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 )أ( من جدول األعمال المؤقت*  3البند 

بنود للمناقشةة واخخا  الراار  الييااا  والمشرةاا  المتقلرة  
 2030بخطة التنمية المستدامة لقام  

   
 القمل المتقلق باستقااض التردم المحاز احو خحريق أهداف التنمية المستدامة   

  
 خرايا األمين القام  

 

 موجز  
والممارســـا    2021/224م هذا التقرير، الذي أُعد وفقا لمقرر المجلس االقتصـــاوي واالجتماع   يقد    

الســاةق ، انا ا ةاألعمال الت  طلــبلا اعا  ــحص  ات صــابا  التاة   توارة التــؤوة االقتصــاوي  واالجتما ن   
ةــاألمــا ــ  ال ــامــ ، ةــالت ــاوة ما ت رهــا من منــا ــا  مندومــ  األمم المتحــدة، لــدعم  بــ  التنمنــ  المســــــــــــــتــدامــ  

الســـــــنوي لعم ن ال ام عن التقدم المحر   حو    . وهو يتلـــــــمن و ـــــــ(ا لما يل ت )أ(  عداو التقرير2030 ل ام
( )ب( األعمـال الملــــــــــــــبلا اعـا لتحـدـي  قـاعـدة البـناـ ا   E/2021/58طحق ق أهـدا  التنمـن  المســـــــــــــــتدامـ  )

 دا  التنمن  المستدام .المت لق  ةمؤ را  األهدا  ال المن ؛ )ج(  طالق منص  البنا ا  ال المن  لمؤ را  أه

وباتضــاف   لذ ذل ، يتلــمن هذا التقرير م لوما  مســتنمل  عنت )أ( مصاورة اآ ن  البنا ا ي، الت   
ــتدام ، والبن   يتـــــــــترال ف  االضـــــــــبالل اعا م  من األمم المتحدة، والتـــــــــرا   ال المن  لبنا ا  التنمن  المســـــــ

ل من و ارة ال ارجن   الدول ، و ــــــــصا   لول التنمن  المســــــــتدام ؛ )ب( متــــــــرو  ل  ــــــــحص  ات صــــــــابا  الممور
ــد   ــمالن  من أج  وعم البلداة ف  ر ــــ والنومنول  والتنمن  ف  المملن  المتحدة لبريبا نا ال دمذ وأيرلندا التــــ
طن( ذ األهدا ؛ )ج( ه ئ  الت اوة ةتــ ة اســت دام البنا ا  اتواري  لعتراح ات صــادن ؛ )و( ال م  المت لق 

ما  المو د ألهدا  التنمن  المســــتدام ؛ )ل( التــــصا  ال المن  لمؤســــســــا  التدري  ات صــــاد ؛  اندام الم لو 
)و( التــصا  ال المن  لموي(  البنا ا  وات صــاد  ن؛ ) ( عم  ال(ريق ال ام  المتــترال ا ن األما ا  الم ن  

 

 * E/CN.3/2022/1. 

https://undocs.org/ar/E/2021/58
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/1


 E/CN.3/2022/3 

 

2/17 21-17867 

 

ينتجعا المواطنوة ف   ةاســــتقصــــابا  األســــر المحنتــــن ؛ ) ( ال م  المت لق اتحســــ ن اســــت دام البنا ا  الت  
 وضا السناسا  ال ام .

واللجن  مدعوة  لذ أة طحنط علما ةال م  الملــــــــبلا ةل وأة ط لق علذ طقدم ســــــــ ر ال م  وبر ام    
 من هذا التقرير. 55ال م  المقتر . وطرو اتجرابا  المبلوب من اللجن  اط اذها ف  ال(قرة 
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 مردمة  -   أوال  
ة م   ـــــــحص  ات صـــــــابا  التاة   توارة التـــــــؤوة   52/102ر بت اللجن  ات صـــــــادن  ف  مقررها   - 1

االقتصــــــاوي  واالجتما ن  ف  األما   ال ام ، الذي طلــــــبلا ةل ةالت اوة ما مندوم  األمم المتحدة، من أج   
ــتدام  ل ام  لصــــــــ  د الوطن  علذ م  من ا  2030وعم المتاة   واالســــــــت راح المنعج  ن ل ب  التنمن  المســــــ

واتقلنم  وال الم  وطلبت  لذ  ـــــــحص  ات صـــــــابا  أة طوا ـــــــ  ظناوة التنســـــــ ق ما المندوم  ات صـــــــادن   
ــنوي، علذ النحو الذي ملر(ةت ةل الجمحن  ال ام  ف  ال(قرط ن   لعمم  4المتحدة ف   عداو التقرير المر ل  الســــــــــ

. وأعربت عن طقديرها أل تــــب  طنمن  القدرا  الت  طلــــبلا اعا التــــحص  و ــــرما ها 71/313من قرارها    11 و
ــاب ف   ـطا ـ  البـناـ ا  المت لقـ  ـة هـدا  التنمـن  المســـــــــــــــتدامـ ، وأـيد  ةقوة مـصاورة  ــاعـدة الـدول األعلــــــــــــ لمســــــــــــ

ديدة ف   عداو انا ا    صــــابا   المصاورا ي لبناب القدرة ف  البلداة علذ اســــت دام مصــــاور البنا ا  الج آ ن ا
ومؤ ــــــــرا  مصــــــــن(  وأفلــــــــ  طوق تا، وأيد   طالق ه ئ  ط اوة ُط نذ ةاســــــــت دام البنا ا  اتواري  لعتراح  
ــصا    ــتدام ، وجعوو التـ ــادن . ور بت ةالجعوو المبذول  لتن( ذ  دام م لوما  مو د ألهدا  التنمن  المسـ ات صـ

ــاد ، و  ــاد  ن، والمســــ   ال المن  لمؤســــســــا  التدري  ات صــ ــصا  ال المن  لموي(  البنا ا  وات صــ طالق التــ
ــد أرر أ مـ  مرح ف روس موروـ ا ) وفـ د ــادـن  الوطنـن ، وأقر   19-المت لق ار ــــــــــــ ( علذ الماـاـط  ات صــــــــــــ

ت منف ارطقت األوسـا   19-ةالنتنج  اتيجاان  للمناسـص  الجا بن  الرين   المسـتوب ةتـ ة موضـول اجادح  موف د
 ا ا  وات صابا   لذ مستوب التحديا  الجديدةي.الم نن  ةالبن 

  
 2021خراريا التردم المحاز احو خحريق أهداف التنمية المستدامة لقام  -  ثاايا  

، أ تجت  ــحص  ات صــابا  مجموع  من التقارير والمنتــورا  اســُت رح ف عا التقدم 2021ف  عام  - 2
ت )أ( طقرير األم ن ال ـام الم نوة االتقـدم المحر   حو  المحر   حو طحق ق أهـدا  التنمنـ  المســــــــــــــتـدامـ ، ا نعـا

ــتدام ي ) ــتدام  ل ام )ب( (؛ E/2021/58طحق ق أهدا  التنمن  المســـــــــــ ؛  ( 1) 2021طقرير أهدا  التنمن  المســـــــــــ
ــم البنا   للتقدم المحر  ف  طن( ذ مؤ ـــــــرا  أهدا  ا )ج( ــتدام  ل ام الرســـــ التقدم ا)و(   ( 2) ي2021التنمن  المســـــ

الموســــ     التقاريرمنصــــ   ؛ )ل(  ( 3) ي2021المحر  ف  طحق ق أهدا  التنمن  المســــتدام ت لمح  جنســــا ن  ل ام 
 .( 4) ةت ة أهدا  التنمن  المستدام 

المســـــــتدام ي    ويســـــــت رح األم ن ال ام ف  طقريرو الم نوة االتقدم المحر   حو طحق ق أهدا  التنمن  - 3
 ، ةاست دام أ دث البنا ا  والتقديرا  المتا  .  19-ف   لم أ م  موف د  2030التقدم المحر  ف   ب  عام  

ف  منصـ  ط(اعلن  علذ الموقا التـصا  لتـحص    2021طقرير أهدا  التنمن  المسـتدام  ل ام وُي رةح   - 4
البنا   للم لوما ، من أج  طما ن ات صـابا ، ةاسـت دام سـرو قصـصـ  ةصـري جذاب، ةسـب  منعا ال رح 

جمعور أوســا من االطالل علذ البنا ا  المت لق  ةالتقدم المحر   حو طحق ق األهدا  وفعمعا ةســعول  أ بر. 

 __________ 

ــالـ ت   (1)  الـتـــــ الـراةـط  عـلـذ  ــا   -https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goalsمـتـــــ

Report-2021_Arabic.pdf. 

 .https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/progress-chart-2021_Arabic.pdfمتا  علذ الراةط التال ت  (2) 

 .https://unstats.un.org/sdgs/gender-snapshot/2021متا  علذ الراةط التال ت  (3) 

 .https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/extended-reportمتا  علذ الراةط التال ت  (4) 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://undocs.org/ar/E/2021/58
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/progress-chart-2021_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/gender-snapshot/2021
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/extended-report
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ــ  د ال الم  وف  م تلق المناطق، طدعمل مجموع  من  ــرا  م تارة، علذ الصــ وهو يقدم طحل ال مت مقا لمؤ ــ
 الرسوم البنا ن  وال رادط.

لمح   ي  2021الرســـم البنا   للتقدم المحر  ف  طن( ذ مؤ ـــرا  أهدا  التنمن  المســـتدام  ل ام ام  ويقد - 5
عن التقدم ال الم  واتقلنم  المحر   حو طحق ق تايا  م تارة ف   طار األهدا  الســــــــــــــص   عتــــــــــــــر ل ب   

د ةاال التقري  2030 عام رين المذمورين من  الل لو   متاة   مصـــمم  ف   ـــا    ـــارا  مرور. وقد اســـُتر ـــ 
أعالو وبالرســــم البنا   للتقدم المحر  ف  المناقتــــ  الت  وار  ف  المنتدب الســــناســــ  الرينا المســــتوب الم ن  

 .2021ةالتنمن  المستدام  ل ام 

التقــدم المحر  ف  طحق ق أهـدا  التنمنــ  المســــــــــــــتــدامـ ت لمحــ  جنســـــــــــــــا نـ   اوا ــــــــــــــترمـت ف   عـداو   - 6
ــاواة ا ن الجنســـــــــ ن وطما ن المرأة )ه ئ  األمم المتحدة للمرأة( و ـــــــــحص   ه ئ  األمم المتحدة   ي2021 ل ام للمســـــــ

اال صـابا . ويتلـمن المنتـور أ دث البنا ا  عن المسـاواة ا ن الجنسـ ن ف  جمنا األهدا  السـص   عتـر،  
دح   ما الترم ز علذ منفن  ط رر النســاب وال(تنا  ةتــا  ت ر متناســ  ةالتدا نا  االجتما ن  واالقتصــاوي  لجا

 . 19- وف د

، أ تــــــئت منصــــــ  طحتوي علذ طقارير  2021طقرير أهدا  التنمن  المســــــتدام  ل ام  وباتضــــــاف   لذ  - 7
موســ   طوفر لن  مؤ ــر م لوما  أ فر ط(صــ ال وموارو  ضــاين ، أعدطعا الوماال  الرا ن ، ولم يتســن  وراجعا  

 ف  المنتور ةسب  ض ق المجال.
  

 الييااا  قاعدة   -  ثالثا  
وبـقاعـدة البـناـ ا  ال ـالمـن  لمؤ ــــــــــــــرا  أهـدا  التنمـن     ( 5) طقترة التـقارير ةمرفق   صــــــــــــــاد   ــــــــــــــامـ  - 8

. وطحتوي قاعدة البنا ا  علذ البنا ا  المت لق  ةالمؤ ـــــــــرا  ال المن  المســـــــــت دم  ف  التقارير  ( 6) المســـــــــتدام 
  طتــــــــرين الفا  /  2 قلنمن  وعالمن . و تذ  المتــــــــار  ل عا أعالو وطلــــــــم انا ا  قبري  ومذل  انا ا  طجمنحن  

مؤ را من المؤ را  ال(ريدة الصالغ  213، ما ت قاعدة البنا ا  طتلمن انا ا  طت لق ةما عدوو  2021 وفمبر 
يوفر  ( 7) مل وة ســـــــــــج  انا ا . وه  مقتر   ةمســـــــــــتوول للبنا ا  الو ـــــــــــفن  1,8وما يزيد علذ  231عدوها 

اا ن  االطالل علذ البنا ا  القبري  والبنا ا  الو ــــــــفن  ُطن(  التــــــــ(اين   البنا ا  الو ــــــــفن  للمؤ ــــــــرا . ف م
 النامل  ينما يت لق ةالبنا ا  والمنعجنا  المست دم  لإلاالغ علذ الص  د ال الم .

وطت عد  ــحص  ات صــابا  قاعدةة البنا ا  ومســتوولة البنا ا  الو ــفن  وهما يحتوياة علذ البنا ا    - 9
  الت  طوفرها وفقا لوالياطعا الوماال  والننا ا  الدولن ، الت  يتـــــــــار  ل عا ةاســـــــــم الوماال   والبنا ا  الو ـــــــــفن 

ــا  لذ الومال  الرا ن  أة طب ن ما  ذا ما ت  ــرا ، ُيبل  أيلـــــ ــر من المؤ ـــــ ــص  ل نم  م  مؤ ـــــ الرا ن . وبالنســـــ
ــد رة أو منمذج  أو ما  ذا ما ت  تاجًا للر ـــــــــ ل  أو مقدر ــب   ( 8) ال الم  البنا ا  الوطنن  م در . ينمان، علذ ســـــــــ

 __________ 

الـــــــراةـــــــط   (5)  ــبـــــــر  عـــــ ــا   ــتـــــ --https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2021/secretary-general-sdg-report-2021مـــــ

Statistical-Annex.pdf. 

 .https://unstats.un.org/sdgs/unsdgمتا  علذ الراةط التال ت  (6) 

 ./http://unstats.un.org/sdgs/metadataمتا  علذ الراةط التال ت  (7) 

ــرها )ةما ف عا البنا ا  الت    طحدرو طبن   البنا ا  علذ النحو التال ت )أ( البنا ا  (8)  القبري ت ه  البنا ا  الت  ينتجعا البلد الم ن  وينتــــ
ل ت ه  البنا ا  الت  ينتجعا البلد الم ن  ويوفرها، ولنن ط  دلعا  ي دلعا البلد الســـــــــــــتن(اب الم اي ر الدولن (؛ )ب( البنا ا  القبري  الم در

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2021/secretary-general-sdg-report-2021--Statistical-Annex.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2021/secretary-general-sdg-report-2021--Statistical-Annex.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/unsdg
http://unstats.un.org/sdgs/metadata/
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ر عند عدم طوافر البنا ا . وُطببرق   المفال، أة ط دلر البنا ا  الوطنن  لتصــــص  قاال  للمقار   الدولن ، أو أة طقدر
ــول  لذ   2019منذ عام  ــت دم ن ة ماا ن  الو ـــــ وورة أ فر طواطرا لتحدي  قاعدة البنا ا  من أج  طزويد المســـــ

من     التوق ت. و ضــــاف   لذ طحدي  أجري ف  طمو /يولنل، جرب طوف ر انا ا  جديدة انا ا  أ فر مالدم  
 وطحديفا  للبنا ا  ف  آذار/مارس وطترين األول/أ توبر وما وة األول/ويسمبر.

 
 منصة الييااا  القالمية لمشراا  أهداف التنمية المستدامة -  ألف 

البنا ا  ال المن  لمؤ ـــــــرا  أهدا  التنمن  المســـــــتدام . ، ُأطل قةت منصـــــــ   2021ف  أيلول/ســـــــبتمبر  - 10
وطتــــــــتم  المنصــــــــ  علذ واجع  ا نن  جديدة وســــــــعل  االســــــــت دام طتن  الو ــــــــول  لذ قاعدة البنا ا  ال المن  
لمؤ ــــــرا  أهدا  التنمن  المســــــتدام ،     يمان الصح  ف  البنا ا  ال ا ــــــ  ةمؤ ــــــرا  األهدا  وطنزيلعا 

و ـول  لذ المالم  القبري  ةسـعول  أ بر، وطدعر االطجاها  ال ا ـ  ة(راوب البلداة ةسـعول  أ بر. ويمان ال
ــص  لجمنا األهدا . وطتن  األواة الجديدة لتحل   األهدا   جراب طحل   ط(اعل  لتوافر البنا ا  من أج    ةالنســــــــ

ــص  ــرا  ومقار   االطجاها  ةالنســــــــ ــت راح االطجاها  ال المن  واتقلنمن  ل(راوب المؤ ــــــــ للبلداة والمناطق   اســــــــ
وبالنســص  لم تلق المؤ ــرا . وطحتوي المنصــ  علذ قادم  ة نارا  طتن  مســتوب متقدم من الو ــول للبنا ا  
ــاين  هام . وهناال  ــرا  األهدا  وموارو  ضــ ــال  رواةط مالدم  طقوو  لذ م لوما  موروق  مت لق  ةمؤ ــ وو ــ

ــفن  لمؤ ــــــــرا    ســــــــ   طجريبن  من واجع  ا نن  جديدة لقاعدة انا ا  و ــــــــف ن  طوفر، ألول مرة، انا ا  و ــــــ
ــفن  و عاوة  األهدا  ال المن  ف   ــــــــــــا  مقروب آلنا، ةالتال  طنســــــــــــر ادرج  مب رة اســــــــــــت دام البنا ا  الو ــــــــــ

 وط م   حص  اال صابا  ما الوماال  الرا ن  من أج  طحس ن التغبن .  .( 9) است دامعا، ةما يتم  طرجمتعا
 

 ااا  الوصفيةالقمل المتقلق باليي -  باء 
ــرا    - 11 ــادن  لمؤ ـ ــفن  ات صـ ــادن  والبنا ا  الو ـ ــ  ال(ريق ال ام  الم ن  اتصاول البنا ا  ات صـ وا ـ

ــتدام  التاةا ل(ريق ال براب المتـــــــــــــترال ا ن الوماال  الم ن  ةمؤ ـــــــــــــرا  أهدا  التنمن   أهدا  التنمن  المســـــــــــ
، لن اس طن ن ة  طار  2019 ــــــال ف  عام  المســــــتدام  طحدي   موذج لنا  البنا ا  ال الم ، الذي  ــــــدر أ

المؤ ــــــــــــــرا  ال ـالمنـ  وطوافر البنـا ـا  الجـديـدة، ووافق علذ موابمـ  طحـديفـا   موذج لناـ  البنـا ـا  ما وورة  

 __________ 

  وولنـا ةغرح االمتفـال للم ـاي ر والت ـاريف والتصــــــــــــــنن(ـا  المت(ق عل عـا وولنـا؛ الومـالـ  الـدولنـ  الم ننـ   تذ طصــــــــــــــص  قـاالـ  للمقـار ـ
البنا ا  المقدرةت ه  البنا ا  الت  طقدرر علذ أسـاس البنا ا  الوطنن ، مف  االسـتقصـابا  أو السـجال  اتواري ، أو علذ أسـاس   )ج(

ومال  الدولن  الم نن  عندما ال طنوة البنا ا  القبري  متا   لســــــــن  مصــــــــاور أ رب لننعا طت لق ان(س المتغ   ر المراو طقديرو، وط دها ال
عدة سنوا ، أو عندما طوجد مصاور مت دوة أو متا   متصل  ةجووة البنا ا ؛ )و( البنا ا  المنمذج ت ه  البنا ا  الت  طنمذجعا  أو

 لذ البنا ا  المت لق  ةالمتغ ر المراو طقديرو؛    الومال  الم نن  علذ أســـــــــــــاس متغ را  مصـــــــــــــا ص  أ رب عندما ياوة هناال افتقار مام 
يوجد  انا ا  الر د ال الم ت ه  البنا ا  الت  طنتجعا ةا تدام الومال  المال(  ةالر د ال الم ، استناوا  لذ البنا ا  القبري . وال )ل(

 رقم مقاا  علذ المستوب القبري.

لمســـــــــــتدام ، الذي يدعمل البن  الدول  ومندم  األتذي  والزراع  لعمم المتحدة  متـــــــــــرول طرجم  البنا ا  الو ـــــــــــفن  ألهدا  التنمن  ا (9) 
ــا  مقروب آلنا.   ــفن  ال المن  لعهدا   لذ  ـــ ــال   لتحوي  البنا ا  الو ـــ ــابا  من أج  ااتنار أســـ ــحص  ات صـــ )ال(او(، ط اوة ما  ـــ

ا ا  الو ـفن  ةاللغ  المصـدر )ةاللغ  ات نل زي ( ف  الوقت  ويمانل اآلة اسـت دام قاعدة البنا ا  الو ـفن  ال ا ـ  ةالتـحص  لتوف ر البن
-https://worldbank.github.io/sdg. ا در  2 و  1المناســـــــــ  تجراب طحديفا  ووري  للترجم  ةالنســـــــــص  لمؤ ـــــــــرا  المســـــــــتوب  

metadata  وطتوافر البنا ا  الو ــفن  لمؤ ــرا  األهدا  ال المن  ةاللغا  اتســصا ن  والروســن  وال(ر ســن ، من  الل الت اوة الجاري .
با، واللجن  االقتصاوي  ما الدادرة االطحاوي  ت صابا  الدول  ف  االطحاو الروس ، وه ئ  ات صاب النندي ، واللجن  االقتصاوي  ألورو 

 ألمرياا الالط نن  ومنبق  الصحر الناريب ، ومصر  التنمن  للبلداة األمريان .

https://worldbank.github.io/sdg-metadata
https://worldbank.github.io/sdg-metadata
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. وط تمـد النموذجة ال ـالم  لعناـ  البـنا ا  البـلداُة والوماال  الدولـن  الت  طنـ(ذ محـنار ( 10) طحـدي  قاعدة البـنا ا 
ــحصُ   طصاول  ــرها. وطت عد  ــــــــــ ــفن  و/أو  تــــــــــ البنا ا  ينما يت لق ةاتاالغ عن انا ا  األهدا  وبنا اطعا الو ــــــــــ

ات صـابا  قاعدةة البنا ا  وطتن  البنا ا  عبر واجع   لبرمج  التببنقا  ال ا ـ  اتصاول البنا ا  ات صـادن   
 .( 12) المتا   ساةقا  ضاف   لذ واجع  ارمج  التببنقا  ،( 11) والبنا ا  الو فن  ات صادن 

متـــــــــرول  موذج لنا  البنا ا  الو ـــــــــفن  لعهدا  الذي اعتمدو   2020وقد  ـــــــــدر ف  اداي  عام   - 12
ال(ريق ال ام . وهو يســــــــتند  لذ م(النم البنا ا  الو ــــــــفن  المســــــــت دم  ف  اتاالغ عن البنا ا  الو ــــــــفن   

المســــت دم  وولنا. وف  وقت ال ق، أعد    لمؤ ــــرا  األهدا  ال المن  ويتســــق ما م(النم البنا ا  الو ــــفن 
ــفن ، وجرب ا تصار  ــفن  وأواة ت تاجعا وعمًا لتصاول البنا ا  الو ـــ ــابا   موذجا للبنا ا  الو ـــ ــحص  ات صـــ  ـــ

،  ولت التـــــــــــــحص  المجموعا  الموجووة من البنا ا  2021المنت  انجا  أرناب متـــــــــــــرول طجريب . وف  عام 
ــفن  ال المن   لذ  موذج البنا ــعا.  الو ـ ــت راضـ ــق  الجديد وقدمتعا  لذ الوماال  الرا ن  السـ ــفن  المنسـ  ا  الو ـ

وقد أطا ت هذو الجعوو  طالق قاعدة البنا ا  الو ـــــــــــفن  الجديدة المذمورة أعالو، ولنن يلزم طنريس مزيد من 
 الجعوو والموارو لت(    التصاول اآلل  للبنا ا  الو فن .

ــ ة البنا - 13 ــنف التقاريرة ومنصــــ ــتلــــ ــرا   ويســــ ــصا  لمؤ ــــ ــفن  الموقُا التــــ ــتوولة البنا ا  الو ــــ  ا  ومســــ
الذي طت عدو  ــــحص  ات صــــابا . ويحتوي الموقا أيلــــا علذ م لوما  عن األعمال واأل تــــب     ( 13) األهدا 

الت  يلــــبلا اعا فريق ال براب المتــــترال ا ن الوماال  الم ن  ةمؤ ــــرا  أهدا  التنمن  المســــتدام ، وال(ريق 
للتـــــــرا   والتنســـــــ ق وبناب القدرا  ف  مجال ات صـــــــابا  لر ـــــــد  ب  التنمن  المســـــــتدام   الرينا المســـــــتوب 

، ومذل  عن مجموع  األووا  المت لق  ار ــــــــــــــد األهدا  واتاالغ عنعا ال ا ــــــــــــــ  ة فرق  األمم 2030 ل ام
 المتحدة القبري .

  
اض القالمي  بااامج عمل الفايق القامل المشةةتاب بين الوالاال  المقني باالسةةتقا  -  رابقا  

 ألهداف التنمية المستدامة 
من الوماال  والمندما  الدولن  ابنا ا  وطحل ال  ف  طقارير التقدم المحر    50أسعم ما يزيد علذ  - 14

ــفن . وب ن  طزويد   ــتوول البنا ا  الو ـــ ــتدام  ومســـ ــرا  أهدا  التنمن  المســـ وف  قاعدة البنا ا  ال المن  لمؤ ـــ
، ما فتئت  ـحص   2030عم  تعداو التقرير،  سـ  التنلنف الوارو ف   ب  عام  مندوم  األمم المتحدة ةآلن 

ات صـــــابا  ط قد اجتماعا ، ومداوال  عن ُة د ما الوماال  الت  طوفر البنا ا  والتحل ال  من أج   عداو 
ــ ة التقدم المحر  وطحدي  قاعدة البنا ا  ةا تدام. واجتما ال(ريق ف    ــنوي  ةتـ   رين الفا  / طتـــ  19التقارير السـ

 .2021 وفمبر 

 ويقوم ال(ريق ال ام  المتترال ا ن الوماال  ةما يل ت - 15

 __________ 

 . https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/sdmx-working-groupأ دث  موذج متا  لعنا  البنا ا  متا  علذ الراةط التال ت   (10) 

 .https://data.un.org/SdmxBrowser/startمتا   علذ الراةط التال ت  (11) 

 .https://unstats.un.org/SDGAPI/swaggerمتا   علذ الراةط التال ت  (12) 

 ./http://unstats.un.org/sdgsا در  (13) 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/sdmx-working-group
https://data.un.org/SdmxBrowser/start
https://unstats.un.org/SDGAPI/swagger
http://unstats.un.org/sdgs/
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اســــت راح ومناقتــــ   بط   تاج التقرير الســــنوي لعم ن ال ام عن التقدم المحر  والتقرير   )أ( 
 السنوي التنم ل  الذي يتا  ةصنغ  سعل  االست دام؛

الســنوي  والمســاهما  ذا  الصــل  المقدم  من   االط(اق علذ لنا  و باق وطغبن  التقارير )ب( 
 المندما  الم نن ؛

اتسـعام ف  التحدي  المنتدم لقاعدة البنا ا  ال المن  لمؤ ـرا  أهدا  التنمن  المسـتدام ،   )ج( 
 ةسب  منعا طحدي  البنا ا  الو فن  وطحس نعا،  س  االقتلاب؛

أ تــــب  طنمن  القدرا  المتصــــل  ةات صــــابا   طصاول الم لوما  وآ ر المســــتجدا  ةتــــ ة  )و( 
 ؛2030والمؤ را  ألتراح  ب  عام 

  االغ اللجن  ات صادن  سنويا ف   طار هذا التقرير. )ل( 
  

أاشطة التقاون اإلامائي والمساعدة الترنية التي خضطلع بها رعبة اإلحصاءا    -   خامسا  
 فيما يتقلق بمشراا  أهداف التنمية المستدامة 

ا ــــــلت  ــــــحص  ات صــــــابا  والننا ا  التســــــ   األ رب التاة   لعما   ال ام  ط او عا الور ق ف  و  - 16
مجال طنمن  القدرا  ات صـادن . وقد قرر  اللجن  التوج عن  لحسـاب التنمن  طمديد البر ام  المتـترال لحسـاب  

ــابا  والبنا ا 10األمم المتحدة للتنمن  الصالغ  ــن  وا دة، ما طزويدو  مالي ن ووالر المت لق ةات صـــــــ   لمدة ســـــــ
وألة آلنا  الحومم  والتنسـ ق المبصق  ف  هذا . 2020مل وة ووالر  تذ  عاي  عام  1,5اتموي   ضـاف  قدرو  

، وبتمديد اســــتفناد  آ ر  19-البر ام  المبتنر ســــمحت اتن( ذ اســــتجاة  ار امجن  ســــري   وف ال  لجادح  موف د
  اين ،  تذ يتسنذ   جا  األ تب  المتص ن .، ووة طنل(   ض2021 تذ  نساة/أاري   

اـلدا من أق    19من البـلداة المســــــــــــــتعـدـف ، منعـا   105ومن  الل البرـ ام ،  صـــــــــــــــلت علذ اـلدعم   - 17
ــت(او  البلداة من  ــاري  قبري ، و لقا    603البلداة  موا. واســـ ــتتـــ ــا  ة فا  اســـ أ تـــــب  محدوة ُ (  ذة  ف   ـــ

ج عن ، ووورا  للت لم اتلنترو  ، ومناســصا  للتق نم علذ الصــ  دين  وراســن  طدريبن  وطنن ، ووضــا مصاو  طو 
اتقلنم  أو األقالنم  من أج  ط زيز التصاول ا ن البلداة ينما يت لق ةالتحديا  والممارســـــــا  الج دة والدروس 
المســـــت(اوة. وعالوة علذ ذل ،  ـــــملت هذو األ تـــــب  اطصال  ع  لوضـــــا مؤ ـــــرا  لعهدا  الوطنن  وظناســـــعا  

صــــــورة منعجن ، ومناقتــــــ  منعجنا  ظناس لمؤ ــــــرا  ال ناس ال ا ــــــ  ة(راوب األهدا ، وطبب ق مصــــــاور  ة 
ا عدو  انا ا  جديدة أو ت ر طقل دي ، واســت دام البنا ا  اتواري  والبنا ا  والندم الجغراين  الماا ن . وقد ُوضــ 

ا  متا ا اآلة م ووا   لنترو ن  يمان   ب ر من الدورا  التدريبن  لدعم البلداة،     أ ـــــص  ال ديد من الدور 
م ال ديد منعا  ق لت طصــنن(ا  وأول  ومصاو  طوج عن  عديدة، وُطرج  للبلداة الو ــول  ل عا مجا ا. مما ُأ ت جةت و ــُ
 لذ لغا  األمم المتحدة الرسـمن  األ رب. وطسـتعد  ة ه هذو الورادق المنعجن  التنسـ ق والت اوة اتقلنم  ن  

  را  األهدا ، وجمن عا متا   ةالمجاة ويسع  للبلداة الو ول  ل عا.ف  مجال ظناس مؤ 

ووا ـلت  ـحص  ات صـابا  طن( ذ المتـرول الممول من و ارة ال ارجن  والنومنول  والتنمن  ةالمملن   - 18
المتحدة لبريبا نا ال دمذ وأيرلندا التـــــمالن  من أج   طا   مؤ ـــــرا  األهدا  ألوســـــا جمعور ممان وط زيز  

الدا ف  آســــنا وأفري نا. وماة من المقرر  20را  البلداة علذ طجمنا واســــت دام هذو المؤ ــــرا  الت  طغب  قد
، ولنن قب  ذل  الموعد النعاد  مصا ــــــــرة، ُطو ــــــــ     لذ 2021ف  البداي  أة ينتع  المتــــــــرول ف  طمو /يولنل 
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ــاف   تطا   الوقت ت عاب األ   2022اط(اق لتمديد المتــــــــــــرول  تذ طمو /يولنل   تــــــــــــب  الجاري ، ومذل  تضــــــــــ
عنا ر جديدة  لذ ال م . وُوف  ر أيلا ة ه التموي  اتضاف  للمساعدة ف  وعم األ تب   الل فترة التمديد  
ــ ر ال م  ف  المتــــرول ةتــــا  ج د جدا، ف  ي  التزام قوي من البلداة المتــــارم ، و صــــ    ــتمر ســ هذو. واســ

 السنوي. من الجع  الما ح  ف  است راضعا +Aعلذ طصننف  

وطتمف  أهدا  المتــرول الردنســن  ف  ر ــد األهدا  ة( الن  وطحســ ن وضــا الســناســا  علذ أســاس   - 19
ــن  لتحق ق األهدا  طحســــــ ن قدرة الداة المتــــــرول، و ياوة طوافر مؤ ــــــرا    األول . ومن ا ن ال نا ــــــر الردنســــ

ــادن  ا ــ ق الندم ات صــ ــ ن طنســ ــ  دين الوطن  والدول  وطحســ ــرا   األهدا  علذ الصــ لوطنن  ينما يت لق ةمؤ ــ
األهدا . وســــتنوة منصــــا  البنا ا  والبنا ا  الو ــــفن  الوطنن  ال ا ــــ  ةاألهدا ، الت  يتــــا    تــــا ها 

الدا من البلداة المتــمول  ةالمتــرول علذ األق  ةحلول  عاي    18عنصــرا ردنســنا ف  المتــرول، قد ُجع  ز  ف  
م  ــــا  و القرار ال ديدة من المنصــــا  ةتــــا  ف ال وُعر ح ، ادعم قوي من التــــرماب. وقد اســــت د2021عام 

 ة لعا ف  االست راضا  الوطنن  البو ن  للبلداة المتمول  ةالمترول.

الدا انا اطل الو ـفن  الوطنن .   14وُأ ر   طقدم ممار  ةتـ ة البنا ا  الو ـفن ، وأطا  ما ال يق  عن   - 20
  المت لق  انمذج  البنا ا  وطصاول البنا ا ، ةاســت دام  واضــبل ت  ــحص  ات صــابا  أيلــا ة دو من األ تــب

(. و تنج  لذل ، أطنحت المؤ ـرا   SDMXمحنار طصاول البنا ا  ات صـادن  والبنا ا  الو ـفن  ات صـادن  )
ــصا   17الوطنن  لعهدا  الواروة من  ــاريا علذ النموذج األول  للموقا التــــــــ الدا علذ األق  من الداة المتــــــــ

  ا  التاةا للتحص ، الذي يمان من  اللل  جراب مقار ا  ا ن المؤ را  الوطنن  وال المن .لتصاول البنا

الدا اســــــتراطنجنا  ت ــــــراال المســــــت دم ن و (ذها، وهو ما يمف   15وقد وضــــــا ةال(   ما مجموعل  - 21
را ز انا ا   تـاطا ردنسـنا آ ر من أ تـب  المتـاريا. ووفر   ـحص  ات صـابا  طدريصا و ر ـاوا ةتـ ة   تـاب م

من أج  وعم مااط  ات صـاب الوطنن  ف  االضـبالل ادور ف ال ف  التصـدي للجادح .    19- ا ـ  ةاوف د
، أُعد  مجموع  من أووا  ال رح الصصــري للبنا ا  طحتوي علذ مجموع  أيقو ا  متصــل   2021وف  عام 

ــتدام  وجادح  موف د ــم  التقارير ،  لذ جا    ماذج لمجموع  م19-ة هدا  التنمن  المســـــــ ن الم رجا ، طتـــــــ
 .( 14) والرسوم البنا ن  ووساد  التوا   االجتماع  والنترا . وه  متا   مجا ا من الص(ح  التصان  للمترول

علذ الرتم من  2021وعموما، ي  مســــــتوب األ تــــــب  المن(ذة ف   طار المتــــــرول مرط( ا ف  عام  - 22
لذ م لوما  م(صـــــل  عن ال م  ف  الصـــــ(حا  الُقبري   التحديا  الت  فرضـــــتعا الجادح . ويمان االطالل ع

 .( 15) الت  أ ت طعا  حص  ات صابا 

وف  المســتقب ، ســنتــم  المتــرول رالر  مســارا  عم   ضــاين . وســناوة أول مســار هو  عداو مواو  - 23
وج عن   طوج عن  عام  يمان لجمنا البلداة االســـــت(اوة منعا، طتـــــم  طســـــج ال  ف ديو ط لنمن  قصـــــ رة، ومواو ط 

عملن ، ووورا  ط لم  لنترو  . ويتمف  المســــــــار الفا   ف  وعم ة ه البلداة المتــــــــارم  ف  طحســــــــ ن  وماج 
ــا  أ فر قربا ما  ــنما من  الل الت(اع  ةتــــــــــ ــابا ، وال ســــــــــ الم لوما  الجغراين  الماا ن  ف    تاج ات صــــــــــ

مســار الفال ، فســنصــ  ف  اطجاو اســت دام  الســلبا  الوطنن  الم نن  ةالجغراين  الماا ن  ورســم ال رادط. أما ال
ــرا  األهدا ، وذل  ف  المقام األول ةاطصال   ــال   وأووا  مبتنرة للبنا ا  اعد   ياوة طوافر مؤ ـ ــاور وأسـ مصـ

 __________ 

-https://unstats.un.org/capacity-development/meetings/UNSD-FCDO-webinar-SDG-andا ــــــــــــــــدــــــــــــــــرت   (14) 

COVID-19-Data-Visualization. 

 .https://unstats.un.org/capacity-development/UNSD-FCDOا درت  (15) 

https://unstats.un.org/capacity-development/meetings/UNSD-FCDO-webinar-SDG-and-COVID-19-Data-Visualization
https://unstats.un.org/capacity-development/meetings/UNSD-FCDO-webinar-SDG-and-COVID-19-Data-Visualization
https://unstats.un.org/capacity-development/UNSD-FCDO
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 ع  اآ ن  المصاورا ي المب ن ف  ال(رل الســــــاوس. ويمان االطالل علذ مزيد من الم لوما  ةتــــــ ة هذا ال م   
 .( 16)   المت لق  اعذا المترولف  ورنق  الم لوما  األساسن 

وأ ــدر   ــحص  ات صــابا  أيلــا ول ال  لنترو نا لمؤ ــرا  األهدا ، يمف  موروا ومرج ا للبلداة  - 24
 .( 17) ةت ة طجمنا المؤ را 

م ف  التقرير السـااق لعم ن ال ام عن طنمن  القدرا  ات صـادن  اسـت راح  ـام  أل تـب   ـحص    - 25 وُقد  
ــرا  أهدا  التنمن   ــل  اتن( ذ مؤ ــــــــ ــابا  المت لق  ابناب القدرا  التقنن ، ةما ف  ذل  القدرا  المتصــــــــ ات صــــــــ

(. وباتضــاف   لذ ذل ، قدم ال(ريق الرينا المســتوب للتــرا   والتنســ ق وبناب E/CN.3/2021/24المســتدام  )
ــتدام  ل ام    القدرا  ف  ــابا  لر ــــد  ب  التنمن  المســ ( م لوما  E/CN.3/2021/4)  2030مجال ات صــ

عن ال مـ  المت لق اتن(ـ ذ  بـ  عمـ  مـ   ـطاوة ال ـالمـن  لبـناـ ا  التنمـن  المســـــــــــــــتدامـ  ومنـتدب األمم المتحـدة  
. وقدم فريق ال براب المتـــــــــــــترال ا ن الوماال  الم ن  ةمؤ ـــــــــــــرا   2021عام  ال الم  للبنا ا  الذي ُعق د ف 

(، م لوما  عن ال م  الذي يلـبلا ةل لتن( ذ  طار  E/CN.3/2021/2أهدا  التنمن  المسـتدام  ف  طقريرو )
ةالمؤ ــرا ، وعن الجعوو الت  طبذلعا األفرق  ال امل  األرب   المؤ ــرا  ال المن ، مف  ال م  المنعج  المت لق 

التـاة ـ  لـل وه ت ال(ريق ال ـامـ  الم ن  ةـ وجـل التراةط؛ وال(ريق ال ـامـ  الم ن  اتصـاول البنـا ـا  ات صــــــــــــــادنـ  
ــتدام ؛ وال(ريق ال ام  الم ن  ةالم لوما   ــرا  أهدا  التنمن  المســـــــ ــادن  لمؤ ـــــــ ــفن  ات صـــــــ والبنا ا  الو ـــــــ

 راين  الماا ن ؛ وال(ريق ال ام  الم ن  ة ناس الدعم ات ماد .الجغ
  

 “ آاية الييااا  ” مبادرة  -  سادسا  
البلداة ف  اســت دام المصــاور والتننولوجنا  واألســال   المبتنرة من    ( 18) طدعم مصاورة اآ ن  البنا ا ي - 26

أج  طصســـــــــنط   تاج و تـــــــــر انا ا  أ فر مالبم  من     التوق ت وأ فر طصـــــــــنن(ا عن المجاال  الردنســـــــــن  
المتصـل  ة هدا  التنمن  المسـتدام  المحدوة. وطتـارال ف  ظناوة هذو المصاورة  ـحص  ات صـابا  والبن  الدول  

تـــــرا   ال المن  لبنا ا  التنمن  المســـــتدام  و ـــــصا   لول التنمن  المســـــتدام ، ةالتنســـــ ق الور ق ما أعلـــــاب وال
ــادن  الوطنن  ف  البلداة المتـــــارم  والتـــــرماب من م تلق أ حاب مندوم  األمم المتحدة والقبال   الندم ات صـــ

وما. وطتــدو المصاورة علذ طول  الجعا   ال اص واألوســا  األ اويمن  والمجتما المد   واألوســا  ات مادن  عم
الوطنن   مام المتــــرول علذ الصــــ  د الوطن ، وعلذ االســــتدام ، والقاالن  للتوســــا او ــــ(عا المصاو  الردنســــن  
الت  يسـتر ـد اعا ف   عداو األ تـب  وطن( ذها. وطعد  األ تـب   لذ  وماج أسـال   ومصـاور جديدة ف  الندم  

ــادن  الوطنن  القادم ،  ــاب عملنا  موا ي  ت تاج البنا ا  علذ الصـــ  د ات صـ وطســـ ذ  ـــرا    لذ طجن    تـ
 القبري.

علذ األولويا  الت   دوطعا مااط   يآ ن  البنا ا او الل ال ام الماضــــــــــ ، رمز  أ تــــــــــب  مصاورة  - 27
.  (19) ات صـــــــــاب الوطنن  ف  مجموع  أولن  طلـــــــــم رما ن  الداة متـــــــــارم  ف  أفري نا وآســـــــــنا وأمرياا الالط نن 

 __________ 

 . ”Update on the Statistics Division/FCDO project on monitoring the SDGs“طحم  ورنق  الم لوما  األساسن  عنواة   (16) 

 .https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Homeمتا  علذ الراةط التال ت  (17) 

مصــــــاورة   (18)  ال ــــــام  األم ن  البنــــــا ــــــا ا أطلقــــــت  ــــــادصــــــ   أيلول/ســــــــــــــبتمبر    ي آ نــــــ   ف   ال ــــــامــــــ   الجمحنــــــ   هــــــامع  ا درت  2019علذ   .
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now. 

 .ةاراتواي وبنغالويع وروا دا والسنغال وتا ا ومولومبنا ومنغولنا و  صال (19) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/4
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/2
https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Home
https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now
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وطنبوي األ تـــب  علذ ط م ن الدعم الرينا المســـتوب والت ي د الحاوم ، من  الل الت(اع  ما مقدم  البنا ا  
ام ات صــاد  الوطن ، واتاالغ ةالنتاد  و تــرها من  الل القنوا  الردنســن  ومســت دم عا الردنســ  ن عبر الند

ــرماب  ــبلا اعا التــــ ــ ذ أ تــــــب  طنمن  القدرا  الت  يلــــ ــارال. وطســــ ــاب الوطن  ف  م  الد متــــ لمات  ات صــــ
ت  األسـاسـ وة ف  مصاورة اآ ن  البنا ا ي  لذ طحق ق االسـت(اوة القصـوب من اسـت دام وسـاد  التن( ذ عبر ات تر  

 وعن ة د، علذ  حو يراع  الجادح  الجاري  والرغص  ف  وعم الداة أ رب ف  المناطق طواجل طحديا  ممارل .

ــنغال ومولومبنا،  - 28 ــابا ، ة  تـــب  ف  السـ وف   طار مصاورة اآ ن  البنا ا ي، اضـــبل ت  ـــحص  ات صـ
، ف   16(قر والت لنم والعـد  ـادعم طمويل  من  اومـ   يبـالـنا. ف(  مولومبـنا، رمز ال مـ  علذ مؤ ــــــــــــــرا  ال

  ن أة ال م  ف  السنغال يت لق ةاألمن الغذاد  واتسااة الحلري وطغ ر المناخ وم اطر النوارث، ومذل  
ــندوق 19-ةجادح  موف د ــرا  ال(قر ف   طار  ـ ــا ف  انغالويع عم  يرمز علذ مؤ ـ ــحص  أيلـ . ووعمت التـ

ل مترول متترال ا ن الُت   طن(ذو  وارة التؤوة االقتصاوي   األمم المتحدة االستئما   للسالم والتنمن  من  ال
طنوة قادم  علذ األول  ومتراةب  وممول    2030واالجتما ن  ةتـــــــــ ة وضـــــــــا اســـــــــتراطنجنا  لتن( ذ  ب  عام 

 طمويال ج دا. 

وف  ال ام المقب ، من المتوقا أة طتمان الجعا  التــريا  األســاســن  من  ياوة مســتوب النتــا  ومن   - 29
 م  ما مزيد من البلداة طحت مدل  مصاورة اآ ن  البنا ا ي. وســــــــتتا  المواو الت لنمن  أيلــــــــا للجمعور لن  ال

طسـت( د منعا البلداة ملعا وطسـت دمعا  سـ  االقتلـاب. ويمان االطالل علذ مزيد من الم لوما  عن المصاورة 
 .( 20) األساسن  لعذا التقرير والمتاريا علذ  (حا  مصاورة اآ ن  البنا ا ي وف  ورنق  الم لوما 

  
 خقزيز الردرة على استخدام الييااا  اإلدارية لألغااض اإلحصائية   -  سابقا  

  2020ُأ تــــــئت ه ئ  ط اوة ةتــــــ ة اســــــت دام البنا ا  اتواري  لعتراح ات صــــــادن  ف  أيار/مايو   - 30
وق ت من أج  االسـتر ـاو اعا ف  طن( ذ  اسـتجاة  للحاج  الملح   لذ انا ا  أ فر طصـنن(ًا ومالبمً  من     الت 

االقتصـــــــاوي . وطتـــــــارال ف  عقد  -  ، ومذل  من أج  التصـــــــدي للجادح  وآرارها االجتما ن 2030 ب  عام  
اجتماعا  ه ئ  الت اوة هذو  ــــحصُ  ات صــــابا  والتــــرا   ال المن  لبنا ا  التنمن  المســــتدام ، وطلــــم الع ئ  

 ل   قلنمن  ووولن . وما 25 الدا و 25أعلاب من أ فر من 

ــام  ل دة قباعا .   - 31 ــن  ووافقت علذ اطصال  ع   ـــ وقد  اقتـــــت ه ئ  الت اوة مجاال  الترم ز الردنســـ
ومن أج  المسـاعدة ف  ضـماة عدم طدا   عم  الع ئ  ما األعمال األ رب الت  طرمز علذ مواضـنا م  ن ، 

عا طو ــنا  ومصاو  طوج عن  ووورا  وراســن  وأووا   أُعد فعرس للموارو يوفر مواو متنوع  من البلداة، من ا ن 
ووراســـــا   اال  عملن . وطندم ه ئ  الت اوة أيلـــــا  لقا  وراســـــن   ـــــصان  ةتـــــ ة مواضـــــنا م تارة. ويمان 

، 2021. وف  عام ( 21) االطالل علذ ال(عرس والحلقا  الدراســن  التــصان  ف  الصــ(ح  الردنســن  لع ئ  الت اوة 
ا أيلـــــا  ع  جديد لتصاول ال برا  من  الل  ناوا  ال براب،  أضـــــنف المزيد من المواو   لذ ال(عرس. وُوضـــــ 

الت  طغب  موضـوعا محدوا وطدعو عدوا يتراو  ما ا ن أرب   وسـت  من البلداة والتـرماب الم تل( ن  لذ طقديم  
ب الرســــم  طجاربعم و عجعم ف  هذا الموضــــول رســــمنا، قب  اال تقال  لذ محاورا  ت ر رســــمن . وُيســــجر  الجز 

 __________ 

ــن  عنواةت   (20)  ــاســ  Data for Now initiative: use of innovative methods, tools and data“طحم  ورنق  الم لوما  األســ

sources for more accurate, timely and granular Sustainable Development Goal data”. 

 ./https://unstats.un.org/capacity-development/admin-dataا درت  (21) 

https://unstats.un.org/capacity-development/admin-data/
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.  2021ويتا  للجمعور ال قا علذ الصــــ(حا  التــــصان  لع ئ  الت اوة. وُعق دة  أربا  ناوا  لل براب ف  عام  
وطقدم ورنق  الم لوما  األســـاســـن  عن عم  ه ئ  الت اوة مزيدا من الت(ا ـــ   عن التقدم المحر  والمواو الت  

 .( 22) أُعد 

التـريح  الفالف  عتـرة من  سـاب التنمن  ةتـ ة البنا ا   ، اسـُتع  متـرول ف   طار  2021وف  عام  - 32
ــنا والمحنط العاو  وأمرياا  ــتدام  ف  أفري نا وآســـ ــن(  ألهدا  التنمن  المســـ اتواري  المت لق  ةالمؤ ـــــرا  المصـــ
الالط نن ، وهو متـــــــرول مرطصط ة م  ه ئ  الت اوة ارطصاطا ورنقا. وطقوو  ـــــــحص  ات صـــــــابا  هذا ال م  الذي 

ــق ن الم نم ن. ويوفر المتــــــــــــرول الدعم ت واوور، يجري ةال ت اوة الور ق ما اللجاة اتقلنمن  ومااط  المنســــــــــ
ــ ل ، والنام روة، و ام بنا ف    وبوطاة، وجمعوري  طنزا نا المتحدة، والجمعوري  الدوم ننان ، وســــــــري ال نا، و ــــــ

 ، وسـنسـتمر طن( ذو  تذ  زيراة/يو نل  عملعا الرام   لذ  ياوة اسـت دام البنا ا  اتواري  ف    تاج ات صـابا
. وا ت ر عــدو من المجــاال  الموضــــــــــــــو نــ  لنــ  الــد يتراو  من مجــال ن  لذ رالرــ  مجــاال  من أجـ   2024

ضــــــــــــماة أة ياوة النباق محدوا، ولنن ما الترم ز اوجل عام علذ الت(اع  ما أ ــــــــــــحاب البنا ا  اتواري  
( د المتــرول من طصاول ال برا  من  الل الت اوة، ومن المتوقا واســت دام البنا ا  الواروة منعم انجا . ويســت 

 أيلا أة يوفر فر ا ومواو ط لنمن  طست( د منعا ه ئ  الت اوة ما مرور الوقت. 
  

 اظام المقلوما  الموحد ألهداف التنمية المستدامة   -  ثامنا  
نمن  المســـــــــتدام ، الت  طقووها طعد  ال ملن  الصحفن  ال ا ـــــــــ  اندام الم لوما  المو د ألهدا  الت  - 33

ــابا  ةالتــــــرا   ما م عد ةحوث الندم الب ئن  ــادن  ولجن   ESRI)   ــــــحص  ات صــــ ( وبدعم من اللجن  ات صــــ
ال براب الم ننــ  ةــ وارة الم لومــا  الجغراينــ  الماــا نــ  علذ الصــــــــــــــ  ــد ال ــالم ،  لذ طحســــــــــــــ ن التنــامــ  ا ن 

 ن  ومصـــــــــاور البنا ا  األ رب و ماا ن  الو ـــــــــول  ل عا ات صـــــــــابا  الرســـــــــمن  والم لوما  الجغراين  الماا
وقاال تعا لالســت دام، ةما ف  ذل  من  ارج الندام ات صــاد  الرســم ، من أج  وعم  ــنال القرار علذ م   

. ور ـبت اللجـن   2030من الصــــــــــــــ ـ د المجتم   والمحل  والوطن  واتقلنم  وال ـالم  ف  طحق ق  بـ  عـام  
ــادنــ ،  الل وورطعــا   ، ةــالتقــدم المحر  ف  طن( ــذ  دــام 2019ال مســــــــــــــ ن الم قووة ف  آذار/مــارس  ات صـــــــــــــ

الم لوما  المو د ألهدا  التنمن  المســـــــــتدام ، وأ د  علذ ضـــــــــرورة ال م  علذ ط بئ  الموارو وطقديم الدعم 
هـدا   التقن  الال م  لذ جمنا البـلداة الراغـص  ف  اال لــــــــــــــمـام  لذ الندـام المو ـد. وقـد ُأوم   مرمز اـناـ ا  األ

 النا ةتـــــا  مام  ف  منصـــــ  البنا ا  ال المن  لمؤ ـــــرا  أهدا  التنمن  المســـــتدام  الت  ُأطل قةت مؤ را، وقد  
 ــا  لنالل المو د وقدرطل علذ  تــر البنا ا  الجغراين  الماا ن  وعرضــعا ةتــا  ةصــري  موذجا هاما يجري 

 مم المتحدة. الندر ينل ف   طار الجعوو الرامن   لذ طحدي  منص  انا ا  األ

ت ر أ ـل، ةـالرتم من االســــــــــــــتفمـارا  األولنـ  والـدعم المقـدم للبلـداة، فال طزال هنـاال رغرا  مب رة ف   - 34
طنمن  القدرا  الال م  علذ الصـــــــ  د القبري لتحق ق الر ي  المتـــــــترم . وف  هذا الســـــــناق، فعناال ط   د علذ 

والمعارا  األسـاسـن  ف   ريب  البريق الجغراين  الماا ن  ألهدا   ضـرورة الترم ز علذ طنمن  القدرا  التقنن   
ــ عا ال(ريق ال ام  الم ن  ةالم لوما  الجغراين  الماا ن  التاةا ل(ريق ال براب   ــتدام ، الت  وضــــــــ التنمن  المســــــــ

 المتترال ا ن الوماال  الم ن  ةمؤ را  أهدا  التنمن  المستدام .
 

 __________ 

 The collaborative on administrative data for statistics: practical“طحم  ورنق  الم لوما  األســــــــــــاســــــــــــن  عنواة   (22) 
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   التدريب اإلحصائي الشبكة القالمية لمشسسا  -  خاسقا  
 اســــتمر  التــــصا  ال المن  لمؤســــســــا  التدري  ات صــــاد ، الت  أ تــــئت لتلبن  متبلصا   ب  عام - 35

ــتدام ، ف  االضــــــــبالل ة ملعا من أج  ط زيز التدري  ف     2030 من البنا ا  ور ــــــــد أهدا  التنمن  المســــــ
ن الوماال  الدولن  وم اهد التدري  علـوا م 25مجاال  ردنسـن  من ات صـابا  الرسـمن . وه  طلـم  النا 

اتقلنمن  والمااط  ات صـــــــــادن  الوطنن  الت  طوفر التدري   ارج  دووها. ويدير التـــــــــصا  مجلس يت لق من 
ردنس التـــصا ، وقاوة أفرق  ال م  الفالر ، واألما  . و ضـــاف   لذ ذل ، يقدم فريق اســـتتـــاري للجعا   ـــا ص   

 طجاو ال م  وطرم زو.المصلح  مد ال  وطوج عا  ةت ة ا

وف  االجتمـال الســــــــــــــنوي الراةا، الـذي عقـد عن ُة ـد علذ هـامع الـدورة الفـا نـ  وال مســــــــــــــ ن للجنـ    - 36
ــصا . وقرر   ــً  جديدًة للتــــــ ــ ن، من مات  الواليا  المتحدة للت داو، ردنســــــ ــادن ، ُأق  ر ط   ن م تال  ســــــ ات صــــــ

والت  طتناول المواضــــــــنا التالن  ف    2019ف  عام  التــــــــصا  مذل  موا ــــــــل  أعمال أفرق  ال م  المت(ق عل عا
مجال التدري  ات صاد ت )أ( البلصا  المحدوة من مااط  ات صاب الوطنن  لتلبن  اال تناجا  من البنا ا  
ينمـا يت لق ـةاألهـدا ؛ )ب(  قـامـ   ــــــــــــــصاـ  ممـارســــــــــــــ ن للت لم اتلنترو   وبواـة   لنترو ـن  لـلدورا  الـتدريبـن ؛  

. وأ ر   أفرق  ال م  طقدمًا ج دًا ف  عملعا. 2030لمســـــاد  ات صـــــادن  ف  ســـــناق  ب  عام اتلمام ةا )ج(
 وباتضاف   لذ ذل ، وافقت التصا  علذ الت   د علذ التو ن  والتوا   ةت ة عملعا.

، عم  فريق ال م  الم ن  اتلبن  طلصا  محدوة من مااط  ات صــــــاب الوطنن  ف  2021وف  عام  - 37
مـا ا تـناج وطـل   ــــــــــــــدـيد ما قـل   ف  الم روح وهمـات )أ( الـتدرـي  المتصــــــــــــــ  اتنســــــــــــــ ق الندـام مجـال ن ف ع

ات صــــــاد  الوطن ؛ )ب( ارام  للتدري  ات صــــــاد  المســــــتدام علذ الصــــــ  د الوطن . وُقد  مت طقارير طق نم  
 اقتر ت  بوا  لزياوة الت(اع  والت اوة.

ممارســـــــــــــ ن للت لم اتلنترو   وبواة   لنترو ن  للدورا   وي  فريق ال م  الم ن  ة  تـــــــــــــاب  ـــــــــــــصا   - 38
التدريبن  ي م  علذ  و ال طحســ نا  علذ  ــ(ح  العبو  للموقا التــصا  الم نوة اأهدا  التنمن  المســتدام   

. وط ب   ـــــــ(ح  العبو  ( 23) ( لدورا  ف  مجال ات صـــــــابا UN SDG: Learnلعمم المتحدةت الت لمي )
 لم اتلنترو   والدورا  الت  ُط قةد ةالحلـــور التـــ صـــ  وطتلـــمن رواةط ةالدورا   لمح  عام  عن وورا  الت 

، أضــــــن(ت  ــــــ(حا  الت لم المصــــــغر ف   ــــــا  مواو 2021التدريبن  الت  طقدمعا وماال  م تل( . وف  عام  
  ط لنمن  موجزة  لذ  ــــــ(حا  ات صــــــابا  ف  موقا اأهدا  التنمن  المســــــتدام  لعمم المتحدةت الت لمي. وف 

، وافق فريق ال م  أيلــــــا علذ طوف ر التوجنل ةتــــــ ة عملنا  طق نم الدورا  وأفلــــــ  الممارســــــا  2020عام 
 المت لق  اتق نم الدورا  ةتا  عام و عداو طوجنل عمل  لتق نم الدورا  ات صادن . 

ذو و اقع فريق ال م  الم ن  ةاتلمام ةالمســــــــــــاد  ات صــــــــــــادن  م تلق النع  لتحســــــــــــ ن اتلمام اع - 39
المســاد  ا ن مجموعا  المســت دم ن، وعم  علذ  عداو فعرس ةالمواو المت لق  ةاتلمام ةالمســاد  ات صــادن   
وبدأ ف  ط بئتل، ووضــــــــا وورة للت لم اتلنترو   ةتــــــــ ة اتلمام ةالمســــــــاد  ات صــــــــادن ،     أطنحت  مس  

 و دا  طدريبن  علذ الموقا التصا  االت لمي.

 __________ 

 ./https://www.unsdglearn.org/statisticsمتا   علذ الراةط التال ت  (23) 

https://www.unsdglearn.org/statistics/
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وقدم  ســــــعاما     2021تتــــــاري للجعا   ــــــا ص  المصــــــلح  ف   زيراة/يو نل  واجتما ال(ريق االســــــ  - 40
وط لنقا . ويمان االطالل علذ م لوما  عن ال لــــــــوي  الحالن  للتــــــــصا  و واطجعا و ببعا عبر الصــــــــ(ح   

 .( 24) الردنسن  للتصا 

من   و دمت التـــــــصا  عدوا من الحلقا  الدراســـــــن  التـــــــصان ، وأعد  أول  تـــــــرة   صاري  لعا، و او  - 41
وجووها علذ وســـــادط التوا ـــــ  االجتماع ، اعد  الو ـــــول  لذ مزيد من المســـــت دم ن ةالمواو الت  أُعد . 

مزيدا من الت(ا ـــــ   عن التقدم المحر  والمواو الت    ( 25) وطقدم ورنق  الم لوما  األســـــاســـــن  عن عم  التـــــصا 
 أُعد .

  
 الشبكة القالمية لموظفي الييااا  واإلحصائيين   -   عاراا  

ــابا  التاة    - 42 ــحص  ات صـ ــاد  ن، الت  أطلقتعا  ـ ــصا  ال المن  لموي(  البنا ا  وات صـ ــتمر  التـ اسـ
، ف  طنســــــ ر  تــــــا  الجماع   2020طتــــــرين األول/أ توبر   20توارة التــــــؤوة االقتصــــــاوي  واالجتما ن  ف   

الوطنن  علذ اناب  دم  المعنن  الموجووة علذ وسـاد  التو ـ  االجتماع  الت  طسـ ذ  لذ مسـاعدة الحاوما   
وطنن  مر   ومســـــــــــتدام  للبنا ا  والم لوما  من أج  التن( ذ التام ألهدا  التنمن  المســـــــــــتدام . و الل ال ام 
الماضــــ ، ســــاعد  التــــصا  علذ طحســــ ن التنســــ ق وا   الندم ات صــــادن  الوطنن  وينما ا نعا، وأفرق  األمم 

 من  والتنس ق ينما ا نعا.  المتحدة القبري ، والمندما  الدولن  واتقلن 

وطربط التـصا  أيلـا التـصاا  والمصاورا  والع ئا  الحاومن  الدولن  القادم  اتوف ر مااة و  د وفريد  - 43
علــــو، منعم   صــــاد وة،    2 200، ما ت التــــصا  طلــــم  حو 2021طتــــرين الفا  / وفمبر   3لاللتقاب. وف   

جغراينـ  الماـا نـ ، وموي(و  وارة البنـا ـا  واتاالغ عن النتـاد ،  وعلمـاب و براب البنـا ـا ، و براب الم لومـا  ال
واالقتصـاويوة التاة وة للمااط  والندم ات صـادن  الوطنن ، وأفرق  األمم المتحدة القبري ، والمندما  الدولن  

ا أيلـا  باق علـوي  التـصا  لتتـم  األوسـا  األ اويمن  والمندما  ت ر الحاومن   والقبال  واتقلنمن . وُوسـ  
اعد   يجاو منصــــــــ   لنترو ن  للتوا ــــــــ  االجتماع  ا ن المعن  ن طنوة   2021ال اص منذ أيلول/ســــــــبتمبر  

أ فر  ـــموال وطنوعا لتحســـ ن الت اوة والمناقتـــ . و الل ال ام الماضـــ ، اســـتلـــافت التـــصا  ال المن  أ فر من 
ر أ فر من   متــارال. وباتضــاف   لذ 2 000 لق  وراســن   ــصان ، ضــمت ما مجموعل   19  1  800ذل ، ُ تــ 

رســــــــــــال  ف  مجموعا   لنترو ن  مت دوة، ط اوة ف عا األعلــــــــــــاب ما أقرا عم ذوي الصــــــــــــل  وطصاولوا الم ار  
ــنا محدوة، وطت عدها   ــرة مجموع  طغب  مواضــ ــئت ارنتا عتــ ــنحن . وقد أ تــ ــاد  المواضــ المت لق  ةم تلق المســ

ــنا ال ــابا  األســــر  الوماال  والمندما  الدولن . وطتمف  المواضــ ــتقصــ ــن  الت  طغب عا المجموعا  ف  اســ ردنســ
المحنتن ، والبنا ا  اتواري ، وط ل م اآلل  ف  مجال ات صابا  الرسمن ، ومنعجنا  التنبؤ اآل   والمستقبل ، 
وات صـــابا  الب ئن ، و  صـــابا  الســـنا  ، و  صـــابا  النق ، وات صـــابا  االقتصـــاوي ، وط داو الســـااة 

 والمسا ن.

 __________ 

 .https://unstats.un.org/GISTمتا   علذ الراةط التال ت  (24) 

 Coordinating statistical training for increased accessibility and“  عنواة  طحم  ورنق  الم لوما  األســــــــــــــاســــــــــــــن (25) 

sustainability: the work of the Global Network of Institutions for Statistical Training (GIST)”. 

https://unstats.un.org/GIST
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. ( 26) وقد أ تـــ    ـــحص  ات صـــابا   ـــ(ح  هبو  للتـــصا  ال المن  لموي(  البنا ا  وات صـــاد  ن - 44
وطقدم الصــــ(ح  العبو  لمح  عام  عن التــــصا  وعلــــويتعا، وطوفر و ــــال   لذ الحلقا  الدراســــن  التــــصان  

طقديم عروح ة صـوص  السـاةق  والقاوم  للتـصا  ال المن ، الت  يدعذ ف عا  براب من جمنا أ حاب ال الم  لذ
مواضــــــــنا م تل( ، منعا جما البنا ا  و تــــــــرها واالاتنارا  المت لق  اعا. وطنوة الحلقا  الدراســــــــن  التــــــــصان   
ــق ن الم نم ن  ــاد  الوطن  ومااط  المنســــــــــ موجع   حو طلبن  البل ، اعد  وعم الزمالب ف  الندام ات صــــــــــ

 لعمم المتحدة.
  

 القامل المشتاب بين األمااا  المقني باسترصاءا  األسا المعيشية عمل الفايق    -   حادي عشا 
اسـتمر ال(ريق ال ام  المتـترال ا ن األما ا  الم ن  ةاسـتقصـابا  األسـر المحنتـن  ف  وعم البلداة   - 45

  الل ال ام الماض  ف  رالر  مجاال  عم  ه ت التنس ق، والتبوير المنعج ، والدعوة واالطصال. 

ــن ، أجرب ال(ريق وبعد  ال - 46 ــر المحنتـ ــابا  األسـ ــتقصـ ــام  وف ال السـ ــاب ار ام  وطن   ـ تروي  ت تـ
ال ام  عملن  ضــمت  مســ  الداة )أيرلندا، وســاموا، وتا ا، ومندا، وموســتارياا( وماتصا   صــادنا ووة  قلنم  

ــا  الج دة والتحدي  ــابا  التنمن  ف  جماع  المحنط العاو ( لتور ق الممارسـ ــحص    صـ ــاب وا دا ) ـ ا  ف    تـ
ــ  دين الوطن  واتقلنم  ــق وف ال علذ الصــ ــا  منســ ــن  ةتــ ــر المحنتــ ــابا  األســ ــتقصــ . ( 27) ار ام  تجراب اســ

وطبر  الدراس  ر ب راظص  ةت ة الممارسا  الج دة والتحديا  المت لق  اتنس ق االستقصابا  ويمان أة طؤوي 
   لذ مزيد من النقاش وال م  ةت ة استقصابا  األسر المحنتن .

 و الل ال ام الماض ، عم  ال(ريق ال ام  أيلا ف  المجاال  المنعجن  التالن ت - 47

مجموع  من المذمرا  اتر ـــــــــاوي  ةتـــــــــ ة أ ذ  -  أخذ القينا  من أجل عدم خاب أحد خلف الاالب • 
ــاعدة البلداة علذ   تاج انا ا    ــن  من أج  مســــــ ــر المحنتــــــ ــابا  األســــــ ــتقصــــــ ــال  اســــــ ال  نا  لصــــــ
اســـــتقصـــــادن  أ فر طصـــــنن(ا لل(ئا  الســـــاا ن  اللـــــحن( ، ةح   طغب  الم(عوم والت ريف، والتحديا  

ســتراطنجنا  الرامن   لذ طحســ ن التغبن . الت  طنتــ  عند أ ذ ال  نا  من المجموعا  الســاا ن ، واال
 وطقدم المذمرة أيلا اتر او ةت ة أ ذ ال  نا  ل ناس التقاطحن .

مواو طدريبن  ُطنتة  ةالت اوة ما فريق  - خرديا المناطق الصةيياة ألغااض أهداف التنمية المسةتدامة • 
ــرا  أهدا  التنمن  الم ــترال ا ن الوماال  الم ن  ةمؤ ـــــــ ــريا  ال براب المتـــــــ ــتدام  والجعا  التـــــــ ســـــــ

األ رب، ومن ا نعا اللجن  االقتصـــــــــــاوي  ألمرياا الالط نن  ومنبق  الصحر الناريب  و ـــــــــــندوق األمم 
 (.E/CN.3/2022/2المتحدة للسااة )ا در 

طقدم مجموع   -  (“Counted and Visibleمجموعة أدوا  ”في الحسةةةةةةبان واصةةةةةةب القين   • 
األووا ، الت  وضــــ تعا ه ئ  األمم المتحدة للمرأة ف   ــــنغتعا النعادن  ةالت اوة ما ال(ريق ال ام ، 

ــت(اوة من  ــا  الج دة والدروس المســــــــ ــت دام انا ا    15طجمن ا للممارســــــــ ــ ن اســــــــ ــ ة طحســــــــ الدا ةتــــــــ

 __________ 

-https://unstats.un.org/capacity-development/global-network-of-data-officers-andمـتا   علذ الراةط الـتال ت   (26) 

statisticians. 

 .https://unstats.un.org/iswghsستتا  طقارير عن هذا ال م  علذ الراةط التال ت  (27) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/2
https://unstats.un.org/capacity-development/global-network-of-data-officers-and-statisticians
https://unstats.un.org/capacity-development/global-network-of-data-officers-and-statisticians
https://unstats.un.org/iswghs
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من أج  وضـا سـناسـا     اسـتقصـابا  األسـر المحنتـن  القادم  ف    تاج   صـابا  جنسـا ن  مصـن( 
 .( 28) مرا ن  للمندور الجنسا  

أمام  19-ويوا   ال(ريق ال ام  وعم البلداة ف  التغل  علذ التحديا  الت  وض تعا جادح  موف د - 48
 البرام  الوطنن  الستقصابا  األسر المحنتن .

طزال البواة ، الت   ال - ( 29) 19-اليوابة اإللكتاواية لالسةةةةترصةةةةاءا  التي خجيس أثا جائحة الوفيد • 
، ُطحـدرث ةـا تدـام. وه  طتـ لق اآلة من م لومـا  عن أ فر من 2020أ تــــــــــــــئـت ف   زيراة/يو نـل  

 وا   البلداة. 19-استقصاب لدعم طنس ق االستقصابا  الت  ط نس أرر جادح  موف د 500

من أج     -  االسةةةترصةةةاءا على جودة    19-مذالاة إررةةةادبة بشةةةين خرييي وخرليل أثا جائحة الوفيد • 
ــابا  أرناب جادح  موف د ــتقصــــــــ ــتمراري  االســــــــ ، قام ال ديد من البلداة اتن نف  19-الح(اظ علذ اســــــــ

عملنا  اســتقصــاب األســر المحنتــن  عن طريق  جراب طغ  ر ف  أســلوب االســتقصــابا  وف  طصــمنم 
ننف الســريا قد أيعر  االســتبنا ا  وعن طريق طقديم وورا  طدريبن  عن ُة د. وعلذ الرتم من أة الت 

قدرة مااط  ات صــاب الوطنن  علذ الصــموو، فقد أر ر   ــوات  ةتــ ة جووة انا ا  االســتقصــابا   
وقاال تعا للمقار  . وطوفر المذمرة اتر ــــاوي  مجموع  من األووا  الت  يمان للبلداة اســــت دامعا ف  

 طق نم أرر الجادح  علذ جووة االستقصابا  وطقل لل  لذ أو ذ  د.

جمع واسةتخدام الييااا  المتقلرة بوفيا  الباليين من خال  خقدادا  السةكان واسةترصةاءا  األسةا   • 
 ف   طـار ال(ريق االســــــــــــــتتــــــــــــــاري التقن  الم ن  اتق نم م ـدل الويـنا  الـناجمـ  عن   - المعيشةةةةةةةةةيةة

أ تــ   الذي أ تــ طل  وارة التــؤوة االقتصــاوي  واالجتما ن  ومندم  الصــح  ال المن ،   ( 30) 19- وف د
فريق عام  لتقديم طو ـنا   لذ مااط  ات صـاب الوطنن  ةتـ ة اسـت دام الت داوا  واالسـتقصـابا   

 19-للحصـــــول علذ م لوما  موروق  و ســـــاســـــ  من     التوق ت عن الوينا  الناجم  عن موف د
ر . وسـاهم ال(ريق ال ام  المتـترال ا ن األما ا  الم ن  ةاسـتقصـابا  األسـ ( 31) علذ الصـ  د القبري 

المحنتــــــن ، ةالت اوة ما  ــــــحص  ات صــــــابا  و ــــــحص  الســــــااة، ف  عملن  طق نم الســــــت دام البلداة  
ــول علذ البنا ا  المت لق  اوينا  الصالغ ن. وُط رح  تاد  التق نم   ــابا  للحصــ ــتقصــ للت داوا  واالســ

ق  ف   ا  ورنق  م لوما  أساسن . وسُتوضا مجموع  طو نا  ةت ة طحس ن جما البنا ا  المت ل
من أج  طقديمعا  19-اوينا  الصالغ ن من  الل الت داوا  واالســتقصــابا  ف  ســناق جادح  موف د

  لذ اللجن  ف  وورطعا الراة   وال مس ن.

 __________ 

ــت دام ارمجنا   (28)  ــادن  ةاســـ ــص  ات صـــ ــا طمارين عملن  للحوســـ ، وه  متا   ةاللغا   SPSSو  Rو  Stataطوفر مجموع  األووا  أيلـــ
 .https://data.unwomen.org/resources/counted-and-visible-toolkitات نل زي  وال(ر سن  واتسصا ن . ا درت 

الــــــــتــــــــالــــــــ ت   (29)  الــــــــراةــــــــط  عــــــــلــــــــذ  -https://unstats.un.org/iswghs/task-forces/covid-19-and-householdمــــــــتــــــــا ــــــــ  

surveys/COVID-19-impact-surveys/. 

أ تـ  ال(ريق لناوة ةمفاة  ه ئ  اسـتتـاري  لمندم  الصـح  ال المن  و وارة التـؤوة االقتصـاوي  واالجتما ن  والدول األعلـاب للحصـول   (30) 
ا ـــدـــرت    عـــلـــذ ــا ــــــــــــــــرة.  الـــمـــصـــــ وتـــ ـــر  ــا ــــــــــــــــرة  الـــمـــصـــــ ــ   ــادـــحـــــ الـــجـــــ ــار  آرـــــ طـــ ـــزب  لـــذ  الـــتـــ   ــا   الـــويـــنـــــ ــدو  لـــ ـــــ ــ   وظـــنـــقـــــ ــديـــرا   طـــقـــــ

www.un.org/development/desa/pd/events/TAG. 

ــ ت   (31)  ــالـــ ــتـــــ الـــ ــط  ــراةـــ الـــ ــذ  ــلـــ عـــ ــ   ــا ـــــ ــتـــــ مـــ ــ   ــامـــــ ــ ـــــ الـــ ــق  ــريـــ ــ(ـــ ــلـــ لـــ ــ   ــنـــــ ــمـــ ــنـــ ــالـــ ــ(ـــــ ــمـــ الـــ ــرة  ــذمـــ ــمـــــ  /www.un.org/developmentالـــ

desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_tag_wg_2_concept_note.pdf. 

https://data.unwomen.org/resources/counted-and-visible-toolkit
https://unstats.un.org/iswghs/task-forces/covid-19-and-household-surveys/COVID-19-impact-surveys/
https://unstats.un.org/iswghs/task-forces/covid-19-and-household-surveys/COVID-19-impact-surveys/
http://www.un.org/development/desa/pd/events/TAG
http://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_tag_wg_2_concept_note.pdf
http://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_tag_wg_2_concept_note.pdf
http://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_tag_wg_2_concept_note.pdf
http://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_tag_wg_2_concept_note.pdf
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وضـا ال(ريق ال ام   -  وضةع اسةترصةاءا  األسةا المعيشةية في أفضةل وضةع يناسةب القرد المريل • 
ب  اسـتقصـابا  األسـر المحنتـن  والمجاال  ذا  طغب  مناقتـ  لمسـتق  ( 32) ف  الصـنغ  النعادن  لورق 

األولوي  للبلداة لبناب  دام الســتقصــابا  األســر المحنتــن  يتســم ةالن(ابة وال( الن  من     التنل(  
 .19-والقدرة علذ مجااع  الصدما  مف  جادح  موف د

، منعا المؤطمر وف  مجال الدعوة واالطصـــــــــال،  دم ال(ريق ال ام  أو أســـــــــعم ف  مناســـــــــصا  م تل(  - 49
الذي عـقدو الم عـد ات صــــــــــــــاد  الدول ، ومنـتدب األمم المتحـدة ال ـالم    2021ال ـالم  لإل صــــــــــــــابا  ل ـام 

، ومؤطمر البنـا ـا  اللــــــــــــــ مـ  لتقـدير المنـاطق الصــــــــــــــغ رة، وت ر ذلـ  من 2021الفـالـ  للبنـا ـا ، ف  عـام  
تــــــــــــريا ،  لقا  وراســــــــــــن   ــــــــــــصان  تبت  االجتماعا  التقنن . و دم ال(ريق ال ام ، ةالت اوة ما الجعا  ال

مواضــنا طت لق ةاألســال   المبتنرة لجما انا ا  االســتقصــاب، وطنام  البنا ا ، واالســتجاةا  المت لق  ةجادح   
ــا  األ اويمن  والمجتما المد   19- وف د ــرماب من األوســـ ــا  ما  ـــ ــاف   لذ ذل ، فعو يت(اع  انتـــ . وباتضـــ

 ق ال م  الم تل(  التاة   لعا. ومااط  ات صاب الوطنن  من  الل فر 

وأ تـــ  ال(ريق ال ام  أيلـــا  ـــصا  طلـــم منســـق  االســـتقصـــابا  ف  مااط  ات صـــاب الوطنن  من  - 50
أج ت )أ( طنســ ر اطصــال ال(ريق ةالبلداة ةتــ ة آ ر التبورا  ف  منعجنا  االســتقصــاب والممارســا  الوطنن   

ورا  والمصاورا  ف  مجال  اسـتقصـابا  األسـر المحنتـن  واالجتماعا ؛ )ب( التماس التوجنل ةتـ ة آ ر التب
 ف  البلداة واال تناجا  ف  مجال اناب القدرا .

  
 خحسين استخدام الييااا  التي ينتجها المواطنون في وضع السياسا  القامة   -   ثااي عشا 

المجتم ــا  المحلنــ  يتزايــد اال ت(ــال ةــالبنــا ــا  الت  ينتجعــا المواطنوة، مفــ  البنــا ــا  الت  طحرمعــا   - 51
والبنا ا  المســــــــتمدة من ال لم التتــــــــارم ، ف  ســــــــد الفغرا  ف  البنا ا  المت لق  ة هدا  التنمن  المســــــــتدام   
وطتجنا متارم  المواطن ن والمجتم ا  المد ن  والمندما  األهلن  ف    تاج انا ا  لالست دام ف  السناسا  

  الت  ينتجعــا المواطنوة، والت  ياوة ف عــا المواطنوة عـاوة ال ــامـ  ةتــــــــــــــاــ  أعم. وط ــد عملنــ    تــاج البنــا ـا
محرم ن ومتـــارم ن معم ن، قناة ممتا ة يمان لجام   البنا ا  والحاوما  اســـت دامعا ف  الت(اع  والتوا ـــ  
ــاعد البنا ا  الت   ما أ ــــحاب المصــــلح ، وهم المواطنوة والمجتم ا  المحلن . وف  مف ر من الحاال ، طســ

اطنوة علذ طحديد قاالن  التلـــــــرر لدب ال(ئا  الســـــــاا ن  المعمتـــــــ  والمحروم . مما أة متـــــــارم   ينتجعا المو 
 المواطن ن طساعد علذ طحس ن  (اين  الحاوما  ومسابلتعا.

ويمان للبنا ا  الت  ينتجعا المواطنوة، عند جم عا واســـــت دامعا ةالتـــــا  المالدم، أة طســـــاعد علذ  - 52
ال  ب الواقا علذ الجعا  المســــــــــــــتج ص ، و ياوة الن(ابة، و  تاج   صــــــــــــــابا  أ فر ط زيز الجدوب، وط فنف 

ــاد  الرســــــم  ل نم  البنا ا  الت  ينتجعا   ــنن(ًا ومالبمً  من     التوق ت. ويتزايد  وراال المجتما ات صــــ طصــــ
ــت د ــ ت  واجز أمام اســ ــوات  المت لق  ةاالفتقار  لذ م اي ر الجووة قد وضــ امعا علذ المواطنوة. ت ر أة التــ

  باق واسا.

ــابا  مجموع  من  - 53 وم بوة أولذ للمســـــــــاعدة ف  التغل  علذ هذا الحاجز، أعد   ـــــــــحص  ات صـــــــ
أووا  ضماة الجووة لمنتج  البنا ا  الت  ينتجعا المواطنوة. وطوفر مجموع  األووا   طارا لت بنط وطور ق  

 __________ 

 .”Positioning Household Surveys for the Next Decade“متا   مورنق  م لوما  أساسن  ة نواة  (32) 
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الورادق  عداوا ســـــــــلنما، ف  عا طســـــــــاعد منتج    عملن  جما البنا ا  وم الجتعا وطحل لعا و تـــــــــرها. وعندما ط د
البنا ا  الت  ينتجعا المواطنوة علذ طحســـــــــــــ ن  يصـــــــــــــال  و ن  البنا ا  المجم    لذ الدوادر ات صـــــــــــــادن   
الرســــمن ، مما يزيد من ا تمال اســــت دام البنا ا  لالســــتر ــــاو اعا ف  اتجرابا  الســــناســــاطن . ويجري ا تصار 

 ا و  صال لزياوة طحس نعا.  مجموع  األووا  ف  موستاريا

ــاب الوطنن   - 54 ــت دمعا مااط  ات صـ ــا ما يل ت )أ( مجموع  أووا  طسـ ــم  األعمال المقبل  وضـ ــتتـ وسـ
ف   وماج البنا ا  الت  ينتجعا المواطنوة ف  ات صــــــــــــابا  الرســــــــــــمن ؛ )ب( أســــــــــــال   اســــــــــــت دام انا ا  

 ينتجعا المواطن وطصحن  التح زا  المحتمل .استقصابا  األسر المحنتن  لم ايرة البنا ا  الت  
  

 اإلجااءا  المطلوب من اللجنة اإلحصائية اخخا ها  -   ثالث عشا 
 تاللجنة مدعوة إلى الجيام بما يلي - 55

اإلحاطة علما بالقمل الذي خروم به رةةةةةةةعبة اإلحصةةةةةةةاءا م بالتقاون مع منظومة األمي   )أ( 
 قليق على التردم المحاز في القمل؛المتحدةم وبيااامج عملها المرتاحم والت

 إبداء آرائها بشين مبادرة ”آاية الييااا “؛ )ب( 

 إبداء آرائها بشين عمل هيئة التقاون بشين استخدام الييااا  اإلدارية لألغااض اإلحصائية؛  )ج( 

 مة؛ إبداء آرائها بشين مواصلة خنفيذ اظام المقلوما  الموحد من أجل أهداف التنمية المستدا  )و( 

 إبداء آرائها بشين التردم الذي أحازخه الشبكة القالمية لمشسسا  التدريب اإلحصائي؛ )ل( 

 إبداء آرائها بشين التردم الذي أحازخه الشبكة القالمية لموظفي الييااا  واإلحصائيين؛ )و( 

إبداء آرائها بشةةةةين عمل الفايق القامل المشةةةةتاب بين األمااا  المقني باسةةةةترصةةةةاءا    ) ( 
 ؛ألسا المعيشيةا

إبداء آرائها بشةين القمل المتقلق بتحسةين اسةتخدام الييااا  التي ينتجها المواطنون في  ) ( 
 وضع السياسا  القامة.

 

 


