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 اللجنة اإلحصائية

 الدورة احلادية واخلمسون
 2020آذار/مارس  3-6

 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

واختاذ القرار: البياانت واملؤشةةةةةةةةةةةرات  للمناقشةةةةةةةةةةةةةبنود 
 2030املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام 

   
 املستدامةتقرير فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية   

  
 مذكرة من األمني العام  

 
وجرايً على املمارســاا البــا قتش فت ــر   2019/210وفقاً ملقرر اجمللس االقتصــا و واالجتماع   

األمني العام أبن حييل تقرفر فرفق اخلرباء امل ــــني   ني الت االا املعش اؤ ــــراا أندا  التنميت املبــــتدامت  
ش 50/101عمال  قرار الل نــت اصاصــــــــــــــــا يــت  2019 ـــــــــــــــ ــت املن  ة يف عــام ألنابوفر  يف نــ ا التقرفر  يــان  

ذلك ما فل : )أ( املبت داا املتعلقت  تصنيف املؤ راا ابب املبتتى ووضع املنه ياا اخلاصت  يف اا
صطار املؤ ــراا العامليت ألندا  التنميت  2020اؤ ــراا املبــتتى ال؛الب( )ال( االســتعرام ال ــامل لعام 

)ج( اســــت مال األن ــــ ت اتارفت املتعلقت ابــــار العمل لتصــــنيف البيالا( ) ( األن ــــ ت ال   املبــــتدامت(
تضــــ لع ألا األفرقت العاملت ال؛الملت املعش أووا أبوجرت النيا اثش وانيها  تبا ل البيالا اصاصــــا يت والتصــــ يت 

مليقت معلتماا أساسيتش التقرفر ال؛اين وال؛ها ابملعلتماا اتغرافيت امل انيت  وسُيعرم على الل نت أفضاًش  ت 
 لل رفق العامل املعش  دراست أوجرت النيا اث  ني إاصاءاا أندا  التنميت املبتدامت 

والل نــُت مــدعتة إد إ ــداء تعليقــاتــا عن التقــدم الــ و أاروع فرفق اخلرباء وعن ااــاع أعمــالــرت املرا   
 من ن ا التقرفر اصجراءاا امل لتال من الل نت اختاذنا  40إجناونا يف املبتقبل  وتر  يف ال قرة 

 
  

 

 * E/CN.3/2020/1  
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 املستدامة تقرير فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية  
  

 مقدمة -أوال  
ش ُ ّلف فرفق اخلرباء امل ـــــــــــــــني   ني الت ــاالا 70/1على النحت امل لتال يف قرار اتمعيــت العــامــت  - 1

املعش اؤ راا أندا  التنميت املبتدامت اهمت وضع وتن ي  إطار املؤ راا العامليت خل ت التنميت املبتدامت 
2030لعام 

أقرترت اتمعيت العامت يف  ورتا احلا فت   وقد وضـــــــــــــــع فرفق اخلرباء إطاراً للمؤ ـــــــــــــــراا العامليتش (1)
  ــــــــ ن أعمال الل نت اصاصــــــــا يت املتعلقت  2017متتو/فتليرت  6ال و اخت ترت يف  71/313والبــــــــبعني  قرارنا 

  2030خب ت التنميت املبتدامت لعام 
إد  انتن  2019اخلرباء يف ال نية من آذار/مارس  قام ألا فرفقوفصــــــــــــــف ن ا التقرفر األعمال ال   - 2

يف ما فتعلق  تن ي  إطار املؤ ــــــراا العامليتش اســــــتنا اً إد  رلم  العمل ال و وافقت  2019األول/ فبــــــمرب 
يف ات ء ال؛اين من التقرفرش فيتج  فرفق اخلرباء أعمالرت    أما50/101عليرت الل نت اصاصـــــــــــــــا يت ووفقاً لقرارنا 

ما فتصل إبطار املؤ راا احلاليتش واجتماعاترت نصف البنتفت واصل نيونيتش وتناوال العضتفت  وفر   ات ء  يف
ال؛الب على عمليت وضـــع مؤ ـــراا مقنيات اا يت اســـتنا اً إد االســـتعرام ال ـــامل صطار املؤ ـــراا العامليت 

  ويف ات ءفن الرا ع واخلامسش فقدم فرفق اخلرباء أن ــــ ت مبــــار العمل املتعلق  تصــــنيف البيالا 2020لعام 
  ويف ات ء األخري 2020فصـــــف فرفق اخلرباء  رلم  عملرت لعام  واألفرقت العاملت ال؛الملت  ويف ات ء البـــــا سش

  ا الل نت اصاصا يت وتناق هافعرم فرفق اخلرباء قا مت ابلنقاط الر يبيت ل   تدرسه من التقرفرش
  

 تنفيذ إطار املؤشرات العاملية -اثنيا  
ش عقد فرفق اخلرباء اجتماعني حبضـــتر األعضـــاء  ـــرصـــياًش اضـــر  ال منهما عد   2019يف عام  - 3

مم؛ال من مم؛ل  البلــدان األعضــــــــــــــــاء والبلــدان املراق بــت واملن مــاا الــدوليــت واصقليميــت  150 و 125تراوح  ني 
واجملتمع املدين واألوســـــاط األ ا ايت والق اص اخلا   ويف ال نية ال اصـــــلت  ني االجتماعنيش اســـــتمر ال رفق 

  ومداولت عن  ُعد اجتماعاً إل نيونياً  15أفضاً يف التتاصل ابلببل اصل نيونيت وعقد على مدار البنت 
وُعقد االجتماص التاسـع ال و اسـتضـافترت الل نت االقتصـا فت واالجتماعيت لغري آسـياش يف  ريواش  - 4

آذار/مارس  وُعقد االجتماص العا ر ال و استضافترت الل نت االقتصا فت ألفرفقياش  28إد  25يف ال نية من 
 ول/أ تت ر  ويف ن فن االجتماعنيش اســــــــــــتعرم فرفقت ــــــــــــرفن األ 24إد  21يف أ فس أابابش يف ال نية من 

اخلرباء التقدم احملرو يف وضــــــــع املنه ياا اخلاصــــــــت اؤ ــــــــراا املبــــــــتتى ال؛الب وقام ابســــــــتعرام و دفب 
واملقنيااا احملد ة املتعلقت  2020التصــــــنيف ابــــــب املبــــــتتى( ولقل عمليت االســــــتعرام ال ــــــامل لعام 

  والتحبـــنيش ال   انت قيد الن ر( ولقل األعمال اتارفت املتعلقت ابالســـتبدال والتنقيا واصضـــافت واحل 
 تصنيف البيالا وخ ت عملرت يف املبتقبل( ولقل  ي يت استردام مصا ر البيالا اتدفدة لتيبري رصد 

ش اا يف ذلك إ ماج املعلتماا اتغرافيت امل انيت مع اصاصــــاءاا من أجل رصــــد أندا  2030خ ت عام 
ملبــتدامت( واســتعرم عمل األفرقت العاملت ال؛الملت( وتبا ل اخلرباا وأفضــل املمارســاا يف ما فتعلق التنميت ا

عد التطش واصقليم  والعامل  وعلى املبــــــــــتتى   تن ي  أندا  التنميت املبــــــــــتدامت واص ال  عنها على الصــــــــــُ

_________________ 

 .70/1 العامت اتمعيتر قرا (1) 
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 غيت املضـــــــــــــ  قدماً املتاضـــــــــــــيع   وإضـــــــــــــافت إد ذلكش ُعقدا على مدار العام عدة اجتماعاا إل نيونيت 
  2020ابألعمال املتعلقت إبعا ة التصنيف ابب املبتتى واالستعرام ال امل لعام 

وجرى تناوال العضــتفت يف فرفق اخلرباء ورتســترت اســتنا اً إد اختصــاصــاا فرفق اخلرباء ال  وافقت  - 5
ا أعضـــــــــــــاء جد  48/101عليها الل نت اصاصـــــــــــــا يت يف قرارنا  من خالل اآللياا   ويف أاير/مافتش ُر ـــــــــــــّ

اصقليميت القا مت  وتر  يف املرفق األول و ا التقرفر القا مت احملّدملت أبعضـــــــاء ال رفق  ويف االجتماص التاســــــعش 
انُتربت في ي ا ابمل )البــــــــتفد( ر يبــــــــت م ــــــــار ت جدفدة لل رفقش لتحل كل إنرف  رت أور اس )امل بــــــــيك(  

 تن انيا املتحدة( يف قيا ة أعمال فرفق اخلرباء  وتنضم البيدة ابمل إد ألبينا ت توا )مجهترفت
 

املسةةةتجدات املتعلقة صلتصةةةنيف حسةةةو املسةةةتوي وواةةةة املنرجيات اخلا ةةةة مبؤشةةةرات  -ألف  
 املستوي الثالث

وفقاً لآلليت واملعافري املتبعت لتحدفب تصـنيف املؤ ـرااش اسـتعرم فرفُق اخلرباء تصـنيف املؤ ـراا  - 6
اجتماعيرت التاسـع والعا ـر ويف عدة اجتماعاا إل نيونيت ُعقدا على مدار العام  ابـب املبـتتى خالل 

ورّ   فرفق اخلرباء على إعا ة تصـــــــنيف مؤ ـــــــراا املبـــــــتتى ال؛الب ال  أارو تقدم  ال أبس  رت يف ما فتعلق 
فر  تضــــــــع منه ياتاش وعلى اســــــــتعرام مجيع مؤ ــــــــراا املبــــــــتتفني األول وال؛اين اســــــــتنا اً إد ما نت متتا

 البيالا    اا على الصعيدفن العامل  واصقليم   من
)أ((ش اســــــــــتعرام  35ش ال قرة E/CN.3/2017/2وواصــــــــــل فرفق اخلرباءش طبقاً لربلم  عملرت )ان ر  - 7

ا الراعيت أن تقدم خ اث عمل خ اث العمل املتعلقت اؤ ـــــــــراا املبـــــــــتتى ال؛الب وطلب إد مجيع الت اال
منقحت تتضـــــمن جداول ومنيت م صـــــلت صجناو العمل املتعلق ابملنه ياا و دء أن ـــــ ت مجع البيالا خالل 

  وقد ور ا خ اُث عمل كّدملت تميع مؤ راا املبتتى ال؛الب تقرفباًش ون  2019النصف األول من عام 
  وطتال النصـــــــــف /https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicatorsمتاات على املتقع ال ـــــــــب   التا : 

اخلرباء اســــــــــتعراضــــــــــاً  ــــــــــامال خل اث العمل ن ع لتحدفد أو م ــــــــــا ل  ش أجرى فرفق2019األول من عام 
مجيع املؤ ـــــراا ال  دلت  دون  2020نه   احلا   وأُ رجت يف االســـــتعرام ال ـــــامل لعام العمل امل يف

  2020خ ت عمل نتي ت لعدم وجت  و الت راعيتش واقنُيات  دا ل    ء من االستعرام ال امل لعام 
وقد ادث تقّدم ملمتس يف وضع منه ياا العدفد من مؤ راا املبتتى ال؛الب  ومن مثش ن ر  - 8

 اخلرباء يف عد   بري من ال لباا ال  الُتمس فيها إعا ة تصـــنيف مؤ ـــراا من املبـــتتى ال؛الب طتال فرفقُ 
  وُ عيت الت االا إد تقدمي وا ق  اعمت ل لب إعا ة تصـــنيف مؤ ـــراا املبـــتتى ال؛الب قبل 2019عام 

 اص التاســـــــــــــع ل رفق ـــــــــــــهر وااد على األقل من متعد  ل اجتماص من اجتماعاا فرفق اخلرباء  ويف االجتم
اخلرباءش اسـُتعرضـت سـبعت مؤ ـراا من املبـتتى ال؛الب وأُعيد تصـني ها يف املبـتتى ال؛اينش  ما أن مؤ ـرفن 
فرعيني ملؤ ر متعد ة املبتتايا  ال مصن ني يف املبتتى ال؛الب أُعيد تصني هما أفضاً يف املبتتى ال؛اين  

ســـبعت مؤ ـــراا إضـــافيت من املبـــتتى ال؛الب لغرم إعا ة ويف االجتماص العا ـــر ل رفق اخلرباءش اســـُتعرضـــت 
التصـــنيف وأعيد تصـــنيف ســـتت من ن ع املؤ ـــراا البـــبعت يف املبـــتتى ال؛اين  واســـتعرم فرفق اخلرباء أفضـــاً 

تبــــــــعت مؤ ــــــــراا من املبــــــــتتى  2019ملالملت اجتماعاا إل نيونيت ُعقدا يف مناســــــــباا عتل ت يف عام  يف
املبـــــتتى ال؛البش  م فرفق اخلرباء  عنافت مجيع طلباا إعا ة التصـــــنيف منال؛الب وأعا  تصـــــني ها  واســـــتعر 

وقدم تعليقاا إد الت االا الراعيت   ـــ ن املؤ ـــراا ال  مل تتبـــن إعا ة تصـــني هاش أ ـــار فيها إد األعمال 
  املنه يت احملد ة ال  سيتعني االض الص ألا قبل التم ن من الن ر يف إعا ة التصنيف

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/2
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/2
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إد احلاجت امللحت إد ضـــــــــــــــمان عدم وجت  ســـــــــــــــتى عد  قليل من املؤ ـــــــــــــــراا املتبقيت وابلن ر  - 9
ش ســـيبـــتعرم فرفق اخلرباء طلباا إعا ة التصـــنيف اصضـــافيت 2020املبـــتتى ال؛الب حبلتل آذار/مارس  من

 2020للمؤ ـــــراا ال  مل فُن ل  عملها املنه    عُدش ول ن من املتتقع أن ف تمل حبلتل  انتن ال؛اين/فنافر 
  وفتتقع فرفق اخلرباء أنرت 2020يف اجتمـاعاا إل نيونيـت ســـــــــــــــتعقـد يف  انتن ال؛ـاين/فنـافر و ـــــــــــــــبـاط/فربافر 

ن ع االستعراضاا اصضافيت صعا ة تصنيف املبتتايا وااالا االستبدال والتنقيا واحل   املقنيات  مع
تى ال؛الب يف إطار ش لن تبقى ننا  مؤ ـــــــــــراا من املبـــــــــــت2020املدرجت يف االســـــــــــتعرام ال ـــــــــــامل لعام 

املؤ ــــــراا العامليت املنقا  وســــــي رو عند عرم ن ا التقرفر على الل نت اصاصــــــا يت تقدمي عرم  ــــــ تو 
 للت تراا املبت دة يف ما فتعلق إبعا ة تصنيف مؤ راا املبتتى ال؛الب 

ملؤ ـــــــــــــراا  اخلرباءش وفقاً لربلم  عملرت املعتمدش اســـــــــــــتعراضـــــــــــــاً ملدى تتافر البيالا وأجرى ل رفق - 10
املبـــــــــــتتفني األول وال؛اين  فاســـــــــــُتعرم مدى تتافر البيالا عن مجيع مؤ ـــــــــــراا املبـــــــــــتتفني األول وال؛اين 

من أجل تقييم مدى تغ يت البلدان  2019ت ـــرفن األول/أ تت ر  3قاعدة  يالا املؤ ـــراا العامليت ا   يف
والبــــــ ان ل ل من قت من املناطق ال  تتبــــــم فيها تلك املؤ ــــــراا ابأل يت  و انت النتي ت املبــــــترلصــــــت 

التقييم أن ملالملت مؤ ـــــراا من مؤ ـــــراا املبـــــتتى األول ليس وا ما ف    من التغ يت ابلبيالا و ناء  من
مؤ راً من مؤ راا املبتتى ال؛اين تبتتيف املعافري ال  تتيا  15أن عليرتش فنبغ  نقلها إد املبتتى ال؛اينش و 

 إعا ة تصني ها يف املبتتى األول 
 انتن األول/ فبــــــمربش  عد اســــــتعرام املؤ ــــــراا وما أعقب ذلك من  دفب لتصــــــني ها   6ويف  - 11

نف  232ابـــب املبـــتتىش ومن  ني املؤ ـــراا البال  عد نا  بـــتتى األولش مؤ ـــراً يف امل 116مؤ ـــراًش صـــُ
مؤ ــــراا تتعلق ابــــتتايا عدة  4مؤ ــــراً يف املبــــتتى ال؛البش و  20مؤ ــــراً يف املبــــتتى ال؛اينش و  92 و

أن عناصـــــر عتل ت يف املؤ ـــــر مصـــــن ت يف مبـــــتتايا عتل ت(  و ل  التقدم املنه   احملرو يف ملالملت من  )أو
 ســيعا  تصــنيف ن ع املؤ ــراا حبلتل آذار/املؤ ــراا املتبقيت من املبــتتى ال؛الب مبــتتى متقدماً جداًش و 

ــــــــــــــــــــ  2020مارس  املتبقيت من املبــــــتتى ال؛الب فقد  ــــــهدا تع؛راً  17يف املبــــــتتى ال؛اين  أما املؤ ــــــراا الـ
منه يتهــا أو دلــت  ــدون و ــالــت راعيــتش واقنيح فرفق اخلرباء اســـــــــــــــتبــدال نــ ع املؤ ـــــــــــــــراا أو تنقيحهــا  يف
نُت العامت  دفب املعلتماا املتعلقت ابلتصــــــــــنيف ابــــــــــب ا فها يف ااالا قليلت  وســــــــــتتاصــــــــــل األما أو

املبــتتى ااملا فتم اســتعرام طلباا إعا ة التصــنيف  وا ن االطالص على أادث املعلتماا أل ا ال ــ ن 
  /https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classificationيف املتقع ال ب   التا : 

  
 2020االستعراض الشامل لعام  -اثلثا  
 املعلومات األساسية واملبادئ التوجيرية ومعايري االستعراض -ألف  

اخلرباء يف اجتماعرت التاســـــع املعافري واملبا و التتجيهيت ال  ُاد ا أملناء اجتماعرت  اســـــتعرم فرفق - 12
2020وال ومنياً م صال لالستعرام ال امل لعام ال؛امنش ووضع جد

  واتُ ق على أن االستعرام ال امل (2)
ســــــيتيا فرصــــــًت لتحبــــــني إطار املؤ ــــــراا من أجل املبــــــاعدة على إجراء الرصــــــد العامل  خل ت  2020لعام 
تن ي  أُطرنا ش وتتفري اصر ــــــــا اا الالومت للبلدان ال  ق ع العدفد منها ابل عل  ــــــــتطاً  برياً يف 2030 عام

_________________ 

ــــــا :  2020ا ن االطالص على معلتمــــــاا م صـــــــــــــــلــــــت عن االســـــــــــــــتعرام ال ـــــــــــــــــــــامــــــل لعــــــام  (2)  يف املتقع ال ـــــــــــــــب   الت
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/2020-comp-rev/  

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/
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هت لالســـــتعرام تد   التطنيت وت عيل منا ر اص ال  اخلاصـــــت  رت  ووافق فرفق اخلرباء على عدة مبا و متجّ 
إد  دفد املعافري ال  ســــــــــــين   االســــــــــــتعرام يف إطارنا  وت ــــــــــــمل ن ع املبا و ما فل : فنبغ  أن فراع  

لتطش والدو  وأال فقتّ مل اتهت  اتارفت( االســــتعرام االســــت؛ماراا ال  ُودّ ت ابل عل على الصــــعيدفن ا
وفنبغ  أال ف رم اصطاُر املنقا عبئاً إضافياً ملقيالً من ايب األعمال اصاصا يت التطنيت( وفنبغ  أن فتبع 
اجملال للتحبـــــــنيش على أن ُف  ل يف التقت ذاترت أن ت تن التغيرياا كدو ةل الن اظ وأن ف ل اصطاُر على 

بغ  أن ف ل كتر تر ي  فرفق اخلرباءش يف ما فقتم  رت من أعمال م ـــــــــني تش منصـــــــــباً على ا مرت الرانن( وفن
 تن ي  اصطار التطش من أجل  قيق أندا  التنميت املبتدامت 

هت األ ؛ر عمتميت   بيعتهاش ووافق فرفق اخلرباء على أن فتمش    ء  - 13 وإضافًت إد ن ع املبا و املتجّ 
ش فحص إطار املؤ ـــراا العامليت أب ملرت واســـتبدالرت أو ا فرت أو  بـــينرت 2020عام يف االســـتعرام ال ـــامل ل

أو تعـــدفلـــرتش وإضـــــــــــــــــافـــت مؤ ـــــــــــــــراا أخرى يف اـــاالا منتقـــاة قليلـــتش على أال فتم ذلـــك إال: )أ( عنـــدمــا 
فغ  /تغ   املؤ ـــــــــــر احلا  )املؤ ـــــــــــراا احلاليت( الغافتل تغ يت جيدة أو ال يرو تتبعرت)نا( تتبعاً جيداً(  ال

)ال( يف االت االاتياج ملؤ ـــــــر إضـــــــايف لتغ يت جانب ااســـــــم األ يت من جتانب الغافت أو اود (  و/أو
 و/أو )ج( عندما فتع؛َّر وضع املنه يت اخلاصت اؤ ر من املبتتى ال؛الب أو ال ُفب ر عن النتا   املرجتة 

 االستعرام:وتر  يف ما فل  املعافري احملد ة املن ّ مت لتن ي   - 14
آخر إال يف ااالا اســـــــت؛نا يت فتبني فيها أن جانباً ااســـــــم  ال فُن ر يف إضـــــــافت مؤ ـــــــر )أ( 

األ يت من جتانب الغافت متضـــــــع الن ر ال يرو رصـــــــدع عن طرفق املؤ ـــــــر احلا  )أو املؤ ـــــــراا احلاليت(ش 
ش أو عندما ال تتتافر ود  ملعاتت مبـــ لت اســـت ّدا أو ن  ابلغت األ يت ال ترصـــدنا املؤ ـــراا القا مت أو

 أب ملرت ستى قّلت قليلت من مؤ راا املبتتفني األول أو ال؛اين ألغرام املتا عت(
 فُن ر يف احلــ   إذا تع؛ر العمــل املتعلق انه يــت أاــد مؤ ـــــــــــــــراا املبـــــــــــــــتتى ال؛ــالــب )ال( 

ؤ ـــــر التايد املبـــــتردلم ُفبـــــ ر عن النتا   املرجتة( وفقنيح  دفل  إذا  ان املؤ ـــــر اتارو ا فرت نت امل مل أو
 لرصد الغافتل ذاا الصلت(

فُن ر يف ااالا تعدفل املؤ ـر وتنقيحرت واسـتبدالرت إذا  ان ال فغ   الغافتل تغ يًت جيدة  )ج( 
 أو ال فتتبعها تتبعاً جيداً(

ال  د أن ف تن للمؤ ــــــر املقنيح منه يت  مت ق عليها وأن تتتافر البيالا عنرت )لن فُن ر  ) ( 
 ا ملؤ راا من املبتتى ال؛الب( وأن ف تن مال ماً ألغرام الرصد العامل (يف مقنياا
ســـي تن اود  من االســـتعرام نت احل اا على العد  ن بـــرت من املؤ ـــراا امل ـــمتلت  )نـ( 

ابصطار يف التقت الرانن ا  ال ف رأ تغري   بري على اصطار األصــــــــــــل  ال و يرو تن ي ع االياً يف مع م 
 واي ة عبء اص ال  التاقع على عاتق الُن م اصاصا يت التطنيت البلدانش وعدم 

 
 2020طريقة إجراء االستعراض الشامل لعام  -صء  

عقب املناق ــــاا ال   ارا خالل االجتماص التاســــع ل رفق اخلرباءش عقد ال رفق عدة اجتماعاا  - 15
اخلرباء تتجيرت  عتة م تتات لتقدمي مقنيااا ُتدرج  إل نيونيت ملناق ـــــــــــــــت  ي يت املضـــــــــــــــ  قدماً  وقرر فرفق

 ش وطلب إد األمانت العامت أن تتجرت ن ع الدعتة  ويف أواخر أاير/مافت2020االســـــتعرام ال ـــــامل لعام  يف
ش ن ـــــــــــــرا  عتة م تتات لتقدمي مقنيااا على املتقع ال ـــــــــــــب   ل رفق اخلرباء  وتضـــــــــــــمنت مبا و 2019
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ل  من الضـــــرورو أن ترافق املقنيااا  وعلى النحت احملد  يف املعافري تتجيهيت م صـــــلت   ـــــ ن املبـــــتنداا ا
امل  ترة أعالعش يب أن ف تن مجيع املقنيااا متعلقت اؤ راا قا مت وراسرت تتتافر  يالتا االياً وت تن 

 مناسبت للرصد العامل   واستغرقت ن ع الدعتة امل تتات لتقدمي املقنيااا ملالملت أسا يع 

من  لــدان ومن مــاا  وليــت وإقليميــت  (3)مقنياــاً  251ختــام نــ ع ال نيةش تلقــت األمــانــت العــامــت ويف  - 16
إد األمانت  ونيئاا من اجملتمع املدين وأوســـــاط أ ا ايت ومؤســـــبـــــاا من الق اص اخلا   وطلب فرفق اخلرباء

املعافري األوليت ال  وضعها فرفق العامت أن ارو استعراضًا أولياً لتلك املقنياااش ألد  تبنين تلك ال  تبتتيف 
 مقنيح تبـــــــــــتتيف املعافري 100اخلرباء من أجل إ راجهاش وتلك ال  ال تبـــــــــــتتيف املعافري  ون  ا تبنيَّ أن اتا  

مقنيااً آخر على أاا  بيناا سُتعاجل ضمن عمليت متاوفت من صلت  مث ُقدمت  35فرفق اخلرباءش  ينما ُصنف 
  ل   فبتعرضها  لها ونتا   االستعرام األو  ال و أجرترت األمانت العامت إد فرفق اخلرباء  251املقنيااا الـ 

ســــــــلبــــــــلت من االجتماعاا  ويف ال نية  ني أواخر ا فران/فتنيرت ومتم متتو/فتليرتش عقد فرفق اخلرباء - 17
ا ص راجهــا اصل نيونيــت اســـــــــــــــتعرم فيهــا املقنياــاا التار ة ألــد   ــدفــد  متعــت منقحــت من املؤ ـــــــــــــــرا

  وطتال ن ع العمليتش قامت البلدان األعضـــــاء 2020م ـــــاورة علنيت   ـــــ ن االســـــتعرام ال ـــــامل لعام  يف
والت االا الراعيت واتهاا املعنيت ابســـــــتعرام ومناق ـــــــت عد  من املقنيااا احملد ة ال  ما والت متضـــــــع 

االســـــــــــتعرامش اد  فرفق اخلرباء أســـــــــــئلت أو ال  فتعني تقدمي معلتماا إضـــــــــــافيت   ـــــــــــ اا  ويف ختام ن ا 
ص راجها يف امل ـــــــــــاورة العلنيت( اا يف ذلك ااالا اســـــــــــتبدال وتنقيا وإضـــــــــــافت  (4)مقنيااً  53 متعرت  ما

وا  ش ويف  ضــــع ااالا معينتش طلباا لتقدمي عروم متعلقت ا متعت مؤ ــــراا من املبــــتتى ال؛الب 
 تع؛ر التقدم املنه   حنت وضعها 

 يف أوا ل آال/ 2020رباء امل ــــــــاورة العلنيت   ــــــــ ن االســــــــتعرام ال ــــــــامل لعام واســــــــتهل فرفق اخل - 18
أغبــ سش والتمس إســهاماا ملدة أبــت أســا يع  وخالل امل ــاورة العلنيتش ور ا إســهاماا مما ف فد على 

  (5)فر  و لد ومن مت 600
اخلرباء ن ع  ش اســــــــــــــتعرم فرفق2019وطتال  ــــــــــــــهرو أفلتل/ســــــــــــــبتمرب وت ــــــــــــــرفن األول/أ تت ر  - 19

اصســــــهاماا املتعلقت ابملقنيااا ال؛الملت واخلمبــــــني  وإضــــــافت إد ذلكش قرر أن فن ر يف ســــــبع املقنيااا 
إضــــافيت قدمت يف وقت مت خر قليال اســــتنا اً إد مناق ــــاا  اخليت  و عد عدة جتالا من االجتماعاا 

صــــ  عقد يف االجتماص العا ــــر ال و اصل نيونيت واملناق ــــاا ابلربفد اصل نيوين واجتماص ابحلضــــتر ال ــــر
ش  ت ال رفق يف قا مت أوليت مؤقتت ابملقنيااا ال  ستن ر 2019عقدع فرفق اخلرباء يف ت رفن األول/أ تت ر 

  و عد االجتماص العا رش عقد 2020فيها الل نت اصاصا يت يف األمم املتحدة يف االستعرام ال امل لعام 
  2020 ت لتضع الصيغت النها يت ملقنيااترت املتعلقت ابالستعرام ال امل لعامفرفق اخلرباء اجتماعاا إل نيوني

_________________ 

  ت تضـــــــــــــــــــمعــــــــت مـــــ ـــــاـــــ ـــــن االطـــــالص عـــــلـــــ   (3) 
ُ
: الـــــتــــــــا  املـــــتقـــــع ال ـــــــــــــــــــبـــــ ـــــ  ت يفبـــــــــــــــــــتـــــلـــــمــــــــمجـــــيـــــع املـــــقـــــنياــــــــاا امل

https://unstats.un.org/sdgs/files/2020%20Comprehensive%20Review%20Proposals_web.pdf  

التــا :  يف املتقع ال ـــــــــــــــب   املــدرجــت يف امل ـــــــــــــــــاورة العلنيــت   ـــــــــــــــــ اــا 53قنياــاا الـــــــــــــــــــــــــــــــ املمــت قــا ا ن االطالص عل   (4) 
https://unstats.un.org/sdgs/files/ope-consultation-comp-rev/Targets%20and%20Indicators%20in%20Open 

%20Consultation%20of%202020%20Review_v2.pdf  

التــا :  يف املتقع ال ـــــــــــــــب   العلنيــت ــل اصســـــــــــــــهــامــاا ال  ور ا أملنــاء امل ـــــــــــــــــاورة   ت تضـــــــــــــــمعــت م ا ن االطالص على  (5) 
https://unstats.un.org/sdgs/files/2020%20Comprehensive%20Review%20Proposals_web.pdf  

https://unstats.un.org/sdgs/files/ope-consultation-comp-rev/Targets%20and%20Indicators%20in%20Open
https://unstats.un.org/sdgs/files/ope-consultation-comp-rev/Targets%20and%20Indicators%20in%20Open
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العمليتش اســـــــــتعرم فرفق اخلرباء  عنافت مجيع املقنيااا واصســـــــــهاماا التار ة ولق ـــــــــها   وخالل - 20
 2020اخلرباء أن مع م املقنيااا املدرجت يف امل ــاورة العلنيت   ــ ن االســتعرام ال ــامل لعام  والاظ فرفق

واملقنيااا الببعت اصضافيت ال  ن ر فيها الاقاً جدفرة ابالعتبار وّ ت مؤ راا نامت ا ن استردامها 
اخلرباءش اســتنا اً إد املبا و التتجيهيت ال   لتتبع التقدم احملرو   ــ ن أندا  التنميت املبــتدامت   يد أن فرفق

م أال فدخل ســــــتى تغيرياا كدو ة على اصطارش ات ق عليها وعرضــــــها يف اجتماعيرت ال؛امن والتاســــــعش اعت  
ارصـــــاً على عدم تع يل جهت  الرصـــــد اتارفت  والغرم من إطار املؤ ـــــراا العامليت نت إع اء ن رة عامت 
أو متج  عام عن التقدم احملرو يف تن ي  أندا  التنميت املبـــــتدامتش وال ا ن أن فتضـــــمن مجيع املؤ ـــــراا 

 بتدامت ذاا الصلت أبندا  التنميت امل
وأ د فرفق اخلرباء على أنرت ال فنبغ  أن فُ هم من اســـــــــــــــتبعا  أاد املقنيااا على أنرت ف يد أبن  - 21

مؤ ـــــراً أو مبـــــ لت من املبـــــا ل أقل أ يت نتعاً ما من املبـــــا ل األخرى املدرجت يف إطار املؤ ـــــراا العامليت  
وغاايتا  وأخرياًش فإن املؤ ـــــــــراا ال   2030ااول فرفق اخلرباء ضـــــــــمان التتاون  ني أندا  خ ت عام   ل
ال ت ال تؤ و  وراً قيماً يف عمليت متا عت  2020ُتدرج يف املقنيح املتعلق ابالســـــــــــــــتعرام ال ـــــــــــــــامل لعام  مل

أندا  التنميت املبــتدامت واســتعراضــهاش عن طرفق الرصــد التطش واصقليم  واملتاضــيع   وا ن أن تتضـمن 
 طار املؤ راا العامليت معلتماا إضافيت نامت وت ّمل إ

 
 2020املقرتحات املعرواة ألغراض االستعراض الشامل لعام  -جيم  

ات ق فرفق اخلرباء على  متعت من املقنيااا لعرضــــــها على الل نت اصاصــــــا يت يف األمم املتحدة  - 22
تغيرياً  36ل   وتتضــــــــمن املقنيااا إ خا2020   تن ر فيها يف  ورتا احلا فت واخلمبــــــــني يف آذار/مارس 

ناماً على اصطار احلا ش تتم؛ل يف عملياا اســـــــــــــــتبدال وتنقيا وإضـــــــــــــــافت وا   )ان ر املرفق ال؛اين(ش 
دخلت  20 و

ُ
عمليت  بـــني ط يف )ان ر املرفق ال؛الب(  وفر  أ لع متج  التغيرياا اوامت البـــتت وملالملني امل

 على إطار املؤ راا العامليت:
 الستبدال مؤ راا قا مت امقنياً  14 • 
 مقنيااا لتنقيا مؤ راا قا مت 8 • 
 مقنيااا صضافت مؤ راا 8 • 
 (6)مقنيااا حل   مؤ راا قا مت 6 • 

 وا ن االطالص على املقنيااا احملد ة املتعلقت ابملؤ راا يف املرفق ال؛اين 
ؤ ـــــر من املؤ ـــــراا وااول فرفق اخلرباء  دفد مؤ ـــــر عامل  مناســـــب لالســـــتعاضـــــت  رت عن  ل م - 23

العامليت من املبــــــتتى ال؛الب ال  تع؛ر تقدمها املنه    وأود يف أملناء ذلك انتماماً خاصــــــاً للحاالا ال  
ال ُفبــتردم فيها أو مؤ ــر آخر لرصــد الغافت املعّينت  غري أن فرفق اخلرباءش رغم   لرت قصــارى جهت ع و عد 

ة واملن ماا اصقليميت واتهاا املعنيت ابملب لتش مل فتم ن إجراء م اوراا مت ررة مع و االا األمم املتحد
ج  ونتي ت ل لكش ليس و ع الغافت مؤ ر عامل  مناسب لرصد -11من اقنياح  دا ل مناسبت تتعلق ابلغافت 

التقدم احملرو يف  لتغها  إال أن فرفق اخلرباء  ــ ع األوســاط اصاصــا يت العامليت على العمل من أجل وضـع 
_________________ 

 على ا   ات ء ال و نت االياً من املبتتى ال؛الب يف املؤ ر  1-2-4فقتصر اقنياح احل   ابلنببت للمؤ ر  (6) 
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ن اســــتردامرتش وعرب عن أملرت الصــــا ظ يف أن فتم ن من إ راج مؤ ــــر يف االســــتعرام ال ــــامل مؤ ــــر ا 
ا ن اســـتردامرت لرصـــد ن ع الغافت  ويف غضـــتن ذلكش ف ـــ ع فرفق اخلرباء البلدان واملن ماا  2025لعام 

لصــــلت  بــــياقها الدوليت واصقليميت واتهاا املعنيت على كاولت رصــــد ن ع الغافت أبو طرفقت ترى أاا ومليقت ا
 التطش أو اصقليم  أو املتاضيع  

 2020وإذا وافقت الل نت اصاصا يت على التغيرياا املقنيات املدرجت يف االستعرام ال امل لعام  - 24
ل التقدم وإعا ة تصــنيف املؤ ــراا األخرى من املبــتتى ال؛الب على النحت املقررش لن ت تن ننا   وتتاصــل

ى ال؛الب عند اختتام أعمال الل نتش وســـــــــي تن العد  اصمجا  للمؤ ـــــــــراا مؤ ـــــــــراا متبقيت من املبـــــــــتت 
  (7)مؤ راً  231ال رفدة يف إطار املؤ راا العامليت 

 
 2020التنقيحات السنوية املقرتحة يف إطار االستعراض الشامل لعام  -دال  

واخل ـــت واملعـــافري ال  وافق عليهـــا فرفق اخلرباء يف مـــا فتعلق  71/313وفقـــًا لقرار اتمعيـــت العـــامـــت  - 25
اخلرباء قا مت املؤ ــــراا ال  اقنياها أعضــــا ع  ش اســــتعرم فرفق(8)إبم انيت إ خال  بــــيناا ط ي ت ســــنتاي

ش واقنياتها الت االا الراعيت  ووافق فرفق 2020 اســت ا ت ل لب تقدمي مقنيااا لالســتعرام ال ــامل لعام
 من التحبيناا )ان ر املرفق ال؛الب( سُتقدَّم لتن ر فيها الل نت  20اخلرباء على 

 
 عملية موا لة تطوير املقياس اجلديد للدعم اإلمنائي -هاء  

ونت  متص  -خالل مداوالا فرفق اخلرباءش جرى اســـــتعرام أاد املؤ ـــــراا اصضـــــافيت املقنيات  - 26
خالل امل ـــاورة العلنيت ويف االجتماص العا ـــر ل رفق اخلرباء  وات ق  -الدعم الرمس  املقّدم للتنميت املبـــتدامت 

فرفق اخلرباء على أنرت ســــــي تن من امل يد إ راج مؤ ــــــر إضــــــايف لقياس الدعم اصذا   ابملع  األوســــــع ال و 
اخلرباء مل فت ق متاماً على منه يت املقياس املقنيحش وقرر  فت اوو املبـــــــــــــــاعدة اصذا يت الرمسيت  غري أن فرفق

فبــــــتمر العمل على متاصــــــلت ت تفر املقنيح احلا  وتنقيحرت  ون راً صحلاح ضــــــرورة وضــــــع ن ا املقياسش  أن
وافق فرفق اخلرباء   لك على ضـــرورة إمتام العمل   ـــ ن ن ا املؤ ـــرش اا يف ذلك  ليل مصـــا ر البيالاش 

ش  دال من االنت ار ا  االســــــــتعرام 2022ناســــــــب ل   فعرم املؤ ــــــــر على الل نت يف عام التقت امل يف
  2025ال امل املقبل يف عام 

ومن أجل إ مال العملش ات ق فرفق اخلرباء على إن ـــــــاء فرفق عامل ملتاصـــــــلت ت تفر ن ا املقياس  - 27
  وســـي ـــمل املقياس عناصـــر إضـــافيت تت اوو املبـــاعدة اصذا يت 2030للدعم اصذا  ش مت ـــياً مع خ ت عام 

من أجل التنميت املبتدامتش  الرمسيتش م؛ل التدفقاا الرمسيت األخرىش والتمتفل اخلا ش واملنافع العامت الدوليت
والتعاون فيما  ني  لدان اتنتال والتعاون ال؛المل    ما قرر فرفق اخلرباء أن تتتد و الت  املت العضـــــــــــــــتفت 

األمم املتحدةش ابال ـنيا  مع من مت التعاون والتنميت يف امليدان االقتصـا و ومم؛ل عن الدول األعضـاءش  يف
ب فرفق اخلرباء أن فتعاون مؤمتر األمم املتحدة للت ارة والتنميت و ـــعبت قيا ة عمليت وضـــع ن ا املؤ ـــر  وطل

اصاصــــــــاءاا التا عت ص ارة ال ــــــــؤون االقتصــــــــا فت واالجتماعيت ابألمانت العامت مع من مت التعاون والتنميت 
 امليدان االقتصـــا و على تنبـــيق عمليت وضـــع ن ا املقياس اتدفد  وســـيضـــم ال رفق العامل  وال أعضـــاء يف

_________________ 

 عدة من املؤ ـــــــراا املقنيات الســـــــتبدال مؤ ـــــــراا أخرى يف إطار املؤ ـــــــراا العامليت ن  عبارة عن مؤ ـــــــراا مت ررةش ون ا (7) 
 فبنيّ  سبب التتصل إد عد  عتلف قليالً عند إياو التغيرياا  ما

  21ش ال قرة E/CN.3/2017/2ان ر التمليقت  (8) 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
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
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/2
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مت؛ل مجيع املناطق اتغرافيتش اا يف ذلك البلدان املاحنت والبلدان املتلقيتش وخرباء إضـــــــافيني من مؤســـــــبـــــــاا 
األمم املتحدة ال  تعمل  صـــ ت مراقب وتدعم عمل ال رفق العامل  وســـيقدم ال رفق العامل إد فرفق اخلرباء 

اصطار ال مش واملراال الر يبــــــيت املقنيات صجناو  تقارفر منت مت عن التقدم ال و حيروع  وفر  يف املرفق الرا ع
 العمل  ن ا
  

 مسار العمل املتعلق بتصنيف البياانت -رابعا  
تصنيف البيالا ”ش رابت الل نت اصاصا يت  تمليقت املعلتماا األساسيت املعنتنت 50/101يف املقرر  - 28

املبـــــتدامت: أولتايا البـــــياســـــت العامت وخ اث التصـــــنيف احلاليت والبـــــياســـــت املتعلقت اؤ ـــــراا أندا  التنميت 
ش وطلبت إد فرفق اخلرباء أن فتاصــــــل أعمالرت املتعلقت  تصــــــنيف البيالا من أجل تلبيت طمتح (9)“واملبــــــتقبليت

ش واصل فرفق 2019املتم؛ل يف عدم تر  أو أاد خلف الر ب  وطتال عام  2030خ ت التنميت املبتدامت لعام 
اخلرباء أعمالرت   ــــــــــــ ن تصــــــــــــنيف البيالاش   رظ منها إيا  البــــــــــــبل لقياس اتتانب احليتفت املتعلقت ابل ئاا 
واتماعاا البــ انيت الضــعي تش وحبب يف اجتماعيرت التاســع والعا ــر ســبل متاصــلت ن ع األعمال  وفدر  فرفق 

  2020عتربع أاد  االا عملرت الر يبيت لعام اخلرباء أن ن ا العمل سيبتمر طيلت البنتاا القا متش وا
  ما وضع فرفق اخلرباء خ ت عمل مبت ملت لتصنيف البيالا للبنتاا املقبلت تتضمن ما فل : - 29

تنقيا واست مال التمليقت التقنيت املتعلقت  تصنيف البيالا لقياس ال ئاا الضعي ت ألغرام خ ت  • 
 2030عام 

أ واا ومنه ياا تصـــنيف البيالاش و  ـــ ن تدا ري ت ميليت لبناء وضـــع مبا و تتجيهيت   ـــ ن  • 
 القدراا التطنيت

 ت  يع التعاون مع املن ماا اصقليميت والدوليت على وضع ممارساا فضلى يف  ال تصنيف البيالا • 
متاصــــــــلت االعنيا   تجتال  دفد األ عا  اخلاصــــــــت ابلتصــــــــنيف وامل ــــــــا ل ال  تتاجهها ال ئاا  • 

 ت ابب ااتياجاا البلدان وأولتايتا ودروفهاالضعي 
متاصـــــــلت التنبـــــــيق مع األفرقت العاملت واآللياا األخرى القا مت للعمل املتعلق  تصـــــــنيف البيالا  • 

  2030وقياس ال ئاا الضعي ت يف سياظ متا عت خ ت عام 
  

 األفرقة العاملة التابعة لفريق اخلرباء -خامسا  
ش تر   أعماوا على املتاضــــــــــــــيع التاليت: 2016الملت أفرقت عاملت يف آذار/مارس أن ــــــــــــــ  فرفق اخلرباء مل - 30

تبا ل البيالا اصاصا يت والتص يتش واملعلتماا اتغرافيت امل انيتش وأوجرت النيا اث  وفت لف  ل فرفق عاملش 

_________________ 

-https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th  على ومليقت املعلتماا األســـــاســـــيت يف املتقع ال ـــــب   التا : االطالص ا ن (9) 

session/documents/BG-Item3a-Data-Disaggregation-E.pdf  
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  وفر  أ لع متج  (10)على النحت احملد  يف اختصاصاترتش من أعضاء يف فرفق اخلرباء ومم؛لني مدعتفن آخرفن
 و يان الجتماعاترت وأعمالرت املرتقبت  2019مقتضب لألعمال ال  اض لع ألا  ل فرفق عامل يف عام 

 
 الفريق العامل املعين بتبادل البياانت اإلحصائية والو فية -ألف  

و الت  10 لداً و  12فت لف ال رفق العامل املعش  تبا ل البيالا اصاصــــــا يت والتصــــــ يت من مم؛ل   - 31
 وليت وتنيأسرت فرنبا االياً  وفعقد ال رفق العامل تداوالا  هرفت عن  ُعد واجتماعاا سنتفتش عقد آخرنا 

 ع ملبا رة تبا ل البيالا ش على نامل املؤمتر العام العامل  البـــــــــــا2019يف  ت ا بـــــــــــت يف أفلتل/ســـــــــــبتمرب 
 اصاصا يت والتص يت 

وعدَّل ال رفق العامل التعرفف الت رفيب وي ل البيالا املتعلقت اؤ راا أندا  التنميت املبتدامت  - 32
ش أصــــــدر ال رفق العامل 2019اســــــتنا اً إد أعمال فرفق اخلرباء   ــــــ ن تصــــــنيف البيالا  ويف ا فران/فتنيرت 

ألود لتعرفف ني ل البيالا املتعلقت اؤ ـــراا أندا  التنميت املبـــتدامت ال و تبـــتردمرت الصـــيغت الرمسيت ا
وضــع الصــيغت النها يت لتعرفف ني ل البيالا  2020اآلن  عض البلدان لتقدمي التقارفر  ومن أولتايا عام 

ضــــــــع الصــــــــيغت النها يت التصــــــــ يت وإقامت تبا ل البيالا التصــــــــ يت املتعلقت ابصنتاج  وفتتقع ال رفق العامل و 
 لتعرفف ني ل البيالا التصـــــــ يت املتعلقت اؤ ـــــــراا أندا  التنميت املبـــــــتدامت خالل الر ع األول من عام

  ومن املقررش يف وقت الاقش أن فتم ارفب تبا ل البيالا التصـــ يت مع الت االا الراعيت والبلدان  2020
مبا رة تبا ل البيالا اصاصــــــــــا يت والتصــــــــــ يت والبيالا وتيبــــــــــرياً العتما  تبا الا البيالا القا مت على 

مقدّ م  التقارفرش اا يف ذلك البلدان والت االا الدوليتش ســــــــــيقتم ال رفق العامل املعش  التصــــــــــ يت يف ما  ني
 تبا ل البيالا اصاصــــا يت والتصــــ يت إبن ــــاء متقع  ــــب   فتضــــمن مبا و تتجيهيت الســــتردام التعرفف 

لبيالا املتعلقت أبندا  التنميت املبتدامتش وت يي ها لتعميمها على الصعيد التطش  تاس ت العامل  وي ل ا
 روس تتجيهيت وممارســاا فضــلى وغري ذلك من املتا  امل يدة  وإضــافت إد ذلكش تتاصــل ال ــعبت وأعضــاء 

رفق  ومن مت التعاون )اليتنيبـــــف( ومصـــــر  التنميت األفاملتحدة لل  تلت ال رفق العاملش م؛ل من مت األمم 
القا مت على  والتنميت يف امليدان االقتصــــا و وغريناش االضــــ الص  بناء القدراا يف البلدان لتبا ل البيالا

 مبا رة تبا ل البيالا اصاصا يت والتص يت والبيالا التص يت املتعلقت اؤ راا أندا  التنميت املبتدامت 
 

 صملعلومات اجلغرافية املكانيةالفريق العامل املعين  -صء  
يف االجتماص التاســـــــــــــــع ل رفق اخلرباءش أ ل  ال رفق العامل املعش ابملعلتماا اتغرافيت امل انيت أبنرت  - 33

حباجت إد تعدفل ومتاءمت مع االاتياجاا املبــت دة ل رفق اخلرباء  ويف ن ا الصــد ش ســعى ال رفق العامل 
ا عضــتفترت وتتســيعها لت ــمل أفضــاً أعضــاء فرفق اخلرباء ألد   بــني إد ادفد طرا ق عملرتش وطلب تنقي

التنبـــــــــــــــيق مع ن ا ال رفقش وحببل عن م فد من التســـــــــــــــا ل العمليت ال  يلت   اي ة ت اعلرت مع األوســـــــــــــــاط 
اصاصــــــا يت  ويل تقرفر ال رفق العامل املقدَّم إد فرفق اخلرباء أفضــــــاً اســــــتعراضــــــاً للبــــــنتاا ال؛الث األود 

ش اســت مل فرفق اخلرباء اختصــاصــاا ال رفق العاملش آخ اً يف االعتبار 2019  ويف متتو/فتليرت (11)عملرت من
_________________ 

ا ن االطالص على اختصــــــــــــــــاصــــــــــــــــاا  ــل فرفق عــامــل وأعضــــــــــــــــا ــرت ومعلتمــاا نــامــت أخرى يف املتقع ال ـــــــــــــــب   التــا :  (10) 
http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/  

املتقع  يفالعامل واملعلتماا األخرى عن أعمالرتش  ا ن االطالص على ن ا التقرفرش و  لك على اختصــــــــــــــــاصــــــــــــــــاا ال رفق (11) 
  /http://ggim.un.org/UNGGIM-wg6 :التا ال ب   
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طرا ق العمل اتدفدةش ويف مبــــــعى لتع ف  التنبــــــيق والت اعالا وأســــــاليب العمل  ني ال رفق العامل وفرفق 
 اخلرباء والت االا الراعيت 

فرلندا أرفق العاملش ال و ف ـــــني  يف رتســـــترت  ل من ويف االجتماص العا ـــــر ل رفق اخلرباءش قدم ال  - 34
وامل بيكش خ ت عملرت  وتد  األن  ت املقنيات إد  دفد وتبا ل املعافري امل ني ت واخلرباا واملمارساا 
التطنيت واصقليميت يف  ال اســـتردام املعلتماا اتغرافيت امل انيت يف إنتاج اصاصـــاءاا وت امل املعلتماا 

اتغرافيت امل انيت( وإ راو  ي يت إســـهام املعلتماا اتغرافيت امل انيت يف إنتاج املؤ ـــراا( والعمل اصاصـــا يت و 
ابلتعاون التمليق مع الت االا الراعيت يف إجراء أعمال الت تفر والتحبــــــــــني املنه يت( ومتاصــــــــــلت اســــــــــتعرام 

عامل أفضاً انتماماً  دفداً  ت بيق املؤ راا والبيالا التص يت من من تر املتقع اتغرايف  والاظ ال رفق ال
املعلتماا اتغرافيت امل انيت ألغرام العرم التتضــــــــيح  لواصــــــــاءاا ون ــــــــرناش ورصــــــــد أندا  التنميت 

 املبتدامتش وتصنيف البيالاش وت امل املعلتماا اصاصا يت واتغرافيت امل انيت 
عت على عد  كدو  ويف مرالت أودش ســــــــــــيعمل الر يبــــــــــــان مع عضــــــــــــتفت ال رفق املنقح - 35 ت واملتســــــــــــَّ
املؤ ــــرااش وســــري  ان على وضــــع وا ق ســــر فت وتتجيهااش لتلك املؤ ــــرااش   ــــ ن اســــتردام األطر  من

واملعافري القا مت لت بيق املعلتماا اتغرافيت امل انيت ألد  إنتاج املؤ ـــــــــرااش و  ـــــــــ ن العرم التتضــــــــيح  
 لواصاءاا ون رناش و   ن تصنيف البيالا 

 
الفريق العامل املعين بدراسةةةةةةةةة أوج  الرتابا بني إحصةةةةةةةةاءات أهداف التنمية املسةةةةةةةةتدامة  -جيم  

 ألغراض التحليل املتكامل يف سياق الر د
 لدان  10فت لف ال رفق العامل املعش أبوجرت النيا اث  ني إاصــاءاا أندا  التنميت املبــتدامت من  - 36

ماا الدوليت واصقليميت ومن ماا اجملتمع املدين  مم؛لني من األوســـــــــــــــاط األ ا ايت واملن  10 أعضـــــــــــــــاء و
وت ـــــار ت الصـــــني و ندا يف رتســـــت ن ا ال رفق ال و أجرى مع م اجتماعاترت ابســـــتردام  ـــــب ت اصننينت 

 وعن طرفق الربفد اصل نيوين 
إد الل نت  2020وأعّد ال رفق العامل ومليقتل معلتماا أســــــاســــــيت ســــــُتحال يف أوا ل  ــــــباط/فربافر  - 37
 ورتا احلا فت واخلمبـــــــــــــــني  وســـــــــــــــيدرس فيها ال رفق العامل أوجرت النيا اث  ني ن ام احملاســـــــــــــــبت البيئيت  يف

واالقتصا فت املت املت و ني أندا  التنميت املبتدامتش وأوجرت النيا اث  ني أطر مؤ راا أخرى و ني أندا  
ســـــــًت أ ؛ر تعمقاً للتحليل التنميت املبـــــــتدامتش وأوجرت النيا اث  ني البـــــــياســـــــاا والت ـــــــرفعاا  وتتضـــــــمن  را

املت امل  غيت  عم التضـــــع ال عال للبـــــياســـــاا  وتتضـــــمن ن ع التمليقت أفضـــــاً قبـــــماً عصـــــصـــــاً لدراســـــاا 
 احلاالا اصفرا فت ال  تقدم أم؛لت جيدة عن أوجرت النيا اث امل  ترة وفتا دنا 

ال رفق العامل على فرفق اخلرباء و عد وضــــــع الصــــــيغت النها يت لتمليقت املعلتماا األســــــاســــــيتش اقنيح  - 38
ـــد انتهـــاء الـــدورة احلـــا فـــت  أن فعمـــل على إجنـــاو أعمـــالـــرت  ووافق فرفق اخلرباء على اـــل ال رفق العـــامـــل عن

 واخلمبني لل نت اصاصا يت 
  

 برانمج عمل فريق اخلرباء -سادسا  
 2020 ني آذار/مــــارس من املقنيح أن فن ــــّ  فرفق اخلرباء األن ـــــــــــــــ ــــت التــــاليــــت يف ال نية املمتــــدة  - 39

 :2021وآذار/مارس 



 E/CN.3/2020/2 

 

12/25 19-22255 

 

الني ي  على تن ي  إطار املؤ ــرااش اا يف ذلك تصــنيف البيالاش واص ال  عن ال ئاا  )أ( 
الضـــــعي ت وت امل املعلتماا اتغرافيت امل انيت واصاصـــــاءاا( وتبا ل اخلرباا وأفضـــــل املمارســـــاا   ـــــ ن 

دام املنصــــــــاا ولتااا املتا عت التطنيت( وت ــــــــ يع رصــــــــد أندا  التنميت املبــــــــتدامتش اا يف ذلك اســــــــتر
 املمارساا اتيدة واال ت ارااش يف  االا منها  ناء القدراا التطنيت(

 (إجراء استعرام منت م للت تراا املنه يت واملبا ل املتصلت ابملؤ راا و يالتا التص يت )ال( 
 دفد م فد من املبا و التتجيهيت متاصلت مبار العمل املتعلق  تصنيف البيالا ألد   )ج( 

 والتنبيق مع ال رفقني العاملني اآلخرفن واآللياا القا مت يف ما فتعلق أبعمال تصنيف البيالا(
متاصــــــلت أعمال ال رفق العامل املعش  تبا ل البيالا اصاصــــــا يت التصــــــ يت يف ما فتعلق  ) ( 

عش ابملعلتماا اتغرافيت امل انيتش واســـــتعرام خ اث اؤ ـــــراا أندا  التنميت املبـــــتدامت وال رفق العامل امل
 عمل ن فن ال رفقني العاملني من أجل ضمان متاءمتها مع عمل فرفق اخلرباء(

د ان الاقــــاًش 2020عقــــد اجتمــــاص يف الر ع األخري من عــــام  )نـ(  ش يف متعــــد وم ــــان حيــــُ
 اء ومتاصلت الت اعل إل نيونياً من خالل التداول عن  ُعدش عند االقتض

  
 اإلجراءات املطلوب من اللجنة اختاذها -سابعا  

 اللجنة اإلحصائية مدعوة إىل القيام مبا يلي: - 40

اإلحاطة علماً صلعمل الذي ااةةةةةطلة ب  فريق اخلرباء املشةةةةةرتك بني الوكاالت املعين  )أ( 
 (مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة استجابًة لقرارات اللجنة

 علماً بواثئق املعلومات األساسية بشأن أوج  الرتابا؛اإلحاطة  )ال( 
إبداء رأيرا واعتماد التغيريات املقرتحة )كما وردت يف املرفق الثاين( والتحسةةةةةينات  )ج( 

 ؛2020السنوية )كما وردت يف املرفق الثالث( اليت سُتقرتح يف االستعراض الشامل لعام 

ريق عامل معين مبوا ةةةلة تطوير و سةةةني اإلعراب عن آرائرا بشةةةأن اقرتاح إنشةةةاء ف ) ( 
مقياس للدعم املقدَّم للبلدان النامية يتجاوز إطار املسةةةةةةةةةاعدة اإلمنائية الرنيةر وبشةةةةةةةةةأن برانمج عمل 

 (الفريق هذا

 .2020إبداء رأيرا واعتماد برانمج العمل املقرتح لفريق اخلرباء يف عام  )نـ( 
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 املرفق األول
ء فريق اخلرباء املشةةةرتك بني الوكاالت املعين مبؤشةةةرات أهداف القائمة املسةةةتكملة ألع ةةةا  

 التنمية املستدامة
 

 *رئيس اللجنة اإلحصائية  

  ينيا •
 

 شرق أفريقيا  
 إمليت يا •
 مجهترفت تن انيا املتحدة •

 
 وسا أفريقيا وجنوهبا  

 ال امريون •
 مالوو •

 
 غرب أفريقيا  

 غال •
 الني ر •

 
 مشال أفريقيا  

 مصر •
 ليبيا •

 
 آسياغرب   

 عمان •
 

 وسا آسيا وشرقرا وجنوهبا وجنوهبا الشرقي  
 أفغانبتان •
 الياابن •
 مجهترفت قريغي ستان •
 مالي اي •

 

_________________ 

  ر يس الل نت اصاصا يت عضت حب م منصبرت يف فرفق اخلرباء امل ني   ني الت االا املعش اؤ راا أندا  التنميت املبتدامت * 
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 أوقيانوسيا  
 في   •
 سامتا •

 
 منطقة البحر الكارييب  

 غرفنا ا •
 ترفنيدا  وتتابغت •

 
 أمريكا الوسطى واجلنوبية  

 الرباوفل •
  تلتمبيا •
 اتمهترفت الدوميني يت •

 
 الشرقيةأوروص   

  يالروس •
 اال ا  الروس  •

 
 أمريكا الشمالية ومشال أوروص وجنوهبا وغرهبا  

  ندا •
 فرنبا •
 أملانيا •
 فرلنداأ •
 البتفد •
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 املرفق الثاين
التغيريات املقرتح إدخاهلا على إطار املؤشةةةةةةةرات العاملية كجالء من االسةةةةةةةتعراض الشةةةةةةةامل   

2020 لعام
(1) 

 
 املؤشرات البديلة املقرتحة - ألف 

 
 املؤ ر البدفل املقنيح املؤ ر احلا  يف إطار املؤ راا العامليت

 الق اء على الفقر جبمية أشكال  يف كل مكان  - 1اهلدف   
تبـــــــــتتبع  اجملمتص اصمجا  للمنا والتدفقاا التافدة ال  ال 3-أ-1

ص مبا ــــــرة لربام   احلد من ال قر كبــــــتابً اقنيام  فتنش وال  ختصــــــَّ
  نببت من النات  احملل  اصمجا 

مــت من مجيع  متص منا املبـــــــــــــــــاعــدة اصذــا يــت الرمسيــت املقــدَّ  1-أ-1
اتهــاا املــاحنــت ال  تر   على احلــد من ال قرش  حصـــــــــــــــــت من إمجــا  

 (2)الدخل القتم  للبلد املتلق 
واملت رر املرصص للق اعاا نببت اصن اظ احل تم  الرأمسا   1-ال-1

 متناسب ال  ت يد املرأة وال قراء وال ئاا الضعي ت على حنت غري
 اصن اظ االجتماع  العام لصاحل ال قراء 1-ال-1

 امان حصول اجلمية بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة - 7اهلدف 
ال اقت  نبــــــــــــــبت من النات  االســــــــــــــت؛ماراا يف  ال   اءة  1-ال-7

احملل  اصمجا  ومبل  االســت؛مار املبا ــر األجنيبش يف  ــ ل  تفالا 
ماليتش من أجل تتفري اويا ل األساسيت والت نتلتجيا الالومت ألغرام 

 التنميت املبتدامت

قدرة تتليد ال اقت املت د ة املن  ة يف البلدان الناميت )ابلتاط  1-ال-7
 أ لع( 1-أ-12ؤ ر البدفل املقنيح للمؤ ر )ت رار امل ل ل فر (

 جْعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجمية وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة - 11اهلدف 
نبـــــبت البـــــ ان ال فن فعي ـــــتن يف املدن ال  تن   خ  اً  1-أ-11

واالاتياجاا من إذا يت مدنيت وإقليميتش وتدم  التتقعاا البــــــ انيت 
 املتار ش حببب ا م املدفنت

عد  البلدان ال  لدفها ســــياســــاا اضــــرفت وطنيت أو خ اث  1-أ-11
 (إذـا يـت إقليميـت قـا رة على )أ( االســـــــــــــــت ـا ـت للـدفنـاميـاا البـــــــــــــــ ـانيـت

 واي ة احلي  املا  احملل و تنميت إقليميت متتاونتش )ج(   قيق   التو  )ال(
 امان وجود أمناط استرالك وإنتاج مستدامة - 12اهلدف 

م إد البلــدان النــاميــت يف  ــا  البحــب  ميــت الــدعم املقــدَّ  1-أ-12
والت تفر من أجل إرســــــــــــــاء أذاط االســــــــــــــتهال  واصنتاج املبــــــــــــــتدامت 

 والت نتلتجيا البليمت  يئياً 

قدرة تتليد ال اقت املت د ة املن  ة يف البلدان الناميت )ابلتاط  1-أ-12
 (أعالع أ-ال-7)ت رار املؤ ر البدفل املقنيح للمؤ ر ل ل فر ( 

عد  االســـــــــــنياتي ياا أو البـــــــــــياســـــــــــاا وخ اث العمل  1-ال-12
 املن َّ ة يف  ال البياات املبتدامت املت ق على أ واا رصدنا وتقييمها

أ واا كاســـبيت متادة لرصـــد اتانبني االقتصـــا و تن ي   1-ال-12
 والبيئ  الستدامت البياات

_________________ 

ا ن االطالص على املبــتنداا الداعمت ال  ت ــمل ســر اً ف ــرح األســباال الداعمت ص راج  ل مؤ ــر مقنيح والبيالا التصــ يت  (1) 
 .https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/2020-comp-rev//UNSC-proposalذاا الصلت  رت يف املتقع ال ب   التا : 

  احلا  1-أ-1إذ فُقنيح ا   املؤ ر  ش1-أ-1ُفصبا املؤ ر  3-أ-1املؤ ر البدفل للمؤ ر  (2) 
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 املؤ ر البدفل املقنيح املؤ ر احلا  يف إطار املؤ راا العامليت
 اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغرير املناخ وآاثره - 13اهلدف   

عــــــــد  البلــــــــدان ال  أ لغــــــــت عن وضـــــــــــــــع أو ت عيـــــــل  1-2-13
ســـــــــــــــياســـــــــــــــت/اســـــــــــــــنياتي يت/خ ت مت املت ت فد قدراتا على الت يف 

املناخ وتع و القدرة على الت قلم مع املناخش اآلار الضـــــــــــــــارة لتغري  مع
والتنميت القا مت على انبعااا غاواا الدفيئت املنر ضـــــــــــــــت على حنت 

فهــد  إنتــاج األغـ فـت )اـا يف ذلـك وضـــــــــــــــع خ اث ت ينف وطنيـتش  ال
وتقدمي مبـــا ت كد ة على الصـــعيد التطشش و الغاا وطنيتش وتقرفر 

 ذلك(غري  عن املبت داا ل نية البنتنيش أو

ش وطنيـــــاً عـــــد  البلـــــدان ال  لـــــدفهـــــا مبـــــــــــــــــــا ـــــاا كـــــد ة  1-2-13
واســـــــــــنياتي ياا طتفلت األجلش وخ اث ت ينف وطنيتش واســـــــــــنياتي ياا 
 على النحت التار  يف البالغــــاا املتعلقــــت ابلت يفش و الغــــاا وطنيــــت

 أ لع( 1-ابء-13)ت رار مع تعدفل ط يف يف املؤ ر البدفل املقنيح 

ــــــاخش عــــــد   1-3-13 ــــــدان ال  أ  ــــــت التر يف من تغري املن البل
ـــــان  التعليم  ـــــ ار املب ر يف من والت يف معـــــرتش واحلـــــد من أملرع واصن

 اال تدا   وال؛انتو والعا 

التعليم ‘ 2’تعليم املتاطنــت العــامليــت و ‘ 1’مــدى تعميم مراعــاة  1-3-13
 (من أجــل التنميــت املبـــــــــــــــتــدامــت يف )أ( ســـــــــــــــيــاســــــــــــــــاا التعليم التطنيــت

) ( وتقييم ال الال  ()ج( وتدرفب املعلمني (واملنان  الدراســـــــــــيت )ال(
ــــاا املقنيح إ خــــاوــــا على املؤ ـــــــــــــــرفن  )ت رار  1-7-4يف التحبـــــــــــــــين

 ش التار فن يف املرفق ال؛الب(1-8-12و 
املبل  البـــــــنتو ال و يمع ســـــــنتايً مقّيماً  دوالر التالايا  1-أ-13

ألد  التفاء ابلت ام تتفري  2025و  2020 ني عام   املتحدة يف ال نية
  ليتن  والر 100

 مت واجملمعت ســــنتايً  دوالراا التالايا املتحدة يفاملبال  املقدَّ  1-أ-13
بئت األمتال للتفاء  تع احلا  املتعلق ما فتعلق ابســــــتمرار اود  اتماع 

 2025 ليتن  والر إد غافت عام  100ابلت ام تتفري 
عد  أقل البلدان ذتاً والدول ات رفت الصـــــــــــــــغرية الناميت  1-ال-13

يف ذلك  مش ااال  تتلقى  عماً مترصـــــــــــــــصـــــــــــــــاً ومقدار الدعم املقدَّ 
التمتفل والت نتلتجيا و ناء القدرااش آللياا  بــني مبــتتى قدراا 

واص ارة ال عــالني املتعلقني  تغري املنــاخش اــا يف ذلــك الني ي  التر ياث 
 على النباء وال باال واجملتمعاا احملليت واملهم ت

عد  أقل البلدان ذتاً والدول ات رفت الصـــــــغرية الناميت ال   1-ال-13
لدفها مبــــــــا اا كد ة وطنياًش واســــــــنياتي ياا طتفلت األجلش وخ اث 

على النحت التار  يف البالغاا املتعلقت  ااواســـــــــــــــنياتي يف وطنيتش ت ين 
 1-2-13)ت رار املؤ ـــــــــــــــر البدفل املقنيح تطنيت البالغاا الابلت يف و 

 ش مع تعدفل ط يف(أعالع
محاية النظم اإليكولوجية الربرية وترميمرا وتعاليال اسةةةةةةةةةةةتحندامرا على وو مسةةةةةةةةةةةتدامر وإدارة الغاصت على وو مسةةةةةةةةةةةتدامر  - 15اهلدف 

 ومكافحة التصحرر ووقف تدهور األرااي وعكس مسارهر ووقف فقدان التنوع البيولوجي
املبــــاعدة اصذا يت الرمسيت والن قاا العامت  1-ال-15و  1-أ-15

التنتص البيتلتج  والن م اصف تلتجيــت واســـــــــــــــترــدامهــا املتجهــت حل ظ 
 استرداماً مبتداماً 

)أ( املبـــــــاعدة اصذا يت الرمسيت   ـــــــ ن ا ظ  1-ال-15و  1-أ-15
قــت )ال( واصفرا اا احملقَّ  (التنتص البيتلتج  واســـــــــــــــترــدامــرت املبـــــــــــــــتــدام

 عت من األ واا االقتصا فت ذاا الصلت ابلتنتص البيتلتج واألمتال اجملمّ 
 تعاليال وسائل التنفيذ وتنشيا الشراكة العاملية من أجل  قيق التنمية املستدامة - 17اهلدف 

االســـــــــــت؛مار املبا ـــــــــــر األجنيب واملبـــــــــــاعدة اصذا يت الرمسيت  1-3-17
 والتعاون يف ما  ني  لدان اتنتال  نببت من إمجا  املي انيت احملليت

واملباعدة اصذا يت الرمسيت والتعاون االست؛مار املبا ر األجنيب  1-3-17
 يف ما  ني  لدان اتنتال  نببت من إمجا  الدخل القتم 

املبل   ــــــدوالراا التالايا املتحــــــدة املرصـــــــــــــــت  ل ــــــل  1-17-17
 ال را اا  ني الق اعني العام واخلا  و را اا اجملتمع املدين من

را اا  ني املبل   دوالراا التالايا املتحدة املرصت  لل  1-17-17
 الق اعني العام واخلا  يف  ال الب  التحتيت
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 املؤ ر البدفل املقنيح املؤ ر احلا  يف إطار املؤ راا العامليت
نببت مؤ راا التنميت املبتدامت املتضتعت على الصعيد  1-18-17  

التطشش مع التصــــــــــــنيف ال امل وا عندما ت تن ذاا صــــــــــــلت ابلغافت 
 املبتهدفتش وفقاً للمبا و األساسيت لواصاءاا الرمسيت

جل رصـــد أندا  التنميت مؤ ـــر القدرة اصاصـــا يت من أ 1-18-17
 املبتدامت

  
 تنقيح املؤشرات القائمة -صء  

 التنقيا املقنيح املؤ ر احلا  يف إطار املؤ راا العامليت
 الق اء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملرسنة وتعاليال الالراعة املستدامة - 2اهلدف   

مارساا املاستردام ”تنقيا البيالا التص يت: تغيري يف املؤ ر ال رع   واملبتدامت نببت املباات ال راعيت املرصصت لل راعت املنت ت 1-4-2
 “لتنتص البيتلتج ل تعماالد

البــــــــالالا احملليت ال  تصــــــــنف على أاا معرضــــــــت نبــــــــبت  2-5-2
للر رش أو غري معرضـــــت للر رش أو تقف عند مبـــــتتى غري معرو  

 خل ر انقراضها

نبـــــــــــبت البـــــــــــالالا احملليت ال  تصـــــــــــنف على أاا معرضــــــــــت  2-5-2
 االنقرام خل ر

 املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات  قيق - 5اهلدف 
نبــــبت البلدان ال  ف  ل فيها اصطار القانتين )اا يف ذلك  2-أ-5

القانتن العريف( للمرأة املبــــــــاواة يف احلقتظ يف مل يت األراضــــــــ  و/أو 
 البي رة عليها

ـــار   اووو  ال  البيـــانني البـــدفلنيتنقيا البيـــالا التصـــــــــــــــ يـــت: ا ن اعتب
مقياسني م روطنيش ومن مث لن ف تن من الالوم اص ال  عنهما عندما 

 فعلياً  ت قققد  يف مل يت األراض  املباواة  ني اتنبني تن ت
 إدارة مستدامةامان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجمية وإدارهتا  - 6اهلدف 
نبـــــــــبت تدفقاا مياع الصـــــــــر  الصـــــــــح  املن ليت والصـــــــــناعيت  6-3-1 نببت مياع الصر  الصح  املعاتت   رفقت آمنت 1-3-6

 املعاتت   رفقت آمنت
 الالئق للجميةتعاليال النمو االقتصادي املطرد والشامل للجمية واملستدامر والعمالة الكاملة واملنتجةر وتوفري العمل  - 8 اهلدف
 نببت العمالت غري الرمسيت من  متص العمالتش حببب الق اص واتنس 8-3-1 نببت العمالت غري الرمسيت يف غري العمالت ال راعيتش حببب اتنس 1-3-8
 جْعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجمية وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة - 11 اهلدف

الن اايا الصـــــــلبت للمدنش ال  ُامع ابنت ام ويرو نبـــــــبت  1-6-11
ت رفغها اا ياً على حنت  ا ش من  متص الن اايا الصــــــــــــــلبت للمدنش 

 حببب املدفنت

نببت الن اايا الصلبت احلضرفت ال  فتم مجعها وإ ارتا يف من آا  1-6-11
 خاضعت للمراقبت من  متص الن اايا احلضرفت املتتلدةش حببب املدفنت

محاية النظم اإليكولوجية الربية وترميمرا وتعاليال اسةةةةةةةةةةةتحندامرا على وو مسةةةةةةةةةةةتدامر وإدارة الغاصت على وو مسةةةةةةةةةةةتدامر  - 15 اهلدف
 ومكافحة التصحرر ووقف تدهور األرااي وعكس مسارهر ووقف فقدان التنوع البيولوجي
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 التنقيا املقنيح املؤ ر احلا  يف إطار املؤ راا العامليت
 التقــدم احملرو حنت  قيق األنــدا  التطنيــت املن ــــــــــــــــ ة وفقــاً  1-9-15  

من أندا  آفت ـــــــــــــ  املتعلقت ابلتنتص البيتلتج  من اخل ت  2للهد  
 2020-2011االسنياتي يت للتنتص البيتلتج  لل نية 

)أ( عد  البلدان ال  وضــــــعت أندافاً وطنيت ت ــــــبرت أو تتتاءم  1-9-15
من أنــــــدا  آفت ـــــــــــــــ  للتنتص البيتلتج  من اخل ــــــت  2مع اوــــــد  

ش يف اســـــــــنياتي ياتا 2020-2011ة االســـــــــنياتي يت للتنتص البيتلتج  لل ني 
وخ اث العمل التطنيت للتنتص البيتلتج ش والتقدم احملرو حنت  قيق ن ع 

التنتص البيتلتج  يف الن م التطنيت للمحاســـــــبت  ومراعاةاألندا ( )ال( 
 واص ال ش ال  تعرَّ  أباا تن ي  لن ام احملاسبت البيئيت االقتصا فت

 تعاليال وسائل التنفيذ وتنشيا الشراكة العاملية من أجل  قيق التنمية املستدامة - 17اهلدف 
عد  البلدان ال  تعتمد وتن   ن ماً لت ـــــــ يع االســـــــت؛مار  1-5-17

 لصاحل أقل البلدان ذتاً 
عد  البلدان ال  تعتمد وتن   ن ماً لت ــــــــــــ يع االســــــــــــت؛مار  1-5-17

 ذلك أقل البلدان ذتاً لصاحل البلدان الناميتش اا يف 
  

 مقرتحات إلدراج مؤشرات إاافية -جيم  
 املؤ ر اصضايف املقنيح (2030األندا  والغاايا )التار ة يف خ ت عام 

 الق اء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسرنة وتعاليال الالراعة املستدامة - 2اهلدف   
ش 2030إااء مجيع أ ـــــــــــــــ ال ســـــــــــــــتء التغ فتش حبلتل عام  2-2
ذلك  قيق األندا  املّت ق عليها  ولياً   ـــــــــــــــ ن تتقف النمت  يف اا

االاتياجاا واو ال لدى األط ال  ون ســـــــــــــــن اخلامبـــــــــــــــتش ومعاتت 
 2025 التغ وفت للمرانقاا واحلتامل واملراضع و بار البنش حبلتل عام

 انت ــــــــــــــــار فقر الــدم لــدى النبــــــــــــــــاء الال  تنياوح أعمــارنن  3-2-2
 سنتش ابب االت احلمل )نببت مئتفت( 49و  15 ني 

 امان متترة اجلمية أبمناط عيش  حية وصلرفاهية يف مجية األعمار - 3اهلدف 
تع ف  قدراا مجيع البلدانش وال ســـــــــــيما البلدان الناميتش يف   -3

 ـــال اصنـــ ار املب ر واحلـــد من املرـــاطر وإ ارة املرـــاطر الصـــــــــــــــحيـــت 
 التطنيت والعامليت

خ ض النبـــــبت املئتفت صصـــــاابا  رى الدم  بـــــبب  ا ناا  2- -3
 عتارة مقاومت للمي روابا

 امان التعليم اجليد املنصف والشامل للجمية وتعاليال فرص التعلرم مدي احلياة للجمية - 4اهلدف 
ضـــــــــــــــمــان أن فتمّتع مجيع ال تيــاا وال تيــان  تعليم ا تــدا    1-4

وانتو  اين ومنصــــــــف وجّيد فؤ و إد  قيق نتا   تعليميت مال مت 
 2030وفعالت حبلتل عام 

معــــــدل إ مــــــال الــــــدراســــــــــــــــــــت )التعليم اال تــــــدا  ش والتعليم  2-1-4
 اصعدا وش والتعليم ال؛انتو(

 احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينرا - 10اهلدف 
اعتما  ســياســااش وال ســيما البــياســاا املاليت وســياسـاا  4-10

 األجتر واحلمافت االجتماعيتش و قيق قدر أ رب من املباواة تدريياً 
 (3)أملر البياست املاليت من ايب إعا ة التتوفع 10-4-2

_________________ 

  ابلن ر إد أنرت عنصر من عناصر ن ا املؤ ر شسيتم اص ال  عن معامل جيش  بلبلت انيت يف قاعدة البيالا (3) 
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 املؤ ر اصضايف املقنيح (2030األندا  والغاايا )التار ة يف خ ت عام 

األ ــــــــــــــرا  على حنت من َّم وآمن تيبــــــــــــــري او رة وتنقل  7-10  
ومنت م ومتبـــــم ابملبـــــؤوليتش اا يف ذلك من خالل تن ي  ســـــياســـــاا 

 او رة املر اث وا وال  تتبم حببن اص ارة

ــــاء كــــاولتهم عبتر احلــــدو   3-7-10 عــــد  املهــــاجرفن الــــ فن قتلتا أملن
 البحرفت والربفت واتتفت

 البلد األصل نببت الب ان الالجئنيش حببب  4-7-10
 اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغرير املناخ وآاثره - 13 اهلدف
إ مـــاج التـــدا ري املتعلقـــت  تغري املنـــاخ يف البـــــــــــــــيـــاســـــــــــــــــاا  2-13

 واالسنياتي ياا والتر ياث على الصعيد التطش
  متص انبعااا غاواا الدفيئت يف البنت 2-2-13

التشةةةةةةجية على إقامة  تمعات مسةةةةةةاملة ال يُرمرش فيرا أحد من أجل  قيق التنمية املسةةةةةةتدامةر وإ حة إمكانية و ةةةةةةول  - 16اهلدف 
 اجلمية إىل العدالةر وبناء مؤسسات فعالة وخااعة للمساءلة وشاملة للجمية على مجية املستوايت

يا ة القانتن على الصـــــــــــــــعيدفن التطش والدو   3-16 تع ف  ســـــــــــــــ
  افؤ فر  وصتل اتميع إد العدالتوضمان ت

نبـــــــــبت البـــــــــ ان ال فن عانتا من ن اص يف العامني املاضـــــــــيني  3-3-16
وال فن اســت ا وا من آليت رمسيت أو غري رمسيت لتبــتفت املناوعااش حببــب 

 نتص اآلليت
  

 املؤشرات املقرتح حذفرا -دال  
 املؤ ر املقنيح ا فرت (2030األندا  والغاايا )التار ة يف خ ت عام 

 الق اء على الفقر جبمية أشكال  يف كل مكان - 1 اهلدف  
  الت ا ــــد متار   برية من مصــــا ر متنتعتش اا يف ذلك  أ-1

عن طرفق التعـــاون اصذـــا   املعّ وش من أجـــل ت وفـــد البلـــدان النـــاميــتش 
ش اا ف  يها من التســـــــا ل ال  ا ن التنبؤ البلدان ذتاً ســـــــيما أقل  وال

ألا من أجل تن ي  الربام  والبــياســاا الراميت إد القضــاء على ال قر 
 جبميع أ عا ع

نبـــــــبت املتار  املتلدة كلياً ال  ختصـــــــصـــــــها احل تمت مبا ـــــــرة  1-أ-1
 لربام  احلد من ال قر

 والشامل للجمية وتعاليال فرص التعلرم مدي احلياة للجميةامان التعليم اجليد املنصف  - 4 اهلدف
ضـــمان أن تتاح تميع البناا والبنني فر  احلصـــتل على  2-4

نتعيت جيدة من النماء والرعافت يف مرالت ال  تلت املب رة والتعليم قبل 
 2030اال تدا   ا  ف تنتا جان فن للتعليم اال تدا   حبلتل عام 

نبــبت األط ال  ون اخلامبــت ال فن نم ماضــتن على املبــار  1-2-4
الصــــــحيا من ايب النمت يف  االا الصــــــحت والتعلم والرفاع الن بــــــ  

 اتنسنتص واالجتماع ش حببب 
فُقنيح اــ   ات ء من املؤ ـــــــــــــــر الــ و فقيس التقــدم احملرو ابلنبــــــــــــــبــت 

 ـــــــــــــــهراًش ونت االياً  23لألط ال ال فن تنياوح أعمارنم  ني صـــــــــــــــ ر و 
 ال ئت ال؛ال؛ت من
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 املؤ ر املقنيح ا فرت (2030األندا  والغاايا )التار ة يف خ ت عام 

 تعاليال النمو االقتصادي املطرد والشامل للجمية واملستدامر والعمالة الكاملة واملنتجةر وتوفري العمل الالئق للجمية - 8 اهلدف  
وضــع وتن ي  ســياســاا تد  إد تع ف  البــياات املبــتدامت  9-8

 2030 واملنت اا احملليت حبلتل عامال  تتفّر فر  العمل وتعّ و ال؛قافت 
نبــــبت التدا ف يف ق اعاا البــــياات املبــــتدامت من  متص  2-9-8

 التدا ف يف ق اص البياات
 جْعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجمية وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة - 11 اهلدف

املبـــــــــــــــاعدة ش اا يف ذلك من خالل  عم أقل البلدان ذتاً  ج-11
املاليت والتقنيتش يف إقامت املباين املبـــــــــــــــتدامت والقا رة على الصـــــــــــــــمت  

 ابستردام املتا  احملليت

املرصــــــــــــص و  م إد أقل البلدان ذتاً نبــــــــــــبت الدعم املا  املقدَّ  1-ج-11
لت ـــــــــــييد وادفد املباين املبـــــــــــتدامت والقا رة على الصـــــــــــمت  واملتبـــــــــــمت 

 دام متا  كليتابل  اءة يف استردام املتار  ابستر
 اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغرير املناخ وآاثره - 13 اهلدف
 بــني التعليم وإذ اء التع  والقدراا الب ــرفت واملؤســبــيت  3-13

  ــــــــــــــــــ ن التر يف من تغري املنـــاخش والت يف معـــرتش واحلـــد من أملرع 
 واصن ار املب ر  رت

تا املؤســـــــــــبـــــــــــيت اقدر  ناء عد  البلدان ال  أ لغت عن تع ف   2-3-13
تن يــ  تــدا ري الت يف والتر يف ونقــل الت نتلتجيــا لواوي ليــت وال ر فــت 
 والتدا ري اصذا يت

 تعاليال وسائل التنفيذ وتنشيا الشراكة العاملية من أجل  قيق التنمية املستدامة - 17 اهلدف
تع ف  التعـــاون اصقليم  والـــدو   ني ال ـــــــــــــــمـــال واتنتال  6-17

وفيمـــــــا  ني  لـــــــدان اتنتال والتعـــــــاون ال؛المل  فيمـــــــا فتعلق ابلعلتم 
والت نتلتجيا واال ت ار والتصـــــــــــــــتل إليهاش وتع ف  تبا ل املعار  وفق 
 روط مت ق عليهاش  تسا ل ت مل  بني التنبيق فيما  ني اآللياا 
القا متش وال ســــــــــــــيما على مبــــــــــــــتتى األمم املتحدةش ومن خالل آليت 

 عامليت لتيبري الت نتلتجيا

عــــــــد  اتــــ ــــــــاقــــــــاا و ــــرامــــ  الــــتــــعــــــــاون يف  ــــــــا  الــــعــــلـــتم  1-6-17
 (4)الت نتلتجيا املربمت  ني البلدانش حببب نتص التعاون و/أو

 
 

  

_________________ 

  1-6-17ليصبا املؤ ر  2-6-17سيتحتل املؤ ر احلا   ش1-6-17املؤ ر احلا   يف اال املتافقت على ا   (4) 
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 املرفق الثالث
 التنقيحات السنوية املقرتح إدخاهلا على إطار املؤشرات العاملية  

 
 تنقيا املؤ ر (2030 لعاماحلاليت )من  املؤ راانص األندا  و 

 الق اء على الفقر جبمية أشكال  يف كل مكان - 1 اهلدف  
نبــــــــبت البــــــــ ان ال فن فعي ــــــــتن  ون خاث ال قر الدو ش  1-1-1

اتــنــس والــعــمــر والــتضــــــــــــــــع الــتدــيــ ــ  واملــتقــع اتــغــرايف حببــــــــــــــــــــــب 
 )اضرو/رف  (

نبـــــــــــبت البـــــــــــ ان ال فن فعي ـــــــــــتن  ون خاث ال قر الدو ش  1-1-1
 حببب اتنس والعمر والتضع التدي   واملتقع اتغرايف )اضرو/رف  (

 امان متترة اجلمية أبمناط عيش  حية وصلرفاهية يف مجية األعمار - 3 اهلدف
االســــتعمال الضــــار لل حتلش كد اً وفقاً لل رو  التطنيت  2-5-3

ســــنت ف  ؛ر(  15يف إطار اســــتهال  ال ر  التااد من ال حتل )ســــن 
 يف سنت تقتايتش ابللنياا من ال حتل الصايف

ســـــنت ف  ؛ر(  15)ســـــن  اســـــتهال  ال ر  التااد من ال حتل 2-5-3
 يف سنت تقتايتش ابللنياا من ال حتل الصايف

تغ يت اخلدماا الصــــــــــحيت األســــــــــاســــــــــيت )املعرَّفت ابعتبارنا  1-8-3
متتســـاث التغ يت ال  تتفر اخلدماا الصـــحيت األســـاســـيت املبـــتندة إد 
اصجراءاا ال ا ـ ت ال  ت ـمل الصـحت اصجنا يتش وصـحت األمهااش 
واملتاليد اتد ش واألط الش واألمرام املعدفتش واألمرام غري املعدفتش 
والقدرة على تتفري اخلدمااش وإم انيت التصـــــتل إليها لدى البـــــ ان 

 عمتماً واأل د ارمالً خصتصاً(

نبـــــبت البـــــ ان املبـــــتهدفني امل ـــــمتلني ابخلدماا الصـــــحيت  1-8-3
 األساسيت

 امان التعليم اجليد املنصف والشامل للجمية وتعاليال فرص التعلرم مدي احلياة للجمية - 4اهلدف 
التعليم من  ‘2’تعليم املتاطنــت العــامليــت و  ‘1’مــدى تعميم  1-7-4

أجل التنميت املبـــــــتدامتش اا يف ذلك املبـــــــاواة  ني اتنبـــــــني واقتظ 
اصنبــانش وذلك على مجيع الصــعد يف )أ( البــياســاا التعليميت على 
الصــــــعيد التطشش و )ال( املنان  الدراســــــيت و )ج( تدرفب املعلمنيش 

 ) ( تقييم ال الال  و

التعليم  ‘2’و تعليم املتاطنـــــــت العـــــــامليـــــــت  ‘1’مـــــــدى تعميم  1-7-4
أجل التنميت املبــــتدامتش اا يف ذلك املبــــاواة  ني اتنبــــني واقتظ  من

اصنبـــــانش وذلك على مجيع الصـــــعد يف )أ( البـــــياســـــاا التعليميت على 
الصـــــــــــعيد التطشش و )ال( املنان  الدراســـــــــــيت و )ج( تدرفب املعلمنيش 

 الــتــنــقــيــا املــقــنيح إ خــــــــالــــــــرت عــلــى يف  تــ ــرار)) ( تــقــيــيــم الــ ــالال  و
ش 1-3-13 أ لع( ت رار املؤ ر البدفل املقنيح للمؤ ر 1-8-12 املؤ ر

 التار  يف ال رص ألف من املرفق ال؛اين(
نبـــــــــــــبت املدارس ال   صـــــــــــــل على )أ( ال اقت ال هراب يت(  1-أ-4
 ـــــــب ت اصننينت ألغرام تعليميت( و )ج( أجه ة ااســـــــت يت  )ال( و

التعليم( و ) (     تيت ومتا  مال مت الاتياجاا ال الال ألغرام 
ذوو اصعاقت( و )نــــــــــــــــ( مياع ال رال األساسيت( و )و( مرافق صحيت 
أســــــــــــاســــــــــــيت غري عتل ت( و )و( مرافق أســــــــــــاســــــــــــيت لغبــــــــــــل األفدو 

التعــارفف التار ة يف مؤ ـــــــــــــــر تتفري امليــاع وخــدمــاا الصـــــــــــــــر   )وفق
 الصح  والن افت الصحيت لل ميع( 

بــــــــــب حبنبــــــــــبت املدارس ال  تقدم اخلدماا األســــــــــاســــــــــيتش  1-أ-4
 اخلدمت نتص
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 تنقيا املؤ ر (2030 لعاماحلاليت )من  املؤ راانص األندا  و 
نبـــــــــــــــبت املعلمني يف: )أ( مرالت ما قبل التعليم اال تدا  (  1-ج-4  
)ال( التعليم اال تـــدا  ( و )ج( التعليم اصعـــدا و( و ) ( التعليم  و

ال؛انتوش ال فن اصـــــــــــــــلتا على األقل على احلد األ   من التدرفب 
) ــــالتــــدرفــــب الني تو(ش قبــــل اخلــــدمــــت أو يف أملنــــاء  املن َّم للمعلمني

 اخلدمتش الالوم للتدرفس على املبتتى املناسب يف  لد معني

بــــــــــــب حباملؤنلني يف التعليم األســــــــــــاســــــــــــ   املعلمنينبــــــــــــبت  1-ج-4
 التعليم  املبتتى

 امان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجمية وإدارهتا إدارة مستدامة - 6 اهلدف
  رجت اص ارة املت املت للمتار  املا يت 6-5-1 (100- رجت تن ي  اص ارة املت املت للمتار  املا يت )ص ر 1-5-6
 تعاليال النمو االقتصادي املطرد والشامل للجمية واملستدامر والعمالة الكاملة واملنتجةر وتوفري العمل الالئق للجمية - 8 اهلدف
للعامالا والعمالش حببــــــب متتســــــاث الدخل يف البــــــاعت  1-5-8

 التدي ت والعمر واأل را  ذوو اصعاقت
متتســـــاث الدخل يف البـــــاعت للعمالش حببـــــب اتنس والعمر  1-5-8

 والتدي ت واأل را  ذوو اصعاقت
معدالا تتاتر إصاابا العمل املميتت وغري املميتتش حببب  1-8-8

 اتنس ووضع املهاجرفن
عاملش  100 000إصـــــــــــــاابا العمل املميتت وغري املميتت ل ل  1-8-8

 حببب اتنس ووضع املهاجرفن
 احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينرا - 10 اهلدف

اصت العمل يف النات  احملل  اصمجا ش اا يف ذلك األجتر  1-4-10
 ومدفتعاا احلمافت االجتماعيت

 النات  احملل  اصمجا اصت العمل يف  1-4-10

 جْعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجمية وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة - 11 اهلدف
نصـــــــــــــــيــب ال ر  من  متص الن قــاا )يف الق ــاعني العــام  1-4-11

واخلا ( ال  تُن ق لصتن ومحافت وا ظ مجيع أصنا  النياث ال؛قايف 
النياث )ملقــايف وطبيع  وعتلاثش ومــا فعتربع وال بيع ش حببــــــــــــــــب نتص 

مر   النياث العــــــــامل  ترااً( ومبــــــــــــــــتتى احل م )وطش وإقليم ش 
وكل / لدو(ش ونتص اصن اظ )إن اظ ت غيل /است؛مار( ونتص التمتفل 
املقدم من الق اص اخلا  )تربعاا عينيتش ومتتفل من الق اص اخلا  

 غري الرحب  و رام  الرعافت(

نصـــــــــيب ال ر  من  متص الن قاا ال  تُن ق لصـــــــــتن ومحافت  1-4-11
وا ظ مجيع أصــنا  النياث ال؛قايف وال بيع ش حببــب مصــدر التمتفل 
)العـــام واخلـــا (ش ونتص النياث )ال؛قـــايف وال بيع ( ومبـــــــــــــــتتى احل م 

 )وطش وإقليم ش وكل / لدو(

 امان وجود أمناط استرالك وإنتاج مستدامة - 12 اهلدف
عد  البلدان ال  لدفها خ اث عمل وطنيت لالســـــــــــــــتهال   1-1-12

واصنتاج املبــتدامني أو ال  أ  ت تلك اخل اث يف ســياســاتا التطنيت 
 ابعتبارنا أولتفت أو غافت

للبياساا    ص ت اً عد  البلدان ال  تضع أو تعتمد أو تن ّ   1-1-12
 ترم  إد  عم التحتل إد االستهال  واصنتاج املبتدامني

نصـــــــيب ال ر  من تتليد الن اايا اخل رة ونبـــــــبت الن اايا  2-4-12
تش حببب نتص املعاتت  اخل رة املعاتل

و )ال( نبـــــبت  (نصـــــيب ال ر  من تتليد الن اايا اخل رة (أ) 2-4-12
تش حببب نتص املعاتت  الن اايا اخل رة املعاتل
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 تنقيا املؤ ر (2030 لعاماحلاليت )من  املؤ راانص األندا  و 
  البـــــياســـــاا وخ اث العمل املتعلقت عد  البلدان ال  تن ّ   1-7-12  

 ابل راء العمتم  املبتدام
 رجت تن ي  البـــــــــــياســـــــــــاا وخ اث العمل املتعلقت ابل ـــــــــــراء  1-7-12

 العمتم  املبتدام
التعليم  ‘2’و  العامليتتعليم املتاطنت  ‘1’مدى تعميم مراعاة  1-8-12

من أجل التنميت املبـــــــتدامت )اا يف ذلك الت؛قيف   ـــــــ ن تغري املناخ( 
 (و )ال( املنان  الدراســــــــــــــيت (يف )أ( البــــــــــــــياســــــــــــــاا الني تفت التطنيت

 ) ( تقييم ال الال و (تدرفب املعلمني )ج( و

التعليم من أجـل  ‘2’تعليم املتاطنـت العـامليـت و  ‘1’مدى تعميم  1-8-12
التنميت املبـــــتدامتش اا يف ذلك املبـــــاواة  ني اتنبـــــني واقتظ اصنبـــــانش 
وذلك على مجيع الصـــــــــعد يف )أ( البـــــــــياســـــــــاا التعليميت على الصـــــــــعيد 

و ) ( تقييم  (و )ج( تدرفب املعلمني (و )ال( املنان  الدراســـــــيت (التطش
املؤ ر أعالع و  1-7-4)ت رار التنقيا املقنيح إ خالرت على املؤ ر ال الال 

 ش التار  يف ال رص ألف من املرفق ال؛اين(1-3-13 البدفل املقنيح للمؤ ر
مقـــدار إعـــالا التقت  األا ترو ل ـــل واـــدة من النـــات   1-ج-12

ص الن قاا احملل  اصمجا  )اصنتاج واالســــــــــتهال ( و نبــــــــــبت من  مت 
 التطنيت على التقت  األا ترو

من النات    نبــــبت مئتفتمقدار إعالا التقت  األا ترو   (أ) 1-ج-12
و )ال( مقـــدار إعـــالا التقت  األا ترو  نبـــــــــــــــبـــت  (احملل  اصمجـــا 

  متص الن قاا التطنيت على التقت  األا ترو من
 البحرية واستحندامرا على وو مستدام لتحقيق التنمية املستدامةحفظ احمليطات والبحار واملوارد  - 14 اهلدف

مؤ ر فرط املغ ايا يف املناطق البااليت و ؛افت املرل اا  1-1-14
 البالستي يت ال افيت

  (مؤ ـــــــــــــــر فرط املغـــــــ ايا يف املنـــــــاطق البـــــــــــــــــــــااليـــــــت (أ) 1-1-14
 و )ال(  ؛افت املرل اا البالستي يت ال افيت

املناطق االقتصـــــــــــــا فت احلصـــــــــــــرفت التطنيت ال  ُتدار نبـــــــــــــبت  1-2-14
 ابستردام ُا  قا مت على الن م اصف تلتجيت

الن م مراعاة قا مت على  عد  البلدان ال  تبـــــــــــــــتردم ُا اً  1-2-14
 اصف تلتجيت ص ارة املناطق البحرفت

 تعاليال وسائل التنفيذ وتنشيا الشراكة العاملية من أجل  قيق التنمية املستدامة - 17اهلدف 
 متص مبل  التمتفــــل املعتمــــد للبلــــدان النــــاميــــت من أجــــل  1-7-17

ت تفر ت نتلتجياا ســـــــــــــــليمت  يئياً ونقلها ون ـــــــــــــــرنا وتعميمها  تع ف 
 الناميت البلدان يف

ـــاميـــت من أجـــل   1-7-17  ت ـــــــــــــــ يع متص مبل  التمتفـــل للبلـــدان الن
ت نتلتجياا ســـــــــــــــليمت  يئياً ونقلها ون ـــــــــــــــرنا وتعميمها  اســـــــــــــــتحداث

 البلدان الناميت يف
متتســـــــــــــــاث التعرف ـــاا اتمر يـــت ال  تتاجههـــا البلـــدان  1-12-17

 والدول ات رفت الصغرية الناميت الناميت وأقل البلدان ذتاً 
ال  تتاجهها البلدان  تحاا اتمر يت املرجّ لتعرف امتتساث  1-12-17

 والدول ات رفت الصغرية الناميت الناميت وأقل البلدان ذتاً 
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 املرفق الرابة
 اجلدول الالمين وخطة العمل املقرتحان للفريق العامل املعين بواة مقياس للدعم اإلمنائي  

 
مقياس للدعم اصذا   يف عتلف مقافيس الدعم من املتتقع أن فن ر ال رفق العامل املعش  تضـــــــــع  

اصذا  ش اعناع األوســــعش ووفقاً ملا فقررع ال رفق العامل  وســــين ر ال رفق يف األعمال ال    االضــــ الص ألا 
  ــــ ن وضــــع ن ع املقافيسش  ون االقتصــــار على ن ا العمل البــــا ق  ومن املتتقع أن فن   ال رفق العامل 

 تعاون إل نيونيت وتن يم اجتماعاا إل نيونيت منت مت  عملرت ابستردام منصت
 واتدول ال مش املؤقت التا  طمتح جداً ونت حيا   تقرفباً اتدول ال مش للعملياا املمامللت  

 
 - 2019كانون األول/ديسةةةةةةةةةةةمرب   

 2020شباط/فرباير 
األعمال التحضـــــــــريفت ال  تضـــــــــ لع ألا األمانت العامت ور يبـــــــــا فرفق 
اخلرباء والت ـــاالا الر يبـــــــــــــــيـــتش املتعلقـــت إبن ـــــــــــــــــاء ال رفق العـــامـــلش 

الني ي  على االســـــــــــــــتعرام التقش للعمــل املن   يف نــ ا اجملــالش  مع
يف ذلك اســـــــــــــــتعرام التا ق وغرينا من املتا  ال  من  ـــــــــــــــ اا  اا
 تباعد على تتجيرت عمل ال رفق العامل  عد إن ا رت أن

مناق ـاا  اخل الل نت اصاصـا يت واختاذنا قرار   ـ ن سـبل إجراء  2020 آذار/مارس
 املض  قدماً يف وضع مقياس للدعم املقدَّم إد البلدان الناميت

 تتجيرت الدعتة إد األعضاء وتقدمي تر يحاتم 2020نيسان/أبريل  -آذار/مارس 
ت ت ـــــــــــــــ يل ال رفق العامل و دفد ن اظ مهامرت واالت اظ على خ  2020نيسان/أبريل 

 عملرت امل صلت
املرالت األود من األعمال املتضــــــــتعيتش مع الني ي  على اســــــــتعرام  2020 أيلول/سبتمرب -أاير/مايو 

 عتبار يف مب لت القياس ل فرص و ل عنصر سيؤخ  يف اال
 -تشةةةةةةةةةةةةةةةةريةةةةةن األول/أكةةةةةتةةةةةوبةةةةةر 

 2020كانون األول/ديسمرب 
املناق ــت األود للم متعت األود من املبــا ل وإعدا  عرم مقتضــب 

 ن  ُـ امل صطالص الل نت اصاصا يت على ما است د يف العمل
 -كةةةةةةةانةةةةةةةون الةةةةةةةثةةةةةةةاين/يةةةةةةةنةةةةةةةايةةةةةةةر 

 2021آذار/مارس 
 املناق ت األود جملمتعت املبا ل ال؛انيت

 ـــــــــرصـــــــــياً )على أول اجتماص ألعضـــــــــاء ال رفق العامل حبضـــــــــترنم  2021آذار/مارس 
نامل  ورة الل نت اصاصـــــــــا يت( الســـــــــتعرام احلالت واالت اظ على 

 اخل تاا النها يت
 العمل صعدا  االستنتاجاا األوليت 2021 حاليران/يوني  -نيسان/أبريل 
االجتماص ال؛اين ألعضــــاء ال رفق العامل حبضــــترنم  ــــرصــــياًش املقرر  2021حاليران/يوني  

 عقدع يف نيتفتر 
إمتام م ـــــروص مقنيحش ليبـــــتعرضـــــرت وفتافق عليرت فرفق اخلرباء من أجل  2021متوز/يولي  

 طرارت على م اورة علنيت
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أيلول/سةةةةةبتمرب  -آب/أغسةةةةةطس   
2021 

 م اوراا عامليت

 إجناو األعمال 2021تشرين األول/أكتوبر 
 -تشةةةةةةةةةةةةةةةةريةةةةةن األول/أكةةةةةتةةةةةوبةةةةةر 

 2021تشرين الثاين/نوفمرب 
 قراراا يف فرفق اخلرباءإجراء مناق اا واختاذ 

 تقدمي تقرفر لل نت اصاصا يت فتضمن االقنياح النها   2021كانون األول/ديسمرب 
 
 


