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         اإلحصائية        اللجنة
         واألربعون         التاسعة        الدورة

     ٨١٠٢      مارس /    آذار   ٩- ٦
  *     املؤقت        األعمال      جدول    من     )أ(   3       البند
         البياانت         القرار:       واختاذ          للمناقشة      بنود

         التنميررررررة     خبطررررررة         املتعلقررررررة          واملؤشرررررررات
        0202      لعام          املستدامة

         التنميرررة       أهررردا         مبؤشررررات      املعررري         الوكررراالت    برررن       املشررر         اخلررر ا       فريررر        تقريرررر  
         املستدامة

  
      العام      األمن    من       مذكرة  

        املاضـــــ     يف        املتبعـــــ            واملمارســـــا      ٨٨٢ /    ٨١٠2           واالجتمـــــاع           االقتصـــــا        اجمللـــــ       ملقـــــ ر        وفقـــــا   
         التنميــ        أهــدا         مبؤشــ ا       املعــي         الوكــاال     بــن       املشــ         اخلــءا       ف يــ        تق يــ      حييــ     أبن       العــا       األمــن       يتشــ  
         املؤش ا       إطار        لتنفيذ       اخلءا       ف ي     به      يقو       الذ          املتواص        للعم         عاما          ع ضا           التق ي      هذا       ويقد    .        املستدام 
     الـي        لألنشـط       وصـفا       العـ       هـذا       ويشـم    .    ٨١3١      لعـا           املسـتدام          التنمي      خط        وغااي        ألهدا          العاملي 
        املنهجـــ        الوضـــ      )أ(      ذلـــ     يف    مبـــا       ٠١٠ /  8٢          اإلحصـــا ي         اللجنـــ        بقـــ ار     عمـــا       اخلـــءا       ف يـــ     هبـــا       اضـــطل 
        واجلــدول         املؤشــ ا       لــبع          الســنوي            التحســينا      )ب(         الفئــا         تصــني          وحتــديثا          الثالثــ        الفئــ         ملؤشــ ا 
        تــــدفقا       بشــــ ن          املمارســــا        وأفضــــ            التوجيهيــــ         املبــــا       )ج(        ٨١٨١      لعــــا         الشــــام           لاســــتع ا        الــــ مي
     الـي        األعمال     ) (           املستدام           التنمي        أبهدا          املتعلق          البياان     عن        العامل         الصعيد     على        واإلباغ         البياان 
      أبوجــه        املعنيــ          العاملــ         األف قــ      قبــ      ومــن         البيــاان         بتصــني         املتعلــ        العمــ       مســار   يف    هبــا        االضــطا      جــ  
     على  ُ    ُتع    وس   .       املكاني           اجلغ افي            واملعلوما            والوصفي            اإلحصا ي          البياان         وتبا ل          املؤش ا      بن        ال ابط
     علــى        واإلبــاغ         البيــاان          بتــدفقا          املتعلقــ            التوجيهيــ         املبــا        بشــ ن        أساســي          معلومــا        وثيقــ       أيضــا        اللجنــ 
  .        املستدام          التنمي        أبهدا          املتعلق          البياان     عن        العامل         الصعيد

       املـ ا         األعمـال       واجتاه       اخلءا       ف ي        أح زه      الذ         التقد      على         التعلي     إىل       مدعوة          اإلحصا ي          واللجن  
  .      اللجن          تناقشها    ك          املط وح         النقاط         التق ي      هذا    من    38        الفق ة   يف      وت     .       املستقب    يف        إجنازها
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         املستدامة         التنمية       أهدا         مبؤشرات      املعي         الوكاالت    بن       املش         اخل ا       فري        تقرير  
  

      مقدمة -     أوال 
         الوكــاال     بــن       املشــ         اخلــءا       ف يــ   ُ ّ  ُكلّــ      ٠ /  2١        العامــ         اجلمعيــ       قــ ار   يف        املطلــوب       النحــو     علــى -   ٠

       وغــااي        ألهــدا          العامليــ          املؤشــ ا       إطــار        وتنفيــذ     وضــ       مبهمــ           املســتدام          التنميــ        أهــدا         مبؤشــ ا       املعــي
   يف        تشــكيله       صــا ي    اإلح        اللجنــ       أقــ        الــذ         اخلــءا        ف يــ      قــد      وقــد   .    ٨١3١      لعــا           املســتدام          التنميــ      خطــ 
        ورهتـــــا   يف        اللجنـــــ     إىل         العامليـــــ           للمؤشـــــ ا        أوليـــــا       إطـــــارا    (    ٠١٠ /  8٦         )القـــــ ار         واألربعـــــن         السا ســـــ         ورهتـــــا
         املؤشــ ا       إطــار     علــى       ٠١٠ /  82        ق ارهــا   يف         اللجنــ          ووافقــت   .    ٨١٠٦      مــارس /    آذار   يف         واألربعــن        الســابع 
  .       املستقب    يف       التقي       جانبه       بتحسن        رهنا          عملي         انطاق      نقط      ذل         ابعتبار        املق ح          العاملي 

        اللجنـ        بقـ ار     عمـا         العامليـ          املؤشـ ا       إطـار     علـى        إ خاهلـا       املمكـن           التحسـينا        اخلءا       ف ي       و رس -   ٨
        ووافقــت   .     للجنــ          واألربعــن         الثامنــ        الــدور   يف         العامليــ           للمؤشــ ا        منقحــا       إطــارا       واقــ ح     ٠١٠ /  82          اإلحصــا ي 
          املستدام          التنمي      خط        وغااي        ألهدا        املنقح         العاملي         ملؤش ا  ا      إطار     على       ٠١٠ /  8٢        ق ارها   يف         اللجن  
         املوافقــ      تلـ     أن     علـى       وأكــد          مؤشـ ا       عـدة     علــى       أ خلـت     الـي           التحســينا      ذلـ    يف    مبـا        ٨١3١      لعـا 
        ٨١3١     عــا      خطــ        وغــااي        ألهــدا          العامليــ           للمؤشــ ا       إطــار       بتقــدم        املتعلــ        الوعــد      بعيــد    حــد    إىل     حتقــ 

        ورهتــا   يف           واالجتمـاع           االقتصـا          اجمللـ             اإلحصـا ي         اللجنـ       أوصــت     وقـد   .      العامـ         اجلمعيـ        طلبتـه       حسـبما
  .        للمؤش ا         العامل        اإلطار       يتضمن      ق ار       مش و         ابعتما          واألربعن         الثامن 

ـــــــ        ورة    ويف -   3 ـــــــ       أحـــــــاط        ٨١٠2      لعـــــــا            واالجتمـــــــاع           االقتصـــــــا        اجملل        مقـــــــ ره   يف      علمـــــــا      اجملل
      الـذ          واألربعـن         الثامنـ         ورهتـا    عن          اإلحصا ي         اللجن         بتق ي       ٨١٠2       يونيه /      ح ي ان   2       املؤرخ     ٨٨٢ /    ٨١٠2
      اختذ          العام           للجمعي          والسبعن        احلا ي         الدورة    ويف   .       ابعتما ه      اجملل       أوص       الذ         الق ار       مش و       تضمن
     خبطـ          املتعلقـ         اللجنـ        أبعمال      علما     فيه       أحاطت      الذ        3٠3 /  2٠        الق ار      ٨١٠2       يوليه /   متوز   ٦   يف        اجلمعي 
      تشـم        قط يـ         بقيـا ة       طوعيـ       أ اة         ابعتبـاره         العامليـ          املؤشـ ا       إطـار         واعتمد       ٨١3١      لعا           املستدام          التنمي 
        احلا يــ         ورهتــا   يف        اللجنــ       جانــ     مـن       شــامل         مل اجعــ       وختضــ         ســنواي     ُ   تُـنقح     الــي         املؤشــ ا     مــن       أوليــ        جمموعـ 

        ٨١٨٢     عـا    يف       عقدها       املق ر         واخلمسن          السا س         ورهتا    ويف        ٨١٨١     عا    يف       عقدها       املق ر         واخلمسن 
ّ  ُيكّم     أن     على     .      األعضا        الدول       تضعها         والوطي          اإلقليم           الصعيدين     على        مبؤش ا   ُ  
    إىل      ٨١٠2      مـــارس /    آذار    مـــن       الفـــ ة   يف       اخلـــءا       ف يـــ     هبـــا     قـــا      الـــي        األعمـــال         التق يـــ      هـــذا      ويصـــ  -   8

      الـذ        العمـ        بـ انم     إىل           اسـتنا ا            العامليـ           املؤشـ ا       إطـار        بتنفيذ       يتعل       فيما      ٨١٠2        يسمء /    األول      كانون
  .   ٠١٠ /  8٢          اإلحصا ي         اللجن        لق ار         ووفقا          اللجن       عليه       وافقت

  
        العاملية         املؤشرات      إطار       تنفيذ -      اثنيا 

    حنـو       منهمـا    كـا     حضـ         شخصـيا         األعضـا       حبضور         اجتماعن       اخلءا       ف ي      عقد        ٨١٠2     عا    يف -   ٢
         واألوســاط      املــدي        واجملتمــ            واإلقليميــ          الدوليــ           واملنظمــا          امل اقبــ           والبلــدان        األعضــا          البلــدان    مــن     ممــثا     ٠٢١
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     وعــن            إلك ونيــا           التفاعــ         الف يــ       واصــ            االجتمــاعن     بــن         الفاصــل        الفــ ة    ويف   .    اخلــا          والقطــا           األكا مييــ 
  .   بعد    عن        مداوال        إج ا       ط ي 
       الفـ ة   يف       أواتوا   يف          الكنديـ          اإلحصـا       هيئ           استضافته      الذ         اخلءا         لف ي        اخلام          االجتما    ُ   وُعقد -   ٦
          للدراســا          البحــ ين      م كــ          استضــافه      الــذ          الســا س          االجتمــا    ُ   وُعقــد   .    ٨١٠2      مــارس /    آذار    3٠    إىل    ٨٢    مــن

      هـذين    ويف   .    ٨١٠2       نـوفمء /     الثـاي       تشـ ين    ٠8    إىل    ٠٠    من       الف ة   يف        املنام    يف          والطاق          ّ  والدولّي           ّ  االس اتيجّي 
      وقـــا          الثالثـــ        الفئـــ         ملؤشـــ ا         املنهجـــ        ابلوضـــ        يتعلـــ       فيمـــا      احملـــ ز        التقـــد        اخلـــءا       ف يـــ      انقـــ            االجتمـــاعن 
      وانقـــ         خمتـــارة         مؤشـــ ا        لبضـــع          الســـنوي            التحســـينا          واســـتع           الفئـــا         تصـــني        وحتـــدي          ابســـتع ا 
        واجلـدول        العـامل         الصـعيد     علـى         البياان     عن        واإلباغ         البياان          بتدفقا          املتعلق         املق ح            التوجيهي         املبا  
         واألف قـ          البيـاان         بتصـني         املتعلـ        العمـ       مسـار    بـه       اضـطل       الذ        العم          واستع            البياان       جلم        ال مي
       الــوطي       الصــعد     علــى        واإلبــاغ          املســتدام          التنميــ        أهــدا         بتنفيــذ         املتعلقــ        اخلــءا       وعــ           الثاثــ           العاملــ 

  .         واملواضيع          والعامل           واإلقليم 
     علـى         ورائسـته         عضـويته     على         ابلتناوب         املتعلق         واآللي        اخلءا        لف ي         املنقح            لاختصاصا        ووفقا -   2
ّ  ُرّشـح       ٠١٠ /  8٢        ق ارهـا   يف          اإلحصـا ي         اللجن       عليه       وافقت    ما    حنو    يف     جـد        أعضـا       ٨١٠2      مـايو /   أاير   يف  ُ 
       أبعضـا        احملدثـ          القا مـ          التق يـ      هلذا      األول       امل ف    يف      وت     .       القا م           اإلقليمي         اآلليا      خال    من       اخلءا       ف ي 

       لف يـــ         مشـــارك        ر يســـ          املتحـــدة(         تن انيـــا         )مجهوريـــ        تشـــووا        ألبينـــا        انتخبـــت         الســـا س          االجتمـــا     ويف   .      الف يـــ 
  .      الف ي        أعمال       قيا ة   يف          )املكسي (        أور از       إن ي     إىل       وتنضم          )الفلبن(         بريسالي       لي ا    حم       لتح         اخلءا  

 
        الثالثة       الفئة        مؤشرات     وضع         ومنهجية        الفئات       تصنيف         استعراض     -     ألف 

       التايل        النحو     على         الفئا          بتصني          املتعلق            والتعاري         املعايري       اخلام          اجتماعه   يف       اخلءا       ف ي       أوضح -   ٢
          متـواف ة          ومعـايريه        وليا        مستق ة          ومنهجيته        املفهو      حي     من      واضح       املؤش        األوىل        الفئ     )أ( 
        السكان    من       املا     يف    ٢١   و         البلدان    من       املا     يف    ٢١    عن     يق    ال    ملا        منتظم        بصورة         البياان       تنت           والبلدان

      هاما        املؤش       فيها      يكون     الي        املناط     من       منطق     ك    يف
          متـواف ة          ومعـايريه        وليـا        مستق ة          ومنهجيته        املفهو      حي     من      واضح       املؤش           الثاني         الفئ     )ب( 

        منتظم         بصورة         البياان       تنت    ال         البلدان     لكن
     لكــن         للمؤشــ          وليــا        مســتق ة       معــايري    أو        منهجيــ     أ      اآلن    حــى        تتــواف    ال          الثالثــ         الفئــ     )ج( 
  .    ختتء(    أو       ستوض      أهنا     )أو         املنهجي     أو        املعايري        اختبار    أو     وض      على       جار         العم 

     خــال         املؤشــ ا       فئــا        تصــني        اخلــءا       ف يــ         اســتع            املؤشــ ا         تصــني       حتــدي       آلليــ        ووفقــا -   ٩
ّ   ُحّســنت     الــي         املؤشــ ا      علــى     خــا       بشــك         الف يــ     ّ  ورّكــ    .       والســا س       اخلــام           اجتماعيــه         الــدورة   يف       وأقــ    ُ 
         املنهجــ         وضــعها   يف     كــا       تقــد       أحــ ز     الــي         الثالثــ        الفئــ          ومؤشــ ا            اإلحصــا ي         للجنــ          واألربعــن         الثامنــ 
  .        واإلقليم         العامل           الصعيدين     على         البياان        تواف     إىل       تستند     الي          والثاني       األوىل        الفئتن        مؤش ا       ومجي 
   يف       احملسـن     ٠٠     الـ         ابملؤش ا        يتعل       فيما        للف ي        اخلام          االجتما    يف        الفئا        تصني      ُ    واسُتع   -    ٠١
ُ ّ   وُصـّنفت   .        اإلحصـا ي        للجنـ          واألربعـن         الثامنـ         الدورة   يف        املعتمد       النحو     على        املنقح          العاملي          املؤش ا       إطار    
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         الثانيـ        الفئـ         مؤشـ ا     مـن         ابعتباره      واحد      مؤش       وصن          الثالث        الفئ         مؤش ا     من          ابعتبارها        مؤش ا       عش ة
   يف    ُ     اسُتع ضــت      ذلــ      إىل         وابإلضــاف    .      العــامل         الصــعيد     علــى        بياانهتــا        وتــواف         املنهجــ        وضــعها      أســاس     علــى
-    ٨١٠٢       للفــ ة         الكــوار       خمــاط     مــن      للحــد       ســندا       إطــار      ســياق     ضــمن        مؤشــ ا      مخســ          االجتمــا      نفــ 

       الفئـ         مؤشـ ا     مـن         ابعتبـاره       وواحـد         الثانيـ        الفئ         مؤش ا     من          ابعتبارها       مصنف       منها       أربع       كانت        ٨١3١
  .       الثالث 
    مـن     عـد     مثـ      كـان          الثالثـ         الفئـ         مؤشـ ا     مـن        للعديـد        املنهجـ        الوضـ    يف     كبري      تقد        إح از     وم  -    ٠٠

        اخلــءا        ف يــ           اجتماعــا       وقبــ    .     اخلــءا       ف يــ       فيهــا     نظــ      الــي         الثالثــ        الفئــ         مؤشــ ا        تصــني        إعــا ة       طلبــا 
       إلعــا ة        اعمــ       واث ــ           االجتمــا        موعــد    مــن      األقــ      علــى      واحــد     شــه      قبــ        تقــد      أن    إىل         الوكــاال   ُ    ُ عيــت
        صـفحتن     إىل      صـفح     مـن      طولـه       للطلـ       مـوج      )أ(      يلـ      مـا      تشـم      حبي           الثالث         الفئ         مؤش ا        تصني 
          ال ا ــدة          ابلبلــدان       قا مــ      ذلــ    يف     )مبــا          املنهجيــا       لوضــ       كامــ      ســ       )ج(        وصــفي         بيــاان        مشــ و      )ب(

      اهلد       وكان   .   صل      ذا       أخ        موا     ّ أ ّ      ) (             التج يبي (           الدراسا     من         املنبثق        األخ            والنتا            والبياان 
          اإلحصــا ي         املكاتــ       ســيما    وال        الــوطي          اإلحصــا          النظــا         مشــارك        طبيعــ     عــن         معلومــا         الواث ــ       تقــد     أن

    ويف   .      وليـا        معيـارا          ابعتبارهـا     فيـه      قبلـت    قـد         املنهجيـ       تكون      الذ          التاريخ     وعن          املنهجيا      وض    يف          الوطني  
       الفئــ     إىل      منهــا   8     نقــ      حيــ           التصــني         إعــا ة      بغــ         مؤشــ ا    ٠٨    ُ    اســُتع           للف يــ         اخلــام          االجتمــا 

        التقد       ألوجه       ونظ ا         ويبيك        نظا          ابستخدا      عقد     الح          واجتما         للف ي         السا س         االجتما     ويف   .       الثاني 
       إعـــا ة      بغـــ           الثالثـــ        الفئـــ         مؤشـــ ا     مـــن        إضـــافيا       مؤشـــ ا    ٨٩    ُ    اســـُتع           املنهجـــ         الوضـــ      جمـــال   يف      احملـــ ز

      بشـــ ن         ال اعيـــ          الوكـــاال     إىل         تعليقـــا         الف يـــ       وقـــد    .       الثانيـــ        الفئـــ    يف      منهـــا    ٠2       تصـــني       أعيـــد          التصـــني  
        االضـطا        سـيتعن     الـي       احملـد ة         املنهجيـ         األعمـال    إىل      فيهـا      أشـار          تصـنيفها        إعـا ة      تتسـن   مل     الي         املؤش ا 

    .       التصني        إعا ة   يف       النظ     من        التمكن     قب     هبا
        ملؤشـــ ا          البيـــاان        تـــواف      ملـــد          اســـتع ا       أجـــ          اخلـــءا         لف يـــ         املعتمـــد       العمـــ        بـــءانم       وعمـــا -    ٠٨

        مؤشـــ ا       جلميـــ       ٨١٠2       أغســـط  /  آب    ٨٢   يف         البيـــاان        تـــواف      مـــد          واســـتع     .        والثانيـــ       األوىل        الفئتـــن
         والســكان         البلــدان       تغطيــ      مــد        تقيــيم     أجــ     مــن         العامليــ          املؤشــ ا        بيــاان        قاعــدة   يف          والثانيــ       األوىل        الفئتــن
       الفئــ         مؤشـ ا     مـن       مثانيـ     أن    إىل         التقيـيم      وخلـ    .     ابألمهيـ        املؤشــ       فيهـا      يتسـم     الـي        املنـاط     مـن       منطقـ      لكـ 
        مؤش ا     من    ٠٩     وأن         الثاني        الفئ     إىل       نقلها       ابلتايل        وينبغ          ابلبياان          التغطي     من      يكف     ما     متل    ال      األوىل
  .    األوىل       الفئ    يف         تصنيفها       إعا ة      تتيح     الي        املعايري       تستويف         الثاني        الفئ 
         التصــني      كــان             االستع اضــا       هــذه     عقــ        أج يــت     الــي        الفئــا        تصــني         حتــديثا     إىل          واسـتنا ا -    ٠3

ّ  احملـــّد        األوىل       الفئـــ         مؤشـــ ا     مـــن       مؤشـــ ا    ٩3    مـــن       يتـــ ل       ٨١٠2        يســـمء /    األول       كـــانون   ٠   يف        للفئـــا     
      هنا       ذل      إىل         وابإلضاف    .       الثالث        الفئ         مؤش ا     من       مؤش ا    ٦٢   و         الثاني        الفئ         مؤش ا     من       مؤش ا   ٦٦  و

   .      خمتلفـ (      فئـا    يف  ُ ّ   ُصـّنفت         املؤشـ ا       لتلـ        خمتلفـ        عناصـ     أن     )أ       فئـا      عـدة   يف       مصـنف         مؤشـ ا      مخس 
  . /              https:      //  unstats       . un  . org   / sdgs    / iaeg    -sdgs    / tier    -classification     على        للفئا       احملد          التصني        ويتاح
      ف يــ           اجتماعــا      قبــ       ور       الــي        الفئــا        تصــني        إعــا ة       طلبــا     مــن       الكبــري       العــد     إىل        وابلنظــ  -    ٠8

       اخلـءا       ف يـ      نقـح         املنهجـ         الوض    يف      تقد        إح از     عند    ما      مؤش        تصني        إعا ة    إىل       امللح         واحلاج        اخلءا 
         سيج           الش وط          استيفا       وعند   .       املؤش ا        تصني         لتحدي           يستخدمها     الي       اآللي          الوكاال     بن       املش  

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/
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       شخصــيا        األعضــا       حبضــور       يعقــدا        اللــذين          االجتمــاعن   يف        الســن        طــوال         التصــني        إعــا ة       طلبــا          اســتع ا 
        الف يـ         ويعتـ     .      الف يـ       يضـعه     زمـي      جـدول    إىل         اسـتنا ا         ويبـيك        نظـا          ابستخدا       تعقد     الي            واالجتماعا 

       إعا ة       طلبا          استع ا      أج     من         الل و       عند        شه ين     ك      م ة        ويبيك       نظا          ابستخدا           اجتماعا      عقد
     هـــذه    مــن      األقـــ      علــى     شـــه      قبــ          الداعمـــ         واث قهــا      تقـــدم         ال اعيــ          الوكـــاال     إىل   ُ    ويُطلــ    .      الفئـــا        تصــني 

  .      الواث       مجي          الستع ا        الكايف       الوقت        الف ي        ألعضا       يتسىن    أن       لضمان           االجتماعا 
         إجـــ ا ا        )أ((     3٢        الفقـــ ة     E / CN  . 3 / 2017    / 2       )انظــ       عملـــه       لــءانم       وفقـــا       خلــءا   ا      ف يـــ       ووضــ  -    ٠٢

      شــاما          استع اضــا        الف يــ       أجــ          الســن         وطــوال   .       الثالثــ        الفئــ         مبؤشــ ا          املتعلقــ        العمــ      خطــط         الســتع ا 
     خبطـط      منهـا       يتعلـ     مـا      سـيما   ال       احلـايل         املنهجـ        العمـ    يف       مشـاك     أ         لتحديـد          الثالث         الفئ      عم      خلطط
     الـي         األساسـي         املشـاك       ومشلـت   .    ٨١٨١     عـا    يف         النهـا          موعـدها    حيـ      الـي        الغـااي     إىل     تشـري     الي       العم 

          التوضــــيح     مـــن       م يـــدا        تســــتدع      الـــي         ال منيـــ          املخططــــا     أو       العمـــ      خطـــط     )أ(      يلــــ      مـــا        الف يـــ        حـــد ها
        ٨١٨١      بعـــــا       احملـــــد          النهـــــا         ابملوعـــــد     تفـــــ     لـــــن     الـــــي       العمـــــ      خطـــــط      لـــــبع          ال منيـــــ          املخططـــــا     )ب(
     ذا        العمــ      خطــط     ) (         مبوجبهــا          البيــاان     مجــ       وبــدأ       ابلفعــ           منهجيتهــا  ُ    ُأجنــ       الــي       العمــ      خطــط    )ج(

         الوكــاال     مــ          متابعــا         الف يــ        وأجــ     .   بعــد        املنهجــ        الوضــ         مبوجبهــا      يبــدأ   مل     الــي    أو        احملــدو ة          املعلومــا 
  .     احملد ة        املشاك       بش ن         ال اعي 
ّ   حمّدث      عم      خطط      تقدم    إىل         الوكاال        و عيت -    ٠٦    .       االقتضـا      عنـد         املنهجـ         الوضـ        تس ي        لضمان   

ّ  وقــــــــــّد       علــــــــــى         الثالثــــــــــ        الفئــــــــــ      عمــــــــــ      خطــــــــــط     مجيــــــــــ        وتتــــــــــاح   .    حمدثــــــــــ      عمــــــــــ      خطــــــــــ     8١    مــــــــــن      أكثــــــــــ     
https:      //  unstats       . un  . org   / sdgs    / tierIII       -indicators          / .   الـــي         املؤشـــ ا       لـــبع      عمـــ      خطـــط         حاليـــا        توجـــد    وال     

      حيسـنه    قـد     أنـه    إىل        العامـ         الف يـ      يشـري        راعيـ         وكالـ       ون       املؤشـ     ظـ       وإذا   .     فاعلـ        راعي        وكال       ون      ت ال  ال
  .    ٨١٨١     عا    يف        الشام           االستع ا    يف      حيذفه   أو

 
       أبهرردا          املتعلقررة         البيرراانت    عررن        العرراملي        الصررعيد     علرر         واإلبرر           البيرراانت        ترردفقات     حتسررن -    اب  

         املستدامة         التنمية
       مبــــا       وضــــ        اخلــــءا       ف يــــ     إىل    (( ٠ )         )الفقــــ ة     ٠١٠ /  8٢        ق ارهــــا   يف          اإلحصــــا ي         اللجنــــ       طلبــــت -    ٠2

        تــدفقا    يف        لإلســها      معــا      تعمــ     أن          والبلــدان         ال اعيــ          الوكــاال     هبــا        تســتطي      الــي         الط يقــ       بشــ ن         توجيهيــ 
       اخلام          االجتما    يف        األولي          للصياغ       ف ي       أنشئ     وقد   .     منسق          إحصا ا      على        للحصول        الازم          البياان 
ــــ  ــــّدمت   .    ٨١٠2      مــــارس /    آذار   يف        للف ي ّ   وُق ــــ      هــــذه    إىل       الصــــل      ذا           ال  يســــي         املــــدخا    ُ       هــــذا    ويف   .       العملي
         البيـاان     عـن       لإلبـاغ           التوجيهي         املبا       حتد        وثيق           اإلحصا ي         األنشط        تنسي      جلن       وضعت     )أ(        الصد  
      إطـا      جـ           العـامل          الصـعيد     علـى      ٨١3١      لعـا           املسـتدام          التنميـ      خطـ      رصـد       ألغ ا          البياان         وتقاسم
ّ   نـُّفـذ         اخلـءا        ف يـ      طلـ      علـى       وبنـا      )ب(        ٨١٠2        أكتـوب  /    األول       تشـ ين   يف       عليها       اخلءا       ف ي         سلسـل    ُ 
        مؤش ا        بسبع        يتعل       فيما         البياان     عن        واإلباغ         البياان         تدفقا       بش ن          اإلف ا ي        احلاال          راسا     من

    إىل       الـوطي        املسـتو     مـن         املؤشـ ا      هبذه         املتعلق          البياان     هبا       تتدف      الي         املختلف        الط ق       إلب از        متثيلي        عاملي 
         البيـــاان        لتـــدف         جت يبيـــ          راســـا        ألورواب           االقتصـــا ي         اللجنـــ        وأجـــ       )ج(         والـــدويل          اإلقليمـــ          املســـتوين
ّ   ُصـــّممت        إنتـــاج   يف         املشـــارك           ال  يســـي          الفاعلـــ        ابجلهـــا        اخلاصـــ          واملـــوار             واالحتياجـــا          التجـــارب        لتغطيـــ   ُ 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/2
https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicators/
https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicators/
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        السـا س         اجتماعه   يف          الدراسا        نتا       على        الف ي    ُ    وأُطل    .        املستدام          التنمي        أبهدا          املتعلق           اإلحصا ا 
  .       الوثيق        مش و    يف     ّ   القّيم         املدخا         وستدرج

         التنميــ        أهــدا         مبؤشــ ا       املعــي         الوكــاال     بــن       املشــ         اخلــءا        لف يــ         التــاب          الصــياغ       ف يــ       وقــد  -    ٠٢
         البيـــاان         تـــدفقا       بشـــ ن          املمارســـا        وأفضـــ            التوجيهيـــ         املبـــا   ”         املعنونـــ          للوثيقـــ      أوىل       مســـو ة          املســـتدام 
        الســا س         االجتمــا    يف   “        املســتدام          التنميــ        أبهــدا          املتعلقــ          البيــاان     عــن        العــامل         الصــعيد     علــى        واإلبــاغ
ّ  تقّسم    أن       وتق ر   .      للف ي            املمارسـا       أفضـ     عـن       واآلخـ            التوجيهيـ         املبـا      عـن       أحـدمها        جـ أين     إىل         الوثيقـ     
          املســتقب      ويف   .      جديــدة(      جتــارب      تتــاح       عنــدما        حتــديثها      يتعــن     “       للتعــدي        قابلــ        وثيقــ  ”       سيشــك     مــا      )وهــو
        وأصـحاب          والوكـاال          البلـدان    مـن         الـوار ة       اآلرا     إىل         اسـتنا ا           التوجيهي         املبا          بتنقيح         الصياغ       ف ي        سيقو 

ّ  حمــّد        مشــ و     ُ     وســُيعم م         االجتمــا    يف      صــلح   امل         مشــاورة       إلجــ ا           ال اعيــ            والوكــاال          البلــدان    مــن    كــ      علــى   
        وســـــتؤخذ   .    ٨١٠٢       ينــــاي  /     الثــــاي       كـــــانون    ٠٨    إىل      ٨١٠2        يســــمء /    األول       كــــانون    مـــــن       الفــــ ة   يف        مفتوحــــ 
       للجنــ          الوثيقــ     مــن       هنا يــ       نســخ         وســتتاح         االعتبــار   يف         املفتوحــ          املشــاورة    عــن         املنبثقــ          واملــدخا            التعليقــا 
   .       واألربعـن         التاسـع         لـدورهتا        أساسـي          معلومـا        وثيقـ           ابعتبارها      ٨١٠٢       فءاي  /    شباط    ٠٢      حبلول          اإلحصا ي 
     قب          ال اعي           والوكاال          البلدان    بن         البياان        بتدف        يتعل       فيما          املمارسا       أفض     عن       وثيق        إعدا         وسيج  
  .    ٨١٠٩     عا    يف       للجن        اخلمسن        الدورة        انعقا 
        الصــعيد     علــى        واإلبــاغ         البيــاان         تــدفقا      حتســن     هبــد          عمليتــان       أج يــت      ذلــ      إىل         وابإلضـاف  -    ٠٩

         ال منيـ         اجلداول      جتمي      على       منهما      األوىل        وانطو    .        املستدام          التنمي        أبهدا          املتعلق          البياان     عن        العامل 
       قا مــ       تقـدم         ال اعيـ          الوكـاال     إىل   ُ  طُلـ       ) (      ٠١٠ /  8٢          اإلحصـا ي         اللجنـ        لقـ ار       ووفقـا   .       البيـاان      جلمـ 

          البيـاان       جلمـ          ال منيـ         اجلـداول     علـى       االطـا        وإاتح        الدويل        للنظا        بياان       تقد      الي         الوطني          ابلوكاال 
         استمارة        العام         األمان         وأرسلت   .       الدولي         املصا ر   يف          املستخدم          البياان        لتعق          الكامل           اإلمكاني         لكفال 
      منهـا       طالبـ       ٨١٠2       أغسـط  /  آب   يف         الثانيـ         والفئـ       األوىل       الفئـ         مبؤشـ ا        يتعل       فيما         ال اعي          الوكاال     إىل

     الـي         الوطنيـ          ابلكيـاان        قا مـ      ذلـ    يف    مبـا          الوكـاال      هبـا      تقـو      الـي         البيـاان     مجـ         عمليـا     عن         معلوما 
   .       ابملؤشـ ا        يتعلـ       فيمـا        االتصـال       م اكـ     عـن          ومعلومـا          البيـاان     مجـ         وتـوات         الـدويل         للنظا        بياان       تقد 

        الـــدورة        انعقـــا      قبـــ        عليهـــا       لاطـــا        متاحـــ        ســـتكون     وهـــ       مؤشـــ      ٠١١    مـــن      أكثـــ     عـــن         معلومـــا        وور  
  .    https:      //  unstats       . un  . org   / sdgs     على          اإلحصا ي        للجن          واألربعن         التاسع 
         البيـاان      جمـال   يف        ابالتصـال        املعنيـن        األشـخا     عـن         معلومـا     مج      على         الثاني          العملي         وتنطو  -    ٨١

       الــدور       تع يــ    يف         املســاعدة     أجــ      ومــن   .       الوطنيــ           اإلحصــا ي         املكاتــ    يف          املســتدام          التنميــ        أبهــدا          املتعلقــ 
     تلــ     مـن       طوعيـ        اتصـال         معلومـا         العامـ         األمانــ       طلبـت          الوطنيـ            اإلحصـا ي          للمكاتـ         امل كـ            التنسـيق 
         البياان     ال جم   يف         ابالتصال(        املعنين        املعينن        األشخا      )أو        ابالتصال      املعي      املعن       الشخ     عن        املكات 
       الءيـــد      ط يـــ     عـــن        منهجيـــ        بصـــورة      اطـــا      علـــى        إبقـــا ه     ميكـــن      الـــذ           املســـتدام          التنميـــ        أبهـــدا          املتعلقـــ 

        مبؤشــ ا          املتعلقــ          البيــاان       ونشــ        وجتهيــ      جبمــ          ال اعيــ          الوكــاال       فيهــا      تقــو      الــي        األوقــا      علــى         اإللكــ وي
         ال اعيـ          للوكالـ           ال  يسـي         االتصـال     جهـ       فيهـا      تكـون     الـي       احلاال    يف     ذل    يف    مبا           املستدام           التنمي        أهدا 

    من      ألكث         االتصال      جها     عن         معلوما       ور          ٨١٠2        يسمء /    األول       كانون   ٠    ويف   .       تنفيذي        وزارة   يف
         البيـــاان       ونشـــ        وجتهيـــ     مجـــ     عـــن         املســـؤول          الدوليـــ          الوكـــاال     مـــ           املعلومـــا        تقاســـم        وســـيج     .    بلـــدا    ٩١

    .        املستدام          التنمي        أبهدا          املتعلق 
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              واملواضيعي         والعاملي          واإلقليمي       الوطي       الصعد     عل           املستدامة         التنمية       أهدا        تنفيذ     -     جيم 
ّ   قــــّدمت        اخلــــءا         لف يــــ         الســــا س         االجتمــــا    يف -    ٨٠        وجهــــا         وليــــ         ووكــــاال          إقليميــــ       وجلــــان       بلــــدان   

          واإلقليمــ        الــوطي       الصــعد     علــى        واإلبــاغ          املســتدام          التنميــ        أهــدا        تنفيــذ      بشــ ن       جتارهبــا       مصــلح        صــاحب 
       تنفيـذ   يف         القا م           والتحداي          الوطني        اخلءا        تقاسم     على         القط ي         الع و        ورك     . (٠ )          واملواضيع         والعامل 
        وليـ         ووكـاال          إقليميـ         منظمـا      عـدة       وع ضـت   .        املسـتدام          التنميـ        أهـدا     عـن        واإلبـاغ         املؤشـ ا       إطار
     علـى         البلـدان    من        العديد       ويعك    .        املستدام          التنمي        أهدا       ب صد       يتعل       فيما            واملواضيعي           اإلقليمي        جتارهبا
        بتعاون         البلدان     تل        وتعم           املستدام          التنمي        أهدا     عن       اإلباغ     أج     من         للبياان        وطني        منصا        إنشا 
     أشـري     الـي          ال  يسـي          التحـداي      أحـد      وكـان   .    املـدي       اجملتمـ         منظمـا      ذلـ    يف    مبا        احملتملن         الش كا     م       وثي 
      ذلـ      إىل         وابإلضـاف    .        والثالث          الثاني         الفئتن      إطار   يف         املؤش ا      تل     عن         البياان    يف         ابلثغ ا        يتعل        إليها

ّ   قُـــّدمت            االقتصـــا ي         الشـــؤون       إل ارة         التابعـــ           اإلحصـــا ا       شـــعب     هبـــا       تضـــطل      الـــي        األعمـــال    عـــن         معلومـــا   ُ 
          املســـــتدام          التنميـــــ      خلطـــــ        عمـــــا         املتحـــــدة       األمـــــم        منظومـــــ     مـــــ          ابلتعـــــاون         العامـــــ          ابألمانـــــ             واالجتماعيـــــ 

  . E / CN  . 3 / 2018    / 3         الوثيق    يف        الوار        النحو     على        ٨١3١     لعا 
  

       الفري      عمل       ومسار       اخل ا        لفري          التابعة         العاملة        األفرقة -        اثلثا   
      اخل ا        لفري          التابعة         العاملة        األفرقة -     ألف 

          التاليــ           املواضــي          اعتبــاره   يف       واضــعا        ٨١٠٦      مــارس /    آذار   يف       عاملــ        أف قــ       ثاثــ        اخلــءا       ف يــ       أنشــ  -    ٨٨
        ويتـ ل    .       املؤشـ ا     بـن        الـ ابط       وأوجه          املكاني            اجلغ افي            واملعلوما            والوصفي            اإلحصا ي          البياان        تبا ل
          اختصاصـا       حتـد ه      الـذ        النحـو     علـى        آخـ ين         مـدعوين       وممثلـن       اخلـءا       ف يـ        أعضـا     مـن      عامـ       ف يـ     ك 
           لاجتماعـا        وبيـان      ٨١٠2     عـا    يف      ف يـ     كـ       لعمـ        مقتضـ       مـوج       أ انه      ويـ     . (٨ )      األف قـ      تل     من    ك 

  .      املقبل          واألعمال
 

        الوصفية          والبياانت          اإلحصائية         البياانت        بتبادل      املعي        العامل        الفري  -   ١ 
           كولومبيـا        ت أسـه      الـذ           الوصـفي            والبيـاان           اإلحصا ي          البياان         بتبا ل      املعي        العام         الف ي        يت ل  -    ٨3
         البيــاان        هلياكــ        تع يــ       بوضــ         العامــ         الف يــ         وســيقو    .     أعضــا         وليــ        وكــاال     ٠١   و        عضــوا          بلــدا      ٠٨    مــن
      جلميــ          الوصــفي          البيــاان        هلياكــ         تعــاري     أو         الوصــفي          البيــاان        هلياكــ         وتع يــ          البيــاان        هلياكــ         تعــاري    أو

     علـى        ونشـ ها          املستدام          التنمي        أهدا         مؤش ا     عن       لإلباغ         ستستخد            املستدام           التنمي        أهدا         مؤش ا 
      تنـــو      علـــى       أمـــور      مجلـــ    يف         العامـــ          الف يـــ          يواجههـــا     الـــي         التحـــداي         وتنطـــو    .      والـــدويل       الـــوطي          الصـــعيدين
     علــى        القــدرة       مســ ل        تنــاول        وضــ ورة        عليهــا         إ خاهلــا     ميكــن     الــي           والتغيــريا           املســتدام          التنميــ        أهــدا         مؤشــ ا 

__________ 

ــــــــــــــــــــــ      علــــــــــــــــــــــى       االطــــــــــــــــــــــا      ميكــــــــــــــــــــــن  (٠ )  ــــــــــــــــــــــد      إطــــــــــــــــــــــار   يف        الصــــــــــــــــــــــل       ذا         الواث           األعمــــــــــــــــــــــال       جــــــــــــــــــــــدول    مــــــــــــــــــــــن   ٢       البن
https://unstats.un.org/sdgs/meetings/iaeg                                         -sdgs    -meeting       -06  ./       األعمال(.      جدول    من   ٢       البند          )الواث         

     علــــــى     عنــــــه      أخــــــ        هامــــــ           ومعلومــــــا         أعضــــــا ه    عــــــن          ومعلومــــــا       عامــــــ       ف يــــــ     كــــــ           اختصاصــــــا      علــــــى       االطــــــا      ميكــــــن  (٨ ) 
http://unstats.un.org/sdgs/iaeg                               -sdgs/     .  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/3
http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
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       كفالـ         وض ورة          وتنوعهم           والنظ ا         املصلح        ألصحاب       الكبري        والعد          متعد ة         مستواي      على        والنش        اإلباغ
  .     اخلاص            احتياجاهتا        لتناس          البياان        هياك         تعاري     أو       تع ي        تكيي      على       قا رة         البلدان      تكون    أن
   /    األول       تشـ ين   يف        املعقـو         الثـاي          اجتماعـه     ركـ      وقـد   .   بعـد    عـن       شـه ي           اجتماعا         العام         الف ي        ويعقد -    ٨8

         الوصــــفي          البيــــاان         مفــــاهيم     )ج(   و          املتبقيــــ          ال مــــوز       قــــوا م     )ب(   و          التصــــني       )أ(     علــــى        ٨١٠2        أكتــــوب 
        تعــاري      وضــ         العامــ         الف يـ      قــ ر          ابملســتقب         يتعلـ        وفيمــا   .       الوصــفي          البيـاان        هياكــ         تعــاري     أو        وتع يـ 
      األول       ال ب    يف         للبياان         جت يبيا       تبا ال       عند ذ        الف ي         وسيج     .    ٨١٠2     عا       هناي       حبلول         البياان        هلياك        أولي 
      أيضــا       املقــ ر     ومــن   .    ٨١٠٢     عــا     مــن        ال ابــ        ال بــ    يف         البيــاان        تبــا ل    مــن       إنتــاج       م حلــ       يليــه        ٨١٠٢     عــا     مــن
  .    ٨١٠٢     عا     من      األخري       ال ب    يف         الوصفي          البياان        هلياك         تعاري     أو         الوصفي          البياان        هلياك        تع ي      وض 

 
        املكانية          اجلغرافية          ابملعلومات      املعي        العامل        الفري  -   0 

      عضــوا      بلــدا    ٠٦    مــن        الــ اهن       الوقــت   يف         املكانيــ           اجلغ افيــ           ابملعلومــا       املعــي        العامــ         الف يــ        يتــ ل  -    ٨٢
        العامــــ         للف يــــ         الشــــبك        املوقــــ      علــــى          املعلومــــا     مــــن       امل يــــد       )يتــــاح         الدوليــــ          الوكــــاال     مــــن       أعضــــا       وســــت 

(http:      //  ggim    . un  . org   / UNGGIM      -wg  6 / ) ) .     ـــــــ        وأجـــــــ ـــــــ          اجتماعـــــــه   يف        العامـــــــ         الف ي    يف        املعقـــــــو         الثال
        مـداوال           واملكسـي          للسويد       مش ك        ب ائس         ٨١٠2      مايو /   أاير   ٢    إىل   ٦    من       الف ة   يف       الصن          كومنينغ 
      وأقـ    .       املؤشـ ا        إنتـاج     أجـ     مـن         البيـاان         وتـواف          اجلغـ ايف        املوقـ      حسـ          ابلتصـني         املتصل         املسا        بش ن
      عدســـ      نشـــ      خـــال    مـــن     كبـــري    حـــد    إىل       يتعـــ ز    أن     ميكـــن         الوطنيـــ           اإلحصـــا ي          البيـــاان        تصـــني     أن        الف يـــ 

            اســـتخدامها          وقابليـــ          املكانيـــ           اجلغ افيــ           املعلومـــا        تـــواف        إثبـــا     إىل      حاجــ       هنـــا      وأن     “      اجلغـــ ايف      املوقــ  ”
    .        املستدام          اإلمنا ي         األهدا      رصد     أج     من      األر        أرصا    يف   مبا
        ٨١٠2        يسـمء /    األول       كانون   ٢    إىل   ٦    من       الف ة   يف         نيويور    يف        رابعا          اجتماعا        العام         الف ي       وعقد -    ٨٦
        االتصـال     مشلـت        إضـافي        مسـا     يف         االجتمـا       ونظـ    .       البيـاان         وتـواف          ابلتصـني         املتعل        بعمله      قدما       للدف 

          اجلغ افيـــ           العمليـــا    يف         الوطنيـــ           اإلحصـــا ي        الـــنظم       قـــدرا         وتنميـــ          ال اعيـــ          الوكـــاال        أعمـــال   يف         واملســـامه 
       املوقــ      حسـ          ابلتصـني          املتعلقـ        املهــا         مسـارا      علـى        ال كيـ      علــى       ابتفـاق         االجتمـا         واختـتم   .        اإلحصـا ي 
         املتعلقـــ    “      لإلنتـــاج        اجلـــاه ة ”          والبيـــاان          الوحـــدا        مســـتو      علـــى         جغ افيـــا     ّ   امل ّمـــ ة         البيـــاان        وجتميـــ         اجلغـــ ايف

          املعلومــا         وتــواف          ال اعيــ          الوكــاال     مــ        ابلعمــ          املتعلقــ         املســا       علــى       األخــ         املهــا        وســ ك    .       ابملؤشــ ا 
  .       القدرا         وتنمي         ومناذج          إف ا ي       حاال          و راسا             استخدامها          وقابلي          املكاني           اجلغ افي 

 
        املؤشرات    بن        ال ابط      أبوجه      املعي        العامل        الفري  -   0 

        األوسـاط    مـن      ممثلـن        ومثانيـ       عضـوا      بلـدا    ٠٠    مـن       حاليـا        الـ ابط      أبوجـه      املعي        العام         الف ي        يت ل  -    ٨2
ُ   وُُيــ     .    املــدي       اجملتمــ          ومنظمــا            واإلقليميــ          الدوليــ           واملنظمــا           األكا مييــ        الصــن        تتشــار       الــذ          الف يــ     

        الف يـ        وي كـ    .       اإللكـ وي       الءيـد     خـال     ومـن        ويبـيك       نظـا          ابسـتخدا            اجتماعاتـه      معظم        رائسته    يف       وكندا
       إجــ ا    يف        العامــ         الف يــ       وشــ     .       العامليــ          املؤشــ ا       إطــار     ضــمن        املمكنــ         الــ ابط      أوجــه      حتديــد     علــى        العامــ 
           والتحلـــــيا          الـــــ ابط       أوجــــه      حتديـــــد     هبـــــد         ٨١٠2       نــــوفمء /     الثـــــاي       تشـــــ ين   يف        مفتوحــــ        عامليـــــ         مشــــاورة
ّ  تيّس     أن     ميكن     الي       واألط         واجملاال            املتكامل          تق يـ       تقدم        الف ي         ويعت     .        املستدام          التنمي        أهدا      رصد    

          املمارسا       أفض      وض       بش ن       وخطته         املشاورة       نتا        بش ن      ٨١٠٢     عا     من       الثاي       ال ب    يف       اخلءا       ف ي     إىل
  .       املذكورة        ال ابط      أوجه    من          االستفا ة     أج     من              واالس اتيجيا 
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         التنميرة       أهردا         مبؤشررات      املعي         الوكاالت    بن       املش         اخل ا        لفري         التابع       املش          الفرعي        الفري  -   ٤ 
      لرصرد          اإلحصرا ات     جمرال   يف         القردرات       وبنرا           والتنسي          للشراكة        املستوى        الرفيع         والفري           املستدامة

     0202      لعام          املستدامة         التنمية     خطة
        ال فيـ          والف يـ        اخلـءا        لف يـ      اتبـ       مشـ        ف عـ       ف يـ       يوجـد         الثاثـ           العاملـ         األف قـ     إىل        ابإلضـاف  -    ٨٢

      ٨١3١      لعا           املستدام          التنمي      خط       ل صد          اإلحصا ا      جمال   يف         القدرا        وبنا           والتنسي          للش اك         املستو 
         الف يــ          وســيقو    .        اإلحصــا ي          القــدرا       بنــا       فيهــا    مبــا        اآلنيــ           األولــواي        ملعاجلــ      خطــ      وضــ      علــى      يعكــ 
        اإلحصـا         )شـ اك           والعشـ ين       احلـا         الق ن   يف         التنمي      أج     من        اإلحصا    يف         الش اك     م        ش اك      ميث       الذ 
    مــن       الفـ ة   يف         القـدرا       بنـا       بشـ ن           استقصـا ي         راسـ        إبجـ ا            اإلحصـا ا        شـعب     مـن       الـدعم        ويتلقـى   (  ٨٠

      بنـا        أنشـط        أنـوا     عـن      عامـ     حملـ       تقدم      بغي       ٨١٠٢       يناي  /     الثاي       كانون    إىل      ٨١٠2        يسمء /    األول      كانون
   . (3 )    متوي       آلي          استحدا    يف        وسينظ         الازم          القدرا 

            البياانت        بتصنيف        املتعل        العمل      مسار -    اب  
        بتصــني         املتعلــ        العمــ       مبســار     ٠١٠ /  8٢        القــ ار    مــن     ) (        الفقــ ة   يف          اإلحصــا ي         اللجنــ       رحبــت -    ٨٩

      بوضـــ       ) ((    3٢        الفقـــ ة     E / CN  . 3 / 2017    / 2       )انظـــ       عملـــه       بـــ انم       إطـــار   يف       اخلـــءا       ف يـــ    ُ ّ  وُكلّـــ    .       البيـــاان 
ّ  شّك        اهلد       ذل       حتقي     إىل       السع       إطار    ويف   .       البياان        تصني        مس ل       بش ن        إضافي          توجيها          الف ي    

       تصــني      عمــ       مبســار       يتعلــ       فيمــا       تفصــيا      أكثــ      عمــ      خطــ       لوضــ          البيــاان         بتصــني        معنيــا       صــياغ       ف يــ 
        أملانيـا        بقيـا ة       أعضـا        بلـدان      تسـع     مـن       يتـ ل       الـذ           الصـياغ        ف يـ      عقـد     وقد   .     أولي        تقييم          ووثيق            البياان 
        املتحـدة      األمـم       منتـد       هـام      علـى       شخصـيا        األعضـا       حبضـور          واجتماعا          إلك وني           اجتماعا      عدة       وغاان 
  .    ٨١٠2       يناي  /     الثاي       كانون   يف         للبياان         العامل 
         البيـاان        قاعـدة   يف         البيـاان        تصـني        تـواف      ملـد          تقييميـا      حتلـيا       تتضـمن       وثيقـ        اخلءا       ف ي       وأعد -    3١

ّ  وحـــّد    .       واملمكنـــ          القا مـــ          التصـــني        ملعـــايري     اضـــا       واستع            املســـتدام          التنميـــ        ألهـــدا          العامليـــ        أيضـــا        الف يـــ     
        األف قــــ     مــــ           والتشــــاور         للتعــــاون      آليــــ        إنشــــا         الف يــــ       وقــــ ر   .     عليهــــا        ال كيــــ       يتعــــن     الــــي          ال  يســــي          التحــــداي 
   يف          واإلعاق (       واجلن       السن      )مث          البياان         لتصني       حمد ة       أببعا        يتعل       فيما         ال اعي           والوكاال          املتخصص 

         البيــاان        تصــني       بشــ ن        أساســي          معلومــا        وثيقــ        إبعــدا         الف يــ         وســيقو    .    ٨١٠2        يســمء /    األول       كــانون
  .    ٨١٠٩     عا    يف       اخلمسن        ورهتا   يف          اإلحصا ي         اللجن       فيها      تنظ      لك 

  
     0202      لعام        الشامل          ل ستعراض       الزمي        واجلدول         السنوية           التحسينات -       رابعا 

      فيمـــا       اخلــءا       ف يــ      قبــ     مـــن       عليهــا       املتفــ          واملعــايري       واخلطـــ      3٠3 /  2٠        العامــ         اجلمعيــ        لقــ ار      وفقــا -    3٠
      فيما        أعضا ه        اق حها     الي         املؤش ا        قا م         الف ي         استع       (8 )      املمكن          السنوي          الطفيف            ابلتحسينا        يتعل 
    إىل         اســتنا ا       ســنوي         حتســينا        أربعــ         الســا س         اجتماعـه   يف       اخلــءا       ف يــ        واقــ ح   .      املمكنــ            ابلتحســينا        يتعلـ 
  .       التق ي      هلذا       الثاي       امل ف    يف           التحسينا       بتل        قا م       وت     .     عليها       املتف         املعايري

__________ 

  .        E/CN.     3/2018/4      انظ         املش           الف ع         الف ي     عن          املعلوما     من      م يد     على       لاطا   (3 ) 

  .  ٨٠        الفق ة            E/CN.     3/2017/2     نظ  ا  (8 ) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/2
https://undocs.org/ar/٧١/٣١٣
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/4
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/2
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       الـ مي       اجلـدول       تقسـيم      وميكـن   .    ٨١٨١      لعا         الشام           لاستع ا        زمنيا      خمططا       اخلءا       ف ي       ووض  -    3٨
         سيســتع          ٨١٠٢       فءايــ  /    شــباط    إىل      ٨١٠2        يســمء /    األول       كــانون    مــن     )أ(        التــايل        النحــو     علــى       املقــ ح
     (٢ )    غايــ     33    بـــ       يتعلــ       فيمــا       مؤشــ ا    32       عــد ها        البــالغ        املمكنــ          اإلضــافي          ابملؤشــ ا         احلاليــ          القا مــ         الف يــ 
   يف   ُ    سُيشــ          ٨١٠٢     عــا       هنايــ       حبلــول     )ب(         مفتوحــ          مشــاورة   يف         إ راجهــا       ينبغــ      الــي         املؤشــ ا         لتحديــد
        ٨١٠٩     عـــا        منتصـــ       حبلـــول     )ج(         املق حـــ          املمكنـــ          اإلضـــافي          املؤشـــ ا       بشـــ ن        مفتوحـــ         مشـــاورة       إجـــ ا 

     علــى        املمكنــ       احلــذ          وعمليــا           التغيــريا           اإلحصــا ي         اللجنــ      علــى        وســيق ح         املؤشــ ا         الف يــ          سيســتع  
          املسـتدام          التنميـ        أهدا         مبؤش ا       املعي         الوكاال     بن       املش         اخلءا       ف ي        تق ي    يف         الوار ة        املعايري      أساس
         مفتوحـــ          مشـــاورة        وســـيج     (  ٨٨        الفقـــ ة     E / CN  . 3 / 2017    / 2 )      ٨١٠٦        يســـمء /    األول       كـــانون    ٠٢       املـــؤرخ
     الي          للمق حا          األفضلي         وسيعط           املشاورا        نتا          الف ي          سيستع          ٨١٠٩       سبتمء /     أيلول      حبلول    ) (

         النهــا         املقــ ح        الف يــ    ُ   ّ ســُيعدّ         ٨١٠٩     عــا       هنايــ       حبلــول      )هـــ(        متاحــ          وبيــاان         مســتق ة        منهجيــ        تتضــمن
  .      اللجن       فيها      تنظ     ك       ٨١٨١     عا          الستع ا 

  
      اخل ا       فري      عمل       برانمج -       خامسا 

   /     وآذار      ٨١٠٢      مـــارس /    آذار    بـــن    مـــا       الفـــ ة   يف         التاليـــ         األنشـــط        اخلـــءا       ف يـــ     ّ  ينّفـــذ    أن       املقـــ ح    مــن -    33
       ٨١٠٩      مارس

         املؤش ا        تصني         وإعا ة         الثالث        الفئ         مبؤش ا          املتعلق        العم      خطط         استع ا         مواصل     )أ( 
     خـــال     ومـــن       شخصـــيا        األعضـــا       حبضـــور        يعقـــدان        اللـــذين          االجتمـــاعن   يف      وذلـــ          الشـــ وط          اســـتيفا      عنـــد

         االقتضا       عند        شه ين     ك         ويبيك       نظا          ابستخدا       تعقد     الي           االجتماعا 
   يف         لتقــدميها        إضــافي         مؤشــ ا       بوضــ         املتعلــ        املقــ ح          واســتكمال        مفتوحــ         مشــاورة       إجــ ا   (  )ب 

       ٨١٨١     عا    يف        واخلمسن        احلا ي         ورهتا   يف          اإلحصا ي         اللجن      فيه      تنظ     ك          الشام            االستع ا       إطار
       أوليــــ        قا مــــ       جتميــــ      خــــال    مــــن        الشــــام           ابالســــتع ا        يتعلــــ       فيمــــا       العمــــ    يف        الشــــ و   (  )ج 
        مشــاورة       إجــ ا      أجــ     مــن         املؤشــ ا       إبطــار       يتعلــ       فيمــا        املمكنــ       احلــذ          وعمليــا             والتحســينا           ابلتغيــريا 
       ٨١٠٩     عا        منتص    يف        مفتوح 

      املعــي         الوكــاال     بــن       املشــ         اخلــءا        لف يــ         التــاب        املشــ          الف عــ         الف يــ      عمــ         مواصــل     ) ( 
     جمـــال   يف         القـــدرا        وبنـــا           والتنســـي          للشـــ اك         املســـتو         ال فيـــ          والف يـــ           املســـتدام          التنميـــ        أهـــدا         مبؤشـــ ا 

         البيــــاان        تــــواف      مــــد          اســــتع ا       ط يــــ     عــــن      ٨١3١      لعــــا           املســــتدام          التنميــــ      خطــــ       ل صــــد          اإلحصــــا ا 
          والثاني        األوىل        الفئتن        مبؤش ا        يتعل       فيما         القدرا        ببنا          املتعلق             واالحتياجا 
 حمد ة أببعا  يتعل  فيما ال اعي  والوكاال  املتخصص  األف ق  م  للمناقش  آلي  إنشا  )هـ( 
 الدورة يف فيها  ُ   ي نظ  لك  لوثيق  النها ي  الصيغ  ووض  واإلعاق ( واجلن  السن )مث  البياان  لتصني 
  ٨١٠٩ عا  يف اإلحصا ي  للجن  اخلمسن

__________ 

  . “                                                               املؤش ا  اإلضافي  احملتم  إ راجها ضمن مؤش ا  أهدا  التنمي  املستدام  ”                        امل ف  اخلام   املعنون         E/CN.     3/2017/2    نظ   ا  (٢ ) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/2
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/2
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          والبيـاان           اإلحصـا ي          البيـاان         بتبا ل        املعني         الثاث          العامل         األف ق        أعمال        مواصل       عم    )و( 
        ال ابط        وأوجه          املكاني            اجلغ افي            واملعلوما           الوصفي  
    بــن         البيــاان          بتــدفقا        يتعلــ       فيمــا          املمارســا       أفضــ     عــن         للتعــدي        قابلــ        وثيقــ      وضــ     )ز( 
         ال اعي            والوكاال          البلدان

   يف      ٨١٠٢     عــا     مــن      األخــري       ال بــ    يف       واآلخــ       األول       ال بــ    يف       أحــدمها          اجتمــاعن      عقــد    )ح( 
  .       االقتضا      عند      بعد     عن         التداول     خال    من            إلك ونيا           التفاع          ومواصل       بعد       فيما       حيد ان        موعدين

  
         للمناقشة         املطروحة        النقاط -       سادسا 

       يلي:    مبا        القيام    إىل       مدعوة          اإلحصائية        اللجنة    إن -    38
      املعري         الوكراالت    برن       املشر         اخلر ا       فرير     بره       اضطلع      الذي       ابلعمل      علما        اإلحاطة    )أ( 
          اإلحصائية؛        اللجنة         لقرارات         استجابة          املستدامة         التنمية       أهدا         مبؤشرات
         املؤشرات      إطار   يف         املؤشرات      لبعض         السنوية           التحسينات      بشأن        آرائها    عن        اإلعراب    )ب( 
      بشررأن        آرائهررا    عررن         واإلعررراب            واعتمادهررا؛          التقريررر      هلررذا       الثرراي       املرفرر    يف      املبررن       النحررو     علرر           العامليررة 
         املتعلقررة         البيرراانت    عررن        العرراملي        الصررعيد     علرر         واإلبرر           البيرراانت         بترردفقات         املتعلقررة           التوجيهيررة        املبرراد 
         األساسية؛          املعلومات       وثيقة   يف        الوارد       النحو     عل            املستدامة          التنمية       أبهدا 
      02١٢      لعرررام       اخلررر ا        لفريررر        املقررر         العمرررل       بررررانمج      بشرررأن        آرائهرررا    عرررن        اإلعرررراب    )ج( 
    .        واعتماده
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         األول       املرف 
        مبؤشررررات      املعررري         الوكررراالت    برررن       املشررر         اخلررر ا       فريررر        أبعضرررا        احملدثرررة         القائمرررة  

             املستدامة         التنمية       أهدا 
 

  *        اإلحصائية        اللجنة      رئيس  
        الءازي   • 

 
        أفريقيا     شرق  

        إثيوبيا  • 
         املتحدة         تن انيا        مجهوري   • 

 
       وجنوهبا         أفريقيا     وسط  

        بوتسواان  • 
         الكامريون  • 

 
        أفريقيا     غرب  

    غاان  • 
       النيج   • 

 
        أفريقيا     مشال  

       اجل ا    • 
    مص   • 

 
     آسيا     غرب  

        البح ين  • 
 

         الشرقي        وجنوهبا        وشرقها      آسيا     وسط  
     الصن  • 
            طاجيكستان  • 
       الفلبن  • 
     اهلند  • 

           أوقيانوسيا  

 

       أهـــــدا         مبؤشـــــ ا       املعـــــي         الوكـــــاال     بـــــن       املشـــــ         اخلـــــءا       ف يـــــ    يف       منصـــــبه     حبكـــــم     عضـــــو    هـــــو          اإلحصـــــا ي         اللجنـــــ       ر ـــــي   * 
         املستدام         التنمي 
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      ساموا  • 
     فيج     • 

 
        الكارييب       البحر       منطقة  

         وتوابغو          ت ينيدا   • 
        غ ينا ا  • 

 
         واجلنوبية        الوسط         أمريكا  

        الءازي   • 
         كولومبيا  • 
       املكسي   • 

 
        الشرقية       أورواب  

       ال وس        االحتا   • 
       بياروس  • 

 
       وجنوهبا       وغرهبا       أورواب      ومشال          الشمالية        أمريكا  

       أملانيا  • 
       السويد  • 
      ف نسا  • 
     كندا  • 
       هولندا  • 
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      الثاي       املرف 
        العاملية         املؤشرات      إطار     عل         إدخاهلا       املزمع         السنوية           التحسينات  

 
      املؤش        تنقيح  (    ٨١3١      لعا           املستدام          التنمي      خط      )من         والغااي         األهدا 

      مكان    كل   يف        أشكاله      جبميع       الفقر     عل         القضا   -   ١      اهلد   
       حليــازة        مضـمون       حقـوق       لـديهم       الــذين         البـالغن        السـكان      جممـو       نسـب    ٨- 8- ٠

      األر    يف        حقـــوقهم         ويعتـــءون         قـــانوان      هبـــا      معـــ           مســـتندا         ولــديهم       األر  
       احليازة      ونو       اجلن      حبس          مضمون  

       حليـــازة        مضـــمون       حقـــوق       لـــديهم       الـــذين         البـــالغن        الســـكان      جممـــو       نســـب    ٨- 8- ٠
   يف        حقــوقهم        يعتــءون     )ب(   و         قـانوان      هبــا      معـ           مســتندا        لـديهم     )أ(   و       األر  
       احليازة      ونو       اجلن      حبس          مضمون        األر 

        مستدامة       إدارة         وإدارهتا        للجميع       الصحي       الصر         وخدمات       املياه       توافر      ضمان  -   6      اهلد 
       خلـــــدما          الســـــليم         اإل ارة    مـــــن          يســـــتفيدون       الـــــذين        الســـــكان      نســـــب    ٠- ٨- ٦

       واملياه         ابلصابون        اليدين     غس        م اف       فيها    مبا        الصح         الص  
       خلـــــدما          الســـــليم         اإل ارة    مـــــن     )أ(          يســـــتفيدون       الـــــذين        الســـــكان      نســـــب    ٠- ٨- ٦

       واملياه         ابلصابون        اليدين     غس        م اف      )ب(   و       الصح        الص  
ّ  يُهّمش   ال       مساملة        جمتمعات       إقامة     عل          التشجيع  -    ١6      اهلد         وبنا           العدالة     إىل       اجلميع      وصول         إمكانية       وإاتحة           املستدامة          التنمية      حتقي      أجل    من     أحد      فيها  ُ  

        املستوايت     مجيع     عل         للجميع        وشاملة          للمسا لة        وخاضعة       فعالة        مؤسسات
       اجلنسـ     أو        النفسـ     أو       البدي       للعن         تع ضوا       الذين        السكان      نسب    3- ٠-  ٠٦

       املاضي       شه ا     عش       االثي     خال
ـــــذين        الســـــكان      نســـــب    3- ٠-  ٠٦        العنـــــ      )ب(   و       البـــــدي       للعنـــــ      )أ(        تع ضـــــوا       ال

        السابق       شه ا     عش       االثي     خال       اجلنس        العن      )ج(   و        النفس 
         املستدامة         التنمية     أجل    من         العاملية         الشراكة        وتنشيط         التنفيذ       وسائل       تعزيز  -    ١1      اهلد 
    بــــــن          للشـــــ اكا         امل صــــــو         املتحـــــدة        الــــــوالاي          بـــــدوالرا        املبلـــــغ   ٠-  ٠2-  ٠2

     املدي       اجملتم          وش اكا        واخلا        العا          القطاعن
    بـــن          الشـــ اكا      )أ(    لــــ        امل صـــو         املتحـــدة        الـــوالاي          بـــدوالرا        املبلـــغ   ٠-  ٠2-  ٠2

     املدي       اجملتم         ش اكا      )ب(   و       واخلا        العا          القطاعن
 


