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 اللجنة اإلحصائية

 الدورة الرابعة والخمسون 

 2023آذار/مارس  3 –شباط/فبراير  28

 )أ( من جدول األعمال المؤقت*  3البند 

بنود للمناقشةة واخخا  الررار  الييااا  والمشرةرا  المتعلرة  
 2030بخطة التنمية المستدامة لعام  

   
 فريق الخيراء المشترك بين الوكاال  المعني بمشررا  أهداف التنمية المستدامة   

  
 مذكرة من األمين العام  

 

 موجز  
وجريًا على الممارســاا البــا قتش يت ــر    2022/324وفقًا لمقرر المجلس االقتصــا و واالجتماع   

ه فريق   الخبراء الم ــــــترا وين الولاالا المعن   مؤشــــــراا أ دا  التنم ت األمين العام  إحالت التقرير الذو أعدَّ
ــتدامت  ــراا العالم ت أل دا  وااةاا   ت التنم ت المبــــــــــ ــتدامت عن العمف الجارو لتنؤيذ ت ار المؤشــــــــــ المبــــــــــ

عمال  مقرر  2022. ويصـــــــــخ فريق الخبراء ف   ذا التقرير األط ـــــــــ ت الم ـــــــــ ل  و ا ف  عام 2030 لعام
ش  ما ف  ذلك: )أ( اســــــــتعراي المن ج اا المتعلقت  إ ار المؤشــــــــراا وعمل اا 53/101اللجنت اإلحصــــــــا  ت 

تحديث التصــــن ب حبــــي المبــــتويااا )ض( العمف الم ــــ ل   م لتجم   ورامد وموا  وناء القدراا والتدريي 
) ( العمف الذو اضــ ل       ــ ر ر ــد األ دا  على منصــت م ــترلتا ) ( تنا ا ا تصــا ــاا فريق الخبراءا

ؤريق العامف المعن  وتبا ل الب اطاا اإلحصــــــــــا  ت والب اطاا الو ــــــــــ  ت اإلحصــــــــــا  ت والؤريق العامف المعن   م ال 
 المعلوماا الجغراف ت المكاط تش وفرقت العمف المعن ت  البــ احت المبــتدامت. وســ كور معروضــا على اللجنت أة ــا  

 راف ت المكاط ت أل دا  التنم ت المبتدامت. وث قت معلوماا أساس ت تت من أمثلت على تنؤيذ  ري ت ال ريق الجغ 

م الذو أحربه فريق الخبراء واالتجاه الذو يتعين أر يتو اه   ــ ر التقدز واللجنت مدعوٌة تلى توداء تعل قات ا   ـــــــــ
 من التقرير اإلجراءاا الم لوض من اللجنت اتخاذ ا.   41ف  ما ينجزه من أعمال ف  المبتقبف. وتر  ف  الؤقرة 
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خررير فريق الخيراء المشةةةةةةةترك بين الوكاال  المعني بمشرةةةةةةةرا  أهداف التنمية   
 المستدامة 

 مردمة  -   أوال  

ش ُللخ فريق الخبراء الم ــــــــــــترا وين 70/1على النحو المنصــــــــــــوا عل م ف  قرار الجم  ت العامت  - 1
  التنم ت المبـــــــتدامت  م مت وضـــــــ  وتنؤيذ ت ار المؤشـــــــراا العالم ت لخ ت  الولاالا المعن   مؤشـــــــراا أ دا

  ــ ر أعمال اللجنت اإلحصــا  ت   71/313  . واعتمدا الجم  ت العامت ف  قرار ا2030التنم ت المبــتدامت لعام 
 ت اَر المؤشراا العالم ت الذو وضعم فريق الخبراء. 2030المتعلقت  خ ت التنم ت المبتدامت لعام 

اسـتنا ًا تلى ورطامد  2022ويصـخ فريق الخبراء ف   ذا التقرير األعماَل الت  اضـ ل  و ا ف  عام  - 2
فؤ  الؤرع (.  E/CN.3/2022/41)اطظر   53/101مقرر ا العمف الذو وافقت عل م اللجنت اإلحصــــا  ت ووفق  

الثاط  من التقريرش ةقدم فريق الخبراء لمحت عن األعمال المتعلقت وتنؤيذ ت ار المؤشـــــــراا العالم ت. وف  الؤرع 
.  2025لالســـــتعراي ال ـــــامف إل ار المؤشـــــراا لعام  الثالثش ةقدم الؤريق المبا ئ التوجي  ت والجدول الزمن   

وف  الؤرع الرا  ش ةعري الؤريق أط ــ ت مبــار العمف المتعلق وتصــن ب الب اطاا للؤريق العامف المعن  وتبا ل 
ــ  ت والؤريق  ــا  ت والب اطاا الو ـــــ العامف المعن   المعلوماا الجغراف ت المكاط تش وفرقت العمف  الب اطاا اإلحصـــــ

. وتر  ف  الؤرع 2023 احت المبـتدامت. وف  الؤرع الخامسش ةقدم فريق الخبراء ورطامد عملم لعام المعن ت  البـ 
 البا س من التقرير اإلجراءاا الم لوض من اللجنت اتخاذ ا.

  
 خنفيذ إطار المشررا  العالمية  -  ثاايا  

   مختارة  ش وا ـــــــف فريق الخبراء اســـــــت ـــــــافت اجتماعاا مؤتوحت ترلز على مواضـــــــ 2022ف  عام  - 3
ف  شـــــــكف   ( 1) تتعلق ور ـــــــد أ دا  التنم ت المبـــــــتدامت. وعقدا االجتماعاا ف  شـــــــباط/فبراير وحزيرار/يوط م

م ارلا من البلدار والمنظماا الدول ت واإلقل م ت والج اا األ رى   215افتراض ش وح ر لال من ا أكثر من 
فريق الخبراء ف  التوا ف  الببف اإللكتروط ت  احبت المصلحت. وف  الؤترة الؤا لت وين االجتماعااش استمر 

 .2022وعقد ثماط ت اجتماعاا افتراض ت لألع اء على مدار عام 

  ت ــــــــرين الثاط /  9تلى  7وح ــــــــر االجتماع الثالث ع ــــــــر لؤريق الخبراءش الذو عقد ف  الؤترة من  - 4
والولاالا والك اطاا الدول ت م ــاراش  من في م ممثلور عن الدول األع ــاء  100طوفمبر ف   اطكواش حوال  

والج اا األ رى  ـاحبت المصـلحت. واسـتعري الم ـارلور ف  ذلك االجتماع تنؤيذ ت ار المؤشـراا العالم تا 
وقاموا  استعراي ومناق ت العمف الذو اض ل   م الؤريق العامف المعن  وتبا ل الب اطاا اإلحصا  ت والب اطاا 

المعن   المعلوماا الجغراف ت المكاط ت وفرقت العمف المعن ت  البــــــــ احت  الو ــــــــ  ت اإلحصــــــــا  ت والؤريق العامف 
المبـتدامتا وقاموا وتحديث تصـن ؤاا المؤشـراا حبـي مبـتوا ا  االسـتنا  تلى االسـتعراي البـنوو لمدى توافر 

ذلك  ف   ماالو ـــ  تش    الب اطااالب اطاا واســـتعرضـــوا الؤجواا ف  مجال الب اطااا وطاق ـــوا جواطي اســـتعراي 
ــ ت  امت للؤريق الؤرع    ــ  ت م  الا ام وتغييراا وأط ــ ــ ت جديدة لتحديث الب اطاا الو ــ ــتحدال عمل ت مببــ اســ

ــامف لعام  ــتعراي ال ــ ــوا االعتباراا األول ت لتنؤيذ االســ ــ  تا وطاق ــ ا واتؤقوا على 2025المعن   الب اطاا الو ــ

 __________ 
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لور الخبراا وأف ــف الممارســاا المتعلقت . وباإلضــافت تلى ذلكش تبا ل الم ــار 2023  ت عمف الؤريق لعام  
 الر ـــــــــد واإلوالف عن أ دا  التنم ت المبـــــــــتدامت على المبـــــــــتوياا الو ن  واإلقل م  والعالم ش وتصـــــــــن ب 
الب اطااش وشــــــــمول الب اطاا للجم  ش واالوتكاراا ف  مجال الب اطااش وأط ــــــــ ت تنم ت القدراا ألاراي أ دا  

 التنم ت المبتدامت.

ــا ـــــاا  وقام  - 5 ــتعراي وتحديث ا تصـــ ــر  اســـ ــا ف  االجتماع الثالث ع ـــ ــاء فريق الخبراء أة ـــ أع ـــ
ــاء   الؤريق )اطظر المرفق األول( لت ـــــمين ا مت لباا تتعلق  الم ـــــارلت ل ـــــمار الم ـــــارلت المبـــــتمرة لألع ـــ

 والتمثيف اإلقل م  الكامف ف  جم   االجتماعاا.

( ولارين ت ـافيز )كولومب اش اطتخبت ف  2021راير وعملت لارا ويل امز )كنداش اطتخبت ف  شـباط/فب  - 6
ش  2022. وف  لاطور األول/ ةبـمبر 2022( لر  بـتين م ـارلتين لؤريق الخبراء ف  عام  2021يوط م  حزيرار/

تولت ت ـــافيز  ورا جديدا واســـتقالت من منصـــي الر  بـــت الم ـــارلت. وســـتوا ـــف ويل امز ر اســـت الؤريق وســـيتم 
 .2023ثاط   عد تناوض األع اء ف  حزيرار/يوط م اطتخاض الر  س الم ارا ال

 
 استعراض منهجية إطار المشررا  وعمليا  خحديث التصنيف حسب المستويا  -  ألف 

أجرى فريق الخبراءش وفق ورطامد عملم المعتمدش اســــــــــتعراضــــــــــًا لمدى توافر الب اطاا عن مؤشــــــــــراا   - 7
( وذلك 2022ت ــرين األول/أكتوبر   19للمؤشــراا )حتى   المبــتويين األول والثاط  ف  قاعدة الب اطاا العالم ت

ــراا.   ــكار ف  لف من قت من المنا ق الت  تختا و ا تلك المؤشــــــــ من أجف تقي م ط اق تغ  ت البلدار والبــــــــ
ــرا معايير  وقد ــر مؤشـــــ ــتوفى اثنا ع ـــــ ــر. وقد اســـــ ــتعراي ف  االجتماع الثالث ع ـــــ ُعرضـــــــت طتا د  ذا االســـــ

)مؤشــر متعد  األاراي(ش    2-5-2/11-5-1  تلى المبــتوى األول: و    تصــن ؤ ا من المبــتوى الثاط  تعا ة
و  2-6-5 و و  1-ض-8ش  و  1-2-10ش  و  2-7-10ش  و  1-2-11ش  و  3-5-11ش   ش 1-1-16ش 

ــتوى الثاط   1-7-17ش و 1-6-16ش و  1-5-16ش و 2-2-16و  ــرين فرعيين من المبــــ . وتمت ترق ت مؤشــــ
)الجزء أش طبــبت البــكار الذين ةبــتخدمور  دماا   1-2-6)عنصــر التعل م( و  2-أ-1 :تلى المبــتوى األول

 الصر  الصح  الت  تدار   ريقت م موطت(.

ــبا   - 8 ــااش أ ــــ ــتعراضــــ ــتوياا عقي االســــ ــي المبــــ ــن ب حبــــ ووفقا للتحديثاا الت  أ  لت على التصــــ
مؤشـــــرا من المبـــــتوى    148  :مؤشـــــرا قا مًا وذاتم على النحو التال  231تصـــــن ب المؤشـــــراا البال  مجموع ا 

مؤشــراا متعد ة المبــتوياا )أو أر عنا ــر مختلؤت ف  تلك  6مؤشــرا من المبــتوى الثاط ش و  77األولش و  
ــي   نؤت ف  مبــــــتوياا متباينت(. وســــــتقوم األماطت العامت لف عام وتحديث التصــــــن ب حبــــ المؤشــــــراا قد  ــــــُ

ســـــــتن ـــــــر أحدل  المبـــــــتوياا  عد اســـــــتعراي مدى توافر الب اطاا عن مؤشـــــــراا المبـــــــتويين األول والثاط ش و 
 .( 2) المعلوماا ف   ذا ال  ر على الصؤحت ال بك ت ذاا الصلت

ش لـاـطت ـقاعـدة البـ اـطاا العـالمـ ت لمؤشــــــــــــــراا أ ـدا  التنمـ ت 2022ت ــــــــــــــرين األول/أكتوبر   17وف   - 9
مليور قيد من  2,3مؤشـرا قا ما وذاتم وما يزيد على  231مؤشـرا من أ ـف   219المبـتدامت ت ـم و اطاا عن 

قدةم و اطاا عن ثالثت الت  ال تحتوو على أو و اطااش من المتوق  ت  12قيو  الب اطاا. ومن وين المؤشراا الـ 
ــمبر  ــراا ف  لاطور األول/ ةبـ ــ ط ا 2022مؤشـ ــعت المتبا ت الت  لم ُتَحف   ـ ــراا التبـ ــبت ألالي المؤشـ . وبالنبـ

 __________ 

 ./https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification اطظر (2) 
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مـت   ش أو2023و ـاطـاا لـاف ـتش حـدز ا الولـاالا الراا ـت تواريع متوقزعـت لتقـدةم الب ـاطـااش معظم ـا ف  عـام   قـدز
   ت محدثت إلحالت الب اطاا.

 
 حا  السنوية المرترحةالتنقي -  باء 

ش وتبعــا للخ ــت والمعــايير الت  أقرَّ ــا فريق الخبراء ف مــا يتعلق 71/313وفقــا لقرار الجم  ــت العــامــت   - 10
(ش اسـتعري فريق الخبراء قا مت  21ش الؤقرة E/CN.3/2017/2 إمكاط ت ت  ال تنا حاا سـنويت    ؤت )اطظر  

 2-3-5تنا حاا للمؤشــــــــراا اقترح ا أع ــــــــاره أو الولاالا الراا ت ووافق على أربعت تنا حاا )المؤشــــــــراا  
 ( )اطظر المرفق الثاط (ش ستعري على اللجنت لك  تنظر في ا.2-4-15و  1-7-12و  2-7-10 و

 
 ا  الوصفية والفريُق الفرعي المعني بالييااا  الوصفيةاستعراض اليياا -  جيم 

من الم ام الموللت تلى فريق الخبراء أر ةجرو  صـــــــــــورة منتظمت اســـــــــــتعراضـــــــــــا للت وراا المن ج ت  - 11
ــ اات   ــ  تش  ما ف  ذلك عنا ــــر الصــ ــتدامت وب اطات ا الو ــ ــلت  مؤشــــراا أ دا  التنم ت المبــ ــا ف المتصــ والمبــ

ــاق والتجاط  ــ  ت  والنحو واالتبـــ ــتعراي الب اطاا الو ـــ س. ولدى تنؤيذ  ذه الم متش ةقوم فريق الخبراء  وريا  اســـ
للمؤشراا الوار ة ف  ت ار المؤشراا العالم تش  ما ف  ذلك عندما تقوم ولالٌت راا ت وتنا ا من ج ت مؤشر ما. 

ت لتحديث الب اطاا ووافق فريق الخبراءش ف  اجتماعم الثالث ع ـــــــــر على اقترا   اعتما  وتنؤيذ عمل ت مببـــــــــ 
 الو   تش ت د  تلى جعف العمل ت أكثر قاول ت للتنبؤ وأكثر س ولت ف  االستعمال وأف ف توقيتا وفعال ت.

يت ــــمن تعل ماا ووثا ق  ش( 3) وم  تببــــ ع العمل تش ســــ  ــــا  قبــــم تلى مبــــتو ع الب اطاا الو ــــ  ت - 12
تحديثاا م مت للب اطاا الو ـ  ت من جاطي الولاالا الراا ت.  واضـحت تبين عمل ت تقدةم ال لباا متى ُوجدا  

وف مــا يل  معــايير تحــديــد مــا تذا لــاطــت التحــديثــاا م مــت وبــالتــال  تت لــي اســــــــــــــتعراي فريق الخبراء ل ــا 
 علي ا: وموافقتم

 تغييراا ف  المؤاه م والتعاريبا )أ( 

 تغييراا ف   ريقت الحباضا )ض( 

 أو و ؤما/تغييراا ف  اسم المؤشر و ) ( 

تغييراا قـد تؤثر على تعريب أو معنى المؤشــــــــــــــر وقـاول ـت الب ـاطـاا للمقـارطـت م  الب ـاطـاا   ) ( 
 المقدمت سا قا )من قبيف اال تالفاا ف  الن اق(.

ومن أجــف تجراء تحــديــث م م للب ــاطــاا الو ــــــــــــــ  ــتش ُة لــي تلى الولــاالا الراا ــت تنزيــف الب ــاطــاا   
وتحديث ا   ريقت تتب  النا لب ار التغييراا المد لت    ( 4) طاا الو ـــــــــ  تالو ـــــــــ  ت الحال ت من مبـــــــــتو ع الب ا

(track changes  ا وتقـدةم شــــــــــــــر  ل ب عـت ومبرراا التغييراا ف  النموذ  الموحـد ل لـي تحـديـث الب ـاطـاا)
ــا على البريـــد اإللكتروط    ــإرســــــــــــــــال ـ ــاريـــتش  ـ الو ــــــــــــــ  ـــتا وتوفير أو موا   اعمـــت تضــــــــــــــــاف ـــتش لخ وة ا ت ـ

. وُتحال  عد ذلك مجموعت العنا ر المقدمت تلى أع اء فريق الخبراء ل قوم sdgindicators@un.org تلى
   استعراض ا.

 __________ 

 ./https://unstats.un.org/sdgs/metadata اطظر (3) 

 المرج  طؤبم. (4) 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/2
mailto:sdgindicators@un.org
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
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ــاو   الســـــتعراي لف  - 13 ــاء من أربعت تلى ثماط ت أســـ وف   ذه العمل ت المببـــــ تش ســـــ كور أمام األع ـــ
من ولـداط م وبلـدار المن قـت  ور اإلقل م ـت الت  ةمثلوط ـا. ثم تـدعى    لـي من ال لبـاا والت ـــــــــــــــاور م   براء

ــاء إلوداء  ــت لألع ــ ــ رو إلتاحت الؤر ــ الولاالا الراا ت تلى تقدةم عري أمام فريق الخبراء ف  اجتماعم ال ــ
ــ   ــبوعار آ رار لتقدةم تعل قاا وأســ ــ كور أمام فريق الخبراء أســ ــ لت. وبعد االجتماعش ســ لت  التعل قاا و ر  األســ

ــ  ت   ــ ر  لي تحديث الب اطاا الو ـــــــ ــيتم  عد ذلك اتخاذ قرار   ـــــــ ــاف ت    ا تلى الولاالا الراا ت. وســـــــ تضـــــــ
 الالحق. اجتماع األع اء العا و لي وقت تضاف  لالستعراي ف   أو

وباإلضــافت تلى االســتعراضــاا الجاريت لتحديثاا الب اطاا الو ــ  تش شــكف فريق الخبراء فريقا فرا ا   - 14
إلجراء اســـــــتعراي  قيق وشـــــــامف للب اطاا الو ـــــــ  تش و د  تحبـــــــين الجو ة العامت للب اطاا   2020عام ف  

الو ـ  ت ت بـيرا لنقف الب اطاا والبـما  للبلدار وت بيق المؤشـراا ت ب قا أف ـف. والبلدار األع ـاء التال ت    
لنداش ولولومب اش وماليزيا. ويوجد حال ا ضــمن الؤريق الؤرع : ألماط اش وأيرلنداش والداطمراش والبــويدش وفرطبــاش و 

أكثر من ملخ واحد    مؤشـــرا يت ـــمن  11ملؤا من ملؤاا الب اطاا الو ـــ  ت ف  المبـــتو ع ) 241ما مجموعم 
ــتعراي الدفعت األولى المكوطت من  ــ  ت(. وأتم الؤريق الؤرع  اســـــ ملؤا من ملؤاا الب اطاا  131للب اطاا الو ـــــ

. وتم ترســـــــال التعقيباا والتعل قاا من الؤريق الؤرع  ف ما يتعلق 2021 الو ـــــــ  ت ف  لاطور األول/ ةبـــــــمبر
. ومن وين ملؤاا الب اطاا الو ــــ  ت البال  عد  ا 2022وتلك الملؤاا تلى الولاالا الراا ت ف  شــــباط/فبراير 

ــت  94ملؤاش قامت الولاالا وتحديث  131 ــاف ت وحملت ا  عد ذلك تلى مبـ و ع ملؤا وتعل قاا و/أو تعديالا تضـ
 الب اطاا الو   ت.

ملؤاا و اطاا و ــ  ت  حلول ط اةت   110ويتعين االطت اء من اســتعراي الدفعت المتبا ت المكوطت من   - 15
  تلى الولاالا الراا ت ف  لاطور الثاط /   110. وســـــــــــــُترســـــــــــــف تلك الملؤاا الـــــــــــــــــــــــــــ 2023كاطور الثاط /يناير  

لم تقم الولاالا  إعا ت ا. وســـــــــــتت ـــــــــــمن ملؤاا الب اطاا ش تلى جاطي ملؤاا الدفعت األولى الت  2023 يناير
( لك  track changesالو ــــــــــــــ  ـت تعقيبـاا وتعل قـاا مـدرجـت   ريقـت تتب  النا لب ـار التغييراا المـد لـت )

تنظر في ا الولاالا الراا ت عند تحديث الب اطاا الو ــــ  ت. ويتوق  الؤريق الؤرع  المعن   الب اطاا الو ــــ  ت  
ــ  ت الموجو ة ف   2023مارس /أطم  حلول آذار ــتعراي جم   ملؤاا الب اطاا الو ـــــــــــ ــ كور قد تم اســـــــــــ ش ســـــــــــ

 المبتو عش وأر تكور الولاالا قد تناولت التعل قاا والتعديالا من أجف ت بير االطت اء من االستعراي.

عايير ومن أجف ت بـــير اســـتعراي الب اطاا الو ـــ  تش بوَّ  الؤريق الؤرع  أة ـــا الولاالا الراا ت  م - 16
اســـتعراي مؤصـــلت للنظر في ا عند تحديث الب اطاا الو ـــ  تش  ما ة ـــمف تجراء اســـتعراي للصـــ اات والنحوش 

 .( 5) والتحقق من االتباقش والتحقق من التجاطس

 
 خبادل الخيرا  والممارسا  الجيدة بشأن رصد أهداف التنمية المستدامة -  دال 

م المعتمـدةش  ـالترليز على تنؤيـذ ت ـار المؤشــــــــــــــراا وتبـا ل ُكلزِّخ فريق الخبراءش ف  ت ـار   ـت عملـ  - 17
ــاا الو ن ت   ــتدامتش  ما ف  ذلك على المنصـ ــد أ دا  التنم ت المبـ ــاا الجيدة ف  مجال ر ـ الخبراا والممارسـ
ولوحاا المتا عت والبوا اا المخصــصــت أل دا  التنم ت المبــتدامت واير ذلك من أ واا تقي م التقدم المحربا 

الب اطااا  ف ر الب اطاا المتعلقت    دا  التنم ت المبتدامتا وتصن ب الب اطااا ومعالجت الثغراا  واإلوالف    

 __________ 

-https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-13/10b_Work-of-IAEG-SDGاطــــــــــــــظــــــــــــــر   (5) 

metadata-sub-group.pdf. 

https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-13/10b_Work-of-IAEG-SDG-metadata-sub-group.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-13/10b_Work-of-IAEG-SDG-metadata-sub-group.pdf
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واســـتخدام مصـــا ر و اطاا اير تقليدةت ومبتكرة لمؤشـــراا أ دا  التنم ت المبـــتدامت. وتم ـــ ا م    ت العمفش 
التوسـ  ف  تناول مختلخ المبا راا الت   عا فريق الخبراء البلدار والولاالا والج اا  ـاحبت المصـلحت تلى 

تتناول تلك المجاالا  الل اجتماعات ا المؤتوحت. وباإلضــــــــــــــافت تلى ذلكش أجرى فريق الخبراء جولت ثاط ت من 
ــاا الجيدة ف  تلك  ــيرة من البلدار واللجار اإلقل م ت تعري الممارســ ــ ؤاا قصــ ــتب ار ي د  تلى جم  تو ــ اســ

ش ت ــــــمنت  2021 لمدرجت ف  االســــــتب ار األ ــــــل  الذو تم ت القم ف  عامالمجاالا. وإلى جاطي األســــــ لت ا
. وحتى ( 6) الجولت الثاط ت من االســــــتب ار قبــــــما جديدا حول اســــــتخدام مصــــــا ر الب اطاا اير التقليدةت والمبتكرة

ولدا وأرب  لجار تقل م ت على االســــتب ارش وقدمت ملخصــــاا قصــــيرة   70ش ر  2022كاطور األول/ ةبــــمبر  5
في ا الممارســــــاا الجيدة ضــــــمنت ا و ــــــالا تلى مواق  شــــــبك ت واير ذلك من المعلوماا أو الموا   عرضــــــت

 والتعل قاا المتعلقت  صعوباا أو مقترحاا لؤريق الخبراء.

ش جرى تقدةم مد الا من 2022و   2021ومن  الل جولت  االســـــــــــــتب اطاا المرســـــــــــــلت ف  عام    - 18
ولــدا تقــارير ألول مرةش ف  حين قــدم    29 يرة من الر و ش قــدم  ولــدا. وف  الجولــت األ  95جــاطــي مــا مجموعــم  

ولدا معلوماا مبــــــــتكملت. وســــــــيتم تحديث موق  الممارســــــــاا الجيدة أل دا  التنم ت المبــــــــتدامت  اطتظامش  41
 وس كور  مثا ت وث قت قاولت للتعديف للبلدار واللجار اإلقل م ت الستخدام ا لنق ت مرج  ت ومبتو ع للموار .

 
 بناء الردرا  من أجل أهداف التنمية المستدامة  قاعدة المعارف في مجال بناء الردرا  - هاء 

ــا  ت ف  مقرر ا  - 19 ــدَّ ا اللجنت اإلحصـــــــــ ــلت تقدةم الدعم التقن     53/101شـــــــــ على الحاجت تلى موا ـــــــــ
التنم ت  والمال  للبلدار لبناء القدرة على ر ــــــــــــــد أ دا  التنم ت المبــــــــــــــتدامتش وعلى تطتا  مؤشــــــــــــــراا أ دا  

المبتدامتش وعلى تحديث النظم اإلحصا  ت. واستجا ت لذلك ال ليش سُتن    ؤحت شبك ت لقاعدة المعار  ف   
مجال وناء القدراا تت ــــمن أط ــــ ت وموار  لبناء القدراا  حس ال د  والغاةت والمؤشــــر والموضــــوع ال ــــامف  

لجار اإلقل م ت والمنظماا اإلقل م ت  لعدة ق اعاا والمن قت )وذلك أســـــــــاســـــــــا من  الل مد الا مقدمت من ال
ــا     :UN SDG” :على منصـــــــــتاأل رى(. ووافق فريق الخبراء على اســـــــــتخدام  ـــــــــؤحت التدريي اإلحصـــــــ

Learn“ (7 )    لقـــاعـــدة للمعـــار ش و   جزء من مبـــا رة لألمم المتحـــدة ت ـــد  تلى تقـــدةم حلول تعل م ـــت منتقـــاة
المبـــتدامت لألفرا  والمنظماا. واســـتمرا ال ـــبكت العالم ت لمؤســـبـــاا   ـــلت   ـــ ر موضـــوعاا التنم ت  وذاا

التدريي اإلحصــا  ش ودعم من مع د األمم المتحدة للتدريي والبحث )اليوطيتار(ش ف  اســتخدام المنصــت إلط ــاء 
من أجف ف رســــت موار  التعلم اإللكتروط  والتعلم المصــــغر المتاحت  ( 8)  ــــؤحت للتدريي ف  مجال اإلحصــــاءاا

ســــتخدام ا على ط اق أوســــ . وســــتت ــــمن الصــــؤحت اإلحصــــا  ت موار  التعلم اإللكتروط  والوثا ق والمبا ئ  ال
 التوجي  ت لر د أ دا  التنم ت المبتدامت المقدمت من الولاالا الراا ت واللجار اإلقل م ت وال رلاء اآل رين.

ف  ت ارة ال ــــــؤور االقتصــــــا ةت وتعتزم أماطت فريق الخبراءش الت  ت ــــــ ل  و ا شــــــ بت اإلحصــــــاءاا   - 20
ــمار تقدةم   ــرلاء اآل رين ل ـــــــــ واالجتماا ت التا عت لألماطت العامتش الا ام  المتا عت م  الولاالا الراا ت وال ـــــــــ
ــلت تلى المنصــــــــتش  اســــــــتخدام  موار  م المتعلقت  التدريي و/أو التعلم اإللكتروط  أو الموار  األ رى ذاا الصــــــ

. وقد حد ا األماطت  عض التحديثاا الم لوض ت  ال ا  2022ول/ ةبــــــــمبر طموذ  محد ش ودءا من لاطور األ
 __________ 

المبــــــــــــــتــــــدامــــــت:   (6)  التنم ــــــت  المتعلقــــــت  ــــــ  ــــــدا   الجيــــــدة  الممــــــارســـــــــــــــــــاا  موق   متــــــاحــــــت  و    المعلومــــــاا واألمثلــــــت  ُجمعــــــت  لقــــــد 
https://unstats.un.org/wiki/display/sdgGoodPractices. 

 ./https://www.unsdglearn.orgاطظر  (7) 

 ./https://www.unsdglearn.org/statisticsاطظر  (8) 

https://unstats.un.org/wiki/display/sdgGoodPractices
https://www.unsdglearn.org/
https://www.unsdglearn.org/statistics/
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على المنصــتش و   تتراو  وين تحديثاا    ؤت وأ رى لبيرةش وســيتم اســت عاو ا ف  الوقت المناســي. وقد وافق  
ــا على العمــف على أو تحــديثــاا تت لــي موار  لبيرة وتغييراا  مع ــد األمم المتحــدة للتــدريــي والبحــث أة ـــــــــــــ

ش م   عم تجراء اإل ـالحاا ال   ؤت  2023منصـت  الل  ورة الميزاط ت المقبلتش اعتبارا من ط بـار/أوريف  ال ف 
ضمن الموار  الحال ت. وتت من المنصت حال ا موار  التعلم اإللكتروط  والتعلم المصغر وتوفر   ف  اطتظار ذلك

   التعلمش م  تتاحت مبار عمف سلس.واج ت س لت االستخدام لن ر المحتوى من جاطي الج اا المقدمت لموار 

  
 2025المبادئ التوجيهية والجداول الزمنية لالستعراض الشامل لعام  -  ثالثا  

ش الذو أشـارا ف م تلى أطم من المقرر أر تبـتعري اللجنت ت ار  71/313وفقا لقرار الجم  ت العامت   - 21
ش طاقش فريق  2025راا العالم ت اسـتعراضـا شـامال ف   ورت ا البـا سـت والخمبـين المقرر عقد ا ف  عام  المؤشـ 

ووافق فريق الخبراء على أر المبـا ئ  الخبراء االســــــــــــــتعراي ال ـــــــــــــــامـف المقبـف ف  اجتمـاعـم الثـالـث ع ــــــــــــــر. 
ــامف لعام   التوجي  ت    أ طاه(  22والؤقرة    E/CN.3/2020/2)اطظر    2020المبـــــــــــتخدمت ف  االســـــــــــتعراي ال ـــــــــ

. وأو ــى أة ــا ووضــ  جدول بمن  لتنؤيذ االســتعراي  2025ســتن بق أة ــا على االســتعراي ال ــامف لعام  
 .2025ال امف لعام 

ــامف لعام   - 22 ــتعراي ال ـــــ ــين ت ار    2025ووافق فريق الخبراء على أر االســـــ ــًت جيدة لتحبـــــ يت ا فر ـــــ
ــا اا الالبمت للبلدار  ــتدامتش وتوفير اإلرشـــــــ ــد العالم  أل دا  التنم ت المبـــــــ ــراا من أجف  عم الر ـــــــ المؤشـــــــ

الف الخا ـــــــــت و ا.  ق   العديد من ا  الؤعف شـــــــــو ًا لبيرًا ف  تنؤيذ ُأ ر ا الو ن ت وتؤعيف منصـــــــــاا اإلو  الت 
ــتعراي   ــينؤذ االسـ ــتعراي ت د  تلى تحديد المعايير الت  سـ ووافق فريق الخبراء على عدة مبا ئ موجزِّ ت لالسـ

 ف  ت ار ا.

 وت مف المبا ئ الموجزِّ ت ما يل : 

ــتثماراا الت  أجريت  الؤعف على الصــــــعيدين الو ن   )أ(  ينبغ  أر يراع  االســــــتعراي االســــ
َي   الج و  الجاريتا  والدول  وأال ةقوزِّ

 ينبغ  أال ةؤري اإل ار المنقا عب ا تضاف ا ثقيال من حيث العمف اإلحصا   الو ن ا )ض( 

ينبغ  أر يتبــــــــــــــ  المجـال للتحبــــــــــــــينش على أر ُةكؤـف ف  الوقـت ذاـتم أر تكور التغييراا  ) ( 
 محدو َة الن اق وأر ةظف اإل اُر على حجمم الرا نا

العمف الم ــــــــــــترا لؤريق الخبراء منصــــــــــــبا على تنؤيذ اإل ار و ن ا ينبغ  أر ةظف ترليز   ) ( 
 يتعلق ور د تحقيق أ دا  التنم ت المبتدامت. ف ما

 :2025 ووافق فريق الخبراء أة ا على الجدول الزمن  المو ى  م التال  لالستعراي ال امف لعام - 23

  المو ـــــــــــى  م والمبا ئ  فريق الخبراء الجدول الزمن قدم  : 2022ت ـــــــــــرين الثاط /طوفمبر   )أ( 
 ا2025التوجي  ت لالستعراي ال امف لعام 

ــامـف  2023ت ــــــــــــــرين الـثاط /طوفمبر   )ض(  : الؤريق ةقـدم المعـايير المحـد ة لالســــــــــــــتعراي ال ــــــــــــ
 ا2025 لعام

https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/2
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: فريق الخبراء ةقوم  إعدا  ت ار لالستعراي  2024كاطور الثاط /يناير تلى حزيرار/يوط م   ) ( 
ــتنا ا تلى التحليالا والتقي ماا  يت ـــــــمن عمل اا الحذ  واال ــافاا المحتملتش اســـــ ــتبدال والتعديالا واإلضـــــ ســـــ
 البا قتش  مباعدة من األماطتا

ــايو   ) (  ــار/مـ ــاطـــت جم   المقترحـــاا المتعلقـــت وتغييراا المؤشــــــــــــــراا  2024أةـ : تقـــدم تلى األمـ
 اإلضاف ت(ا)االستبدال والحذ  والتنا ا والتعديالا والمؤشراا  2025 الستعراي عام

: تعقد م ــــــاورة مؤتوحت   ــــــ ر قا مت أول ت للتغييراا 2024تموب/يول م تلى آض/أابــــــ س   )ه( 
 المقتر  ت  ال ا على المؤشرااا

 : ةقوم فريق الخبراء  استعراي طتا د الم اورةا2024أيلول/سبتمبر   )و( 

امس ع ــر لؤريق : ف  االجتماع الخ2024ت ــرين الثاط /طوفمبر   -ت ــرين األول/أكتوبر   )ب( 
الخبراءش ةبـتعري الؤريق م ـروع االقترا  الذو يت ـمن تغييراا المؤشـراا إل راج ا ف  االسـتعراي ال ـامف  

 ا2025لعام 

إعدا  االقترا  الن ا   الســــتعراي عام   : فريق الخبراء ةقوم 2024كاطور األول/ ةبــــمبر  ) ( 
 .2025ت والخمبين الت  ُتعقد ف  آذار/مارس ويقدمم تلى اللجنت ل  تنظر ف م ف   ورت ا البا س 2025

وطـاقش فريق الخبراء أة ـــــــــــــــا المعـايير األول ـت لعمل ـاا االســــــــــــــتبـدال والحـذ  والتنا ا والتعـديالا   - 24
ــ   ــراا البديلت. ووافق على أطم ةمكن النظر ف  وضــــ ــافاا واير ا من االعتبارااش  ما ف  ذلك المؤشــــ واإلضــــ

ــر الح ــر وديف تذا ثبت أر المؤشـــــ ــر مؤشـــــ ــبت للبلدار لتنؤيذهش وإذا لار يوجد للمؤشـــــ ال  ةمثف تحدةا لبيرا  النبـــــ
 البديف المقتر  من ج ت سل مت وتغ  ت جيدة للب اطاا.

  
 الخيراء  لفريق مسار العمل لتصنيف الييااا  واألفرقة العاملة وفرقة العمل التابعة   -  رابعا  

  ـــــــ ر تصـــــــن ب الب اطاا. واضـــــــ ل  الؤريقار  ش وا ـــــــف فريق الخبراء مبـــــــار عملم 2022ف  عام  - 25
ــ  ت والمعلوماا الجغراف ت   ــا  ت والب اطاا الو ــ ــا  العمف الذو يرلز على تبا ل الب اطاا اإلحصــ العامالر أة ــ

. وأط ــــــــــــ   ( 9) المكاط ت. وتم حف الؤريق العامف المعن   ا اس الدعم اإلطما   ف  الدورة الثالثت والخبــــــــــــين للجنت
فرقت عمف معن ت  البـــــــ احت المبـــــــتدامت. ويت لخ الؤريق العامف وفرقت العمف من أع ـــــــاء   فريق الخبراء مؤ را

 . ( 10) فريق الخبراء وممثلين آ رين ُيدعور للم ارلت في ماش على النحو المحد  لف ف  ا تصا اا لف من ما

 
 مسار العمل المتعلق بتصنيف الييااا  -  ألف 

وا ــلت شــ بت اإلحصــاءاا ت وير مجموعت األ واا المتعلقت وتقدير المبــاحاا الصــغيرة ألاراي   - 26
أ ـــدا  التنم ـــت المبــــــــــــــتـــدامـــتش وتوج ـــم من فريق الخبراء والؤريق العـــامـــف الم ــــــــــــــترا وين األمـــاطـــاا المعن  

مبــــاعدة   اســــتقصــــاءاا األســــر الم   ــــ ت. وتقدم مجموعت األ واا ترشــــا اا عمل ت و راســــاا حاالا ق ريت ل

 __________ 

غراف ت المكاط ت ف  أط ــــــــــ  الؤريقار العامالر المعن ار وتبا ل الب اطاا اإلحصــــــــــا  ت والب اطاا الو ــــــــــ  ت اإلحصــــــــــا  ت والمعلوماا الج (9) 
 .2022وأط ى عملم ف  عام  2020ش ف  حين أط   الؤريق العامف المعن   ا اس الدعم اإلطما   ف  عام 2016 عام

ةمكن اال الع على اال تصـــــــــــــا ـــــــــــــاا والع ـــــــــــــويت ومعلوماا م مت أ رى   ـــــــــــــ ر لف فريق عامف ف  الموق  ال ـــــــــــــبك  التال :   (10) 
http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/. 

http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/


E/CN.3/2023/2  

 

22-28276 9/16 

 

البلدار على اســــتخدام أســــاليي تقدير المبــــاحاا الصــــغيرة لتحبــــين توافر و اطاا الؤ اا البــــكاط ت ال ــــ  ؤت.  
 ال أعالهش  عا فريق  -وأضـ ؤت أمثلت ق ريت و راسـاا حاالا تفرا ةت أكثر تحديدا. ولما ُذكر ف  الؤرع الثاط 

ى تبا ل ممارسـات ا الجيدة   ـ ر تصـن ب الب اطااش والت  الخبراء البلدار واللجار اإلقل م ت والولاالا الدول ت تل
أ رجت ف  موق  الممارســــاا الجيدة أل دا  التنم ت المبــــتدامت. و لي فريق الخبراء أة ــــا من فريقم العامف  
المعن   المعلوماا الجغراف ت المكاط ت تقدةم ترشــــا اا   ــــ ر تصــــن ب الب اطاا حبــــي الموق  الجغراف ش و و 

 أ طاه.  -تؤصيف ف  الؤرع الرا  سيو خ  ال ما
 

الفريق العامل المعني بتبادل الييااا  اإلحصةةةائية والييااا  الوصةةةفية اإلحصةةةائية أل راض   -  باء 
 مشررا  أهداف التنمية المستدامة

ــا  ت ألاراي   - 27 ــ  ت اإلحصــــ ــا  ت والب اطاا الو ــــ يت لخ الؤريق العامف المعن  وتبا ل الب اطاا اإلحصــــ
ولاالا  ول تش وترأســــــم المكبــــــ ك حال ا.  10  ولدا و  12مؤشــــــراا أ دا  التنم ت المبــــــتدامت من ممثلين عن  

ش جرى تحديث طموذ  ه كف  2019ومنذ اإل ـدار الرسـم  لتعريب ه كف الب اطاا الالبمت للمؤشـراا ف  عام 
ــا م  البـ اـطاا ـ اطتظـام وُأ ق  ف  حـاـلت اتبــــــــــــــاق م  قـاعـدة البـ اـطاا العـالمـ تش على ا رار مـا  و الحـال أة ــــــــــــ

ــاءاا ف  واج ت لبرمجت  ــ بت اإلحصــــــــ ــرت ا شــــــــ ــتدامت العالم ت الت  ط ــــــــ مجموعت و اطاا أ دا  التنم ت المبــــــــ
ــا  ت ــ  ت اإلحصـ ــا  ت والب اطاا الو ـ ــاء عمل اا لتبا ل الب اطاا  .الت ب قاا لتبا ل الب اطاا اإلحصـ وقد تم ترسـ

ــ غت  عند   ا النمع من اإلوالف أكثر لؤاءة تلى حد لبيرم  ســــــــــت ولاالا راا ت. وثبت أر  ذ SDMX صــــــــ
 النبــــبت لكف من ال ــــ بت والولاالا المبلغت.   Excelمقارطتم ونمع تبا ل الب اطاا التقليدو القا م على ورطامد  

ــ بت م 2022وف  عام  ــلت ال ــــ ــ غت  ش توا ــــ ــ   ط اق تبا ل الب اطاا  صــــ ش SDMXالولاالا الراا ت لتوســــ
خ  ب عيء اإلوالف. وجرى التخ  ع لمناســـــــباا لبناء القدراا لؤا دة الولاالا الراا ت  و د  بيا ة الكؤاءة وت 

ولدا  36. واســـــتمر أة ـــــا تبا ل الب اطاا م  البلدارا وقد قدم حوال  2023وأوا ف عام  2022ف  أوا ر عام 
رس أل دا   حتى اآلر مجموعاا و اطاا أ دا  التنم ت المبــــــــتدامت الخا ــــــــت  كف ولد تلى مختبر و اطاا مك

التنم ت المبـــــتدامتش و و مكور تبا ل الب اطاا والب اطاا الو ـــــ  ت ف  منصـــــت و اطاا مؤشـــــراا أ دا  التنم ت 
المبــــتدامت العالم تش مما ي بــــر تجراء المقارطاا وين مجموعاا الب اطاا العالم ت والو ن تش م  وجو  الب اطاا 

 تين.الو   ت الت  تمكن من تحليف اال تالفاا وين االثن 

ش ط ـــــــرا ال ـــــــ بت  2022وبعد ت ـــــــدار النموذ  الرســـــــم  ل  كف الب اطاا الو ـــــــ  ت ف  أوا ف عام   - 28
. SDMXالب اطاا الو ــ  ت المرج  ت العالم ت أل دا  التنم ت المبــتدامت من  الل واج ت لبرمجت ت ب قاا 

من الا ام وتحبــــين لبير ف    مكن ال ــــ بت و و ما شوالب اطاا الو ــــ  ت متاحت اآلر  صــــ غت ةمكن قراءت ا آل ا
واج ت المبــــتخدم وأجاء قاعدة الب اطاا العالم ت ومنصــــت و اطاا المؤشــــرااش حيث اجتمعت الب اطاا والب اطاا  
الو ــــــــــ  ت المرج  ت. وقد أ ى توافر الب اطاا الو ــــــــــ  ت من  الل واج ت لبرمجت الت ب قاا  صــــــــــ غت ةمكن 

قو ه البنك الدول    ـــــ ر الترجمت  مبـــــاعدة الحاســـــوض للب اطاا قراءت ا آل ا أة ـــــا تلى ت بـــــير تنؤيذ م ـــــروع ة 
 الو   ت المرج  ت أل دا  التنم ت المبتدامت.

ووا ـــلت ال ـــ بت االضـــ الع   ط ـــ ت وناء القدراا ف  مجال تبا ل الب اطاا اإلحصـــا  ت والب اطاا  - 29
. ومن  الل التعاور م  ألاراي مؤشــراا أ دا  التنم ت المبــتدامت SDMXالو ــ  ت اإلحصــا  ت  صــ غت 

ــيووش جرى   ــا ةت ألفريا ا ومصـــــر  التنم ت اآلســـ ــ ا واللجنت االقتصـــ ــا ةت واالجتماا ت لغرب  آســـ اللجنت االقتصـــ
وط ـــر المؤشـــرااش وذلك لما عد ه  SDMXتوفير تدريي  الح ـــور ال ـــخصـــ  على تبا ل الب اطاا  صـــ غت 
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ــاف ت تلى التدريي   18 ــبعت ولدار تضــــ ــول حوال  ســــ عن  عد. وجرى تعدا   ورة للتعلم اإللكتروط   ولدا م  و ــــ
ألاراي المؤشــرااش ومن  SDMX  ــ ر تبا ل الب اطاا اإلحصــا  ت والب اطاا الو ــ  ت اإلحصــا  ت  صــ غت  

ش وتمويف من وبارة الخارج ت والكومنولث والتنم ت ف  المملكت 2022المقرر ت الق ا ف  لاطور األول/ ةبــــمبر 
ــمن و ــــــالا  المتحدة لبري اط ا العظمى  ــمال ت. وتع د الؤريق العامف موقعم اإلعالم  الذو يت ــــ وأيرلندا ال ــــ

 .( 11) تحيف تلى طماذ  ه كف الب اطاا والوثا ق التقن ت وإرشا اا المبتعملينش وموار  التعلم

 
 الفريق العامل المعني بالمعلوما  الجغرافية المكااية -  جيم 

ش الذو ترأســـــــــم أيرلندا ولولومب اش من  ( 12)  المعلوماا الجغراف ت المكاط تيت لخ الؤريق العامف المعن    - 30
 ولت ع ــــــــــواش وتبــــــــــ  ولاالا راا تش وممثل  ثالل لجار تقل م تش واير ذلك من األفرقت والخبراء الذين  13

ق  ُوج ت تلي م الدعوة. ويعقد الؤريُق العامف اجتماعاا افتراضــ ت منتظمت وجلبــاا عامت ســنويتش وي ــر  فري 
ش ســـــــا م 2030الخبراء على أعمالم رســـــــم ا. وبالنظر تلى  ا   التكامف وال ـــــــمول الذو تتبـــــــم  م   ت عام  

ــاش م  األماطت العامتش ف  تعدا  تقرير م تلى لجنت الخبراء المعن ت  إ ارة المعلوماا  ( 13) الؤريق العامف أة ــــــ ُةقدَّ
عنور ”استخدام المعلوماا الجغراف ت المكاط ت ألاراي  الجغراف ت المكاط ت على الصعيد العالم  ف  ت ار البند الم 

التنم ت المبـتدامت“ من ونو  جدول أعمال اللجنت. وقد أتمت  الوما ميرو يو )المكبـ ك( مؤ را فترة تولي ا منصـي  
 الر  بت الم ارلت للؤريق العامف و لؤت ا ساطدرا مورينو )كولومب ا( ف  منصي الر  بت الم ارلت. 

ــينش ف  مقرر ا  واعتمدا  - 31 ــا  ت ف   ورت ا الثالثت والخمبـــــــ ش  ري ت ال ريق  53/101اللجنت اإلحصـــــــ
ــمن  ــا  ت والجغراف ت المكاط ت العاملت ضـــ ــتدامت للج اا الؤاعلت اإلحصـــ الجغراف ت المكاط ت أل دا  التنم ت المبـــ

واإلســـــــــــــــباطـ تش آلـ ت المـتاحـت ـ اللغـاا اإلطكليزـيت والؤرطبـــــــــــــــ ت   ت ـار المؤشــــــــــــــراا العـالمـ ت. وتعـد  ري ـت ال ريق
وين الج اا الؤاعلت اإلحصـــــا  ت والجغراف ت    “مد الجبـــــور”اســـــترات ج ت للمعلوماا واالتصـــــاالا تبـــــاعد على 

المكاط ت الت  تعنى  إ ار المؤشــــــــراا العالم ت. وتبــــــــاعد  ري ت ال ريق على التوا ــــــــف واإلرشــــــــا  والتوا ت 
ومصـــا ر الب اطاا ذاا الصـــلت والمنتجاا واأل واا   يتعلق  المعلوماا الجغراف ت المكاط ت ور ـــد األري ف ما

 واألساليي التمكين تش من أجف ترشا  و عم تنؤيذ أ دا  التنم ت المبتدامت.

ــم ت  - 32 ــتندة تلى الموق  وقبول ا لب اطاا رســــ ومن  الل االعترا   المعلوماا الجغراف ت المكاط ت والمبــــ
توفر  ري ـت ال ريق الجغرافـ ت المكـاطـ ت أل ـدا  التنمـ ت   أل ـدا  التنمـ ت المبـــــــــــــــتدامـت ومؤشــــــــــــــرات ـا العـالمـ تش

المبـــــــتدامت ترشـــــــا اا  بـــــــ  ت وعمل ت للمكاتي اإلحصـــــــا  ت الو ن تش وولاالا المعلوماا الجغراف ت المكاط ت 
الو ن ــتش والولــاالا الراا ــت واير ــا من الج ــاا الت  تعمــف ف  ت ــار المنظومــت الو ن ــت أل ــدا  التنم ــت 

ــتدامت. وف  ــل ع ال ـــوء على الموار  المتاحت واأل ر الجغراف ت المكاط ت العالم ت القا مت والن د   المبـ ــ اق تبـ سـ
ــاا الحاالا اإلفرا ةت   ــ ت و راسـ ــلت من اإلجراءاا الر  بـ ــلبـ المبتكرةش تتلقى  ري ت ال ريق الدعم عن  ريق سـ

قترحت والؤر ــت الت  ةمكن أر واإلرشــا اا الداعمت لكف مرحلتش  ما ف  ذلك تو ــ اا   ــ ر الا مت الؤريدة الم
توفر ـا المعلومـاا الجغراف ـت المكـاط ـت وتقوم وتوفير ـا  ـالؤعـف. وتحـد   ري ـت ال ريق أة ـــــــــــــــا مـا ينبغ  عملـم  
ومتى ولمـاذا ومن ةقوم  ـم. وعالوة على ذلـكش تت ا  ري ـت ال ريق الـداللـت على ال ريقـت الت  يؤ و و ـا لـف 

 __________ 

 ./https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/sdmx-working-groupاطظر  (11) 

 ./https://ggim.un.org/UNGGIM-wg6اطظر  (12) 

ــر   (13)  ــظـــــ ــا:  E/C.20/2022/11/Add.1اطـــــ ــنـــــ ــت  ـــــ ــاحـــــ ــتـــــ مـــــ -https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12thش 

Session/documents/. 
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https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Session/documents/
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 ــت المكــاط ــتش واإل ــار العــالم  للمعلومــاا اإلحصـــــــــــــــا  ــت والجغراف ـت  من اإل ــار المتكــامــف للمعلومــاا الجغراف
 .2030المكاط تش واأل ر األ رى  ورا ”تكامل ا“ م ما ف  الن وي  خ ت عام 

ومن أجـف مبــــــــــــــاعـدة البـلدار ف  تنؤـيذ  ري ـت ال ريقش أعـد الؤريق العـامـف ورـقت تت ا أمثـلت على تنؤـيذ   - 33
اء  الورقت ف  اجتماعم الثالث ع ـــــــــــــرش وبعد مزيد من التنا اش تم تقدةمـ ا   ري ت ال ريق. وقد رحي فريق الخبر 

كوث قت معلوماا أســــاســــ ت ل ذا التقرير إلفا ة اللجنت أكثر. وتبحث الورقت ل ب ةمكن للبلدار تصــــن ب مؤشــــراا  
ــتدامت حبــــــــــي الموق  الجغراف  وحده أو  االقترار م  أ عا  أ رى )مثف طوع الجنس   والعمر أ دا  التنم ت المبــــــــ

والد ف وحالت ال جرة وحالت اإلعاقت(ش ومن ثم ف   تزو  البلدار  الوســـا ف الالبمت لتحليف المؤشـــراا   ـــكف أكثر 
 الرلي.  ف  الج و  الرام ت تلى عدم ترا أو واحد  لخ   “ عدم ترا أو مكار  لخ الرلي ” عمقاش وضمار 

. وتت ـمن   ت  2023يق العامف لعام وأقر فريق الخبراء ف  اجتماعم الثالث ع ـر   ت عمف الؤر  - 34
ــت تحقيق التحول الت  يت ح ا   العمف تحويف ترليز الؤريق العامف طحو األط ــــ ت الت  تعزب وتزيد الوع   ؤر ــ

أ دا  التنم ت المبــــــــتدامت. وت ــــــــمف األط ــــــــ ت المقررة  عم عقد   لمؤشــــــــراا  تمكين الجاطي الجغراف  المكاط 
أ دا  التنم ت المبــتدامت   مؤشــراا  م   حاالا االســتخدام لك   ت تطتا حلقاا العمف والندواا والتوســ  ف  تج

الت  ةمكن في ا اسـتخدام العنا ـر الجغراف ت المكاط ت وق اسـ ا ور ـد ا وط ـر ا من  الل  را ع سـر ةت واير 
ــافــت تلى ذلــكش يرحــي الؤريق العــامــف  عروي ترجمــت  ري ــت ال ريق   ذلــك من األ واا التؤــاعل ــت. وبــاإلضـــــــــــــ

ــتدامتش ل ــــمار ط ــــر ا وف م ا الجغرا ال د  المرا  من ا على أوســــ  حبــــي  ف ت المكاط ت أل دا  التنم ت المبــ
 ط اق ممكن.

 
 الفريق العامل المعني بقياس الدعم اإلامائي -  دال 

ش المؤشــــــــــــــر الجديد 2022اعتمدا اللجنت ف   ورت ا الثالثت والخمبــــــــــــــينش المعقو ة ف  آذار/مارس   - 35
و لبت تلى منظمت التعاور والتنم ت ف  الميدار االقتصــــا و ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة   1-3-17المقتر  

والتنم ت أر ةكوطا الراعيين الم ـــــــــارلين للمؤشـــــــــر الجديد وأر ةعمال عن لثي لتجني االب واج تش ووافقت على 
لم  عن  ذا المؤشــــــــــــــرش  مـا ف   حف الؤريق العـامف ألطم أطجز واليـتم. ويجرو العمـف على تعدا  أول تقرير عا

ــا و واألوطكـتا  عن لـثي لتنبــــــــــــــيق  ذلـك وـناء القـدرااش وتعمـف منظمـت التعـاور والتنمـ ت ف  المـيدار االقتصــــــــــــ
 ج و  ما وفقا لمقرر اللجنت.

ووافقت اللجنت أة ــا على اســتعراي مبــ لت ق اس الج و  العالم ت واإلقل م ت المبذولت  عما أل دا    - 36
ــتدا ــاوراا م  التنم ت المبــــــ ــا مت ف  ذلك العمف. ويد أر الم ــــــ متش وأعربت  عض البلدار عن ا تمام ا  المبــــــ

البلدار المعن ت أظ را أر الج و  الو ن ت   ـــ ر  ذه المبـــ لت لم تق   شـــو ا لاف ا لت ـــكف أســـاســـا لمزيد من 
ذه المبـــ لت على  العمف واالســـتعراي على الصـــعيد الدول  ف   ذا الوقت. ولذلكش قد تراي البلدار ف  عري   

  اللجنت ف  المبتقبف وبم ارلت البلدار النام ت والبلدار المتقدمت النمو على البواءش وناء على  لي اللجنت. 

 
 فرقة العمل المعنية بالسياحة المستدامة - هاء 

ش تلى فريق الخبراء أر 53/101 لبت اللجنت اإلحصــــا  ت ف   ورت ا الثالثت والخمبــــينش ف  مقرر ا  - 37
ــتدامت من أجف   ــ احت المبـــ ــراا تتعلق  البـــ ــ ر مؤشـــ ــيق الوثيق م  الولالت الراا ت على اقترا    ـــ ةعمف  التنبـــ

 واإلوالف عن التقدم المحرب ف   ذا ال  ر تلى اللجنت ف   ورت ا الرا عت والخمبين.  9-8تحبين ر د الغاةت 



 E/CN.3/2023/2 

 

12/16 22-28276 

 

ــ  فريق الخبراء فرقت العمف المعن ت    - 38 ــتدامتش الت  تت لخ من ووفقا لذلك المقررش أط ــــــ ــ احت المبــــــ البــــــ
ــوا و   13 ــاءاا ودور األماطت وبتقدةم الدعم  4 ولت ع ـ ــ بت اإلحصـ ــ الع شـ منظماا  ول ت وإقل م تش م  اضـ

الؤن  لؤرقت العمف. وتتمثف األ دا  الر  بــــــــ ت لؤرقت العمف ف  مناق ــــــــت مقتر  مؤصــــــــف لمؤشــــــــراا البــــــــ احت  
 ـــــــفش وإعدا  المقتر  وبناء توافق ف  اآلراء   ـــــــ طم. ومن   ـــــــكف أف 9-8المبـــــــتدامت من أجف ر ـــــــد الغاةت 

المتوق  أر ةكور المقتر  جا زا لتقدةمم تلى فريق الخبراء ولينظر ف م فريق الخبراء  الل االسـتعراي ال ـامف  
. وقد قررا فرقت العمف أر تجتم   البــبف االفتراضــ ت لف ثالثت أشــ رش 2025إل ار المؤشــراا العالم ت لعام 

قد تجتم  وتواتر أكثر أو أقف حبـــــــــي ما ة لبم األع ـــــــــاء ويتؤقور عل م. وف  الؤتراا الؤا ـــــــــلت وين    ولكن ا
 االجتماعااش سيتعاور أع اء فرقت العمف من  الل الحواراا والمنصاا اإللكتروط ت. 

ــت  2022وعقدا فرقت العمف اجتماع ا األول ف  أيلول/ســـــــــــــبتمبر   - 39 ش وجرا  الل االجتماع مناق ـــــــــــ
األ ـدا  واألط ــــــــــــــ ـت والع ــــــــــــــويـت و را ق العمـف والجـدول الزمن  و  ـت العمـف وتم االتؤـاق علي ـا. و الل  
االجتماعش طظر األع ــــــــاء ف  ت ار التخاذ القرار اقترحتم شــــــــ بت اإلحصــــــــاءاا لبحث مؤشــــــــراا البــــــــ احت  

 اس اســــــتدامت المبــــــتدامت وفحصــــــ ا وا ت ار ا. وقدمت منظمت البــــــ احت العالم ت أة ــــــا عمل ا الجارو ف  ق
البـ احت. واطُتخبت لندا ر  بـا م ـارلا لؤرقت العمفش واتؤق األع ـاء على اطتخاض ر  س م ـارا ثار ف  وقت  
الحق. وتوجد فؤ  الموق  ال ـــــــبك  لؤرقت العمف معلوماا تضـــــــاف ت عن ع ـــــــويت الؤرقت واجتماعات ا و را ق  

وعقد االجتماع الثاط  لؤرقت العمف ف    .( 14) عمل اش تضـــــــــــافت تلى جدول ا الزمن  المؤقت و  ت عمل ا المؤقتت
. وقدمت ال ــــــــ بت تحا ت لألع ــــــــاء   ــــــــ ر العمل ت والجدول الزمن  والمعايير 2022ت ــــــــرين الثاط /طوفمبر  

الت  اعتمد ا فريق الخبراء ف  اجتماعم الثالث ع ـــــــــر. ثم طاقش   2025المؤقتت لالســـــــــتعراي ال ـــــــــامف لعام 
. وأ يراش اتؤق 9-8وما الذو ينبغ  أر تا بــــــــم مؤشــــــــراا الغاةت   “تالبــــــــ احت المبــــــــتدام”األع ــــــــاء تعريب  

األع ـــــــاء على  ريقت للم ـــــــ  قدما و لبوا من منظمت البـــــــ احت العالم ت تعدا  قا مت  مؤشـــــــراا البـــــــ احت  
ــباط/فبراير  ــل مت وتغ  ت جيدة  حلول ط اةت شـــــــــــ ــتدامت المعمول و ا الت  لدي ا من ج ت ســـــــــــ ل    2023المبـــــــــــ

 مف وتتخذ قرارا    ط ا.تبتعرض ا فرقت الع

  
 براامج عمل فريق الخيراء  -   خامسا  

 وآذار/  2023يو ــــــــــــ  فريق الخبراء   ر ُتنؤَّذ األط ــــــــــــ ت التال ت ف  الؤترة الممتدة وين آذار/مارس  - 40
 :2024مارس 

ــاا  )أ(  المعلومــ وين  ــف  ــامــ التكــ ــك تحقيق  ذلــ ف   ــا  ــار المؤشــــــــــــــرش  مــ ت ــ ــذ  تنؤيــ الترليز على 
واإلحصـاءاا الجغراف ت المكاط تا وتبا ل الخبراا وأف ـف الممارسـاا   ـ ر ر ـد األ دا ش  ما ف  ذلك على 

ــعيد الو ن ش واإلوال ــتدامت على الصــــ ــت    دا  التنم ت المبــــ ــاا ولوحاا المتا عت والبوا اا الخا ــــ ف المنصــــ
ــمول الب اطاا للجم  ش واالوتكاراا ف  الب اطااش   ــن ب الب اطااش وشـــــ ــ ر الب اطاا المتعلقت  األ دا ش وتصـــــ   ـــــ
والج و  الو ن ت الرام ت تلى ســــــد الؤجواا ف  الب اطاا المتعلقت  مؤشــــــراا األ دا ا وت ــــــج   االوتكاراا ف   

ــا ر الب اطاا اير التقليدةت ــتخدام مصـــــ ــ ت وناء القدراا المتعلقت الب اطااش  ما ف  ذلك اســـــ ــتعراي أط ـــــ ا واســـــ
   دا  التنم ت المبــتدامت الت  تنؤذ  التنبــيق م  الؤريق الرف   المبــتوى لل ــراكت والتنبــيق وبناء القدراا ف   

 ش وتقدةم تو  اا    ط اا2030مجال اإلحصاءاا لر د   ت التنم ت المبتدامت لعام 

 __________ 

 ./https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/task-team-sustainable-tourismاطظر  (14) 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/task-team-sustainable-tourism/
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ن ج ت والمبـــــــا ف المتصـــــــلت  المؤشـــــــراا وبب اطات ا  تجراء اســـــــتعراي  اطتظام للت وراا الم )ض( 
الو ـــــ  تش وتحبـــــين الجو ة عموما ف  الب اطاا الو ـــــ  ت الخا ـــــت  مؤشـــــراا أ دا  التنم ت المبـــــتدامت من 

  الل ورطامد عمف الؤريق الؤرع  المعن   الب اطاا الو   تا

 ئ التوجي  تش موا ـــــــــلت مبـــــــــار العمف   ـــــــــ ر تصـــــــــن ب الب اطاا لتوفير المزيد من المبا ) ( 
والتوا ـــــــــــف م  مجموعاا العمف األ رى واآلل اا القا مت ألعمال تصـــــــــــن ب الب اطاا من أجف تحقيق  مو   

 المتمثف ف  عدم ترا أو شخا  لخ الرليا 2030  ت عام 

موا ـــــــــلت أعمال الؤريق العامف المعن  وتبا ل الب اطاا اإلحصـــــــــا  ت والب اطاا الو ـــــــــ  ت   ) ( 
لعامف المعن   المعلوماا الجغراف ت المكاط تش واســــــتعراي   ع عمف الؤريقين العاملين اإلحصــــــا  ت والؤريق ا

 للت كد من اتباق ا م  عمف فريق الخبراءا

 موا لت عمف فرقت العمف المعن ت  الب احت المبتدامتا )ه( 

ش  ما ف  ذلك مناق ــــــــت المعايير 2025موا ــــــــلت التح ــــــــير لالســــــــتعراي ال ــــــــامف لعام  )و( 
 ا البديلتاوالمؤشرا

موا ــــــــــــــلــت الحوار م  الولــاالا الراا ــت لتعزيز عمل ــت تــدفق الب ــاطــاا من أجــف اإلوالف  )ب( 
 العالم  عن األ دا ا

ــر لؤريق الخبراء   ) (  ــنويت مؤتوحتش  ما ف  ذلك االجتماع الرا   ع ــ عقد اجتماعاا طصــــخ ســ
 العا ةت.وموا لت التؤاعف من  الل االجتماعاا  2023ف  الرب  األ ير من عام 

  
 اإلجراءا  المطلوب من اللجنة اإلحصائية اخخا ها  -  سادسا  

   اللجنة مدعوة إلى القيام بما يلي - 41

اإلحاطة علمًا بالعمل الذي اضةةةةةةةةطلق بل فريق الخيراء المشةةةةةةةةترك بين الوكاال  المعني   )أ( 
 بمشررا  أهداف التنمية المستدامة استجابًة لمرررا  اللجنة؛

إبداء آرائها بشةةةأن اختصةةةاصةةةا  فريق الخيراء واعتمادها ابصةةةيغتها الواردة في المرفق  )ض( 
  األول من هذا التررير(؛

إبداء آرائها بشةةأن التحسةةينا  السةةنوية واعتمادها اعلى النحو الوارد في المرفق الثااي   ) ( 
  لهذا التررير(؛

  بالتصنيف حسب الموقق الجغرافي؛اإلحاطة علما بوثيرة المعلوما  األساسية المتعلرة  ) ( 

 واعتماده. 2023إبداء آرائها بشأن براامج العمل المرترح لفريق الخيراء في عام  )ه( 
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 المرفق األول 

االختصةةاصةةا  المنرحة لفريق الخيراء المشةةترك بين الوكاال  المعني بمشرةةرا     
 أهداف التنمية المستدامة 

ــ ل  فريق - 1 ــ  ـــــــ ــتدامت   ســـــــ ــراا أ دا  التنم ت المبـــــــ ــترا وين الولاالا المعن   مؤشـــــــ الخبراء الم ـــــــ
 التال ت:  الم ام

ــ  )أ(  ــقف وضـ ــتعراي األ دا  والغاةاا الوار ة ف     و ـ ــراا من أجف متا عت واسـ ت ار للمؤشـ
على الصــــــــــــــعـيد العـالم ش م  مراعـاة الج و  الت  تـبذل ـا حـالـ ًا مختلخ    2030  ـت التنمـ ت المبـــــــــــــــتدامـت لعـام  

ــاط األكـا  ةمـ ت مجموعـاا البلـدار والمنظمـااش  مـا في ـا الولـاالا اإلقل مـ ت واـلدولـ ت واللجـار اإلقل مـ ت واألوســــــــــــ
والمجتم  المدط  والمنظماا الدول ت المعن ت األ رىش ل  تعتمد ما اللجنت اإلحصــــــــــا  ت ف   ورت ا البــــــــــا عت 

 ا2016واألربعينش ف  عام 

تقدةم الدعم التقن  الالبم لتنؤيذ ت ار المؤشــــــــــــراا والر ــــــــــــد الموافق عل م على مدى فترة   )ض( 
ــقت ومتؤق علي ا للمؤشـــــــرااا وتبا ل ا ولؤالت اســـــــتخدا2030الخمبـــــــت ع ـــــــر عامًا حتى عام  م تعاريب منبـــــ

الخبراا    ر ر د أ دا  التنم ت المبتدامتا وت ج   الممارساا الجيدة واالوتكارااش ف  مجاالا من ا وناء  
 القدراا الو ن تا

 تجراء استعراي منتظم للت وراا المن ج ت والمبا ف المتصلت  المؤشراا وب اطات ا الو   تا  ) (  

تجراء اســـتعراي منتظم ألط ـــ ت وناء القدراا ف  المجاالا اإلحصـــا  ت المتصـــلت ور ـــد  ) ( 
أ دا  التنم ت المبتدامتش وتقدةم تو  اا لك  َينظر في ا لف من اللجنت اإلحصا  تش والؤريق الرف   المبتوى 

ــتدامت لعام ــد   ت التنم ت المبــ ــاءاا لر ــ ــيق وبناء القدراا ف  مجال اإلحصــ ــراكت والتنبــ ش ولجنت  2030 لل ــ
 تنبيق األط  ت اإلحصا  تا

اســــتعراي و عم عمف األماطت العامت ف  ما يتعلق  إط ــــاء منتدى لمبــــتعمل  و اطاا أ دا   )ه(  
 التنم ت المبتدامتش ووض  أ واا لتحليف الب اطااش وأ اة متا عت مؤتوحت لتتب  حالت تنؤيذ أ دا  التنم ت المبتدامت.

 ( 1) ممثاًل عن المكاتي اإلحصـا  ت الو ن تش وع ـو واحد  حكم منصـبم  27ن  ويت لخ فريق الخبراء م - 2
وي مف أة ًاش  صؤت مراقبينش ممثلين عن اللجار اإلقل م ت والولاالا اإلقل م ت والدول تش لتقدةم الم ورة والدعم 

لؤترة أول ت ممتدة على   ( 2) التقن  ال ام عند الحاجت. وس عيزن أع اء الؤريق عن  ريق اآلل اا اإلقل م ت القا مت
ســــــنتينش وبعد ذلك ُيَتوق  أر ةعمف  ع ــــــ م  التناوض وفق ما اتؤقت عل م اآلل اا اإلقل م ت المعن تش وذلك من 
أجف لؤالت تمثيف تقل م  متبـــــــــــاوي و برة تقن ت وم ـــــــــــارلت أع ـــــــــــاء من أقف البلدار طموًا والبلدار النام ت اير 

نام ت. وســتكؤف اآلل اا اإلقل م ت المعن ت تناوض عد  معين من األع ــاء  البــاحل ت والدولت الجزريت الصــغيرة ال

 __________ 

 ر  س اللجنت اإلحصا  ت  و ع و  حكم منصبم ف  فريق الخبراء. (1) 

ــا  ت األفريا تش ومؤتمر ا (2)  ــاءاا التا عت للجنت  اللجنت اإلحصـــ ــا   لألمريكيتينش ولجنت اإلحصـــ ــا يين األوروبيينش والمؤتمر اإلحصـــ إلحصـــ
 االقتصا ةت واالجتماا ت آلس ا والمح ع ال ا ئش ولجنت اإلحصاءاا التا عت للجنت االقتصا ةت واالجتماا ت لغرب  آس ا.
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. ويمكن للبلدار اير األع اء ف  الؤريق أر توفد ممثلي ا للم ارلت ( 3) من أجف ضمار استمراريت عمف الؤريق
 ف  أط  ت الؤريق  صؤت مراقبين.

والمبــا مت ف  المناق ــت واتخاذ   ومن المتوق  أر ةقوم جم   األع ــاء  ح ــور االجتماعاا  اطتظام - 3
ف  الما ت من االجتماعاا )من  الل الم ــارلت ال ــخصــ ت    50القرار. وســتكور م ــارلت ع ــو ف  أقف من  

أو المراســــالا الكتاو ت( ف  البــــنت التقويم ت عالمت على أر الع ــــو لم ةعد ط ــــ ا وســــيتم اســــتبدالم ف  ط اةت 
ــنت التقويم ت أو تناوض الع ــــــــويت التال   )أي ما ةحدل أوال( من  الل اآلل ت اإلقل م ت. وعالوة على ذلكش البــــــ

ــاط  الل االجتماعاا و الل المراســــالا الكتاو ت ف  الؤتراا   ــ موا ون ــ ــارلوا ويبــ ــاء أر ة ــ يتوق  من األع ــ
 الؤا لت وين االجتماعاا.

واالجتماا ت ف  األماطت العامت    وســـتكور شـــ بت اإلحصـــاءاا التا عت إل ارة ال ـــؤور االقتصـــا ةت   - 4
أماطت فريق الخبراء. وستنتخي الدول األع اء المن مت تلى الؤريق ر  بْين. وعند تناوض الع ويتش يتوق  أر 
ف أال ةكور أع ــاء فريق   يتنحى أحد الر  بــْين وُيدعى للعمف لؤترة تضــاف ت مدت ا ســنتار  صــؤت ع ــو. وُيَؤ ــز

ف  الؤريق الرف   المبــــــــتوى لل ــــــــراكت والتنبــــــــيق وبناء القدراا ف  مجال   الخبراء ف  الوقت طؤبــــــــم أع ــــــــاء
. أما أفرقت الر ـــــد العالم ت القا متش المكوطت عمومًا 2030اإلحصـــــاءاا لر ـــــد   ت التنم ت المبـــــتدامت لعام  

من ممثل  النظم اإلحصـــــا  ت الو ن ت و براء من ولاالا  ول ت معن ت  مؤشـــــراا محد ةش فبـــــُتبـــــ م ف  عمف  
ف أفرقت ر ـــــد عالم تش حبـــــي  فر  كز يق الخبراء على النحو الذو يراه الؤريق مناســـــبًا. وإضـــــافت تلى ذلكش ســـــُت ـــــَ

االقت ـاءش وسـت ـم  براء و نيين و وليين ةبـاعدور الؤريق على ا ت ار المؤشـراا وتعريؤ ا وتجم   الب اطاا 
 ت  ت مل ا األ دا  والغاةاا الجديدة.واإلوالف عن ا لر د التقدم المحرب ف  المجاالا الجديدة والمبتجدة ال

وســ قوم الؤريق  عملم   ريقت علن ت وشــاملت وشــؤافتش وســيدعو الخبراءش عند االقت ــاءش من المجتم   - 5
المـدط  واألوســــــــــــــاط األكـا ةمـ ت والق ـاع الخـاا تلى المبــــــــــــــا مـت  مـا ـلدي م من  راـةت فنـ ت و براا ف  مجـال  

    الب اطاا.المؤشراا واألساليي المبتكرة ف  تجم

عدا ذلك  وســــ جتم  الؤريق  ح ــــور أع ــــا م شــــخصــــ ًا مرتين ف  البــــنتش وســــينجز أعمالم ف  ما - 6
ــ ًا تموياًل ذات ًا. وقد يتلقى  ــاء شــــخصــ تلكتروط ًا. وتمول الم ــــارلت ف  االجتماعاا الت  ُتعقد  ح ــــور األع ــ

لدعم م ــارلت ا ف  االجتماعااش تذا لار عد  محدو  من البلدار النام ت الت     أع ــاء ف  الؤريق التمويف 
 ذلك متاحًا.  

 وس قدم الؤريق تقريرًا سنويًا تلى اللجنت اإلحصا  ت وسيلتمس التوج م من ا. - 7

  

 __________ 

يا ا ووســـ  ا وجنوب ا وارب اا وع ـــو واحد من شـــمال  ســـيتناوض ما مجموعم تبـــعت أع ـــاء على منا ـــب م: ع ـــوار من شـــرق أفر  (3) 
ــ اا وع ــــوار من من قت البحر الكاريب    ــ ا وشــــرق ا وجنوب ا وجنوب ا ال ــــرق  وأوق اطوســ ــ اا وع ــــوار من وســــع آســ أفريا ا وارض آســ

 وأمريكا الوس ى والجنوب تا وع وار من أوروبا ال رق ت وأمريكا ال مال ت وشمال أوروبا وجنوب ا وارب ا.
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 المرفق الثااي 

 التنقيحا  السنوية إلطار المشررا  العالمية   
 

 المؤشر  تنا ا الحال   والمؤشر  المبتدامت  التنم ت   د   طا

 خحريق المساواة بين الجنسين وخمكين كل النساء والفتيا  - 5الهدف   

ســـــــنت   15طبـــــــبت الؤت اا والنبـــــــاء ممن تتراو  أعمار ن وين   5-3-2
ــل ت   49 و ــاء التناســــ ــويم/وتر األع ــــ ــعن لعمل ت ت ــــ ــنت الالت    ــــ ســــ

 األطثويتش  حبي العمر

ــاء ممن تتراو  أعمار ن وين   5-3-2 ــبت الؤت اا والنبـــــــــ ــنت   15طبـــــــــ ســـــــــ
ــنت ال 49 و ــل ت األطثويتش ســ ــاء التناســ الت    ــــعن لعمل ت ت ــــويم األع ــ

  حبي العمر

  الحد من ااعدام المساواة داخل اليلدان وفيما بينها - 10الهدف 

ر ال جرة   10-7-2 عد  البلدار الت  اعتمدا ســــ اســــاا لل جرة ت بــــز
 وتنقف األشخاا على طحو منظم وآمن ومنتظم ومتبم  المبؤول ت

ر ال جرة  طبـــــبت  10-7-2 البلدار الت  اعتمدا ســـــ اســـــاا لل جرة ت بـــــز
 وتنقف األشخاا على طحو منظم وآمن ومنتظم ومتبم  المبؤول ت

  ضمان وجود أاماط استهالك وإاتاج مستدامة - 12الهدف 

ــ اســــــــاا و  ع العمف المتعلقت  ال ــــــــراء   12-7-1  رجت تنؤيذ البــــــ
 العموم  المبتدام

ــاا و  ع العمف المتعلقت عد  البلدار الت   12-7-1 ــ اســـــــــ تنؤزِّذ البـــــــــ
  ال راء العموم  المبتدام

حماية النظم اإليكولوجية اليّرية وخرميمها وخعزيز اسةةةةةةتخدامها على احو مسةةةةةةتداما وإدارة الغابا  على احو مسةةةةةةتداما ومكافحة  - 15الهدف 
 التصحرا ووقف خدهور األراضي وعكس مسارها ووقف فردان التنوع الييولوجي

)أ( مؤشــر الغ اء األ  ــر الجبل  و )ض( طبــبت األراضــ    2-4-15 مؤشر الغ اء األ  ر الجبل  15-4-2
 الجبل ت المتد ورة

 


