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 المحتويات
 
 

  االطار االستراتيجي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية 

  للمنطقة العربية مؤشرات التنمية المستدامة 

 

 

 



 مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية

 

 اثناا  القماة مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية تم إطالق

حيا  ججاتتهاا  2002رج يسابنوهاجالعالمية للتنمية المستدامة فاي 

 .القمة كمبادرة من النوع الثاني

 مجلااس جامعااة الاادول العربيااة علاا  ماان د هاا ا المبااادرة ااعتمااتاام

، وتام اعتمااد 2004مستوى القمة في دورتا  السادساة عشار  فاي 

 .2005مخططها التنفي ي في القمة العربية السابعة عشر في 

 

 



   تنفي  المبادرة

 

 رئيسيا   محورا   وجصبحت المبادرة تنفي  في العربية الجامعة شرعت 2005 من 
 كافة بين بالتعاون تنفي ها تم حي  المتخصصة العربية المنظمات عمل في

 المتخصصة العربية والمنظمات العربية الدول حكومات من الشركا 
 ومنظمات األكاديمي والقطاع الخاص والقطاع واإلقليمية الدولية والمنظمات
 .الصلة  ات المدني المجتمع

 

لمجلس الفنية األمانة تضم مشتركة جمانة خالل من المبادرة وتنفي  التنسيق تم 
 االقتصادي المجلس وجمانة البيئة شؤون عن المسئولين العرب الوترا 

 االقتصادية واللجنة للبيئة، المتحدة األمم وبرنامج العربي، واالجتماعي
 .آسيا لغرب واالجتماعية

 

 



 التطورات الدولية وتحدي  المبادرة
 

 تم .المستدامة التنمية حول العربي الوتاري اإلعالنوصدور (20+ريو) مؤتمر بعد 

 المبادرة تنفي  في باالستمرار وااللتتام المستدامة، بالتنمية االلتتام عل  التأكيد ةعادإ

 .الحاجة عند وتحديثها الحالية التحديات ومواجهة

 

بتاريخ 384 رقم قرارا البيئة شئون عن المسئولين العرب الوترا  مجلس اصدر  

 واالجتماعية االقتصادية واللجنة للمجلس الفنية األمانة في  كلف ال ي 25/12/2012

 مبادرة بتحدي  آسيا لغرب اإلقليمي المكتب /للبيئة المتحدة األمم وبرنامج آسيا لغربي

 الختامية الوثيقة ضو  في التنفي ي ومخططها العربية المنطقة في المستدامة التنمية

 والمستجدات التطورات االعتبار بعين األخ  مع ،(20+ ريو) المستدامة التنمية لمؤتمر

 .المصلحة اصحاب كافة مع وبالشراكة الدولية الساحة عل 

 

 



 

 عملية تحدي  المبادرة

 
 :وورش العمل نتج عنهاالتشاوري  عقدت العديد من االجتماعات 

 

 .  ”االطار االستراتيجي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية“تعديل اسم المبادرة ليصبح،   :اوال  

 

 جن تتضّمن مقّدمة الوثيقة المحّدثة جت ا  خاصا  بالمبادئ والشروط العامة للتنمية المستدامة في :ثانيا  

 :خاصة المنطقة العربية،       
   على المستوى العالمي)اعتبار موضوعي السلم واألمن، واإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة 

 .من ضمن الشروط العامة لتحقيق التنمية المستدامة( واإلقليمي والوطني          
 

  العدالة وسيادة الدول على مواردها ومشاركة المجتمع المدني والحكم الرشيد؛ 

 

واألطر  الرصد والمتابعة  إضافة جت  خاص بوسائل التنفي  يتضّمن التمويل والتجارة واالستثمار وسبل :ثالثا  
 .التمنية وبنا  القدرات

 

 االستعانة بمجموعة من مؤشرات التنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول العربية من قبل مع  :رابعا  

 .رورة النظر لما سينتج عن العملية الدولية الجارية حاليا  لوضع جهداف للتنمية المستدامةض        

 

 



عناصر االطار االستراتيجي للتنمية المستدامة في المنطقة 

 ( المبادرة المحدث )العربية 

 

 وحت  تواكب المبادرة المحدث  وتستجيب للتطورات كان ال بد وان

 :تتناول

 التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة 

 التحديات الجديدة والناشئة 

التطورات اإلقليمية والدولية 

(20+ريو) مخرجات مؤتمر 

 لمنطقة العربيةفي اأولويات جديدة أي 

 

 



 

 اين نحن االن من االطار االستراتيجي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية؟

 

 تم اعتماد االطار إستراتيجي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية من قبل
في دورت  االستثنائية  مجلس الوترا  العرب المسئولين عن شئون البيئة

وجاري حالياً العمل على عرضة على المجلس االقتصادي  ،2014يونيو 
واالجتماعي العربي بغرض رفعة لمجلس الجامعة الوزاري ومن ثم على القمة 

القتصادية واالجتماعية المقرر عقدها بالجمهورية التونسية ا العربية التنموية
 .2015عام 

 

 جاري ايضاً التشاور مع الشركاء العداد المخطط التنفيذي لإلطار اإلستراتيجي
 .للتنمية المستدامة في المنطقة العربية

 

 



 

 مالمح االطار االستراتيجي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية

 

البيئة التمكينية 

 السالم واألمن، العدالة والمشاركة المجتمعية*     

 االستقرار العالمي*     

 اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة*     

 

 



مالمح االطار االستراتيجي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية     

 (مستمر)

 

في االطار االستراتيجي األولويات المقترحة: 

 تشمل المستجدات  جولويات قصوى*          
  (تغير المناخ، االقتصاد االخضر، الترابط بين القطاعات، الخ)                       

   هي التي تناولتها المبادرة العربيةة رجولويات مستم*          

 

 



 (مستمر)مالمح االطار االستراتيجي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية 
 

 وسائل التنفي 
 بنا  القدرات والتعاون العربي والدولي ،سبل الرصد والمتابعةالتمويل، التجارة واالستثمار،       

 

قضايا تنتظر بعض التطورات الدولية الجارية  

 : إلطار التشريعي والمؤسسيج*         

 (التصدي لنقاط الضعف، اإلستفادة من التجارب العربية الناجحة، يجب جن يتوافق مع اإلطار العالمي)        

 

 متابعة التنفي  *         
 االتفاق علي مجموعة من المؤشرات، آلية للمتابعة وتوحيد نمو ج إعداد تقارير التقدم المحرت)           

 (2015ما بعد )جهداف التنمية المستدامة المتوافقة مع              

 

 

 

 



 مؤشرات التنمية المستدامة للمنطقة العربية

 

 

التقدم ومراقبة البيئي للتقييم المطلوبة اآلليات جهم من المؤشرات 

 المستدامة التنمية لتحقيق المحرت

في المستدامة للتنمية االستراتيجي لإلطار التنفي ية الوسائل احد هي 

 العربية المنطقة

 

 

 

 



 ما جهمية المؤشرات ؟

التنمية وتقارير المتكامل البيئي التقييم تقارير في تستخدم 
 .المستدامة

 وتحديد وتقييمها، وتحليلها البيئية المشاكل تحديد في هامة آداا 
 مع المستدامة والتنمية البيئة مجاالت في التغير ورصد األولويات

 .التمن مرور

تحقيق في التحسن وقياس السياسات جدا  لمتابعة مهمة وسيلة 
 .محددة جهداف

واتجاهاتها المستدامة والتنمية البيئة حالة عن مبسطة صورة تعطي 
 .القرار لمتخ 

 

 



 تطور المؤشرات في المنطقة العربية

 

 دجبت الدول العربية عل  انتاج مؤشرات عربية في المجاالت االقتصادية 1999من  عام ،

 واالجتماعية والبيئية، ولكن ظلت ه ا الجهود متناثرة

 بدج العمل إلنتاج مؤشرات للتنمية المستدامة بموجب طلب من مجلس  2005بحلول عام

الوترا  العرب المسئولين عن شئون البيئة  الختيار المؤشرات البيئية وتحديد حتم  من 

 .المؤشرات التي تمثل جولوية بالنسبة للقطاعات المختلفة

  بعد مشاورات استمرت عامين تم إقرار مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة  ات األولوية

 273للمنطقة العربية بموجب قرار مجلس الوترا  العرب المسئولين عن شئون البيئة رقم 

 (83عددها .)6/12/2007بتاريخ  

 (  خمس دول في البداية ثم بقية الدول)بدج تطبيق المؤشرات في الدول العربية 

ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة  بالمعلومات البيئيةلفريق العربي المعني تم إنشا  ا. 

 

 

 



 (مستمر)تطور المؤشرات في المنطقة العربية 

 

عدد قلصت إضافية مشاورات عنها ونتج التطبيق عملية تقييم مت 

 المعني العربي لفريقا فصل عنها نتج كما 44 ال  83 من المؤشرات

 :عمل فريقي إل  المستدامة والتنمية البيئة ومؤشرات البيئية بالمعلومات

 .البيئية بالمعلومات معني والثاني بالمؤشرات، معني األول

الخيرا  فريق ويناقش ،2030 لعام المستدامة التنمية جهداف اجاتة تمت 

   حاليا   المستدامة للتنمية مؤشرات

التوافق لتواكب  العربية المستدامة التنمية مؤشرات تحدي  يتم وان البد 

 االستراتيجي االطار مع ايضا   يتماش  بما ل  التوصل سيتم ال ي الدولي

 االهداف ضو  في تحديث  بعد العربية المنطقة في المستدامة للتنمية

 .الدولي 

 

 



 ةيامتخمالحظات  

 
 المنطقة في المستدامة التنمية مبادرة تنفيذ في العربية الدول وبدأت 2005 منذ 

 التنمية مؤشرات مجال في ذلك في بمت مقدرة، انجازات وتمت العربية،
 .والدراسة للتناول تحتاج التي التحديات من العديد هناك مازلت ولكن المستدامةز

    

 المستدامة التنمية اهداف اعتماد دبع خاصة العالم يشهدها التي التطورات ظل في     
 حاجة هناك اصبحت والدولية، العربية الساحة على والمستجدات 2030 لعام

   .التطورات هذه العربية المنطقة في المستدامة التنمية آليات لتواكب

 

 بتناسق به القيام المشترك العربي العمل آليات على يتوجب الذي العمل وهو    
 على قادراً  يعد لم المنفرد القطاعي العمل ان حيث بينها، فيما وتنسيق وتناغم
 المكلف المهمة وهو العمل هذا من هام جزء والمؤشرات .المستدامة التنمية تحقيق

 االن بصدده نحن الذي المؤشرات عمل فريق بها

 

 



 نظرة مستقبلية
 

العربية    الدولآليات التنمية المستدامة في  تحقيق مواكبة  في  نأمل ان نوفق  
 .ةالدوليللتطورات  

 
 االمل معقود على ادراك الدول العربية لالهمية الوطنية واالق ليمية لكل من

   التكامل والترابط بين القطاعات
   والعمل والتنسيق المتسق بينها

التركيز علة البيانات والمؤشرات كوسائل للتحقق من تنفيذ االهداف ووضع  
 السياسان المعتمدة على المعلومات الموثوقة والبيانات الصجيصة

   وهو
   لتعزيز التنمية المستدامة واليات تنفيذها في المنطقة العربيةما سيؤدي  

 

 



 

 

 وشكــرا  


