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 وجزامل

  يف الن ف نألم ان لطلبت جلنة الربانعج، يف ناظهتا السابعة االع بلن بعد اعائة، عن عكرب كبري اإلح ائيني
لألعضجججججان ب جججججأن عغ  اعنألغة يف اال اإلح جججججانات، عد ال كي  ب جججججك   ا  ندام  2020ا ال عن عام 

 باعية هلا.اجلهة الاعنألغة ررب اليت لع 21الرنغية اعسرداعة الج اهداف علت عنه ية عؤشبات 

 لفت ، اأت2020 اايظ/عالو 11لغغثلني الدائغني بعد ظهب لوم لح ججججججججججانات املد عقدت الندام اخلاصججججججججججة  إل 

 عن اظبعة اج ان:

العاعية ب ججججأن عؤشججججبات اهداف الرنغية اعسججججرداعة االرردايت سججججر دات عوج م عن آ ب اععاعة حملة  ا()
 اعوانعة بني اطب البصد الوطنية ااإلملليغية اإطاظ عؤشبات اهداف الرنغية اعسرداعةع ض سبي  اليت ل
 ؛العاعي

اليت لعررب  21الرنغية اعسججرداعة الجججججججججججججججج اهداف اسججرعباض اخل ججائر البئيسججية لك  عؤشججب عن عؤشججبات  ب()
 ؛اعنألغة اجلهة الباعية هلا

لقدمي لقاظلب  اليت لواجهها البلدان يف امشوا  ا إحلاح  ا كثب الرردايت عاجلة عبض اس الي ية اعنألغة ع ج()
 الرنغية اعسرداعة؛اهداف عن 

عبجانظات لنغيجة القجدظات ا لنغيجة القجدظات؛ يف اجال حريجاججات احلجاليجة للبلجدان احلقجة نقجات لرنجاال ا ن()
 ؛ افب  لعباة اعواظن.القانعةاجلاظلة ا 

 
 

 الربانعجالروجيهات اعطلوبة عن جلنة 

   اسرعباض الوثيقة القدمي عا لباه عناسب ا عن لوجيهاتعدعوم إىل  الربانعججلنة  إن. 

 
 مسودة املشورة

 
 اللجنة: إن   

 تعمل املنظمة بشأن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة، وأعرب يفالذي أحرز ابلتقدم الكبري  ترحب 
 مكتب كبري اإلحصائيني للممثلني الدائمني؛ عن بعد إلحصاءات اليت نظمهااخلاصة اب ندوةلل اعن تقديره

  عن مؤشرات تقدمي تقارير قدرة البلدان على اليت تعيق القدرات لتمويل و املتعلقة ابفجوات الإىل  تشار أو
البلدان األعضاء إيالء اهتمام أكرب لإلحصاءات يف أولوايت التعاون انشدت التنمية املستدامة، و أهداف 

 .يف مبادرات تعبئة املواردطريقة مبتكرة مواصلة التفكري ب ىاملنظمة عل تاإلمنائي اخلاصة هبا، وشجع
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 معلومات أساسية -أولا 
 

آ ب  عنا عن عكرب كبري اإلح ججججججائيني للقت جلنة الربانعج،  الل ناظهتا السججججججابعة االع ججججججبلن بعد اعائة،  دلث   -1
نسبة اعساحة ال ظاعية اعخ  ة لل ظاعة اعنر ة  ب أن 1-4-2اهداف الرنغية اعسرداعة  عنه ية عؤشب عن اعسر دات
عام  عن يف الن ججف ا النألم ان لكإجبان عرابعة ظئيسججي،   ،طلبت جلنة الربانعج عن عكرب كبري اإلح ججائينيااعسججرداعة. 

عؤشجبات اهداف اعنألغة يف اال اإلح جانات، عد ال كي  ب جك   ا  علت عنه ية حول عغ  لألعضجان ندام  2020
 .اليت لعررب اعنألغة اجلهة الباعية هلا 21الرنغية اعسرداعة الج 

 
(، ملدم كبري اإلح جججائيني  دلث ا 2019 الل الداظم الثالثة االسجججرني بعد اعائة للغ لد )نلسجججغرب/كانون ا ال ا  -2

عؤ ب ا العغلية احلكوعية الدالية لبصججججججد اهداف الرنغية اعسججججججرداعة اآاثظها علت عغ   شججججججهدهتادات اليت عوج  ا عن اعسججججججر 
اليت لعررب اعنألغة  21ن مجيد عؤشبات اهداف الرنغية اعسرداعة الججججج أب، علت اجه اخل و ، احيط اجمللد علغ ااعنألغة. ا 

ا 2019نالي ا )عنذ اببل /نيسججان اجلهة الباعية هلا  لت اآلن لعرغد عنه ية عرفق عليها  ن والبية عؤشججبات أب(، الكن الضجج 
لقوم  إلبالغ يف اعائة عن البلدان اليت  50ملد انرقلت إىل فاة "اعسروى ا ال" )اكثب عن  21اهداف الرنغية اعسرداعة الج 

ذلك عكرب عك ن . املد 2016 عامعنذ اضطلد هبا عن البياانت( بفض  اجملغوعة ال اعلة عن ان طة لنغية القدظات اليت 
إسجججججهام ، ك2019 متوز/عن اهداف الرنغية اعسجججججرداعة، يف لوليوللغنألغة إصجججججداظ اال لقبلب عبحلي عن كبري اإلح جججججائيني 

لغنألغة لالرقبلب اعبحلي  اإن  إطاظ اعنردى السججججياسججججي البفيد اعسججججروى.  ت العاعية سججججرعباض عغلية اعرابعة ااايف إضججججايف 
اخلاصججججججة أبهداف الرنغية اعسججججججرداعة لك اين للغنألغة يف ال ججججججفرات إلعلت اعوملد ا PDF   ظملغي ابنسججججججقشججججججكيف عراح 
  بح إصداظ ا سنواي  نائغ ا.ياس
 

 األساس املنطقي -اثنياا
 
اليت لعررب اعنألغة  21الندام اخلاصة  إلح انات، اليت لبك  علت عؤشبات اهداف الرنغية اعسرداعة الججججججججج نعقد لا  -3

 2030سجججججججججنوات لرنفيذ  طة عام  10حموظلة بدا فيها اجملرغد الدايل للرو العد الرنازيل الذي عدله  ف ماجلهة الباعية هلا، يف 
علت نطاق اعنألوعة ل جججججججججري إىل ان العايف "ا لسجججججججججري يف اا اه ال جججججججججريح" يف  قيق اهداف ابية جيإيف اعقاب لقاظلب وري 

 رداعة. املد املب اعنردى السججججججججججياسججججججججججي البفيد اعسججججججججججروى ب ججججججججججك  لبع  علت القلق، يف البيان الذي اصججججججججججدظه الرنغية اعسجججججججججج

ا فقط عن اعقاصجججججد الججججججججججججججججججج 2019يف سجججججبرغرب/اللول   احملبز قدم اجلدال البياين للراليت مت لقييغها يف  38، أبن عق جججججد ا ااحد 

كغا اببز "لسججري يف اا اه ال ججريح" علت اعسججروى العاعي.   2019اهداف الرنغية اعسججرداعة لألعم اعرردم لعام يف لنفيذ 
 اعنردى السجججياسجججي البفيد اعسجججروى ملب  انعقان ناظم اهداف الرنغية اعسجججرداعة، الذي صجججدظ ب جججأن غنألغة اعبحلي للرقبلب ال

  وذلة اال ظاعة.  قاصجججججد ذات ال جججججلة" يف  قيق ععألم اعا لسجججججري يف اا اه ال جججججريح، ان العايف "2019لوليو/ متوز يف 
عن الرقدم  الل حقبة ا هداف طوللة بعد ف م اجلو  يف العايف، عدات عالذي شججججججججججججججهدله اصججججججججججججججبح ااظلفا  ا  ري ملد ا 

 . لغع دظ مللق ل ك  اإلمنائية لأللفية، 
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اعنبثقة ، عن آ ب الرردلثات اايظ/عالو 11يف  عن بعد ألغتن، اليت اتإلح اناخلاصة  ندام الكغا اسرفانت  –4
نملت الل نة ا، صجججججججالداظمهذه في ف(. 2020 آذاظ/ن الداظم احلانلة ااخلغسجججججججني لل نة اإلح جججججججائية لألعم اعرردم )عاظ ع

 ، 2020ااسججججججججججرعباض ال ججججججججججاع  إلطاظ عؤشججججججججججبات اهداف الرنغية اعسججججججججججرداعة لعام اإلح ججججججججججائية لألعم اعرردم علت نرائج 

 ات اععين مبؤشججججججججبات اهداف الرنغية اعسججججججججرداعة )فبلق اخلربان اع جججججججج   اضججججججججطلد به فبلق اخلربان اع جججججججج   بني الوكاي ذال

اعوظ ا بى، ضججججغن مجلة ، فبلق اخلربان اع جججج   بني الوكااتاافق ا . 2019 الل اجل ن ا فضجججج  عن عام بني الوكاات( 
 ب ججججأن 1-4-2)هلا لباعية اجلهة انألغة  هداف الرنغية اعسججججرداعة لعررب اععنه ية طفيفة لثالثة عؤشججججبات لنقيرات علت 

الذي لكف  للغبام اإلطاظ القانوين  ب ججججأن 2-ا-5؛ ا طب السججججالات احليوانيةحالة ب ججججأن  2-5-2اال ظاعة اعسججججرداعة؛ 
ل يف عغ  اعنألغة ب ججججججججأن عؤشججججججججبات اهداف الرنغية ل ججججججججك  نقطة  و  هذا (. ا اعسججججججججااام يف احلقوق يف علكية ا ظاضججججججججي

االد ول يف عبحلة جدلدم عن ال كي  اا رباظها عنه يات جدلدم اضججججد عبحلة االية عن انرهان ا ل ججججري إىل اعسججججرداعة،    
ن ملبي  ل ججنيف البياانت انعج ع ججانظ بياانت جدلدم عث  صججوظ ظصججد ا ظض، اكذلك علت اجلوانب اعنه ية ا  ريم ع

 إسبا  الريم عبانظات لنغية القدظات.
 
 ع  عن اعسجججججججججججججر دات ا  ريم يف اال اإلح جججججججججججججانات ال ظاعية االبلفية اعبضجججججججججججججت اعنألغة الرقبلب ا ال ال جججججججججججججا -5

لقدمي اعكرب اإلح ججائي علت الل نة اإلح ججائية الرابعة لألعم اعرردم يف ناظهتا احلانلة ااخلغسججني، بعد عضججي عقد علت 
إلجبانات اليت اختذهتا اعنألغة نألغة القبلب اعسجججججرعبض لا ىل الل نة اإلح جججججائية. إنو  هذا اللقبلب عن لال ان ا اظايب اال 

 لرقييم اعسججججججججرق  ظن ا علت ا، ا اصججججججججة اجونهتالة اال ظاعة ذو اعرعلقة   سججججججججني لوافب اإلح ججججججججانات عن اج  اشججججججججبكا ها 

اليت لرعني اضجججعها طط  جججري إىل اخل(. كغا ل2008إىل حد كبري لداظ اعنألغة اعغلها يف اال اإلح جججانات )ايب جياإلوري 
 ظحبت الل نة اإلح جججججججججججججائية  لرقبلب ااعببت املد هذا اجملال عن حي  العغ  اعنه ي النغية القدظات.  اعسجججججججججججججرقب  يفيف 

اعنألغة اشججججججبكا ها علت عدى السججججججنوات الع ججججججب اعاضججججججية لررسججججججني طبقرها لردابري اليت ال ججججججاعلة لغ غوعة لعن لقدلبها ل
 احنان العايف.خمرلف يف اجونهتا اعة  وذلة اال ظ اعرعلقة  ح انات اإللوافب  اكذلك احلوكغة الدا لية

 
 اعروملد ان خيرم لقييم جدلد اجاٍظ إلح ججججججججججججججانات اعنألغة، سججججججججججججججيعبضججججججججججججججه عكرب الرقييم علت جلنة الربانعج  عنا  -6

 ، عغلية لقييم عا احبزله اعنألغة عن لقدم علت عدى الع ججججججججججججججب سججججججججججججججنوات اعاضججججججججججججججية، اان لقدم اع لد 2020اايظ يف عالو/

 (.PC 128/5 Sup.1عن الروجيهات خب و  آفاق اعسرقب  )انألب الوثيقة 
 

 األهداف -اثلثاا
 
اعنألغة يف اال عغ  عن إحاطة شججججججاعلة ال متث  اهلدف عن الندام اخلاصججججججة  إلح ججججججانات يف ل الد ا عضججججججان أب -7

إطاظ اضد عنذ اليت لعررب اعنألغة اجلهة الباعية هلا  21الرنغية اعسرداعة الج اهداف عؤشبات ا سيغا خب و  ا  ،اإلح انات
ذا هلحمدنم  الوملت علغ ا جبوانبعنذ ذلك ملد احيط ا عضجججججان  نرألام . ا 2015اهداف الرنغية اعسجججججرداعة يف عام  اتعؤشجججججب 

الرطوظات يف اعنردايت اليت هتم  االة عنألغة " لبندللنألب يف ا جججججججة اجمللد اعخ ججججججج   ثال يف إطاظ جلسجججججججةالعغ ، علت سجججججججبي  اع
 (،2017 آذاظ/)عاظ عقيا  اععاانم عن انعدام ا عن الغذائي وري البمسية للغغثلني الدائغني حول ندام الا "، ا وذلة اال ظاعة

، ااعائدم اعسجججججججردلبم 2019 ل جججججججبلن ا ال/ اكروببيف 1-4-2هدف الرنغية اعسجججججججرداعة  عؤشجججججججبب جججججججأن بند جلنة الربانعج ا 
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حمدن. ذات نطاق اا ا جد  عوج م كثريا  عا كانت اإلحاطات   وري ان هذه. 2019 ح لبان/اعواظن يف لونيويف ل ججججججججججججججبكان ل
 :هدفت إىل  قيق عا للي إلح انات اخلاصة اجلدلدم الندام الذلك، فإن 

 
فبلق  آ ب اععلوعات عن عغ  اعنألغة ب جججججججأن عؤشجججججججبات اهداف الرنغية اعسجججججججرداعة، انرائج عغلية إاتحة )ا(

 الل نة اإلح ائية لألعم اعرردم؛ال انظم عن قبظات اعاخلربان اع    بني الوكاات، اآ ب 
ررب اعنألغة اجلهة اليت لع 21عؤشجججبات اهداف الرنغية اعسجججرداعة الججججججججججججججججج غيد اخل جججائر البئيسجججية جللفسجججري ا  )ب(

االقيون،  ،صجججداعد اعق هاعدى لطابقا  ،الباعية هلا مب لد عن الرف جججي ، مبا ل جججغ  مل ها اعنه ي البئيسجججي
 االسب  الكفيلة  لرغلب عليها؛ ،ةالقطبل لقدمي الرقاظلباليت لع ض سبي  عغلية االرردايت البئيسية 

  رقججدمي لقججاظلبلات العباججة اعواظن اعوجهججة حنو نعم البلججدان رنغيججة القججدظ اعرعلقججة ببججانظات آ ب اععنججامل جججججججججججججججة ا  ج()

 عن عؤشبات اهداف الرنغية اعسرداعة؛
 فبلق اخلربان اع جججججججججججججج    لنسججججججججججججججبة إىل لقدمي حملة عاعة عن ااات العغ  اعنه ية اجلدلدم ذات ا الولة ا  )ن(

حسججججن بياانت جدلدم / بدللة ا  ل ججججنيف البياانت ااسججججرخدام ع ججججانظل ججججغ  نألغة، مبا اعبني الوكاات ا 
 لومليت البياانت القييم الرقدم احملبز.

 
 الشكل -رابعاا

 
 ، اأتلفت عن اظبعة اج ان:2020عالو/اايظ  11نألغت الندام اخلاصة  إلح انات للغغثلني الدائغني لوم  -8
 

عؤشجججججججبات اهداف ب جججججججأن يف اجل ن ا ال، ملدعت اعنألغة حملة عاعة عوج م عن آ ب اعسجججججججر دات العاعية  (1)
اعوانعة بني اطب البصججد الوطنية ااإلملليغية اإطاظ اليت لع ض سججبي  الرنغية اعسججرداعة اانمل ججت الرردايت 

الضججججون علت ااات العغ  اعنه ية اجلدلدم ذات  تطاسججججل  ، عؤشججججبات اهداف الرنغية اعسججججرداعة العاعي
 ؛عنألغة لنسبة إىل اا الولة 

 21الرنغية اعسرداعة الجججججج اهداف لك  عؤشب عن عؤشبات اخل ائر البئيسية اسرعبضت  ،اجل ن الثاينيف ا  (2)
اعنه ي اع جججججججججججججججانظ البيججاانت عججدان ، مبججا يف ذلججك اعنه يججة اعغليججة اإلاليت لعررب اعنألغججة اجلهججة الباعيججة هلججا

اغوعة عن ججوظ ا لرألف عن للقت اعغثلون الدائغون اليت لع ض سججبي  لقدمي الرقاظلب القطبلة. ا االرردايت 
 . غوعة خمراظم عن احلاات الباظزماحيطوا علغ ا مبصرف املائد مل ريم عن ك  عؤشب ا عن 

حرياجات ا لرعلق اسجججالة لوجيهية  مخسجججةايف القسجججم ا  ري، اسجججرفان ا عضجججان عن حلقة نقات لناالت  (3)
قانعة اعرعلقة برنغية القدظات؛ افب  لعباة يف البلدان؛ ااعبانظات اجلاظلة اال رنغية القدظاتذات ال ججججججججلة ب

اعواظن. الوىل كبري اإلح جججججائيني اإلشجججججباف علت فبلق حلقة النقات الذي أتلف عن مخسجججججة اعضجججججان ميثلون 
 اعدلب شججججعبة اإلح ججججان  اعؤسججججسججججة شججججبلكة اعكرب كبري اإلح ججججائيني يف اعنألغة اانعي   ابلدا  عرقدعا  ابلد  

  يف اعنألغة.
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 نتائجال -خامساا
 
عغلية  هااعبب ا عضجججان عن لقدلبهم للندام ال جججاعلة اخلاصجججة  إلح جججانات، اعلت اجه اخل جججو  لروضجججير -9

الضون ليط سلاإلعدان اعنه ي عؤشبات اهداف الرنغية اعسرداعة اجلدلدم يف إطاظ فبلق اخلربان اع    بني الوكاات ا 
غة اسجججججججج الي ية اعنألغة لرنغية القدظات اع ججججججججغ  عبض الرقاظلب القطبلة ا  لقدميعلت القيون البئيسججججججججية اليت لع ض سججججججججبي  

ال ججججججاعلة اعنألغة الالزعة. كغا ظحب ا عضججججججان  سجججججج الي ية البياانت عدان ببدن إاعقدعة للرقاظلب للسججججججغاح للبلدان وري 
اليت لبك  علت اظبد اعسججججججرداعة،  اهداف الرنغيةعن رقاظلب اللقدمي لقدظات يف اال  ذات ال ججججججلة اجلدلدم ععاجلة القيون 

نراج البياانت ااحرياجات الرطولب اإلح ائي اخلاصة إلسرهدف اجلوانب البئيسية لداظم بعضها البعض ا عبانظات لع ز 
 طة العغ  ا ؛ "2030×  50"عبانظم ا : الربانعج ال جججججججججججاع  لقيا  بياانت اهداف الرنغية اعسجججججججججججرداعة؛ ، اهيبك  بلد

؛ ااعبحلة الثانية عن ع ججججججبا  2025-2020 للف م العاعية لررسججججججني اإلح ججججججانات ال ظاعية االبلفية الثانية لالسجججججج الي ية
ال كي  حنو ااات العغ  حموظ ررول باعنه ي للغؤشججبات ا عدان اإلجناز عغلية ظحب ا عضججان إكغا اصججوات اجليا .  

 .اإح اناهتا ا عم اعرردم ابركاظ بياانت عنألوعةطبلق ب أن الب ك  جيد عد  اظطة وانم لراعنه ي احلدانلة اليت 
 

عوا البلدان لواكب الطلب، اشججج   ا  جججة لاح جججانات ااشجججاظ ا عضجججان بقلق إىل ان اعواظن اعالية احلالية اعخ ججج   -10
ااشجججججاظ  اإلمنائية الوطنية. هالع ل  ااسجججججرثغاظ يف إح جججججاناهتا الوطنية اإلالن اهرغام اكرب لاح جججججانات يف  طط علت كافة  
ااسججرثغاظ يف البياانت اااسججرثغاظ يف  قيق اهداف الرنغية بني نافد ه ا لوجد اي لعلت اجه اخل ججو  إىل انعضججان ا 

  اسجججججرنان  اجيد  اسجججججرخداع ا يف آتزظ عن  الل ضجججججغان اسجججججرخدام ا عوال احملدانم   حبى  نعغاللإملغا ب  اعسجججججرداعة؛ 

إلح ججانات سججألة اا الولة عسججنان اعواظن علت زاينم إيف  ججبكان العلت ا نلة. اشجج د اع ججاظكون  ةالقائغ اتاختاذ القباظ إىل 
 إىل ان اإلح انات ا ل ال  رذب نسبة ضايلة عن اعساعدم اإلمنائية البمسيةااشاظاا  لرعاان اإلمنائي،اخلاصة  يف ببااهم 

ا شجججججججججججججج عوا ا ، يف اعائة 0.3لبلغ   ة الرفكري بطبلقة عبركبم يف اعبانظات اعرعلقة برعباة اعواظن عواصججججججججججججججلعلت اعنألغة الضجججججججججججججج 

 يف هذا ال دن.
 

  ،هنغاظايف. سججججالة العليقاتأب ة،شججججفهي ا اا كراب ،اعضججججانم عدلقدم ألسججججالة اا جوبة، اعكب سججججة للسججججة اجل الل ا  -11

ىن وا والة يف حد ذاهتا، فهي انام  هااعرباظ عدم إذا كان لنبغي ا حىت  ،اإلح جججججاناتعلت سجججججبي  اعثال، اشجججججاظت إىل ان 
شججدن اعغبب علت اةية بينغا اهداف الرنغية اعسججرداعة، عقاصججد لررقيق  اتسججياسججيف اال اللر ججغيم لدابري عناسججبة عنها 

ااضجججججججرت لقاظلب اهداف الرنغية اعسجججججججرداعة. ا ظفد يف الرنفيذلة ا  بى الرنسجججججججيق بني عكرب اإلح جججججججان الوطين االوزاظات 
ظباف عد ررناسجججججب غة   جججججي جججججا  لعسجججججاعدم الفنية ع جججججغ  اخلاصجججججة  علت ال جججججني، ان عبانظات اعنألغة ها ظنيف  ،ا عانة

علت الواايت اعرردم، ها ظنيف حني اشججاظت، يف  .لك  بلدالدظاسججات ااسججرق ججائية اإلح ججائية احملدنم اببانعج القدظات 
 اصججججال  اعواظن اعخ جججج ججججة ركغلة اجلدلدم لنات ح ججججااإل /اانتبيبانظات العسججججاةات طوعية ععر م الرغا  ان اعنألغة لإىل 

الواظنم اععالري ا هلية " 2030×  50"عبانظم وصيات ظنا  علت اسالة ا بى،   ، ا عانةاضرت اا عن اعي انية العانلة. 
ن   االعغ  اعبياانت عقيا  اععاانم عن انعدام ا عن الغذائي  ججججججججججججججانملة علت اعابي نت العوائق اليت لع ض سججججججججججججججبي  ؛ فيها

فريا  كوظاان  جلغد بيجججاانت ا عن الغجججذائي  الل ججججائرجججةعقيجججا  اععجججاانم عن انعجججدام ا عن الغجججذائي لركييف احجججدم 
اعسججججججججججرداعة بني اسجججججججججج الي ية لنغية القدظات إلعدان لقاظلب اهداف الرنغية القائغة العالملة  تااضججججججججججركغا ؛  (19-)كوفيد

 ا بيد.لد  العغ  عبانظم ا 
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 نسججبة ان ،اليت نألغت عن بعداجبلت يف ملالة الندام  ،ظضججا اع ججاظكنيب ججأن عدى ك ججفت نظاسججة اسججرق ججائية ا  -12
ا اا عفيد ا جد ا، ا  تاعائة عن اع جججججججاظكني اعررب يف  94   لد طلبت لنأليم اع عائة عن اع جججججججاظكني  98ان نسجججججججبة احلدث عفيد 

م ندام عرعغقة ي، عن ا عانة لنأل طيطلبت إندانيسجججججججججججججيا، يف لعليق ا إح جججججججججججججانات اعنألغة. عن عن اإلحاطات اعنرألغة 
 .رردل  اإلح اناتاخلاصة بعنامل ة اس الي ية اعنألغة اجلدلدم حبضوظ اع اظكني 

 


