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 اللجنة اإلحصائية

 الدورة الخمسون
 2019آذار/مارس  5-8

 *)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 كّرســــــــتا املمارســــــــا  ال ــــــــا ق    2018/227عمال مبقرر اجمللس االقتصــــــــاما واالجتماع   

الفريق الرف ع امل ـــــــــتة  للشـــــــــراك  والتن ـــــــــ ق و نا  القدرا     ال يتشـــــــــرع األمأ اليا   ري      قرير 
. ويقد  هذا التقرير مةجزا لألنشـــن  الض اعـــنلع 2030اإلحصـــا ا  لرخـــد تن  التنم   امل ـــتدام  ليا  

هبا الفريق الرف ع امل ــــتة  منذ انيقام الدورة التاســــي  واألر يأ للان  اإلحصــــال  . ويلصل اليم  املتصــــ  
وث ق  عن  نف ذ تن  عم  ك ب  اوي اليامل   لب انا  التنم   امل ــــــــتدام   مبا   ذلا التةخــــــــ ا    إعدام

الداع   إىل إنشــــا  آل   يةيل   وإخــــدار إعالي م   ويقد  ميلةما  م ــــتىمل  عن منتد  األمم املتحدة 
    م   2018 ر  شـــــــــــــــرين األول/أكتة  24إىل  22اليــامل  الينــاب للب ــانــا  الــذا عةقــد   الف ة من 

 اإلمارا  الير    املتحدة. ويقد  التقرير أيضـــــــا ميلةما  م ـــــــتىمل  عن اانةا  التال   الةاجب ا اذها 
من أج  زيامة كفا ة  ن ـــــ ق النإلا  اإلحصـــــال    األمم املتحدة. وســـــ كز املناقشـــــا  عل  ك  مةعــــة  

 عل  حدة.

و تضــــمن النقاط املنروح  عل  اللان  للبت ف اا ما يل ( )أ( املةافق  عل  الةث ق  املتيلق   تنف ذ  
تن  اليم  اليامل   وإعالي م ؛ )ب( اســــــــــــــتيراا التةخــــــــــــــ ا  الداع   إىل زيامة كفا ة  ن ــــــــــــــ ق النإلا  

  األمم املتحدة واملةافق  عل اا؛ )م( اســـــــتيراا تن  اليم  املق ح  للفريق الرف ع امل ـــــــتة   اإلحصـــــــال 
  واملةافق  عل اا. 2019ليا  
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مجا   تقرير الفريق الرفيع المستتتتتتتتتوة للشتتتتتتتتراءة والتنستتتتتتتتيق وبنا  القدرات في  
 2030اإلحصا ات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 

  
 مقدمة - أوال 

أةنشــا الفريق الرف ع امل ــتة  للشــراك  والتن ــ ق و نا  القدرا     ال اإلحصــا ا  لرخــد تن   - 1
حصــــــــال  . وهة يترلني من  ينلأ   الدورة ال ــــــــامســــــــ  واألر يأ للان  اإل 2030التنم   امل ــــــــتدام  ليا  

يق الرف ع امل تة   مىتبا إحصال ا وطن ا وييم  حتت رعاي  اللان  اإلحصال  . وكلفت اللان  الفر  22 عن
   تةفري الق امة االســ ا  ا   ليمل    نف ذ أهداع التنم   امل ــتدام     ال الرخــد (1)46/101  مقررها 

 .واإل الغ  استصدا  اإلحصا ا   و يزيز  نا  القدرا  اإلحصال   والشراكا  والتن  ق   هذا اجملال
  

 اجتماعات الفريق الرفيع المستوة - ثانيا 
 ، في الرباط2018أيار/مايو  10و  9االجتماع الحادي عشر، الذي ُعقد في  - ألف 

اســتضــافت املندو    ال ــام   للتصن غ   املجرب االجتما  اشاما عشــر للفريق الرف ع امل ــتة   - 2
. وكانت األهداع الرل  ـــــ   لالجتما  ه ( )أ( مناقشـــــ  آل ا  2018أيار/ماية  10 و 9  الر اط    

مةي  املق ح  لتنم   القدرا   )ب( اســـــــــــتيراا عمل ا  إعدام وث ق  م  ااتام    شـــــــــــري  نف ذ تن  الت
عم  ك ب  اوي اليامل   لب انا  التنم   امل ـــتدام  والتمةي  الالز  لاحصـــا ا   )ع( اســـتيراا األعمال 

       شــــــرين األول/أكتة رالتحضــــــريي  ملنتد  األمم املتحدة اليامل  اليناب للب انا   الذا ســــــ ةيقد   م
 )م( استيراا الةثالق الداعم  إلنشا  وظ ف  كبري اإلحصال أ   األمم املتحدة. 2018

و  هذا االجتما   وافق الفريق الرف ع امل ــــــــــتة  عل   رنامم منتد  األمم املتحدة اليامل  اليناب  - 3
خبصــــــــة. انل ــــــــا . وناق  الفريق أيضـــــــا   للب انا  وعل  املدتال  الض قدماا الفريق الرف ع امل ــــــــتة 

م ــرل  متا ي  تن  اليم  اليامل   ووثالق املنتد  ااتام   ذا  الصــل   وا فق عل  عــرورشا. و شــم  هذ  
الةثــالق  نف ــذ تنــ  اليمــ  اليــامل ــ  والتمةيــ  الالز  للب ــانــا   إىل جــانــب إعالي من  ــــــــــــــــرنــا  يزيز الر يـ  

نإلر أمنا (. و ضــــــمنت النتالم الرل  ــــــ   لالجتما  اال فا  عل  إعدام واألهداع االســــــ ا  ا   للصن  )ا
الةثالق للمنتد  الذا ســــــــ ةيقد   م  )إعالي ووث ق  عن  نف ذ تن  اليم  اليامل   والتمةي  املصصــــــــل 

الفريق الفرع  امليع ”للب انا (؛ و ج ري اســـــم الفريق الفرع  امليع  ةعـــــع نإلا  إحصـــــال  أكينر فيال   إىل 
؛ واال فا  عل  أي  درع الشـــــراك     ال “يامة كفا ة النإلا  اإلحصـــــال  أكينر فيال     األمم املتحدة ز 

(   األجزا  املفتةح  21اإلحصــــــــــــا  من أج  التنم     القري اشاما واليشــــــــــــرين ) ــــــــــــراك  اإلحصــــــــــــا  
ين    امل ـــــرل ؛ و قد  اجتماعا  الفريق الرف ع امل ـــــتة    امل ـــــتقب    اعتبارها جا   ـــــريى  مالم  م من

 يل قا  إىل األمان  اليام   شـــري  رنامم املنتد  وانل ـــا  اإلعـــاف   الض ســـ يقدها   ما يتصـــ   الفريق 
الرف ع امل ــتة ؛ وإجرا  املناقشــا   شــري عــرورة ممم األعضــا  اندم  شــى  كاع   عم  الفريق الرف ع 

 .2019امل تة   يد عمل   التناوب   عا  

__________ 

 (  الفص  األول  الفر  ج م.E/2015/24) 4  امللحق رقم 2015الةثالق الرمس   للمالس االقتصاما واالجتماع    (1) 
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  21  مع  ينلأ من ك  من  ـــراك  اإلحصـــا  2018أيار/ماية  8وعةقد  مناســـب  جانب       - 4
والشـــــــــراك  اليامل   لب انا  التنم   امل ـــــــــتدام  و ل ـــــــــاا  والبنا الدو    نت م ـــــــــال  حت ـــــــــأ التياوي 

متيمق  أ خمتلني اناا  الفاعل  اليامل  عل  معم النإلم اإلحصـــال   الةطن   واســـتىشـــفت  شـــى   ف ما
فق عل  أي من  ـــــــــري حت ـــــــــأ التياوي آل ا  وأطر التمةي  الالزم  لدعم النإلم اإلحصـــــــــال   الةطن  . وا   

  والبنا الدو  21 أ  ركا  الفريق الرف ع امل تة  والشركا  اآلترين  مبا   ذلا  راك  اإلحصا   ف ما
م اإلحصـــــا ا  عل  الصـــــي د اليامل   ح  والشـــــراك  اليامل    أي ي  ـــــر عمل    نا  القدرا  الالزم  إلعدا

 .2030إىل ما  يد عا  
 

، 2018تشتتتتتتتتتتترين األو /أءتوبر  25 و 21االجتماع الثاني عشتتتتتتتتتتتر، الذي عقد في  - با  
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة في

 شـــــــــــرين  25و  21عةقد االجتما  اليناب عشـــــــــــر للفريق الرف ع امل ـــــــــــتة  عل  مد  يةمأ     - 5
    م   اإلمارا  الير    املتحدة. وكانت األهداع الرل     لالجتما  اليناب عشر 2018األول/أكتة ر 

ه ( )أ( اســــتيراا املق حا  املقدم   شــــري البلد املضــــ ني ملنتد  األمم املتحدة اليامل  الينال  للب انا  
راا ومناقشـــــــــ  اليم  املتيلق  التمةي  والبت ف اا؛ )ب( مناقشـــــــــ  إعالي م  واال فا  عل ا؛ )ع( اســـــــــتي

الالز  للب انا  واإلحصــا ا ؛ )م( اســتيراا ومناقشــ  االق اع الداع  إىل زيامة كفا ة النإلا  اإلحصــال  
   األمم املتحدة؛ )هـ( إجرا   ق  م أو  للصربا  املىت ب  من املنتد  اليناب.

 شـــــــري البلد املضـــــــ ني للمنتد  الينال  وقا  واســـــــتيرا الفريق الرف ع امل ـــــــتة  اليروا املقدم   - 6
 البت ف اا  وأجر   ق  ما  أول ا  للنتالم الض  ةخـــــــــــــــ  إل اا املنتد  اليناب )انإلر أمنا (. ونةق  أيضـــــــــــــــا  

وجر  الترك د عل  أنا قد يىةي و اســـــــــــــــتفاعـــــــــــــــ  مور البلد املضـــــــــــــــ ني   انةانب الربنا    للمنتد . 
ملنتد   مع عـــــــماي أي يإل  لبلد املضـــــــ ني  الربوز   إطار االصـــــــيب حتديد ال ـــــــب   الذا ي ـــــــم  ل من
الةاعــــــــ  أي املناســــــــب  ه  من فيال ا  األمم املتحدة وعــــــــماي أال  تحةل إىل عرا لا از الةطع.  من

لان  حبىم منصـــــــــــبا  موي أي يىةي فق عل  أي يإل  البلد املضـــــــــــ ني عضـــــــــــةا   الوعالوة عل  ذلا  ا   
 وجةانباا الربنا   . مور   وعع حمتة  املناسب  لا
و رم أمنا    الفرو  املةعــــةع   من الةرق  النتالم الرل  ــــ   الض   التةخــــ  إل اا   إطار ك   ند  - 7

 من  نةم جدول أعمال االجتما . 
  

 األمم المتحدة العالمي للبيانات منتدة - ثالثا 
 معلومات أساسية - ألف 

  الذا قدما “عامل  صــ ” ــ   الةارمة   التقرير املينةي إثر خــدور واحدة من التةخــ ا  الرل  - 8
فريق ااربا  االســــتشــــاريأ امل ــــتق  امليع  ت ــــصري ثةرة الب انا  أل راا  2014   شــــرين اليناب/نةفمرب 

التنم   امل ـــــتدام  الذا أنشـــــر  األمأ اليا   ا فقت اللان  اإلحصـــــال   عل  أي ايف  املناســـــب لتىين ني 
خمتلني الفئا  املان    مين  املان أ الياملأ    ال  ىنةلةج ا امليلةما  ومديرا امليلةما  التياوي مع 

انجراف   املىان   وعلما  الب انا  وم ـــــــــتيمل اا  فضـــــــــال عن اناا  املين     اجملتمع املدب  هة منتد  
 عامل  للب انا   نإلما األمم املتحدة وييىن  ب انا  التنم   امل تدام .
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وجيرا البت   اتت ار البلد الذا ي ــــتضــــ ني املناســــب  من تالل معةة مفتةح  إل دا  االهتما   - 9
 اســــتضــــاف  املنتد  يرســــلاا وك   األمأ اليا  للشــــؤوي االقتصــــامي  واالجتماع   إىل البيينا  الدالم  لد  

يب  اإلحصــــــا ا  التا ي  إلمارة الشــــــؤوي اال قتصــــــامي  واالجتماع     األمم املتحدة   ن ةيةرك. و تةىل  ــــــة
األمان  اليام  متا ي  م ـــــــــــرل  إ دا  هذا االهتما ؛ و دع  البلداي املاتم  إىل  قد  عرا أكينر  فصـــــــــــ ال  
الســـــتضـــــاف  املنتد . وي ـــــتيرا الفريق الرف ع امل ـــــتة  اليروا  ويدعة البلداي املصتارة إىل  قد   ـــــرع 

 اخ   عروعاا ويتصذ قرارا  شرهنا.لتف
  ك ب  اوي   2017قد منتد  األمم املتحدة اليامل  األول للب انا    كانةي اليناب/يناير وعة  - 10

 م   اإلمارا  الير    املتحدة.   2018جنةب أفريق ا. وعقد املنتد  اليناب    شرين األول/أكتة ر 
  2018ألول/أكتة ر  شــرين ا 21و  االجتما  اليناب عشــر للفريق الرف ع امل ــتة  الذا عةقد    - 11

)انإلر أمنا   2020ا فق الفريق الرف ع امل ـــــــــتة  عل  أي   ـــــــــتضـــــــــ ني ســـــــــةي ـــــــــرا املنتد  القام    عا  
 للحصةل عل  املزيد من امليلةما (.

 
 المنتدة الثاني - با  

ة استضافت اهل ئ  االحتامي  للتناف    واإلحصا    اإلمارا  الير    املتحدة منتد  األمم املتحد - 12
   دعم من  ــــــــيب  2018 شــــــــرين األول/أكتة ر  24إىل  22اليامل  اليناب للب انا    الف ة املمتدة من 

 اإلحصا ا  و تةج ا من اللان  اإلحصال   والفريق الرف ع امل تة .
جل ـــــ   نت اجملاال  املةاعـــــ ي   ال ـــــت  للمنتد    85و     انل ـــــا  الض زام عدمها عن  - 13

عرا خــــــــةر التقد  الذا أةحرز   مةاجا   يا التحديا  الرل  ــــــــ   ذا  الصــــــــل   التنم   امل ــــــــتدام   
دم   يا م ــــــــــــــــارا  اليمــ  انـديـدة. وأملـت نـالبــ  األمأ اليــا  لألمم  وأةطلقــت مبــامرا  جـديـدة وحـة

 املنتد .املتحدة  أم ن  حممد   ىلم    افتتاع 
 لد. ومةينلت  رعدام كبرية خمتلني  100مشـــــــــارك من أكينر من  2 000وحضـــــــــر املنتد  ما يفة   - 14

األوســــــــاط املين    الب انا   مبا ف اا منإلما  اجملتمع املدب ومؤســــــــ ــــــــا  البحة  وك انا  القنا  ااا. 
 . وكاي اشضـــةر   املنتد  اليناب أكرب والى انا  املين    امل ـــال  انجراف   املىان   والنإلم اإلحصـــال   الةطن 

عدما  وأكينر  نةعا من اشضـــــةر   املنتد  األول   ا يدل عل  زيامة م ـــــتة  التياوي  أ خمتلني األوســـــاط 
املين    الب انا . وإمجاال   كاي هناك  ـــــــيةر عا   تىا ني  مةع  جديدة من اإلحصـــــــال أ وااربا     ال 

 األمم املتحدة اليامل  للب انا .اع مش ك    إطار ه ئ   دع  منتد  الب انا  من أج   لةغ أهد
و ةلت وعع  رنامم املنتد  نن  للربامم مؤلف  من  ينلأ عن خمتلني األوساط املين    الب انا .  - 15

اب املصـــــــلح   مةع   تازة ومن تالل معةة مفتةح  لتقد  املق حا   قدمت طالف  واســـــــي  من أخـــــــح
مق حا . وقامت نن  الربامم  مب ـــــــــــــــاعدة من األمان   480حا . فقد ورم ما يزيد  مةعا عن املق   من

اليام   جبةال  متيدمة الســـــــــــــــتيراا املق حا . و ةذلت م ـــــــــــــــا  لدمم املق حا  املتماثل   أو إلمراع 
 عدم  ىن ألكرب عناخـــــــــــــــر إعـــــــــــــــاف     املق حا  اشال   من أج   يزيز الربنامم الناال  وإ اح  اجملال

امل ــــــاأا . وأجر  الفريق الرف ع امل ــــــتة    اعتبار  اهل ئ  التةج ا    اســــــتيراعــــــا  لالق احا  الناال    من
املقدم  من نن  الربامم وا ذ قرارا  هنال    شــــــري ال ــــــ ا  الربنا  . و ةىل الفريق الرف ع امل ــــــتة  أيضــــــا  



E/CN.3/2019/4 
 

 

18-20923 5/15 

 

ةاعـــــ ع اهلام   مين  اليم  الذا يضـــــنلع  ا  شـــــري اإلعدام ليقد  يا انل ـــــا  من أج  إ راز  يا امل
 ةي  الالز  للب انا  واإلحصا ا .التن  ق الفيال للمنإلةم  اإلحصال     األمم املتحدة و شري التم

وكاي  ق  م أثر املنتد  مةعةعا  هاما  من املةاع ع الض ناقشتاا نن  الربامم. و  ذلا ال  ا    - 16
للبح  ف ما حد  من  نةر للمنتد  عل  مر الزمن  و ق  م أثر . وأةوخـــ   ري  نإلمت نن  الربامم مورة

 عل  متا ي  و ق  م أثر املنتد . يتةاخ  إلقا  الضة    املناسبا  املقبل 
و ضــــــمنت االق احا  املقدم  من ك  من أعضــــــا  نن  الربامم وأعضــــــا  الفريق الرف ع امل ــــــتة   - 17

يامل  اليناب للب انا  ما يل ( زيامة التنة    الشى  اليا  للدورا ؛ و نإل م  شري منتد  األمم املتحدة ال
مناقشـــا  حق ق    شـــري مةاعـــ ع رل  ـــ  ؛ و صـــ ل ح ز إل راز املبامرا  انديدة املقدم  من املنإلما  

نامم وما  ضـــنلع  ا من أعمال؛ وإ اح  اجملال لتقد  عروا ســـريي   شـــري املق حا  الض مل  ةقب    الرب 
الرمس ؛ و يزيز اإل ــراع عل  طريق  انمع  أ املق حا  املتيدمة؛ واليم  مع الشــباب و يزيز مشــاركتام 
من تالل مبامرا  خمصـــــصـــــ  هلم؛ ومةاخـــــل  اناةم نلب املزيد من واعـــــي  ال ـــــ اســـــا  إىل املنتديا  

 باي متيدمة.املقبل ؛ و رمأ مىاٍي أق  امتداما حب   ال يضنر املندو ةي للتنق   أ م
نإلر أمنــا (  الــذا يؤكــد من جــديــد تنــ  اليمــ  اليــامل ــ  اواتتتم املنتــد  أعمــالــا  ــإعالي م  ) - 18

 اعتبارها اإلطار املشــــــــ ك لدوالر الب انا  واإلحصــــــــا ا  اليامل   لالعــــــــنال   اليم  الرام  إىل حت ــــــــأ 
ق يةي  ا تىارا للب انا  يقة  كل ا  عل  الب انا  الالزم  لتحق ق التنم   امل ـــــتدام  ويدعة إىل إنشـــــا  مرف

 النلب   تةج ا من  ينل  النإلم اإلحصال   وخمتلني األوساط املاحن  واملين    الب انا .
 

 المنتدة الثالث - جيم 
  أرســ  وك   األمأ اليا  للشــؤوي االقتصــامي  واالجتماع   الدعةة 2018  كانةي اليناب/يناير  - 19

إىل البيينا  الدالم  لد  األمم املتحدة   ن ةيةرك للتيبري عن اهتماماا  اســــتضــــاف  منتد  األمم املتحدة 
مذكرا   2018 آذار/مارس 31اليامل  الينال  للب انا . ومةع ت الدول األعضـــــــــــــــا  إىل أي  قد  حبلةل 

اا اهتماماا  ذلا. وورم  ســـــــــــــــت مذكرا  لاعراب عن االهتما . و ل  الرموم األول   طلب  بدا ف 
. وقةدمت حبلةل املةعد الناال  2018آب/أ  ــنس  31 قد  مق حا  كامل  إىل األمان  اليام  حبلةل 

  لليروا ثالث  عروا كامل  الســـــتضـــــاف  املنتد . و يد إجرا  اســـــتيراٍا أو   مةع  اثناي البلداي املقدم
   الفريق الرف ع امل تة    م .إىل  قد    اي  تفاخ   عرع اما أما

  2018 شــرين األول/أكتة ر  21وقرر الفريق الرف ع امل ــتة     اجتماعا اليناب عشــر امليقةم    - 20
 يقد منتد   الق ا    يد  قد  البلدين عرع اما و يد أي نإلر الفريق  يناي    مج ع انةانب واملناقشا  

  شـــــــــــــــرين األول/أكتة ر 21إىل  18األمم املتحدة اليامل  الينال  للب انا     ريي    الف ة املمتدة من 
ث  أيا  كامل   شــــــــــرين األول/أكتة ر  و ل ا ثال 18. ومن املقرر أي يقا  حف  االفتتاع ية  األحد  2020

 خمصص  هلذا اشد .
ا أمان  ك  من الفريق الرف ع امل تة  ونن  الربامم  التن  ق وستتةىل  يب  اإلحصا ا    ةخفا - 21

مع املىتب اإلحصـــال  للبلد املضـــ ني  وهة مىتب ســـةي ـــرا االحتاما لاحصـــا   من أج  عـــماي  اع 
. وســـتتةىل مناقشـــ  واســـتيراا اجملاال  املةاعـــ ي   2019املنتد . وســـتتشـــى  نن  الربامم   أوال  عا  

   كدل   لةعع ايتة  الربنا  .ست تصد  مرة أتر األخل   ال ت   الض 
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 تنفيذ خطة عمل ءيب تاون العالمية - رابعا 
 تنفيذ خطة عمل ءيب تاون العالميةمذءرات بشأن  - ألف 

تالل اليا  املاعــــــ   قا  الفريق الفرع  املشــــــ ك املنبينق عن الفريق الرف ع امل ــــــتة  وفريق ااربا   - 22
امليع مبؤ ــــــــرا  أهداع التنم   امل ــــــــتدام    التياوي مع األمان   جبمع أمينل  عل   املشــــــــ ك  أ الةكاال 

 نف ذ تن  اليم  اليامل  . فامع أمينل  عل  الصـــــي د القنرا هة أمر ال  ىن عنا لفام الى ف   الض جيرا 
فتةحا  من تالل هبا  نف ذ تن  اليم  اليامل   وطريق  ر ناا  اليم  املتيلق  التمةي . وال يزال الباب م

 إلعاف  أمينل  للنإلر ف اا وإمراجاا   عمل   انمع اإللى ون  .  (2)عمل    شاوري  إلى ون  
 

 تحسين البيانات ألغراض التنمية المستدامة: تنفيذ خطة العمل العالمية - با  
 ةىل الفريق الفرع  املشــــــــ ك املنبينق عن الفريق الرف ع امل ــــــــتة  وفريق ااربا  املشــــــــ ك  أ الةكاال    - 23

حت ـــــأ الب انا  من أج  التنم   امل ـــــتدام (  نف ذ تن  عم  ك ب ”حتت ق امة الدامنرك  وعـــــع ورق  مينةن  
 أساس  . للان   اعتبارها وث ق  ميلةما   وجار إحالتاا إىل ا“2030 اوي اليامل   للب انا  حتق قا ان  عا  

و ركز الةرق  عل  يةي  جةانب من عمل    نا  القدرا  اإلحصــــــــــــــــال   ووعـــــــــــــــع آل   للتمةي    - 24
  2030وال  ــد للناــاع    نف ــذ تنــ  عــا   مبــامت  ةج ا ــ  لتنف ــذ تنــ  اليمــ  اليــامل ــ . حتــدم كمــا

ت اجاشا من الب انا  الض أم  إىل نشـــــــــــــــة  حتديا   لىب    الةقت املناســـــــــــــــب و نريق  فيال   اح أي من
قصـــــــرية ومتةســـــــن  وطةيل  األج . ومن أج  مةاجا  هذ  التحديا    دعة الةرق  إىل إنشـــــــا  آل   يةي  
 ـــــــــــــــفاف  ومفتةح  نم ع اناا  املين    مبا ف اا جاا  القناعأ اليا  وااا.   ت   التمةي  الالز   

دي  أو التحةيال  الي ن    و ف ــــ  اجملال لالنفتاع   انمع  أ مصــــامر ســــةا  من ح   امل ــــاأا  النق
التمةي . ومث  مور ها  آتر  ؤميا اآلل   هة كفال  الفيال     التمةي  املصصل لبنا  القدرا  وزيامة  لا 

 الفيال   إىل أقص  حد.
للان  اإلحصــــــال    اعتبارها انا  و دعة الةرق  إىل إنشــــــا  آل   التمةي    إطار الةالي  املنةط   ا - 25

وإىل إرسا  إمارة قةي  وكفة ة وإجيام ه ى  للرقا  . والفريق الرف ع امل تة   الرل     خاحب  املصلح  ف اا 
هة اهل ئ  الرل  ـــ   للان  اإلحصـــال   الض  شـــرع عل   نف ذ هذ  اآلل  . وعالوة  عل  ذلا  يةق ع  لتيزيز 

  اليم  اليامل    أي  تااوز آل   الرقا   اللان  اإلحصـــــــــال   و  ـــــــــتف د مناا الدعم ال ـــــــــ اســـــــــ  لتنف ذ تن
الفريق الرف ع امل ـــــتة ( ومن اناا  املاحن  الرل  ـــــ   واألوســـــاط املين    الب انا  والةكاال  املنفذة   )ومن

الض ســــتةجا القرارا  املتيلق   النرالق التشــــج ل   وســــب   يبئ  املةارم. وســــتشــــرع اللان  اإلحصــــال   عل  
  ذلا  يةةخــــــ   ري ينإلر أيضــــــا  نف ذ تن  اليم  اليامل   من تالل اســــــتيراعــــــاشا ال ــــــنةي . وعالوة عل

املنتد  ال ــ اســ  الرف ع امل ــتة  امليع  التنم   امل ــتدام     نف ذ تن  اليم  اليامل     إطار املداوال  
 .2030الض جتر  عمةما  شري  نف ذ عا  

وحدة  و ةك  ماا  أمان  اآلل   إىل منإلم  مول   كامل  اليضـــــــةي   مين  البنا الدو    ىةي مبينا   - 26
 ـــــــبا م ـــــــتقل    ـــــــتف د من اهل ى  املؤســـــــ ـــــــ  ومن ااربا  املتيلق   التيام  مع آل ا  التمةي  الىبرية  

 مناا.القدرا  التشج ل   للمؤس    و ةفر لةزرا  املال   إمىان   فريدة لالستفامة  ومن
__________ 

 .http://bit.ly/CTGAP-Implementation  عل  الرا غ التا ( 2019 باط/فرباير  15 اب املشاورة اإللى ون   مفتةع ح   (2) 
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ا  اشال   وامل تقبل   وميىن أي  ىةي آل   التمةي  اليامل   ه ىال   امال  لتن  ق وجتم ع اإلساام - 27
لتنف ذ تن  اليم  اليامل    ولتةفري نإلا  لتيزيز اال  ــــــــــــــا  ف ما  أ النام واملشــــــــــــــاريع املصتلف  الض جيرا 

ذ تنــ  اليمــ  اليــامل ــ  والتحىم  نف ــذهــا   ال ـــــــــــــــ ــاقــا  الةطن ــ . وســـــــــــــــتتةىل البلــداي ق ــامة عمل ــ   نف ــ
  لا اليمل  .م ارها  حب    شى  األولةيا  الةطن   حمةر   

وأجر  الفريق الرف ع امل ـــــــــــتة  عمل ا  اســـــــــــتيراا خمتلف  إلمماع التيل قا  الةارمة من خمتلني  - 28
أخــــــحاب املصــــــلح  الرل  ــــــ أ عن طريق مشــــــاورة إلى ون   عرب املةقع الشــــــبى  للفريق الرف ع امل ــــــتة . 

ناا  املاحن  إجرا  حةار جيمع ا ويينلت إحد  اانةا  اهلام  الض يتةتاها الفريق الرف ع امل ـــــــــــــــتة   
الفريق الرف ع امل ـــــــــــــتة  والبلداي املتلق   ملناقشـــــــــــــ  ال ـــــــــــــب  الىف ل   تحق ق نقل  نةع   حنة إ راز أأ    مع

الب انا  واإلحصــا ا    أوســاط اناا  املاحن  و ةفري منرب ملناقشــ  الةرق  والتةخــ ا  املقدم  من الفريق 
     ريي  عقد اجتما  معت إل ا ســـــــةي ـــــــرا. 2019كانةي اليناب/يناير   الرف ع امل ـــــــتة . وســـــــ ارا   

يق الرف ع امل ــــتة    اإلعــــاف  وســــ امع االجتما   ينلأ من اناا  املاحن  واملؤســــ ــــا  مع أعضــــا  الفر 
جاا  مين   أتر . وأةف د   االجتما  الذا عقد  الفريق الرف ع امل ــــــــتة     شــــــــرين األول/أكتة ر  إىل

نا ســـ لز  إعدام وث ق  جتم ي   لالســـ  ـــام هبا   اجتما   ريي. وســـتشـــم   لا الةث ق  اإلعالي  ر 2018
والةرق  املقدم  من الفريق الرف ع امل ـــــــتة . وســـــــةع يقد  الفريق الرف ع امل ـــــــتة  إســـــــااما  عن أعمالا. 

  التمةي  وامليةن   واق ع أي يةدار اجتما   ريي عل  م ـــتة  كبار امل ـــؤولأ  وأي يضـــم  ينلأ عن وكاال
 مع  ينلأ للفريق الرف ع امل تة .

  
 إعالن دبي - خامسا 

    الر اط  عل  أنا 2018ا فق الفريق الرف ع امل ـــــــــــتة    اجتماعا  الذا عةقد   أيار/ماية  - 29
من املام أي  تمىن الةث ق  ااتام   من اجتذاب االهتما  ال ــــــــ اســــــــ    ك  منتد  وأي يصــــــــدر إعالي 

 ملتحدة اليامل  اليناب للب انا .اسم إعالي م    منتد  األمم ا 
وأعــد فريق فرع   ق ــامة جنةب أفريق ــا إعالي م  )انإلر املرفق األول(  م ـــــــــــــــتنــدا    ذلــا إىل  - 30

مدتال  من الدامنرك وســــــــــــةي ــــــــــــرا ومول  فل ــــــــــــنأ وإىل م ــــــــــــاعدة من األمان  اليام . )لالطال  عل  
عضــا   انإلر املرفق الينال (. ويتضــمن هذا اإلعالي عنصــرين أســاســ أ أا(  نف ذ ميلةما  عن الدول األ

تن  اليم  اليامل   ويةيلاا. وقد ناق  الفريق الرف ع امل ـــتة  إعالي م  وا فق عل  أنا ســـ تنلب مةافق  
عل  ذلا  اللان  اإلحصال    ال س ما وأي  يا فقرا  املننة  منحت اللان  مورا  ارزا للجاي . وعالوة 

 الدعم  تااوز اللان  اإلحصال  . ا ةفق عل  أنا س ىةي من املف د أي  إل  اإلعالي مب تةيا  أعل  من
وأثنا  انيقام منتد  األمم املتحدة اليامل  اليناب للب انا   نةشر اإلعالي عل  املةقع الشبى  للمنتد   - 31

ك انا (. وأعلن عن اإلعالي املنق  الذا   18من من أج   لق  التيل قا  من املشـــــــــــــــاركأ )وورم   يل قا  
 .2018  شرين األول/أكتة ر 24يتضمن التيل قا  أثنا  انيقام انل   اليام  ااتام   للمنتد    

 فق عل  أي يىةي اإلعالي الةث ق  ااتام   الرمس   للمنتد .وا    - 32
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الرفيع المستتتتتتتتتتوة وفريق الخبرا  الفريق الفرعي المشتتتتتتتتتتر  المنبثق عن الفريق  - سادسا 
 المشتر  بين الوءاالت

قامت اللان     مورشا ال ـــــا ي  واألر يأ   إنشـــــا  الفريق الفرع  املشـــــ ك  وأقر  تن  عملا  - 33
  مورشا التاســـــي  واألر يأ. وعقد الفريق الفرع  املشـــــ ك اجتماعا عل  هام  الدورة التاســـــي  واألر يأ 

ولةيا  امللح   مبا   ذلا إعدام مراســـــــ  اســـــــتقصـــــــال   مشـــــــ ك  مع الشـــــــراك     ال للان  ملناقشـــــــ  األ
 يشرين  واليم  املتيلق  التمةي .اإلحصا  من أج  التنم     القري اشاما وال

وتالل اليا  الفالت  كاي الفريق الفرع  املشــــــ ك م ــــــاأا  أســــــاســــــ ا    وعــــــع وث ق  امليلةما   - 34
حت ـــــــــأ الب انا  من أج  التنم   امل ـــــــــتدام (  نف ذ تن  عم  ك ب  اوي اليامل   ” األســـــــــاســـــــــ   املينةن 

   عل  النحة املبأ أعال .“2030لب انا  التنم   امل تدام  حتق قا ان  عا  
  

 لنظام اإلحصائي في األمم المتحدةالفريق الفرعي المعني بزيادة ءفا ة ا - سابعا 
تاســـــــــــــــي  واألر يأ   اشاج  إىل  يزيز التن ـــــــــــــــ ق وزيامة كفا ة النإلا  أقر  اللان     مورشا ال - 35

اإلحصـــــال    األمم املتحدة. وطلبت إىل الفريق الرف ع امل ـــــتة  أي يقد  إل اا  قريرا   مورشا اام ـــــأ 
يتضـــمن مق حا لزيامة  ةعـــ   مور  ـــا   وظ ف  كبري اإلحصـــال أ املق ح  ور بتا ومااما  من  أ ت ارا  
أتر   مع مراعاة ما  تم  أي   ـــــن األما     ال اإلحصـــــا ا  عل  الصـــــي د اليامل    ال ـــــ ا  األعم 
ليمل ا  اإلخالع اناري    األمم املتحدة. و جن  الةرق  الض أعدها الفريق الفرع    ق امة ك  من سةي را 

خمتلني   األمم املتحدة  مبا   ذلاومنجةل ا  م ـــــال   تنلب املزيد من التن ـــــ ق مات  النإلا  اإلحصـــــال   
 نا  وزي أكرب لاحصا ا  الرمس  .النام والتةخ ا  املتيلق   ى ف   زيامة التن  ق وإع

تنةا   7و تمين   ةخــــ ا  الفريق الفرع  ف ما يل ( )أ(  يزيز اآلل   القالم   ا با   مةع  من  - 36
 دور اإلحصــا ا  عل  أعل  امل ــتةيا  ال ــ اســ     )ب( التةع   )وارمة   ورق  امليلةما  األســاســ  ( و

 س ا  عمل   إخالع األمم املتحدة.  
ال الةرق  املينةن   - 37 حتدي  النإلا  اإلحصـــــــــــــــال    األمم املتحدة( زيامة فيال   وكفا ة النإلا  ”وحتة

إىل اللان  كةث ق   “وما  يد  2030اإلحصــــال    األمم املتحدة   عصــــر تن  التنم   امل ــــتدام  ليا  
 ميلةما  أساس  .

  
 2019خطة العمل لعام  - ثامنا 

 ركز عل  ما يل ( )أ( مةاخـــــــل   نف ذ  2019وافق الفريق الرف ع امل ـــــــتة  عل  تن  عم  ليا   - 38
تن  اليم  اليامل   والتمةي  الالز  للب انا  واإلحصا ا   مبا   ذلا اانةا  املقبل  الض ستتبع لةعع 

  التمةي ؛ )ب( التنةرا  امل ـــــتادة   اليم  عل  زيامة كفا ة النإلا  اإلحصـــــال    األمم املتحدة؛ آل 
 )ع( منتد  األمم املتحدة اليامل  الينال  للب انا . و رم  فاخ   تن  اليم    املرفق اليناب أمنا .
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 النقاط المطروحة للبت فيها - تاسعا 
 ىل الق ا  مبا يل (إي اللان  اإلحصال   مدعةة إ - 39

اعتمام إعالي م  والتةخــــ   اانةا  التال   الةاجب ا اذها للنإلر ف اا عل  م ــــتة   )أ( 
 س اس  رف ع؛

 ؛املتحدة استيراا واعتمام التةخ ا  املتيلق   زيامة كفا ة  ن  ق النإلا  اإلحصال    األمم )ب( 
 .2019املق ح  ليا   ف ع امل تة استيراا واعتمام تن  عم  الفريق الر  )ع( 
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 *المرفق األو 

 إعالن دبي: دعم تنفيذ خطة عمل ءيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدامة  
 
حنن اجملتميأ هنا   م    اإلمارا  الير    املتحدة  املشـــــاركأ   منتد  األمم املتحدة اليامل   - 1

  من املىا ب اإلحصـــــــــــال   الةطن   و ريها من قناعا  النإلم اإلحصـــــــــــال   الةطن   2018للب انا  ليا  
والر واألوســـــــــــــــاط األتر  املين    الب انا  واملؤســـــــــــــــ ـــــــــــــــا  اشىةم   والقنا  ااا. واجملتمع املدب والد

 األكاممي   ووسالغ اإلعال .
( ال ميىن 2030)تن  عا   2030أي املنام  الىامل  ان  التنم   امل ـــــــــــتدام  ليا   إذ نؤكد - 2

أي  تحقق موي   انا  مناســـب  ومفتةح  ومصـــنف   ت ـــم جبةمة النةع   وســـالم  التةق ت و ىف  عد   رك 
 أحد تلني الركب.

 تنلب  ج ري النإلم اإلحصــــــال   الةطن   و نةيرها لى   ت ــــــم  2030 ري تن  عا   موإذ ن ــــــلّ  - 3
ا  املتزايدة الةارمة من م ــــــــــــــتيمل  الب انا   مبا   ذلا  املرون  وســــــــــــــرع  االســــــــــــــتاا   حب    ل  النلب

 .2030النلبا  املتيلق   التنف ذ الىام  ان  عا  
أي تن  عم  ك ب  اوي اليامل   لب انا  التنم   امل ـــــــــــــــتدام   الض أةطلقت   منتد   وإذ ندرك - 4

 أفريق ــا    كــانةي الينــاب/ينــاير األمم املتحــدة اليــامل  األول للب ــانــا  الــذا عةقــد   ك ــب  ــاوي  جبنةب
  والض اعتمدشا اللان  اإلحصــــــــــال   لألمم املتحدة  ورحبت هبا الدول األعضــــــــــا    قرار انمي   2017
  ه  تن  ية ـــ  ـــد هبا    نف ذ الربامم واألنشـــن  الرام   إىل  لب   احت اجا  تن  (1)71/313اليام  

 من الب انا . 2030عا  
اشاج  إىل معم  رامم مجع الب انا  األســـــاســـــ    مين  جةل   يدام ال ـــــىاي وامل ـــــاكن  وإذ نؤكد - 5

 .2020ليا  
يشـــــم  االر قا   اســـــتصدا  مصـــــامر أأ   التن ـــــ ق عل  ننا  النإلا  اإلحصـــــال   مبا  وإذ نؤكد - 6

 اإلماري  وحتق ق التىام    ناا. الب انا 
ي ـــــتةجب حلةال  جديدة عاجل   2030 ري النلب عل  الب انا  الالزم  ان  عا   موإذ ن ـــــلّ  - 7

 انا  والتىنةلةج ا  انديدة قالم  عل  امليايري وقا ل  للتنف ذ حتقق االســـــــــــــــتفامة من قةة مصـــــــــــــــامر الب
الشراكا   أ ال لنا  اإلحصال   الةطن   والقنا  ااا. واجملتمع املدب واألوساط األكاممي    إقام  عرب

 واملؤس ا  البحين   األتر .
 دعة خـراح   إىل زيامة الدعم املقد  لتيزيز مجع الب انا  و نا   2030 ري تن  عا   موإذ ن ـلّ  - 8

إلحصـــــــــال   ونإلم الب انا  الةطن   لضـــــــــماي  ةفري القدرا  مات  الدول األعضـــــــــا  و يزيز قدرة املىا ب ا
 م جبةمة النةع   وسالم  التةق ت.إمىان   اشصةل عل    انا  مناسب  ومصنف   ت 

__________ 

 يصدر هذا املرفق موي حترير رمس . * 
   القرار2030 اإلحصـــــــــــــــال ــ  لألمم املتحــدة املتيلقــ  خبنــ  التنم ــ  امل ــــــــــــــتــدامـ  ليــا أعمــال اللانــ  . 71/313قرار انمي ــ  اليــامـ   (1) 

71/313A/RES/ (10  2017يةز/يةل ا ) 71/313(  املتاع عل  الرا غ التاundocs.org/A/RES/. 

https://undocs.org/AR/A/RES/71/313
https://undocs.org/AR/A/RES/71/313
https://undocs.org/AR/A/RES/71/313
https://undocs.org/AR/A/RES/71/313
https://undocs.org/AR/A/RES/71/313
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 شــــــاع  ىين ني ” ري  2030 ري الدول األعضــــــا  قد التزمت   تن  عا   م كذلاوإذ ن ــــــلّ  - 9
ع للم ــا ل   ج   اســتجالل ما يت حا التياوي املناســب  أ القناعأ اليا  وااا. عل  حنة  ــفاع وتاعــ

  مبا يشـــم  ميلةما  عن رخـــد األرا وميلةما  “هذا الضـــرب من التياوي من   انا  واســـي  ومتنةع 
 .(2)ججراف   مىان    مع عماي ال  نرة الةطن   عل  زما  األمةر   س ا  معم حتق ق التقد  ورخد 

عل  أي اليديد من النإلم اإلحصــال   الةطن   ال  زال  ةاجا حتديا  تنرية  وأنا نت ا    وإذ نشــدم - 10
 .“ال ذكر هلم”لذلا  ال  تةافر   انا  مق ق  وآن   عن ح اة الناس  وال يزال اليديد من األ صا. 

لا فيال     يةي  أ ــــــــــــىال جديدة ومبتىرة لتنم   القدرا  و يإل م  الأي عــــــــــــماي  وإذ ندرك - 11
 ىن عنامــا لناــاع  نف ــذ تنــ  عمــ  ك ــب  ــاوي اليــامل ــ  لب ــانــا  التنم ــ  امل ـــــــــــــــتــدامــ    الفيــال ــ  أمراي ال

اس ا  ا ا  التمةي  املبتىرة واإلجرا ا  القنري  املن ق  الض  ركز عل  األولةيا  الةطن   الزم  ل د  وأي
 القالم .الفاةة التمةيل   

منتا  وم ـــــتصدم  الب انا  واإلحصـــــا ا  أســـــاســـــ  ألما  النإلم  وإذ ندرك أي  ةافر الينق   أ - 12
اإلحصــال   الةطن   واإلقل م   واليامل   ليملاا عل  حنة فيال     ق د  ا  مببامت األمم املتحدة األســاســ   

 لاحصا ا  الرمس  .
 

 عاقدون العزم على ما يلي:  
عماي أي  تةافر و تاع نم ع امل تصدمأ   انا  مناسب  ومفتةح   ت م جبةمة النةع   وسالم   - 13

ثع  والةعع من ح   اهلارة  ح ب الدت   واننس  وال ن  واالنتما  اليرق  واإل”التةق ت ومصنف  
 .(3)“واإلعاق   واملةقع انجرا   و ريها من ااصالل اهلام    ال  اقا  الةطن  

اليم  عل  حنة  ياوب نمع كاف  األوســـــــــــــــاط املين    الب انا  ميا  من أج   نف ذ تن  عم   - 14
ك ب  اوي اليامل   لب انا  التنم   امل ـــــــــتدام   وه  إطارنا املشـــــــــ ك لتحدي  و يزيز النإلم اإلحصـــــــــال    

 .2030و صم م و نف ذ أنشن   نا  القدرا  اإلحصال   القنري  الالزم  لتحق ق تن  عا  
ا اذ إجرا ا  رل  ــــــــــــ     إطار اجملاال  االســــــــــــ ا  ا   ال ــــــــــــت  ان  عم  ك ب  اوي اليامل    - 15

لب انا  التنم   امل ــــتدام  وإقام  الشــــراكا  لالســــتفامة من قةة مصــــامر الب انا  والتىنةلةج ا  انديدة 
اشر. عل  الدور ايةرا  من أج   ةفري الب انا  لالســــــــ  ــــــــام هبا   خــــــــنع القرارا  واالســــــــتينمار  مع

املبــامت واملمــارســــــــــــــــا  للتـركـد للمىــا ــب اإلحصــــــــــــــــال ــ  الةطن ــ  عنــد عملاــا   ظــ  إطــار نــاعـــــــــــــــم من 
 منتاا  الب انا  اإلحصال     تة  أعل  امليايري. أي من
 

 ومصممون على اآلتي:  
ك   لد  تصصـــــ ل  يبئ  التمةي  عل  امل ــــــتةيأ ايل  والدو  وعــــــماي االلتزا  ال ــــــ اســــــ      - 16
يىف  من املةارم ايل ـــ  لتيزيز نإلم الب ـــانـــا  من أجـــ  ميـــانـــ  الينجرا  القـــالمـــ    القـــدرا  التقن ـــ   مـــا

واملؤســـــــــ ـــــــــ   لنإلم الب انا  واإلحصـــــــــا ا  الةطن   هبدع الناةا  تةافر الب انا  ان دة و ةا ر إعدامها 
__________ 

 شـــــــــــــــرين  A/RES/67/97 (21  القرار 2030حتةيـ  عـاملنـا( تنـ  التنم ـ  امل ـــــــــــــــتـدامـ  ليـا  . 70/1قرار انمي ـ  اليـامـ   (2) 
 .undocs.org/A/RES/70/1(  املتاع عل  الرا غ التا ( 2015األول/أكتة ر 

 )ز(. 74رجع نف ا  الفقرة امل (3) 

https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
https://undocs.org/AR/A/RES/67/97
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إىل جانب إ اح  الدعم اشاســـــــــم من اشىةما   وننا   جن تاا. فزيامة  ةافر   انا  التنم   امل ـــــــــتدام  
وإقام   ــراكا  عم  أوثق مع أخــحاب املصــلح  من األوســاط األكاممي   واجملتمع املدب والقنا  ااا. 

 وانماةر  ةجا عا   سةع  ف   اجملال أما  ا اذ القرار عل  أسس أقةا  قة  عل  األمل  
 

 وندعو إلى ما يلي:  
ي  مبتىرة  فت  أما  مج ع أخحاب املصلح  حتت إ راع أعضا  األمم املتحدة  إنشا  آل   ية  - 17

و ىةي قامرة عل  االســــــتاا     ــــــرع  وكفا ة ألولةيا  نإلم الب انا  واإلحصــــــا ا  الةطن   هبدع  يبئ  
األمةال ايل ــ  والــدول ــ  ميــا و في ــ  الشـــــــــــــــراكــا  وفر. التمةيــ  الرام ــ  إىل  يزيز قــدرا  نإلم الب ــانــا  
واإلحصــــــــا ا  الةطن  . وســــــــتة ــــــــتحد  آل   التمةي   امليتمدة كل ا  عل  النلب    إطار الةالي  املنةط  
 اللان  اإلحصــال   لألمم املتحدة  وســتيم   تةج ا من  ينل  النإلم اإلحصــال   الةطن   وخمتلني األوســاط 

يتيلق  النرالق التشــــــــــج ل   وجبمع املين    الب انا  واناا  املاحن  الض ســــــــــتدعم عمل   خــــــــــنع القرار ف ما 
  وســـــــــــــــتقد  هلا اادما  2030املةارم لتلب   االحت اجا  من الب انا  الالزم  للتنف ذ الىام  ان  عا  

 من أمان  مةجةمة   مؤس   مول   ذا  عضةي  عامل  .
 

 2018األو /أءتوبر  تشرين 24دبي،   
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 المرفق الثاني

للفريق الرفيع المستتتتتوة للشتتتتراءة والتنستتتتيق وبنا   2019برنامج العمل المقترح لعام   
 2030 القدرات في مجا  اإلحصا ات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام

 
درا     ال اإلحصــــــا ا  لرخـــــد يةاخــــــ  الفريق الرف ع امل ــــــتة  للشــــــراك  والتن ــــــ ق و نا  الق 

 ةفر الرقا   االســ ا  ا   عل   نف ذ تن      ةخــفا اهل ئ  الرل  ــ   الض2030التنم   امل ــتدام  ليا   تن 
عل  ك  من  نف ذ  2019 الن ــــب  للان  اإلحصــــال     رك ز عملا   عا   2030التنم   امل ــــتدام  ليا  

تن  عم  ك ب  اوي اليامل   لب انا  التنم   امل تدام   ووعع آل   التمةي   وا اذ اانةا  التال   لزيامة 
ملتحدة اليامل    األمم املتحدة  والق ا   األعمال التحضـــــــــــــريي  ملنتد  األمم ا كفا ة النإلا  اإلحصـــــــــــــال 

 الينال  للب انا .
ولتةافر األمينل  واملمارســــــا     ال  نف ذ تن  اليم  اليامل   أأ   أســــــاســــــ   لفام النريق  الض  

 اجا  من الب انا  ان   يم  هبا املىا ب اإلحصـــال   الةطن   والنإلا  اإلحصـــال  األوســـع للةفا   االحت
. 2019. و التا   ســــــ ضــــــع الفريق الرف ع امل ــــــتة  الصــــــ ج  الناال   ملذكرا  التنف ذ   عا  2030عا  

وس ةقد   مع  يب  اإلحصا ا  و ريها من اناا  الرل     خاحب  املصلح    فاخ   عن آل   التمةي  
  اإلحصـــــال    األمم املتحدة  ســـــ ضـــــنلع الفريق واألعمال ذا  الصـــــل . وف ما يتيلق  زيامة كفا ة النإلا

الرف ع امل ـــــــــــتة   اليم  عل  النحة املتفق عل ا   الدورة اام ـــــــــــأ للان  اإلحصـــــــــــال  . أما ف ما يتيلق 
 األعمال التحضـــــــــــــــريي  ملنتد  األمم املتحدة اليامل  الينال  للب انا   ف ـــــــــــــــتتةىل األمان  ريامة األعمال 

 امل تة . م والفريق الرف ع اال  اك مع نن  الربام
وســــــــ  ــــــــام الفريق الرف ع امل ــــــــتة   عل  مدار ال ــــــــن     أعمال املناســــــــبا  الرف ي  امل ــــــــتة   

األتر   مبا   ذلا املناســبا  انانب   الض  يقد أثنا  الدورة اام ــأ للان  اإلحصــال   و  إطار أجزا  
 مي   اليام .  و/أو اجتماعا  اناملنتد  ال  اس  الرف ع امل تة 

وســــ ارا الفريق الرف ع امل ــــتة  أعمالا عن طريق الةســــال  اإللى ون    مع  يا االجتماعا   
. و  الر ع اليناب  ســـــــــ ىةي هناك  ناوب 2019املبا ـــــــــرة املقرر انيقامها   الر يأ اليناب والرا ع من عا  

يع مبؤ ــــرا  أهداع التنم   امل ــــتدام  عل  اليضــــةي  جيرا  التن ــــ ق مع الفريق املشــــ ك  أ الةكاال  امل
 عن طريق اللااي اإلقل م  .

 
 خطة العمل المقترحة  

  نف ذ تن  اليم  اليامل   والتمةي  الالز  للب انا  واإلحصا ا  - أوال
  نف ذ تن  اليم  اليامل   - ألني 
 الناال   عل  األماة اإللى ون  مذكرا  عن التنف ذ( وعع اللم ا    
 التمةي  الالز  للب انا  واإلحصا ا  -  ا  
 إنشا  ه ى  اإلمارة والرقا   - 1  
 اال صال مع أخحاب املصلح  الرل   أ اآلترين  شري أنشن   نم   القدرا  - 2  
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 نإلا  إحصال  أكينر كفا ة   األمم املتحدة - ثان ا
 لتال   وفق ما ا فقت عل ا اللان  نف ذ اانةا  ا 

 مم املتحدة اليامل  الينال  للب انا منتد  األ - ثالينا
 األعمال التحضريي  الض  قةمها األمان  اليام   اال  اك مع نن  الربامم والفريق الرف ع امل تة  

 م اأا  الفريق الرف ع امل تة  - را يا
 ( مناسب  جانب     إطار اللان  اإلحصال  2019آذار/مارس  - ألني 
 نتد  ال  اس  الرف ع امل تة  امليع  التنم   امل تدام ( امل2019يةز/يةل ا  -  ا  
( انمي   اليام  واملنتد  ال ـــــــــــ اســـــــــــ  الرف ع امل ـــــــــــتة  امليع 2019أيلةل/ســـــــــــبتمرب  - ج م 

 امل تدام   التنم  
 االجتماعا  - تام ا

)قب  انيقام الدورة  2019آذار/مارس  3االجتما  الينال  عشـــــــــر  الذا ســـــــــ يقد    - ألني 
 اام أ للان  اإلحصال  (

  نف ذ تن  اليم  اليامل   واليم  املتيلق  التمةي  - 1  
 نإلا  إحصال  أكينر كفا ة   األمم املتحدة - 2  
  ناوب اليضةي  والتصن غ للمرحل  االنتقال   - 3  
 2019جز ا املنتد  ال ـــ اســـ  الرف ع امل ـــتة  امليع  التنم   امل ـــتدام  ليا   - 4  

امليقةماي  ( يةز/يةل ـــــــا ) رعـــــــايـــــــ  اجمللس االقتصـــــــــــــــــــــاما واالجتمـــــــاع ( 
 سبتمرب ) رعاي  انمي   اليام (وأيلةل/

 الحقا(   مبنجةل ا )يؤكد2019االجتما  الرا ع عشر  الذا س يقد   الر ع اليناب من عا   -  ا  
  ســ تقرر مىاي 2019االجتما  ااامس عشــر  الذا ســ يقد   الر ع الرا ع من عا   - ج م 

 انيقام  الحقا
 اليضةي  - سامسا

األعضـــــــــــــــــا  انــدم اليمـــ  ا تـــدا    )يبـــدأ 2019التنـــاوب( أواتر الر ع الينـــاب من عـــا   - ألني 
 (2019حزيراي/يةن ا  1 من

 وعع تن  النتقال األعضا  إىل م ارا  عم  الفريق الرف ع امل تة  -  ا  
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 المرفق الثالث

الفرعية التابعة للفريق الرفيع المستوة للشراءة والتنسيق وبنا  القدرات عضوية األفرقة   
 2030في مجا  اإلحصا ات لرصد خطة التنمية المستدامة لعام 

 
الفريق الفرع  املشــــ ك التا ع لفريق ااربا  املشــــ ك  أ الةكاال  امليع مبؤ ــــرا  أهداع التنم    - 1

ا املتحدة والدامنرك وكندا وكةلةمب ا ومصـــــــر واملجرب واملى ـــــــ ا وهنجاريا امل ـــــــتدام ( إينال ا ومجاةري   نزان 
 ومول  فل نأ

الفريق الفرع  امليع  نإلا  إحصــال  أكينر فيال   مات  األمم املتحدة( األرجنتأ وأنجةال وإينال ا  - 2
 وجنةب أفريق ا وسةرينا  وسةي را ومنجةل ا ومول  فل نأ

مليع  الةثالق ااتام   ملنتد  األمم املتحدة اليامل  اليناب للب انا ( األرجنتأ الفريق الفرع  اليام  ا - 3
 وإكةامور وجنةب أفريق ا والدامنرك وسةي را وكةستاريىا واملجرب وم امنار وهنجاريا ومول  فل نأ

 


