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 2030املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام 

  

   
تقرير الفريق الرفيع املستتتتتتتتتتتوو للشتتتتتتتتتتراقة والتنستتتتتتتتتتيق وبنا  القدرات    ا    

 2030اإلحصا ات لرصد خطة التنمية املستدامة لعام 
  

 مذقرة من األمني العام  
 

ومبا كّرســــــــتا املمارســــــــا  ال ــــــــا ق    2019/210عمال مبقرر اجمللس االقتصــــــــاما واالجتماع   
يتشـــــــــرع األمن اللات ري  ال رقرير اليريا الرىال امل ـــــــــتق  للشـــــــــراك  والتن ـــــــــاا و نا  القدرا     ال 

ت هذا التقرير مقجزا لألنشـــن  الض اعـــنلل . ويقدّ  2030اإلحصـــا ا  لرخـــد تن  التنما  امل ـــتدام  للات 
هبا اليريا الرىال امل تق  مؤترا  شأي استلراعا لتنياذ ثقرة البااان   وإعدام القثاق  املتللق   تمقيل رنياذ 

اإلحصائا     األوساط شأي اشرتاك  امل تدام   وإرشاما   تن  عمل كاب اتوي اللاملا  لبااان  التنما  
للبااان    الثالث اللمل مل اجلها  امللنا  األتر   واألعمال التحضـــــــــــــــاي  ملنتد  األمم املتحدة اللامل 

    اي. 2020رشرين األول/أكتق ر  21إىل  18املقرر عقده   اليرتة من 
  أســاســا  عن رنياذ ثقرة البااان   وأتر  عن  قيل لرض على اللجن  أيضــا وثاق  مللقماوســت   

 تن  عمل كاب اتوي اللاملا .
 التقرير النقاط امللروع  على اللجن  لتتخذ قرارا   شأهنا.هذا من  24وررم   اليقرة  

  

 

 * E/CN.3/2020/1. 
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ستتتتتتتتتتتوو للشتتتتتتتتتتراقة والتنستتتتتتتتتتيق وبنا  القدرات    ا  تقرير الفريق الرفيع امل  
 2030اإلحصا ات لرصد خطة التنمية املستدامة لعام 

  
 مقدمة - أوال 

أ نشــا اليريا الرىال امل ــتق  للشــراك  والتن ــاا و نا  القدرا     ال اإلحصــا ا  لرخــد تن   - 1
واألر لن للجن  اإلحصــائا . وهق يتألم من لثلن عن   الدورة ال ــامســ   2030التنما  امل ــتدام  للات 

ليت اللجن  اليريا الرىال امل تق   مكتبا إحصائاا وطناا ويلمل حتت رعاي  اللجن  اإلحصائا . وقد ك   22
أهداع التنما  امل ـــــتدام     ال الرخـــــد     تقىا القاامة االســـــرتاراجا  للملا  رنياذ46/101  مقررها 

واإل الغ ابســــــتخدات اإلحصــــــا ا  ورلزيز  نا  القدرا  اإلحصــــــائا  والشــــــراكا  والتن ــــــاا   هذا اجملال 
 (. E/2015/24-E/CN.3/2015/40)انظر 

  
 العضوية - اثنيا 

تتصـــــــــــاخـــــــــــا  اليريا الرىال امل ـــــــــــتق     رن ـــــــــــاا عملا  رناو  أعضـــــــــــائا على النحق املبن   ا - 2
 قاسن  اآللاا  اإلقلاما  املختص . وميثل أعضا  اليريا الرىال امل تق  البلداي القاقل    املناطا  2019 للات

املنظقر  موي اإلقلاما  الض ينتمقي هلا  ويتلن علاهم أي يتشـــــــــاوروا على أســـــــــاس منتظم مل رل  البلداي إل را 
  م  تقىا القاامة االسرتاراجا .اإلقلام    عمل اليريا. ويكقي لثل كل عضق  ررب  كبا اإلحصائان ويكل  

من األعضا  اجلدم   11  انضم إىل اليريا الرىال امل تق  2019و  إطار عملا  التناو  للات  - 3
واليلبن وىنلندا واملك ــــا  واململك   وهم ألباناا و قروندا وســــانت كاتس ونايس والصــــن وطاجاك ــــتاي

اللر ا  ال ـــــــلقمي  واململك  املتحدة ل يناناا اللظمى وأيرلندا الشـــــــمالا  ونابال. وررم قائم  كامل  رعضـــــــا  
اليريا الرىال امل ــــــــــــــتق    املرىا الثاا. ويقم الرئا ــــــــــــــاي املشــــــــــــــاركاي وأمان  اليريا اإلعرا  عن االمتناي 

ين رركقا اليريا إثر عملا  التناو  على رياناهم   اللمل وعلى ما قدمقه من لألعضـــــــــا  األحد عشـــــــــر الذ
 إسهاما  على مر ال نن. 

و  االجتماع الرا ل عشـــر لليريا الرىال امل ـــتق   انت خبت رئا ـــ  املكتب اإلحصـــائ  القط     - 4
مكاي  لقاســـم عبدوس من املغر . و  اجتماعا    ىأتذ منغقلاا  أريقنزااي أيقش  رئا ـــ  مشـــارك  لليريا

مالق ساتا  لانضم إىل اخلامس عشر  انت خب اليريا املدير اللات للملهد القط  لإلحصا ا    أنغقال  كا
اليريا كباة اإلحصـــــــــــائان   هنغاراي  غا رياال  غامر ال ـــــــــــادة أيقش ابعتباره الرئاس املشـــــــــــارك الثاا. و 

 شارك  منذ إنشا  اليريا.املرئا   الىقكقىاتش   لد أي أم  مهات 
اللجاي اإلقلاما  وعلى النحق املبن   اتتصاخا  اليريا الرىال امل تق   يضم اليريا لثلن عن  - 5

والقكاال  اإلقلاما  والدولا  ابعتبارهم شــركا  ملنان ابلقضــااي  ىضــال عن لثلن عن كااان  أتر  ر ــهم 
  مناقشــــا  وأعمال اليريا  شــــأي مقاعــــال لدمة. وقبل كل اجتماع  يتيا أعضــــا  اليريا على الشــــركا  

  جل ــــــــــتا و لبنقم املدرج    جدول األعمال. امللنان ابلقضــــــــــااي الذين رقجا إلاهم الدعقة على أســــــــــاس ا
  قرر اليريا أي خيتار الشـــــــــــراك     ال اإلحصـــــــــــا  من أجل التنما  2018احلامي  عشـــــــــــرة    أاير/مايق 

https://undocs.org/ar/A/RES/46/101
https://undocs.org/ar/A/RES/46/101
https://undocs.org/ar/A/RES/46/101
https://undocs.org/ar/A/RES/46/101
https://undocs.org/ar/E/2015/24
https://undocs.org/ar/E/2015/24
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  مبلىن أهنا مدعقة إىل حضقر “من الشركا  امللنان ابلقضااي الدائمن”القري احلاما واللشرين  قخيها   
ا الدعقة إىل أعضــا  االجتماعا . وابإلعــاى  إىل الشــركا  امللنان ابلقضــااي  رقج   مجال األجزا  امليتقح  من

لقد مباشـــــــــــــرة  لد خمتارين من جلن   رامج منتد  األمم املتحدة اللامل  للبااان  حلضـــــــــــــقر االجتماع الذا ي  
الرىال امل تق   اجتماعا  املنتد  للتيكا ىاا و  نتائجا. وعلى مر ال نن  أ شركت   اجتماعا  اليريا

مؤســ ــ  خمتلي   وه  الشــراك     ال اإلحصــا  من أجل التنما    القري احلاما واللشــرين  واللجن   19
االقتصـــــامي  ألىريقاا  واللجن  االقتصـــــامي  ألورواب  واللجن  االقتصـــــامي  واالجتماعا  آلســـــاا وا ا  اهلام   

منظمـــ  األغـــذيـــ  والزراعـــ  لألمم املتحـــدة  ومنظمـــ  واللجنـــ  االقتصـــــــــــــــــاميـــ  واالجتمـــاعاـــ  لغر  آســـــــــــــــاـــا  و 
املتحـدة للنيقلـ   ومنظمـ  التلـاوي والتنماـ    املاـداي االقتصــــــــــــــــاما  والبنـ  الـدو   ومركز البحـث  األمم

والتدريب   املاامين اإلحصـــــــائا  واالقتصـــــــامي  واالجتماعا  للبلداي اإلســـــــالما   والشـــــــراك  اللاملا  لبااان  
م   وو ارة التنما  الدولا  ابململك  املتحدة  والقكال  ال ــقيدي  للتلاوي اإلئائ  الدو   ورا ن  التنما  امل ــتدا

Data-Pop Alliance  ومؤســــــــــ ــــــــــ  Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI)  
ومنظمـــ    Open Data Watch  ومنظمـــ  رخـــــــــــــــــد الباـــاان  امليتقحـــ  Devinitومنظمـــ  مبـــامرا  التنماـــ  

DataKindاللاملا . وســــــبا لليريا الرىال امل ــــــتق  أي وعــــــل اســــــرتاراجا    اللنكبقرا    ومؤســــــ ــــــ  الشــــــبك
 لالرصاال   وقد   حتديثها وه  متاح  على املققل الشبك  لليريا. 

ه إىل االنضـمات إىل  وتالل ال ـن  املاعـا   رلقى اليريا الرىال امل ـتق  عدة طلبا  ردعق أعضـا - 6
 الس أو  مقعا  اســــــــــــتشــــــــــــاري  لتمثال الدوائر اإلحصــــــــــــائا  الر ا . و  اآلون  األتاة  طلبت منظم  

  “2030×  50”األغذي  والزراع  لألمم املتحدة أر ل  لثلن لضــــــمهم إىل  لس الشــــــراك  التا ل ملبامرة 
  .وهم إكقامور وجنق  أىريقاا ومول  ىل نن ومنغقلاا

  
 استعراض تنفيذ ثورة البياانت  - اثلثا 

   دم ىريا “عامل  صــــــــ و ر ــــــــخا ثقرة البااان  ألغراض التنما  امل ــــــــتدام ”  رقرير ملنقي  - 7
اخل ا  االســــتشــــارين امل ــــتقل املل   ت ــــخا ثقرة البااان  ألغراض التنما  امل ــــتدام  الذا أنشــــأه األمن 

رة البااان  ألغراض التنما  امل ــــــــتدام  واملخاطر الرئا ــــــــا  الض رشــــــــكلها. اللات أهم اليرص الض رتاحها ثق 
ويدعق اليريا أيضـــــــا إىل اااذ إجرا ا   ال ســـــــاما من جانب احلكقما  واملؤســـــــ ـــــــا  الدولا   لتمكن 
البااان  من القاات  دورها الكامل   حتقاا التنما  امل ـــتدام  من تالل ســـد الثغرا  الرئا ـــا  ىاما يتللا 

حلصــــقل على البااان  واســــتخدامها. ور ــــتلرض وثاق  مللقما  أســــاســــا   شــــأي اســــتلراض رنياذ ثقرة اب
البااان  كايا  رناول الدوائر اإلحصائا  وموائر البااان  اللاملا  لتقخاا  ىريا اخل ا  االستشارا امل تقل 

 ىال امل ـــــــتق     رشـــــــرين الثاا/املتللق   ثقرة البااان  حىت اآلي. و  االجتماع اخلامس عشـــــــر لليريا الر 
  تلص األعضـــــــــا  إىل أي ملظم التقخـــــــــاا  عقو  شـــــــــكل من األشـــــــــكال  وأنا ال رقجد 2019نقىم  

  اال  حتتاج إىل ملاجل  على وجا ال رع  وينبغ  هلم أي يركزوا علاها   الققت الراهن.
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ستتتتتتتتتتتدامة، و ع ن د ، تنفيذ خطة عمل قيب اتون العاملية لبياانت التنمية امل - رابعا 
 ومتويل البياانت واإلحصا ات 

 تنفيذ خطة عمل قيب اتون العاملية لبياانت التنمية املستدامة - ألف 
رلد تن  عمل كاب اتوي اللاملا  وثاق  لقري    معم رنقير النظم اإلحصائا  لتلبا  احتااجا   - 8

إلاها  قخـــيها القثاق  التقجاها  الرئا ـــا  لللديد من البااان   ويشـــار  2030تن  التنما  امل ـــتدام  للات 
ا  والبااان . و  اجتماعا اخلامس عشـــــــر  اريا اليريا الرىال امل ـــــــتق   من املبامرا  املتللق  ابإلحصـــــــا

على رشــــكال ىريا ىرع  الســــتلراض رنياذ تن  اللمل اللاملا . ونتاج  لذل   مضــــى اليريا على م ــــار 
 الداعا  إىل  ايمة وحت ن التمقيل املخصص للبااان  واإلحصا ا .  عمل جديد يركز على التقخاا 

 
  ع ن د : متويل البياانت واإلحصا ات  - اب  

تالل ال ـــنقا  القلال  املاعـــا   انصـــب رركاز أعمال اليريا الرىال امل ـــتق  على مقعـــقع  قيل  - 9
واإلحصــا ا   صــقرة أعم. وســاعد اليريا كذل  على رنظام تن  عمل كاب اتوي اللاملا  وعلى البااان  

. 2019و  2018مناســـــبا  أثنا  املنتد  ال ـــــااســـــ  الرىال امل ـــــتق  املل  ابلتنما  امل ـــــتدام    عام  
وعلى الرغم لــا أ  ز من أعمــال  ال يقجــد حىت اآلي مــا يكي  من الزتم خـــــــــــــــق   ايمة التمقيــل والــدعم 

 ظم اإلحصائا  امل تدام .والن للبااان  واإلحصا ا 
  قات أعضــــــا  اليريا الرىال 2019  أاير/مايق  رو  االجتماع الرا ل عشــــــر  امللققم   أوالنباات - 10

امل ــــــــتق  والشــــــــركا  امللناقي ابلقضــــــــااي  قعــــــــل  مقع  من اللناخــــــــر الرئا ــــــــا  آللا   قيل رتمحقر حقل 
ركائز ه و )أ( أتمن التمقيل ا ل ؛ ) ( حت ـــن كيا ة املقارم املتاح  من تالل حت ـــن التن ـــاا؛  ثالث

للتمقيل. وررم هذه اللناخـــر   وثاق  املللقما  األســـاســـا  املتللق   تمقيل تن  )ج(  ايمة املبلغ اإلمجا  
 عمل كاب اتوي اللاملا .

  أجر  2019قد    قما  ـــــــــــت   رشـــــــــــرين الثاا/نقىم  جتماع اخلامس عشـــــــــــر  الذا ع  االو   - 11
أتمن املقارم للبااان  أعضـــــــــــــا  اليريا الرىال امل ـــــــــــــتق  والشـــــــــــــركا  امللناقي ابلقضـــــــــــــااي أســـــــــــــبا  قل  الزتم   

واإلحصا ا . وانقش اليريا كذل  ال بل الكيال    د اليجقة  ن البلداي امل تيادة واجلها  املاحن  لضماي 
 التقا ي  ن األولقاي  املتمثل    احتااجا  البلداي من القدرا  وىلالا  امللقن  ابلن ب  للجها  املاحن .

اليريا الرىال امل ـــتق  ىريقا ىرعاا لتنقاص وخـــقل وثاق  عمل  و  اجتماعا اخلامس عشـــر  شـــكل - 12
اليريا اليرع  من أنغقال  هــذا اليريا الرىال امل ـــــــــــــــتق  املل   تمقيــل الباــاان  واإلحصــــــــــــــــا ا . ويتــألم 

واململك  املتحدة  وشـــــــــلب  اإلحصـــــــــا ا  التا ل  إلمارة الشـــــــــؤوي االقتصـــــــــامي  واالجتماعا  التا ل  لألمان  
شــــراك     ال اإلحصــــا  من أجل التنما    القري احلاما واللشــــرين. وســــت حال القرق  امللنقن  اللام   وال

 “2030 قيل البااان  واإلحصا ا و إثرا  النظم اإلحصائا  القطنا  لدعم تن  التنما  امل تدام  للات ”
 وثاق  مللقما  أساسا . اللجن  ابعتبارها إىل 
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 حصائية   العمل مع اجلهات املعنية األخرواشرتاك األوساط اإل - خامسا 
 األوساط  ركلام اليريا الرىال امل تق    وثاق  اتتصاخارا  تشجال االشرتاك   اللمل  ن  - 13

اإلحصـــــــــائا  واجلها  امللنا  األتر . وتالل اللات املاعـــــــــ   انقش أعضـــــــــا  اليريا النريق  الض ميكن هبا 
اإلحصـــــــائا    اللمل مل اجلها  امللنا  األتر  أمر عـــــــرورا  األوســـــــاطإ ا  هذه املهم   ألي اشـــــــرتاك 
من الباــاان . و  اجتمــاعــا اخلــامس عشـــــــــــــــر  تلص اليريا إىل أي  2030لتلباــ  احتاــاجــا  تنــ  عــات 

رقىا حاز و منتد  األمم املتحدة اللامل  للبااان  هق ال ــــــــــــــبال الرئا ــــــــــــــ  للجمل  ن كل اجلها  امللنا  
 . االلمل   هذا اجملال  مل يكن هناك ارياق عات على احلاج  إىل املزيد من  رغم من أمهاللتحاور. وعلى ال

  
 نظام  حصائي أقثر قفا ة   األمم املتحدة - سادسا 

أقر  اللجن    مورهتا اخلم ــــــــن ابحلاج  امللح  إىل حت ــــــــن رن ــــــــاا النظات اإلحصــــــــائ  لألمم  - 14
ل م أل  اإلحصا ا  الر ا  تالل القاات ىقرا  تلزيز آلاا  التن اا القائم   ورى  املتحدة و ايمة ىلالاتا من 

 إىل امل تق  ال ااس  األعلى  وكيال  املشارك  اليللا  للدوائر اإلحصائا . 
وي لم اليريا الرىال امل تق  ري املزيد من التن اا اليلال يظل يشكل مصدر قلا  ال ساما    - 15

 ا  البااان  ورنما  القدرا .  ال رن اا ردىق
  

 منتدو األمم املتحدة العاملي للبياانت  - سابعا 
 2020األعما  التحضريية ملنتدو األمم املتحدة العاملي للبياانت لعام  - ألف 

 رشــــــــرين األول/ 21إىل  18  اليرتة من  2020ســــــــانلقد منتد  األمم املتحدة اللامل  للبااان  للات  - 16
كّ لت جلن  ملنا  ابل امج   حزيراي/يقناا  2020أكتق ر  عضـــــــقا  24  وه  رتألم من 2019   اي. وقد شـــــــ 

   ي لضــق ابلالبلد املضــام يتمتل من  انهم الرئا ــاي املشــاركاي لليريا الرىال امل ــتق  ورئاس اللجن  اإلحصــائا . و 
جلن   رامج منتد  األمم املتحدة اللامل  للبااان   جلن  ال امج حبكم منصــــــــبا. وميكن االطالع على قائم  أعضــــــــا 

  (.https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.htmlعلى املققل الشبك  للمنتد  )
رقجاا   امل ــــتخدم   (1)األخــــلا  وقد وعــــلت جلن  ال امج رياخــــال اجملاال  املقاعــــالا  ال ــــت  - 17

أســـــــال  إرشـــــــامي  للم ـــــــاعدة   رركاز املدتال  امللروعـــــــ  للنظر من أجل  حدم وعـــــــل ال انمج  كما 
 إمراجها    رانمج املنتد . 

وحرخـــــا على عـــــماي طائي  واســـــل  من املدتال  من مجال اجلها  امللنا  الرئا ـــــا   أخـــــدر   - 18
من  2019كانقي األول/مي ـــــــــــــــم    2األمان  اللام  معقة ميتقح  لتقدمي مقرتحا  للقد جل ـــــــــــــــا    

 كانقي  31حىت  قائم   تالل منصــ  إلكرتونا  للتقدمي  وه  متاح  على املققل الشــبك  للمنتد . والدعقة 

__________ 

 .https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.htmlميكن االطالع على مزيد من املللقما  على املققل الشبك   (1) 

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
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تنظام ملارض    . وابإلعـــاى  إىل ذل   ســـتصـــدر معقة منيصـــل  إىل رقدمي مقرتحا  2020الثاا/يناير 
 األشهر املقبل .

وقامت جلن  ال انمج وأمان  املنتد  أيضـــــــــا  قعـــــــــل  مقع  من ملايا االتتاار لتقاام املقرتحا   - 19
اللملا   ميكن للجن  ال انمج أو اليريا  شـــــــأي عقد اجلل ـــــــا  ورقجاا عملا  اااذ القرارا . وطقال هذه 

 غ مجال  بل  الرىال امل ـــــــــــــــتق  أي ينلبا إمتال رنقاحا  على  لم املقرتحا  أو اجلمل  انها. وســـــــــــــــقع ي  
. وسا تلرض 2020آذار/مارس  31مقدم  املقرتحا  عن املرحل  الض  لغها النظر   مقرتحاهتم حبلقل 

 ح وساضلا   خاغتا النهائا . اليريا الرىال امل تق  ال انمج املقرت 
ومن املتققل أي رتكلل كل مورة من مورا  منتد  األمم املتحدة اللامل  للبااان   نتائج ملمقســ   - 20

قد    كاب اإلحصـــائا . و  الدورة األوىل للمنتد   الض ع  واألوســـاط  ثل آرا  الدوائر امللنا  ابلبااان  
  أ طلقت تن  عمل كاب اتوي اللاملا  لبااان  التنما  2017ثاا/يناير اتوي  جنق  أىريقاا    كانقي ال

امل تدام   الض قات  صااغتها اليريا الرىال امل تق   واعتمدهتا اللجن  اإلحصائا    وقت الحا   مورهتا 
الثــامنــ  واألر لن كــوطــار رقجاه  يرم  إىل حتــديــث النظم اإلحصــــــــــــــــائاــ  من أجــل رلباــ  احتاــاجــا  تنــ  

قـد   م     الـذا ع  2018من الباـاان . و  منتـد  األمم املتحـدة اللـامل  للباـاان  للـات  2030 اتعـ
اإلمارا  اللر ا  املتحدة    اعتمام إعالي م و معم رنياذ تن  عمل كاب اتوي اللاملا  لبااان  التنما  

 ل  قيل البااان  واإلحصا ا . امل تدام . ويشكل إعالي م  أساس أعمال اليريا الرىال امل تق     ا
  اريا اليريا 2020وألغراض إعدام القثاق  اخلتاما  ملنتد  األمم املتحدة اللامل  للبااان  للات  - 21

الرىال امل ــــــــتق    اجتماعا اخلامس عشــــــــر على رشــــــــكال ىريا ىرع  يضــــــــم كال من ألباناا وأنغقال ومول  
ك  املتحدة  إىل جانب الشــراك     ال اإلحصــا  من أجل ىل ــنن وســقي ــرا واليلبن واملك ــا  واململ

بن القثاق  اخلتاما  اخلنقا  الرئا ـــــــا  الض يتلن التنما    القري احلاما واللشـــــــرين واألمان  اللام . وســـــــت  
اااذها من أجل رنياـذ تنـ  عمـل كاـب اتوي اللـاملاـ   واإلجرا ا  امللمقســــــــــــــــ  الال م  لتحـديث النظات 

 لامل   و ايمة رقاىر البااان  وح ن رققاتها ورصنايها. اإلحصائ  ال
 

عملية اختاذ القرار بشتتتتخن اختيار البلد الذي ستتتتيستتتتتضتتتتيف منتدو األمم املتحدة العاملي  - اب  
 2022الرابع املعين ابلبياانت عام 

. 2022ات لقد منتد  األمم املتحدة اللامل  الرا ل املل  ابلبااان    الر ل األتا من عســـــــــــــــا   - 22
واريا اليريا الرىال امل تق  على أي يكقي هناك رناو   ن املناطا   استضاى  املنتد . وقد استضاىت 
املنتدين األول والثاا جنق  أىريقاا واإلمارا  اللر ا  املتحدة  و لداي أىريقاا وغر  آســـــــــاا  على التقا . 

اي األورو ا . ورغم أي من املمكن للبلداي   وســـت ـــتضـــام ســـقي ـــرا املنتد  الثالث إىل جانب أحد البلد
  مننق  أمريكا  مجال املناطا أي ربدا اهتمامها وأي رقدت مقرتحاهتا  ىوي القعـــل املثا  هق أي يققت  لد  

الالرانا  والبحر الكارييب أو   مننق  آساا وا ا  اهلام  ابستضاى  املنتد  الرا ل. ويرم ىاما يل  اجلدول 
 و2022الزم  إل دا  االهتمات ورقدمي املقرتحا  الستضاى  منتد  األمم املتحدة اللامل  للبااان  للات 
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صــــــــامي  واالجتماعا  الدعقة إل دا  االهتمات ابســــــــتضــــــــاى  يقجا وكال األمن اللات للشــــــــؤوي االقت • 
 املنتــد  إىل مجال البلثــا  الــدائمــ  لــد  األمم املتحــدة   ناقيقرك   منتصـــــــــــــــم كــانقي الثــاا/

 مقعداً هنائاا للرم؛ 2020آذار/مارس  31  مل حتديد يقت 2020 يناير
الستضاى  منتد  األمم املتحدة اللامل  للبااان  على البلداي املهتم  أي رقدت مقرتحا  ميصل   • 

 ؛2020آ /أغ نس  31حبلقل  2022للات 
 أثنا  منتد  األمم املتحدة اللامل  الثالث للبااان   الذا ســـــــــــــــالقد    ري   رشـــــــــــــــرين األول/ • 

  ســــــــــــاققت اليريا الرىال امل ــــــــــــتق  للشــــــــــــراك  والتن ــــــــــــاا و نا  القدرا     ال 2020 أكتق ر
الذا سا تضام ابااذ قرار  شأي البلد  2030  لرخد تن  التنما  امل تدام  للات اإلحصا ا

 .2022ملنتد  األمم املتحدة اللامل  للبااان  للات 
  

  ىل تشتتتتتتتتتترين األو   2019خطة العمل   الفرتة من تشتتتتتتتتتترين الثا  نوفم   - اثمنا 
 2020 أقتوبر

إىل رشـــــرين  2019واىا اليريا الرىال امل ـــــتق  على تن  عمل لليرتة من رشـــــرين الثاا/نقىم   - 23
   وه  ررم   املرىا األول. 2020األول/أكتق ر 

  
 اإلجرا  املطلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذه - اتسعا 

 ُتدعى اللجنة اإلحصائية  ىل القيام مبا يلي: - 24
الذي يعرض أعما  الفريق الرفيع املستتتتتتتتوو للشتتتتتتتراقة  ،تقريراإلحاطة علما هبذا ال )أ( 

 ؛2030والتنسيق وبنا  القدرات    ا  اإلحصا ات لرصد خطة التنمية املستدامة لعام 
 املوافقة على سبل املضي قدما    ا  متويل البياانت واإلحصا ات؛ ) ( 
النظام اإلحصتائي  حتستني التنستيق  صتوب استتعراض ومناقشتة ستبل املضتي قدما  )ج( 

   األمم املتحدة وزايدة قفا ته؛
 .2020استعراض واعتماد خطة عمل الفريق الرفيع املستوو املقرتحة لعام  )م( 
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 املرفق األو 
خطة العمل املقرتحة للفريق الرفيع املستتتتتتتتتتتتوو للشتتتتتتتتتتتراقة والتنستتتتتتتتتتتيق وبنا  القدرات     

 ، من تشتتتتتتتترين الثا  2030اإلحصتتتتتتتتا ات لرصتتتتتتتتد خطة التنمية املستتتتتتتتتدامة لعام   ا 
 2020 ىل تشرين األو  أقتوبر  2019 نوفم 

 
 ت التنمية املستدامةاألنشطة اإلضافية املتعلقة بتنفيذ خطة عمل قيب اتون العاملية لبياان - 1 

 رنقاص القرق  املتللق  آبلا  التمقيل لزايمة وحت ن البااان  واإلحصا ا و  )أ( 
 يققت ىريا ىرع  إبعدام وثاق  املللقما  األساسا  املنقح ؛  ‘1’  
اليريا اليرع  من كـــل من أنغقال  واململكـــ  املتحـــدة ل ينـــاناـــا هـــذا يتـــألم  ‘2’  

ا   وشـــــــــــلب  اإلحصـــــــــــا ا  التا ل  إلمارة الشـــــــــــؤوي اللظمى وأيرلندا الشـــــــــــمال
االقتصــــــامي  واالجتماعا  التا ل  لألمان  اللام   والشــــــراك     ال اإلحصــــــا  

 من أجل التنما    القري احلاما واللشرين؛
 استلراض رنياذ تن  عمل كاب اتوي اللاملا و ) ( 
 يتقىل ىريا ىرع  إعدام االستلراض؛  ‘1’  
اليريا اليرع  من كل من جنق  أىريقاا  وهنغاراي  والشـــــــــراك    هذا يتألم  ‘2’  

  ال اإلحصا  من أجل التنما    القري احلاما واللشرين.
 

 النقارج املتقتاةو   
رقدمي ورق  مللقما  أساسا  عن آلا  للتمقيل إىل اللجن  اإلحصائا    مورهتا احلامي  واخلم ن  • 

  2020  آذار/مارس 
 ورق  عن استلراض رنياذ تن  عمل كاب اتوي اللاملا  • 
 

 استعراض وتقييم احلالة الراهنة لتنفيذ ثورة البياانت - 2 
 ثقرة البااان  وكايا  املض    رنياذها؛ استلراض التقخاا  القارمة   رقرير  )أ( 
 إعدام وثاق  االستلراض الض يتلن رقدميها إىل اللجن  اإلحصائا . ) ( 

 
 النقارج املتقتاةو  

 عرض  مقع  من مراسا  احلاال  اإلىرامي   شأي أىضل املمارسا  على مققل شبك  رياعل  • 
اســـــــــــــــتلراض القثاقـ  املتللقـ  ابحلـالـ  الراهنـ  لتنياـذ ثقرة الباـاان  امللروعــــــــــــــــ  على الـدورة احلـامي   • 

  2020واخلم ن للجن  اإلحصائا    آذار/مارس 
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 تشتتتتتتتتتتترين األو   21-18األعمتتتتتا  التحضتتتتتتتتتتترييتتتتتة ملنتتتتتتدو األمم املتحتتتتتدة العتتتتتاملي للبيتتتتتاانت،  - 3 
 ، برن2020 أقتوبر

 إسهاما  وعقد مشاورا  على النحق الذا رنلبا جلن  ال امج؛رقدمي  )أ( 
 ررشاص املتحدثن الرئا ان؛ ) ( 
 امل امه    اجلل ا  ح ب احلاج ؛ )ج( 
 استلراض وإقرار  رانمج اللمل النهائ ؛ )م( 
 و2020إعدام وثاق  تتاما  ملنتد  األمم املتحدة اللامل  للبااان  للات  )ه( 
 ىرع  إبعدام القثاق  اخلتاما ؛ يققت ىريا  ‘1’  
اليريا اليرع  من كل من ألباناا وأنغقال ومول  ىل ـــنن وســـقي ـــرا هذا يتألم  ‘2’  

واليلبن واملك ـــا  واململك  املتحدة  إىل جانب الشـــراك     ال اإلحصـــا  
 من أجل التنما    القري احلاما واللشرين واألمان  اللام . 

 
 النقارج املتقتاةو   

 2020رقدمي القثاق  اخلتاما    منتد  األمم املتحدة اللامل  للبااان  للات  
 

 االجتماعات - 4 
  2019رشــــــرين الثاا/نقىم   7-5االجتماع اخلامس عشــــــر لليريا الرىال امل ــــــتق    )أ( 
  قما  ت؛
 الثاا/ اجتماع كانقيع  الياديق عن كيا ة النظات اإلحصـــائ  لألمم املتحدةو التداول  ) ( 

. وســـــــــــــــاكز هذا املؤ ر على  ايمة كيا ة النظات اإلحصـــــــــــــــائ  لألمم املتحدة وحتديد املققم 2020يناير 
 املشرتك لليريا الرىال امل تق ؛

   ناقيقرك؛2020آذار/مارس  1االجتماع ال امس عشر لليريا الرىال امل تق و  )ج( 
 ع  الياــــــديق عن  رانمج منتــــــد  األمم املتحــــــدة اللــــــامل  للباــــــاان و أاير/ التــــــداول )م( 

 ؛2020 مايق
 ع  الياـديق عن القثاقـ  اخلتـاماـ  ملنتـد  األمم املتحـدة اللـامل  للباـاان و أاير/ التـداول )ه( 

 ؛2020مايق 
 و2020  رشرين األول/أكتق ر االجتماع ال ا ل عشر لليريا الرىال امل تق    ري )و( 
   غرض اســـــــــتلراض املقرتحا    خـــــــــباحا2020رشـــــــــرين األول/أكتق ر  18 ‘1’  

واااذ قرار  شــــــأي  2022املتللق  مبنتد  األمم املتحدة اللامل  للبااان  للات 
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ن عنا   الاقت األتا من منتد  األمم املتحدة البلد املضــــــــام  الذا ســــــــالل  
 ؛2020للبااان  للات اللامل  

  00و16إىل ال ـــــاع   00و09 ال ـــــاع   2020رشـــــرين األول/أكتق ر  22 ‘2’  
 غرض رقــــدمي االســـــــــــــــتلراض األو  ملنتــــد  األمم املتحــــدة اللــــامل  للباــــاان  

  وإعدام وثاق  قصـــــــــــــــاة رتضـــــــــــــــمن مقجز الدروس امل ـــــــــــــــتيامة 2020 للات
 ح ب االقتضا .أتر  وستضاع مقاعال 
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 املرفق الثا  
العضتتتتتوية احلالية   الفريق الرفيع املستتتتتتوو للشتتتتتراقة والتنستتتتتيق وبنا  القدرات    ا    

 2030اإلحصا ات لرصد خطة التنمية املستدامة لعام 
 

 و 2019 ق /يقلاا  ا حىتيضم اليريا الرىال امل تق  البلداي التالا  ابعتبارها أعضا  ىا 
 أىريقاا جنق  الصحرا و أنغقال و قروندا وجنق  أىريقاا وال نغال 
 مشال أىريقاا وغر  آسااو مول  ىل نن واملغر  واململك  اللر ا  ال لقمي  
 آساا وا ا  اهلام و الصن وطاجاك تاي واليلبن ومنغقلاا ونابال 
األرجنتن وإكقامور وســـــــــــانت ىن ـــــــــــنت وجزر غرينامين  أمريكا الالرانا  ومننق  البحر الكارييبو 

 وسانت كاتس ونايس واملك ا 
أمريكا الشـــــــــــمالا  وأوروابو ألباناا وســـــــــــقي ـــــــــــرا وىنلندا واململك  املتحدة ل يناناا اللظمى وأيرلندا  

 الشمالا  وهنغاراي
 و كاناا(1)رئاس اللجن  اإلحصائا  

  

__________ 

 اإلحصائا  ابللضقي    اليريا الرىال امل تق  حبكم منصبا.يتمتل رئاس اللجن   (1) 
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 املرفق الثالث
الرفيع املستتتتتتتتتتتتوو للشتتتتتتتتتتتراقتتة والتنستتتتتتتتتتتيق وبنتتا  القتتدرات    تتا  اجتمتتاعتتات الفريق   

 2030اإلحصا ات لرصد خطة التنمية املستدامة لعام 
 

 ، أوالنبااتر2019أاير مايو  25-22االجتماع الرابع عشر،  - ألف 
   2019أاير/مايق  25إىل  22ع قد االجتماع الرا ل عشر لليريا الرىال امل تق    اليرتة من  - 1
أاير/مايق  ومورة مدهتا ثالث  أايت    22لألعضـــــــــــــــا  مدهتا يقت واحد    مورةوالنبااتر. ومشل االجتماع أ

أاير/مايق   ت تالهلا معقة شـــركا  خمتارين ملنان ابلقضـــااي إىل املشـــارك . ومشلت  25إىل  23اليرتة من 
لتحضــــــــاي  ملنتد  األمم املتحدة املقاعــــــــال الرئا ــــــــا  الض  ت مناقشــــــــتها   رل  االجتماعا  األعمال ا

  ورنياذ و قيل تن  عمل كاب اتوي اللاملا  لبااان  التنما  امل ـــــــــــــــتدام   2020اللامل  للبااان  للات 
و قيل البااان  واإلحصــــــــــا ا   و ايمة كيا ة النظات اإلحصــــــــــائ  لألمم املتحدة  وعناخــــــــــر آلا  التمقيل  

 بل. وتنقا  اليريا الرىال امل تق    امل تق
 

 ، بودابست2019تشرين الثا  نوفم   7-5االجتماع اخلامس عشر،  - اب  
 رشــــــــــــــرين الثاا/ 7إىل  5ع قد االجتماع اخلامس عشــــــــــــــر لليريا الرىال امل ــــــــــــــتق    اليرتة من  - 2

رشـــرين الثاا/نقىم    5لألعضـــا  مدهتا يقت واحد    مورة   قما  ـــت. ومشل االجتماع  2019 نقىم 
رشـــــــــرين الثاا/نقىم    ت تالهلا معقة شـــــــــركا  خمتارين ملنان  7و  6ومورة مدهتا يقماي ع قد  يقم  

اإلحصـــائا    اللمل مل  األوســـاطابلقضـــااي إىل املشـــارك . ومشلت املقاعـــال الرئا ـــا  الض نققشـــت اشـــرتاك 
تر   واسـتلراض رنياذ ثقرة البااان   واألعمال التحضـاي  ملنتد  األمم املتحدة اللامل  اجلها  امللنا  األ
 .2020للبااان  للات 

 


