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اللجنة اإلحصائية

الدورة السابعة واألربعون
 ١١-8آذار/مارس ٢٠١٦
البند ( 3أ) من جدول األعمال املؤقت**
بنــود للمناق ــة وااــاذ الاــيارا البياشــا واملؤ ــيا
املتعلاة خبطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠

تاييي الفييق اليفيع املستوى لل ـياةة والتنسـيق وبنـال الاـدرا لي ـد
فتية ما بعد عام ٢٠١5
مذةية من األمني العام
عمــمب راــير اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  ٢١٦/٢٠١5ورــا ةيتهــتم املمارهــا
الساباة ،يت يف األمني العام بأن حييل تاييي الفييق اليفيع املسـتوى لل ـياةة والتنسـيق وبنـال
الاــدرا لي ــد فتــية مــا بعــد عــام  .٢٠١5ويعــيه اــذا التاييــي مــوجنا عــن األش ــطة ال ـ
اضطلع هبا الفييق منذ اشعااد آخي دورة للجنة اإلحصائية .ويسـطل التاييـ اي الءـول علـا شتـائ
اجتماعيم اإللكتيوشيني األولني اللذين عاادا عـ التـداول عـن باعـد  7ت ـيين األول/أةتـوبي
و  ١١ت يين الثاين/شوفم  ،٢٠١5ةما يتءم ان تفا ي َل عن األعمـال التحءـةية لمبجتمـا
الفعلي األول للفييق ،املايَّر عاده منتصف ةاشون الثاين/ينايي .٢٠١٦
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 ٢٦ةاشون الثاين/ينايي .٢٠١٦
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وتتءــمن الناــايت الـ يايتاــذ أن تتةــذ اللجنــة قــيارا ب ــأ ا مــا يلــيا (أ) التنايحــا
املاتيَح إدخاهلا علا اختصا ا الفييق؛ (ب) املذةية املفاايمية املاتيحة لتنظيم املنتدى العاملي
لألمم املتحدة املعين ببياشا التنمية عام ٢٠١٦؛ (ج) بيشام عمل الفييق عام .٢٠١٦
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تاييي الفييق اليفيع املستوى لل ـياةة والتنسـيق وبنـال الاـدرا لي ـد
فتية ما بعد عام ٢٠١5
أوال  -مادمة
 - ١وافاــت اللجنــة اإلحصــائية ،دوراــا السادهــة واألربعــني ،علــا إش ــال فييــق رفيــع
املســتوى لل ــياةة والتنســيق وبنــال الاــدرا لي ــد فتــية مــا بعــد عــام  ،٢٠١5ويتــألف اــذا
الفييق من ممثلني عن املكاتذ اإلحصائية الوطنية واملنظما اإلقليمية والدولية بصـفة مياقـذ،
واو يعمل حتت رعاية اللجنة .وقـد ةلطفـت اللجنـ لة الفييـ َق اليفيـع املسـتوى بـالتيوي إلمسـا
السلطا الوطنية بنمام شظام ر د فتية ما بعد عام  ٢٠١5وبتعنين بنال الاـدرا اإلحصـائية
وال ياةا والتنسيق اذا اجملال.

ثاشيًا  -الوالية والعءوية
 - ٢تلبي ـةل لطلــذ اللجنــة اإلحصــائية دوراــا السادهــة واألربعــني ،تاعت ـ اختصا ــا
الفييق اليفيع املستوى ،الواردة امليفق األول هلذه الوثياة ،مثية عمليـة الت ـاور الـ ألجييـت
مع الدول األعءال بايادة رئيس اللجنة ،وقد وافق مكتذا اللجنة علا اذه االختصا ا .
 - 3وعنــد إش ــال الفييــق اليفيــع املســتوى ،طلبــت اللجنــة اإلحصــائية االهــتعاشة با ليــا
اإلقليميــة الاائمــة مــن أجــل ةفالــة التمثيــل اإلقليمــي العــادل وال ـ ة التانيــة .وخــمبل الفتــية
الفا لة بني أيار/مايو ومتوز/يوليم  ،٢٠١5ألجييت عملية ت اور إطـار ا ليـا اإلحصـائية
اإلقليميـة ،بــدعم مــن ألــان األمــم املتحــدة اإلقليميـة املعنيــة ،مــن أجــل حتديــد عءــوية الفييــق.
ويتءــمن امليفــق الثــاين قائمــة باألعءــال ااــاليني .وةمــا وافاــت علــا ذلـ اللجنــة ،هــيكون
رئيس اللجنة اإلحصائية عءوا الفييق حبكم منصبم.

ثالثا  -موجن عن األش طة ال ا ضطلع هبا الفييق اليفيع املستوى
ألف  -االجتما األول للفييق اليفيع املستوى

االجتما األول املعاود  7ت يين األول/أةتوبي  ٢٠١5ع التداول عـن باعـد،
-٤
شـاق الفييــق اليفيـع املســتوى عـددا مــن املاتيحـا الياميــة إي تعنيـن وتوضــي اختصا ــاتم،
وال هيما ألعلها أةثي دقة وتطلعا للمسـتابل وذا منحـا ت ـييليا أةثـي ،وةـذل مـن أجـل
التمييــن ب ــكل أفءــل بــني مســؤوليا الفييــق اليفيــع املســتوى وفييــق ال ـ ال امل ــتي بــني
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الوةاال املعين رؤ ـيا أاـداف التنميـة املسـتدامة .و األلسـة شفسـها ،داعيـت البلـدان إي
اإلعـــياب عـــن ااتمامهـــا ب ـــيل منصـــذ الـــيئيس امل ـــار للفييـــق .وقـــد أعيبـــت انياريـــا
يل اذا املنصذ ومت تي يحهما بتوافق ا رال.
وةو ديفوار عن رغبتهما
 - 5وشاق الفييق اليفيع املستوى مسودة أوي للمذةية املفاايمية املتعلاـة بتنظـيم منتـدى
عاملي معين بياشا التنميـة املسـتدامة ،و ـدد علـا الـدور الايـادي للـدوائي اإلحصـائية الدوليـة
وعلا التنامها بتنفيذ اذه املبادرة.
 - ٦وقــــ ـد أعــــ ـ تد األماشــــــة موقعــــــا ــــــبكيا للفييــــــق اليفيــــــع املســــــتوى (اشظــــــي
 ،)http://unstats.un.org/sdgs/hlg/يتءمن قسما متاحا للعموم وقسـما يتطلـذ اهـتةدام ةلمـة
هي ،من أجل تيسة التوا ل بني أعءال الفييق ومع األها املعنية األخيى.

بال  -االجتما الثاين للفييق اليفيع املستوى
 - 7عااــد االجتمــا الثــاين للفييــق اليفيــع املســتوى عـ التــداول عــن باعــد  ١١ت ــيين
الثاين/شوفم  .٢٠١5و اذا االجتما  ،قدم األعءال املنيـد مـن االقتياحـا اهلادفـة لتعنيـن
وتوضي اختصا ا الفييق ،وةلَّفوا األماشة بتجميع ةـل املسـاتا وبا ـال الصـيية املناطحـة
املاتيحة الختصا ا الفييق ال هتاعيه علا اللجنـة اإلحصـائية للحصـول علـا موافاتـها.
وتيد الصيية املناَّحة امليفق الثالث هلذه الوثياة.
 - 8وشاق األعءال أيءا طبيعة وماا د املنتدى العـاملي املعـين ببياشـا التنميـة املسـتدامة
الذي اقتيحت اللجنة اإلحصائية تنظيمم دوراا السادهة واألربعني .و ـدد اللجنـة علـا
أتية اذا املنتدى وأوةلت والية معنزة للمءي قـدما وـو تنظيمـم حتـت رعايتـها .وبنـال علـا
ذلـ  ،شــاق األعءــا َل دورَ املنتــدى العــاملي وشطاقـم التمــل ،وأفءــل الســبل إل ــيا األهــا
املعنية األخيى وللتعاون معها ،را ذل األها املعنية من الاطا الاص واجملتمع املدين.
 - ٩و دد الفييق اليفيع املستوى علا دوره الفييد املتصل بتـوفة الايـادة االهـتياتيجية
جمال ر د اإلحصالا املتعلاة بأاداف التنمية املسـتدامة واإلبـمبع عنـها ،ةمـا ةلَّفتـم بـذل
اللجنة اإلحصائية .وهلذا ،هيوفي املنتدى العـاملي املعـين ببياشـا التنميـة املسـتدامة ،حتـت قيـادة
الفييق ،حيِّنا دوريـا للمناق ـا املتعلاـة بالبياشـا مـن أجـل متابعـة واهـتعياه خطـة التنميـة
املستدامة لعام .٢٠3٠
 - ١٠وأثنال االجتما الثاين للفييق اليفيع املستوى ،مت االتفاق أيءـا علـا اصـيم منتـدى
يــوم االثــنني اليفيــع املســتوى الــذي تنظمــم اللجنــة اإلحصــائية (واــو حــد جــاش هــيدور
 7آذار/مارس  )٢٠١٦لألعمال التحءةية للمنتدى العـاملي املعـين ببياشـا التنميـة املسـتدامة،
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حني قد يتم تناول بعض عنا ـي املنتـدى العـاملي أيءـا أثنـال االاـا الدراهـية التانيـة الـ
هتنظمها اللجنة  ١١آذار/مارس وةـذل أثنـال إحـدى املناهـبا األاشبيـة وقـت اليـدال
ال تنظمها اللجنة.

جيم  -االجتما الثالث للفييق اليفيع املستوى
 - ١١اتفــــق أعءــــال الفييــــق اليفيــــع املســــتوى علــــا عاــــد اجتمــــا مبا ــــي للفييــــق
 ١٤و  ١5ةــاشون الثاين/ينــايي  ٢٠١٦شيويــور  .وهــتتمثل األاــداف اليئيســية لمبجتمــا
الثالـــث مـــا يلـــيا (أ) اهـــتعياه واليـــة الفييـــق وآليـــا عملـــم؛ (ب) مناق ـــة األواشـــذ
االهـتياتيجية لتنفيــذ إطــار عــاملي ملؤ ــيا أاـداف التنميــة املســتدامة؛ (ج) مناق ــة الطــوا
املابلة بيشام عمل الفييق لعـام  ، ٢٠١٦رـا ذلـ تنظـيم املنتـدى العـاملي املعـين ببياشـا
التنمية املستدامة.
 - ١٢و الدورة السابعة واألربعني للجنة اإلحصائية ،هيعيه اليئيسان امل ارةان للفييـق
اليفيــع املســتوى آخــي املســتجدا ــفويا ال ـ تتءــمن النتــائ اليئيســية ال ـ خلــم إليهــا
االجتما املعاود ةاشون الثاين/ينايي ،وأي تطورا أخـيى تطـيأ بـني تـاريد تاـدق التاييـي
الطي ودورة اللجنة اإلحصائية.

رابعا  -الناايت ال هياتَّةَذ قيار ب أ ا
 - ١3تاـــدعا اللجنــــة اإلحصـــائية إي إبــــدال رأيهـــا ب ــــأن الصـــيية املناطحــــة املاتيحــــة
الختصا ا الفييق اليفيع املستوى  .واذا املاتيح او مثية م اورا دار بـني أعءـال
الفييق ألعل اختصا ـاتم أةثـي دقـة وتطلعـا للمسـتابل وذا منحـا ت ـييليا أةثـي ،ومـن
أجل التميين ب كل أفءل بني مسؤوليا الفييق اليفيـع املسـتوى وفييـق الـ ال امل ـتي
بني الوةاال املعين رؤ يا أاداف التنمية املستدامة.
 - ١٤واتــدعا اللجنــة اإلحصــائية إي اإلحاطــة علمــا بــأن اختصا ــا الفييــق اليفيــع
املستوى تتءمن املهام ال ةـان ياـوم هبـا السـابق فييـق أ ـدقال الـيئيس املعـين بوضـع
مااييس للتادم أوهع شطاقلا .وهلذا تادعا اللجنة إي اإلعياب عـن تاـديياا لفييـق أ ـدقال
اليئيس وإي املوافاة علا توقف الفييق عن العمل.
 - ١5وإضــافة إي ذلــ  ،تاــدعا اللجنــة اإلحصــائية إي النظــي الوثــائق التاليــة الــ
كل وثياة غيفة اجتماعا تاعدُ اهتنادا إي املناق ا الـ هـتجيي إطـار
هتاعيه
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االجتمـا الثالـث للفييــق اليفيـع املسـتوى املاــير عاـده  ١٤و  ١5ةـاشون الثاين/ينــايي
 ٢٠١٦شيويور  ،ةما تدعا اللجنة إي اإلعياب عن رأيها ب أن اذه الوثائقا
(أ)

بيشام العمل املاتيح للفييق اليفيع املستوى لعام ٢٠١٦؛

(ب) م يو املـذةية املفاايميـة املتعلاـة بتنظـيم املنتـدى العـاملي املعـين ببياشـا
التنمية املستدامة.
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امليفق األول

ــيية اختصا ــا الفييــق اليفيــع املســتوى لل ــياةة والتنســيق وبنــال
الاــدرا لي ــد فتــية مــا بعــد عــام  ٢٠١5بعــد إجــيال عمليــة الت ــاور
بايادة رئيس اللجنة اإلحصائية
اختصا ا الفييق اليفيع املستوى لل ـياةة والتنسـيق وبنـال الاـدرا
لي د فتية ما بعد عام ٢٠١5
 - ١يسعا الفييق اليفيع املستوى لل ـياةة والتنسـيق وبنـال الاـدرا لي ـد فتـية مـا بعـد
عام ( ٢٠١5الفييق اليفيع املستوى لي د فتية مـا بعـد عـام  )٢٠١5إي إقامـة ـياةة عامليـة
معنية ببياشا التنمية املستدامة ،وهبذه الصفة هياوم الفييقاا
(أ) بتــوفة الايــادة االهــتياتيجية لعمليــة تنفيــذ أاــداف التنميــة املســتدامة
الي د واإلبمبع باهتةدام اإلحصالا ؛

جمــال

(ب) والتـــيوي إلمســـا الســـلطا الوطنيـــة بنمـــام شظـــام ر ـــد فتـــية مـــا بعـــد
عام  ٢٠١5وتعنين بنال الادرا اإلحصائية وال ياةة والتنسيق من أجـل ر ـد فتـية مـا بعـد
عام  ،٢٠١5را ذل لءمان اتساق أهاليذ الي د واإلبمبع الوطنية والعاملية؛
(ج) وتلبيــة االحتياجــا المبزمــة لتمويــل بنــال الاــدرا اإلحصــائية ،بســبل منــها
وضع ماتيحا والدعوة إي تعبئة املوارد وإداراـا ور ـداا ،وحتديـد أهـاليذ لمبهـتفادة مـن
املوارد ومن االبتكار لدى الاطا الاص؛
(د) وتاــدق امل ــورة ب ــأن ةيفيــة اهــتيمبل الفــيص ال ـ تتيحهــا ثــورة البياشــا
لدعم عملية تنفيذ أاداف التنمية املستدامة ،مع مياعاة تباين مستويا التنمية بني البلدان؛
(اـ) وإجــيال عمليــا اهـتعياه وتاــدق تو ــيا  ،حســذ االقتءــال ،وبالتعــاون
مــع فييــق ال ـ ال امل ــتي بــني الوةــاال املعــين رؤ ــيا أاــداف التنميــة املســتدامة ،ب ــأن
مسألة اهلياةل األهاهية امل تيةة للبياشا (امل تيةة بني البلـدان) لمبهـتفادة مـن اإلمكاشيـا
ال تتيحها التكنولوجيا األديدة؛
(و) والتوا ل وت جيع ااوار وإقامـة ـياةا بـني الـدوائي اإلحصـائية واألهـا
املعنية األخيى ال تعمل علا تنفيذ ور د أاداف وغايا التنمية املستدامة املتَّفق عليها عامليًّا.
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 - ٢و إطــار أدال أعمالــم ،هيت ــاور الفييــق عــن ةثــذ مــع اليئيســني امل ــارةني لفييــق
ال ال امل تي بني الوةاال املعين رؤ ـيا أاـداف التنميـة املسـتدامة املن َـأ حـديثلا ،ب ـأن
مسائل متصلة ببنال الادرا اإلحصائية وب أن مسائل أخيى ،حسـذ االقتءـال ،وهيتوا ـل
مع املبادرا امل تيةة الاائمة املتعلاة بالادرا اإلحصائية واملسـاعدة التانيـة ،مثـل املبـادرا
املءطلع هبا إطار ال ياةة جمال اإلحصالا من أجل التنميـة الاـين )PARIS21( ٢١
ومذةية التفاام امل َمة بني املصارف اإلمنائية واألمم املتحدة ب ـأن التعـاون جمـال األش ـطة
اإلحصائية ،وغةاا من اتفاقا التنسيق والتعاون من أجل تفادي ازدواج األش طة.
 - 3وهــيتألف الفييــق مــن عــدد يتــياوح بــني  ١5و  ٢٠ممــثمب عــن املكاتــذ اإلحصــائية
الوطنية ،مع مياعاة التمثيل األييا املتوازن وذل عمومًا علا منوال التوزيع فييـق الـ ال
امل تي بني الوةاال املعين رؤ يا أاـداف التنميـة املسـتدامة ،وهيءـم الفييـقا ممـثلني عـن
وةــاال إقليميــة ودوليــة بصــفة مياقــذ .وهــيتم تي ــي أعءــال الفييــق اليفيــع املســتوى عــن
طييق ا ليا اإلقليمية الاائمة( )١ويافءَّل أال يكوشوا أعءالَ الوقت شفسم فييـق الـ ال.
وهتءــطلع ــعبة اإلحصــالا التابعــة إلدارة ال ــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة لــدى األماشــة
العامة بدور أماشة الفييق اليفيـع املسـتوى .وهـينتةذ أعءـالَ الفييـق اليفيـع املسـتوى رئيسَـني
م ارةني.
 - ٤وهـيعمل الفييــق حتــت رعايـة اللجنــة اإلحصــائية ،وياــدم هلـا تاــاريي هــنوية ،ليلــتمس
توجيهااا.
 - 5وهتستعيه اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة والية وعمـل الفييـق اليفيـع املسـتوى
عام  ٢٠١7أثنال دوراا الثامنة واألربعني.

__________
( )١اللجنـــة اإلحصـــائية ألفييايـــا ،ومـــؤمتي اإلحصـــائيني األوروبـــيني ،واملـــؤمتي اإلحصـــائي لألمـــييكتني ،وألنـــة
اإلحصــالا  ،واللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة هــيا والــي اهلــادص ،واللجنــة اإلحصــائية التابعــة للجنــة
االقتصادية واالجتماعية ليييب آهيا.
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امليفق الثاين

أعءال الفييق اليفيع املستوى لل ياةة والتنسيق وبنال الاـدرا لي ـد
فتية ما بعد عام ٢٠١5
تندرج البلدان التالية ضمن قائمة األعءال اااليني
والتنسيق وبنال الادرا لي د فتية ما بعد عام ٢٠١5ا
رئيس اللجنة اإلحصائية*
 اململكة املتحدة ل يطاشيا العظمـا وأييلنـدا
ال مالية
شرق أفريقيا
 موزامبيق
 رواشدا
وسط وجنوب أفريقيا
 جنوب أفييايا
غرب أفريقيا
 ةو ديفوار
مشال أفريقيا
 توشس
غرب آسيا
 دولة فلسطني
 اليمن
وسططط وشططرق وجنططوب آسططيا وجنططوب شططرق
آسيا
 منيوليا
 باةستان
 مالينيا
 ةازاخستان

* رئيس اللجنة اإلحصائية عء ٌو حبكـم املنصـذ
لي د فتية ما بعد عام .٢٠١5
15-22324

الفييق اليفيع املستوى لل ـياةة

أوقيانوسيا
 فاشواتو
منطقة البحر الكارييب
 جنر البهاما
 هاشت لوهيا
أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية
 األرجنتني
 إةوادور
 السلفادور
أوروبا الشرقية
 انياريا
أوروبا اجلنوبية
 إيطاليا
أمريكا الشمالية وأوروبا الشمالية والغربية
 الدامني
 هويسيا
 الواليا املتحدة األمييكية

الفييـق اليفيـع املسـتوى لل ـياةة والتنسـيق وبنـال الاـدرا
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امليفق الثالث
الصيية املناطحة املاتيحة الختصا ا الفييـق اليفيـع املسـتوى لل ـياةة
والتنسيق وبنال الادرا لي د فتية ما بعد عام ٢٠١5
اختصا ا الفييق اليفيع املستوى لل ـياةة والتنسـيق وبنـال الاـدرا
جمال اإلحصالا لي د خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠
جمـال اإلحصـالا
 - ١هيءع الفييق اليفيع املستوى لل ياةة والتنسيق وبنال الادرا
لي د خطة التنمية املستدامة لعام ( ٢٠3٠الفييق اليفيع املستوى) خطةَ عمل عاملية مـن أجـل
متابعة واهتعياه خطة التنمية املستدامة لعام  ،٢٠3٠وهبذه الصفة هياوم الفييقا
(أ) بتــوفة الايــادة االهــتياتيجية لعمليــة تنفيــذ أاــداف التنميــة املســتدامة جمــال
إطار املبادص األهاهية لإلحصالا اليمسية؛
الي د واإلبمبع باهتةدام اإلحصالا وذل
(ب) والتــيوي إلمســا الســلطا الوطنيــة بنمــام شظــام متابعــة واهــتعياه خطــة
التنميــة املســتدامة لعــام  ٢٠3٠وتعنيــن بنــال الاــدرا وإقامــة ال ــياةا والتنســيق اــذا
الصدد ،را ذل لءمان اتساق أهاليذ الي د واإلبمبع الوطنية والعاملية؛
(ج) وتاــدق تو ــيا ب ــأن جمــاال ذا أولويــة ا ــد التمويــل مــن أجــل بنــال
الادرا اإلحصائية ،والدعوة إي تعبئة املوارد وإداراا ور داا؛
(د) وإجــيال عمليــا اهــتعياه وتاــدق تو ــيا  ،حســذ االقتءــال ،وبالتعــاون
مع فييق ال ال امل تي بـني الوةـاال املعـين رؤ ـيا أاـداف التنميـة املسـتدامة ،مـن أجـل
تيسـة حتــديث وموالمــة اهلياةــل األهاهــية للبياشــا وحتديــد الســبل الـ اــوِّل االهــتفادة مــن
املوارد ال يتيحها الاطا الاص ومن ت عاتم التملة؛
(اـ) وتاــــدق امل ــــورة ب ــــأن ةيفيــــة اهــــتيمبل الفــــيص الــ ـ تتيحهــــا ثــــورة
البياشا لـدعم عمليـة تنفيـذ أاـداف التنميـة املسـتدامة ،عمـمب بالتو ـيا الـ تءـمنها التاييـي
املعنـــون ”“A world that counts: mobilising the data revolution for sustainable development
(عامل يعد حساباتما لنسةتي ثورة البياشا ألغياه التنميـة املسـتدامة) الـذي أعـده فييـق الـ ال
االهت اري املستال التابع لألمني العام املعين بتسةة ثورة البياشـا ألغـياه التنميـة املسـتدامة،
ومع مياعاة اختمبف مستويا التنمية بني البلدان؛
(و) وت جيع التحاور بني الدوائي اإلحصائية واألها املعنية األخـيى الـ تعمـل
علا ر د أاداف وغايا التنمية املستدامة املتَّفق عليها عامليًّا؛
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(ز) وتادق توجيها ب أن حمتـوى منتـدى األمـم املتحـدة العـاملي املعـين ببياشـا
التنمية املستدامة وب أن تنظـيم اـذا املنتـدى ،وقيـادة األهـود الـ تبـذهلا األوهـايت اإلحصـائية
العاملية للتوا ل والتعاون مع األها املعنية ،ومن بينها اجملتمـع املـدين ،واألوهـايت األةادمييـة،
والاطا الاص.
 - ٢و إطــار أدال أعمالــم ،هيت ــاور الفييــق اليفيــع املســتوى عــن ةثــذ مــع اليئيســني
امل ارةني لفييق ال ال امل تي بـني الوةـاال املعـين رؤ ـيا أاـداف التنميـة املسـتدامة
مــا يتصــل ببنــال الاــدرا اإلحصــائية مــن أجــل وضــع مؤ ــيا أاــداف التنميــة املســتدامة.
وهيتوا ل الفييق اليفيع املستوى أيءا مع املبـادرا امل ـتيةة الاائمـة اهلادفـة لبنـال الاـدرا
اإلحصائية وتادق املساعدة التانية ،مثل املبادرا املءطلع هبـا إطـار ـياةة  PARIS21و
إطــار مــذةية التفــاام امل َمــة بــني املصــارف اإلمنائيــة واألمــم املتحــدة ب ــأن التعــاون جمــال
األش طة اإلحصائية ،وغةاـا مـن اتفاقـا التنسـيق والتعـاون مـن أجـل تفـادي أي ازدواج
العمل وتوهيع شطاق أوجم الكفالة ةلما مت حتديداا.
 - 3وهيءم الفييق اليفيـع املسـتوى  ٢٢عءـوا ميثلـون املكاتـذ اإلحصـائية الوطنيـة ،مـع
مياعاة التمثيل األيـيا املتـوازن وذلـ عمومًـا علـا منـوال التوزيـع فييـق الـ ال .وهـيتم
تي ي أعءال الفييق عن طييـق ا ليـا اإلقليميـة الاائمـة( )٢لفتـية أوليـة مـداا هـنتان ،ومـن
املتوقــع بعــد اــذه الفتــية أن يتنــاوب اــؤالل األعءــال حســذ مــا تتفــق عليــم خمتلــف ا ليــا
اإلقليمية .ويافءَّل أال يكون أعءـال الفييـق اليفيـع املسـتوى أعءـالَ الوقـت شفسـم فييـق
ال ال امل تي بني الوةـاال املعـين رؤ ـيا أاـداف التنميـة املسـتدامة .وهـينتةذ أعءـال
الفييق اليفيـع املسـتوى رئيسَـني م ـارةني .وهيءـم الفييـق اليفيـع املسـتوى ،بصـفة مياقـذ،
ممثلني عن اللجان اإلقليمية والوةاال اإلقليميـة والدوليـة .وهـيلتمس الفييـق اليفيـع املسـتوى
مســاتا مــن البلــدان ال ـ ليســت أعءــال الفييــق اليفيــع املســتوى مــن خــمبل ا ليــا
اإلقليمية الا ة هبا .وهتءطلع ال عبة بدور أماشة الفييق اليفيع املستوى.
 - ٤وهــيعمل الفييــق اليفيــع املســتوى حتــت رعايــة اللجنــة اإلحصــائية ،وياــدم هلــا تاــاريي
هنويا ،ليلتمس توجيهااا.
 - 5وهتسـتعيه اللجنــة اإلحصـائية لألمــم املتحـدة واليــة وعمـل الفييــق اليفيـع املســتوى
حسذ االقتءال.

__________
( )٢اللجنـــة اإلحصـــائية ألفييايـــا ،ومـــؤمتي اإلحصـــائيني األوروبـــيني ،واملـــؤمتي اإلحصـــائي لألمـــييكتني ،وألنـــة
اإلحصــالا  ،واللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة هــيا والــي اهلــادص ،واللجنــة اإلحصــائية التابعــة للجنــة
االقتصادية واالجتماعية ليييب آهيا.
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