّ

 :2021التاليت على منصت األمم المتحدة العالميت ف  عاب 

م ـروع لمنظمت التعاوي والتنميت ف  الميداي االقتصـا و لنسـتفا ة من المعل ماا المتاحت   )ا( 
ي الم ــــــــــــــروع على التحلـيت المنبج  للمعل ماا النصـــــــــــــــيت ال ار ة  ف  التـقارير المعـدة عن االســـــــــــــــتدامت  ويرك 

ــتدامت )ألك ر من آال ف  ــتنداب جقنياا جعل م اولت ومن اجت   50  التقارير المعدة عن االســــــ ءلدا(ش وذلك  اســــــ
  رساب جداءير جدّدة جكفت الت ج    ح  االستدامت ف  فرا ى ال ركاا؛

م ــــــــــــروع لمركي امري ا النجينيت للتعاوي ف  ميداي التكن ل جيا البحريت ُّنفيذش  االُــــــــــــتراش  )ب( 
ّـد م ـيت البــــــــــــــفنش من اجـت و ــــــــــــــ   حصــــــــــــــاباا  ورـيت فرقـت ال م  عمـت المعنيـت ءبيـاـ اا النظـاب اول  لتحـد

واسـب ويت( عن اال بعا اا الناججت عن ا  ـطت ال ـحنش   ـافت  لى ءيا اا عن جداءير الكفابة م ت مدة  )ّ ميت
 اال تظار ومدة الندمت ف  جداول المرور  الم ا   والقن اا ف  المياب اإلقليميت لبنما؛

م ــروع لبيتت االحصــاب الكند ت والمعبد البرازيل  للجيرافيا واإلحصــاب ُّنفذ من اجت جقدّر  )ت( 
ــاب مفت حًا ّتان لنســــــتنداب العاب للجمي   الحصــــــت المت ســــــطت من المنارق الحتــــــريت المبنيت الت  جم ت فتــــ

الت من حيث اإلعاقت  فا ك فر   نداش م  جصــــــــــــــنيف جلك البيا اا حبــــــــــــــ    ع الجنس والفتت العمريت والح ف 
ــر  ــراا امدا  التنميت المبــتدامت(ش  اســتنداب مبــار ججبيٍي للبيا اا مفت ن المصــدر    1-7-11)المُؤ من مُؤ

 )جم  البيا ااش وج حيدما  ياسيًاش وحباءبا( 

ــتداب  - 19 ــ   م ذت اعمال مبـ ــبا جن ب افريقياش  لى و ـ ــت العالميتش الت  جراسـ وجبد  اللجنت الماليت للمنصـ
ش ا نفتــــــــــــــت  2021صــــــــــــــت العـالمـيت وخطـٍت للترويا لبـا من اجـت   ارة التكـاليف وجم  التبرعـاا  وف  عـاب  للمن 

التكاليف ال ـبريت ا نفا ـًا كبيرًا ألسـباب منبا ء ج  خاص خفض جكلفت الندماا المتصـلت  النظاب اول  لتحدّد 
 حكمل  واســـفر عن ج قعاا  حي   2021م يت البـــفن  وا ى خفُض مذب التكاليف  لى اســـتقرار قاعدة التم يت لعاب 

  ومن خنل الترويا للمنصـــــــت واجتذاب مصـــــــا ر جدّدة للتم يتش ســـــــيصـــــــب   2022ّت افر التم يت الكاف  لعاب 
نتش وج جي    اإلم اي جنميت األ  طت الت  جنف ذ على المنصت العالميت  حيث ّت افر قدر اكبر من الندماا المحب 

  على االُتراش ف  استنداب البيا اا التنمت وعل ب البيا اا  مييد الم اج  اإلحصا يت ال رنيت 

ــرة   - 20 ــ يق  و  ـــــــــ ــافت  لى عر  جبـــــــــ واعدا لجنت النبراب حتى اوي عدة مقار  فيدّ  جرويجيت   ـــــــــ
 عن ـيتش وم  جعمـت عن كـ   م  فرق العمـت والمراكي اإلقليمـيت على   ـتات ميـيد من مـقار  الفـيدّ  الترويجـيت 

ــتت اصـــــت اللجنت  وجحدّد ا  ـــــطت الم  ـــــاري  واأل  ـــــطت التدريبيت الت  جحتات  لى التم يت  وف  خط ة جاليتش ســـ
 اوسال التعاوي اإل ما   وم  المؤسباا النيريت والقطاع الناص لمناق ت فرص التم يت وال راكت  م 

ــبت البيتيت   - 21 ــتدامتش اّ   –وف  مبـــعى  لى النب    العمت المتعلق  المحاسـ ــا  ت واالسـ دا لجنت  االقتصـ
النبراب    ــــاب مركي قطاع  على المنصــــت العالميت  اســــم الذكاب االصــــطناع  ف  مجال  البيتت واالســــتدامت  

(ARIES  أل را   ظــاب المحــاســــــــــــــبــت البيتيــت )-     ــا  ــت  وم  وبــارة عن مركٍي جعــاو   للمعــار االقتصـــــــــــــ
ت العمــت  ــالتكن ل جيــاا الم بتكرة وجقنيــاا عل ب البيــا ــاا والتكن ل جيــا واالءتكــار ذو ج جــ   عمل ش ســــــــــــــيــدخــِّ

ــتد الحاجت  ليبا من اجت   ف  ــًت ج ـــ مجال اســـــتنداب الذكاب االصـــــطناع  والبيا اا التـــــنمت معًا وي فر منصـــ
ــبت البيتيت ــييت البين  للبيا اا والنماذت ف  ميدا   المحاســ ــتدامت  ومركي -جعييي قاءليت الت ــ ــا  ت واالســ االقتصــ

ARIES االقتصــا  ت م   مرة التعاوي ءين ُــلبت االحصــابااش   -البيتيت  القطاع  أل را   ظاب المحاســبت

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/14
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وميتت المبـ  الجي ل ج   ال ال اا المتحدةش ومركي  قليم الباسـك لتيي ر المنا ش ومركي  و  سـتيا الدول  للعل ب 
ب المركي ا لقطاع  جقاريرب الفيييا يتش ومقرب ف  مركي  قليم الباســـك لتيي ر المنا  الكا ن ف  ءلباو   ســـبا يا  ويقد 

 لى لجنت النبراب المعنيت  البيا اا التـنمت وعل ب البيا اا أل را  اإلحصـاباا الرسـميت وإلى لجنت النبراب  
 االقتصا  ت  -  المعنيت  المحاسبت البيتيت

 وسيق ب المركي القطاع ش  التعاوي م  اللجنتين المذك رجينش ءتعييي و عم األ  طت التاليت: - 22

ــا يت جدّدة ف  مجال  جط ير  )ا(  ــالي   حصــــــ منبجياا عل ب البيا اا من اجت  عم  ُبا واســــــ
 البيتت واالستدامت؛

 ءناب قدراا الباح ين واإلحصا يين وعلماب البيا اا وجدريببم؛ )ب( 

د جطبيق  )ت(  االقتصـــــا  ت   -  أل را   ظاب المحاســـــبت البيتيت ARIESم اصـــــلت جط ير وجعبُّ
 لن رما كجيب من المنصت العالميت؛ ARIESوما ّليلب من م   اا منصت 

االقتصـــــا  ت  اعتبارب  - أل را   ظاب المحاســـــبت البيتيت ARIESاالســـــتمرار ف  جط ير  ) ( 
ــاباا الرســــميت والجباا   ــتيلين  اإلحصــ ــالي  وم ار  التعل م جعتمدب اوســــال الم ــ مصــــدرًا م   قًا للبيا اا واألســ

 حبت المصلحت؛صا

جنفيذ اســـــــتراجيجيت الت ـــــــييت البين  الت  جحد   ا وار ومبـــــــؤولياا جمي  الجباا صـــــــاحبت   )ه( 
المصـــــــلحت )مقد ِّم  البيا ااش ومط  ِّرو البح ث والنماذتش والجباا المتـــــــيفت للمنصـــــــت(  عمًا للتنفيذ العالم  

 االقتصا  ت  -ت لمليار محاسبت النُظم اإل   ل جيت التا عت لنظاب المحاسبت البيتي 
 

 المراكز اإلقليمية للبيانات الضخمة ودعمها للمنصة اليالمية -  جيم 
جيبــيرًا لم ــاركت الم اج  اإلحصــا يت ال رنيت ف  حلقاا العمت التدريبيت وا  ــطت الم ــاري ش ا  ــتت  - 23

ت المتحـدة ف  كـت من اإلمـاراا العر يـ   2021  و  2020ار عـت مراكي  قليميـت للبيـا ـاا التــــــــــــــنمـت ف  عـام   
والبرازيت وروا دا والصــين  وســتجم  مذب المراكي ءين الم ــتيلين  حوســال اإلحصــاباا الرســميت على الصــعيد  
ــاءبـت اي جعمـت معـًا  اإلقليم ش  حـيث ّتبــــــــــــــنى للبلـداي الت  ججمعبـا ق اســــــــــــــم الليـت وال قـافـت والظرو  المت ــــــــــــ

ــــراا  م ــــاري  م ــــتركت جبــــتندب فيبا البيا اا التــــنمت وعل ب البيا ا ف  ا من اجت جقدّر اإلحصــــاباا ومُؤ
 امدا  التنميت المبتدامت 

ــاي/اءريت   - 24 ــحي المركي اإلقليم  الكا ن ف  البرازيت ءين   2021وقد جم ف   يبــــــ ج  ي  مذكرة جفامم   ــــــ
لت افرقت   ــُ   ــ ــارو ُو ــت ــ ــاب  ومن  م ا  ــــ  مجلس  اســ ــاباا والمعبد البرازيل  للجيرافيا واإلحصــ ــلبت اإلحصــ ُــ

ّن  على جقييم العمـت الجـارو ف  مجـال    2022-2021ش كمـا ُو ــــــــــــــ  ءرـ اما عمـت اول  للفترة عـامـلت جقنـيت
البيا اا التــــــــنمت وعل ب البيا اا ف  امري ا النجينيت ومنطقت البحر الكاريب   اســــــــتنداب جقنيت ك ــــــــل م اق  

ــتنداب البيا   ــا يت ال رنيت عن اســــــ ــاوراا م  الم اج  اإلحصــــــ ــنمت  اإل تر تش وعن رريق  جراب م ــــــ اا التــــــ
أل را  اإلحصـــــاباا الرســـــميت وجنظيم حلقاا  راســـــيت ُـــــب يت وحلقاا عمت  واُعلن افتتان المركي اإلقليم  

خنل المؤجمر اإلحصـــــا   ل مري تين التا   للجنت االقتصـــــا  ت    2021ج ـــــرين ال ا  /  فمبر   23رســـــميًا ف   
 ألمري ا النجينيت ومنطقت البحر الكاريب  
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 كا  ي األول/ 7رســــــــــميًا افتتان المركي اإلقليم  الكا ن ف  الصــــــــــين خنل مراســــــــــم ا يمت ف   واُعلن   - 25
ف  ما يت ـ   والمركي خا ـ  إل ارة الم ت  ال رن  لإلحصـاب ) الصـين(؛ ويبذل القا م ي علي     2020  بـمبر  

ب البيا اا التــنمت  الجب   من اجت جط ير جقنياا عمت وجكن ل جياا واســالي    اريت  حصــا يت جدّدة  اســتندا 
وعل ب البيا ااش ومن اجت ج فير محفت لبناب القدراا والتدري  وجبا ل افتـت الممارسـاا  بـتفيد منبا الم ـتيل ي  
 اإلحصاب وعل ب البيا اا على الصعد ال رن  واإلقليم  والعالم   وقد  ظ م المركُي منذ    ا   حلقتين  راسيتين 

ــبتمبر    2020ول/  بــــمبر  عن البيا اا التــــنمت )ف  كا  ي األ  (؛ وعقد االجتماعل األول للجنت   2021واّل ل/ســ
عتــ ًا  وليًا وورنيًا؛ واجرى  ح  ًا   ــحي حل ل البيا اا المبتكرة جتمح ر ح ل   14االســت ــاريت الدوليت  حتــ ر 

ــال  األجبية المحم لتش وال  ــعار عن  عدش و يا اا االجصــ ــت ــ ــ  يتش و يا اا االســ ــحاا التــ ــجنا  ءيا اا الماســ بــ
اإل اريتش و يا اا المعامنا المبتمدة من منصاا التجارة اإللكترو يتش وحقق جقدمًا و تا ا ف   عض المجاالا؛  
واقر  رار جط ير  ظاب التطبيقااش  ما ف  ذلك م ق  الب ا ت اإللكترو يت ومنصـــــت الح ســـــبت لدما البيا اا؛ واقاب  

ت  عل ب البيا ااش وعمت على    ـــــاب آليت للتعاوي  وعنوًة قن اا لنجصـــــال  المؤســـــبـــــاا ومعامد البح ث المعني 
ّيور العدّد من النبراب الم ـتيلين  مجال   اي  على ذلكش اعرب الم ت  ال رن  لإلحصـاب  الصـين عن امل  ف  

اإلحصـــــاب المركيل اإلقليم  ف  ما يت ـــــ  للعمت على م ـــــاري  وا حاث م ـــــتركت  مجر  اســـــتقرار الحالت المتعلقت 
ش و عا ف  مذا الصــــد   لى ج ســــي   طاق الم ــــاركت ف  منتدى األمم المتحدة العالم  للبيا ااش المقرر  الجا حت 

  ف  ما يت  ش  حقصى قدر مم ن   2023عقدب ف   يباي/اءريت  

ء اســــــــــــــطت مذكرة جفامم ءين   ارة   2020اما المركي اإلقليم  ألفريقياش فقد ا  ــــــــــــــ  ف  آذار/مارس   - 26
الجتماويت وح  مت روا دا واللجنت االقتصـا  ت ألفريقياش ويدّرب المعبد ال رن  لإلحصـاب  ال ـؤوي االقتصـا  ت وا

ءروا دا  التعاوي م  اللجنت االقتصــــــا  ت ألفريقيا  والير  الر يبــــــ  من    ــــــا   م  جحفيي االءتكار أل را   
ـــــراا امدا  التنميت المبـــــتدامت ف  القارة األفريقيت  وخنل ش واصـــــت  2021عاب   اإلحصـــــاباا الرســـــميت ومُؤ

ــ   ــا  ت ألفريقيا جط يرل  ي ت   ارة المركي وو ـــــ ــاب ءروا دا  لى جا   اللجنت االقتصـــــ المعبد ال رن  لإلحصـــــ
ــطت لبناب القدراا و ر امجًا  ــاري   ح يت وا  ـ ــملت م ـ ــنمت ُـ ــحي عل ب البيا اا والبيا اا التـ خريطت رريق   ـ

ت للقيا اا   ـــــحي عل ب البيا اا اســـــتفا  منبا كبار المدّرين  ج جيبيًا  فُنظ متش على ســـــبيت الم الش  ورة  جدريبي 
م تبًا  حصـــــــا يًا   11ف  النظم اإلحصـــــــا يت ال رنيت  حفريقيا وحلقُت عمت عن البرمجت ءليت  اّ  يش  م ـــــــاركت  

 ورنيًا  ومن المقرر القياب  مييد من ا  طت ءناب القدرااش  لى جا   التعاوي ف   رار المنصت العالميت 

ــ  المركي اإلقليم  الكا ن  اإلماراا العر يت المتحدة ء اســــــطت   2020وف  آذار/مارس   - 27 ــاش ا  ــــ ا تــــ
مذكرة جفامم ءين   ارة ال ــؤوي االقتصــا  ت واالجتماويت وح  مت اإلماراا العر يت المتحدةش وم   نتــ  إل ارة  

األمدا  الر يبـيت للمركي ف  جيبـير المركي االجحا و للتنافبـيت واإلحصـاب  اإلماراا العر يت المتحدة  وجتم ت  
م ــــاري  اســــتنداب البيا اا التــــنمت وعل ب البيا ااش وجبا ل المعار    ــــحي التقنياا والن ارزمياا واأل واا  

مال افريقيا  رة حدّ ًاش وج فير التدري  للم تيلين  اإلحصاباا الرسميت ف  منطقت ال رق األوسل ُو  المط ي

النبراب المعنيت  البيا اا التــــــنمت وعل ب البيا اا أل را  اإلحصــــــاباا الرســــــميت وج ــــــترش لجنت   - 28
جبــنير البيا اا التــنمت  ”المركي االجحا و للتنافبــيت واإلحصــاب ف  جنظيم مناســبت مدجبا  ن ت ا اب عن  م 

ف   رار    2022ش ســـــــتنعقد ف  كا  ي ال ا  /ّناّر  “وعل ب البيا اا من اجت جحقيق امدا  التنميت المبـــــــتدامت
ــل  ( 15) 2020معر   كبــــب     وســــت ــــبد مذب المناســــبت مراســــم افتتان المركي اإلقليم  لمنطقت ال ــــرق األوســ

 __________ 

  /https://www.expo2020dubai.comا ظر:  (15) 

https://www.expo2020dubai.com/
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ــاا عـامـت وح اراا ومحـا ـ اا   ــــــــــــــمـال افريقـيا الكـا ن ف  اإلمـاراا العر ـيت المتحـدةش حـيث ســــــــــــــُتعقـد جلبــــــــــــ ُو
تا عت للجنت النبراب وجلبــٍت خاصـت  رســميت   ــافًت  لى جلبــاا عمليت م  فرق العمت والمراكي اإلقليميت ال  ير
  “ف  حياة الناس 19-جح ير ك فيد”ح ل م   ع  “حلقاا ُباءيت” رار سلبلت  ف 
  

 مسار اليمل في المستقبل والخطوات المقبلة  -  ثالثا  
ُ عتلبر جعميم اســــــتنداب البيا اا التــــــنمت وعل ب البيا اا ف  األعمال الي ميت للم اج  اإلحصــــــا يت   - 29

ــمت جلك الجب   ج  يق التعاوي ءين فرق   ال رنيت ــتقبت  وج ـ ــ  لدفت اعمال لجنت النبراب ف  المبـ الم ج ِّ  الر يبـ
ــت القا مت من خنل عقد االجتماعاا الم ــــــتركت او العمت معًا على جحقيق  العمت وافرقت النبراب المتنصــــــصــــ

ن فرقــت العمــت المعنيــت ءبيــا ــاا    اجا م ــــــــــــــتركــت  ومنــاش  عض األم لــت القــا مــت  ــالفعــت منبــا م ًن التعــاوي ءي 
حاا التــ  يت والفريق العامت المعن    حصــاباا األســعار التا   للمف  ــيت األورو يتش او التعاوي ءين   الماســِّ
فرقت العمت المعنيت ءبيا اا رصــــــــــــــد األر  ولجنت خبراب األمم المتحدة المعنيت   حصــــــــــــــاباا األمن اليذا   

ــت  وعن ــت والري يـ ــاظ على واإلحصـــــــــــــــــاباا اليراويـ الحفـ ــاا  ــت ءتقنيـ ــت المعنيـ ــت العمـ ــت فرقـ ــكش جعمـ وة على ذلـ
النصـــ صـــيت عن ك   م  الفريق الرفي  المبـــت ى المعن   عصـــر ت اإلحصـــاباا الرســـميت على جنفيذ م ـــروع 
حفظ خصــــــ صــــــيت البيا اا الُمدخلتش حيث ج   ِّق جطبيقاا حاالا االســــــتنداب العمل   وج ــــــمت جب   التعميم 

ــًا  ما  وراا  راســــــــ  ــحي البيا اا التــــــــنمت وعل ب البيا اا ف  المناما التدريبيت العا  ت للم اج  ا تــــــ يت   ــــــ
 اإلحصا يت ال رنيت وج فير منصت اجصال   ل ءين اعتاب لجنت النبراب والممارسين اوخرين 

وفيمـا ّتعلق  ـالنط اا المقبلـتش جعتيب لجنـت النبراب العمـت على جحبــــــــــــــين الطريقـت المت بعـت لتحـدّـد  - 30
 ياا  راســــاا الحالت والم ــــاري  واأل  ــــطت واألســــالي  والتطبيقاا الت  جعمت عليبا فرق العمت التا عت لبا اول

والمنصـت العالميت والمراكي اإلقليميت  حيث جبـتند  لى االعتباراا االسـتراجيجيت ذاا الصـلت  البراما البـياسـاجيت 
ــا ا كبرى  فمن المم ن م ن ا ــتجد من قتـــــ ــيت او  ما  بـــــ ــاور م  الفريق الر يبـــــ ي ّتم جحدّد األول ياا  الت ـــــ

الرفي  المبـــــــت ى لل ـــــــراكت والتنبـــــــيق و ناب القدراا ف  مجال اإلحصـــــــاباا لرصـــــــد خطت التنميت المبـــــــتدامت  
ــــراا امدا  ( وم  فريق النبراب الم ــــترش ءين ال كاالا المE/CN.3/2022/4)ا ظر   2030 لعاب عن   مُؤ

ُـب ت جتحلل من القيا اا  E/CN.3/2022/2التنميت المبـتدامت )ا ظر  (  وإ ـافت  لى ذلكش ج   اللجنت    ـاب 
ــا يت ال رنيت والمراكي اإلقليميتش من اجت و ــــــ     با العاملت ف  مجاالا عل ب البيا اا ف  الم اج  اإلحصــــ

اســــــــتراجيج  لنلتفا  م  القطاع الناص ح ل مقصــــــــٍد م ــــــــترش وجحقيق ميا ا جندب الصــــــــال  العاب للمجتم  
ــتيلين  المعل ماا  ــال الم ـــ ــدرش ومن اجت جعييي التعاوي م  اوســـ ــتعمال األ واا المفت حت المصـــ ــير اســـ وجيبـــ

 ( 16) إلحصــــــا يت والجيرافيت الم ا يتالجيرافيت الم ا يتش ال ســــــيما من خنل جطبيق اإلرار العالم  للمعل ماا ا
اعمال فرق العمتش وجنظيم مناســباا اوســ   طاقًا   ــحي البيا اا التــنمت وعل ب البيا اا  ير  ج ــجي    ف 

 التعاوي م  الممارسين اوخرين 

وجبـــــــــعى لجنت النبراب  لى م اصـــــــــلت عملبا الجارو ف  مجال جنميت القدرااش وم  ما   ـــــــــمت جط ير  - 31
وجعييي مصـــــــــــــف فت  تـــــــــــــا البيا ااش وإرار الكفابااش ومناما التدري  وفبرس الدوراا التدريبيتش و ظاب التعل م 
القاءت للتكييف م  االحتياجاا ال ــــــــــنصــــــــــيت  وُيقترنش كنط اا مقبلتش اي جن ــــــــــح ُــــــــــب ت  عالميت من المدر ين  

ــا  ش و  ــتيلين  العمت اإلحصـ ــال الم ـ ــين ف  عل ب البيا اا ف  اوسـ اي  جرو جم ين المراكي اإلقليميت المتنصـــصـ

 __________ 

  https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/The_GSGF-E.pdfا ظر:  (16) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/4
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/2
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/The_GSGF-E.pdf
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ــا  العمل  وال ــراكاا والدعم المتعلق   حيث جبــتطي  جيويد الم اج  اإلحصــا يت ال رنيت  التدري  والت جي  واإلُر
ــ    ــتركت  وُيذكرش ختاماش اي البر اما الدول  للت جي  ف  مجال عل ب البيا اا الذو ا  ــــــــ ــاري  الم ــــــــ ءتنفيذ الم ــــــــ

  بر ءر امجًا  اجحًا لليا تش وقد اقُترن الت س   في   االستعا ت  جمي  خبراب فرق العمت اوو ت األخيرة اعتُ  ف  
  

 اإلجرااات المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذها  -  راييا  
 :اللجنة مدعوة إلى القيا  يما يلي - 32

مراكز  أن تيترف يةاليمةل الةذي تقو  يةج فرق اليمةل ومنصةةةةةةةةةة اضمم المتحةدة اليةالميةة وال )ا( 
 ؛اإلقليمية وأن تيرب عن دعمها لج

أن تؤّيد مسةةةةةةار اليمل المسةةةةةةتقبلي المقترر للجنة الخبراا المينية يالبيانات الضةةةةةةخمة   )ب( 
 :وعلو  البيانات ض را  اإلحصااات الرسمية، يسبل منها ما يلي

تيميم اسةةةةةةةةةتخةدا  البيةانةات الضةةةةةةةةةخمةة وعلو  البيةانةات في اضعمةا  اليوميةة للم ةاتة    ‘1’ 
اإلحصةةةائية الوةنية ودمل الدورات ذات الصةةةلة بها في مناهل التدري  اليادكة للم ات   

 ؛اإلحصائية الوةنية

تحديد أولويات دراسةةات الحالة والمشةةاريأل واضنشةةطة واضسةةالي  والتطبيقات اسةةتنادا إلى   ‘2’ 
د  االعتبارات االسةةةةتراتيجية ذات الصةةةةلة يالبرامل السةةةةياسةةةةاتية الرئيسةةةةية أو يما كسةةةةتج 

 ؛قضاكا كبرى  من

إنشةةةةةةةاا أةةةةةةةب ة تتتلف من القيادات في مجاالت علو  البيانات يالم ات  اإلحصةةةةةةةائية   ‘3’ 
 ؛الوةنية والمراكز اإلقليمية

وضةةأل نهل اسةةتراتيجي لالتماف مأل القطاخ الخال حو  مقصةةد مشةةتر  وتحقي  مزاكا   ‘4’ 
 ؛الممتوحة المصدرتخد  الصالح اليا  للمجتمأل وتيسير استيما  اضدوات 

 ؛توثي  التياون مأل أوساط المشتغلين يالميلومات الجغرافية الم انية ‘5’ 

ج برنةامل تنميةة القةدرات فيمةا يتيل  يةالبيةانةات الضةةةةةةةةةخمةة وعلو  البيةانةات،   )ت(  أن تةدعم توجة 
 يطرق منها ما يلي:

البيانات في أوسةةةةةةاط  إنشةةةةةةاا أةةةةةةب ة عالمية من المدرنين المتخصةةةةةةصةةةةةةين في علو    ‘1’ 
 ؛المشتغلين ياإلحصاا

أل في البرنامل الدولي للتوجيج في مجا  علو  البيانات ياالسةةةتيانة يجميأل  براا   ‘2’  التوسةةةّ
 ؛فرق اليمل

تم ين المراكز اإلقليمية يحيث تسةةةةةةةتطيأل تزويد الم ات  اإلحصةةةةةةةائية الوةنية يالتدري    ‘3’ 
 ؛م المتيل  بتنميذ المشاريأل المشتركةوالتوجيج واإلرأاد اليملي والشراكات والدع

أن تؤّيد إنشةةاا مركز قطاعي ياسةةم الذكاا االعةةطناعي في مجالي البيسة واالسةةتدامة   ) ( 
 (ARIES  ض را  نظا  المحاسبة البيسية ) -   االقتصادكة دعمًا للمنصة اليالمية، لي ون وسيلة لتيزيز

االقتصةةةةادكة واالسةةةةتدامة ونناا  -   المحاسةةةةبة البيسية قابلية التشةةةةغيل البيني للبيانات والنماذ  في مجا   
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قدرات الباحثين واإلحصائيين وعلماا البيانات وتدريبهم في هذا المجا  بتوجيج من لجنة الخبراا المينية  
يالبيانات الضةةةةةخمة وعلو  البيانات ض را  اإلحصةةةةةااات الرسةةةةةمية ولجنة الخبراا المينية يالمحاسةةةةةبة  

 ؛االقتصادكة   -   البيسية 

هة للخصةةوعةةية من أجل تبيان   )ه(  أن تدعم إنشةةاا مختبر اضمم المتحدة للتونولوجيات الميزّة
ما السةةةتخدا  تقنيات الحمال على الخصةةةوعةةةية من سيمة يالنسةةةبة لمحصةةةااات الرسةةةمية، وفهم التحدكات  

  اليملية في هذا المجا ، وتنمية الدراكة يالتونولوجيات الحافةظة للخصوعية
 


