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        ٠٢٠٢              املستدامة لعام 
                                                   ابستعلاض الت:دم احمللز حنو حت:يق أهداف التنمية املستدامة             العمل املتعلق   

 

                 ت:ليل األمني العام  
 

 موجز 
     ٨٨٢ /    ٨١٠٢                                                             يقـــــد  لـــــ،ا التقأيـــــأ  الـــــ،  أعـــــد والقـــــا ملقـــــأر ا  ـــــ  ا قت ـــــا   وا جتمـــــاع   

                                                                                     واملمارســاا البــا قع  ما ومــاا عــن األعمــال الــع ة ــح ا اــا تــابع اار ــاشاا التا اــع ا ارة ال ــؤو  
                                                                                           ا قت ا يع وا جتماعيع يف األمانع الاامع  ابلتااو  ما الكياانا األخـأ  التا اـع ملنمومـع األمـم املتحـدة  

                                                      . وي ف إعدا  التقأيـأ البـنو  لنيمـل الاـا  عـن التقـد  ا ـأ      ٨١3١                                عما خلحع التنميع املبتدامع لاا  
                                                        (  والقا ل تك يف ال ا ر عن اجلمايع الاامع )انمأ القأار       E/  2017/66                               يف حتقيق ألداف التنميع املبتدامع )

                                                                  (. ويت ــــمن أي ــــا ولــــفا ل امــــم امل ــــح ا  ــــا  ســــتكمال قاعــــدة البيــــاانا املتا قــــع   ٢3           الفقــــأة  ٠ /  ٢١
                                                       البيــاانا والبيــاانا الولــفيع  و عــم الب ــدا  يف ةنفيــ، املؤتــأاا                                   ابملؤتــأاا الاامليــع   ــا يف ذلــ  مبــتو  

                                   ل                                                     ع ى ال ايد الوطين. واباضـاالع إ  ذلـ   يلح ـا لـ،ا التقأيـأ ال إلنـع اار ـا يع ع ـى نتـا مل املـؤ أ املاـين 
     ن ـاش                                                                                          نا أ اا الغ الوطنيع  واألحباث املتا قـع  تإلأيـن نمـا  احتـا   ملأالـز البيـاانا الوطنيـع والاامليـع  وإ

                                                                                   تــبكع عامليــع ملؤسبــاا التــدرين اار ــا  . وال إلنــع مــدعوة إ  أ  حتــيي ع مــا ابلامــم الــ،  ةقــو   ــا 
                                                                                     تــابع اار ــاشاا ابلتاــاو  مــا منمومــع األمــم املتحــدة والتا يــق وا ةفــام ع ــى ســبيم امل ــ  قــدما اليمــا 

     قرتح.                                                                   يتا ق  نتا مل املؤ أ  والام يع البحثيع  وإن اش ال بكع و أانممل عم ها امل
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      م:دمة -    أوال  
                                                                                   التزمت الدول األع اش  سـايا منهـا لتازيـز خ ـوعها ل مبـاشلع أمـا  مواطنيهـا   تـوالت متح بـاا  -   ٠

                         ع ـى ال ـاد الـوطين وااق يمـ        ٨١3١                                                           املتا اع وا ستاأاض املمنهإلل لتنفي، خحع التنميع املبتدامع لاـا  
                     ع ابلقيـــا   ـــدور  ـــور  يف               ل ن                                                   والاــامل . وقـــد لل نـــف املنتـــد  البياســـ  الأاليـــا املبــتو  املاـــين ابلتنميـــع املبـــتدام

                                                                                  ااتـــأاف ع ـــى عم يـــاا املتا اـــع وا ســـتاأاض ع ـــى ال ـــايد الاـــامل . وواالقـــت الـــدول األع ـــاش ع ـــى أ  
                                                                                        ةبرتتد عم ياا املتا اع وا ستاأاض ع ى مبتو  املنتد  البياس  الأاليا املبتو   تقأيأ مأر   سنو  

                                          و  مـا منمومـع األمـم املتحـدة  اب سـتنا  إ  إطـار                              ن                  عن ألداف التنميـع املبـتدامع ياـدنأل األمـل الاـا  ابلتاـا
                                                                        ن              املؤتـــأاا الاامليــــع والبيـــاانا املبــــتمدة مـــن الــــنمم اار ــــا يع الوطنيـــع واملا ومــــاا ا مناـــع ع ــــى ال ــــايد 

                         لـ   ط بـت الـدول األع ـاش إ                (. وعـالوة ع ـى ذ  ٢3           الفقأة  ٠ /  ٢١                                 ااق يم  )انمأ قأار اجلمايع الاامع 
                                                                                         األمل الاا  موال ع ةاهد قاعدة  ياانا املؤتأاا الاامليع أللداف التنميع املبـتدامع لالسرتتـا  اـا لـد  
                                                                                    إعـــدا  التقأيـــأ املأر ـــ  البـــنو  املتا ـــق ابأللـــداف  ولكفالـــع ال ـــفااليع يف  ـــال البيـــاانا واار ـــاشاا 

                                                            واملبتخدمع ألغأاض ا اميا ااق يميع والاامليع  ورثت الب دا                                       والبياانا الولفيع املاأوضع   أ  الب دا
                                                                                        ولــنا يق األمــم املتحــدة و أا هــا  والولــا ا املتخ  ــع واألمانــع الاامــع   ــا يف ذلــ  ال إلــا  ااق يميــع  
                                                                                        ومؤسبــاا  أيتـــو  وو    واملنممــاا الدوليـــع وولــا ا التمويـــم الثنا يــع وااق يميـــع ع ــى ةكثيـــف  عمهـــا 

 َّ                                                                                  دَّ  مــن أجــم ةازيــز يــا البيــاانا و نــاش القــدراا اار ــا يع   ــا يف ذلــ   نــاش القــدراا الــ،  ياــز     املقــ
                                                                                    ن  التنبيق يف ما  ل املكاةن اار ا يع الوطنيع  ربن ا قت اش ويف ردو  و ايهتا   حأيقع منبقع ةب نم 

           )انمــأ قــأار       ٨١3١           تدامع لاــا                                                                  ابألولــوايا الوطنيــع وةــك  امل كيــع الوطنيــع لام يــع ةنفيــ، خحــع التنميــع املبــ
   (.  ٠٠   و   4            الفقأات     3٠3 /  ٢٠              اجلمايع الاامع 

  
                                                الت:ليل امللحلي الثاين عن أهداف التنمية املستدامة  -      اثنيا 

         املبـــــتدامع                                                                   يف التقأيـــــأ البـــــنو  لنيمـــــل الاـــــا  عـــــن التقـــــد  ا ـــــأ   ـــــو حتقيـــــق ألـــــداف التنميـــــع -   ٨
( E/  2017/66        أل  غ املنتد  البياس  الأاليا املبتو  املاين ابلتنميع املبتدامع ابلتقد  ا أ  ع ـى ال ـايد  )                                                                              ل    

             . ويبـتند لـ،ا     ٨١3١                                                                         الاامل  اليما يتا ق  تحقيق األلداف والغاايا يف البنع الثانيع من ةنفي، خحع عا  
                                                                                       لتقأيأ إ  إطار املؤتأاا الاامليع ال،  وضاا الأيق اخلكاش امل ـرت   ـل الولـا ا املاـين  ؤتـأاا ألـداف  ا

                                . ولـدر مأالـق إر ـا   ةكمي ـ  يت ـمن    3٠3 /  ٢٠                                                  التنميع املبتدامع  واعتمدةا اجلمايع الاامع يف قأارلـا 
  . (٠ )                                                   يع وااق يميع املف  ع ل مؤتأاا إ  جانن التقأيأ املأر              ا اميا الاامل

                          و  ا قت ــــــــا يع وا جتماعيــــــــع يف                                           واباضــــــــاالع إ  ذلــــــــ   ألــــــــدر وليــــــــم األمــــــــل الاــــــــا  ل  ــــــــؤ  -   3
                      . ويت ــمن  يــاانا وحت ــيالا  (٨ ) “    ٨١٠٢                                  ةقأيــأ ألــداف التنميــع املبــتدامع لاــا   ”      ٨١٠٢           و /يوليــا    ٠٢

                                                                                  ــأ  ألــداف التنميــع املبــتدامع ةبــتهدف يهــورا أوســا يف تــكم يبــهم اســتخداما  إ  جانــن رســو  
                                                               يانيع ورسو  ما وماةيع ةتا ق  ؤتأاا خمتارة ةتواالأ عنها  ياانا. 

            تنميع  وةتة                                                                        ويبل التقأيأا  أنا رغم إرأا  ةقد  لبت ع ى مد  الاقد املاض  يف ييا  ا ا ال -   4
                                                                                       التقــد  امل حـــول يف البــنواا البـــا قع غــت لااليـــع لب ــوغ ألـــداف التنميــع املبـــتدامع وغاايهتــا ع ـــى  ـــو ات  

__________ 

  .         /https://unstats               . un  . org/sdgs        التايل:        الأا ي     ع ى        متارا          اار ا          واملأالق         التقأيأ  (٠ ) 

  . /    http://unstats              . un  . org/sdgs/report/                2017        التايل:        الأا ي     ع ى      ع يا       ا طال      ميكن  (٨ ) 
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                                                                         . ول،ا الإ  الوقت لو جولأ املبألع. وعالوة ع ـى ذلـ   ي يكـن التقـد   ا مـا عـا  .     ٨١3١         حب ول عا  
                               بــل و ــل النــاس ع ــى اخــتالف أعمــارلم                                                    القــد لــا  التقــد  ا ــأ  متفــاوات ع ــى مبــتو  املنــاطق و ــل اجلن

                                                                                          وثــأواهتم وأمــالن إقــامتهم   ــا يف ذلــ  ســكا  املنــاطق ا. ــأيع والأيفيــع. وي ــز  إرــأا  ةقــد  أســأ  وألثــأ 
   .     ٨١3١                                           مشو  لتحقيق الأؤيع اجلأيئع الوار ة يف خحع عا  

                     البـباع ع ـأ الـوار ة يف                                                              ويقد  التقأيأا   ع عامع عـن التقـد  الاـامل  ا ـأ   ـو حتقيـق األلـداف  -   5
ــا     ٨١3١        خحــع عــا                                                                          ن    اب ســتنا  إ  املؤتــأاا الــع ةتــواالأ عنهــا  يــاانا. وي يــتم إ راإ  اــ  الغــاايا  إمن

                           ن                                                                  ببن عد  ةواالأ البياانا  وإمنا أل  املؤتأاا الع ةقاس اا ما  الت قيد التحويأ املنهإل . واليما يتا ـق 
                                                       يع وااق يميع و و  ااق يميع. وحتبـن لـ،أل ا ـاميا مـن البيـاانا                                      امم املؤتأاا   ثم القيم ا اميا الاامل

                                                                                        الع ةقـو  الولـا ا الدوليـع  تإلمياهـا مـن الـنمم اار ـا يع الوطنيـع ع ـى أسـاس و يتهـا وخكهتـا يف  ـال 
  ُّ         َّ                                                                            خت ُّ ها. وةاـدَّل البيـاانا الوطنيـع يف لثـت مـن األريـا  لتكـو  قا  ـع ل مقارنـع ع ـى ال ـايد الـدويل  ويف 
                                                                              ل          رـــال عـــد  ةـــواالأ لـــ،أل البيـــاانا ةامـــد الولـــا ا الدوليـــع إ  ةقـــديألا. وةاـــد التقـــاريأ  تـــابعل اار ـــاشاا 

                                                                                    ا ارة ال ــؤو  ا قت ــا يع وا جتماعيــع ابألمانــع الاامــع مــا مبــاواا ةقــدمها منمومــع األمــم املتحــدة         التا اــع 
                             اانا والتح ــيالا ع ــى أســاس و ايهتــا                                                        أبســألا   ــا يف ذلــ  الولــا ا الدوليــع وااق يميــع الــع ســاوت ابلبيــ

        وخكاهتا.
                                                                                 ويوالأ التقأيأا  البنواي  ما وماا لامـع ل ـدول األع ـاش اجـأاش مـداو هتا يف املنتـد  البياسـ   -   ٦

                                                                                        الأاليا املبتو  املاين ابلتنميع املبتدامع وإ الغ وسا ي ااعال  واجلمهور ابلتقد  ا أ  لوب ةنفي، خحع 
                                                     التقاريأ قبو  ربنا لد  واضا  البياساا وعامع اجلمهور.             . وة قى ل،أل     ٨١3١    عا  

  
                                           املوقع الة كي ملؤشلا  أهداف التنمية املستدامة -      اثلثا 

ــــع املبــــتدامع لاــــا         اســــتكمم  -   ٢                             إبلــــدار قاعــــدة البيــــاانا املتا قــــع       ٨١٠٢                                   ةقأيــــأ األلــــداف ااسا ي
                                   يتا ق ابلبياانا املبتخدمع يف اا الغ ع ى                         الع ةتيح ال فااليع اليما   (3 )                              ؤتأاا ألداف التنميع املبتدامع

                                                                                      ال ــايد الاــامل . وةت ــمن قاعــدة البيــاانا  يــاانا عــن مؤتــأاا ألــداف التنميــع املبــتدامع ع ــى ال ــايد 
                                                                                            الاامل  املبتخدمع يف التقأيأين امل ار إليهما أعالأل  وة مم البياانا القحأيع ال ال عن ا ـاميا ااق يميـع 

     م       مؤتــأام مــن  ــل      ٠3٨                                              ة البيــاانا الــع ةتاهــدلا تــابع اار ــاشاا   يــاانا عــن                      والاامليــع. وةت ــمن قاعــد
   مــن      4٦١     ١١١     م                   مؤتــأام  إ  جانــن مــا  موعــا      ٨3٨                                           مؤتــأاا ألــداف التنميــع املبــتدامع البــالغ عــد لا 

                                                                               ســـإلالا البيـــاانا. وة ـــمم  موعـــاا البيـــاانا  موعـــع مؤتـــأاا ألـــداف التنميـــع املبـــتدامع و موعـــع
                                         وةب،ل راليا جهـو  لتحـديو واجهـع املبـتخدمل يف    . (4 )                        يف إطار الاديد من املؤتأاا                 البياانا ااضااليع

                                                                                 قاعـــدة  يـــاانا ااترـــع ا. ـــول ع ـــى البيـــاانا  حأيقـــع ألثـــأ ةفـــاعال ويبـــأا. واباضـــاالع إ  ذلـــ   ةـــوالأ 

__________ 

  .                             /http://unstats              . un  . org/sdgs/indicators/database        التايل:        الأا ي     ع ى       ع يها       ا طال      ميكن  (3 ) 

ــــدن  ا     الــــع         البيــــاانا        موعــــع       ةقا ــــم  (4 )          قأارلــــا   يف        الاامــــع        اجلمايــــع         اعتمدةــــا      الــــ،          الاامليــــع         املؤتــــأاا      إطــــار   “  SD ”       ابلأمــــز   ل ن   رل
  .   ”+“       ابلأمز         ااضااليع         ا موعاا     َّ وحتدَّ   .    3٠3 /  ٢٠

https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
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                                                                       ل                     الواجهع الاامليع لك ع التحبيق املتا ق  ؤتأاا ألداف التنميع املبتدامع الع ولضات مؤخأا سبم الولول 
       OpenAPI                                       لبياانا الاامليع ل مؤتأاا ابستخدا  موالفع                     من ريو الك ع قاعدة ا

( 5) .  
                                                                                      وةوالأ الولا ا والكياانا الدوليع  لم والقا لو يتا  البياانا والبياانا الولفيع الع ة اربها.  -   ٢

                                                         ع ـى البيــاانا الولــفيع املتا قـع ابملؤتــأاا املدرجـع راليــا يف قاعــدة    (٦ )                            وحيتـو  مبــتو   البيـاانا الولــفيع
                                                                               وةتبا البياانا الولفيع سوذجا انق ا الأيق اخلكاش امل رت   ل الولا ا املاين  ؤتأاا ألداف           البياانا.

                                                                                               التنميع املبتدامع  وةقد  ما وماا عن م در البياانا وعم يع التإلميا الع ةتباها الولا ا الدوليع. ويف  
                                لدوليـع أو جـأ  ةقـديألا يف رـال عـد                  ل  ن                                         لثت من األريا   علد نلت البياانا الوطنيع جلا هـا قا  ـع ل مقارنـع ا

                                         َّ                                                  ةواالأ البياانا. و  ةتاح  ا مـا البيـاانا املقـدَّرة ع ـى ال ـايد الـوطين واملبـتخدمع .بـاب ا ـاميا الاامليـع 
                                           ل                                                 وااق يميع. واليما خيص قيمع لم مؤتأ ع ى ردة  يلح ن من الولالع الدوليع املبؤولع ةبيا  مـا إذا لانـت 

لع أو مقدَّ    . (٢ )                     م             رة أو سوذجيع أو نتاجام ل ألد الاامل            َّ         َّ البياانا مادَّ
   ل                                                                               وسيلوالم حتبل البياانا الولفيع وعأضها ابلت اور ما الب ـدا  والولـا ا ااق يميـع والدوليـع.  -   ٩

                                                                                      وةبتكمم اجلهو  املب،ولع من أجم وضا  ياانا ولفيع تام ع   أ  مؤتأاا ألـداف التنميـع املبـتدامع 
                                                         أ  املؤتــــأاا يهــــدف إ  ةــــوالت التوجيــــا ل ب ــــدا  اليمــــا يت ــــم  ام يــــع                            الاامليــــع  وضــــا  ليــــم إلكــــرتو    ــــ

                                                                                       التإلميا. وابملثم  ستبتمأ اجلهو  الأاميع إ  ضما  حتبل عأض البيـاانا ونوعيتهـا   بـبم منهـا إن ـاش 
                                نما   بن لتإلهيز البياانا ون ألا.

                  أل تــابع اار ــاشاا                                                               وياــأض املوقــا ال ــبك  ملؤتــأاا ألــداف التنميــع املبــتدامع  الــ،  ةتاهــد -    ٠١
                                                                                        لـم املا ومــاا ذاا ال ــ ع  وضــا إطــار املؤتــأاا وةنفيـ،أل. ولــو يتــيح الولــول إ  التقــاريأ ذاا ال ــ ع  
                                                                                       وقاعــدة البيــاانا املتا قــع ابملؤتــأاا الاامليــع ومبــتو   البيــاانا الولــفيع. ويت ــمن أي ــا ما ومــاا عــن 

                                    ل الولــا ا املاــين  ؤتــأاا ألــداف التنميــع                                               األعمــال واألن ــحع الــع ي ــح ا اــا الأيــق اخلــكاش امل ــرت   ــ
                                                                                       املبــتدامع  والفأيــق الأاليــا املبــتو  ل  ــأالع والتنبــيق و نــاش القــدراا يف  ــال اار ــاشاا لألــد خحــع 

    .    ٨١3١                      التنميع املبتدامع لاا  

__________ 

        التــــــايل:        الـــــأا ي     ع ــــــى       متارـــــع          املبــــــتدامع         التنميـــــع       ألـــــداف         ؤتــــــأاا        املتا ـــــق         التحبيــــــق       أ ـــــع         واجهــــــع       ال ـــــ ع     ذاا        الواث ـــــق  (5 ) 
https://unstats               . un  . org/SDGAPI/swagger/                   .  

  .                  /http://unstats              . un  . org/sdgs/metadata        التايل:        الأا ي     ع ى      ع يا       ا طال      ميكن  (٦ ) 

         وين ـألا        ي ـدرلا     الـع         البيـاانا    لـ          القحأيـع         البيـاانا        التـايل:       النحـو     ع ى         املؤتأاا       قاعدة   يف       نوعها    أو         البياانا       طبياع     حتد   (٢ ) 
         القحأيــع         البيــاانا      املاــين       الب ــد       ويقــد        وي ــدر           الدوليــع(         ابملاــايت        ل والــاش       الب ــد       ياــد ا     الــع         البيــاانا     ذلــ    يف     ) ــا      املاــين       الب ــد

       املتفـق            والت ـنيفاا           والتاـاريف         ل ماايت         ا متثال       غأض        وليا          ل مقارنع       قا  ع      ة بح     لك        ةاد ا         الدوليع         الولالع      ولكن         املادلع 
          اا اريـع         البـإلالا    أو            ا ستق ـا يع          الدراسـاا     مثـم          الوطنيع          البياانا    إ          استنا ا       التقدر        املقدرة         البياانا      وأما         وليا        ع يها
         البيــاانا      اــ       ةكــو            عنـدما         الدوليــع         الولالــع        وةاـدلا         ةقــديأأل        املــأا        املتغـت     نفــ     إ        ةبــتند       لكنهـا         امل ــا ر     مــن      غتلـا    أو

         الولالـع         وةبتنبي          البياانا          نوعيع      ةت م       م الم    أو        متاد ة       م ا ر      ةوجد       عندما    أو        متارع     غت         البنواا    أو       ل بنع         القحأيع
       املــأا        ابملتغــت         املتا قــع         ل بيــاانا      لامــم        االتقــار      لنــا       يكــو        عنــدما      أخــأ         م ــاربع        متغــتاا    إ          اســتنا ا          املبــتنبحع         البيــاانا
      يوجد    و           القحأيع          البياانا    إ          استنا ا         الاامل         الألد       ألغأاض        ابنتما          الاامليع       الألد        ياانا        املاينع   ع      الولال       وة در         ةقديأأل 

  .      القحأ         املبتو      ع ى       مقا م     رقم
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                                                                   أنة ة التعاون اإلمنائي واملساعدة الت:نية اليت تض لع هبا شوع ة اإلحصواتا     -       رابعا 

                                    تنفيذ مؤشلا  أهداف التنمية املستدامة    جمال 
                                                                           لقـــد  أ ـــت تـــابع اار ـــاشاا وال إلـــا  ااق يميـــع والولـــا ا املتخ  ـــع وال ـــنا يق والـــكاممل    -    ٠٠

                                                                                     التا اــع ملنمومــع األمــم املتحــدة ع ــى التاــاو  عــن لثــن يف  ــال ةحــويأ اار ــاشاا. ويف الوقــت الــأالن  
                             ماليل  و ر    ارلع ييا ال إلا      ٠١                         األمم املتحدة ااسا    قيمع        أانممل                      جيأ  ةنفي، م أو  .باب 

                                                                                           ااق يميــع  ومــؤ أ األمــم املتحــدة ل تإلــارة والتنميــع  و ــأانممل األمــم املتحــدة ل بيئــع  ومكتــن األمــم املتحــدة 
   مـن                                                                                   املاين ابملخدراا واجلأميع  و أانممل األمم املتحـدة ل مبـتوطناا الب ـأيع  وتـابع اار ـاشاا  وذلـ 

                                                                                            أجــم ةازيــز الــنمم اار ــا يع الوطنيــع  غيــع متا اــع ألــداف التنميــع املبــتدامع واستاأاضــها ومااجلــع ثغــأاا 
                                                                                     ـــد ة مـــن  ـــل الثغـــأاا الـــع ةاـــرت  البيـــاانا. والـــكانممل مـــنمم والقـــا ألر ـــا رلـــا ز لـــ : وســـا م التنفيـــ، 

                    دميغأااليــــــع  واار ــــــاشاا                                                             واار ــــــاشاا واملؤتــــــأاا البيئيــــــع  واار ــــــاشاا واملؤتــــــأاا ا جتماعيــــــع وال
                . ومت ا ضـــحال  أو      ٨١٠٦                                                              واملؤتــأاا ا قت ــا يع. و ــدأ التنفيـــ، ةــدرجييا خــالل الأ ــا األخـــت مــن عــا  

                                                                                        امــم األن ــحع يف إطــار الألــا ز األر ــا ع ــى ال ــايد ااق يمــ  و و  ااق يمــ   ي جــأ  ةأليزلــا ةــدرجييا 
                                       طنيـــع  ووضـــا مبـــا ، ةوجيهيـــع  ويـــا املمارســـاا                                                 ع ـــى الباثـــاا القحأيـــع  ور قـــاا الامـــم التدريبيـــع الو 

تـــتم الـــكانممل     ٨١٠٩                                                     البـــ يمع  وإعـــدا   وراا ةدريبيـــع تـــبكيع. وحب ـــول منت ـــف عـــا                   ل             مـــن املتوقـــا أ  خيل
                                               ب ب ع من ر قاا الامم  و  ااق يميع وااق يميع.

   مـم                                                                      وةاكف تابع اار اشاا راليـا ع ـى ةنفيـ، م ـأوعل آخـأين مـن  ـل م ـاريا ربـاب األ -    ٠٨
                                                                                      املتحـــدة ل تنميـــع  يهـــدالا  إ  ةازيـــز القـــدرة اار ـــا يع ل ـــدول األع ـــاش مـــن أجـــم رلـــد ألـــداف التنميـــع 
                                                                                         املبتدامع. ويقد  أرد امل أوعل املباعدة إ  املكاةن اار ا يع الوطنيع يف ستع   دا  جتأيبيع من أجم 

                               ا. ويتمثم أرد النواةمل الأ يبـيع                  وةقييما واا الغ عن      ٨١3١                                    قياس مد  التقد  ا أ  يف حتقيق خحع عا  
                                                                                       يف ةقيـــيم القـــدراا اار ـــا يع ل ب ـــدا  الأا ـــدة لألـــد مؤتـــأاا ألـــداف التنميـــع املبـــتدامع ع ـــى ال ـــايد 
                                                                                     الاــــامل . ويــــدعم امل ــــأو  اوخــــأ جهــــو  الــــدول األع ــــاش الأاميــــع إ  ةحــــويأ وةازيــــز اار ــــاشاا البيئيــــع 

                            م حتبل رلد التنميع املبتدامع.                                        وا اسبع البيئيع ا قت ا يع املتكام ع من أج
                                                      واالقت تابع اار اشاا رمسيا ع ى ةنفي، م أو  ما إ ارة     ٨١٠٦                    ويف لانو  األول/ يبمك  -    ٠3

                                                                                          التنميـــع الدوليـــع ابملم كـــع املتحـــدة لكيحانيـــا الاممـــى وأيألنـــدا ال ـــماليع ااترـــع مؤتـــأاا ألـــداف التنميـــع 
                                            ـــدا  ع ـــى جتميـــا لـــ،أل املؤتـــأاا واســـتخدامها. و ـــ،ا                                        املبـــتدامع ألوســـا يهـــور يكـــن  وةازيـــز قـــدرة الب

          ماليــل جنيــا      ٦,٦                                                                            امل ــأو  الــ،   ولــا إ ارة التنميــع الدوليــع وةنفــ،أل تــابع اار ــاشاا  ميزانيــع  موعهــا 
                                                                       ـــدا يف ييــا أ ــاش أالأيقيـــا وآســيا  تـــارلت منهــا ةبــاع   ـــدا  يف امل ــأو  البـــا ق     ٨١             اســرتليين ويغحــ  

     وســـوف    . (٢ )                                                         ة التنميـــع الدوليـــع يف مـــا يتا ـــق  ؤتـــأاا األلـــداف ااسا يـــع لنيلفيـــع                      ل  ـــابع اار ـــا يع وإ ار 
  .    ٨١٨٠                           يبتمأ رىت هنايع رزيأا /يونيا 

__________ 

        التــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل:        الــــــــــــــــــــــــــــــــــــأا ي     ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى      متــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح        البــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ق        امل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو          تقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم        املتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــق         التقأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ  (٢ ) 
https://www           . gov   . uk/government/publications/evaluation                                     -improving         -the   -collation         -availability            -and   -

dissemination             -of  -national        -development           -indicators          -including         -mdgs    .  
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                                                                                  وةتمثم أن حع امل أو  الأ يبيع يف البحو وحت يم القدراا القحأيع  ووضا اسرتاةيإلياا وطنيـع  -    ٠4
                             الوطنيـــــع ملؤتـــــأاا ألـــــداف التنميـــــع                                                      لألــــد ألـــــداف التنميـــــع املبـــــتدامع  وإن ـــــاش أو حتبـــــل املبـــــتو عاا 

                                                                                            املبــتدامع  وإن ــاش منــك ل بيــاانا املتا قــع أبلــداف التنميــع املبــتدامع ومااينتهــا وخمتــك ل بيــاانا القحأيــع  
                                                                                         وإرســاش ةبــا ل آيل ل بيــاانا يبــتند إ  مايــار ةبــا ل البيــاانا اار ــا يع والبيــاانا الولــفيع. وقــد أ ــزا 

                                                         املأر ـــع التمهيديـــع ل م ـــأو   ولـــ  او    ـــد  ا نتقـــال إ  ةنفيـــ،أل                            تـــابع اار ـــاشاا ابألمـــم املتحـــدة
                                                                                       ابلكامم  ولو ةنفي، سينحو  ع ى إيفا   اثاا ةقييم إ  الب دا  الع ي ة ار  يف امل أو  البا ق.

                                                                             ويف ســيام ةنفيــ، امل ــأو   ومــن أجــم إاترــع ا ــال ملناق ــع ا رتياجــاا القحأيــع ا ــد ة ملنــا أ  -    ٠5
                                                                               اســتاأاض ا. ــول املمكنــع  ةقــو  تــابع اار ــاشاا  تنمــيم مــؤ أ   ــأ  املنــا أ الوطنيــع ل  ــالغ         اا ــالغ و 

      ٨١٠٢                  لـانو  الثا /ينـايأ       ٨4   إ      ٨٨                                                       عن مؤتأاا ألداف التنميع املبتدامع  مقأر عقدأل يف الفرتة مـن 
                       دا  الناميـع والب ـدا                                                                           يف نيويور . وقد جأ  التأليد ع ى ال أورة امل حع ان اش ل،أل املنا أ يف لم من الب

                                                                                  املتقدمـــع النمـــو يف املناق ـــاا الـــع جـــأا يف الاديـــد مـــن ا االـــم. وسيبـــتاأض املـــؤ أ أال ـــم املمارســـاا  
                                                                     َّ            وســـيناقي ويـــك  ا. ـــول املمكنـــع  وســـيحد  ســـبم امل ـــ  قـــدما مـــن أجـــم ةنفيـــ،لا. وســـتقدَّ  إ  ال إلنـــع 

                                           نا أ البياانا الوطنيع املانيع ابملتا اع واا الغ                                                    ةولياا ومبا ، ةوجيهيع اليما يتا ق ابملتح باا األساسيع مل
                                                          يف ما يتا ق أبلداف التنميع املبتدامع يف وثيقع ما وماا أساسيع.

                                                                           وةامم تابع اار اشاا   كم وثيق مـا الولـا ا الدوليـع األخـأ  يف  موعـع األمـم املتحـدة  -    ٠٦
                                         اا ألداف التنميع املبـتدامع وةازيـز القـدراا                                                     ااسا يع من أجم ةقدمي املباعدة إ  الب دا  يف ةنفي، مؤتأ 

                                                وتــارلت أي ــا تــابع اار ــاشاا  مــا  ــأانممل األمــم املتحــدة    .    ٨١3١                       اار ــا يع ألغــأاض خحــع عــا  
                                                                                            ااسا    يف رائسع الأيق عمم ماين  وضا مبا ، ةوجيهيع لدعم إعدا  التقاريأ القحأيع عن ألداف التنميع 

  . (٩ )    ٨١٠٢                    توجيهيع يف مح ا عا                                 املبتدامع  وقد لدرا ل،أل املبا ، ال

                                                                               وقدمت  ع تام ع عن أن حع تابع اار اشاا   أ  املباعدة التقنيع و ناش القـدراا   ـا يف  -    ٠٢
                                                                                           ذل  األن حع املت  ع  تنفي، مؤتأاا ألداف التنميـع املبـتدامع  إ  ال إلنـع اار ـا يع يف  ورهتـا الثامنـع 

ــــــــــــأ األ      ٨١٠٢                    واألر اــــــــــــل يف آذار/مــــــــــــارس  ــــــــــــاش القــــــــــــدراا اار ــــــــــــا يع           يف ةقأي                                   مــــــــــــل الاــــــــــــا  عــــــــــــن  ن
( E/CN.     3/2017/30          ويقـــد  ةقأيــــأ الفأيـــق الأاليــــا املبـــتو  ل  ــــأالع والتنبـــيق و نــــاش القـــدراا يف  ــــال .)                                                                         

ــــع املبــــتدامع لاــــا                      ( ما ومــــاا عــــن اجلهــــو          E/CN.     3/2018/4 )      ٨١3١                                        اار ــــاشاا لألــــد خحــــع التنمي
                                                                                          ال ــام ع لبنــاش القــدراا اار ــا يع مــن أجــم رلــد ةنفيــ، ألــداف التنميــع املبــتدامع يف الب ــدا   مــن قبيــم 
                                                                                          األن ــحع املت ــ ع  تنفيــ، خحــع عمــم ليــن اتو  الاامليــع لبيــاانا التنميــع املبــتدامع وةنمــيم املنتــد  الاــامل  

                         . ويقــد  ةقأيــأ الأيــق اخلــكاش     ٨١٠٢                                                    لنيمــم املتحــدة ل بيــاانا  املقــأر عقــدأل يف ة ــأين األول/ألتــو أ       الثــا  
                  ما ومـاا عـن األالأقـع    (        E/CN.     3/2018/2 )                                                    امل رت   ل الولا ا املاين  ؤتأاا ألداف التنميع املبتدامع 

                                                                                               الاام ع التا اع لا   ا يف ذل  الفأيق الاامـم املاـين  تبـا ل البيـاانا والبيـاانا الولـفيع اار ـا يع  الـ،  
                                                                                    يقـــو   وضـــا حتديـــد  يكـــم البيـــاانا وحتديـــد  يكـــم البيـــاانا الولـــفيع املتا قـــع  ؤتـــأاا ألـــداف التنميـــع 

                          ياانا الولفيع واا الغ عنها.                                       املبتدامع من أجم ةيبت ةبا ل البياانا والب

__________ 

-           https://undg            . org/document/guidelines                       -to  -support       -country       -reporting         -on  -the   -sustainable       الــــــــأا ي:     ع ــــــــى       متارـــــــع  (٩ ) 

development           -goals/      .  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/30
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/4
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/2
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                                                            بوول مع عموول الفليووق العاموول املةوواال بووني الوتوواال  املعوو  ابسووتعلاض أهووداف  -       خامسا 

                                    التنمية املستدامة على الصعيد العاملي 

                                                                                 أســهم الاديــد مــن الولــا ا واملنممــاا الدوليــع  بيــاانا وحت ــيالا يف التقــاريأ املأر يــع املتا قــع  -    ٠٢
                                                                                           أبلداف التنميع املبتدامع ويف قاعدة  ياانا املؤتأاا ومبتو   البياانا الولفيع. و غيع ةوالت آليع عمـم 

                     مايــع الاامــع يف القــأار                                                                  ملنمومــع األمــم املتحــدة مــن أجــم إعــدا  التقأيــأ  ربــن التك يــف ال ــا ر عــن اجل
                                                      ل                         عقدا تابع اار اشاا عدة اجتماعاا عـن طأيـق التـداول عـن  لاـد مـا الولـا ا الـع ةقـد   ٠ /  ٢١

                                                                                         البيـــاانا والتح ـــيالا مـــن أجـــم إعـــدا  التقـــاريأ املأر يـــع البـــنويع عـــن ألـــداف التنميـــع املبـــتدامع وقاعـــدة 
                  ل                                                             ا الاامليـــع. وقـــد اقـــرتلح عقـــد اجتماعـــاا مباتـــأة أي ـــا   ـــكم منـــتمم )مـــأة يف البـــنع ع ـــى األقـــم(       البيـــاان

                                                          ل                         ل بــــماح  تبــــا ل أســــهم لــــشراش وإجــــأاش مناق ــــع ةقنيــــع ألثــــأ عمقــــا. وعلقــــد أول اجتمــــا  مباتــــأ يــــوم  
  .    ٨١٠٢                                                    ومن املقأر عقد ا جتما  الثا  يف الأ ا األول من عا      ٨١٠٢          آذار/مارس   ٨  و  ٠

                                                          ي ح ا ل،ا الفأيق الاامم امل رت   ل الولا ا ابألن حع التاليع:   و  -    ٠٩

                                                                    اســــتاأاض ومناق ـــــع خحـــــي إلـــــدار التقأيـــــأ املأر ــــ  البـــــنو  لنيمـــــل الاـــــا  والتقأيـــــأ     )أ( 
                                                                      التكمي   البنو  عن ألداف التنميع املبتدامع املتاح   يغع يبهم استخدامها 

                                  البــنويع واملبــاواا ذاا ال ــ ع املقدمــع                                       ا ةفــام ع ــى ليكــم ونحــام وةغحيــع التقــاريأ     )ب( 
                   من املنمماا املانيع 

                                                                         ااسها  يف التحـديو املنـتمم لقاعـدة  يـاانا املؤتـأاا الاامليـع   بـبم مـن  ينهـا ةـوالت     )إ( 
                                                       املا وماا املبتكم ع وةدقيق البياانا الولفيع  ربن ا قت اش 

                 لقـــــدراا اليمـــــا يت ــــــم                                                ةبـــــا ل املا ومـــــاا وآخـــــأ املبـــــتإلداا   ــــــأ  أن ـــــحع ةنميـــــع ا    ) ( 
       ٨١3١                                ابار اشاا واملؤتأاا ألغأاض خحع عا  

                                       ةقدمي ةقاريأ سنويع إ  ال إلنع اار ا يع.   ( ل ) 
  
                                                                إجلات عملية حبثية بةأن نظام معلوما  موحد ألهداف التنمية املستدامة  -       سادسا 

             ما ومـاا مورـد                                               اسـته ت تـابع اار ـاشاا عم يـع حبثيـع   ـأ  نمـا      ٨١٠٢            يف آذار/مارس  -    ٨١
                               ادف استك ـاف جـدو  إن ـاش منـك  (٠١ ) (    Esri                                              أللداف التنميع املبتدامع  ابل أالع ما تألع إسأ  )

                                                                                     رــديو ل تاــاو   ــل منتإلــ  ومبــتخدم  البيــاانا واملا ومــاا اار ــا يع واجلغأااليــع املكانيــع ع ــى نحــام 
   مـن       ٨١3١                      امل رتلع لتنفي، خحع عـا                                                                  النمم اار ا يع الوطنيع والاامليع. وةقو  الام يع ع ى أساس الأؤيع

                                                                                         خالل الولول وا ستخدا  الفاالل ل بياانا اار ا يع واجلغأااليع املكانيع املتكام ع  وغتلـا مـن م ـا ر 
                                                                                             البياانا  وذل   دعم من التكنولوجياا الع ةيبأ قا  يع الت ـغيم البيـين وةبـا ل البيـاانا والاـأض املأ ـ  

                                                            ى نحـــام خمت ـــف منتإلـــ  البيـــاانا. وقـــد وتـــارلت أيألنـــدا وجنـــوب أالأيقيـــا                           ل بيـــاانا والن ـــأ والتاـــاو  ع ـــ

__________ 

       إ ارة          وةحبيقــاا         ال ــبكيع          اجلغأااليــع          املا ومــاا      ونمــم          اجلغأااليــع          املا ومــاا     نمــم         لكا يــاا      ويل      مــور     لــ    (    Esri )      إســأ       تــألع  (٠١ ) 
  .        اجلغأااليع         البياانا       قواعد

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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                                                                                           والبنغال والف بل وقحأ واملكبي  يف املأر ع األوليع من الام يع  وان مت   ـدا  إضـااليع إ  الام يـع يف 
   .     ٨١٠٢                  ة أين األول/ألتو أ 

                  ياــز  قــدراا املكاةــن                                                                ولــدف الام يــع لــو جتأيــن نمــا  مورــد ملأالــز البيــاانا الوطنيــع والاامليــع -    ٨٠
                                                                                     اار ـــا يع الوطنيـــع ع ـــى حت يـــم البيـــاانا  والتاـــاو  وا ة ـــال وإتـــأا  املبـــتام ل وا ســـتفا ة مـــن نمـــم 
                                                                                   املا ومــاا اجلغأااليــع ابعتبارلــا إطــارا لتحقيــق التكامــم. وع ــى وجــا اخل ــول  جيــأ  استك ــاف مبــألع 

                                  البيــاانا والتاــاو   ــل تــألاش مــن خمت ــف                                                       إرسـاش منــا أ ةقو لــا الب ــدا  ةيبــأ التكامــم  ــل خمت ـف م ــا ر 
                                                                               الئـــاا ألـــحاب امل ـــ حع   ـــا يف ذلـــ  اجلهـــاا املا ـــع ومقـــدمو نمـــم املا ومـــاا اار ـــا يع واجلغأااليـــع 

                                                                                املكانيع  وذل  لت بيع ارتياجاا اا الغ عن ألداف التنميع املبتدامع ع ى ييا املبتوايا. 

                                         حبيقــاا املوجــو ة يف  اــ  الب ــدا  الــع ة ــار  يف    ل                               وســيلاأض مفهــو  امل ــأو   اباضــاالع إ  الت -    ٨٨
                                                                     ل                     الام يــع  يف ر قــع  راســيع قبــم الــدورة التاســاع واألر اــل ل إلنــع اار ــا يع  وســتلاأض ع ــى ال إلنــع وثيقــع 

                                     نـــو  ل مناق ـــع واختـــاذ القـــأار: البيـــاانا  ”    )أ(    3                                             ق ـــتة غـــت رمسيـــع ة خـــص نتـــا مل املناق ـــع يف إطـــار البنـــد 
                                        ل   . واستنا ا إ  النتا مل الع حتققت رىت او   ةلاد  “    ٨١3١                         حع التنميع املبتدامع لاا                    واملؤتأاا املتا قع خب

                                                                                    أي ا تابع اار اشاا  ابلت اور ما الدول األع اش الع سـبق  ـا أ  اسـتحدثت ةحبيقـاا وطنيـع ومـا 
                                                                                  ال ـــألاش مـــن القحـــا  اخلـــال واجلهـــاا املا ـــع  مقرترـــا مف ـــال لتنفيـــ، نمـــا  مورـــد ل ما ومـــاا ألغـــأاض

                                                                   ألداف التنميع املبتدامع   ا يف ذل  اولياا املمكنع ل حولمع والتمويم.
  
                                       الة كة العاملية ملؤسسا  للتدريب اإلحصائي  -       سابعا 

                                                         وألــــداف التنميــــع املبــــتدامع ط بــــا مــــن الب ــــدا  ع ــــى  نــــاش القــــدراا       ٨١3١  َّ           ولَّــــدا خحــــع عــــا   -    ٨3
                                                                                    اار ا يع   ا يف ذل  التدرين يف ا ا ا املتا قع إبنتاإ البياانا واار اشاا واسـتخدامها ألغـأاض 

               اار ـا يع  ولـفا                                                                             رلد اخلحع. وحتد  خحع عمم لين اتو  الاامليع لبياانا التنميع املبتدامع  ناش القدراا 
                     وةــــوالأ إطــــارا لتخحيحهــــا       ٨١3١                                                     ــــا  مــــن  ــــا ا الامــــم األساســــيع لتحقيــــق نحــــام ومق ــــد خحــــع عــــا  

                                                                                        وةنفيـــ،لا. وجتـــأ  راليـــا أعمـــال منهإليـــع واســـاع النحـــام لت بيـــع ا رتياجـــاا مـــن البيـــاانا   ـــأ  املواضـــيا 
                              ديـــع. ومـــن املـــأجح أ  ين ـــأ عـــن لـــ،أل                                                             اجلديـــدة  ولنـــا  التمـــا  متزايـــد   ـــا ر البيـــاانا اا اريـــع وغـــت التق ي

                                                                                             امل ا ر والحأم اجلديدة مزيد من الح ن ع ى التدرين من جانن الب دا  خالل البنواا الق ي ع القا مع. 

                                                                         ولنــا  راجــع  بوســع منــ، وقــت طويــم إ  املواشمــع  ــل عــأوض التــدرين الــع ةقــدمها خمت ــف  -    ٨4
     ل  َّ                                   أهنا ةلنفَّ،  حأيقع ألثأ لفاشة والااليع من ريو                                             املؤسباا ون ألا إ  أق ى رد  يكن من أجم ضما 

                                                                                             التك فــع. وياتــك ةبــا ل اجلــداول الزمنيــع التدريبيــع واملــوا  الدراســيع ل ــدوراا وأال ــم املمارســاا مــن جانــن 
                                                                                       ل،أل املؤسباا ع ى لايد املناطق ااق يميع هنإلا جيدا لتحقيق أق ى قدر من التوعيع وجتنـن ا  واجيـع 

                                                                            راا واملنالمل اار ا يع وامتثا ا ل ماايت اار ا يع املاتمدة  وليا أمـأا   مـا أويـع              ومواشمع الدو         اجلهو .
                                                                                  ل       رامسع يف ةازيز إنتاإ إر اشاا عاليع اجلو ة وقا  ع ل مقارنع يف الب ـدا . وجيـن أ  يكـو  مـا يلاـأض مـن 

           ع ــى اانرتنــت                                                                            ةــدرين متناســبا مــا أولــوايا الب ــدا  وارتياجاهتــا. وقــد  ينــت  وضــوح  راســع استق ــا يع 
                                                                                     أجأيــت مــؤخأا   ــأ  ا رتياجــاا التدريبيــع ارةفــا  الح ــن ع ــى التــدرين يف  ــال اار ــاشاا الأمسيــع  

                                                              ول،ل  يف  ال اار اشاا املبتمدة من امل ا ر اجلديدة وغت التق يديع. 
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                                                                         ويف ل،ا البيام  عقدا تابع اار اشاا م اوراا ما طا فع واساع من ألـحاب امل ـ حع  -    ٨5
                                                                                         إن اش تبكع ل مؤسباا الدوليع وااق يميع الاام ع يف  ال  ناش القـدراا اار ـا يع. ويف اجتمـا       أ

               تار  يث و      ٨١٠٢            أي ول/سبتمك     ٠5   إ      ٠3                      ل                       أ  التدرين اار ا   علقد يف  يإلل يف الفرتة من 
                 ادة   دا  أبغ بيع                                                                        عن مؤسباا  وليع وإق يميع يف ةدرين إر ا   وأيدا املكاةن اار ا يع الوطنيع ل

                                                                                    سارقع إن اش تبكع من املقأر أ  ةاأف ابسم ال بكع الاامليـع ملؤسبـاا التـدرين اار ـا    واقرترـت 
                                                                            إعدا  خأيحع طأيق لوب إن اش ال بكع واألن حع الع ست ح ا اا خالل الاامل املقب ل. 

                        نممــاا الدوليــع وااق يميــع                               ل                          وجيــأ  راليــا إن ــاش ال ــبكع  وقــد ولجهــت الــدعوة إ  الاديــد مــن امل -    ٨٦
                                                                                 لالن ــما  إليهــا   ــفتها أع ــاش مؤسبــل   ــا يف ذلــ  تــابع اار ــاشاا  الــع ســتامم  ولــفها أمانــع 
                                                                                        ال بكع. وستوجا الدعوة إ  مؤسباا التدرين اار ا   يف الب دا  األع اش الع ةقد   وراا ل ب دا  

                                      ــم إ  ال ــبكع يف الوقــت املناســن ع ــى أســاس                                                 يف منحقتهــا ااق يميــع أو منحقتهــا  و  ااق يميــع لــ  ةن
                                                                                ماــايت  ــد ة. وســيكفم الأيــق است ــار  أو آليــع أخــأ  ضــما   ثيــم خمت ــف اجلهــاا لــاربع امل ــ حع  

                                                        وسي مم املكاةن اار ا يع الوطنيع الع  ا  ثيم إق يم  لاف. 

بـع -    ٨٢              وأ  يبتاأضـها                                                             ويقرتح وضـا خحـع عمـم لفـرتة سـنتل مـن جانـن املؤسبـاا األع ـاش املؤس 
                                                   واليما ي   األن حع ا تم ع الع ميكن أ  ةنف،لا ال بكع:                                     الفأيق ا ست ار   إلأ  إن اش ال بكع.

                                                                           ةبـــــا ل املنـــــالمل التدريبيـــــع واجلـــــداول الزمنيـــــع واملـــــوا  التدريبيـــــع الـــــع ةوالألـــــا املؤسبـــــاا     )أ( 
        األع اش 

                         ــا يف ذلـــ  مــا يتا ــق إبنتـــاإ                                                   إجــأاش ةقيــيم متامــق لالرتياجـــاا التدريبيــع يف الب ــدا      )ب( 
                                                            البياانا ون ألا واستخدامها ألغأاض رلد ألداف التنميع املبتدامع 

                                                                   إجأاش حتديد مف م ل دوراا الع ةقدمها خمت ف املؤسباا الاامليع وااق يميع     )إ( 

                                                              حتديـــــــد الثغـــــــأاا يف  ـــــــال التـــــــدرين  مـــــــا مأاعـــــــاة الت ـــــــنيف و موعـــــــاا املهـــــــاراا     ) ( 
      ع        املح و         األساسيع

                                                                 وضـــا مبـــاراا عمـــم اعـــدا  منـــالمل ةدريبيـــع منبـــقع ومورـــدة   ـــأ    ـــاع مواضـــيا   ( ل ) 
                                                                                       خمتارة )ةق يديع وجديدة ع ى رد سواش(  ةكو  يف تكم ورداا سوذجيع وةتماتى ما املفاليم واملبا ، 

                   التوجيهيع الدوليع 

                م عـن سبـع مواضـيا                                                            وضا ال يغ النها يع ل منالمل التدريبيع املولى اا عامليا ملا   يق    )و( 
                                  ر يبيع )حب ول هنايع البنع الثانيع(.

                                                                            وةــأ  ألـــداف ال ـــبكع وغاايهتـــا و ـــا ا عم هـــا ا ســـرتاةيإليع ورولمتهـــا وإ ارهتـــا يف مأالـــق لـــ،ا  -    ٨٢
                                                                          التقأيأ. وستقد  إ  ال إلنع ا خت الاا املف  ع ل  بكع يف وثيقع ما وماا أساسيع.

  
            االستنتاجا   -      اثمنا 

   ُ                      يُ لب من اللجنة ما يليا -    ٨٩
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                                                                 اإلحاطة علما هبذا الت:ليل الذي يعولض عمول شوع ة اإلحصواتا  مون أجول إعوداد     )أ( 
                                                                                   الت:ووواريل السووونوية املتعل:وووة نهوووداف التنميوووة املسوووتدامة وحتووودي  قاعووودة بيوووا   املؤشووولا  العامليوووة  

                     فليوق العامول املةواال بووني                                                                وأنةو تاا   جموال املسواعدة الت:نيوة لودعر إطوار املؤشولا   وتعاولوا موع ال
                                                               الوتاال  املع  ابستعلاض أهداف التنمية املستدامة على الصعيد العاملي؛

                                                                        إبوودات رأياووا   التو وويا  وامل وواده التوجيايووة املتعل:ووة ابملت ل ووا  األساسووية ملنووابل     )ب( 
                و الوارد بتفصيل                                                                          ال يا   الوطنية اخلا ة مبتابعة أهداف التنمية املستدامة واإلبالغ عناا  على النح

                            وثي:ة املعلوما  األساسية؛

                                                                               إبدات رأياا   العملية ال حثية لتجليب نظام موحد مللاتز ال يا   الوطنية والعاملية؛    )إ( 

                                                               إبووودات ئرائاووووا   إنةووووات شووو كة عامليووووة ملؤسسووووا  التووودريب اإلحصووووائي والاتيووووب     ) ( 
                         امل:احة للة كة لفاة سنتني.                                              املؤقت للحوتمة واإلدارة  والتعليق على خ ة العمل 
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      امللفق

                                                               أهداف الة كة العاملية ملؤسسا  التدريب اإلحصوائي وااهتاوا وجمواال  عملاوا   
                                                    االسااتيجية احملتملة وتلتي ااا املؤقتة للحوتمة واإلدارة 

 
      اهلدف   

           الب ـدا  مـن                                                                   لدف ال ـبكع الاامليـع ملؤسبـاا التـدرين اار ـا   لـو  نـاش قـدراا مبـتدامع يف  -   ٠
                                                                                 خـــالل ةقـــدمي التـــدرين   ـــكم لـــفش والاـــال ومنبـــق ع ـــى ال ـــايدين الاـــامل  وااق يمـــ   ـــا يتـــيح إنتـــاإ 
                                                                                واســــتخدا   يــــاانا وإر ــــاشاا عاليــــع اجلــــو ة   ــــا يف ذلــــ  يف إطــــار رلــــد ألــــداف التنميــــع املبــــتدامع 

          وةنفي،لا.
 

       الغاية  

                              يف ةقــدمي التــدرين يف  ــال اار ــاشاا                                                  الغايــع الاامــع ل  ــبكع لــو ةيبــت التاــاو   ــل أع ــا ها -   ٨
                                                                                 ع ى  و ألثأ اةباقا وةوريدا وحتبل الااليع ل،ا التدرين من خالل  اي ة ن أأل إ  أق ى رد. 

 
                      جماال  العمل االسااتيجية  

                                                إلأ  إن اش ال بكع  الإهنا ست ح ا ابألن حع التاليع: -   3

                                 حأيع يف ضوش املحالـن اجلديـدة الناتـئع                                         إجأاش ةقييم أويل اعا ة حتديد ا رتياجاا الق    )أ( 
                         وألداف التنميع املبتدامع       ٨١3١                             عن خحع التنميع املبتدامع لاا  

                                                                          ةقييم الثغأاا يف  ال التدرين اليما يتا ق ابرتياجاا الب دا  مـن التـدرين مـن أجـم     )ب( 
                       مااجلتها   ورة منهإليع  

                                 التدريبيع ابنتما  من خالل من ع ع ى                                                 ةبا ل الدوراا التدريبيع واجلداول الزمنيع واملوا     )إ( 
             تبكع اانرتنت 

                                                                          مواشمع  وراا ومنالمل التدرين اار ـا    ـا يتماتـى مـا املاـايت واملبـا ، التوجيهيـع     ) ( 
                                  الدوليع املتا قع ابملفاليم واألسالين 

ـــــى   ( ل )  ـــــوالت التـــــدرين ع                                                                    نـــــاش قـــــدراا مأالـــــز التـــــدرين اار ـــــا   القا مـــــع مـــــن أجـــــم ة
                                             لأمسيع استنا ا إ  منالمل ةدريبيع منبقع وموردة           اار اشاا ا

                     ن                                                 ة إليا التدرين ال،  ميكن ن منتإل  البياانا من حتبل ااملا  ابلبياانا واستخدامها     )و( 
                      يف أوساط ألحاب امل  حع 

                                                                ةحـــويأ و عـــم  موعـــاا مـــن املـــدر ل يف ييـــا املنـــاطق ااق يميـــع ويف خمت ـــف ا ـــا ا     ) ( 
                                                          قا مع ل خكاش ال،ين ميكن أ  ةبتال ام الب دا  عند ا قت اش                     اار ا يع  وا رتفال

                                        ة إليا إجأاش مناق ع عامليع   أ  ا عتما       )ح( 

                                                    ا ستفا ة من القدرة ع ى  اي ة استخدا  التا م عن  اد.     )ط( 
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               احلوتمة واإلدارة  

                 املؤسبـاا اار ــا يع    ل                                                         ةلن ـأ ال ـبكع  اــد  ق يـم مـن األع ــاش املؤسبـل املختـارين ابلت ــاور مـا -   4
                               ل                                                          الدوليع وااق يميع الأ يبيع  وستلوسا  رقا لت ـمم أع ـاش آخـأين ع ـى أسـاس ماـايت  ـد ة. ويتوقـا أ  
                                                                   ل  َّ              ةتو   موعع األع اش املؤسبل املبؤوليع عـن إ ارة عم يـاا ال ـبكع ابنتمـا . وةلاـلَّ إرـد  املؤسبـاا 

       ل                                         ع الـع يلتوقـا أ  جيـأ  التنـاوب ع يهـا لـم سـنتل. وةقـو                                           من األع اش املؤسبل  تواالق اوراش لتتو  الأائسـ
                                                                                            تابع اار اشاا التا اع ا ارة ال ؤو  ا قت ا يع وا جتماعيع يف األمانع الاامع  ها  أمانع ال بكع. 

                                                                            ويتـــو  الأيـــق است ـــار  أو آليـــع أخـــأ  ة ـــم يث ـــ  مكاةـــن إر ـــا يع وطنيـــع خمتـــارة وغتلـــا مـــن  -   5
                                                                                     اجلهاا املانيع ابلبياانا  ةقدمي التوجيا   أ  خمت ف املبا م   ا يف ذل  ةنفي، األن حع الكان يع. 

            ا ل الأسـا م                                                                   وةامم  موعع األع اش املؤسبل والفأيق ا ست ار  يف املقا  األول عن طأيـق ةبـ -   ٦
                                                                                        االكرتونيع وعقد اجتماعاا ع ى الرتاا متفق ع يها عن طأيق التداول مـن  اـد أو ابلوسـا م االكرتونيـع 
                                                                               األخــأ . وميكــن عقــد اجتماعــاا ما يــع ع ــى لــامي ا جتماعــاا الأ يبــيع. وجتتمــا  موعــع األع ــاش 

                                                           املؤسبل مأة يف البنع ع ى لامي الدورة البنويع ل إلنع اار ا يع.

        ن حتها. أ  ل                                                وةلب غ ال بكع ال إلنع اار ا يع ابنتما  ابلتقد  ا أ  يف  -   ٢
 


