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آفاق التالزم الضروري بين اإلطار اإلستراتيجي للتنمية المستدامة ومؤشرات   
 التنمية المستدامة بالمنطقة العربية

 نتائج التقييمات الوطنية للتنمية المستدامة

 

 النتائج الرئيسية للتقرير العربي حول مؤشرات التنمية المستدامة  

 



 أوال، كيف تم إعداد التقرير النموذجي العربي حول التنمية المستدامة؟

 التقرير العربي النموذجي حول التنمية المستدامة

 3    

تقارير تهم 
 الجوانب اإلحصائية

6  

تقييمات وطنية 
 للتنمية المستدامة  

8  

تقارير حول 
موضوعات التنمية 

  المستدامة



 

 النتائج الرئيسية للتقرير العربي حول مؤشرات التنمية المستدامة 

 التقرير

العربي النموذجي   

 حول 

 التنمية المستدامة

مؤشرات التقييم المتكامل 
 للتنمية المستدامة 

مؤشر 140  

 المؤشرات 

 الخاصة بمشهد التنمية 

المستدامة على مدى 
 عقدين من الزمن

مؤشر 56  



  

 المؤشرات الخاصة بمشهد التنمية المستدامة 

 
 

 التقرير

العربي النموذجي   

 حول 

 التنمية المستدامة

مؤشر 56  



 

 المؤشرات الخاصة بمشهد التنمية المستدامة 

 هي مؤشرات رصد التقدم المحرز بالمنطقة العربية بالنسبة لعقدين من الزمن 

 

 مؤشر  44

للفريق العربي 
حول مؤشرات 
 التنمية المستدامة

12 

مؤشر إضافي 
حول أهداف 

التنمية 
 المستدامة

 مؤشر 56

 

 44 وعددها العربي الفريق مؤشرات•

 المستدامة التنمية أهداف من الثامن الهدف لقياس مؤشرات•
 5وعددها العمل وفرص المسنديم النمو حول

 5 وعددها اإلجتماعي النوع حول مؤشرات•

 2 وعددها المناخية التغييرات حول مؤشرات•

   3 وعددها اآلمنة المجتمعات حول مؤشرات•



 

 ......................المؤشرات الخاصة بمشهد التنمية المستدامة، خصائصها وأهدافها 

 

 ........أهدافها

رصد التقدم المحرز بالنسبة لعدد محدد من الغايات 
المرتيطة بأهداف التنمية المستدامة بالنسبة لحزمة 

 مؤشرات الفريق العربي المعدلة 

المقارنة بين مختلف البلدان العربية مع تقسبمها 
لمجموعات وفق المنهجية المعتمدة بتقرير األهداف 

إلى بلدان مجلس التعاون  2013التنموية 
الخليجي، بلدان المشرق، بلدان المغرب العربي 

 والبلدان العربية األقل نمو 

المقارنة بين  نتائج الرصد الخاص بالمنطقة 
العربية بالمعدالت  العالمية  وفق مصادر البيانات 

المعترف بها ومنها المعدالت الخاصة باألهداف 
 التنموية

 ........خصائصها

ترصد التقدم المحرز على مستوى أهداف 
التنمية   المستدامة  على أقل تقدير وفق 

 نقطتي بيانات خالل عقدين 

تبني على حزمة معدلة لمؤشرات الفريق 
العربي بإضافة مؤشرات ترصد الغايات 

المرتيطة ببعض اهداف التنمية المستدامة 
 التي تعتبر جوهرية بالمنطقة العربية

تم إحتسابها باإلعتماد على مصادر مختلفة 
من البيانات الرسمية مع العمل على إستعمال 

منهجية محددة لتالفي التفاوث في البياتات 
 بين البلدان العربية



 

 ......................المؤشرات الخاصة بمشهد التنمية المستدامة، إشكالية تفاوت البيانات 

 

من بين المؤشرات كان لها ما يكفي من البيانات % 13بالنسبة للمنطقة العربية ككل : مالحظة هامة
ليس لها % 11ليست لها بيانات كافية  و%  17، ( على االقل هناك نقطتي بيانات)إلحتساب التقدم المحرز

 .إلحتساب المؤشرات 2013وتم إعتماد منهجبة تقرير األهداف التنموية . أي نقطة بيانات



  

 مؤشرات التقييم المتكامل للتنمية المستدامة 

 
 

 التقرير

العربي النموذجي   

 حول 

 التنمية المستدامة

مؤشر 140  
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 وسائل التنفيذ والشراكات

 

 

 

 

 المؤسساتوالحوكمة و السالم

 

 

 

 

 

مجتمعات مستدامة وقادرة على 

 الصمود

 

 
 

 كرامة اإلنسان

 يتهورفاه

 مقاربة متكاملة إلعداد التقرير العربي النموذجي حول التنمية المستدامة



 اإلحتالل،: السلم واألمن•
 اإلرهاب ، الحروب والنزاعت •
سلطان القانون والعدالة، الشفافية •

 والمساءلة، المشاركة وحرية التنظم
التملك، تحديد االولويات )المؤسسات  •

 (والتنسيق

 تمويل التنمية•

 العلوم والتكنولوجيا والتطوير•

 التجارة•

 البيانات والرصد•

 

 الفرص والمساواة•

 النفاذ إلى الحاجيات األساسية للحياة•

 قاعدة الموارد الطبيعية•

 الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية•

 التصدي للتغييرات المناخية•

 المنظومات الطبيعية البحرية•

 المنظومات الطبيعية البرية•
 

 

 

مجتمعات 
مستدامة 

وقادرة على 
 الصمود

كرامة 
 اإلنسان

 يتهورفاه

 السالم
الحوكمة و
 المؤسساتو

وسائل التنفيذ 
 والشراكات

 مقاربة متكاملة إلعداد التقرير العربي النموذجي حول التنمية المستدامة



 

 مؤشرات التقييم المتكامل للتنمية المستدامة  

 على المستوى اإلقليمي وفق البيانات الرسمية من المصادر المعترف بها دوليا والمصادر الشبيهة

 و 

  

 مصادرها

مصادر المؤشرات التي تم إحتسابها من قواعد 
أصناف المؤشرات والبيانات  البيانات للمؤسسات الدولية  



 ماهي الدروس المستخلصة من التقييمات الوطنية للتنمية المستدامة؟

 

 

 ماهي البلدان التي شملتها التقييمات؟: أوال

 التقرير

العربي النموذجي   

 حول 

 التنمية المستدامة

التقييم الوطني 
للتنمية 

المستدامة 
 باليمن

التقييم الوطني 
للتنمية 

المستدامة 
 بلبنان

التقييم الوطني 
للتنمية 

المستدامة 
 بتونس

التقييم الوطني 
للتنمية 

المستدامة 
 بالمغرب

التقييم الوطني 
للتنمية 

المستدامة 
 باالردن

التقييم الوطني 
للتنمية 

المستدامة 
 بالسودان



 القدرات اإلحصائية للبلدان العربية

المستدامةالقدرات اإلحصائية للبلدان التي أعدت التقييمات الوطنية للتنمية   

  WDI   المصدر :   



 قدرات الحكومات العربية على رسم سياسات التنمية المستدامة 

باللبلدان التي أعدت التقييمات الوطنيةقدرات الحكومات على رسم السياسات   

للتنمية المستدامة   

BTA : المصدر   
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 االطار االستراتيجي  أهداف                 
 التصدي للتحديات الرئيسية

 2025–2105للمنطقة في تحقيق التنمية المستدامة   

 تعزيز تحقيق التنمية المستدامة  

 للدول في ضوء التحديات الناشئة

 استكشاف آلية لتمويل

 برامج التنمية المستدامة االقليمية 

   البيئة التمكينية

 السالم واألمن، العدالة والمشاركة المجتمعية

 اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة

 القضايا المستجدة وأخرى القضايا المستمرة

 التخطيط العمراني والمدن المستدامة •

 إدارة المخلفات والكيماويات •

 االستهالك واإلنتاج المستدام •

 إدارة الكوارث •

 المناطق الساحلية والبيئة البحرية •
 

 الحد من الفقر والبطالة وعدم المساواة •

 الصحة والسكان •

تطوير ونقل والبحث العلمي، ، والتعليم •

 التكنولوجيا

 الجفاف والتصحر •

األمن و الطاقةوالتكامل بين قضايا المياه  •

 الغذائي

 تغير المناخ •

 األخضرالتحّول نحو اقتصاد  •

 ....  وأخيرا لمحة عن مقترح اإلطار العربي االستراتيجي للتنمية المستدامة
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اهمية اإلستفادة 
من دروس 

 الماضي

حول الفصل بين مساري المبادرة  :أوال
العربية للتنمية المستدامة والفريق العربي 

 حول مؤشرات التنمية المستدامة

حول الفصل بين مؤشرات التنمية  :ثانيا
المستدامة والمؤشرات ونظم المعلومات 

 البيئية  

اإلستفادة من نتائج 
التقرير على المستوى 

 اإلقليمي

اهمية اإلستئناس 
بالتجارب 
 المقارنة

 اطر إستراتيجية إقليمية أخرى  اإلستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة

ضرورة البناء على نتائج 
التقرير العربي النموذجي 

 للتنمية المستدامة

ااإلستفادة من نتائج التقارير الوطنية حول جهوزية البلدان 
العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة  وتعديل المنهجية وتعميم 

 تقييمات  جهوزية للبلدان المتبقية

 

 وماذا عن التالزم الضروري بين اإلطار العربي االستراتيجي للتنمية المستدامة 

 ....  ومؤشرات التنمية المستدامة
 

اإلطار اإلستراتيجي العربي 
 للتنمية المستدامة

مؤشرات التنمية 
 المستدامة

 اآللية اإلقليمية  للمتابعة 

 و لمراجعات التنمية المستدامة



Economic And Social Commission For Western Asia 

 شكرا لكم على حسن اإلصغاء


