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 الويب:على  1امللحق 
 بياانت ال متويلآخر التطورات بشأن إطار مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وآلية 

 هداف التنمية املستدامةأب املتصلة حصاءاتاإلو 
 

 مقدمة
بريين مشتبد  يشصييييييد أهدا  أيف إطار هذا البند، سيييييياألعضا اآخريييييياا  بش الألدثرار يسيييييي    د   ر ا ييييييا   -1

االجألماع احلادي خسيييش لقشيخل اء اا املسييي   ي   :،  مهامن تبعار ابلن يييبة إم خممل املن مة شتبانهالألنماة امل يييألدامة  ما ي
  كذلك ،2020 فم /تسييييشين ال اينث  5  3الذي خضد يف الق ة ي   ة،الثكاالر املعين مبؤشييييشار أهدا  الألنماة امل ييييألدام

شييييييب ة "كسييييييق     الذي، 2020أكألثيش/تسييييييشين اآ    21إم  19منألدى اآمم املألحدة العاملي لعبااانر الذي خضد من 
أبهدا   ايييعةألخن اق اح إبنسييياا  لاة جديدة لعألمثيمل من أجمل تثسيييا  نداذ تنقاذ البااانر  ات ايييااار املبالله  "يش 

 الألنماة امل ألدامة. 
( يألعضي CL 164/6من الث اضة  10)القضشة  ا ي يييييييييأللاح هذا الألحديل لعدعح الذي تضدا يه اآخرييييييييياا مؤبش   -2

ا خن العممل ات اا ي الذي تضثا يه من مة اآغذية  الزراخة، باصة يف ما يألامل مبؤششار أهدا  حتدي ار أك ش انأل ام  
خالماة غري رمساة جشى إ  اضة  فاهامبا   ايييا ا كبري اتبشى مل ألح   هث ي ّممل مبادرار االتايييا  اآ .الألنماة امل يييألدامة

 خراا.تثزيعها مؤبش ا خعا اآ

االجتماع احلادي عشرررر لقريق اء اء املشرررال با الوملاالت املرا  ؤشررررات أهداف التنمية املسرررتدامة  جنتائ
 نوفم /تشرين الثاين( وتداعياهتا على املنظمة 3-5)

ال نثي  هخضد فشيخل اء اا املس   ي  الثكاالر املعين مبؤششار أهدا  الألنماة امل ألدامة )فشيخل اء اا( اجألماخ -3
 .  مت ع  إ دى النألا ج الش ا ييييييييييييياة 2020 فم /تسيييييييييييييشين ال اينث  5  3ابلثسيييييييييييييا مل االف ا ييييييييييييياة بال  الق ة املمألدة ي  

امل يييييألثى من هدا  الألنماة امل يييييألدامة آ 1-ج-2املن مة يف مثافضة فشيخل اء اا خعا تغاري تايييييناش املؤشيييييش  يف ما بص
 يدعح من املن مة آجمل 1-5-2خن مثافضأله خعا الألنضاح الدقاش لايييييييااغة املؤشيييييييش  ، فريييييييال  اآ  ال اي إم امل يييييييألثى 

( املثارد الثرا اة احلاثاناة ب)( املثارد الثرا اة النباتاة  أ) دخد -1-5-2) تث اح القارذ ي  امل ث  النبايت  امل ث  احلاثاي
 لألغذية  الزراخة املرمثنة يف مشافخل احلقظ مألثسدة أ  طثيعة اآجمل(. 

م ييييييييييار العممل املألععخل يف جد   أخما  فشيخل اء اا يف خشض  بش الألدثرار  من قد متّ مل أ د البنثد الش ا يييييييييياة  -4
  يعممل فشيخل اء اا  الا ا خعا  ال ة خمشجار خمألعقة هي: يألقاامل البااانر.

دلامل يسييييييي   تقايييييييامل البااانر آغشاض أهدا  الألنماة امل يييييييألدامة يعألمد خعا املايييييييادر  اآسيييييييالاح  اآد ار  (أ)
شييييييعبة ات اييييييااار يف اآمم  خضدهتانثقسيييييي  يف  عضار العممل العاملاة  اتقعاماة ال  ات اييييييا اة الشاهنة ال  

 ؛يف ال نأل  اآبريت  املألحدة
 جتما  لعمثاد الألثجاهاة احلالاة يسيي   تقاييامل البااانر، قد مت  صييااغألها  املثافضة خعاها من قبمل ب اا ر ا ييا   (ب)

  من مار د لاة؛
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 جيشي تدثيشها  الا ا  ، جممثخة أد ار  ث  "تضديش اجملاالر الاييييييييييييييغشى" آغشاض أهدا  الألنماة امل ييييييييييييييألدامة (ج)

 اص هلذه الغاية اتي  لقشيخل اء اا.من ِقَبمل فشيخل خممل خم
، خمعاة جتما  املثاد الألثجاهاة احلالاة يسيي   تقاييامل البااانرأ  سييامه  ياييثرة معحث ة يف    قد سييبخل لعمن مة  -5

العم ار اآبرية خعا   اضة  املن مة مؤبش ا هي خرث انشط يف فشيخل العممل املعين يألضديش اجملاالر الاغشى. كما   ع  
 يسيي   2-1-2ة يسيي   تقاييامل مؤشييشار أهدا  الألنماة امل ييألدامة، م  ال كاز يسيي مل بار خعا املؤشييش تثجاهاة شييامع

"الدلامل يسييي   تقايييامل يف  م  أمانة فشيخل اء اا لاألم إدراجها م يييألضبال   تبادهلامعد  انألسيييار انعداا اآمن الغذا ي، ال    
مبا ، سييييييييألعممل املن مة خعا تثسييييييييا  نداذ الث اضة الألثجاهاة ايلالعاا الأل يف   ."البااانر آغشاض أهدا  الألنماة امل ييييييييألدامة

جممثخة أ سييييييي  من مؤشيييييييشار أهدا  الألنماة امل يييييييألدامة الثاقعة حت  رخاية املن مة،  كذلك خعا تنقاذ اءدث   يسيييييييممل
خعا امل ييييألثى د    الألثجاهاة يف يعدا  خمألارة  ال سييييأل يييياخد تعك البعدا  يف تنماة قدراهتا خعا تثلاد مععثمار مقاييييعة

 .ال  اناة الش ا اة  القئار تقعاماةااملناطخل لدى الثطين، 
الذي قدمه البنك الد يل  شيييييييعبة ات ايييييييااار يف اآمم  ،جد   اآخما  خعاالبند الش ا يييييييي ال اي  قد تنا     -6

 ت ييييييياهم املن مة  الا ا يف تايييييييمام  بش . 19-كثفاداملألحدة،  بش املبادرار املألععضة ابالسيييييييأللاابر ات ايييييييا اة  ا حة  
احملألممل لألنسيييدة ات ايييا اة العادية ي يييبح  الألع شجممثخة من االسيييألبااانر الألايعة لعن م ات ايييا اة الثطناة اد  قاا  

  19- خعا  جه اءايييييييييييثر، اق    املن مة إدراج ق يييييييييييم  م  أ دد املععثمار خن   ري كثفاد .19-جا حة كثفاد

   رياار الزراخاة  امل ييثح الزراخاة،  ق ييم  بش يضّام إم أي مدى تزم  ال امج ات اييا اة الثطناة قاا  يف إدارة ات اييا
مبا يف ذلك يف جماالر م مل اآمن الغذا ي  الألغذية  سييييالسييييمل الضامة االجألماخي -خعا امل ييييألثى االقألاييييادي 19-كثفاد

 الغذا اة.

قد قدمألا بال  الد رة اآبرية  19-يف مبادرت  أبشي  تألععضا  ي ثفاد اييييييييثرة انشييييييييدةكما ت يييييييياهم املن مة ي -7
-قام  جممثخة خماييايية اتيعة لقشيخل اء اا إبخداد قا مة ابملؤشييشار ال  اخأل هتا شييديدة الأل  ش ي ثفادقد لقشيخل اء اا.   

 1-3-12  1-ج-2  2-1-2  1-1-2 ار هي املؤشييش أ  مخ يية من تعك املؤشييشار حت  رخاية املن مة )  خعم ا  ،19
 ت يييياهم يسيييي مل فاخمل يف اءدثار الألالاة،  ال سيييياما  ،(.  إ  املن مة خعا اتاييييا  اذه اجملمثخة امل اييييايييية14-4-1 

 ابت ييافة إم ذلك، قاا القشيخل العاممل املسيي   ي   إم اناة تن ام د رار تدريباة قاييرية املدة خعا صييعة اذه املؤشييشار. 
 اسألضاااار اآسش املعاساة،  19-جديد معين ي ثفاد فشيخل خمملإبطالذ  ،ابسألضاااار اآسش املعاساةاآماانر املعين 

.  إ  املن مة 19- هث قد     مذكشة تثجاهاة فناة لأل داط اسألضاااار اآسش املعاساة  تنقاذها يف  مل جا حة كثفاد
آسييش املعاسيياة،  هي قد أرسييع  تعضابار يّنااة يسيي   خرييث يف القشيخل العاممل املسيي   ي  اآماانر املعين ابسييألضاييااار ا

 مسش ع املذكشة الألثجاهاة القناة لرما  إدراج اآمن الغذا ي كمث ثع حت  الض م املألععخل يألامام االسألبااانر.

( وآلية التمويل اءاصرررة ببياانت وإحصررراءات 2020 تشررررين ا و /أملتوبر 21-19املنتدى الراملي للبياانت )
 ية املستدامةأهداف التنم

 ألاييملإبنسيياا  لاة متثيمل ت تألععخل خعا مناقسيية مض  ار أخثاا ةمنذ يرييعالعلنة ات اييا اة لألمم املألحدة  تدأب -8
اق    العلنة إقامة "مشفخل متثيعي لبااانر الألنماة" مدفثع ابلدعح  ،2019ؤشيييشار أهدا  الألنماة امل يييألدامة.  يف خاا مب

 سييد املثارد من ماييادر خمألعقة لدخم تدثيش ن م البااانر الأل سييا يياة  اسييأل داا  شمي إمشيي مل   يياب اسييألئماي يخعا 
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( الذي أخدته اجملمثخة الشفاعة 2020  ذار. ياد أ  الألضشيش اآبري )مار /خعا  دٍّ سيييييييثاا مايييييييادر يديعة/جديدة لعبااانر
ا  جثد تثافخل يف اآلراا يسييي   الايييك يعد سيييّعمامل يييألثى يسييي   السيييشاكة  الألعا    يناا الضدرار املعناة ابت ايييااار، قد 

 زايدة الألمثيمل يف جما  البااانر  ات اااار. ابجتاه خن خدا كقاية الزبم احملدد الذي ينبغي اسأل دامه، فرال  
 ضثدها، شامعة النداذ  تمع ا    يفاالسألئماي ت ث  خراا صعثية يف االتقاذ خعا  لاة لعح اب  قد  جد اآ -9

 نج أبشى  ج جمزأةقد يؤدي إم نُ  السيييشط  اذينفاحل ييياب االسيييألئماي الذي يهد  إم الثفاا  البعدا  يسييي مل فععي.
ااملمارسييييية العمعاة،  ال أنه قد يسيييييممل خدد ا   خعا صيييييعاد خماييييياييييية يف    مع ا من اآ لثاير فاأللا ز ابلألايل  كبري ا جد 

 إم تضدمي احملألمعة امل ييييييييييييييألقادةالبعدا   قد تعمد ، خال ة خعا ذلك جممثخة جثهشية حمددة من اتجشااار ذار اآ لثية.
يضمّل نألا ج غري مأل ييييضة، فاما إم اق ا ار منهلاة خمألعقة يسيييي   املؤشييييشار نق ييييها، ما يؤدي إم ت شار غري جمد لععممل   

عضديياخييار، من قباييمل ن م ل العييايشةفيي   ال كاز املزم  خعا العنيياصييييييييييييييش  ،ا بأليياميي    لثاير الألمثيييمل.أب احملألمع  املييا   حت م
 يدال   ،العامة ات ايا اة ابل امجشيباهة البااانر الأل سيا ياة  مايادر البااانر ا ديدة/البديعة، قد أفريا إم  لاة لعألمثيمل 

  من أ  ت ث  مثجهة حتديد ا  ث تنقاذ مؤششار أهدا  الألنماة امل ألدامة.
  يف الألضشيش نق ييييييييييييييه اا الألثافخل اآ يل يف اآلراا هيذا، إذ   ييييييييييييييعي  اجملمثخية الشفاعية امل ييييييييييييييألثى يف اخألبيارهيا انعيد -10

لعألثفاخل ي   مناة هائةخعا   اب اسألئماي  إمنا  هائةخعا  ال ت ث  حبالالألمثيمل ا خمألعق ا من  لاار اق    نثخ  فضد 
إم تا ييري إدارة املعار   تضاسييم املععثمار   ييما  تن يياخل أك ش كقااة خ  املا    البعدا .  مثجهة املا    امل ييألقادين

 تعزيز ا لبناة هذه اءدة العامة  ملرييمثنا، قّدا اق اح شيياممل جديد إبنسيياا  لاة لعألمثيمل بال  الد رة اآبرية ملنألدى اآمم 
.  يألثبا االق اح إنسييييييييييييياا "مشكز 2020أكألثيش/تسيييييييييييييشين اآ    21إم  19من  املمألدة املألحدة العاملي لعبااانر يف الق ة

الألنماة خعا حتديد فشر لعألمثيمل،  يف سيييشكاااللألباد  املععثمار من أجمل متثيمل يااانر الألنماة" مل ييياخدة البعدا   املا     
  تثسا  نداذ املساري ،  الدخثة إم دخم ات اااار،  االتاا  يسشكاا جدد.

ا ياد لعمن مة، سيييييييييياألم يناله كمنايييييييييية خعا اتن ن   العممل مبادرةنج  م مشكز تباد  املععثمار  ألماها إذ ي -11 يد 
 ابلألايل تا ييييييري الألن يييييياخل  ،تثفش املععثمار  اءدمار لعألثفاخل ي  العشض  الدعح املألععض  يألمثيمل البااانر  ات اييييييااار

ال غشار الش ا اة يف متثيمل البااانر لدى البعدا   لألحديد املا ث  ي أل دمهأ   من املم ن  السشي ة.  البعدا  املا  ي  
املا   املألعضاة،  حتديد معايري مشجعاة لألمثيمل البااانر يف يعدانم،  إيشاز القشر املألا ة تقامة مسيييييييييييييياري  مسيييييييييييييي كة م  

ات اييييااار ياييييثرة خامة،  لايييياح لم امل يييياخدار ال  تألعضاها   يثسيييي  البعدا  املألعضاة االسييييألعانة يه تدرا  .اآلبشين
احل ثمة ألضاام  غشار الألمثيمل لديها كي ت ييعا إم  سييد املزيد من املثارد من ل لعأل داط لالسييأل مارار يناا خعا ذلك،   

  ر  ات اااار. لألح   كقااة االسأل مارار  فعالاألها يف جما  البااان ارخعا أفرمل املمارس ،  االطالعاملا   من 
 قد صييياال االق اح ا ديد من جانح "شيييب ة يش " ال  هي خبارة خن حتالش مألعدد أصيييحاب املايييعحة أنسييي هتا  -12

 تضثدها جممثخة من اآخرييياا اآسييياسيييا ، مبا يسيييممل السيييشاكة العاملاة لبااانر الألنماة  2019احل ثمة ال يييثي يييشية يف خاا 
،  السييشاكة يف جما  ات ايياا Open Data Watchاملادا  االقألاييادي،  من مة  امل ييألدامة،  من مة الألعا    الألنماة يف

من أجمل الألنماة يف الضش  احلادي  العسييييييشين،  املمع ة املألحدة  شييييييعبة ات اييييييااار يف اآمم املألحدة  البنك الد يل.    
ابلثسيييييييييييا مل  العاملي لعبااانر منألدى اآمم املألحدةاجألماع ملشكز تباد  املععثمار الن ييييييييييي ة الأللشيباة تضدمي خشض أ يل خن 

، يف    يألثق  إطالذ الن يي ة ال امعة منها لدى انعضاد الد رة املضبعة 2020من خاا يف أكألثيش/تسييشين اآ    االف ا يياة
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ح الألدثرار بال  ال ييييينة .  تسيييييار  املن مة يف "شيييييب ة يش "  سيييييألألاي  خن ك 2021لعمنألدى يف أكألثيش/تسيييييشين اآ   
ا ياد.  الألالاة،  ال سألضدا مدبالر ينااة   ح االقألراا م ألندة إم ب هتا اءاصة يف جما  مبادرة العممل يد 

إال أنا   ا حة،متثيمل يااانر الألنماة هلا مزااي  من أجمل ملشكز تباد  املععثمارالألثفاضاة ا ديدة  فاما أ  اهلندسة  -13
 افألضاره إم إطار تثجاهي مشكزي،  ،فععي ي متثيملأب املععثمار تباد  مشكز إم خدا ارتبا ن ش ا ف .تشتح قاثد ا معانة كذلك

ال مي ن أ  حيمل حممل املبادرار العاملاة لألدثيش الضدرار ات ايييييييا اة دخم ا ملؤشيييييييشار أهدا   هذا املشكزجيح الأل يييييييعام أب  
ال  تضدا دخم ا مأل يييييض ا  x 2030 50 مبادرة  ،م مل مبادرة "قاا  أهدا  الألنماة امل يييييألدامة" لعمن مة ،الألنماة امل يييييألدامة

 ال تزا   لبعدا  مألعددة يسييي   العمعاار ات ايييا اة الش ا ييياة ال  ي يييألند إلاها إنألاج مؤشيييشار أهدا  الألنماة امل يييألدامة.
ذ قدرة املن مة خعا تعباة كمل طعبار الدخم ال  تألعضاها من ثّ تعك املبادرار تعاي من نضص يف الألمثيمل، اآمش الذي يع

 الألنماة امل ألدامة. أهدا  البعدا  يس   مؤششار


