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  اللجنة اإلحصائية
  الثامنة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  (أ) من جدول األعمال املؤقت* ٣البند 

ــات واملؤشــرات    ــود للمناقشــة واختــاذ القــرار: البيان  بن
      ٢٠٣٠املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام 

تقرير الفريق الرفيع املستوى للشراكة والتنسيق وبناء القـدرات يف جمـال       
  ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام اإلحصاءات لرصد خطة 

  
  مذكرة من األمني العام    

  
ومبــا كرســته املمارســات  ٢٠١٦/٢٢٠عمــال مبقــرر الــس االقتصــادي واالجتمــاعي   

السابقة، يتشرف األمني العام بأن حييل تقرير الفريق الرفيع املسـتوى للشـراكة والتنسـيق وبنـاء     
. ويقـدم هـذا التقريـر    ٢٠٣٠املستدامة لعـام  القدرات يف جمال اإلحصاءات لرصد خطة التنمية 

مــوجزا لألنشــطة الــيت اضــطلع ــا الفريــق الرفيــع املســتوى منــذ انعقــاد الــدورة الســابقة للجنــة   
ــدت يف      ــيت عقـ ــة، الـ ــات اللجنـ ــائج اجتماعـ ــر نتـ ــربز التقريـ ــائية. ويـ ــار/ ٢٦و  ٢٥اإلحصـ  أيـ

العمــل العامليــة ، ويقــدم تفاصــيل عــن خطــة  ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ٣٠و  ٢٩و  ٢٠١٦ مــايو
املقترحـة لرصــد بيانـات التنميــة املســتدامة واألعمـال التحضــريية ملنتــدى األمـم املتحــدة العــاملي     

ــن     ــرة م ــده يف الفت ــرر عق ــات، املق ــاير   ١٨إىل  ١٥األول املعــين بالبيان  ٢٠١٧كــانون الثاين/ين
  كيب تاون، جبنوب أفريقيا.    يف

تتضــمن النقــاط الــيت يرتقــب أن تتخــذ اللجنــة قــرارا بشــأا مــا يلــي: (أ) التنقيحــات      
املقترح إدخاهلا على اختصاصات الفريق الرفيـع املسـتوى؛ (ب) خطـة العمـل العامليـة املقترحـة       

    .٢٠١٧برنامج عمل الفريق لعام لرصد بيانات التنمية املستدامة؛ (ج) 
  
  

  *  E/CN.3/2017/1. 
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تقرير الفريق الرفيع املستوى للشراكة والتنسيق وبناء القـدرات يف جمـال       
  ٢٠٣٠اإلحصاءات لرصد خطة التنمية املستدامة لعام 

    
  مقدمة  - أوال   

وافقــت اللجنــة اإلحصــائية، يف دورــا السادســة واألربعــني، علــى إنشــاء فريــق رفيــع     - ١
التنسيق وبناء القدرات يف جمال اإلحصاءات لرصد خطـة التنميـة املسـتدامة    املستوى للشراكة و

ــام  ــثلني عــن    ٢٠٣٠لع ــن مم ــألف م ــة      ٢٢يت ــن املنظمــات اإلقليمي ــا، وم ــا إحصــائيا وطني مكتب
والدولية بصفة مراقبني، ويعمل حتت رعاية اللجنة. وقد كلّفت اللجنةُ الفريق الرفيـع املسـتوى   

وتعزيـز بنـاء    ٢٠١٥لوطنية بزمـام نظـام رصـد فتـرة مـا بعـد عـام        بالترويج إلمساك السلطات ا
  القدرات اإلحصائية والشراكات والتنسيق يف هذا اال.  

    
  العضوية واالختصاصات  - ثانيا   

يف الــدورة الســابعة واألربعــني للجنــة اإلحصــائية، وافقــت اللجنــة علــى اختصاصــات      - ٢
  الفريق الرفيع املستوى (انظر املرفق األول).

وحددت اللجنة اإلحصائية معايري العضوية يف الفريق الرفيع املستوى مـن أجـل كفالـة      - ٣
مـن خـالل    ٢٠١٥التمثيل اإلقليمي العادل واخلربة التقنية. ومت حتديـد التكـوين احلـايل يف عـام     

عملية تشاورية يف كل منطقة، بتنسيق من اآللية اإلحصائية اإلقليمية لكل منطقة، وبـدعم مـن   
ن اإلقليمية لألمـم املتحـدة. ويتضـمن املرفـق الثـاين قائمـة باألعضـاء احلـاليني. وعلـى حنـو           اللجا

وافقت عليه اللجنة، سيكون الرئيس عضوا يف الفريق حبكم منصـبه. وتـنص االختصاصـات     ما
ــابعة واألربعـــني،     ــا السـ ــه اللجنـــة يف دورـ احلاليـــة للفريـــق، علـــى النحـــو الـــذي وافقـــت عليـ

علــى ترشــيح الفريــق لفتــرة أوليــة مــدا ســنتان، يتوقــع بعــدها أن يــتم  ،٢٠١٦آذار/مــارس  يف
  تناوب بعض األعضاء.

، اتفـــق ٢٠١٦ويف االجتمـــاع الســـادس للفريـــق الرفيـــع املســـتوى، يف أيلول/ســـبتمرب   - ٤
األعضاء على حتديد معـايري آليـة التنـاوب يف اختصاصـات الفريـق. وتـرد اختصاصـات الفريـق         

  رفق الثالث.  املعدلة املقترحة يف امل
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كما وافق الفريق الرفيع املستوى على مذكرة مفاهيمية تصف آليات إشـراك املـراقبني     - ٥
واستراتيجية االتصاالت ذات الصلة. ووضعت الصـيغة النهائيـة للوثيقـة يف االجتمـاع اخلـامس      

  .)١(للفريق، وهي متاحة على املوقع الشبكي للفريق
    

  الرفيع املستوىاجتماعات الفريق   - ثالثا   
  االجتماع اخلامس  -ألف   

 أيـار/  ٢٦ و ٢٥عقد االجتماع اخلامس للفريق الرفيع املستوى يف بودابست يف يـومي    - ٦
، حيـث متثلـت أهدافـه الرئيسـية يف اسـتعراض خطـة العمـل العامليـة املقترحـة لرصـد           ٢٠١٦مايو 

ــدى      ــال التحضــريية ملنت ــتدامة ومناقشــة األعم ــة املس ــات التنمي ــاملي األول    بيان ــم املتحــدة الع األم
  بالبيانات.  املعين

ــق          - ٧ ــة. واتف ــة بشــأن خطــة العمــل العاملي ــع املســتوى مناقشــة مكثف ــق الرفي ــد الفري وعق
األعضاء على هيكلة اخلطة إىل جزأين رئيسيني: املوجز التنفيذي وخطة العمـل. وتقـدم اخلطـة    

  وصفها وثيقة معلومات أساسية.  املقترحة إىل اللجنة اإلحصائية يف دورا احلالية ب

وقــد وضــع الفريــق الرفيــع املســتوى املعــايري الــيت يسترشــد ــا يف اختيــار البلــد الــذي      - ٨
سيستضيف منتـدى األمـم املتحـدة العـاملي املعـين بالبيانـات. وعلـى أسـاس تلـك املعـايري، اتفـق            

ا. ومـن املقــرر  الفريـق علـى أن البلــد الـذي سيستضــيف املنتـدى األول ســيكون جنـوب أفريقيــ     
ــرة مـــن   أن ــاير  ١٨إىل  ١٥يعقـــد املنتـــدى يف الفتـ ــانون الثاين/ينـ ــاون،  ٢٠١٧كـ يف كيـــب تـ

  أفريقيا.    جبنوب

كمــا وافــق الفريــق الرفيــع املســتوى علــى إنشــاء جلنــة معنيــة بالربنــامج لتقــدمي املشــورة   - ٩
اإلحصـائية الوطنيـة،   بشأن وضع برنامج عمل للمنتدى، مع االستفادة من خرباء مـن املكاتـب   

والقطـــاع اخلـــاص، واألوســـاط األكادمييـــة، واتمـــع املـــدين، واملنظمـــات الدوليـــة واملتعـــددة   
األطراف، من بني جهات أخرى. وميكن االطالع على قائمـة أعضـاء جلنـة الربنـامج وبرنـامج      

  .)٢(منتدى األمم املتحدة العاملي األول املعين بالبيانات على املوقع الشبكي للمنتدى
  

__________ 

  )١(  http://unstats.un.org/sdgs/hlg/. 

  )٢(  http://undataforum.org. 
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  االجتماع السادس  -باء   
 ٢٩عقـــد االجتمـــاع الســــادس للفريـــق الرفيـــع املســــتوى يف بودابســـت يف يــــومي        - ١٠

. ومتثلت األهـداف الرئيسـية لالجتمـاع يف اسـتعراض واسـتكمال      ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٣٠ و
املتحـدة  خطة العمل العاملية، ومناقشـة حالـة األعمـال التحضـريية للـدورة املقبلـة ملنتـدى األمـم         

ــع املســـتوى          ــق الرفيـ ــة عمـــل الفريـ ــتكمال خطـ ــات، واســـتعراض واسـ ــين بالبيانـ ــاملي املعـ العـ
  ، وهي الواردة يف هذه الوثيقة.٢٠١٧  لعام

ونــاقش الفريــق الرفيــع املســتوى معــايري تنــاوب أعضــاء الفريــق واتفــق عليهــا. وجــرى    - ١١
يـل البلـدان يف الفريـق. واقتــُرح     االتفاق على أن تواصـل اآلليـات اإلقليميـة القائمـة البـت يف متث     

ــى االختصاصــات املنقحــة،        أال ــع األعضــاء يف آن واحــد. ولالطــالع عل ــاوب مجي يشــمل التن
  املرفق الثالث.    انظر

كما ناقش الفريق الرفيع املستوى خطـة العمـل العامليـة الـيت تـدمج النقـاط الـيت أثـريت           - ١٢
ر املفقودة أو املـدخالت اإلضـافية الالزمـة    خطة التحول وتوسعها. وتناولت املناقشة العناص يف

  الستكمال اخلطة. وملزيد من التفاصيل، انظر الفرع اخلامس.
  

  االجتماع السابع  -جيم   
ــع           - ١٣ ــق الرفي ــاع الســابع للفري ــد االجتم ــى عق ــع املســتوى عل ــق الرفي ــق أعضــاء الفري اتف

 نـــات يف كـــانون الثـــاين/املســـتوى بـــالتزامن مـــع منتـــدى األمـــم املتحـــدة العـــاملي املعـــين بالبيا  
ــاير ــاع يف جلســتني يف يــومي      ٢٠١٧ ين كــانون  ١٩و  ١٥، بكيــب تــاون. وســيعقد االجتم

الثاين/ينــاير. وتتمثــل األهــداف الرئيســية هلــذا االجتمــاع الســابع فيمــا يلــي: (أ) اســتعراض          
لبيانـات  املقترحات الختيار البلد الذي سيستضيف املنتدى األمم املتحدة العاملي الثـاين املعـين با  

والبــــت يف مســــألة البلــــد املستضــــيف، (ب) إجــــراء تقيــــيم أويل للخــــربات املكتســــبة يف        
  األول.  املنتدى

ويف الدورة الثامنة واألربعـني للجنـة اإلحصـائية، سـيقدم الرئيسـان املشـاركان للفريـق          - ١٤
الرفيــع املســتوى عرضــا شــفويا آلخــر املســتجدات يشــمل النتــائج الرئيســية الــيت خلــص إليهــا     
االجتمــاع املعقــود يف كــانون الثاين/ينــاير، ومــوجزا قصــريا لإلجنــازات الرئيســية ملنتــدى األمــم   
املتحدة العاملي األول املعين بالبيانـات، وأي تطـورات أخـرى حتـدث بـني تـاريخ تقـدمي التقريـر         

  اخلطي ودورة اللجنة اإلحصائية.
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ــع       - رابعا    ــق الرفي ــني الفري ــي املشــترك ب ــق الفرع ــق اخلــرباء   الفري املســتوى وفري
  املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة

عقد الفريق الفرعي املشـترك بـني الفريـق الرفيـع املسـتوى وفريـق اخلـرباء املشـترك بـني            - ١٥
 ٢٠١٦الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة اجتماعا يف الربـع الثالـث مـن عـام     

اختصاصات الفريق وغرضه. وجرى وضع مصفوفة أولية بشأن االحتياجـات يف جمـال    ملناقشة
  بناء القدرات فيما يتعلق باملؤشرات.  

واجتمع الفريـق الفرعـي املشـترك علـى هـامش االجتمـاع الرابـع للفريـق املشـترك بـني             - ١٦
ــرين      ــف، يف تشـ ــتدامة، يف جنيـ ــة املسـ ــداف التنميـ ــرات أهـ ــأن مؤشـ ــرباء بشـ ــاالت واخلـ  الوكـ

، واســتعرض اختصاصــاته وخطــة عملــه. وقــرر الفريــق الفرعــي املشــترك   ٢٠١٦الثــاين/نوفمرب 
إجراء عملية مسح لالحتياجات يف جمال بناء القدرات يف كـل بلـد أو منطقـة. ومبـا أن أمريكـا      
الالتينيــة أكملــت بالفعــل عمليــة مماثلــة علــى الصــعيد اإلقليمــي، اقتــرح الفريــق اســتخدام ذلــك  

وذجــا ميكــن اتباعــه. وسيســتعرض الفريــق الفرعــي املشــترك عمليــة املســح الــيت املثــال بوصــفه من
  أجرا أمريكا الالتينية ويضع جمموعة من املعايري جلميع املناطق.  

    
  التحضري خلطة العمل العاملية لرصد بيانات التنمية املستدامة  - خامسا   

يف الــدورة السادســة واألربعــني للجنــة، كــان معروضــا عليهــا مشــروع خطــة العمــل       - ١٧
العاملية لرصد بيانات التنمية املستدامة. ودف اخلطة إىل توفري إطار للمناقشات بشأن ختطـيط  

والغــرض  ٢٠٣٠وتنفيــذ أنشــطة بنــاء القــدرات اإلحصــائية الالزمــة لتحقيــق نطــاق خطــة عــام 
ن العمــل تقــوده البلــدان وأنــه ينفــذ علــى املســتويات دون الوطنيــة   منــها. ويســلم يف اخلطــة بــأ 

، أجــرت جمموعــة ٢٠١٦والوطنيــة واإلقليميــة. ويف الفتــرة بــني حزيران/يونيــه وأيلول/ســبتمرب 
صغرية من أعضاء الفريـق الرفيـع املسـتوى (إكـوادور وسويسـرا والواليـات املتحـدة األمريكيـة         

حدة) عددا من االجتماعـات اهلاتفيـة ـدف مواصـلة تطـوير      وهنغاريا واألمانة العامة لألمم املت
خطة العمل. ويف االجتماع السادس للفريـق الرفيـع املسـتوى، اسـتعرض أعضـاء الفريـق خطـة        

  العمل العاملية وقدموا تعليقات بشأن العناصر الناقصة فيها.  

ة تشــاور ويف االجتمــاع الســادس أيضــا، قــرر الفريــق الرفيــع املســتوى أن تعقــد عمليــ    - ١٨
مفتوحة للسماح جلميع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك اخلرباء اإلحصـائيني مـن سـائر املكاتـب     
اإلحصائية الوطنية واملنظمات الدولية واإلقليمية واتمع املـدين، بتقـدمي مـدخالت إىل اخلطـة.     

. وقُــدمت مسـامهات بلــغ جمموعهــا  ٢٠١٦وأجريـت عمليــة التشــاور يف تشـرين الثــاين/نوفمرب   
  مسامهة.  ٤٠
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وسـتعرض خطـة العمـل العامليـة يف الـدورة املقبلـة ملنتـدى األمـم املتحـدة العـاملي املعـين              - ١٩
  بالبيانات يف كيب تاون وستحال إىل اللجنة ضمن وثيقة معلومات أساسية.  

    
  منتدى األمم املتحدة العاملي املعين بالبيانات  - سادسا   

  التحضري للمنتدى األول  -ألف   
األعمال التحضريية لعقد منتـدى األمـم املتحـدة العـاملي األول املعـين بالبيانـات،        جتري  - ٢٠

مبا يف ذلك وضع حمتوى الربنـامج ومعاجلـة اجلوانـب اللوجسـتية. ووفقـا ملـا اتفـق عليـه الفريـق          
الرفيع املستوى، قدمت اللجنة املعنية بالربنامج معلومـات عـن وضـع برنـامج املنتـدى. وتولـت       

ت، بوصـفها أمانـة الفريـق الرفيـع املسـتوى واللجنـة املعنيـة بالربنـامج، التنسـيق          شعبة اإلحصاءا
املكتــب اإلحصــائي للبلــد املستضــيف، وهــو الــدائرة اإلحصــائية جلنــوب أفريقيــا، لضــمان    مــع

  املنتدى.  جناح

 )٣(ويتضمن املوقع الشبكي الذي أُنشئ ملنتـدى األمـم املتحـدة العـاملي املعـين بالبيانـات        - ٢١
  املعلومات املتعلقة ذه املناسبة.  مجيع 

  
معايري وعملية اختاذ القرار بشـأن اختيـار البلـد الـذي سيستضـيف منتـدى األمـم          -باء   

  املتحدة العاملي الثاين املعين بالبيانات
، وجهـــت الـــدعوة مـــن وكيـــل األمـــني العـــام  ٢٠١٦تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١١يف   - ٢٢

البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة يف نيويورك لإلعـراب   للشؤون االقتصادية واالجتماعية إىل
عن االهتمام باستضـافة منتـدى األمـم املتحـدة العـاملي الثـاين املعـين بالبيانـات. ودعيـت الـدول           

. ٢٠١٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٥األعضــاء إىل تقــدمي رســائل اإلعــراب عــن االهتمــام حبلــول 
ــة بطلــب للتقــد    ــردود األولي ــة ال ــول  وجــرت متابع ــة حبل  كــانون األول/ ١٥م مبقترحــات كامل

. وسيقوم الفريق الرفيع املستوى باستعراض املقترحات واختـاذ قـرار بشـأا يف    ٢٠١٦ديسمرب 
  .  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١٥اجتماعه املقبل، املقرر عقده يف كيب تاون يف 

    
  ٢٠١٧خطة العمل لعام   - سابعا   

، اتفـق  ٢٠١٦يف االجتماع السادس للفريق الرفيع املستوى، املعقود يف أيلول/سـبتمرب    - ٢٣
  . وترد خطة العمل يف املرفق الرابع.  ٢٠١٧الفريق على خطة عمل لعام 

__________ 

  )٣(  http://www.undataform.org.. 
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  نقاط الختاذ قرار بشأا  - ثامناً   
  جلنة اإلحصاءات مدعوة إىل القيام مبا يلي:    - ٢٤

ــرح     (أ)   ــيح املقت ــى التنق ــة عل ــيت    املوافق ــع املســتوى، ال ــق الرفي الختصاصــات الفري
  تتضمن آلية تناوب األعضاء؛  

ــع املســتوى       (ب)   ــق الرفي اإلعــراب عــن آرائهــا بشــأن خطــة العمــل املقترحــة للفري
  واعتمادها؛ ٢٠١٧  لعام

  اعتماد خطة العمل العاملية لرصد بيانات التنمية املستدامة.  (ج)  
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  ألولاملرفق ا
ــع املســتوى للشــراكة والتنســيق           ــق الرفي ــن اختصاصــات الفري نســخة م

ــاء ــة املســتدامة        وبن ــة التنمي ــال اإلحصــاءات لرصــد خط ــدرات يف جم الق
ــام ــائية  ٢٠٣٠  لعــ ــة اإلحصــ ــا اللجنــ ــا  ، الــــيت وافقــــت عليهــ يف دورــ

  واألربعني  السابعة
القـدرات  اختصاصات الفريق الرفيع املستوى للشـراكة والتنسـيق وبنـاء        

  ٢٠٣٠يف جمال اإلحصاءات لرصد خطة التنمية املستدامة لعام 
ينشئ الفريق الرفيع املستوى للشراكة والتنسيق وبنـاء القـدرات يف جمـال اإلحصـاءات       - ١

خطة عمل عاملية لرصـد إحصـاءات أهـداف التنميـة      ٢٠٣٠لرصد خطة التنمية املستدامة لعام 
   أداء هذه املهمة، مبا يلي:املستدامة واإلبالغ عنها، ويضطلع، يف

توفري القيادة االستراتيجية لعملية تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف جمال الرصد   (أ)  
  واإلبالغ باستخدام اإلحصاءات وذلك يف إطار املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛

ــام نظــام متابعــة واســتعراض خطــة        (ب)   ــة بزم ــرويج إلمســاك الســلطات الوطني الت
ــام    ــة املســتدامة لع ــذا       ٢٠٣٠التنمي ــة الشــراكات والتنســيق يف ه ــدرات وإقام ــاء الق ــز بن وتعزي

  الصدد، مبا يف ذلك ضمان اتساق أساليب الرصد واإلبالغ الوطنية والعاملية؛

ــاء       (ج)   تقــدمي توصــيات بشــأن جمــاالت ذات أولويــة حلشــد التمويــل مــن أجــل بن
  وارد وإدارا ورصدها؛القدرات اإلحصائية، والدعوة إىل تعبئة امل

إجراء عمليات استعراض وتقدمي توصيات، حسـب االقتضـاء، وبالتعـاون مـع       (د)  
فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة، مـن أجـل تيسـري    

وارد الـيت  حتديث ومواءمة اهلياكل األساسية للبيانات وحتديد السبل اليت تتيح االستفادة مـن املـ  
  يتيحها القطاع اخلاص ومن تربعاته احملتملة؛

ــات         )ه(   ــورة البيان ــا ث ــيت تتيحه ــة اســتغالل الفــرص ال تقــدمي املشــورة بشــأن كيفي
عملية تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة، عمـال بالتوصـيات الـيت تضـمنها التقريـر املعنـون            لدعم

الــذي أعــده فريــق  “تنميــة املســتدامةعــامل يعــد حســاباته: لنســخر ثــورة البيانــات ألغــراض ال”
اخلرباء االستشاري املستقل التابع لألمني العام واملعين بتسـخري ثـورة البيانـات ألغـراض التنميـة      

  املستدامة، ومع مراعاة اختالف مستويات التنمية بني البلدان؛
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تشجيع التحاور بني الدوائر اإلحصـائية واجلهـات املعنيـة األخـرى الـيت تعمـل         (و)  
  ى رصد أهداف وغايات التنمية املستدامة املتفق عليها عامليا؛عل

تقــدمي توجيهــات بشــأن حمتــوى منتــدى األمــم املتحــدة العــاملي املعــين ببيانــات   (ز)  
التنمية املستدامة وبشأن تنظيم ذلك املنتـدى، وقيـادة اجلهـود الـيت تبـذهلا األوسـاط اإلحصـائية        

ت املعنية، ومن بينها اتمـع املـدين، واألوسـاط األكادمييـة،     العاملية للتواصل والتعاون مع اجلها
  والقطاع اخلاص.  

يتشـــاور الفريـــق الرفيـــع املســـتوى عـــن كثـــب، يف إطـــار أداء أعمالـــه، مـــع الرئيســـني   - ٢
املشــاركني لفريــق اخلــرباء املشــترك بــني الوكــاالت املعــين مبؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة   

اإلحصـائية مـن أجـل تنفيـذ مؤشـرات أهـداف التنميـة املســتدامة.         مـا يتصـل ببنـاء القـدرات     يف
ويتواصل الفريق أيضا مع املبادرات املشتركة القائمة اهلادفة لبنـاء القـدرات اإلحصـائية وتقـدمي     
املســاعدة التقنيــة، مثــل املبــادرات املضــطلع ــا يف إطــار الشــراكة يف جمــال اإلحصــاء مــن أجــل  

ــة يف القــرن احلــادي والع  ــني   ٢١شــرين (شــراكة اإلحصــاء  التنمي )، ومــذكرة التفــاهم املربمــة ب
املصارف اإلمنائية واألمم املتحدة بشأن التعاون يف جمال األنشـطة اإلحصـائية، وغـري ذلـك مـن      
اتفاقات التنسيق والتعاون من أجل تفادي أي ازدواج يف العمل وتوسيع نطـاق أوجـه الكفـاءة    

  كلما مت حتديدها.

ــق الرف   - ٣ ــع املســتوى  يضــم الفري ــة، مــع     ٢٢ي ــون املكاتــب اإلحصــائية الوطني عضــوا ميثل
مراعــاة التمثيــل اجلغــرايف املتــوازن وذلــك عمومــا علــى منــوال التوزيــع يف فريــق اخلــرباء. ويــتم   

لفتـرة أوليـة مـدا     ) أ(ترشيح أعضاء الفريق الرفيع املستوى عن طريق اآلليـات اإلقليميـة القائمـة   
الفترة أن يتناوب هـؤالء األعضـاء حسـب مـا تتفـق عليـه خمتلـف         سنتان، ومن املتوقع بعد هذه

اآلليات اإلقليمية. ويفضل أال يعمل أعضـاء الفريـق الرفيـع املسـتوى يف الوقـت نفسـه بصـفتهم        
ــع        ــق الرفي ــق اخلــرباء. وينتخــب أعضــاء الفري ــني الوكــاالت وفري ــق املشــترك ب أعضــاء يف الفري

الرفيع املستوى، بصفة مـراقبني، ممـثلني عـن اللجـان      املستوى رئيسني مشاركني. ويضم الفريق
اإلقليمية والوكاالت اإلقليمية والدولية. ويلتمس الفريق الرفيع املستوى مسامهات مـن البلـدان   
اليت ليست أعضاء يف الفريق الرفيع املستوى من خالل اآلليات اإلقليمية اخلاصة ا. وتضـطلع  

  لرفيع املستوى.  شعبة اإلحصاءات بدور أمانة الفريق ا

__________ 

ــة         ) أ(   ــريكتني، وجلنـ ــائي لألمـ ــؤمتر اإلحصـ ــيني، واملـ ــائيني األوروبـ ــؤمتر اإلحصـ ــا، ومـ ــائية ألفريقيـ ــة اإلحصـ للجنـ
ــة        ــة للجن ــة اإلحصــائية التابع ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، واللجن ــة االقتصــادية واالجتماعي اإلحصــاءات، واللجن

 االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا.
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يعمل الفريق الرفيع املستوى حتت رعاية اللجنة اإلحصائية، ويقدم هلا التقارير سـنويا،    - ٤
  التماسا لتوجيهاا.

  تستعرض اللجنة اإلحصائية والية وعمل الفريق الرفيع املستوى حسب االقتضاء.  - ٥
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  املرفق الثاين  
الرفيــع املســتوى للشــراكة والتنســيق وبنــاء القــدرات يف   أعضــاء الفريــق    

  ٢٠٣٠جمال اإلحصاءات لرصد خطة التنمية املستدامة لعام 
  

فيما يلي قائمة باألعضاء احلاليني يف الفريق الرفيـع املسـتوى للشـراكة والتنسـيق وبنـاء        
  :٢٠٣٠القدرات يف جمال اإلحصاءات لرصد خطة التنمية املستدامة لعام 

  
  أوقيانوسيا    رئيس اللجنة اإلحصائية*

  فانواتو  •      الربازيل  •  

  منطقة البحر الكارييب    شرق أفريقيا
  جزر البهاما  •      موزامبيق  •  
  سانت لوسيا  •      رواندا  •  

  الوسطى واجلنوبيةأمريكا     وسط أفريقيا واجلنوب األفريقي
  األرجنتني  •      جنوب أفريقيا  •  

  إكوادور  •  
  السلفادور  •  

    غرب أفريقيا
    كوت ديفوار  •  
  أوروبا الشرقية    
  هنغاريا  •      

  أوروبا اجلنوبية    مشال أفريقيا
  إيطاليا  •      تونس  •  

  أمريكا الشمالية ومشال وغرب أوروبا    غرب آسيا
  الدامنرك  •      دولة فلسطني  •  
  سويسرا  •      اليمن  •  

    وسط وشرق وجنوب وجنوب شرق آسيا  الواليات املتحدة األمريكية  •  
      منغوليا  •  
      باكستان  •  
      ماليزيا  •  
      كازاخستان  •  

  

  
  

 رئيس اللجنة اإلحصائية عضو يف الفريق الرفيع املستوى حبكم منصبه.  *  
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  املرفق الثالث
للشـراكة  نسخة منقحة مقترحة من اختصاصات الفريق الرفيـع املسـتوى       

ــة        ــة التنمي ــال اإلحصــاءات لرصــد خط ــدرات يف جم ــاء الق والتنســيق وبن
  ٢٠٣٠املستدامة لعام 

  
اختصاصات الفريق الرفيع املستوى للشـراكة والتنسـيق وبنـاء القـدرات         

  ٢٠٣٠يف جمال اإلحصاءات لرصد خطة التنمية املستدامة لعام 
  
بنـاء القـدرات يف جمـال اإلحصـاءات     يقوم الفريق الرفيع املستوى للشـراكة والتنسـيق و    - ١

بوضــع خطــة عمــل عامليــة لرصــد بيانــات التنميــة   ٢٠٣٠لرصــد خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  
  املستدامة، ويضطلع، يف أداء تلك املهمة، مبا يلي:

توفري القيادة االستراتيجية لعملية تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف جمال الرصد   (أ)  
  اإلحصاءات وذلك يف إطار املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛ واإلبالغ باستخدام

ــام نظــام متابعــة واســتعراض خطــة        (ب)   ــة بزم ــرويج إلمســاك الســلطات الوطني الت
ــام    ــة املســتدامة لع ــذا       ٢٠٣٠التنمي ــة الشــراكات والتنســيق يف ه ــدرات وإقام ــاء الق ــز بن وتعزي

  غ الوطنية والعاملية؛الصدد، مبا يف ذلك ضمان اتساق أساليب الرصد واإلبال

ــاء       (ج)   تقــدمي توصــيات بشــأن جمــاالت ذات أولويــة حلشــد التمويــل مــن أجــل بن
  القدرات اإلحصائية، والدعوة إىل تعبئة املوارد وإدارا ورصدها؛

إجراء عمليات استعراض وتقدمي توصيات، حسـب االقتضـاء، وبالتعـاون مـع       (د)  
 مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة، مـن أجـل تيسـري    فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين

حتديث ومواءمة اهلياكل األساسية للبيانات وحتديد السبل اليت تتيح االستفادة مـن املـوارد الـيت    
  يتيحها القطاع اخلاص ومن قدرته على االبتكار؛

ــات         )ه(   ــورة البيان ــا ث ــيت تتيحه ــة اســتغالل الفــرص ال تقــدمي املشــورة بشــأن كيفي
عملية تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة، عمـال بالتوصـيات الـيت تضـمنها التقريـر املعنـون            لدعم

الــذي أعــده فريــق  “عــامل يعــد حســاباته: لنســخر ثــورة البيانــات ألغــراض التنميــة املســتدامة ”
اخلرباء االستشاري املستقل التابع لألمني العام واملعين بتسـخري ثـورة البيانـات ألغـراض التنميـة      

  دامة، ومع مراعاة اختالف مستويات التنمية بني البلدان؛املست
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تشجيع التحاور بني الدوائر اإلحصـائية واجلهـات املعنيـة األخـرى الـيت تعمـل         (و)  
  على تنفيذ ورصد أهداف وغايات التنمية املستدامة املتفق عليها عامليا؛

ين ببيانــات تقــدمي توجيهــات بشــأن حمتــوى منتــدى عــاملي لألمــم املتحــدة معــ    (ز)  
التنمية املستدامة وبشأن تنظيم ذلك املنتـدى، وقيـادة اجلهـود الـيت تبـذهلا األوسـاط اإلحصـائية        
العاملية للتواصل والتعاون مع اجلهات املعنية، ومن بينها اتمـع املـدين، واألوسـاط األكادمييـة،     

  والقطاع اخلاص.  

عمله، مع رئيسي الفريق املشـترك  يتشاور الفريق الرفيع املستوى عن كثب، وهو يؤدي   - ٢
بني الوكـاالت وفريـق اخلـرباء فيمـا يتصـل ببنـاء القـدرات اإلحصـائية مـن أجـل تنفيـذ مؤشـرات             
أهــداف التنميــة املســتدامة. ويتحــاور الفريــق أيضــا مــع املبــادرات املشــتركة القائمــة اهلادفــة لبنــاء 

املضـطلع ـا يف إطـار الشـراكة يف      القدرات اإلحصائية وتقـدمي املسـاعدة التقنيـة، مثـل املبـادرات     
)، ومـذكرة  ٢١جمال اإلحصاء من أجل التنميـة يف القـرن احلـادي والعشـرين (شـراكة اإلحصـاء       

التفاهم املربمة بني املصارف اإلمنائية واألمم املتحدة بشأن التعاون يف جمال األنشـطة اإلحصـائية،   
أي ازدواج يف العمـل وتوسـيع نطـاق    وغري ذلك من اتفاقات التنسيق والتعاون من أجـل تفـادي   

  أوجه الكفاءة كلما مت حتديدها.

ــع املســتوى     - ٣ ــق الرفي ــة، مــع     ٢٢يضــم الفري ــون املكاتــب اإلحصــائية الوطني عضــوا ميثل
مراعـاة التمثيـل اجلغـرايف املتـوازن وذلـك عمومـا علـى منـوال التوزيـع يف فريـق اخلـرباء. ويعــني            

لفتـرة أوليـة مـدا سـنتان،      ) أ(ل اآلليات اإلقليمية القائمـة أعضاء الفريق الرفيع املستوى من خال
يتوقع أن يتم بعدها تناوب بعض األعضاء علـى أسـاس املعـايري التاليـة: يسـتعاض عـن عضـوين        
من املناطق اليت يوجد ا أربعة أو مخسة أعضاء، ويستعاض عن عضو واحـد مـن املنـاطق الـيت     

ل أال يعمل أعضـاء الفريـق الرفيـع املسـتوى يف الوقـت      . ويفض) ب(يوجد ا ثالثة أعضاء أو أقل
نفســه بصــفتهم أعضــاء يف الفريــق املشــترك بــني الوكــاالت وفريــق اخلــرباء. وينتخــب أعضــاء     
الفريــق الرفيــع املســتوى رئيســني مشــاركني. ويتوقــع أيضــا تنــاوب أحــد الرئيســني املشــاركني   

ني املشـاركني، تـتم دعـوة الـرئيس     كليهما كل سنتني. ومع ذلك، عند تنحي أي من الرئيس أو
  املتنحي للعمل لفترة إضافية مدا سنتان بصفته عضوا.

__________ 

ــة        ) أ(   ــريكتني، وجلنـ ــائي لألمـ ــؤمتر اإلحصـ ــيني، واملـ ــائيني األوروبـ ــؤمتر اإلحصـ ــا، ومـ ــائية ألفريقيـ ــة اإلحصـ اللجنـ
ــة        ــة للجن ــة اإلحصــائية التابع ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، واللجن ــة االقتصــادية واالجتماعي اإلحصــاءات، واللجن

 االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا.

مخسـة أعضـاء مـن أفريقيـا، واثنـان مـن غـرب آسـيا، وأربعـة مـن آسـيا، وواحـد مـن              يف الوقت الراهن، هناك   ) ب(  
 منطقة احمليط اهلادئ، واثنان من منطقة البحر الكارييب، وثالثة من أمريكا الالتينية، وواحد من أوروبا.
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ميكـن أن يشــمل الفريــق الرفيـع املســتوى، مبثابــة شــركاء ملسـائل معينــة، ممــثلني للجــان      - ٤
اإلقليمية والوكاالت اإلقليمية والدوليـة، فضـال عـن ممـثلني حمـددين آخـرين علـى النحـو الـذي          
يقرره أعضاء الفريق الرفيع املسـتوى. ويلـتمس الفريـق الرفيـع املسـتوى مسـامهات مـن البلـدان         

  ء يف الفريق الرفيع املستوى من خالل اآلليات اإلقليمية اخلاصة ا.  اليت ليست أعضا

  تضطلع شعبة اإلحصاءات بدور أمانة الفريق الرفيع املستوى.    - ٥

يعمل الفريق الرفيع املستوى حتت رعاية اللجنة اإلحصائية، ويقدم هلا التقارير سـنويا،    - ٦
  التماسا لتوجيهاا.

  اإلحصائية والية وعمل الفريق الرفيع املستوى حسب االقتضاء.تستعرض اللجنة   - ٧
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  املرفق الرابع
برنــامج العمــل املقتــرح للفريــق الرفيــع املســتوى للشــراكة والتنســيق وبنــاء     

  ٢٠٣٠  القدرات يف جمال اإلحصاءات لرصد خطة التنمية املستدامة لعام
  وىللفريق الرفيع املست ٢٠١٧خطة العمل املقترحة لعام     

  
  االجتماعات  -  ١  

كـــانون الثاين/ينـــاير، كيـــب تـــاون،  ١٩و  ١٥االجتمـــاع الســـابع للفريـــق الرفيـــع املســـتوى: 
  أفريقيا    جنوب

  ، صباحا، كيب تاون٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١٥  •  

الغرض: (أ) تقدمي معلومات مسـتكملة مـن األمانـة العامـة عـن منتـدى األمـم املتحـدة           
ــار البلـــد الـــذي   العـــاملي األول املعـــين  ــتعراض املقترحـــات واختيـ بالبيانـــات؛ (ب) اسـ

سيستضيف منتدى األمم املتحدة العاملي الثـاين املعـين بالبيانـات. وسـيعلن البلـد الـذي       
  سيستضيف املنتدى الثاين يف اليوم األخري من املنتدى األول.

  ، صباحا، كيب تاون٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١٩  •  

منتـدى األمـم املتحـدة العـاملي األول املعـين بالبيانـات واخلطـط        الغرض: مناقشـة نتـائج     
  الرامية إىل وضع وثيقة موجز قصري عن الدروس املستفادة.  

  
  ، نيويورك٢٠١٧آذار/مارس  ٥االجتماع الثامن للفريق الرفيع املستوى: األحد، 

  صباح يوم األحد، قبل الدورة الثامنة واألربعني للجنة اإلحصائية  •  
  

، ٢٠١٧تشــرين األول/أكتــوبر  -اع التاســع للفريــق الرفيــع املســتوى: أيلول/ســبتمرب   االجتمــ
  سيحدد الحقا

  
  املنتدى  -  ٢  

ــاير  ١٨-١٥منتــدى األمــم املتحــدة العــاملي األول املعــين بالبيانــات:    ، ٢٠١٧كــانون الثاين/ين
  كيب تاون
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كن حتديثها يف حالـة تعـديل   مي - خطة العمل العاملية (من املخطط األويل خلطة العمل العاملية   -  ٣  
  املخطط األويل)

عرض خطة العمل العاملية يف منتـدى األمـم املتحـدة     - ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١٦  •  
  العاملي األول املعين بالبيانات، كيب تاون

عرض اخلطة علـى اللجنـة اإلحصـائية للموافقـة عليهـا مـن قبـل         - ٢٠١٧آذار/مارس   •  
  أعضاء اللجنة

  موافقة الس االقتصادي واالجتماعي على اخلطة - ٢٠١٧حزيران/يونيه  -أيار/مايو   •  

املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى بشــأن التنميــة املســتدامة:        - ٢٠١٧متوز/يوليــه   •  
  مناسبة جانبية لتقدمي معلومات مستكملة عن خطة العمل العاملية

  موافقة اجلمعية على اخلطةاجلمعية العامة:  - ٢٠١٧أيلول/سبتمرب   •  

اجلمعيــة العامـة: مناســبة جانبيــة لتقـدمي معلومــات مســتكملة    - ٢٠١٧أيلول/سـبتمرب    •  
  عن خطة العمل العاملية

  
  الفريق الفرعي املشترك   -  ٤  

ستستند خطـة عمـل الفريـق الفرعـي املشـترك إىل نتـائج اجتمـاع الفريـق املعقـود يف جنيـف يف           
    .٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 

 


