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امللخص�التنفيذي

ــة�هــو�أن�تكــون�أداة�تســتخدمها� ــة�املســتدامة�ولوحــات�املتابعــة�للمنطقــة�العربي الغــرض�مــن�مؤشــر�أهــداف�التنمي

�،(SDGs)للحكومــات�وأصحــاب�املصلحــة�اآلخــرون�لقيــاس�التقــدم�املحــرز�فــي�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

وتســليط�الضــوء�علــى�الفجــوات�فــي�كل�مــن�التنفيــذ�والبيانــات.�ُيعتبــر�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�

العربيــة�لعــام��2019هــو�األول�مــن�نوعــه،�وبالتالــي،�فهــو�مصمــم�أيًضــا�لفتــح�أبــواب�احلــوار�والنقــاش�حــول�املجــاالت�

والسياســات�واإلجــراءات�ذات�األولويــة.

يتكــّون�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام��2019مــن��105مؤشــرات،�لــكل�منهــا�درجــة�ُمعّينــة�

(0-100)�ولــون�مــن�ألــوان�إشــارات�املــرور�الضوئيــة�(أخضــر�أو�أصفــر�أو�برتقالــي�أو�أحمــر)�لإلشــارة�إلــى�األداء�

املتحقــق.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�تشــير�األســهم�إلــى�االجتاهــات�الراهنــة�فــي�حتقيــق�أهــداف�املؤشــرات�التــي�تتوفــر�

عنهــا�بيانــات�لعــدة�ســنوات.

باملقارنــة�مــع�تقريــر�التنميــة�املســتدامة�لعــام�2019،�والــذي�يحتــوي�علــى�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ولوحــات�

ــر�عــن� ــًدا�تعّب ــة��30مؤشــًرا�جدي ــدول�األعضــاء�فــي�األمم�املتحــدة،�يطــرح�مؤشــر�املنطقــة�العربي ــع�ال املتابعــة�جلمي

األولويــات�والتحديــات�اإلقليميــة.�مت�اختيــار�هــذه�املؤشــرات،�إلــى�جانــب�العتبــات�ذات�الصلــة،�مــن�خــالل�مرحلتــني�

جريــت�فــي�مايــو�وأغســطس�مــن�عــام��2019وأثمــرت�عــن�أكثــر�مــن�
ُ
مــن�املشــاورات�مــع�اخلبــراء�اإلقليميــني،�والتــي�أ

�200تعليــق�مــن�أكثــر�مــن��40خبيــًرا�مختًصــا.�ويحــذف�املؤشــر�اإلقليمــي�أيًضــا�املؤشــرات�غيــر�املفيــدة�أو�غيــر�ذات�

الصلــة�باملنطقــة�أو�حيــث�ال�تكفــي�تغطيــة�البيانــات�حالًيــا.

ــدرج�حتــى�اآلن�فــي�تقاريــر�
ُ
باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�يشــمل�مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�لعــام��2019فلســطني،�والتــي�لــم�ت

املؤشــر�العاملــي�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة.�كمــا�يعــرض�املؤشــر�درجــة�اإلجنــازات�اإلجماليــة�فــي�حتقيــق�أهــداف�

ــة� ــا�والصومــال�-�بســبب�قل ــى�املؤشــر�العاملــي�-�ليبي ــى�درجــة�واحــدة�عل ــم�يحصــال�عل ــن�ل ــة�املســتدامة�لبلدي التنمي

ــات�املتوفــرة.� البيان

وفيما�يلي�النتائج�الرئيسية�للدراسة:

��حققــت�املنطقــة�مجموعــة�واســعة�مــن�نتائــج�التنميــة�املســتدامة،�مــع�بقــاء�حتديــات�مشــتركة�حــول�نظــم� -1

اإلنتــاج�الغذائــي�املســتدامة�واملســاواة�بــني�اجلنســني،�مــن�بــني�جملــة�أمــور�أخــرى.�تعكــس�الفــروق�بــني��22دولــة�

عربيــة�اختالفاتهــا�الكبيــرة�جــًدا�فــي�األداء�علــى�العديــد�مــن�املؤشــرات�االجتماعيــة�واالقتصاديــة.�وال�يوجــد�

ســوى�القليــل�مــن�القواســم�املشــتركة�بــني�املنطقــة�بأســرها،�مبــا�فــي�ذلــك�األداء�الضعيــف�فــي�الهــدف�رقــم�

ــز� ــة�املّحســنة�وتعزي ــي�والتغذي ــر�األمــن�الغذائ ــى�اجلــوع�وتوفي ــة�املســتدامة�(القضــاء�عل �2مــن�أهــداف�التنمي

الزراعــة�املســتدامة)،�والهــدف�رقــم��5(حتقيــق�املســاواة�بــني�اجلنســني�ومتكــني�كل�النســاء�والفتيــات).�هنــاك�

أيًضــا�حتديــات�ضخمــة�فــي�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��3(الصحــة�اجليــدة�والرفــاه)،�والهــدف�رقــم��6(امليــاه�

النظيفــة�والصــرف�الصحــي)،�والهــدف�رقــم��7(الطاقــة�النظيفــة�امليســورة�التكلفــة)،�والهــدف�رقــم��8(العمــل�

الالئــق�والنمــو�االقتصــادي)،�والهــدف�رقــم��9(الصناعــة�واالبتــكار�والبنيــة�التحتيــة)،�والهــدف�رقــم��14(احليــاة�

حتــت�املــاء)�والهــدف�رقــم��16(الســالم�والعدالــة�واملؤسســات�الفعالــة)،�والتــي�تنتشــر�عبــر�املنطقــة.�تظهــر�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�األخــرى�مزيــًدا�مــن�االختــالف،�ممــا�يصّعــب�عمليــة�التوصيــة�بتوصيــات�سياســية�

شــاملة�-�يجــب�أن�تكــون�االســتجابات�واحللــول�متعلقــة�بــكل�بلــد�علــى�حــدة�وتختــص�بســياق�معــني.
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��خمســة�بلــدان�قطعــت�ثلثــي�الطريــق�نحــو�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�فــي�عــام�2019،�بــرزت�خمــس� -2

دول�كقيــادات�إقليميــة،�حيــث�بلــغ�إجمالــي�درجاتهــا�علــى�املؤشــر��65درجــة�أو�أعلــى.�وهــذه�الــدول�هــي�اجلزائــر�

،�ال�حتــرز�املنطقــة�العربيــة�درجــة�
ً

واإلمــارات�العربيــة�املتحــدة�واملغــرب�وتونــس�واألردن،�مرتبــني�تنازلًيــا.�إجمــاال

عاليــة�فيمــا�يتعلــق�بتحقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�مبتوســط��58درجــة�مــن�أصــل�100.�ال�يتبقــى�ســوى�

عقــد�واحــد�فقــط�لتحقيــق�خطــة�2030،�وحتتــاج�املنطقــة�إلــى�تســريع�جهودهــا�املبذولــة�فــي�جميــع�مجــاالت�

التنميــة�املســتدامة.

��تواجــه�البلــدان�الفقيــرة�واملتأثــرة�باحلــروب�اخلطــر�األكبــر�فــي�التخلــف�عــن�الركــب�بشــكل�عــام،�حصلــت�الــدول� -3

العربيــة�الـــ�22علــى�درجــة�حمــراء�فــي�نســبة�٪�51مــن�جميــع�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الـــ17.�ســّجلت�البلــدان�

الســتة�األقــل�منــًوا�فــي�املنطقــة،�وبلــدان�آخــران�يعانيــان�مــن�احلــروب:�ســوريا�والعــراق،�درجــات�حمــراء�فــي�

أكثــر�مــن��10أهــداف�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�لوحــة�متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�ممــا�يشــير�

إلــى�أنهــا�بعيــدة�كل�البعــد�عــن�حتقيــق�هــذه�األهــداف.�ســتحتاج�هــذه�البلــدان�إلــى�جهــود�هائلــة�علــى�الصعيــد�

املحلــي�ومــن�الشــركاء�اإلقليميــني�والدوليــني�لضمــان�عــدم�تــرك�أحــد�خلــف�الركــب.

��هنــاك�زخــم�إيجابــي�فــي�مجالــني�مهمــني�يتعلقــان�باالســتدامة�البيئيــة،�وامليــاه،�وتغّيــر�املنــاخ.�تســير�العديــد�من� -4

الــدول�العربيــة�علــى�الطريــق�الصحيــح�لتحقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��6(ضمــان�توافــر�امليــاه�وخدمــات�

الصــرف�الصحــي�للجميــع�وإدارتهــا�إدارة�مســتدامة)�والهــدف�رقــم��13(اتخــاذ�إجــراءات�عاجلــة�للتصــدي�لتغّيــر�

املنــاخ�وآثــاره)،�بينمــا�هنــاك�زيــادات�معتدلــة�فــي�األداء�عبــر�العديــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�مــن�منظــور�

�،
ً

األمــن�البيئــي،�ُيعتبــر�حتقيــق�أنظمــة�مســتدامة�للميــاه�والتعامــل�مــع�تغّيــر�املنــاخ�أمريــن�بالغــي�األهميــة.�إجمــاال

لــم�يتحقــق�حتــى�اآلن�ســوى�أربعــة�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الـــ�17فــي�ثالثــة�بلــدان�فــي�املنطقــة�(العــراق�

واألردن�ولبنــان).�وهــذا�يعنــي�أن��19بلــًدا�لــم�يحقــق�أي�هــدف�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بعــد.

��ال�تــزال�هنــاك�ثغــرات�كبيــرة�فــي�البيانــات�الالزمــة�لقيــاس�أداء�التنميــة�املســتدامة�فــي�املنطقــة،�وال�ســّيما� -5

توزيــع�الثــروة�والدخــل.��توجــد�أبــرز�فجــوات�البيانــات�حالًيــا�فــي�الهــدف�رقــم��1مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

(القضــاء�علــى�الفقــر�بجميــع�أشــكاله�فــي�كل�مــكان)�والهــدف�رقــم��10(احلــد�مــن�انعــدام�املســاواة�داخــل�

البلــدان�وفيمــا�بينهــا).�ففــي�كال�املجالــني،�تكــون�الثغــرات�ناجتــة�عــن�نقــص�البيانــات�املتعلقــة�بالدخــل�وتوزيــع�

الثــروة.�لــم�يتــم�التوصــل�إلــى�مجموعــات�بيانــات�إقليميــة�متاحــة�للجمهــور�فــي�عمليــة�إعــداد�مؤشــر�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام�2019.�ينبغــي�أن�تكــرس�املنطقــة�العربيــة�بشــكل�عاجــل�املزيــد�مــن�

ــا�لتمكــني� االهتمــام�واملــوارد�لتوليــد�البيانــات�وإتاحتهــا�فــي�املجــاالت�املذكــورة�أعــاله.�وســيكون�هــذا�ضرورًي

ــى�البيانــات�واملســتند�إلــى� ــع�القــرار�القائــم�عل تتبــع�أداء�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�وكذلــك�للتخطيــط�وصن

العلــوم�أيًضــا.

امللخص�التنفيذي
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1-1-�مقدمة�

مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة�

ــل�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الســبعة�عشــر�جــدول�أعمــال�
ّ
متث

هــذه� العالــم� بلــدان� أن�حتقــق�جميــع� املتوقــع� ومــن� طمــوح.�

األهــداف�بحلــول�العــام�2030.�وهــذا�ســيتطلب�جهــوًدا�غيــر�

مســبوقة�مــن�اجلميــع؛�حيــث�ســيتطلب�سياســات�واســتثمارات�

ــا،�وإشــراك�اجلميــع�
ً
حتويليــة،�ودعــم�أكثــر�النــاس�فقــًرا�وضعف

فــي�التنفيــذ،�وأخيــًرا�وليــس�آخــًرا،�البيانــات.�يتطلــب�تنفيــذ�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�مثــل�أي�جــدول�أعمــال�لتنفيــذ�

السياســات،�بيانــات�عاليــة�اجلــودة�وســهلة�الوصــول�إليهــا.�مــن�

أجــل�اتخــاذ�قــرارات�رشــيدة،�حتتــاج�احلكومــات�والشــركات�

وأصحــاب�املصلحــة�اآلخــرون�إلــى�بيانــات�حــول�جميــع�جوانــب�

خطــة�العــام�2030.�فــي�عــام�2019،�دخــل�املجتمــع�العاملــي�عامــه�

الرابــع�فــي�تنفيــذ�جــدول�األعمــال�الــذي�سيســتغرق��15عاًمــا،�

لكــن�ال�تــزال�مســألة�توفــر�البيانــات�متثــل�حتدًيــا�كبيــًرا�(انظــر�

اإلطــار�رقــم�1).

حلــول� شــبكة� طــورت� الفجــوة،� هــذه� معاجلــة� أجــل� مــن�

التنميــة�املســتدامة�التابعــة�لــألمم�املتحــدة�(SDSN)�ومؤسســة�

�Bertelsmann�Stiftungمنهجية�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�

ولوحــات�املتابعــة؛�ومنــذ�عــام�2016،�نشــرتا�تقاريــر�ســنوية�عــن�

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ولوحــات�املتابعــة�التــي�توفــر�

نظريــة�ُمفّصلــة�وُمحّدثــة�علــى�التقــدم�الــذي�أحرزتــه�البلدان�من�

جميــع�أنحــاء�العالــم�بشــأن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�ال�ُيعتبر�

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�أداة�مراقبــة�رســمية�ألهــداف�

ــق�قــدر�اإلمــكان� ــه�يتماشــى�بشــكل�وثي ــة�املســتدامة،�لكن التنمي

مــع�مؤشــرات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الرســمية.�فاملؤشــر�

ميــأل�الفجــوات�املتبقيــة�بالبيانــات�ذات�الصلــة�مــن�املصــادر�

ذات�الســمعة�اجليــدة،�والتــي�تشــمل�مــزودي�البيانــات�الدوليــني�

العمــل� منظمــة� العامليــة،� الصحــة� منظمــة� الدولــي،� (البنــك�

الدوليــة�وغيرهــا)�ومراكــز�البحــوث�واملنظمــات�غيــر�احلكوميــة.

الشكل���1|�أهداف�التنمية�املستدامة
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مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة�

ــل�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الســبعة�عشــر�جــدول�أعمــال�
ّ
متث

هــذه� العالــم� بلــدان� أن�حتقــق�جميــع� املتوقــع� ومــن� طمــوح.�

األهــداف�بحلــول�العــام�2030.�وهــذا�ســيتطلب�جهــوًدا�غيــر�

مســبوقة�مــن�اجلميــع؛�حيــث�ســيتطلب�سياســات�واســتثمارات�

ــا،�وإشــراك�اجلميــع�
ً
حتويليــة،�ودعــم�أكثــر�النــاس�فقــًرا�وضعف

فــي�التنفيــذ،�وأخيــًرا�وليــس�آخــًرا،�البيانــات.�يتطلــب�تنفيــذ�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�مثــل�أي�جــدول�أعمــال�لتنفيــذ�

السياســات،�بيانــات�عاليــة�اجلــودة�وســهلة�الوصــول�إليهــا.�مــن�

أجــل�اتخــاذ�قــرارات�رشــيدة،�حتتــاج�احلكومــات�والشــركات�

وأصحــاب�املصلحــة�اآلخــرون�إلــى�بيانــات�حــول�جميــع�جوانــب�

خطــة�العــام�2030.�فــي�عــام�2019،�دخــل�املجتمــع�العاملــي�عامــه�

الرابــع�فــي�تنفيــذ�جــدول�األعمــال�الــذي�سيســتغرق��15عاًمــا،�

لكــن�ال�تــزال�مســألة�توفــر�البيانــات�متثــل�حتدًيــا�كبيــًرا�(انظــر�

اإلطــار�رقــم�1).

حلــول� شــبكة� طــورت� الفجــوة،� هــذه� معاجلــة� أجــل� مــن�

التنميــة�املســتدامة�التابعــة�لــألمم�املتحــدة�(SDSN)�ومؤسســة�

�Bertelsmann�Stiftungمنهجية�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�

ولوحــات�املتابعــة؛�ومنــذ�عــام�2016،�نشــرتا�تقاريــر�ســنوية�عــن�

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ولوحــات�املتابعــة�التــي�توفــر�

نظريــة�ُمفّصلــة�وُمحّدثــة�علــى�التقــدم�الــذي�أحرزتــه�البلدان�من�

جميــع�أنحــاء�العالــم�بشــأن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�ال�ُيعتبر�

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�أداة�مراقبــة�رســمية�ألهــداف�

ــق�قــدر�اإلمــكان� ــه�يتماشــى�بشــكل�وثي ــة�املســتدامة،�لكن التنمي

مــع�مؤشــرات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الرســمية.�فاملؤشــر�

ميــأل�الفجــوات�املتبقيــة�بالبيانــات�ذات�الصلــة�مــن�املصــادر�

ذات�الســمعة�اجليــدة،�والتــي�تشــمل�مــزودي�البيانــات�الدوليــني�

العمــل� منظمــة� العامليــة،� الصحــة� منظمــة� الدولــي،� (البنــك�

الدوليــة�وغيرهــا)�ومراكــز�البحــوث�واملنظمــات�غيــر�احلكوميــة.
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اإلطار�1:�خطة�التنمية�املستدامة�لعام��2030ودور�البيانات

عتبــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الســبعة�عشــر،�التــي�مت�اعتمادهــا�فــي�عــام��2015كجــزء�مــن�خطــة�التنمية�املســتدامة�للعام�2030،�
ُ
ت

خريطــة�طريــق�مشــتركة�جلميــع�البلــدان�مــن�أجــل�حتقيــق�التقــدم�فــي�املجــاالت�بالغــة�األهميــة�لــكل�مــن�البشــر�وكوكــب�األرض.�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�هــي�خطــة�عامليــة�ومتكاملــة�وغيــر�قابلــة�للتجزئــة.�مبعنــى�آخــر،�مــن�املتوقــع�أن�تعمــل�جميــع�البلــدان�

فــي�ســبيل�حتقيقهــا،�مــع�مراعــاة�ظروفهــا،�وقدراتهــا،�وأولوياتهــا�الوطنيــة�املختلفــة.�مــن�املتوقــع�أن�تســعى�جميــع�البلــدان�لتحقيــق�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�كلهــا.�وهنالــك�روابــط�متبادلــة�لهــذه�األهــداف�-�إمــا�التضافــر�أو�املقايضــات�-�يجــب�أخذهــا�بعــني�

االعتبــار�وفهمهــا�عنــد�وضــع�السياســات�وتنفيذهــا.

تســعى�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�إلــى�ضمــان�إحــراز�التحســني�فــي�األبعــاد�الثالثــة�للتنميــة�املســتدامة:�االقتصاديــة�واالجتماعيــة�

�باحلوكمــة�الرشــيدة�والشــراكات.�وهــي�تســتند�إلــى�األهــداف�اإلمنائيــة�لأللفيــة�(2000-2015)،�ولكنهــا�تطــرح�عــدة�
ً
والبيئيــة،�مدعومــة

مجــاالت�جديــدة�للعمــل�السياســي،�وال�ســّيما�فيمــا�يتعلــق�باالســتدامة�البيئيــة.�تضــع�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�أيًضا�الشــراكات�في�

صميــم�جــدول�األعمــال:�تؤكــد�خطــة�عــام��2030علــى�ضــرورة�دعــم�أكثــر�النــاس�فقــًرا�وأكثرهــم�ضعفــا�(«مبــدأ:�ضمــان�عــدم�تــرك�

أحــد�خلــف�الركــب»)�وأهميــة�إشــراك�جميــع�أصحــاب�املصلحــة�علــى�مختلــف�املســتويات،�مــن�املســتوى�العاملــي�واملســتويات�اإلقليميــة�

مــروًرا�باملســتويات�الوطنيــة�وحتــت�الوطنيــة�وحتــى�املســتوى�الفــردي،�فــي�تنفيــذ�جــدول�األعمــال.

ل�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�جــدول�أعمــال�طمــوح،�وهــي�ليســت�ملزمــة�سياســًيا�للبلــدان.�وفــي�الوقــت�نفســه،�إنهــا�مجموعــة�
ّ
تشــك

ــا�مــن�أجــل�التنميــة�للعقــد�القــادم�جلميــع�الــدول�األعضــاء�فــي�األمم� األهــداف�املشــتركة�الرئيســية�الوحيــدة�املتفــق�عليهــا�عاملًي

املتحــدة.�

البيانات�عامل�مهم�لتنفيذ�أهداف�التنمية�املستدامة.�ويتضمن�هدف�التنمية�املستدامة��17مبدأين�متعلقني�بالبيانات:

�والــدول�اجلزريــة�الصغيــرة�الناميــة،�
ً
�تعزيــز�تقــدمي�الدعــم�لبنــاء�قــدرات�البلــدان�الناميــة،�مبــا�فــي�ذلــك�أقــل�البلــدان�منــوا ��18-17

لتحقيــق�زيــادة�كبيــرة�فــي�توافــر�بيانــات�عاليــة�اجلــودة�ومناســبة�التوقيــت�وموثوقــة�ومفصلــة�حســب�الدخــل،�ونــوع�

اجلنــس،�والســن،�واالنتمــاء�العرقــي�واإلثنــي،�والوضــع�مــن�حيــث�الهجــرة،�واإلعاقــة،�واملوقــع�اجلغرافــي�وغيرهــا�مــن�

ــة�فــي�الســياقات�الوطنيــة،�بحلــول�عــام�2020. اخلصائــص�ذات�الصل

ــل�النــاجت�املحلــي� �االســتفادة�مــن�املبــادرات�القائمــة�لوضــع�مقاييــس�للتقــدم�املحــرز�فــي�حتقيــق�التنميــة�املســتدامة�تكمِّ ��19-17

اإلجمالــي،�ودعــم�بنــاء�القــدرات�اإلحصائيــة�فــي�البلــدان�الناميــة،�بحلــول�عــام�2030.

تتحمــل�احلكومــات�املســؤولية�الرئيســية�عــن�متابعــة�ومراجعــة�التقــدم�املحــرز�بشــأن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�علــى�املســتويات�

ــر�األمم�املتحــدة�آليــات�لدعــم�هــذا�العمــل�علــى�املســتويني�العاملــي�(املنتــدى�السياســي�الرفيــع�
ّ
الوطنيــة�واإلقليميــة�والعامليــة.�توف

املســتوى�املعنــي�بالتنميــة�املســتدامة)�واإلقليمــي�(العمــل�فــي�إطــار�اللجــان�اإلقليميــة).�

وقــد�وضعــت�األمم�املتحــدة�أيًضــا�مجموعــة�مــن�مؤشــرات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الرســمية�لدعــم�هــذا�العمــل.�واعتمــدت�

اجلمعيــة�العامــة�لــألمم�املتحــدة�إطــار�املؤشــرات�العاملــي،�والــذي�يتضمــن��232مؤشــرا،�فــي�عــام�2017.�ويتــم�تصنيــف�املؤشــرات�

ــا�ملــا�إذا�كانــت�تشــتمل�علــى�منهجيــة�معروفــة�دولًيــا�وإذا�كانــت�الــدول�تصــدر�البيانــات�بانتظــام.�واعتبــاًرا�
ً
علــى�ثالثــة�مســتويات�وفق

مــن�مايــو�عــام�2019،�كانــت�هنــاك��104مؤشــرات�مــن�املســتوى�األول،�ممــا�يعنــي�أن�أقــل�مــن�نصــف�املؤشــرات�الرســمية�حتظــى�

مبنهجيــة�وببيانــات�ثابتــة�ملــا�ال�يقــل�عــن�٪�50مــن�البلــدان�فــي�كل�منطقــة�يتصــل�بهــا�املؤشــر�(UNSD�2019a).�ثمــة�حتــدي�آخــر�

�ليســت�محــددة�كمًيــا،�ممــا�يجعــل�
ً
يتمثــل�فــي�أن�مــا�يقــرب�مــن�نصــف�مبــادئ�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�البالــغ�عددهــا��169مبــدأ

.(SDGC/A�and�SDSN�2019,�ix)مــن�الصعــب�تتبــع�جناحهــا�

ــا�ملــا�مت�التأكيــد�عليــه�فــي�خطــة�العــام�2030،�ســيكون�مــن�الضــروري�توفيــر�«بيانــات�جيــدة�موثوقــة�مصنفــة�ميكــن�احلصــول�
ً
وفق

عليهــا�فــي�الوقــت�املناســب�تســاعد�فــي�قيــاس�التقــدم�املحــرز�وتضمــن�عــدم�تــرك�أحــد�خلــف�الركــب.�وهــذه�البيانــات�أساســية�

.(UNGA�2015اجلمعيــة�العامــة�لــألمم�املتحــدة�)�«.لعمليــة�اتخــاذ�القــرارات

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�
العربية�ولوحات�املتابعة

علــى�غــرار�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العاملــي،�يعتبــر�

�
ً
أداة العربيــة� للمنطقــة� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مؤشــر�

التقــدم� لقيــاس� اآلخريــن� املصلحــة� وأصحــاب� للحكومــات�

ــة�املســتدامة،�ولتســليط�الضــوء� املحــرز�بشــأن�أهــداف�التنمي

علــى�املجــاالت�التــي�حتتــاج�إلــى�مزيــد�مــن�التركيــز�لتســريع�

التنفيــذ،�وللكشــف�عــن�ثغــرات�البيانــات،�ولتحفيــز�املحادثــات�

حول�األولويات�واإلجراءات.��

يتكــّون�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ولوحــات�املتابعــة�

لــكل� مؤشــرات،� �105 مــن� �2019 لعــام� العربيــة� املنطقــة� فــي�

منهــا�درجــة�ُمعّينــة�(0-100)�ولــون�مــن�إشــارة�املــرور�الضوئيــة�

(أخضــر�أو�أصفــر�أو�برتقالــي�أو�أحمــر)�لإلشــارة�إلــى�األداء.�

فــي� االجتاهــات� إلــى� األســهم� تشــير� ذلــك،� إلــى� باإلضافــة�

حتقيــق�األهــداف�لتلــك�املؤشــرات�التــي�تتوفــر�عنهــا�بيانــات�

لعدة�سنوات.�

مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�ُمســتوحى�مــن�تقريــر�مؤشــر�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�ولوحــات�املتابعــة�فــي�أفريقيــا،�كمــا�يطــرح�

مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�تعديلــني�مهمــني�عــن�املؤشــر�العاملــي:

��إدخــال�مؤشــرات�جديــدة�تعكــس�األولويــات�والتحديــات� •�

اإلقليميــة؛

��وإزالة�املؤشرات�غير�املفيدة�أو�غير�ذات�الصلة�باملنطقة� •�

أو�حيث�ال�تكفي�تغطية�البيانات�حالًيا.�

املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مؤشــر� يعــرض� لذلــك،� �
ً
نتيجــة

للمنطقــة�العربيــة�لعــام��2019درجــة�اإلجنــازات�اإلجماليــة�فــي�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�لبلديــن�لــم�يحصــال�علــى�واحــد�

علــى�املؤشــر�العاملــي�بســبب�قلــة�البيانــات�املتوفــرة�-�الصومــال�

وليبيــا.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�يشــمل�املؤشــر�العربــي�فلســطني،�

ــدرج�حتــى�اآلن�فــي�تقاريــر�املؤشــر�العاملــي.
ُ
والتــي�لــم�ت

مــن�املهــم�التأكيــد�علــى�أنــه�بســبب�التغييــرات�التــي�مت�إدخالهــا،�

فــإن�نتائــج�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�

ال�ميكــن�مقارنتــه�مبؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العاملــي�أو�

تقاريــر�املؤشــرات�اإلقليميــة�األخــرى.�مــع�توفــر�بيانــات�جديــدة�

ــا�
ً
عــن�مؤشــرات�أخــرى،�ســيتطور�مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�وفق

لذلــك�لتوفيــر�الصــورة�األشــمل�واألحــدث�دائًمــا.�لهــذا�الســبب،�

قــد�ال�تكــون�اإلصــدارات�املســتقبلية�مــن�مؤشــر�املنطقــة�العربية�

قابلــة�للمقارنــة�مباشــرة�مــع�إصــدار�عــام�2019.

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�ليــس�أداة�

قياس�رســمية�ألهداف�التنمية�املســتدامة.�تضطلع�جلنة�األمم�

املتحــدة�االقتصاديــة�واالجتماعيــة�لغــرب�آســيا�(اإلســكوا)�بعمل�

فتهــا�الــدول�األعضــاء�فيهــا�
ّ
مهــم�فــي�هــذا�الصــدد،�حيــث�كل

بإعــداد�تقريــر�إقليمــي�عــن�خطــة�العــام�2030،�يســمى�تقريــر�

التنميــة�املســتدامة�العربيــة،�كل�أربــع�ســنوات�لدعــم�املتابعــة�

الهــدف� �.(ESCWA�2019)املســتوى�اإلقليمــي� واملراجعــة�علــى�

مــن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�هــو�

ــاع�السياســات�وأصحــاب�املصلحــة�
ّ
أن�يكــون�أداة�تكميليــة�لصن

ــراء�مناقشــات�السياســات� ــع�املســتويات�مــن�أجــل�إث ــى�جمي عل

ــذ�خطــة�عــام��2030باملنطقــة. واملســاعدة�فــي�تســريع�تنفي

هيكل�التقرير

يتكــّون�هــذا�التقريــر�مــن�خمســة�أجــزاء�رئيســية.�اجلــزء�األول�

يقــدم�ويحلــل�نتائــج�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ولوحات�

املتابعــة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام�2019.�يعــرض�اجلــزء�الثانــي�

ــون� ــون�وممارســون�إقليمي ــي�أعدهــا�باحث ــة�الت دراســات�احلال

لتســليط�الضــوء�علــى�األولويــات�والتحديــات�وقصــص�النجــاح�

باملجــاالت� املختصــة� املســتدامة،� التنميــة� بأهــداف� املتعلقــة�

املوضوعيــة�(حوكمــة�امليــاه،�رابطــة�الغــذاء�والطاقــة�وامليــاه،�

سياســات� (دمــج� السياســات� وصنــع� االســتقرار)،� وحتقيــق�

والبيانــات� األخضــر)،� والنمــو� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

القــدرات� وحتســني� الضخمــة� البيانــات� مــن� (االســتفادة�

اإلحصائيــة).

يقــدم�اجلــزء�الثالــث�ملفــات�تعريــف�تفصيليــة�لــكل�مــن�الــدول�

العربيــة�البالــغ�عددهــا��22دولــة،�والتــي�تضــم�معلومــات�علــى�

مســتوى�املؤشــرات�وأهــداف�التنميــة�املســتدامة،�باإلضافــة�

املســتدامة.� التنميــة� أهــداف� حتقيــق� فــي� االجتاهــات� إلــى�

يقــدم�اجلــزء�الرابــع�النتائــج�حســب�كل�مؤشــر؛�ويعــرض�اجلــزء�

اخلامــس�شــرًحا�تفصيلًيــا�ملنهجيــة�مؤشــرات�ولوحــات�متابعــة�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�مبــا�فــي�ذلــك�التغييــرات�التــي�مت�

إدخالهــا�فــي�اإلصــدار�اخلــاص�باملنطقــة�العربيــة�لعــام�2019.

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة
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اإلطار�1:�خطة�التنمية�املستدامة�لعام��2030ودور�البيانات

عتبــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الســبعة�عشــر،�التــي�مت�اعتمادهــا�فــي�عــام��2015كجــزء�مــن�خطــة�التنمية�املســتدامة�للعام�2030،�
ُ
ت

خريطــة�طريــق�مشــتركة�جلميــع�البلــدان�مــن�أجــل�حتقيــق�التقــدم�فــي�املجــاالت�بالغــة�األهميــة�لــكل�مــن�البشــر�وكوكــب�األرض.�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�هــي�خطــة�عامليــة�ومتكاملــة�وغيــر�قابلــة�للتجزئــة.�مبعنــى�آخــر،�مــن�املتوقــع�أن�تعمــل�جميــع�البلــدان�

فــي�ســبيل�حتقيقهــا،�مــع�مراعــاة�ظروفهــا،�وقدراتهــا،�وأولوياتهــا�الوطنيــة�املختلفــة.�مــن�املتوقــع�أن�تســعى�جميــع�البلــدان�لتحقيــق�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�كلهــا.�وهنالــك�روابــط�متبادلــة�لهــذه�األهــداف�-�إمــا�التضافــر�أو�املقايضــات�-�يجــب�أخذهــا�بعــني�

االعتبــار�وفهمهــا�عنــد�وضــع�السياســات�وتنفيذهــا.

تســعى�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�إلــى�ضمــان�إحــراز�التحســني�فــي�األبعــاد�الثالثــة�للتنميــة�املســتدامة:�االقتصاديــة�واالجتماعيــة�

�باحلوكمــة�الرشــيدة�والشــراكات.�وهــي�تســتند�إلــى�األهــداف�اإلمنائيــة�لأللفيــة�(2000-2015)،�ولكنهــا�تطــرح�عــدة�
ً
والبيئيــة،�مدعومــة

مجــاالت�جديــدة�للعمــل�السياســي،�وال�ســّيما�فيمــا�يتعلــق�باالســتدامة�البيئيــة.�تضــع�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�أيًضا�الشــراكات�في�

صميــم�جــدول�األعمــال:�تؤكــد�خطــة�عــام��2030علــى�ضــرورة�دعــم�أكثــر�النــاس�فقــًرا�وأكثرهــم�ضعفــا�(«مبــدأ:�ضمــان�عــدم�تــرك�

أحــد�خلــف�الركــب»)�وأهميــة�إشــراك�جميــع�أصحــاب�املصلحــة�علــى�مختلــف�املســتويات،�مــن�املســتوى�العاملــي�واملســتويات�اإلقليميــة�

مــروًرا�باملســتويات�الوطنيــة�وحتــت�الوطنيــة�وحتــى�املســتوى�الفــردي،�فــي�تنفيــذ�جــدول�األعمــال.

ل�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�جــدول�أعمــال�طمــوح،�وهــي�ليســت�ملزمــة�سياســًيا�للبلــدان.�وفــي�الوقــت�نفســه،�إنهــا�مجموعــة�
ّ
تشــك

ــا�مــن�أجــل�التنميــة�للعقــد�القــادم�جلميــع�الــدول�األعضــاء�فــي�األمم� األهــداف�املشــتركة�الرئيســية�الوحيــدة�املتفــق�عليهــا�عاملًي

املتحــدة.�

البيانات�عامل�مهم�لتنفيذ�أهداف�التنمية�املستدامة.�ويتضمن�هدف�التنمية�املستدامة��17مبدأين�متعلقني�بالبيانات:

�والــدول�اجلزريــة�الصغيــرة�الناميــة،�
ً
�تعزيــز�تقــدمي�الدعــم�لبنــاء�قــدرات�البلــدان�الناميــة،�مبــا�فــي�ذلــك�أقــل�البلــدان�منــوا ��18-17

لتحقيــق�زيــادة�كبيــرة�فــي�توافــر�بيانــات�عاليــة�اجلــودة�ومناســبة�التوقيــت�وموثوقــة�ومفصلــة�حســب�الدخــل،�ونــوع�

اجلنــس،�والســن،�واالنتمــاء�العرقــي�واإلثنــي،�والوضــع�مــن�حيــث�الهجــرة،�واإلعاقــة،�واملوقــع�اجلغرافــي�وغيرهــا�مــن�

ــة�فــي�الســياقات�الوطنيــة،�بحلــول�عــام�2020. اخلصائــص�ذات�الصل

ــل�النــاجت�املحلــي� �االســتفادة�مــن�املبــادرات�القائمــة�لوضــع�مقاييــس�للتقــدم�املحــرز�فــي�حتقيــق�التنميــة�املســتدامة�تكمِّ ��19-17

اإلجمالــي،�ودعــم�بنــاء�القــدرات�اإلحصائيــة�فــي�البلــدان�الناميــة،�بحلــول�عــام�2030.

تتحمــل�احلكومــات�املســؤولية�الرئيســية�عــن�متابعــة�ومراجعــة�التقــدم�املحــرز�بشــأن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�علــى�املســتويات�

ــر�األمم�املتحــدة�آليــات�لدعــم�هــذا�العمــل�علــى�املســتويني�العاملــي�(املنتــدى�السياســي�الرفيــع�
ّ
الوطنيــة�واإلقليميــة�والعامليــة.�توف

املســتوى�املعنــي�بالتنميــة�املســتدامة)�واإلقليمــي�(العمــل�فــي�إطــار�اللجــان�اإلقليميــة).�

وقــد�وضعــت�األمم�املتحــدة�أيًضــا�مجموعــة�مــن�مؤشــرات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الرســمية�لدعــم�هــذا�العمــل.�واعتمــدت�

اجلمعيــة�العامــة�لــألمم�املتحــدة�إطــار�املؤشــرات�العاملــي،�والــذي�يتضمــن��232مؤشــرا،�فــي�عــام�2017.�ويتــم�تصنيــف�املؤشــرات�

ــا�ملــا�إذا�كانــت�تشــتمل�علــى�منهجيــة�معروفــة�دولًيــا�وإذا�كانــت�الــدول�تصــدر�البيانــات�بانتظــام.�واعتبــاًرا�
ً
علــى�ثالثــة�مســتويات�وفق

مــن�مايــو�عــام�2019،�كانــت�هنــاك��104مؤشــرات�مــن�املســتوى�األول،�ممــا�يعنــي�أن�أقــل�مــن�نصــف�املؤشــرات�الرســمية�حتظــى�

مبنهجيــة�وببيانــات�ثابتــة�ملــا�ال�يقــل�عــن�٪�50مــن�البلــدان�فــي�كل�منطقــة�يتصــل�بهــا�املؤشــر�(UNSD�2019a).�ثمــة�حتــدي�آخــر�

�ليســت�محــددة�كمًيــا،�ممــا�يجعــل�
ً
يتمثــل�فــي�أن�مــا�يقــرب�مــن�نصــف�مبــادئ�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�البالــغ�عددهــا��169مبــدأ

.(SDGC/A�and�SDSN�2019,�ix)مــن�الصعــب�تتبــع�جناحهــا�

ــا�ملــا�مت�التأكيــد�عليــه�فــي�خطــة�العــام�2030،�ســيكون�مــن�الضــروري�توفيــر�«بيانــات�جيــدة�موثوقــة�مصنفــة�ميكــن�احلصــول�
ً
وفق

عليهــا�فــي�الوقــت�املناســب�تســاعد�فــي�قيــاس�التقــدم�املحــرز�وتضمــن�عــدم�تــرك�أحــد�خلــف�الركــب.�وهــذه�البيانــات�أساســية�

.(UNGA�2015اجلمعيــة�العامــة�لــألمم�املتحــدة�)�«.لعمليــة�اتخــاذ�القــرارات

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�
العربية�ولوحات�املتابعة

علــى�غــرار�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العاملــي،�يعتبــر�

�
ً
أداة العربيــة� للمنطقــة� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مؤشــر�

التقــدم� لقيــاس� اآلخريــن� املصلحــة� وأصحــاب� للحكومــات�

ــة�املســتدامة،�ولتســليط�الضــوء� املحــرز�بشــأن�أهــداف�التنمي

علــى�املجــاالت�التــي�حتتــاج�إلــى�مزيــد�مــن�التركيــز�لتســريع�

التنفيــذ،�وللكشــف�عــن�ثغــرات�البيانــات،�ولتحفيــز�املحادثــات�

حول�األولويات�واإلجراءات.��

يتكــّون�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ولوحــات�املتابعــة�

لــكل� مؤشــرات،� �105 مــن� �2019 لعــام� العربيــة� املنطقــة� فــي�

منهــا�درجــة�ُمعّينــة�(0-100)�ولــون�مــن�إشــارة�املــرور�الضوئيــة�

(أخضــر�أو�أصفــر�أو�برتقالــي�أو�أحمــر)�لإلشــارة�إلــى�األداء.�

فــي� االجتاهــات� إلــى� األســهم� تشــير� ذلــك،� إلــى� باإلضافــة�

حتقيــق�األهــداف�لتلــك�املؤشــرات�التــي�تتوفــر�عنهــا�بيانــات�

لعدة�سنوات.�

مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�ُمســتوحى�مــن�تقريــر�مؤشــر�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�ولوحــات�املتابعــة�فــي�أفريقيــا،�كمــا�يطــرح�

مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�تعديلــني�مهمــني�عــن�املؤشــر�العاملــي:

��إدخــال�مؤشــرات�جديــدة�تعكــس�األولويــات�والتحديــات� •�

اإلقليميــة؛

��وإزالة�املؤشرات�غير�املفيدة�أو�غير�ذات�الصلة�باملنطقة� •�

أو�حيث�ال�تكفي�تغطية�البيانات�حالًيا.�

املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مؤشــر� يعــرض� لذلــك،� �
ً
نتيجــة

للمنطقــة�العربيــة�لعــام��2019درجــة�اإلجنــازات�اإلجماليــة�فــي�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�لبلديــن�لــم�يحصــال�علــى�واحــد�

علــى�املؤشــر�العاملــي�بســبب�قلــة�البيانــات�املتوفــرة�-�الصومــال�

وليبيــا.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�يشــمل�املؤشــر�العربــي�فلســطني،�

ــدرج�حتــى�اآلن�فــي�تقاريــر�املؤشــر�العاملــي.
ُ
والتــي�لــم�ت

مــن�املهــم�التأكيــد�علــى�أنــه�بســبب�التغييــرات�التــي�مت�إدخالهــا،�

فــإن�نتائــج�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�

ال�ميكــن�مقارنتــه�مبؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العاملــي�أو�

تقاريــر�املؤشــرات�اإلقليميــة�األخــرى.�مــع�توفــر�بيانــات�جديــدة�

ــا�
ً
عــن�مؤشــرات�أخــرى،�ســيتطور�مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�وفق

لذلــك�لتوفيــر�الصــورة�األشــمل�واألحــدث�دائًمــا.�لهــذا�الســبب،�

قــد�ال�تكــون�اإلصــدارات�املســتقبلية�مــن�مؤشــر�املنطقــة�العربية�

قابلــة�للمقارنــة�مباشــرة�مــع�إصــدار�عــام�2019.

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�ليــس�أداة�

قياس�رســمية�ألهداف�التنمية�املســتدامة.�تضطلع�جلنة�األمم�

املتحــدة�االقتصاديــة�واالجتماعيــة�لغــرب�آســيا�(اإلســكوا)�بعمل�

فتهــا�الــدول�األعضــاء�فيهــا�
ّ
مهــم�فــي�هــذا�الصــدد،�حيــث�كل

بإعــداد�تقريــر�إقليمــي�عــن�خطــة�العــام�2030،�يســمى�تقريــر�

التنميــة�املســتدامة�العربيــة،�كل�أربــع�ســنوات�لدعــم�املتابعــة�

الهــدف� �.(ESCWA�2019)املســتوى�اإلقليمــي� واملراجعــة�علــى�

مــن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�هــو�

ــاع�السياســات�وأصحــاب�املصلحــة�
ّ
أن�يكــون�أداة�تكميليــة�لصن

ــراء�مناقشــات�السياســات� ــع�املســتويات�مــن�أجــل�إث ــى�جمي عل

ــذ�خطــة�عــام��2030باملنطقــة. واملســاعدة�فــي�تســريع�تنفي

هيكل�التقرير

يتكــّون�هــذا�التقريــر�مــن�خمســة�أجــزاء�رئيســية.�اجلــزء�األول�

يقــدم�ويحلــل�نتائــج�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ولوحات�

املتابعــة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام�2019.�يعــرض�اجلــزء�الثانــي�

ــون� ــون�وممارســون�إقليمي ــي�أعدهــا�باحث ــة�الت دراســات�احلال

لتســليط�الضــوء�علــى�األولويــات�والتحديــات�وقصــص�النجــاح�

باملجــاالت� املختصــة� املســتدامة،� التنميــة� بأهــداف� املتعلقــة�

املوضوعيــة�(حوكمــة�امليــاه،�رابطــة�الغــذاء�والطاقــة�وامليــاه،�

سياســات� (دمــج� السياســات� وصنــع� االســتقرار)،� وحتقيــق�

والبيانــات� األخضــر)،� والنمــو� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

القــدرات� وحتســني� الضخمــة� البيانــات� مــن� (االســتفادة�

اإلحصائيــة).

يقــدم�اجلــزء�الثالــث�ملفــات�تعريــف�تفصيليــة�لــكل�مــن�الــدول�

العربيــة�البالــغ�عددهــا��22دولــة،�والتــي�تضــم�معلومــات�علــى�

مســتوى�املؤشــرات�وأهــداف�التنميــة�املســتدامة،�باإلضافــة�

املســتدامة.� التنميــة� أهــداف� حتقيــق� فــي� االجتاهــات� إلــى�

يقــدم�اجلــزء�الرابــع�النتائــج�حســب�كل�مؤشــر؛�ويعــرض�اجلــزء�

اخلامــس�شــرًحا�تفصيلًيــا�ملنهجيــة�مؤشــرات�ولوحــات�متابعــة�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�مبــا�فــي�ذلــك�التغييــرات�التــي�مت�

إدخالهــا�فــي�اإلصــدار�اخلــاص�باملنطقــة�العربيــة�لعــام�2019.

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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1-2-��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�
للمنطقة�العربية�لعام�2019

التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة� يصــف�تقريــر�مؤشــر�أهــداف�

املنطقــة� بلــدان� أحرزتــه� الــذي� التقــّدم� �2019 لعــام� العربيــة�

العربيــة�نحــو�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ويشــير�إلــى�

املجــاالت�التــي�تتطلــب�تقدًمــا�بوتيــرة�أســرع.�ميكــن�تفســير�

درجــات�وتصنيفــات�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بحســب�

الهــدف�كنســبة�مئويــة�مــن�اإلجنــازات�املتحققــة،�علــى�أن�يكــون�

عليهــا� التــي�حصلــت� والدرجــات� الكاملــة� املئــة� بــني� الفــرق�

البلــدان�هــو�التحســن�بالنســبة�املئويــة�الــذي�يجــب�اســتكمالها�

لتحقيــق�مبــادئ�وأهــداف�التنميــة�املســتدامة.�

الدرجات�اإلجمالية�ألهداف�التنمية�املستدامة

فــي�عــام�2019،�تعــرض�املنطقــة�العربيــة�مجموعــة�متنوعــة�مــن�

ــة�املســتدامة،�ممــا�يعكــس�اختالفاتهــا�الشاســعة� ــج�التنمي نتائ

واالقتصاديــة.� االجتماعيــة� املؤشــرات� مــن� العديــد� علــى�

ال�يوجــد�ســوى�عــدد�قليــل�مــن�القواســم�املشــتركة�بــني�أنحــاء�

املنطقــة،�مبــا�فــي�ذلــك�األداء�الضعيــف�فــي�هــدف�التنميــة�

ــاج�الغذائــي�املســتدامة)� املســتدامة��2(يقيــس�منظومــات�اإلنت

وهــدف�التنميــة�املســتدامة��5(يقيــس�املســاواة�بــني�اجلنســني).�

والعديــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�األخــرى�تظهــر�مزيــًدا�

،�ال�حتــرز�املنطقــة�العربيــة�
ً

مــن�التبايــن.�ومــع�ذلــك،�إجمــاال

درجــة�عاليــة�مــن�حيــث�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�

ــى��58درجــة�مــن�أصــل�100. ــت�عل فقــد�حصل

فــي�عــام�2019،�بــرزت�خمــس�دول�كقيــادات�إقليميــة�مبجمــوع�

�65درجــة�أو�أكثــر�-�ممــا�يعنــي�أنهــا�قــد�قطعــت�حوالــي�ثلثــي�

الطريــق�لتحقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�وهــذه�الــدول�هــي�

ــة�املتحــدة�واملغــرب�وتونــس�واألردن.� ــر�واإلمــارات�العربي اجلزائ

ثالثــة�بلــدان�تخلفــت�عــن�الركــب�حيــث�حققــت�أقــل�مــن��50٪

مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة:�جــزر�القمــر�واليمــن�والصومــال.�

ســتحتاج�هــذه�البلــدان�إلــى�جهــود�هائلــة�علــى�الصعيــد�املحلــي�

ومــن�الشــركاء�اإلقليميــني�والدوليــني�لضمــان�عــدم�تــرك�أحــد�

ــى�مؤشــر�أهــداف� خلــف�الركــب.�تظهــر�فلســطني�ألول�مــرة�عل

التنميــة�املســتدامة،�لكــن�نظــًرا�النخفــاض�البيانــات�املتوفــرة�

(٪�55مــن�جميــع�املؤشــرات�تضــم�بيانــات�عــن�فلســطني)،�فإنهــا�

لــم�حتصــل�علــى�درجــة�إجماليــة�علــى�املؤشــر.�(انظــر�اجلــدول�

رقــم�1)

إن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�هــي�مجموعــة�أدوات�فريــدة�

مــن�نوعهــا�لقيــاس�التطــور،�وتنعكــس�فــي�نتائــج�مؤشــر�أهــداف�

األداء� ال�يرتبــط� �.2019 لعــام� العربــي� املســتدامة� التنميــة�

� بــأيٍّ تاًمــا� ــا�
ً
ارتباط التنميــة�املســتدامة� فــي�أهــداف� العالــي�

مــن�مقاييــس�التنميــة�املســتخدمة�علــى�نطــاق�واســع:�نصيــب�

التنميــة� للفــرد،�ومؤشــر� النــاجت�املحلــي� الفــرد�مــن�إجمالــي�

البشــرية.�كمــا�هــو�مبــني�فــي�اجلــدول�رقــم�2،�ال�يشــير�نصيــب�

الفــرد�املرتفــع�مــن�إجمالــي�النــاجت�املحلــي�املرتفــع�تلقائًيــا�إلــى�

ترتيــب�إقليمــي�متقــدم�علــى�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

(االرتبــاط�0٫34).�ومــع�ذلــك،�هنــاك�ارتبــاط�أقــوى�بــني�حتقيــق�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ونصيــب�الفــرد�مــن�إجمالــي�النــاجت�

املحلــي�بــني�البلــدان�الـــ�11األقــل�أداًء�(0٫87)،�ممــا�يشــير�إلــى�

وجــود�صلــة�بــني�األداء�االقتصــادي�ونتائــج�التنميــة�املســتدامة.�

األمم� لبرنامــج� التابــع� البشــرية� التنميــة� مؤشــر� بخصــوص�

للحاجــة� �
ً
اســتجابة تطويــره� مت� والــذي� اإلمنائــي،� املتحــدة�

امللحوظــة�لقيــاس�التنميــة�أيًضــا�مــن�خــالل�التقدم�الذي�أحرزه�

بلــد�مــن�البلــدان�علــى�املقاييــس�االجتماعيــة،�فــإن�االرتبــاط�

أعلــى�بالنســبة�ملجموعــة�الـــ�22دولــة�بأكملهــا�(0٫80).�واالرتباط�

بــني�مؤشــر�التنميــة�البشــرية�وأهــداف�التنميــة�املســتدامة�بــني�

البلــدان�الـــ�11األقــل�أداًء�هــو�أعلــى�أيًضــا�(0٫90).

مــن�املفهــوم�عموًمــا�أن�الصــراع�وعــدم�االســتقرار�السياســي�

لهمــا�تأثيــر�ســلبي�علــى�نتائــج�التنميــة�فــي�املنطقــة.�ومــع�ذلــك،�

فــإن�لوحــات�متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ال�تشــير�إلــى�

وجــود�ارتبــاط�كبيــر�بــني�درجــة�التنميــة�املســتدامة�الكليــة�للبلــد�

واملؤشــرات�املتعلقــة�باالســتقرار�السياســي�(0٫54)�والوفيــات�

املرتبطــة�باحلــروب�(0٫26-).�إال�أن�بلــدان�املنطقــة�التــي�تعانــي�

مــن�الصراعــات�لــم�تصــل�إلــى�النصــف�العلــوي�مــن�الترتيــب.

عــدد� فــي� الضخمــة� االختالفــات� مراعــاة� أيًضــا� املهــم� مــن�

دولــة� الـــ�22 ســكان� بلــغ�مجمــوع� �،2019 عــام� ففــي� الســكان.�

عربيــة��431مليــون�نســمة.�وهنــاك��11دولــة�يبلــغ�عــدد�ســكانها�

�تضــم�٪�89مــن�ســكان�
ً
أكثــر�مــن��10مليــون�نســمة،�مجتمعــة

إجمالــي� مــن� �23٪ وحدهــا� مصــر� ــل�
ّ
متث العربيــة.� املنطقــة�

ســكان�املنطقــة.�ويوضــح�الشــكل�رقــم��2نتائــج�لوحــات�متابعــة�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�بلــدان�املنطقــة�العربيــة،�مــع�

بيــان�توضيحــي�لعــدد�األشــخاص�الذيــن�يعيشــون�فــي�كل�بلــد.

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

الدرجة�الدولةالتصنيف

66.69الجزائر1

2
اإلمارات�العربية�

المتحدة
66.17

65.77المغرب3

65.33تونس4

65.28األردن5

63.09لبنان6

62.84ُعمان7

61.59مصر8

61.08الكويت9

60.57قطر10

59.82البحرين11

الدرجة�الدولةالتصنيف

12
المملكة�العربية�

السعودية
59.72

55.49العراق13

53.90ليبيا14

52.75موريتانيا15

52.11السودان16

17
الجمهورية�العربية�

السورية
51.86

51.04جيبوتي18

48.26جزر�القمر19

46.89اليمن20

43.41الصومال21

اجلدول��1|�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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1-2-��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�
للمنطقة�العربية�لعام�2019

التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة� يصــف�تقريــر�مؤشــر�أهــداف�

املنطقــة� بلــدان� أحرزتــه� الــذي� التقــّدم� �2019 لعــام� العربيــة�

العربيــة�نحــو�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ويشــير�إلــى�

املجــاالت�التــي�تتطلــب�تقدًمــا�بوتيــرة�أســرع.�ميكــن�تفســير�

درجــات�وتصنيفــات�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بحســب�

الهــدف�كنســبة�مئويــة�مــن�اإلجنــازات�املتحققــة،�علــى�أن�يكــون�

عليهــا� التــي�حصلــت� والدرجــات� الكاملــة� املئــة� بــني� الفــرق�

البلــدان�هــو�التحســن�بالنســبة�املئويــة�الــذي�يجــب�اســتكمالها�

لتحقيــق�مبــادئ�وأهــداف�التنميــة�املســتدامة.�

الدرجات�اإلجمالية�ألهداف�التنمية�املستدامة

فــي�عــام�2019،�تعــرض�املنطقــة�العربيــة�مجموعــة�متنوعــة�مــن�

ــة�املســتدامة،�ممــا�يعكــس�اختالفاتهــا�الشاســعة� ــج�التنمي نتائ

واالقتصاديــة.� االجتماعيــة� املؤشــرات� مــن� العديــد� علــى�

ال�يوجــد�ســوى�عــدد�قليــل�مــن�القواســم�املشــتركة�بــني�أنحــاء�

املنطقــة،�مبــا�فــي�ذلــك�األداء�الضعيــف�فــي�هــدف�التنميــة�

ــاج�الغذائــي�املســتدامة)� املســتدامة��2(يقيــس�منظومــات�اإلنت

وهــدف�التنميــة�املســتدامة��5(يقيــس�املســاواة�بــني�اجلنســني).�

والعديــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�األخــرى�تظهــر�مزيــًدا�

،�ال�حتــرز�املنطقــة�العربيــة�
ً

مــن�التبايــن.�ومــع�ذلــك،�إجمــاال

درجــة�عاليــة�مــن�حيــث�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�

ــى��58درجــة�مــن�أصــل�100. ــت�عل فقــد�حصل

فــي�عــام�2019،�بــرزت�خمــس�دول�كقيــادات�إقليميــة�مبجمــوع�

�65درجــة�أو�أكثــر�-�ممــا�يعنــي�أنهــا�قــد�قطعــت�حوالــي�ثلثــي�

الطريــق�لتحقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�وهــذه�الــدول�هــي�

ــة�املتحــدة�واملغــرب�وتونــس�واألردن.� ــر�واإلمــارات�العربي اجلزائ

ثالثــة�بلــدان�تخلفــت�عــن�الركــب�حيــث�حققــت�أقــل�مــن��50٪

مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة:�جــزر�القمــر�واليمــن�والصومــال.�

ســتحتاج�هــذه�البلــدان�إلــى�جهــود�هائلــة�علــى�الصعيــد�املحلــي�

ومــن�الشــركاء�اإلقليميــني�والدوليــني�لضمــان�عــدم�تــرك�أحــد�

ــى�مؤشــر�أهــداف� خلــف�الركــب.�تظهــر�فلســطني�ألول�مــرة�عل

التنميــة�املســتدامة،�لكــن�نظــًرا�النخفــاض�البيانــات�املتوفــرة�

(٪�55مــن�جميــع�املؤشــرات�تضــم�بيانــات�عــن�فلســطني)،�فإنهــا�

لــم�حتصــل�علــى�درجــة�إجماليــة�علــى�املؤشــر.�(انظــر�اجلــدول�

رقــم�1)

إن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�هــي�مجموعــة�أدوات�فريــدة�

مــن�نوعهــا�لقيــاس�التطــور،�وتنعكــس�فــي�نتائــج�مؤشــر�أهــداف�

األداء� ال�يرتبــط� �.2019 لعــام� العربــي� املســتدامة� التنميــة�

� بــأيٍّ تاًمــا� ــا�
ً
ارتباط التنميــة�املســتدامة� فــي�أهــداف� العالــي�

مــن�مقاييــس�التنميــة�املســتخدمة�علــى�نطــاق�واســع:�نصيــب�

التنميــة� للفــرد،�ومؤشــر� النــاجت�املحلــي� الفــرد�مــن�إجمالــي�

البشــرية.�كمــا�هــو�مبــني�فــي�اجلــدول�رقــم�2،�ال�يشــير�نصيــب�

الفــرد�املرتفــع�مــن�إجمالــي�النــاجت�املحلــي�املرتفــع�تلقائًيــا�إلــى�

ترتيــب�إقليمــي�متقــدم�علــى�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

(االرتبــاط�0٫34).�ومــع�ذلــك،�هنــاك�ارتبــاط�أقــوى�بــني�حتقيــق�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ونصيــب�الفــرد�مــن�إجمالــي�النــاجت�

املحلــي�بــني�البلــدان�الـــ�11األقــل�أداًء�(0٫87)،�ممــا�يشــير�إلــى�

وجــود�صلــة�بــني�األداء�االقتصــادي�ونتائــج�التنميــة�املســتدامة.�

األمم� لبرنامــج� التابــع� البشــرية� التنميــة� مؤشــر� بخصــوص�

للحاجــة� �
ً
اســتجابة تطويــره� مت� والــذي� اإلمنائــي،� املتحــدة�

امللحوظــة�لقيــاس�التنميــة�أيًضــا�مــن�خــالل�التقدم�الذي�أحرزه�

بلــد�مــن�البلــدان�علــى�املقاييــس�االجتماعيــة،�فــإن�االرتبــاط�

أعلــى�بالنســبة�ملجموعــة�الـــ�22دولــة�بأكملهــا�(0٫80).�واالرتباط�

بــني�مؤشــر�التنميــة�البشــرية�وأهــداف�التنميــة�املســتدامة�بــني�

البلــدان�الـــ�11األقــل�أداًء�هــو�أعلــى�أيًضــا�(0٫90).

مــن�املفهــوم�عموًمــا�أن�الصــراع�وعــدم�االســتقرار�السياســي�

لهمــا�تأثيــر�ســلبي�علــى�نتائــج�التنميــة�فــي�املنطقــة.�ومــع�ذلــك،�

فــإن�لوحــات�متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ال�تشــير�إلــى�

وجــود�ارتبــاط�كبيــر�بــني�درجــة�التنميــة�املســتدامة�الكليــة�للبلــد�

واملؤشــرات�املتعلقــة�باالســتقرار�السياســي�(0٫54)�والوفيــات�

املرتبطــة�باحلــروب�(0٫26-).�إال�أن�بلــدان�املنطقــة�التــي�تعانــي�

مــن�الصراعــات�لــم�تصــل�إلــى�النصــف�العلــوي�مــن�الترتيــب.

عــدد� فــي� الضخمــة� االختالفــات� مراعــاة� أيًضــا� املهــم� مــن�

دولــة� الـــ�22 ســكان� بلــغ�مجمــوع� �،2019 عــام� ففــي� الســكان.�

عربيــة��431مليــون�نســمة.�وهنــاك��11دولــة�يبلــغ�عــدد�ســكانها�

�تضــم�٪�89مــن�ســكان�
ً
أكثــر�مــن��10مليــون�نســمة،�مجتمعــة

إجمالــي� مــن� �23٪ وحدهــا� مصــر� ــل�
ّ
متث العربيــة.� املنطقــة�

ســكان�املنطقــة.�ويوضــح�الشــكل�رقــم��2نتائــج�لوحــات�متابعــة�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�بلــدان�املنطقــة�العربيــة،�مــع�

بيــان�توضيحــي�لعــدد�األشــخاص�الذيــن�يعيشــون�فــي�كل�بلــد.

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

الدرجة�الدولةالتصنيف

66.69الجزائر1

2
اإلمارات�العربية�

المتحدة
66.17

65.77المغرب3

65.33تونس4

65.28األردن5

63.09لبنان6

62.84ُعمان7

61.59مصر8

61.08الكويت9

60.57قطر10

59.82البحرين11

الدرجة�الدولةالتصنيف

12
المملكة�العربية�

السعودية
59.72

55.49العراق13

53.90ليبيا14

52.75موريتانيا15

52.11السودان16

17
الجمهورية�العربية�

السورية
51.86

51.04جيبوتي18

48.26جزر�القمر19

46.89اليمن20

43.41الصومال21

اجلدول��1|�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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املغرب
36.6 مليون

موريتانيا
4.7 مليون

اجلزائر
42.7 مليون

ليبيا
6.6 مليون

تونس
11.8 مليون

السودان
42.5 مليون

جيبوتي
1.0 مليون

الصومال
15.6 مليون

اليمن
29.6 مليون

مصر
101.2 مليون اململكة العربية السعودية

34.1 مليون

قطر
2.7 مليون

ُعمان
5.0 مليون

الكويت
4.2 مليون

فلسطني
5.2 مليون

األردن
10.1 مليون

العراق
40.4 مليون

اجلمهورية العربية السورية
18.5 مليون

اإلمارات العربية املتحدة
9.7 مليون

البحرين
1.6 مليون

لبنان
6.1 مليون

جزر القمر
0.9 مليون
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املنطقة�العربية:�عدد�السكان�ومستوى�األداء�في�
أهداف�التنمية�املستدامة�بحسب�الدولة�في�2019

يعرض�هذا�الشكل�البياني�الدرجات�التي�حققتها�الدول�العربية�في�لوحة�متابعة�تنفيذ�أهداف�التنمية�املستدامة�في�2019،�
حيث�يتناسب�حجم�الدائرة�املخصصة�ألهداف�التنمية�املستدامة�مع�عدد�السكان�الذين�يعيشون�في�كل�دولة(1)

الشكل��2

(1)-�املصدر:�البيانات�الوصفية�ملؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�2019
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القضاء 
على 
الفقر

القضاء 
التام 
على 
الجوع

الصحة 
الجيدة 
والرفاه

التعليم 
الجيد

المساواة 
بين 

الجنسين

المياة النظيفة 
والنظافة 

الصحية

طاقة 
نظيفة 

وبأسعار 
العمل معقولة

الالئق 
ونمو 

االقتصاد

الصناعة 
واالبتكار 
والهياكل 
األساسية

الحد من أوجه 
عدم المساواة

مدن 
ومجتمعات 

محلية 
مستدامة

االستهالك 
واإلنتاج 

المسؤوالن

العمل 
المناخي

الحياة 
تحت الماء

الحياة في 
البر

السالم 
والعدل 

والمؤسسات 
القوية

عقد 
الشراكات 

لتحقيق 
األهداف

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة
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املغرب
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4.7 مليون
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ليبيا
6.6 مليون

تونس
11.8 مليون

السودان
42.5 مليون

جيبوتي
1.0 مليون

الصومال
15.6 مليون

اليمن
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مصر
101.2 مليون اململكة العربية السعودية

34.1 مليون

قطر
2.7 مليون

ُعمان
5.0 مليون

الكويت
4.2 مليون

فلسطني
5.2 مليون

األردن
10.1 مليون

العراق
40.4 مليون

اجلمهورية العربية السورية
18.5 مليون

اإلمارات العربية املتحدة
9.7 مليون

البحرين
1.6 مليون

لبنان
6.1 مليون

جزر القمر
0.9 مليون
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اجلمهورية العربية السورية
18.5 مليون

اإلمارات العربية املتحدة
9.7 مليون

البحرين
1.6 مليون

لبنان
6.1 مليون

جزر القمر
0.9 مليون

املنطقة�العربية:�عدد�السكان�ومستوى�األداء�في�
أهداف�التنمية�املستدامة�بحسب�الدولة�في�2019

يعرض�هذا�الشكل�البياني�الدرجات�التي�حققتها�الدول�العربية�في�لوحة�متابعة�تنفيذ�أهداف�التنمية�املستدامة�في�2019،�
حيث�يتناسب�حجم�الدائرة�املخصصة�ألهداف�التنمية�املستدامة�مع�عدد�السكان�الذين�يعيشون�في�كل�دولة(1)

الشكل��2

(1)-�املصدر:�البيانات�الوصفية�ملؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�2019
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القضاء 
على 
الفقر

القضاء 
التام 
على 
الجوع

الصحة 
الجيدة 
والرفاه

التعليم 
الجيد

المساواة 
بين 

الجنسين

المياة النظيفة 
والنظافة 

الصحية

طاقة 
نظيفة 

وبأسعار 
العمل معقولة

الالئق 
ونمو 

االقتصاد

الصناعة 
واالبتكار 
والهياكل 
األساسية

الحد من أوجه 
عدم المساواة

مدن 
ومجتمعات 

محلية 
مستدامة

االستهالك 
واإلنتاج 

المسؤوالن

العمل 
المناخي

الحياة 
تحت الماء

الحياة في 
البر

السالم 
والعدل 

والمؤسسات 
القوية

عقد 
الشراكات 

لتحقيق 
األهداف

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة
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الدولة

درجات�مؤشر�
أهداف�التنمية�

املستدامة�العربية�
لعام�2019

الترتيب�
حسب�مؤشر�

أهداف�التنمية�
املستدامة�

العربي

نصيب�الفرد�من�
الناجت�اإلجمالي�

املحلي�للفرد�لعام�
�2018بالدوالر�

األمريكي

الترتيب�حسب�
نصيب�الفرد�من�

إجمالي�الناجت�
املحلي

درجات�مؤشر�
التنمية�البشرية�

لعام�2017

الترتيب�حسب�
مؤشر�التنمية�

البشرية

66.69115,62290.7548اجلزائر

66.17274,94320.8631اإلمارات�العربية�املتحدة

65.7738,587140.66715املغرب

65.33412,484110.73510تونس

65.2859,348130.7359األردن

63.09613,058100.7577لبنان

62.84741,43560.8215ُعمان

61.59812,390120.69612مصر

61.08973,70530.8036الكويت

60.5710126,59810.8562قطر

59.821147,22050.8464البحرين

59.721255,12040.8533اململكة�العربية�السعودية

55.491317,51080.68514العراق

53.901420,70670.70611ليبيا

52.75154,190170.5217موريتانيا

52.11164,759160.50219السودان

51.8617n/an/a0.53616اجلمهورية�العربية�السورية

190.47620*51.04182,744جيبوتي

48.26192,828180.50318جزر�القمر

46.89202,571200.45221اليمن

43.4121n/an/an/an/aالصومال

n/an/a5,148150.68613فلسطني

ــة�البشــرية�مــن�برنامــج� ــات�مؤشــر�التنمي ــي،�وبيان ــة�للبنــك�الدول ــة�العاملي ــي�مــن�مؤشــرات�التنمي ــاجت�املحل ــي�الن ــات�نصيــب�الفــرد�مــن�إجمال املصــادر:�بيان

األمم�املتحــدة�اإلمنائــي،�مت�اســترجاعها�فــي�أكتوبــر�2019.�

*�بيانات�نصيب�الفرد�من�إجمالي�الناجت�املحلي�جليبوتي�لعام��2011(آخر�سنة�متوفرة).

اجلدول��2|��حتقيق�أهداف�التنمية�املستدامة،�ونصيب�الفرد�من�إجمالي�الناجت�املحلي،�ومؤشر�التنمية�البشرية�

في��22دولة�عربية

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

اجلدول���3|�أداء�الدول�العربية�على�املؤشرات�اجلديدة

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�الهدف�1
القوة�الشرائية�(٪�من�إجمالي�العمالة)

••••••••••••••••••••••

)الهدف�3
ً
••••••••••••••••••••••انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاما

••••••••••••••••••••••معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�الهدف�4

في�سن�ما�قبل�املدرسة)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
••••••••••••••••••••••درجات�االختبار�القياسية

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�الهدف�5
(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011)

••••••••••••••••••••••
�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

ً
••••••••••••••••••••••النساء�بني��20و�24عاما

••••••••••••••••••••••نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
••••••••••••••••••••••إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

••••••••••••••••••••••درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)الهدف�6
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�

غير�اآلمن�وغياب�النظافة�(لكل��100,000نسمة)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)الهدف�7
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�

بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••درجة�حرية�العملالهدف�8
البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�

العمرية�15-�24سنة)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
••••••••••••••••••••••مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�الهدف�9
(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)الهدف�12
••••••••••••••••••••••درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�
للفرد�(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

••••••••••••••••••••••
االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�

وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(0-100)الهدف�14
••••••••••••••••••••••الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)الهدف�16

••••••••••••••••••••••عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�
بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

••••••••••••••••••••••االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
••••••••••••••••••••••درجة�القدرة�اإلحصائيةالهدف�17

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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الدولة

درجات�مؤشر�
أهداف�التنمية�

املستدامة�العربية�
لعام�2019

الترتيب�
حسب�مؤشر�

أهداف�التنمية�
املستدامة�

العربي

نصيب�الفرد�من�
الناجت�اإلجمالي�

املحلي�للفرد�لعام�
�2018بالدوالر�

األمريكي

الترتيب�حسب�
نصيب�الفرد�من�

إجمالي�الناجت�
املحلي

درجات�مؤشر�
التنمية�البشرية�

لعام�2017

الترتيب�حسب�
مؤشر�التنمية�

البشرية

66.69115,62290.7548اجلزائر

66.17274,94320.8631اإلمارات�العربية�املتحدة

65.7738,587140.66715املغرب

65.33412,484110.73510تونس

65.2859,348130.7359األردن

63.09613,058100.7577لبنان

62.84741,43560.8215ُعمان

61.59812,390120.69612مصر

61.08973,70530.8036الكويت

60.5710126,59810.8562قطر

59.821147,22050.8464البحرين

59.721255,12040.8533اململكة�العربية�السعودية

55.491317,51080.68514العراق

53.901420,70670.70611ليبيا

52.75154,190170.5217موريتانيا

52.11164,759160.50219السودان

51.8617n/an/a0.53616اجلمهورية�العربية�السورية

190.47620*51.04182,744جيبوتي

48.26192,828180.50318جزر�القمر

46.89202,571200.45221اليمن

43.4121n/an/an/an/aالصومال

n/an/a5,148150.68613فلسطني

ــة�البشــرية�مــن�برنامــج� ــات�مؤشــر�التنمي ــي،�وبيان ــة�للبنــك�الدول ــة�العاملي ــي�مــن�مؤشــرات�التنمي ــاجت�املحل ــي�الن ــات�نصيــب�الفــرد�مــن�إجمال املصــادر:�بيان

األمم�املتحــدة�اإلمنائــي،�مت�اســترجاعها�فــي�أكتوبــر�2019.�

*�بيانات�نصيب�الفرد�من�إجمالي�الناجت�املحلي�جليبوتي�لعام��2011(آخر�سنة�متوفرة).

اجلدول��2|��حتقيق�أهداف�التنمية�املستدامة،�ونصيب�الفرد�من�إجمالي�الناجت�املحلي،�ومؤشر�التنمية�البشرية�

في��22دولة�عربية

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

اجلدول���3|�أداء�الدول�العربية�على�املؤشرات�اجلديدة

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالرات�في�اليوم�بحسب�تعادل�الهدف�1
القوة�الشرائية�(٪�من�إجمالي�العمالة)

••••••••••••••••••••••

)الهدف�3
ً
••••••••••••••••••••••انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�20-�79عاما

••••••••••••••••••••••معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)
نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�الهدف�4

في�سن�ما�قبل�املدرسة)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)
••••••••••••••••••••••درجات�االختبار�القياسية

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث/�الذكور�الهدف�5
(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011)

••••••••••••••••••••••
�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

ً
••••••••••••••••••••••النساء�بني��20و�24عاما

••••••••••••••••••••••نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)
••••••••••••••••••••••إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

••••••••••••••••••••••درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)الهدف�6
معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�

غير�اآلمن�وغياب�النظافة�(لكل��100,000نسمة)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)الهدف�7
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول/إجمالي�الناجت�املحلي�

بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••درجة�حرية�العملالهدف�8
البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�

العمرية�15-�24سنة)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد
••••••••••••••••••••••مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�الهدف�9
(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم/سنة/فرد)الهدف�12
••••••••••••••••••••••درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�
للفرد�(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

••••••••••••••••••••••
االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�

وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)
••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••هدف�مؤشر�سالمة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(0-100)الهدف�14
••••••••••••••••••••••الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)الهدف�16

••••••••••••••••••••••عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�
بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

••••••••••••••••••••••االستقرار�السياسي�وغياب�العنف/اإلرهاب
••••••••••••••••••••••درجة�القدرة�اإلحصائيةالهدف�17

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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مؤشرات�جديدة

ــًدا� يقــدم�املؤشــر�العربــي�لعــام��2019إجمالــي��30مؤشــًرا�جدي

باملقارنــة�مــع�املؤشــر�العاملــي�لعــام��2019(انظــر�الشــكل�3).�مت�

اختيــار�املؤشــرات�بنــاًء�علــى�أهميتهــا�للمنطقــة،�بالتشــاور�مــع�

ــة�أو� اخلبــراء�اإلقليميــني،�وتوافــر�البيانــات.�أيًضــا،�متــت�إزال

ــة�لعــام��2019 اســتبدال�بعــض�املؤشــرات�مــن�املؤشــرات�العاملي

بســبب�قلــة�البيانــات�املتوفــرة.�وتــرد�قائمــة�مفّصلــة�بجميــع�

التغييــرات�فــي�اجلــزء�اخلامــس�(املنهجيــة).�

�لهــذه�التغييــرات،�كانــت�درجــات�املؤشــر�العربــي�فــي�
ً
نتيجــة

عــام��2019أقــل�بشــكل�عــام�ممــا�كانــت�عليــه�علــى�املؤشــر�

العاملــي�لعــام�2019.�إن�القســم�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

لوحــات� فــي� الكبــرى)� (التحديــات� األحمــر� باللــون� امللــّون�

املتابعــة�العربيــة�لعــام��2019(٪51)�أعلــى�أيًضــا�مــن�القســم�

املوجــود�فــي�لوحــات�املتابعــة�العامليــة�لعــام��2019(٪42)،�والتــي�

تغطــي��21دولــة�مــن�أصــل��22دولــة�عربيــة.�ميكــن�تفســير�هــذه�

االختالفــات�بإشــمال�مؤشــرات�تركــز�علــى�املجــاالت�حيــث�

تواجــه�بلــدان�املنطقــة�حتديــات�فــي�مجــال�التنميــة�املســتدامة�

ــي�للمؤشــرات:�يتــم�إعطــاء�درجــة�حمــراء�
ّ
والعــدد�األعلــى�الكل

األقــل� علــى� كان�هنــاك�مؤشــران� إذا� األهــداف� مــن� لهــدف�

يحمــالن�عالمــة�حمــراء.�

متــت�إضافــة�معظــم�املؤشــرات�اجلديــدة�إلــى�هــدف�التنميــة�

املســتدامة�رقــم��16(الســالم�والعدالــة�واملؤسســات�الفعالــة)،�

ــة�املســتدامة�رقــم��5(املســاواة�بــني�اجلنســني)،� وهــدف�التنمي

والنمــو� الالئــق� (العمــل� رقــم��8 املســتدامة� التنميــة� وهــدف�

(اإلنتــاج� رقــم��12 املســتدامة� التنميــة� وهــدف� االقتصــادي)�

واالســتهالك�املســؤول).�املؤشــرات�اجلديــدة�فــي�إطــار�الهــدف�

رقــم��16مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�تقيــس�الصــراع�وعــدم�

الصلــة.� ذات� الســلبية� العواقــب� ذلــك� فــي� مبــا� االســتقرار،�

كمــا�أنهــا�تقيــس�حمايــة�حقــوق�اإلنســان�واألمــوال�التــي�تنفــق�

علــى�واردات�األســلحة�التقليديــة�الرئيســية.�ضمــن�الهــدف�

املؤشــر� يضيــف� املســتدامة،� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��5

العربــي�مؤشــرات�تقيــس�املســاواة�فــي�الدخــل�علــى�أســاس�

النــوع�االجتماعــي،�والنســاء�املتزوجــات�قبــل�ســن��15عاًمــا،�

والوزيــرات،�ومــدة�إجــازة�األمومــة.

ضمــن�الهــدف�رقــم��8مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�تلفــت�

املؤشــرات�االنتبــاه�إلــى�بطالــة�الشــباب،�والبيئــات�التمكينيــة�

تضيــف� العمــل.� وحريــة� الصــادرات،� وتنويــع� للشــركات،�

املؤشــرات�اجلديــدة�فــي�إطــار�الهــدف�رقــم��12مــن�أهــداف�

ــا�إلــى�فهــم�كيفيــة�إدارة�البلــدان�العربية�
ً
التنميــة�املســتدامة�عمق

ملواردهــا�الطبيعيــة�ونفاياتهــا،�مبــا�فــي�ذلــك�مــن�خــالل�نصيــب�

الفــرد�مــن�إعانــات�مــا�قبــل�الضريبــة�علــى�الوقــود�األحفــوري،�

وجــودة�إدارة�املــوارد�الطبيعيــة،�واالمتثــال�لالتفاقيــات�البيئيــة�

الرئيســية�متعــددة�األطــراف�بشــأن�النفايــات�اخلطــرة�وغيرهــا�

مــن�املــواد�الكيميائيــة.�

باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�يضيــف�مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�لعــام�

ــة،�مبــا� ــا�اإلقليمي ــة�بالقضاي ــة�ذات�صل �2019مؤشــرات�تكميلي

فــي�ذلــك�إضافــات�إلــى�الهــدف�رقــم��3مــن�أهــداف�التنميــة�

صحيــة� عيــش� بأمنــاط� اجلميــع� متّتــع� (ضمــان� املســتدامة�

وبالرفاهيــة�فــي�جميــع�األعمــار)،�وهــدف�التنميــة�املســتدامة�

للجميــع� والشــامل� املنصــف� اجليــد� التعليــم� رقــم��4(ضمــان�

ــم�مــدى�احليــاة�للجميــع)،�والهــدف�رقــم��6
ّ
وتعزيــز�فــرص�التعل

مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(ضمــان�توافــر�امليــاه�وخدمــات�

الصــرف�الصحــي�للجميــع�وإدارتهــا�إدارة�مســتدامة)�والهــدف�

حصــول� (ضمــان� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��7

احلديثــة� الطاقــة� خدمــات� علــى� ميســورة� بتكلفــة� اجلميــع�

املوثوقــة�واملســتدامة).�ويشــمل�ذلــك�انتشــار�مــرض�الســكري،�

العالــي،� والتعليــم� االبتدائيــة� قبــل� باملــدارس� وااللتحــاق�

والتحصيــل�فــي�اختبــارات�الطــالب،�وتنفيــذ�اإلدارة�املتكاملــة�

للمــوارد�املائيــة،�وتوليــد�الطاقــة�املتجــددة،�وكثافــة�الطاقــة.

ثغرات�البيانات

نظــًرا�لعــدم�كفايــة�تغطيــة�البيانــات،�فــإن�العديــد�مــن�املؤشــرات�

العامليــة�لعــام��2019غيــر�مشــمولة�فــي�املؤشــرات�العربيــة�لعــام�

2019.�ويشــمل�ذلــك�انتشــار�العبوديــة�احلديثــة�(الهــدف�رقــم��8

مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة)،�وترتيــب�اجلامعــات�العامليــة:�

تصنيــف�مجلــة�تاميــز�للتعليــم�العالــي�(الهــدف�رقم��9مــن�أهداف�

التنميــة�املســتدامة)،�والوصــول�إلــى�مصــدر�ميــاه�محّســن�بــني�

ســكان�احلضر�(الهدف�رقم��11من�أهداف�التنمية�املســتدامة)،�

واملســاعدة�اإلمنائيــة�واإليــرادات�احلكوميــة�(الهــدف�رقــم��17مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة).�أمــا�املجــاالت�األخــرى�املســتبعدة�

بســبب�قلــة�البيانــات�املتوافــرة،�فهــي�مواقــع�امليــاه�العذبــة�املحميــة�

وإزالــة�الغابــات�(الهــدف�رقــم��15من�أهداف�التنمية�املســتدامة).

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��
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علــى�مســتوى�األهــداف،�توجــد�أبــرز�فجــوات�البيانــات�حالًيــا�

فــي�بيانــات�الهــدف�رقــم��1مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

(القضــاء�علــى�الفقــر�بجميــع�أشــكاله�فــي�كل�مــكان)�والهــدف�

رقــم��10مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(احلــد�مــن�انعــدام�

بينهــا).�ففــي�كال�املجالــني،� البلــدان�وفيمــا� املســاواة�داخــل�

تكــون�الثغــرات�ناجتــة�عــن�نقــص�البيانــات�املتعلقــة�بالدخــل�

الثــروة.�مــن�أجــل�متكــني�بعــض�دول�املنطقــة�علــى� وتوزيــع�

األقــل�مــن�احلصــول�علــى�درجــة�فــي�هدفــي�التنميــة�املســتدامة�

رقــم��1و10،�فــإن�املؤشــر�يتضمــن�بيانــات�عــن�عــدد�الفقــراء�

مــن� الرغــم� علــى� ومعامــل�جينــي� �(22 أصــل� مــن� دولــة� �13)

التغطيــة�املنخفضــة�(�15دولــة�مــن�أصــل�22).

كمــا�أن�توافــر�البيانــات�املتعلقــة�بالقــدرة�اإلحصائيــة،�مقاًســا�

بدرجــة�القــدرة�التــي�مينحهــا�البنــك�الدولــي،�منخفــض�أيًضــا�

(�16دولــة�مشــمولة).�يقّيــم�هــذا�املؤشــر�املركــب�قــدرة�النظــام�

ومصــادر� املنهجيــة،� مجــاالت:� ثالثــة� فــي� للبلــد� اإلحصائــي�

البيانــات،�والوتيــرة،�والتوقيــت�املناســب.�كمــا�يســلط�الضــوء�

علــى�الــدور�املهــم�للمكاتــب�اإلحصائيــة�فــي�دعــم�تنفيــذ�أهداف�

التنميــة�املســتدامة�(نوقــش�أيضــا�فــي�دراســة�احلالــة�بالقســم�

2-�6من�هذا�التقرير).�بالنســبة�إلى�البلدان�الســتة�األقل�منًوا�

فــي�املنطقــة�العربيــة،�هنــاك�ارتبــاط�مرتفــع�جــًدا�بــني�حتقيــق�

اإلحصائيــة�(0٫94)،� والقــدرة� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

ــر�كل�مــن�احلكومــات�وشــركاء�التنميــة�بضــرورة�تقــدمي� لتذكي

الدعــم�لبنــاء�القــدرات�اإلحصائيــة�فــي�هــذه�البلــدان.

علــى�الرغــم�مــن�البحــث�املكثــف،�لــم�يتــم�حتديــد�مجموعــات�

بيانــات�إقليميــة�متاحــة�للجمهــور�فــي�عمليــة�إعــداد�مؤشــر�

�.2019 لعــام� العربيــة� للمنطقــة� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

علــى� اجلديــدة� املؤشــرات� جميــع� تعتمــد� لذلــك،� �
ً
ونتيجــة

مجموعــات�البيانــات�العامليــة،�التــي�يوجــد�بالكثير�منها�فجوات�

مهمــة�للمنطقــة�العربيــة�وال�تتضمــن�بيانــات�عــن�فلســطني.�

فــي�الواقــع،�هنــاك�أيًضــا�ثغــرات�كبيــرة�فــي�البيانــات�املتوفــرة�

لفلســطني�-�فاملؤشــر�العربــي�لعــام��2019يحتــوي�فقــط�علــى�

بيانــات�عــن�٪�55مــن�مؤشــرات�البلــد.

وقــد�وجدنــا�أن�قواعــد�البيانــات�اإلقليميــة،�مبــا�فيهــا�بوابــة�

حتتــوي� إمــا� للتنميــة،� اإلســالمي� والبنــك� العربيــة� التنميــة�

علــى�بيانــات�مــن�قواعــد�البيانــات�الدوليــة�أو�مــن�املكاتــب�

اإلحصائيــة� املكاتــب� بيانــات� (وكانــت� الوطنيــة� اإلحصائيــة�

البلــدان).� بــني� للمقارنــة� قابلــة� الوطنيــة�غيــر�

وقواعــد�البيانــات�دون�اإلقليميــة،�مثــل�دول�مجلــس�التعــاون�

اخلليجــي،�حتتــوي�بدورهــا�فقــط�علــى�بيانــات�لعــدد�أقــل�مــن�

البلــدان.�وتبــني�أن�بعــض�البيانــات�التــي�قدمتهــا�الــوكاالت�

وامليــاه،� الزراعــة� مجالــي� فيهــا� مبــا� املتخصصــة،� اإلقليميــة�

قــد�أصبحــت�عتيقــة�وغيــر�صاحلــة.�وال�تغطــي�اســتطالعات�

الــرأي،�مبــا�فيهــا�البارومتــر�العربــي�واســتطالع�لــرأي�الشــباب�

العربــي،�جميــع�البلــدان�العربيــة�أو�ال�تكشــف�إال�عــن�معلومــات�

شــحيحة�حــول�منهجياتهــا.

ينبغــي�أن�تكــرس�املنطقــة�العربيــة�بشــكل�عاجــل�املزيــد�مــن�

االهتمــام�واملــوارد�لتوليــد�البيانــات�وإتاحتهــا�فــي�املجــاالت�

املذكــورة�أعــاله.�وســيكون�هــذا�ضرورًيــا�لتمكــني�تتبــع�أداء�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�وكذلــك�للتخطيــط�وصنــع�القــرار�

القائــم�علــى�البيانــات�أيًضــا.

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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مؤشرات�جديدة

ــًدا� يقــدم�املؤشــر�العربــي�لعــام��2019إجمالــي��30مؤشــًرا�جدي

باملقارنــة�مــع�املؤشــر�العاملــي�لعــام��2019(انظــر�الشــكل�3).�مت�

اختيــار�املؤشــرات�بنــاًء�علــى�أهميتهــا�للمنطقــة،�بالتشــاور�مــع�

ــة�أو� اخلبــراء�اإلقليميــني،�وتوافــر�البيانــات.�أيًضــا،�متــت�إزال

ــة�لعــام��2019 اســتبدال�بعــض�املؤشــرات�مــن�املؤشــرات�العاملي

بســبب�قلــة�البيانــات�املتوفــرة.�وتــرد�قائمــة�مفّصلــة�بجميــع�

التغييــرات�فــي�اجلــزء�اخلامــس�(املنهجيــة).�

�لهــذه�التغييــرات،�كانــت�درجــات�املؤشــر�العربــي�فــي�
ً
نتيجــة

عــام��2019أقــل�بشــكل�عــام�ممــا�كانــت�عليــه�علــى�املؤشــر�

العاملــي�لعــام�2019.�إن�القســم�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

لوحــات� فــي� الكبــرى)� (التحديــات� األحمــر� باللــون� امللــّون�

املتابعــة�العربيــة�لعــام��2019(٪51)�أعلــى�أيًضــا�مــن�القســم�

املوجــود�فــي�لوحــات�املتابعــة�العامليــة�لعــام��2019(٪42)،�والتــي�

تغطــي��21دولــة�مــن�أصــل��22دولــة�عربيــة.�ميكــن�تفســير�هــذه�

االختالفــات�بإشــمال�مؤشــرات�تركــز�علــى�املجــاالت�حيــث�

تواجــه�بلــدان�املنطقــة�حتديــات�فــي�مجــال�التنميــة�املســتدامة�

ــي�للمؤشــرات:�يتــم�إعطــاء�درجــة�حمــراء�
ّ
والعــدد�األعلــى�الكل

األقــل� علــى� كان�هنــاك�مؤشــران� إذا� األهــداف� مــن� لهــدف�

يحمــالن�عالمــة�حمــراء.�

متــت�إضافــة�معظــم�املؤشــرات�اجلديــدة�إلــى�هــدف�التنميــة�

املســتدامة�رقــم��16(الســالم�والعدالــة�واملؤسســات�الفعالــة)،�

ــة�املســتدامة�رقــم��5(املســاواة�بــني�اجلنســني)،� وهــدف�التنمي

والنمــو� الالئــق� (العمــل� رقــم��8 املســتدامة� التنميــة� وهــدف�

(اإلنتــاج� رقــم��12 املســتدامة� التنميــة� وهــدف� االقتصــادي)�

واالســتهالك�املســؤول).�املؤشــرات�اجلديــدة�فــي�إطــار�الهــدف�

رقــم��16مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�تقيــس�الصــراع�وعــدم�

الصلــة.� ذات� الســلبية� العواقــب� ذلــك� فــي� مبــا� االســتقرار،�

كمــا�أنهــا�تقيــس�حمايــة�حقــوق�اإلنســان�واألمــوال�التــي�تنفــق�

علــى�واردات�األســلحة�التقليديــة�الرئيســية.�ضمــن�الهــدف�

املؤشــر� يضيــف� املســتدامة،� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��5

العربــي�مؤشــرات�تقيــس�املســاواة�فــي�الدخــل�علــى�أســاس�

النــوع�االجتماعــي،�والنســاء�املتزوجــات�قبــل�ســن��15عاًمــا،�

والوزيــرات،�ومــدة�إجــازة�األمومــة.

ضمــن�الهــدف�رقــم��8مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�تلفــت�

املؤشــرات�االنتبــاه�إلــى�بطالــة�الشــباب،�والبيئــات�التمكينيــة�

تضيــف� العمــل.� وحريــة� الصــادرات،� وتنويــع� للشــركات،�

املؤشــرات�اجلديــدة�فــي�إطــار�الهــدف�رقــم��12مــن�أهــداف�

ــا�إلــى�فهــم�كيفيــة�إدارة�البلــدان�العربية�
ً
التنميــة�املســتدامة�عمق

ملواردهــا�الطبيعيــة�ونفاياتهــا،�مبــا�فــي�ذلــك�مــن�خــالل�نصيــب�

الفــرد�مــن�إعانــات�مــا�قبــل�الضريبــة�علــى�الوقــود�األحفــوري،�

وجــودة�إدارة�املــوارد�الطبيعيــة،�واالمتثــال�لالتفاقيــات�البيئيــة�

الرئيســية�متعــددة�األطــراف�بشــأن�النفايــات�اخلطــرة�وغيرهــا�

مــن�املــواد�الكيميائيــة.�

باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�يضيــف�مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�لعــام�

ــة،�مبــا� ــا�اإلقليمي ــة�بالقضاي ــة�ذات�صل �2019مؤشــرات�تكميلي

فــي�ذلــك�إضافــات�إلــى�الهــدف�رقــم��3مــن�أهــداف�التنميــة�

صحيــة� عيــش� بأمنــاط� اجلميــع� متّتــع� (ضمــان� املســتدامة�

وبالرفاهيــة�فــي�جميــع�األعمــار)،�وهــدف�التنميــة�املســتدامة�

للجميــع� والشــامل� املنصــف� اجليــد� التعليــم� رقــم��4(ضمــان�

ــم�مــدى�احليــاة�للجميــع)،�والهــدف�رقــم��6
ّ
وتعزيــز�فــرص�التعل

مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(ضمــان�توافــر�امليــاه�وخدمــات�

الصــرف�الصحــي�للجميــع�وإدارتهــا�إدارة�مســتدامة)�والهــدف�

حصــول� (ضمــان� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��7

احلديثــة� الطاقــة� خدمــات� علــى� ميســورة� بتكلفــة� اجلميــع�

املوثوقــة�واملســتدامة).�ويشــمل�ذلــك�انتشــار�مــرض�الســكري،�

العالــي،� والتعليــم� االبتدائيــة� قبــل� باملــدارس� وااللتحــاق�

والتحصيــل�فــي�اختبــارات�الطــالب،�وتنفيــذ�اإلدارة�املتكاملــة�

للمــوارد�املائيــة،�وتوليــد�الطاقــة�املتجــددة،�وكثافــة�الطاقــة.

ثغرات�البيانات

نظــًرا�لعــدم�كفايــة�تغطيــة�البيانــات،�فــإن�العديــد�مــن�املؤشــرات�

العامليــة�لعــام��2019غيــر�مشــمولة�فــي�املؤشــرات�العربيــة�لعــام�

2019.�ويشــمل�ذلــك�انتشــار�العبوديــة�احلديثــة�(الهــدف�رقــم��8

مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة)،�وترتيــب�اجلامعــات�العامليــة:�

تصنيــف�مجلــة�تاميــز�للتعليــم�العالــي�(الهــدف�رقم��9مــن�أهداف�

التنميــة�املســتدامة)،�والوصــول�إلــى�مصــدر�ميــاه�محّســن�بــني�

ســكان�احلضر�(الهدف�رقم��11من�أهداف�التنمية�املســتدامة)،�

واملســاعدة�اإلمنائيــة�واإليــرادات�احلكوميــة�(الهــدف�رقــم��17مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة).�أمــا�املجــاالت�األخــرى�املســتبعدة�

بســبب�قلــة�البيانــات�املتوافــرة،�فهــي�مواقــع�امليــاه�العذبــة�املحميــة�

وإزالــة�الغابــات�(الهــدف�رقــم��15من�أهداف�التنمية�املســتدامة).

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

علــى�مســتوى�األهــداف،�توجــد�أبــرز�فجــوات�البيانــات�حالًيــا�

فــي�بيانــات�الهــدف�رقــم��1مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

(القضــاء�علــى�الفقــر�بجميــع�أشــكاله�فــي�كل�مــكان)�والهــدف�

رقــم��10مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(احلــد�مــن�انعــدام�

بينهــا).�ففــي�كال�املجالــني،� البلــدان�وفيمــا� املســاواة�داخــل�

تكــون�الثغــرات�ناجتــة�عــن�نقــص�البيانــات�املتعلقــة�بالدخــل�

الثــروة.�مــن�أجــل�متكــني�بعــض�دول�املنطقــة�علــى� وتوزيــع�

األقــل�مــن�احلصــول�علــى�درجــة�فــي�هدفــي�التنميــة�املســتدامة�

رقــم��1و10،�فــإن�املؤشــر�يتضمــن�بيانــات�عــن�عــدد�الفقــراء�

مــن� الرغــم� علــى� ومعامــل�جينــي� �(22 أصــل� مــن� دولــة� �13)

التغطيــة�املنخفضــة�(�15دولــة�مــن�أصــل�22).

كمــا�أن�توافــر�البيانــات�املتعلقــة�بالقــدرة�اإلحصائيــة،�مقاًســا�

بدرجــة�القــدرة�التــي�مينحهــا�البنــك�الدولــي،�منخفــض�أيًضــا�

(�16دولــة�مشــمولة).�يقّيــم�هــذا�املؤشــر�املركــب�قــدرة�النظــام�

ومصــادر� املنهجيــة،� مجــاالت:� ثالثــة� فــي� للبلــد� اإلحصائــي�

البيانــات،�والوتيــرة،�والتوقيــت�املناســب.�كمــا�يســلط�الضــوء�

علــى�الــدور�املهــم�للمكاتــب�اإلحصائيــة�فــي�دعــم�تنفيــذ�أهداف�

التنميــة�املســتدامة�(نوقــش�أيضــا�فــي�دراســة�احلالــة�بالقســم�

2-�6من�هذا�التقرير).�بالنســبة�إلى�البلدان�الســتة�األقل�منًوا�

فــي�املنطقــة�العربيــة،�هنــاك�ارتبــاط�مرتفــع�جــًدا�بــني�حتقيــق�

اإلحصائيــة�(0٫94)،� والقــدرة� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

ــر�كل�مــن�احلكومــات�وشــركاء�التنميــة�بضــرورة�تقــدمي� لتذكي

الدعــم�لبنــاء�القــدرات�اإلحصائيــة�فــي�هــذه�البلــدان.

علــى�الرغــم�مــن�البحــث�املكثــف،�لــم�يتــم�حتديــد�مجموعــات�

بيانــات�إقليميــة�متاحــة�للجمهــور�فــي�عمليــة�إعــداد�مؤشــر�

�.2019 لعــام� العربيــة� للمنطقــة� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

علــى� اجلديــدة� املؤشــرات� جميــع� تعتمــد� لذلــك،� �
ً
ونتيجــة

مجموعــات�البيانــات�العامليــة،�التــي�يوجــد�بالكثير�منها�فجوات�

مهمــة�للمنطقــة�العربيــة�وال�تتضمــن�بيانــات�عــن�فلســطني.�

فــي�الواقــع،�هنــاك�أيًضــا�ثغــرات�كبيــرة�فــي�البيانــات�املتوفــرة�

لفلســطني�-�فاملؤشــر�العربــي�لعــام��2019يحتــوي�فقــط�علــى�

بيانــات�عــن�٪�55مــن�مؤشــرات�البلــد.

وقــد�وجدنــا�أن�قواعــد�البيانــات�اإلقليميــة،�مبــا�فيهــا�بوابــة�

حتتــوي� إمــا� للتنميــة،� اإلســالمي� والبنــك� العربيــة� التنميــة�

علــى�بيانــات�مــن�قواعــد�البيانــات�الدوليــة�أو�مــن�املكاتــب�

اإلحصائيــة� املكاتــب� بيانــات� (وكانــت� الوطنيــة� اإلحصائيــة�

البلــدان).� بــني� للمقارنــة� قابلــة� الوطنيــة�غيــر�

وقواعــد�البيانــات�دون�اإلقليميــة،�مثــل�دول�مجلــس�التعــاون�

اخلليجــي،�حتتــوي�بدورهــا�فقــط�علــى�بيانــات�لعــدد�أقــل�مــن�

البلــدان.�وتبــني�أن�بعــض�البيانــات�التــي�قدمتهــا�الــوكاالت�

وامليــاه،� الزراعــة� مجالــي� فيهــا� مبــا� املتخصصــة،� اإلقليميــة�

قــد�أصبحــت�عتيقــة�وغيــر�صاحلــة.�وال�تغطــي�اســتطالعات�

الــرأي،�مبــا�فيهــا�البارومتــر�العربــي�واســتطالع�لــرأي�الشــباب�

العربــي،�جميــع�البلــدان�العربيــة�أو�ال�تكشــف�إال�عــن�معلومــات�

شــحيحة�حــول�منهجياتهــا.

ينبغــي�أن�تكــرس�املنطقــة�العربيــة�بشــكل�عاجــل�املزيــد�مــن�

االهتمــام�واملــوارد�لتوليــد�البيانــات�وإتاحتهــا�فــي�املجــاالت�

املذكــورة�أعــاله.�وســيكون�هــذا�ضرورًيــا�لتمكــني�تتبــع�أداء�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�وكذلــك�للتخطيــط�وصنــع�القــرار�

القائــم�علــى�البيانــات�أيًضــا.

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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1-3-��لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�
املستدامة�للمنطقة�العربية�

لعام�2019

ــة�املســتدامة�للمنطقــة� تعــرض�لوحــات�متابعــة�أهــداف�التنمي

�للوضــع�احلالــي�فــي�الــدول�العربيــة�
ً

العربيــة�لعــام��2019حتليــال

فيمــا�يتعلــق�بتحقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�تســتخدم�

لوحــات�متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�

التنميــة� أهــداف� مؤشــر� فــي� املســتخدمة� نفســها� البيانــات�

املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�بعــد�الرقابــة�وإعــادة�التقييــس.�

(انظــر�القســم�اخلامــس�لشــرح�مفّصــل).�يشــير�اللــون�األخضر�

إلــى�حتقيــق�أحــد�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�واألصفــر�يشــير�

إلــى�التحديــات�املتبقيــة،�والتحديــات�الكبيــرة�التــي�ال�تــزال�

قائمــة�باللــون�البرتقالــي،�والتحديــات�الضخمــة�املتبقيــة�باللــون�

األحمــر.

باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�تعــرض�لوحــات�املتابعــة�االجتاهــات�علــى�

مســتوى�أهداف�التنمية�املســتدامة�ومســتوى�املؤشــرات:�يشــير�

الســهم�إلــى�مــا�إذا�كان�البلــد�يســير�علــى�الطريــق�الصحيــح�

أو�يحافــظ�علــى�اإلجنــاز�(أخضــر)،�أو�يزيــد�مــن�أدائــه�بشــكل�

معتــدل�(أصفــر)،�أو�فــي�مســار�خطــي�(برتقالــي)�أو�يتراجــع�

فــي�األداء�(أحمــر).

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

املنطقة�العربية

كمــا�هــو�موضــح�فــي�لوحــة�املتابعــة�التاليــة،�ال�تــزال�العديــد�

حتقيــق� فــي� ضخمــة� حتديــات� تواجــه� العربيــة� الــدول� مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�فــي�الهــدف��2مــن�أهــداف�التنميــة�

الغذائــي� األمــن� وتوفيــر� اجلــوع� علــى� (القضــاء� املســتدامة�

والتغذيــة�املّحســنة�وتعزيــز�الزراعــة�املســتدامة)�والهــدف��5مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(حتقيــق�املســاواة�بــني�اجلنســني�

ومتكــني�كل�النســاء�والفتيــات)،�حصلــت�جميــع�البلــدان�املقّيمــة�

علــى�درجــة�حمــراء.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�فــإن�ثلثــي�هــذه�

البلــدان�أو�أكثــر�حصلــت�علــى�درجــة�حمــراء�فــي�هــدف�التنمية�

املســتدامة�رقــم��3(الصحــة�اجليــدة�والرفــاه)،�والهــدف�رقــم��6

(امليــاه�النظيفــة�والصــرف�الصحــي)،�والهــدف�رقــم��7(الطاقــة�

النظيفــة�امليســورة�التكلفــة)،�والهــدف�رقــم��8(العمــل�الالئــق�

واالبتــكار� (الصناعــة� رقــم��9 والهــدف� االقتصــادي)،� والنمــو�

املــاء)� حتــت� (احليــاة� رقــم��14 والهــدف� التحتيــة)،� والبنيــة�

الفعالــة).� واملؤسســات� والعدالــة� (الســالم� رقــم��16 والهــدف�

ال�يوجــد�ســوى�هــدف�واحــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

حيــث�لــم�يحصــل�أي�بلــد�فــي�املنطقــة�علــى�درجــة�حمــراء�

(تعزيــز� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��17 الهــدف� �-

ــق� ــة�مــن�أجــل�حتقي ــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العاملي وســائل�التنفي

التنميــة�املســتدامة).

٪�51مــن�جميــع�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للبلــدان�العربيــة�

كلهــا�باللــون�األحمــر،�و٪�29باللــون�البرتقالــي،�و٪�12باللــون�

األصفــر،�و٪�1باللــون�األخضــر.�بالنســبة�لـــ٪�7مــن�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة،�لــم�يكــن�مــن�املمكــن�تخصيــص�لــون�للوحــة�

ــة� ــدى�ثماني ــات�املتوفــرة.�ول ــة�البيان املتابعــة�بســبب�عــدم�كفاي

بلــدان�عشــرة�أهــداف�أو�أكثــر�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

ــون�األحمــر.� بالل

بالنســبة�الجتاهــات�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�فــإن�

العربيــة�تســير�علــى�الطريــق�الصحيــح� الــدول� العديــد�مــن�

لتحقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��6(ضمــان�توافــر�امليــاه�

وخدمــات�الصــرف�الصحــي�للجميــع�وإدارتهــا�إدارة�مســتدامة)�

والهــدف�رقــم��13(اتخــاذ�إجــراءات�عاجلــة�للتصــدي�لتغّيــر�

املنــاخ�وآثــاره)،�بينمــا�هنــاك�زيــادات�معتدلــة�فــي�األداء�عبــر�

العديــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�مبــا�فــي�ذلــك�أهــداف�

ــة�املســتدامة�رقــم��3و�7و9.� التنمي

املنطقــة� تقســيم� مت� هــذه،� املتابعــة� لوحــة� أجــل�حتليــل� مــن�

ــى�مســتوى�الدخــل� ــاًء�عل ــة�بن ــع�مناطــق�فرعي ــى�أرب ــة�إل العربي

واملوقــع�اجلغرافــي.�مــن�بــني�هــذه�املناطــق�الفرعيــة،�تتمتــع�

شــمال�أفريقيــا�بأعلــى�متوســط�درجــات�علــى�مؤشــر�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�مبقــدار�(63)،�تليهــا�دول�مجلــس�التعــاون�

اخلليجــي�بنتيجــة�(62)،�وبــالد�املشــرق�والعــراق�(59)�وأقــل�

البلــدان�منــًوا�(49).�وفيمــا�يلــي�بالصفحــات�التاليــة�حتليــٌل�

يتبــع�هــذا�الترتيــب.

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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1-3-��لوحات�متابعة�أهداف�التنمية�
املستدامة�للمنطقة�العربية�

لعام�2019

ــة�املســتدامة�للمنطقــة� تعــرض�لوحــات�متابعــة�أهــداف�التنمي

�للوضــع�احلالــي�فــي�الــدول�العربيــة�
ً

العربيــة�لعــام��2019حتليــال

فيمــا�يتعلــق�بتحقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�تســتخدم�

لوحــات�متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�

التنميــة� أهــداف� مؤشــر� فــي� املســتخدمة� نفســها� البيانــات�

املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�بعــد�الرقابــة�وإعــادة�التقييــس.�

(انظــر�القســم�اخلامــس�لشــرح�مفّصــل).�يشــير�اللــون�األخضر�

إلــى�حتقيــق�أحــد�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�واألصفــر�يشــير�

إلــى�التحديــات�املتبقيــة،�والتحديــات�الكبيــرة�التــي�ال�تــزال�

قائمــة�باللــون�البرتقالــي،�والتحديــات�الضخمــة�املتبقيــة�باللــون�

األحمــر.

باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�تعــرض�لوحــات�املتابعــة�االجتاهــات�علــى�

مســتوى�أهداف�التنمية�املســتدامة�ومســتوى�املؤشــرات:�يشــير�

الســهم�إلــى�مــا�إذا�كان�البلــد�يســير�علــى�الطريــق�الصحيــح�

أو�يحافــظ�علــى�اإلجنــاز�(أخضــر)،�أو�يزيــد�مــن�أدائــه�بشــكل�

معتــدل�(أصفــر)،�أو�فــي�مســار�خطــي�(برتقالــي)�أو�يتراجــع�

فــي�األداء�(أحمــر).

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

املنطقة�العربية

كمــا�هــو�موضــح�فــي�لوحــة�املتابعــة�التاليــة،�ال�تــزال�العديــد�

حتقيــق� فــي� ضخمــة� حتديــات� تواجــه� العربيــة� الــدول� مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�فــي�الهــدف��2مــن�أهــداف�التنميــة�

الغذائــي� األمــن� وتوفيــر� اجلــوع� علــى� (القضــاء� املســتدامة�

والتغذيــة�املّحســنة�وتعزيــز�الزراعــة�املســتدامة)�والهــدف��5مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(حتقيــق�املســاواة�بــني�اجلنســني�

ومتكــني�كل�النســاء�والفتيــات)،�حصلــت�جميــع�البلــدان�املقّيمــة�

علــى�درجــة�حمــراء.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�فــإن�ثلثــي�هــذه�

البلــدان�أو�أكثــر�حصلــت�علــى�درجــة�حمــراء�فــي�هــدف�التنمية�

املســتدامة�رقــم��3(الصحــة�اجليــدة�والرفــاه)،�والهــدف�رقــم��6

(امليــاه�النظيفــة�والصــرف�الصحــي)،�والهــدف�رقــم��7(الطاقــة�

النظيفــة�امليســورة�التكلفــة)،�والهــدف�رقــم��8(العمــل�الالئــق�

واالبتــكار� (الصناعــة� رقــم��9 والهــدف� االقتصــادي)،� والنمــو�

املــاء)� حتــت� (احليــاة� رقــم��14 والهــدف� التحتيــة)،� والبنيــة�

الفعالــة).� واملؤسســات� والعدالــة� (الســالم� رقــم��16 والهــدف�

ال�يوجــد�ســوى�هــدف�واحــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

حيــث�لــم�يحصــل�أي�بلــد�فــي�املنطقــة�علــى�درجــة�حمــراء�

(تعزيــز� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��17 الهــدف� �-

ــق� ــة�مــن�أجــل�حتقي ــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العاملي وســائل�التنفي

التنميــة�املســتدامة).

٪�51مــن�جميــع�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للبلــدان�العربيــة�

كلهــا�باللــون�األحمــر،�و٪�29باللــون�البرتقالــي،�و٪�12باللــون�

األصفــر،�و٪�1باللــون�األخضــر.�بالنســبة�لـــ٪�7مــن�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة،�لــم�يكــن�مــن�املمكــن�تخصيــص�لــون�للوحــة�

ــة� ــدى�ثماني ــات�املتوفــرة.�ول ــة�البيان املتابعــة�بســبب�عــدم�كفاي

بلــدان�عشــرة�أهــداف�أو�أكثــر�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

ــون�األحمــر.� بالل

بالنســبة�الجتاهــات�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�فــإن�

العربيــة�تســير�علــى�الطريــق�الصحيــح� الــدول� العديــد�مــن�

لتحقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��6(ضمــان�توافــر�امليــاه�

وخدمــات�الصــرف�الصحــي�للجميــع�وإدارتهــا�إدارة�مســتدامة)�

والهــدف�رقــم��13(اتخــاذ�إجــراءات�عاجلــة�للتصــدي�لتغّيــر�

املنــاخ�وآثــاره)،�بينمــا�هنــاك�زيــادات�معتدلــة�فــي�األداء�عبــر�

العديــد�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�مبــا�فــي�ذلــك�أهــداف�

ــة�املســتدامة�رقــم��3و�7و9.� التنمي

املنطقــة� تقســيم� مت� هــذه،� املتابعــة� لوحــة� أجــل�حتليــل� مــن�

ــى�مســتوى�الدخــل� ــاًء�عل ــة�بن ــع�مناطــق�فرعي ــى�أرب ــة�إل العربي

واملوقــع�اجلغرافــي.�مــن�بــني�هــذه�املناطــق�الفرعيــة،�تتمتــع�

شــمال�أفريقيــا�بأعلــى�متوســط�درجــات�علــى�مؤشــر�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�مبقــدار�(63)،�تليهــا�دول�مجلــس�التعــاون�

اخلليجــي�بنتيجــة�(62)،�وبــالد�املشــرق�والعــراق�(59)�وأقــل�

البلــدان�منــًوا�(49).�وفيمــا�يلــي�بالصفحــات�التاليــة�حتليــٌل�

يتبــع�هــذا�الترتيــب.

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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شمال�أفريقيا

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الثالثــة�األكثــر�حتدًيــا�للجزائــر�

ومصــر�وليبيــا�واملغــرب�وتونــس�هــي�الهــدف�رقــم��2مــن�أهداف�

األمــن� وتوفيــر� اجلــوع� علــى� (القضــاء� املســتدامة� التنميــة�

املســتدامة)،� الزراعــة� وتعزيــز� املّحســنة� والتغذيــة� الغذائــي�

والهــدف�رقــم��5(حتقيــق�املســاواة�بــني�اجلنســني�ومتكــني�كل�

النســاء�والفتيــات)،�والهــدف�رقــم��8(تعزيــز�النمــو�االقتصــادي�

الكاملــة� والعمالــة� واملســتدام،� للجميــع� والشــامل� املطــرد�

واملنتجــة،�وتوفيــر�العمــل�الالئــق�للجميــع).�فــي�الهــدف��2مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�ســجلت�البلــدان�اخلمســة�درجــات�

حمــراء�علــى�مؤشــر�الســمنة.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�ال�تــزال�

املســتدامة� الزراعــة� مؤشــرات� علــى� كبيــرة� هنــاك�حتديــات�

ــة� ــر�واملغــرب�وتونــس،�والتغذي (إدارة�النيتروجــني)�فــي�اجلزائ

(التقــزم�بــني�األطفــال)�فــي�مصــر�وليبيــا.�فــي�الهــدف�رقــم��5

مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�حصلــت�البلــدان�اخلمســة�

علــى�درجــة�حمــراء�فــي�نســبة�مشــاركة�اإلنــاث�إلــى�الذكــور�فــي�

القــوة�العاملــة�والدخــل.�وتشــمل�التحديــات�األخــرى:�مشــاركة�

املــرأة�فــي�املســتويات�العليــا�مــن�صنــع�القــرار�(نســبة�املناصــب�

ــا�(املغــرب� ــات�دون�ســن��15عاًم ــزواج�بــني�الفتي ــة)،�وال الوزاري

يحــرز�درجــة�حمــراء)،�وإجــازة�األمومــة�(تونــس�حتــرز�درجــة�

ــات�أخــرى. ــة�حتدي حمــراء)،�مــن�بــني�جمل

ــدول� ــزال�قائمــة،�إال�أن�ال ــات�ال�ت ــى�الرغــم�مــن�أن�التحدي عل

العربيــة�فــي�شــمال�أفريقيــا�توصلــت�إلــى�نتائــج�أفضــل�فــي�

حتقيــق�هدفــني�متعلقــني�بالبيئــة،�همــا�الهــدف�رقــم��13مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(اتخــاذ�إجــراءات�عاجلــة�للتصــدي�

النظــم� (حمايــة� رقــم��15 والهــدف� وآثــاره)� املنــاخ� لتغّيــر�

علــى� اســتخدامها� وتعزيــز� وترميمهــا� البّريــة� اإليكولوجيــة�

نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�نحــو�مســتدام،�ومكافحــة�

التصحــر،�ووقــف�تدهــور�األراضــي�وعكــس�مســاره،�ووقــف�

فقــدان�التنــوع�البيولوجــي)،�وكذلــك�الهــدف�رقــم��17(تعزيــز�

ــق� ــة�مــن�أجــل�حتقي ــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العاملي وســائل�التنفي

بشــأن� أقــل� حتديــات� أيًضــا� وهنــاك� املســتدامة).� التنميــة�

هــدف�التنميــة�املســتدامة�األول�(القضــاء�علــى�الفقــر�بجميــع�

ــا�كبيــًرا�بــني�األداء�
ً
أشــكاله�فــي�كل�مــكان).�كمــا�أن�هنــاك�فرق

ــي�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة�بالدولــة�األعلــى�أداًء�فــي�
ّ
الكل

املجموعــة�(اجلزائــر،�الدرجــة�علــى�املؤشــر67)�واألدنــى�أداًء�

(ليبيــا،�الدرجــة�علــى�املؤشــر54).

تشــير�لوحــة�متابعــة�اجتاهــات�املؤشــرات�إلــى�اجتــاه�تصاعــدي�

فــي�هدفــني�مــن�أهــداف�التنمية�املســتدامة�في�املغرب�وتونس،�

وهمــا�الهــدف�رقــم��6(ضمــان�توافــر�امليــاه�وخدمــات�الصــرف�

الصحــي�للجميــع�وإدارتهــا�إدارة�مســتدامة)�والهــدف�رقــم��13

وآثــاره).� املنــاخ� لتغّيــر� للتصــدي� عاجلــة� إجــراءات� (اتخــاذ�

أهــداف� بشــأن� الفرعيــة� املنطقــة� فــي� االجتاهــات� تتدهــور�

التنميــة�املســتدامة�رقــم��2(القضــاء�علــى�اجلــوع�وتوفيــر�األمــن�

املســتدامة)� الزراعــة� وتعزيــز� املّحســنة� والتغذيــة� الغذائــي�

ورقــم��11(جْعــل�املــدن�واملســتوطنات�البشــرية�شــاملة�للجميــع�

وآمنــة�وقــادرة�علــى�الصمــود�ومســتدامة)،�ورقــم��15(حمايــة�

النظــم�اإليكولوجيــة�البّريــة�وترميمهــا�وتعزيــز�اســتخدامها�على�

نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�نحــو�مســتدام،�ومكافحــة�

التصحــر،�ووقــف�تدهــور�األراضــي�وعكــس�مســاره،�ووقــف�

التنميــة� أهــداف� مــن� ورقــم��16 البيولوجــي)� التنــوع� فقــدان�

املســتدامة�(التشــجيع�علــى�إقامــة�مجتمعــات�مســاملة�ال�ُيهّمــش�

وإتاحــة� املســتدامة،� التنميــة� حتقيــق� أجــل� مــن� أحــد� فيهــا�

إمكانيــة�وصــول�اجلميــع�إلــى�العدالــة،�وبنــاء�مؤسســات�فعالــة�

وخاضعــة�للمســاءلة�وشــاملة�للجميــع�علــى�جميــع�املســتويات)،�

باإلضافــة�للهــدف�رقــم��17(تعزيــز�وســائل�التنفيــذ�وتنشــيط�

ــة�املســتدامة). ــق�التنمي ــة�مــن�أجــل�حتقي الشــراكة�العاملي
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شمال�أفريقيا

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الثالثــة�األكثــر�حتدًيــا�للجزائــر�

ومصــر�وليبيــا�واملغــرب�وتونــس�هــي�الهــدف�رقــم��2مــن�أهداف�

األمــن� وتوفيــر� اجلــوع� علــى� (القضــاء� املســتدامة� التنميــة�

املســتدامة)،� الزراعــة� وتعزيــز� املّحســنة� والتغذيــة� الغذائــي�

والهــدف�رقــم��5(حتقيــق�املســاواة�بــني�اجلنســني�ومتكــني�كل�

النســاء�والفتيــات)،�والهــدف�رقــم��8(تعزيــز�النمــو�االقتصــادي�

الكاملــة� والعمالــة� واملســتدام،� للجميــع� والشــامل� املطــرد�

واملنتجــة،�وتوفيــر�العمــل�الالئــق�للجميــع).�فــي�الهــدف��2مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�ســجلت�البلــدان�اخلمســة�درجــات�

حمــراء�علــى�مؤشــر�الســمنة.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�ال�تــزال�

املســتدامة� الزراعــة� مؤشــرات� علــى� كبيــرة� هنــاك�حتديــات�

ــة� ــر�واملغــرب�وتونــس،�والتغذي (إدارة�النيتروجــني)�فــي�اجلزائ

(التقــزم�بــني�األطفــال)�فــي�مصــر�وليبيــا.�فــي�الهــدف�رقــم��5

مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�حصلــت�البلــدان�اخلمســة�

علــى�درجــة�حمــراء�فــي�نســبة�مشــاركة�اإلنــاث�إلــى�الذكــور�فــي�

القــوة�العاملــة�والدخــل.�وتشــمل�التحديــات�األخــرى:�مشــاركة�

املــرأة�فــي�املســتويات�العليــا�مــن�صنــع�القــرار�(نســبة�املناصــب�

ــا�(املغــرب� ــات�دون�ســن��15عاًم ــزواج�بــني�الفتي ــة)،�وال الوزاري

يحــرز�درجــة�حمــراء)،�وإجــازة�األمومــة�(تونــس�حتــرز�درجــة�

ــات�أخــرى. ــة�حتدي حمــراء)،�مــن�بــني�جمل

ــدول� ــزال�قائمــة،�إال�أن�ال ــات�ال�ت ــى�الرغــم�مــن�أن�التحدي عل

العربيــة�فــي�شــمال�أفريقيــا�توصلــت�إلــى�نتائــج�أفضــل�فــي�

حتقيــق�هدفــني�متعلقــني�بالبيئــة،�همــا�الهــدف�رقــم��13مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(اتخــاذ�إجــراءات�عاجلــة�للتصــدي�

النظــم� (حمايــة� رقــم��15 والهــدف� وآثــاره)� املنــاخ� لتغّيــر�

علــى� اســتخدامها� وتعزيــز� وترميمهــا� البّريــة� اإليكولوجيــة�

نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�نحــو�مســتدام،�ومكافحــة�

التصحــر،�ووقــف�تدهــور�األراضــي�وعكــس�مســاره،�ووقــف�

فقــدان�التنــوع�البيولوجــي)،�وكذلــك�الهــدف�رقــم��17(تعزيــز�

ــق� ــة�مــن�أجــل�حتقي ــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العاملي وســائل�التنفي

بشــأن� أقــل� حتديــات� أيًضــا� وهنــاك� املســتدامة).� التنميــة�

هــدف�التنميــة�املســتدامة�األول�(القضــاء�علــى�الفقــر�بجميــع�

ــا�كبيــًرا�بــني�األداء�
ً
أشــكاله�فــي�كل�مــكان).�كمــا�أن�هنــاك�فرق

ــي�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة�بالدولــة�األعلــى�أداًء�فــي�
ّ
الكل

املجموعــة�(اجلزائــر،�الدرجــة�علــى�املؤشــر67)�واألدنــى�أداًء�

(ليبيــا،�الدرجــة�علــى�املؤشــر54).

تشــير�لوحــة�متابعــة�اجتاهــات�املؤشــرات�إلــى�اجتــاه�تصاعــدي�

فــي�هدفــني�مــن�أهــداف�التنمية�املســتدامة�في�املغرب�وتونس،�

وهمــا�الهــدف�رقــم��6(ضمــان�توافــر�امليــاه�وخدمــات�الصــرف�

الصحــي�للجميــع�وإدارتهــا�إدارة�مســتدامة)�والهــدف�رقــم��13

وآثــاره).� املنــاخ� لتغّيــر� للتصــدي� عاجلــة� إجــراءات� (اتخــاذ�

أهــداف� بشــأن� الفرعيــة� املنطقــة� فــي� االجتاهــات� تتدهــور�

التنميــة�املســتدامة�رقــم��2(القضــاء�علــى�اجلــوع�وتوفيــر�األمــن�

املســتدامة)� الزراعــة� وتعزيــز� املّحســنة� والتغذيــة� الغذائــي�

ورقــم��11(جْعــل�املــدن�واملســتوطنات�البشــرية�شــاملة�للجميــع�

وآمنــة�وقــادرة�علــى�الصمــود�ومســتدامة)،�ورقــم��15(حمايــة�

النظــم�اإليكولوجيــة�البّريــة�وترميمهــا�وتعزيــز�اســتخدامها�على�

نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�نحــو�مســتدام،�ومكافحــة�

التصحــر،�ووقــف�تدهــور�األراضــي�وعكــس�مســاره،�ووقــف�

التنميــة� أهــداف� مــن� ورقــم��16 البيولوجــي)� التنــوع� فقــدان�

املســتدامة�(التشــجيع�علــى�إقامــة�مجتمعــات�مســاملة�ال�ُيهّمــش�

وإتاحــة� املســتدامة،� التنميــة� حتقيــق� أجــل� مــن� أحــد� فيهــا�

إمكانيــة�وصــول�اجلميــع�إلــى�العدالــة،�وبنــاء�مؤسســات�فعالــة�

وخاضعــة�للمســاءلة�وشــاملة�للجميــع�علــى�جميــع�املســتويات)،�

باإلضافــة�للهــدف�رقــم��17(تعزيــز�وســائل�التنفيــذ�وتنشــيط�

ــة�املســتدامة). ــق�التنمي ــة�مــن�أجــل�حتقي الشــراكة�العاملي
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مجلس�التعاون�اخلليجي

التعــاون� مجلــس� فــي� األعضــاء� الســتة� البلــدان� تواجــه�

اخلليجــي،�وهــي�البحريــن�والكويــت�وعمــان�وقطــر�واململكــة�

العربيــة�الســعودية�واإلمــارات�العربيــة�املتحــدة،�حتديــات�كبيــرة�

فــي�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��5(حتقيــق�املســاواة�بــني�

رقــم��6 والهــدف� والفتيــات)،� النســاء� كل� ومتكــني� اجلنســني�

للجميــع� الصحــي� الصــرف� وخدمــات� امليــاه� توافــر� (ضمــان�

وإدارتهــا�إدارة�مســتدامة)،�والهــدف�رقــم��12(ضمــان�وجــود�

أمنــاط�اســتهالك�وإنتــاج�مســتدامة)�والهــدف�رقــم��13(اتخــاذ�

ــاره).�إن�الثغــرات� ــاخ�وآث ــر�املن ــة�للتصــدي�لتغّي إجــراءات�عاجل

رقــم��1 املســتدامة� التنميــة� بأهــداف� البيانــات� فــي� الكبيــرة�

(القضــاء�علــى�الفقــر�بجميــع�أشــكاله�فــي�كل�مــكان)�والهــدف�

رقــم��10(احلــد�مــن�انعــدام�املســاواة�داخــل�البلــدان�وفيمــا�

بينهــا)�تعقــد�عمليــة�تقييــم�أداء�هــذه�البلــدان�علــى�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�املرتبطــة�باإلنصــاف�االجتماعــي.�توجــد�

فجــوات�البيانــات�الرئيســية�األخــرى�علــى�مســتوى�أهــداف�

رقــم��2 املســتدامة� التنميــة� أهــداف� فــي� املســتدامة� التنميــة�

والتغذيــة� الغذائــي� األمــن� وتوفيــر� اجلــوع� علــى� (القضــاء�

املّحســنة�وتعزيــز�الزراعــة�املســتدامة)�والهــدف�رقــم��17(تعزيز�

ــق� ــة�مــن�أجــل�حتقي ــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العاملي وســائل�التنفي

علــى� البيانــات� فجــوات� أهــم� تشــمل� املســتدامة).� التنميــة�

مســتوى�املؤشــرات�تلــك�املتعلقــة�باألطفــال�والشــباب:�التقــزم�

عاًمــا؛�عمالــة� �15 ســن� دون� الفتيــات� بــني� الــزواج� والهــزال؛�

االطفــال؛�وتســجيل�املواليــد�لــدى�الســلطة�املدنيــة.

فــي�الهــدف�رقــم��5مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�حققــت�

ــة�احلمــراء�فيمــا� ــس�التعــاون�اخلليجــي�املرتب ــع�دول�مجل جمي

إجــازات� ومــدة� الذكــور� إلــى� اإلنــاث� دخــول� بنســب� يتعلــق�

األمومــة.�وســجلت�جميــع�البلــدان�مــا�عــدا�اإلمــارات�العربيــة�

املتحــدة�درجــة�حمــراء�أيًضــا�فــي�نصيــب�املــرأة�مــن�املناصــب�

أهــداف� مــن� رقــم��6 الهــدف� فــي� أمــا� والوزاريــة.� البرملانيــة�

التنميــة�املســتدامة،�حققــت�دول�مجلــس�التعــاون�اخلليجــي�

أداًء�جيــًدا�علــى�العديــد�مــن�املؤشــرات�(خدمــات�الصــرف�

الصحــي�وميــاه�الشــرب�والســالمة)،�ولكنهــا�ســجلت�درجــة�

حمــراء�فــي�معــدالت�ســحب�امليــاه�العذبــة�واســتنفاد�امليــاه�

اجلوفيــة�املســتوردة،�ممــا�أدى�إلــى�درجــة�حمــراء�علــى�مســتوى�

هــدف�التنميــة�املســتدامة�جلميــع�البلــدان�الســتة.

املســتدامة،� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��12 للهــدف� بالنســبة�

مجلــس� دول� فــي� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� أداء� يتراجــع�

معــدالت� فــي� احلمــراء� الدرجــات� بفعــل� اخلليجــي� التعــاون�

توليــد�النفايــات�البلديــة�واإللكترونيــة�ودعــم�الوقود�األحفوري.�

ــة�املســتدامة،�تواجــه� فــي�الهــدف�رقــم��13مــن�أهــداف�التنمي

البلــدان�الســتة�حتديــات�كبيــرة�بســبب�ارتفــاع�نصيــب�الفــرد�

مــن�انبعاثــات�ثانــي�أكســيد�الكربــون�مــن�الطاقــة�املســتهلكة�

واملصــدرة.�ولكــن�فــي�االنبعاثــات�املســتوردة�وهشاشــة�املنــاخ،�

حتــرز�معظــم�دول�مجلــس�التعــاون�اخلليجــي�درجــات�خضــراء.

وُيعتبــر�أداء�دول�مجلــس�التعــاون�اخلليجــي�أفضــل�فــي�أهداف�

التنميــة�املســتدامة�رقــم��4(ضمــان�التعليــم�اجليــد�املنصــف�

ــم�مــدى�احليــاة�للجميــع)،�
ّ
والشــامل�للجميــع�وتعزيــز�فــرص�التعل

والهــدف�رقــم��11(جْعــل�املــدن�واملســتوطنات�البشــرية�شــاملة�

للجميــع�وآمنــة�وقــادرة�علــى�الصمــود�ومســتدامة)،�والهــدف�

رقــم��15(حمايــة�النظــم�اإليكولوجيــة�البّريــة�وترميمهــا�وتعزيــز�

اســتخدامها�علــى�نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�نحــو�

مســتدام،�ومكافحــة�التصحــر،�ووقــف�تدهــور�األراضــي�وعكس�

مســاره،�ووقــف�فقــدان�التنــوع�البيولوجــي)�حيــث�ال�يســجل�أي�

بلــد�درجــة�حمــراء.�

متابعــة� لوحــة� ظهــر�
ُ
ت التحديــات�احلاليــة،� مــن� الرغــم� علــى�

الطريــق� علــى� تســير� الســتة� البلــدان� أن�جميــع� االجتاهــات�

التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��6 الهــدف� لتحقيــق� الصحيــح�

علــى� أيًضــا� اإليجابيــة� االجتاهــات� تظهــر� كمــا� املســتدامة.�

اجلميــع� متّتــع� (ضمــان� رقــم��3 املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

األعمــار)،� جميــع� فــي� وبالرفاهيــة� صحيــة� عيــش� بأمنــاط�

والهــدف�رقــم��4(ضمــان�التعليــم�اجليــد�املنصــف�والشــامل�

ــم�مــدى�احليــاة�للجميــع)،�والهــدف�
ّ
للجميــع�وتعزيــز�فــرص�التعل

رقــم��7(ضمــان�حصــول�اجلميــع�بتكلفــة�ميســورة�علــى�خدمــات�

رقــم��8 والهــدف� واملســتدامة)،� املوثوقــة� احلديثــة� الطاقــة�

(تعزيــز�النمــو�االقتصــادي�املطرد�والشــامل�للجميع�واملســتدام،�

والعمالــة�الكاملــة�واملنتجــة،�وتوفيــر�العمــل�الالئــق�للجميــع)،�

الصمــود،� قــادرة�علــى� ُبنــى�حتتيــة� (إقامــة� رقــم��9 والهــدف�

االبتــكار). وتشــجيع� للجميــع،� الشــامل� التصنيــع� وحتفيــز�
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مجلس�التعاون�اخلليجي

التعــاون� مجلــس� فــي� األعضــاء� الســتة� البلــدان� تواجــه�

اخلليجــي،�وهــي�البحريــن�والكويــت�وعمــان�وقطــر�واململكــة�

العربيــة�الســعودية�واإلمــارات�العربيــة�املتحــدة،�حتديــات�كبيــرة�

فــي�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��5(حتقيــق�املســاواة�بــني�

رقــم��6 والهــدف� والفتيــات)،� النســاء� كل� ومتكــني� اجلنســني�

للجميــع� الصحــي� الصــرف� وخدمــات� امليــاه� توافــر� (ضمــان�

وإدارتهــا�إدارة�مســتدامة)،�والهــدف�رقــم��12(ضمــان�وجــود�

أمنــاط�اســتهالك�وإنتــاج�مســتدامة)�والهــدف�رقــم��13(اتخــاذ�

ــاره).�إن�الثغــرات� ــاخ�وآث ــر�املن ــة�للتصــدي�لتغّي إجــراءات�عاجل

رقــم��1 املســتدامة� التنميــة� بأهــداف� البيانــات� فــي� الكبيــرة�

(القضــاء�علــى�الفقــر�بجميــع�أشــكاله�فــي�كل�مــكان)�والهــدف�

رقــم��10(احلــد�مــن�انعــدام�املســاواة�داخــل�البلــدان�وفيمــا�

بينهــا)�تعقــد�عمليــة�تقييــم�أداء�هــذه�البلــدان�علــى�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�املرتبطــة�باإلنصــاف�االجتماعــي.�توجــد�

فجــوات�البيانــات�الرئيســية�األخــرى�علــى�مســتوى�أهــداف�

رقــم��2 املســتدامة� التنميــة� أهــداف� فــي� املســتدامة� التنميــة�

والتغذيــة� الغذائــي� األمــن� وتوفيــر� اجلــوع� علــى� (القضــاء�

املّحســنة�وتعزيــز�الزراعــة�املســتدامة)�والهــدف�رقــم��17(تعزيز�

ــق� ــة�مــن�أجــل�حتقي ــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العاملي وســائل�التنفي

علــى� البيانــات� فجــوات� أهــم� تشــمل� املســتدامة).� التنميــة�

مســتوى�املؤشــرات�تلــك�املتعلقــة�باألطفــال�والشــباب:�التقــزم�

عاًمــا؛�عمالــة� �15 ســن� دون� الفتيــات� بــني� الــزواج� والهــزال؛�

االطفــال؛�وتســجيل�املواليــد�لــدى�الســلطة�املدنيــة.

فــي�الهــدف�رقــم��5مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�حققــت�

ــة�احلمــراء�فيمــا� ــس�التعــاون�اخلليجــي�املرتب ــع�دول�مجل جمي

إجــازات� ومــدة� الذكــور� إلــى� اإلنــاث� دخــول� بنســب� يتعلــق�

األمومــة.�وســجلت�جميــع�البلــدان�مــا�عــدا�اإلمــارات�العربيــة�

املتحــدة�درجــة�حمــراء�أيًضــا�فــي�نصيــب�املــرأة�مــن�املناصــب�

أهــداف� مــن� رقــم��6 الهــدف� فــي� أمــا� والوزاريــة.� البرملانيــة�

التنميــة�املســتدامة،�حققــت�دول�مجلــس�التعــاون�اخلليجــي�

أداًء�جيــًدا�علــى�العديــد�مــن�املؤشــرات�(خدمــات�الصــرف�

الصحــي�وميــاه�الشــرب�والســالمة)،�ولكنهــا�ســجلت�درجــة�

حمــراء�فــي�معــدالت�ســحب�امليــاه�العذبــة�واســتنفاد�امليــاه�

اجلوفيــة�املســتوردة،�ممــا�أدى�إلــى�درجــة�حمــراء�علــى�مســتوى�

هــدف�التنميــة�املســتدامة�جلميــع�البلــدان�الســتة.

املســتدامة،� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��12 للهــدف� بالنســبة�

مجلــس� دول� فــي� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� أداء� يتراجــع�

معــدالت� فــي� احلمــراء� الدرجــات� بفعــل� اخلليجــي� التعــاون�

توليــد�النفايــات�البلديــة�واإللكترونيــة�ودعــم�الوقود�األحفوري.�

ــة�املســتدامة،�تواجــه� فــي�الهــدف�رقــم��13مــن�أهــداف�التنمي

البلــدان�الســتة�حتديــات�كبيــرة�بســبب�ارتفــاع�نصيــب�الفــرد�

مــن�انبعاثــات�ثانــي�أكســيد�الكربــون�مــن�الطاقــة�املســتهلكة�

واملصــدرة.�ولكــن�فــي�االنبعاثــات�املســتوردة�وهشاشــة�املنــاخ،�

حتــرز�معظــم�دول�مجلــس�التعــاون�اخلليجــي�درجــات�خضــراء.

وُيعتبــر�أداء�دول�مجلــس�التعــاون�اخلليجــي�أفضــل�فــي�أهداف�

التنميــة�املســتدامة�رقــم��4(ضمــان�التعليــم�اجليــد�املنصــف�

ــم�مــدى�احليــاة�للجميــع)،�
ّ
والشــامل�للجميــع�وتعزيــز�فــرص�التعل

والهــدف�رقــم��11(جْعــل�املــدن�واملســتوطنات�البشــرية�شــاملة�

للجميــع�وآمنــة�وقــادرة�علــى�الصمــود�ومســتدامة)،�والهــدف�

رقــم��15(حمايــة�النظــم�اإليكولوجيــة�البّريــة�وترميمهــا�وتعزيــز�

اســتخدامها�علــى�نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�نحــو�

مســتدام،�ومكافحــة�التصحــر،�ووقــف�تدهــور�األراضــي�وعكس�

مســاره،�ووقــف�فقــدان�التنــوع�البيولوجــي)�حيــث�ال�يســجل�أي�

بلــد�درجــة�حمــراء.�

متابعــة� لوحــة� ظهــر�
ُ
ت التحديــات�احلاليــة،� مــن� الرغــم� علــى�

الطريــق� علــى� تســير� الســتة� البلــدان� أن�جميــع� االجتاهــات�

التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��6 الهــدف� لتحقيــق� الصحيــح�

علــى� أيًضــا� اإليجابيــة� االجتاهــات� تظهــر� كمــا� املســتدامة.�

اجلميــع� متّتــع� (ضمــان� رقــم��3 املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

األعمــار)،� جميــع� فــي� وبالرفاهيــة� صحيــة� عيــش� بأمنــاط�

والهــدف�رقــم��4(ضمــان�التعليــم�اجليــد�املنصــف�والشــامل�

ــم�مــدى�احليــاة�للجميــع)،�والهــدف�
ّ
للجميــع�وتعزيــز�فــرص�التعل

رقــم��7(ضمــان�حصــول�اجلميــع�بتكلفــة�ميســورة�علــى�خدمــات�

رقــم��8 والهــدف� واملســتدامة)،� املوثوقــة� احلديثــة� الطاقــة�

(تعزيــز�النمــو�االقتصــادي�املطرد�والشــامل�للجميع�واملســتدام،�

والعمالــة�الكاملــة�واملنتجــة،�وتوفيــر�العمــل�الالئــق�للجميــع)،�

الصمــود،� قــادرة�علــى� ُبنــى�حتتيــة� (إقامــة� رقــم��9 والهــدف�

االبتــكار). وتشــجيع� للجميــع،� الشــامل� التصنيــع� وحتفيــز�
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املشرق�والعراق

وفلســطني� ولبنــان� األردن� اخلمســة� املشــرق� بلــدان� عــد�
ُ
ت

واجلمهوريــة�العربيــة�الســورية�والعــراق�املجموعــة�الوحيــدة�

أهــداف� متابعــة� لوحــة� فــي� أهــداف�خضــراء� حققــت� التــي�

التنميــة�املســتدامة.�حصــل�األردن�علــى�درجــة�خضــراء�فــي�

(اتخــاذ� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��13 الهــدف�

والهــدف� وآثــاره)� املنــاخ� لتغّيــر� للتصــدي� عاجلــة� إجــراءات�

رقــم��15(حمايــة�النظــم�اإليكولوجيــة�البّريــة�وترميمهــا�وتعزيــز�

اســتخدامها�علــى�نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�نحــو�

األراضــي� تدهــور� ووقــف� التصحــر،� ومكافحــة� مســتدام،�

وعكــس�مســاره،�ووقــف�فقــدان�التنــوع�البيولوجــي)،�وحصــل�

لبنــان�علــى�درجــة�خضــراء�فــي�الهــدف�األول�مــن�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�(القضــاء�علــى�الفقــر�بجميــع�أشــكاله�فــي�

كل�مــكان)،�وســجل�العــراق�درجــة�خضــراء�فــي�الهــدف�رقــم��10

(احلــد�مــن�انعــدام�املســاواة�داخــل�البلــدان�وفيمــا�بينهــا).

درجــات� ســجلت� اخلمســة� البلــدان� جميــع� فــإن� ذلــك،� ومــع�

حمــراء�فــي�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��3(الصحــة�اجليــدة�

والرفــاه)،�والهــدف�رقــم��5(املســاواة�بــني�اجلنســني)�والهــدف�

معظــم� تتعلــق� االقتصــادي).� والنمــو� الالئــق� (العمــل� رقــم��8

التحديــات�املتعلقــة�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�الثالثــة�هــذه�

بالرفاهيــة�الذاتيــة�والوفيــات�املروريــة�(الهــدف�رقــم��3مــن�

القــوى� فــي� اإلنــاث� املســتدامة)،�ومشــاركة� التنميــة� أهــداف�

العاملــة�والدخــل�بالنســبة�للذكــور،�وحصــة�الوزيــرات�(الهــدف�

رقــم��5مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة)،�وملكيــة�احلســابات�

املصرفيــة،�والنمــو�االقتصــادي،�والبطالــة�(الهــدف�رقــم��8مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة).

مــن�بــني�بلــدان�املشــرق�والعــراق،�هنــاك�فــارق�كبيــر�بــني�أعلــى�

البلــد�أداًء�بشــكل�عــام�(األردن،�الدرجــة�علــى�املؤشــر�65)�والبلــد�

األقــل�أداًء�(ســوريا،�الدرجــة�علــى�املؤشــر�52).�يــؤدي�غيــاب�

واملؤشــرات� الدوليــة� البيانــات� فــي�قواعــد� الكافيــة� البيانــات�

إلــى�حتديــات�مهمــة�فــي�قيــاس�أداء� الرئيســية� والدراســات�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�فلســطني:�لم�يحصــل�البلد�على�

تقييــم�لونــي�للوحــة�متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�إال�علــى�

ــا�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.
ً
�10أهــداف�مــن�أصــل��17هدف

مختلطــة� صــورة� االجتاهــات� متابعــة� لوحــة� تقــدم� باملثــل،�

للمنطقــة�الفرعيــة،�حيــث�تتحســن�بعــض�البلــدان�فــي�حتقيــق�

بعــض�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بينمــا�يتراجــع�أداء�بلــدان�

أخــرى.�بشــكل�عــام،�تراجــع�األداء�بــني�بلــدان�املشــرق�والعــراق�

فــي�حتقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��17(تعزيــز�وســائل�

التنفيــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العامليــة�مــن�أجــل�حتقيــق�التنميــة�

املســتدامة)�ويســيطر�الركــود�علــى�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

رقــم��2(القضــاء�علــى�اجلــوع�وتوفيــر�األمــن�الغذائــي�والتغذيــة�

(حتقيــق� ورقــم��5 املســتدامة)،� الزراعــة� وتعزيــز� املّحســنة�

املســاواة�بــني�اجلنســني�ومتكــني�كل�النســاء�والفتيــات)،�ورقــم��8

(تعزيــز�النمــو�االقتصــادي�املطرد�والشــامل�للجميع�واملســتدام،�

والعمالــة�الكاملــة�واملنتجــة،�وتوفيــر�العمــل�الالئــق�للجميــع)،�

البحريــة� واملــوارد� والبحــار� املحيطــات� (حفــظ� ورقــم��14

واســتخدامها�علــى�نحــو�مســتدام�لتحقيــق�التنميــة�املســتدامة).
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املشرق�والعراق

وفلســطني� ولبنــان� األردن� اخلمســة� املشــرق� بلــدان� عــد�
ُ
ت

واجلمهوريــة�العربيــة�الســورية�والعــراق�املجموعــة�الوحيــدة�

أهــداف� متابعــة� لوحــة� فــي� أهــداف�خضــراء� حققــت� التــي�

التنميــة�املســتدامة.�حصــل�األردن�علــى�درجــة�خضــراء�فــي�

(اتخــاذ� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مــن� رقــم��13 الهــدف�

والهــدف� وآثــاره)� املنــاخ� لتغّيــر� للتصــدي� عاجلــة� إجــراءات�

رقــم��15(حمايــة�النظــم�اإليكولوجيــة�البّريــة�وترميمهــا�وتعزيــز�

اســتخدامها�علــى�نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�نحــو�

األراضــي� تدهــور� ووقــف� التصحــر،� ومكافحــة� مســتدام،�

وعكــس�مســاره،�ووقــف�فقــدان�التنــوع�البيولوجــي)،�وحصــل�

لبنــان�علــى�درجــة�خضــراء�فــي�الهــدف�األول�مــن�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�(القضــاء�علــى�الفقــر�بجميــع�أشــكاله�فــي�

كل�مــكان)،�وســجل�العــراق�درجــة�خضــراء�فــي�الهــدف�رقــم��10

(احلــد�مــن�انعــدام�املســاواة�داخــل�البلــدان�وفيمــا�بينهــا).

درجــات� ســجلت� اخلمســة� البلــدان� جميــع� فــإن� ذلــك،� ومــع�

حمــراء�فــي�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��3(الصحــة�اجليــدة�

والرفــاه)،�والهــدف�رقــم��5(املســاواة�بــني�اجلنســني)�والهــدف�

معظــم� تتعلــق� االقتصــادي).� والنمــو� الالئــق� (العمــل� رقــم��8

التحديــات�املتعلقــة�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة�الثالثــة�هــذه�

بالرفاهيــة�الذاتيــة�والوفيــات�املروريــة�(الهــدف�رقــم��3مــن�

القــوى� فــي� اإلنــاث� املســتدامة)،�ومشــاركة� التنميــة� أهــداف�

العاملــة�والدخــل�بالنســبة�للذكــور،�وحصــة�الوزيــرات�(الهــدف�

رقــم��5مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة)،�وملكيــة�احلســابات�

املصرفيــة،�والنمــو�االقتصــادي،�والبطالــة�(الهــدف�رقــم��8مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة).

مــن�بــني�بلــدان�املشــرق�والعــراق،�هنــاك�فــارق�كبيــر�بــني�أعلــى�

البلــد�أداًء�بشــكل�عــام�(األردن،�الدرجــة�علــى�املؤشــر�65)�والبلــد�

األقــل�أداًء�(ســوريا،�الدرجــة�علــى�املؤشــر�52).�يــؤدي�غيــاب�

واملؤشــرات� الدوليــة� البيانــات� فــي�قواعــد� الكافيــة� البيانــات�

إلــى�حتديــات�مهمــة�فــي�قيــاس�أداء� الرئيســية� والدراســات�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�فــي�فلســطني:�لم�يحصــل�البلد�على�

تقييــم�لونــي�للوحــة�متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�إال�علــى�

ــا�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.
ً
�10أهــداف�مــن�أصــل��17هدف

مختلطــة� صــورة� االجتاهــات� متابعــة� لوحــة� تقــدم� باملثــل،�

للمنطقــة�الفرعيــة،�حيــث�تتحســن�بعــض�البلــدان�فــي�حتقيــق�

بعــض�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بينمــا�يتراجــع�أداء�بلــدان�

أخــرى.�بشــكل�عــام،�تراجــع�األداء�بــني�بلــدان�املشــرق�والعــراق�

فــي�حتقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم��17(تعزيــز�وســائل�

التنفيــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العامليــة�مــن�أجــل�حتقيــق�التنميــة�

املســتدامة)�ويســيطر�الركــود�علــى�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

رقــم��2(القضــاء�علــى�اجلــوع�وتوفيــر�األمــن�الغذائــي�والتغذيــة�

(حتقيــق� ورقــم��5 املســتدامة)،� الزراعــة� وتعزيــز� املّحســنة�

املســاواة�بــني�اجلنســني�ومتكــني�كل�النســاء�والفتيــات)،�ورقــم��8

(تعزيــز�النمــو�االقتصــادي�املطرد�والشــامل�للجميع�واملســتدام،�

والعمالــة�الكاملــة�واملنتجــة،�وتوفيــر�العمــل�الالئــق�للجميــع)،�

البحريــة� واملــوارد� والبحــار� املحيطــات� (حفــظ� ورقــم��14

واســتخدامها�علــى�نحــو�مســتدام�لتحقيــق�التنميــة�املســتدامة).
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Lعلى�املسار�الصحيح�أو�حتافظ�على�معدل�إجناز�أهداف�التنمية�املستدامةTثابتة\زيادة�معتدلةpالبيانات�غير�متاحة••تتناقص
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أقل�البلدان�منًوا

القمــر� (جــزر� منــًوا� األقــل� الســتة� العربيــة� البلــدان� تتعــرض�

وجيبوتــي�وموريتانيــا�والصومــال�والســودان�واليمــن)�خلطــر�

التخلــف�عــن�الركــب.�فجميــع�هــذه�البلــدان�تســجل�درجــات�

حمــراء�علــى�جميــع�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�مــن�األول�حتــى�

التاســع،�وكذلــك�هدفــي�التنميــة�املســتدامة�رقــم��14و16.�(تعــذر�

احلصــول�علــى�بيانــات�اليمــن�بشــأن�الهــدف�األول�مــن�أهــداف�

الرابــع.)� الهــدف� بخصــوص� والصومــال� املســتدامة� التنميــة�

املجــاالت� جميــع� املســتدامة� للتنميــة� األهــداف� هــذه� تشــمل�

لزيــادة� واضحــة� دعــوة� وهــي� املســتدامة،� للتنميــة� الرئيســية�

االهتمــام�اإلقليمــي�والعاملــي�بالتحديات�الرئيســية�التي�تواجهها�

هــذه�البلــدان�فــي�توفيــر�الرفاهيــة�واالزدهــار�لســكانها.

(ضمــان� رقــم��12 املســتدامة� التنميــة� بأهــداف� يتعلــق� فيمــا�

وجــود�أمنــاط�اســتهالك�وإنتــاج�مســتدامة)،�والهــدف�رقــم��13

وآثــاره)،� املنــاخ� لتغّيــر� للتصــدي� عاجلــة� إجــراءات� (اتخــاذ�

والهــدف�رقــم��15(حمايــة�النظــم�اإليكولوجيــة�البّرية�وترميمها�

وتعزيــز�اســتخدامها�علــى�نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�

نحــو�مســتدام،�ومكافحــة�التصحــر،�ووقــف�تدهــور�األراضــي�

وعكــس�مســاره،�ووقــف�فقــدان�التنــوع�البيولوجــي)،�والهــدف�

رقــم��17(تعزيــز�وســائل�التنفيــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العامليــة�مــن�

أجــل�حتقيــق�التنميــة�املســتدامة)،�فــإن�البلــدان�الســتة�تســجل�

ــون�األصفــر�أو�البرتقالــي. درجــات�إمــا�بالل

تشــتمل�النقــاط�املضيئــة�فــي�أداء�البلــدان�العربيــة�األقــل�منــًوا�

فــي�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�مــن�حيــث�املؤشــرات�علــى�

مســتويات�أداء�مرتفعــة�أو�معتدلــة�فــي:�الســمنة�(الهــدف�2)؛�

انتشــار�فيــروس�نقــص�املناعــة�البشــرية�(الهــدف�3)؛�احلــوادث�

8)؛� (الهــدف� بالــواردات� واملتعلقــة� بالعمــل� املرتبطــة� القاتلــة�

أكســيد� ثانــي� وانبعاثــات� والبلديــة،� اإللكترونيــة� النفايــات�

ثانــي� انبعاثــات� مــن� الفــرد� نصيــب� 12)؛� (الهــدف� الكبريــت�

أكســيد�الكربــون�مــن�الطاقــة�املســتهلكة�واملســتوردة�واملصــدرة�

املســتوردة� البيولوجــي� التنــوع� تهديــدات� 13)؛� (الهــدف�

.(16 (الهــدف� األســلحة� وصــادرات� واردات� (الهــدف�15)؛�

الطريــق� علــى� تســير� منــًوا� األقــل� العربيــة� البلــدان� جميــع�

الصحيــح�نحــو�حتقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم�13.�فيمــا�

ــة�املســتدامة�األخــرى،�فــإن�االجتاهــات� ــق�بأهــداف�التنمي يتعل

ا،�حيــث�تقــدم�بعــض�البلــدان�اجتاهــات�محّســنة�
ً
أقــل�اتســاق

وبلــدان�أخــرى�اجتاهــات�منحــدرة.�فيمــا�يتعلــق�بهدفــي�التنميــة�

املســتدامة�رقــم��11(املــدن�واملجتمعــات�املســتدامة)�و�15(احليــاة�

ــدان�مــن�املجموعــة. ــع�بل ــة)،�تتدهــور�االجتاهــات�فــي�أرب البري

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��
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أقل�البلدان�منًوا

القمــر� (جــزر� منــًوا� األقــل� الســتة� العربيــة� البلــدان� تتعــرض�

وجيبوتــي�وموريتانيــا�والصومــال�والســودان�واليمــن)�خلطــر�

التخلــف�عــن�الركــب.�فجميــع�هــذه�البلــدان�تســجل�درجــات�

حمــراء�علــى�جميــع�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�مــن�األول�حتــى�

التاســع،�وكذلــك�هدفــي�التنميــة�املســتدامة�رقــم��14و16.�(تعــذر�

احلصــول�علــى�بيانــات�اليمــن�بشــأن�الهــدف�األول�مــن�أهــداف�

الرابــع.)� الهــدف� بخصــوص� والصومــال� املســتدامة� التنميــة�

املجــاالت� جميــع� املســتدامة� للتنميــة� األهــداف� هــذه� تشــمل�

لزيــادة� واضحــة� دعــوة� وهــي� املســتدامة،� للتنميــة� الرئيســية�

االهتمــام�اإلقليمــي�والعاملــي�بالتحديات�الرئيســية�التي�تواجهها�

هــذه�البلــدان�فــي�توفيــر�الرفاهيــة�واالزدهــار�لســكانها.

(ضمــان� رقــم��12 املســتدامة� التنميــة� بأهــداف� يتعلــق� فيمــا�

وجــود�أمنــاط�اســتهالك�وإنتــاج�مســتدامة)،�والهــدف�رقــم��13

وآثــاره)،� املنــاخ� لتغّيــر� للتصــدي� عاجلــة� إجــراءات� (اتخــاذ�

والهــدف�رقــم��15(حمايــة�النظــم�اإليكولوجيــة�البّرية�وترميمها�

وتعزيــز�اســتخدامها�علــى�نحــو�مســتدام،�وإدارة�الغابــات�علــى�

نحــو�مســتدام،�ومكافحــة�التصحــر،�ووقــف�تدهــور�األراضــي�

وعكــس�مســاره،�ووقــف�فقــدان�التنــوع�البيولوجــي)،�والهــدف�

رقــم��17(تعزيــز�وســائل�التنفيــذ�وتنشــيط�الشــراكة�العامليــة�مــن�

أجــل�حتقيــق�التنميــة�املســتدامة)،�فــإن�البلــدان�الســتة�تســجل�

ــون�األصفــر�أو�البرتقالــي. درجــات�إمــا�بالل

تشــتمل�النقــاط�املضيئــة�فــي�أداء�البلــدان�العربيــة�األقــل�منــًوا�

فــي�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�مــن�حيــث�املؤشــرات�علــى�

مســتويات�أداء�مرتفعــة�أو�معتدلــة�فــي:�الســمنة�(الهــدف�2)؛�

انتشــار�فيــروس�نقــص�املناعــة�البشــرية�(الهــدف�3)؛�احلــوادث�

8)؛� (الهــدف� بالــواردات� واملتعلقــة� بالعمــل� املرتبطــة� القاتلــة�

أكســيد� ثانــي� وانبعاثــات� والبلديــة،� اإللكترونيــة� النفايــات�

ثانــي� انبعاثــات� مــن� الفــرد� نصيــب� 12)؛� (الهــدف� الكبريــت�

أكســيد�الكربــون�مــن�الطاقــة�املســتهلكة�واملســتوردة�واملصــدرة�

املســتوردة� البيولوجــي� التنــوع� تهديــدات� 13)؛� (الهــدف�

.(16 (الهــدف� األســلحة� وصــادرات� واردات� (الهــدف�15)؛�

الطريــق� علــى� تســير� منــًوا� األقــل� العربيــة� البلــدان� جميــع�

الصحيــح�نحــو�حتقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة�رقــم�13.�فيمــا�

ــة�املســتدامة�األخــرى،�فــإن�االجتاهــات� ــق�بأهــداف�التنمي يتعل

ا،�حيــث�تقــدم�بعــض�البلــدان�اجتاهــات�محّســنة�
ً
أقــل�اتســاق

وبلــدان�أخــرى�اجتاهــات�منحــدرة.�فيمــا�يتعلــق�بهدفــي�التنميــة�

املســتدامة�رقــم��11(املــدن�واملجتمعــات�املســتدامة)�و�15(احليــاة�

ــدان�مــن�املجموعــة. ــع�بل ــة)،�تتدهــور�االجتاهــات�فــي�أرب البري

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�األول:��مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�ولوحات�املتابعة
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اجلزء�اخلامس:

المنهجيةاملنهجية

الجزء�الخامس

التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة� يصــف�تقريــر�مؤشــر�أهــداف�

العربيــة�ولوحــات�املتابعــة�لعــام��2019التقــّدم�الــذي�أحرزتــه�

التنميــة� أهــداف� حتقيــق� نحــو� العربيــة� املنطقــة� بلــدان�

ــا�بوتيــرة� املســتدامة�ويشــير�إلــى�املجــاالت�التــي�تتطلــب�تقدًم

أســرع.�ويســتعني�التقريــر�بأحــدث�البيانــات�املتاحــة�التــي�متــت�

ألهــداف� الرســمية� املؤشــرات� مــع� اإلمــكان� قــدر� مطابقتهــا�

التنمية�املستدامة.�

التنميــة� أهــداف� درجــات�وتصنيفــات�مؤشــر� تفســير� ميكــن�

اإلجنــازات� مــن� مئويــة� كنســبة� الهــدف� بحســب� املســتدامة�

املتحققــة،�علــى�أن�يكــون�الفــرق�بــني�املئــة�الكاملــة�والدرجــات�

التــي�حصلــت�عليهــا�البلــدان�هــو�املجــال�التــي�ينبغــي�عليهــا�

اســتكماله�بالنســبة�املئوية�لتحقيق�أهداف�التنمية�املســتدامة،�

علًمــا�بــأن�املجموعــة�نفســها�مــن�املؤشــرات�مســتخدمة�فــي�

ــدان.�كمــا�جتــدر� ــع�البل تســجيل�الدرجــات�والتصنيفــات�جلمي

اإلشــارة�إلــى�أن�االختالفــات�فــي�التصنيفــات�العامليــة�قد�تعزى�

إلى�فروقات�بسيطة�في�مجموع�الدرجات.�

(انظــر� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� متابعــة� لوحــات� ــر�
ّ
توف

�مرئًيــا�ألداء�الــدول�بحســب�أهــداف�
ً

القســمني�1-�3و3)�متثيــال

التنميــة�املســتدامة�مــن�أجــل�حتديــد�أولويــات�العمــل.�وتوّضــح�

(األخضــر� الضوئيــة"� املــرور� "إشــارات� اللونيــة� املنظومــة�

واألصفــر�والبرتقالــي�واألحمــر)�الوضــع�احلالــي�للبلــد�بالنســبة�

ــق� لهــدف�ُمعــني،�بحيــث�يشــير�التصنيــف�األخضــر�إلــى�حتقي

الهــدف،�وُيعطــى�للبلــد�بشــأن�هــدف�ُمعــني�إذا�مــا�مت�تصنيــف�

األخضــر.� باللــون� الهــدف� بهــذا� اخلاصــة� املؤشــرات� جميــع�

ــوان�األصفــر�والبرتقالــي�واألحمــر�بالترتيــب� بينمــا�تشــير�األل

التنميــة� أهــداف� حتقيــق� عــن� تدريجًيــا� البعــد� زيــادة� إلــى�

املستدامة.�

وتشــير�لوحــات�متابعــة�اجتاهــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

(أيًضــا�فــي�القســمني�1-�3و3)�إلــى�مــا�إذا�كان�البلــد�يســير�

العــام� بحلــول� لتحقيــق�هــدف�معــني� الصحيــح� املســار� علــى�

�2030اســتناًدا�إلــى�األداء�ا�لســابق�ملؤشــر�مــن�املؤشــرات.�ومــن�

ثــم،�يتــم�جتميــع�اجتاهــات�املؤشــرات�علــى�مســتوى�الهــدف،�

ــق�الهــدف� ــد�يتجــه�للتقــدم�فــي�حتقي وإيضــاح�مــا�إذا�كان�البل

بشكل�عام.�

لضمــان�مالءمتهــا�للمنطقــة�العربيــة،�مت�إدخــال�العديــد�مــن�

التغييــرات�املنهجيــة�علــى�هــذا�التقريــر�بالنســبة�ملؤشــر�أهداف�

التنمية�املستدامة�العاملي�ولوحات�املتابعة:�

• �مؤشــرات�إضافيــة�تســد�الثغــرات�وتقيــس�قضايــا�خاصــة�

بسياق�املنطقة�العربية.�

��مت�اســتبعاد�عــدد�مــن�املؤشــرات�مــن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة� •

املســتدامة�العاملــي�لعــام��2019نظــًرا�لعــدم�كفايــة�تغطيــة�

البيانــات،�ومتــت�االســتعاضة�عــن�اثنــني�منهــا�مبؤشــرين�

يتمتعان�بتغطية�أفضل�للبيانات�في�املنطقة.�

��كمــا�مت�تنقيــح�عتبــات�املؤشــرات�-�فــي�أربــع�حــاالت�-�بنــاًء� •

علــى�التعليقــات�واملالحظــات�الــواردة�فــي�مشــاورات�اخلبــراء.

��بالنســبة�للمؤشــرات�اخلاصة�باملنطقة�العربية،�اســتخدمت� •

املنهجيــة�نفســها�لتحديــد�احلــد�األعلــى�كمــا�هــو�احلــال�فــي�

املؤشر�العاملي�(انظر�القسمني�5-�3و4-5).�

نتيجــة�لهــذه�التغييــرات�املهمــة،�ال�ميكــن�مقارنــة�نتائــج�مؤشــر�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�ولوحــات�املتابعــة�

مؤشــر� (تقريــر� العاملــي� املســتدامة� التنميــة� تقريــر� بنتائــج�

ا).�
ً
أهداف�التنمية�املستدامة�العاملي�سابق

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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اجلزء�اخلامس:

المنهجيةاملنهجية

الجزء�الخامس

التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة� يصــف�تقريــر�مؤشــر�أهــداف�

العربيــة�ولوحــات�املتابعــة�لعــام��2019التقــّدم�الــذي�أحرزتــه�

التنميــة� أهــداف� حتقيــق� نحــو� العربيــة� املنطقــة� بلــدان�

ــا�بوتيــرة� املســتدامة�ويشــير�إلــى�املجــاالت�التــي�تتطلــب�تقدًم

أســرع.�ويســتعني�التقريــر�بأحــدث�البيانــات�املتاحــة�التــي�متــت�

ألهــداف� الرســمية� املؤشــرات� مــع� اإلمــكان� قــدر� مطابقتهــا�

التنمية�املستدامة.�

التنميــة� أهــداف� درجــات�وتصنيفــات�مؤشــر� تفســير� ميكــن�

اإلجنــازات� مــن� مئويــة� كنســبة� الهــدف� بحســب� املســتدامة�

املتحققــة،�علــى�أن�يكــون�الفــرق�بــني�املئــة�الكاملــة�والدرجــات�

التــي�حصلــت�عليهــا�البلــدان�هــو�املجــال�التــي�ينبغــي�عليهــا�

اســتكماله�بالنســبة�املئوية�لتحقيق�أهداف�التنمية�املســتدامة،�

علًمــا�بــأن�املجموعــة�نفســها�مــن�املؤشــرات�مســتخدمة�فــي�

ــدان.�كمــا�جتــدر� ــع�البل تســجيل�الدرجــات�والتصنيفــات�جلمي

اإلشــارة�إلــى�أن�االختالفــات�فــي�التصنيفــات�العامليــة�قد�تعزى�

إلى�فروقات�بسيطة�في�مجموع�الدرجات.�

(انظــر� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� متابعــة� لوحــات� ــر�
ّ
توف

�مرئًيــا�ألداء�الــدول�بحســب�أهــداف�
ً

القســمني�1-�3و3)�متثيــال

التنميــة�املســتدامة�مــن�أجــل�حتديــد�أولويــات�العمــل.�وتوّضــح�

(األخضــر� الضوئيــة"� املــرور� "إشــارات� اللونيــة� املنظومــة�

واألصفــر�والبرتقالــي�واألحمــر)�الوضــع�احلالــي�للبلــد�بالنســبة�

ــق� لهــدف�ُمعــني،�بحيــث�يشــير�التصنيــف�األخضــر�إلــى�حتقي

الهــدف،�وُيعطــى�للبلــد�بشــأن�هــدف�ُمعــني�إذا�مــا�مت�تصنيــف�

األخضــر.� باللــون� الهــدف� بهــذا� اخلاصــة� املؤشــرات� جميــع�

ــوان�األصفــر�والبرتقالــي�واألحمــر�بالترتيــب� بينمــا�تشــير�األل

التنميــة� أهــداف� حتقيــق� عــن� تدريجًيــا� البعــد� زيــادة� إلــى�

املستدامة.�

وتشــير�لوحــات�متابعــة�اجتاهــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

(أيًضــا�فــي�القســمني�1-�3و3)�إلــى�مــا�إذا�كان�البلــد�يســير�

العــام� بحلــول� لتحقيــق�هــدف�معــني� الصحيــح� املســار� علــى�

�2030اســتناًدا�إلــى�األداء�ا�لســابق�ملؤشــر�مــن�املؤشــرات.�ومــن�

ثــم،�يتــم�جتميــع�اجتاهــات�املؤشــرات�علــى�مســتوى�الهــدف،�

ــق�الهــدف� ــد�يتجــه�للتقــدم�فــي�حتقي وإيضــاح�مــا�إذا�كان�البل

بشكل�عام.�

لضمــان�مالءمتهــا�للمنطقــة�العربيــة،�مت�إدخــال�العديــد�مــن�

التغييــرات�املنهجيــة�علــى�هــذا�التقريــر�بالنســبة�ملؤشــر�أهداف�

التنمية�املستدامة�العاملي�ولوحات�املتابعة:�

• �مؤشــرات�إضافيــة�تســد�الثغــرات�وتقيــس�قضايــا�خاصــة�

بسياق�املنطقة�العربية.�

��مت�اســتبعاد�عــدد�مــن�املؤشــرات�مــن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة� •

املســتدامة�العاملــي�لعــام��2019نظــًرا�لعــدم�كفايــة�تغطيــة�

البيانــات،�ومتــت�االســتعاضة�عــن�اثنــني�منهــا�مبؤشــرين�

يتمتعان�بتغطية�أفضل�للبيانات�في�املنطقة.�

��كمــا�مت�تنقيــح�عتبــات�املؤشــرات�-�فــي�أربــع�حــاالت�-�بنــاًء� •

علــى�التعليقــات�واملالحظــات�الــواردة�فــي�مشــاورات�اخلبــراء.

��بالنســبة�للمؤشــرات�اخلاصة�باملنطقة�العربية،�اســتخدمت� •

املنهجيــة�نفســها�لتحديــد�احلــد�األعلــى�كمــا�هــو�احلــال�فــي�

املؤشر�العاملي�(انظر�القسمني�5-�3و4-5).�

نتيجــة�لهــذه�التغييــرات�املهمــة،�ال�ميكــن�مقارنــة�نتائــج�مؤشــر�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�ولوحــات�املتابعــة�

مؤشــر� (تقريــر� العاملــي� املســتدامة� التنميــة� تقريــر� بنتائــج�

ا).�
ً
أهداف�التنمية�املستدامة�العاملي�سابق

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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اجلدول��4|��التغيــرات�فــي�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام��2019باملقارنــة�مــع�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�

املستدامة�العاملي�لعام��2019

هدف�التنمية�
املستدامة

التغييراملؤشر

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالر�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�الهدف�1

(٪�من�إجمالي�العمالة)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديدانتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�من�العمر��20إلى��79عاًما)الهدف�3

مؤشر�جديدمعدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)

ضت�العتبة�اخلضراء�من��98إلى�95)صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)الهدف�4
ّ
ف

ُ
تغيير�في�العتبة�(خ

ضت�العتبة�اخلضراء�من��85إلى�80)معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)
ّ
ف

ُ
تغيير�في�العتبة�(خ

نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�

ما�قبل�املدرسة)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديدنسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)

مؤشر�جديددرجات�االختبار�القياسية

ضت�العتبة�اخلضراء�من��70إلى�75)نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملةالهدف�5
ّ
ف

ُ
تغير�يفي�العتبة�(خ

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث�/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�

الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديدالنساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�مؤشر�أفريقيا�لعام�2019)نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

مؤشر�جديدإجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

مؤشر�جديددرجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)الهدف�6

معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�

النظافة�(لكل��100,000نسمة)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديد�إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)الهدف�7

مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول�/�إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�

تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

مؤشر�جديد

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)انتشار�العبودية�احلديثة�(الضحايا�لكل��1,000نسمة)الهدف�8

مؤشر�جديددرجة�حرية�العمل

مؤشر�جديدالبطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�مؤشر�أفريقيا�لعام�2019)درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد

مؤشر�جديدمؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)تصنيف�التاميز�جلامعات�التعليم�العالي:�متوسط�درجات�أفضل��3جامعات�(0-100)الهدف�9

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�(كيلوغرام�من�

ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

مؤشر�جديد

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)مصدر�مياه�محّسن،�عبر�املواسير�(٪�من�سكان�املناطق�احلضرية�الذين�يحصلون�عليه)الهدف�11

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

هدف�التنمية�
املستدامة

التغييراملؤشر

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)صافي�انبعاثات�الواردات�من�النيتروجني�التفاعلي�(كجم�/�فرد)الهدف�12

مستبعد�(مستبدل)النفايات�البلدية�الصلبة�(كجم�/�يوم�/�فرد)

مؤشر�جديدإجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم�/�سنة�/�فرد)

مؤشر�جديددرجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�

(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

مؤشر�جديد

االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�

املواد�الكيميائية�(٪)

مؤشر�جديد

النسبة�املئوية�لألرصدة�السمكية�مفرطة�االستغالل�أو�املنهارة�بحسب�املنطقة�الهدف�14

االقتصادية�اخلالصة�(٪)

مستبعد�(مستبدل)

مؤشر�جديدهدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)متوسط�املساحة�املحمية�في�مواقع�املياه�العذبة�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)الهدف�15

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)إزالة�الغابات�الدائمة�(٪�ملتوسط��5سنوات)

ضت�العتبة�اخلضراء�من��2إلى�0)األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)الهدف�16
ّ
ف

ُ
تغيير�في�العتبة�(خ

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�مؤشر�أفريقيا�لعام�2019)الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�املؤشر�العاملي�ملنظمة�عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)

التعاون�االقتصادي�والتنمية)

واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�

بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديدوضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

مؤشر�جديداالستقرار�السياسي�وغياب�العنف�/�اإلرهاب

بالنسبة�إلى�البلدان�مرتفعة�الدخل�وجميع�بلدان�جلنة�املساعدة�اإلمنائية�التابعة�الهدف�17

ملنظمة�التعاون�والتنمية�االقتصادية:�التمويل�العام�الدولي�امليسر،�مبا�في�ذلك�

املساعدة�اإلمنائية�الرسمية�(٪�من�إجمالي�الدخل�القومي)؛�البلدان�األخرى:�

اإليرادات�احلكومية�باستثناء�املنح�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�مؤشر�أفريقيا�لعام�2019)درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلدول��4|��التغيــرات�فــي�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام��2019باملقارنــة�مــع�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�

املستدامة�العاملي�لعام��2019(تابع)�

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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اجلدول��4|��التغيــرات�فــي�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام��2019باملقارنــة�مــع�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�

املستدامة�العاملي�لعام��2019

هدف�التنمية�
املستدامة

التغييراملؤشر

الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالر�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�الهدف�1

(٪�من�إجمالي�العمالة)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديدانتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�من�العمر��20إلى��79عاًما)الهدف�3

مؤشر�جديدمعدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)

ضت�العتبة�اخلضراء�من��98إلى�95)صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)الهدف�4
ّ
ف

ُ
تغيير�في�العتبة�(خ

ضت�العتبة�اخلضراء�من��85إلى�80)معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)
ّ
ف

ُ
تغيير�في�العتبة�(خ

نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�

ما�قبل�املدرسة)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديدنسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)

مؤشر�جديددرجات�االختبار�القياسية

ضت�العتبة�اخلضراء�من��70إلى�75)نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملةالهدف�5
ّ
ف

ُ
تغير�يفي�العتبة�(خ

نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث�/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�

الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديدالنساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�مؤشر�أفريقيا�لعام�2019)نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)

مؤشر�جديدإجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)

مؤشر�جديددرجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)الهدف�6

معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�

النظافة�(لكل��100,000نسمة)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديد�إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)الهدف�7

مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول�/�إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�

تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)

مؤشر�جديد

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)انتشار�العبودية�احلديثة�(الضحايا�لكل��1,000نسمة)الهدف�8

مؤشر�جديددرجة�حرية�العمل

مؤشر�جديدالبطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�مؤشر�أفريقيا�لعام�2019)درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد

مؤشر�جديدمؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)تصنيف�التاميز�جلامعات�التعليم�العالي:�متوسط�درجات�أفضل��3جامعات�(0-100)الهدف�9

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�(كيلوغرام�من�

ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

مؤشر�جديد

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)مصدر�مياه�محّسن،�عبر�املواسير�(٪�من�سكان�املناطق�احلضرية�الذين�يحصلون�عليه)الهدف�11

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

هدف�التنمية�
املستدامة

التغييراملؤشر

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)صافي�انبعاثات�الواردات�من�النيتروجني�التفاعلي�(كجم�/�فرد)الهدف�12

مستبعد�(مستبدل)النفايات�البلدية�الصلبة�(كجم�/�يوم�/�فرد)

مؤشر�جديدإجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم�/�سنة�/�فرد)

مؤشر�جديددرجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)

الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�

(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)

مؤشر�جديد

االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�

املواد�الكيميائية�(٪)

مؤشر�جديد

النسبة�املئوية�لألرصدة�السمكية�مفرطة�االستغالل�أو�املنهارة�بحسب�املنطقة�الهدف�14

االقتصادية�اخلالصة�(٪)

مستبعد�(مستبدل)

مؤشر�جديدهدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)متوسط�املساحة�املحمية�في�مواقع�املياه�العذبة�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)الهدف�15

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)إزالة�الغابات�الدائمة�(٪�ملتوسط��5سنوات)

ضت�العتبة�اخلضراء�من��2إلى�0)األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)الهدف�16
ّ
ف

ُ
تغيير�في�العتبة�(خ

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�مؤشر�أفريقيا�لعام�2019)الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�املؤشر�العاملي�ملنظمة�عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)

التعاون�االقتصادي�والتنمية)

واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�

بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)

مؤشر�جديد

مؤشر�جديدوضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان

مؤشر�جديداالستقرار�السياسي�وغياب�العنف�/�اإلرهاب

بالنسبة�إلى�البلدان�مرتفعة�الدخل�وجميع�بلدان�جلنة�املساعدة�اإلمنائية�التابعة�الهدف�17

ملنظمة�التعاون�والتنمية�االقتصادية:�التمويل�العام�الدولي�امليسر،�مبا�في�ذلك�

املساعدة�اإلمنائية�الرسمية�(٪�من�إجمالي�الدخل�القومي)؛�البلدان�األخرى:�

اإليرادات�احلكومية�باستثناء�املنح�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)

ُمستبعد�(تغطية�غير�كافية)

مؤشر�جديد�(موجود�أيًضا�في�مؤشر�أفريقيا�لعام�2019)درجة�القدرة�اإلحصائية

اجلدول��4|��التغيــرات�فــي�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�لعــام��2019باملقارنــة�مــع�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�

املستدامة�العاملي�لعام��2019(تابع)�

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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5-1-  املقارنة�بني�تقرير�مؤشر�أهداف�
التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�

والتقرير�العاملي�لعام�2019

العربيــة� للمنطقــة� املســتدامة� التنميــة� مؤشــر� يتضمــن�

لعــام��2019عــدة�تغييــرات�فــي�املؤشــرات�املدرجــة�فــي�تقريــر�

التنميــة�املســتدامة�العاملــي�لعــام��2019(تقريــر�مؤشــر�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�العاملــي)،�يوضحهــا�اجلــدول��4بالتفصيــل.

ــة� ــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربي ــوي�مؤشــر�أهــداف�التنمي يحت

لعــام��2019علــى��105مؤشــرات�فــي�املجمــل،�منهــا��75مؤشــًرا�

مــن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العاملــي�لعــام�2019،�كمــا�

ويشــتمل�مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�علــى�أربعــة�مؤشــرات�واردة�

فــي�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ألفريقيــا�لعــام��2019

البيانــات� بــأن� علًمــا� العاملــي،� املؤشــر� فــي� مشــمولة� غيــر�

املتعلقــة�بجميــع�املؤشــرات�مســتخلصة�فــي�الفتــرة�بــني�فبرايــر�

وأبريــل�عــام�2019.�أمــا�بالنســبة�للمؤشــرات�الســت�والعشــرين�

اجلديــدة�كلًيــا،�فقــد�مت�اســتخالص�بياناتهــا�فــي�يوليــو�2019.

مت�اعتبــار�نســبة�التغطيــة�الدنيــا�عنــد�٪�75نقطــة�انطــالق�

املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مؤشــر� مؤشــرات� الختيــار�

التــي� البلــدان� أخــذ� يتــم� لــم� �.2019 لعــام� العربيــة� للمنطقــة�

بلــغ�عــدد�ســكانها�أقــل�مــن�مليــون�نســمة�عــام��2019(جــزر�

القمــر�وجيبوتــي)�بعــني�االعتبــار�عنــد�حســاب�نســبة�التغطيــة.�

وينطبــق�األمــر�ذاتــه�علــى�فلســطني�بالنظــر�إلــى�قلــة�البيانــات�

املتوفــرة�عــن�البلــد�(٪�55مــن�جميــع�املؤشــرات�فــي�مؤشــر�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العربــي�لعــام�2019).�مبعنــى�آخــر،�

كان�علــى�املؤشــر�تقــدمي�بيانــات�حديثــة�ملــا�ال�يقــل�عــن��15-14

مــن�أصــل��19دولــة�عربيــة�أخــرى�كــي�يتــم�إشــماله�فــي�التقريــر.�

وُيســتثنى�مــن�هــذه�القاعــدة�ما�هــو�املذكــورة�فــي�اجلــدول�5.

اجلدول��5|��املؤشرات�املدرجة�في�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019بالرغم�من�انخفاض�

تغطية�البيانات

التبريراملؤشرهدف�التنمية�املستدامة

األهمية�للمنطقةالنساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)الهدف�5

األهمية�للمنطقة؛�الفجوة�الرئيسية�في�التغطية�األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)الهدف�16

بدول�مجلس�التعاون�اخلليجي

األهمية�للمنطقة؛�البيانات�املتاحة�تغطي�الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)الهدف�16

الصراعات�الرئيسية�عموًما

األهمية�للمنطقة؛�إتاحة�نتائج�أكثر�دقة�للوحة�اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)الهدف�17

متابعة�هدف�التنمية�املستدامة�رقم�17

األهمية�للمنطقةدرجة�القدرة�اإلحصائيةالهدف�17

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

5-2-�اختيار�البيانات

5-2-1-�معايير�اختيار�املؤشرات

ــا،�يســتخدم�مؤشــر�ولوحــات�متابعــة�
ً
عندمــا�يكــون�ذلــك�ممكن

أهداف�التنمية�املستدامة"�للمنطقة�العربية�لعام��2019مؤشرات�

اللجنــة� أقرتهــا� التــي� الرســمية� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

اإلحصائيــة�لــألمم�املتحــدة.�فــي�حالــة�عــدم�توفــر�بيانــات�كافيــة�

ملؤشــر�رســمي،�ولســد�فجــوات�البيانــات،�يتــم�تضمــني�مقاييــس�

أخــرى�مــن�مصــادر�رســمية�وغيــر�رســمية.�مت�اســتخدام�خمســة�

معاييــر�الختيــار�املؤشــرات�مــن�أجــل�حتديــد�املقاييــس�املناســبة�

ــة�املســتدامة. لــكل�هــدف�مــن�أهــداف�التنمي

��األهميــة�العامليــة�وإمكانيــة�التطبيــق�علــى�نطــاق�واســع�مــن� -1

مناطــق�البلــد:�تتصــل�املؤشــرات�برصــد�حتقيــق�أهــداف�

القــارة� علــى� للتطبيــق� قابلــة� وتكــون� املســتدامة� التنميــة�

ــا،�وتســمح�بإجــراء� بأكملهــا.�كمــا�إنهــا�قابلــة�للمقارنــة�دولًي

مقارنــة�مباشــرة�لــألداء�عبــر�البلــدان.�بشــكل�خــاص،�تتيــح�

املؤشــرات�حتديــد�عتبــات�كميــة�لــألداء�مــن�شــأنها�بيــان�

حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�

ــل�املؤشــرات�املختــارة�مقاييــس�
ّ
��الكفايــة�اإلحصائيــة:�متث -2

صحيحــة�وموثوقــة.

��الصالحيــة�الزمنيــة:�املؤشــرات�املحــددة�محّدثــة�ومنشــورة� -3

في�إطار�زمني�حديث�بشكل�معقول.�

ا�للمعايير�الدولية،�
ً
��جودة�البيانات:�يجب�معايرة�البيانات�وفق -4

ســواٌء�أكانت�مســتخلصة�من�مصادر�وطنية�أم�دولية�رســمية�

(مثــل�األجهــزة�اإلحصائيــة�الوطنيــة�أو�املنظمــات�الدوليــة)�

أو�غيرهــا�مــن�املصــادر�ذات�الســمعة�اجليــدة،�مثل�املنشــورات�

أو�األوســاط�األكادمييــة�التــي�راجعهــا�النظــراء.

��مــدى�التغطيــة:�يجــب�أن�تكــون�البيانــات�متاحــة�ملــا�ال�يقــل� -5

عــن�٪�75مــن�دول�املنطقــة�العربيــة�التــي�يزيــد�عــدد�ســكانها�

على�مليون�نســمة.�لقد�اســتبعدنا�البلدان�الصغيرة�(2)�في�

عمليــة�اختيــار�املؤشــرات�ألن�البيانــات�غالًبــا�ما�تكــون�نــادرة�

فــي�هــذه�البلــدان،�وهــذا�األمــر�بــدوره�يزيــد�مــن�صعوبــة�

إدراج�مؤشــرات�جديدة�نظًرا�ملتطلباتنا�الدقيقة�في�تغطية�

البيانــات�إلضافــة�مؤشــرات�إضافيــة.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�

ــار�املؤشــرات�بســبب� ــة�اختي ــم�نشــمل�فلســطني�فــي�عملي ل

ــة�البيانــات�املتوفــرة�عنهــا�(٪�55مــن�املؤشــرات�املدرجــة� قل

حالًيــا�فــي�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العربــي).

5-2-2-�اختيار�املؤشر

�مت�بنــاء�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بنــاًء�علــى�مجموعــة�

مــن�املؤشــرات�لــكل�هــدف�مــن�األهــداف�الســبعة�عشــرة�للتنميــة�

أشــملنا� املنشــورة.� البيانــات� أحــدث� باســتخدام� املســتدامة�

جميــع�مؤشــرات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة�التــي�يزيــد�عددهــا�علــى��230مؤشــر�والتــي�اقترحهــا�

مبؤشــرات� واملعنــي� الــوكاالت� بــني� املشــترك� اخلبــراء� فريــق�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(IAEG-SDGs)�والتــي�أقرتهــا�اللجنــة�

اإلحصائيــة�التابعــة�لــألمم�املتحــدة�واســتوفت�املعاييــر�اخلمســة�

املذكــورة�أعــاله�(UNSD�2019a).�تتمتــع�بعــض�مؤشــرات�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�الرســمية�بتغطيــة�كافيــة�للبيانــات،�ولكــن�

ال�ميكــن�إشــمالها�ألنهــا�ال�تســمح�بترتيــب�البلــدان�أو�بتحديــد�

عتبــات�كميــة�لــألداء�مــن�شــأنها�بيــان�حتقيــق�األهــداف�املطّبقــة�

علــى�جميــع�البلــدان.�فعلــى�ســبيل�املثــال،�تتخصــص�مختلــف�

البلــدان�فــي�قطاعــات�مختلفــة�مــن�االقتصــاد،�لذلــك�ال�توجــد�

ــي� ــاجت�املحل ــي�الن ــع�كحصــة�مــن�إجمال ــة�"مناســبة"�للتصني عتب

ينبغــي�أن�تســعى�جميــع�البلــدان�إلــى�حتقيقهــا.�فــي�حــني�أن�كل�

بلــد�مــن�البلــدان�قــد�يجــد�أن�حصــة�القيمــة�املضافــة�التصنيعيــة�

مفيــدة�للغايــة�لوضــع�اســتراتيجيات�التصنيــع�طويلــة�األجــل،�

فــال�ميكــن�حتديــد�عتبــة�مشــتركة�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة.�

ومؤشــرات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الرســمية�األخــرى�مفيــدة�

باملثــل�علــى�املســتوى�القطــري،�ولكنهــا�ال�ميكــن�أن�تكــون�معيــاًرا�

ملقارنــة�أداء�الــدول�علــى�املســتوى�الدولــي.

املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مؤشــرات� ال�تســتوفي� وعندمــا�

الرســمية�معاييــَر�اختيــار�البيانــات�أو�حــني�تبقــى�هنالــك�فجــوات�

فــي�املؤشــر،�فقــد�أخذنــا�بعــني�االعتبــار�املقاييــس�الرســمية�وتلك�

املنشــورة�فــي�املؤلفــات�التــي�راجعهــا�النظــراء،�وكذلــك�قواعــد�
البيانــات�والتقاريــر�الرئيســية�عــن�املؤشــرات�التنموية�والبيئيــة.(2)

��تتضمن:�البنك�الدولي،�مؤشرات�التنمية�العاملية؛�برنامج�األمم�املتحدة� (2)
اإلمنائي،�تقرير�التنمية�البشرية؛�إحصائيات�منظمة�التعاون�االقتصادي�

�Kroll,�Sustainable�Development�Goals:�Are�the�Richوالتنمية؛�
Countries�Ready?�(2015)؛�شبكة�حلول�التنمية�املستدامة،�املؤشرات�
وإطار�عمل�لرصد�أهداف�التنمية�املستدامة�-�إطالق�ثورة�بيانات�

ألهداف�التنمية�املستدامة�(2018).

اجلزء�اخلامس:��املنهجية
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5-1-  املقارنة�بني�تقرير�مؤشر�أهداف�
التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�

والتقرير�العاملي�لعام�2019

العربيــة� للمنطقــة� املســتدامة� التنميــة� مؤشــر� يتضمــن�

لعــام��2019عــدة�تغييــرات�فــي�املؤشــرات�املدرجــة�فــي�تقريــر�

التنميــة�املســتدامة�العاملــي�لعــام��2019(تقريــر�مؤشــر�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�العاملــي)،�يوضحهــا�اجلــدول��4بالتفصيــل.

ــة� ــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربي ــوي�مؤشــر�أهــداف�التنمي يحت

لعــام��2019علــى��105مؤشــرات�فــي�املجمــل،�منهــا��75مؤشــًرا�

مــن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العاملــي�لعــام�2019،�كمــا�

ويشــتمل�مؤشــر�املنطقــة�العربيــة�علــى�أربعــة�مؤشــرات�واردة�

فــي�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ألفريقيــا�لعــام��2019

البيانــات� بــأن� علًمــا� العاملــي،� املؤشــر� فــي� مشــمولة� غيــر�

املتعلقــة�بجميــع�املؤشــرات�مســتخلصة�فــي�الفتــرة�بــني�فبرايــر�

وأبريــل�عــام�2019.�أمــا�بالنســبة�للمؤشــرات�الســت�والعشــرين�

اجلديــدة�كلًيــا،�فقــد�مت�اســتخالص�بياناتهــا�فــي�يوليــو�2019.

مت�اعتبــار�نســبة�التغطيــة�الدنيــا�عنــد�٪�75نقطــة�انطــالق�

املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مؤشــر� مؤشــرات� الختيــار�

التــي� البلــدان� أخــذ� يتــم� لــم� �.2019 لعــام� العربيــة� للمنطقــة�

بلــغ�عــدد�ســكانها�أقــل�مــن�مليــون�نســمة�عــام��2019(جــزر�

القمــر�وجيبوتــي)�بعــني�االعتبــار�عنــد�حســاب�نســبة�التغطيــة.�

وينطبــق�األمــر�ذاتــه�علــى�فلســطني�بالنظــر�إلــى�قلــة�البيانــات�

املتوفــرة�عــن�البلــد�(٪�55مــن�جميــع�املؤشــرات�فــي�مؤشــر�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العربــي�لعــام�2019).�مبعنــى�آخــر،�

كان�علــى�املؤشــر�تقــدمي�بيانــات�حديثــة�ملــا�ال�يقــل�عــن��15-14

مــن�أصــل��19دولــة�عربيــة�أخــرى�كــي�يتــم�إشــماله�فــي�التقريــر.�

وُيســتثنى�مــن�هــذه�القاعــدة�ما�هــو�املذكــورة�فــي�اجلــدول�5.

اجلدول��5|��املؤشرات�املدرجة�في�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019بالرغم�من�انخفاض�

تغطية�البيانات

التبريراملؤشرهدف�التنمية�املستدامة

األهمية�للمنطقةالنساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)الهدف�5

األهمية�للمنطقة؛�الفجوة�الرئيسية�في�التغطية�األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)الهدف�16

بدول�مجلس�التعاون�اخلليجي

األهمية�للمنطقة؛�البيانات�املتاحة�تغطي�الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)الهدف�16

الصراعات�الرئيسية�عموًما

األهمية�للمنطقة؛�إتاحة�نتائج�أكثر�دقة�للوحة�اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)الهدف�17

متابعة�هدف�التنمية�املستدامة�رقم�17

األهمية�للمنطقةدرجة�القدرة�اإلحصائيةالهدف�17

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

5-2-�اختيار�البيانات

5-2-1-�معايير�اختيار�املؤشرات

ــا،�يســتخدم�مؤشــر�ولوحــات�متابعــة�
ً
عندمــا�يكــون�ذلــك�ممكن

أهداف�التنمية�املستدامة"�للمنطقة�العربية�لعام��2019مؤشرات�

اللجنــة� أقرتهــا� التــي� الرســمية� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

اإلحصائيــة�لــألمم�املتحــدة.�فــي�حالــة�عــدم�توفــر�بيانــات�كافيــة�

ملؤشــر�رســمي،�ولســد�فجــوات�البيانــات،�يتــم�تضمــني�مقاييــس�

أخــرى�مــن�مصــادر�رســمية�وغيــر�رســمية.�مت�اســتخدام�خمســة�

معاييــر�الختيــار�املؤشــرات�مــن�أجــل�حتديــد�املقاييــس�املناســبة�

ــة�املســتدامة. لــكل�هــدف�مــن�أهــداف�التنمي

��األهميــة�العامليــة�وإمكانيــة�التطبيــق�علــى�نطــاق�واســع�مــن� -1

مناطــق�البلــد:�تتصــل�املؤشــرات�برصــد�حتقيــق�أهــداف�

القــارة� علــى� للتطبيــق� قابلــة� وتكــون� املســتدامة� التنميــة�

ــا،�وتســمح�بإجــراء� بأكملهــا.�كمــا�إنهــا�قابلــة�للمقارنــة�دولًي

مقارنــة�مباشــرة�لــألداء�عبــر�البلــدان.�بشــكل�خــاص،�تتيــح�

املؤشــرات�حتديــد�عتبــات�كميــة�لــألداء�مــن�شــأنها�بيــان�

حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�

ــل�املؤشــرات�املختــارة�مقاييــس�
ّ
��الكفايــة�اإلحصائيــة:�متث -2

صحيحــة�وموثوقــة.

��الصالحيــة�الزمنيــة:�املؤشــرات�املحــددة�محّدثــة�ومنشــورة� -3

في�إطار�زمني�حديث�بشكل�معقول.�

ا�للمعايير�الدولية،�
ً
��جودة�البيانات:�يجب�معايرة�البيانات�وفق -4

ســواٌء�أكانت�مســتخلصة�من�مصادر�وطنية�أم�دولية�رســمية�

(مثــل�األجهــزة�اإلحصائيــة�الوطنيــة�أو�املنظمــات�الدوليــة)�

أو�غيرهــا�مــن�املصــادر�ذات�الســمعة�اجليــدة،�مثل�املنشــورات�

أو�األوســاط�األكادمييــة�التــي�راجعهــا�النظــراء.

��مــدى�التغطيــة:�يجــب�أن�تكــون�البيانــات�متاحــة�ملــا�ال�يقــل� -5

عــن�٪�75مــن�دول�املنطقــة�العربيــة�التــي�يزيــد�عــدد�ســكانها�

على�مليون�نســمة.�لقد�اســتبعدنا�البلدان�الصغيرة�(2)�في�

عمليــة�اختيــار�املؤشــرات�ألن�البيانــات�غالًبــا�ما�تكــون�نــادرة�

فــي�هــذه�البلــدان،�وهــذا�األمــر�بــدوره�يزيــد�مــن�صعوبــة�

إدراج�مؤشــرات�جديدة�نظًرا�ملتطلباتنا�الدقيقة�في�تغطية�

البيانــات�إلضافــة�مؤشــرات�إضافيــة.�باإلضافــة�إلــى�ذلــك،�

ــار�املؤشــرات�بســبب� ــة�اختي ــم�نشــمل�فلســطني�فــي�عملي ل

ــة�البيانــات�املتوفــرة�عنهــا�(٪�55مــن�املؤشــرات�املدرجــة� قل

حالًيــا�فــي�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العربــي).

5-2-2-�اختيار�املؤشر

�مت�بنــاء�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بنــاًء�علــى�مجموعــة�

مــن�املؤشــرات�لــكل�هــدف�مــن�األهــداف�الســبعة�عشــرة�للتنميــة�

أشــملنا� املنشــورة.� البيانــات� أحــدث� باســتخدام� املســتدامة�

جميــع�مؤشــرات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة�التــي�يزيــد�عددهــا�علــى��230مؤشــر�والتــي�اقترحهــا�

مبؤشــرات� واملعنــي� الــوكاالت� بــني� املشــترك� اخلبــراء� فريــق�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�(IAEG-SDGs)�والتــي�أقرتهــا�اللجنــة�

اإلحصائيــة�التابعــة�لــألمم�املتحــدة�واســتوفت�املعاييــر�اخلمســة�

املذكــورة�أعــاله�(UNSD�2019a).�تتمتــع�بعــض�مؤشــرات�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�الرســمية�بتغطيــة�كافيــة�للبيانــات،�ولكــن�

ال�ميكــن�إشــمالها�ألنهــا�ال�تســمح�بترتيــب�البلــدان�أو�بتحديــد�

عتبــات�كميــة�لــألداء�مــن�شــأنها�بيــان�حتقيــق�األهــداف�املطّبقــة�

علــى�جميــع�البلــدان.�فعلــى�ســبيل�املثــال،�تتخصــص�مختلــف�

البلــدان�فــي�قطاعــات�مختلفــة�مــن�االقتصــاد،�لذلــك�ال�توجــد�

ــي� ــاجت�املحل ــي�الن ــع�كحصــة�مــن�إجمال ــة�"مناســبة"�للتصني عتب

ينبغــي�أن�تســعى�جميــع�البلــدان�إلــى�حتقيقهــا.�فــي�حــني�أن�كل�

بلــد�مــن�البلــدان�قــد�يجــد�أن�حصــة�القيمــة�املضافــة�التصنيعيــة�

مفيــدة�للغايــة�لوضــع�اســتراتيجيات�التصنيــع�طويلــة�األجــل،�

فــال�ميكــن�حتديــد�عتبــة�مشــتركة�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة.�

ومؤشــرات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�الرســمية�األخــرى�مفيــدة�

باملثــل�علــى�املســتوى�القطــري،�ولكنهــا�ال�ميكــن�أن�تكــون�معيــاًرا�

ملقارنــة�أداء�الــدول�علــى�املســتوى�الدولــي.

املســتدامة� التنميــة� أهــداف� مؤشــرات� ال�تســتوفي� وعندمــا�

الرســمية�معاييــَر�اختيــار�البيانــات�أو�حــني�تبقــى�هنالــك�فجــوات�

فــي�املؤشــر،�فقــد�أخذنــا�بعــني�االعتبــار�املقاييــس�الرســمية�وتلك�

املنشــورة�فــي�املؤلفــات�التــي�راجعهــا�النظــراء،�وكذلــك�قواعــد�
البيانــات�والتقاريــر�الرئيســية�عــن�املؤشــرات�التنموية�والبيئيــة.(2)

��تتضمن:�البنك�الدولي،�مؤشرات�التنمية�العاملية؛�برنامج�األمم�املتحدة� (2)
اإلمنائي،�تقرير�التنمية�البشرية؛�إحصائيات�منظمة�التعاون�االقتصادي�

�Kroll,�Sustainable�Development�Goals:�Are�the�Richوالتنمية؛�
Countries�Ready?�(2015)؛�شبكة�حلول�التنمية�املستدامة،�املؤشرات�
وإطار�عمل�لرصد�أهداف�التنمية�املستدامة�-�إطالق�ثورة�بيانات�

ألهداف�التنمية�املستدامة�(2018).
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5-2-3-�البيانات�املفقودة�وعمليات�احتسابها

إن�الغرض�من�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�

ولوحــات�املتابعــة�لعــام��2019هــو�توجيــه�مناقشــات�البلــدان�حــول�

أولوياتهــا�بشــأن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�اليــوم�اســتناًدا�إلــى�

البيانــات�املتاحــة�والدقيقــة.�لهــذا�الســبب،�ونظــًرا�ألن�العديــد�مــن�

أولويات�أهداف�التنمية�املستدامة�تفتقر�إلى�النماذج�اإلحصائية�

املقبولة�على�نطاق�واسع�من�أجل�احتساب�البيانات�على�املستوى�

القطري،�فإننا�بشكل�عام�لم�نقم�باحتساب�أو�منذجة�أي�بيانات�

مفقــودة.�وقد�أجرينــا�اســتثناءات�للمتغيــرات�التاليــة�بســبب�كثافــة�

البيانــات�املفقــودة�والتــي�كانــت�ســتحول�دون�إدراج�الكثيــر�منهــا:

 •  هــدف�التنميــة�املســتدامة�1:�نســبة�عــدد�الفقــراء�احلاليــني�

بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�الســكان)�لم�نحصل�على�

بيانــات�البلــدان�التــي�لــم�تتوفــر�بهــا�بيانــات�املســوح.

 •  هــدف�التنميــة�املســتدامة�1:�نســبة�عــدد�الفقــراء�احلاليــني�

بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�الســكان)�لم�نحصل�على�

بيانــات�البلــدان�التــي�لــم�تتوفــر�بهــا�بيانــات�املســوح.

��هــدف�التنميــة�املســتدامة�3:�اإلصابــات�اجلديــدة�بفيــروس� •�

نقــص�املناعــة�البشــرية�/�اإليدز�(لــكل�1,000)�مت�احتســاب�

القيــم�املســتمدة�مــن�دراســة�العــبء�العاملــي�للمــرض�(2017)�

الصادرة�عن�معهد�املقاييس�الصحية�والتقييم��IHMEعندما�

كانــت�البلــدان�تفتقــر�إلــى�البيانــات�التجريبيــة�فــي�برنامــج�

األمم�املتحدة�املشترك�املعني�باإليدز.�

��هــدف�التنميــة�املســتدامة�5:�املطالبــة�بتنظيــم�لألســرة�مبنــي� •�

ــة�(٪�النســاء�املتزوجــات�أو�املرتبطــات� ــى�الطــرق�احلديث عل

الالئي�تتراوح�أعمارهن�بني�15-49):�مت�احتساب�التقديرات�

النموذجيــة�مــن�قســم�الســكان�بــاألمم�املتحــدة�للبلــدان�التــي�

تفتقر�إلى�نقاط�البيانات�التجريبية.�

البحــوث�والتطويــر� ��هــدف�التنميــة�املســتدامة�9:�نفقــات� •�

(٪�مــن�إجمالــي�النــاجت�املحلــي)�افترضنــا�غيــاب�نفقــات�

البحــوث�والتطويــر�للبلــدان�منخفضــة�الدخــل�التــي�لــم�تبلــغ�

عن�أي�بيانات�لهذا�املتغير.��

��هدف�التنمية�املســتدامة�10:�مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى� •�

دخــل�(1-100):�لقــد�احتســبنا�معامــالت�جينــي�اخلاصــة�

بالبنــك�الدولــي�لتلــك�البلــدان�التــي�تفتقــر�إلــى�البيانــات�

�.Brookingsاملتعلقة�مبعامل�جيني�املعدل�من�

��هــدف�التنميــة�املســتدامة�12:�درجــة�حتقيــق�القيمــة:�يحتوي� •�

هــذا�املكــّون�مــن�مؤشــر�حوكمــة�املــوارد�(RGI)�على�بيانات�من�

الــدول�العربيــة�وحدهــا�التــي�لديهــا�قطاعــات�للنفــط�والغــاز�

ــم� ــا�تقيي ــي�مت�فيه ــن�أو�كالهمــا.�فــي�احلــاالت�الت أو�التعدي

كال�القطاعــني�بواســطة�مؤشــر�حوكمــة�املــوارد�(تونــس)،�

مت�حساب�متوسط�الدرجات�عبر�القطاعات.�

��هــدف�التنميــة�املســتدامة�16:�صــادرات�األســلحة�التقليديــة� •�

الرئيســية�(تقييــم�مؤشــر�االجتــاه�باملليــون�دوالر�أمريكــي�

بحســب�الســعر�الثابــت�للــدوالر�لعــام��1990لــكل��100,000

نســمة،�متوســط��5ســنوات)�افترضنــا�قيمــة�صفريــة�للبلــدان�

التــي�لم�تبلــغ�عــن�بياناتهــا�التصديريــة�وال�توجــد�لديهــا�

شــركات�كبــرى�تنتــج�األســلحة.

الضريبــي� املــالذ� درجــة� �:17 املســتدامة� التنميــة� ��هــدف� •�

(األفضــل�0-�5األســوأ):�احتســبنا�قيمــة�صفريــة�جلميــع�

البلدان�التي�لم�تقدم�بيانات�عن�هذا�املؤشر.�

لتقليــل�حتيــزات�البيانــات�املفقــودة�فــي�حســاب�مؤشــر�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة،�احتســبنا�نتائــج�األهــداف�

املفقودة�باســتخدام�الوســط�اإلقليمي.�وهذا�ينطبق�في�األســاس�

على�الهدف��1(القضاء�على�الفقر)�والهدف��10(احلد�من�أوجه�

ســتخدم�درجــات�األهــداف�املحتســبة�حلســاب�
ُ
عــدم�املســاواة).�ت

املؤشــر�وحــده،�وال�يتــم�اإلبــالغ�عنهــا�فــي�لوحــات�متابعــة�أهــداف�

التنمية�املستدامة�أو�ملفات�التعريف�القطرية.��

نظــًرا�ألن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�

يقــارن�بــني�البلــدان،�فمــن�املهــم�جتنــب�التحيــز�املفــرط�خــالل�

البيانــات�املفقــودة.�لذلــك،�فــإن�املؤشــر�ال�يشــمل�ســوى�البلــدان�

املؤشــرات� مــن� األقــل� علــى� �75٪ عــن� بيانــات� متتلــك� التــي�

املســتخدمة.�فــي�هــذا�التقريــر،�دولــة�واحــدة�فقــط�مــن�أصــل�

�22دولــة�فــي�املنطقــة�العربيــة�(فلســطني)�لــم�يتــم�إشــمالها�فــي�

تصنيــف�املؤشــر�بســبب�عــدم�كفايــة�البيانــات�املتوفــرة�(55٪).�

منتظمــة� بيانــات� لتوليــد� البلــدان� قــدرات� فــي� إن�االســتثمار�

وعاليــة�اجلــودة�ُيعتبــر�أولويــة�مــن�أجــل�إنشــاء�إجــراءات�متابعــة�

أفضــل�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة�بهــدف�توجيــه�أولويــات�

السياســات�وتخصيــص�املــوارد.�وعلــى�الرغــم�مــن�أن�فلســطني�

�عــن�
ً

ليســت�مصنفــة�فــي�املؤشــر،�فــإن�املعلومــات�األكثــر�تفصيــال

البلــد�متوفــرة�فــي�ملــف�التعريــف�القطــري�ولوحــة�املتابعــة.

�ملزيــد�مــن�التفاصيــل،�تتوفــر�البيانــات�األوليــة�املشــمولة�في�إنشــاء�

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ولوحــات�املتابعــة�للمنطقــة�

https://sdgindex.org/العربيــة�لعــام��2019للتحميــل�علــى�

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

5-3-�منهجية�املؤشرات

التنميــة� أهــداف� مؤشــر� بحســاب� اخلــاص� اإلجــراء� يتألــف�

املســتدامة�مــن��3خطــوات:�(1)�مراقبــة�القيــم�القصــوى�مــن�

توزيــع�كل�مؤشــر؛�و(2)�إعــادة�تقييــس�البيانــات�لضمــان�قابليــة�

املقارنــة�عبــر�املؤشــرات؛�و(3)�جتميــع�املؤشــرات�داخــل�وعبــر�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة.

5-3-1-�معاجلة�القيم�القصوى�وإعادة�التقييس

ــر�املؤشــرات،�متــت�إعــادة� ــة�عب ــة�للمقارن ــات�قابل جلعــل�البيان

تقييــس�كل�متغيــر�مــن��0إلــى��100حيــث�يصــف��0أســوأ�أداء�

بعــني� التقييــس� إعــادة� تأخــذ� األمثــل.� األداء� �100 وتصــف�

االعتبــار�احلــدود�والقيــم�القصــوى�(القيــم�املتطرفــة)�فــي�كل�

مــن�طرفــي�التوزيــع.�قــد�تصبــح�األخيــرة�عتبــات�غيــر�مقصــودة�

وتطــرح�متغيــرات�زائفــة�فــي�البيانــات.�وبالتالــي،�ميكــن�أن�

يؤثــر�اختيــار�احلــدود�العليــا�والدنيــا�علــى�الترتيــب�النســبي�

للبلدان�في�املؤشر.�

أهــداف� ملؤشــر� العامليــة� باملؤشــرات� االحتفــاظ� مت� حيــث�

االحتفــاظ� مت� فقــد� العربيــة،� للمنطقــة� املســتدامة� التنميــة�

باحلــدود�العليــا�نفســها�مــن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

ــا�
ً
العاملــي�لتلــك�املؤشــرات.�بالنســبة�للمؤشــرات�املضافــة�حديث

واخلاصــة�باملنطقــة�العربيــة،�فقــد�حددنــا�حــدوًدا�عليــا�و�دنيــا�

جديدة.�

مخطــط� باســتخدام� مؤشــر� لــكل� األعلــى� احلــد� مت�حتديــد�

قرارات�شجري�يتألف�من��4خطوات:�

األهــداف� فــي� املطلقــة� الكميــة� األهــداف� ��اســتخدم� -1�

والغايــات:�علــى�ســبيل�املثــال،�صفــر�مــن�الفقــر�أو�إمتــام�

والصــرف� امليــاه� علــى� احلصــول� أو� عموًمــا� الدراســة�

بــني�اجلنســني.� الكاملــة� املســاواة� أو� الصحــي�عموًمــا�

فــي� املــرأة� لتمثيــل� األمثــل� احلــد� املثــال،� ســبيل� علــى�

البرملــان�هــو�٪50،�ممــا�ُيعتبــر�مســاواة�بــني�اجلنســني.�

تقتــرح�بعــض�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�تغييــرات�نســبية�

املبكــرة� الوفيــات� انخفــاض� �[...] �:4-3 الهــدف� (مثــل�

�([...] الثلــث� مبقــدار� املعديــة� غيــر� األمــراض� بســبب�

والتــي�ال�ميكــن�ترجمتهــا�إلــى�منظــور�عاملــي�اليــوم.�يتــم�

تنــاول�هــذه�األهــداف�مــن�خــالل�اخلطــوة�رقــم��4أدنــاه.�

��فــي�حالــة�عــدم�توافــر�هــدف�صريــح�مــن�أهــداف�التنميــة� -2�

املســتدامة،�يتــم�تطبيــق�مبــدأ�"ضمــان�عــدم�تــرك�أحــد�

خلــف�الركــب"�لتعيــني�احلــد�األعلــى�للوصــول�الشــامل�

أو�غيــاب�احلرمــان� �(100 املثلــى�مــن� (املكافــئ�للقيمــة�

ألنواع�املؤشرات�التالية:�

يتوافــق� الهــدر)،�مبــا� (مثــل� الشــديد� الفقــر� ��تدابيــر� �أ- �

مــع�طمــوح�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�إلنهــاء�الفقــر�

أحــد� تــرك� عــدم� ("ضمــان� أشــكاله� بجميــع� املدقــع�

خلف�الركب")�

��تغطيــة�اخلدمــات�العامــة�(مثــل�الوصــول�إلــى�وســائل� �ب- �

منع�احلمل)�

��الوصــول�إلــى�البنيــة�التحتيــة�األساســية�(مثــل�تغطيــة� �ج- �

الهاتف�املحمول�أو�معاجلة�املياه�املستعملة)�

ويجــب� العلــم� إلــى� تســتند� أهــداف� وجــود� حالــة� ��فــي� -3�

حتقيقهــا�بحلــول�العــام��2030أو�ما�بعــده،�يتــم�اســتخدام�

هــذه�األهــداف�لتحديــد�احلــد�األعلــى�بنســبة�100٪:�

حينمــا�يكــون�هنــاك�أهــداف�قائمــة�علــى�املعرفــة�العلمية�

وال�بــد�مــن�حتقيقهــا�بحلــول��2030أو�بعدها،�اســتخدمها�

لوضــع�حــد�أعلــى�بنســبة�٪100:�علــى�ســبيل�املثــال�صفــر�

مــن�انبعاثــات�غــازات�الدفيئــة�الصافيــة�بحلــول��2050

لإلبقاء�على�الزيادة�في�متوســط�درجة�احلرارة�العاملية�

حتــت��1٫5درجــة�مئويــة�مقارنــة�باحلقبــة�قبل�الصناعية،�

أو�٪�100مــن�اإلدارة�املســتدامة�ملصايد�األســماك.

اســتخدام� يتــم� األخــرى،� املؤشــرات� جلميــع� ��بالنســبة� -4

متوســط� اســتخدام� يتــم� اإلجنــازات.� أفضــل� متوســط�

أفضل��5إجنازات�على�املؤشر�لتحديد�احلد�األعلى.�

بصفتهــا� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� املبــادئ� هــذه� تصــف�

"أهــداف�ممتــدة"،�وتركــز�االهتمــام�على�املؤشــرات�التي�يتخلف�

البلــدان.�كان�كل�توزيــع�للمؤشــرات�خاضًعــا� بلــد�مــن� فيهــا�

للرقابــة،�بحيــث�ســجلت�كل�القيــم�التــي�تتجــاوز�احلــد�األعلــى�

100،�وسجلت�القيم�أسفل�احلد�األدنى�0.�
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5-2-3-�البيانات�املفقودة�وعمليات�احتسابها

إن�الغرض�من�مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�

ولوحــات�املتابعــة�لعــام��2019هــو�توجيــه�مناقشــات�البلــدان�حــول�

أولوياتهــا�بشــأن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�اليــوم�اســتناًدا�إلــى�

البيانــات�املتاحــة�والدقيقــة.�لهــذا�الســبب،�ونظــًرا�ألن�العديــد�مــن�

أولويات�أهداف�التنمية�املستدامة�تفتقر�إلى�النماذج�اإلحصائية�

املقبولة�على�نطاق�واسع�من�أجل�احتساب�البيانات�على�املستوى�

القطري،�فإننا�بشكل�عام�لم�نقم�باحتساب�أو�منذجة�أي�بيانات�

مفقــودة.�وقد�أجرينــا�اســتثناءات�للمتغيــرات�التاليــة�بســبب�كثافــة�

البيانــات�املفقــودة�والتــي�كانــت�ســتحول�دون�إدراج�الكثيــر�منهــا:

 •  هــدف�التنميــة�املســتدامة�1:�نســبة�عــدد�الفقــراء�احلاليــني�

بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�الســكان)�لم�نحصل�على�

بيانــات�البلــدان�التــي�لــم�تتوفــر�بهــا�بيانــات�املســوح.

 •  هــدف�التنميــة�املســتدامة�1:�نســبة�عــدد�الفقــراء�احلاليــني�

بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�الســكان)�لم�نحصل�على�

بيانــات�البلــدان�التــي�لــم�تتوفــر�بهــا�بيانــات�املســوح.

��هــدف�التنميــة�املســتدامة�3:�اإلصابــات�اجلديــدة�بفيــروس� •�

نقــص�املناعــة�البشــرية�/�اإليدز�(لــكل�1,000)�مت�احتســاب�

القيــم�املســتمدة�مــن�دراســة�العــبء�العاملــي�للمــرض�(2017)�

الصادرة�عن�معهد�املقاييس�الصحية�والتقييم��IHMEعندما�

كانــت�البلــدان�تفتقــر�إلــى�البيانــات�التجريبيــة�فــي�برنامــج�

األمم�املتحدة�املشترك�املعني�باإليدز.�

��هــدف�التنميــة�املســتدامة�5:�املطالبــة�بتنظيــم�لألســرة�مبنــي� •�

ــة�(٪�النســاء�املتزوجــات�أو�املرتبطــات� ــى�الطــرق�احلديث عل

الالئي�تتراوح�أعمارهن�بني�15-49):�مت�احتساب�التقديرات�

النموذجيــة�مــن�قســم�الســكان�بــاألمم�املتحــدة�للبلــدان�التــي�

تفتقر�إلى�نقاط�البيانات�التجريبية.�

البحــوث�والتطويــر� ��هــدف�التنميــة�املســتدامة�9:�نفقــات� •�

(٪�مــن�إجمالــي�النــاجت�املحلــي)�افترضنــا�غيــاب�نفقــات�

البحــوث�والتطويــر�للبلــدان�منخفضــة�الدخــل�التــي�لــم�تبلــغ�

عن�أي�بيانات�لهذا�املتغير.��

��هدف�التنمية�املســتدامة�10:�مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى� •�

دخــل�(1-100):�لقــد�احتســبنا�معامــالت�جينــي�اخلاصــة�

بالبنــك�الدولــي�لتلــك�البلــدان�التــي�تفتقــر�إلــى�البيانــات�

�.Brookingsاملتعلقة�مبعامل�جيني�املعدل�من�

��هــدف�التنميــة�املســتدامة�12:�درجــة�حتقيــق�القيمــة:�يحتوي� •�

هــذا�املكــّون�مــن�مؤشــر�حوكمــة�املــوارد�(RGI)�على�بيانات�من�

الــدول�العربيــة�وحدهــا�التــي�لديهــا�قطاعــات�للنفــط�والغــاز�

ــم� ــا�تقيي ــي�مت�فيه ــن�أو�كالهمــا.�فــي�احلــاالت�الت أو�التعدي

كال�القطاعــني�بواســطة�مؤشــر�حوكمــة�املــوارد�(تونــس)،�

مت�حساب�متوسط�الدرجات�عبر�القطاعات.�

��هــدف�التنميــة�املســتدامة�16:�صــادرات�األســلحة�التقليديــة� •�

الرئيســية�(تقييــم�مؤشــر�االجتــاه�باملليــون�دوالر�أمريكــي�

بحســب�الســعر�الثابــت�للــدوالر�لعــام��1990لــكل��100,000

نســمة،�متوســط��5ســنوات)�افترضنــا�قيمــة�صفريــة�للبلــدان�

التــي�لم�تبلــغ�عــن�بياناتهــا�التصديريــة�وال�توجــد�لديهــا�

شــركات�كبــرى�تنتــج�األســلحة.

الضريبــي� املــالذ� درجــة� �:17 املســتدامة� التنميــة� ��هــدف� •�

(األفضــل�0-�5األســوأ):�احتســبنا�قيمــة�صفريــة�جلميــع�

البلدان�التي�لم�تقدم�بيانات�عن�هذا�املؤشر.�

لتقليــل�حتيــزات�البيانــات�املفقــودة�فــي�حســاب�مؤشــر�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة،�احتســبنا�نتائــج�األهــداف�

املفقودة�باســتخدام�الوســط�اإلقليمي.�وهذا�ينطبق�في�األســاس�

على�الهدف��1(القضاء�على�الفقر)�والهدف��10(احلد�من�أوجه�

ســتخدم�درجــات�األهــداف�املحتســبة�حلســاب�
ُ
عــدم�املســاواة).�ت

املؤشــر�وحــده،�وال�يتــم�اإلبــالغ�عنهــا�فــي�لوحــات�متابعــة�أهــداف�

التنمية�املستدامة�أو�ملفات�التعريف�القطرية.��

نظــًرا�ألن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�

يقــارن�بــني�البلــدان،�فمــن�املهــم�جتنــب�التحيــز�املفــرط�خــالل�

البيانــات�املفقــودة.�لذلــك،�فــإن�املؤشــر�ال�يشــمل�ســوى�البلــدان�

املؤشــرات� مــن� األقــل� علــى� �75٪ عــن� بيانــات� متتلــك� التــي�

املســتخدمة.�فــي�هــذا�التقريــر،�دولــة�واحــدة�فقــط�مــن�أصــل�

�22دولــة�فــي�املنطقــة�العربيــة�(فلســطني)�لــم�يتــم�إشــمالها�فــي�

تصنيــف�املؤشــر�بســبب�عــدم�كفايــة�البيانــات�املتوفــرة�(55٪).�

منتظمــة� بيانــات� لتوليــد� البلــدان� قــدرات� فــي� إن�االســتثمار�

وعاليــة�اجلــودة�ُيعتبــر�أولويــة�مــن�أجــل�إنشــاء�إجــراءات�متابعــة�

أفضــل�ألهــداف�التنميــة�املســتدامة�بهــدف�توجيــه�أولويــات�

السياســات�وتخصيــص�املــوارد.�وعلــى�الرغــم�مــن�أن�فلســطني�

�عــن�
ً

ليســت�مصنفــة�فــي�املؤشــر،�فــإن�املعلومــات�األكثــر�تفصيــال

البلــد�متوفــرة�فــي�ملــف�التعريــف�القطــري�ولوحــة�املتابعــة.

�ملزيــد�مــن�التفاصيــل،�تتوفــر�البيانــات�األوليــة�املشــمولة�في�إنشــاء�

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�ولوحــات�املتابعــة�للمنطقــة�

https://sdgindex.org/العربيــة�لعــام��2019للتحميــل�علــى�

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��
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5-3-�منهجية�املؤشرات

التنميــة� أهــداف� مؤشــر� بحســاب� اخلــاص� اإلجــراء� يتألــف�

املســتدامة�مــن��3خطــوات:�(1)�مراقبــة�القيــم�القصــوى�مــن�

توزيــع�كل�مؤشــر؛�و(2)�إعــادة�تقييــس�البيانــات�لضمــان�قابليــة�

املقارنــة�عبــر�املؤشــرات؛�و(3)�جتميــع�املؤشــرات�داخــل�وعبــر�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة.

5-3-1-�معاجلة�القيم�القصوى�وإعادة�التقييس

ــر�املؤشــرات،�متــت�إعــادة� ــة�عب ــة�للمقارن ــات�قابل جلعــل�البيان

تقييــس�كل�متغيــر�مــن��0إلــى��100حيــث�يصــف��0أســوأ�أداء�

بعــني� التقييــس� إعــادة� تأخــذ� األمثــل.� األداء� �100 وتصــف�

االعتبــار�احلــدود�والقيــم�القصــوى�(القيــم�املتطرفــة)�فــي�كل�

مــن�طرفــي�التوزيــع.�قــد�تصبــح�األخيــرة�عتبــات�غيــر�مقصــودة�

وتطــرح�متغيــرات�زائفــة�فــي�البيانــات.�وبالتالــي،�ميكــن�أن�

يؤثــر�اختيــار�احلــدود�العليــا�والدنيــا�علــى�الترتيــب�النســبي�

للبلدان�في�املؤشر.�

أهــداف� ملؤشــر� العامليــة� باملؤشــرات� االحتفــاظ� مت� حيــث�

االحتفــاظ� مت� فقــد� العربيــة،� للمنطقــة� املســتدامة� التنميــة�

باحلــدود�العليــا�نفســها�مــن�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

ــا�
ً
العاملــي�لتلــك�املؤشــرات.�بالنســبة�للمؤشــرات�املضافــة�حديث

واخلاصــة�باملنطقــة�العربيــة،�فقــد�حددنــا�حــدوًدا�عليــا�و�دنيــا�

جديدة.�

مخطــط� باســتخدام� مؤشــر� لــكل� األعلــى� احلــد� مت�حتديــد�

قرارات�شجري�يتألف�من��4خطوات:�

األهــداف� فــي� املطلقــة� الكميــة� األهــداف� ��اســتخدم� -1�

والغايــات:�علــى�ســبيل�املثــال،�صفــر�مــن�الفقــر�أو�إمتــام�

والصــرف� امليــاه� علــى� احلصــول� أو� عموًمــا� الدراســة�

بــني�اجلنســني.� الكاملــة� املســاواة� أو� الصحــي�عموًمــا�

فــي� املــرأة� لتمثيــل� األمثــل� احلــد� املثــال،� ســبيل� علــى�

البرملــان�هــو�٪50،�ممــا�ُيعتبــر�مســاواة�بــني�اجلنســني.�

تقتــرح�بعــض�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�تغييــرات�نســبية�

املبكــرة� الوفيــات� انخفــاض� �[...] �:4-3 الهــدف� (مثــل�

�([...] الثلــث� مبقــدار� املعديــة� غيــر� األمــراض� بســبب�

والتــي�ال�ميكــن�ترجمتهــا�إلــى�منظــور�عاملــي�اليــوم.�يتــم�

تنــاول�هــذه�األهــداف�مــن�خــالل�اخلطــوة�رقــم��4أدنــاه.�

��فــي�حالــة�عــدم�توافــر�هــدف�صريــح�مــن�أهــداف�التنميــة� -2�

املســتدامة،�يتــم�تطبيــق�مبــدأ�"ضمــان�عــدم�تــرك�أحــد�

خلــف�الركــب"�لتعيــني�احلــد�األعلــى�للوصــول�الشــامل�

أو�غيــاب�احلرمــان� �(100 املثلــى�مــن� (املكافــئ�للقيمــة�

ألنواع�املؤشرات�التالية:�

يتوافــق� الهــدر)،�مبــا� (مثــل� الشــديد� الفقــر� ��تدابيــر� �أ- �

مــع�طمــوح�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�إلنهــاء�الفقــر�

أحــد� تــرك� عــدم� ("ضمــان� أشــكاله� بجميــع� املدقــع�

خلف�الركب")�

��تغطيــة�اخلدمــات�العامــة�(مثــل�الوصــول�إلــى�وســائل� �ب- �

منع�احلمل)�

��الوصــول�إلــى�البنيــة�التحتيــة�األساســية�(مثــل�تغطيــة� �ج- �

الهاتف�املحمول�أو�معاجلة�املياه�املستعملة)�

ويجــب� العلــم� إلــى� تســتند� أهــداف� وجــود� حالــة� ��فــي� -3�

حتقيقهــا�بحلــول�العــام��2030أو�ما�بعــده،�يتــم�اســتخدام�

هــذه�األهــداف�لتحديــد�احلــد�األعلــى�بنســبة�100٪:�

حينمــا�يكــون�هنــاك�أهــداف�قائمــة�علــى�املعرفــة�العلمية�

وال�بــد�مــن�حتقيقهــا�بحلــول��2030أو�بعدها،�اســتخدمها�

لوضــع�حــد�أعلــى�بنســبة�٪100:�علــى�ســبيل�املثــال�صفــر�

مــن�انبعاثــات�غــازات�الدفيئــة�الصافيــة�بحلــول��2050

لإلبقاء�على�الزيادة�في�متوســط�درجة�احلرارة�العاملية�

حتــت��1٫5درجــة�مئويــة�مقارنــة�باحلقبــة�قبل�الصناعية،�

أو�٪�100مــن�اإلدارة�املســتدامة�ملصايد�األســماك.

اســتخدام� يتــم� األخــرى،� املؤشــرات� جلميــع� ��بالنســبة� -4

متوســط� اســتخدام� يتــم� اإلجنــازات.� أفضــل� متوســط�

أفضل��5إجنازات�على�املؤشر�لتحديد�احلد�األعلى.�

بصفتهــا� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� املبــادئ� هــذه� تصــف�

"أهــداف�ممتــدة"،�وتركــز�االهتمــام�على�املؤشــرات�التي�يتخلف�

البلــدان.�كان�كل�توزيــع�للمؤشــرات�خاضًعــا� بلــد�مــن� فيهــا�

للرقابــة،�بحيــث�ســجلت�كل�القيــم�التــي�تتجــاوز�احلــد�األعلــى�

100،�وسجلت�القيم�أسفل�احلد�األدنى�0.�
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التــي� العتبــات� األعلــى� احلــد� جتــاوز� احلــاالت،� بعــض� فــي�

يجــب�الوفــاء�بهــا�بحلــول�العــام��2030مــن�أجــل�حتقيــق�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة.�فعلــى�ســبيل�املثــال،�تدعــو�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة�إلــى�خفــض�معــدل�وفيــات�األطفــال�إلــى�ما�ال�يزيــد�

علــى��25وفــاة�لــكل��1,000مولــود�حــي،�لكــن�بعــض�دول�املنطقــة�

حتديــد� خــالل� مــن� احلــد.� هــذا� بالفعــل� جتــاوزت� العربيــة�

ــات� ــل�معــدل�وفي ــه�"أفضــل"�نتيجــة�(مث ــى�أن ــى�عل احلــد�األعل

�مــن�عتبــة�حتقيــق�هدفــة�
ً

يســاوي�الصفــر�لــكل�1,000)�-�بــدال

التنميــة�املســتدامة�-�يكافــئ�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

خــاص� بشــكل� مهــم� هــذا� التوزيــع.� كامــل� عبــر� التحســينات�

للبلــدان�التــي�حققــت�بالفعــل�بعــض�عتبــات�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة�ولكنهــا�ما�زالــت�متخلفــة�عــن�الــدول�األخــرى�علــى�

هــذا�املقيــاس.�وقــد�جتــاوزت�بعــض�البلــدان�بالفعــل�احلــد�

األعلــى�لبعــض�املؤشــرات�اليــوم،�وســتحذو�حذوهــا�بلــدان�أكثــر�

فــي�الســنوات�القادمــة�مــع�تقــدم�العالــم�نحــو�حتقيــق�أهــداف�

التنمية�املستدامة.�

ــى� ــر�عل ــي�ميكــن�أن�تؤث ــم�القصــوى،�والت ــر�القي الســتبعاد�تأثي

نتائــج�املؤشــر�املركــب.�توصــي�منظمــة�التعــاون�االقتصــادي�

والتنميــة�بفــرض�رقابــة�علــى�البيانــات�عنــد�نســبة��2٫5املئويــة�

املعاييــر�(�منظمــة� لتوحيــد� الدنيــا� القيمــة� الدنيــا�باعتبارهــا�

التعاون�االقتصادي�والتنمية�OECD،�واالحتاد�األوروبي�ومركز�

البحــوث�املشــتركة�JRC�2008).�طّبقنــا�هــذا�النهــج�علــى�احلــد�

األدنى�وراقبنا�البيانات�عند�هذا�املستوى.��

املتغيــرات� والدنيــا،�مت�حتويــل� العليــا� بعــد�حتديــد�احلــدود�

�0و�100باســتخدام�معادلــة�إعــادة� بــني� إلــى�مقيــاس� خطًيــا�

التقييس�التالية�للمجال�[0؛�100]:�

x́  =
x – min(x)

max(x) – min(x)
(Eq.S1)

حيــث�تكــون��xهــي�قيمــة�البيانــات�اخلــام؛�و��max/minتــدل�

هــي� �x’و التوالــي؛� علــى� أداء� وأســوأ� احلديــن�ألفضــل� علــى�

القيمة�املوّحدة�بعد�إعادة�التقييس.�

تضمــن�معادلــة�إعــادة�التقييــس�أن�جميــع�املتغيــرات�امُلعــاد�

تقييســها�مت�التعبيــر�عنهــا�كمتغيــرات�تصاعديــة�(أي�أن�القيــم�

األعلــى�تشــير�إلــى�أداء�أفضــل).�وبهــذه�الطريقــة،�أصبحــت�

ــر� ــة�عب ــاد�تقييســها�أســهل�فــي�التفســير�واملقارن ــات�امُلع البيان

جميــع�املؤشــرات:�فالبلــد�الــذي�يســجل��50درجــة�علــى�متغيــر�

يقــع�فــي�منتصــف�املســار�نحــو�حتقيــق�القيمــة�املثلــى؛�بينمــا�

بلــد�آخــر�ســجل��75درجــة�قطــع�ثالثــة�أربــاع�املســار�مــن�األســوأ�

إلى�األفضل.�

درجــات� مجمــوع� فــي� املفقــودة� البيانــات� حتيــزات� لتقليــل�

لــدى�البلــدان�أي�قيــم�للمؤشــرات� املؤشــر،�عندمــا�ال�يكــون�

حتــت�هــدف�مــن�األهــداف،�يتــم�اســتخدام�متوســط�الهــدف�

اإلقليمي�لغرض�حساب�درجة�املؤشر.��
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5-4-��منهج�لوحة�املتابعة�(العتبات،�
التوحيد،�التجميع)

تســـتخدم�لوحـــات�متابعـــة�أهـــداف�التنميـــة�املســـتدامة�للمنطقـــة�

أهـــداف� مؤشـــر� فـــي� املســـتخدمة� البيانـــات� نفـــس� العربيـــة�

التنميـــة�املســـتدامة�اخلـــاص�باملنطقـــة�العربيـــة�بعـــد�الرقابـــة�

ــكل� ــة�لـ ــة�إضافيـ ــدوًدا�كميـ ــا�حـ ــد�طرحنـ ــس.�وقـ ــادة�التقييـ وإعـ

مؤشـــر�لتجميـــع�البلـــدان�فـــي�جـــدول�"إشـــارات�املـــرور�الضوئيـــة".�

ويســـتند�إجمالـــي�التصنيـــف�فـــي�املؤشـــرات�علـــى�املؤشـــرين�

اللذين�حتقق�فيهما�دولة�ما�أسوأ�أداء.�

لتقييــم�التقــدم�املحــرز�فــي�أي�بلــد�بشــأن�مؤشــر�معــني،�درســنا�

أربعــة�نطاقــات.�يشــير�النطــاق�األخضــر�إلــى�احلــد�األقصــى�

الــذي�ميكــن�حتقيقــه�لــكل�متغيــر�(أي�احلــد�األعلــى)�وعتبــة�

حتقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة.�تشــير�النطاقــات�اللونيــة�

الثالثــة�(األصفــر�إلــى�البرتقالــي�وحتــى�األحمــر)�إلــى�مســافة�

تتباعد�تدريجًيا�عن�إجناز�أهداف�التنمية�املســتدامة.�احلدان�

األعلى�واألدنى�كما�هما�للمؤشر�املوصوف�أعاله.�

5-4-1-�العتبات

بالنســبة�للمؤشــرات�العاملية�التي�مت�االحتفاظ�بها�في�لوحات�

متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة،�بقيــت�

العتبتــان�اخلضــراء�واحلمــراء�دائًمــا�كمــا�همــا�بالنســبة�لتحقيق�

األهــداف،�مــع�وجــود�أربعــة�اســتثناءات�(انظــر�اجلــدول�4).�

مت�إنشــاء�عتبتــني�إضافيتــني،�حمــراء�وخضــراء،�مــن�خــالل�

مزيــج�مــن�حتليــل�توزيــع�البيانــات�والتشــاور�مــع�اخلبــراء،�مبــا�

فــي�ذلــك�أعضــاء�شــبكة�حلــول�التنميــة�املســتدامة��SDSNوعبــر�

�.SGDCARشبكة�

بالقيــم�املطلقــة�وتطبيقهــا�علــى� العتبــات� مت�حتديــد�جميــع�

جميــع�البلــدان.�بفضــل�هــذا�النهــج،�تكشــف�لوحــات�متابعــة�

ــة�عــن�مزيــد�مــن� ــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربي أهــداف�التنمي

الدقــة�فــي�مســتويات�األداء�بــني�الــدول�وتعمــل�كأداة�مرجعيــة�

مفيــدة�للبلــدان�العربيــة.�

فيمــا�يلــي�باجلــدول��6قائمــة�كاملــة�بالعتبــات�املســتخدمة�فــي�

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربية�لعــام�2019.

عقــد�مركــز�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�جلســتي�مشــورة�للخبــراء�للحصــول�علــى�مدخــالت�وتعليقــات�

ــى� ــو��2019إلــى�احلصــول�عل ــار�املؤشــرات�واحلــدود.�ســعت�مشــاورة�اخلبــراء�العامــة�فــي�أيار/ماي ومالحظــات�بشــأن�اختي

اقتراحــات�بشــأن�مؤشــرات�جديــدة،�وكذلــك�التحقــق�مــن�صحــة�املؤشــرات�التــي�مت�االحتفــاظ�بهــا�مــن�املؤشــر�العاملــي.�تلقــت�

شــبكة��SDGCARأكثــر�مــن��200تعليــق�مــن�أكثــر�مــن��30خبيــًرا.�ســاعد�اخلبــراء�-�مــن�بــني�جملــة�شــؤون�أخــرى�-�فــي�حتديــد�

مصــادر�البيانــات�اجلديــدة�واملؤشــرات�التــي�حتظــى�بتغطيــة�بيانــات�كافيــة،�وفــي�إيجــاد�طــرق�جديــدة�لقيــاس�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�وغاياتهــا.�مت�إجــراء�جولــة�ثانيــة�أكثــر�تركيــًزا�مــن�مشــاورات�اخلبــراء�فــي�آب/أغســطس�2019،�حيــث�مت�

التحقق�من�صحة�االختيار�النهائي�للمؤشرات�وعتبات�لوحات�املتابعة.�

اجلزء�اخلامس:��املنهجية
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التــي� العتبــات� األعلــى� احلــد� جتــاوز� احلــاالت،� بعــض� فــي�

يجــب�الوفــاء�بهــا�بحلــول�العــام��2030مــن�أجــل�حتقيــق�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة.�فعلــى�ســبيل�املثــال،�تدعــو�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة�إلــى�خفــض�معــدل�وفيــات�األطفــال�إلــى�ما�ال�يزيــد�

علــى��25وفــاة�لــكل��1,000مولــود�حــي،�لكــن�بعــض�دول�املنطقــة�

حتديــد� خــالل� مــن� احلــد.� هــذا� بالفعــل� جتــاوزت� العربيــة�

ــات� ــل�معــدل�وفي ــه�"أفضــل"�نتيجــة�(مث ــى�أن ــى�عل احلــد�األعل

�مــن�عتبــة�حتقيــق�هدفــة�
ً

يســاوي�الصفــر�لــكل�1,000)�-�بــدال

التنميــة�املســتدامة�-�يكافــئ�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

خــاص� بشــكل� مهــم� هــذا� التوزيــع.� كامــل� عبــر� التحســينات�

للبلــدان�التــي�حققــت�بالفعــل�بعــض�عتبــات�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة�ولكنهــا�ما�زالــت�متخلفــة�عــن�الــدول�األخــرى�علــى�

هــذا�املقيــاس.�وقــد�جتــاوزت�بعــض�البلــدان�بالفعــل�احلــد�

األعلــى�لبعــض�املؤشــرات�اليــوم،�وســتحذو�حذوهــا�بلــدان�أكثــر�

فــي�الســنوات�القادمــة�مــع�تقــدم�العالــم�نحــو�حتقيــق�أهــداف�

التنمية�املستدامة.�

ــى� ــر�عل ــي�ميكــن�أن�تؤث ــم�القصــوى،�والت ــر�القي الســتبعاد�تأثي

نتائــج�املؤشــر�املركــب.�توصــي�منظمــة�التعــاون�االقتصــادي�

والتنميــة�بفــرض�رقابــة�علــى�البيانــات�عنــد�نســبة��2٫5املئويــة�

املعاييــر�(�منظمــة� لتوحيــد� الدنيــا� القيمــة� الدنيــا�باعتبارهــا�

التعاون�االقتصادي�والتنمية�OECD،�واالحتاد�األوروبي�ومركز�

البحــوث�املشــتركة�JRC�2008).�طّبقنــا�هــذا�النهــج�علــى�احلــد�

األدنى�وراقبنا�البيانات�عند�هذا�املستوى.��

املتغيــرات� والدنيــا،�مت�حتويــل� العليــا� بعــد�حتديــد�احلــدود�

�0و�100باســتخدام�معادلــة�إعــادة� بــني� إلــى�مقيــاس� خطًيــا�

التقييس�التالية�للمجال�[0؛�100]:�

x́  =
x – min(x)

max(x) – min(x)
(Eq.S1)

حيــث�تكــون��xهــي�قيمــة�البيانــات�اخلــام؛�و��max/minتــدل�

هــي� �x’و التوالــي؛� علــى� أداء� وأســوأ� احلديــن�ألفضــل� علــى�

القيمة�املوّحدة�بعد�إعادة�التقييس.�

تضمــن�معادلــة�إعــادة�التقييــس�أن�جميــع�املتغيــرات�امُلعــاد�

تقييســها�مت�التعبيــر�عنهــا�كمتغيــرات�تصاعديــة�(أي�أن�القيــم�

األعلــى�تشــير�إلــى�أداء�أفضــل).�وبهــذه�الطريقــة،�أصبحــت�

ــر� ــة�عب ــاد�تقييســها�أســهل�فــي�التفســير�واملقارن ــات�امُلع البيان

جميــع�املؤشــرات:�فالبلــد�الــذي�يســجل��50درجــة�علــى�متغيــر�

يقــع�فــي�منتصــف�املســار�نحــو�حتقيــق�القيمــة�املثلــى؛�بينمــا�

بلــد�آخــر�ســجل��75درجــة�قطــع�ثالثــة�أربــاع�املســار�مــن�األســوأ�

إلى�األفضل.�

درجــات� مجمــوع� فــي� املفقــودة� البيانــات� حتيــزات� لتقليــل�

لــدى�البلــدان�أي�قيــم�للمؤشــرات� املؤشــر،�عندمــا�ال�يكــون�

حتــت�هــدف�مــن�األهــداف،�يتــم�اســتخدام�متوســط�الهــدف�

اإلقليمي�لغرض�حساب�درجة�املؤشر.��

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

5-4-��منهج�لوحة�املتابعة�(العتبات،�
التوحيد،�التجميع)

تســـتخدم�لوحـــات�متابعـــة�أهـــداف�التنميـــة�املســـتدامة�للمنطقـــة�

أهـــداف� مؤشـــر� فـــي� املســـتخدمة� البيانـــات� نفـــس� العربيـــة�

التنميـــة�املســـتدامة�اخلـــاص�باملنطقـــة�العربيـــة�بعـــد�الرقابـــة�

ــكل� ــة�لـ ــة�إضافيـ ــدوًدا�كميـ ــا�حـ ــد�طرحنـ ــس.�وقـ ــادة�التقييـ وإعـ

مؤشـــر�لتجميـــع�البلـــدان�فـــي�جـــدول�"إشـــارات�املـــرور�الضوئيـــة".�

ويســـتند�إجمالـــي�التصنيـــف�فـــي�املؤشـــرات�علـــى�املؤشـــرين�

اللذين�حتقق�فيهما�دولة�ما�أسوأ�أداء.�

لتقييــم�التقــدم�املحــرز�فــي�أي�بلــد�بشــأن�مؤشــر�معــني،�درســنا�

أربعــة�نطاقــات.�يشــير�النطــاق�األخضــر�إلــى�احلــد�األقصــى�

الــذي�ميكــن�حتقيقــه�لــكل�متغيــر�(أي�احلــد�األعلــى)�وعتبــة�

حتقيــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة.�تشــير�النطاقــات�اللونيــة�

الثالثــة�(األصفــر�إلــى�البرتقالــي�وحتــى�األحمــر)�إلــى�مســافة�

تتباعد�تدريجًيا�عن�إجناز�أهداف�التنمية�املســتدامة.�احلدان�

األعلى�واألدنى�كما�هما�للمؤشر�املوصوف�أعاله.�

5-4-1-�العتبات

بالنســبة�للمؤشــرات�العاملية�التي�مت�االحتفاظ�بها�في�لوحات�

متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة،�بقيــت�

العتبتــان�اخلضــراء�واحلمــراء�دائًمــا�كمــا�همــا�بالنســبة�لتحقيق�

األهــداف،�مــع�وجــود�أربعــة�اســتثناءات�(انظــر�اجلــدول�4).�

مت�إنشــاء�عتبتــني�إضافيتــني،�حمــراء�وخضــراء،�مــن�خــالل�

مزيــج�مــن�حتليــل�توزيــع�البيانــات�والتشــاور�مــع�اخلبــراء،�مبــا�

فــي�ذلــك�أعضــاء�شــبكة�حلــول�التنميــة�املســتدامة��SDSNوعبــر�

�.SGDCARشبكة�

بالقيــم�املطلقــة�وتطبيقهــا�علــى� العتبــات� مت�حتديــد�جميــع�

جميــع�البلــدان.�بفضــل�هــذا�النهــج،�تكشــف�لوحــات�متابعــة�

ــة�عــن�مزيــد�مــن� ــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربي أهــداف�التنمي

الدقــة�فــي�مســتويات�األداء�بــني�الــدول�وتعمــل�كأداة�مرجعيــة�

مفيــدة�للبلــدان�العربيــة.�

فيمــا�يلــي�باجلــدول��6قائمــة�كاملــة�بالعتبــات�املســتخدمة�فــي�

مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربية�لعــام�2019.

عقــد�مركــز�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة�جلســتي�مشــورة�للخبــراء�للحصــول�علــى�مدخــالت�وتعليقــات�

ــى� ــو��2019إلــى�احلصــول�عل ــار�املؤشــرات�واحلــدود.�ســعت�مشــاورة�اخلبــراء�العامــة�فــي�أيار/ماي ومالحظــات�بشــأن�اختي

اقتراحــات�بشــأن�مؤشــرات�جديــدة،�وكذلــك�التحقــق�مــن�صحــة�املؤشــرات�التــي�مت�االحتفــاظ�بهــا�مــن�املؤشــر�العاملــي.�تلقــت�

شــبكة��SDGCARأكثــر�مــن��200تعليــق�مــن�أكثــر�مــن��30خبيــًرا.�ســاعد�اخلبــراء�-�مــن�بــني�جملــة�شــؤون�أخــرى�-�فــي�حتديــد�

مصــادر�البيانــات�اجلديــدة�واملؤشــرات�التــي�حتظــى�بتغطيــة�بيانــات�كافيــة،�وفــي�إيجــاد�طــرق�جديــدة�لقيــاس�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�وغاياتهــا.�مت�إجــراء�جولــة�ثانيــة�أكثــر�تركيــًزا�مــن�مشــاورات�اخلبــراء�فــي�آب/أغســطس�2019،�حيــث�مت�

التحقق�من�صحة�االختيار�النهائي�للمؤشرات�وعتبات�لوحات�املتابعة.�

اجلزء�اخلامس:��املنهجية
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�اجلدول��6|�عتبات�املؤشرات�املدرجة�في�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019

هدف�التنمية�
املستدامة

املؤشر
العتبة�

اخلضراء
العتبة�
احلمراء

213نسبة�عدد�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)1

213نسبة�عدد�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)1

213الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالر�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�(٪�من�إجمالي�العمالة)1

7٫515انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)2

7٫515انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)2

510انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)2

1025انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)2

2٫51٫5محصول�احلبوب�(طن�لكل�هكتار)2

0٫30٫7مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني2

2٫22٫4مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)2

70140معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)�3

1218معدل�وفيات�املواليد�(لكل��1,000مولود�حي)3

2550معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)3

1075معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)3

0٫21اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية�/�اإليدز�(لكل�1,000)3

3
معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�وأمراض�

اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)
1525

18150املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�(لكل��100,000نسمة)3

8٫416٫8معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)3

8070العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)3

2550معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)3

9890الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)3

9080نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)3

8060مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)3

65الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)3

313انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�من�العمر��20إلى��79عاًما)3

510معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)3

9580صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)4

9580معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)4

9075معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)4

9050نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)4

5025نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)4

500350درجات�االختبار�القياسية4

5
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
8060

9875نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر�5

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

هدف�التنمية�
املستدامة

املؤشر
العتبة�

اخلضراء
العتبة�
احلمراء

7550نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة5

4020املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)5

0٫80٫6نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث�/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011)5

02النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)5

4020نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)5

12090إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)5

9880السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)6

9575السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)6

2575سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة6

520استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر�مكعب�/�سنة�/�فرد)6

5015معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)6

8040درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)6

110معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�(لكل��100,000نسمة)6

9880احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)7

8550الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)7

7
انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�

الكربون�/�تيراواط�/�ساعة)
11٫5

6010إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)7

7
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول�/�إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)
3٫57

3-0النمو�املعدل�(٪)8

8
البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�خلدمات�األموال�

عبر�الهاتف�املحمول�(٪)
8050

510معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)8

12٫5احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)8

7550درجة�حرية�العمل8

1020البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)8

9075درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد8

0٫20٫6مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات8

8050السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)9

7540اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�املحمولة�(لكل��100نسمة)9

32مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�(من�1=متدنية�إلى�5=عالية)9

0٫50٫05عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)9

1٫51نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)9

9
انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�

دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)
0٫21

3040مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):10

�اجلدول��6|�عتبات�املؤشرات�املدرجة�في�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019(تابع)

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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�اجلدول��6|�عتبات�املؤشرات�املدرجة�في�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019

هدف�التنمية�
املستدامة

املؤشر
العتبة�

اخلضراء
العتبة�
احلمراء

213نسبة�عدد�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)1

213نسبة�عدد�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)1

213الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالر�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�(٪�من�إجمالي�العمالة)1

7٫515انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)2

7٫515انتشار�التقزم�(تدني�الطول�مقابل�العمر)�عند�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)2

510انتشار�الهزال�لدى�األطفال�دون�سن�اخلامسة�(٪)2

1025انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)2

2٫51٫5محصول�احلبوب�(طن�لكل�هكتار)2

0٫30٫7مؤشر�اإلدارة�املستدامة�للنيتروجني2

2٫22٫4مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)2

70140معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)�3

1218معدل�وفيات�املواليد�(لكل��1,000مولود�حي)3

2550معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)3

1075معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)3

0٫21اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية�/�اإليدز�(لكل�1,000)3

3
معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�وأمراض�

اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)
1525

18150املعدل�املعياري�للوفيات�حسب�العمر�بسبب�تلوث�الهواء�املنزلي�وتلوث�الهواء�املحيط�(لكل��100,000نسمة)3

8٫416٫8معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)3

8070العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)3

2550معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)3

9890الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)3

9080نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)3

8060مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)3

65الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)3

313انتشار�داء�السكري�(٪�من�السكان�البالغني�من�العمر��20إلى��79عاًما)3

510معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)3

9580صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)4

9580معدل�أمية�األشخاص�البالغني�من�العمر�15-�24عاًما�من�كال�اجلنسني�(٪)4

9075معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)4

9050نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)4

5025نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)4

500350درجات�االختبار�القياسية4

5
املطالبة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�

تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):
8060

9875نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر�5

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

هدف�التنمية�
املستدامة

املؤشر
العتبة�

اخلضراء
العتبة�
احلمراء

7550نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة5

4020املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)5

0٫80٫6نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث�/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011)5

02النساء�بني��20و�24عاًما�الالئي�تزوجن�أو�ارتبطن�ألول�مرة�قبل�سن��15(٪)5

4020نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)5

12090إجازة�األمومة�اإللزامية�مدفوعة�األجر�(باأليام)5

9880السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)6

9575السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)6

2575سحب�املياه�العذبة،�٪�من�إجمالي�موارد�املياه�املتجددة6

520استنفاد�املياه�اجلوفية�املستوردة�(متر�مكعب�/�سنة�/�فرد)6

5015معاجلة�املياه�املستعملة�في�األنشطة�البشرية�(٪)6

8040درجة�تنفيذ�اإلدارة�املتكاملة�للموارد�املائية�(٪)6

110معدل�الوفيات�املنسوبة�إلى�املياه�غير�اآلمنة�والصرف�الصحي�غير�اآلمن�وغياب�النظافة�(لكل��100,000نسمة)6

9880احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)7

8550الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)7

7
انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�

الكربون�/�تيراواط�/�ساعة)
11٫5

6010إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)7

7
مستوى�كثافة�الطاقة�للطاقة�األولية�(ميجاجول�/�إجمالي�الناجت�املحلي�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�

األمريكي�لعام�2011،�متوسط��5سنوات)
3٫57

3-0النمو�املعدل�(٪)8

8
البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�أو�مع�شركة�خلدمات�األموال�

عبر�الهاتف�املحمول�(٪)
8050

510معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)8

12٫5احلوادث�القاتلة�املرتبطة�بالعمل�في�الواردات�(الوفيات�لكل�100,000)8

7550درجة�حرية�العمل8

1020البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)8

9075درجة�سهولة�بدء�عمل�جديد8

0٫20٫6مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات8

8050السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)9

7540اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�املحمولة�(لكل��100نسمة)9

32مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�(من�1=متدنية�إلى�5=عالية)9

0٫50٫05عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)9

1٫51نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)9

9
انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�

دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)
0٫21

3040مت�تعديل�معامل�جيني�ألعلى�دخل�(100-1):10

�اجلدول��6|�عتبات�املؤشرات�املدرجة�في�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019(تابع)

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019
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هدف�التنمية�
املستدامة

املؤشر
العتبة�

اخلضراء
العتبة�
احلمراء

1025املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2٫5)�(ميكروغرام�/�م3)11

7243الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)11

510النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم�/�فرد)12

1030انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�اإلنتاج�(كجم�/�فرد)12

115انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم�/�فرد)�12

850بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم�/�فرد)12

200500إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم�/�سنة�/�فرد)12

7030درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)12

12
الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�

(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)
0400

9050االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)12

24نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون��/��فرد)13

0٫51انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون��/��فرد)13

100500األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)13

1008,000انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم��/��فرد)13

5010متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)�14

7060هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)14

7060هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)14

760األسماك�املصطادة�بشباك�اجلر�(٪)14

5010متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)15

0٫90٫8مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)15

515تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)15

1٫54جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)16

0٫30٫5نسبة�املحتجزين�غير�املدانني16

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�يعيشون�بها�(٪)16
ً

8050نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال

4٫53حقوق�امللكية�(7-1)16

9875تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)16

6040مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)16

010األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)16

2550مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)16

01الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)16

100200عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)16
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اخلضراء
العتبة�
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16
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�

لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
0٫22٫5

16
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�

لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
12٫5

118وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان�16

1-0٫5االستقرار�السياسي�وغياب�العنف��/��اإلرهاب16

105اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)17

13٫99درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)17

7550درجة�القدرة�اإلحصائية17

5-4-2-�الترجيح�والتجميع

املســتدامة� التنميــة� أهــداف� متابعــة� لوحــات� مــن� الغــرض�

للمنطقــة�العربيــة�هــو�تســليط�الضــوء�علــى�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة�التــي�تتطلــب�عنايــة�خاصــة�فــي�كل�بلــد،�وبالتالــي،�

لوحــات� لتصميــم� املبكــر.� للعمــل� األولويــة� إعطاؤهــا� ينبغــي�

متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�يتــم�تطبيــق�املســائل�التــي�

متــت�مناقشــتها�أعــاله�بشــأن�الترجيــح�والتجميــع�باســتخدام�

مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة.�

قــد�يــؤدي�اســتخدام�املتوســط�جلميــع�مؤشــرات�هــدف�مــن�

االهتمــام� مجــاالت� إخفــاء� إلــى� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

السياســي�إذا�كان�أداء�بلــد�ما�جيــًدا�علــى�معظــم�املؤشــرات�

ولكنــه�يواجــه�أوجــه�قصــور�خطيــرة�فــي�مقيــاس�واحــد�أو�اثنــني�

مــن�املقاييــس�ضمــن�هــدف�التنميــة�املســتدامة�نفســه�(والتــي�

ــادل"�أو�"التعويــض".� ــة�التب �مبوضــوع�"قابلي
ً
ــا�دائمــا يشــار�إليه

�لذلــك،�تقــوم�لوحــات�متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�
ً
نتيجــة

للمنطقــة�العربيــة�بتجميــع�تصنيفــات�مؤشــرات�كل�هــدف�مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�مــن�خــالل�تقديــر�متوســط�أســوأ�

ــا�لهــذه�الغايــة،�متــت�إعــادة�تقييــس�
ً
متغيريــن�فــي�األداء.�حتقيق

�من��0إلى�3،�حيث�تكافئ�تقابل�احلد�األدنى،�
ً

قيم�املؤشر�أوال

و�1قيمــة�العتبــة�بــني�األحمــر�والبرتقالــي�("العتبــة�احلمــراء")،�

و�2قيمــة�العتبــة�بــني�األصفــر�واألخضــر�("العتبــة�اخلضــراء")،�

و�3احلــد�األعلــى.�بالنســبة�جلميــع�املؤشــرات،�مت�تعيــني�عتبــة�

"األصفر�/�البرتقالــي"�كقيمــة�نصفيــة�بــني�العتبتــني�احلمــراء�

واخلضــراء�(1٫5).�وكل�فاصــل�بــني��0و�3ُيعتبــر�مســتمًرا.�

بعــد�ذلــك،�أخذنــا�متوســط�املتغيريــن�امُلعــاد�تقييســهما�والذيــن�

الهــدف.�طّبقنــا� للبلــد�لتحديــد�تصنيــف� أداء� ميثــال�أســواء�

القاعــدة�املضافــة�والتــي�تفيــد�بأنــه�مــن�أجــل�تســجيل�النطــاق�

ــن�-� األخضــر�للهــدف،�يجــب�أن�يكــون�كال�املؤشــرين�أخضري

وإال�ســيتم�تصنيــف�الهــدف�باللــون�األصفــر.�وباملثــل،�مت�تطبيق�

درجــة�حمــراء�فقــط�إذا�كان�كال�املؤشــرين�األســوأ�أداًء�باللــون�

األحمــر.�وإذا�كان�لــدى�الدولــة�نقطــة�بيانــات�واحــدة�فقــط�

حتــت�هــدف�معــني،�فســيحدد�التصنيــف�اللونــي�لهــذا�املؤشــر�

أقــل� متتلــك� الدولــة� كانــت� وإذا� للهــدف.� الكلــي� التصنيــف�

مــن�٪�50مــن�املؤشــرات�املتاحــة�حتــت�هــدف�مــن�األهــداف،�

ــا". فــإن�لــون�لوحــة�املتابعــة�لهــذا�الهــدف�ســيكون�"رمادًي
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هدف�التنمية�
املستدامة

املؤشر
العتبة�

اخلضراء
العتبة�
احلمراء

1025املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2٫5)�(ميكروغرام�/�م3)11

7243الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)11

510النفايات�اإللكترونية�الناجتة�(كجم�/�فرد)12

1030انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�اإلنتاج�(كجم�/�فرد)12

115انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة�(كجم�/�فرد)�12

850بصمة�إنتاج�النيتروجني�(كجم�/�فرد)12

200500إجمالي�النفايات�البلدية�الصلبة�الناجتة�(كغم�/�سنة�/�فرد)12

7030درجة�حتقيق�القيمة�(مؤشر�حوكمة�املوارد)12

12
الدعم�قبل�اقتطاع�الضريبة�على�الوقود�األحفوري�(االستهالك�واإلنتاج)�للفرد�

(باألسعار�احلالية�للدوالر�األمريكي)
0400

9050االمتثال�لالتفاقات�البيئية�متعددة�األطراف�بشأن�النفايات�اخلطرة�وغيرها�من�املواد�الكيميائية�(٪)12

24نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون��/��فرد)13

0٫51انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املستوردة،�واملعّدلة�حسب�التكنولوجيا�(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون��/��فرد)13

100500األشخاص�املتأثرون�بالكوارث�املرتبطة�باملناخ�(لكل��100,000نسمة)13

1008,000انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املتضمنة�في�صادرات�الوقود�األحفوري�(كجم��/��فرد)13

5010متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)�14

7060هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)14

7060هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)14

760األسماك�املصطادة�بشباك�اجلر�(٪)14

5010متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)15

0٫90٫8مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)15

515تهديدات�التنوع�البيولوجي�املستوردة�(التهديدات�لكل�مليون�نسمة)15

1٫54جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)16

0٫30٫5نسبة�املحتجزين�غير�املدانني16

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�يعيشون�بها�(٪)16
ً

8050نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال

4٫53حقوق�امللكية�(7-1)16

9875تسجيل�املواليد�لدى�السلطة�املدنية،�األطفال�دون��5سنوات�(٪)16

6040مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)16

010األطفال�بني��5و�14عاًما�املشاركون�في�عمالة�األطفال�(٪)16

2550مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)16

01الوفيات�املرتبطة�باملعارك�(لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)16

100200عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)16

�اجلدول��6|�عتبات�املؤشرات�املدرجة�في�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019(تابع)
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هدف�التنمية�
املستدامة

املؤشر
العتبة�

اخلضراء
العتبة�
احلمراء

16
واردات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�

لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
0٫22٫5

16
صادرات�األسلحة�التقليدية�الرئيسية�(تقييم�مؤشر�االجتاه�باملليون�دوالر�أمريكي�بحسب�السعر�الثابت�للدوالر�

لعام��1990لكل��100,000نسمة،�متوسط��5سنوات)
12٫5

118وضع�املعاهدات�األساسية�حلقوق�اإلنسان�16

1-0٫5االستقرار�السياسي�وغياب�العنف��/��اإلرهاب16

105اإلنفاق�احلكومي�على�الصحة�والتعليم�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)17

13٫99درجة�املالذ�الضريبي�(األفضل�0-�5األسوأ)17

7550درجة�القدرة�اإلحصائية17

5-4-2-�الترجيح�والتجميع

املســتدامة� التنميــة� أهــداف� متابعــة� لوحــات� مــن� الغــرض�

للمنطقــة�العربيــة�هــو�تســليط�الضــوء�علــى�أهــداف�التنميــة�

املســتدامة�التــي�تتطلــب�عنايــة�خاصــة�فــي�كل�بلــد،�وبالتالــي،�

لوحــات� لتصميــم� املبكــر.� للعمــل� األولويــة� إعطاؤهــا� ينبغــي�

متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�يتــم�تطبيــق�املســائل�التــي�

متــت�مناقشــتها�أعــاله�بشــأن�الترجيــح�والتجميــع�باســتخدام�

مؤشر�أهداف�التنمية�املستدامة.�

قــد�يــؤدي�اســتخدام�املتوســط�جلميــع�مؤشــرات�هــدف�مــن�

االهتمــام� مجــاالت� إخفــاء� إلــى� املســتدامة� التنميــة� أهــداف�

السياســي�إذا�كان�أداء�بلــد�ما�جيــًدا�علــى�معظــم�املؤشــرات�

ولكنــه�يواجــه�أوجــه�قصــور�خطيــرة�فــي�مقيــاس�واحــد�أو�اثنــني�

مــن�املقاييــس�ضمــن�هــدف�التنميــة�املســتدامة�نفســه�(والتــي�

ــادل"�أو�"التعويــض".� ــة�التب �مبوضــوع�"قابلي
ً
ــا�دائمــا يشــار�إليه

�لذلــك،�تقــوم�لوحــات�متابعــة�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�
ً
نتيجــة

للمنطقــة�العربيــة�بتجميــع�تصنيفــات�مؤشــرات�كل�هــدف�مــن�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�مــن�خــالل�تقديــر�متوســط�أســوأ�

ــا�لهــذه�الغايــة،�متــت�إعــادة�تقييــس�
ً
متغيريــن�فــي�األداء.�حتقيق

�من��0إلى�3،�حيث�تكافئ�تقابل�احلد�األدنى،�
ً

قيم�املؤشر�أوال

و�1قيمــة�العتبــة�بــني�األحمــر�والبرتقالــي�("العتبــة�احلمــراء")،�

و�2قيمــة�العتبــة�بــني�األصفــر�واألخضــر�("العتبــة�اخلضــراء")،�

و�3احلــد�األعلــى.�بالنســبة�جلميــع�املؤشــرات،�مت�تعيــني�عتبــة�

"األصفر�/�البرتقالــي"�كقيمــة�نصفيــة�بــني�العتبتــني�احلمــراء�

واخلضــراء�(1٫5).�وكل�فاصــل�بــني��0و�3ُيعتبــر�مســتمًرا.�

بعــد�ذلــك،�أخذنــا�متوســط�املتغيريــن�امُلعــاد�تقييســهما�والذيــن�

الهــدف.�طّبقنــا� للبلــد�لتحديــد�تصنيــف� أداء� ميثــال�أســواء�

القاعــدة�املضافــة�والتــي�تفيــد�بأنــه�مــن�أجــل�تســجيل�النطــاق�

ــن�-� األخضــر�للهــدف،�يجــب�أن�يكــون�كال�املؤشــرين�أخضري

وإال�ســيتم�تصنيــف�الهــدف�باللــون�األصفــر.�وباملثــل،�مت�تطبيق�

درجــة�حمــراء�فقــط�إذا�كان�كال�املؤشــرين�األســوأ�أداًء�باللــون�

األحمــر.�وإذا�كان�لــدى�الدولــة�نقطــة�بيانــات�واحــدة�فقــط�

حتــت�هــدف�معــني،�فســيحدد�التصنيــف�اللونــي�لهــذا�املؤشــر�

أقــل� متتلــك� الدولــة� كانــت� وإذا� للهــدف.� الكلــي� التصنيــف�

مــن�٪�50مــن�املؤشــرات�املتاحــة�حتــت�هــدف�مــن�األهــداف،�

ــا". فــإن�لــون�لوحــة�املتابعــة�لهــذا�الهــدف�ســيكون�"رمادًي

�اجلدول��6|�عتبات�املؤشرات�املدرجة�في�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019(تابع)

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019

ية
ج

نه
�امل
س:�

ام
خل

ء�ا
جلز

ا



138138

5-5-�االجتاهات

باســتخدام�البيانــات�التاريخيــة،�قّدرنــا�مــدى�ســرعة�تقــدم�أي�

بلــد�نحــو�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�وحتديــد�مــا�إذا�

كانــت�هــذه�الوتيــرة�-�إذا�اســتمرت�فــي�املســتقبل�-�ســتكون�

كافيــة�لتحقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بحلــول�عــام�2030.�

لــكل�مؤشــر،�يتــم�حتديــد�إجنــاز�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

بواســطة�العتبــة�اخلضــراء�املحــددة�فــي�لوحــات�متابعــة�أهداف�

التنميــة�املســتدامة.�واالختــالف�فــي�نقــاط�النســبة�املئويــة�بــني�

العتبــة�اخلضــراء�ودرجــة�البلــد�املوّحــدة�هــو�الفجــوة�التــي�يجــب�

ســدها�لتحقيــق�هــذا�الهــدف.�مــن�أجــل�تقديــر�االجتاهــات�

علــى�مســتوى�املؤشــر،�قمنــا�بحســاب�معــدالت�النمــو�الســنوية�

الالزمــة� الســنوية)� املئويــة� النســبة� (أي�حتســينات� اخلطيــة�

ــذي� ــام��2030(أي�2010-2030)�وال ــول�الع ــق�الهــدف�بحل لتحقي

خــالل� الســنوي� النمــو� معــدل� مبتوســط� مبقارنتهــا� قمنــا�

�2010-2015).�ويوصــف�التقــدم�امُلحــرز�
ً

الفتــرة�األخيــرة�(مثــال

نحــو�حتقيــق�مؤشــر�معــني�باســتخدام�نظــام�رباعــي�األســهم�

(الشــكل�17).�يوضــح�الشــكل��18املنهجيــة�بيانًيــا.�

�الشكل��17|�منظومة�رباعية�األسهم�لتحديد�اجتاهات�أهداف�التنمية�املستدامة

LT\p

على�املسار�الصحيح�أو�احلفاظ�على�

حتقيق�هدف�التنمية�املستدامة
التراجع�ثباتحتسن�معتدل

ارتفاع�الدرجات�باملعدل�الالزم�لتحقيق�

أهداف�التنمية�املستدامة�بحلول�عام�

�2030أو�جتاوز�األداء�بالفعل�لعتبة�حتقيق�

أهداف�التنمية�املستدامة

ارتفاع�الدرجات�مبعدل�يزيد�على��50٪

من�معدل�النمو�املطلوب،�ولكن�تبقى�دون�

املعدل�املطلوب�لتحقيق�أهداف�التنمية�

املستدامة�بحلول�عام�2030

بقاء�الدرجات�كما�هي�أو�تزداد�مبعدل�

أقل�من�٪�50من�معدل�النمو�الالزم�

لتحقيق�أهداف�التنمية�املستدامة�بحلول�

عام�2030

انخفاض�الدرجات،�يعني�حترك�

البلد�في�االجتاه�اخلاطئ

�الشكل��18|�التمثيل�البياني�ملنهجية�اجتاهات�التنمية�املستدامة
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علــى�وجــه�التحديــد،�متــت�إعــادة�توحيــد�اجتــاه�كل�مؤشــر�علــى�

مقيــاس�مــن�0-�4بطريقــة�مشــابهة�ملنهجيــة�لوحــة�املتابعــة.�مت�

تعيــني�قيمــة�بــني�0-�1ملؤشــرات�االنخفــاض�حيــث��0هــو�أســوأ�

معــدل�انخفــاض�فــي�الدرجــة�و�1يكافــئ�عــدم�حــدوث�أي�تغييــر�

فــي�النتيجــة�علــى�مــر�الزمــن.�مت�تعيــني�قيمــة�تتــراوح�ما�بــني�

القيمــة� هــي� �2 حيــث� "الراكــدة"،� املؤشــرات� 1-�2الجتاهــات�

التــي�تكافــئ�٪�50مــن�معــدل�النمــو�املطلــوب�لتحقيــق�الهــدف�

بحلــول�العــام�2030.�مت�تعيــني�قيمــة�بــني�2-�3للمؤشــرات�التــي�

كانــت�"تتحســن�باعتــدال"�حيــث��3هــي�معــدل�النمــو�الــالزم�

بــني� القيــم� تعيــني� 2030.�مت� العــام� بحلــول� الهــدف� لتحقيــق�

3-�4للمؤشــرات�التــي�تعتبــر�"علــى�املســار�الصحيــح"�حيــث��4

هــي�أفضــل�حتســن�خــالل�هــذه�الفتــرة.�ومت�تعيــني�القيمــة��3

حتديــًدا�للمؤشــرات�التــي�كان�هدفهــا�"احلفــاظ�علــى�حتقيــق�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة".�النطاقــات�خطيــة،�لكــن�النطــاق�

ــا�بالكامــل.� املســتمر�مــن��0إلــى��4ليــس�خطًي

مت�حســاب�اجتاهــات�الهــدف�اإلجماليــة�كمتوســط�حســابي�

للقيــم�امُلعــاد�تقييســها�جلميــع�مؤشــرات�االجتــاه�حتــت�الهــدف�

الهــدف،� "تراجــع"� اجتــاه� �1-0 بــني� القيمــة� تكافــئ� املعنــّي.�

املســار� "علــى� و�4-3 املعتــدل"،� "التحســن� �3-2 1-�2"الركــود"،�

الصحيح�أو�احلفاظ�على�حتقيق�الهدف".�مت�حســاب�االجتاه�

لــكل�هــدف�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�علــى�أنــه�املتوســط�

احلســابي�جلميــع�مؤشــرات�االجتــاه�حتــت�الهدف�املعنــّي.

املســتخدمة�حلســاب� باملؤشــرات� كاملــة� قائمــة� �7 باجلــدول�

اجتاهــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�مت�اختيــار�مؤشــرات�

االجتــاه�مــن�املؤشــرات�املدرجــة�فــي�لوحــات�متابعــة�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�بنــاًء�علــى�توفــر�بيانــات�االجتــاه.�عندمــا�

تكــون�القيمــة�ملــدة�عــام�واحــد�غيــر�متوفــرة،�يتــم�اســتخدام�

أقــرب�قيمــة�متاحــة�بفــارق�أقصــى�قــدره�عــام�واحــد�حلســاب�

مؤشــرات�االجتــاه.�ويوضــح�اجلــدول�أيًضــا�الفتــرة�التــي�مت�

علــى�مدارهــا�حســاب�االجتــاه.

بعــد�تلقــي�تعليقــات�ومالحظــات�مــن�مركــز�البحــوث�املشــترك�

االجتاهــات� منهجيــة� تنقيــح� (JRC)،�مت� األوروبيــة� للمفوضيــة�

املربــع�3).� أيًضــا� (انظــر� الصغيــرة� االنخفاضــات� لتســتوعب�

بالنسبة�إلى�أفضل�البلدان�أداًء�فقط،�يتم�اعتبار�االنخفاضات�

الطفيفــة�جــًدا�علــى�أنهــا�اجتاهــات�"راكــدة".�ويتــم�اإلبــالغ�عنهــا�

عامــل�علــى�هــذا�النحــو�عنــد�حســاب�
ُ
علــى�مســتوى�املؤشــر�وت

االجتــاه�العــام�للهــدف.�ونظــًرا�ألن�البلــدان�التــي�ال�تــزال�بعيــدة�

عــن�حتقيــق�الهــدف�ما�زالــت�تواجــه�حتديــات�خطيــرة،�فقــد�مت�

تطبيــق�هــذه�املنهجيــة�فقــط�علــى�أفضــل�البلــدان�أداًء�والتي�كان�

أداؤهــا�يتناقــص�بدورهــا.�

متــت�إعــادة�تقييــس�قيــم�املؤشــر�اخلــام�بحيــث�ميثــل��0احلــد�

األدنــى�للقيمــة�فــي�السلســلة،�فــي�حــني�متثــل��100حتقيــق�

هــدف�التنميــة�املســتدامة،�وهــو�العتبــة�اخلضــراء.�بعــد�ذلــك،�

مت�حتديــد�البلــدان�التــي�انخفــض�أداؤهــا�خــالل�الفترة�الزمنية�

املختــارة�(مثــل�2010-�2015أو�2015-�2018أو�2015-2019)�مــع�

البقــاء�فــي�حــدود�٪�90مــن�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�

ــة� ــة�ونهاي ــر�مــن��90فــي�بداي أي�أن�قيمــة�إعــادة�التقييــس�أكب

الفتــرة�الزمنيــة.�ومــع�ذلــك،�إذا�انخفــض�أداء�بلــد�مــن�البلــدان�

مــن�درجــة��100(إجنــاز�هــدف�التنميــة�املســتدامة)�إلــى�درجــة�

أقــل�بحيــث�لــم�يعــد�يحقــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة،�فــإن�هــذا�

البلــد�ينضــم�إلــى�اجتــاه�"التراجــع".

متــت�دراســة�العديــد�مــن�الطــرق�احلســابية�األخــرى.�فعلــى�

ســبيل�املثــال،�اختبرنــا�حساســية�النتائــج�عند�اســتخدام�القيمة�

الهــدف"� "حتقيــق� اعتبــار� علــى� درجــة)� �100) املثلــى� الفنيــة�

وحســاب�املســافة�حتــى�القيــم�الفنيــة�املثلــى.�أســفر�هــذا�النهــج�

ــأن� ــا�املفاهيمــي�ب عــن�نتائــج�أصعــب�وال�يتوافــق�مــع�افتراضن

الهــدف.�درســنا� تكافــئ�حتقيــق� األدنــى� العتبــات�اخلضــراء�

�(CAGR) املركــب� الســنوي� النمــو� معــدالت� اســتخدام� أيًضــا�

ــج� ــج�عــن�النهجــني�نتائ �مــن�معــدالت�النمــو�اخلطــي.�ينت
ً

ــدال ب

متشــابهة�إلــى�حــد�مــا،�ولــم�نتمكــن�مــن�إيجــاد�ســبب�قــوي�

الســتخدام�منهــج��CAGRاألكثــر�تعقيــًدا.�وأخيــًرا،�علــى�الرغــم�

مــن�أن�لوحــات�املتابعــة�تعتمــد�فقــط�علــى�اثنــني�مــن�أســوأ�

املؤشــرات،�يتــم�إنشــاء�اجتاهــات�باســتخدام�جميــع�املؤشــرات�

حتــت�الهــدف�املعنــّي.�وهــذا�بســبب�أن�لوحــات�املتابعــة�تهــدف�

إلــى�تســليط�الضــوء�علــى�األهــداف�التــي�تتطلــب�اهتماًمــا�

خاًصــا�بســبب�األداء�الضعيــف�للغايــة�فــي�بعــض�مؤشــرات�

الهــدف،�فــي�حــني�تهــدف�االجتاهــات�إلــى�التعبيــر�عــن�أفــكار�

ــع�املؤشــرات.� ــك�جمي ــام،�مبــا�فــي�ذل حــول�تطــّور�الهــدف�الع

اجلزء�اخلامس:��املنهجية
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5-5-�االجتاهات

باســتخدام�البيانــات�التاريخيــة،�قّدرنــا�مــدى�ســرعة�تقــدم�أي�

بلــد�نحــو�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�وحتديــد�مــا�إذا�

كانــت�هــذه�الوتيــرة�-�إذا�اســتمرت�فــي�املســتقبل�-�ســتكون�

كافيــة�لتحقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�بحلــول�عــام�2030.�

لــكل�مؤشــر،�يتــم�حتديــد�إجنــاز�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�

بواســطة�العتبــة�اخلضــراء�املحــددة�فــي�لوحــات�متابعــة�أهداف�

التنميــة�املســتدامة.�واالختــالف�فــي�نقــاط�النســبة�املئويــة�بــني�

العتبــة�اخلضــراء�ودرجــة�البلــد�املوّحــدة�هــو�الفجــوة�التــي�يجــب�

ســدها�لتحقيــق�هــذا�الهــدف.�مــن�أجــل�تقديــر�االجتاهــات�

علــى�مســتوى�املؤشــر،�قمنــا�بحســاب�معــدالت�النمــو�الســنوية�

الالزمــة� الســنوية)� املئويــة� النســبة� (أي�حتســينات� اخلطيــة�

ــذي� ــام��2030(أي�2010-2030)�وال ــول�الع ــق�الهــدف�بحل لتحقي

خــالل� الســنوي� النمــو� معــدل� مبتوســط� مبقارنتهــا� قمنــا�

�2010-2015).�ويوصــف�التقــدم�امُلحــرز�
ً

الفتــرة�األخيــرة�(مثــال

نحــو�حتقيــق�مؤشــر�معــني�باســتخدام�نظــام�رباعــي�األســهم�

(الشــكل�17).�يوضــح�الشــكل��18املنهجيــة�بيانًيــا.�

�الشكل��17|�منظومة�رباعية�األسهم�لتحديد�اجتاهات�أهداف�التنمية�املستدامة

LT\p

على�املسار�الصحيح�أو�احلفاظ�على�

حتقيق�هدف�التنمية�املستدامة
التراجع�ثباتحتسن�معتدل

ارتفاع�الدرجات�باملعدل�الالزم�لتحقيق�

أهداف�التنمية�املستدامة�بحلول�عام�

�2030أو�جتاوز�األداء�بالفعل�لعتبة�حتقيق�

أهداف�التنمية�املستدامة

ارتفاع�الدرجات�مبعدل�يزيد�على��50٪

من�معدل�النمو�املطلوب،�ولكن�تبقى�دون�

املعدل�املطلوب�لتحقيق�أهداف�التنمية�

املستدامة�بحلول�عام�2030

بقاء�الدرجات�كما�هي�أو�تزداد�مبعدل�

أقل�من�٪�50من�معدل�النمو�الالزم�

لتحقيق�أهداف�التنمية�املستدامة�بحلول�

عام�2030

انخفاض�الدرجات،�يعني�حترك�

البلد�في�االجتاه�اخلاطئ

�الشكل��18|�التمثيل�البياني�ملنهجية�اجتاهات�التنمية�املستدامة

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��
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علــى�وجــه�التحديــد،�متــت�إعــادة�توحيــد�اجتــاه�كل�مؤشــر�علــى�

مقيــاس�مــن�0-�4بطريقــة�مشــابهة�ملنهجيــة�لوحــة�املتابعــة.�مت�

تعيــني�قيمــة�بــني�0-�1ملؤشــرات�االنخفــاض�حيــث��0هــو�أســوأ�

معــدل�انخفــاض�فــي�الدرجــة�و�1يكافــئ�عــدم�حــدوث�أي�تغييــر�

فــي�النتيجــة�علــى�مــر�الزمــن.�مت�تعيــني�قيمــة�تتــراوح�ما�بــني�

القيمــة� هــي� �2 حيــث� "الراكــدة"،� املؤشــرات� 1-�2الجتاهــات�

التــي�تكافــئ�٪�50مــن�معــدل�النمــو�املطلــوب�لتحقيــق�الهــدف�

بحلــول�العــام�2030.�مت�تعيــني�قيمــة�بــني�2-�3للمؤشــرات�التــي�

كانــت�"تتحســن�باعتــدال"�حيــث��3هــي�معــدل�النمــو�الــالزم�

بــني� القيــم� تعيــني� 2030.�مت� العــام� بحلــول� الهــدف� لتحقيــق�

3-�4للمؤشــرات�التــي�تعتبــر�"علــى�املســار�الصحيــح"�حيــث��4

هــي�أفضــل�حتســن�خــالل�هــذه�الفتــرة.�ومت�تعيــني�القيمــة��3

حتديــًدا�للمؤشــرات�التــي�كان�هدفهــا�"احلفــاظ�علــى�حتقيــق�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة".�النطاقــات�خطيــة،�لكــن�النطــاق�

ــا�بالكامــل.� املســتمر�مــن��0إلــى��4ليــس�خطًي

مت�حســاب�اجتاهــات�الهــدف�اإلجماليــة�كمتوســط�حســابي�

للقيــم�امُلعــاد�تقييســها�جلميــع�مؤشــرات�االجتــاه�حتــت�الهــدف�

الهــدف،� "تراجــع"� اجتــاه� �1-0 بــني� القيمــة� تكافــئ� املعنــّي.�

املســار� "علــى� و�4-3 املعتــدل"،� "التحســن� �3-2 1-�2"الركــود"،�

الصحيح�أو�احلفاظ�على�حتقيق�الهدف".�مت�حســاب�االجتاه�

لــكل�هــدف�مــن�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�علــى�أنــه�املتوســط�

احلســابي�جلميــع�مؤشــرات�االجتــاه�حتــت�الهدف�املعنــّي.

املســتخدمة�حلســاب� باملؤشــرات� كاملــة� قائمــة� �7 باجلــدول�

اجتاهــات�أهــداف�التنميــة�املســتدامة.�مت�اختيــار�مؤشــرات�

االجتــاه�مــن�املؤشــرات�املدرجــة�فــي�لوحــات�متابعــة�أهــداف�

التنميــة�املســتدامة�بنــاًء�علــى�توفــر�بيانــات�االجتــاه.�عندمــا�

تكــون�القيمــة�ملــدة�عــام�واحــد�غيــر�متوفــرة،�يتــم�اســتخدام�

أقــرب�قيمــة�متاحــة�بفــارق�أقصــى�قــدره�عــام�واحــد�حلســاب�

مؤشــرات�االجتــاه.�ويوضــح�اجلــدول�أيًضــا�الفتــرة�التــي�مت�

علــى�مدارهــا�حســاب�االجتــاه.

بعــد�تلقــي�تعليقــات�ومالحظــات�مــن�مركــز�البحــوث�املشــترك�

االجتاهــات� منهجيــة� تنقيــح� (JRC)،�مت� األوروبيــة� للمفوضيــة�

املربــع�3).� أيًضــا� (انظــر� الصغيــرة� االنخفاضــات� لتســتوعب�

بالنسبة�إلى�أفضل�البلدان�أداًء�فقط،�يتم�اعتبار�االنخفاضات�

الطفيفــة�جــًدا�علــى�أنهــا�اجتاهــات�"راكــدة".�ويتــم�اإلبــالغ�عنهــا�

عامــل�علــى�هــذا�النحــو�عنــد�حســاب�
ُ
علــى�مســتوى�املؤشــر�وت

االجتــاه�العــام�للهــدف.�ونظــًرا�ألن�البلــدان�التــي�ال�تــزال�بعيــدة�

عــن�حتقيــق�الهــدف�ما�زالــت�تواجــه�حتديــات�خطيــرة،�فقــد�مت�

تطبيــق�هــذه�املنهجيــة�فقــط�علــى�أفضــل�البلــدان�أداًء�والتي�كان�

أداؤهــا�يتناقــص�بدورهــا.�

متــت�إعــادة�تقييــس�قيــم�املؤشــر�اخلــام�بحيــث�ميثــل��0احلــد�

األدنــى�للقيمــة�فــي�السلســلة،�فــي�حــني�متثــل��100حتقيــق�

هــدف�التنميــة�املســتدامة،�وهــو�العتبــة�اخلضــراء.�بعــد�ذلــك،�

مت�حتديــد�البلــدان�التــي�انخفــض�أداؤهــا�خــالل�الفترة�الزمنية�

املختــارة�(مثــل�2010-�2015أو�2015-�2018أو�2015-2019)�مــع�

البقــاء�فــي�حــدود�٪�90مــن�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة،�

ــة� ــة�ونهاي ــر�مــن��90فــي�بداي أي�أن�قيمــة�إعــادة�التقييــس�أكب

الفتــرة�الزمنيــة.�ومــع�ذلــك،�إذا�انخفــض�أداء�بلــد�مــن�البلــدان�

مــن�درجــة��100(إجنــاز�هــدف�التنميــة�املســتدامة)�إلــى�درجــة�

أقــل�بحيــث�لــم�يعــد�يحقــق�هــدف�التنميــة�املســتدامة،�فــإن�هــذا�

البلــد�ينضــم�إلــى�اجتــاه�"التراجــع".

متــت�دراســة�العديــد�مــن�الطــرق�احلســابية�األخــرى.�فعلــى�

ســبيل�املثــال،�اختبرنــا�حساســية�النتائــج�عند�اســتخدام�القيمة�

الهــدف"� "حتقيــق� اعتبــار� علــى� درجــة)� �100) املثلــى� الفنيــة�

وحســاب�املســافة�حتــى�القيــم�الفنيــة�املثلــى.�أســفر�هــذا�النهــج�

ــأن� ــا�املفاهيمــي�ب عــن�نتائــج�أصعــب�وال�يتوافــق�مــع�افتراضن

الهــدف.�درســنا� تكافــئ�حتقيــق� األدنــى� العتبــات�اخلضــراء�

�(CAGR) املركــب� الســنوي� النمــو� معــدالت� اســتخدام� أيًضــا�

ــج� ــج�عــن�النهجــني�نتائ �مــن�معــدالت�النمــو�اخلطــي.�ينت
ً

ــدال ب

متشــابهة�إلــى�حــد�مــا،�ولــم�نتمكــن�مــن�إيجــاد�ســبب�قــوي�

الســتخدام�منهــج��CAGRاألكثــر�تعقيــًدا.�وأخيــًرا،�علــى�الرغــم�

مــن�أن�لوحــات�املتابعــة�تعتمــد�فقــط�علــى�اثنــني�مــن�أســوأ�

املؤشــرات،�يتــم�إنشــاء�اجتاهــات�باســتخدام�جميــع�املؤشــرات�

حتــت�الهــدف�املعنــّي.�وهــذا�بســبب�أن�لوحــات�املتابعــة�تهــدف�

إلــى�تســليط�الضــوء�علــى�األهــداف�التــي�تتطلــب�اهتماًمــا�

خاًصــا�بســبب�األداء�الضعيــف�للغايــة�فــي�بعــض�مؤشــرات�

الهــدف،�فــي�حــني�تهــدف�االجتاهــات�إلــى�التعبيــر�عــن�أفــكار�

ــع�املؤشــرات.� ــك�جمي ــام،�مبــا�فــي�ذل حــول�تطــّور�الهــدف�الع

اجلزء�اخلامس:��املنهجية
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اإلطار�3:�املراجعة�اإلحصائية�املستقلة�للمفوضية�األوروبية

أجــرى�مركــز�البحــوث�املشــتركة�للمفوضيــة�األوروبيــة�(JRC)�ألول�مــرة�مراجعــة�إحصائيــة�مســتقلة�ملنهجيــة�ونتائــج�تقريــر�

التنميــة�املســتدامة�العاملــي�(انظــر:�Papadimitriou et al. 2019).�وكان�الغــرض�مــن�املراجعــة�هــو�التحقــق�مــن�التماســك�

املفاهيمــي�واإلحصائــي�لهيــكل�املؤشــر.�وبنــاًء�علــى�اســتنتاجات�املراجعــة،�مت�إدخــال�تعديــالت�علــى�املنهجيــة�واختيــار�

املؤشــرات�وعــرض�نتائــج�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العاملــي�ولوحــات�املعلومــات،�والتــي�يقــوم�عليهــا�أيًضــا�مؤشــر�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة.�وفيمــا�يلــي�التعديــالت�الرئيســية:�

املنهجية:

��مبا�أنه�هنالك�قيم�متطرفة�واضحة�داخل�نسبة��2٫5املئوية�الدنيا،�مت�إجراء�تعديالت�في�أدنى�التوزيع؛ •�

رحت�عملية�خاصة�للتعامل�مع�االنخفاضات�البسيطة�في�أداء�املؤشر�بني�أفضل�البلدان�أداًء؛
ُ
��وقد�ط •�

��ومت�تنقيح�بعض�األهداف�في�اجلزء�األعلى�من�التوزيع. •�

اختيار�املؤشر:

��لــم�يعــد�يتــم�االحتفــاظ�باملؤشــرات�املتوقعــة�(علــى�ســبيل�املثــال،�"الفقــر�املتوقــع�فــي�عــام�2030"،�ممــا�يــؤدي�إلــى�االلتبــاس� •�

مــع�أســهم�اجتاهــات�مؤشــر�الفقر)؛

إلــى�هــدف�التنميــة� ��ومت�نقــل�مؤشــر�"امليــاه�املســتعملة�فــي�األنشــطة�البشــرية"�مــن�هــدف�التنميــة�املســتدامة��12 •�

كثــب؛ عــن� الرســمية� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� ملتابعــة�محتــوى� املســتدامة��6

��ومت�اســتبدال�مؤشــر�"رصــد�قابليــة�التأثــر�باملنــاخ"�مبؤشــر�"األشــخاص�املتأثريــن�بالكــوارث"�-�وهــو�إجــراء�أكثــر�حتديــًدا� •�

يتــم�حتديثــه�دورًيــا؛

��ومتت�مراجعة�قائمة�املؤشرات�املدرجة�حتت�الهدف��14من�أهداف�التنمية�املستدامة�(احلياة�حتت�املاء).� •�

عرض�النتائج:�

��مت�تبســيط�منظومــة�أســهم�االجتاهــات�(حتتــوي�اآلن�علــى��4أســهم)�مــع�دمــج�املجــال�األخضــر�"flat�green"�(احلفــاظ�علــى� •�

أداء�أعلــى�مــن�معاييــر�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة)�واألخضــر�املتقــدم�"up-green"�(علــى�املســار�الصحيــح)�م�ًعــا.

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

اجلدول��7|�مؤشرات�االجتاهات�املدرجة�في�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019

هدف�التنمية�
املستدامة

سنوات�املؤشر
االستخدام

�2015–�2019نسبة�عدد�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)1

�2015–�2019نسبة�عدد�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)1

�2014–�2017الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالر�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�(٪�من�إجمالي�العمالة)1

�2013–�2016انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)2

�2013–�2016انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)2

�2013–�2016محصول�احلبوب�(طن�لكل�هكتار)2

�2008–�2013مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)2

�2012–�2015معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)�3

�2014–�2017معدل�وفيات�املواليد�(لكل��1,000مولود�حي)3

�2014–�2017معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)3

�2014–�2017معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)3

�2014–�2017اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية�/�اإليدز�(لكل�1,000)3

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�3

وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

2016�–�2010

�2010–�2015معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)3

�2013–�2016العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)3

�2013–�2016معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)3

�2012–�2015الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)3

�2013–�2017نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)3

�2014–�2017مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)3

�2015–�2018الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)3

�2010–�2015معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)3

�2014–�2017صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)4

�2014–�2017معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)4

�2013–�2016نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)4

�2014–�2017نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)4

املطالبة�املقدرة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�5

(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

2017�–�2014

�2014–�2017نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر�5

�2015–�2018نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة5

�2015–�2018املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)5

�2014–�2017نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث�/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011)5

�2012–�2016نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)5

�2012–�2015السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)6

�2012–�2015السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)6

�2013–�2016احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)7

�2013–�2016الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)7

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�7

الكربون�/�تيراواط�/�ساعة)

2015�–�2012

�2010–�2015إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)7

اجلزء�اخلامس:��املنهجية
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اإلطار�3:�املراجعة�اإلحصائية�املستقلة�للمفوضية�األوروبية

أجــرى�مركــز�البحــوث�املشــتركة�للمفوضيــة�األوروبيــة�(JRC)�ألول�مــرة�مراجعــة�إحصائيــة�مســتقلة�ملنهجيــة�ونتائــج�تقريــر�

التنميــة�املســتدامة�العاملــي�(انظــر:�Papadimitriou et al. 2019).�وكان�الغــرض�مــن�املراجعــة�هــو�التحقــق�مــن�التماســك�

املفاهيمــي�واإلحصائــي�لهيــكل�املؤشــر.�وبنــاًء�علــى�اســتنتاجات�املراجعــة،�مت�إدخــال�تعديــالت�علــى�املنهجيــة�واختيــار�

املؤشــرات�وعــرض�نتائــج�مؤشــر�أهــداف�التنميــة�املســتدامة�العاملــي�ولوحــات�املعلومــات،�والتــي�يقــوم�عليهــا�أيًضــا�مؤشــر�

أهــداف�التنميــة�املســتدامة�للمنطقــة�العربيــة.�وفيمــا�يلــي�التعديــالت�الرئيســية:�

املنهجية:

��مبا�أنه�هنالك�قيم�متطرفة�واضحة�داخل�نسبة��2٫5املئوية�الدنيا،�مت�إجراء�تعديالت�في�أدنى�التوزيع؛ •�

رحت�عملية�خاصة�للتعامل�مع�االنخفاضات�البسيطة�في�أداء�املؤشر�بني�أفضل�البلدان�أداًء؛
ُ
��وقد�ط •�

��ومت�تنقيح�بعض�األهداف�في�اجلزء�األعلى�من�التوزيع. •�

اختيار�املؤشر:

��لــم�يعــد�يتــم�االحتفــاظ�باملؤشــرات�املتوقعــة�(علــى�ســبيل�املثــال،�"الفقــر�املتوقــع�فــي�عــام�2030"،�ممــا�يــؤدي�إلــى�االلتبــاس� •�

مــع�أســهم�اجتاهــات�مؤشــر�الفقر)؛

إلــى�هــدف�التنميــة� ��ومت�نقــل�مؤشــر�"امليــاه�املســتعملة�فــي�األنشــطة�البشــرية"�مــن�هــدف�التنميــة�املســتدامة��12 •�

كثــب؛ عــن� الرســمية� املســتدامة� التنميــة� أهــداف� ملتابعــة�محتــوى� املســتدامة��6

��ومت�اســتبدال�مؤشــر�"رصــد�قابليــة�التأثــر�باملنــاخ"�مبؤشــر�"األشــخاص�املتأثريــن�بالكــوارث"�-�وهــو�إجــراء�أكثــر�حتديــًدا� •�

يتــم�حتديثــه�دورًيــا؛

��ومتت�مراجعة�قائمة�املؤشرات�املدرجة�حتت�الهدف��14من�أهداف�التنمية�املستدامة�(احلياة�حتت�املاء).� •�

عرض�النتائج:�

��مت�تبســيط�منظومــة�أســهم�االجتاهــات�(حتتــوي�اآلن�علــى��4أســهم)�مــع�دمــج�املجــال�األخضــر�"flat�green"�(احلفــاظ�علــى� •�

أداء�أعلــى�مــن�معاييــر�حتقيــق�أهــداف�التنميــة�املســتدامة)�واألخضــر�املتقــدم�"up-green"�(علــى�املســار�الصحيــح)�م�ًعــا.

�تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام��2019 ��

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

اجلدول��7|�مؤشرات�االجتاهات�املدرجة�في�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019

هدف�التنمية�
املستدامة

سنوات�املؤشر
االستخدام

�2015–�2019نسبة�عدد�الفقراء�احلاليني�بدخل��1٫90دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)1

�2015–�2019نسبة�عدد�الفقراء�احلاليني�بدخل��3٫20دوالًرا�في�اليوم�(٪�من�السكان)1

�2014–�2017الفقراء�العاملون�مقابل��3٫10دوالر�في�اليوم�بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�(٪�من�إجمالي�العمالة)1

�2013–�2016انتشار�نقص�التغذية�(٪�من�السكان)2

�2013–�2016انتشار�السمنة،�مؤشر�كتلة�اجلسم�≥��30(٪�من�السكان�البالغني)2

�2013–�2016محصول�احلبوب�(طن�لكل�هكتار)2

�2008–�2013مستوى�التغذية�البشري�(األفضل��2-��3األسوأ)2

�2012–�2015معدل�وفيات�األمهات�(لكل��100,000مولود�حي)�3

�2014–�2017معدل�وفيات�املواليد�(لكل��1,000مولود�حي)3

�2014–�2017معدل�الوفيات�دون�سن�اخلامسة�(لكل��1,000مولود�حي)3

�2014–�2017معدل�اإلصابة�بالسل�(لكل��100,000نسمة)3

�2014–�2017اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�نقص�املناعة�البشرية�/�اإليدز�(لكل�1,000)3

معدل�الوفيات�املعياري�حسب�العمر�بسبب�أمراض�القلب�واألوعية�الدموية�والسرطان�والسكري�3

وأمراض�اجلهاز�التنفسي�املزمنة�بني�السكان�بني�30-�70عاًما�(لكل��100,000نسمة)

2016�–�2010

�2010–�2015معدل�الوفيات�املرورية�(لكل��100,000نسمة)3

�2013–�2016العمر�املتوقع�عند�الوالدة�(بالسنوات)3

�2013–�2016معدل�خصوبة�املراهقني�(املواليد�لكل��1,000امرأة�بني�15-�19عاًما)3

�2012–�2015الوالدات�حتت�إشراف�املختصني�الصحيني�املهرة�(٪)3

�2013–�2017نسبة�الرضع�الناجني�الذين�تلقوا�لقاحني�أوصت�بهما�منظمة�الصحة�العاملية�(٪)3

�2014–�2017مؤشر�تتبع�التغطية�الصحية�الشاملة�(100-0)3

�2015–�2018الرفاهية�الذاتية�(متوسط�درجات�السلم،�10-0)3

�2010–�2015معدالت�االنتحار�حسب�العمر�(لكل��100,000نسمة)3

�2014–�2017صافي�معدل�االلتحاق�باملدارس�االبتدائية�(٪)4

�2014–�2017معدل�إمتام�املرحلة�الثانوية�الدنيا�(٪)4

�2013–�2016نسبة�االلتحاق�اإلجمالية�بالتعليم�قبل�االبتدائي�(٪�من�األطفال�في�سن�ما�قبل�املدرسة)4

�2014–�2017نسبة�االلتحاق�باملدرسة�والتعليم�العالي�(٪�من�اإلجمالي)4

املطالبة�املقدرة�بتنظيم�لألسرة�مبني�على�الطرق�احلديثة�5

(٪�النساء�املتزوجات�أو�املرتبطات�الالئي�تتراوح�أعمارهن�بني�49-15):

2017�–�2014

�2014–�2017نسبة�متوسط�سنوات�الدراسة�لإلناث�إلى�الذكور�في�الفئة�العمرية��25سنة�فأكبر�5

�2015–�2018نسبة�مشاركة�اإلناث�إلى�الذكور�في�القوى�العاملة5

�2015–�2018املقاعد�التي�تشغلها�النساء�في�البرملانات�الوطنية�(٪)5

�2014–�2017نسبة�إجمالي�الدخل�القومي�املقّدر�للفرد،�اإلناث�/�الذكور�(بحسب�تعادل�القوة�الشرائية�للدوالر�األمريكي�لعام�2011)5

�2012–�2016نسبة�النساء�في�املناصب�الوزارية�(٪)5

�2012–�2015السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�األساسية�على�األقل�(٪)6

�2012–�2015السكان�الذين�يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�األساسية�على�األقل�(٪)6

�2013–�2016احلصول�على�الكهرباء�(٪�من�السكان)7

�2013–�2016الوصول�إلى�مصادر�الوقود�النظيف�والتكنولوجيا�ألغراض�الطهي�(٪�من�السكان)7

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�الناجتة�عن�احتراق�الوقود�/�إنتاج�الكهرباء�(طن�متري�من�مكافئ�ثاني�أكسيد�7

الكربون�/�تيراواط�/�ساعة)

2015�–�2012

�2010–�2015إنتاج�الكهرباء�من�مصادر�متجددة�(٪�من�إجمالي�إنتاج�الكهرباء)7

اجلزء�اخلامس:��املنهجية

� � تقرير�مؤشر�ولوحات�متابعة�أهداف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العربية�لعام�2019

ية
ج

نه
�امل
س:�

ام
خل

ء�ا
جلز

ا



142142

هدف�التنمية�
املستدامة

سنوات�املؤشر
االستخدام

البالغون�(�15عاًما�فأكبر)�الذين�ميتلكون�حساًبا�في�بنك�أو�مؤسسة�مالية�أخرى�8

أو�مع�شركة�خلدمات�األموال�عبر�الهاتف�املحمول�(٪)

2017�–�2014

�2015–�2018معدل�البطالة�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة)8

�2015–�2019درجة�حرية�العمل8

�2015–�2018البطالة،�إجمالي�الشباب�(٪�من�إجمالي�القوى�العاملة�من�الفئة�العمرية�15-�24سنة)8

�2014–�2017مؤشر�تركيز�املنتج،�الصادرات8

�2014–�2017السكان�الذين�يستخدمون�اإلنترنت�(٪)9

�2014–�2017اشتراكات�النطاق�العريض�لألجهزة�املحمولة�(لكل��100نسمة)9

�2014–�2018مؤشر�أداء�اخلدمات�اللوجستية:�جودة�التجارة�والبنية�األساسية�املتعلقة�بالنقل�(من�1=متدنية�إلى�5=عالية)9

�2013–�2016عدد�مقاالت�الدوريات�العلمية�والتقنية�(لكل��1,000نسمة)9

�2010–�2015نفقات�البحوث�والتطوير�(٪�من�إجمالي�الناجت�املحلي)9

انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�لكل�وحدة�من�القيمة�املضافة�التصنيعية�(كيلوغرام�من�ثاني�أكسيد�الكربون�9

لكل�دوالر�أمريكي�بالسعر�الثابت�لعام�2010)

2016�–�2013

�2014–�2017املتوسط�السنوي�لتركيز�اجلسيمات�التي�يقل�قطرها�عن��2٫5ميكرون�(PM2٫5)�(ميكروغرام�/�م3)11

�2015–�2018الرضا�عن�املواصالت�العامة�(٪)11

�2013–�2016نصيب�الفرد�من�انبعاثات�ثاني�أكسيد�الكربون�املرتبطة�بالطاقة�(طن�من�ثاني�أكسيد�الكربون�/�فرد)13

�2015–�2018متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البحرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)�14

�2015–�2018هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�املياه�النظيفة�(100-0)14

�2015–�2018هدف�مؤشر�صحة�املحيطات�-�مصايد�األسماك�(100-0)14

�2010–�2014األسماك�املصطادة�بشباك�اجلر�(٪)14

�2015–�2018متوسط�املساحة�املحمية�في�املواقع�البرية�املهمة�للتنوع�البيولوجي�(٪)15

�2015–�2018مؤشر�القائمة�احلمراء�لبقاء�األنواع�(1-0)15

�2012–�2015جرائم�القتل�(لكل��100,000نسمة)16

�2012–�2015نسبة�املحتجزين�غير�املدانني16

�في�املدينة�أو�املنطقة�التي�يعيشون�بها�(٪)16
ً

�2015–�2018نسبة�السكان�الذين�يشعرون�باألمان�عند�املشي�مبفردهم�ليال

�2015–�2018حقوق�امللكية�(7-1)16

�2015–�2018مؤشر�مدركات�الفساد�(100-0)16

�2015–�2018مؤشر�حرية�الصحافة�(األفضل��0-��100األسوأ)16

�2014–�2017عدد�السجناء�(لكل��100,000شخص)16

�2014–�2017االستقرار�السياسي�وغياب�العنف�/�اإلرهاب16

�2015–�2018درجة�القدرة�اإلحصائية17
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