
 E/CN.3/2022/30  األمــم المتحـدة  

  

 

 واالجتماعي المجلس االقتصادي  
 

Distr.: General 

2 December 2021 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

050122    171221    21-17842 (A) 

*2117842*  

    اللجنة اإلحصائية

    الدورة الثالثة والخمسون 

    2022آذار/مارس  1-4

    )أ( من جدول األعمال المؤقت*  4البند 

 بنود للعلم: اإلحصاءات المتعلقة بالشيخوخة والبيانات المصنفة حسب السن 
 

  

   
تيتشففففففففيلد المعني باإلحصفففففففاءات المتعلقة بالشفففففففيخوخة والبيانات  تقرير فريق    

 المصنفة حسب السن 
  

 مذكرة من األمين العام  
 

يتشـر  األمنن الاا   والممارسـا  الاـاةق   2021/224وفًقا لقرار المجلس االقتصـاي  واالجتماع   
ةالشــوخة   والبواتا  الملصــل  حاــ، الاــن  ال   ةإحال  تقرير فريق تنتشــلنلد المان  ةاصحصــااا  المتالق  

ا ةــتق ويتمــــــــــــــمن التقرير مةجفا للتيةرا  المتالقــ  ةامــ  فريق تنتشــــــــــــــلنلــد منــ   يقــد   ىلا اللجنــ  لتــم ــ  علمــً
ــدار ا وتم نر جايح  مرو فنروس  ةروتا 2018 عا  ــةرا  المفمر ى ـ   ةما ف  ذلك األتشـــي  المقررة والمنشـ

ــا  ريي  حريق منقح   جرا ةمةجب ا ( علا عم  اللري 19-)كةفند ــمن التقرير أيمــ ق وجدولت الفمن ق ويتمــ
 ق واللجن  مدعّةة ىلا أ   الالم ةالتقريرق2025تمديد الجدول الفمن  لام  اللريق حتا ينت   ف  عا  
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تقرير فريق تيتشففففففففيلد المعني باإلحصفففففففاءات المتعلقة بالشفففففففيخوخة والبيانات    
 المصنفة حسب السن 

  
 مقدمة  -   أوال  

أتشــف فريق تنتشــلنلد المان  ةاصحصــااا  المتالق  ةالشــوخة   والبواتا  المصــنل  حاــ، الامر ف   - 1
 (ق49/118)اتظر القرار  2018الدورة التاسا  واألربانن للجن  اصحصايو   الت  عقد  ف  آذار/مارس 

ــلنلد و دفت الاا  ف  يعم  ي  التنمو  - 2 ــتدام  لاا    ويتمث  الغرو من فريق تنتشــــــــ من  2030الماــــــــ
ــنل  حاــــ، الامر وبواتا    ــالن، يولو  صتتاف بواتا  مصــ ــايا  وأســ  الل تحديد الثغرا  المتالق  بةضــــر ىرتــ
متالقــ  ةــالشــــــــــــــوخة ــ  حةال مراحــ  الحوــاةق ويجر   ــ ا الامــ  ةــالتاــاو  مر  ن ــا  األمم المتحــدة  واألج فة  

ةجةات، اصحصــااا  المتالق  ةالشــوخة   واصحصــااا    اصحصــايو  الةحنو   ورنر ا من المؤســاــا  المانو 
ــنل  حاـــــــ، الامرق ويقةي اللريق عملو  تشـــــــر الممارســـــــا  الجندة علا الصـــــــاند الاالم  ويام  علا  المصـــــ

 التااو ق توانر

ــايو   الماقةية ف  عا   - 3 ــنن للجن  اصحصـــ ــلنلد مالةما  2019و الل الدورة الخماـــ   قد  فريق تنتشـــ
ــت مل  عن التق ــيلر ب ا ةاملت  ومخيًيا عاًما ماــ ــومــ ــب  الت  ســ ــمنت الاــ ــاا اللريق  تمــ د  المحرز ف  ىتشــ

 لماارا  عملت  وجدوال زمنوا لتحقنق تةاتجت المات دف ق

 ق2018ويتممن   ا التقرير مةجفا للتيةرا  الت  ت د ا عم  فريق تنتشلنلد من  آذار/مارس  - 4
  

 2018التقدم المحرز منذ آذار/مارس   -  ثانيا  
  2018ف  ماظم اللترة قند االســــــتاراو  التف  فريق تنتشــــــلنلد ةالجدول الفمن  ال   حدي  ف  عا    - 5

لتحقنق تةاتجت الماـت دف  من  الل عقد يورا  تقنو  سـنةي  ةالحمـةر الشـخصـ   واجتماعا  ألفرق  الم ا   
ــارا  عم  محدية  و  لك من  الل التمثن  وت   ــم  ماـ ــا  ىل تروتو  ةشـ ايل المالةما  ف  المؤتمرا   ومناقشـ

 واصجرااا  المتالق  ةالشوخة  ق

( ىلا تاين  التقد  ال   يحرز  فريق تنتشـــــــــلنلد   19-وقد أي  جايح  مرو فنروس  ةروتا )كةفند - 6
ىذ جرا تحةي  أعمــــــايت ومةاري  تحة تناول الماــــــاي  الااجل  المتصــــــل  ةالجايح ق ويري ف      الة وق  بوا  

 تجم عن ذلكقةاأل ر ال   

 :2018وفوما يل  عرو مةجف لالجتماعا  اللنو  الت  عقد  من  آذار/مارس  - 7

 ، تشيتشيستر، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية:2018 )أ( 

ر ف االجتماع علا أ دا  فريق تنتشـــلنلد  ةما ف  ذلك التلا ـــن  والمناقشـــا  ةشـــم       ‘1’ 
ماـــــارا  الام   مةضـــــًحا ما ين غ  يواســـــت و وتو  ىتتاف بواتا  قابل  للمقارت  ماـــــار من  

 فوما بنن البلدا  األعماا 

ُقدِّمت يراسـا  حاال  قيري  وأمثل  علا أعمال مثنرة لال تما  ةشـم  الشـوخة   من ىيرا   ‘2’ 
 والواةا  اصسالمو (  وجم ةري   ةريا  والممل   المتحدة  وال ند    -)جم ةري  
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اتُّلَِّق علا األولةيا  الريواــــــو   مر تحديد  ال   ماــــــارا  عم  أولو  للممــــــ  قدما فن ا:  ‘3’ 
ىجراا تقنوم لأليلـ  الحـالوـ  وتحـديـد الثغرا   ووضــــــــــــــر ىحـار ملـائوم  وتحلنل   والم ـاي   

 التةجن و  للتةحند القواس  والمةاام  

 دف  ُوضات  ريي  حريق لتحقنق النةاتج المات  ‘4’ 

 ، دايجون، جمهورية كوريا:2019 )ب( 

 تامق المشار ة  ف  ماارا  الام   ما أيا ىلا تحقنق أ دا      ي   ‘1’ 

ــارا  الامـ  الريواـــــــــــــــو  الثالـ    مر  ‘2’  قـُدمـت عروو عن التقـد  المحرز فومـا يتالق ةماــــــــــــ
ــو ق وقد أعد  و وق  تحديد النياق  عرضــــت فن ا ت  ــن  االتلاق علا الخيةا  الريواــ لا ــ

الامـــ   ىلا جـــاتـــ، الخيةا  الالزمـــ  لتنلنـــ  الامـــ   والجـــدول الفمن  لـــ لـــك  ومجـــاال   
 المااعدة  تقديم

ُقدِّمت يراســـا  حاال  قيري  عن األعمال ذا  الصـــل  ةالشـــوخة   من أســـترالوا  وتايلند   ‘3’ 
 وتر وا  وراتا  ومنغةلوا  والممل   المتحدة 

  ةما ف  ذلك وضـــــــــــر اســـــــــــتبوا  الســـــــــــتخدامت ف  الدراســـــــــــا   ُقدِّمت أمثل  علا المةاام  ‘4’ 
االســـــــــتقصـــــــــايو  والتااريع ف  اصحصـــــــــااا  المتالق  ةالتشـــــــــري الت  يم ن فن ا تناـــــــــنق 

 المخرجا  يو  المد ال  

ــةا األ دا    ‘5’  ــتارضــــــ ــارا  الام  الثال   المت قو   واســــــ ــار ة  تمرينا علا ماــــــ أجرا المشــــــ
 ا والنةاتج المات دف  وسب  المم  قدم

وتةقش الام  ال   يمــــيلر ةت أعمــــاا فريق تنتشــــلنلد  ارف تياق اللريقق وتــــم  ذلك  ‘6’ 
أعمـــاال تقة  ب ـــا منظمـــا  المجتمر المـــدت  من قبنـــ  الل ةي الرمـــاييـــ  والراةيـــ  الـــدولوـــ  
ــندوق  ــايي  واالجتماوو  ةاألمات  الاام   و ـــ ــؤو  االقتصـــ ــننن  وويارة الشـــ ــاعدة الماـــ لماـــ

 ا   واألج فة اصحصايو  الةحنو  األمم المتحدة للا 

ــاال     ‘7’  ــلنلد مًاا  وفاالو  االتصـ ــاا فريق تنتشـ ــتارو اللريق التةجن    وتو  عم  أعمـ اسـ
 والاب  ال لنل  بتةسور تياق مشار   األعماا 

عق، االجتماع التقن  تلاـت  اجتمات األفرق  األسـاسـو  من    ماـار من ماـارا  الام   ‘8’ 
ــر فريي  ت د  ىلا تحديأل األولةيا   وأوجت التراةو  والمةاعند  األول  صجراا عم لو  ماـ

 واصتجازا  الريواو  

 ، اجتماع افتراضي:2021 )ف( 

  أجر  اســــــــــــــتاراو أل دا  فريق تنتشــــــــــــــلنلدق 2020تظرا لتمجن  االجتماع التقن  لاا   ‘1’ 
  ىلا جات، تماذف وُعرو مؤ را التقد  المحرز ف  ىحار ماــارا  الام  الريواــو  الثال  

 لجمر البواتا   و يو التحلن   والخيةا  الت  سُتت خ  الحًقا 

ــت دف   و ة  ‘2’  ــتدام :  ُعرو أحد النةاتج الماـ ــرا  الاالمو  أل دا  التنمو  الماـ ىحار المؤتـ
  و ة منشـةر يجر  ىعداي  ةاالتـترام مر منظم  الصـح  الاالمو   وويارة  ىبراز   ار الاـن
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االقتصــايي  واالجتماوو   وم ت، اصحصــااا  الةحنو  ف  الممل   المتحدةق وقد  الشــؤو  
ُحرح تمةذف لدراســ  حال  قيري  ىلا جات، يراســ  حال  تمةذجو  قدمت ا الممل   المتحدة  
ــت الل عقد  ــةر اسـ ــت مال النمةذفق ويدعم المنشـ ــاعدة البلدا  علا اسـ ــلةع  بتةجوت لماـ مشـ

(  ةقواية منظم   2030-2021  ف  مرحل  الشـــــــوخة   )األمم المتحدة للن ةو ةالصـــــــح
وما تتمـمنت من أ دا   2030الصـح  الاالمو   وياـتند ىلا  ي  التنمو  الماـتدام  لاا  
  2002التنمو  الماتدام   و ي  عم  مدريد الدولو  للشوخة    

حصـــااا   اســـتارضـــت األ دا  ف  ىحار ماـــارا  الام  الثال   المت قو ق وقد  م ت، اص ‘3’ 
الةحنو  ف  الممل   المتحدة أمثل  علا الام  ف  المجاال  ذا  الصــــــــل  ةشــــــــم  اصبال  
عن أ دا  التنمو  الماــــــــتدام   وتيةير المنصــــــــ  الملتةح  أل دا  التنمو  الماــــــــتدام    
وقدمت منظم  الصــــح  الاالمو  أمثل  علا منصــــ  عقد األمم المتحدة للن ةو ةالصــــح   

أقر المشـــــــار ة  ةالحاج  ىلا تةروع ماـــــــارا  الام  للممـــــــ   ف  مرحل  الشـــــــوخة  ق و 
دِّي  المخـاحر الت  ت ـدي ىحراز تقـد   تتوجـ  لتغنر األولةـيا  الةحنـو    اق وقـد حـُ ـةالامـ  قـدمـً

  19-للمنظما  وللم ات، اصحصايو  الةحنو  ف  ضةا جايح   ةفند

ما ةالام   علا النحة  لةحظ التراةو بنن ماــــــــــــارا  الام  وُحدِّي  ىجرااا  للممــــــــــــ  قد ‘4’ 
 المبنن ف  اللرع التال ق

  
 األنشطة المقررة والمنشورات المزمع إصدارها  -  ثالثا  

ــا  الـدولـو  المانـو  ـةالشــــــــــــــوخة ـ    - 8 يلتف  فريق تنتشــــــــــــــلنلـد ـةالترويج لاملـت  وال ســــــــــــــومـا لـدا األوســــــــــــ
 واصحصااا   ةاب  من ا التااو  علا تنلن  بنةي الام  والمنشةرا ق

ق ويرت و بند الام  ىبراز   ار الاــــنالتقرير الم  ةر أعال     2021/2022  منشــــةرا  اللترة وتشــــم - 9
ــامل    ــلنلد المتالق بةضــــر ىحار ملائوم  وتحلنل  للمالةما  الشــ   ا ارت احا م اتــــرا ةماــــار عم  فريق تنتشــ

 دا  التنمو  الماـتدام  الراتـدين األكبر سـًناق وسـنتمـمن التقرير اصحار الملائوم  والتحلنل  ومؤتـرا  أ   عن
ذا  األولةي  والمتصـــــل  ةالماـــــنننق وســـــُننشـــــر علا الماـــــتةيع المؤســـــاـــــ  لت ايل المالةما  التاةر لمنظم   

 الاالمو ق الصح 

وتنشـر الماـتجدا  ةشـم  عم  فريق تنتشـلنلد والماـتجدا  الاالمو  ةشـم  ىحصـااا  الشـوخة   ف   - 10
الــــــ  مــــــنشـــــــــــــــــــةرا   وتــــــنشـــــــــــــــــــر  ــ ق  ــلــــــوـــــ فصـــــــــــــــــ ــ   ــاريـــــ ى ــــــ ـــــ ــالــــــ :  تشـــــــــــــــــــرة  الــــــتـــــ الــــــراةــــــو  عــــــلــــــا  ــ   ــدوتـــــ مـــــ

http://gss.civilservice.gov.uk/blog/   وياــتخد  أعمــاا اللريق منصــ   وي  ك الشــ  و  صحصــااا  
 األمم المتحدةق

الامـ  الرام  ىلا تقنوم  البـناا علا    2021ويشــــــــــــــمـ  الامـ  المقـب  المبنن ف  االجتمـاع التقن  لاـا    - 11
ــم  الشــــوخة   و  ار الاــــنق وف  ىحار   ــتدام  ةشــ الثغرا  ف  البواتا  المتالق  ةمؤتــــرا  أ دا  التنمو  الماــ

  المان  بتقنوم األيل  وتحديد الثغرا   سـوجر  اسـتارو للتدابنر اصضـافو  ذا  الصـل  ة  ار  1ماـار الام   
   الحالو  ف    ا النياققالانق وستجر  مرحل   اتو  من تقنوم األيل

 ويتةا   فريق تنتشلنلد لتممنن ماارا  الام  المتالق  ةالمجاال  التالو : - 12

http://gss.civilservice.gov.uk/blog/
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 است شا  اآلفاق/االحتواجا  الماتقبلو  لماتخدم  البواتا   )أ( 

اصحصــااا  المصــنل  حاــ، الامر وحاــ، الشــوخة   ف  ســواق ىحار مؤتــرا  أ دا   )ب( 
 التنمو  الماتدام  

 ت ايل المالةما  ةشم  الممارسا  الجندة ووتشاا منص  لت ايل المالةما ق ()ف 

ويم ن الحصـةل علا مفيد من المالةما  والتابنر عن اال تما  ةام  فريق تنتشـلنلد بتةجوت رسـال   - 13
 قTCGA@ons.gov.ukةالبريد اصل تروت  ىلا الانةا  التال : 

  
 أثر الجائحة  -  رابعا  

ــو  تــــــــــ ري  للريقت التةجن   حةال عام    - 14 ــلنلد عقد اجتماعا  افتراضــــــــ   2020وا ــــــــــ  فريق تنتشــــــــ
ــاا  2021 و ــنن لبرتامج الام  مر األعمـــــــــــ ق واتصـــــــــــــ، التر نف علا الحلاا علا الف م والحماس الم رســـــــــــ

ــننن وعلا تقنوم أ ر جايح   ةفند ــاســــ ــر   19-األســــ ــنل  حاــــــ، الامر علا الام  واللريق وتشــــ البواتا  المصــــ
 عا ق ةش  

لتم نن األعمــــــاا من التر نف  2020وقد أرجف عقد االجتماع التقن  ةالحمــــــةر الشــــــخصــــــ  لاا   - 15
افتراضـــًوا    2021علا األولةيا  الةحنو  الريواـــو  الت  وضـــات تتوج  للجايح ق وعقد االجتماع التقن  لاا  

 ال  ةالتلصن قوُأحرز تقد  جند  علا النحة المبنن أع

  فقد ازياي الةع  ةمرورة الحصةل  19-وتظًرا أل  الا ا  الماننن عاتةا مراًرا من أسةأ آ ار  ةفند - 16
علا أيل  أفمـ  تتالق بتلك اآل ارق وياتر  فريق تنتشـلنلد ةم    ا الام  يشـ   أولةي   وقد أحرز تقدما ف   

 ةاب  تممنن تمةي  ىضاف  لدعم الام  والمم  ةت قدماقالتختوع من المخاحر الناجم  عن الجايح   

ــارا  الامـ    2021وأر ر االجتمـاع التقن  لاـا    - 17 أ  ال ثنر من الم ـاســــــــــــــ، تحقق من  الل ماــــــــــــ
  ةشــم  تقنوم األيل   1المتراةي ق و ا  أ دا  التنمو  الماــتدام     المرت ف للتقد  المحرز ف  ىحار الماــار 

ــدين األكبر 3ار وتحديد الثغرا   والماـــ  ــامل  عن الراتـ ــر ىحار ملائوم  وتحلنل  للمالةما  الشـ ــم  وضـ   ةشـ
 ق4سًناق ويحقق جفا  بنر من ذلك الام  أيما األ دا  المتصل  ةالماار 

  
 تشكيل الفريق التوجيهي واإلجراءات التي يتخذها  -   خامسا  

ــايو  وحنو   ومنظما  ي - 18 ــاـــــــا  ىحصـــــ ــاري ق يتملف اللريق التةجن   من مؤســـــ ــتشـــــ ولو   و ن ا  اســـــ
 يل  أسماا األعماا الحالننن: وفوما

ــترالوا  وأورندا  وجم ةري   ةريا  وجنةب   )أ(  ــايو  الةحنو  التالو : أســــــ ــا  اصحصــــــ ــاــــــ المؤســــــ
 أفريقوا  وراتا  والم اوك  والممل   المتحدة )الرياس  واألمات ( 

واالجتماوو   و ن   األمم المتحدة  المنظما  الدولو  التالو : ىيارة الشــــــــــؤو  االقتصــــــــــايي  )ب( 
للماــــــــــاواة بنن الجناــــــــــنن وتم نن المرأة )مةي  األمم المتحدة(  و ــــــــــندوق األمم المتحدة للاــــــــــ ا   ومنظم   

 الاالمو   الصح 

mailto:TCGA@ons.gov.uk
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ــاري  التالو : وزارة الخارجو  وال ةمنةلأل والتنمو  )الممل   المتحدة(   )ف(  ــتشـــ ــا  االســـ ــاـــ المؤســـ
 الماننن  وأفراي ومنظما  من األوسا  األكاييمو قوالراةي  الدولو  لمااعدة 

علا عم  فريق  19-واستارو اللريق التةجن    ريي  اليريق  مراوًوا ف  ذلك أ ر جايح   ةفند - 19
  ومفايا التراةو بنن ماــارا  الام ق ويري ف  مرفق  2021تنتشــلنلد  والتقد  المحرز ف  االجتماع التقن  لاا  

ي ةمةج ت عم  اللريق  حتا ينت   ف  عا     ا التقرير الجدول  ق2025الفمن  المتلق علوت  ال   ُمدِّ
  

 اإلجراء المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذه  -  سادسا  
 اللجن  مدعّةة ىلا أ   الالم ب  ا التقريرق - 20
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 المرفق
 خريطة الطريق  

 
 : تقييم األدلة وتحديد الثغرات 1مسار العمل    

 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2021/2022 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2022/2023 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2023/2024 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2024/2025 
    X تقنوم مصاير البواتا  )المرحل  األولا(     

   X  تقنوم مصاير البواتا  )المرحل  الثاتو (
  X   تحرير ورق  مةقف البلد

  X   التحقق من التقنوم علا يد ممثلنن قيرينن محديين
 X    ىعداي و وق  تحدي الثغرا  ف  األيل 

 X    اصبال  عن البواتا  ذا  الصل  ةالاواسا  الح ةمو  الحالو 
  

 االحتياجات المستقبلية / استكشاف اآلفاق :  2مسار العمل    

 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2021/2022 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2022/2023 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2023/2024 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2024/2025 
    X تحديد ماار الام  الريوا      

   X  و وق  تحديد النياق: استاراو ال ارامترا  ووضا ا
  X   اصبال  عن مدا مالام  المصاير للماتقب  وو دار تة وا  لماالج  أوجت القصةر

ىجرااا  يتانن اتخــاذ ــا اســــــــــــــتجــاةــ  للتغنرا  ف  تةقاــا  البلــدا  أو حــاال  األزمــا   
 اصتااتو 

   X 

  
 : اإلطار المفاهيمي والتحليلي للمعلومات الشاملة عن الراشدين األكبر سًنا 3مسار العمل    

 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2021/2022 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2022/2023 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2023/2024 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2024/2025 
ــيلر        ــوخة  ”تحديد ما يانوت مصـ ــدين األكبر    “الشـ ــننن أو الراتـ ــ ا  الماـ )   يان  الاـ

 ق ما    البنا الريواو  الت  يج، يواس ا؟“التصنوع حا، الان”سًنا؟( ومصيلر 
X    

يراســـــــــا  الحال : أمثل  علا الحاال  الت  تحاـــــــــنت فن ا األيل  علا الشـــــــــوخة   و/أو 
 التصنوع حا، الان من األج فة اصحصايو  الةحنو  أو البلدا  

X    

    X أمثل  علا األحر الملائومو 
    X الملائوم الريواو  المقدم  ف  مقال  تحلنلو 

   X X اصحار التحلنل 
   X  الماار : وضر آلوا  للبلدا  ب د  تحةي  الماار  ىلا سواسا  وقرارا تحةي  
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 : استعراض وتحليل أهداف التنمية المستدامة والتعاون مع األفرقة األخرى 4مسار العمل    

 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2021/2022 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2022/2023 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2023/2024 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2024/2025 
    X ماار الام  الريوا تحديد       

   X  و وق  تحديد النياق: استاراو ال ارامترا  ووضا ا
   X  استاراو األعمال المنجفة حتا اآل  ةشم  مؤترا  األ دا   تقنوم الثغرا 

ــرا  أ دا  التنمو    ــترم بنن الة اال  المان  ةمؤتــــــ م اي  تةجن و  للريق الخبراا المشــــــ
 الل ا  الامري  المةحدةالماتدام  ةشم  

  X  

تجمور قايم  ةم ــــــحاب المصــــــلح  فوما يتالق ةجمور ماــــــارا  الام  والنظر ف   وتو  
 التااو  وماتةا المشار  

  X  

  
 : المبادئ التوجيهية للتوحيد القياسي والمواءمة 5مسار العمل    

 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2021/2022 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2022/2023 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2023/2024 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2024/2025 
لتقنوم البواتا  والمصـــــــاير المتالق  ةالماـــــــتةيا     1الام  مر اللريق علا ماـــــــار الام        

 الحالو  للتةحند القواس  والمةاام  
X X   

االستلاية من الدروس الماتلاية من المنظما  الت  قامت ةاللا  بتنانق التدابنر ووضر 
 م اي  تةجن و 

 X   

تقديم ىرتــايا  للبلدا  ةشــم  الن ج الميواري  للتم نن من ىجراا مقارتا  عالمو   وتحلن  
 عد  المااواة  واأل   بُن ج اصسقا 

  X  

ىتشـاا م ت   أيوا  لتاـتخدم ا البلدا  ف  جمر البواتا  وتحلنل ا تواـنًرا للتةحند القواسـ  
 والمةاام 

  X  

  
 المعلومات بشأن الممارسات الجيدة وإنشاء منصة لتبادل المعلومات : تبادل  6مسار العمل    

 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2021/2022 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2022/2023 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2023/2024 
آذار/مـــــــــــــــارس  

2024/2025 
    X تحديد ماار الام  الريوا      

   X  و وق  تحديد النياق: استاراو ال ارامترا  ووضا ا
ــايو  والبواتا  تقنوم المنصــــــــــــا    المناســــــــــــ   )مث  يرع البواتا  وت ايل البواتا  اصحصــــــــــ

 الة تو  اصحصايو (
 X   

   X  تقنوم الحةاجف القاتةتو  واأل اليو  الت  تحةل يو  ت ايل البواتا 
  X   ىتشاا منص  لت ايل المالةما 

 X    ماتةيع المالةما 

 


