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للتنمية المستدامة ومشاركة المنطقة  2030خطة 

 العربية في المشورة الدولية لتحديد المؤشرات



 ٢٥ من الفترة في نيويورك في المتحـدة األمـم مقـر في  

 بالـذكرى المنظمـة احتفـال وقت ،٢٠١٥ سبتمبر/أيلول ٢٧ إلى

 والحكومـات الدول رؤساء قرر إلنشائها، السبعين السنوية

 جديدة عالمية أهدافا اعتماد المجـتمعين السـامين والممـثلين
 ٢٥ في العامة الجمعية اتخذتو .المستدامة للتنمية

  لعام المستدامة التنمية خطة :عالمنا تحويل"قرار سبتمبر/أيلول
٢٠٣٠ ". 

  مواصـلة وهي طموح عمـل برنـامج الخطة هذه تمثل     •

 في يتحقـق لم مـا وإنجـاز لأللفيـة اإلنمائيـة األهـداف مسـيرةل

 المصلحة صاحبة والجهات البلدان جميع ستعمل حيث إطارها

 .التعاونية الشراكة مـن إطـار في الخطـة هـذه تنفيـذ على

 



2030أهداف خطة التنمية المستدامة لما بعد   



لمحة من التقرير ) لأللفية أداء المنطقة العربية في األهداف اإلنمائية  
  (العربي لألهداف اإلنمائية لأللفية





















يتضح وجود  ثغرات 

كبيرة في قدرات 

الدول العربية على 

تجميع مؤشرات 

األهداف اإلنمائية 

اذ ال يمكن ‘ لأللفية

جمع سوى حوالي  
42-44%  

   E/ESCWA/SD/2010/IG.1/9 حول مؤشرات اهداف الأللفية   االسكواالمصدر تقرير 



للتنمية المستدامة 2030المشورة الدولية لتحديد المؤشرات خطة   

 وكالة 2015 مارس 6 في المتحدة لألمم اإلحصائية اللجنة أنشأت  

-IAEG) المستدامة التنمية خطة بمؤشرات معني خبراء وفريق مشتركة

SDGs)، اإلقليمية الوكاالت ويشمل كما األعضاء الدول من ويتألف 

 العالمية التقارير إعداد عن المسؤولين ذلك في بما مراقب، بصفة والدولية

 .الهامة الفنية والمشورة الدعم لتوفير لأللفية، اإلنمائية األهداف عن

 

 ،2015 يونيو 2 الى1  من الفترة في نيويورك في األول اجتماعها خالل  

 التنمية ألهداف مؤشرات من األولى القائمة  IAEG-SDGs وضعت

 .2030   المستدامة

   

 إجراء تم ،2015 عام سبتمبر 14 الى أغسطس من 11 الفترة خالل

 والمجتمع والدولية، اإلقليمية والوكاالت الدول جميع مع مفتوحة مشاورات

 المؤشرات إطار وضع بشأن الخاص والقطاع األكاديمية واألوساط المدني،

 .المستدامة للتنمية 2030 خطة ألهداف العالمية



  البلدان لكل المؤشرات مقترحات بشأن استبيان إرسال ذلك تلى

 بالبحرين، ممثلة الخليجي التعاون مجلس دول من كل وقامت

 بعض على ومالحظاتها تعليقاتها بإرسال العربية مصر وجمهورية

 الوكاالت أو األخرى الدول اقتراحات مع بالموافقة إما المؤشرات

 .هو كما المؤشر دعم خالل من أو المقترح المؤشر بشأن

 

 االجتماع في المشاورات من الواردة المالحظات مناقشة جرت

 أكتوبر 28-26 من الفترة في عقد الذي  AEG-SDGs لل الثاني

 .بانكوك في



 قبل المشورة الدولية بعد اجراء المشورة ومخرجات اجتماع بانكوك

عدد المؤشرات 

التي ما زالت 
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المؤشرات 
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اجمالي 

المؤشرا
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 المقترحة

65 159 1 21 224 31 81 92 204 

224 204-1+21=224   

 للتنمية المستدامة قبل اجراء المشورة الدولية ومخرجات 2030مؤشرات اهداف خطة 
اجتماع الفريق المشترك بين الوكاالت والخبراء بشأن مؤشرات االهداف االنمائية  

    2015 اكتوبر 28-26المستدامة في بانكوك، 



اجمالي  الهدف

 الغايات

المؤشرات 

 المقترحة

مالحظات بعض البلدان 

 العربية

 (GCC)البحرين مصر 

 - 6 6 7 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان - 1الهدف 

القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المّحسنة  - 2الهدف 

 وتعزيز الزراعة المستدامة

8 10 9 3 

ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع  - 3الهدف 

 األعمار

13 21 - 7 

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص  - 4الهدف 

 التعلّم مدى الحياة للجميع

10 10 - 6 

 2 11 14 9 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات - 5الهدف 

ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع  - 6الهدف 

 وإدارتها إدارة مستدامة

8 7 - 3 

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة  - 7الهدف 

 الحديثة الموثوقة والمستدامة

5 5 - 4 

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام،  - 8الهدف 

 والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

12 12 - 3 

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع  - 9الهدف 

 الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع االبتكار

8 11 - 2 

 مشاركة مصر والبحرين في المشورة الدولية



اجمالي  الهدف

 الغايات

المؤشرا

ت 

 المقترحة

مالحظات بعض البلدان 

 العربية

 (GCC)البحرين مصر 

 - - 9 10 الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها - 10الهدف 

جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة  - 11الهدف 

 على الصمود ومستدامة

10 7 11 - 

 - - 7 11 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة - 12الهدف 

 - - 1 5 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره - 13الهدف 

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على  - 14الهدف 

 نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

10 5 - - 

حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها  - 15الهدف 

على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، 

 ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

12 7 - 3 

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُهمَّش فيها أحد من  - 16الهدف 

أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، 

وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات

12 12 - 2 

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية  - 17الهدف 

 المستدامة

19 15 - - 

169 159 37 35 



 

 

 :الخالصة

التنسيق الداخلي بين الوزارات والمؤسسات الحكومية  التي لها -

انشطة في مجال التنمية المستدامة وتحديد المؤشرات ذات 

 .األولوية الوطنية واإلقليمية

 

المشاركة الفعالة في المشورة الدولية حول مؤشرات خطة  -

الفريق المشترك بين الوكاالت للتنمية المستدامة وتزويد  2030

، عبر الصفحة والخبراء بشأن مؤشرات االهداف االنمائية

 اإللكترونية للفريق

 
-sdgs/-http://unstats.un.org/sdgs/iaeg 
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