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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الخمسون

 2019آذار/مارس  5-8
 *)أ( من جدول األعمال املؤقت 3البند 
للمناقشةةةة واذخال الر:ارل النيا ا   بنود

والمؤشةةةةةةةةةةة:ا  المتللرةةة بخ ةةة التنميةةة 
     2030المستدامة للام 
ذر:ي: ف:يق الخن:اء المشةةةةةةةةةةت:ا بيا الويةةةاال  الملني بمؤشةةةةةةةةةة:ا    ةةةدا    

 المستدامة التنمية
  

 مذي:ة ما األميا اللام  
 

وجرياً على املمارسـ  الاـاةق ي يتفـر   2018/227وفقاً ملقرر اجمللس االقتصـاي  واالجتماع   
األمني العام ةإحال  التقرير الذ  أعّده فريق اخلرباء املفـــــــلو ةني الملعاالمب املعت أؤدـــــــرامب أ دا  التنم   

امب الملارية يف خط  التنم   املاـــــــــــــتدام  عن العمذ اطار  لتنر ذ الار املؤدـــــــــــــرامب العامل   ل  دا  وال اي
عمال ةقرار  2018. ويصــــي فريق اخلرباء يف رقريره األ فــــط  امليفــــطل   ا يف عام 2030املاــــتدام  لعام 

ي ي أا يف ذلك: )أ( املاـتجدامب املتعلق  ةتصـن ي املؤدـرامب حاـس املاـتمل 49/101اللجن  اإلحصـاي   
ووض  املنهج امب اخلاص  أؤدرامب املاتمل  الثالث؛ )ب( املعايري املقلح  لتنر ذ املبايئ التملج ه   املتعلق  
ةتدفقامب الب ا امب واإلةالغ عن الب ا امب على الصــــع د العامل  أل راد أ دا  التنم   املاــــتدام  وأفيفــــذ 

ؤدــــــرامب املاــــــتمل  الثالث أل راد املمارســــــامب؛ )ش( املؤدــــــرامب الهل  كن اســــــتعما ا عبديذ عن ةع  م
الرصـــد الرملر ؛ )ي( األ فـــط  املنّرذة يف ســـ اع ماـــار العمذ املتعلق ةتصـــن ي الب ا امب ويف ســـ اع األفرق  
العامل  الثالث  املعت أو ا ةأوجه اللاةط ةني احصــــــاءامب أ دا  التنم   املاــــــتدام  وثا  ها ةتبايل الب ا امب 

علملمامب اط راف   املكا   ؛ )ه( التنق حامب الاــــــنملي  للمؤدــــــرامب وخط  اإلحصــــــاي   والملصــــــر   والثالث ةامل
. وســ كملم معروضــا على اللجن  اإلحصــاي   أييفــاً وثايقت معلملمامب 2020اجراء االســتعراد الفــامذ لعام 

أســـــاســـــ   عن: أفيفـــــذ املمارســـــامب املتعلق  ةتدفقامب الب ا امب واإلةالغ على الصـــــع د العامل  عن الب ا امب 
أ دا  التنم   املاــــــــتدام ي و   وث ق   رفــــــــارقو يف اعداي ا فريق اخلرباء وطن  رناــــــــ ق األ فــــــــط  املتعلق  ة

 

 * E/CN.3/2019/1. 
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اإلحصــــاي  ؛ وعن رصــــن ي الب ا امب أل راد مؤدــــرامب أ دا  التنم   املاــــتدام ؛ وأوجه اللاةط يف الار 
 املؤدرامب العامل   أل دا  التنم   املاتدام .

ء رعل قــا ــا عن التقــدم الــذ  أحراه فريق اخلرباء وعن ا ــاه واللجنــ ت اإلحصــــــــــــــــاي ــ  مــدعملة ا  اةــدا 
 اللجن . رناقفهامن  ذا التقرير النقاط املطروح  ع   33األعمال املراي اجناا ا يف املاتقبذ. ورري يف الرقرة 

  
 مردمة -  وال 

ي عتّلي فريق اخلرباء املفـــــــــــــــلو ةني الملعاالمب 70/1على النحمل املطلملب يف قرار اطمع   العام   - 1
املعت أؤدرامب أ دا  التنم   املاتدام  أهم  وض  ورنر ذ الار املؤدرامب العامل   خلط  التنم   املاتدام  

ه اطمع   العام  يف يور ا احلايي  وقد وضـــــــــــــــ  فريق اخلرباء الاراً للمؤدـــــــــــــــرامب العامل   أقرر .2030لعام 
ةفـــــــأم أعمال اللجن  اإلحصـــــــاي   املتعلق   2017متملا/يملل ه  6الصـــــــاير يف  71/313والاـــــــبعني ةقرار ا 

 . 2030خبط  التنم   املاتدام  لعام 
ا  عا ملم  2018اخلرباء يف الرلة من آذار/مارس  ويصي  ذا التقرير األعمال الهل قام  ا فريق - 2

ف ما يتعلق ةتنر ذ الار املؤدــــرامب العامل  ي اســــتناياً ا  ةر اما العمذ الذ  وافقت  2018األول/يياــــمرب 
 . 49/101عل ه اللجن  اإلحصاي   ووفقاً لقرار ا 

  
 ذ إطار المؤش:ا  اللالمية ذنفي - ثا يا 

ي عقد فريق اخلرباء اجتماعني حبيفــملر األعيفــاء دــ صــ اًي حيفــر عال منهما عدي  2018يف عام  - 3
من ممثل  البلــدام األعيفــــــــــــــــاء والبلــدام املراق بــ  واملن مــامب الــدول ــ  واإلقل م ــ  واجملتم  املــد  واألوســــــــــــــــاط 

 الرلة الراصــــــل  ةني االجتماعنيي اســــــتمر الرريق . ويف200و  150األعاي    والقطاع اخلاص رراوح ةني 
 أييفاً يف التملاصذ ةالابذ اإللكلو    وعن لريق اجراء مداوالمب عن ةعد. 

وقد عتقد االجتماع الاــــاة ي الذ  اســــتيفــــافته من م  األمم املتحدة للتنم   الصــــناع  ي يف ف  نا يف  - 4
ئ  اإلحصــاء الاــمليدي  والملعال  الاــمليدي  للتعاوم . واســتيفــافت   2018  اــام/أةريذ  12ا   9الرلة من 

. 2018رفرين الثا / ملفمرب  8ا   5اإلمناي  الدويل االجتماعق الثامن الذ  عتقد يف ستملعهململ يف الرلة من 
ويف  ذين االجتماعنيي  اقش الرريق التقدم احملرا ف ما يتعلق ةملض  املنهج امب اخلاص  أؤدرامب املاتمل  

ةاســـــــتعراد وتديث التصـــــــن ي حاـــــــس املاـــــــتمل ؛ واســـــــتعرد التنق حامب  الاـــــــنملي  لبيفــــــع  الثالث وقام 
مؤدـــــــــــرامب شتارة؛ و اقش املعايري املقلح  لتنر ذ املبايئ التملج ه   املتعلق  ةتدفقامب الب ا امب واإلةالغ عن 

  يف  ذا الب ا امب على الصـــــــــع د العامل  أل راد أ دا  التنم   املاـــــــــتدام  وأفيفـــــــــذ املمارســـــــــامب املتقا ق 
اجملال؛ و اقش رصــن ي الب ا امب الالام للمؤدــرامب؛ ويرقس امكا    اســت دام مؤدــرامب ةديل  ياــتعاد  ا 

؛ 2020 عن مؤدرامب املاتمل  الثالث؛ ورباحث املبايئ اململجِّه  لالستعراد الفامذ املزم  اجراؤه يف عام
ب  ف  ما يتعلق ةتنر ذ أ دا  التنم   واســـــــــــــــتعرد عمذ األفرق  العامل  الثالث ؛ وعرد اخلربامب املكتاـــــــــــــــ

عد المللت واإلقل م  والعامل  وعلى املاـــــتمل  اململاضـــــ ع . واضـــــاف  ا   املاـــــتدام  واإلةالغ عنها على الصـــــت
ة    امليفــــــــــ  قدماً ةاألعمال  WebExذلكي عتقدمب على مدار العام عدة اجتماعامب ةاســــــــــت دام رطب ق 

 املتعلق  ةالتصن ي حاس املاتمل .
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المسةةةةةةتجدا  المتللرة بالتصةةةةةةنيف حسةةةةةةم المسةةةةةةتو   وو ةةةةةة  المن جيا  الخا ةةةةةةة  -  لف 
 بمؤش:ا  المستو  الثالث 

وفقا لآلل   املتبع  لتحديث رصــن ي املؤدــرامبي اســتعرد فريقت اخلرباء رصــن ي املؤدــرامب حاــس  - 5
عام. ورّعز املاـــــــــــتمل  خالل اجتماع ه الاـــــــــــاة  والثامن ويف عدة اجتماعامب عتقدمب الكلو  اً على مدار ال

الرريق على مؤدرامب املاتمل  الثالث الهل أحرا رقدم  ال ةأس ةه ف ما يتعلق ةملض  منهج ا اي وعلى مج   
 مؤدرامب املاتمليني األول والثا  استناياً ا  مد  رملافر الب ا امب ةفأهنا على الصع دين العامل  واإلقل م . 

من مؤدـــــــرامب املاـــــــتمل  الثالث. ومن  ي وقد حدث رقّدم ملمملس يف وضـــــــ  منهج امب العديد  - 6
  ر فريقت اخلرباء يف عدي عبري من الطلبامب الهل التتمس ف ها اعاية رصــن ي مؤدــرامب من املاــتمل  الثالث. 
وقبذ ا عقاي اجتماعامب الرريقي يتع ت الملعاالمب ا  رقدمي وثايق ياعم  لطلس اعاية رصــــــن ي مؤدــــــرامب 

هر واحد على األقذ من مملعد اجتماعه. ويف االجتماع الاــــــــاة  املاــــــــتمل  الثالثي رري ا  الرريق قبذ دــــــــ
للرريقي جر  اســتعراد ســت  مؤدــرامب من املاــتمل  الثالث وأع د رصــن رها لتصــبا من مؤدــرامب املاــتمل  

مؤدــرا آخر من مؤدــرامب املاــتمل  الثالث العام   14الثا . ويف االجتماع الثامن للرريقي جر  اســتعراد 
لتصـــن ي وأضـــ رت ةالرعذ ا  مؤدـــرامب املاـــتمل  الثا . ويف اجتماعني الكلو  ني والررع   ل رد اعاية ا
ي اســتعرد الرريق أييفــا ماــ  مؤدــرامب اضــاف   من املاــتمل  الثالث وأعاي 2018عتقدا يف أيلملل/ســبتمرب 

رهاي رصــــن رها. ووّجه الرريق ا  الملعاالمب الراع   رعل قامبق رعق ب   ةفــــأم املؤدــــرامب الهل رعذر اعاية رصــــن 
 أدار ف ها ا  أعمال حمدية ةفأم املنهج   يتعني االضطالع  ا قبذ الن ر جمديا يف اعاية التصن ي. 

ويف ضملء احلاج  امللح  ا  اعاية رصن ي ةاق  مؤدرامب املاتمل  الثالثي سمل  ياتعرد فريق  - 7
لو    رتعقد يف الرلة اخلرباء للبامبق اضـــاف   إلعاية رصـــن ي املؤدـــرامب حاـــس املاـــتمل  يف اجتماعامب الك

وســ ملاصــذ اســتعراد للبامب اعاية التصــن ي يف  2019ودــباط/فرباير  2018ةني عا ملم األول/يياــمرب 
حبيفــــملر أعيفــــايه دــــ صــــ اً ويف اجتماعامب الكلو    رتعقد على مدار  2019اجتماع ه املعقمليين يف عام 

دمي عرد دـــــرمل  للتطملرامب املاـــــتجدة العام. وســـــ جر  عند احال   ذا التقرير ا  اللجن  اإلحصـــــاي   رق
ف ما يتعلق ةإعاية رصـــن ي مؤدـــرامب املاـــتمل  الثالث. ويتطلس ا  الملعاالمب الراع   أم رقّدم مج   الملثايق 
الالام  لطلبامب اعاية التصـــن ي قبذ دـــهر واحد على األقذ من ا عقاي االجتماعامب لك  يتملافر ألعيفـــاء 

 ثايق.الرريق الملقت الكايف الستعراد مج   المل 
ووفقاً لرب اما العمذ املعتمد لرريق اخلرباءي أجر  استعراد  ملد  رملافر الب ا امب ملؤدرامب املاتمليني  - 8

األول والثا . فاستتعرد مد  رملافر الب ا امب عن مج   مؤدرامب املاتمليني األول والثا  يف قاعدة ة ا ـــــــــــامب 
لتبنّي  طاع ر ط   البلدام والاكام يف عذ منطق  من  2018آب/أ اطس  31املؤدــــــرامب العــــــــــامل   حىت 

املنالق الهل رتاــم ف ها رلك املؤدــرامب ةاأل   . وخلتت التق  م ا  أم مؤدــرقيمن من مؤدــرامب املاــتمل  األول 
  من ل س  مــا مــا يكر  من الت ط ــ  ةــالب ــا ــامب وينب   ةــالتــايل  قلهمــا ا  املاــــــــــــــتمل  الثــا ي وا  أم  ــا  ــ

 مؤدرامب املاتمل  الثا  راتمليف املعايري الهل رت ا اعاية رصن رها يف املاتمل  األول.
)أ((ي اســـــــــــــتعراد  35ي الرقرة E/CN.3/2017/2وواصـــــــــــــذ فريق اخلرباءي لبقاً لرب اما عمله )ا  ر  - 9

تمل  الثالث وللس ا  مج   الملعاالمب الراع   أم رقدم خطط عمذ خطط العمذ املتعلق  أؤدــــــــــــــرامب املاــــــــــــــ
منقح  رتيفــــــــــمن جداول امن   مرصــــــــــل  إلجناا العمذ املتعلق ةاملنهج امب وةدء أ فــــــــــط  مج  الب ا امب. وقد 
وريمب خططت عمذ حمّدث  طم   مؤدــــــرامب املاــــــتمل  الثالث رقريباي و   متاح  على اململق  الفــــــبك  التايل: 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2017/2


 E/CN.3/2019/2 

 

4/17 18-21436 

 

https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicators/ وأجر  الرريق على مدار العام اســــــتعراضــــــاً يق قاً خلطط .
عمذ املؤدــــرامب من املاــــتمل  الثالثي ماــــلطاً اليفــــملء على أي  مفــــاعذ يف العمذ الرا ن املتعلق ةاملنهج امب 

. وال يزال 2020صذ خبطط العمذ الهل رفري ا   ايامب حيذ اململعد النهاي  إلجناا ا يف عام وخاص  ف ما يت
عدي قل ذ من املؤدــرامب ةال خطط عمذ لعدم رملافر وعال  راع   للمؤدــر. وقد ذعر الرريق العامذ أ ه اذا  ذ 

 . 2020فامذ لعام حذفه خالل االستعراد ال املؤدر يوم وعال  راع  ي فمن اطايز أم جير  رنق حه أو
وةعد اســـــــتعراد املؤدـــــــرامب وما أعقس ذلك من تديث لتصـــــــن رها حاـــــــس املاـــــــتمل ي أصـــــــبا  - 10

: 2018عا ملم األول/يياــــــــمرب   6مؤدــــــــراً على النحمل التايل يف  232رصــــــــن ي املؤدــــــــرامب البال  عدي ا 
مؤدــــــراً يف املاــــــتمل  الثالثي  44مؤدــــــراً يف املاــــــتمل  الثا ي و  81مؤدــــــراً يف املاــــــتمل  األولي و  101
مؤدــرامب مصــنر  يف ماــتمليامب عدة )أ  أم عناصــر شتلر  يف املؤدــر مصــنر  يف ماــتمليامب شتلر (.  6 و

من أ دا  التنم    13و  12يف املاي  من مؤدـــــــــرامب ا دفني  50وأعرب الرريق عن القلق ألم أعثر من 
من املاـتمل  الثالث يف  13ر مؤدـرامب ا د  املاـتدام  مصـني  يف املاـتمل  الثالث )رملقرت أعمال رطملي

ا ت ار اختتام الدورة الراةع  والعفــــــرين ملؤمتر األلرا  يف ارراق   األمم املتحدة اإللاري  ةفــــــأم ر ري املنا ي 
(. وةل  رطملير منهج امب ةاق  مؤدــــرامب املاــــتمل  الثالث مرحلً  2018املعقملية يف عا ملم األول/يياــــمرب 

العمــذت املتعلق ةملضـــــــــــــــ  املنهج ـامب  2019تملق  أم يكتمــذ م  حلملل آذار/مــارس متقــدمــ  لل ــايــ  ومن امل
اخلاصــــ  ةأعثر من  صــــي مؤدــــرامب املاــــتمل  الثالث املتبق  ي ولن يتعد  عنديذ عديت مؤدــــرامب املاــــتمل  
الثالث املتبق   العفــرين رقريبا. و مل النصــي من  ذه املؤدــرامب العفــرين ال رتملافر له وعال  راع   أو رعطذ 

 ه العمذ املتعلق ةملضــ  املنهج  . وقد عكي فريق اخلرباء على التملصــذ لبدايذ لبع  املؤدــرامب املذعملرةي ف
وقد يقلح مؤدرامب ةديل  و/أو منقح  يف الار  2019وسمل  ياتعرد املؤدرامب ةالترص ذ خالل عام 

ملعلملمامب املتعلق  وســـــــــــتملاصـــــــــــذ األما  ت العام  تديث ا .2020االســــــــــــتعراد الفــــــــــــامذ املقرر اجراؤه يف عام 
ةالتصــن ي حاــس املاــتمل  حاملا يتم اســتعراد للبامب اعاية التصــن يي و كن االلالع على أحدث املعلملمامب 

  ./https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification ذا الفأم يف اململق  الفبك  التايل: 
 

ملايي: لتنفيذ المنادئ التوجي ية المتللرة بتدفرا  النيا ا  واإلبالغ عا النيا ا  على  - باء 
 الصليد اللالمي ألغ:اض   دا  التنمية المستدامة و فضل الممارسا  

ي عتّلي فريق اخلرباء ةــأم يعمــذ 49/101أقتيفـــــــــــــــى الرقرة )ا( من قرار اللجنــ  اإلحصــــــــــــــــاي ــ   - 11
ةاالدــــــلاو م  الملعاالمب الراع   وأم يق م حملاراً مثمراً ةني مج   األلرا  ململاصــــــل  رنق ا املبايئ التملج ه   

ايئ من خالل مراعاة الفــــــــــملا ذ الهل أثريمب يف الدورة التاســــــــــع  واألرةعني للجن  وأم يعد معايري لتنر ذ املب
التملج ه   ركملم قايم  على أفيفذ املمارسامب وعلى سبذ احلّد من العسء الذ   كن أم متثله اإلجراءامب 
املتملخاة من ح ث الملقت واململاري ةالناــــــب  لكذ من الن م اإلحصــــــاي   المللن   والدول  ي وركملم عر ل  حبذ 

لى أم يعمذ ســــــبع  من أعيفــــــاء الرريق املاــــــايذ املعلق . وقد وافقت اللجن  يف يور ا التاســــــع  واألرةعني ع
وأرةع  من أعيفـــاء طن  رناـــ ق األ فـــط  اإلحصـــاي   على وضـــ  وث ق  رتناول معايري من ِّم  لتنر ذ املبايئ 
التملج ه   املتعلق  ةتدفقامب الب ا امب واإلةالغ عن الب ا امب على الصــــــــــــع د العامل  أل راد أ دا  التنم   

لى اعداي الملث ق  املذعملرة ة    رنر ذ املبايئ التملج ه   الهل أعد ا فريق املاـــــــــــــتدام ي وعمذ  ؤالء اخلرباء ع

https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicators/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/
https://undocs.org/AR/A/RES/49/101
https://undocs.org/AR/A/RES/49/101
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. وقاي الري اـــام املفـــارعام لكذ من فريق اخلرباء وطن  رناـــ ق األ فـــط  اإلحصـــاي   عمل   اعداي (1)اخلرباء
الملث ق  الهل اســـــتعرضـــــها الرريق واللجن  وعترضـــــت يف االجتماع الثامن للرريق. ويري  ت الملث ق  املذعملرة يف 

 املرفق األول  ذا التقرير. 
قرير عن أفيفذ املمارسامب ف ما يتعلق ةتدفقامب الب ا امب ويعكي فريق اخلرباء أييفاً على اعداي ر - 12

واإلةالغ على الصـــــع د العامل  عن الب ا امب. وســـــ ملضـــــ  املفـــــروع األويل للتقرير يف صـــــ  ته النهاي   حبلملل 
منتصــــــي دــــــهر دــــــباط/فربايري وســــــ تاــــــث للجن  اإلحصــــــاي   االلالع عل ه عملث ق  معلملمامب أســــــاســــــ  . 

تعديذي وســــــ جر  تديثها ةإضــــــاف  ما يتكفــــــي من ممارســــــامب ج دة. وقد وســــــتكملم  ذه الملث ق  قاةل  لل
اســـــــــتتمدمب أفيفـــــــــذ املمارســـــــــامب الملارية يف الملث ق  املذعملرة من عدة مدخالمب ري اـــــــــ   قدمت ا  الرريق 

لاــــــــب  مؤدــــــــرامب عامل   متث ل    2017أجرا ا الرريق يف عام  ســــــــلاــــــــل  من يراســــــــامب احلال  ومشلت: )أ(
امب واإلةالغ عنهـــا من املاـــــــــــــــتمل  المللت ا  املاـــــــــــــــتمليني اإلقل م  والـــدويل؛ ورنـــاولـــت رـــدفقـــامب  الب ـــا ـــ

يراســــــــــامب  ريب   عن ردفق الب ا امب أع ّدمب ةرعاي  الرريق التملج ه  املعت ةتاــــــــــ ري اإلحصــــــــــاءامب  )ب(
أل راد رنر ذ أ دا  التنم   املاــــتدام  التاة  ملؤمتر اإلحصــــاي ني األوروة ني؛ )ش( ســــلاــــل  من يراســــامب 

  عن أفيفــذ املمارســامب يف جمال ردفقامب الب ا امب أجر ا ماــ  ةلدام أفريق      اث ملة اي وةملراــملا اي احلال
ومجهملريــ  رنزا  ــا املتحــدةي و ــا ــاي والكــامريوم. وأتلل  الرريق على  تــايا الــدراســــــــــــــــامب يف اجتمــاعــه الثـامن 

 وستتدرقش النتايا الري ا   يف وث ق  املعلملمامب األساس  . 
ا  ذلكي رملاصــــــــذ األما   العام  تديث اطداول الزمن   طم  الب ا امبي وقايم  جهامب اضــــــــاف   - 13

التناــــــ ق املعن   أؤدــــــرامب أ دا  التنم   املاــــــتدام  يف الملعاالمب الراع  ي وقايم  جهامب االرصــــــال املعن   
اطداول الزمن   ةب ا امب أ دا  التنم   املاــــــــتدام  يف املكارس اإلحصــــــــاي   المللن  . و كن االلالع على 

. أما قايم  جهامب /https://unstats.un.org/sdgsوقايم  جهامب التناـــــــــــــــ ق يف اململق  الفـــــــــــــــبك  التايل: 
االرصــــــــالي فتت حها األما   العام  للملعاالمب الراع   مبادــــــــرًة ليفــــــــمام اعالم املكارس اإلحصــــــــاي   المللن   

وعن لريق الربيد اإللكلو ي عند ق ام الملعاالمب الراع   جبم  الب ا امب املتعلق  أؤدرامب أ دا  ةاستمراري 
 التنم   املاتدام  و ه ز ا و فر ا.

 
 االستلا ة بمؤش:ا  قائمة لالستخدام الفوري يندائل ل: د الغايا   - جيم 

االمبي يف الرقرة )ي( من قرار ا للبت اللجن  اإلحصـــــــــــــــاي   ا  فريق اخلرباء املفـــــــــــــــلو ةني الملع - 14
ي الن ر يف امكا    اســتعمال املؤدــرامب املؤقت  احلال   عبديذ من أجذ اســت دامها على الرملر يف 49/101

رباء  ذا العمذ رصــد ال ايامب ريثما رملضــ  مؤدــرامب املاــتمل  الثالث يف صــ  تها النهاي  . وقد ةدأ فريق اخل
ةأم حّدي ال ايامب  واأل دا  ذامب األولملي  الهل    يف أمّس احلاج  ا  مؤدرامب ةديل  لرصد ا. ورفمذ 

ومج   ال ــايــامب  2020األ ــدا  وال ــايــامب املــذعملرة ال ــايــامب  الهل حيــذ اململعــد النهــاي  إلجنــاا ــا يف عــام 
الهل يكثر عدي مؤدــرامب رصــد ا املصــنر  حال ا  14ا   12املتعلق  ةملســايذ التنر ذي اضــاف  ا  األ دا  

يف املاـــتمل  الثالث. واســـتعرد الرريق ةعد ذلك مؤدـــرامبق مقلح  لل ايامب ووضـــ  قايمً  أول   للمؤدـــرامب 
البديل . وألل   أعيفـــــــــــاءت الرريق   الملعاالمب الراع   على القايم  األول   لتق  م ماـــــــــــتمل  اال تمام ةالبدايذ 

__________ 

-https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/BG كن االلالع عل ها يف اململق  الفبك  التايل:  (1) 

Item-3a-IAEG-SDGs-DataFlowsGuidelines-E.pdf. 

https://unstats.un.org/sdgs/
https://undocs.org/AR/A/RES/49/101
https://undocs.org/AR/A/RES/49/101
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/BG-Item-3a-IAEG-SDGs-DataFlowsGuidelines-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/BG-Item-3a-IAEG-SDGs-DataFlowsGuidelines-E.pdf
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ا عا ت  ناو منهج   مترق  عل ها أل  من املؤدـــــــــــــــرامب البديل  املقلح  ومد  رملافر املقلح  وربنين ما اذ
 الب ا امب ةفأهنا.

و ت ج  لتلك املفـــــاورامب ويف ضـــــملء املناقفـــــ  الهل جرمب يف االجتماع الثامني وضـــــ  فريق اخلرباء  - 15
لثالث. والقايم  املذعملرة قايمً  أول   لبدايذ عامل   راـــــتعمذ لرصـــــد املؤدـــــرامب املصـــــنر  حال ا يف املاـــــتمل  ا

  .https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgsمتاح   على اململق  الفبك  لرريق اخلرباء يف الراةط التايل: 
  

 مسار اللمل المتللق بتصنيف النيا ا  - ثالثا 
 ي49/101للبت اللجن  اإلحصاي   ا  فريق اخلرباء املفلو ةني الملعاالمبي يف الرقرة ) ـــــــــــ( من قرار ا  - 16

أم حيدي ةملضـــملح أةعاي وفئامب رصـــن ي الب ا امب املطلملة  للمؤدـــرامب املندرج  يف الار املؤدـــرامب العامل  ي م  
و مل عدم ررو أ  أحد خلي  2030ي الالام  واملبدأ الري اــــــــــــــ  خلط  التنم   املاــــــــــــــتدام  لعام مراعاة اململار 

ي واصــــــــذ فريق اخلرباء العمذ على تديد أةعاي وفئامب رصــــــــن ي الب ا امب املطلملة  2018الرعس. ولملال عام 
د  ا يف خط  عام للمؤدــــرامب العامل   أل دا  التنم   املاــــتدام ي ماــــتنداً يف ذلك ا  متطلبامب التصــــن ي ال

وآخـــذا يف االعتبـــار الب ـــا ـــامب املتـــاحـــ . وعمـــذ فريق اخلرباء أييفـــــــــــــــــاً على  م   املعـــايري واأليوامب  2030
 املات دم  حال اً يف رصن ي الب ا امب والهل  كن االستعا    ا عمرج  للعمذ املاتقبل .

احد مج  ةني أعيفــــــــــــاء فريق ي عتقد اجتماع عمذ مدره يملم  و 2018رفــــــــــــرين الثا / ملفمرب  9ويف  - 17
اخلرباء والملعاالمب الراع   وجهامب أخر  معن   ملناقفــــــــــــــ  ماــــــــــــــايذ رتعلق ةتصــــــــــــــن ي الب ا امب واعداي وث ق  
معلملمامب أســـــــــاســـــــــ   تال ا  اللجن  اإلحصـــــــــاي   يف يور ا اخلماـــــــــني. ويف ذلك االجتماعي ارترق على أم 

 اســـــار   ذامب الصـــــل  ةالفـــــرايا الهل متثلها يتفـــــاور الرريق م  جممملعامب مت صـــــصـــــ  ةفـــــأم األولمليامب الاـــــ
يفمذي على سب ذ املثالي األد اص ذو  اإلعاق ي واملهاجريني والالجئنيي وعبار الان( وأم يتملاصذي  )أا

حاــــــس االقتيفــــــاءي م  الملعاالمب الراع   ةفــــــأم أةعاي وفئامب رصــــــن ي الب ا امب املطلملة  للمؤدــــــرامب العامل   
يتطرح ةعديذ يف عمل   رفــــــــاور أل دا  التنم   املاــــــــتدام . واررق أييفــــــــاً على أم ييفــــــــ  الرريق اقلاحاً أول اً 

 . 2019مرتملح  رابق رقدميق الملث ق  ا  اللجن  اإلحصاي   عملث ق  معلملمامب أساس   يف دباط/فرباير 
  

 األف:قة اللاملة التابلة لف:يق الخن:اء  - رابلا 
ل  : ي ثالث  أفرق  عامل  ركرس أعما ا للمملاضـــــــــ   التا2016أ فـــــــــأ فريق اخلرباءي يف آذار/مارس  - 18

ربايل الب ا امب اإلحصــاي   والملصــر  ي واملعلملمامب اط راف   املكا   ي وأوجه اللاةط ةني احصــاءامب أ دا  
ي من أعيفـــــــاء يف فريق (2)التنم   املاـــــــتدام . ويتألي عذ فريق عامذي على النحمل احملدي يف اختصـــــــاصـــــــاره

ل الهل اضــطل   ا عذ فريق عامذ يف اخلرباء وممثلني مدعملين آخرين. ويري ف ما يل  مملجز  مقتيفــس ل عما
 وة ام  الجتماعاره وأعماله املررقب .  2018 عام
 

__________ 

 كن االلالع على اختصاصامب عذ فريق عامذ وعلى معلملمامب عن أعيفايه ومعلملمامب  ام  أخر  على اململق  الفبك   (2) 
 ./http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgsالتايل: 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
https://undocs.org/AR/A/RES/49/101
https://undocs.org/AR/A/RES/49/101
http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
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 الف:يق اللامل الملني بتنادل النيا ا  اإلحصائية والو فية  -  لف 
ةلــداً عيفـــــــــــــــملاً  12يتــألي الرريق العــامــذ املعت ةتبــايل الب ــا ــامب اإلحصــــــــــــــــاي ــ  والملصـــــــــــــــر ــ  من  - 19
لأســـــه عمللملمب ا. وقد أصـــــدر الرريق العامذ منملذجقه التجريل األول   كذ وعاالمب يول   أعيفـــــاءي ور 10 و

وأجر  عمل   ربايل  ريب   للب ا امب املتعلق  ةأ دا  التنم   املاـــــتدام   2018الب ا امب يف دـــــباط/فرباير 
. ولت اـــــــــــــري التبايل 2018ةني البلدام والملعاالمب الراع   اســـــــــــــتمرمب من آذار/مارس ا  أيلملل/ســـــــــــــبتمرب 

لتجريل للب ا امبي أ فـــأمب أييفـــاً دـــعب  اإلحصـــاءامب ةاألمم املتحدة مملقعاً دـــبك اً  ريب ا لتبايل الب ا امب ا
 .“SDG Data Labs”ةاسم 
 واضـــــــــــــــاف  ا  املداوالمب الهل  ر  عن ةتعد دـــــــــــــــهرياي عقد الرريقت العامذ يف رفـــــــــــــــرين األول/ - 20

اجتماعه الثالث الذ  اســـــــــــــــتعرد ف ه التبايل التجريل للب ا امب وأحاط علماً ةالدروس  2018 أعتملةر
أا يل : وضـــ  النمملذش الر    2019املاـــتراية. و طط الرريق العامذ للق ام يف النصـــي األول من عام 

داي جدول امت األول   كذ الب ا امب املتعلق  ةأ دا  التنم   املاــــتدام  يف صــــ  ته النهاي   ورعم مه؛ واع
الستعراد رن  م منملذش   كذ الب ا امب؛ واللر س إلجراء ربايل للب ا امب يف مرحل  اإل تاش؛ و فر مفاري  

ي يعتزم الرريق وضـــ  مبايئ رملج ه   2019لنماذش   كذ الب ا امب الملصـــر  . ويف النصـــي الثا  من عام 
   املاـــــــتدام  وســـــــبذ رك  رها لك  يتاـــــــث ةفـــــــأم اســـــــت دام مناذش   كذ الب ا امب املتعلق  ةأ دا  التنم

اســــتعما ا على الصــــع د المللت واالدــــلاو يف عمل   ربايل الب ا امب؛ وةناء القدرامب المللن  ؛ وةدء الالع 
 ريل لعمل   ربايل للب ا امب الملصـــــــر  ؛ ورنر ذ أ فـــــــط  للتملاصـــــــذ م  البلدام والملعاالمب الراع   عن لريق 

 ق العامذ.قنملامب رتجاوا ما يت حه الرري
 

 الف:يق اللامل الملني بالمللوما  الجغ:افية المكا ية - باء 
ةلداً عيفـــــــــــــــملاً  17يتألي الرريق العامذ املعت ةاملعلملمامب اط راف   املكا    يف الملقت الرا ن من  - 21
ــتـــــــايل:  6 و ــعــــــــامــــــــذ يف الــراةــط ال ــلــرــريــق ال ــ ــــــــ  أعيفــــــــــــــــــــــاء )ا ــ ــر املــملقــ  الفــــــــــــــــبــكــ  ل وعــــــــاالمب يول

http://ggim.un.org/UNGGIM-wg6/ وقد عقد الرريقي الذ  رتفـــــارو رياســـــته الاـــــمليد واملكاـــــ كي .)
. وقدم الرريق أييفـــــــاً ا  2018عا ملم األول/يياـــــــمرب   8ا   5اجتماعه اخلامس يف  ريويب يف الرلة من 

املكا    على الصــــــــــــــع د العامل  رقريراً عن راــــــــــــــ ري املعلملمامب  طن  اخلرباء املعن   ةإيارة املعلملمامب اط راف  
 اط راف   املكا    أل راد التنم   املاتدام . 

 وللرريق العـــــامـــــذ ماـــــــــــــــــــارقا عمـــــذ  تـــــد اطـــــدول الزمت املقلح لتنر ـــــذ مهـــــامهمـــــا لملال الرلة - 22
اس اململق  اط رايف . ويرعز ماار العمذ األول على مهام رصن ي الب ا امب اإلحصاي   ح2018-2019

و م   الب ا امب املرّمزة ج راف اً على ماتمل  الملحدامب. ويعتزم الرريق أم جيم  أفيفذ املمارسامب املتبع  يف 
رصـــن ي الب ا امب حاـــس اململق  اط رايف و م   الب ا امب املرّمزة ج راف اً على ماـــتمل  الملحدامبي وأم يعد 

تصــــل  ةتصــــن ي الب ا امب حاــــس اململق  اط رايف. ويرعز ماــــار اردــــايامب رقن   عن املرا  م واملنهج امب امل
العمذ الثا  على املهام ذامب الصـــــــــــــل  ةتملافر الب ا امب الاـــــــــــــارل   املتعلق  ةرصـــــــــــــد األرد واطا زة ل  تاش 
ورطب قا ا أل راد ا تاش املؤدـــــــرامب. وســـــــ قملم الرريق ةتجم   أفيفـــــــذ املمارســـــــامب ويراســـــــامب احلال  على 

عّد اردـــايامب رقن   عن املرا  م واملنهج امب املتصـــل  ةإيماش الب ا امب الاـــارل   لرصــد الصـــع د المللتي وســـ 
 األرد يف عمل   ا تاش املؤدرامب.

http://ggim.un.org/UNGGIM-wg6/
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وقد أعرب فريق اخلرباءي يف اجتماعه الثامني عن القلق لعدم اّلالعه ةالقدر الكايف على أعمال  - 23
اإلحصـــــاي  . و الت التملصـــــ   ةإدـــــراو ةع  الرريق العامذي واررأ  ضـــــرورة ركث ي التراعذ م  األوســـــاط 

 أعيفاء فريق اخلرباء ) م أ راهم املمثقلملم يف الرريق العامذ( اللح س والقبملل من جا س الرريق العامذ.
 

 الف:يق اللامل الملني بأوجه الت:ابط بيا إحصاءا    دا  التنمية المستدامة - جيم 
يتألي الرريق العامذ املعت ةأوجه اللاةط ةني احصــــــــــــاءامب أ دا  التنم   املاــــــــــــتدام  حال اً من  - 24
ممثلني من األوساط األعاي    واملن مامب الدول   واإلقل م   ومن مامب اجملتم  املد .  8ةلداً عيفملاً و  11

ر  مع م اجتماعاره ةاســـــــت د وعن  WebExام رطب ق ورتفـــــــارو الصـــــــني وعندا يف رياســـــــ  الرريق الذ  جيت
 لريق الربيد اإللكلو . 

ا  اللجن   2019وقد أعّد الرريق وث ق ق معلملمامب أســـــــــاســـــــــ   ســـــــــتتحال يف أوايذ دـــــــــباط/فرباير  - 25
اإلحصاي   أثناء ا عقاي يور ا اخلماني. وتتمل  وث ق  املعلملمامب األساس   على ة ام ل عمال املبكرة الهل 

ةأوجه اللاةطي و تايا املفــاورامب العامل   والداخل  ي وأفيفــذ املمارســامب املاــتمدة  أجنز ا الرريق ف ما يتعلق
من البلدام واملن مامبي اضـــــــــــــاف  ا  تل ذ أويل متكامذ للتطملرامب االقتصـــــــــــــايي  واالجتماع   والب ئ   أعّد 

اةط ةني ي يعتزم الرريق اعداي رقرير ثامق يبحث يف أوجه الل 2019لدعم وضـــــ  الاـــــ اســـــامب. وخالل عام 
االقتصايي  وأ دا  التنم   املاتدام ي وأم يدرسق ةالتزامن م  ذلك أوجه اللاةط ةني -  ام احملاسب  الب ئ  

 الا اسامب والتفريعامب وجير  يراسً  أعثر رعمقاً للتحل ذ املتكامذ ة    يعم وض  الا اسامب.
  

  2020 التنريحا  السنوية وخ ة إج:اء االستل:اض الشامل للام - خامسا 
ومــا جــاء يف اخلطــ  واملعــايري الهل وافق عل هــا  71/313وفقــا ملــا  ّت عل ــه قرار اطمع ــ  العــامــ   - 26

ي   ر فريق اخلرباء يف قايم  املؤدـــــــــرامب (3)فريق اخلرباء ف ما يتعلق ةاحتمال اجراء رنق حامب ســـــــــنملي  لر ر 
 ح أعيفاؤه رنق حها. واستعرد الرريق يف اجتماعه الثامن ست  رنق حامب )ا  ر املرفق الثا (.الهل اقل 
ويف االجتماع الثامن أييفــــــاي اررق أعيفــــــاء الرريق على مبايئ مملجِّه  ومعايري عام  لالســــــتعراد  - 27

فرصً   2020وعلى جدول امت له. و ثذ االستعراد الفامذ لعام  2020الفامذ املزم  اجراؤه يف عام 
ي ورملفري 2030لتحاـــــــــــــني الار املؤدـــــــــــــرامب من أجذ املاـــــــــــــاعدة على اجراء الرصـــــــــــــد العامل  خلط  عام 

اإلردـــايامب الالام  للبلدام الهل قط  العديد منها دـــمللاً عبرياً يف رنر ذ الاره المللت وررع ذ مناةر اإلةالغ 
الســــتعراد  د  ا  تديد الباراملامب اخلاصــــ  ةه. واررق أعيفــــاء فريق اخلرباء على عدة مبايئ مملجِّه  ل

الهل س نرذ االستعراد يف الار ا. ورفمذ  ذه املبايئ ما يل : ينب   أم يراع  االستعراد االستثمارامب 
الهل وت ّرت ةالرعذ على الصــــــــــــع دين المللت والدويل وأال يقملِّدق اطهملي اطاري ؛ وينب   أال يررد اإللارت 

 على اطهامب المللن   القايم  ةالعمذ اإلحصـــــــــــــــاي ؛ وينب   أم يتاـــــــــــــــ  اجملال املنقا عبئاً اضـــــــــــــــاف اً ثق الً 
للتحاـــــني على أم يتكرذ يف الملقت ذاره أم ركملم الت  ريامب حمدويةق النطاع وأم ي ذ اإللارت على حجمه 
الرا ن؛ وينب   أم ي ذ حمملر ررع ز فريق اخلرباءي ف ما يقملم ةه من أعمال مفـــــــــــــــلع ي منصـــــــــــــــباً على رنر ذ 

 اإللار على صع د البلدام من أجذ تق ق أ دا  التنم   املاتدام .

__________ 

 .21ي الرقرة E/CN.3/2017/2ا  ر  (3) 

https://undocs.org/AR/A/RES/71/313
https://undocs.org/AR/A/RES/71/313
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2017/2
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واضــافً  ا   ذه املبايئ اململجِّه  األعثر عمملم   ةطب عتهاي اررق أعيفــاء الرريق على أم جير  يف  - 28
الن ر يف الار املؤدــرامب العامل   وأم جير  خالله االســتعاضــ  عن ةع   2020االســتعراد الفــامذ لعام 

مب أو حذفها أو رنق حها أو رعديلهاي واضــــــاف  مؤدــــــرامب أخر  يف حاالمب اســــــتثناي   قل ل ي على املؤدــــــرا
يتم ذلـــك اال: )أ( عنـــدمـــا ال ي ط  املؤدـــــــــــــــر احلـــايل ال ـــايـــ ق ر ط ـــ  ج ـــدة أو ال يتتبعهـــا رتبعـــاً ج ـــدا؛  أال

أو ا د ؛  )ب( يف حال  االحت اش ملؤدـــــــر اضـــــــايف لت ط   جا س حاســـــــم األ    من جملا س ال اي  و/أو
 و/أو )ش( عندما يتعثَّر وض  املنهج   اخلاص  أؤدر من املاتمل  الثالث أو ال يتارر عن النتايا املرجملة؛

 ورري ف ما يل  املعايري احملدية املن ِّم  لتنر ذ االستعراد: - 29
ال يتن ر يف اضـــــــاف  مؤدـــــــر آخر اال يف حاالمب اســـــــتثناي   يتبني ف ها أم جا باً حاســـــــم  )أ( 

أل    من جملا س ال اي  مملضــــــــ  الن ر ال جير  رصــــــــده عن لريق املؤدــــــــر احلايل )أو املؤدــــــــرامب احلال  ( ا
يراي من خال ا معاط  ماــــأل  جديدة  ادــــئ  أو ةال   األ    ال ررصــــد ا املؤدــــرامب القايم ي أو عندما  أو
 ثا  أل راد املتاةع ؛رتملافر  د  ةأعمله سمل  قّل  قل ل  من مؤدرامب املاتمليني األول أو ال ال

يتن ر يف احلذ  اذا رعطذ العمذ املتعلق أنهج   أحد مؤدـــــــــــــــرامب املاـــــــــــــــتمل  الثالث  )ب( 
حيقق النتايا املرجملةي ويقلح ةديذ  اذا عام املؤدـــــــر احملذو   مل املؤدـــــــر الملح د الذ  يرصـــــــد ال اي ق  مل أو

 الصل ؛  ذامب
ا عام ال ي ط  ال اي ق ر ط ً  ج دة يتن ر يف رعديذ املؤدــــــــــــــر أو االســــــــــــــتعاضــــــــــــــ  عنه اذ )ش( 

 يتتبعها رتبعاً ج داً؛ ال أو
ال ةد أم يكملم للمؤدــــــر املقلح منهج    مترق عل ها وأم رتملافر الب ا امب عنه )لن يتن ر  )ي( 

 يف مقلحامب ملؤدرامب من املاتمل  الثالث( وأم يكملم ماليماً أل راد الرصد العامل ؛
راظ على العدي  راــــــــه من املؤدــــــــرامب املفــــــــمملل  ســــــــ كملم  د  االســــــــتعراد  مل احل )ه( 

ةاإللار يف الملقت الرا ن حىت ال يطرأ ر ري  عبري على اإللار األصـــــــــــل  الذ  جير  رنر ذه حال اً يف مع م 
 البلدامي وعدم اياية عسء اإلةالغ الملاق  على عارق النت م اإلحصاي   المللن  .

 ســــــــــــتعراد الفــــــــــــامذ: )أ( يعد فريق اخلرباءي حبلملل آذار/ويري ف ما يل  اطدول الزمت املقلح لال - 30
ي الاراً لالســتعراد ينطمل  على حاالمب حذ  واســتبدال ورعديذ واضــاف  حمتمل ي اســتناياً 2019مارس 

ا  التحل المب والتق  مامب الاـــــاةق  وأاـــــاعدة من األما   العام ؛ )ب( جير  الرريق يف اجتماعه التاســـــ  
اســـــتعراضـــــاً هناي اً للتقدم احملرا ةفـــــأم مؤدـــــرامب املاـــــتمل  الثالث لتبنين  2019 املزم  عقده يف آذار/مارس

اذا عــام من املمكن اةقــاؤ ــا يف القــايمــ  أم أ ــه يتعني حــذفهــا؛ )ش( رتعقــدي يف الرلة مــا ةني أيــار/مـايمل  مــا
ال ي مفـــــــــــــــاورة  مرتملح  ةفـــــــــــــــأم القايم  األول   لعمل امب احلذ  والتعديذ واالســـــــــــــــتبد2019ومتملا/يملل ه 

؛ )ي( يعّد الرريقي حبلملل هناي  2019واإلضـــاف ي وياـــتعرد الرريق  تايا املفـــاورامب حبلملل أيلملل/ســـبتمرب 
ويقدمه ا  اللجن  اإلحصاي    2020ي املقلحق النهاي  املتعلق ةاستعراد عام 2019رفرين الثا / ملفمرب 

 . 2020مارس لك  رن ر ف ه يف يور ا احلايي  واخلماني املقرر عقد ا يف آذار/
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 ب: امج عمل ف:يق الخن:اء  - سادسا 
ذ فريق اخلرباء األ فـــــــــــــــطــ  التــال ــ  يف الرلة مــا ةني آذار/مــارس  - 31  وآذار/ 2019من املقلح أم ينرــّ

 : 2020مارس 
مملاصــــــل  اســــــتعراد خطط العمذ املتعلق  أؤدــــــرامب املاــــــتمل  الثالث واعاية رصــــــن ي  )أ( 

املؤدــــرامب عند اســــت رايها الفــــروط الملاجب ي وذلك يف االجتماعامب الهل رتعقد حبيفــــملر األعيفــــاء دــــ صـــ اً 
ي ووفق اطدول الزمت الذ  يترق WebExومن خالل االجتماعامب املرتملح  الهل رتعقد ةاســـــــــــت دام رطب ق 

 الرريق؛عل ه 
اجراء االســــــــــــــتعراد الفــــــــــــــامذ املتعلق ةاســــــــــــــتبدال املؤدــــــــــــــرامب أو حذفها أو رنق حها  )ب( 

رعديلهاي واضــاف  مؤدــرامب أخر  يف حاالمب اســتثناي   قل ل ي واعداي مقلحامب لك  رن ر ف ها اللجن ت  أو
 ؛2020اإلحصاي   يف يور ا احلايي  واخلماني املعقملية يف عام 

ذ املتعلق ةتصـــــــــــن ي الب ا امب لتملفري املزيد من املبايئ التملج ه   مملاصـــــــــــل  ماـــــــــــار العم )ش( 
والتناــــــــ ق م  الرريقني العاملني ايخرين )أ  الرريق العامذ املعت ةتبايل الب ا امب اإلحصــــــــاي   والملصــــــــر   

 وذاو املعت ةاملعلملمامب اط راف   املكا   ( ف ما يتعلق ةأعمال رصن ي الب ا امب؛
األفرق  العامل  الثالث  املعت أو ا ةتبايل الب ا امب اإلحصــــاي   والملصــــر   مملاصــــل  أعمال  )ي( 

وثا  ها ةاملعلملمامب اط راف   املكا    والثالث ةأوجه اللاةط ةني احصـــــــــــــــاءامب أ دا  التنم   املاـــــــــــــــتدام ي 
 واستعراد خطط عمذ األفرق  العامل  ليفمام رملاؤمها م  عمذ فريق اخلرباء؛

أفيفــــــــذ املمارســــــــامب ف ما يتعلق ةتدفق الب ا امب ةني البلدام والملعاالمب مملاصــــــــل  تديد  ) ـ( 
 الراع   ة     فر ا على اململق  الفبك  لرريق اخلرباء؛

والثـــا  يف الرة  األخري من  2019عقـــد اجتمـــاعنيي أو مـــا يف الرة  األول من عـــام  )و( 
ملاصــــذ ةالاــــبذ اإللكلو    وعن لريق  راــــهي يف مملعدين حيدَّيام يف وقت الحقي واالســــتمرار يف الت العام

 التداول عن ةتعد حاس االقتيفاء. 
عمل  ت مناوة  للعيفـــــــملي  يف فريق اخلرباء وفق املنصـــــــملص عل ه يف  2019وســـــــتجر  يف أيار/مايمل  - 32

 . وستتمل  ايل امب اإلقل م   املعن   اجراء عمل   املناوة  املذعملرة. (4)اختصاصاره
  

 النراط الم :وحة للمناقشة  - سابلا 
 اللجنة اإلحصائية مدعوٌة إلى الريام بما يليل  - 33

اإلحاطة علماً باللمل الذي ا ةةةةةةةةةةة ل  به ف:يق الخن:اء المشةةةةةةةةةةةت:ا بيا الوياال   )أ( 
 الملني بمؤش:ا    دا  التنمية المستدامة استجابًة لر:ارا  اللجنة؛

__________ 

 .https://unstats.un.org/sdgs/files/IAEG-SDGs%20Terms%20of%20Reference_2017.pdfا  ر:  (4) 

https://unstats.un.org/sdgs/files/IAEG-SDGs%20Terms%20of%20Reference_2017.pdf
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لتوجي يةةةة المتللرةةةة بتةةةدفرةةةا  النيةةةا ةةةا  إبةةةداء ر ي ةةةا في ملةةةايي: ذنفيةةةذ المنةةةادئ ا )ب( 
واإلبالغ عا النيا ا  على الصةةليد اللالمي ألغ:اض   دا  التنمية المسةةتدامة واعتماد ا بصةةيغت ا 

 الواردة في الم:فق األول؛ 
إبداء ر ي ا بشةةأن التنريحا  السةةنوية السةةتة إلطار المؤشةة:ا  اللالمية واعتماد ا  )ش( 

 الثا ي؛ بصيغت ا الواردة في الم:فق 
إبداء ر ي ا بشةةةةةةةةةةأن المنادئ الموجي ة والملايي: المتللرة باالسةةةةةةةةةةتل:اض الشةةةةةةةةةةامل  )ي( 

 ؛ 2020 للام
إبداء ر ي ا بشةةةةأن وثائق المللوما  األسةةةةاسةةةةية المتللرة بتصةةةةنيف النيا ا  و وجه  ) ـ( 

  الت:ابط بين ا؛
 .واعتماده 2019 إبداء ر ي ا بشأن ب: امج اللمل المرت:ح لف:يق الخن:اء في عام )و( 
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 الم:فق األول 
ملايي: ذنفيذ المنادئ التوجي ية المتللرة بتدفرا  النيا ا  واإلبالغ عا النيا ا  على   

 الصليد اللالمي ألغ:اض   دا  التنمية المستدامة
 

ينصــــــس حمملر اللع ز يف  ذه الملرق ي الهل أعّدمب ةتكل يق من اللجن  اإلحصــــــاي   ل مم املتحدةي  
على ردفقامب الب ا امب اإلحصـــــــــــــــاي   أل راد اإلةالغ العامل  عن التقدم احملرا  مل تق ق أ دا  التنم   

التقدم. ول اـــــت املاـــــتدام ي م  التاـــــل م ةأم املؤدـــــرامب   ري اإلحصـــــاي   ضـــــروري      أييفـــــا لرصـــــد  ذا 
املؤدـــــرامب  ري اإلحصـــــاي   املفـــــمملل  ةاإللار العامل  مما يدخذ يف  طاع اختصـــــاص املكارس اإلحصـــــاي   
ق  عل هاي وام عام من املمكن أم رعمذ  ذه املكارس  المللن   ةاعتبار ا اطهامب املقّدم  للب ا امب واملصـــــــــدِّ

اـــــــــــــــتدام  عكذي أا يف ذلك اإلةالغ عن عجهامب رناـــــــــــــــ ق ولن   إليارة اإلةالغ عن أ دا  التنم   امل
املؤدــــــرامب  ري اإلحصــــــاي  . ولتحديد  طاع املبايئ التملج ه   التال   ةفــــــكذ واضــــــاي ســــــ تعني يف ضــــــملء 

 سبق وض  قايم  ةاملؤدرامب العامل    ري اإلحصاي   أل دا  التنم   املاتدام . ما
 

 مللوما   ساسية  
ةفأم أعمال اللجن   2017متملا/يملل ه  6املت ذ يف  71/313ذعرمب اطمع   العام ي يف قرار ا  

 ي أهنا:2030اإلحصاي   املتعلق  خبط  التنم   املاتدام  لعام 
رعتمد الار املؤدــــــــــرامب العامل   من أجذ أ دا  و ايامب التنم   املاــــــــــتدام  الملارية يف  )أ( 

ي الذ  وضــــــــعه فريق اخلرباء املفــــــــلو ةني الملعاالمب املعت أؤدــــــــرامب 2030ام  لعام خط  التنم   املاــــــــتد
أ دا  التنم   املاــــــتدام ي ةاعتباره أياة لملع   قطري  رتكّمذ أؤدــــــرامب على الصــــــع دين اإلقل م  والمللت 

 ريفعها الدول األعيفاء؛
اي   المللن   رفــــــّكذ رؤعد أم اإلحصــــــاءامب  والب ا امب الر    املاــــــتمدة من الن م اإلحصــــــ )ب( 

ي النت م اإلحصاي   المللن   سبذ ايماش مصاير  األساس الالام إللار املؤدرامب العامل  ي ورملص  ةأم رقاتكف 
ا  ة ا امب جديدةي حاــس  2030جديدة للب ا امب يف  ت مها لتلب   احت اجامب خط  التنم   املاــتدام  لعام 

 المللن   ةملصرها املناق للن ام اإلحصاي  المللت؛ االقتيفاءي ورؤعد أييفاً يور املكارس اإلحصاي  
رطلس ا  األمني العام مملاصل  ر اري التعاوم ةني الن م اإلحصاي   المللن   واملن مامب  )ش( 

الدول   واإلقل م   ذامب الصـــــــــــــــل  من أجذ رعزيز قنملامب اإلةالغ عن الب ا امبي وعرال  رناـــــــــــــــ ق الب ا امب 
رامب املاــت دم  من أجذ متاةع  أ دا  و ايامب التنم   املاــتدام  واإلحصــاءامب واراــاقها أل راد املؤدــ
 واستعراضهاي يف حدوي اململاري املتاح ؛

رؤعد وجملب أم رتنرَّذ أ فـــــــــط  الن ام اإلحصـــــــــاي  العامل  مج عها ةالتق د التام ةاملبايئ  )ي( 
 .2006/6األساس   ل حصاءامب الر    وقرار اجمللس االقتصاي  واالجتماع  

 ورحبــت اللجنــ  اإلحصــــــــــــــــاي ــ  ل مم املتحــدةي يف يور ــا التــاســـــــــــــــعــ  واألرةعني املعقملية يف آذار/ 
(ي ةــاطهملي الهل يبــذ ــا فريق اخلرباء املفـــــــــــــــلو ةني الملعــاالمب من أجــذ E/2018/24)ا  ر  2018 مــارس

الصـــع د العامل ي ورحبت أييفـــاً أفـــروع املبايئ التملج ه   املتعلق  تاـــني ردفقامب الب ا امب واإلةالغ على 
ةتدفقامب الب ا امب واإلةالغ عن الب ا امب على الصـــع د العامل  أل راد أ دا  التنم   املاـــتدام  ةملصـــرها 

https://undocs.org/AR/A/RES/71/313
https://undocs.org/AR/A/RES/71/313
https://undocs.org/AR/E/2018/24
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 خطملة أو  لتحاــني التناــ ق واململاءم  ةني   م الب ا امب المللن   والدول   وضــمام الفــراف   التام  للب ا امب
ةأ ملاعها والب ا امب الملصــــــــــر   والب ا امب اجملّمع  الملارية يف قاعدة الب ا امب العامل   ملؤدــــــــــرامب أ دا  التنم   
املاــــــــــــــتدام ؛ وللبت ا  فريق اخلرباء املفــــــــــــــلو ةني الملعاالمب أم يعمذ ةاالدــــــــــــــلاو م  الملعاالمب الراع   

يئ التملج ه   مراع اً يف ذلك الفـــــــــــملا ذ الهل يق م حملاراً مثمراً ةني مج   األلرا  ململاصـــــــــــل  رنق ا املبا وأم
أثريمب يف الدورة التاسع  واألرةعني للجن ي وأم يعد معايري لتنر ذ املبايئ التملج ه   ركملم قايم  على أفيفذ 
املمارســــامب وعلى ســــبذ احلد من العسء الذ   كن أم متثله اإلجراءامب املتملخاة من ح ث الملقت واململاري 

 اإلحصاي   المللن   والدول  ي وركملم عر ل  حبذ املاايذ املعلق .ةالناب  لكذ من الن م 
وةناًء على ذلكي أتعدمب  ذه الملث ق  لعرد معايري وضعها فريق اخلرباء املفلو ةني الملعاالمب املعت  

أؤدـــــــــرامب أ دا  التنم   املاـــــــــتدام  لك  رن م رنر ذ املبايئ التملج ه   املتعلق  ةتدفقامب الب ا امب واإلةالغ 
ن الب ا امب على الصـــع د العامل  أل راد أ دا  التنم   املاـــتدام . وينب   م  ذلك أم يكملم واضـــحاً أم ع

 الملث ق  قاةل   للتعديذ وأم اضافامب جديدة ستتدخذ عل ها ململاعب  ما يتكفي من ممارسامب ج دة.
  

ة ال د  ال:ئيسةةيل يننغي  ن ذكون المؤشةة:ا  اإلحصةةائية ل: ةةد   دا  التنمي -  وال 
 المستدامة مستوفيًة المنادئ األساسية لإلحصاءا  ال:سمية 

جيس أم رنرَّذ أ فــــــــــــــط  الن ام اإلحصــــــــــــــاي  العامل  مج عها ةالتقّ د التام ةاملبايئ األســــــــــــــاســـــــــــــ    
ي وةالتق د التام ةاملبايئ املن م  2006/6ل حصـــــــــــــاءامب الر    وقرار اجمللس االقتصـــــــــــــاي  واالجتماع  

ل   أييفـــــــــــاً يف حال  الملعاالمب اإلحصـــــــــــاي   الدول   وفملع المللن  . وعلى وجه ل  فـــــــــــط  اإلحصـــــــــــاي   الدو 
 اخلصملصي ينب   للدول األعيفاء والملعاالمب اإلحصاي   الدول   وفملع المللن   الق ام أا يل :

أال راـــت دم ســـمل  املرا  م والتعاريي والتصـــن رامب واملصـــاير واألســـال س واإلجراءامب  )أ( 
 هن   والعلم  ؛ الهل راتمليف املعايري امل

أم رملثّق على  مل رام ورت ا مصاير الب ا امب وأسال س حااب التقديرامب أو التعديذي  )ب( 
 على  مل يكرذ دراف   املنهج   املتبع  وامكا    حماعاة التقديرامب والملثملع ف ها؛ 

  
 التزام الوياال  اإلحصائية الدولية وفوق الوطنية - ثا يا 

اإلحصــاي   الدول   وفملع المللن   ماــؤولً ي ةملصــرها الملعاالمب الراع  ي عن  ملع   ركملم الملعاالمب  
ويق  اإلةالغ على الصـــع د العامل  عن التقدم احملرا  مل تق ق أ دا  التنم   املاـــتدام . ولتحق ق أقصــى 

مب الر    واملبايئ قدر من اطملية والفراف   والثق  يف اإلةالغ العامل  والتقّ د ةاملبايئ األساس   ل حصاءا
  املن ِّم  ل  فط  اإلحصاي   الدول  ي ينب   للملعاالمب الراع   الق ام أا يل :

أم ركرذ  م   الاــــــالســــــذ الدول   ملؤدــــــرامب أ دا  التنم   املاــــــتدام  على أســــــاس مصــــــاير  - 1
  ةإ تاش و فـــــــــــر ة ا امب الب ا امب الر    المللن   يف مج   احلاالمب الهل رقملم ف ها النت م اإلحصـــــــــــاي   المللن 

 رقديرامب ولن   رتاق م  رعاريي املؤدرامب املترق عل ها واملعايري اإلحصاي   الدول   املترق عل ها. أو
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أم رتفاور م  النت م اإلحصاي   المللن   لتحديد أ اس األسال س اإلحصاي   ومصاير الب ا امبي  - 2
واحصاي   مملثملق  وا  املعايري اإلحصاي   املترق عل ها يول ا. الهل راتند حصراً ا  اعتبارامب مهن   وعلم   

 وربلَّ  املكارس اإلحصاي   المللن   ةتلك املفاورامب.
أم رراــــــــا لله ئامب اإلحصــــــــاي   المللن   اجملالي يف حدوي امن   معقملل ي لك  رقملم ةاســــــــتعراد  - 3

 ملاتدام  قبذ  فر ا.الب ا امب والتقديرامب القطري  املتعلق  أؤدرامب أ دا  التنم   ا
أم ركرذ التملث ق الدق ق ملصــاير الب ا امب واألســال س ودــراف تها التام  للعمملمي وال ســ ما مقدممل  - 4

 الب ا امب المللن  ي من أجذ ر اري املصايق  على الب ا امب وامكا    حماعا ا.
 أم رقدم اييفاحا واف ا أل  ريفارب حمتمذ ةني الب ا امب المللن   والدول  . - 5
أم رزوي النت م اإلحصـــــــاي   المللن   يف الملقت املناســـــــس ةإردـــــــايامب واف   ومرصـــــــل  عن الب ا امب  - 6

 الملصر   واملنهج امب وربل ها ةالت  ريامب الهل أتيخلت عل ها.
أم رقدم ا  الدول األعيفــــــاءي عند الطلس ومن خالل مكاربها اإلحصــــــاي   المللن  ي املاــــــاعدة  - 7

اـــــــــني اإلةالغ عن مؤدـــــــــرامب أ دا  التنم   املاـــــــــتدام  على الصـــــــــع د المللت التقن   الالام  من أجذ ت
 ورطب ق املعايري الدول   املترق عل ها.

أم ركرذ اســــــــتمرار التحاور م  الدول األعيفــــــــاء ةفــــــــأم الب ا امب المللن   املبل  عنها يف ســــــــ اع  - 8
الفامب رتعلق أصـــاير الب ا امب الرصـــد العامل  أل دا  التنم   املاـــتدام ي وال ســـ ما عندما ركملم  ناو خ

وينب   أم يرّعز احلملار على ضـــــــــــــــرورة االلتزام ةأقصـــــــــــــــى قدر من الدق  العلم    المللن   والتقديرامب القطري .
 وعرال  االرااع والقاةل   للمقار   على الصع د الدويل ورنر ذ املبايئ األساس   ل حصاءامب الر   .

اإلةالغ عن الب ا امب الملاق  على عارق النت م اإلحصــــــاي   أم رقلذ ا  أيىن حد ممكن من عسء  - 9
المللن  ي من خالل االســـــــــتعا   ةالل امب اإلةالغ القايم  أو مناةر اإلةالغ المللت أؤدـــــــــرامب أ دا  التنم   
املاتدام  علما عام ذلك ممكناي ورفج   است دام معايري وأيوامب  قذ الب ا امب مثذ   ام ربايل الب ا امب 

 ( والتطب قامب الرباجم   الفبك  . SDMXالملصر   )اإلحصاي   و 
أم رناــــــق أعمال مج  الب ا امب الهل رقملم  ا الملعاالمب اإلحصــــــاي   الدول   وفملع المللن   وريفــــــ   - 10

 ررر بامب لتقاسم الب ا امب ف ما ة نها رتام ةالكراءة والرعال   ة    رراي  اايواج   اطهملي.
ول   وفملع المللن  ي يف ماــــعى ا  رعزيز الدور التناــــ ق  للمكتس رقملم الملعاالمب اإلحصــــاي   الد - 11

اإلحصــــاي  المللت يف الار النت م اإلحصــــاي   المللن   وضــــمام جملية الب ا امب القطري ي ةتملج ه  اــــ  ق ا  
املكتس اإلحصـــــــــــاي  المللت من للبا ا احلصـــــــــــملل على ة ا امب رتعلق ةأ دا  التنم   املاـــــــــــتدام  ورزّويه 

   اطهامب المللن   املقدم  للب ا امب وةاطدول الزمت طم  الب ا امب.ةقايم  جبم 
ال رملّجه الملعاالمب اإلحصـــــــــــــاي   الدول   وفملع المللن   ا  البلدام للبامب الب ا امب املتعلق  أؤدـــــــــــــر  - 12

رام    معني من مؤدرامب أ دا  التنم   املاتدام  اال اذا عا ت    الملعال  الراع   املع ّن  لرصده. ويف حال 
 أعثر من وعال  عجه  راع  ي يتم مج  الب ا امب عن لريق أسال س مملحدة من قب ذ االستب ا امب املفلع .
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رتنفــــــــــــر الب ا امب الهل  معها الملعاالمب الراع   للعمملم وجير  رباي اي يف الملقت املناســــــــــــس ويوم  - 13
المللن   الهل  تم ةاحلصــملل على  ركلر ي م  دــعب  اإلحصــاءامب وســاير الملعاالمب اإلحصــاي   الدول   وفملع

 الب ا امب أل راد أخر  عإعداي التقارير اململاض ع   مثال.
رملثَّق التقديرامب املتعلق  أؤدـــــــــــرامب أ دا  التنم   املاـــــــــــتدام  املنفـــــــــــملرة يف قملاعد الب ا امب الهل  - 14

 ا على  مل ســـل مي م  ايراي رتعهد ا الملعاالمب اإلحصـــاي   الدول   وفملع المللن   رملث قاً واف اً وتدَّي مصـــاير 
 ة ا امب وصر   واضح  ودامل .

أم رزيد من امكا    االلالع على الب ا امب عن لريق يعم امكا    الملصــــــــــــــملل احلر ا  الب ا امب  - 15
املتعلق  أؤدـــرامب أ دا  التنم   املاـــتدام  ويعم اراحتها للعمملم من جا س الملعاالمب اإلحصـــاي   الدول   

 اح   واملكارس اإلحصاي   المللن   والنت م اإلحصاي   المللن   من  اح   أخر .وفملع المللن   من  
أم ردعم البلدام النام  ي ال ســــــــــــــ ما البلدام األفريق   وأقذ البلدام منملاً والدول اطزري  الصــــــــــــــ رية  - 16

 اإلحصاي   المللن  .النام   والبلدام النام    ري الااحل  ي من أجذ رعزيز قدرامب مكاربها و ت م ة ا ا ا 
  

 التزام الدول األعضاء  - ثالثا 
عد المللت   رق  على عارق الدول األعيفــاء املاــؤول   الري اــ   عن املتاةع  واالســتعرادي على الصــت

واإلقل م  والعامل ي ف ما يتصــــــــذ ةالتقدم احملرا يف رنر ذ أ دا  التنم   املاــــــــتدام  و ايا ا. وركملم النت م 
ةالغ العامل  عن أ دا  التنم   اإلحصاي   المللن   املصدرق الري ا  للب ا امب واإلحصاءامب املات دم  ل 

املاـــــتدام ي على أم يكملم مرهملماً أم جملية الب ا امب واإلحصـــــاءامب الهل رقدِّمها  ذه النت م ا  الملعاالمب 
اإلحصـــاي   الدول   وفملع المللن    ا رأثري ةال  على  ملع   اإلةالغ عن مؤدـــرامب أ دا  التنم   املاـــتدام  

ل  أقصــــــــى قدر من الدق  والفــــــــراف   واململثملق   يف اإلةالغ العامل  عن على الصــــــــع د العامل  عمملما. ولكرا
 التقدم احملرا  مل تق ق أ دا  التنم   املاتدام ي ينب   للدول األعيفاء: 

أم رعّد الب ا امب األساس   الهل راتند ال ها املؤدرامب العامل   أل دا  التنم   املاتدام  ماتع نً   - 17
 عايري املترق عل ها يول ا.يف ذلك ةالتعاريي وامل

أم رقدم الب ا امب العايي  والب ا امب الملصـــــــــــــــر   الالام  ل ةالغ العامل  ا  الملعاالمب الراع   يف  - 18
الملقــت املنــاســــــــــــــــس ووفقــا ملعــايري اطملية من خالل آل ــامب اإلةالغ القــايمــ  أو منــاةر اإلةالغ المللت عن 

 ك ممكنا.مؤدرامب أ دا  التنم   املاتدام  علما عام ذل
أم رعمدي يف احلاالمب الهل ال راــــــتمليف ف ها الب ا امبت املعايري الدول  ي ا  احال  املعلملمامب الالام   - 19

املتعلق  ةاملنهج   لتمكني الملعاالمب اإلحصـــــــــاي   الدول   وفملع المللن   من رعديذ اإلحصـــــــــاءامب ليفـــــــــمام 
 االرااع والقاةل   للمقار   على الصع د الدويل.

اـــــــــــــــتعرد املعلملمــــامب الهل رملفر ــــا الملعــــاالمب الراع ــــ  و طر الملعــــاالمب  يف حــــالــــ  مملاجهــــ  أم ر - 20
 مفكالمب. أي 
أم ركرذ اســـــــــتمرار التحاور م  الملعاالمب الراع   ةفـــــــــأم الب ا امب المللن   املبل  عنها يف ســـــــــ اع  - 21

أصـــاير الب ا امب  الرصـــد العامل  أل دا  التنم   املاـــتدام ي وال ســـ ما عندما ركملم  ناو خالفامب رتعلق
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المللن   والتقديرامب القطري . وينب   أم يرّعز احلملار على ضـــــــــــــــرورة االلتزام ةأقصـــــــــــــــى قدر من الدق  العلم   
 وعرال  االرااع والقاةل   للمقار   على الصع د الدويل ورنر ذ املبايئ األساس   ل حصاءامب الر   .

 ب ا امب وةناء القدرامب يف ةلداهنا.أم راعى ا  احلصملل على الدعم لتعزيز مج  ال - 22
  

 دور مكتم اإلحصاء الوطني - رابلا 
ركملم املكارس اإلحصـــاي   المللن   ماـــؤولً ي ةملصـــرها اطهامب املنت ج  للب ا امب واملعن   ةالتناـــ ق  

يف الار  ت مها اإلحصـــــــــــــاي   المللن  ي عن  ملع   ويق  اإلةالغ العامل  عن التقدم احملرا  مل تق ق أ دا  
التنم   املاـتدام . وعثرياً ما يكملم املكتس اإلحصـاي  المللت مكّلراً أييفـاي على الصـع د القطر ي ةيفـمام 
جملية الب ا امب اإلحصــــــــــــاي   الهل رصــــــــــــدر عن الك ا امب المللن   األخر  املنتج  للب ا امبي وام  ّذ ةع  

 الهل رعتمد ا النت م اإلحصاءامب المللن   تت ادرا  مؤساامب مت صص . وجدير ةالذعر أم اللر بامب  
اإلحصــــــــــــــاي   المللن   يف اةالغ الملعاالمب اإلحصــــــــــــــاي   الدول   وفملع المللن   ةالب ا امب رتنملع ا  حّد ةع د 
ةتنملع الملعاالمب والبلدام. واملكارس اإلحصـــــــــــــــاي   المللن      اطه  المللن   املقّدم  للب ا امب ا  العديد من 

 ــ . وجيملاي ربعــاً لله كــذ اإليار  لكــذ وعــالــ ي أم ركملم الــدول الملعــاالمب اإلحصــــــــــــــــاي ــ  الــدول ــ  وفملع المللن
األعيفـــــــــــــــاء قد عّ نت   ئامبق أخر  عجهامب مقدم  للب ا امب المللن  ي وعاية ما يتعهد ةذلك ا  الملاارامب 
 .التنر ذي . ويف  ذه احلاالمبي يصبا التنا ق الداخل  يف الار الن ام اإلحصاي  المللت أمرا يف  اي  األ   

مراعاة وجملي ررر بامب شتلر  ل ةالغ عن الب ا امب ف ما ةني الملعاالمب اإلحصـــــــــــــــاي   الدول   وم   
وفملع المللن   واملكارس اإلحصاي   المللن   و ري ا من اطهامب الراعل  يف الن ام اإلحصاي  المللتي ينب   

س اإلحصـــــاي   المللن   يف أم رعزا الدول األعيفـــــاء والملعاالمب الراع   الدورق التناـــــ ق  الذ  رقملم ةه املكار
 جمال اإلةالغ املتعلق ةأ دا  التنم   املاتدام  وذلك ةالطرع التال  :

الالع املكارس اإلحصاي   المللن   ةا ت ام على ما يتم من عمل امب طم  الب ا امب والتحقق من  - 23
ي اـ  م  الملعاالمب صـحتها رتعلق أؤدـرامب أ دا  التنم   املاـتدام ي حىت عندما ركملم جه  االرصـال الر 

 الراع   راةعً  ملؤساامب أخر .
رعزيز قدرة املكارس اإلحصــاي   المللن   على رناــ ق ا تاش مؤدــرامب أ دا  التنم   املاــتدام  يف  - 24

 الار الن ام اإلحصاي  المللت ورطب ق الار متاق ليفمام اطملية.
لن   العام  ملؤدـــــــرامب أ دا  يعم املكارس اإلحصـــــــاي   المللن   لك  رصـــــــبا جه  التناـــــــ ق المل  - 25

 التنم   املاتدام .
م  أل راد  - 26 يعم املكارس اإلحصـــــــاي   المللن   يف  فـــــــر الب ا امب واملعلملمامب اإلحصـــــــاي   الهل  ت

 أ دا  التنم   املاتدام  والتملع   ةأ    رلك الب ا امب واملعلملمامب.
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 الم:فق الثا ي
 إطار المؤش:ا  اللالميةالتنريحا  السنوية المزم  إدخال ا على   

 رنق ا املؤدر (2030األ دا  وال ايامب )من خط  التنم   املاتدام  لعام 
 الحد ما ا لدام المساواة داخل النلدان وفيما بين ا - 10ال د    
ركال ي االســـــــــــــــتقدام الهل يتحملها اململ ي عناـــــــــــــــب  من  10-7-1

 الدخذ الانمل  يف ةلد املقصد
ركال ي االستقدام الهل يتحملها اململ ي عناب  من الدخذ  10-7-1

 الفهر  يف ةلد املقصد
عدي البلدام الهل  ّرذمب ســـــــــــــــ اســــــــــــــــامب  جرة متاـــــــــــــــم   10-7-2
 اإليارة حبتان

ر ا جرة  10-7-2  ورنقذ األد اص على  مل من م وآمن ومنت م ومتام ةاملاؤول  عدي البلدام الهل اعتمدمب ســـــ اســـــامب للهجرة ر اـــــّ
  مان وجود   ماط است الا وإ تاج مستدامة - 12ال د  

 )أ( مؤدر اخلااير ال ذاي  ي )ب( مؤدر النرايامب ال ذاي   1-3-12 مؤدر اخلااير ال ذاي   العامل   12-3-1
 حفظ المحي ا  والنحار والموارد النح:ية واستخدام ا على  حو مستدام لتحريق التنمية المستدامة - 14ال د  

التقدم الذ  تراه البلدام يف مد  رنر ذ الصكملو الدول    14-6-1
ري املفـــــــــــــــروع و ري املبل  عنــه الرام ــ  ا  مكــافحــ  صـــــــــــــــ ــد األ ــاو  

 املن م و ري

مد  رنر ذ الصـــــــــــــــكملو الدول   الرام   ا  مكافح  صـــــــــــــــ د  14-6-1
 األ او  ري املفروع و ري املبل  عنه و ري املن م

البلـــــــدام يف مـــــــد  رطب ق الـــــــار  التقـــــــدم الـــــــذ  تراه 1-ب-14
قا مل /رن  م /ســــــ اســــــا /مؤســــــاــــــ  يعل  حبقملع مصــــــايد األ او 

 الص رية يف الملصملل ا  اململاري البحري  وحيم  رلك احلقملع

مد  رطب ق الار قا مل /رن  م /ســـــــــ اســـــــــا /مؤســــــــاــــــــ   1-ب-14
يعل  حبقملع مصــــــايد األ او الصــــــ رية يف الملصــــــملل ا  اململاري البحري  

 رلك احلقملعوحيم  
التشةةةةةةةةجي  على إقامة مجتملا  مسةةةةةةةةالمة ال ين مجل في ا  حد ما  جل ذحريق التنمية المسةةةةةةةةتدامة  وإذاحة إمكا ية  - 16ال د  

 و ول الجمي  إلى اللدالة  وبناء مؤسسا  فلالة وخا لة للمساءلة وشاملة للجمي  على جمي  المستويا 
 اـــــــــب  المل ايي )حباـــــــــس اطنسي والعمري واألدـــــــــ اص  16-7-1

ذو  اإلعاق ي والرئامب الاـــــــــــكا   ( يف املؤســـــــــــاـــــــــــامب العام  )ا  ئامب 
التفــــريع   المللن   واحملل  ي واخلدم  العام ي والاــــلط  القيفــــاي  ( مقار   

 أاتمليامب التملاي  على الصع د المللت

أا يف ذلك   اــــب  المل ايي يف املؤســــاــــامب المللن   واحملل  ي 16-7-1
)أ( ا  ئامب التفــــــــريع  ؛ )ب( اخلدم  العام ؛ )ش( الاــــــــلط  القيفــــــــاي  ؛ 

حاـــــــــــــــــس اطنسي والعمري واألدـــــــــــــــ ــاص مقــار ــً  ةــالتملايعــامب المللن ــ  
 اإلعاق ي والرئامب الاكا    ذو 

 


