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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 
 اللجنة التنفيذية

 االجتماع الرابع
 2017ن األول/ديسمبر كانو 14-13بيروت، 

 
 من جدول األعمال المؤقت (ب) 3البند 

 
 
 
 
 

 قضايا المتابعة
 

 في الدول العربية 2030تنفيذ إعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
 

 زـموج
 

اعتمدت الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( إعالن الدوحة  
 15في في ختام الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة  2030بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

ة لإلسكوا "االستمرار في دعم عملية التنفيذ يويطلب اإلعالن إلى األمانة التنفيذ .2016كانون األول/ديسمبر 
من محددة مجموعة منه على  27الفقرة  وترّكزوفقًا لالستراتيجية التي وافقت عليها الدول األعضاء"، 

 األنشطة.
 

 هذه الوثيقة التقدم الذي أحرزته األمانة التنفيذية في هذه األنشطة. وترد كل مجموعة  وتستعرض 
التي اتخذتها األمانة التنفيذية.  التنفيذ ، تليها إجراءاتالعريضمن األنشطة المذكورة في اإلعالن بالخط 

وأعضاء اللجنة التنفيذية مدعوون إلى أخذ العلم بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة وتقديم المشورة بشأن 
 بل المضي قدمًا.ُس
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 التنفيذيةالتي اتخذتها األمانة اإلجراءات 

في الدول العربية،  2030طلبت الدول األعضاء في إعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
 إلى األمانة التنفيذية في اإلسكوا ما يلي:

[ على 2030االستمرار في إنتاج مواد توجيهية/إرشادية حول تنفيذ ]خطة التنمية المستدامة لعام  )أ( 
 والتركيز على الظروف المحلية لمتطلبات التنمية في الريف والمدن؛المستوى الوطني، 

 إجراءات التنفيذ

قّدمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( وثيقة حول النقل وأهداف التنمية المستدامة 
كانون الثاني/يناير  24و 23في الدورة السابعة عشرة للجنة النقل واللوجستيات التي عقدت في القاهرة يومي 

ظم كإطار مفاهيمي لمعالجة قضايا النقل، وتحديد الروابط بين هج القائم على الُنالوثيقة الَن واستعرضت. 2017
أداء النقل وأهداف التنمية المستدامة. وتضمنت مجموعة من المبادئ التوجيهية لدمج أهداف التنمية المستدامة في 

خدمت الوثيقة في ورشة عمل بلية في مجال النقل في البلدان العربية. واسُتاالستراتيجيات وخطط العمل المستق
 23و 22قدت في بيروت يومي لبناء القدرات حول التخطيط االستراتيجي لقطاع النقل في دولة فلسطين، ُع

رين تش 24النقل مع موظفي وزارة النقل في العراق في في مجال تخطيط الوفي مناقشة قضايا  ،2017آذار/مارس 
 . 2017األول/أكتوبر 

وقدمت اإلسكوا وثيقة حول التجارة وأهداف التنمية المستدامة في الدورة الحادية عشرة للجنة المعنية 
تشرين  28و 27قدت في بيروت يومي بتحرير التجارة الخارجية والعولمة االقتصادية وتمويل التنمية، التي ُع

ة بين التجارة وعدد من أهداف التنمية المستدامة، وعرضت نتائج . وحددت الوثيقة العالق2017الثاني/نوفمبر 
تجاريين لتحرير التجارة والتنمية المستدامة، وقدمت توصيات للبلدان العربية عن المسؤولين المسح عن رؤية 

 التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تعزيزبل تعزيز دور التجارة في ُس

وأعدت اإلسكوا أيضًا ثالثة تقارير فنّية حول قياس مؤشرات المياه، والطاقة، واألمن الغذائي في إطار 
، وهي تعمل على إعداد دراسة حول تصنيف تطبيقات التكنولوجيا الخضراء والتكنولوجيات 2030خطة عام 

 ربية.المالئمة القادرة على التأقلم مع المناخ لمعالجة النفايات في البلدان الع

ستعمل اإلسكوا بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة، وجامعة الدول العربية ومركز البيئة والتنمية و
على طلب من مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، على عقد حلقة  قليم العربي وأوروبا، بناًءلإل

، في 2017كانون األول/ديسمبر  20إلى  18من  امينالمستد الحوار العربية الخامسة حول االستهالك واإلنتاج
 مستوى البلدان،القاهرة. وستركز حلقة الحوار على اعتماد أنماط مستدامة من االستهالك واإلنتاج على 

أهداف  من 1-12المؤشر ، الذين أحرزوا تقدمًا ملحوظًا في SwitchMedوتستعرض خبرة الشركاء في برنامج 
خطط عمل وطنية ألنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة، أو أنها  تعتمدعدد البلدان التي  التنمية المستدامة، حول

 أدمجت هذه األنماط كأولوية أو هدف في سياساتها الوطنية. 

التي أنشئت لمساندة الدول األعضاء في تحقيق أهداف التنمية  2030وتعمل الوحدة المعنية بخطة عام 
 ة التالية:المستدامة، على تنظيم األنشط
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في السودان، وستشارك فيها ورصدها  2030وتدريب لإلسراع في تنفيذ خطة عام  عملورشة  )أ(
 جهات حكومية وغير حكومية؛ ويمكن تكييفها حسب احتياجات دول أعضاء أخرى عند الطلب؛

قدرات : تعزيز 2030في إطار مشروع "تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام  )ب(
لتذكية الوعي م ورش عمل إقليمية يالبلدان العربية"، إصدار أدلة ووضع مبادئ توجيهية ومواد تدريبية، وتنظ

 تكييف أهداف التنمية المستدامة ودمجها في الخطط الوطنية. حول

 وستعمل اللجنة العلمية المشتركة بين الوكاالت في آلية التنسيق اإلقليمي على مراقبة نوعية المواد
 والمستخدمة في بناء القدرات. 2030المعرفية المنتجة حول خطة عام 

ا إطار مأدوات حول العدالة االجتماعية والحماية االجتماعية اعتمدت فيه مجموعتيوقد أصدرت اإلسكوا 
. وهي تعمل على إعداد مجموعة أدوات تفاعلية على اإلنترنت حول السياسات العامة تتضمن 2030خطة عام 
حول الحماية االجتماعية في إعداد وثيقة  ، وعلىمنتجات معرفية وبناء القدرات حول تنمية الشبابمجموعة 

من أهداف التنمية المستدامة المتعلق  1، في ضوء الهدف حول هذا الموضوعوتنظيم ورشة عمل المناطق الريفية 
 منه حول الحماية االجتماعية للفقراء والمعرضين للفقر.  5-1و 3-1 الغايتينبالقضاء على الفقر، وال سيما 

وأعدت اإلسكوا تقريرًا إقليميًا عن الحماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة في البلدان العربية، يستند 
. وأصدرت تقارير فنّية حول التحويالت النقدية 17و 16و 11و 10و 8و 4و 1إلى أهداف التنمية المستدامة 

رات في اإلنفاق على في البلدان العربية؛ وتأثير إصالح نظام اإلعانات المالية على المجتمع؛ والتغيُّالمشروطة 
 غايةالحماية االجتماعية في البلدان العربية؛ وخصائص الحماية االجتماعية في موريتانيا وتونس، دعمًا لتنفيذ ال

اللتزامات تناولت النشرة امية المستدامة والقانون الدولي أهداف التنوفيما يتعلق ببالحماية االجتماعية.  المعنية 1-3
المستدامة. وأصدرت اإلسكوا تقريرين فنيين حول سياسات تحسين  القانونية للحكومات في تنفيذ أهداف التنمية

 من أهداف التنمية المستدامة 11األحياء الفقيرة واإلسكان االجتماعي في المنطقة العربية دعمًا لتنفيذ الهدف 
 المتعلق بجعل المدن شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

إعداد ورقة مفاهيمية حول إنشاء منتدى عربي لتمويل التنمية المستدامة في المنطقة يكّمل الدور  )ب( 
ة الذي يضطلع به المنتدى العربي للتنمية المستدامة. إعداد ورقات عمل حول أوجه الترابط بين أبعاد الخط

االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية، والسياسية/المؤسسية، والثقافية، وكذلك بين أهدافها السبعة عشر، وحول 
 دور مختلف الجهات الفاعلة من حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص في تنفيذها؛ 

 إجراءات التنفيذ

لتنمية المستدامة في المنطقة مفاهيمية تدعو فيها إلى إنشاء منتدى عربي لتمويل ا ورقةأعّدت اإلسكوا 
  5و 4قدت في بيروت يومي ّدمت للمناقشة في الدورة الثانية عشرة للجنة تمويل التنمية، التي ُعالعربية، ُق

 .2017كانون األول/ديسمبر 

، حول الطاقة المستدامة وإمكانات 2030ة اآلفاق العربية لعام لتصدر اإلسكوا أيضًا مطبوعتين في سلس
 األمن الغذائي في المنطقة العربية.تحسين 
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في المنطقة العربية. وناقش اإلطار  2030خطة عام من بيئي لاقترحت اإلسكوا إطاراً لتنفيذ البعد اأخيرًا، و
 ممثلون عن وزارات البيئة واألجهزة اإلحصائية الوطنية، وعن المجتمع المدني والمنظمات الدولية في 

هج المعتمد، وتقييمًا .  ويتضمن اإلطار الَن2017أيلول/سبتمبر  20إلى  18من اجتماع تشاوري عقد في القاهرة 
لألولويات البيئية في المنطقة العربية، وتقييمًا لمدى دمج البعد البيئي ألهداف التنمية المستدامة في األطر اإلنمائية 

 اإلقليمية والوطنية.

طة وأهدافها ومقاصدها وطنيًا وإقليميًا، تطوير المنهجيات المساِعدة على إدماج وتكييف الخ )ج( 
بغية تحقيق الكفاءة  هج تحديد مجموعات من األهداف المترابطة، مستمّدة من األولويات الوطنية،ومنها َن

 والفاعلية، وتنفيذ برامج بناء القدرات الوطنية ونقل المعرفة لالستفادة من المبادرات اإلقليمية والدولية؛

 إجراءات التنفيذ

ت اإلسكوا وثيقة حول الرصد والتقييم وتسجيل األداء في إطار خطط التنمية الوطنية، وهي تتضمن أعّد
نهجًا لتسجيل أداء عمليات الرصد وتقييم تنفيذ خطط التنمية وأهداف التنمية المستدامة. وتعرض الوثيقة تسجيل 

لتفاوت بين األهداف واإلنجازات، األداء كتمرين أساسي يمّكن الحكومات من قياس التقدم المحرز، وتحديد ا
 والتخطيط للمستقبل.

ولمساعدة الدول األعضاء على دمج أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالطاقة في خططها اإلنمائية 
مت اإلسكوا ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات حول "مجموعة أدوات تطبيقية حول الترابط بين المياه الوطنية، نّظ
، تناولت إمكانية استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة التجارية 2017اقة المتجددة" في تموز/يوليو والطاقة: الط

لتحسين األمن المائي. ونظمت ورشة عمل أخرى حول "مجموعة أدوات تطبيقية حول الترابط بين المياه والطاقة: 
ى تحسين القدرات الفنية للمسؤولين عل ات. ورّكزت المناقش2017نقل التكنولوجيا" في تشرين األول/أكتوبر 

 الحكوميين الذين يديرون عملية تأمين خدمات المياه والطاقة في البلدان األعضاء لإلسكوا أو يشرفون عليها.

المناخ والحد من مخاطر الكوارث في المنطقة تغُّر تقرير المياه والتنمية السابع: "كمل العمل على اسُتو
ويهدف التقرير إلى إثراء المناقشات حول الروابط بين مقاصد أهداف التنمية المستدامة التي تركز على  ."العربية

خطة عام  حسبمتكامل لرصد هذه المقاصد وتنفيذها  هٍجر المناخ والحد من مخاطر الكوارث، بهدف اعتماد َنتغيُّ
 .  2030-2015ة ، واتفاق باريس، وإطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفتر2030

وفي مجال التكنولوجيا، أعدت اإلسكوا تقريراً عن المجاالت ذات األولوية في العلم والتكنولوجيا واالبتكار 
التي يمكن أن تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفي مجال التنمية االجتماعية، سيسّهل إنشاء فريق خبراء 

لألشخاص  2030معرفة عبر المنطقة العربية حول تنفيذ خطة عام حكومي دولي معني بشؤون اإلعاقة نقل ال
ذوي اإلعاقة. وستعمل اإلسكوا أيضًا على تنظيم ورشة عمل تدريبية حول سياسات العمل لألشخاص ذوي 

عمل بتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير ال ةمن أهداف التنمية المستدامة المعني 5-8 الغايةلتنفيذ اإلعاقة، دعمًا 
الالئق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ 

 .2030القيمة، بحلول عام 

  غايةوفي مجال المساواة بين الجنسين، أعدت اإلسكوا دراستين حول العنف ضد المرأة ترتبطان بال
جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك  جميع أشكال العنف ضد بشأن القضاء على 5-2
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"تقرير  المعنون االتجار بالبشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل. ويستعرض التقرير األول
المعلومات حول واقع العنف ضد المرأة  العنف ضد المرأة: ما حجم الضرر؟" -2017حول وضع المرأة العربية 

عد بالشراكة مع هيئة األمم المنطقة العربية، ويؤكد على حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة. أما التقرير الثاني، فُأ في
المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو يتناول تقدير كلفة العنف الزوجي ضد المرأة في المنطقة 

نموذجًا لحساب تكاليف العنف ضد المرأة يمكن اعتماده في العربية ويوفر نموذجًا اقتصاديًا. ويقترح التقرير 
 المنطقة العربية، ويحدد الخطوات التنفيذية الرئيسية لحساب التكاليف على المستوى الوطني.

 ةالمعني 1-5 غايةبالدراسة عن العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية ترتبط  أيضًا وأعّدت اإلسكوا
رز في المنطقة تستعرض فيها التقدم المحوهي يز ضد النساء والفتيات في كل مكان. بإنهاء جميع أشكال التمي

العربية في التصدي للتمييز ضد المرأة والقضاء عليه، وتبحث في وضع آليات للمساءلة لمكافحة أشكال التمييز، 
عن سياسي جز وآليات مؤسسية تتيح االنتصاف لضحايا التمييز على أساس الجنس. واسُتكملت الدراسة بمو

اآلليات المؤسسية للمساءلة في القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في المنطقة العربية، يتناول التزامات الدول 
باحترام حقوق اإلنسان للمرأة وحمايتها وضمانها. وأصدرت اإلسكوا دراسة حول التمثيل السياسي للمرأة في 

في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي المجالس المحلية.  المنطقة العربية، تنظر في تمثيل المرأة
وتستعرض الدراسة أشكااًل جديدة من التمثيل، مثل مشاركة المرأة في محادثات السالم، والحوارات الوطنية، 

 واللجان الدستورية.

ة ومساعدة صانعي القرار إعداد المواد والبرامج التدريبية واألدلة الالزمة لتطوير القدرات الوطني )د( 
 في عملية التنفيذ، وكذلك شركاء التنمية بمن فيهم البرلمانيون ومنظمات المجتمع المدني؛

 إجراءات التنفيذ

توجيه الدول بهدف لبناء القدرات إقليمية ووطنية أصدرت اإلسكوا مواد تدريبية ونظمت ورش عمل 
 :ومنها، 2030األعضاء في تنفيذ خطة عام 

 (؛2017)أيار/مايو  2030ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات حول اعتماد خطة عام  •

، تهدف إلى ضمان المشاركة الكاملة والفعلية للمرأة وتمتعها 5-5 غايةورشة عمل تدريبية حول ال •
بحقوق متساوية في الوظائف القيادية على جميع مستويات صنع القرار، في الحياة السياسية 
واالقتصادية والعامة، حضرها مسؤولون من األجهزة اإلحصائية ووزارات الشؤون الداخلية 

 (؛2017فلسطين ومصر والمغرب )أيلول/سبتمبر وشؤون المرأة من األردن والعراق ودولة 

ورشة عمل لبناء القدرات بشأن إدماج أهداف التنمية المستدامة في االستراتيجيات الوطنية في  •
 (2000) 1325 األمن ريتانيا، تركز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وقرار مجلسوم

 (؛2017بشأن المرأة والسالم واألمن )آذار/مارس 

المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في  5ورشة عمل لبناء القدرات حول تحقيق الهدف  •
 (؛2017الجمهورية العربية السورية )آذار/مارس 
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من أهداف التنمية المستدامة،  5ورشة عمل تدريبية بشأن دعم اآلليات الوطنية في تنفيذ الهدف  •
 (؛2017)آب/أغسطس للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة 

 (. 2017لموظفي وزارة شؤون المرأة في لبنان )أيلول/سبتمبر  2030مساعدة فنية لتنفيذ خطة عام  •

 وفي إطار الجهود الرامية إلى تحسين التخطيط االقتصادي ووضع السياسات المرتكزة على األدلة 
 مساعدة الفنية في مجال التعاون من أجل تعزيز التنمية المستدامة، استجابت اإلسكوا لعدد من طلبات ال

الضريبي. ونظمت ورشات عمل وطنية وإقليمية بشأن مواضيع منها تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح، وتجنب 
 االزدواج الضريبي.

حول كلفة العنف الزوجي ضد المرأة  2017كما أجرت اإلسكوا اجتماعًا تشاوريًا وطنيًا في أيلول/سبتمبر 
  .2-5 الغايةبالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، بغية تحقيق  في دولة فلسطين،

مواصلة تطوير أدوات التحليل التي تساعد على تحديد الترابط بين األهداف في ضوء خصوصيات  ه() 
الدول وخططها الوطنية، ومنها التحليل الشبكي والنمذجة والتوقع المستقبلي؛ والعمل مع الدول األعضاء لبناء 

 هذا المجال؛القدرات في 

 التنفيذ إجراءات

، أصدرت اإلسكوا تقريرًا فنيًا بعنوان "نموذج أولي لمحاكاة أهداف التنمية 2017في آذار/مارس 
المستدامة"، اقترحت فيه أداة كمّية لدمج أهداف التنمية المستدامة في التخطيط االقتصادي، وأوردت بالتفصيل 

 إلى الشروط المسبقة والقيود والمعدات الالزمة وتقنيات حل المشاكل.، إضافة لألداة الجوانب النظرية والفنية

حاليًا على وضع إطار كمي لتقييم أثر إصالحات التجارة واللوجستيات على عدد من  العملويجري 
إذا توّفرت  2019-2018أهداف التنمية المستدامة. ويمكن تطبيق النموذج في الدول األعضاء في فترة السنتين 

 الالزمة. الموارد

بناء القدرات الوطنية في مجال إعداد التقارير حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية  )و( 
 المستدامة، وتعميم المناهج المتاحة في صياغة مثل هذه التقارير؛

 إجراءات التنفيذ

على تقييم التقدم وضعت اإلسكوا بطاقة أداء تمويل التنمية في المنطقة العربية لمساعدة الدول األعضاء 
المحرز في تنفيذ خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، ما يسهم في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة. وبّين تحليل نتائج بطاقة األداء أّن السنوات األخيرة شهدت تدفقًا للموارد خارج المنطقة 

 اإلقليمية لتحقيق التنمية المستدامة. عوضًا عن توجيهها لخدمة الجهود
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بالتعاون مع جامعة الدول  2017وعقدت اإلسكوا المنتدى العربي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 
أيار/مايو في الرباط. وشّكل المنتدى منبرًا إقليميًا رفيع المستوى الستعراض تنفيذ  5إلى  3العربية في الفترة من 

 المنطقة العربية ومتابعته.  في 2030خطة عام 

ساعدت اإلسكوا الدول األعضاء في اعتماد المنهجيات المستخدمة لقياس التقدم المحرز في أخيرًا، و
من أهداف التنمية المستدامة المتعلق  6تحقيق المقاصد المرتبطة بالمياه، في إطار مبادرة الرصد المتكاملة للهدف 

الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، التي أطلقتها آلية األمم المتحدة بضمان توافر المياه وخدمات الصرف 
 للمياه. وأسهم هذا النشاط في تحسين القدرة على تجميع البيانات وعرضها إلعداد التقارير الوطنية.

مساعدة الدول العربية على وضع الترتيبات المؤسسية المناسبة وآليات التنسيق بين أطراف  )ز( 
إلحصائي الوطني من أجل تحسين الكفاءة في رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية النظام ا

 المستدامة وغاياتها؛

 إجراءات التنفيذ

ظم اإلحصائية الوطنية في األردن ومصر، بهدف وضع استراتيجيات نظمت اإلسكوا عمليات تقييم للُن
هي تعمل على تنظيم تقييمات مماثلة في السودان وليبيا . و2030وطنية لتطوير اإلحصاءات دعمًا لخطة عام 

 مة لها.واليمن، تجمع بين مختلف الجهات المنتجة لإلحصاءات الرسمية والمستخِد

وأعدت اإلسكوا مبادئ توجيهية لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة في تجميع بيانات أهداف التنمية المستدامة، 
وفريق واشنطن المعني بقياس حاالت اإلعاقة. كما أصدرت مواد تدريبية بالتعاون مع األجهزة اإلحصائية الوطنية 

 حول الطاقة وإحصاءات الجنسين.  

المشورة في مجال السياسات العامة حسب الطلب من أجل  2030وستسدي الوحدة المعنية بخطة عام 
 إنشاء لجان وطنية مكلفة بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

تقييم شامل لمدى توفُّر اإلحصاءات التي تتسم بالجودة الستخدامها في إعداد مؤشرات إجراء  )ح( 
قياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع أمانة الفريق العربي المعني 

 بمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة واألجهزة اإلحصائية الوطنية؛

 إجراءات التنفيذ

، أعدت اإلسكوا تحلياًل شاماًل لمدى توّفر البيانات ألغراض الرصد، بالتعاون مع 2017ي أوائل عام ف
شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة وجامعة الدول العربية. ويجري العمل حاليًا على تحديث بيانات التحليل. 

 5و 4قدت في بيروت يومي رة، التي ُعدمت النتائج المتوفرة إلى اللجنة اإلحصائية في دورتها الثانية عشوُق
في المنطقة  2030نيسان/أبريل، في وثيقة بعنوان "دور اإلحصاءات الرسمية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 العربية: توفُّر البيانات ألهداف التنمية المستدامة". 
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واإلقليمية، مع مراعاة قدرة تحديد حزمة مصغرة من المؤشرات استنادًا إلى األولويات الوطنية  )ط( 
الدول العربية على توفير المؤشرات الالزمة وفقًا للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية والمعايير الدولية، 

 للقيام برصد دوري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 إجراءات التنفيذ

اإلسكوا بالشراكة مع صندوق  عمل الفريق الفني االستشاري لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية في
األمم المتحدة للسكان واألجهزة اإلحصائية الوطنية على إعداد قائمة بالمؤشرات السكانية الرئيسية والثانوية للبلدان 

 (.2017نيسان/أبريل  5-4العربية. واعتمدت اللجنة اإلحصائية هذه المؤشرات في دورتها الثانية عشرة )بيروت، 

----- 


