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 )أ( من جدول األعمال المؤقت*  3البند 

بنود للمناقشةةةة واذخال الر:ارل النيا اا والماتةةة:اا  
 2030المتعلرة بخطة التنمية المستدامة لعام  

  
ذر:ي: الف:يق ال:فيع المسةةةةةةةةتوة للشةةةةةةةة:اءة والتنسةةةةةةةة ق و نا  الردراا  ي مجا     

 2030اإلحصا اا ل:صد خطة التنمية المستدامة لعام  
 

 مذك:ة من األم ن العام  
 

بما كّرســــــــتس الممارســــــــا  ال ــــــــابق    و   2021/224عمال بمقرر المجلس االقتصــــــــاما واالجتماع    
يتشــــــــرا األم ن الياي بتق يح ا فقرقر الفرق  الرتوى الم ــــــــتسي للشــــــــرات  والتن ــــــــ   وبنا  القدرا     مجال  

. وقتضــــمن التقرقر مسجألا لة شــــي  األم رة للفرق   2030اإلحصــــا ا  لرطــــد مي  التنمو  الم ــــتدام  لياي  
إلى   3تحدة اليالم  الثالث للبوا ا   الذا عقد    الفترة من  الرتوى الم ـــــــــــــتسي المتصـــــــــــــل  بمنتدي األمم الم

اففاق برق  ”   برق  وففاطــــــــ ا بواق النتااع الذا اعتمدى المنتدي  وعنسا س    2021فشــــــــرقن األول/أتتسبر   6
؛ وا يالق أعمال المر   اليالم  لدعم البوا ا   “للبوا ا  من أجا عقد اليما بشـتق أدداا التنمو  الم ـتدام 

ابى للبنك الدول  ومركأل فبامل الميلسما  التابى لشبك  برق لتمسقا بوا ا  التنمو ؛ والدراسا  االستقصااو   الت 
( وفنف ذ  19-االســـــــــترافوجو  اليالمو  للمكافة اإلحصـــــــــااو  السفنو  لرطـــــــــد أ ر مر    روس كسرو ا )تس  د

ــتدام ؛ وميت ن لمن  تدي  األمم المتحدة اليالم  ن المقبل ن  مي  عما ك ة فاوق اليالمو  لبوا ا  التنمو  الم ـــ
وم ـديل ن  كسلسمبوـا        2023للبوـا ـا   اللـذين ســــــــــــــويقـداق    دـا اـدجس  الصــــــــــــــ ن      و ـــــــــــــــاق/أبرقـا  

 .2024الثا  / س مبر   فشرقن

وسـتوسق ميروةـ  على اللجن  أيضـا و وق  ميلسما  أسـاسـو  عن اسـتيرا  فنف ذ مي  عما ك ة  
 مراس  استقصااو  عالمو  للمكافة اإلحصااو  السفنو . فاوق اليالمو   الذا يشما

 من التقرقر اإلجرا ا  الميلسب من اللجن  افخاذدا. 27وفرم    الفقرة  
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 مردمة  -   أوال  
أ شـــت  اللجن  اإلحصـــااو     مورفاا ال ـــامســـ  واألربي ن الفرق  الرتوى الم ـــتسي للشـــرات  والتن ـــ    - 1

. ودس يتتلف من ممثل  2030اإلحصـــــــــا ا  لرطـــــــــد مي  التنمو  الم ـــــــــتدام  لياي وبنا  القدرا     مجال 
ــتسي     مقرردا  22 ــااوا وفنوا وقيما فحت رعاي  اللجن . ولقد كلفت اللجن  الفرق  الرتوى الم ـــــ مكتبا إحصـــــ
(  بتس  ر القوامة االســترافوجو  ليملو  فنف ذ أدداا التنمو  الم ــتدام     مجال  E/2015/24)ا ظر   46/101

.  و  والشـراتا  والتن ـ      دذا المجال الرطـد واإلبال  باسـتخداي اإلحصـا ا  وفيألقأل بنا  القدرا  اإلحصـاا 
ــا  الفل ـــــي ن   عال عس   والمديرة  ــاركتاق الحال تاق دما راو ـــــ  الجااء المركألا ل،حصـــ ــتاق المشـــ والراو ـــ

 اليام  لمياد اإلحصا     ألبا وا  إل ا مول . 

ــا     كــا منيقــ   على النحس المنصــــــــــــــس  علوــس    2021و   عــاي   - 2   جري فنــاوب لةعضـــــــــــــ
.  2021فمسء/يسلوس   1اطـــــا  الفرق  الرتوى الم ـــــتسي  ح ث بدأ عشـــــرة أعضـــــا  جدم  ترة واليتام    امتصـــــ 

وأمار  اليملو  اللجاق اإلحصــــــــــااو  اإلقلومو  الخمس  بم ــــــــــاعدة  ــــــــــية اإلحصــــــــــا ا  التابي  لاذى اللجاق 
م  لةعضـا  الذين دامروا من مالل عملو  التناوب بحضـسر اجتماعا  الفر  ق  الرتوى الم ـتسي اإلقلومو . وسـم

حتى  ااي  منتدي األمم المتحدة اليالم  الثالث للبوا ا  لضــماق االســتقرار والحفاى على المير   المؤســ ــو . 
ــا  الحال  ن    الفرق  الرتوى الم ــــــتسي ومسجألا  وقااى االجتماعا  األربي  الت  عمقد    وفتاح قاام  األعضــــ

 (./https://unstats.un.org/sdgs/hlgعلى المسقى الشبك  للفرق  ) 2021   عاي 
  

 ذنقيح االختصاصاا  -  ثا يا  
يمثا أعضــــا  الفرق  الرتوى الم ــــتسي منافقام وقتسقى منام التشــــاور بصــــسرة منتظم  ماملاا ليكس  - 3

ــترافوج  ل ــى    عما الفرق . ولتيألقأل اليابى االســ ــتسي وعملس الفيال عمسما   منظسرا  أوســ لفرق  الرتوى الم ــ
يقترح الفرق  إممال بيض التا  را  الاام  على امتصـــــاطـــــافس  بما    ذلكد )أ( فحديد م ـــــتسي القوامة لوا  
بلد عضـــــس حتى فتمكن البلداق األعضـــــا  من المشـــــارك  بفيالو     المناقشـــــا  االســـــترافوجو  وطـــــنى القرار؛  

رك  لالســــــتمرار    عضــــــسق  الفرق  من أجا ةــــــماق مشــــــارك  األعضــــــا  فيب   ميدل إلألام  للمشــــــا )ب(
الشــــركا  المين  ن  ”المنتظم  والتمث ا اإلقلوم  الواما    جموى االجتماعا ؛ )ج( فياد قاام  ماام  بتســــما  

  ودم المشـــــاركسق من د ر األعضـــــا  ومن المراقب ن  لدعسفام إلى الجأل  المفتسح من كا اجتما . “بالقضـــــايا
 االمتصاطا  بصواتاا الميدل     المر   األول لاذا التقرقر.  وفرم

وســـــــتتتلف القاام  الداام  األولو  للشـــــــركا  المين  ن بالقضـــــــايا  الذين حضـــــــروا با تظاي    األجألا    - 4
ــام    ــا  الميقسمة    عـ ــ  من االجتمـــاعـ ــا   2021و    2020المفتسحـ ــالبوـــا ـ بـ   من كبـــار الممثل ن المين  ن 

للجاق اإلقلومو  الخمس  والشــــرات     مجال اإلحصــــا  من أجا التنمو     القرق الحاما  واإلحصــــا ا  من ا
واليشـــــرقن  والبنك الدول   ووءارة الخارجو  والوسمنسلث والتنمو     المملو  المتحدة لبرقيا وا اليظمى وأيرلندا  

لبوا ا  التنمو  الم ـــــتدام   و ـــــبك   الشـــــمالو   والسكال  ال ـــــسقدي  للتياوق اإل ماا  الدول   والشـــــرات  اليالمو  
ــد البوا ا   ــا ا   ومنظم  رطـ ــتق البوا ا  واإلحصـ ــواو  بشـ ــبك  البحسا المساةـ ــتدام   و ـ حلسل التنمو  الم ـ
المفتسح . وســـتصـــدر مذكرة مفامومو  م ـــتومل  بشـــتق مشـــارك  الشـــركا  المين  ن بالقضـــايا    أعمال الفرق  

 المدمل  على االمتصاطا  بيد مسا ق  اللجن  اإلحصااو  عل اا.الرتوى الم تسي لتيكس دذى التيديال  
  

https://undocs.org/ar/A/RES/46/101
https://undocs.org/ar/A/RES/46/101
https://undocs.org/ar/E/2015/24
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/
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 منتدة األمم المتحدة العالمي للنيا اا  -  ثالثا  
 معلوماا أساسية -  ألف 

ــتسي فنظوم منـتدي األمم المتحـدة اليـالم  للبـواـ ا  و ـقا  لمقررا اللجن    - 5 يتسلى الفرق  الرتوى الم ــــــــــــ
(  بــدعم  ن  من لجنــ  E/2017/24)ا ظر    48/102( و  E/2015/24)ا ظر    46/101اإلحصــــــــــــــــااوــ   

بر امع المنتدي  وبتسجوس من اللجن  وبالتشــــاور الس    مى الدول األعضــــا  والشــــركا  الدول  ن ود ردم من 
و  الجاا  طـــــاحب  المصـــــلح . وفدعم  ـــــاب  اإلحصـــــا ا  التابي  إلمارة الشـــــؤوق االقتصـــــامي  واالجتما 

باألما   اليام  فنظوم المنتدي    إفار اةيالعاا بدوردا كتما   للفرق  الرتوى الم تسي  ولجن  البر امع   
واللجن  اإلحصـااو . واسـتضـا ت حكسم  جنسب أ رققوا منتدي األمم المتحدة اليالم  األول للبوا ا   ممثل  

   2017كـا سق الثـا  /ينـاير    18إلى    15با ئـ  إحصـــــــــــــــا ا  جنسب أ رققوـا     ك ـة فـاوق    الفترة من  
واسـتضـا ت المنتدي الثا   حكسم  اإلمارا  اليربو  المتحدة  ممثل  بالا ئ  االفحامي  للتنا  ـو  واإلحصـا   

. وعمقد منتدي ا تراةـــــــــــــ     الفترة من 2018فشـــــــــــــرقن األول/أتتسبر   24إلى    22الفترة من      مب     
 .2020فشرقن األول/أتتسبر  21إلى  19

 
 منتدة األمم المتحدة العالمي الثالث للنيا اا -  با  

ــس    16     - 6 ــد    برق    الفترة من  2020فمسء/يسلوـ ــث ســــــــــــــويقـ ــالـ ــدي الثـ إلى   18  أعِلن أق المنتـ
ا إلى الفترة من 2020فشـــرقن األول/أتتسبر  21   وطـــدر إعالق 2021فشـــرقن األول/أتتسبر   6إلى  3. وأجِّ

بـد  أعمـال المنتـدي    فلـك التسارقن كمنـاســــــــــــــبـ  مختليـ . وا تمتحـت أعمـال ل  2021فمسء/يسلوـس    9 اـاا      
فشــرقن األول/أتتسبر برســال  م ــجل  م ــبقا من األم ن الياي  أ يس  س دسف رق   وكلم   3المنتدي الثالث    

للم ــتشــار االفحاما ال ــسق ــرا للشــؤوق الداملو   أالق ب رســ ت  الحاةــر  ــخصــوا    المنتدي الذا اســتمر 
جل   مساءق  فم بثاا  70الل األياي الثال   التالو  من مالل عقد سبى جل ا  عام  رتوي  الم تسي وحسال   م

ــا   إلى مسةــــس  ما  امتارى البلد المضــــو   ــت  للمنتدي  باإلةــ ــواو  ال ــ مبا ــــرة فشــــما المجاال  المساةــ
 وقتيل  بالم ا ل     مجال البوا ا . 

مشــارش عن بيد   7  000مشــارش  ــخصــوا وأتثر من  700حضــر وعند امتتاي المنتدي الثالث    - 7
منظم   ســــــسا  كمتولم ن  300بلدا ممثال    كال الجماسرقن. و ــــــارش أتثر من  180مى وجسم أتثر من 

كمنظم ن للجل ــا   من مختلف األوســام المينو  بالبوا ا   بما    ذلك األوســام األتاميمو  والمجتمى    أو
ــكا  المـد   والقيـا  الخـا  وال مكـاـفة اإلحصــــــــــــــااـو  السفنـو  ود ردـا من السكـاال  الحكسمـو . وأـفاح الشــــــــــــ

ــل  اجتذاب جماسر مسســــــــــى ومتنس  من ح ث المكاق واليمر واال تما  لةوســــــــــام   المختلط للمنتدي مساطــــــــ
ــ  الــذا عقــد    عــاي   . وأبِرء  أدموــ  2020المينوــ  بــالبوــا ــا   كمــا كــاق الحــال مى المنتــدي اال تراةــــــــــــ

من مكاق اال يقام    برق ومن مالل منصـــــ  المناســـــب  عبر اإل تر ت  ح ث كاق دناش   االجتما     كا
  ضا  ح سا لةوسام المينو  مى جل ا   رمي  للدرم   وحلقا  لةسئل  واألجسب .

ــ  الذا عقد    عاي   - 8 ــا  لجن  البر امع فقرقبا على 2020وبيد المنتدي اال تراةــ   وا   جموى أعضــ
ــل  اليما    ا ــى بر امع المنتدي الثالث. وكاق دناش    ذلك السقت حسال   مساطــــــــ مقترحا  160للجن  ووةــــــــ

ــ  ــابقـا  ود   توجـ  ممـارســــــــــــــ  إعـدام القـاامـ  المختصــــــــــــــرة الت  فبقـت على المقترحـا  الــــــــــــــــــــــــــ الت   500ســــــــــــ
وعمرةــــــــــــــت مالل المنتـدي اال تراةــــــــــــــ .    2020البـداـي     الـدعسة المفتسحـ      ــــــــــــــبـام/ براير     ورم 

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/A/RES/48/102
https://undocs.org/ar/A/RES/48/102
https://undocs.org/ar/E/2017/24
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  فملة من جاا  التن ــ   المينو  بالمقترحا  ال ــابق  إعامة فقديم مقترحافاا.  2021ثا  /يناير  ال تا سق  و  
ــابق 2021 مايس وبحلسل أيار/ ــتق المقترحا  ال ــــــ ــتسي قد قررا بشــــــ الميام    كا ت اللجن  والفرق  الرتوى الم ــــــ

ــاتو  فتي ــوى إةــ ــا فايو  مساةــ ــتمختار للبر امع  لوناما فلبا أيضــ ــل   فقديماا الت  ســ ل  بتجرب  البوا ا  المتصــ
ــواو  ماطــــــــ      19-بمر    روس كسرو ا )تس  د (. وبنا  على ذلك  ومجات معسة لتقديم مقترحا  مساةــــــ

  امت ر  عشـــرة مقترحا  إةـــاتو  الســـتومال البر امع من ب ن  2021  و   فمسء/يسلوس  2021 حألقراق/يس وس
 مقترحا فم فلق اما. 40حسال  

ــ   ومجات معسة إلى فقديم قصــــــ   وبالتساءا مى فلك  - 9 ــواو  ماطــــ الدعسة إلى فقديم مقترحا  مساةــــ
فتيل  بالبوا ا  للحصـسل على أ ـرف    ديس قصـ رة وأ سا  أمري من سـرم القصـ  ف ـلط الضـس  على أدمو  
ــت د االبتوارا  وأوجس التتءر ب ن منظسما  البوا ا    ــواو  ال ـــــ   البوا ا  المتيلق  بثال   من المجاال  المساةـــــ

وعدي فرش أحد ملف الركة  و ام اليالم من مالل البوا ا . وامت ر  أ  ـــــــــــة القصـــــــــــ  المتيلق  بالبوا ا   
ــواو  مالل المنتدي الثالث. وورم  ــتق فلك المجاال  المساةـ ــتسي بشـ ــا  اليام  الرتوي  الم ـ لتمير     الجل ـ

اليام  الرتوي  الم ـــــــتسي قصـــــــ  متيلق  بالبوا ا  وامت ر  ف ـــــــى مناا لتير     الجل ـــــــا     100أتثر من  
الصـل . وفساطـا األما   إمراج اليديد من قصـ  البوا ا  األمري ذا  الجسمة اليالو  الت  فم فلق اا      ذا 

 الرسااا التساطلو  الجارق  بشتق المنتدي.

المخـافر  وأ ِجأل الوث ر من اليمـا ليقـد المنتـدي بيرققـ  مـتمس ـ  وآمنـ  وم ــــــــــــــتـدامـ  والتخ و  من   - 10
  مى ال ــــماح بمشــــارك  واســــي  ومتنسع . وعلى وجس الخصــــس   كاق اعتمام  19-الم ــــتمرة المتيلق  بكس  د

البلد المضـــــــــو  لمفاسي االســـــــــتدام     المنتدي ابتوارا داما لضـــــــــماق ذلك. وقد اســـــــــتفام المنتدي من  جاح  
ن مالل منصــــ  للمناســــب  على  المنتدي اال تراةــــ  والخبرة المكت ــــب  منس  ح ث قاي ببث جموى الجل ــــا  م

اإل تر ت. وكاق الشـــــــــكا المختلط يين  أق الجل ـــــــــا  المدرج     البر امع فيقد ا تراةـــــــــوا أو بالحضـــــــــسر  
الشــــــخصــــــ   بمشــــــارك  متولم ن إما    ع ن المكاق أو على اإل تر ت. ولتلبو  احتواجا  المشــــــارك ن الذين  

م فجمى محل  لةوســام المينو  بالبوا ا  الخاطــ  بام   برق ولونام كا سا على اســتيدام لتنظو   ي ــا روا إلى لم
ومجات معسة إلى عقد لقا ا  محلو  ب ن منتصف فمسء/يسلوس ومنتصف أيلسل/سبتمبر  مما أسفر عن اقتراح  

 محلوا.  لقا   28عقد  

وباإلةــــــا   إلى ذلك  بمذل جاد كب ر    مجال االفصــــــاال  والتروقع للمنتدي  بما    ذلك عقد   - 11
مؤفمر طــــــحف  ا تتاح  مول   ومؤفمر طــــــحف  متام  وفن   وءاوق  إلجرا  المقابال     مكاق ا يقام  
المنتدي  وبسمكاســـت  ومدو ا   وم ـــابق  فصـــسر أدداا التنمو  الم ـــتدام   ظماا البلد المضـــو   و عدام  

مياد الدول   فقارقر يسمو  والتصــــــــــسقر الفسفسدرا   من مالل  شــــــــــرة مفاوةــــــــــا  كسكة األر  التابي  لل
ــل  من البوا ا  الصـــح و  والتنب اا  اإلمبارق   ومنشـــسرا  على مسقى التساطـــا   ــل ـ ــتدام   وسـ للتنمو  الم ـ

 .  ( 1) االجتماع  فسقتر

   الماا  من المشارك ن    فيق بافام بتق المنتدي الثالث كاق أ ضا من المتسقى     70وأ ام حسال   - 12
المنتدي    الفئت ن األعلى على مقواس فقديرا من ممس  قام للتنظوم  وطـنفف  حس ف ـي ن    الماا  منام  

 والاوكلو   ومدي  اادة الميلسما   وسي  ميارا المتولم ن.

 __________ 

 .https://roadtobern.swissو  https://undataforum.org/mediaلالفال  على مألقد من التفاط ا  ا ظر  (1) 

https://undataforum.org/media
https://roadtobern.swiss/


E/CN.3/2022/4  

 

21-17840 5/18 

 

 اذفاق ب:ن للنيا اا من أجل عرد العمل بشأن أهداف التنمية المستدامة -  جيم 
جا عقد اليما بشــــــــــتق أدداا التنمو   اففاق برق للبوا ا  من أ”امتمتم المنتدي بس وق  متامو  بينساق   - 13

)ا ظر المر   الثا  (. وفسجس الس وق  الختامو  لةوسـام المينو  بالبوا ا  معسة لليما على فيسقر   “الم ـتدام 
القدرة على إعدام البوا ا   و قام  الشـــــــراتا   و  تاج البوا ا  من أجا عدي فرش أحد ملف الركة  وةـــــــماق 

لمناســــــــــــة  وبيرقق  مفتسح  و ألقا  وبنا  الثق   وفتضــــــــــــمن  دا ا  لقيى التألاما   فقديم البوا ا     السقت ا
بتحق   دذى اإلجرا ا . وفحدم الس وق  الختامو  المنظسم  اليالمو  للبوا ا  الالءم  لميالج  القضـــــايا األوســـــى 

ي  مما ســــ ؤما  ياقا المتمثل     اســــتخداي البوا ا  واإلحصــــا ا  من أجا ال ــــكاق والوسكة والرما  وال ــــال
إلى اســــــتيرا  وفنقو  مي  اليما اليالمو  الت  وةــــــيت    ك ة فاوق  مالل المنتدي األول  وءقامة فتي د  

 الذا اعتمد    المنتدي الثا  . مفاسي اآللو  المالو  المبتورة السارم وطفس    إعالق مب  

لم ـتسي يضـم ألبا وا  وأ اسال  ومول   وأعد الس وقَ  الختامو   رقٌ   رع  منبث  عن الفرق  الرتوى ا - 14
 ل ــي ن  وســسق ــرا  والفلب ن  والمك ــوك  والمملو  المتحدة لبرقيا وا اليظمى وأيرلندا الشــمالو   والشــرات   
   مجال اإلحصـــــــــا  من أجا التنمو     القرق الحاما واليشـــــــــرقن  واألما  . وبدأ الفرق  الفرع  عملس  

فسطـــــــــــــــا إلى إعـدام م ـــــــــــــــسمة متقـدمـ  بحلسل اجتمـاعـس الـثالـث    . وـقد2019تـا سق األول/مي ـــــــــــــــمبر      
  عندما فرش ذلك اليما جا با من أجا طواد  بواق النتااع للمنتدي اال تراة   2020حألقراق/يس وس      

  عام الفرق  الفرع  إلى الم ــــسمة لسةــــى طــــواتاا  2021الذا لم يكن متسقيا عقدى. و    و ــــاق/أبرقا  
ــاورة اليام  الت  جر     الفترة ب ن  الناااو   ووا   عل اا الف ــتسي توما بيد وأِعد  للمشـــ رق  الرتوى الم ـــ

 رما.  30  واستق  ماللاا أتثر من  2021سبتمبر    أيلسل/ 13  آب/أد يس و 9

وعك ـــــــت الصـــــــوا  الناااو  الففاق برق التا  را     اللا  المسطـــــــى باا أ نا  المشـــــــاورة اليام .   - 15
وإلعامة البنا  بشكا أ ضا    19-االدتماي باألدمو  الحاسم  للبوا ا     التصدا لجااح  كس  دوساو ا لألقامة  

ــم الس وق    ــتسي إلى البحث عن  ر  لتقاســــ ــيى الفرق  الرتوى الم ــــ ــو ــــ ــتدام   ســــ لتحق   أدداا التنمو  الم ــــ
 الحكسمو  الدولو .  الختامو  مى مقررا ال واسا   بما    ذلك    المحا ا الرتوي  الم تسي  ومى الا ئا 

 
اختيةةار النلةةدلن المنةةةةةةةةةيف ن لمنتةةدلي األمم المتحةةدة العةةالم  ن ال:ابع والخةةامس للنيةةا ةةاا   -  دا  

 واألعما  التحن :ية لهما
والمتيلبا  المتا رة للشــــــكا الالءم  إلمارة   19-بيد اإلمالل بالجدول الألمن  للمنتدي ب ــــــبة كس  د - 16

م ـــتسي    اجتماعس الثا   واليشـــرقن على بد  عملو  امتوار المضـــو  المقبا المنتدي  وا   الفرق  الرتوى ال
من جديد؛ وفقرر أق يتم امتوار مضــــــوف  المنتدي ن الرابى والخامس من مالل فلك اليملو . وقد ي ــــــر امتوار 
 المضــــــوَف ن    السقت  ف ــــــس فنظوم منتدي ن    إفار ءمن  أقصــــــر مما كاق متسقيا  مما يين  إمكا و  رســــــم

 م ار إلعامة المنتدي إلى مورفس الت  ييتألي عقددا كا سن  ءوجو .

  فم فسجوس معسة مبا ـرة إلى جموى البيثا  الداام  لدي األمم المتحدة 2021حألقراق/يس وس    21و    - 17
وأفِلى عل اا كبار اإلحصـاا  ن من أجا الحصـسل على عرو  مفصـل  السـتضـا   منتدي واحد أو المنتدي ن  

فحديد مسعد  ااا  لتقديماا بحلسل  ااي  آب/أد ــــــــيس. وباإلةــــــــا   إلى الرســــــــال  التما دي   جري  ميا  مى 
فقاسـم مجمسع  من المياي ر الميلسب فسا ردا    المضـو     الرسـال  اليام  المسجا  والت  كاق من المقرر 

لمسعد النااا . وبحلسل  أق ي ــــــتخدماا أعضــــــا  الفرق  الرتوى الم ــــــتسي لتق وم اليرو  السارمة قبا ا قضــــــا  ا
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  كاق الفرق  الرتوى الم ـتسي قد فلقى عرةـا واحدا السـتضـا   المنتدي الرابى و ال   2021آب/أد ـيس   31
ــا   المنتدي الخامس. و   اجتما  ا تراةـــــــ  ما  عقد     ــبتمبر   14عرو  الســـــــتضـــــ    2021أيلسل/ســـــ

ــئل  وأجسب  ــ  أسـ ــاركسا    جل ـ ــا  إلى فقديم لليرو  و ـ ــتمى األعضـ ــوف ن المحتمل ن. و ى متاي اسـ   مى المضـ
الحاةـروق باالقترا  ال ـرا أق ف ـتضـو  الصـ ن المنتدي الرابى  16االجتما  الخا   قرر األعضـا  الــــــــــــــــ  

 وكسلسمبوا المنتدي الخامس. 

وفم فحديد مساع د ومكا   ا يقام المنتدي ن المقبل ن بصـــــــــــــف  مؤقت  على النحس التال د يميقد المنتدي  - 18
   دا ادجس  وقيقد المنتدي الخامس    األســــبس   2023 و ــــاق/أبرقا   24   األســــبس  الذا يبدأ      الرابى

   م ديل ن. وس سةى بر امجا المنتدي ن المقبل ن و قا للجدول    2024فشرقن الثا  / س مبر   18الذا يبدأ     
 الألمن  التال د

 
 2023المنتدة ال:ابع،  يسان/أب:يل    

 2022حألقراق/يس وس  –مقترحا  الدعسة إلى فقديم  

 2022فشرقن األول/أتتسبر  –الدعسة إلى فقديم قص  متيلق  بالبوا ا  )م ابق  الشباب( 

 2022كا سق األول/مي مبر  –البر امع المؤقت 
 

   2024المنتدة الخامس، ذش:ين الثا ي/ و من:    

 2023كا سق األول/مي مبر  –الدعسة إلى فقديم مقترحا  

 2024 و اق/أبرقا   –الدعسة إلى فقديم قص  متيلق  بالبوا ا  )م ابق  الشباب( 

 2024حألقراق/يس وس  –البر امع المؤقت 
  

ا طالق أعمةا  الم: ق العةالمي لةدعم النيةا ةاا التةابع للننةي الةدولي وم:ك  ذ ةاد   -  رابعا  
 المعلوماا التابع لش كة ب:ن لتمويل بيا اا التنمية  

تدي الثالث  أمعلن عن الشـــــــرو     فيب   حل ن متوامل ن جديدين لالســـــــتجاب  إلعالق مب     المن  - 19
ــا  آلـو  فمسـقا مبتورة لتنفـ ذ ميـ  عمـا كـ ة ـفاوق اليـالمـو  لبـواـ ا  التنمـو  الم ـــــــــــــــتدامـ د مركأل فـبامل  إل شــــــــــــ

 تابى للبنك الدول .الميلسما  التابى لشبك  برق لتمسقا بوا ا  التنمو  والمر   اليالم  لدعم البوا ا  ال

ومركأل فـبامل الميلسمـا  من أجـا فمسـقا بـواـ ا  التنمـو  دس منصــــــــــــــ  إلوترو ـو  مجـا ـو  جـدـيدة فتو   - 20
مشــــــــــرو  وق ــــــــــم  لمتلق  الميس   والما ح ن والجماسر  15  000السطــــــــــسل إلى البوا ا  المتيلق  بتتثر من  

ــام مبرا  جديدة. وقادا عمسما بفام فد قا  فمسقا البوا ا   وفحديد الثارا  التمسق  ــا مى أوســــــــ لو  والتساطــــــــ
المركأل إلى ســــــــــد الفجسة الصــــــــــارم     فمسقا البوا ا  الت  فحسل موق إحراء فقدي    فحق   أدداا التنمو  
الم ــــتدام . وقد اســــتحد تس  ــــبك  برق لتمسقا بوا ا  التنمو   ود  فحالف متيدم أطــــحاب المصــــلح  أ شــــتفس 

 شجوى فمسقا ميألء وأ ضا لبوا ا  التنمو .لت  2019حكسم  سسق را    عاي 

أما مر   البوا ا  اليالم   اس الصــــــــندوق الجديد الذا ي ــــــــتضــــــــوفس البنك الدول  لدعم أولسقا    - 21
ــمم بالتياوق مى  ــتسقا  اليالم  واإلقلوم  والسفن  والمجتمي . وقد طــــ ــا ا  على الم ــــ البوا ا  واإلحصــــ
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ــؤوق   ــا ا  التابي  إلمارة الشــــ ــاب  اإلحصــــ ــتسي  و ظرااس  ــــ ــامي  واالجتما و   والفرق  الرتوى الم ــــ االقتصــــ
ــوا    ــاســـــــ ــتثمارا     كا من أســـــــ ــ دعم المر   االســـــــ القيرق ن ومراتأل امتواء    جموى أ حا  اليالم. وســـــــ

وجسا باا الم ــتجدة  بما    ذلك معم فحديث  ظم البوا ا  واالســتفامة من مجمسع   البوا ا  واإلحصــا ا  
ــامر  ــالم  البوا ا  على  من مصــ ــنى القرار وءقامة الوفا ة  وفيألقأل ســ ــ ن طــ البوا ا  الجديدة من أجا فح ــ

 ياق واسى. وقادا المر   إلى االستفامة من فمسقا إةا   كب ر لتمك ن الدعم اليسقا األجا والتحسال   
برق لوكسق بمثاب   الداام  للبوا ا  واإلحصـا ا . وسـو ـتف د أيضـا من مركأل فبامل الميلسما  التابى لشـبك  

لمجمسع  واســــي  من الشــــركا  والممارســــ ن واليمال  القيرق ن من أجا فسح د جاسمدم   آلو  فن ــــ   عالمو  
 لدعم  سرة البوا ا  اليالمو .

  
  19- الدراسةةةةةة االسةةةةةترصةةةةةائية للمكاذن اإلحصةةةةةائية الو نية خال  جائحة كو  د  - خامسا   

 لمية وذحدلثها  بشأن استع:اض ذنف ذ خطة عمل ك ن ذاون العا 
  أجري الفرق  المين  ببوا ا  التنمو  التابى للبنك الدول  و ـاب  اإلحصـا ا   2020منذ أيار/مايس  - 22

التابي  إلمارة الشــؤوق االقتصــامي  واالجتما و   بالتن ــ   مى اللجاق اإلقلومو  الخمس  ســل ــل  من الدراســا   
على اليملوا  اإلحصـــــــــــــااو    19- ر جااح  كس  داالســـــــــــــتقصـــــــــــــااو  اليالمو  على اإل تر ت بادا رطـــــــــــــِد أ

ــااـو  السفنـو  وفحـدـيِد االحتـواجـا  من اـلدعم المـال  والتقن . وفـناوـلت  واالحتـواجـا  المتا رة للمكـاـفة اإلحصــــــــــــ
ــيرابا  الت  حد ت    جمى البوا ا   ــابق  حاال  إدالق المكافة واالةـ ــااو  ال ـ ــتقصـ ــا  االسـ جسال  الدراسـ

ــبة الجااح  )أيار/مايس ــى 2020  ب ــــــــ ــاردا على  ياق أوســــــــ ــيرابا  أو ا تشــــــــ (  ومدي فقل  الق سم واالةــــــــ
(  وكو  فووفت المكافة اإلحصـــــــااو  السفنو  مى الساقى الجديد من مالل فنف ذ مراســـــــا   2020)فمسء/يسلوس  

استقصااو  جديدة  ووةى بروفسكسال  جديدة لجمى البوا ا  وجاا لسجس  واالستثمار    فحديث البنو  التحتو  
(. وركأل  جسلـ  الـدراســــــــــــــا   2020لتونسلسجوـا الميلسمـا  وبنـا   ــــــــــــــراتـا  جـديـدة )فشــــــــــــــرقن األول/أتتسبر  

ــااو  األم رة  الت  أجرقت ب ن  و ـــاق/أبرقا وأيار/مايس   ــتقصـ   على التحديا  التونسلسجو  والتمسقا 2021االسـ
عن  ئا  ســــكا و  محدمة.  وفوالو  اليملوا  اإلحصــــااو . وديت أيضــــا الصــــيسبا  المتيلق  بجمى البوا ا  

مكتة إحصــــاا  وفن    100وفتاح  تااع كٍا من دذى الجسال   الت  ف ــــتند إلى الرموم المقدم  من أتثر من  
   جموى أ حا  اليالم  على الم تسي اإلجمال  عبر المسقى الشبك  لشاب  اإلحصا ا  الذا يب ن استجابتاا 

ــنف  ( 2) 19-لذا يسرم بوا ا  كس  دوعبر المسقى الشــــــــــــبك  للبنك الدول  ا 19-لوس  د . كما فتاح بوا ا  مصــــــــــ
 بشكا أتبر استمد  من الدراس  االستقصااو  للبلداق والشركا .

 
 استع:اض ذنف ذ خطة عمل ك ن ذاون العالمية -  ألف 

ــى  ياق   - 23 سـ ــتق فنف ذ مي  عما ك ة فاوق اليالمو   وم ــتسي بشـ بنا  على فسج اا  الفرق  الرتوى الم ـ
لوشـما جسا ة فتيل  بتنف ذ مي  اليما اليالمو  واالحتواجا  التمسقلو   19-  االسـتقصـااو  بشـتق كس  دالدراسـ 

ذا  الصـــل . وا ضـــمت الشـــرات     مجال اإلحصـــا  من أجا التنمو     القرق الحاما واليشـــرقن إلى  ـــاب   
   2021يلسل/ســــــبتمبر  أ 15آب/أد ــــــيس إلى  6اإلحصــــــا ا  والبنك الدول     دذا الجاد. و   الفترة من 

مكتة إحصـــاا  وفن  اســـتبواق اســـتيرا  فنف ذ مي  عما ك ة فاوق اليالمو  اســـتناما   100أتما أتثر من  
 __________ 

  /https://covid-19-response.unstatshub.org/statistical-programmes/covid19-nso-surveyا ــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــرد   (2) 
 .www.worldbank.org/en/research/brief/survey-of-national-statistical-offices-nsos-during-covid-19 و

https://covid-19-response.unstatshub.org/statistical-programmes/covid19-nso-survey/
http://www.worldbank.org/en/research/brief/survey-of-national-statistical-offices-nsos-during-covid-19
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د  إلى المجاال  االســــترافوجو  ال ــــت  المحدمة    مي  اليما اليالمو  لبوا ا  التنمو  الم ــــتدام . وســــو ــــتر ــــَ
لسفنو   الت  ف ــــتند إلى الجسال  ال ــــابق  من الدراســــ   بالدراســــ  االســــتقصــــااو  اليالمو  للمكافة اإلحصــــااو  ا

والدراســــا  االســــتقصــــااو  األمري الت   19-االســــتقصــــااو  للمكافة اإلحصــــااو  السفنو  مالل جااح  كس  د
أجرقت مالل الفترة  ف ــــاا     إجرا ا  واةــــي  ال ــــواســــا  والشــــركا  الدول  ن لتح ــــ ن معم اإلحصــــا ا   

 مي  اليما اليالمو  الحالو  والم اعدة    وةى ميط عما عالمو     الم تقبا.الرسمو     فنف ذ وفمسقا 

ــااا التن ـــــــ     - 24 ــتبواق رك ألف ند كا ت الرك ألة األولى فتيل  بتنمو  القدرا   وفاي  م ـــــ و ـــــــما االســـــ
      واالبتوار واأل شـــــــي  والبرامع اإلحصـــــــااو  األســـــــاســـــــو   والنشـــــــر  والشـــــــراتا   توما فمثلت الرك ألة الثا و 

االحتواجا  من التمسقا. ولم يميلة ســــــــسي من البلداق الت  لاا طــــــــل  بالمؤســــــــ ــــــــ  الدولو  للتنمو  الرم على 
ــااقا  المتيلق  بالمسارم    ــتقاة من الرك ألة األولى الضــــــ ــئل  المتيلق  بالرك ألة الثا و . وأتد  البوا ا  الم ــــــ األســــــ

تن ـــــــ    وأدمو  فح ـــــــ ن البنو  التحتو  والتدرقة.  والمجاال  ذا  األولسق  لتنمو  القدرا   و ر  فح ـــــــ ن ال
ــبك  برق   ــو     مركأل فبامل الميلسما  التابى لشـ ــاسـ ــادم  أسـ ــتمدة من الرك ألة الثا و  م ـ و ـــكلت البوا ا  الم ـ
ــل     أربي  بلداق راادة  د  روا دا ودامبوا   ــ  مفصـ ــا   إلى ذلك  أجرقت مراسـ لتمسقا بوا ا  التنمو . وباإلةـ

ــا ا  والبوا ا . وفتضــــــمن و وق  الميلسما  ومالوا والنوج ــنى القرار ورا  فمسقا اإلحصــــ ر  لفام عملوا  طــــ
 األساسو  مألقدا من التفاط ا عن الدراس  االستقصااو  و تااجاا.

 
 ذنقيح خطة عمل ك ن ذاون العالمية -  با  

ــتسي    عملو  لتحديث مي  عما ك ة فاوق اليالمو     - 25 ــر  الفرق  الرتوى الم ــــــ   2023عام      ــــــ
و طــــــــــــــدار الخيـ  المنقحـ  لتتألامن مى منـتدي  األمم المتحـدة اليـالم  ن المقبل ن للبـواـ ا . وســــــــــــــ ـبدأ   2024 و

ــ ن للجن    ــس    الدورة الرابي  والخم ـــــ ــتيراةـــــ ــوجرا اســـــ التحديث باقتراح إفار منق  لخي  اليما اليالمو  ســـــ
ليما اليالمو  المنقح   الت  ســـــــتم ـــــــتير  اإلحصـــــــااو   و طـــــــدارى    المنتدي الرابى؛ وســـــــتيقة ذلك مي م ا

 الدورة الخام   والخم  ن للجن   وفصدر    المنتدي الخامس.   
  

 2022خطة العمل لعام   - سادسا  
ــاي   - 26 ليـــ الم ــــــــــــــتسي على ميـــــ  عمـــــا  الرتوى  الفرق   ــال   2022افف   الحـــ ــالتقرقر  بـــ ــ   مر قـــ   ود  

 المر   الثالث(. )ا ظر
  

 اإلج:ا اا المطلوب من اللجنة اإلحصائية اذخالها  -  سابعا  
 اللجنة مدعّوٌة إلى القيام بما لليل - 27

اإلحةا ةة علمةا بهةذا التر:ي:، الةذي أع:ض أعمةا  الف:يق ال:فيع المسةةةةةةةةةتوة للشةةةةةةةةة:اءةة   )أ( 
 ؛2030والتنس ق و نا  الردراا  ي مجا  اإلحصا اا ل:صد خطة التنمية المستدامة لعام 

 الموا رة على االختصاصاا المعدلة على النحو المن ن  ي الم: ق األو ؛ )ب( 

ذأل د اذفاق ب:ن للنيا اا من أجل عرد العمل بشةةأن أهداف التنمية المسةةتدامة بصةةي ت    )ج( 
 الواردة  ي الم: ق الثا ي؛
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يةة  الموا رةة على الجةدو  ال مني والعمليةة المتعلر ن بتنقيح خطةة عمةل ك ةن ذةاون العةالم )م( 
 لنيا اا التنمية المستدامة؛

والموا رة عل ها    2022اسةةةةةتع:اض خطة العمل المرت:حة للف:يق ال:فيع المسةةةةةتوة لعام   )ه( 
 بصي تها الواردة  ي الم: ق الثالث.
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 الم: ق األو  
مجا     اختصةاصةاا الف:يق ال:فيع المسةتوة للشة:اءة والتنسة ق و نا  الردراا  ي   

 2030اإلحصا اا ل:صد خطة التنمية المستدامة لعام  
  

 (2021فشرقن الثا  / س مبر  11)الن خ  الميدل     
  

 األهداف  -   أوال  
ــد مي    - 1 ــا ا  لرطــ ــ   وبنا  القدرا     مجال اإلحصــ ــرات  والتن ــ ــتسي للشــ يقسي الفرق  الرتوى الم ــ

عالمو  لرطـد بوا ا  التنمو  الم ـتدام   وقضـيلى     أما  بسةـى مي  عما   2030التنمو  الم ـتدام  لياي  
 دذى المام   بما يل د

ــتق فنظوم ذلك  )أ(  ــتق محتسي منتدي األمم المتحدة اليالم  للبوا ا  وبشـــــــ فقديم فسج اا  بشـــــــ
ومن المنتدي  وقوامة الجاسم الت  فبذلاا األوسـام اإلحصـااو  اليالمو  للتساطـا والتياوق مى الجاا  المينو    

 ب ناا المجتمى المد    واألوسام األتاميمو   والقيا  الخا ؛ 

فس  ر القوامة االسترافوجو  ليملو  فنف ذ أدداا التنمو  الم تدام     مجال الرطد واإلبال   )ب( 
 باستخداي اإلحصا ا  وذلك    إفار المبامئ األساسو  ل،حصا ا  الرسمو ؛

و  بألماي  ظاي متابي  واســتيرا  مي  التنمو  الم ــتدام  التروقع إلم ــاش ال ــليا  السفن  )ج( 
وفيألقأل بنا  القدرا  و قام  الشــــــراتا  والتن ــــــ      دذا الصــــــدم  بما    ذلك ةــــــماق اف ــــــاق   2030لياي 

 أسال ة الرطد واإلبال  السفنو  واليالمو ؛

   فقـديم فسطــــــــــــــوـا  بشــــــــــــــتق مجـاال  ذا  أولسقـ  لحشــــــــــــــد التمسقـا من أجـا بنـا  القـدرا  )م( 
 اإلحصااو   والدعسة إلى فيبئ  المسارم و مارفاا ورطددا؛

إجرا  عملوا  اســتيرا  وفقديم فسطــوا   ح ــة االقتضــا   وبالتياوق مى  رق  الخبرا    )ه( 
المشــترش ب ن السكاال  المين  بمؤ ــرا  أدداا التنمو  الم ــتدام   من أجا فو ــ ر فحديث ومسا م  الاواتا 

الخا  ومن قدرفس   قيا د ال ـبا الت  فمكن من االسـتفامة من المسارم الت  يتوحاا الاألسـاسـو  للبوا ا  وفحدي 
 على االبتوار؛

ــتاالل الفر  الت  فتوحاا  سرة البوا ا  لدعم عملو  فنف ذ   )و(  ــتق كو و  اســـ ــسرة بشـــ فقديم المشـــ
ــمناا التقرقر المينسق ”عالم  ــوا  الت  فضـ ــتدام   عمال بالتسطـ ــّخر  سرة أدداا التنمو  الم ـ ــابافسد لن ـ ييد ح ـ

التابى لةم ن الياي والمين     ـتقاالبوا ا  ألدرا  التنمو  الم ـتدام “ الذا أعدى  رق  الخبرا  االسـتشـارا الم
 بت خ ر  سرة البوا ا  ألدرا  التنمو  الم تدام   ومى مراعاة امتالا م تسقا  التنمو  ب ن البلداق؛

ــااو  والجاا  المينو  األمري الت  فيما على فنف ذ  فشـــجوى التحاور ب ن األوســـام اإل )ء(  حصـ
 ورطد أدداا ودايا  التنمو  الم تدام  المتفف  عل اا عالموًّا.
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 العنوية  -  ثا يا  
ممثال عضــــــــــــسا من المكافة اإلحصــــــــــــااو  السفنو . وقي ن   22يتتلف الفرق  الرتوى الم ــــــــــــتسي من  - 2

لفترة أولو  مدفاا ســـــــــنتاق  يتسقى أق يتم بيددا فناوب بيض    ( 1)  األعضـــــــــا  من مالل اآللوا  اإلقلومو  القاام
ــسقن من المناف  الت  يسجد ب  ــتيا  عن عضـ ــاس المياي ر التالو د ي ـ ــا  على أسـ أربي  أو مم ـــ    اااألعضـ

ا أال ييما ( 2) أعضــا   وق ــتيا  عن عضــس واحد من المناف  الت  يسجد باا  ال   أعضــا  أو أقا . وقمفضــف
الرتوى الم ــــتسي    السقت  ف ــــس بصــــفتام أعضــــا      رق  الخبرا  المشــــترش ب ن السكاال .  أعضــــا  الفرق 

ــارك ن. وقت  ــَ ن مشــ ــتسي راو ــ ــا  الفرق  الرتوى الم ــ ــارك ن    سقىوقنتخة أعضــ ــ ن المشــ ــا فناوب أحد الراو ــ أيضــ
ــارك ن  فتم معسفاما لليما لفترة  أو ــ ن المشــــ ــنت ن. ومى ذلك  عند فنح  الراو ــــ ــاتو  مدفاا تل اما كا ســــ إةــــ

 سنتاق بصفتاما عضسقن.

 وفتسلى  اب  اإلحصا ا  التابي  إلمارة الشؤوق االقتصامي  واالجتما و  عما األما  . - 3
  

 ذنظيم العمل وذس  :ه  -  ثالثا  
يتشــــــاور الفرق  الرتوى الم ــــــتسي عن كثة     إفار أما  أعمالس  مى الراو ــــــ ن المشــــــارك ن لفرق   - 4

 ن السكاال     ما يتصـــــا ببنا  القدرا     مجال اإلحصـــــا ا  من أجا فنف ذ مؤ ـــــرا   الخبرا  المشـــــترش ب 
القاام  الاام     مشــــــترك أدداا التنمو  الم ــــــتدام . وقتساطــــــا الفرق  الرتوى الم ــــــتسي أيضــــــا مى المبامرا  ال

ــا ا  وفقديم الم ــــــــاعدة التقنو   مثا المبامرا  المضــــــــيلى ب  إلى اا    إفار  بنا  القدرا     مجال اإلحصــــــ
الشــــــــــــرات     مجال اإلحصــــــــــــا  من أجا التنمو     القرق الحاما واليشــــــــــــرقن  ومذكرة التفادم المبَرم  ب ن  

ــتق التياوق   ــارا اإل مااو  واألمم المتحدة بشــــ ــااو   ود ر ذلك من اففاقا       المصــــ ــي  اإلحصــــ مجال األ شــــ
 ق أوجس الوفا ة كلما فم فحديددا.التن    والتياوق من أجا ففاما أا اءمواج    اليما وفسسوى  يا

وقمحتفظ بقاام  ماام  بالشركا  المين  ن بالقضايا  أا المشاركسق من د ر األعضا  ومن المراقب ن   - 5
ــا  بسطــــــــــــــفاـا قـاامـ  المـدعسقن للجأل  المفتسح من اجتمـاعـا  الفرق . وقلتمس الفرق  الرتوى الم ــــــــــــــتسي أيضــــــــــــ

 اآللوا  اإلقلومو  الخاط  باا. م ادما  من البلداق د ر األعضا  من مالل

وفميـقد االجتمـاعـا  اليـامـي  أربى مرا     ال ـــــــــــــــن   مرـفاق     ــــــــــــــكـا مختلط ومرـفاق     ــــــــــــــكـا  - 6
 بالواماد ا تراة 

فتضـــــــــــمن جموى االجتماعا  اليامي  جأل ا مالقا لةعضـــــــــــا   قط وجأل ا مفتسحا يشـــــــــــما  )أ( 
 الشركا  المين  ن بالقضايا؛

االجتماعاق المختلياق على دام  مورة اللجن  اإلحصـااو  كا عاي    آذار/مارس  ينيقد   )ب( 
ومنتـدي األمم المتحـدة اليـالم  للبوـا ـا     ال ــــــــــــــنسا  الت  ينيقـد   اـا. و   ال ــــــــــــــنسا  الت  ال ينيقـد   اـا 

 ألعمال؛المنتدي  يتقرر  كا االجتما  المختلط الثا   ح ة ففض ا األعضا  واحتواجا  جدول ا
 __________ 

ــاا  ن األوروب  ن  والمؤفمر اإلحصـــــاا  لةمرقك ت ن  ولجن  اإلحصـــــا ا  التابي  للجن    (1)  ــااو  األ رققو   ومؤفمر اإلحصـــ اللجن  اإلحصـــ
 واالجتما و  لارب  آسوا.االقتصامي  واالجتما و  آلسوا والمحوط الاامئ  ولجن  اإلحصا ا  التابي  للجن  االقتصامي  

ــوا  وواحد من منيق  المحوط الاامئ  وا ناق من منيق    (2)  ــوا  وأربي  من آسـ ــا  من أ رققوا  وا ناق من درب آسـ ــ  أعضـ يسجد حالوا مم ـ
 البحر الوارقب   و ال   من أمرقكا الالف نو   وواحد من أوروبا الشرقو   وأربي  من أوروبا وأمرقكا الشمالو .
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 يجسء عقد اجتماعا  ماط  لمناقش  م ااا ماط   وفجري عامة    جل   مالق . )ج( 

يتيلة اليابى االســــــــــــــترافوج  للفرق  أق يكسق م ــــــــــــــتسي القوامة لوا بلد عضــــــــــــــس متمثال    كب ر   - 7
 اإلحصاا  ن )أو من يياملس    المنألل (    المكتة اإلحصاا  السفن   مى فسا ر الشروم التالو د

لوب ر اإلحصــاا  ن أق يي ن ءمال  آمرقن رتوي  الم ــتسي لديام قدرا  مناســب  من   يمكن )أ( 
المكتة اإلحصـاا  السفن  لحضـسر االجتماعا   واب  عن كب ر اإلحصـاا  ن    حال  بواب مؤقت أو على 

يلة  فت  جتما أسـاس ماام ح ـة االقتضـا . د ر أق القرارا  االسـترافوجو  المحدمة م ـبقا    جدول أعمال اال
 التمث ا الشخص  أو الوتاب  لوب ر اإلحصاا  ن؛

ــس     ال    )ب(  ــارك  بلد عضــــ ــ ر عدي مشــــ ــسر المنتظم    االجتماعا   وقشــــ ى الحضــــ ــجف يمشــــ
ــنسق  من  ــوا ر     ااي  مورة االجتماعا  ال ـ ــيا وسـ ــس لم ييد  شـ ــن  إلى أق اليضـ اجتماعا  أو أتثر    ال ـ

 مالل آل تس اإلقلومو .
  

 المتوقعة  المدة  - رابعا  
ــااوــ   وققــدي لاــا التقــارقر ســــــــــــــنسقــا    - 8 ييمــا الفرق  الرتوى الم ــــــــــــــتسي فحــت رعــايــ  اللجنــ  اإلحصـــــــــــــ

 لتسج اافاا. التماسا

 وف تير  اللجن  اإلحصااو  والي  وعما الفرق  الرتوى الم تسي ح ة االقتضا . - 9
  

 خطة العمل السنوية  -   خامسا  
   اللذين فمنحاما اللجن  اإلحصــــــــــــااو   يخيط الفرق  الرتوى فمشــــــــــــوا مى السالي  والتسجوس اإلةــــــــــــا - 10

 الم تسي أل شيتس ومنجألافس الم تاد   و قا لخي  عما سنسق  فقدي إلى اللجن  كا سن  للمسا ق  عل اا.
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 * الم: ق الثا ي 
 أهداف التنمية المستدامة اذفاق ب:ن للنيا اا من أجل عرد العمل بشأن    

  
المعرودة     ي ب:ن  ي الجلسةةةةةةةة الختامية   2021المتحدة العالمي للنيا اا لعام   خال  منتدة األمم   أعلن   

 2021ذش:ين األو /أءتو :    6لوم األر عا   

الف:يق ال:فيع المسةتوة للشة:اءة والتنسة ق و نا  الردراا  ي مجا  اإلحصةا اا ل:صةد خطة التنمية    أعده   
آب/أغسةةةةةةةةةطس    9بعةد مشةةةةةةةةةةاورة مفتوحةة كةان ذر:ر إج:ا هةا  ي الفت:ة ب ن    2030مسةةةةةةةةةتةدامةة لعةام  ال 
 2021أللو /سنتمن:   13 و 
  

 دل اجة  -   أوال  
 حن  المشـــــــــاركسق المجتميسق دنا    برق  ســـــــــسق ـــــــــرا     منتدي األمم المتحدة اليالم  للبوا ا    - 1

ــام ا 2021 لياي ــا  )المنتدي(  الذين يمثلسق مختلف األوســـــــــ ــ ـــــــــ ــا ا   والمؤســـــــــ لمينو  بالبوا ا  واإلحصـــــــــ
المانو      الحكسمو   وواةـــــــي  ال ـــــــواســـــــا   والمخيي ن وطـــــــا ي  القرار  واألوســـــــام األتاميمو  والرابيا

ومجتمى المـا ح ن وأوســــــــــــــام األعمـال الخ رق   والقيـا  الخـا   ووســــــــــــــااط اإلعالي  والمجتمى المـد     قر 
مـاةـــــــــــــــو  لسةــــــــــــــى ميـ  عمـا كـ ة ـفاوق اليـالمـو  لبـواـ ا  التنمـو  ـبالتقـدي المحرء    ال ــــــــــــــنسا  الخمس ال

ــدر    المنتدي الثا     ــتدام   الت  أعلن عناا    المنتدي األول    ك ة فاوق و عالق مب   الذا طــــــ الم ــــــ
 مب   بشتق كو و  فمسقا وفنف ذ مي  عما ك ة فاوق.   

ــتــدامــ  ليــاي   - 2 الم ــــــــــــ اإلقلوموــ   2030  )ميــ  عــاي  2030 يتبر أق فحق   ميــ  التنموــ   ( والتنموــ  
والسفنو  والمحلو  الم ــــتدام  يتيلة بوا ا  مناســــب  للار  المنشــــسم مى اةــــيال  كا طــــاحة مصــــلح   

 .باامنظسم  البوا ا  بدورى  ب نما ييما    وااي  حس فحق   ددا مشترشد عالم توس بوا ا   ث      

حصـــــــــا ا     ســـــــــالســـــــــا القوم  اليالمو   قر كذلك بضـــــــــرورة االســـــــــتفامة الوامل  من البوا ا  واإل - 3
ــكاق  ــام باا    فس  ر الخدما  والمسارم الت  يحتاجاا ال ـــــــــ ــتر ـــــــــ واإلقلومو  والسفنو  والمحلو  من أجا االســـــــــ

 وفقديماا بيرقق  م تدام .

ــنف  ال دنى  - 4 ــلم بتق البوا ا  الج دة  والمتسا رة    السقت المناســــــــة  والاام   والمفتسح  والمصــــــ   ــــــ
خاذ القرارا  بشــــــكا  يال وقاام على األمل  لتقسم ا  حس م ــــــار م ــــــتداي لتحق   التنمو  وبنا  مجتمى عناا الف 

  اما للجموى.

ــتجاب  للوسارا اليبواو  والوسارا الت  د   - 5 ــكا متألايد أق البوا ا  بالا  األدمو     االســـــ  درش بشـــــ
ــكالاا وباض النظر عن  ياقاا اليالم  ــاق  بجموى أ ـ ــنى اإل  ـ أو المحل   وذلك للتخ و  من آ اردا   من طـ

 والتخيوط لال تياش من أجا إعامة البنا  على  حس أ ضا.

 

 يصدر دذا المر   موق فحرقر رسم . * 
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المجتمع الدولي والحكوماا الو نية كي ذعمل جميع األوسةةةةاا معا  ي منظومة النيا اا    و ناتةةةةد 
 لليل لنمان ما

منظسم  البوا ا  أق ي ــــــتثمر واةــــــيس ال ــــــواســــــا  والمخييسق وطــــــا يس القرار    الحكسم      • 
ــنف  من أجا   ــن  التسق ت ومفتسح  ومس سق باا ومصـ السفنو  لتمك ن إعدام بوا ا  عالو  الجسمة وح ـ

 افخاذ القرارا  القاام على األمل  وفمث ا كا  رم؛

أق فنتع النظم اإلحصــــــــــــــااـو  السفنـو  بـواـ ا  عـالـو  الجسمة وح ـــــــــــــــن  التسقـ ت ومفتسحـ  ومس سق باـا   • 
ا ممع مجمسع  متنسع  من مصــامر البوا ا  المبتورة  بما يتما ــى مى المبامئ  ومصــنف   ب ــبا منا

 األساسو  لةمم المتحدة ل،حصا ا  الرسمو ؛

ــو  البوا ا  وســــــرقتاا  وفحق  التساءق ب ن ذلك  •  أق فحم  جموى الجاا  المنتج  للبوا ا  مصــــــسطــــ
 واستخداي البوا ا  وفباملاا؛

 رام ا تباى الجماسر إلى المألقد من البوا ا   وبالتال  م ا ل  ال ليا   أق يلفت المجتمى المد   واأل • 
 وفح  ن  س و  البوا ا     السقت  ف س؛

أق يتقاسـم القيا  الخا  المألقد من البوا ا  وقجلباا إلى الفضـا  الياي لو  فوسق متاح  وفم ـتخدي  • 
 بيرقق  م ؤول   مى االحتراي الواما للخصسطو  وال رق ؛

ق فيمـا األوســـــــــــــــام المينوـ  بـالميلسمـا  الجاراتوـ  المكـا وـ  مى الجاـا  األمري المنتجـ  للبوـا ـا   أ • 
 لألقامة قوم  البوا ا  والميلسما  المقدم  بالترم أل الجارا   إلى أقصى حد؛

ــتقل  لألقامة إبراء البوا ا  المتاح    •  ــسرفاا ومبرفاا الم ــــــــ أق فيب  الرابيا  األتاميمو  والمانو  مشــــــــ
 قديم المألقد من األ وار الن رة والتيلوقا ؛وف 

ــااط اإلعالي عن البوا ا  المتاح  للجماسر بشــــكا محايد  وفيألء  اماا بيرقق  أ ضــــا   •  أق فبلغ وســ
 لدي الجماسر بتسرى وفوا   البوا ا  المضلل ؛

ـو  عن أق يتيـاوق عـامـ  الجماسر مى عملـوا  جمى البـواـ ا  الت  فجرقاـا النظم اإلحصــــــــــــــااـو  السفن  • 
 فرق  فقديم ميلسما  مقوق  وقابل  لالستخداي مى اليلم بتق بوا افاا محمو  وال يم ا  استخداماا؛

أق فدعم أوسـام الما ح ن وأوسـام األعمال الخ رق  فرقق  اسـتنارة الشـيسب واألمم والمحلوا  بالبوا ا    •  
األولسقا    الـقدرا  الت  فتـما ـــــــــــــى مى   بتـقديم الم ـــــــــــــاعدة التقنـو  والـمالـو  والتونسلسجـو  والمتيلـق  بتنمـو  

السطــــسل الواما  إمكا و   فاح  السفنو  والمحلو  بالتن ــــ   مى الشــــركا  اآلمرقن    التنمو   وةــــماق إ 
 للنظاي اإلحصاا  السفن  إلى أا بوا ا  فمجمى    إفار أا بر امع للم اعدة اإل مااو . 

المنظما  الدولو  واإلقلومو  وموق اإلقلومو  ممارســـا   أق فشـــجى منظسم  األمم المتحدة ود ردا من  • 
البوا ا  المشــــــــــــــترك  من مالل فيسقر وفيألقأل المياي ر الدولو   وفقديم الدعم المتساام مى األولسقا  

وفيألقأل البوا ا     ا  السفنو  والمحلو   وفشـــجوى وفو ـــ ر التياوق وفنمو  القدرا  عبر منظسم  البوا  
 باعتباردا منفي  عام .

ــ    •  ــرقي     أوقا  عدي الوق ن عندما فوسق دناش حاج  ماســ ــتجاب  ســ أق  يما جمويا ميا للقواي باســ
 إلى فس  ر البوا ا     السقت المناسة.
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 دعوة إلى اذخال إج:ا اا  -  ثا يا  
ــترك   - 6 ــتق فنف ذ مي  عما ك ة فاوق اليالمو   فتمثا ر قتنا المشـــــــ ــرا     افخاذ إجرا ا  بشـــــــ ل،ســـــــ

 اي بما يل ؛القو    

فنمو  القدرا  إلعدام البوا ا   ح ث  يألء القدرة المؤســـ ـــو  السفنو    (1)المجال المساةوي   
و ساطـــــا فحديث  ظم البوا ا  السفنو  إلعدام البوا ا  اليام  الت  فصـــــل  للار  المنشـــــسم  وفوسق مفتسح   

ــواســــا  والموقابل  للتشــــا ا المتبامل ومن ــــق  على الصــــي د السفن   و مكن واةــــي   ــا ي    خيي نال ــ وطــ
  ام دذى البوا ا  واستخداماا بفيالو ؛ القرار من

إقام   ـراتا     مجال البوا ا   ح ث  ساطـا المشـارك     التياوق  (2)المجال المساةوي   
ماما القيا  الياي أو ب ن القياع ن الياي والخا  من أجا اســــتخداي ال ــــجال  اإلمارق  ومصــــامر البوا ا  

ةــــماق االحتراي    مىدة والمبتورة من مالل إءال  الحساجأل الت  فحسل موق السطــــسل إلى دذى المصــــامر   الجدي 
 الواما للخصسطو  وال رق ؛

فيألقأل الجاسم الجمــا وــ  المتيلقــ  بــالبوــا ــا  لو  ال يترش أحــد ملف   (3)المجال المساةوي   
الجن ــــــ ن  وممع الميلسما  الجاراتو   الركة  ح ث  ساطــــــا فيسقر فصــــــنو  البوا ا  لتيموم الم ــــــاواة ب ن  

واليمر   الجنسالمكا و  واإلحصــــــــااو   وفحديد المياي ر واألموا  الالءم  لتصــــــــنو  البوا ا  ح ــــــــة الدما و 
 واليرق واإل نو  والسةى من ح ث الاجرة واإلعاق  والمسقى الجارا    ود ر ذلك من الخصاا ؛

بوا ا   ح ث  ساطــــــــــــــا فيألقأل محس األمو       ام اليالم من مالل ال (4)المجال المساةوي   
ــاعـدـفس على فحـدـيد الميلسمـا   مجـال البـواـ ا  وفمك ن عـامـ  الجماسر من اســــــــــــــتخـداي البـواـ ا  بفيـالـو  وم ــــــــــــ

 المضلل  وسس  استخداي الميلسما ؛

بنا  الثق     البوا ا   ح ث  حم  مصــسطــو  وســرق  بوا ا  األ رام   (5)المجال المساةوي   
الحفاى على الشـــــــــفاتو  و مكا و  السطـــــــــسل إلى البوا ا  الت  فام الجماسر من مالل القا سق والشـــــــــركا  مى  

 والتنظوم والممارسا  الشااي ؛

ءقامة االستثمارا     البوا ا  من أجا سد الفجسة الااال     البوا ا   (6)المجال المساةوي   
د باا    فنف ذ مي  التنمو  الم ـــــتدام  لياي  وقواس التقدي المحرء   اا  وفيسقر وفيألقأل    2030الت  ي ـــــتر ـــــَ

ــسل إل اا  بما    ذلك ال ــاا السطــ ــكال ي ــ ــامر البوا ا     أ ــ ــتخداي جموى مصــ اإلمارق  من مالل    بوا ا اســ
 استخداي التونسلسجوا الحديث   ل د الفجسة الرقمو  اليالمو  المسجسمة.

  
إلةى   -  ثالثا   الةتة امةةةةةاا  الةطة:يةق  قةطةع  إلةى  الةعةةةةةالةمةي  دعةوة  الةمةتةحةةةةةدة  األمةم  مةنةتةةةةةدة 

 للنيا اا[  ال:ابع 
ــاتو    - 7 ــترك    ؤكد على ةــــــرورة قيى التألاما  إةــــ ــي  إلى فنف ذ دذى اإلجرا ا  المشــــ    إفار ال ــــ

 النحس التال ؛ على
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ــتثمارا  أتثر  يالو    (1)المجال المساةوي    لتنمو  القدرة على إعدام البوا ا    حتاج إلى اســــــــ
  الخا  والمجتمى المد      فيألقأل المؤســـ ـــا  و    ظم البوا ا   بدعم من أوســـام  من الحكسما  والقيا

 الما ح ن وأوسام األعمال الخ رق  عند االقتضا ؛

إلقــامــ   ــــــــــــــراتــا     مجــال البوــا ــا    حتــاج إلى أق فيمــا النظم  (2)المجال المساةوي   
سســــط واحد  وفيألء أوجس التتءر والممارســــا  اإلحصــــااو  السفنو  الت  فتياوق مى منظسم  البوا ا  بتتملاا ك

 المبتورة باستخداي مصامر بوا ا  جديدة؛

إل تاج بوا ا  بح ث ال يترش أحد ملف الركة   حتاج إلى أق فتياوق  (3)المجال المساةوي   
االســــــــتخداي  النظم اإلحصــــــــااو  السفنو  مى منظسم  البوا ا  بتتملاا بلو  اليما على وةــــــــى مياي ر ســــــــال   

البوا ا  الرسـمو   ةواالسـتن ـا ؛ وأموا  مبتورة وبوا ا  ييتمد    إعدامدا على م ـادما  المسافن ن إلى جا  
ل ــــد الثارا     البوا ا  المتيلق  بسةــــى واحتواجا  ال ــــكاق ح ــــة الدما والجنس واليمر واليرق واإل نو  

 ا من الخصاا ؛والسةى من ح ث الاجرة واإلعاق  والمسقى الجارا   ود رد

لفام اليـالم من مالل البـواـ ا    حـتاج إلى أق يـقدي كـا من الحكسمـا    (4)المجال المساةوي   
ــسح  ــااط اإلعالي البوا ا     السقت المناســــــة وبيرقق  مفتسح  و ألقا  ح ث يمبلغ بسةــــ والقيا  الخا  ووســــ

 عن أا بوا ا  متح ألة؛

ا   ال  حتـاج إلى أق فرســــــــــــــ  منظسمـ  البوـا ـا  لبنـا  الثقـ     البوـا ـ  (5)المجال المساةوي   
 ح ـة    بتتملاا  ظم وممارسـا  حسكم  ج دة لحماي  حقسق األ رام والشـركا  من ح ث الخصـسطـو  وال ـرق 

 .إل ااولون أيضا أق فحا ظ على  فاتو  البوا ا  الت  فحظى باالدتماي الياي و مكا و  السطسل 
  

 خاذمة  - رابعا  
إلى فنف ـذ ميـ  عمـا ك ـة فـاوق اليـالموـ  و عالق مب  واففـاق برق للبوـا ـا      حن   ــــــــــــــيى جـادـدين - 8

ــل  إحراء التقدي    اإلجرا ا  وااللتألاما     من ــتدام   ومساطــــــــ أجا عقد اليما بشــــــــــتق أدداا التنمو  الم ــــــــ
من   ولوننـا ميـا أتبر  س فتيلـة منـا االعتراا بـتق كـا مور  ؤميـس    منظسمـ  البوـا ـا   رقـد وال بـديـا عنـ  الت 

 مجمس  أموار ا.

و يـد بـالناس  بخيـ  عمـا ك ـة فـاوق اليـالموـ  واففـاق برق للبوـا ـا  من أجـا عقـد اليمـا بشــــــــــــــتق  - 9
أدداا التنمو  الم ــتدام  من مالل الحسكم  الر ــ دة و ام مشــترش لفسااد وفحديا  منظسم  بوا افنا المشــترك   

على الصيد المحل    ليام ؛ومكا تاا    الشؤوق اوسنمض  قدما    الدعسة بصس  واحد إلى فيألقأل البوا ا  
 والسفن  وموق اإلقلوم  واإلقلوم  واليالم .

و لتألي باســــتيرا  التقدي المحرء    فنف ذ اففاق برق للبوا ا     الدورا  المقبل  للجن  اإلحصــــااو    - 10
ــي د اليالم  التابي  التابي  لةمم المتحدة ولجن  الخبرا  المينو  بإمارة الميلسما  الجاراتو  ا لمكا و  على الصــ

 لةمم المتحدة  والفرق  الحكسم  لالففاق اليالم  لةمم المتحدة  ود ردا من الا ئا  ذا  الصل .

وأوامر   2023وســـنجتمى    منتدي  األمم المتحدة اليالم  ن للبوا ا  المألمى عقددما    أوااا عاي   - 11
 ت  مفتسح  ومبتورة وعملو .لتجديد التألامنا بإقام   را 2024عاي 
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 الثالث  الم: ق 
 2022كا ون األو /دأسمن:    - العملل كا ون الثا ي/لنال:   خطة   

  
، ها  دجو، مرا عة  2023األعما  التحنةةةةةة :ية لمنتدة األمم المتحدة العالمي للنيا اال  يسةةةةةةان/أب:يل   -   1 

 دج دجيا غ، الص ن  

 (؛2022لجن  الجديدة )بحلسل  و اق/أبرقا وةى امتصاطا  لجن  البر امع وامتوار ال )أ( 

اســتيرا  وفنقو  المجاال  المساةــواو  ل،عالق عن الدعسة إلى فقديم مقترحا  )بحلسل  )ب( 
 (؛ 2022حألقراق/يس وس  

إعـدام مقترحـا  متيلقـ  بـالمتولم ن الراو ــــــــــــــ  ن ومـديرا الجل ـــــــــــــــا  المان  ن والترف بـا    )ج( 
 (؛2022)بحلسل أيلسل/سبتمبر الخاط  بالجل   الختامو  

 (؛2022استيرا  البر امع النااا  والمسا ق  علوس )بحلسل أيلسل/سبتمبر  )م( 

 (.2022إ شا   رق   رع  جديد إلعدام الس وق  الختامو  )بحلسل كا سق األول/مي مبر  )ه( 
 

 الم تاد  د  المنجألا    
 امتصاطا  لجن  البر امع • 

 لجن  البر امعما  قاام  أعضا   • 

 اإلعالق عن الدعسة إلى فقديم مقترحا  • 

 البر امع النااا  • 

 الس وق  الختامو  الت  ستقدي    دا ادجس  الص ن  • 
 

 استع:اض ذنف ذ خطة عمل ك ن ذاون العالمية من أجل ذنقيح خطة العمل العالمية  -   2 

 (؛2022 و اق/أبرقا إتمال استيرا  التسطوا /اقتراح فسطوا  جديدة )بحلسل  )أ( 

 (.2022إ شا   رق   رع  جديد إلعدام إفار جديد )بحلسل حألقراق/يس وس  )ب( 
 

 الم تاد  د  المنجألا    
ورق  ميلسما  أســاســو  عن  تااع الدراســ  االســتقصــااو  للمكافة اإلحصــااو  السفنو  مالل جااح    • 

 فاوق اليالمو ( واستيرا  فنف ذ مي  عما ك ة 19-مر    روس كسرو ا )تس  د

 إفار جديد لخي  اليما اليالمو  • 
 

 االجتماعاا  -   3 

  اللجن  اإلحصــــــــــااو   اجتما  2022 ــــــــــبام/ براير   27االجتما  الخامس واليشــــــــــروقد   )أ( 
د الحقا (؛  ا تراة /مختلط )يؤكف
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   اجتما  ا تراة ؛2022حألقراق/يس وس  22االجتما  ال امس واليشروقد  )ب( 

د الحقا (  اجتما  ا تراة /مختلط    2022االجتما  ال ابى واليشروقد أيلسل/سبتمبر  )ج(  )يؤكف
د الحقا (؛  )يؤكف

   اجتما  ا تراة .2022كا سق األول/مي مبر  15االجتما  الثامن واليشروقد   )م( 
 


