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  اللجنة اإلحصائية
  واألربعونالدورة الثامنة 

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

بنود للمناقشة واختاذ القرار: البيانـات  
ــة     ــة التنميــ ــة خبطــ ــرات املتعلقــ واملؤشــ

      ٢٠٣٠املستدامة لعام 
التقـــدم احملـــرز حنـــو حتقيـــق أهـــداف التنميـــة  العمـــل املتعلـــق باســـتعراض     

  املستدامة
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  

ــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي          ــر وفقـــا ملقـــرر الـ ــدم هـــذا التقريـ  ٢٠١٦/٢٢٠يقـ
واملمارســات الســابقة. وهــو يطلــع اللجنــة اإلحصــائية علــى األعمــال الــيت تضــطلع ــا شــعبة     

ــة العامــة، بالتعــاون مــع    اإلحصــاءات التابعــة إلدارة   ــة باألمان الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي
. ويصـف هـذا التقريـر إعـداد     ٢٠٣٠منظومة األمم املتحدة، دعما خلطة التنمية املستدامة لعام 

، اسـتنادا إىل البيانـات   )E/2016/75التقرير السنوي لألمني العام عن أهداف التنميـة املسـتدامة (  
ــداف        ــين مبؤشــرات األه ــني الوكــاالت املع ــق اخلــرباء املشــترك ب ــيت أعــدها فري ــيالت ال   والتحل

  

  
  

  *  E/CN.3/2017/1. 



E/CN.3/2017/4

 

2/7 16-22160 

 

اإلمنائية لأللفية على الصعيد العاملي، وفقـا للتكليـف الصـادر عـن اجلمعيـة العامـة (انظـر القـرار         
). كما يتضمن وصفا للعمـل املضـطلع بـه إلنشـاء قاعـدة البيانـات املتعلقـة        ٨٣، الفقرة ٧٠/١

باملؤشرات العاملية، مبا يف ذلك مستودع البيانات والبيانـات الوصـفية، واملتعلقـة بـدعم البلـدان      
يف تنفيــذ املؤشــرات علــى الصــعيد الــوطين. واللجنــة مــدعوة إىل أن حتــيط علمــا بالعمــل الــذي  

  ءات بالتعاون مع منظومة األمم املتحدة.تقوم به شعبة اإلحصا
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  مقدمة  - أوال   
سعيا من الـدول األعضـاء لتعزيـز خضـوعها للمسـاءلة أمـام مواطنيهـا، التزمـت بتـوفري            - ١

علــى  ٢٠٣٠لتنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام   متطلبــات املتابعــة واالســتعراض املمنــهجني 
الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي. وقد كُلّف املنتدى السياسي الرفيـع املسـتوى املعـين بالتنميـة     
املستدامة بالقيام بدور حموري يف اإلشـراف علـى عمليـات املتابعـة واالسـتعراض علـى الصـعيد        

رشد عمليات املتابعة واالستعراض علـى مسـتوى   العاملي. ووافقت الدول األعضاء على أن تست
املنتدى السياسي الرفيع املستوى بالتقرير املرحلي السنوي عن أهداف التنميـة املسـتدامة الـذي    
سيعده األمني العام بالتعاون مع منظومة األمـم املتحـدة، باالسـتناد إىل إطـار املؤشـرات العامليـة       

الوطنيـة واملعلومـات امعـة علـى الصـعيد اإلقليمـي        والبيانات املسـتمدة مـن الـنظم اإلحصـائية    
  ).  ٨٣، الفقرة ٧٠/١(انظر قرار اجلمعية العامة 

    
  العامل: التقرير املرحلي األول عن أهداف التنمية املستدامة   وضع  –ثانياً   

 )E/2016/75( لعام عن أهـداف التنميـة املسـتدامة   يستند التقرير املرحلي األول لألمني ا  - ٢
إىل إطار املؤشرات العامليـة الـذي أعـده فريـق اخلـرباء املشـترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات           
 أهــداف التنميــة املســتدامة، والــذي مت إقــراره، كنقطــة انطــالق عمليــة، يف الــدورة الســابعة         

ــارس    ــائية، الـــيت عقـــدت يف آذار/مـ ــة اإلحصـ ــل )E/2016/24( ٢٠١٦واألربعـــني للجنـ ، الفصـ
). ويرد وصف أعمـال الفريـق بالتفصـيل يف تقريـره املقـدم      ٤٧/١٠١األول، الفرع باء، املقرر 

  .)E/CN.3/2017/2((أ) من جدول األعمال  ٣ اللجنة يف إطار البند إىل

واســتنادا إىل البيانــات والروايــات املقدمــة مــن الوكــاالت علــى نطــاق منظومــة األمــم     - ٣
ــة        ــام للحال ــي أول اســتعراض ع ــر املرحل ــدم التقري ــا، يق ــا خيــص   املتحــدة وخارجه ــة فيم العاملي

باستخدام البيانات املتاحة حاليا مـن أجـل إبـراز أهـم      ٢٠٣٠األهداف السبعة عشر خلطة عام 
الثغرات والتحديات. ومل يتم إدراج بعـض الغايـات يف التقريـر األويل، إمـا بسـبب عـدم تـوافر        

بالنسـبة ملعظـم   البيانات، وإما لكون الغايات تقاس مبؤشرات ما زالت قيد التطـوير املنـهجي. و  
املؤشــرات الــواردة يف التقريــر، متثــل القــيم املعروضــة اــاميع العامليــة و/أو اإلقليميــة و/أو دون  
اإلقليمية. وحتسب هذه ااميع من واقع البيانـات الوطنيـة الـيت تقـوم الوكـاالت الدوليـة، كـل        

ة. وغالبـا مـا تعـدل    على أساس واليته وخربته التخصصية، جبمعها من النظم اإلحصائية الوطنيـ 
يف حــال عــدم تقــدرها الوكــاالت الدوليــة البيانــات الوطنيــة جلعلــها قابلــة للمقارنــة الدوليــة، و 

  توافرها من أجل استخالص ااميع العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية.
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أهــداف التنميــة  عــن تقريــر الوباإلضــافة إىل التقريــر املرحلــي، أصــدر األمــني العــام        - ٤
، أثنـاء اجلـزء الـوزاري مـن املنتـدى السياسـي       ٢٠١٦متوز/يوليـه   ١٩يف  ٢٠١٦دامة لعام املست

صـيغة تفاعليـة علـى املوقـع الشـبكي ملؤشـرات أهـداف التنميـة         بالرفيع املستوى. والتقرير متاح 
ــة        ــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي ــه شــعبة اإلحصــاءات التابع ــذي أعدت املســتدامة ال

. وهو يتضـمن بيانـات وحتلـيالت بشـأن أهـداف التنميـة املسـتدامة تسـتهدف         )١(ةباألمانة العام
مجهورا أوسع يف شـكل يسـهل اسـتخدامه، إىل جانـب رسـوم بيانيـة ورسـوم معلوماتيـة تتعلـق          
مبؤشرات خمتارة، باسـتخدام نفـس البيانـات الـيت تـرد يف التقريـر املرحلـي لألمـني العـام. وكـال           

ثيـق بـني كيانـات األمـم املتحـدة، إىل جانـب املـدخالت الـواردة مـن          التقريرين مثرة للتعاون الو
  بالبيانات والتحاليل استنادا إىل والياا وخرباا.أسهمت الوكاالت الدولية واإلقليمية اليت 

ــة      - ٥ ــاميع العامليـ ــائي تكميلـــي يتضـــمن اـ وإىل جانـــب التقريـــرين، صـــدر مرفـــق إحصـ
ــة للمؤشــرات ــل التقر)٢(واإلقليمي العــامل يف مــا يتعلــق  لوضــع يــران أول اســتعراض رمســي  . وميث

يشكالن نقاطـا مرجعيـة رئيسـية طـوال فتـرة تنفيـذ خطـة        وف ، وس٢٠٣٠بأهداف خطة عام 
  على مدى السنوات اخلمس عشرة املقبلة.   ٢٠٣٠عام 

    
  املوقع الشبكي ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة  - ثالثا   

كتكملـة لتقريـر    )٣(املسـتدامة التنمية ؤشرات أهداف صدرت قاعدة البيانات املتعلقة مب  - ٦
، وهي تتيح الشفافية فيما يتعلـق بالبيانـات املسـتخدمة    ٢٠١٦عام لاألهداف اإلمنائية املستدامة 

يف اإلبالغ على الصعيد العاملي. وتتضمن قاعدة البيانات بيانات عن مؤشرات أهـداف التنميـة   
مة يف التقريـرين املشـار إليهمـا أعـاله، وتشـمل البيانـات       املستدامة على الصعيد العاملي املستخد

ــة والعامليــة. وقاعــدة البيانــات هــذه، الــيت تتعهــدها شــعبة       القطريــة فضــال عــن اــاميع اإلقليمي
مـن بـني مؤشـرات أهـداف التنميـة املسـتدامة        مؤشـراً  ١١٥اإلحصاءات، تتضـمن بيانـات عـن    

سلســلة بيانــات وأكثــر مــن     ٥٠٠ن ، إىل جانــب مــا يقــرب مــ   مؤشــراً ٢٣٠البــالغ عــددها  
ــات. وتشــمل    ٣٣٠ ٠٠٠ ــات سالســل مــن ســجالت البيان مؤشــرات أهــداف  سالســل البيان

__________ 

 ./http://unstats.un.org/sdgs/report/2016ميكن االطالع عليه يف:   )١(  

ــه يف:     )٢(   ــالع عليـ ــن االطـ --http://unstats.un.org/sdgs/files/report/2016/secretary-general-sdg-report-2016ميكـ

Statistical-Annex.pdf. 

 ./http://unstats.un.org/sdgs/indicators/databaseميكن االطالع عليها يف:   )٣(  
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ــة املســتدامة   ــد مــن املؤشــرات   وسالســل التنمي ــات اإلضــافية يف إطــار العدي . وتتضــمن )٤(البيان
  العديد من سالسل البيانات بيانات مصنفة.  

وفقـا لواليتـه، البيانـات والبيانـات الوصـفية       وتوفر الوكاالت والكيانات الدولية، كـل   - ٧
علــى بيانــات وصــفية بالنســبة ملعظــم   )٥(الــيت تصــاحبها. وحيتــوي مســتودع البيانــات الوصــفية 

ــع        ــة املســتدامة. وتتب ــة مبؤشــرات أهــداف التنمي ــات املتعلق ــدة البيان املؤشــرات املدرجــة يف قاع
ني الوكـاالت املعـين بأهـداف التنميـة     البيانات الوصـفية منوذجـا ناقشـه فريـق اخلـرباء املشـترك بـ       

املستدامة، وهي تتيح معلومات عن مصدر البيانات وعملية جتميعهـا. ويف كـثري مـن األحيـان،     
عدّلت البيانات الوطنية جلعلـها قابلـة للمقارنـة الدوليـة أو جـرى تقـديرها يف حـال عـدم تـوافر          

  ـاميع     رة علـى الصـعي  البيانات. وال تتاح دائما البيانـات املقـدد الـوطين واملسـتخدمة حلسـاب ا
العاملية واإلقليمية. وفيما خيص قيمة كل مؤشـر علـى حـدة، يطلـب أيضـا مـن الوكالـة الدوليـة         

  املسؤولة تبيان ما إذا كانت البيانات معدلة أو مقدرة أو منوذجية أو نتاجاً للرصد العاملي.

عــاون مــع البلــدان والوكـــاالت    وسيواصــل حتســني البيانــات الوصــفية وعرضـــها بالت      - ٨
  اإلقليمية والدولية. وباملثل، ستستمر اجلهود الرامية إىل ضمان نوعية البيانات وحتسينها.

مؤشـرا،   ١١٥وبالنسبة لـبعض املؤشـرات املدرجـة يف قاعـدة البيانـات، البـالغ عـددها          - ٩
لتنميـــة تتـــوافر ســـوى سالســـل البيانـــات اإلضـــافية (بـــدال مـــن سالســـل بيانـــات أهـــداف ا  ال

 خيـص  املستدامة)، اليت تستخدم يف توفري البيانات للمؤشرات الوثيقة الصـلة باملوضـوع. وفيمـا   
مؤشـرا، ال تتـوافر سـوى اــاميع     ١١٥مؤشـرات مـن بـني املؤشـرات العامليـة البـالغ عـددها         ٩

  اإلقليمية والعاملية.

ــذي      - ١٠ ــة املســتدامة، ال ــع الشــبكي ملؤشــرات أهــداف التنمي تتعهــده شــعبة   ويعــرض املوق
اإلحصاءات، كل املعلومات ذات الصلة بوضـع وتنفيـذ إطـار املؤشـرات. وهـو يتـيح الوصـول        
ــات        ــة ومســتودع البيان ــة باملؤشــرات العاملي ــات املتعلق ــدة البيان ــارير ذات الصــلة، وقاع إىل التق

ك الوصفية. كما يتضمن معلومات عن األعمال واألنشطة اليت يضطلع ا فريـق اخلـرباء املشـتر   
بني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات أهـداف التنميـة املسـتدامة، والفريـق الرفيـع املسـتوى للشـراكة           

  .٢٠٣٠والتنسيق وبناء القدرات يف جمال اإلحصاءات لرصد خطة التنمية املستدامة لعام 
    

__________ 

إطار املؤشرات العاملية الذي وافقت عليه اللجنـة اإلحصـائية،    “SD”تقابل سلسلة البيانات اليت حددت بالرمز   )٤(  
 .“+”كنقطة انطالق، يف دورا السابعة واألربعني. وحتدد السالسل اإلضافية بالرمز 

 ./http://unstats.un.org/sdgs/metadataميكن االطالع عليه يف:   )٥(  
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أنشطة التعاون اإلمنائي اليت تضطلع ا شعبة اإلحصاءات يف جمـال تنفيـذ     - رابعا   
  مؤشرات أهداف التنمية املستدامة  

لقـد دأبـت شـعبة اإلحصـاءات واللجـان اإلقليميـة والوكـاالت املتخصصـة والصــناديق           - ١١
. والربامج التابعة ملنظومة األمم املتحـدة علـى التعـاون عـن كثـب يف جمـال تطـوير اإلحصـاءات        

ماليـني   ١٠ويف الوقت الراهن، جيري إطالق مشـروع حلسـاب األمـم املتحـدة اإلمنـائي بقيمـة       
دوالر، مبشــاركة مجيــع اللجــان اإلقليميــة، ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، وبرنــامج   

ة األمم املتحدة للبيئة، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األمـم املتحـد  
للمســتوطنات البشــرية (موئــل األمــم املتحــدة)، وشــعبة اإلحصــاءات، وذلــك مــن أجــل تعزيــز  
الــنظم اإلحصــائية الوطنيــة بغيــة متابعــة واســتعراض أهــداف التنميــة املســتدامة ومعاجلــة ثغــرات 

  حمددة من بني الثغرات اليت تعتري البيانات.

مشـاريع حسـاب األمـم     وتقوم شـعبة اإلحصـاءات بتنفيـذ مشـروعني آخـرين مـن بـني         - ١٢
املتحدة للتنمية، يهدفان إىل تعزيز القدرة اإلحصائية للـدول األعضـاء مـن أجـل رصـد أهـداف       
التنميــة املســتدامة. ويقــدم أحــد املشــروعني املســاعدة إىل املكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة يف ســتة  

ه واإلبـالغ  وتقييمـ  ٢٠٣٠بلدان رائدة من أجل قياس مدى التقدم احملـرز يف حتقيـق خطـة عـام     
وتعزيـز اإلحصــاءات   تطــويرعنـه. ويـدعم املشــروع اآلخـر جهـود الــدول األعضـاء الراميـة إىل       

  البيئية االقتصادية املتكاملة من أجل حتسني رصد التنمية املستدامة.واحملاسبة البيئية 

وتتعـاون شــعبة اإلحصـاءات أيضــا عـن كثــب مـع الوكــاالت الدوليـة األخــرى داخــل        - ١٣
م املتحــدة اإلمنائيــة مــن أجــل تقــدمي املســاعدة إىل البلــدان بشــأن تنفيــذ مؤشــرات  جمموعــة األمــ

أهـــداف التنميـــة املســـتدامة وتعزيـــز القـــدرات اإلحصـــائية ألغـــراض خطـــة التنميـــة املســـتدامة  
يف رئاسـة  . وتشترك شعبة اإلحصاءات أيضا، مع برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،    ٢٠٣٠ لعام

عـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة املعنيـة باملبـادئ التوجيهيـة إلعـداد التقـارير          فرقة العمل التابعـة مو 
القطرية عن األهـداف اإلمنائيـة املسـتدامة، الـيت يتوقـع أن تقرهـا اموعـة اإلمنائيـة حبلـول ايـة           

  .٢٠١٦  عام

وترد يف تقرير األمني العام عن بناء القدرات اإلحصائية حملة شـاملة عـن أنشـطة شـعبة       - ١٤
حصاءات املتعلقة ببناء القدرات التقنية، مبا يف ذلك ما يتصل منها بتنفيـذ مؤشـرات أهـداف    اإل

التنمية املستدامة. ويقـدم تقريـر الفريـق الرفيـع املسـتوى للشـراكة والتنسـيق وبنـاء القـدرات يف          
معلومـات عـن   ) E/CN.3/2017/3( ٢٠٣٠جمال اإلحصاءات لرصد خطة التنمية املستدامة لعام 

االستراتيجية الشاملة لبناء القدرات اإلحصائية من أجل رصد تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة     
  يف البلدان.
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برنــامج عمــل الفريــق العامــل املشــترك بــني الوكــاالت املعــين باســتعراض    - خامسا   
  العامليية املستدامة على الصعيد األهداف اإلمنائ

ــيالت يف       - ١٥ ــات والتحل ــة بالبيان ــد مــن الوكــاالت واملنظمــات الدولي لقــد أســهمت العدي
املؤشـرات ومسـتودع   املتعلقـة ب بيانـات  الالتقرير املرحلي عن أهداف التنميـة املسـتدامة وقاعـدة    

وبغيــة تــوفري آليــة عمــل ملنظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل إعــداد التقريــر،     .البيانــات الوصــفية
، عقدت شـعبة اإلحصـاءات عـدة    ٧٠/١التكليف الصادر عن اجلمعية العامة يف القرار  حسب

عـد مـع الوكـاالت الـيت تقـدم البيانـات والتحلـيالت مـن أجـل إعـداد           اجتماعات للتداول عن ب
قاعـدة البيانـات العامليـة. واقتـرح أيضـا      التقارير املرحلية السنوية عن أهداف التنمية املستدامة و

عقد اجتماعات وجها لوجه بشكل منتظم (مرة أو مرتني يف السنة) للسماح بتبـادل وجهـات   
  النظر على حنو أيسر وبإجراء مناقشة تقنية أكثر تعمقا.

  ويضطلع هذا الفريق العامل املشترك بني الوكاالت باألنشطة التالية:  - ١٦

ــاقش    (أ)   ــام     اخططــيســتعرض وين ــر املرحلــي الســنوي لألمــني الع إلصــدار التقري
  والتقرير التكميلي السنوي عن أهداف التنمية املستدامة بصيغة يسهل استخدامها؛

يوافق على هيكل ونطاق وتغطية التقـارير السـنوية واإلسـهامات ذات الصـلة       (ب)  
  اليت تقدمها املنظمات املعنية؛

 املسـتدامة التنميـة  ات املتعلقة مبؤشـرات أهـداف   قاعدة البياناستكمال يسهم يف   (ج)  
  ، مبا يف ذلك عن طريق استكمال وحتديث البيانات الوصفية، عند االقتضاء؛بصورة منتظمة

يتبادل املعلومات وآخر املستجدات بشأن أنشطة تنمية القدرات فيمـا يتصـل     (د)  
  ؛٢٠٣٠باإلحصاءات واملؤشرات ألغراض خطة التنمية لعام 

  م تقارير سنوية إىل اللجنة اإلحصائية.يقد  (هـ)  
  

  استنتاجات  -  سادساً  
ستواصل شعبة اإلحصاءات تنسـيق العمـل مـن أجـل إعـداد التقـارير السـنوية، وتعهـد           - ١٧

     عـد الـيت جيريهـا الفريـق     قاعدة البيانات العاملية وعقـد االجتماعـات واجتماعـات التـداول عـن ب
  استعراض أهداف التنمية املستدامة على الصعيد العاملي.شترك بني الوكاالت املعين باملالعامل 

  
  اإلجراء املطلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذه  - سابعا   

 اللجنة اإلحصائية مدعوة إىل اإلحاطة علما ذا التقرير.  - ١٨


