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Statement provided by: 

The state of KUWAIT 

Statement: 

التنقيحات المدخلة على المؤشرات   
عملية رصد المؤشرات. لالتنقيحات الواردة هي تنقيحات )تعديالت( جيدة نظرا لكونها محددة بشكل أكبر لتسهي  

 
على أهداف التنمية المستدامة 19قياس أثر مرض فيروس كورونا كوفيد    

 ضرورة تزويد الدول األعضاء بقائمة المؤشرات التي تم  تحديدها باعتبارها  األكثر تأثرا بكوفيد.
 
 استعراض البيانات الوصفية

بالطرق المطروحة من شأنه يعزز عمليات رصد البيانات بشكل ادق  تنوه باالستمرار في تحديث البيانات الوصفية وحل المشاكل
 واشمل.
 
 استعراض البيانات الوصفية
تنوه باالستمرار في تحديث البيانات الوصفية وحل المشاكل بالطرق المطروحة من شأنه يعزز عمليات رصد البيانات بشكل ادق 
 واشمل.
 
 مسار العمل المتعلق بتصنيف البيانات

الفريق في هذا الشأن باعتبار أن أفضل السبل للتعرف على الفئات الهشة والضعيفة يكون أكثر دقة بالمسوح واالستبيانات  ندعم جهود
 األسر المعيشية وفي مقدمتها مسوح الدخل واالنفاق وذلك دعما لدقة البيانات في هذا الشأن.
 
 األفرقة التابعة لفريق الخبراء

الستمرار في دعم قدرات البلدان في استخدام هذه التطبيقات.ا ةندعم استكمال العمل مع ضرور  
تدعم اإلدارة مواصلة العمل على تحسين تكامل المعلومات الجغرافية المكانية والمعلومات اإلحصائية من أجل رصد أفضل لخطة 

بدعم خطة الفريق العامل في هذا الشأن 2030  
 

2022إلى مارس  2021برنامج عمل الفريق الخبراء مارس   
2022الى  2021ندعم الفريق في تنفيذ برنامج عمله المقرر خالل الفترة من مارس  

 
 اإلجراءات المطلوب من اللجنة اتخاذها

بالعمل الذي اطلع به الفريق. م اإلحاطة.ت1  
.اإلحاطة بوثيقة المعلومات األساسية . تم2  

عملية رصد المؤشرات، وفي حال وجود  لمحددة بشكل أكبر لتسهيالتنقيحات الواردة هي تنقيحات )تعديالت( جيدة نظرا لكونها . 3
 أي تغيير ات طرأت على المنهجية يفضل ارسالها للدول او التنويه عن نشرها.

  2021.دعم استكمال الفريق لبرنامج عمله المدرج خالل عام .ن4
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