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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
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 االجتماع الثامن 

 2021كانون األول/ديسمبر    24-23عّمان، 

 من جدول األعمال المؤقت  7البند 

 المستدامة  التنمية ألهداف  العربية  البوابة

 موجـز

تشمل والية اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية  
وأهداف    2030في دولها األعضاء، ومساعدة هذه الدول في رصد تقدمها في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  

اإلسكوا ا وتكرس  التقدم.  هذا  عن  المستدامة، وفي اإلبالغ  بمتطلبات التنمية  للوفاء  أنشطتها  من   لكثير 
هذه الوالية. تتأسس هذه األنشطة على ركيزتين: األولى هي إتاحة المعلومات والبيانات المتصلة بأهداف 

ل تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية ب التنمية المستدامة؛ والثانية هي استكشاف س  
األمانة طّورت  وقد  ألهداف التنمية   الوطنية.  العربية  البوابة  متخصصة، هي  لإلسكوا منصة  التنفيذية 

 المستدامة، تتضمن مجموعة من األدوات في إطار هاتين الركيزتين.  

ة عن األدوات اإلحصائية والمالية المتاحة في البوابة العربية ألهداف التنمية  تقدم هذه الوثيقة لمحة عامّ 
رصد العربي ألهداف التنمية المستدامة والمركز اإلقليمي التابع له المعني  المستدامة، مع التركيز على الم

بالمنصات الوطنية لإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامة، وأدوات محاكاة كلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  
ذه األدوات، وتقديم  وتمويل ذلك التنفيذ. واللجنة التنفيذية مدعوة إلى أخذ العلم بالجهود المبذولة في إطار ه

 التوصيات بشأن كيفية تطويرها بدرجة أكبر.
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 ة ـمقدم 

دار  ،  2015وأهداف التنمية المستدامة في أيلول/سبتمبر   2030بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام  -1
حول س   عالمي  على صعيد  كما  ب جدل  التنفيذ،  الخطة وأهدافها، وتمويل  تنفيذ  كلفة  الحاجة  ل تحديد   تزايدت 

 إلى تعزيز قدرات البلدان اإلحصائية الالزمة لقياس التقدم ورصده.

  232من ناحية إحصائية، اعتمد المجتمع الدولي إطاراً لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، يضمّ أكثر من   -2
مقصداً.    169عددها مؤشراً، لرصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والمقاصد المرتبطة بها والبالغ  

العام لألمم   أهداف التنمية المستدامة، يعدّه األمين  تقرير عالمي سنوي عن  المؤشرات عن  ويسفر قياس هذه 
م  المتحدة، بالتعاون مع النظام اإلحصائي الدولي، وباالستناد إلى المؤشرات العالمية والبيانات التي تنتجها الن ظ  

ل األعضاء على دور األجهزة اإلحصائية الوطنية بوصفها جهات منسِّّقة  اإلحصائية الوطنية. وقد شدّدت الدو
م اإلحصائية الوطنية. وت ستكمل المؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة بمؤشرات ستضعها تلك األجهزة  للن ظ  

 على الصعيدين اإلقليمي والوطني.

ونشرها،    ئيةاإلحصا  البيانات   لإلبالغ عن لوحات الرصد، على الصعيدين اإلقليمي والوطني، وسيلةً تشكّل   -3
ع التقدم  ر تتبُّاإلحصاءات المتصلة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة والبيانات الوصفية. وسيتيسّ  تلك  ذلك في بما

والشفافية،  وّخيت البساطة  إذا ما ت    وذلك  المحرز على مسار أهداف التنمية المستدامة، على صعيد البلدان والمنطقة،
المنصات هو إيجاد  ب مع الدعاية ووضوح س   اإلبالغ. والهدف من هذه  على منصات  ل الوصول إلى البيانات 

 مسارات مستدامة لتبادل المعلومات، والحد من إمكانية وقوع االزدواجية في العمل، ودعم أصحاب المصلحة  
 أهداف التنمية المستدامة.  م بيانات يسهل تشغيلها في ما بينهم لإلبالغ عن ظ  في إنشاء ن  

ومن ناحية مالية، تحجب تقديرات التكاليف اإلجمالية على الصعيد العالمي أوجه التفاوت الكبيرة بين  -4
البلدان من حيث مقدار احتياجاتها من التمويل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويتسع التوافق، على شتى األطياف  

ودقيقة لتقدير كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على األصعدة    مفصلةمات السياسية، بشأن ضرورة إجراء تقيي
الوطنية. وقد ترددت أصداء هذا التعبير السياسي على امتداد دورات المنتدى السياسي الرفيع المستوى ومنتدى 

التنمية، وفي إطار مبادرة تمويل التنمية في ع     19- صر كوفيدالمجلس االقتصادي واالجتماعي المعني بتمويل 
وما بعده. ولكن تقدير كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقييم حجم القصور في تمويلها على الصعيد الوطني،  
وكاالت األمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وصناديقها   مهمة شاقة على العديد من البلدان. ويعمل العديد من 

ى العالمي الكلّي إلى المستوى التفصيلي الدقيق، وعلى االستفادة المتبادلة  ولجانها اإلقليمية على االنتقال من المستو
طر التمويل الوطنية  من الخبرات والممارسات واألدوات، ال سيما في إطار الجهود المتضافرة الرامية إلى تعزيز أ  

 تدامة.المتكاملة بوصفها أداة أساسية لتمويل االستراتيجيات واألولويات الوطنية للتنمية المس

آسيا )اإلسكوا( البوابة العربية ألهداف التنمية المستدامة    يطّورت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب -5
في إطار جهودها لتعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية على قياس ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية  

األهداف اإلنمائية الوطنية وأ تنفيذ  البهالمستدامة، وتحسين إمكانات تمويل  المستدامة. تتألف   وابة  داف التنمية 
مت لتذليل المصاعب التي تواجهها الدول األعضاء في مهّمة قياس التقدم   من أدوات إحصائية ومالية عديدة، ص ّمِّ
المحرز نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية واإلبالغ عنها من جهة، ومن جهة أخرى لتقدير  

لتقييم   يذ خطط التنمية القطاعية واألطر االقتصادية الكلية، وكذلككلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية وتنف
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المكاسب التمويلية   الثغرات في تمويل أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أوجه الترابط المثلى، واالستفادة من 
يذ، والتمويل،  المتراكمة من جراء تحقيق التآزر بين مختلف أهداف التنمية المستدامة من حيث تقدير الكلفة، والتنف

 لدعم االنتقال إلى وضع الميزانيات وتخصيصها على نحو يراعي أهداف التنمية المستدامة.

البوابة العربية ألهداف التنمية المستدامة،    لنشرواللجنة التنفيذية مدعوة إلى أخذ العلم بالجهود المبذولة   -6
 وتقديم التوصيات بشأن كيفية تطويرها بدرجة أكبر.

 المستدامة  التنمية ألهداف  العربية للبوابة  اإلحصائية  الركيزة -أوالا 

 المكونات اإلحصائية الرئيسية  -ألف

، ستة منتجات إحصائية  2021إطالقها في عام تمّ  تتضمن البوابة العربية ألهداف التنمية المستدامة، التي   -7
بيانات ذات جودة عالية وتعزيز قدرتها    خاصة بأهداف التنمية المستدامة أعدّتها اإلسكوا لدعم البلدان في إنتاج

 (:1الشكل  على رصد أهداف التنمية المستدامة واإلبالغ عنها، وهذه المنتجات هي التالية )

 البيانات  لوحات )أ(

هو لوحة معلومات دينامية وسهلة االستخدام وموجهة    المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة •
والمنطقة.   البلدان  على صعيد  البيانات  لتمثيل  أدوات مرئية  ويتضمن  لوحة  تروي  بالبيانات، 

المعلومات قصص المسيرة نحو أهداف التنمية المستدامة من وجهات نظر متعددة باستخدام خرائط  
األدوات لرصد  الشدة، وبطاقات األداء، وعدادات السرعة، وا لمخططات الدائرية، وغيرها من 
 التقدم نحو مقاصد أهداف التنمية المستدامة.

حيث  ، فهي مستودع للبيانات يتضمن مالمح البلدان من بوابة بيانات أهداف التنمية المستدامةا  وأمّ  •
أهداف التنمية المستدامة، ويتيح الوصول بسهولة إلى مجموعات كاملة من البيانات. وبوابة البيانات  
متاحة في إطار بوابة بيانات اإلسكوا، وتتضمن قاعدة بيانات متكاملة مع لوحات معلومات لكل بلد 

والعشرين، ومن حيث مجاالت مختلف البلدان العربية اإلثنين  ت االجتماعية  مثل اإلحصاءا ةمن 
 والصحية والديمغرافية واالقتصادية والتجارية، وكذلك اإلحصاءات المتصلة بالبيئة والطاقة.

واإلعاقة والشباب وكبار السن،    النوع االجتماعي"لن ي ستثنى أحد" لوحة معلومات سردية عن   •
 . 2022ي عام توفر مقارنات بين البلدان ومعلومات عن القوانين والسياسات. وسيكتمل تطويرها ف

 الداعمة البيانات  أدوات )ب(

،  2019، الذي أ نجز في عام  الدليل اإللكتروني للبيانات الوصفية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة •
لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب  عيارية  ويعرض البيانات الوصفية الم

المراجع األساسية المتاحة باللغتين العربية واإلنكليزية التي ت حدّث بانتظام. ويشمل الدليل اإلطار  
النوع  الرسمي ألهداف التنمية المستدامة وأ طر مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بقضايا  

موارد    ، وجميعها متاح تنزيلها للمستخدمين. ويتضمن الدليل اإللكتروني أيضاً ةولوالطف  االجتماعي
 إضافية لمعرفة المزيد عن كل مؤشر.

https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://data.unescwa.org/content/85e05a1d-a6d5-45cd-b769-d15c30f72fe7
https://www.unescwa.org/ar/tools/sdg-metadata
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أداة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة هي واجهة دينامية تقدم إرشادات منهجية بشأن كل مؤشر   •
الموصى بها   بالمصادر  يتصل  المستدامة فيما  التنمية  مؤشرات أهداف  جمع  من  واستبيانات 

 المعلومات لتسهيل إنتاج بيانات تستند إلى معايير موحدة تسهل المقارنة في ما بينها.

السجل العربي للتعدادات والمسوحات، ويحفل بالمصادر المتصلة بجميع التعدادات والمسوحات،   •
ا هذا  في  العربية  البلدان  نفذتها  التي  األنشطة  حول  للمقارنة  قابلة  معلومات   لصدد  ويتيح 

 السنين. على مر

 الصفحة الرئيسية للبوابة العربية ألهداف التنمية المستدامة    -1الشكل 
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 المنصات الوطنية لإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامة  -باء

، أطلقت اإلسكوا عمليةً إلنشاء منصات وطنية  المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامةتحقيقاً لمتطلبات   -8
اإلبالغ   أن  بيد  الوطنية.  البيانات  يعتمد  إقليمي موّحد  العربية، وذلك تحت مركز  البلدان  جميع   لإلبالغ في 

ونشر هذه المعلومات ينطويان على مصاعب جّمة من حيث البيانات    2030طة عام  عن المعلومات المتعلقة بخ
البلدان العربية التي لديها   من  ، ال يزال عدد2030ى لحلول موعد عام واإلحصاءات. ومع أن عقداً واحداً فقط تبق  

ية الرصد واإلبالغ،  صات وطنية لإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامة أقل من النصف. وهذا النقص يعوق عملنم
 ليس فقط على الصعيد الوطني، بل كذلك على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

إلى قوة نشر  قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة  ويشير توفر البيانات الوطنية في   -9
في المائة فقط من البيانات    40الصعيد الوطني. وي ظهر التقييم  اإلقليمي للمنطقة العربية أن البيانات وتدفقها على  

الوطنية لديها نقاط بيانية كافية في قاعدة البيانات العالمية، بزيادة قدرها خمس نقاط مئوية فقط منذ شباط/فبراير  
ل إلى البيانات الكافية، ال يستطيع صانعو  . ولذا، فإن تدفق البيانات في المنطقة ضعيف. ومن دون الوصو2020

 السياسات تغيير مسار التقدم.

لكن ال ينبغي النظر إلى عملية وضع منصةٍ لرصد أهداف التنمية المستدامة واإلبالغ عنها على المستوى   -10
عاوناً الوطني كهدف نهائي. فالكلفة والجهد الالزمان الستحداث منصة جيدة ومفيدة وسهلة االستخدام يتطلبان ت

مكثفاً على مستويات مختلفة. ولذلك، تواجه األجهزة اإلحصائية الوطنية العديد من التحديات في وضع منصات  
 وطنية لإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامة بسبب الموارد المحدودة.

في تقرير  وينبغي أن تتّبع منصات اإلبالغ الوطنية الحد األدنى من المعايير الفنية، على النحو المبين   -11
. وقد ركّزت بلدان كثيرة بدرجة  تقييم المنصات الوطنية العربية لإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامةاإلسكوا عن  

ى محتواها. ورغم أهمية بساطة المنصة وجاذبيتها، فال غنًى  أكبر على تطوير تصميم المنصات بدالً من العمل عل
عن المحتوى المفيد. وينبغي سرد األدلة على نحو صحيح من خالل عرض بيانات وبيانات وصفية كاملة ودقيقة  

 وشفافة على واضعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة.

البلدان  -12 من  عدد  السياق، بادرت اإلسكوا إلى دعوة  المشروع،  وفي هذا   العربية إلى التعاون في هذا 
اإلسكوا   المساعدة الفنية من  وطنية لإلبالغ أو التي طلبت  األولوية للبلدان التي ليس لديها منصة  إعطاء  مع 

هداف التنمية المستدامة. وقد جّمعت اإلسكوا البيانات الوطنية التابعة لخمسة عشر  أل الوطنية بياناتمراجعة الل
ق من صحة البيانات الوطنية والبيانات  فتئت تعقد اجتماعات أسبوعية لتقديم المساعدة الفنية في التحقُّ  بلداً، وما

ال أدى  على توفر البيانات وجودتها،    ةكبير  اتتأثير وقوع  إلىمراجعة  الوصفية واستكمالها. وتشير نتائج   مما 
 لتنمية المستدامة.ابعض أهداف  مشاهدات لالمؤشرات والتوفر  في  أضعاف  بثالث  لى زيادة إ

التحقُّ كما تمكِّّ  -13 عملية  المؤشرات من تحديد م  ن  الخاصة  ق من  واطن القوة والضعف في إنتاج البيانات 
بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الثغرات في البيانات واالختالفات في ما بينها. وستساعد اإلسكوا  

اقصة، وستيسّر تحديث أدوات جمع البيانات من المصادر اإلدارية  النمشاهدات  البلدان في تحديد المؤشرات وال
وكاالت األمم المتحدة المتخصّصة   القدرات مع  أنشطة مركّزة لبناء  تنظيم   والمسوح. وستشمل العملية أيضاً 

 على الصعيد الوطني أو دون اإلقليمي من أجل معالجة التحديات المنهجية.

https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://unstats.un.org/sdgs/unsdg
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%91%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85
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توفر البيانات الوطنية في قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف  ومن المتوقع أن يزيد هذا العمل من   -14
 التنمية المستدامة، نتيجةً لتعزيز إنتاج البيانات الوطنية ونشرها وتحسين تدفق البيانات إلى قاعدة البيانات العالمية. 

ة سهل االستخدام،  ومركز اإلسكوا اإلقليمي المعني بالمنصات الوطنية لإلبالغ عن أهداف التنمية المستدام -15
المستدامة. ويقصد   التنمية  أهداف  المحرز نحو تحقيق  التقدم  للرصد اإلحصائي واإلبالغ عن   وهو مكرس 

مين، سواءً أكانوا محللين  من المنصات الوطنية لإلبالغ تحسين التخطيط وصنع القرار لدى جميع أنواع المستخدِّ 
.  2030المستوى، الوطنية واإلقليمية، بشأن تنفيذ خطة عام ين في الحوارات الرفيعة  وخبراء وطنيين، أم مشاركِّ 

طرية المجمّعة  م اإلحصائية الوطنية والمعلومات الق  ظ  وتستند منصات اإلبالغ الوطنية إلى البيانات التي تنتجها الن  
منصة اإلبالغ الوطنية    2على الصعيد العالمي، التي تستخدمها اإلسكوا بالتشاور مع البلدان العربية. ويبين الشكل  

 في الصومال.

 منصة اإلبالغ الوطنية في الصومال  -2الشكل 

 

ظائف   تقدم منصات اإلبالغ الوطنية معلومات على مستوى األهداف والمقاصد والمؤشرات، وتشمل و -16
الخطية والعامودية والدائرية   الرسوم البيانية  والمناسبة، مثل  الدينامية  خالل استخدام المرئيات  مختلفة من 
التالي   ويبيّن  الصغيرة.  المربّعات  ومخططات  السرعة،  وعدادات  الدائرية،  والمخططات  والفقاعية، 

 الرئيسية: الوظائف

 ل بين األهداف والمقاصد؛ة والتنقُّ مة المستداواجهة ذكية الستكشاف مؤشرات أهداف التنمي )أ(

 مقارنة بين السنوات والمؤشرات المختلفة ضمن نفس الهدف؛ )ب(

منهجيات مرئية تستخدم أحدث تكنولوجيا، وخيارات الستخدام رسوم بيانية متعددة يمكن مشاركتها   )ج(
 أو تضمينها بسهولة؛

 وظيفة تنزيل البيانات؛ )د(

 بلغات متعددة.متوفر   (ه)
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 مختلف مكونات المنصات الوطنية لإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامة.  3يعرض الشكل   -17

 مكونات المنصة الوطنية لإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامة   -3الشكل 

التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية  )أ(
 المستدامة: البيانات الوطنية

 

المعلومات على  المقصد: توفير   (1) 
أهداف التنمية    مستوى مقاصد

توفر  مدى  وشمولها  ، والمستدامة
ويمكن  .  اتالبيانات حول المؤشر

الوصول من خالل كل مقصد إلى  
مجموعة من المؤشرات المترابطة،  
  مع سالسل زمنية وبيانات وصفية

 .لها

 

المؤشر: تحت كل مقصد، يمكن   (2) 
عرض تمثيل مرئي لتقدم البلد من 
 خالل اختيار مؤشر أو مؤشرات  

في ثالثة أبعاد متصلة بالزمن: على  
أساس التحليل االتجاهات منذ عام 

؛ وعلى أساس تحليل مقارن  2000
؛  2015على أساس سنة األساس  

آلخر    وعلى أساس البيانات المتاحة
فاعلية  . والرسوم البيانية تسنة

ودينامية، وتتضمن خيارات متعددة 
 للتمثيل بالرسوم البيانية والمرئيات.

 

المقارنة بين البيانات الوطنية والدولية   (3) 
لتزويد المستخدِّمين بمعلومات عن 

توفر البيانات وعن البيانات الوصفية  
لكل مصدر. وتهدف لوحة البيانات 

إتاحة مزيد من البيانات  هذه أيضاً إلى  
على الصعيدين الوطني والعالمي،  
وكذلك إلى تحسين التوفيق بين  

 البيانات.
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  تتبُّع البلدان  )ب(

ع حسب الهدف: يعرض تقدم التتبُّ (1) 
البلدان حسب كل هدف من خالل  
 تمثيل مرئي بعداد السرعة. ويبين 

ع ما إذا كان البلد قد خرج  هذا التتبُّ
 المسار الصحيح، أو يتقدم، أو  عن 

 قد حقق الهدف.

 

تمثيل مرئي دينامي يوفر معلومات عن التقدم أو التراجع،  
ويبين قوة األدلة من حيث كفاية توفر مؤشرات أهداف  

. وباستخدام مؤشر  2000التنمية المستدامة منذ عام 
للحالة، يوضّع مقياس لكل مؤشر من أجل رصد التقدم  

. كما يعرض  2030وحتى عام    2000من عام المحرز  
 الذي ينبغي تحقيقه لبلوغ الهدف.معلومات عن التقدم  

 

المقصد: يوفر أحدث    ع حسبالتتبُّ (2) 
البيانات عن أداء البلدان ويقدم  

التوقعات بشأن وضع البلدان في عام 
، وذلك بالنسبة لكل مقصد  2030

وباستخدام المخططات الدائرية،  
واستناداً إلى أحدث البيانات. ويبين  

البلد قد خرج  ع ما إذا كان هذا التتبُّ
عن المسار الصحيح، أو يتقدم، أو قد  

 حقق المقصد.

 

ع حسب المؤشر: يوفر بيانات التتبُّ (3) 
عن التقدم المحرز في المؤشرات  

  2000الرئيسية باالستناد إلى عام 
والقيمة المتوقعة في عام   2015وعام 
، ويحدد القيمة المستهدفة التي  2030

باستخدام المخططات  ينبغي تحقيقها  
ع الشريطية الدائرية. ويبين هذا التتبُّ

ما إذا كان البلد قد خرج عن المسار  
الصحيح، أو يتقدم، أو قد حقق  

  المقصد.
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بطاقة أداء البلد: تعرض معلومات   (4) 
عن كل مؤشر إلظهار أحدث البيانات 

واالتجاهات )مثل الزيادة، أو  
التغيير(، والتقدم  االنخفاض، أو عدم 

المحرز، والهدف المحدد والفجوة  
المتبقية للوصول إلى ذلك الهدف  
 باستخدام ألوان إشارات المرور.

 

  توفر البيانات )ج(

 توفر البيانات: (1)

رصد توفر البيانات في كل من  (1) 
الرسمي ألهداف التنمية  طار  اإل

وفي قاعدة البيانات العالمية  المستدامة  
لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة:  

  أي توفر  يتبين من البيانات الكافية
نقطتين بيانيتين على األقل، أو غير  

لديها أقل من نقطتين أي كافية  
 بيانيتين، أو غير متوفرة.

 

ع األعمدة المتراصة البيانية  تتيح   (2) 
نسبة توفر البيانات بسهولة )وتحديد  
ما إذا كانت كافية أو غير كافية أو  

 .حسب كل هدفغير متوفرة(  
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  القدرة اإلحصائية والتنسيق  )د(

مربعات  لليعرض الرسم البياني األول   
صغيرة توفر البيانات الوطنية؛ ومقدار  ال

البيانات التي نشرها بلد ما أو جمعتها 
مصادر وطنية من أجل  وكاالت من 

 المؤشرات العالمية.

ويبين الرسم البياني الثاني مقدار البيانات   
الوطنية التي أبلغ عنها البلد إلى الوكاالت  
الراعية، وعرضها في قاعدة البيانات 
 العالمية ألهداف التنمية المستدامة.

ويظهر في الفرق بين الرسمين البيانيين  
في النظام    مدى تدفق البيانات والتنسيق 

 اإلحصائي الوطني.

مربعات  للويعرض آخر رسم بياني  
،  الوطنيةصغيرة توفر البيانات المجّمعة )ال
التي  وتلك  المعدلة، أو العالمية(  الوطنية  أو  

تنتجها الوكاالت الراعية )البيانات المقدّرة  
أو المنمذجة(، ويتبيّن فيه مدى إمكانية ملء 

لمعلومات  البيانات أو حسابها على أساس ا
 المتاحة من مصادر مختلفة.

 

وتقاس القدرة اإلحصائية من خالل ستة   
من أهداف التنمية    17مؤشرات للهدف  

المستدامة، تتعلق بتوفر التشريعات  
اإلحصائية والخطط الوطنية، وتنفيذ 

  التعدادات السكانية والتسجيالت المدنية.

  تقييم ذاتي )ه(

يقدم التقييم الذاتي للبلدان معلومات عن  
مدى استعدادها إلنتاج ورصد البيانات عن 

وفقاً ألربعة  أهداف التنمية المستدامة، وذلك  
مجاالت رئيسية: البيئة المؤسسية، واإلطار  

فصيل  التنظيمي، والنشر واإلبالغ، وت
 البيانات.
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 المستدامة  التنمية ألهداف العربية  للبوابة المالية  الركيزة -ثانياا 

، لم تقم عدة حكومات بعد بوضع خطط  2030على الرغم من مرور ست سنوات على اعتماد خطة عام  -18
ففي حين أ حرز تقدم كبير  احتياجاتها ومع مقاصد أهداف التنمية المستدامة المحددة وطنياً.   مالية تتناسب مع 

المستدامة الوطنية، فإن تقدير كلفة هذه االستراتيجيات  في إدماج اإلطار العالمي لألهداف في استراتيجيات التنمية  
 وآثارها المالية ال يزال مهمة صعبة جداً.

المتعلقة بها في غاية الصعوبة.    169 وال يزال تقدير كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد الـ -19
عملية التقدير، وهي عملية مرتكزة على   االسترشاد بنتائج  الناحية الفنية،  غير أنّه يمكن  البيانات ومتطلّبة من 

لالستفادة من الحيز المالي المتاح وتحديد حجم الموارد اإلضافية الالزمة لتنفيذ األولويات الوطنية. ويمكن أيضاً  
أدوات   الموارد، والتحقق من  استراتيجيات تعبئة  اإلنفاق، وتصميم  اتخاذ القرارات بشأن  عند  االسترشاد بها 

ل األكثر مالءمة لتحقيق أهداف ومقاصد محددة. وتندرج كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة  وأساليب التموي
على الصعيد الوطني ضمن االعتبارات الرئيسية الالزم مراعاتها عند إعداد الميزانية. فهي تتيح خط أساس يمكن 

لى وضع ميزانيات مراعية ألهداف  االستناد إليه لوضع أطر متوسطة األجل لإليرادات والنفقات تدعم االنتقال إ
الميزانية   وتخطيط  المالية،  واإلدارة  التوسع،  قابلية  عن  واضحة  صورة  ذلك  ويعطي  المستدامة.  التنمية 
وتخصيصها. وتقدير الكلفة هو وسيلة لرصد اإلدارة المالية، ولتوجيه عملية تصميم استراتيجيات تعبئة الموارد.  

ية المستدامة يسهل اتخاذ قرارات التمويل من حيث تحديد أولويات إنفاق الموارد  كما أن تقدير تكاليف أهداف التنم
العامة، وتقدير وفورات التكاليف، وقيمة اإلنفاق الحالي على األولويات الوطنية مقابل التكاليف التي من المتوقّع  

 أن تترتب عن تحقيق نفس األولويات الوطنية في المستقبل.

 اتها عند تحديد أهداف التنمية المستدامة اعتبارات يجب مراع -ألف
 ذات األولوية الوطنية 

مقاصد أهداف التنمية المستدامة المعتمدة ضمن   -20 قيمة رقمية إلى عدد من  اإلطار العالمي  لم ت سن د أي 
تقدير كلفة  ألهداف التنمية المستدامة. وعلى الرغم من أّن ذلك يترك لواضعي السياسات مجاالً للتقدير، يتطلّب  

تحقيق األولويات الوطنية للتنمية المستدامة وضع حدّ أدنى محدّد سلفاً أو مؤشرات إنجاز قابلة للقياس الكمي يمكن  
طر زمنية محددة. بعبارة أخرى، ي عتبر اختيار المؤشرات والمقاصد أساسياً في تحديد أدوات القياس  قياسها ضمن أ  

 المستدامة وتقييم أداء البلدان.الالزمة لتقدير كلفة أهداف التنمية  

واقعية   -21 أرقام  الحكومات على  وواقعية، لترتكز  للقياس،  وقابلة  محددة،  المقاصد  تكون  أن   وينبغي 
في تقديرها للتكاليف. غير أّن اختيار المقاصد التي يمكن تقدير كلفتها يتوقّف على توفر بيانات متسقة عالية التردد  

نة لالحتياجات  لقياس التدخالت المنفّذة بشأن   أهداف محددة )تكاليف الوحدات المتاحة(، وإجراء تقييمات مقار 
انحرافات   أي   )تحليل حدودي عشوائي(، وتحديد متطلبات تمويل المشاريع )نماذج اقتصادية قياسية(، وتبيان 

 قد تنشأ بين التكاليف المتكب دة والمتوق عة.
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ة األهداف تنطوي على افتراضات متعدّدة. ولذلك، فإّن دقة  وتبين تجارب البلدان أّن أي عملية لتقدير كلف -22
تقديرات التكاليف المترتّبة عن تحقيق أي أولوية وطنية هي رهن بجدوى االفتراضات األساسية التي تستند إليها  
عن ذلك أّن األولويات الوط  نية  توقّعات الكلفة، ورهن بالقيود البارامترية المفروضة على عملية التوقّع. وينتج 

الحالة والتوقعات االقتصادية  المختلفة تتطلب افتراضات مختلفة وأساليب مختلفة لتقدير التكاليف. ووفقاً لتقرير 
د على مقياس واحد أو منهجية واحدة فقط لتقييم كلفة أهداف التنمية المستدامة  ، يؤدي االعتما2017في العالم لعام  

مشّوهة. ولذلك، يؤكد التقرير على ضرورة إجراء عملية التقدير على الصعيد   والفجوات التمويلية إلى نتائج 
 الوطني باالستناد إلى مزيج متنوع من المنهجيات يعتمد على بطاقة قياس األداء.

عانة بالقائمة الرسمية للمؤشرات المبي نة في اإلطار العالمي للمؤشرات العالمية كخط أساس  ويمكن االست -23
لتقدير كلفة مقاصد أهداف التنمية المستدامة، ال سيما عندما ال تحدّد المقاصد الوطنية ومؤشرات اإلنجاز المقابلة  

يلة عن تلك التي يقدمها اإلطار العالمي.  لها. في المقابل، يمكن للحكومات اختيار حدود دنيا/مؤشرات وطنية بد
أن يكون أكثر مالءمة لفهم   استخدام مؤشرات مختلفة تراعي خصوصيات كل حالة يمكن  ويسلّم كثيرون بأن 
أن هذه المؤشرات تكون مصم مة مسبقاً   السياقات الوطنية وأن يوّجه بشكل أفضل عملية تقدير التكاليف، بما 

 الصعيدين الوطني ودون الوطني.لتناسب أولويات محددة، على  

وفي بعض الحاالت، قد ال تنطوي عملية تقدير الكلفة بالضرورة على قياس مالي رقمي، وقد ال تنتج  -24
عنها أي أرقام. فأي تغيير في السياسات العامة أو الحوافز، أو أي استخدام للتكنولوجيات الجديدة، على سبيل  

يف لم تكن واردة في عملية تقدير التكاليف. كما أّن القرارات المتعلّقة  المثال، يمكن أن يحقق وفورات في التكال
بالتمويل قد تؤدي إلى وفورات مالية، مما قد يؤثر على كلفة تحقيق األولويات الوطنية. وهذه الديناميات، الملحوظة  

تضخم، سعر الصرف،  على جهت ي التكاليف واإليرادات، وكذلك أوجه الغموض المحيطة بحالة االقتصاد الكلي )ال
ضوابط رأس المال( تجعل عملية تقدير تكاليف أهداف التنمية المستدامة في حالة من التغيُّر المتواصل. وينبغي  

إجراٍء ينف ذ مرة واحدة. بل ينبغي أن تتّسم هذه العملية بالمرونة الكافية  باالمتناع عن إدارة عملية تقدير التكاليف  
 والتغيُّرات في التكاليف.لمراعاة السياقات الجديدة  

وتنّوع األولويات الوطنية يفرض على عملية تقدير التكاليف أن تعتبر تجميع التكاليف ضمن تصنيفات   -25
تداخل   أوجه  على  تنطوي  ربما  التقديرات الكليّة  وهذه  المستدامة والقطاعات.  التنمية  لمختلف أهداف  كلية 

ي فيه تمويل أولويات وطنية معيّنة، يمكن أن تؤدي عدة آثار  وازدواجية في الحساب. كذلك، في الوقت الذي يجر
مضاعفة وعوامل خارجية إيجابية إلى آثار متالحقة على أولويات وطنية أخرى. وينبغي أن تؤخذ أوجه التآزر  

 الناشئة عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المختلفة في االعتبار في عملية تقدير التكاليف.

مل أن تؤدي إلى خفض تقديرات التكاليف عما كان متوقّعاً. وقد شدد المنتدى السياسي  ويمكن لهذه العوا -26
أهداف التنمية المستدامة،   2020الرفيع المستوى لعام   متكاملة في تقدير تكاليف   على الحاجة إلى اعتماد ن ه ج 

األهداف المختلفة على الصعيد الوطني. كما أن فهم   على نحو يراعي أوجه الترابط ويخفف من المفاضلة بين 
من المفاضلة يمكن أن  كيفية تفاعل مختلف االستثمارات وأساليب التمويل لتسخير أوجه التآزر في التمويل والحد  

يقلل من الفجوة اإلجمالية في تمويل أهداف التنمية المستدامة. ويشكّل افتقار العديد من البلدان النامية إلى الحيز  
تقدير   المالي عمليت ي  في  تلك  أوجه الترابط  إلدراج  المستدامة دافعاً  التنمية  أهداف  تنفيذ  على  الالزم للعمل 

 والتمويل. التكاليف

https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2017/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2017/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2017/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2017/
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 ساليب ومنهجيات تقدير كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة أ -باء

غيرها.   -27 الصواب من  إلى  أقرب  المستدامة تعد  التنمية  أهداف  كلفة تحقيق  لتقدير  منهجية  ثمة   ما 
وقد است خدمت منهجيات عدة، منها العمليات االختزالية لتقدير المعامالت الحدية إلنتاجية رأس المال، التي تربط 

معي المدخالت  مستوى  مرونة  والمنهجية القائمة على  مستهدفة معينة؛  متغيرات  االستثمارات بتحقيق  من  ناً 
والمخرجات، التي تتيح تقديرات للكلفة على أساس تحليل االتجاهات؛ وتحليل حدودي يستخلص الكلفة من نتائج  

ارنة )ما ي سمى بنهج المسافة،  إجراءات مماثلة اتخذتها بلدان أو مناطق جغرافية ذات مستويات دخل قابلة للمق
د في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(. وتشمل األساليب األخرى إجراء تحليل على نطاق كل قطاع،   المعتم 
استناداً إلى نماذج اقتصادية قياسية. ويعتمد البعض نهجاً يقوم على كلفة الوحدة المتاحة، وهو يفصّل كلفة أهداف  

البلد أو فئة الدخل لتوفير تقديرات تقريبية. وقد است خدم هذا النهج لحساب كلفة تقديم التنمية المستدامة حسب 
المنافع عامة، مثل التخفيف من حدة الفقر، والقضاء على الجوع، والحد من دفع نفقات الرعاية الصحية والتعليم  

 من األموال الخاصة.

على نحو شامل لعدة قطاعات إلى عدم انتظام   وعادة ما تؤدي المنهجيات التي ترتكز على تقدير التكاليف -28
التقديرات وتفاوتها من حيث النطاق، وخطوط األساس، واألهداف، واالفتراضات. وال يمكن اعتبار أي من هذه  
استخدامها لتحديد كلفة أولويات التنمية المستدامة الوطنية. وفي بعض الحاالت،   المنهجيات قابالً للمقارنة عند 

وداً عليا ودنيا لتقديرات الكلفة، وتحدّد هوامش محتملة لتفادي أوجه القصور التي تشوب المنهجيات  تضع البلدان حد
التي تفرط في االعتماد على التحليل االقتصادي القياسي. غير أن هذه األساليب ليست مفيدة إال بقدر ما تكون  

تراعي محدِّّدات ها الوطني، وبقدر ما  ذلك الديناميات  افتراضاتها مقبولة على الصعيد  في  للتكاليف، بما  مة 
عليها تحقيق مقاصد وطنية مختلفة ال سيما فيما يتعلق بتقدير كلفة الهدف     5االقتصادية السلوكية التي ينطوي 

)كلفة العمل المناخي(،    13)تغيير أنماط االستهالك(، و  9من أهداف التنمية المستدامة )المساواة بين الجنسين(، و
 مى بالمكاسب غير المتوقعة المتأتية من الفساد والتمويل غير المشروع(.)قياس ما يس  16و

ووفقاً لألمم المتحدة، ما ثمة توافق في اآلراء حول منهجية واحدة تعتب ر هي الفضلى، وأحد أسباب ذلك   -29
السهولة في تنفيذ بعض المنهجيات والصرامة في    منهجيات أخرى. ومن البديهي أن تنفيذ  هو المقايضات بين 

األساليب التي تعتبر أسهل في التنفيذ، مثل تقييمات االحتياجات القائمة على التدخل وتكاليف الوحدات المتاحة،  
يمكنها اإللمام ببعض الجوانب الفنيّة المحبّذة للنماذج المتكاملة، في حين أن األساليب التي يمكنها اإللمام باآلثار   ال

بها وتفسيرها. ترتكز بعض الدراسات على األهداف )أي تعتمد نهجاً  غير المباشرة يكون من الصعب نسبياً حسا
استقراء االتجاهات الحالية  بعكسياً ينطلق من األهداف المحددة كمياً وزمنياً(، في حين ترتكز دراسات أخرى تقوم  

لتحقيق أهداف يمكن تحديدها كمياً وزم نياً. ويأخذ  لوضع توقعات للمستقبل، دون مراعاة ما إذا كان ذلك كافياً 
 البعض اآلثار المترتبة على نطاق االقتصاد أو آثار تغيُّر المناخ في الحسبان، خالفاً آلخرين.

 ُمحاكيات تقدير كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمويلها -جيم 

متعد  -30 اختبارياً  اإلسكوا نهجاً  طورته  المستدامة الذي  التنمية  أهداف  كلفة تحقيق  تقدير  إطار  د  يعتمد 
العلوم   من  مجموعة  من  دة  المستم  التجريبية،  واألدوات  المنهجيات  من  سلسلة  إلى  يستند  التخصصات 
والتخصصات، من أجل توقُّع ومحاكاة التكاليف المرتبطة بتحقيق المقاصد اإلنمائية الوطنية ذات األولوية بحلول  

 .2030عام 
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طر  تدامة الوطنية، وخطط التنمية القطاعية وأ  ويستند اإلطار إلى مسح مفصّل الستراتيجيات التنمية المس -31
رة على الصعيد الق طري. وهو يقدم مجموعة من األساليب الصارمة لتقدير   االقتصاد الكلي المتعلقة بالتمويل المطو 
األولويات الوطنية، وتكّمله تقديرات حسابية متطابقة مستمدة من المنهجيات التي وضعتها وكاالت األمم المتحدة  

ديقها وبرامجها القيّمة على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والتي تستخدمها المؤسسات المالية الدولية،  وصنا
 بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويجري بناء مجموعات البيانات باستخدام اإلحصاءات الوطنية الرسمية لتوقّع سيناريوهين، هما سيناريو   -32
سيناريو المتمثل في التحقيق األمثل ألهداف التنمية المستدامة، وهو يفترض تحقيق المقاصد و/أو  العمل كالمعتاد، وال

باستخدام   2030مؤشرات اإلنجاز المحددة وطنياً. ويجري إعداد اإلسقاطات لسيناريو العمل كالمعتاد حتى عام  
د أوجه المرونة في العديد من المتغيرات  نموذج التنبؤ العالمي. كذلك، ت ستخدم معادالت متعددة في وقت واحد لتحدي

التي تؤثر على كلفة تحقيق المقاصد، باستخدام مؤشرات ولوحة متابعة أهداف التنمية المستدامة. ثم ي قاس حجم  
الفجوة بين سيناريو العمل كالمعتاد وسيناريو التحقيق األمثل ألهداف التنمية المستدامة كمياً، لتقدير كلفة تحقيق  

الوطنية. ويدع م إطار تقدير كلفة أهداف التنمية المستدامة بمحاٍك طّورته اإلسكوا يعرض تقييمات التكاليف    األولويات
لكل بلد، مرتكزاً على أداة تجريبية لتحسين تحقيق األهداف وإظهار التحسينات التي يمكن تحقيقها من حيث الكفاءة  

 اً إلى تحليل للمدخالت والمخرجات.في حال تسخير أوجه التآزر بين األهداف، وذلك استناد

لتقدير كلفة تحقيق    2030اإلطار تسلسالً محدداً إلجراء التقييمات وإعداد اإلسقاطات لعام  يتبع  وفي حين   -33
األولويات الوطنية للتنمية المستدامة، ال تزال مصطلحات مثل "اإلنفاق" و"النفقات"، و"االحتياجات االستثمارية"  
و"التمويل"، تستخد م كمرادفات، على الرغم من أن لكل منها معنى مختلفاً. وتكون اإلسقاطات جيدة بقدر ما تكون  

على االقتصاد    19-عيد البلد جيدة، وبقدر فعالية أي إسقاطات آنية تأخذ آثار كوفيدالسلسلة الزمنية المتاحة على ص
عن المسائل الحاسمة المتعلقة بكفاءة   في الحسبان. وال تهدف تقديرات التكاليف بالضرورة إلى تحويل االنتباه 

إثراء إطار اإلسكوا في    استخدام الموارد أو نوعية التصميم في مجاالت اإلدارة والسياسات والبرامج. وقد جرى 
كيانات مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة وأعضاء فرقة العمل   المداوالت التي جرت بين  ضوء نتائج 
في ذلك مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(   التنمية، بما  الوكاالت المعنية بتمويل  المشتركة بين 

. وجرت مشاركة اإلطار مع مكاتب المنسقين المقيمين، وذلك ضمن عملية تقدير  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 طر وطنية متكاملة تجريبية للتمويل.تكاليف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية في سياق تنفيذ أ  

امة، ال يزال إعداد  وعلى الرغم من العمل الدؤوب لتحديد المصادر الرئيسية المتاحة لتمويل التنمية المستد -34
اإلسقاطات المتعلقة بمدى توافر هذه المصادر مجاالً غير مستكشف نسبياً، ال سيما على صعيد البلدان. ورغم  
جزءاً ال يتجزأ من استراتيجيات تمويل التنمية المستدامة في خطة عمل  اإلشادة بالدراسات الق طرية باعتبارها 

فيها بناء نماذج خاصة ببلدان محددة لتحديد مستوى التمويل المتاح للحكومات    أديس أبابا، قليلة هي الحاالت التي تم
 لتوجيه السياسات العامة.

حاكي تمويل أهداف التنمية المستدامة الذي طورته اإلسكوا هو أداة تفاعلية تستخدم مجموعة من النماذج   -35 م 
حاكيية في البلدان العربية. ويقدم ااالقتصادية القياسية لتقييم التمويل واالحتياجات والثغرات التمويل لمحة عامة    لم 

تقديرات تكاليف أهداف التنمية   التنمية المستدامة في كل بلد على حدة، وذلك من خالل ربط  حالة تمويل  عن 
لتحقيق األولويات الوطنية للتنمية المستدامة بتدابير المزيج الكلي للتمويل، األوسع عادة من الزمة  الالمستدامة  

األساس،  مفاهي هذا  وعلى  عموماً.  التنمية  على  الميزانية واإلنفاق  حساب الحيز المالي ونفقات  أو  تمويل  م 
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التنمية الخاصة، ويبت في مصادر التمويل )القدرات العامة    بغاياتحاكي كذلك الثغرات التمويلية المتصلة  الم   يقيم
لمصادر المحتملة للتمويل اإلضافي الذي يمكن كما يحدد ا ،والخاصة والمحلية والدولية وقدرات زيادة الديون(

 استغالله لتنفيذ االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.  

 بعد ذلك، ت ختبر قنوات التمويل المختلفة المتاحة لبلد ما، للتوصل إلى خط أساس لحالة تمويل التنمية،   -36
ولتقدير  مع وضع تقديرات كمية لمصادر التمويل المحتملة غير المستغلة، كم ا حددتها خطة عمل أديس أبابا. 

االحتياجات، من الضروري فهم خط األساس جيداً. ويوضع مقياس إجمالي للموارد الالزمة لتمويل خط أساس  
متغيرات   التنمية المستدامة لتحديد مدى استجابته لنمو النواتج وغيرها من  للمقاصد الوطنية المتعلقة بأهداف 

لمقياس اإلجمالي للموارد إلى مفهوم أرسته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من خالل  االقتصاد الكلي. ويستند ا
الرسمي العام ويشمل قنوات التمويل   الدعم  المستدامة الذي يتخّطى نطاق  مقياس الدعم الرسمي التام للتنمية 

افة واالتجاه( في ظل تعدّد الرئيسية التي يمكن لبلد ما استغاللها، مع تحليل حجم هذه التدفقات )من حيث الكث
 سيناريوهات النمو والسياسات.

والهدف من إعداد تقديرات وقياسات إجمالية وتجميعية لتدفقات التمويل والدعم الرسمي للتنمية المستدامة   -37
هو توفير إطار متكامل يمكن من خالله تحديد وإجراء قياس كمي لمجموع الموارد المتاحة لبلد ما لتمويل أهداف  

مية المستدامة، أو لتكييف هذا اإلطار على الصعيد الوطني. وهذه القياسات، عالوة على أنها تساعد واضعي  التن
السياسات على تحديد مجاالت االهتمام الرئيسية في استراتيجياتهم التمويلية، فهي أيضاً تسمح لهم بالتنبؤ بالتقدّم  

العملية أساساً معيارياً هاماً لوضع استراتيجيات تمويل  في المستقبل. وتوفر هذه   2030في تمويل تنفيذ خطة عام 
أهداف التنمية المستدامة. وتشكل المقاييس اإلجمالية للموارد المتاحة أساساً لقياس إجمالي التمويل المتاح لتحقيق  

مسار التقدم الذي تحرزه البلدان في  إطار  أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، وهي تستخدم لتقييم 
 سياق األطر الوطنية المتكاملة للتمويل واستراتيجيات التمويل الوطنية.

حاكي أهداف التنمية المستدامة هو أداة تفاعلية معيارية لدعم واضعي السياسات في ما يلي: -38  وم 

تحديد معدل النمو المطلوب لتحقيق مستويات كافية من التمويل، حسب تقديرات مستمدّة من القياس   )أ(
الي للدعم المقدّم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أجل سدّ الثغرات التمويلية لكل بلد، سواء كان ذلك  اإلجم

 ؛على أساس إطار تقدير التكاليف الذي أعدته اإلسكوا أو أي تقديرات أخرى يعتمدها المستخدم

السياسات على الثغرات في تموي )ب( القرارات المتخذة على مستوى  آثار  أهداف التنمية تقدير  ل 
ن ه ج تمويل   المستدامة، من خالل إعادة توزيع الموارد المالية لتلبية األولويات الوطنية المختلفة، وذلك باتباع 

 ؛مسؤولة اجتماعياً وإما تتوخى األرباح االقتصادية إما

تنمية المستدامة،  تحديد حجم قنوات التمويل الرئيسية التي يمكن تعبئتها لتمويل األولويات الوطنية لل )ج(
عام   حتى  النمو  توقّعات  ضوء  األجل  2030في  المتوسطة  االستراتيجيات  التقاط  ي مكنها  ميزة  وإتاحة   ،

 ؛الديون  لخفض

إتاحة أداة تفاعلية لتقييم أثر مستويات النمو الفعلي على تمويل أهداف التنمية المستدامة. ويمكن  )د(
الصدمات على الناتج المحلي اإلجمالي واتجاهاتها من حيث التمويل، إلرشاد  استخدام نفس الوظيفة لتحديد آثار 
 ؛عملية وضع ميزانيات مراعية لها
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الوطني حتى عام   (ه) ، ومقارنة  2030محاكاة وتوقّع سلوك قنوات التمويل الرئيسية على الصعيد 
 ؛التي تجري محاكاتهاتلك  إمكانات التمويل الفعلية مقابل 

الضائعة في تمويل اإليرادات المتنازل عنها، حسب مستوى معين من توقعات نمو تقدير الفرص   )و(
 ؛الناتج المحلي اإلجمالي 

تقدير معدل النمو الذي يجب تحقيقه أو استهدافه لتحقيق تقديرات كلفة أهداف التنمية المستدامة   )ز(
 ً  ؛المحددة مسبقا

حسين كفاءة االستثمار العام في قطاعات محاكاة مكاسب الكفاءة التي يمكن تحقيقها من خالل ت )ح(
معينة متعلقة بأهداف التنمية المستدامة، ال سيما في الهياكل األساسية والصحة والتعليم، وذلك على أساس المنهجية  

 ؛المعتمدة من جانب صندوق النقد الدولي لقياس كفاءة االستثمار المحلي العام

وطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة، في إطار العمل  المساهمة بفعالية في وضع استراتيجيات   )ط(
 طر وطنية متكاملة للتمويل.على وضع أ  

 خالصة -ثالثاا 

تدرك اإلسكوا أن نسبة كبيرة من البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة متاحة على الصعيد الوطني.   -39
األمم المتحدة غير قوية بما في أن شبكة بيانات  ه الكفاية، وتفتقر إلى البيانات اآلنية ذات التوقيت  وتدرك أيضاً 

. ولذلك، اتخذت اإلسكوا  (1)المناسب، وتتألف من مراكز بيانات متعددة تتعايش مع بعضها في ظل تنسيق محدود
خطوات لإلسراع بوضع نظام إحصائي إقليمي، يقوم على تحسين مجموعات البيانات الوطنية المتعلقة بأهداف 
إلى شبكة بيانات  جودة البيانات لتنشيط تدفق البيانات  خالل استخراج البيانات وضمان  التنمية المستدامة من 

 األمم المتحدة.

، بحيث ال يكون المستوى  2030وستتيح اإلسكوا مركزاً إقليمياً للبيانات واإلحصاءات المتعلقة بخطة عام   -40
ق المتاحة لتعزيز التعاون. وفي هذا اإلطار، تحّث اإلسكوا الدول  اإلقليمي "منسياً"، وستستخدم جميع آليات التنسي

األعضاء على إيالء االهتمام لمحتوى منصاتها الوطنية المعنية باإلبالغ. كما تشّجع اإلسكوا البلدان على أن تكون  
والشفافة والمفصلة  ق من البيانات والبيانات الوصفية، وذلك لزيادة تدفق البيانات الجيدة  رائدة في عمليات التحقُّ 

  هاوتفعيل  ،. وتدعو اإلسكوا البلدان إلى تحديث تشريعاتهاالمبنية على األدلة  بوصفها أداةً حيوية لوضع السياسات
جيدة ومحدّثة  وإتاحة م اإلحصائي الوطني، اظ  زيادة وتنسيق الن  توفير البيئة المالئمة لتحسين أداءها ول بيانات 

 نعي السياسات الوطنيين.بانتظام للجمهور والباحثين وصا

ومن ناحية تمويلية، تدعو اإلسكوا الدول األعضاء إلى االستفادة مما طورته من أدوات لتقدير الكلفة   -41
 .ومحاكاة التمويل في صياغة وتنفيذ أطر تمويل وطنية متكاملة

----- 

 
(1) A/74/73–E/2019/14  الفقرة  ،107. 
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