
 CN.3/2021/2E/  األمــم المتحـدة 

  

 

 واالجتماعي المجلس االقتصادي  
 

Distr.: General 

21 December 2020 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

140121    311220    20-17542 (A) 

*2017542*  

 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثانية والخمسون

 2021آذار/مارس  5و  1-3

 )أ( من جدول األعمال المؤقت* 3البند 

بنود للمناقشةة واتخا  الررار  البيانا  والمششةرا  
 2030المتعلرة بخطة التنمية المستدامة لعام 

   
الوكةةةاال  المعني بمششةةةةةةةةةرا    ةةةدا  تررير فريق الخبراء المشةةةةةةةةةتر  بين   

 المستدامة التنمية
  

 م كرة من األمين العام  
 

والممارســـــــــــات المتبي، ف  الما ـــــــــــ     2020/211وفقًا لمقرر المجلس االقتصـــــــــــاد  واالجتماع   
يتشــــــــرا األمين اليام بطن يحيل ري  تقريرل فريء المبراك المشــــــــترم بين الوراالت المين  بمؤشــــــــرات أ داا 

بمقرر  عمال 2020التنمي، المســـــــتدام،ف ويصـــــــا فريء المبراك ف  تقريرل األنشـــــــر، الم ـــــــرل  ب ا ف  عام 
  بما ف  ذلم: )أ( استيراض من جي، إرار المؤشرات وعمليات تحديث التصنيا 51/101اللجن، اإلحصائي، 

حســـــس المســـــتوياتد )س( مســـــتجدات األنشـــــر، الجاري، ف  إرار مســـــار اليمل المتيلء بتصـــــنيا البياناتد 
( على أ ـداا التنمـي، المســـــــــــــــتدامـ،د )د( التنقيحـات المـدمـل، 19-روس روروـنا )روفـيدقـياس أرر مرض في  )ج(

ــرل  ب ا األفرق، اليامل، الرالر، المين  أول ا بقياس الدعم اإلنمائ     ــر، الت  ت ـ ــراتد )ا( األنشـ على المؤشـ
لجغرافي، المراني،ف وراني ا بتبادل البيانات اإلحصــــــــائي، والبيانات الوصــــــــاي، اإلحصــــــــائي،  ورالر ا بالميلومات ا

والمؤشـرات اليالمي،  19-وسـتعيرض على اللجن، أي ـًا ورائء الميلومات األسـاسـي، التالي،: )أ( وريق، عن روفيد
أل داا التنمي، المســـــــــــتدام،د )س( دليل عمل  إلى تصـــــــــــنيا البيانات ألسراض أ داا التنمي، المســـــــــــتدام،د 

 المتوافرة حاليًا عن تصنيا البياناتفتجمي  لألدوات/التوجي ات المتيلق، بالموارد  )ج(

واللجن، مدعوٌة إلى إبداك تيليقات ا بشــــــــــــــطن التقدفم الذ  أحرءل فريء المبراك وعن االتجال الذ  يتيين   
من التقرير اإلجراكات المرلوس من  30أن يتومــال فيمــا ينجءل من أعمــال ف  المســــــــــــــتقبــلف وترد ف  الاقرة 

  اتماذ اف اللجن،

 

 * E/CN.3/2021/1ف 

https://undocs.org/ar/A/RES/51/101
https://undocs.org/ar/A/RES/51/101
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/1
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لخبراء المشةةةةةةةةةتر  بين الوكةةةةاال  المعني بمششةةةةةةةةةرا    ةةةةدا   تررير فريق ا   
 المستدامة  التنمية 

  
 مردمة  -    وال  

  رعلفا فريء المبراك المشــــــــــــــترم بين الورـاالت 70/1على نحو مـا رعلــس ف  قرار الجمييــ، اليــامـ،  - 1
ــتد ــرات أ داا التنمي، المســـــــ ــرات اليالمي، لمر، التنمي، المين  بمؤشـــــــ ــ  وتنايذ إرار المؤشـــــــ ام، بم م، و ـــــــ

ف وقد و ــ  فريء المبراك إرارًا للمؤشــرات اليالمي،  أقرت  الجميي، اليام، ف  دورت ا  ( 1) 2030المســتدام، ليام 
بشـــــــطن أعمال اللجن، اإلحصـــــــائي،   2017تموء/يولي   6الذ  اتمذت  ف    71/313الحادي، والســـــــبيين بقرار ا 

 ف2030المتيلق، بمر، عام 

ــرل  ب ا ف  الاترة من آذار/مارس إلى  ويصـــــــــــــا - 2 فريء المبراك ف   ذا التقرير األعمالل الت  ا ـــــــــــ
اســـــــتنادًا إلى برنام  اليمل الذ  وافقت علي  اللجن، اإلحصـــــــائي، ووفء مقرر ا  2020رانون األول/ديســـــــمبر 

ــا موجءا ألعمـالـ  المتيلقـ، ـبلرـار المؤشــــــــــــــرات الحـال ف  ف فيوِرد ف  الجءك الـران 51/101 من التقرير عر ــــــــــــ
ــنيا البيانات وأنشـــــر، األفرق، اليامل،  ــار اليمل المتيلء بتصـــ وييِرض ف  الجءأين الرالث والراب  أنشـــــر، مســـ

إلحصــائي، الرالر، المين  أول ا بقياس الدعم اإلنمائ   وراني ا بتبادل البيانات اإلحصــائي، والبيانات الوصــاي، ا
(SDMX)  وـرالر ـا ـبالميلومـات الجغرافـي، المرـانـي،ف ويتـناول ف  الجءك المـامس من التقرير برـنام ل عملـ  ف  

ــائيــ، للن ر 2021عــام    ويورد ف  جءئــ  األمير بيــانــًا بــالنقــار الرئيســــــــــــــيــ، المرروحــ، على اللجنــ، اإلحصـــــــــــــ
 ومناقشت اف في ا
  

 تنفي  إطار المششرا  العالمية   -  ثانيا  
 2020(  ءاد فريء المبراك ف  عـام 19-ف   ــــــــــــــوك ـتداعـيات جـائحـ، مرض فيروس روروـنا )روفـيد - 3

من وتيرة اجتماعات  الماتوح، الت  تررفء على موا ــــــي  ممتارة تتيلء برصــــــد أ داا التنمي، المســــــتدام،ف وقد 
ــبتمبر ــ ر  حءيران/يوني  وأيلول/سـ ــر  ( 2) ععقدت  ذل االجتماعات إلرترونيًا ف  شـ  260رال من ا ما بين   وح ـ

ــاك والبلدان المراِقب، والمن مات الدولي، واإلقليمي، والج ات   270و  ــاِرر، من البلدان األع ـــــــــ ــاررا ومشـــــــــ مشـــــــــ
صــاحب، المصــلح،ف وف  الاترة الااصــل، بين االجتماعات الماتوح،  اســتمر فريء المبراك ف  التواصــل بالســبل 

 إلرتروني،ف اجتماعات 10اإللرتروني، وعقد على مدار السن، 

   (3) تشــــــــــــــرين الرــان /نوفمبر 5إلى  3وعقــد فريءع المبراك اجتمــاعــل  الحــاد  عشــــــــــــــر ف  الاترة من  - 4
مشــــارم ومشــــاِرر، من بين م ممرلون للدول األع ــــاك والوراالت والريانات الدولي،  300ح ــــرل أررر من  قدو 

ــرات  ــتيرض فريء المبراك تنايذل إرار مؤشــــ ــلح،ف وف  ذلم االجتماي  اســــ ــاحب، المصــــ وسير ا من الج ات صــــ
دًا ف  ذلم إلى أ داا التنمي، المســـــتدام،ف وقام الاريء بتحديث تصـــــنياات المؤشـــــرات حســـــس مســـــتوا ا مســـــتن 

االســـــتيراض الســـــنو  لمدب توافر البياناتد وناقل األعمال الجاري، ف  مجال تصـــــنيا البيانات ومر، عمل  
__________ 

 ف70/1قرار الجميي، اليام،  (1) 

 ف https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs :ان ر (2) 

 ف https://unstats.un.org/sdgs/meetings/iaeg-sdgs-meeting-11 :ان ر (3) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://undocs.org/ar/A/RES/51/101
https://undocs.org/ar/A/RES/51/101
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs
https://unstats.un.org/sdgs/meetings/iaeg-sdgs-meeting-11
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ف  المســــــــــتقبل عالوة على جوانس اســــــــــتيراضب للبيانات الوصــــــــــاي،  بما ف  ذلم أنشــــــــــر، فريء فرع  جديدد 
ف ــــــل الممارســــــات فيما يتصــــــل بتنايذ أ داا  واســــــتيرض عمل األفرق، اليامل، الرالر،د وأجرب تبادال للمبرات وأ 

يـد الورن  واإلقليم  واليـالم   وجـائحـ، روفـيد  وـتطرير ـا ف    19- التنمـي، المســــــــــــــتداـم، واإلبالد عن ـا على الصـــــــــــــع
أ ــداا التنميــ، المســـــــــــــتــدامــ،  واالبترــار ف  مجــال البيــانــات  وأنشـــــــــــــرــ، بنــاك القــدرات ألسراض أ ــداا التنميــ، 

 ف  المستدام، 

ــاك فريء المبراك ف  حءيران/يوني  وءاد عدد أع - 5   إذ ان ــــــمت جم وري، روريا إلى الاريءف 2020 ــــ
وتتقاســــــــم جم وري، روريا واليابان ع ــــــــوي، الاريء عن منرق، شــــــــرء آســــــــيا  حيث مرلت اليابان المنرق، ف  

ــوي، الاريء ف  الاترة من حءيران/يوني   ف  ف  حين تمرل ا جم وري، روريا  2020إلى أيار/مايو   2019ع ــــــ
ف والـياـبان ع ــــــــــــــو ف  فريء المبراك ف  الوقـت الرا ن 2021حتى أـيار/مـايو  2020الاترة من حءيران/يونـي  

 بحرم رئاست ا للجن، اإلحصائي،ف

 استعراض منهجية إطار المششرا  وعمليا  تحديث التصني  حسب المستويا  -  ل  
لمدب توافر البيانات عن مؤشــــــــــرات أجرب فريء المبراك  وفء برنام  عمل  الميتمد  اســــــــــتيرا ــــــــــًا   - 6

تشـــــــرين    20المســـــــتويين األول والران  ف  قاعدة البيانات اليالمي، لمؤشـــــــرات أ داا التنمي، المســـــــتدام، حتى 
األول/أرتوبر  وذلم من أجل تقييم نراء تغري، البلدان والسران ف  رل منرق، من المنارء الت  تمتص ب ا 

ــراتف وقد ععر ــــــت نتائ   ذا  ــر لاريء المبراكف وتبيفن أن تلم المؤشــــ ــتيراض ف  االجتماي الحاد  عشــــ االســــ
مؤشـــــرا واحدا من المســـــتوب األول لم تتوافر ل  تغري، رافي، بالبيانات  فطعيد تصـــــنيا  ليصـــــب  من مؤشـــــرات 
المســتوب الران د واســتوفت تســي، مؤشــرات ميايير التصــنيا ف  المســتوب األولد وأعيد تصــنيا مؤشــرين من 

  ليصـبحا من المؤشـرات المتيددة المسـتويات )الت  يعنقل أحد عناصـر ا إلى المسـتوب األول ف  المسـتوب الران 
 حين تبقى اليناصر المتبقي، ف  المستوب الران (ف

ــنيا  - 7 ــب  تصــ ــتويات  أصــ ــنيا حســــس المســ ــتيراض وما أعقب ا من تحديث للتصــ وبيد عمليات االســ
مؤشــــــــرًا ف  المســــــــتوب األول    130ت  على النحو التال : مؤشــــــــرًا قائمًا بذا 231المؤشــــــــرات البالا مجموع ا 

أن عناصـــــــــر ممتلا، ف  تلم  مؤشـــــــــرات متيددة المســـــــــتويات )أ  4مؤشـــــــــرًا ف  المســـــــــتوب الران   و  97 و
نات ف  مسـتويات متباين،(ف وسـتقوم األمان، اليام، رل عام بتحديث التصـنيا حسـس المسـتويات  المؤشـرات صـع

ــتيراض المجرب لمدب  ــر أحدث بيد االســــــ ــتنشــــــ ــتويين األول والران   وســــــ ــرات المســــــ توافر البيانات عن مؤشــــــ
 ف https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classificationالميلومات ف   ذا الشطن ف  

  رـاـنت قـاعـدة البـياـنات اليـالمـي، لمؤشــــــــــــــرات أ ـداا التنمـي،  2020الـران /نوفمبر تشــــــــــــــرين  4وف   - 8
مليون قيد من  1,4مؤشـرا قائما بذات  وما يءيد على  231مؤشـر من أصـل  200المسـتدام، ت ـم بيانات عن 

ــمبرف  ــ ر رانون األول/ديســــــ ــافيين ف  قاعدة البيانات ف  شــــــ ــرين إ ــــــ قيود البياناتف ومن المقرر إدراج مؤشــــــ
ل بشــــطن ا بيانات رافي،  حدفدت الوراالت الراعي، تواريق متوقفي، لتقديم و  بالنســــب، ألسلس المؤشــــرات الت  لم تعحل

   أو قدفمت مر، إلحال، البياناتف2021البيانات يق  مي م ا ف  الرب  األول من عام 

 التنريحا  السنوية المرترحة - باء 
وتبيــا للمرــ، والميــايير الت  أقر ــا فريء المبراك فيمــا يتيلء  71/313وفقــا لقرار الجمييــ، اليــامــ،  - 9

اســــــــــــــتيرض الاريءع قـائمـ،ل (  21  الاقرة E/CN.3/2017/2ـبلمرـانـي، إدمـال تنقيحـات ســــــــــــــنوـي، راياـ، )ان ر 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification
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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التنقيحات المقترح، للمؤشـــــرات الت  وردت من أع ـــــائ  أو من الوراالت الراعي، ووافء على تســـــي، تنقيحات 
 ستعيرض على اللجن، اإلحصائي، للن ر في ا )ان ر المرفء(ف

 و  دا  التنمية المستدامة 19-كوفيد - جيم 

من جمي   2030تقـدم المحرء نحو تناـيذ مرـ، عـام على ال 19-ـبالن ر إلى ـتداعـيات جـائحـ، روفـيد - 10
أبياد االســــــتدام، )األبياد االقتصــــــادي، واالجتماعي، والبيئي،(  اتاء فريء المبراك على تناول إرار المؤشــــــرات 
اليالمي، ف   ـــــوك الجائح، اليالمي، بغي، دراســـــ، المجاالت األررر تطررا ب اف وجاك  ذا القرار أي ـــــا اســـــتجابً، 

 يرلي، ال ائل، الت  لحقت باالقتصـــــادات والمجتميات من جراك الجائح، وبســـــبس اةرار الحادة الت  للتغيرات ال
تير ـــــــــــت ل ا الائات ال ـــــــــــييا،  بما في ا فئات الاقراك والم مشـــــــــــين  وتلم الت  لحقت بالمرأةف والح  فريء 

جم  البيانات المتيلق،   المبراك أي ــــــــا أن اليديد من المراتس اإلحصــــــــائي، الورني، تيرفض لتيرل وتطمير ف 
 بط داا التنمي، المستدام،ف 

ــل،  - 11 ــرات الت  تيتبر األررر تطررًا بيد أن فحص البيانات والميلومات المتصــ وحدفد فريء المبراك المؤشــ
بتطرير الجائح، ف  ممتلا الميادينف وجرب إ ـاف، إلى ذلم فحص رل مؤشـر من حيث صـلت  بالجائح، وقعيفم 

ــتنادًا إ ــتتاا القائم، الن ائي، لمؤشــــــــــرات األرر اســــــــ لى األدل، والميارا المتوافرة عن رريء المبرة اليملي،ف وســــــــ
ــي، عن روفيد ــاســــ ــدة بالجائح، ف  وريق، ميلومات أســــ ــتدام، المتطررة بشــــ ــرات  19-أ داا التنمي، المســــ والمؤشــــ

 اليالمي، أل داا التنمي، المستدام،ف

فرعي المعني بةةالبيةةانةةا  الوصةةةةةةةةةفيةةة التةةاب   اسةةةةةةةةةتعراض البيةةانةةا  الوصةةةةةةةةةفيةةة والفريق  ال - دال 
 الخبراء لفريق

من الم ام المورل، إلى فريء المبراك إجراك اســتيراض منت م للترورات المن جي، والمســائل المتصــل،  - 12
ف ولتنايذ  ذل الم م،  )ج(( 1ول  الاقرة   المرفء األE/CN.3/2017/2بالمؤشـرات وبيانات ا الوصـاي، )ان ر 

يقوم فريء المبراك بصــورة دوري، باســتيراض البيانات الوصــاي، للمؤشــرات الواردة ف  إرار المؤشــرات اليالمي، 
ــرات أو عندما  ــنيا أحد المؤشــــ ــتدام،  بما ف  ذلم عندما ترلس ورالٌ، راعي، إعادة تصــــ أل داا التنمي، المســــ

وقد رشات استيرا ات البيانات الوصاي، المجراة ف  اةون، األميرة  من مشاري    تنق  من جي،ل مؤشر آمرف
البيانات م  ماا يم الحســـــــــابات القومي، عن وجود أوج  قصـــــــــور ومشـــــــــارل تتيلء بالجودة ف  ورائء مواكم، 

مل ف ولذلم قرر فريء المبراك تشــــــــريل فريء فرع  إلجراك اســــــــتيراض أدء وأـشـــــــ ( 4) البيانات الوصــــــــاي، الحالي،
للبيانات الوصـــاي،ف وســـيتناول الاريء الارع  المشـــارل الحالي، والمقبل، الت  تتبين ف  ورائء البيانات الوصـــاي، 
ب دا تحســـين الجودة عمومًا ف  البيانات الوصـــاي، الماصـــ، بمؤشـــرات أ داا التنمي، المســـتدام،  وذلم بغي، 

ن للمؤشــــرات لاائدة البلدان وألسراض ن  قل البياناتف وســــيجر  ربر  ذا اليمل بالمبادرات تيســــير التنايذ المحســــف
ــي  الاريء اليامل المين  بتبادل البيانات  ــاي، الذ  و ـ ــبيل المرال نموذج البيانات الوصـ القائم، ومن ا على سـ

ــاري   ــائي،  ومشــــ ــاي، اإلحصــــ ــائي، والبيانات الوصــــ ــابات القومي، الت  مواكم،  اإلحصــــ البيانات م  ماا يم الحســــ
ــرات أ داا تناذ ا البلدان و  ــرل  ب  من أجل تحديث الدليل اإللرترون  لمؤشـ ــرير،  واليمل الم ـ الوراالت الشـ

ف وقد ان ـــــــــمت البلدان األع ـــــــــاك التالي، إلى ع ـــــــــوي، الاريء الارع : ألمانيا وأيرلندا  ( 5) التنمي، المســـــــــتدام،
ــا ورندا ورولومبيا وماليءياف ويتوق  الا ــويد وفرنســــ ريء الارع  أن يمتد عمل  من وجم وري، تنءانيا المتحدة والســــ

__________ 

 فhttps://unstats.un.org/sdgs/metadata :ان ر (4) 
 فhttps://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Home :ان ر (5) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/2
https://unstats.un.org/sdgs/metadata
https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Home
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  وعند انت اك  ذل المدة سيجر  تحديث األنشر، المناذة 2021إلى نيسان/أبريل   2020تشرين الران /نوفمبر 
 والجدول الءمن ف

وا  ـاف، إلى ذلم  يررر فريء المبراك تطريد إجراكات االسـتيراض المتبي، لتحديث البيانات الوصـاي،  - 13
 الوراالت الراعي،  وتشمل ما يل :بناًك على رلس 

ــادي، واالجتماعي، باألمان، اليام،  )أ(  ــاكات التابي، إلدارة الشـــؤون االقتصـ ترســـل شـــيب،ع اإلحصـ
رلبًا لتحديث البيانات والبيانات الوصاي، ف  ن اي، رل عامف ويرون رل تحديث آمر للبيانات الوصاي، بمبادرة 

رلباِت تحديث البيانات الوصــاي، المقدفم، إلي ا باالســتيان، بماصــي، من الوراالت الراعي،ف وتســتيرض الشــيب، 
تتفب  التيديالت )المتاح، على الصــــاح، الشــــبري، لمســــتودي البيانات الوصــــاي،(ف فلذا رانت التحديرات المدمل، 

ال قام فريء ا لمبراك ب ذل الماصــي، ال تســتتب  تغييرًا ذا شــطن ف  المن جي،  جرب تحديث البيانات الوصــاي،  وا 
 باستيراض تلم البياناتد

ي ـاحات إ ـافي، من الوراالت الراعي،ف  )س(  يبد  فريء المبراك تيليقاِت  أو يرلس ميلومات وا 
وعند ميالج، جمي  المســـــائل المرارة  تعنشـــــر البيانات الوصـــــاي، بيد تحدير ا ف  الصـــــاح، الشـــــبري، لمســـــتودي 

 البيانات الوصاي،ف 
  

 علق بتصني  البيانا  مسار العمل المت  -  ثالثا  
ــائي،  ف  مقرر ا  - 14 ــنيا البيانات رطحد مجاالت اليمل 51/101رحبت اللجن، اإلحصــــــــــ   بلقرار تصــــــــــ

ــي، لاريء المبراك ف  عام    ووافقت على  ــــــــــرورة أن ي ــــــــــ  الاريء مباد  توجي ي، وأن يبن  2020الرئيســــــــ
لمتيلق، بالبيانات المصـــــنا، من أجل قياس التقدم المحرء بالنســـــب، لمن  م  ـــــيااك أو يييشـــــون ف  القدرات ا

أو ــاي  شــ،ف ومن األعمال الســابق، الت  أنجء ا فريء المبراك فيما يتيلء بتصــنيا البيانات و ــ ع مجموع، 
لمســــتدام،  وتجمي ع دنيا ليناصــــر التصــــنيا وموجء وااب لميايير التصــــنيا لجمي  مؤشــــرات أ داا التنمي، ا

فئات وأبياد تصــــــــــــــنيا البيانات المتبي، حاليًا وتلم الت  تتومى الوراالت الراعي، اتباع ا  وتجمي  األولويات 
ــنيا ــس رل بعيد من أبياد التصــــ ــاتي، حســــ ــياســــ قام فريء المبراك  انرالقا من أعمال    2020ف وف  عام ( 6) الســــ
ــتمدم ــابق،  بتجمي  األدوات والمن جيات المســـ ــط فرق، عمل تعينى  الســـ ــنيا البيانات وأنشـــ ، حاليًا ف  مجال تصـــ

بتقديرات المنارء الصــغيرة ألسراض مؤشــرات أ داا التنمي، المســتدام،ف وا  ــاف، إلى ذلم  ســا م الاريء ف  
إعداد دليل عمل  إلى تصـــنيا البيانات ألسراض أ داا التنمي، المســـتدام،  و و دليل أعدل مصـــرا التنمي، 

 اإلحصاكات وقعدفم روريق، ميلومات أساسي،فاةسيو  وشيب، 

ــحًا تقييميًا أر 2020وأجرب فريء المبراك  ريل، عام  - 15 ــنيا البيانات ا  مســــــ د ب  تجمي  من جيات تصــــــ
ومـبادـئ  التوجي ـي، وأدواـت  الـقائمـ، فيال الت  أعـدت ـا وأقرت ـا أفرـق، المبراك واةلـيات واللجـان اـلدولـي، الرئيســـــــــــــــي،ف  

دة للموارد المايدة فيما يتيلء بتصــــــنيا البياناتف  والقصــــــد من  ذا ال يمل  و تءويد البلدان بمادة مرجيي، موحف
وقد ردت على االســـــــتبيان ج اٌت من ا أفرق، المدن والمبراك الميني، التابي، للجن، اإلحصـــــــائي،  وأفرق، المبراك 

ح، الذين يررفءون ف  عمل م واللجان الدولي،  وريانات األمم المتحدة  ومجموع، ممتارة من أصــــــحاس المصــــــل
على الائات السـراني، ال ـييا، وأسـاليس جم  البيانات المصـنا، )مرل اسـتقصـاكات األسـر المييشـي،(ف ويمرن  

__________ 

-https://unstats.un.org/unsd/statcom/50thو  https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/disaggregationان ر:  (6) 

session/documents/BG-Item3a-Data-Disaggregation-E.pdfف 

https://undocs.org/ar/A/RES/51/101
https://undocs.org/ar/A/RES/51/101
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/disaggregation
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Data-Disaggregation-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Data-Disaggregation-E.pdf
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ــبر،  ــتتاا على شــ ــي، لاريء المبراك وســ ــاســ االرالي على  ذل المادة المجمي، ف  إحدب ورائء الميلومات األســ
 ف https://unstats.un.org/sdgsاإلنترنت أي ا ف  

  أنشـط فريءع المبراك م  الاريِء اليامل المشـترم بين األمانات المين  باسـتقصـاكات 2020وف  عام  - 16
األســـر المييشـــي، فرق،ل عمل تعينى بتقديرات المنارء الصـــغيرة ألسراض أ داا التنمي، المســـتدام،  بغي، توفير 

مصـحوب، بدراسـات حال، تيسـفر على البلدان اسـتمدام تقديرات المنارء الصـغيرة ف  رصـد أ داا أدوات عملي، 
جراك تقييم  التنمي، المســتدام،ف ومن أ داا فرق، اليمل توحيد التربيقات المتيلق، بتقديرات المنارء الصــغيرة وا 

رات المنارء الصغيرة  وتوفير للمن جيات  والتشجي  على ت مين البرامجيات اإلحصائي، اليادي، من جي، تقدي 
الورائء المرجيي، ذات الصــــــل، ف  ج ، مررءي، واحدةف وتيرا فرق، اليمل حاليًا على و ــــــ  مباد  توجي ي، 
عملي، لتقديرات المنارء الصـغيرة المسـتمدم، ألسراض أ داا التنمي، المسـتدام،  وسـترون  ذل المباد  أي ـا 

 ف2021ف  عام  https://unstats.un.org/sdgsمتاح، ف  
  

 األفرقة العاملة التابعة لفريق الخبراء  -  رابعا  
تررفء األفرق، اليامل، الرالر، الحالي، الت  أنشـط ا فريء المبراك على الموا ـي  التالي،: تبادل البيانات   - 17

ف ويتطلا  ( 7) اإلحصــائي،  والميلومات الجغرافي، المراني،  وقياس الدعم اإلنمائ اإلحصــائي، والبيانات الوصــاي، 
ــاك ف  فريء المبراك وممرلين آمرين يعدعون للمشــــــارر، في   على النحو المحدد ف   رل فريء عامل من أع ــــ

 ف ( 8) امتصاصات 
 

اإلحصةةةائية ألضراض   الفريق العامل المعني بتبادل البيانا  اإلحصةةةائية والبيانا  الوصةةةفية -  ل  
 مششرا    دا  التنمية المستدامة

ــائي، - 18 ــاي، اإلحصــــ ــائي، والبيانات الوصــــ ألسراض  يتطلا الاريء اليامل المين  بتبادل البيانات اإلحصــــ
وراالت دولي، وتترأسـ  ف  الوقت الحال  فرنسـاف  10بلدًا و   12مؤشـرات أ داا التنمي، المسـتدام، من ممرل  

التيريال الرســـم  األول لنموذج  يرل البيانات فيما يتيلء  2019اليامل ف  حءيران/يوني  وقد أصـــدر الاريء 
بلدًا وممس وراالت  22بمؤشـــــــرات أ داا التنمي، المســـــــتدام،ف ومنذ ذلم الحين  بدأ تبادل البيانات م  قراب،  

ــيغ، لبرمج، الدولي،ف وأنشــــئت واج ،  ليالمي، لمؤشــــرات لت ــــمين ا ف  قاعدة البيانات ا SDMXتربيقات بصــ
تحديث يمليات   قرر الاريء اليامل أن يءيد من وتيرة اعتمادل ل2020أ داا التنمي، المســـــــــــــتدام،ف وف  عام 

نموذج  يرل البيانات بحيث تصـل إلى أرب  مرات ف  السـن، إذا اقت ـى األمر  وران القصـد من ذلم الحاا  
قـــات من ج ـــ، وقـــاعـــدة البيـــانـــات اليـــالميـــ، من على االتســــــــــــــــاء الءمن  بين النموذج وواج ـــ، برمجـــ، التربي 

 أمربف  ج ،

__________ 

ــتدام،  (7)  ــرات أ داا التنمي، المسـ ــائي، ألسراض مؤشـ ــاي، اإلحصـ ــائي، والبيانات الوصـ ــل الاريء اليامل المين  بتبادل البيانات اإلحصـ أنشـ
  ف  حين أعنشـــــــــــل الاريء اليامل المين  بقياس الدعم اإلنمائ  ف  2016افي، المراني، ف  عام والاريء اليامل المين  بالبيانات الجغر 

 ف2020عام 

ــائـــــــ  وميلومـــــــات  ـــــــامـــــــ، أمرب ف  الرابر التـــــــال   (8)  ــات رـــــــل فريء عـــــــامـــــــل وأع ــــــــــــــــــ ــاصــــــــــــــــــ  :يمرن االرالي على امتصــــــــــــــــــ
http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs ف 

https://unstats.un.org/sdgs
https://unstats.un.org/sdgs
http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs
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 رلس على  بناًك   صــــــدر مشــــــروي لنموذج  يرل البيانات الوصــــــاي،ف وجرب2019وف  أوامر عام  - 19
من الدول األع ـاك  مواكم، ماا يم البيانات الوصـاي، المتيلق، بط داا التنمي، المسـتدام، م  الميايير القائم، 
للبيانات الوصــاي، مرل ال يرل الموحد المترامل للبيانات الوصــاي،  والممرر اليام لماا يم البيانات الوصــاي،  

ف ونعافذ ف  النصــا الران   (SDMXاي، اإلحصــائي، )ومســرد ن ام تبادل البيانات اإلحصــائي، والبيانات الوصــ 
مشـــــــــــروي تجريب  لتبادل البيانات الوصـــــــــــاي، المرجيي، المتيلق، بط داا التنمي، المســـــــــــتدام،ف   2020من عام 

وأســــــ مت ف  تيســــــير المشــــــروي التجريب  إلى حد بييد أدواتع تج يء البيانات الوصــــــاي، الت  رورت ا شــــــيب، 
( rich textيق ا اســترجاي البيانات الوصــاي، المج ءة بصــيغ، النص الغن  )اإلحصــاكات والت  يمرن عن رر 

ــيغ،   Wordمن قالس   ــتدام، تحميلل البيانات ف SDMXوتحويل ا إلى صـــ وييســـــر ممتبر أ داا التنمي، المســـ
ــيغ،  ــاي، بصـ ــيغ،  2021ومن المتوق  أن يبدأ ف  عام ف SDMXوالبيانات الوصـ ــاي، بصـ تبادل البيانات الوصـ

SDMX  ــيغ،  ألسر ــتدام،ف ورم، واج ، لبرمج، التربيقات بصـــــ  SDMXاض مؤشـــــــرات أ داا التنمي، المســـــ
ــتدام،  ومن المتوق  أن يتم متاح، بالايل  ــاي، المرجيي، الماصــــ، بط داا التنمي، المســ لتســــجيل البيانات الوصــ

 ملؤ ا بجمي  البيانات الوصاي، اليالمي، المتوافرةف 2021ف  عام 

ات عددًا من أنشــــــــر، بناك القدرات ف  مجال تبادل البيانات اإلحصــــــــائي، وناذت شــــــــيب، اإلحصــــــــاك - 20
ألسراض مؤشــرات أ داا التنمي، المســتدام،ف وتشــمل  ذل   SDMXوالبيانات الوصــاي، اإلحصــائي، بصــيغ، 

بلدًا ف  أفريقيا وآســـــيا  و و  20األنشـــــر، مشـــــروي الشـــــيب، المناذ دعمًا لرصـــــد أ داا التنمي، المســـــتدام، ف  
تمول  وءارة المارجي، وشــؤون الرومنولث والتنمي، بالمملر، المتحدة لبريرانيا الي مى وأيرلندا الشــمالي، مشــروي 
ــرة من (E/CN.3/2020/2)ان ر  ــريح، الياشـــ ــروي الشـــ ــا توفير التدريس التقن  عن رريء مشـــ ف ويجر  أي ـــ

للتنمي، بالتياون م  ج ات شــرير، من ا اللجان اإلقليمي، ومن م، األمم المتحدة للراول، حســاس األمم المتحدة 
  19-ومن م، التياون والتنمي، ف  الميدان االقتصـــــــــــاد  وبنم التنمي، األفريق ف ون رًا لتاشـــــــــــ  جائح، روفيد

اسي، النراء اشتررت عبر شبر، اإلنترنت  وشملت دورة تدريبي، و   2020أعجريت أنشر، بناك القدرات ف  عام 
ف  تن يم ا شــيب، اإلحصــاكات واللجن، االقتصــادي، واالجتماعي، لغرب  آســياف ولتســ يل اعتماد تبادل البيانات 

بين الج ات المبلغ، عن البيانات  بما ف  ذلم   SDMXاإلحصــائي، والبيانات الوصــاي، اإلحصــائي، بصــيغ، 
على إنشـــــاك موق  للميلومات تتوافر في  روابر إلرتروني، تقود   البلدان والوراالت الدولي،  ييرا الاريء اليامل

ءوار الموق  إلى نموذج  يرـل البيـانـات ونموذج  يرـل البيـانـات الوصــــــــــــــايـ، عالوة على ورـائء تقنيـ، ودروس 
ــتدام، تيليمي،  ودليل سير تقن  عن رياي، البدك ف  تنايذ دورة تدفء البيانات الماصـــــــــــ، بط داا التنمي، المســـــــــ
 وروابر تس ل تقاسم الممارسات الجيدةف  SDMXبصيغ، 

 
 الفريق العامل المعني بالمعلوما  الجغرافية المكانية - باء 

ــيم  من  - 21 ــ  أيرلندا والمرســــــــــ يتطلا الاريء اليامل المين  بالميلومات الجغرافي، المراني،  الذ  ترأســــــــــ
ــاف، إلى األفرق، والمبراك الذين وعج ت وراالت راعي، وممرلين لرالث لجان  9دول، ع ـــــــوًا و  14 إقليمي، إ ـــــ

إلي م الدعوة لالشــــترام ف  أعمال ف وييقد الاريءع اليامل اجتماعات إلرتروني، منت م، وجلســــات عام، ســــنوي،  
ــم ب  مر،  ــمول الذ  تتســــــــــ ــمياف وبالن ر إلى راب  الترامل والشــــــــــ ويشــــــــــــرا فريء المبراك على أعمال  رســــــــــ

اليامل م  األمان، اليام، أي ــــــــــا ف  إعداد تقرير يعقدم إلى لجن، المبراك الميني،   يســــــــــا م الاريء 2030 عام
اســــــــــــــتمـدام الميلومـات ”ـبلدارة الميلومـات الجغرافـي، المرـانـي، على الصــــــــــــــيـيد اليـالم  ف  إرـار البـند المينون 

 من جدول أعمال اف “الجغرافي، المراني، ألسراض التنمي، المستدام،

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/2
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 آذار/ 11إلى   9يامل اجتماع  الســـــــــادس ف  مرســـــــــيرو ســـــــــيت  ف  الاترة من وقد عقد الاريء ال - 22
ف واتعاء على مر، عمل ت ـم أنشـر، قصـيرة األجل وأمرب رويل، األجل ت دا إلى تحسـين 2020 مارس

ررائء عمل الاريء اليامل م   فريء المبراك والوراالت الراعي،د وو ــــــ  اإلرشــــــادات وتبادل الممارســــــات 
اســـتمدام الميلومات الجغرافي، المراني، ف  إنتاج البيانات عن أ داا التنمي، المســـتدام، الناجح، ف  مجال 

وعر ـــــ ا بالوســـــائل البصـــــري، ونشـــــر ا ورصـــــد ا والتصـــــنيا حســـــس الموق  الجغراف د ودعم الترامل بين 
يء المبراك اإلحصـــاكات والميلومات الجغرافي، المراني، وتيءيء الروابر بين األفرق، الميني،  بما ف  ذلم فر 

ــائيـ، والجغرافيـ، المرـانيـ، وفريء اليمـل المين  بـالميلومـات الجغرافيـ،  المين  بترـامـل الميلومـات اإلحصـــــــــــــ
 الرفي  المستوب المين  بتحديث اإلحصاكات الرسمي، باللجن، االقتصادي، ألوروبافللاريء المراني، التاب  

ــيرة األجــل ع - 23 ــرــ، الاريء اليــامــل القصــــــــــــ ــت نتــائ  أنشــــــــــــ لى فريء المبراك ف  اجتمــاعــ  وععر ـــــــــــــ
  وأرنى فريء المبراك على الاريء اليامل لما أحرءل 2020عشــر الميقود ف  تشــرين الران /نوفمبر   الحاد  

ــتمدم الميلومات الجغرافي،  من تقدمف ومن أوج  التقدم المذرور توفير آليات وأدوات تمرفن البلدان الت  تســــــــ
ر يو ــ  ريا تحقفء التقدمد المراني، ألسراض أ داا التنمي، المســتد ام، من التواصــل بشــرل تااعل  ميســف

وتسـلير ال ـوك على موق  الاريء اليامل المصـمفم بن ام الوير  بوصـا  آلي، للتواصـل تسـاعد على تحسـين 
ــرات  ــتيراض المؤشــــــــــــ ــل والتيــــاون ف  إرــــار الاريء اليــــامــــل وبينــــ  وبين فريء المبراكد واســــــــــــ التواصـــــــــــــــ

مؤشرًا يمرن تصنيا ا بحسس الموق   99لمؤشرات اليالمي، من أجل تحديد المت من، ف  إرار ا 231 الــــــــــ 
ــتيــانــ، بــالميلومــات الجغرافيــ، المرــانيــ، أو نوات  رصــــــــــــــــد األرض ف  إنتــاج ــا  الجغراف  أو يمرن االســــــــــــ

 ورصد اف وقياس ا

ــائي،  - 24 ــتجاب، للاقرة الارعي، )ر( من مقرر اللجن، اإلحصــــــــــــ الت  رلبت في ا اللجن،ع  51/101واســــــــــــ
مواصــــل، اليمل على تحســــين ترامل الميلومات الجغرافي، المراني، والميلومات اإلحصــــائي، من أجل رصــــد 

من مالل الاريء اليامل  يررفء الاريء اةن على أنشـرت  الرويل، األجل وييرا  2030أف ـل لمر، عام  
ي، مراني، أل داا التنمي، المســـــتدام، لترون وريقً، يمرن أن تقيم الجســـــور على و ـــــ  مرير، رريء جغراف 

بين الج ـات الاـاعلـ، ف  مجـال  اإلحصـــــــــــــــاكات والميلومـات الجغرافـي، المرـانـي، الت  تعينى ـبط ـداا التنمـي، 
 المســــــتدام،ف ويراد بمرير، الرريء  ذل االســــــتاادةع باإلمرانات سير المســــــتغل، الت  ينرو  علي ا اســــــتمدام
ل  الميلومات الجغرافي، المراني، ألسراض أ داا التنمي، المســـــــــــــتدام،  و   اإلمرانات الرايل، بلحداث تحوف
ــائـي، من أعمـال فيمـا يتيلء بلرار  ــرليـت ب  اللجـن، اإلحصــــــــــــ ـــياء تـلم األ داا  وترمـل،ع ما ا ــــــــــــ ف  ســــــــــــ

 المؤشرات اليالمي،ف 

ــلــ، بين الــدورة  - 25 وييتءم الاريء اليــامــل إحــالــ، مريرــ، الرريء إلى فريء المبراك ف  الاترة الاــاصــــــــــــ
الحالي، والدورة التالي، ل ا  وذلم للتشــــاور بشــــطن ا والموافق، علي ا تم يدًا لير ــــ ا على اللجن، اإلحصــــائي، 

ــين المءم  عقـد ـا ف  عـام  ف ولمءيـد من التيءيء 2022للن ر في ـا واعتمـاد ـا ف  دورت ـا الرـالرـ، والممســــــــــــ
ــودٌة أولى ل ا إلى لجن، المبراك الميني،  ــتحال مسـ ــمون مرير، الرريء والغرض من ا والتوعي، ب ما  سـ لم ـ
بلدارة الميلومات الجغرافي، المراني، على الصــــــييد اليالم  ف  دورت ا الحادي، عشــــــرة  المتومى عقد ا ف  

علي ا لليلم ف  إرار بند جدول األعمال المينون   روريق، ميلومات أســـاســـي، تعيرض 2021آس/أسســـرس 
ف وف  إرار ذلم البند  تقدفم األمان، “ اســــــــتمدام الميلومات الجغرافي، المراني، ألسراض التنمي، المســــــــتدام، ” 

اليام، إلى لجن، المبراك ف  األســـــاس إحار، عن مســـــتجدات عمل ا ف  مجال تيءيء اســـــتمدام الميلومات 

https://undocs.org/ar/A/RES/51/101
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ــ، لموافاة لجن، المبراك بما الجغرافي، المراني، ألسر  ــتدام،ف ويغتنم الاريء اليامل تلم الارصـ اض التنمي، المسـ
 يمرن أن تتمذل من إجراكات لتيءيء عمل ا ف   ذا المجالف

 
 الفريق العامل المعني برياس الدعم اإلنمائي - جيم 

دورت ا الحادي، والممسـين   أنشـطت اللجن،ع اإلحصـائي، الاريءل اليامل المين  بقياس الدعم اإلنمائ  ف  - 26
دول، ع ــــــوًا  وقد روع  أن ترال ع ــــــويت    21ف ويتطلا الاريء اليامل من 2020الميقودة ف  آذار/مارس 

أيار/مايو  عـقد الاريء اليـامل الجـديد اجتمـاع  األول مســــــــــــــتمـدمًا الســـــــــــــــبل   27ف وف  ( 9) تمريال إقليمـيا متواءنا
األع ـــــــاك رولومبيا والنروي  رئيســـــــين للاريء واتاقوا على جدول  اإللرتروني،ف وف  االجتماي المذرور  انتمس

ءمن  وترتيبات لليملف ومنذ ذلم التاريق  عقد الاريء اليامل اجتماعات شــــــــــــ ري، ران مســــــــــــتوب الح ــــــــــــور 
والمشـــــــــارر، في ا مرتاياف وان ـــــــــم رل من البراءيل وجم وري، روريا و ولندا إلى الاريء بصـــــــــا، مراِقسف ويقوم  

 ل بلبالد فريء المبراك بانت ام بما يحرءل من تقدم ف  عمل فالاريء اليام

ــ، إليــ ف وأجريــت  - 27 وقــد ررفء الاريء اليــامــل ف  البــدايــ، على تحــديــد أعمــالــ  ف  إرــار الواليــ، المورل
رت ا ورق، ميلومات أســاســي، داملي، من إعداد شــيب، اإلحصــاكات  عر ــت في ا الشــيب،ع المســارل  مناقشــات يســف

ود األمم المتحـدة ف  مجـال قيـاس الـدعم اإلنمـائ  وأو ــــــــــــــحـت تـطرير  ـذل الج ود على امتيـار التـاريم  لج 
مؤشــرات أمرب ف  إرار أ داا التنمي، المســتدام، وررحت رماني، أســئل، اقتعرا أن ين ر في ا الاريء الياملف 

المســـــائل الرئيســـــي،  واتعاء عموما على أن األســـــئل، الرماني، الت  وردت ف  ورق، الميلومات األســـــاســـــي، تغر 
ــئل، المذرورة  أفادت نتائج  بتنوي اةراك حيال اف  ــطن األســـــ ــاٌك أول  بشـــــ ــتقصـــــ ــ،ف وأجر  اســـــ المرروح، للمناقشـــــ

أعجر  ف  شـــ ر أيلول/ســـبتمبر اســـتقصـــاك للمتابي، تناول أســـئل، تتيلء بالغرض من المؤشـــر الجديد وما ي،  رم
عقدل الاريء اليامل ف  ش ر تشرين األول/أرتوبر  قدم   عناصرل المحتمل، ورريق، قياس ف وف  االجتماي الذ 

أع ـــــاك فرق، اليمل الدولي، الميني، بمجموي الدعم الرســـــم  للتنمي، المســـــتدام، وأمانت ا  و   من م، التياون  
والتنمي، ف  الميدان االقتصـــاد   عر ـــًا عن المن جي، والممارســـات المتيلق، ب ذا الدعم  ف  حين قدم مؤتمر 

متحدة للتجارة والتنمي، عر ـًا تم يديًا عن التياون فيما بين بلدان الجنوس تناول ترورل  ذا الشـرل من األمم ال
 أشرال التياون وتيريا  الواس  النراء ومبادئ  التوجي ي، وشمل مناقشً، حول رياي، قياس ف

ــائل عدة وأن من ال - 28 ــطن مسـ ــات أن  نام تباينًا ف  اةراك بشـ ــر وات ـــ  مالل المناقشـ ــل، و  ـ ر  مواصـ
اليمل على بيض من عناصــــــــــر الدعم اإلنمائ  الجار  الن ر في اف وبناًك على ذلم  و ــــــــــ  الاريء اليامل 
ــد التمويل الماص  والمناف  اليام، الدولي،ف ويرم    ــمل التياون فيما بين بلدان الجنوس  وحشــــ مر، بحري، تشــــ

ــرين األول/أرتوبر  ــر يندرج ف  إرار الغاي،  2021الاريء إلى تءويد فريء المبراك ف  تشـ  3-17بمقترا لمؤشـ
من الغـاـيات المشــــــــــــــموـل، ـبط ـداا التنمـي، المســـــــــــــــتدامـ، يرون مســــــــــــــتوفـيًا الشــــــــــــــرور المرلوـب، ويمرن أن يلقى 

 واسياف تطييدا
  

__________ 

 :يمرن االرالي على امتصــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــات الاريء اليـــــامـــــل المين  بقيـــــاس الـــــدعم اإلنمـــــائ  وعلى تشــــــــــــــريلتـــــ  ف  الرابر التـــــال   (9) 
https://unstats.un.org/sdgs/files/TOR%20MDS%20WG%20(April%202020).pdf ف 

https://unstats.un.org/sdgs/files/TOR%20MDS%20WG%20(April%202020).pdf
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 برنامج عمل فريق الخبراء  -  خامسا  

ــ، ف  الاترة  - 29 ــاليـ ــ، التـ ذ فريء المبراك األنشــــــــــــــرـ ــف ــدة بين آذار/مـــارس من المقترا أن يناـ  2021الممتـ
 :2022وآذار/مارس 

الترريء على تنايذ إرار المؤشــــرات  بما ف  ذلم تحقيء الترامل بين الميلومات الجغرافي،  )أ( 
د وتبادل المبرات وأف ــــــل الممارســــــات فيما يتيلء برصــــــد 2030المراني، واإلحصــــــاكات ألسراض مر، عام 

المنشـطة على الصـييد الورن  لرصـد أ داا  المتابي،نصـات ولوحات  أ داا التنمي، المسـتدام،  بما يشـمل الم
التنمي، المستدام، وأف ل الممارسات ف  مجال اإلبالد بالبيانات ألسراض أ داا التنمي، المستدام،د وتشجي  

د SDMXاالبترار ف  ميدان البيانات  بما ف  ذلم أتمت، نقل البيانات والبيانات الوصــــاي، باســــتمدام صــــيغ،  
تيراض أنشــــــــر، بناك القدرات المتيلق، بط داا التنمي، المســــــــتدام، الت  تنافذ بالتنســــــــيء م  الاريء الرفي  واـســـــــ 

  2030المســتوب للشــرار، والتنســيء وبناك القدرات ف  مجال اإلحصــاكات لرصــد مر، التنمي، المســتدام، ليام 
 وتقديم توصيات بشطن اد

والمســــــــائل المتصــــــــل، بالمؤشــــــــرات وببيانات ا  إجراك اســــــــتيراض منت م للترورات المن جي،  )س( 
الوصـــــاي،  وتحســـــين الجودة عمومًا ف  البيانات الوصـــــاي، الماصـــــ، بمؤشـــــرات أ داا التنمي، المســـــتدام، من 

 مالل برنام  عمل الاريء الارع  المين  بالبيانات الوصاي،د

  التوجي ي، مواصـل، مسـار اليمل المتيلء بتصـنيا البيانات ب دا و ـ  مءيد من المباد )ج( 
 والتنسيء م  الاريقين الياملين اةمرين واةليات القائم، فيما يتصل بطعمال تصنيا البياناتد

ــاي،  )د(  ــائي، والبيانات الوصــــــ ــل، أعمال األفرق، اليامل، الميني، بتبادل البيانات اإلحصــــــ مواصــــــ
ــائي، والميلومات الجغرافي، المراني، وقياس الدعم اإلنمائ   واســـــــــــتيراض مرر عمل األفرق، اليامل،   اإلحصـــــــــ

 للتطرد من اتساق ا م  عمل فريء المبراكد

ــر لاريء المبراك ف  الرب    )ا(  ــنوي، ماتوح، وعقد االجتماي الران  عشـــــ عقد اجتماعات رب  ســـــ
   ومواصل، التااعل من مالل االجتماعات الش ري،ف2021األمير من عام 

  
 ئية اتخا  ا  اإلجراءا  المطلوب من اللجنة اإلحصا  -  سادسا  

  اللجنة مدعوة إلى الريام بما يلي  - 30

اإلحاطة علمًا بالعمل ال ي اضةةةةةةةطل  با فريق الخبراء المشةةةةةةةتر  بين الوكاال  المعني  )أ( 
 بمششرا    دا  التنمية المستدامة استجابًة لررارا  اللجنة؛

والمششةةةةرا  العالمية   19-بكوفيداإلحاطة علمًا بوثيرة المعلوما  األسةةةةاسةةةةية المتعلرة   )س( 
أل دا  التنمية المسةةةةةةتدامةل والدليل العملي إلى تصةةةةةةني  البيانا  ألضراض   دا  التنمية المسةةةةةةتدامةل 

  و عمال تجمي  األدوا /التوجيها  المتعلرة بالموارد المتوافرة حاليًا عن تصني  البيانا ؛

  ها الواردة في المرفق(؛إبداء ر يها واعتماد التنريحا  السنوية )بصيغت )ج( 

 .2021إبداء ر يها واعتماد برنامج العمل المرترح لفريق الخبراء في عام  )د( 
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 المرفق 

 التنريحا  السنوية المرترح إدخالها على إطار المششرا  العالمية   

  نص  دا التنمي، المستدام، والمؤشر الحال   
 تنقي  المؤشر ( 2030مر، التنمي، المستدام، عام  )على نحو ما يرد ف 

 الرضاء على الجوع وتوفير األمن الغ ائي والتغ ية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة - 2الهد    

ــ،  2-5-1 ــ، والءراعـ ــذيـ ــ، لألسـ ــ، والحيوانيـ ــاتيـ ــ، النبـ ــدد الموارد الجينيـ عـ
 الرويل  المودع، ف  مرافء للحا  على المدب المتوسر أو

ــ،   2-5-1 ــذيــ ــ، لألســ ــ، )س( والحيوانيــ ــاتيــ ــ، )أ( النبــ ــدد الموارد الجينيــ عــ
 الرويل  والءراع، المودع، ف  مرافء للحا  على المدب المتوسر أو

 ضمان تمّت  الجمي  بأنماط عيش صحية وبالرفا ية في جمي  األعمار - 3الهد  

ماض النســـــــب، المئوي، إلصـــــــابات مجرب الدم بســـــــبس رائنات  2-د-3
 ممتارة مقاِوم، للميرروبات 

النســب، المئوي، إلصــابات مجرب الدم الميءوة إلى رائنات ممتارة  2-د-3
 مقاِوم، للميرروبات  

 ضمان التعليم الجيد المنص  والشامل للجمي  وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجمي  - 4الهد  

نســـب، األراال دون المامســـ، الذين  م ما ـــون على المســـار  4-2-1
الصــحي  من حيث النمو ف  مجاالت الصــح،  والتيلم  والرفال الناســ  

 واالجتماع   بحسس الجنس 

شــــــــــــــ را  59و  24نســــــــــــــبـ، األراـال الـذين تتراوا أعمـار م بين  4-2-1
ــح،   ــحي  من حيث النمو ف  مجاالت الصــ ــار الصــ ــين على المســ الما ــ

 والتيلم  والرفال الناس  واالجتماع   بحسس الجنس 

نســـــــــــب، الميلمين المؤ لين ف  التيليم األســـــــــــاســـــــــــ  بحســــــــــس  1-ج-4
 التيليم    المستوب

نســـــــــــــب، الميلمين الحاصـــــــــــــلين على الحد األدنى من المؤ الت  1-ج-4
 الالءم،  بحسس المستوب التيليم  

  البلدان وفيما بينهاالحد من عدم المساواة داخل  - 10الهد  

عـــدد الم ـــاجرين الـــذين قتلوا أرنـــاك محـــاولت م عبور الحـــدود  10-7-3
 البحري، والبري، والجوي، 

عدد األشـماص الذين لقوا حتا م أو امتاوا أرناك عملي، ال جرة  10-7-3
 إلى وج ، دولي، 

نتاج مستدامة - 12الهد     ضمان وجود  نماط استهال  وا 

مقدار إعانات الوقود األحاور  رنســــــب، مئوي، من النات    )أ( 1-ج-12
مقــــدار إعــــانــــات الوقود األحاور  رنســــــــــــــبــــ،  )س(المحل  اإلجمــــال د 

 مجموي الناقات الورني، على الوقود األحاور   من

مقـدار إعـانـات الوقود األحاور  )اإلنتـاج واالســــــــــــــت الم( لرـل  1-ج-12
 وحدة من النات  المحل  اإلجمال 

  اتخا  إجراءا  عاجلة للتصدي لتغّير المناخ وآثاره - 13الهد  

ــًا   13-2-1 ــددة ورنيــ ــات محــ ــا مســـــــــــــــــا مــ ــدي ــ ــدان الت  لــ ــدد البلــ عــ
واســــتراتيجيات رويل، األجل  ومرر تريطا ورني،  واســــتراتيجيات على 

 النحو الوارد ف  البالسات المتيلق، بالتريا  وبالسات ورني،

ــتراتيجيات  13-2-1 ــا مات محددة ورنيًا واسـ عدد البلدان الت  لدي ا مسـ
رويلـ، األجـل ومرر تريطا ورنيـ، وبالسـات متيلقـ، بـالتريفا  على نحو 

 ما تعااد ب  أمان، اتااقي، األمم المتحدة اإلراري، بشطن تغير المناخ 
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  نص  دا التنمي، المستدام، والمؤشر الحال   
 تنقي  المؤشر ( 2030مر، التنمي، المستدام، عام  )على نحو ما يرد ف 

ـي، عـدد أقـل البلـدان نموًا والـدول الجءرـي، الصــــــــــــــغيرة الـنام ( 1) 1-س-13  
ــتراتيجيات رويل، األجل ومرر  ــا مات محددة ورنيًا واسـ الت  لدي ا مسـ
تريطا ورنيـ، واســــــــــــــتراتيجيـات على النحو الوارد ف  البالسـات المتيلقـ، 

 بالتريا والبالسات الورني،

عـدد أـقل البـلدان نموًا واـلدول الجءرـي، الصــــــــــــــغيرة الـنامـي، الت   1-س-13
يات رويل، األجل ومرر تريطا لدي ا مســـــا مات محددة ورنيًا واســـــتراتيج

ورنيــ، وبالســات متيلقــ، بــالتريا  على نحو مــا تعاــاد بــ  أمــانــ، اتاــاقيــ، 
 المتحدة اإلراري، بشطن تغير المناخ األمم

 حفظ المحيطا  والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحريق التنمية المستدامة - 14الهد  

)أ( مؤشـر فرر المغذيات ف  المنارء السـاحلي،د )س( رراف،  14-1-1
 المملاات البالستيري، الرافي، 

)أ( مؤشــــــر فرر المغذيات ف  المنارء الســــــاحلي،د )س( رراف،  14-1-1
 المملاات البالستيري، 

 

__________ 

   سير أن  يررفء على فئتين فرعيتين من البلدانف1-2-13مرابء للمؤشر  1-س-13المؤشر  (1) 


