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المحتويات

خلفية مؤشرات التنمية المستدامة في المنطقة العربية         •

هذه المؤشرات ومما تتألف؟    ما هي •

مؤشرًا ولماذا تم وضعها؟    44ما هي حزمة ال •

ماهو الوضع الحالي لهذه المؤشرات؟    •

ربط هذه المؤشرات بأهداف التنمية المستدامة العالمية       •



خلفية مؤشرات التنمية المستدامة للمنطقة العربية 

إسنادًا إلى قرار مجلس الوزراء العرب المعني بالبيئة بإنشاء          •
،  2004في الدول العربية عام      مؤشرات التنمية المستدامة    
 لوضع 2005  القاهرة في عام    إجتمع الخبراء العرب في    

حزمة مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة في مقر األمانة         
.العامة لجامعة الدول العربية     

تم االتفاق على مجموعة المؤشرات وتم تحضير المبادئ            •
وإعتمادها     إلى اللغة العربية    التوجيهية والمنهجيات وترجمتها           

. من قبل البلدان العربية    

هذه المؤشرات ومما تتألف؟ ما هي
 المبادئ التوجيهية والمنهجيات          2012تم وضع في    •

لمؤشرات التنمية المستدامة للمنطقة العربية        

:  فئات أساسية وهي   3مؤلفة من  •
المؤشرات االجتماعية  •
المؤشرات البيئية •
المؤشرات االقتصادية   •



هيكلية المنهجية

هذه المؤشرات ومما تتألف؟ ما هي



هذه المؤشرات ومما تتألف؟ ما هي

هذه المؤشرات ومما تتألف؟ ما هي



مؤشرًا ولماذا تم وضعها؟44ما هي حزمة ال
87مجموع المؤشرات هو    

 إلى الحاضر 2005توفير البيانات من العام         •

:  بحسب نظرًا لكمية المؤشرات، تم تصنيف المؤشرات      •
)أو عدمه(توفرها •
 أهميتها•
اولويتها  •
قياسها صعوبات•
إمكانيات الحصول عليها  •

مؤشرًا ولماذا تم وضعها؟44ما هي حزمة ال

صعوبة تجميع ونشر هذا العدد من       تم االجماع على   •
المؤشرات سنويًا، فتم االتفاق والتشاور خالل االجتماع            

الثاني لفريق العمل العربي المعني بالبيئة والتنمية المستدامة              
 مؤشرًا ليتم   44 ، على)2012نوفمبر   \تشرين الثاني   (

.ارسالهم سنويًا إلى جامعة الدول العربية       

:  مؤشرًا آما يلي 44تم اختيار ال    

    مؤشراً   15: المؤشرات االجتماعية  •
 مؤشرًا 13: المؤشرات البيئية   •
 مؤشرًا 16: المؤشرات االقتصادية  •



ماهو الوضع الحالي لهذه المؤشرات؟
 بلدان عربية من    7مؤشرًا من قبل   44تم إرسال تقارير عن ال   •

. 22أصل 

الموجودة في االسكوا بهدف تعبئة        يتم تدخيل البيانات البيئية          •
وارساله إلى البلدان   ) prefilled questionnaire(االستبيان   

. تحديث البيانات وإضافة البيانات الغير موجودة               من أجل  

يتم إرسال تذآير للبلدان من أجل إرسال البيانات المطلوبة من             •
قبل جامعة الدول العربية       

ربط هذه المؤشرات بأهداف التنمية المستدامة العالمية 



ربط هذه المؤشرات بأهداف التنمية المستدامة العالمية 

 في  1992تم وضع األهداف االنمائية لاللفية في عام       •
. 2015مؤتمر ريو مع هدف تحقيقها في عام     

 أهداف أساسية منها ما يتعلق بمؤشرات       8تتضمن  •
. إجتماعية، بيئية واقتصادية         

تم الترآيز على األهداف اإلجتماعية أآثر من األهداف       •
.األخرى

بأن    في سياق العمل من أجل تحقيق أهداف األلفية، لوحظ          •
التنمية المستدامة هي الطريقة الفضلى من أجل تحقيق        

. األهداف بطريقٍة تضمن االستدامة لالجيال المستقبلية     

تم تقييم أهداف األلفية وقد لوحظ عدم ترابط المؤشرات         •
مع بعضها البعض والترآيز على األهداف االجتماعية        

تأثير المؤشرات البيئية       مثالً  . أآثر من البيئية واالقتصادية      
. األهداف الصحية على 

ربط هذه المؤشرات بأهداف التنمية المستدامة العالمية 



التنمية المستدامة آخطة     فتم وضع الهيكلية العامة ألهداف      •
واالقتصاد   مستقبلية في دمج أهداف األلفية مع التنمية المستدامة       

.األخضر 

في  "  المستقبل الذي نصبو إليه   "وقد تم االتفاق على وثيقة       •
مؤتمر ريو دي جانيرو خالل مؤتمر االمم المتحدة للتنمية          

.2012يونيو   /  حزيران 22-20المستدامة،  

: يمكن تحميل الوثيقة من الموقع التالي
  ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/08/PDF/N1147608.pdf?OpenElement-dds-http://daccess

ربط هذه المؤشرات بأهداف التنمية المستدامة العالمية 

!شكرًا لكم


