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 ) اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا

 تقریـر 
اجتماع فریق خبراء "نحو إطار رصد إقلیمي لتعزیز فعالیة المؤسسات  

 وطابعھا الشامل للجمیع من أجل الحد من الفساد وإنھاء العنف" 
 2019كانون األول/دیسمبر  13-12ان،   َّ عم  

 موجـز 

ان               َّ اإلقلیمي في عم  مت لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) والمركز    َّ نظ  
التابع للمكتب اإلقلیمي للدول العربیة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للدول العربیة اجتماع فریق خبراء  
إقلیمي "نحو إطار رصد إقلیمي لتعزیز فعالیة المؤسسات وطابعھا الشامل للجمیع من أجل الحد من الفساد  

. شارك في االجتماع ممارسون من األوساط  2019یسمبر كانون األول/د  13و 12وإنھاء العنف"، یومي 
األكادیمیة ومراكز الفكر، وصانعو قرار، باإلضافة إلى موظفین من منظومة األمم المتحدة. وناقش  

من أھداف التنمیة المستدامة في السیاق اإلقلیمي العربي وسلطوا الضوء على   16المشاركون أھمیة الھدف 
. فھذا على مستوى المؤشر و/أو المستویات المستھدفة دقة     َ أكثر     ٍ ھج            َ لب اعتماد ن  اتجاھات الحوكمة التي تتط

المؤسسات العامة وعلى دور الحكومات والسیاسات العامة في النھوض بخطة التنمیة  الھدف یركز على 
لضمان     ً        ً       ً ھدفا  تحویلیا  أساسیا    ُّ د   َ ع                                             ُ  ضمن مجتمعات مسالمة وشاملة للجمیع، وبالتالي ی   2030المستدامة لعام 

العدیدة أمام قیاس   الفنیة               ً          المشاركون أیضا  التحدیات . وتناول المساءلة التشاركیة تحقیق الخطة في إطار 
،وأسالیب وإجراءات جمعھا  مصادر البیانات  باإلضافة إلى القضایا السیاقیة والتنفیذیة حول ،16الھدف 

 اإلحصاءات الرسمیة. بالثقة بناء و ، وتفاوت مستویات القدرات اإلحصائیة

كما أكدوا أھمیة المسؤولیة الوطنیة كمبدأ من مبادئ رصد أھداف التنمیة المستدامة، لتكون عملیة شاملة  
مدفوعة باألولویات الوطنیة مع مواءمتھا  ینبغي أن تكون  القرارات المتعلقة بالمؤشرات الوطنیة  ف تقودھا البلدان.  

م الرصد                                                                     ُ  ُ العالمیة. وال بد من إدماج أھداف التنمیة المستدامة في برامج التنمیة ون ظ  مع المقاصد والمؤشرات 
والتقییم الوطنیة، باستخدام المنصات والعملیات القائمة واستخالص الدروس من قواعد البیانات المتاحة  

اف التنمیة  على المستوى الوطني، یجب دمج أھد و . والجھود المبذولة على الصعیدین اإلقلیمي والعالمي 
لضمان   والرصد الدوري المستدامة في صنع وتنفیذ السیاسات المتعلقة بالتنمیة الوطنیة أو الخطط القطاعیة 

 . 2030خطة    نفیذ القیاس المناسب والمساءلة العامة في التقدم نحو ت 
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من أھداف التنمیة المستدامة ھو ضرورة   16وأجمع المشاركون على أن التقدم نحو تحقیق الھدف 
یجب أن یعكس مثل  و . للتوصل إلى فھم مشترك للمنھجیات والمفاھیم والمقاصد والمؤشرات المتفق علیھا 

 المعنیة  ھذا الفھم المشترك تنوع الجھات الفاعلة على المستوى الحكومي ومختلف الجھات الفاعلة 
والنظام المتعدد   ،واألوساط األكادیمیة ، ومنظمات المجتمع المدني ،(أي المؤسسات والوكاالت العامة

الجھات  تبادل الدروس المستفادة بین الدول العربیة بالغ األھمیة لبناء الثقة بین  أن وا اعتبر و األطراف).
ي بناء  فواالستفادة منھا التجربة التونسیة  بتوثیق  بالبدءالمشاركون  ى . وأوص16المعنیة بالنھوض بالھدف 

تصورات المواطنین حول تقدیم الخدمات والمساءلة والشعور باألمان، من بین أبعاد   الستقصاءآلیة منظمة 
 . تكرار التجربة إلى  أخرى، ثم دعوة بلدان مختارة 

 المحتویات 
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 ة ـ مقدم

ّ         مة ال ی ھم ش فیھا                                     ِ إلى "التشجیع على إقامة مجتمعات مسال  من أھداف التنمیة المستدامة  16یدعو الھدف  -1   ُ     
أحد من أجل تحقیق التنمیة المستدامة، وإتاحة إمكانیة وصول الجمیع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة  

في حد ذاتھ ووسیلة أساسیة لتحقیق        ً غایة    16للمساءلة وشاملة للجمیع على جمیع المستویات". وبذلك یكون الھدف  
لم. فھو یركز على المؤسسات العامة وعلى دور الحكومات والسیاسات العامة  التنمیة المستدامة في المنطقة والعا

    ً        ً  ھدفا  تحویلیا      ُّ د   َ ع                             ُ  مة وشاملة للجمیع، وبالتالي ی                  ِ ضمن مجتمعات مسال    2030في النھوض بخطة التنمیة المستدامة لعام  
ي إلنھاء الصراع والعنف  ھج التقلید       ً                                                           َ أساسیا  لضمان تحقیق الخطة في إطار تشاركي للمساءلة. وھو ینتقل من الن  

ّ                                                                 یركز على مقو مات السالم والتنمیة الشاملة والتماسك االجتماعي. وبالتالي، إن الحد     ٍ ھج      َ إلى ن    ، والحد من حدوثھما            
والحد من الفساد   ،)1-16(مكان بدرجة كبیرة من جمیع أشكال العنف وما یتصل بھ من معدالت الوفیات في كل 

شاركي وتمثیلي على جمیع                                         َ  على نحو مستجیب لالحتیاجات وشامل للجمیع وت  ، وضمان اتخاذ القرارات )16-5(
 . 2030خطة عام  نفیذ لت ، كلھا مقاصد أساسیة )7-16(المستویات 

وإطار    2030لنھوض بخطة عام              ً                قد یكون سیفا  ذا حدین أمام ا  16لكن الطابع المتعدد التخصصات للھدف   -2
مجموعة رئیسیة من الجھات الفاعلة (الحكومات والمؤسسات العامة  إلى  ھذه الھدف  توجھ یرصدھا. فمن ناحیة،  

الحكومیة) التي تضطلع بدور حاسم في تصمیم السیاسات العامة، وتوزیع الموارد، ووضع   شبھ والمؤسسات 
استعداد تلك   مدى  على  ھاألطر القانونیة التي تدعم النجاح في تنفیذ الخطة. ومن ناحیة أخرى، یتوقف نجاح

لمجتمع  الفتح مجال صنع القرار وصیاغة السیاسات العامة أمام مشاركة منظمات لفاعلة األساسیة ات االجھ
 إدراك                                                          ً     ً          ً         ً           المدني، بما في ذلك األوساط األكادیمیة ومراكز الفكر، لتضع معا  إطارا  مفاھیمیا  وتنفیذیا  یستند إلى 

للتحدیات والعوامل الھیكلیة               ٍ یة على تحلیل  . وتنطوي ھذه العملالمعنيبلد المعیاري وسیاقي للمقاصد النھائیة في 
عكس ھذا االتجاه    ھاالتي یمكن من خاللوتحدد نقاط الدخول    16وغیرھا التي تبطئ أو تعوق تنفیذ الھدف    والفنیة

ر المناخ،                                        ُّ التداعیات غیر المباشرة للصراعات أو تغی  المرتبطة بالتحدیات الخارجیة              ً         وال بد أیضا  من تناول  السلبي. 
ف بطریقة أو بأخرى جھود السالم والتنمیة. وبالنظر إلى   ِ ع   ْ ض   ُ ت   التي افة إلى المسائل الحاسمة األخرى، باإلض

تعقیدات ھذا الھدف من جھة وأھمیتھ من جھة أخرى، من المھم إطالق مناقشة حول تقییم وقیاس جھود اإلصالح  
 . 16وعملیة تنفیذ الھدف 

 التحدیات المنھجیة  

المتعلقة  القدرة على قیاس المؤشرات العالمیة    التي تواجھھا  الفنیةالقضایا المنھجیة والتحدیات    كثیرة ھي  -3
  ات السیاقیة والتنفیذیة المتعلقة بمصادر البیانات الرسمیة، وجمع البیانات، والقدر  المسائل، وذلك بسبب  16لھدف  با

م "ثورة البیانات" حیث تؤدي التكنولوجیات الجدیدة  اإلحصائیة للجھات الفاعلة الوطنیة في مجال البیانات. إنھ عال
المجتمع   تزوید ، وإلى إتاحة إمكانیات لم یسبق لھا مثیل في وأنواعھا إلى زیادة ھائلة في حجم البیانات المتاحة

 .)1( وتحویلھبالمعلومات 

تقدم المحرز نحو  طریقة موحدة لقیاس الیتیح لھا اعتماد  ویوفر إطار المؤشرات العالمیة توجیھات للبلدان   -4
تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. وقد وافقت جمیع البلدان على ھذه المؤشرات العالمیة ومن المفترض أن تقدم  

          ً               علیھ دولیا ، تتوفر مصادر   المتفق. وباإلضافة إلى إطار المؤشرات العالمیة الثابت منتظمة تقاریر عنھا بطریقة 

 
)1( A World that Counts, Independent Expert Advisory Group on a Data Revolution for Sustainable Development 

(IEAG), November 2014, available at https://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-
Counts.pdf.                                                                                                                                                                               

https://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf
https://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf
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  موثوقةألمم المتحدة أو المنظمات الدولیة، ومصادر غیر رسمیة ولكن ثانویة من كیانات أخرى تابعة لمنظومة ا
لقیاس الھدف    أساسیة (من األوساط األكادیمیة، والمنظمات غیر الحكومیة، وغیرھا)، ستكون في كثیر من األحیان  

الدقة والمصداقیة بین مصادر البیانات البدیلة ھذه و المالءمة بطریقة مجدیة وقابلة للمقارنة. ویختلف مستوى  16
تحسین الفعالیة المؤسسیة والحد من الفساد وإنھاء  ل جماع المفاھیمي اإل تحقیق و الفنیة من حیث تحدید الثغرات 

من      ً  جزءا   والتي ال تشكل لبلدان العربیة ذات األھمیة المشتركة بین ا                  ً                   العنف. وتتنوع أیضا  طرق تناول القضایا 
ومع ذلك،    . ) IAEG(الرصد العالمي المشترك بین الوكاالت وفریق الخبراء المعني بأھداف التنمیة المستدامة  إطار  

البلدان والمناطق على استكشاف مؤشرات جدیدة قد تساعد في رصد الخصائص الوطنیة   2030 عام  تشجع خطة 
 أو اإلقلیمیة. 

منھجیة   حتى اآلن تتوفر  م كبیر. ول     ٍ ى حد  عیة إل                                       ً    ُ  وطبیعة إطار الرصد العالمي طموحة إحصائیا  وتطل   -5
ٍ                               تضمنھا، لكن العمل جار  على وضعھا واختبارھا (مؤشرات  لقیاس المؤشرات التي ی       ً دولیا   ومعاییر متفق علیھا                      

                                                                           ً                     ) وھدفھا مساعدة البلدان على اعتماد آلیات إلنتاج بیانات قابلة للمقارنة عالمیا  في المجاالت األساسیة  3المستوى 
 الحوكمة. في 

  ) 3(مؤشرات ستة    عت ُ   ر فإذ    ،)2( 2مستوى  یتم تصنیف جمیع المؤشرات اآلن على أنھا  ،  16  وفي حالة الھدف -6
 التدفقات المالیة  المتعلق ب ، وأعید تصنیف المؤشر 2019في آذار/مارس  2إلى المستوى  3من المستوى 
 ات نھجیتوفر م. ویتیح 2019في تشرین األول/أكتوبر  2إلى المستوى  4-16في إطار المقصد  غیر المشروعة

تحقیق    نحو فرصة ممتازة للبلدان لإلسراع في رصد التقدم المحرز    16متفق علیھا لقیاس التقدم نحو تحقیق الھدف  
السالم والعدالة واإلدماج على الصعید الوطني بما یضمن قابلیة المقارنة على الصعید العالمي. ومع ذلك، ال یزال  

على نحو    16ناك نقص في البیانات الرسمیة والقدرات اإلحصائیة المطلوبة على الصعید الوطني لقیاس الھدف  ھ
بیانات  الفقط بمدى توفر المسألة بالنسبة للمنطقة العربیة، ال تتعلق وسلیم وبطریقة قابلة للمقارنة بین البلدان. 

                             ً                      لمستقبل القریب، بل ترتبط أیضا  بما إذا كانت األھداف  أو بإمكانیة توفیر ھذه البیانات في ا المطلوبةرسمیة ال
التي تواجھھا البلدان العربیة   المحددة والمؤشرات العالمیة المقترحة تعكس دینامیات المنطقة وتتناول العقبات 

مؤسسات أكثر  بناء                         ً     ً       إرساء مجتمعات أكثر سلما  وعدال  وقوة و  تساعدھا على التي  المسرعات  ووالفرص  والعوامل  
مساءلة على جمیع المستویات (الوطنیة ودون الوطنیة وغیرھا). ومسألة "ثورة البیانات" تتعلق  وقابلیة لل  ً ال  شمو

البیانات  وتلك المسؤولة عن ضمان أن تكون ھذه    ً                                                  أیضا  بتحدید الجھة المسؤولة عن جمع البیانات ذات الصلة، 
 إلى المعلومات.  م اإلحصائیة الوطنیة والوصول  ُ ظ                                   ُ  ، ما یفتح الباب لمناقشة مستقبل الن  موضع ثقة

 ،  2عادة تصنیف جمیع المؤشرات إلى المستوى إل  الموازیة  ة على الرغم من أوجھ التقدم المنھجی -7
(العنف، والشمول، والمساءلة، وغیرھا) یطرح المزید من التحدیات أمام   16فإن اإلطار المتعدد األبعاد للھدف 

ٍ                                     اف بشكل كاف  ألغراض القیاس بواسطة المؤشرات التي  القیاس. وال یمكن تقدیر الحجم المفاھیمي التقریبي لألھد            
 اتفق علیھا فریق الخبراء االستشاریین. 

 
 المؤشر واضح من حیث المفھوم، ولدیھ منھجیة ومعاییر دولیة متاحة، ولكن البیانات ال تنتجھا الدول بانتظام   )2(

.  (شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، تصنیف المستوى لمؤشرات أھداف التنمیة المستدامة العالمیة 
https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_11%20May%202018_web.pdf( . 

؛  2-7-16(ج)؛  1-7- 16؛ )ب(  1-7-16؛ 2-6-16؛ 2-1-16 :ھي 2إلى المستوى  3المستوى  فعت من                      ُ المؤشرات الستة التي ر   )3(
 . 1- ب-16

https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_11%20May%202018_web.pdf
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 تحدیات السیاق  

 جمیع العوامل الرئیسیة الالزمة لتحقیق السالم والتنمیة المستدامین.   16ال ترصد مؤشرات الھدف  -8
  ) 4( والمؤسسات العامة األخرى  ةنی الوط لمكاتب اإلحصاء       ً عملیا   ال یمكنوفي حاالت الصراع وما بعد الصراع، 

القیود التي تعوق الوصول إلى مناطق معینة وضعف قدرات   منھاعدة عوامل  وحدھا قیاس بعض المقاصد بسبب  
بشأن نوعیة الخدمات العامة   2-6-16الجھات الفاعلة في مجال جمع البیانات. فعلى سبیل المثال، یطرح المؤشر 

بشأن توفیر الھویة القانونیة للجمیع، تحدیات في البیئات المتأثرة بالعنف   1-9-16أو المؤشر ورضا المستخدمین 
                                   ً                                   باإلضافة إلى كونھا قضیة معقدة سیاسیا ، فإن انتشار الفساد وتأثیر إصالحات  وو باآلثار غیر المباشرة للصراع.  أ

  االستفادة من للحكومة  كیف یمكن                              ّ   وال بد من إجراء مناقشة فنیة تقی م ،                          ً      ً      مكافحة الفساد یشكالن تحدیا  تقنیا  للرصد 
المجتمع المدني واألوساط األكادیمیة والقطاع الخاص لتوفیر  أجھزتھا الوطنیة، بما في ذلك تطویر الشراكات مع  

 .البیانات لقیاس ھذه المؤشرات 

   ً              تا ، ومن المرجح  القدرات اإلحصائیة في ھذه المجاالت سیستغرق وق  بناء إن ف العوامل،  ھذه  وحسب  -9
والمؤسسات    اإلحصاء الوطنیة، أال تتوفر البیانات في األجل القصیر، ولكن مع تكثیف الجھود لتعزیز قدرات مكاتب  

سیزداد توفر اإلحصاءات الرسمیة في األجل الطویل. أما في البلدان التي   العامة الحكومیة أو حتى شبھ الحكومیة، 
حصائي الوطني                                                                  ً                 تشھد صراعات فسیبقى الحفاظ على القدرات اإلحصائیة بالغ الصعوبة، نظرا  لتعطل النظام اإل 

 في المؤسسات العامة.  والحاجة إلى إعادة بناء الثقة 

ان                                                                                     َّ مت لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) والمركز اإلقلیمي في عم    َّ نظ   -10
التابع للمكتب اإلقلیمي للدول العربیة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للدول العربیة اجتماع فریق خبراء إقلیمي  

عالیة المؤسسات وطابعھا الشامل للجمیع من أجل الحد من الفساد وإنھاء  نحو إطار رصد إقلیمي لتعزیز ف"
. وسعى االجتماع إلى إطالق عملیة فنیة تعاونیة مع الدول  2019كانون األول/دیسمبر  13و 12"، یومي العنف

  1- 16العربیة األعضاء الستعراض مصادر البیانات والمؤشرات القائمة بشأن مقاصد أھداف التنمیة المستدامة 
ولعملیة  مناقشة اتجاھات الحوكمة التي ھي على نفس القدر من األھمیة للدول العربیة لو ،7-16و 6-16و 5-16و
ف ھذه المؤشرات إلى ضمان التمثیل الشامل، وتعزیز  وتھد  لرصد ولكنھا ال تنعكس في إطار المؤشر العالمي. ا

وھذا االجتماع ھو األول من بین سلسلة من االجتماعات الفعالیة المؤسسیة، والحد من الفساد، وإنھاء العنف. 
خطة التنمیة   نفیذ تمن الناحیة الفنیة یدعم الدول األعضاء في    ٍ جد  الرامیة إلى صیاغة إطار رصد مناسب وم

المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزیز الفعالیة المؤسسیة واتخاذ  16، وال سیما أبعاد الھدف 2030لعام  المستدامة
 على نحو تمثیلي.  القرارات 

 اتمناقشال -   ً أوال  

ویوفر الھدف    .2030نفیذ خطة عام  لت                                                 ّ            الحوكمة الشاملة والشفافة والخاضعة للمساءلة والفع الة أساسیة    بقىت -11
، 2030خطة عام  نفیذ                ُ                        في ھذا المجال وی عتبر الھدف التمكیني لت  طلوبةاإلطار الالزم التخاذ اإلجراءات الم 16
لوحظ أن الحوكمة في المنطقة العربیة لیست متجانسة،  قد  . وتعزیز ھذا الترابط أدوات  من  مؤشرات الحوكمة     ُّ د   َ ع    ُ وت  

 من المھم التمییز بین المؤشرات الھیكلیة ومؤشرات العملیات ومؤشرات النتائج. لذا 

 
 الوزارات والمؤسسات العامة كمزودي بیانات محتملین.                               ً یسرد إطار المؤشر العالمي أیضا   )4(
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  5و 4و 1إلى أن مقاصد أھداف التنمیة المستدامة األخرى مثل األھداف  " +16الھدف یشیر مصطلح "و -12
مة والعادلة                                ِ لبنیة األساسیة للمجتمعات المسال  قیق السالم والعدالة واإلدماج. ول           ً      ، تسھم أیضا  في تح 17و  11و  10و  8و

من تعمیم ھذه المفاھیم في اإلدارات العامة وآلیات      ً  إذا    والشاملة للجمیع أھمیة خاصة بالنسبة للمنطقة العربیة. ال بد 
 رز في تحقیق ھذه األھداف. لقیاس التقدم المح القائمة الرصد 

 أمثلة من المنطقة  –  دراسات حالة -ألف

الرصد الدوري؛   القصور في :على الصعید الوطني 16نھوض بالھدف ال ھا یواجھمن التحدیات التي  -13
المسؤولیة السیاسیة الرفیعة المستوى؛ وتنفیذھا؛  القدرة على  وضع السیاسات وو المشاورات الشاملة والتشاركیة؛  و
ة في    َّ خذ  َ  ت                                                         ُ ناقش المشاركون الدروس المستفادة من اإلجراءات الوطنیة الم  قد  مصادر المؤشرات الوطنیة. وتوافر  و

اإلجراءات والمؤشرات التي   من أھداف التنمیة المستدامة. وتناولت المناقشات  16خمسة بلدان لتنفیذ الھدف 
والمؤسسات الوطنیة العاملة على تنفیذه. وبوجھ عام، أظھرت البلدان بیئة   16ضعت لرصد تحقیق الھدف  ُ و  

 . ھذا الھدفالمحلیة والوطنیة لتحقیق تعاونیة وإرادة متبادلة بین الكیانات الحكومیة 

                                                         ً          ، في إطار مشروع ممول من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مسحا  عن نظرة  الحكومة التونسیة  ت  َ ر    ْ أج   -14
،  سنة وما فوق  18أسرة تتراوح أعمارھم بین  4,800م والحریة والحكم المحلي، في عینة شملت الناس إلى السال 

  فحددت  الوطني، السیاق  مع  16مقاصد الھدف  تكییف                                           ً     وغطت سبع مناطق. وركزت الجھود المبذولة أیضا  على 
وقد  تقوم كلھا على ثالث ركائز مترابطة ھي: سیادة القانون والمؤسسات والمجتمع.     ً  مؤشرا   89و  تسعة مقاصد 

 . 34عدد المؤشرات إلى    خفضت نتیجتھا   16ت عملیة تشاركیة استندت إلى المؤشرات العالمیة المتصلة بالھدف   َ ر    ْ أج  

فرص لتحسین  ال تتوفرو     ً                                                       جھودا  حثیثة على الصعیدین الفني واإلداري لقیاس التقدم المحرز، العراق بذل  -15
دعم مشاركة المجتمع المدني وإشراكھ،  التي اضطلع بھا ھذه العملیة على الصعید الوطني. وشملت األنشطة

باإلضافة إلى تعزیز اآللیات والمؤشرات لتقییم أداء مختلف المحافظات، مما یزید الشفافیة والمساءلة. ومن  
مكافحة  التحدیات التي تم تحدیدھا عدم كفایة الموارد المالیة والبشریة لتنفیذ آلیات الرصد ومتابعتھا، بما في ذلك 

مع السیاق الوطني في الخطة الوطنیة    16اإلجراءات التي اتخذتھا السلطات العراقیة تكییف الھدف    الفساد. وشملت 
؛ وضع مؤشرات وطنیة لرصد  نون وطني لمكافحة الفساد وإقرارهمشروع قا   البرلمان  ؛ صیاغة2022-2018للفترة  

 ا إلى وزیر التخطیط. رفعھف ورصد الجھود الرامیة إلى تحقیق األھدالإعداد تقاریر نصف سنویة و؛ 16الھدف 

التنمیة الوطنیة. وفي إطار االستعراض الوطني  أھداف التنمیة المستدامة في خطة  دمج  ، جرى  األردنفي   -16
ُ      ، و ضعت خ2017الطوعي األول لعام   نقطة عمل تتناول فرص التحسین لتحقیق أھداف    46رطة طریق تضمنت  ا  

ُ  ِّ ، ش ك   2017التنمیة المستدامة. وفي عام   مرة، فریق وطني معني بحقوق اإلنسان لمتابعة الجھود الحكومیة    ل وألول  
تعتزم وزارة التخطیط والتعاون  و . لمركز الوطني لحقوق اإلنسان قیادتھوتولى ا ،16الرامیة إلى تحقیق الھدف 

 ة  خط  اعتماد الدولي إعداد تقریر عن التحدیات التي واجھتھا المؤسسات الوطنیة واإلنجازات التي حققتھا منذ 
                             ً               . وستنشر وزارة التعلیم تقریرا  یستعرض مختلف  16          ً                            ویجري أیضا  إعداد تقریر مرحلي عن الھدف . 2030عام 

 . الجھات المعنیة بھا  ساھم  تأداة لرسم مسارات التقدم لتحقیق األھداف یمكن أن    طور تسو   ،أھداف التنمیة المستدامة

تحدیث  و، شملت تطبیق آلیات تنسیق جدیدة بین الوزارات؛ 16تدابیر عدة لتنفیذ الھدف  مصر واتخذت  -17
ي  قواعد البیانات المتعلقة باإلجراءات القضائیة والبیانات المؤسسیة التقلیدیة إلدارة المعلومات الالزمة للمضي ف 

جیین لنشر الوعي في ھذا الشأن  الفساد واالستعانة بخبراء خار مكافحة تدریب الموظفین على ؛ ومكافحة الفساد 
بین موظفي الخدمة المدنیة. وشملت بعض تدابیر مكافحة الفساد إطالق بوابة خدمات إلكترونیة للمصارف  
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         ُ                                            ً                                            المصریة ت عنى بمسائل متعلقة بالضرائب وتضمن مستوى رفیعا  من الشفافیة. وبالتنسیق مع الجھات المعنیة،  
طنیة المتبعة. وتعمل على النھوض برأس مالھا البشري من خالل تدریب  ترصد وزارة المالیة االستراتیجیات الو

الموظفین وإتاحة الفرص لمتابعة دورات في الخارج. وھي تحرص على إذكاء الوعي بشأن آثار الفساد على البلد 
ككل من خالل إطالق حمالت إعالمیة وتشجیع المواطنین على اإلبالغ عن الفساد عبر الخط الساخن. وتطبق  
مصر قانون مكافحة الفساد، وتعمل على إصدار قانون متعلق بتنظیم العمل وتوفیر المعلومات لتحقیق الشفافیة  

المؤشرات المتعلقة بالمسائل التالیة: جرائم   فیھرصد الذي تمسح اإلحصاءات الوطنیة  وتجري مصروالنزاھة. 
تعرضوا لسوء المعاملة أو القتل، ورصد  والذین  سنة  17الذین تتراوح أعمارھم بین سنة وطفال ألنسبة ا القتل؛ 

 عدد حاالت الخطف والقتل. 

نشئ الفریق  ُ  أ  . كما تم إنشاء فریق لكل ھدف لتعزیز تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة ، فلسطیندولة في  -18
خاص. وعقب  عام والالوطني المعني بتنفیذ أھداف التنمیة المستدامة الذي ضم ممثلین من الجامعات والقطاعین ال

ِ ّ                             بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ق س  م الفریق إلى ثالثة فرق فرعیة:  بدء عمل الفریق  الفریق األول   ُ    ی عنى                                      ُ 
 إلدارة. بالعدالة؛ والثالث ؛ والثاني باالفساد وتحقیق الشفافیة مكافحة لجھود الرامیة إلى با

 من أھداف التنمیة المستدامة  16رصد الھدف   –أمثلة عالمیة  -باء

في المساھمة في وضع معاییر وأسالیب دولیة لتجمیع    فریق مدینة برایا إلحصاءات الحوكمة تتمثل والیة   -19
مكاتب  یتوجھ ل )5( دلیل إلحصاءات الحوكمةف بوضع ُ ّ ِ ك ل    . لذلكاإلحصاءات المتعلقة باألبعاد الرئیسیة لإلدارة

وجز الدلیل المعاییر                                                     ُ  وضع المفاھیم ومنھجیة القیاس ونشر إحصاءات الحوكمة. وی   تناول یو اإلحصاء الوطنیة، 
باالستناد إلى   16العدید من جوانب الھدف القائمة والممارسات الجیدة الناشئة، ویقدم إرشادات بشأن كیفیة قیاس 

ثمانیة أبعاد ھي: عدم التمییز والمساواة، والمشاركة، واالنفتاح، والوصول إلى العدالة ونوعیتھا، واالستجابة، 
 وغیاب الفساد، والثقة، والسالمة واألمن. 

شكل خاص مع  وینبغي بذل المزید من الجھود لوضع مؤشرات للحوكمة خاصة بكل بلد، بما یتماشى ب -20
 األبعاد الثالثة التالیة: 

 ؛16ى الصعید الوطني لتنفیذ الھدف  اإلجراءات المتخذة عل (أ)
 لرصد التنفیذ؛  المتبعةالمؤشرات  )ب (

 . 16المؤسسات الوطنیة العاملة على تنفیذ الھدف  (ج) 

رصد  المطروحة أمام منھجیتھ وناقش التحدیات  مشروع بیانات مواقع النزاع المسلح وأحداثھاعرض  -21
إلى أن معظم األحداث التي وقعت في الشرق األوسط   2019. وأشارت بیانات عام والفرص المتاحة لھ العنف

 عد. ُ  ب    كانت تفجیرات وأعمال عنف عن

 وتنطوي المنھجیة على ثالثة عناصر رئیسیة ھي:  -22

: تمثیل دقیق للعنف السیاسي، ومعاییر شاملة وواسعة النطاق لإلدماج تتسم بالمرونة التي  اإلدماج (أ)
 تتیح فھم مختلف السیاقات الوطنیة؛ 

 
 . http://ine.cv/praiagroup/handbook/handbook_governance_statistics.pdf  :رابط الیرجى االطالع على  )5(

http://ine.cv/praiagroup/
http://ine.cv/praiagroup/handbook/handbook_governance_statistics.pdf
https://acleddata.com/#/dashboard
http://ine.cv/praiagroup/handbook/handbook_governance_statistics.pdf
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 البیانات واألرقام؛ دقة متقنة تضمن عملیة استعراض   باعتماد : رصد مجموعة البیانات  الرقابة (ب)

لكل بلد  فزات المحتملة.                                     ُّ مصادر موثوقة ودقیقة، مع مراعاة التحی   تخدام: اساالستعانة بالمصادر (ج) 
، مثل وسائل اإلعالم والتقاریر ووسائل التواصل االجتماعي، التي تحظى  متعلقة بمصادر المعلومات مالمح فریدة  

 المصادر المحلیة منھا بأولویة عالیة. 

بباحثین یجمعون بیانات یومیة، للتحقق من صحة البیانات التي   المشروع زات، یستعین        ُّ ب التحی       ُّ ولتجن   -23
 تعریف االحتجاجات   قد ناقشتحدید الحقائق الموضوعیة. وفي سیاقات كثیرة ب                     ُ یوفرھا. ومع ذلك، یصع  

أشخاص. وتختلف االحتجاجات د عدد المتظاھرین المطلوب لتشكیل احتجاج بثالثة    َّ حد  ، ف(من حیث العدد األدنى)
                                                                  َّ                        عن أعمال الشغب، التي تقوم على التفاعل مع جھة أو ممتلكات أخرى. ویوص ف الحدث الذي یقتصر على  

 تظاھرات بأنھ احتجاج. 

.  لعنف أو الصراع أداة أخرى لرصد ا مؤشر السالم العالمي كمثال على  معھد االقتصاد والسالموقدم  -24
    ً               مؤشرا ، ثم یرجح ھذه  23لحالة السالم النسبیة. ویستخدم     ً       ً بلدا ، وفقا   163د مؤشر السالم العالمي ترتیب     ِّ ویحد   

المؤشرات وفق مقیاس محدد. وتندرج ھذه المؤشرات ضمن ثالث فئات أساسیة: الصراعات المحلیة والدولیة  
   ً           ً               بلدا  أكثر سلما  في حین تدھور   86، أصبح 2019ید. وفي عام الجاریة، والسالمة واألمن المجتمعیین، والتجن

     ً                            ً                                                 بلدا . وانخفضت مستویات السالم عاما  بعد عام على مدى السنوات الثماني الماضیة. وتدھورت  76الوضع في 
دد البیئة المثلى  . وقد أنشئ إطار السالم اإلیجابي، الذي یحھذه الفترة المستویات في الشرق األوسط خالل  ھذه
یشمل نصیب الفرد من الدخل، والمنعة، وزیادة نمو الناتج المحلي اإلجمالي، وجوانب أخرى.  زدھار البشر، و ال

                                                                             ً                واعتبر المشاركون أن تصنیف منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا كأكثر المناطق عنفا  یطرح إشكالیة.  
الجیدة مع البلدان  عالقات  ال"  یعكس مؤشر ،  العدید من الصراعات في المنطقة مدفوعة بالجغرافیا السیاسیةبما أن  و

 " التحلیالت العابرة للحدود لألحداث. المجاورة

من أھداف التنمیة المستدامة لتحدید المستوى األمني   16على الھدف  المركز الدولي لألمن والتنمیة یركز  -25
لبلد ما. وتستخدم ھذه المنھجیة البیانات واإلحصاءات الوطنیة لتوفیر صورة وافیة عن مستوى الصراع في بلد ما.  

نات،                                                                  ً                         ركون إلى أھمیة توفر بیانات دقیقة محددة في ھذا الصدد. وأخذوا علما  بتحلیل الثغرات في البیا ا وقد أشار المش 
                         ً     ً                               ّ    قاس بشكل جید، ویقدم تحلیال  فنیا  لتوفر البیانات الوطنیة. وھو یقی م  ُ  ی   16الذي یستخدم لرصد ما إذا كان الھدف 

ج تولیدھا، مما یؤدي                                                                                 ُ  ُ الثغرات في البیانات على مستوى المؤشرات، ویحدد مصادر البیانات القائمة ومنتجیھا ون ھ  
العمل مع جمیع الجھات المعنیة األساسیة ورسم خرائط لمصادر   إلى تحدید الثغرات في البیانات. ویتطلب ذلك 

 نظام نقاط لتحدید مدى توفر البیانات وتوصیفھا.   التحلیل   البیانات ومنتجي البیانات في سیاق كل بلد. ویستخدم 

شمل مجموعة  فھو ی.                                                                       ً ال یقتصر التصدي للفساد على التحقیق في الجرائم ذات الصلة ومالحقتھا قضائیا   -26
تجاوز ذلك إلى  یمن اإلجراءات المحددة التي تم تحدیدھا في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولكنھ واسعة 

على مستوى البیئة  و شمل الجھود التي تعالج الدوافع وتعزز الضوابط داخل المؤسسات وخارجھا، یحد بعید ل
،  16الھدف  ینعكس ھذا النھج، إلى حد كبیر، في  و   الجتماعیة. وا السیاسیة واالقتصادیة    ھا المجاالت التمكینیة بما فی

في المنطقة العربیة تم إحراز تقدم في مكافحة الفساد من  و. 10-16، و 6-16، و5-16، و 4-16 المقاصد وال سیما 
 ومع ذلك،  أفضل.بشكل خالل تبني استراتیجیات وطنیة وإدخال تعدیالت تشریعیة وإنشاء ھیئات متخصصة 

توفر   اآللیة الدولیة الستعراض تنفیذ اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد ف.                                 ً ال یزال التنفیذ الفعال یمثل تحدیا  
في اآلونة األخیرة، بدأت جھود جمع البیانات المتعلقة بالفساد و  ً      ً                             درا  ھاما  للبیانات، لكنھا لیست كافیة. مص

ُ                            ُّ لسطین، و ضعت مجموعة من المؤشرات لتتب  ففي ف  .البلدانعلى مستوى    تتبلورومشاركتھا   ٍ   ع الفساد. والعمل جار                              
در االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة (أمان)  على إنشاء منتدى مدني معني بالحوكمة الرشیدة والنزاھة. ویص

http://economicsandpeace.org/
https://isdc.org/
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      ً      ً                                                                                              تقریرا  دوریا  یتناول تدفقات التمویل والحق في الحصول على المعلومات. وتستند ھذه البیانات إلى بیانات إحصائیة  
ع التقدم المحرز في تحقیق                                                                               ُّ وغیر إحصائیة وال تعتمد فقط على البیانات الحكومیة. ویصدر أمان تقاریر سنویة لتتب  

                       ً                                                                       . وتستند التقاریر أیضا  إلى مسوح األسر المعیشیة التي تقیس رضا األسر الفلسطینیة عن مكافحة الفساد.16الھدف  

إلى جنب مع الحق في            ً سیر جنبا  ییجب أن  وشدد المشاركون على أن الحق في الحصول على المعلومات   -27
یة للشفافیة. وأشاروا إلى الشفافیة كمفتاح  الركائز الرئیس من ھو یرتبط بالحوكمة وھو ف، المعرفة وحریة التعبیر

عندما تقوم الحكومات   ّ   أم ا لمكافحة الفساد، ألنھا تسمح للناس بتكوین فكرة موضوعیة عن سیاسات الحكومة. 
 شفافیة. ض ال    َّ تقو  فبتوفیر البیانات فقط عند الطلب، أو ال تشارك ھذه البیانات على اإلطالق، 

مبادئ رصد أھداف   كمبدأ من المسؤولیة الوطنیة  أھمیة ى أشار المشاركون بشكل خاص إل      ً  وأخیرا ،  -28
التنمیة المستدامة. فال بد أن تكون القرارات المتعلقة بالمؤشرات الوطنیة مدفوعة باألولویات الوطنیة مع مواءمتھا  

م الرصد      ُ  ُ یة ون ظ  نمیة المستدامة في برامج التنمیة الوطنج أھداف التوالمؤشرات العالمیة. وال بد من دم  مع المقاصد 
في عملیات صنع السیاسات الوطنیة وأطر التنفیذ  وكذلك  ،باستخدام المنصات والعملیات القائمة والتقییم الوطنیة

 ودورات الرصد. 

 التوصیات -     ً ثانیا  

ركزت على التوصیات  استعرضت الجلسة الختامیة النقاشات التي دارت خالل اجتماع فریق الخبراء و -29
حول ما یمكن أن تقوم بھ اإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم الحكومات في جھودھا الرامیة إلى تصمیم  
أطر الرصد. وقد جاءت مالحظات المشاركین إیجابیة بشكل عام، وشجعت معظم االقتراحات على توسیع عمل  

دة خالل          ً                     َّ ، استنادا  إلى االحتیاجات المحد  +16ھج الھدف            َ والتوسع في ن   16األمم المتحدة في مجال رصد الھدف 
 االجتماع. وأشارت التوصیات إلى عدة مستویات ومجاالت عمل للمرحلة المقبلة. 

 ة امالتوصیات الع 

بأھمیة ھذا   قرار المفتاح لتحقیق جمیع أھداف التنمیة المستدامة، وتزداد الحاجة إلى ال 16ُ            ی عتبر الھدف  -30
قویة في  الذي یؤدیھ توفر مؤسسات عامة  دور  ال، باإلضافة إلى  2030في تیسیر التقدم نحو تنفیذ خطة عام    الھدف

 . المجالھذا 

على مكاتب اإلحصاء الوطنیة وشركائھا تیسیر القدرات اإلحصائیة لقیاس المؤشرات والعمل على   (أ)
جھات فاعلة جدیدة واستكشاف مصادر جدیدة  رفع مستواھا. ولضمان الفعالیة في ھذا المسعى، ال بد من إشراك 

للبیانات. ومن الضروري االعتراف بالدور األساسي لمكاتب اإلحصاء الوطنیة في تنسیق النظام اإلحصائي  
الوطني ومواءمتھ، وتعزیز التعاون بین ھذه المكاتب والكیانات األخرى داخل الحكومة وخارجھا. ویشمل ذلك  

لة بالقدر الكافي في المؤسسات الحكومیة،                         ً                 َانات اإلداریة التي كثیرا  ما تكون غیر مستغ  م البی           ُ  ُ التكامل في ن ظ    تعزیز
 واستكشاف مصادر بیانات غیر رسمیة تكمل مصادر البیانات التقلیدیة؛

م البیانات اإلداریة القائمة والتوسع فیھا، إلى جانب بناء الشراكات إلعداد مسوح أو        ُ  ُ تحسین ن ظ     ُّ د   َ ع  ُ  ی   (ب)
رفع مستوى اإلحصاءات.    التي یطرحھا  عباءاأل تطبیق تكنولوجیات جدیدة، استجابة فعالة من حیث الكلفة لتخفیف  

 ؛ةیانات غیر الرسمی الب  جھات تقدیم تعزیز الشراكات وتحسین التعاون بین وكاالت الدولة و  من المھم لذا 
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 یجب اعتماد معاییر وأسالیب مشتركة إلنتاج البیانات وتوفیر قواعد للمحاسبة في المنطقة،   (ج) 
توحید المعاییر أھمیة خاصة في رصد مؤشرات الحوكمة   ب وإال لن تكون المقارنة المباشرة ممكنة. ویكتس

مفاھیم الحوكمة أو خصائص النظام  الثقافي في  یة الصعبة مثل االختالفوالفساد، بالنظر إلى العوامل السیاق
المعاییر التي تستخدمھا  لنفس                        ً                        ولم یجد المشاركون قیودا  تحول دون خضوع اإلحصاءات كل بلد. في السیاسي 

 تخصصات أخرى مثل علم االقتصاد أو اإلحصاءات االجتماعیة أو البیئیة؛ 

أنھ أمر حیوي لممارسة المساءلة   من جانب الطلب، تم تحدید الوصول إلى المعلومات على (د)
وكذلك لدفع الحكومات إلى توفیرھا بطریقة سھلة  ة قائمالاالجتماعیة وتولید الطلب وزیادة استخدام البیانات 

بذل  الحق في الوصول إلى المعلومات، ویشمل  تضمن  تشریعات  وضع  ال بد من تدخل شامل یبدأ ب لذا  .  االستخدام 
سیاسات متنوعة مثل التعلیم للتوعیة بمفاھیم أھداف التنمیة المستدامة في المدارس والجامعات.  جھود في إطار 

قدرات المواطنین لبناء مؤسسات قویة من خالل زیادة  تعزیز ھذه السیاسات من ویجب أن یكون الھدف النھائي 
 ؛ المساءلة والشفافیة

ألوجھ   ن القدرات اإلحصائیة على تحدید أدقفي البلدان المتأثرة بالصراعات، ینطوي تحسی  ) ھ(
تواجھھا عملیة إعادة اإلعمار. ویتیح ذلك تحسین عملیتي تصمیم االستجابات الضعف وطبیعة التحدیات التي 

رة بالنزاع الحاجة إلى تعاون أقوى  تعزز التحدیات في البیئات المتأثواإلنسانیة وتوفیر األدلة لتدخالت اإلنعاش. 
 . بین مصادر البیانات الحكومیة وغیر الحكومیة

 التوصیات في مجال التعاون الفني  

في ھذا المجال  شدد المشاركون على أھمیة تعمیق اإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مشاركتھما   (أ) 
 الوعي بالحوكمة الرشیدة وبناء مؤسسات شاملة للجمیع؛   إذكاء ، وفي  ومات والمجتمع المدني في المنطقة مع الحك 

لمعالجة األبعاد    + 16طار الھدف  بتنظیم ورشات عمل مواضیعیة بشأن إ   المنظمتین إلى             ٌ دمت توصیة  ُ  ق   ) ب ( 
ل ھذا النوع من المواضیع یتیح تنظیم اجتماعات على                                                           ُ المتعلقة بإقامة مجتمعات مسالمة عادلة وشاملة للجمیع. وتناو  

كرة      ُ               َ  واعت برت األشكال المبت   .عد                                       ُ  إلى توصیات عملیة في مجال السیاسات لكل ب   فضي                        ُ مستوى أعلى من الخبرة، ت  
 ي لبلدان المنطقة، مثل المنابر اإللكترونیة والمنتدیات المفتوحة، جدیرة بالبحث؛ األخرى للحوار التفاعل 

ِ                اقت ر ح تحدید الدروس  (ج)  المستفادة والممارسات الجیدة من تجربة اإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة     ُ
الممارسة إلى توثیق  االستشاریة. ویمكن أن تؤدي ھذه الخدمات  إلغناء اإلنمائي في العمل مع حكومات المنطقة 

الممارسات الجیدة وإعداد قائمة بأسماء الخبراء من البلدان التي عملت على وضع إطار للمؤشرات و/أو للرصد،  
                         ً                                   حتى یتمكنوا من العمل معا  لمساعدة البلدان األخرى في المنطقة. 

 للمنطقة العربیة  + 16توصیات بشأن وضع إطار لمؤشرات الھدف  

 إلى ثالث ركائز:  +16ر مؤشرات الھدف یجب أن یستند بناء إطا -31

مع المقاصد والمؤشرات العالمیة    الل مقارنتھ تحدید ما یجري رصده، من خ  –  تحدید نطاق الرصد  (أ)
 ؛ 16المتعلقة بالھدف 

إنشاء فریق استشاري، واالتفاق على المؤشرات ذات األولویة، وإنتاج البیانات   –التقییم  (ب)
 والمؤشرات التكمیلیة؛ 
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                                                                     ً  المؤشرات العالمیة، والمؤشرات الھیكلیة، ومؤشرات العملیات والنتائج، فضال    تحدید  –  ختیار الا ) ج(
َ                                   عن اختیار المؤشرات الكمیة والنوعیة؛ تحدید مؤشرات رصد "الفئات الم ھم لة"، باإلضافة إلى استخدام البیانات    ُ                                                               

 المتوفرة ووضع بیانات وصفیة للمؤشرات الوطنیة؛ 

موظفي    إلمام ، تم التأكید على ضرورة  16ة السیاسیة لمقاصد الھدف  إلراد فیما یتعلق بتولید الزخم وا  (د)
لمفاھیم واألھداف واالستراتیجیات الوطنیة من أجل تحقیقھا. فال یكفي إبقاء ھذه المسائل ضمن  باالخدمة المدنیة 

جانب  المستوى. والحاجة متزایدة إلى دعوة القطاع الخاص، إلى يدائرة صانعي القرار أو السیاسیین الرفیع
،  16وكاالت األمم المتحدة األخرى والقطاع العام، إلى تبادل الخبرات وتبادل الدروس المستفادة لتحقیق الھدف 

 من خالل المواءمة بین القطاع الخاص والقطاع العام وقطاعات المجتمع المدني؛ 

دعوة للتعلم من  طلقت                     ُ  في المنطقة العربیة، أ   16للتغلب على التحدیات المتعلقة بتحقیق الھدف  ) ھ(
ف البلدان وقصص نجاحھا، وال سیما المبادرات التي تركز على بناء قدرات القطاع العام. فتبادل          َ  تجارب مختل  

، أي الحكومات  16الدروس المستفادة بین الدول العربیة ھام لبناء الثقة بین الجھات المعنیة بالنھوض بالھدف 
 یة والمنظمات المتعددة األطراف ذات الصلة. ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات األكادیم

 الفساد وتوصیات بشأن الفعالیة المؤسسیة   

ُ                الفعالیة المؤسسیة في المنطقة العربیة، ط لب إلى اإلسكوا  الشفافیة والمساءلة و في مجال تعزیز  (أ)                                        
المؤسسات والوكاالت   التي تواجھھا مساعدة الدول األعضاء على تبیان التحدیات وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

العامة. وال بد من إلمام جمیع موظفي الخدمة المدنیة بالجوانب المفاھیمیة ألھداف التنمیة المستدامة. وفي إطار الھدف  
مخاطر الفساد  سیخ الشفافیة والحد من  ، ینبغي بذل المزید من الجھود واالستثمار في تعزیز نزاھة القطاع العام لتر 16

 ؛ على المستوى المؤسسي وعلى مستوى البیئة التمكینیة أو ما أشار إلیھ بعض المشاركین بالمستوى الكلي 

    ُ                                                                       اقت رح استحداث أداة تخطیط استراتیجي للحكومات مخصصة لتحسین رفاه المواطنین.   (ب)
   قائم على التشاور مع المستفیدین    ٍ ھج               َ طیط مع اتباع ن  وینبغي تزوید المواطنین بأدوات ووثائق مختلفة للتخ 

 ؛ في مجال الحوكمة

متصلة بمختلف المؤشرات. فعندما یدرك صانعو   جدیدة مسبقة وظروف  ات سیاق تناول ال بد من  (ج) 
القرار بشكل متعمق النقاط الرئیسیة للمؤشرات، یمكنھم أن یساعدوا بشكل أفضل على تنفیذ األھداف. وثمة حاجة  

                 ً           ً                                 مشاركة أوسع نطاقا  وأكثر شموال  لمزید من الجھات الفاعلة من خالل   یقوم علىى وضع إطار للمؤشرات إل
 وضع مؤشرات واقعیة وذات صلة، مع تحسین القدرة على قیاس ورصد النتائج والتقدم المحرز؛

مؤشرات أداء أساسیة  بالقدرات والموارد دعم على أساس الكفاءة، ومبنیة ال بد من اتخاذ قرارات  (د)
لقیاس الشفافیة ومكافحة الفساد. في ھذا السیاق، وبھدف تعزیز قدرات المؤسسات العامة، یوصى باعتماد  

اء تشغیل موحد كإجر، وكذلك أنظمة تقییم األداء والجدارة، توصیفات وظیفیة شفافة تقوم على أساس الكفاءات 
 أھداف التنمیة المستدامة؛ للنھوض بالقطاع العام وتحقیق

ج مناسبة للرصد   ُ ھ   ُ  ون   ُ  ظ م                                                               ُ  یمیل الرصد إلى دفع عملیة التنفیذ، وبالتالي ال ینبغي اعتبار وضع ن   ) ھ(
ممارسة تتم لمرة واحدة بل عملیة أساسیة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة ككل. ویتطلب النھوض الفعال  والتقییم  
معات المدنیة والحركات المجتمع  ات عالقة الحكومالتعبئة من المؤسسات األخرى، ودراسة أعمق ل 16بالھدف 

ّ                                     واستخدام أدوات محس نة وأكثر دقة للرصد والتقییم. وال بد م الشعبیة،  ن تعزیز الجھود الوطنیة المتعلقة بقیاس                   
تحقیقھ. وینبغي أن تكون ھذه العملیة قائمة على   في من خالل إنشاء فرق وطنیة تتولى قیاس التقدم  16الھدف 

 ؛المشاركة، وأن تشرك الشباب والقطاع الخاص في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة التي تؤثر علیھم بشكل أساسي 
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 جیات الوطنیة لمكافحة الفساد، التي تتبناھا الدول العربیة بشكل متزاید  توفر االستراتی (و) 
 كأدوات سیاسیة لتنسیق وتعزیز فعالیة إصالحات مكافحة الفساد، وسیلة قویة لتعزیز جمع البیانات 

،  16 الھدف ت تتزامن مع أھداف ومؤشرا ،وتبادلھا. وسیكون لدعمھم تطویر أطر عمل مناسبة للرصد والتقییم
 قیمة مضافة ھائلة. 

 ھات المطلوبة في العمل                   ُّ توصیات خاصة بالتوج   

التكامل بین عمل اإلسكوا وعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والثغرات   ال بد من توضیح  (أ)
 المحتملة في العمل الحالي مع بلدان المنطقة؛ 

بیانات مركزیة تخدم المؤشرات الوطنیة. وقد أقرت    عداد البیانات وإ  تكمن المشكلة العامة في جمع (ب)
والدعم على مستوى   ،اإلسكوا بذلك، وأطلقت برامج لبناء القدرات في إطار اآللیة اإلقلیمیة للجنة اإلحصائیة

ل  الفنیة من الدوساعدة ویمكن إعادة تحدید الم والعالم الذي صممھ ونفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. بلدانال
 . +16فعالیة جمع البیانات عن الھدف مجاالت زیادة  لبحث فياألعضاء ل

 تنظیم األعمال -     ً ثالثا  

 مكان االجتماع وتاریخ انعقاده -ألف

اجتماع فریق خبراء إقلیمي "نحو إطار رصد إقلیمي لتعزیز فعالیة المؤسسات وطابعھا الشامل    َ د   ِ ق   ُ ع   -32
 . 2019كانون األول/دیسمبر  13و 12ان یومي                     َّ وإنھاء العنف"، في عم  للجمیع من أجل الحد من الفساد 

 االجتماع افتتاح  -باء

ألقى السید طارق العلمي، مدیر شعبة القضایا الناشئة والنزاعات في اإلسكوا، كلمة افتتاحیة رحب فیھا   -33
 بالمشاركین في االجتماع، وأشار إلى أن مناطق عدة في العالم تنعم الیوم بالسالم واألمن واالزدھار المستدام،  

جزء كبیر من البشریة عالق في حلقة مفرغة  في حین یتجلى في مناطق أخرى واقع مختلف ال یمكن تجاھلھ حیث  
 من الصراع والعنف. وأضاف أن انعدام األمن وضعف المؤسسات وغیاب سیادة القانون والحوكمة الرشیدة  

خطابات سیاسیة قائمة على عدم المساواة   وتستحیلقد ولدت كراھیة اجتماعیة ومظالم طویلة قد تستمر ألجیال 
تجدر اإلشارة بوجھ  و.  2030مثل ھذه دفعت قادة العالم إلى االتفاق على خطة عام    والتھمیش. وأشار إلى أن حالة

عن إتاحة إمكانیة                                ً السلمیة والشاملة للجمیع، فضال  ألن الغرض منھ توطید ھیاكل المجتمعات    16خاص إلى الھدف  
نف ومعدالت الوفیات  . وقد أصبح الحد بدرجة كبیرة من جمیع أشكال العإلى العدالة  دون استثناء  وصول الجمیع 

، وضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجیب  )6-16(، وإنشاء مؤسسات فعالة )5-16( ، والحد من الفساد )16-1(
، 2030، األھداف الرئیسیة لخطة عام  )7-16(لالحتیاجات وشامل للجمیع وتشاركي وتمثیلي على جمیع المستویات  

ر نحو تحقیق السالم واالزدھار في المنطقة العربیة. وخلص إلى  التي أشار السید العلمي إلى أنھا رسمت المسا
  16أن یومي االجتماع مخصصان لمناقشة المنھجیات والبیانات المتاحة التي تركز على دعم النھوض بالھدف 

في المنطقة، باإلضافة إلى تبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات بین الدول األعضاء في اإلسكوا لتیسیر  
 یق الھدف. تحق 

سوزان دام ھانسن، نائبة مدیر  السیدة أدلت بالمالحظات االفتتاحیة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و -34
ان التابع للمكتب اإلقلیمي للدول العربیة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، فشددت على                      َّ المركز اإلقلیمي في عم  
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(المساواة بین   5كھدف تمكیني لتحقیق العدید من األھداف األخرى مثل الھدف  16الدور المحوري للھدف 
  13(المدن والمجتمعات المستدامة)، والھدف  11(الحد من انعدام المساواة)، والھدف  10الجنسین)، والھدف 

میة خاصة في  أھ لھ  لترابط الذي ینطوي علیھ ھذا الھدفا(الشراكات). وأضافت أن  17ر المناخ)، والھدف     ُّ (تغی  
                      ً                                                                              المنطقة العربیة. فوفقا  إلدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة، إذا لم تحل الصراعات  

في المائة    40في البلدان التي تشھد أزمات، سیعیش  سقاطات دیمغرافیة للنمو السكاني المتسارع  د إ َ ع               ُ المسلحة ولم ت  
            ً                          . وشددت أیضا  على أن المكاسب اإلنمائیة  2030ات والصراعات في عام من سكان المنطقة في سیاق تلفھ األزم 

تھا  ی                    ُ                                    ً                                 في بعض البلدان لم ت عكس فقط نتیجة الحرب والصراع، بل أیضا  نتیجة ضعف المؤسسات و/أو عدم تلب
ج  برنام ھ  ؤدییكما تحدثت السیدة دام ھانسن عن الدور الرائد الذي    لالحتیاجات، وعدم خضوع الحوكمة للمساءلة. 

األمم المتحدة اإلنمائي حیث یقوم مركز أوسلو للحوكمة التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتوجیھ العمل الفكري  
، حیث یعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باعتباره الحارس العالمي  هورصد   16  الھدفوالمنھجي لتعزیز قیاس  

 ضمن المقصد مین مشترك لمؤشر عالمي واحد وأ 7- 16و 6-16ضمن المقصدین مؤشرات الألربعة من 
نامج األمم المتحدة اإلنمائي، باالشتراك مع عضو فریق الخبراء المشترك  ، نجح بر2019وفي آب/أغسطس    . 16-3

َ                           رفع مستوى جمیع المؤشرات تقریبا ، ولم یبق  سوى مؤشر واحد عن التدفقات   بین الوكاالت، في  غیر المشروعة                                  ً        
 . 3ضمن المستوى 

 الحضور -جیم

ن من القطاع العام واألوساط األكادیمیة والمجتمع المدني  شارك في االجتماع خبراء فنیون وأخصائیو  -35
والمنظمات المتعددة األطراف التي تعمل على تعزیز الفعالیة والشمولیة والشفافیة والمساءلة المؤسسیة. واستفاد 

رق العمل الوطنیة العاملة                                                 ِ  ظفي الخدمة المدنیة المنخرطین في اإلصالح اإلداري، وف  االجتماع من مشاركة مو
على تعزیز إمكانیة الوصول إلى المعلومات واعتماد تدابیر لإلصالح االنتخابي ومكافحة الفساد. واستندت المناقشة  

االت األمم المتحدة األخرى، وإلى  الفنیة إلى الجھود التي تقوم بھا اإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووك
 ال. الخبرات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة في ھذا المج
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 )*(مرفقال

 قائمة المشاركین

 السید سیلسو شواریز
 حصاءات الحوكمةمجموعة برایا إل

 سكرتاریا، مجموعة برایا سیتي
 group.praia@gmail.com: البرید اإللكتروني

 
 السیدة لوران بالكستر

 مدیرة أبحاث الشرق األوسط
 آكلید

 admin@acleddata.com: البرید اإللكتروني
 

 السیدة صمود برغوثي
 باحثة، االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة، أمان 

 دولة فلسطین
 somod@aman-palestine.org :اإللكترونيالبرید 

 
 السیدة ھیلدا عجیالت 

 الرئیس التنفیذي لمركز الشفافیة األردني
 hildaajeilat@gmail.com: البرید اإللكتروني

 
 بركوتيالسید نزار 

 خبیر مكافحة الفساد، المدیر العام لحقوق اإلنسان 
 في رئاسة الحكومة التونسیة

 nizar.barkouti@gmail.com :البرید اإللكتروني
 

 السید محمد مفتاح
 دیر عام الوحدة المركزیة للحكم ومكافحة الفساد،  م

 وزارة الصحة، تونس
 mefteh.mohamed95@gmail.com:  البرید اإللكتروني 

 
 السید عزمي الشعیبي

 عضو مجلس إدارة البرلمانیون العرب ضد الفساد،  
   – مستشار مجلس إدارة مكافحة الفساد، أمان 

 االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة 
 azmi@aman-palestine.org: اإللكترونيالبرید 

 
 السید أحمد عاشور 

 مستشار دولي في الحوكمة ومكافحة الفساد،  
 أستاذ في اإلدارة االستراتیجیة والموارد البشریة،  

 كلیة التجارة، جامعة اإلسكندریة
 a.sakrashour@gmail.com: البرید اإللكتروني

 السید علي فیاض 
 ردنمنسق شركاء األ
 coordinator@partners-jordan.org  : البرید اإللكتروني 

 
 السید محمد مسادة

 رئیس مجلس اإلدارة، شركاء األردن 
 m.masadeh@abcd.com.jo: البرید اإللكتروني

 
 السیدة سوسن غریبة 

 عضو مؤسس، نائب الرئیس، الشفافیة الدولیة 
 األردن 

 swmkgf@gmail.com: البرید اإللكتروني
 

 السید عماد القران 
 ، الشفافیة الدولیة16خبیر في الھدف 

 األردن 
 emadq@rasheedti.org: البرید اإللكتروني

 
 السید فؤاد صالح 

 مثل مركز الدراسات واالعالم االقتصادي الیمني في األردن 
 fuadnasr2014@gmail.com: البرید اإللكتروني

 
 السیدة لیا بیریكریتس

نائب مدیر العملیات في أوروبا ومنطقة الشرق األوسط 
 فریقیا، معھد االقتصاد والسالم أوشمال 

 lperekrests@economicsandpeace.org:  البرید اإللكتروني 
 

 السیدة وثبة محمد
 رئیس قسم البحوث

 وزارة التخطیط
 العراق

 wathba48@gmail.com: البرید اإللكتروني
 

 السیدة منال عبد الھادي 
 المدیر العام، ھیئة النزاھة 

 العراق
 study@nazaha.iq: البرید اإللكتروني

 
 السیدة رشا دبوري 

 ة المستدامةباحث أول في أھداف التنمی
 وزارة التخطیط والتعاون الدولي 

 األردن 
 Rasha.Dabbouri@MOP.GOV.JO:  البرید اإللكتروني 

  
_________________ 

 (*) صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.  
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 السید محمد صاللحة 
 مدیر عام/قسم التحقیق

 ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد 
 األردن 

 mohamad.sulalha@JIACC.gov.jo:  البرید اإللكتروني 
 

 ربیھةأبو السید رائد 
 مدیر عام/قسم التحقیق

 ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد 
 األردن 

 raed.aburbeha@JIACC.gov.jo:  البرید اإللكتروني 
 

 السید حمزة الشواورة 
 دائرة اإلحصاءات العامةإحصائي، 

 األردن 
 hamzeh.alshawawreh@dos.gov.jo:  البرید اإللكتروني 

 
 السیدة سماح ناصر

 وزارة العدل في دولة فلسطین
 snasser@moj.pna.ps: البرید اإللكتروني

 
 السید أحمد عطیة 

 الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطینيإحصائي، 
 AMAL@pcbs.gov.ps: البرید اإللكتروني

 
 السید وائل الریماوي

 مدیر عام، دیوان الموظفین العام في دولة فلسطین 
 wrimawi2004@yahoo.com: البرید اإللكتروني

 
 السیدة شیماء حسن

 واإلحصاء إحصائي، الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
 مصر

 shimaa412@Hotmail.com: البرید اإللكتروني
 

 السیدة إیناس الخراط 
 في مكتب رئاسة الوزراء في تونس 16منسقة الھدف 

 Ines.Kharrat@pm.gov.tn: البرید اإللكتروني
 
 سیدة فادیة جیسميال

 إحصائیة، المعھد الوطني لإلحصاء في تونس
 fediagasmi@hotmail.com: البرید اإللكتروني

 
 أعضاء األمم المتحدة

 
 السید طارق العلمي 

 رئیس شعبة القضایا الناشئة والنزاعات في اإلسكوا
 alamit@un.org :اإللكترونيالبرید 

 السیدة سوزان ھانسون 
 المكتب اإلقلیمي للدول العربیة التابع لبرنامج األمم 

 المتحدة اإلنمائي
 األردن 

 Suzanne.dam-hansen@undp.org:  البرید اإللكتروني 
 

 السیدة فرح شقیر
 مدیرة مشروع التماسك االجتماعي، برنامج األمم 

 المتحدة اإلنمائي
 farah.choucair@undp.org: البرید اإللكتروني

 
 السید أركان السبالني

 البرنامج اإلقلیمي لمكافحة الفساد والنزاھة في البلدان العربیة 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 arkan.el-seblani@undp.org: البرید اإللكتروني
 

             ّ  السید حسن كری م 
 مستشار الحكم اإلقلیمي

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 hassan.krayem@undp.org: البرید اإللكتروني

 
 السید كرم كرم 

 مستشار إقلیمي، شعبة القضایا الناشئة والنزاعات في اإلسكوا
 karamk@un.org :البرید اإللكتروني

 
 السید یوسف شعیتاني

 رئیس قسم النزاع واالحتالل والتنمیة
 شعبة القضایا الناشئة والنزاعات في اإلسكوا

 chaitani@un.org :البرید اإللكتروني
 

 السید روحي أفغاني 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمدیر مشروع، 

 rawhi.afaghani@undp.org: اإللكترونيالبرید 
 

 السیدة میساء یوسف
 مسؤولة التنمیة المستدامة في وحدة التنمیة المستدامة 

 في اإلسكوا
 youssef8@un.org: البرید اإللكتروني

 
 فیشتاالسیدة أده 

 أخصائیة الرصد والتقییم وإعداد التقاریر
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 تونس
  ada.fishta@undp.org:البرید اإللكتروني
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 (تابع) أعضاء األمم المتحدة
 

 السیدة أولریكا جونسون
 محللة برامج، مركز أوسلو للحوكمة التابع لبرنامج 

 األمم المتحدة اإلنمائي
 ulrika.jonsson@undp.org: البرید اإللكتروني

 
 السید خواكین سالیدو

القضایا الناشئة  موظف معاون إلدارة البرامج في شعبة 
 والنزاعات في اإلسكوا

 joaquin.salido@un.org: رید اإللكترونيالب
 

 السیدة الكساندا موتو
 مسؤولة البرامج واالتصاالت، برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي في األردن
 alessandra.muto@undp.org: البرید اإللكتروني

 

 السیدة توموكو فازیر
 الحوكمة وبناء السالم  –أخصائیة برنامج 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 ان  َّ عم  

 tomoko.vazeer@undp.org: البرید اإللكتروني
 

 السیدة دیفیكا إیر
 أخصائیة سیاسات

 والتنمیة المستدامةالنمو الشامل 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 ان  َّ عم  
 devika.iyer@undp.org: البرید اإللكتروني

 
 السیدة لبنى اسـماعیل 

 شعبة القضایا الناشئة والنزاعات في اإلسكوا
 ismail51@un.org: البرید اإللكتروني
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