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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 االستثنائية السادسةالدورة 
 2019كانون األول/ديسمبر  22-21ان،    عم 

 من جدول األعمال المؤقت 12البند 

 مرصد أهداف التنمية المستدامة

وأهدافها السبعة عشر، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم  2030أعطت خطة التنمية المستدامة لعام  -1
                هذه الخطة عرضا        تضم ن المبذولة على مسار التنمية المستدامة. وت                        ، زخما  للجهود العالمية 2015المتحدة في عام 

                                                  مؤشرا  اتفقت عليها الدول األعضاء، ممث لة  بمكاتبها  232لتحديات اإلنمائية القائمة، باستخدام ل         ومنظ ما       سقا     مت 
 .الوطنية لإلحصاء، في عملية تشاورية

عن التقدم المحرز في المنطقة العربية نحو تحقيق                                                  ويقد م مرصد أهداف التنمية المستدامة صورة  واضحة   -2
تندرج في إطاره من المؤشرات والمقاصد، و      بعدد                                                  كل  هدف من تلك األهداف السبعة عشر. ويقترن كل هدف 

اللجنة االقتصادية  معلومات عن آخر المعدالت واالتجاهات المتعلقة به. وعند اختيار المؤشرات، أخذت
، في المنطقة العربية على مستوى السياسة العامة في االعتبار األولويات (اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية

 .بالنسبة للسياسات، ودرجة توافر البيانات        عموما  وومدى أهمية هذه المؤشرات 

معين في المنطقة العربية بالتقدم األداء الحالي والتقدم المحرز في تحقيق هدف                      ويتيح المرصد مقارنة  -3
                                                                                      إحدى المناطق الجيدة األداء )المنطقة األفضل أداء  في تحقيق الهدف المحدد( وكذلك على مستوى المحرز في 

 بكل المتعلقةالبيانات  أحدث       ويقد م  ،سهل                                               الرسوم البيانية واأللوان لعرض المعلومات بأسلوب  دمستخي هوالعالم. و
 على"                    " جيد، أو أن  البلد الحالي داء"األ              األخضر إلى أن   اللون يشير. والجنس نوع حسب       مصن ف  وبعضها مؤشر،
                         متعل قة بالمقصد المعني(. معايير)يجري التقييم على أساس  "الصحيح المسار

االتجاه        ويوس م                   مقارنة  بسنة أساس.  تراجعال أو      تقد م ال أي ر،مؤش كل                                 كذلك، يبي ن المرصد االتجاه العام ل -4
والتراجع أو "ضعف  ،األخضر باللون م      التقد  م     ويوس . بوضوح والعالم المناطق أداء برازإلباألخضر أو األحمر 

 األحمر. باللوناألداء" 
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                                                               است خدمت مؤشرات بديلة، عوضا  عن المؤشرات الرسمية ألهداف التنمية في بعض الحاالت، و -5
بديل بعناية لتمثيل الهدف والمقاصد                                                بيانات عن القيم المتوسطة. وجرى اختيار كل مؤشر               عند عدم توف ر المستدامة، 

                                                                                                   الرسمية. غير أن  هذه المؤشرات البديلة ست ستبد ل تدريجيا  بمؤشرات رسمية فور توافر البيانات الالزمة. 
 مع المكاتب الوطنية لإلحصاء العمل في آن واحد  مععملي،           إيجاد حل اإلسكوا كان على ومع ذلك، 

 اءات على بناء القدرات لزيادة إنتاج البيانات واإلحصاءات المتعلقة بأهداف وسائر الهيئات المنتجة لإلحص
 التنمية المستدامة.

                                                                                               وألغراض المقارنة بين البيانات، وتوخيا  للدقة في حساب المتوسطات اإلقليمية العربية، استعانت اإلسكوا  -6
من قواعد         مأخوذة                          لدولي، وعز زتها ببيانات دة من مصادر دولية، مثل بوابة البيانات المفتوحة للبنك ا             ببيانات مستم 

                                                                                                        بيانات منظومة األمم المتحدة والهيئات الراعية. وفي حاالت استثنائية قليلة جدا ، حسبت اإلسكوا المتوسط اإلقليمي 
 مؤشر. كل فوق نجمة عالمة إليهوتحيل  ،العربي لبعض المؤشرات

                                                   ي ستعان ببوابة بيانات أهداف التنمية المستدامة التي                                               وتكميال  لبيانات مرصد أهداف التنمية المستدامة،  -7
                 أكثر تفصيال  ألداء                         للمستخدمين إجراء تحليل                                       مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتتيح          عن جميع               تتضمن بيانات 

 .البلدان في تحقيق هذه األهداف والتقدم باتجاهها

----- 


