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 )ب( من جدول األعمال المؤقت*  3البند 

 بنود للمناقشة والقرار: اإلشراف على البيانات 
   

 تقرير الفريق العامل المعني باإلشراف على البيانات   
  

 مذكرة من األمين العام  
 

ر المجلس االقتصــــــاجت واالجتماع    والممارســــــاب ال ــــــاألقين  ت ــــــر  األم ن  2021/224وفقا لمقرَّ
العام ألأن يح ل تقرير الفريق العامل المعن  ألاإلشـــــرا  علي الب.اوابد ويقدم التقرير ملجنا ل و ـــــمي الت  قام  

ل التعريل العمل  لاشـرا  علي الب.اواب بها الفريق العامل مؤخرا ف.ما  تعلق  ألم ـاراب عمل  المم ـين ويفصـ ا
 الذت وضع  الفريق العاملد

وســ.نلن معروضــا علي اللجني  يثــا وع.قي معللماب  ســاســ.ي عن الفريق العامل المعن  ألاإلشــرا    
 علي الب.اوابد

 من التقرير اإلجراءاب الممللب من اللجني اتماذهاد 33وترج ف  الفقرة  
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 تقرير الفريق العامل المعني باإلشراف على البيانات   
  

 مقدمة  -     أوال  
ــاشـ.ي الفريقب العـامـل المعن  أـلاإلشــــــــــــــرا  علي البـ.اـواب ف  جورتهـا الـ اوـ.ي  - 1  و ــــــــــــــأب اللجـنيي اإلاصــــــــــــ

والمم ــــ ند ويتألف الفريق العامل من مم ل ن من المناتح اإلاصــــاش.ي اللجن.ي والجهاب المعن.ي من  وســــا   
دو د وكلفــت اللجنــيين ف   الب.ــاوــاب األخرمن ألمــا ف  ذلــا المنومــاب الــدول.ــي واإلقل.م.ــي ومنومــاب المجتم  المــ 

ن الفريقب العامل ألاســـــتس ـــــا  ســـــبل المثـــــ  قدما ف  وضـــــ  تلج هاب للمناتح اإلاصـــــاش.ي  52/103مقررها 
 اللجن.ي أل أن النهج المتبعي ف  اإلشرا  علي الب.اوابد

ــاش.ا وجن.ا م ــــــــاركا ف  م ــــــــاراب عمل الفريق العامل من األرجنت نن    15ويلجد اال.ا  - 2 منتبا إاصــــــ
ل.ـان وكولاجورن و لبـاو.ـان و لمـاو.ـان واللنـدان وال ــــــــــــــليـدن وكنـدان وكلللمب.ـان والت .ـان ول تلاو.ـان وم وتن  و ســــــــــــــترا

والنرويجن وو لزيلـندان وهللـندان ومن خمس منومـاب من  وســــــــــــــا  البـ.اـواب األخرمن وه  ال ــــــــــــــراوـي العـالمـ.ي 
للل التنم.ــي الم ــــــــــــــتــدامــين لب.ــاوــاب التنم.ــي الم ــــــــــــــتــدامــين ومنومــي رةـــــــــــــــد الب.ــاوــاب المفتلاــين وشــــــــــــــبنــي ا

االقتصــاجيي ألورواان والمنتدم العالم  للمصــلةــ.يد والرش. ــان الم ــاركان الحال.ان هما خلان جاو.ال  واللجني
 وا  ـدو  راوولن المـد ر العـام لاجارة اللجن.ـي لااصـــــــــــــــاءاب ف  كلللمب.ـان وجوم ن.ـا روزكروبن رش.س ه  ـي 

 إاصاءاب بللنداد

ــافي إلي ذلا - 3 ــتلو.ان   15ن  ظهر اهتماما بهذا العمل وااإلضـــ ــباو.ان وكســـ ــاش.ا وجن.ا من إســـ منتبا إاصـــ
وكـودوو. ـــــــــــــــ.ان و  رلـندان وجمهلرـيي تنناوـ.ا المتحـدةن وجمهلرـيي كلرـيان ورواـودان وزمـبابلتن والصــــــــــــــ نن والفلب نن  

 ــــــــــــــمــال.ــين ومنولل.ــان  وفنلنــدان وف  ــت وـامن والسليـتن ومـال نيـان والمملســي المتحــدة لبريمــاو.ــا العومي و  رلنــدا ال
 والنم ان وهم ما زاللا علي قاشمي الجهاب المدعلة لحثلر االجتماعاب العامي للفريق العاملد

  
 تعريف مسارات العمل  -  ثانيا  

ن  عرب األعثـــــــاء عن 2021و. ـــــــان/ بريل  29خ ل االجتماع األول للفريق العاملن المعقلج ف   - 4
  علي الب.اواب واتفقلا علي تحد د خم ـــــي م ـــــاراب عمل ه   الكمي  آراشهم أل ـــــأن األألعاج الممتلفي لاشـــــرا

الب.اواب؛ واإلوصــــــــا  وال ــــــــملل؛ والتباجل والتعاون؛ واإلشــــــــرا  علي الب.اواب وخمي ب.اواب المدن؛ واإلجار  
ن اجتم  الفريق العامل كنل مرت نن واجتم  2021المفاه.م  العام أل أن اإلشرا  علي الب.اوابد وخ ل عام 

 ااد من األفرقي المعن.ي ألم اراب العمل مرت ن إلي ع ث مرابدول و 

ــ  ترت باب عمل الفريق العاملن إجخال ألعا التو  راب علي  - 5 ــاركانن لدم وضـ ــان الم ـ واقترح الرش. ـ
االختصـاةـاب تنملت علي وضـ  خمي عمل سـنليي تعرى علي اللجني اإلاصـاش.ي كل سـني للملافقي عل هاد 

 دلي ف  المرفق األولدوترج االختصاةاب المع
 

 مسار العمل المتعلق بحوكمة البيانات -  ألف 
الهد  المتلخي من م ــــــــار العمل هذان الذت ت ــــــــار  ف  ء.اجت  ه  ي إاصــــــــاءاب بللندا والمنتدم   - 6

العالم  للمصــــــلةــــــ.ين هل إتااي التلج.  للمناتح اإلاصــــــاش.ي اللجن.ي ف.ما  تعلق ألحلكمي الب.اواب واألجر  
للب.اواب لم ــاعدتها ف  تحق ق التحلل وااتماال تلســ.  وماد الدور المنل  بها ألح ب تصــب  جهاب  القاولو.ي  
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م ـرفي علي الب.اوابد وسـ نقل التلج.  المبراب الت  اوت ـبتها المناتح اإلاصـاش.ي اللجن.ي ف  معالجي قثـايا  
ــ  األجر القاولو.ي لتحد د   ن تلجد الحدوج الجد دة ب ن الب.او  ــاءابن و  ن تسمن  الحلكمي ووضـــــــــ اب واإلاصـــــــــ

المماجر الرش. ـ.ين وك.ل تسلن اففاد الملسـعين وما هل األمر األو ر فاشدة ف  سـ.اقاب شـتي ومن منملقاب  
شتيد وس.عنز م ار العمل إجراء الار  وس  وماقا أل أن القثايا الملحي المتعلقي ألالحلكمي واألجر القاولو.ي  

 للب.اواب واإلاصاءابد

ــ.عالج م ــــ  - 7 ــاب فهم  ومل للحلكمي  وســ ــبي للفريق العامل كنل من خ ل اوت ــ ار العمل ال وراب ألالن ــ
وللمنولماب القاولو.ي ذاب الصلي ف  البلدان والمناجق من خ ل تباجل المعللماب وجراسي الحاالب اإلفراجيين  

ولو.ـين للال  ن وف  ألعا الحـاالب جم  الب.ـاوـابد وقـد  يوجن الس  ر من العمـل أل ـــــــــــــــأن الحلكمـي واألجر القـا
ــعا كب را ف  األجر القاولو.ي الجد دةن وتو  راب كب رة ف    ــهدب تلســ ــ.ي شــ ــر الماضــ ــنلاب الممس إلي الع ــ ال ــ
ممارسـاب الكمي الب.اواب ومنولمتهاد وقد  وجدب هذ  التو  راب مجاالب جد دة تنملت علي فر  للمناتح 

هذ  الملاضــ.  تناوال مباشــران تحد دا ف.ما  رتب    اإلاصــاش.ي اللجن.ي وعلي إجهاج لهاد وســ تناول م ــار العمل
 أل .اد المناتح اإلاصاش.ي اللجن.يد

وي ــمل م ــار العمل جم  ب.اواب من  عثــاء الفريق العامل عن اللعاشق الملجلجة والمقبلي المتعلقي  - 8
ــتلم القمرت  ــاش.ي اللجن.ي وعلي الم ـ ــتلم المناتح اإلاصـ ــتلم الذت  تجاوز ألحلكمي الب.اوابن علي م ـ والم ـ

ادوج اللاليي اللجن.ي )االتحاج األوروا  م  (د وهنا  تحر  من ألعا البلدان والمناتح اإلاصـــــاش.ي اللجن.ي  
وحل ةــ.ا ي تلج.  عام أل ــأن الكمي منولماب الب.اواب ي ــملن ف  ألعا الحاالبن تلج هاب أل ــأن الذكاء 

ار العمل ف  تجم.عهاد ويعمل الفريق علي إو ـــــاء م ـــــرج االةـــــمناع  وتعلم افلين يجدر الفريق المعن  ألم ـــــ 
لمصــملحاب الكمي الب.اواب الت  ت ــتمدمها المناتح اإلاصــاش.ي اللجن.ي تمن نا للتلاةــل أل ــنل  وضــ  ب ن 
هذ  المناتح وت. ــ را لفهم شــتي وماذك الكمي الب.اواب وك. .ي اســتمدامها من قبل المؤســ ــاب الحنلم.ي ذاب  

ــار العمـل ألجم  الحـاالب  الم ــــــــــــــؤولـ.اب الممتلفـ  ي من اـ ب تلـا الحلكمـيد و خ ران يقلم الفريق المعن  ألم ــــــــــــ
ــاش.ي اللجن.ين واتحل ل تلا الحاالب للتحقق من  ــ.ي الســــتمدام الكمي الب.اواب من قبل المناتح اإلاصــ الرش. ــ

  فثل الممارساب ولفهرستهاد
 

 مسار العمل المتعلق باإلنصاف والشمول -  باء 
ــاءاب  الهد  المتل  - 9 ــار العمل هذان الذت ت ـــــــــــــار  ف  ء.اجت  اإلجارة اللجن.ي لااصـــــــــــ خي من م ـــــــــــ

ولللمب.ا وال ـــراوي العالم.ي لب.اواب التنم.ي الم ـــتدامين هل ضـــمان اعتماج وهج منصـــف وشـــامل الســـتمدام   ف 
لف  ألعـدم تر   اـد خ 2030الب.ـاـواب من  جـل تحق ق االلتنام المتعهـد أـل  ف  خمـي التنم.ـي الم ــــــــــــــتـدامـي لعـام  

الركحد واذلان ي ـــعي م ـــار العمل هذا إلي التعمق ف  ألحب النتاشج المتعلقي بتح ـــ ن اللةـــللن المب ني ف   
ن وذلا بدراســـــــي  ( 1) ورقي المعللماب األســـــــاســـــــ.ي المقدمي إلي اللجني اإلاصـــــــاش.ي ف  جورتها ال او.ي والمم ـــــــ ن

ســـتمدامها علي وحل شـــامل ومنصـــف ســـ.اســـاب وممارســـاب الجهاب المعن.ي ألمنولماب الب.اواب أل .ي كفالي ا
وضـــــمان جور الجهاب الحنلم.ي المعن.ي ألاإلشـــــرا  علي الب.اواب ف  تعنين إجماك شـــــتي األوســـــا  ف  جم.  

 مراال سل لي ء.مي الب.اوابد

 __________ 

ــالـــــــ     (1)  الـــــــتـــــ الـــــــراألـــــــ   عـــــــلـــــــي  ــي  ــااـــــ -https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3aمـــــــتـــــ

DataStewardship-E.pdfد 
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وســ.نلن المنجن الرش. ــ  الم ــتهد  من م ــار العمل هذا هل إعداج وع.قي إااجي من خ ل تجم.    - 10
لممتلف الجهاب المعن.ين تبرز االتجاهاب الرش. ــــ.ي القاشمي ولسنها ت  ر  يثــــا  ســــ لي جراســــاب ااالب إفراجيي 

ــا    ــتر  وماد اإلوصـ ــنل م ـ ــار العمل أل ـ ــ.حدج الفريق المعن  ألم ـ ــأليد وسـ ــلي تدارس هذ  الم ـ تتعلق ألملاةـ
ــتر  للتحدياب الت  تلاجهها المنات  ــرا  علي الب.اواب من خ ل بناء فهم م ـــــــــ ــملل ف  إجار اإلشـــــــــ ح وال ـــــــــ

ــ  المفاه.م  ــاب وعمل.اب وضـــ ــاركي ف  المناق ـــ ــاء للم ـــ ــاش.ي اللجن.ي ف  تنف ذ والياتها؛ وجعلة األعثـــ اإلاصـــ
ــبت  البلدان من خبراب ف  التولح علي هذ  التحدياب ابتواء   ال زمي إلعداج وع.قي اإلااجي وتجم.  ما اوت ـــــــــــ

 إجراجها ف  اللع.قيد

 ــار العمل لتعنين م ــاركي األعثــاء افخرين هل ةــ.ا ي وكان  ول إجراء اتمذ  الفريق المعن  ألم - 11
وع.قي ملجنة تحدج الع قي ب ن اإلشــــــــــرا  علي الب.اواب واإلوصــــــــــا  وال ــــــــــمللد وقد ورج ف  اللع.قي  ن قدرة  
ــا.في من الب.اواب ترتب  ارتباجا وع.قا   ــتفاجة الف اب الثــ البلدان علي التولح علي الحلاجن الت  تحلل جون اســ

   اد خلف الركحد وف  هذا ال ـ.ادن يمنن ل ـتي  عثـاء النوم اإلاصـاش.ي اللجن.ين وال سـ.ما ألمبد  عدم تر 
المناتح اإلاصــــاش.ي اللجن.ين العمل علي تفع ل اإلوصــــا  وال ــــملل ف  اللةــــلل إلي الب.اواب ف  ترت باتهم  

 المتصلي ألالحلكمي والتمم. د

ع ل هذ  اللاليين فإن المناتح اإلاصــــــــــاش.ي  وعلي الر م من عدم وجلج جلاب وااد أل ــــــــــأن ك. .ي تف - 12
اللجن.ي تثــــمل  بدور الجهاب الم ــــرفي علي الب.اوابن ف  ك  ر من الحاالب إلي جاوح جهاب  خرم تتللي 
اإلشرا  علي الب.اواب ف  المنولمي اللجن.ي للب.اوابد وتصب  الجهاب المعن.ي ألمنولماب الب.اواب ل.س فق   

ــتمدم  الب.اوابن بل من   ــم ع بها من م ــ ــني من قبلي االضــ ــان و ا.اوا تقلم ألأجوار لم ينن  ت ــ منتج ها  يثــ
للمناتح اإلاصـاش.ي اللجن.يد واالنور إلي هذ  الحالين يمنن للمناتح اإلاصـاش.ي اللجن.ي  ن تلسـ  وماد   إال

وال ــملل  جورها ل. ــمل اإلشــرا  علي امت ال الب.اواب المقدمي من الجهاب المعن.ي األخرم لمعا  ر اإلوصــا   
والجلجة واألهم.ي والنناهي ومن  إســــاءة االســــتمدام وال ــــريين ومن عم تلســــ.  وماد اللظاشف الملكللي إلي تلا 

 المناتح لت مل اإلشرا  علي الب.اوابد

و خذا لذلا ف  الح ـــبانن ادج  عثـــاء الفريق المعن  ألم ـــار العمل ع عي تحدياب رش. ـــ.ي لثـــمان  - 13
ن ف  العمل.اب اإلاصــــاش.ي ضــــمن جور اإلشــــرا  علي الب.اواب المنل  ألالمناتح اإلوصــــا  وال ــــملل السامل  

اإلاصـــــــاش.ي اللجن.يد  والن  تع ن علي تلا المناتح  ن تحدج الحلاجن والعلامل التمن ن.ي لت ـــــــج.  اســـــــتمدام  
ثـايا الب.اواب علي وماد واسـ  من قبل شـتي الجهاب المعن.ي ف  المجتم د وتحتاك  يثـا إلي الترك ن علي ق

ــتمدام منولمي  للب.اواب  ــن اســ ــتمدم ن ا ــ ــ  إجار  خ ق   ت.  لجم.   ولاع الم ــ م ل اإللمام ألالب.اواب ووضــ
ــ.اســــــاب  ــاما ألالماأل  ال مركنتد عاو.ان من األهم.ي ألمنان  ن تؤجت زياجة اســــــتمدام الب.اواب إلي ســــ تنجاج ات ــــ

ألالتن ــ ق م  ةــاوع  القرار والمؤســ ــاب  وممارســاب شــاملي ومنصــفيد وينبو  للمناتح اإلاصــاش.ي اللجن.ين 
ــاب العاميد و خ ران  تع ن علي  ــ.اســ ــي علي ممتلف  ولاع الب.اواب إلعراء ال ــ العامين  ن تعالج الق لج المفروضــ
المنـاتح اإلاصــــــــــــــاشـ.ي اللجنـ.ي  ن تحـدج وهجهـا ف.مـا  تعلق بت ــــــــــــــج.  إجماك ممتلف المجتمعـاب المحلـ.ي ف   

لكمي الب.اوابن وكوتاك ب.اواب شاملي لسل من واضع  ال .اساب والمجتمعاب سل لي ء.مي الب.اواب كلها وف  ا
المحل.ي وف ــهاد ولتحق ق عالم خال من الفقر والتم  نن يجح بناء م ــار التنم.ي والمثــ  ف.  أل ــنل ت ــارك ن  
وال ســـــــ.ما م   شـــــــد الف اب ضـــــــعفاد وينبو   ن تسلن هنا  م ـــــــاركي واســـــــعي النماد ف  جم  الب.اواب وف   

 ه نها وو رها والكمتها لثمان اإلوصا  وال ملل ف  العمل.اب اإلاصاش.ي وتح  ن النتاشج للجم. د تج
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 مسار العمل المتعلق بالتبادل والتعاون  -  جيم 
الهد  المتلخي من م ــــــــار العمل هذان الذت ت ــــــــار  ف  ء.اجت  اإلجارة اللجن.ي لااصــــــــاءاب ف   - 14

التعداج ف  األرجنت نن هل الم ــــــــاهمي ف  فهم م ــــــــألي التباجل والتعاون  ولللمب.ا والمعهد اللجن  لااصــــــــاء و 
جاخل منولماب الب.اواب والتأود من الس. .ي الت  يمنن بها للمناتح اإلاصــــاش.ي اللجن.ي  ن تن ــــق  و ــــمتها 

عن  م  الجهاب المعن.ي األخرم ف  تلا المنولمي لتح ـ ن اسـتمدام الب.اواب ف  المجتم د وكذ يقر الفريق الم
ألم ــار العمل بلجلج  جر قاولو.ي شــتي ف  جم.   وحاء العالمن لم  نور ف  الحلاجن الت  يمنن  ن تنجم عن 
ذلــان بــل ركن علي تعريل منولمــي الب.ــاوــابن وتحــد ــد الجهــاب المعن.ــي الم ـــــــــــــــاركــين واقتراح آل.ــاب للتبــاجل 

كزالي الوملى عن  لل ــــماح بتلســــ.  والتعاون أل .ي التلةــــل إلي فهم  فثــــل لمفهلم اإلشــــرا  علي الب.اواب و 
 وماد المفهلم ل. مل المناجق كلهاد

وقد اقق م ـــــــار العمل الناتج ن الرش. ـــــــ  ن التال  ن  وع.قي تتثـــــــمن تحل   لممتلف ســـــــ ناريلهاب   - 15
التباجل والتعاون ب ن المناتح اإلاصـــــــاش.ي اللجن.ي والجهاب المعن.ي األخرم ف  وماد مفهلم اإلشـــــــرا  علي 

ــار العمـل ف.مـا  تعلق البـ.اوـ  ــاء ف  الفريق المعن  ألم ــــــــــــ ابن ووع.قـي تلل. ـ.ي لممتلف تجـارب البلـدان األعثــــــــــــ
ألــاالتفــاقــاب ب ن القمــاع ن العــام والمــا  والتعــاون ف  مجــال الب.ــاوــابن وهمــا يقــدمــان وورة متعمقــي أل ـــــــــــــــأن  

  لاجب  من تحدياب عامي سا.ا إلي جعل ما  ينجن من عمل الاق  و ر ترك ناد ما

 وتركن اللع.قتان علي التعامل م  التحدياب واألس لي التال.ي المتعلقي أل بل تح  ن التعاون  - 16

هل ت ــــــنل ه  اب تن ــــــ ق الب.اواب جنءا من النوام اإلاصــــــاش  اللجن  وه  اب تن ــــــ ق  ) ( 
 ؟مناتح اإلاصاء اللجن.ي  م ه  منفصلي عنها؟ وك.ل ترتب  ه  اب التن  ق ألالنوام اإلاصاش  اللجن 

ما هل الدور الذت  نبو   ن يقلم أل   ت منتح إاصــــــــاش  وجن ن إن ويجدن ف  شــــــــبناب  )ب( 
 األخصاش  ن واوتداألاتهم ف  المنولمي اللجن.ي للب.اواب؟ 

ما ه  التحدياب الت  تلاج  التفاوى علي اتفاقاب تباجل الب.اواب م  شــــتي ال ــــركاء ف    )ك( 
ــاش.ي اللجن.ي الت  يمنن تعم.م تمب.قها   ت منولمي للب.اوابن وما ه  الدروس الم ــــ  تفاجة من المناتح اإلاصــ

 ف  تلا المنولمي كنل؟ 

مـا هل ال ــــــــــــــنـل الـذت  نبو   ن  تمـذ  االتفـاد الملاـد لتبـاجل الب.ـاوـاب الـذت يمبق علي  )ج( 
 المنولمي الجد دة للب.اواب؟

لاشــرا  علي الب.اوابد و عار وواقش  عثــاء فريق العمل الملضــلع المتعلق ألمنملبق المفهلم العام  - 17
ــ.ي  ــ ـ ــاش.ي اللجن.ين علي النحل الذت تحدج  ب  اتها المؤسـ ــألي اخت   منملقاب المناتح اإلاصـ ــاء م ـ األعثـ
والتنو.م.ين وكذلا مهامها و جوارها ف  منولماب الب.اواب ف  بلدان تلا المناتحد وااإلضــافي إلي ذلان  برز 

قدم أل رعي ف  اعتماج وهج لاشرا  علي الب.اوابن لسن مناجق  خرم  األعثاء  ن ألعا المناجق والبلدان تت 
لم تتفق ألعدي علي تعريل ل د ولذلان ل.س من اللاضـــــــــــ  ما إذا كاوت تلا المناجق والبلدان قد  و ـــــــــــأب ب  ي 

 للتعاون ف  مجال الب.اوابد

بد من  لتعو.م  ومن الم ـــــــــاشل األســـــــــاســـــــــ.ي الت  اتفق عل ها جم.  األعثـــــــــاء كلن التعاون  مرا ال - 18
ــتمدة من الس.اواب الرســــم.ي األخرمن   ــاجر الب.اواب البد لين ألما ف  ذلا ال ــــج ب اإلجاريي الم ــ اســــتمدام مصــ
ــ.ي  تم ل  ــاجر من منتج  الب.اواب الجدج ف  القماع الما ن ف  ا ن  ن  اد التحدياب الرش. ــــ وكذلا المصــــ
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ــألي ألاســـــــــــتمدام المعا  ر  ف  اعتماج لوي م ـــــــــــتركي لتعنين تباجل الب.اواب والتعاون  د ويمنن معالجي هذ  الم ـــــــــ
 الدول.ين وتحد د األجر القاولو.ين وتلس.  وماد برامج اإللمام ألالب.اوابد

وجيلح إلي األعثاء تقديم جراساب ااالب إفراجيي تت.  تلج ها أل أن مجملعاب األجواب الم تمدمي   - 19
خرم ف  المنولمـي اللجنـ.ي للبـ.اـواب وك. ـ.ي الحـفا  علي للتـفاوى علي تـباجل البـ.اـواب م  الجهـاب المعنـ.ي األ

ال ـــــــــــريي ف  إجار االتفاقابد و يجرجت جم.  جراســـــــــــاب الحاالب اإلفراجيي ف  قاشمي الملارجن وهل ما كان من 
ضـــمن المنجناب الم ـــتهدفي ف  م ـــار العمل هذاد وســـ. ـــعي الفريق المعن  ألم ـــار العمل جاهدا إلي تعنين 

ة األعثاء افخرينن وتح  ن وملذك اتفاقاب تباجل الب.اوابن ومعالجي الم اشل الت   يبرزب قاشمي الملارج ألمبر 
ن التباجل والتعاون لتح ـــــ   ( 1) ف  ورقي المعللماب األســـــاســـــ.ي المقدمي إلي اللجني ف  جورتها ال او.ي والمم ـــــ ن

 جاخل النوام اإلاصاش  اللجن د

و خ ران جيلح إلي األعثــاء تقديم إجاألاب أل ــأن التحدياب الرش. ــ.ي الت  تلاجب  و فثــل الممارســاب  - 20
دجب ف.مـا  تعلق ألـالتفـاوى علي اتفـاقـاب القمـاع ن العـام والمـا  والتعـاون ف  مجـال الب.ـاوـاب وف.مـا  الت  اـي

وسـترج وتاشج هذ  المناق ـي منوَّميا ف  وع.قي تب ن شـتي التجارب المنت ـبي من قبل  عثـاء    تعلق ألإوجاز ذلاد
 الفريق المعن  ألم ار العمل من ا ب اتفاقاب القماع ن العام والما  والتعاون ف  مجال الب.اوابد

 
 المسار المتعلق باإلشراف على البيانات وخطة بيانات المدن -  دال 

الذت تقلج  شــبني البحلث الملاضــ.ا.ي أل ــأن الب.اواب واإلاصــاءاب التاألعي ل ــبني    را  هذا العملن - 21
اللل التنم.ـي الم ــــــــــــــتـدامـين الفريق العـامـل والجهـاب المنمرجـي ف  مبـاجرة المـدن الـذك.ـين بهـد  تعنين تبـاجل 

اواب علي المعار  وتحد د المجاالب ذاب االهتمام الم ـــتر  واقتراح اللل لتح ـــ ن ورا  اإلشـــرا  علي الب. 
الم ـتلم اللجن  وم ـتلم المدند و عد الفريق المعن  ألم ـار العمل وع.قي إااجي ملجنة تتثـمن جراسـي لحالي  
إفراجيي ووتاشج الم ــــــــاوراب الت   يجريت علي الم ــــــــتلم ال ناش  اصــــــــرا وتلا الت  تلةــــــــلت إل ها مجملعاب  

 الترك ن للبلدان العال.ي األجاء والبلدان المنمفثي األجاءد

وكــاوــت المملة التمه ــديــي الت  اتمــذهــا الفريق المعن  ألم ــــــــــــــــار العمــل ه  تحــد ــد مجملعــي من  - 22
البح .ي الت  من شــأوها  ن تحفن بروامج العملن ألما  ت ــق وجور  ف  إجار الفريق العاملن وذلا علي  األســ لي

 النحل التال   

للجن  من خ ل االسـتفاجة هل يمنن تح ـ ن جور اإلشـرا  علي الب.اواب علي الم ـتلم ا ) ( 
 من المبراب المنت بي علي م تلم المدن؟ 

ما هل تلةــــــــ.ل اللظاشف وما ه  مهاراب كبار ملظف  شــــــــؤون الب.اواب علي م ــــــــتلم  )ب( 
المدن وقدراتهمن وهل يمنن  ن ي ــــــتف د اإلشــــــرا  علي الب.اواب علي الم ــــــتلم اللجن  من هذ  التلةــــــ.فاب 

 المتااي علي م تلم المدن؟ 

ما ه  الم.اراب المتااي إلقامي ةـــــــلي عمل.ي جاشمي ب ن عمل اللجني اإلاصـــــــاش.ي ومباجرة  ك() 
 المدن الذك.ي الت  من شأوها  ن تعلج عل هما ألالنف  المتباجل؟ 

ــبني  )ج(  ــاولي شـــــ ــبني للممارســـــــ ن علي الم ـــــــتلم اللجن  تسلن علي شـــــ ــاء شـــــ هل يمنن إو ـــــ
ــ ن ف  المدن الذك.ي لتعنين الدعم وت  ــاعدة التقن.ي ألما  تفق واالات.اجاب المحدجة للجهاب  الممارســــــــ قديم الم ــــــــ

 اللجن.ي الم رفي علي الب.اواب؟ 
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هل يمنن  ن ت ـترشـد النرهج القاشمي علي ال ـ.اسـاب علي الم ـتلم اللجن  الجهلج العمل.ي  )ه( 
 المنحي الت  تبذلها الجهاب الم رفي علي الب.اواب علي م تلم المدن؟

ــ لي البح .ي علي النحل التال    يجرتب اســـــــــــــتعراى ألجب.اب المعللماب وكاوت عمل.ي  - 23 معالجي األســـــــــــ
األسـاسـ.ي لتحد د الدواف  ال ـ.اسـات.ي إلو ـاء وظاشف كبار ملظف  شـؤون الب.اواب علي م ـتلم المدن؛ و يجريت 

تبت جراسـي لحالي   مقاب ب م  كبار ملظف  شـؤون الب.اواب علي م ـتلم المدن لتلع ق تجاراهم وتحدياتهم؛ وكي
ضــــــــــ  إجار مفاه.م  لتنو.م الدروس الم ــــــــــتفاجة من المقاب بن  إفراجيي تتعلق ألمد ني ل لنن ألالمن ــــــــــ.ا؛ ووي
ــتلم اللجن د  ــرفي علي الب.اواب علي الم ـــ ــل بدور الجهي الم ـــ ــتمدام  ف.ما  تصـــ ــهل اســـ ــتيحدث تق .م ي ـــ واســـ

ــ.ي والتنف ذيي ف  الحنلماب علي وت ـــمل عناةـــر اإلجار ب  ي مؤات.ي ت ـــمل الدعم المقدم من األجهن  ــ.اسـ ة ال ـ
ــتلياب الحنلم.ي األعلين إلي جاوح اله.اول القاولو.ي والتنو.م.ي  ــتلم البلدياب والدعم المقدم من الم ـــــــــــ م ـــــــــــ
والمؤســـــ ـــــ.ي الت  يعمل ف  إجارها كبار ملظف  شـــــؤون الب.اواب علي م ـــــتلم المدن؛ وقدراب كبار ملظف   

اب التقن.ي والقدرة علي العمل م  كل م ــــــــتلياب الحنلمي والتأع ر عل ها  شــــــــؤون الب.اوابن الت  ت ــــــــمل المهار 
والقدرة علي تنف ذ جهلج التلاةـــــل والم ـــــاوراب المارج.ي؛ والمراشق الحاضـــــني المتم لي ف  افل.اب الت  تعنز 

 التعلم المتباجل والدعم المقدم من األقران وتباجل المعار د

مراالــ  األولين فقــد بــد ب تبرز ألعا الم اوــاب الم ــــــــــــــتركــيد  ور م  ن هــذا العمــل ال  نال ف    - 24
وتحدث كبار ملظف  شـــؤون الب.اواب علي م ـــتلم المدن عن ةـــعلاي التولح علي م ـــألي ةـــلام  الب.اوابد  
ويمنن  ن تسلن هنا  رقاألي م ـــــــتحنامي علي منتجاب الب.اواب المحل.ي  و عدم فهم للفلاشد المحتملي للمثـــــــ  

ي الب.اواب؛ ويمنن للدور األول  المنل  ألنب ر ملظف  شـؤون الب.اواب  ن ي ـرع التحلل  ف  ت. ـ ر اللةـلل إل
 و  ن   بم د وقد شــــرعت ألعا المناتح ف  إجارة ســــج ب الب.اواب المتدفقي وم ــــألي امت الها للمعا  رن مما 

شم علي قد  لجد تحديا  تعلق ألإعاجة التصــــــــــــــن.ل ف  ســــــــــــــ.اد تحلل تلا المناتح إلي االضــــــــــــــم ع بدور قا
المدمابد  ما مناتح  خرم فبد ب كجهاب ااضــني للدراســاب التحل ل.ي للب.اواب ذاب الماأل  االبتسارت  و ف   
ــؤون الب.اواب الي.ام بدور ف  تقديم المدمابد   ــهل علي كبار ملظف  شــــــ التمم.  الداعم للبحلثن مما قد ي ــــــ

ذان ا ب  ن مناتح كبار ملظف  شــــــــؤون ومن المهم  ن يي ــــــــتعان ألالمبراب المارج.ي لدعم جدول األعمال ه
ــحاب.ي والدراســــاب   ــبي ال ــ ــاشل المتعلقي ألالحلســ ــاعدة ف  الم ــ الب.اواب  البا ما تحتاك إلي عدة  ملر منها الم ــ

 التحل ل.ي ف  مجال عللم الب.اواب وكجارة الب.اوابد

لظف  شـــؤون الب.اواب  وف.ما  تعلق بتعنين تباجل المعار  ب ن المناتح اإلاصـــاش.ي اللجن.ي وكبار م - 25
ــ ر المقاب ب إلي  ن هنا  ااجي إلي ك.ان ما يجدر ف  جعل هات ن الجهت ن تعم ن   ــتلم المدنن ت ــ علي م ــ

 معان م  الترك ن علي تملير القدراب وتباجل المبرابد
 

 المسار المتعلق باإلطار المفاهيمي العام بشأن اإلشراف على البيانات - هاء 
من م ار العمل هذان الذت ت ار  ف  ء.اجت  ه  ي إاصاءاب بللندا ومنومي رةد الهد  المتلخي   - 26

الب.اواب المفتلاين هل إيجاج فهم م ــــتر  لما يوم.  مفهلم اإلشــــرا  علي الب.اواب من  ملرن ألالنور إلي  ن 
ممتلفي    ممتلف األوســـــا  المعن.ي ألالب.اواب لها تف ـــــ راب شـــــتي للمفهلم واالنور كذلا إلي وجلج اســـــتمداماب

للمصــملحابد وي ــعي م ــار العمل إلي تلضــ.  اإلجار المفاه.م  وادوج المصــملحاب الم ــتركي ف  مجال  
 اإلشرا  علي الب.اوابد وس.نفل االت اد ف  م اراب العمل األراعي األخرم كنلد 



 E/CN.3/2022/5 

 

8/14 21-17845 

 

تلا  وس.حدج مجرم العمل ادوج اإلشرا  علي الب.اواب لااصاءاب الرسم.ي ويقدم  م لي من خارك - 27
الحدوجد و جرت تق .م للتعاريل القاشمي الوت ــــــاب فهم  فثــــــل للم ــــــهد الحال  وتحد د القلاســــــم الم ــــــتركي ف   

وع.قي من القماع الما  ومن المنوماب المتعدجة   34التعاريل القاشمي اال.اد وشــــمل ذلا التق .م اســــتعراى 
م  المدو د وخلص إلي  ن اإلشــرا  علي األجرا  والس.اواب الحنلم.ي واألوســا  األواجيم.ي ومنوماب المجت 

ــرا    ــ راب مفهلم اإلشـ ــي وتجريدييد ذلا  ن تف ـ ــلح وك  را ما  ناقش ألاباراب  امثـ الب.اواب ل.س محدجا بلضـ
ــ ر  علي الب.اواب تتراوح ب ن تعاريل معقدة ت ـــــمل تلف ر الب.اواب وتنو.م الب.اواب وت ـــــج.  اســـــتمدامها وت. ـــ

  خرم تقتصر علي م ألي إجارة الب.اوابن م  وةف مقتثح لهاد تعمم ها ووض  الللاش ن وتعاريل  

وهنا   يثـا اخت فاب ف  المصـمل  الم ـتمدم للداللي علي اإلشـرا  علي الب.اواب بلواب ممتلفين  - 28
مد فف  اللوي الفرو ـ.ي   مما يصـع ح اسـتمدام المصـمل  وفهم  ف  سـ.اد عالم  ف   .اب تعريل م ـتر  محنب

ن الذت  تلافق مباشــــرة م  المصــــمل   “intendance des données”ل  الم ــــتمدم هل م  ن ينلن المصــــم
ن الذت ي ـل  الثـلء “administración de datos”اإلوسل نتد  ما ف  اإلسـباو.ين فالمصـمل  الم ـتمدم هل 

الم ــــــــــــرفي علي علي الدور المتعلق ألإجارة الب.اواب ول.س علي اللظاشف األخرم الت  تثــــــــــــمل  بها الجهاب  
الب.اوابد وقد  فاجب البحلث المتعلقي بهذا الملضــلعن إلي جاوح المدخ ب الهامي الت  قدمها  عثــاء الفريق 
المعن  ألم ـــار العملن إعداج وع.قي عن تحد د اإلشـــرا  علي الب.اواب كتبها الرش. ـــان الم ـــاركان لذلا الفريق 

 د( 2) الم  للب.اوابلن رها ف  سل لي مدوواب منتدم األمم المتحدة الع

واســــتناجا إلي وتاشج عمل.ي التق .م ومناق ــــاب المتاألعين  ود األعثــــاء  و  ال  لجد وهج وااد  ناســــح  - 29
الجم.  ف  اإلشــــــــرا  علي الب.اوابد واتفق األعثــــــــاء علي  ن اإلشــــــــرا  علي الب.اواب يجح  ن ينلنن من 

األجوار الت  يمنن تنا  ألالمناتح اإلاصـــــــــاش.ي   ا ب تعريف  وتمب.ق ن مراع.ا لل ـــــــــ.اقاب و و  ســـــــــ تلقف علي
اللجن.يد و خذا لذلا ف  الح ـــــــبانن يجح  ن ينلن  ت إجار مفاه.م  يثـــــــع  الفريق المعن  ألم ـــــــار العمل  

 قاب  ألن ين.َّل واات.اجاب البلدان الت  لها م تلياب ممتلفي من القدرابد 

ف  اإلجار المتعلق ألاإلشــرا  علي الب.اوابد وايدجب ألعا العناةــر الم ــتركي الت  يجح إجراجها  - 30
ــن.ل األةـــــــلل   ــلل الب.اواب الت  يجرت النور ف هاد ويمنن تصـــــ ــتركا ألةـــــ ــمل هذ  المملاب فهما م ـــــ وت ـــــ

 ل   األشــما  )ملظفل جم  الب.اوابن ومحللل النوم اإلاصــاش.ي وم ــتمدملها ومد روها(ن والتسنلللج.ا  وما
ب )الحلكمين والقلاو نن وال ـــــ.اســـــاب واإلجراءاب( جاخل منولمي الب.اواب ف   )البني التحت.ي التقن.ي(ن والعمل.ا

 بلد ماد  

وينفل اإلشـــــــــرا  الفعال علي الب.اواب  ن تعمل هذ  العناةـــــــــر ألاو ـــــــــجام لنياجة ال قي ف  الب.اواب   - 31
ي الب.اواب وء.متها واســـــتمدامها وتأع رها خدميا للصـــــال  العامد وضـــــمن هذا اإلجارن تلفر الجهي الم ـــــرفي عل

الرقـاأـلي والتلجـ. ن وتقلـل من الممـاجر وتنـيد م ــــــــــــــتلم التعـاون ف  النوـام كنـلد   ر  ن ملق  هـذا الـدور ف   
ووام الب.اواب وك. .ي إوجاز مهام   تبا نان بتبا ن البلداند وسـ. ـعي م ـار العمل إلي تح ـ ن هذا اإلجار من 

ــاج ــتر د وقد  خ ل التعاون م  الجهلج الت  تبذلها اللجني االقتصـــــــ ــ  تعريل م ـــــــ يي ألورواا ف.ما  تعلق بلضـــــــ
 تملح ذلا متاألعي ما يجرت االضــم ع أل  ف  شــتي النوم اإلاصــاش.ين وكذلا إجراء م ــاوراب إضــاف.ي م  
ــرا  علي  ــو ل اإلشــ ــاب الحاالب اإلفراجيي المتعلقي ألن. .ي ت ــ ــي لدراســ ــ.ي وكعداج خ ةــ الجهاب المع ني الرش. ــ

 ب وانلماب  ممتلفيد الب.اواب ف  ووم  للب.اوا
 __________ 

 د/https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/defining-data-stewardshipمتااي علي الراأل  التال    (2) 



E/CN.3/2022/5  

 

21-17845 9/14 

 

إلي   2030وقد  جب زياجة الملح علي الب.اواب الناشـــــــــ ي عن اعتماج خمي التنم.ي الم ـــــــــتدامي لعام   - 32
الحاجي إلي االبتسار وكلي تلســــــــــــــ.  وماد منولماب الب.اواب ف  ظل وجلج مجملعي من الجهاب الفاعلي ف   

ــرعي ازجياجهاد ووت.جي لذلان كاوت ــم أل ـــــ هنا  ااجي إلي التدرك ف  تملير جور المناتح  مجال الب.اواب تت ـــــ
اإلاصــــــــــــاش.ي اللجن.ي من جور الجهاب المنتجي للب.اواب إلي جور الجهاب المن ــــــــــــقي ل ــــــــــــؤووهان عم إلي جور 
الجهاب الم ــــــــرفي علي الب.اواب ف  وهايي األمرد وف  ا ن  ن الفريق المعن  ألم ــــــــار العمل ال يقترح تعريفا  

ــرا  علي الب.او  ــتر   راع  الماأل  المتداخل للب.اوابن فريدا لاشــ ــ  إجار م ــ ابن فقد وافق علي ضــــرورة وضــ
ألح ب يمنن تح ـــــــــ ن التعريل ألالدور الهام لاشـــــــــرا  علي الب.اواب ف  كفالي  ن ت ـــــــــفر الب.اواب عن ء.مي  

 مثافي و ن تي تمدم فعل.ا ووهاش.اد
  

 اإلجراءات المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذها  -  ثالثا  
  اللجنة اإلحصائية مدعوة إلى القيام بما يلي - 33

 ؛تحيط علما بالتقرير الحالي عن عمل الفريق العامل المعني باإلشراف على البيانات ) ( 

 ؛تعرب عن آرائها بشأن نطاق اإلشراف على البيانات )ب( 

إطار  تعرب عن آرائها بشأأأأأأن التقدم المحرم اي مسأأأأأارات العمل الخمسأأأأأة المحددة اي  )ك( 
 ؛ الفريق العامل

لة للفريق العامل الواردة اي المراق األول لهذا التقرير )ج(   ؛توااق على االختصاصات المعدَّ

الواردة اي المراق الثأاني   2022تسأأأأأأأأأتعرم خطأة العمأل المقترحأة للفريق العأامأل لعأام  )ه( 
 دلهذا التقرير وتوااق عليها
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 المراق األول
 ل المعني باإلشراف على البيانات  اختصاصات الفريق العام  

لي ف    (2021ت رين األول/ وتلار  21)و مي معدَّ
  

 مقدمة -  أوال 
 األهدا  الرش. .ي للفريق العامل المعن  ألاإلشرا  علي الب.اواب ه   - 1

ــمل ويهج الكمي   ) (  ــرا  علي الب.اواب ت ــــ ــ.اب ف.ما  تعلق ألاإلشــــ تعنين المعرفي وتقديم تلةــــ
وصـــــا  وال ـــــمللن والتباجل والتعاونن واإلجار المفاه.م  العام لاشـــــرا  علي الب.اوابن ويمنن  الب.اوابن واإل

 تمب.قها علي منولمي الب.اواب برمتهان م  مراعاة اخت   منملقاب المناتح اإلاصاش.ي اللجن.ي؛

ــاش.ي و  رها من الجهاب المعن.ي ألالعمل علي تنف ذ الكم  )ب(  ــا  اإلاصـــــ ي  تعنين التنام األوســـــ
الب.اواب ف  النوام اإلاصـــــــــاش  اللجن ن وال ســـــــــ.ما من خ ل الدور التن ـــــــــ.ق  الذت تثـــــــــمل  أل  المناتح 

 اإلاصاش.ي اللجن.ي؛

تعنين التبـاجل والتعـاون ف  مجـال الب.ـاوـاب ســــــــــــــلاء جاخـل القمـاع العـام  و ب ن القمـاع ن   )ك( 
ــتمدام المنتوم للب.اواب ذاب   ــم.ين م  العام والما  ألما  ت.  االسـ ــاءاب الرسـ ــلحي العامي إلوتاك اإلاصـ المصـ

 ؛الحفا  علي ال ريي والمصلة.ي

ــال ح   )ج(  ــ.  وماد األسـ ــع د اللجن  من خ ل تلسـ ــ ن  جاء منولماب الب.اواب علي الصـ تح ـ
 وكمناو.ي اللةلل ألاستلهام وهج اإلشرا  علي الب.اوابد

 
 العضوية -ثانيا   

ــاش.ــي اللجن.ــي والجهــاب المعن.ــي األخرمن   تــألف الفريق العــامــل من مم ل ن م - 2 ن المنــاتــح اإلاصـــــــــــــ
ذلا المنوماب الدول.ي واإلقل.م.ي ومنوماب المجتم  المدو د وينلن الرش. ــــــان الم ــــــاركان من مم ل   ف  ألما

 المناتح اإلاصاش.ي اللجن.يد ويثم الفريق العامل مم ل ن قمري ن من جم.  المناجقد

ــاءاب التاأل  - 3 ــاجيي واالجتماع.ي ألاألماوي العامي تثـــــــــمل  شـــــــــابي اإلاصـــــــ عي إلجارة ال ـــــــــؤون االقتصـــــــ
 المتحدة بدور  ماوي الفريق العاملد ل مم

 
 المسائل التنظيمية وسير العمل -ثالثا   

ــني ل    - 4 ــاشل اإللستروو.ي وعقد االجتماعاب الدوريين كلما ت ـ يعمل الفريق العامل من خ ل تباجل الرسـ
 ممننان تيعقد االجتماعاب ألاالقتران م  اجتماعاب  خرم تعقد علي مدار ال نيدذلاد وا  ما كان ذلا 

ييجرت الفريق العامل عمل  ألمريقي منفتحي وشــــاملي وشــــفافين ويدعل المبراءن ا ــــح االقتثــــاءن من  - 5
عمل  المجتم  المدو  ومن القماع الما  واألوســا  األواجيم.ي واله  اب المهن.ي األخرم إلي الم ــاهمي ف  ال

 ألمعارفهم وخبراتهمد
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ي ـــتعرى الفريق العامل ألاســـتمرار ممتلف م ـــاراب العمل المحدجة ف  إجار الفريق العاملن وينفل  - 6
التسامل المناســـــــــح للتقدم أل ـــــــــرعي  وبر ف  بللرة ملاضـــــــــ.  محدجةن ويعقد منتدياب والقاب عمل تناقش ف ها 

 بتعمق ملاض.  متمصصي  و جد دة واش يد
 

 ة المتوقعةالمد -رابعا   
 يعمل الفريق العامل تحت رعايي اللجني اإلاصاش.ين ويقدم لها تقارير سنليين ل لتمس تلج هاتهاد - 7

 ت تعرى اللجني اإلاصاش.ي واليي الفريق العامل وعمل ن ا ح االقتثاءد - 8
 

 األنشطة المقترحة -خامسا   
  نفذ الفريق العاملن وفقا للال ت ن األو مي التال.ي  - 9

تن ــــــ ق إجراء المنيد من الم ــــــاوراب أل ــــــأن جور المناتح اإلاصــــــاش.ي اللجن.ي ألاعتبارها  ) ( 
 جهاب م رفي علي الب.اوابن بدعم من األماوي؛

اسـتعراى التعاريل والمصـملحاب والتملراب المنهج.ي والم ـاشل المتصـلي ألاإلشـرا  علي  )ب( 
جل التعاون واإلجار المفاه.م  العامن وكذلا ك. .ي الب.اوابن والكمي الب.اوابن واإلوصـــــــــا  وال ـــــــــمللن والتبا

تنف ذ هذا النهج وكضـفاء الماأل  المؤسـ ـ  عل.  ألإبرام اتفاقاب كتلا المتعلقي بتباجل الب.اوابن م  الترك ن علي 
 امايي المصلة.ي؛

وض  تلة.اب أل أن النهج المتبعي ف  مجال اإلشرا  علي الب.اواب للمناتح اإلاصاش.ي   )ك( 
 ين ألما ف  ذلا تعنين قدراتها كجهاب مقدمي لمدماب الب.اوابداللجن. 

يقلم الفريق العـامـلن اســــــــــــــتـناجا إلي منـيد من التلج هـاب الت  تـقدمهـا اللجـني اإلاصــــــــــــــاشـ.ين بتحـدـ ب  - 10
  و مت  ومنجنات  الم تهدفي وفقا لممي عمل سنليي تقدم كل سني إلي اللجني للملافقي عل هاد
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 المراق الثاني
 (2022كانون األول/ديسمبر   -ة العمل )كانون الثاني/يناير  خط  

  
 المسار المتعلق بالحوكمة واألطر القانونية -  أوال 

ــاءاب الرســــم.ي ف  ووم الكمي الب.اواب علي الم ــــتلم اللجن  والم ــــتلم الذت  - 1 تعنين جور اإلاصــ
اب للب.ــاوــاب تسلن فعل.ــي وفعــالــين   تجــاوز اــدوج اللاليــي اللجن.ــين تعنينا يمنن  ن ي ــــــــــــــهم ف  تملير منولمــ 

 س.ما ف  تن  ق ووم المعللماب اللجن.يد  وال

ت ـــــــــــج.  إمناو.ي وضـــــــــــ  مباجف تلج ه.ي  خ ء.ي لاشـــــــــــرا  علي الب.اوابن ال ســـــــــــ.ما ف.ما  تعلق  - 2
ألالحصـــــلل علي الب.اواب من مصـــــاجرها الجد دة )ألما ف  ذلا الب.اواب الماةـــــي والب.اواب الثـــــممي( ووماذك 

للن ــــر تجا  مصــــاجر الب.اواب )وقمي إةــــدار الب.اواب(ن وكجماك فسرة تلج.  الذكاء االةــــمناع  وتعلرم  جد دة
 افلي ف  العمل.اب واألجوار المتعلقي ألحلكمي الب.اواب واإلشرا  علي الب.اواب تعنينا لل قيد 

جعم تملير ـقدرة المنـاـتح اإلاصــــــــــــــاشـ.ي اللجنـ.ي علي اليـ.ام ـبدور الجهـي الم ــــــــــــــرـفي علي البـ.اـوابن   - 3
واالســتفاجة من البن.ي التحت.ي اإلاصــاش.ين ألما ف  ذلا مجملعي المصــملحاب والمعا  ر والتصــن.فاب والنماذك 

المنيدة ف  اســتمدام مصــاجر العامي للمعللماب اإلاصــاش.ي واألجر اإلاصــاش.ين واإلوجازاب الم ــتجدة والمبرة 
 الب.اواب ومنولماب الب.اواب الجد دةد 

النهلى بتملير التعــاون م  الجهــاب المعن.ــي األخرم ف  منولمــاب الب.ــاوــاب اللجن.ــي وتلــا الت   - 4
تتجاوز ادوج اللاليي اللجن.ي ألإو ــاء مرةــد معن  ألاإلشــرا  علي الب.اوابن ألما ي ــمل  فثــل الممارســاب ف   

 الب.اواب و م لي علي  و مي اإلشرا  علي الب.اواب ف  المناتح اإلاصاش.ي اللجن.يد مجال الكمي

 ضمان استمدام  فثل الممارساب مقتروي ألإجار  هدا  التنم.ي الم تدامي تعنينا إلاراز التقدمد - 5

   وع.قي ملجنة تلض  العمل.ي والتلة.ابالمنجن الم تهد 
 

 اف والشمولمسار العمل المتعلق باإلنص -ثانيا   
تحد د  ســـــــــ لي ألح .ي محدجة لت ـــــــــل.  الثـــــــــلء علي األألعاج الملاضـــــــــ.ا.ي والقماع.ي لجدول  عمال  - 6

اإلوصـــــا  وال ـــــملل )ف.ما  تعلق م   ألمجتمعاب ال ـــــنان األةـــــل  نن والم ـــــاشل الجن ـــــاو.ين والنهج المتعدج 
اصــاش.ي اللجن.ي  ن تفهم ك.ل يمننها  الجلاوح( جعما ل ــتي جراســاب الحاالب اإلفراجيين ألما  ت.  للمناتح اإل

بناء ويهجها الماةـــــــــي كجهاب م ـــــــــرفي علي الب.اوابن م  تحق ق ملافقي االات.اجاب من خ ل تلب.ي تلقعاب  
 الم تمدم نن الت  ه  اجر الناويي ف  ضمان الجلجة اإلاصاش.يد

ذ لتعنين اإلوصا  وال مللن إضفاء الماأل  المنهج  علي التعلرم من ممتلف النهج اللجن.ي الت  تنفَّ  - 7
وتقليي جور المناتح اإلاصــــــــــــاش.ي اللجن.ي ألاعتبارها جهاب م ــــــــــــرفين وتعنين تمن ن المجتمعاب الثــــــــــــا.في  

 والتعاون معها من خ ل خم  مح نَّي للحلكميد

وضــ  تلج.  أل ــأن المريقي الت  يمنن  ن تتبعها المناتح اإلاصــاش.ي اللجن.ي ف  تعنين اإلوصــا   - 8
علي امتداج ســـــــل ـــــــلي ء.مي الب.اواب لتعنين جور تلا المناتح ألاعتبارها جهاب م ـــــــرفين م  اإلقرار    وال ـــــــملل
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أـلالحقـاشق الت  يجـح  ن  تم هـذا التعنين ف  ظلهـا وـاالتلقعـاب المحـدجة الت  تسلن للم ــــــــــــــتمـدم ن ف.مـا  تعلق 
 ألالدور المنل  ألالمناتح اإلاصاش.ي اللجن.ي وذلا المنل  بهم  وف همد

   ة.وي منقحي من وع.قي اإلااجيالمنجن الم تهد 
 

 مسار العمل المتعلق بالتبادل والتعاون   -ثالثا   
ــي التباجل والتعاون ف  إجار مفهلم   - 9 ــ ناريلهاب الدول.ي الت  تجرت ف ها مناق ـــــ ت ـــــــم.ص شـــــــتي ال ـــــ

 اإلشرا  علي الب.اوابد 

ــتفاجة من المنا - 10 ــاب والدروس الم ــــ ــل الممارســــ ــاش.ي اللجن.ي والجهاب المعن.ي تلع ق  فثــــ تح اإلاصــــ
األخرمن  عنـاء التفـاوى علي اتفـاقـاب تبـاجل الب.ـاوـاب م  الجهـاب الفـاعلـي العـامـي والمـاةـــــــــــــــي و عنـاء إوجـاز 

 االتفاقابد تلا

تـقديم التلجـ.  أل ــــــــــــــأن  ولاع األجواب الت  تـناســــــــــــــح االاتـ.اجـاب المتعلـقي بتـباجل البـ.اـواب والتعـاونن   - 11
البح .ـي ذاب الصــــــــــــــلـي ألـالعلامـل التمن ن.ـي للب  ـاب التعـاوو.ـي م  الجهـاب المعن.ـي المتعـدجة   وتحـد ـد األســــــــــــــ لـي

 إجار مفهلم اإلشرا  علي الب.اوابد ف 

 المنجناب الم تهدفي   
 وض  قاشمي ألالملارجن م   فثل الممارساب الت   تبعها األعثاء اال.ا أل أن هذ  الم ألي  • 

فاوى علي اتـفاقاب تـباجل البـ.اواب م  األعثــــــــــــــاء ف  منولمي وضــــــــــــــ  جلـ ل ووملذك )ومـاذك( للت  • 
 الب.اوابن م  مراعاة جب.عي الجهاب المعن.ي وولع الب.اواب المتباجلي 

إعداج وع.قي ختام.ي تتثـــــمن التلةـــــ.ابن واألســـــ لي البح .ي للعمل المقبلن والنتاشج المنقحي المتعلقي  • 
 لملارج ووماذك اتفاقاب تباجل الب.اواب(ألالمنجنين الم تهدف ن افخرين )وض  قاشمي ألا

 
 المسار المتعلق باإلشراف على البيانات وخطة بيانات المدن -رابعا   

 تلس.  وماد المقاب ب وجراساب الحاالب اإلفراجييد - 12

 مراجعي اإلجار المفاه.م ن ا ح االقتثاءد - 13

اوت ـــبتها المدن لدعم اإلشـــرا  الفعال علي الب.اواب علي تقديم تلةـــ.اب م ـــتمدة من التجراي الت    - 14
 الم تلم اللجن د

  وع.قي إااجي متعمقي تتثـــــــــــمن جراســـــــــــاب ااالب إفراجيي منتقاةن وم ـــــــــــاوراب عناش.ين المنجناب الم ـــــــــــتهدفي
 ومجملعاب ترك ند وستوم  الدراساب منيجا من البلدان العال.ي األجاء والبلدان المنمفثي األجاءد

 
 المسار المتعلق باإلطار المفاهيمي العام بشأن اإلشراف على البيانات -  خامسا 

 وض  إجار عمل لاشرا  علي الب.اوابن قلت وقابل للتس .لد - 15

إةــدار تلج.  أل ــأن جور المناتح اإلاصــاش.ي اللجن.ي ألاعتبارها جهاب م ــرفي علي الب.اواب جاخل   - 16
 الحنلمي وووم الب.اوابد
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 تهدفي المنجناب الم    
إجار اإلشـــرا  علي الب.اوابد قد ي ـــمل هذا األمر قاشمي مرجا.ي لتحد د االات.اجاب والم ـــؤول.اب  • 

 الت  يمنن  ن يف  بها الم رفلن علي الب.اواب ف  إجار النوم اإلاصاش.ي اللجن.ي

 خ ةي لدراساب ااالب إفراجيي تب ن شتي األجوار المنلجي ألالجهي الم رفي علي الب.اواب • 

إو ـــــاء مجملعاب ترك ن وكجراء مقاب ب م  الجهاب المعن.ي الرش. ـــــ.ي إلضـــــفاء الماأل  االجتماع   • 
 علي اإلجار المقترح لاشرا  علي الب.اواب

 
 االجتماعات -سادسا   

ن ألاالقتران م  اللجني اإلاصــــــــاش.ي )ممتل ن ألالحثــــــــلر ال ــــــــمصــــــــ   2022االجتماع ال الب  شــــــــبا /فبرا ر  
 وافتراض.ا(

 )اجتماع افتراض ( 2022اع الراأل    يار/ما ل  االجتم

 )اجتماع افتراض ( 2022االجتماع المامس    للل/سبتمبر 

 )اجتماع افتراض ( 2022االجتماع ال اجس  كاولن األول/جي مبر 
 


