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وبعد عدة مشاورات واجتماعات، تم اقرار مؤشرات  2009 في سنة•

ددها وعالبيئة والتنمية المستدامة ذات األولوية  للمنطقة العربية 

 .مؤشر 83

تطوعت خمس دول في البداية لتطبيق هذه المؤشرات ثم باقي  •
 .العربية الدول

 83كلفت ادارة االحصاء وقواعد المعلومات بإصدار كتيب يتضمن •

بيئة والتنمية المستدامة لكافة الدول العربية وللسلسلة للمؤشر 

ولكن بعد التواصل المستمر . اخر سنة متاحةالى  -2000الزمنية 

ببيانات  هافاتاموبوالطلب المستمر من االجهزة االحصائية العربية 

  . المتفق عليها حزمة المؤشرات البيئية

 

 مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة
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 دولة فقط قامت بالرد 11•

 بيانات ال تشمل سالسل زمنية•

 :مثال لبس في فهم بعض المفاهيم والمصطلحات •

 )نسمة 100.000جرائم العنف والقتل المسجلة لكل عدد )

طن –طن   : نسبة –مساحة : وحدة-نسبة)عدم االلتزام بوحدة القياس •

 ...(  الخمتري 

 

 

 غير قابلة للمقارنة بيانات ضعيفة                  

 

 (مؤشر 83)المرحلة االولى 
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قام  الفريق العربي المعني بالمعلومات البيئية  ومؤشرات البيئة والتنمية •

المستدامة بتقييم عملية التطبيق ونتج عنها مشاورات إضافية قلصت عدد 

مؤشر مع توضيح اللبس في المفاهيم  44مؤشر الى  83المؤشرات من 

 والمصطلحات 

 

 دول فقط قامت بالرد 6•

 بيانات ال تشمل سالسل زمنية•

 

 

 

   جدا للحصول على مؤشرات البيئة والتنمية المستدامةظلت الجهود ضعيفة •

 

 (مؤشر 44)المرحلة الثانية 
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 دول العربية من اجمالي المؤشرات المطلوب استيفاؤها 19نسبة المؤشرات التي تنتجها الـ 



 البيئة والتنمية المستدامة | 6
 القطاع االقتصادي

 إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات

 الخسائر البشرية الناتجة عن الكوارث والمخاطر الطبيعية: المخاطر الطبيعية•

 الخسائر االقتصادية الناتجة عن الكوارث والمخاطر الطبيعية                      •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والفقر من المؤشرات تخص الخصائص السكانية، النمو االقتصادي والصحة% 73

 دولة عربية حسب القطاعات 19نسبة توافر المؤشرات لـــــــ 
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 قطاعات فقط 4من ردود الدول على المؤشرات تخض %  73•

 قطاعات 8في باقي %  27•

 

ال يزال اهتمام الدول العربية بالتنمية المستدامة •

مقارنة بالبلدان المتقدمة، دون المستوى المطلوب 

 .وهذا واضح من خالل انخفاض انتا  عدد المؤشرات

 ملخص
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 العربية االحصائبةاالجهزة  في بعض: الدول العربية•

في آليات التنسيق والمتابعة بين المؤسسات والهيئات والوزرات ذات قصور  -        

 .الصلة

 .فقر في االمكانيات المادية والبشرية -        

 مؤشرات تعتمد على بيانات صادرة من استمارة التعداد للسكان والمساكن  -       

 االحصائية او اضافة بعض البيانات في  المسوحاتالعبء المالي لتنفيذ  -       

 .السجالت المدنية ضرورية لحساب مؤشر ما         

 عدم التدقيق في المفاهيم وطريقة الحساب للمؤشر المطلوب -      

 دارة االحصاء ا 

عدم المتابعة ) فقر كبير في االمكانيات البشرية والتخصصات االحصائية  -     

 ....(عدم تحليل البيانات االحصائية –المستمرة 

 

 اسباب هذا القصور في استيفاء المؤشرات االبيئية 
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 شكرا  


