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 اللجنة اإلحصائية
 واألربعونالدورة التاسعة 

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٩-٦
 *)أ( من جدول األعمال املؤقت 3البند 

بنود للمناقشة واتخاذ القرار: البيانات والمؤشرات 
   2030المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 

تقرير الفريق الرفيع المستتتتتتتتتوة للشتتتتتتتتراءة والتنستتتتتتتتيق وبنا  القدرات في مجا    
  2030اإلحصا ات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 

 
 مذءرة من األمين العام  

 
ومبا كّرســـــــتس املمارســـــــا  ال ـــــــا ق    ٢٠١7/٢٢٨عمال مبقرر اجمللس االقتصـــــــاتم واالجتماع   

يتشــــــــرل األمب الحيال  قر ر ا فقرير الفري  الرو   امل ــــــــتسي للشــــــــراك  والتن ــــــــ   و نا  القدرا     ال 
يت اضـــنل  . ويقدل هذا التقرير مسجزا لألنشـــن  ال٢٠3٠اإلحصـــا ا  لرخـــد تن  التنم   امل ـــتدام  لحيال 

هبا الفري  الرو   امل ـــــــــــــــتسي منـذ انحيقـات الدورة النـامنـ  واألر حيب للانـ  اإلحصــــــــــــــــا  ـ . وي   التقرير نتـا   
. ويُببن األعمال اجلاري  ذا  ٢٠١7فشــــرين الناف/نسوم   ٨و  7االجتماع التاســــ  للفري  الذم عقد   

   امل ـــــــتدام  واألعمال  شـــــــقر االحت اجا    الصـــــــل   تنف ذ تن  عما ك ا فاور الحيامل   لب انا  التنم
 ال القدرا  اإلحصــــا    اليت اضــــنل  هبا الفري  الفرع  املشــــ ا املنبن  عن الفري  الرو   امل ــــتسي ووري  
اخل ا  املشـــــــــــ ا  ب السكاال  املحيد مبؤاـــــــــــرا  أهدال التنم   امل ـــــــــــتدام . ويحير  التقرير أي ـــــــــــا آتر 

األعمال التح ريي  ملنتدي األمم املتحدة الحيامل  الناف املحيد  الب انا  املقرر  استادَّ من محيلسما  عن ما
  تيب  اإلمارا  الحير    املتحدة  ويبحث الق ـــــايا  ٢٠١٨فشـــــرين األول/أكتس ر  ٢٤إىل  ٢٢عقده من 

 املتحيلق   إمكان   إنشا  وظ ف  كبري اإلحصا  ب   األمم املتحدة. 

لك  فنــاقشـــــــــــــــ ــا اللانــ  مــا يل ي )أ( املساوقــ  عل  التنق   املق    وفشـــــــــــــــمــا النقــا  املنروحــ  
التتصـــــاخـــــا  الفري  الفرع  املشـــــ اك ) ( اســـــتحيرا  وكرة إنشـــــا  وظ ف  كبري اإلحصـــــا  ب   األمم 
املتحدة واإلعرا  عن آرا  ا  شـــــــق اك )ا( اإلعرا  عن آرا  ا  شـــــــقر آل   م ـــــــا ا  اللان    املنتدي 

امل ـــــتسي املحيد  التنم   امل ـــــتدام ك )ت( اإلعرا  عن آرا  ا  شـــــقر تن  الحيما املق ح  ال ـــــ اســـــ  الرو   
  واعتماتها. ٢٠١٨للفري  الرو   امل تسي لحيال 
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تقرير الفريق الرفيع المستتتتتتتتتوة للشتتتتتتتتراءة والتنستتتتتتتتيق وبنا  القدرات في مجا    
 2030اإلحصا ات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 

  
 مقدمة - أوال 

أنشــا الفري  الرو   امل ــتسي للشــراك  والتن ــ   و نا  القدرا     ال اإلحصــا ا  لرخــد تن   - ١
  الدورة ال ــاتســ  واألر حيب للان  اإلحصــا   . وهس يتقلث من ننلب عن  ٢٠3٠التنم   امل ــتدام  لحيال 

ان  الفري  الرو   مكتبا إحصـــــــــــــــا  ا وعن ا ويحيما  ت رعاي  اللان  اإلحصـــــــــــــــا   . ولقد كلفت الل ٢٢
   تسوري الق اتة االســــ اف ا   لحيمل   فنف ذ أهدال التنم   امل ــــتدام    (١)٤٦/١٠١امل ــــتسي    مقررها 

 ال الرخــــد واإل الس  اســــتصدال اإلحصــــا ا  وفحيزيز  نا  القدرا  اإلحصــــا    والشــــراكا  والتن ــــ     
 هذا اجملال.

  
 العضوية - ثانيا 

  كار هناا ٢٠١7اتتصــــــاخــــــا  الفري  الرو   امل ــــــتسي    الر   النالث من عال اســــــتناتا إىل  - ٢
فناو  ألع ــا  كا من الفري  الرو   امل ــتسي املشــ ا ووري  اخل ا  املشــ ا  ب السكاال  املحيد مبؤاــرا  

 ا م  اآلل ا  اإلقل م   املحين     كا مننق . ومتشـــــــــ أهدال التنم   امل ـــــــــتدام   جري فن ـــــــــ قس من تالل
اتتصـــــــــاخـــــــــا  الفري  الرو   امل ـــــــــتسي ونارســـــــــافس  يُتسقَّ  من األع ـــــــــا  أر  نلسا البلدار   املننق  تور 
اإلقل م   اخلاخــــ   كا من م. وســــحي ا لت  ــــري هذا التمن ا  ينب   للدول اليت ه  أع ــــا    الفري  الرو   

 اجملاورة هلا. امل تسي أر جترم مشاورا  منتظم   شقر أعمال الفري  م  البلدار
  أترا األع ـــــــا  اجلدت الت ـــــــحي  التايف ذكرهم حدينا   ٢٠١7ومن تالل عمل   التناو  لحيال  - 3

الفري  الرو   امل تسيي أن سال وال ن ال اللتار راحت ما اللان  اإلحصا    ألوريق اك الحيراق وامل ر  اللذار 
الجتماع   ل ريب آس اك سرم النكا وم امنار اللتار راحت ما اللان  اإلحصا    التا حي  للان  االقتصاتي  وا

راــــــحت ما جلن  اإلحصــــــا ا  التا حي  للان  االقتصــــــاتي  واالجتماع   آلســــــ ا وا    اهلات ك وكسســــــتاريكا 
ف  ريا     وســانت ون ــنت وجزر اريناتين وســسرينال اليت راــح ا املؤمتر اإلحصــا   لألمريكتب. و  فنرأ

مؤمتر اإلحصـــــــــــــا  ب األورو  ب أو مؤمتر األمريكتب للمننق  تور اإلقل م     أمريكا التمن ا الذم اق حس 
 اجلنس   . انظر املرو  األول لالعالع عل  الحي سي  احلال   الكامل    الفري  الرو   امل تسي. 

  و  االجتماع التاســــــــــ  للفري  الرو   امل ــــــــــتسي  انتصا مدير اإلحصــــــــــا    املندو    ال ــــــــــام  - ٤
للتصن    امل ر    لقاســــــــم عبدوس  ر   ــــــــا مشــــــــاركا للفري   وان ــــــــم  ذل  إىل كبرية اإلحصــــــــا  ب   
هن اريا  اا ري ال وسكسو تش. ويحيما ال ــــــــــ د عبدوس   الفري  الرو   امل ــــــــــتسي  سخــــــــــفس ننال عن مننق  

 اللان  االقتصاتي  واالجتماع   ل ريب آس ا.
  

__________ 
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 تشتتتتتتتتتترين الثتتتتاني  ٨و  ٧الرفيع المستتتتتتتتتتتوة   االجتمتتتتات التتتتتاستتتتتتتتتتع للفريق - ثالثا 
   رام اهلل  دولة فلسطين20١٧ نوفمبر

است ال اجل ا  املركزم لإلحصا  الفل ن د االجتماع التاس  للفري  الرو   امل تسي   رال اهلل  - ٥
. وكانت املساضـــــــــ   الر   ـــــــــ   املدرج    جدول األعمال ه  ٢٠١7فشـــــــــرين الناف/نسوم   ٨و  7يسم  

 ــا فنف ــذ تنــ  عمــا ك ــا فــاور الحيــامل ــ  لب ــانــا  التنم ــ  امل ـــــــــــــــتــدامــ   وفنم ــ  القــدرا   مبــا   ذلــ  تل
االحت اجا  الحياجل  لبنا  القدرا  اإلحصـــــا     واألعمال التح ـــــريي  ملنتدي األمم املتحدة الحيامل  الناف 

ا  حيض جسانا فنف ذ قرار اجلمحي   املحيد  الب انا  ومشـــارك  الفري  الرو   امل ـــتسي و س. وناقش الفري  أي ـــ
و ما يتصـــــــــــــــا نن  عما ك ا فاور الحيامل    الذم أكد  و س اجلمحي   احلاج  إىل أر  7١/3١3الحيام  

فتسىل اللان  اإلحصــــا    إ را  املناقشــــا    املنتدي ال ــــ اســــ  الرو   امل ــــتسي  شــــقر الن را  اإلحصــــا    
هــدال التنم ــ  امل ـــــــــــــــتــدامــ   وضـــــــــــــــرورة ق ــال البلــدار واحت ــاجــا   نــا  القــدرا  و مــا يتصــــــــــــــــا  تنف ــذ أ

املتحدة ومج   الك انا  األتري  تكن ث الدعم من أجا  نا  القدرا  اإلحصا   . و اإلضاو  إىل  واألمم
ذل   اســــــــــــتحير  الفري  الرو   امل ــــــــــــتسي وناقش كذل  الق ــــــــــــايا املتحيلق   إمكان   إنشــــــــــــا  وظ ف  كبري 

 امل ا ا املتصل   الب انا  املفتسح . اإلحصا  ب   األمم املتحدة و 
  

 مذءرات بشأن تنفيذ خطة عمل ءيب تاون العالمية -رابعا  
  قال وري  ورع  فا   للفري  الرو   امل تسي ٢٠١7  الف ة  ب متس /يسل س وفشرين األول/أكتس ر  - ٦

   ال اإلحصــــــــــا  من أجا )إكساتور والدامنرا وتول  ول ــــــــــنب ومن سل ا وهن اريا  إىل جانا الشــــــــــراك  
(   سخـــف ا ج   اـــريك  مدعسة محين    امل ـــقل ( ٢١التنم     القرر احلاتم والحيشـــرين )اـــراك  اإلحصـــا  

 سضــــــــــ  من  عال للمذكرا   شــــــــــقر فنف ذ تن  عما ك ا فاور الحيامل   )انظر املرو  الناف(. وف ــــــــــتند 
 اجملاال  االســــــــ اف ا   ال ــــــــت  من تن  عما إىل املمارســــــــا  السعن   املتصــــــــل   املذكرا   شــــــــقر التنف ذ

فاور الحيامل  . ويحيتزل الفري  الفرع  مج  اخل ا  واحلاال  من البلدار األتري اري املمنل    الفري   ك ا
الرو   امل ـــــتسي عن عري  التشـــــاور املفتس . وتلل الفري  الرو   امل ـــــتسي إىل أنس ينب   أي ـــــا اســـــتحيرا  

  مشــــــــــــدتا عل  ضــــــــــــرورة ٢٠١٨الحيامل  املحيد  الب انا    عال  ي األمم املتحدةفنف ذ اخلن  تالل منتد
 يتم التنف ذ عل  الصحي د القنرم.  أر
  

الفريق الفرعي المشتتتتتتتتتتر  المنبثق عن الفريق الرفيع المستتتتتتتتتتوة وفريق الخبرا   - خامسا 
 المشتر  بين الوءاالت

 معلومات أساسية - ألف 
  تورهتا ال ـــــــا حي  واألر حيب  االق ا  الداع  إىل إنشـــــــا  وري  ورع   أيَّد  اللان  اإلحصـــــــا     - 7

مشــــ ا منبن  عن الفري  الرو   امل ــــتسي ووري  اخل ا  املشــــ ا  ب السكاال  مكلَّث  سضــــ  تن  ملحياجل  
   األولسيا  الفسري   مبا   ذل   نا  القدرا  اإلحصـــــــــــا    ووضـــــــــــ  اإلعار املايف لتنف ذ املؤاـــــــــــرا  الحيامل

 ألهدال التنم   امل تدام .
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وعقد الفري  الفرع  املشــــــــــــ ا اجتماعا عل  هامش الدورة النامن  واألر حيب للان  اإلحصــــــــــــا     - ٨
ملناقشـــــ  األعمال امل ـــــنل  هبا عل  الصـــــحي د اإلقل م   شـــــقر  ديد االحت اجا     ال  نا  القدرا   

ر أر يكسر عما الفري  الفرع  املش ا مرفبنا ارفباعا وورق   شقر محيايري  نا  القدرا   وتن  عما. وفقرَّ 
 أكنر مباارة نن  عما ك ا فاور الحيامل  . 

 
 االستبيان المشتر  بشأن تنمية القدرات واالحتياجات الفورية - با  

تأ  الفري  الفرع  املشــ ا  ووقا التتصــاخــافس  عل  الحيما لتحديد فسخــ ا   شــقر اجملاال   - ٩
  حلشــد التمسيا من أجا  نا  القدرا  اإلحصــا    والدعسة إىل فحيبمل  املسارت وإتارهتا ورخــدها. ذا  األولسي

و  االجتماع التاســ  للفري  الرو   امل ــتسي  قدل الفري  الفرع  املشــ ا مشــروع ورق  فر   عل   س أو   
لحيامل    وهتدل إىل  ديد االحت اجا     ال  نا  القدرا   التنم   امل ــــــــتدام  وتن  عما ك ا فاور ا

األولسيا  السعن  . وف ــــــمنت هذه السرق  مق حا  شــــــقر وضــــــ  اســــــتب ار ال ر  منس  ديد االحت اجا  
 الفسري  واجملاال  اليت يتحيب فحيزيز القدرا  اإلحصا    السعن   و  ا. 

أي ـا تننا إىل وقدمت الشـراك     ال اإلحصـا  من أجا التنم     القرر احلاتم والحيشـرين  - ١٠
الفري  الرو   امل ــــتسي  شــــقر إعدات تراســــ  اســــتقصــــا    حسل فنم   القدرا . وافف  عل  أر فكسر هناا 
تراســـــ  اســـــتقصـــــا    واحدة وعل  أر يحيما الفري  الفرع  املشـــــ ا م  الشـــــراك  من أجا إعدات اســـــتب ار 

 را  اإلحصا   . مش ا  شقر فنم   القدرا  واالحت اجا  الفسري     ال  نا  القد
و حيد إتراا املدتال  اليت قدَّم ا الفري  الرو   امل ــــــــــــتسي   االســــــــــــتب ار   دأ فنب   الدراســــــــــــ   - ١١

. وســــ ارم  ل ا النتا   ٢٠١7االســــتقصــــا      املكافا اإلحصــــا    السعن     كانسر األول/تي ــــم  
 و  ق  محيلسما  أساس  . وإحالت ا إىل اللان     ٢٠١٨األول     كانسر الناف/يناير 

 
 اإلطار المالي -جيم  

عل  النحس السارت   اتتصاخا  الفري  الفرع  املش ا  ُكلَّث الفري  الفرع  أي ا  سض  تن   - ١٢
ملحياجل  اإلعار املايف لتنف ذ املؤاــــــرا  الحيامل   ألهدال التنم   امل ــــــتدام . وقدل الفري  الفرع  املشــــــ ا   

ق احا  فتحيل   التمسيا من أجا  نا  القدرا . وس حتاا الحيديد من اإلجرا ا  السارتة اجتماعس التاس  ا
إىل متسيا إضـــــــــا . وســـــــــتحتاا البلدار النام    وناخـــــــــ  أقا البلدار منسا    تن  عما ك ا فاور الحيامل  

ا  والدعم التقد   والبلدار النام   اري ال ـــــــاحل   والدول اجلزري  الصـــــــ رية النام    إىل مزيد من امل ـــــــا 
 ال فنم   القدرا . وافف  الفري  الرو   امل ــــــــــــــتسي عل  أنس من امل م فلب   االحت اجا     ال التمسيا 

 ذا  الصل   تنف ذ تن  الحيما الحيامل   عل   س يكفا فنف ذها فنف ذا ناجحا قدر اإلمكار.
 ٢٠3٠تمسيا   ســـــــ اق تن  عال وأيد الفري  الرو   امل ـــــــتسي  ديد إعار اـــــــكا خـــــــندوق ال - ١3

وأهدال التنم   امل ــــــــتدام . و كن للفري  أر يؤتم تورا اســــــــتشــــــــاريا أو أر يقدل فسج  ا رو   امل ــــــــتسي. 
ذ و  ــا  و كن للفري  أر يركز أي ــــــــــــــــا عل   ــديــد اجملــاال  اليت فحيــاف من نقل التمسيــا وفلــ  اليت فُنفــَّ

 سارت مبزيد من الكفا ة.مباترا  متحيدتة  من أجا التسخ    استصدال امل
وافف  الفري  الرو   امل ــــتسي املشــــ ا عل  أر يقسل الفري  الفرع  املشــــ ا   التشــــاور م  اــــحيب   - ١٤

اإلحصـــــــــــا ا  التا حي  إلتارة الشـــــــــــؤور االقتصـــــــــــاتي  واالجتماع     األمان  الحيام    بحث متلث احللسل 
   ال  نا  القدرا  املتصــــــــــــل   تنف ذ تن  عما  فلب   االحت اجا  املمكن  لسضــــــــــــ  آل   متسيا من أجا
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ك ا فاور الحيامل   واالحت اجا  السعن    وإعدات ورق  مسقث. وســــــُتقدَّل هذه السرق  إىل اللان    اــــــكا 
 و  ق  محيلسما  أساس  .

 
 تحديث والية الفريق الفرعي المشتر  -دا   

عل  أر جيرم  ديث والي  الفري  الفرع     االجتماع التاســـــــــــــ  للفري  الرو   امل ـــــــــــــتسي  افف  - ١٥
املشــــ ا. وافف  الفري  الرو   امل ــــتسي عل  أر يحيما الفري  الفرع  املشــــ ا عل   ق   و م أو ــــا آلل   
نكن  للتمسيا من أجا فنف ذ تن  عما ك ا فاور الحيامل   وأر ي ـــــــــــــــ  ورق  مسقث. انظر املرو  النالث 

املق ح  للفري  الفرع  املشــ ا   ر  مناقشــت ا واملساوق  عل  ا من  لالعالع عل  االتتصــاخــا  املنقح 
 قبا اللان .

  
  20١٨منتدة األمم المتحدة العالمي المعني بالبيانات   - سادسا 

 التحضير للمنتدة الثاني - ألف 
 /فشرين األول ٢٤إىل  ٢٢س حيقد منتدي األمم املتحدة الحيامل  الناف املحيد  الب انا    الف ة من  - ١٦

لــــت جلنــــ  محين ــــ   ــــال نــــام    متس / ٢٠١٨أكتس ر  كن    تيب  اإلمــــارا  الحير  ــــ  املتحــــدة. ولقــــد اـــــــــــــــُ
ع سا  من   ن م الر   ار املشاركار للفري  الرو   امل تسي وع س  الث    ٢3  فتقلث من ٢٠١7 يسل س

املحين ــ   ــال نــام    منتــدي الفري   هس تولــ  ول ـــــــــــــــنب. و كن االعالع عل  قــا مــ  أع ــــــــــــــــا  اللانــ  
 .(٢)املتحدة الحيامل  الناف املحيد  الب انا    املسق  الشبك  للمنتدي األمم
امل ـــتصدم   (3)وقد أســـ بت اللان  املحين    ال نام    فناول اجملاال  املساضـــ حي   ال ـــت  األخـــل   - ١7

 إعدات ال نام . لتسج س
املدتال  من مج   اجل ا  خـــاحب  املصـــلح  الر   ـــ    وحرخـــا عل  ضـــمار عا ف  واســـحي  من  - ١٨

هتا اللان  املحين    ال نام     أخـــــــــــــــدر  األمان  تعسة مفتسح  لتقدل مق حا  لحيقد جل ـــــــــــــــا   أعدَّ
من تالل منص  إلك ون   لتقدل هذه املق حا  متاح    املسق  الشبك   ٢٠١7فشرين الناف/نسوم   ١

. كما ســـــــــــُتسجَّس   األاـــــــــــ ر القاتم  تعسة ٢٠١٨كانسر الناف/يناير   3١حىت للمنتدي. والدعسة مفتسح  
 منفصل  الق ا  ملصقا  ومداتال  ورتي  وتعسة أتري للم ا ا    املحير .

وفقسل اللان  املحين    ال نام  واألمان  أي ـــا  سضـــ   مسع  من محيايري االتت ار لتق  م املق حا   - ١٩
 س عمل   اختاذ القرارا . وعسال هذه الحيمل     كن للان  املحين    ال نام   شـــــــــــــقر عقد اجلل ـــــــــــــا  وفسج

الفري  الرو   امل ـــــــــــتسي أر ينلبا إتتال فنق حا  عل   حيض املق حا . وســـــــــــسل يبل  مج   مقدم   أو
. وســـ  ـــتحير  الفري  ٢٠١٨آذار/مارس  3١املق حا  عن املرحل  اليت  ل  ا النظر   مق حاهتم حبلسل 

 و   امل تسي ال نام  املق  .الر 
 

__________ 

 .https://undataforum.orgانظر  (٢) 

 /https://undataforum.org/WorldDataForum/programmeانظر   (3) 
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عملية اتخاذ القرار بشأن اختيار البلد الذي سيستضيف منتدة األمم المتحدة العالمي  - با  
 الثالث المعني بالبيانات

. ٢٠٢٠ســـــــــــــــ حيقد منتدي األمم املتحدة الحيامل  النالث املحيد  الب انا    الر   األتري من عال  - ٢٠
امل ــــــتسي عل  أر يكسر هناا فناو   ب املناع    اســــــت ــــــاو  املنتدي. ويرت   ولقد افف  الفري  الرو   

يل  اجلدول الزمد إل دا  االهتمال وفقدل الحينا ا  الســــــت ــــــاو  املنتدي الحيامل  النالث لألمم املتحدة  ما
 املحيد  الب انا ي 

 دا  االهتمال وك ا األمب الحيال للشـــــــــــــــؤور االقتصـــــــــــــــاتي  واالجتماع   الدعسة إل يسجس )أ( 
  م  ٢٠١٨ اســـــت ـــــاو  املنتدي إىل البحينا  الدا م  لدي األمم املتحدة   ن سيسرا   كانسر الناف/يناير 

 ك٢٠١٨آذار/مارس  3١ ديد مسعد  ا   للرت هس 
 آ / 3١حبلسل  يتحيب فقدل عنا ا  مفصـــــــــــل  الســـــــــــت ـــــــــــاو  املنتدي النالث وفلق  ا ) ( 
 ك٢٠١٨أا نس 
  ٢٠١٨فشـــــرين األول/أكتس ر  ٢١ي  الرو   امل ـــــتسي القرار هبذا الشـــــقر   يتصذ الفر  )ا( 

 عل  هامش املنتدي الناف.
  

 ءبير اإلحصائيين في األمم المتحدة - سابعا 
   تسخـــ   (٤)٤٨/١١7  الدورة النامن  واألر حيب  أحاعت اللان  اإلحصـــا    علما    مقررها  - ٢١

قر فقسل  اســـــــــــــــتكشـــــــــــــــال إمكان   فحي ب م ـــــــــــــــؤول كبري لسظ ف  كبري مكتا تدما  الرقا   الداتل    
اإلحصـــا  ب   األمم املتحدة ل تسىل فن ـــ   امل ـــا ا اإلحصـــا      مج   ك انا  األمم املتحدة. وواوقت 

 اللان  أي ا عل  أر يساخا الفري  الرو   امل تسي مناقش  هذا املسضسع.
الداتل   وقرار اللان   افف  الفري  الرو   امل ــتسي     و نا  عل  فسخــ   مكتا تدما  الرقا   - ٢٢

اجتماعس التاســـــــ   عل  اســـــــتحيرا  ال ف با  املتحيلق   كبار اإلحصـــــــا  ب   السكاال  والك انا  األتري 
وعل  حبث اخل ارا  املمكن  إلنشـا  وظ ف  كبري اإلحصـا  ب   األمم املتحدة. و  االجتماع نف ـس  قرَّر 

ا إنشـــا  وري  ورع  لبحث امل ـــا ا اليت فتحيل   اســـتحداب وظ ف  كبري اإلحصـــا  ب. وفشـــكا الفري  أي ـــ
الدول األع ــا  التايف ذكرها جز ا من هذا الفري  الفرع ي ســسي ــرا ) سخــف ا الر   ــ ( واألرجنتب وإينال ا 

 وسسرينال وتول  ول نب.
ا  وظ ف  كبري اإلحصـــا  ب إىل اللان    وأح لت ورق  أعدَّها الفري  الرو   امل ـــتسي  شـــقر إنشـــ - ٢3

 و  ق  محيلسما  أساس  .
  

 تعزيز الصلة بين اللجنة اإلحصائية والمنتدة السياسي الرفيع المستوة - ثامنا 
اســـــــتحير  الفري  الرو   امل ـــــــتسي    اجتماعس التاســـــــ    حيض الحيناخـــــــر السارتة   قرار اجلمحي    - ٢٤

  مبا   ذل  احلاج  إىل أر فتسىل اللان  اإلحصا    إ را  املناقشا    املنتدي ال  اس  7١/3١3الحيام  
__________ 

 .E/2017/24-E/CN.3/2017/35انظر  (٤) 

https://undocs.org/ar/٧١/٣١٣
https://undocs.org/ar/E/2017/24-E/CN.3/2017/35
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الرو   امل ــــتسي املحيد  التنم   امل ــــتدام   شــــقر الن را  اإلحصــــا    واحت اجا   نا  القدرا  و ما يتصـــا 
  قهدال التنم   امل تدام .

 ــ اســ  الرو   امل ــتسي    متس /يسل س من كا عال  جتتم  الدول األع ــا  ملناقشـ  و  املنتدي ال - ٢٥
. وفُبل  الدول األع ــــــــا   من تالل االســــــــتحيراضــــــــا  السعن   ٢٠3٠فنف ذ تن  التنم   امل ــــــــتدام  لحيال 

  ٢٠١7وعال  ٢٠١٦النسع     شــــــــقر متا حي  اخلن  واســــــــتحيراضــــــــ ا. وتالل انحيقات هذا املنتدي   عال 
للان  اإلحصـــا    واإلحصـــا  ب   ال نام  الرن  للمنتدي  احلد األتص  اقتصـــر   هناا مشـــارك كانت 

عل  جل ـــــــــــــ  متصـــــــــــــرة واحدة ضـــــــــــــمت وريقا للص ا  اإلحصـــــــــــــا  ب أترجت    رنام  املنتدي للحيامب 
ألوســــــــا  املذكسرين. وافف  الفري  الرو   امل ــــــــتسي عل  ضــــــــرورة أر فكسر املكافا اإلحصــــــــا    السعن   وا

اإلحصـــا    الحيامل   ننل  عل  نناق أوســـ    ال نام  الرن  للمنتدي. و ق قا هلذه ال اي   يسخـــ  الفري  
 قر يشما  رنام  املنتدي جل   أو أكنر مكرَّس   الكاما للب انا  واإلحصا ا  ولالحت اجا     ال 

  نا  القدرا .
  

 20١٨خطة العمل لعام  - تاسعا 
  ٢٠١7لفري  الرو   امل ـــــــتسي    اجتماعس التاســـــــ  الذم عقد   فشـــــــرين الناف/نسوم  افف  ا - ٢٦

   يرت   ا ا   املرو  الرا  . ٢٠١٨عل  تن  عما لحيال 
  

 النقاط التي سيُتََّخذ قرار بشأنها  - عاشرا 
 لجنة اإلحصا ات مدعوة إلى القيام بما يلي: - ٢7

الموافقة على التنقيح المقترح الختصتتتاصتتتات الفريق الفرعي المشتتتتر   بالصتتتي ة  )أ( 
 الواردة في المرفق الثالث؛ 

استتتتعراك ف رة إنشتتتا  وبيفة ءبير اإلحصتتتائيين في األمم المتحدة واإلعرا  عن  ) ( 
 آرائها بشأنها؛ 

لرفيع اإلعرا  عن آرائها بشتتتتأن آلية مستتتتاجمات اللجنة في المنتدة الستتتتياستتتتي ا )ا( 
 المستوة المعني بالتنمية المستدامة؛ 

اإلعرا  عن آرائهتتتا بشتتتتتتتتتتتتتأن خطتتتة العمتتتل المقترحتتتة للفريق الرفيع المستتتتتتتتتتتتوة  )ت( 
 واعتمادجا. 20١٨ لعام
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 المرفق األو 
 العضوية الحالية للفريق الرفيع المستوة   

الرو   امل ــــتسي للشــــراك  والتن ــــ   و نا  القدرا    البلدار التايف ذكرها ه  أع ــــا    الفري   
 ي٢٠١7  اعتبارا من فشرين الناف/نسوم  ٢٠3٠ ال اإلحصا ا  لرخد تن  التنم   امل تدام  لحيال 

 اللان  اإلحصا    ألوريق اي أن سال وجنس  أوريق ا ورواندا وال ن ال  
 اع   ل ريب آس اي تول  ول نب والحيراق وامل ر  اللان  اإلحصا    التا حي  للان  االقتصاتي  واالجتم 
جلن  اإلحصــــــــا ا  التا حي  للان  االقتصــــــــاتي  واالجتماع   آلســــــــ ا وا    اهلات ي ســــــــرم النكا  

 ووانسافس وكا ات تار ومن سل ا وم امنار 
 سستاريكا مريكتبي األرجنتب وإكساتور وسانت ون نت وجزر اريناتين وسسرينال وكلألاملؤمتر اإلحصا    
 مؤمتر اإلحصا  ب األورو  بي إينال ا والدامنرا وسسي را وهن اريا والساليا  املتحدة األمريك   
 .(١)ر  س اللان  اإلحصا   ي ال ا يا 

 

  

__________ 

 ر  س اللان  اإلحصا    هس ع س   الفري  الرو   امل تسي حبكم منصبس. (١) 
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 الثاني  المرفق
 مذءرات بشأن تنفيذ خطة عمل ءيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدامة  
 (٢٠١7حزيرار/يسن س  ٢7)  مشروت مخطط عام   

  
 مقدم  - أوال

 محيلسما  أساس   عن الفري  الرو   امل تسي وتن  عما ك ا فاور الحيامل   - ألث 
 مت  د ال ب ا -  ا  
 ال ر   - ١  
 القرار  - ٢  
 اجلم سر امل ت دل )اجل ا  الفاعل /الك انا  امل ؤول ( - 3  

 أوجس ال ا    ب متلث اجملاال  االس اف ا   خلن  عما ك ا فاور الحيامل    -  ان ا
 فنف ذ وفن    األنشن     ال  نا  القدرا  -  النا

 فنف ذ تن  عما ك ا فاور الحيامل   عل  متلث امل تسيا  - ألث 
 امل تسي الحيامل  - ١  
 امل تسي اإلقل م  - ٢  
  امل تسي تور اإلقل م  - 3  
 امل تسي السعد  - ٤  
 امل تسي تور السعد - ٥  
 التن     ب امل تسيا   -  ا  
 التاانس واالف اق   مج   األنشن  الننا    واملتحيدتة األعرال - ج م 
 التمسياي املبات  الر      لتمسيا فنم   القدرا   - تال 
ك ــا فــاور الحيــامل ــ  وم  فحيبملــ  املسارت تاتــا اجملتم  الحيــامل  لتنف ــذ تنــ  عمــا   - ١  

 ال ك ز عل  التمسيا ا ل 
 التمسيا ا ل  )مبا   ذل  أنشن  الدعسة واحلسار  شقر ال  اسا  الحيام ( - ٢  
 أنشن  الدعسة - 3  
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 فنف ذ تن  عما ك ا فاور الحيامل    - را حيا
 ) اإلاارة إىل البلدار اليت فحياف أوضاعا هش (  
ي التن ــ   والق اتة االســ اف ا      ال الب انا  ألارا  التنم   ١اجملال االســ اف ا   - ١ 

 امل تدام 
 أو ا املمارسا  واألمنل  اجل دة    ايف التنف ذ والتن     )أ(  
 التحديا  املنروح  عل  م تسي التنف ذ ) (  
 ي اال تكار والتحديث   النظم اإلحصا    السعن   ٢اجملال االس اف ا   - ٢ 
 أو ا املمارسا  واألمنل  اجل دة    ايف التنف ذ والتن     )أ(  
 التحديا  املنروح  عل  م تسي التنف ذ ) (  
ي فحيزيز األنشــن  وال ام  اإلحصــا    األســاســ    م  ال ك ز  سجس 3اجملال االســ اف ا   - 3 

 ٢٠3٠تاص عل  فلب   احت اجا  الرخد خلن  عال 
 ألمنل  اجل دة    ايف التنف ذ والتن    أو ا املمارسا  وا )أ(  
 التحديا  املنروح  عل  م تسي التنف ذ ) (  
 ي نشر   انا  التنم   امل تدام  واستصدام ا٤اجملال االس اف ا   - ٤ 
 أو ا املمارسا  واألمنل  اجل دة    ايف التنف ذ والتن     )أ(  
 التحديا  املنروح  عل  م تسي التنف ذ ) (  
ي اــراكا  أخــحا  املصــلح  املتحيدتين من أجا   انا  التنم   ٥اجملال االســ اف ا   - ٥ 

 امل تدام 
 أو ا املمارسا  واألمنل  اجل دة    ايف التنف ذ والتن     )أ(  
 التحديا  املنروح  عل  م تسي التنف ذ ) (  
املبذول  من أجا  نا  القدرا  ي فحيبمل  املسارت وفن ـــــــــــ   اجل ست  ٦اجملال االســـــــــــ اف ا   - ٦ 

 اإلحصا   
 أو ا املمارسا  واألمنل  اجل دة    ايف التنف ذ والتن     )أ(  
 التحديا  املنروح  عل  م تسي التنف ذ ) (  
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 المرفق الثالث
ختصتتتتتتاصتتتتتتات الفريق الفرعي المشتتتتتتتر  المنبثق عن الفريق الرفيع المستتتتتتتوة ا  

ات في مجا  اإلحصتتتا ات لرصتتتد خطة التنمية للشتتتراءة والتنستتتيق وبنا  القدر 
وفريق الخبرا  المشتتتتتتتتتتتر  بين الوءتتاالت المعني  2030المستتتتتتتتتتتتتدامتتة لعتتام 

 بمؤشرات أجداف التنمية المستدامة 
  

 معلومات أساسية  - ١ 
أقرَّ  اللان  اإلحصــــــــا       تورهتا ال ــــــــا حي  واألر حيب  االق ا  الداع  إىل إنشــــــــا  وري  ورع   

ن  عن الفري  الرو   امل تسي ووري  اخل ا  املش ا  ب السكاال . وُكلنث الفري  الفرع  املش ا مش ا منب
 سضـــــــ  تن  لتناول األولسيا  الفسري   مبا   ذل   نا  القدرا  اإلحصـــــــا    ووضـــــــ  اإلعار املايف لتنف ذ 

الفرع  املشــــ ا عن املناقشــــا  املؤاــــرا  الحيامل   ألهدال التنم   امل ــــتدام . ولقد متصض إنشــــا  الفري  
 شقر ضرورة  ذل ج ست أكنر فن  قا من جانا الفري  الرو   امل تسي ووري  اخل ا  املش ا  ب السكاال  
عل  ال ــــــــسا  ل ــــــــمار اختاذ اإلجرا ا  املناســــــــب  من أجا تعم النظم اإلحصــــــــا    السعن     فنف ذ إعار 

 م . املؤارا  الحيامل   ألهدال التنم   امل تدا
 

 الهدف  - 2 
ســـ ظا الفري  الفرع  املشـــ ا ا فا الذم يشـــكا  زة السخـــا  ب عما الفري  الرو   امل ـــتسي  

ووري  اخل ا  املشــــــ ا  ب السكاال . وســــــ قسل الفري  الفرع  املشــــــ ا  عل  وجس اخلصــــــسص   التصن   
    نريق  وحيال   لسضـــ  آل   رصـــا الفري  الرو   امل ـــتسي  ساســـنت ا من وري  اخل ا  املشـــ ا  ب السكاال

عل  محيلسما   شـــــقر وضـــــ  مؤاـــــرا  أهدال التنم   امل ـــــتدام  والن را  القا م    فساور الب انا  لك  
 ي  اد هبا   القرارا  واإلجرا ا  اليت يتصذها الفري  الرو   امل تسي  قكفق عريق  نكن . 

وفؤتم النظم اإلحصا    السعن   تورا حمسريا   فنف ذ مؤارا  أهدال التنم   امل تدام . ويتحيب  
فحيزيز تورها  سخــــف ا  سا   لتدوقا  حرك  الب انا  وفرســــ د هذا الدور عن عري  فسخــــ ا  الفري  الفرع  

فري  الرو   امل ــتسي املشــ ا. وفسخــ ا  الفري  الفرع  اســتشــاري  وهتدل إىل ضــمار التن ــ    ب عما ال
 وعما وري  اخل ا  املش ا  ب السكاال . 

وفسور تن  عما ك ا فاور الحيامل   لب انا  التنم   امل ـــــتدام   اليت اعتمدهتا اللان  اإلحصـــــا     
  إعارا لتصـــــــــم م وفنف ذ األنشـــــــــن  القنري     ال  نا  ٢٠١7  تورهتا النامن  واألر حيب   آذار/مارس 

. ومن املتسق  أر ي ـــــــــــــــ م عما الفري  الفرع  ٢٠3٠اإلحصـــــــــــــــا    الال م  لتحق   تن  عال القدرا  
 املش ا   املذكرا  املتحيلق   التنف ذ اليت يقسل الفري  الرو   امل تسي  إعداتها. 

 
 العضوية  - 3 

وري  يتقلث الفري  الفرع  املشــ ا من ة ــ  أع ــا  من الفري  الرو   امل ــتسي وة ــ  أع ــا  من  
 اخل ا  املش ا  ب السكاال   م  مراعاة التمن ا اإلقل م  املناسا وإاراا الر   ب املشاركب لكا وري . 
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 ولقد فقرَّر أر فكسر ع سي  الفري  الفرع  املش ا كما يل ي  
 ا وري  اخل ا  املشـــــ ا  ب السكاال ي كندا وكسلسمب ا ومصـــــرك الر   ـــــار املشـــــاركار  مج سري  فنزان 

 املتحدة واملك    
  الفري  الرو   امل تسيي إينال ا والدامنرا وتول  ول نبك الر   ار املشاركار  امل ر  وهن اريا. 

 
 تنظيم األعما   - ٤ 

يقدل الفري  الفرع  املشـــــــــــــــ ا التقارير إىل الفري  الرو   امل ـــــــــــــــتسي ووري  اخل ا  املشـــــــــــــــ ا  ب  
 ا هس مباترة قنري   تكل ث من اللان  اإلحصا   . السكاال . والفري  الفرع  املش  

وينفذ الفري  الفرع  املشــ ا أنشــنتس من تالل السســا ا اإللك ون  . وعند اإلمكار  و االق ار  
م  االجتماعا  األتري أو املناســـــبا  الحيامل     كن للفري  الفرع  املشـــــ ا االجتماع ملساخـــــل  مناقشـــــ  

 جلديدة اليت فنشق تالل ال ن . التقدل ا ر  والق ايا ا
وســــــــــــُ قدَّل عر  مسجز عن نساف  عما الفري  الفرع  املشــــــــــــ ا  مبا يشــــــــــــما  ديد األولسيا   

 القصـــــــسي والنتا   والتسخـــــــ ا   ويحيمَّم عل  الفري  الرو   امل ـــــــتسي ووري  اخل ا  املشـــــــ ا  ب السكاال .
 يتشاعر كال الفريقب التسخ ا    املسق  الشبك  لكا من ما.  مث

 وفؤتم احيب  اإلحصا ا  تور أمان  الفري  الفرع  املش ا.  
 

 اإلطار الزمني  - ٥ 
م  مساخـــــل  الحيما عل   ديد األولسيا  الفسري  لبنا  القدرا  اإلحصـــــا    ووضـــــ  اإلعار املايف  

   ألهدال التنم   امل تدام  وتن  عما ك ا فاور الحيامل    س ساخا   س اق فنف ذ إعار املؤارا  الحيامل
 الفري  الفرع  املش ا تن  عملس ملدة سنتب حىت الدورة احلاتي  واخلم ب للان  اإلحصا   . 
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 المرفق الرابع
  20١٨خطة العمل المقترحة للفريق الرفيع المستوة لعام   

  
 االجتماعا  - ١

 )قبا الدورة التاسحي  واألر حيب للان  اإلحصا   ( ٢٠١٨آذار/مارس  ٤الحياار  االجتماع  
 استحيرا  تل ا التنف ذ )أ( 
 املتا حي   شقر الفري  الفرع  املش ا ) ( 
فقدل محيلسما  م ـــــــــــــــتكمل  عن التقدل ا ر    األعمال التح ـــــــــــــــريي  ملنتدي األمم  )ا( 

  املتحدة الحيامل  الناف املحيد  الب انا 
 )امل ر   يؤكد املسعد الحقا( ٢٠١٨حزيرار/يسن س  - االجتماع احلاتم عشر  أيار/مايس 
اجتماع عل  مدي يسمب م  جدول أعمال اـــــــــــــــاما  مبا   ذل  فنف ذ تن  عما  )أ( 

 ك ا فاور الحيامل  
 استحيرا  الس  ق   شقر متسيا تن  عما ك ا فاور الحيامل   وفنف ذها ) ( 
 املناقشا   شقر إنشا  وظ ف  كبري اإلحصا  ب   األمم املتحدةاستحيرا   )ا( 
الس  ق  اخلتام   الصـــــــاترة عن الفري  الرو   امل ـــــــتسي )أو مشـــــــارك  أوســـــــ  نناقا للا ا   )ت( 

 خاحب  املصلح ( اليت ستحير  عل  منتدي األمم املتحدة الحيامل  الناف املحيد  الب انا  
 

)عل  هامش منتدي األمم  ٢٠١٨فشــــــــــــرين األول/أكتس ر  ٢٥و  ٢١االجتماع الناف عشــــــــــــر   
 املتحدة الناف الحيامل  املحيد  الب انا   تيب(

فشــــــــرين األول/أكتس ري االســــــــتحيرا  الن ا   لحينا ا  البلدار الســــــــت ــــــــاو  املنتدي  ٢١ )أ( 
النالث واختاذ قرار  شـــــــــــــــقر البلد امل ــــــــــــــ ث ملنتدي األمم املتحدة الحيامل  النالث املحيد 

 ٢٠٢٠لب انا    عال  ا
فشــرين األول/أكتس ري مشــارك  الشــركا  الر   ــ ب للان  املحين    ال نام    التق  م  ٢٥ ) ( 

 األويف للمنتدي الناف ومناقش  الدروس امل تفاتة
 
 أنشن  أتري  شقر تن  عما ك ا فاور الحيامل    - ٢

 وض  تل ا التنف ذ  ص  تس الن ا    )أ( 
  الفرع  املشــــــ ا واــــــحيب  اإلحصــــــا ا   إعدات مذكرا  وإراــــــاتا   شــــــقر ق ال الفري ) ( 

 اجلسانا املتحيلق   بنا  القدرا  والتمسيا
تيب   ٢٠١٨فشـــــــــــــــرين األول/أكتس ر  ٢٤-٢٢ منتــدي األمم املتحــدة الحيــامل  املحيد  ــالب ــانــا   - 3

 اإلمارا  الحير    املتحدة
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 مناسبا  أتري  - ٤
 ي املناسبا  اجلانب     الدورة التاسحي  واألر حيب للان  اإلحصا    ٢٠١٨آذار/مارس  )أ( 
 ي الدورة التاسحي  واألر حيسر للان  اإلحصا   ٢٠١٨آذار/مارس  ) ( 
 ي املنتدي ال  اس  الرو   امل تسي املحيد  التنم   امل تدام ٢٠١٨يسل س متس / )ا( 
ام ي مناســب  جانب   لتقدل محيلسما  م ــتكمل  عن ي اجلمحي   الحي٢٠١٨أيلسل/ســبتم   )ت( 

 فنف ذ تن  عما ك ا فاور الحيامل   ومذكرة التنف ذ
 


