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التحليل النوعي: تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 
سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 

يســتعرض هــذا التقريــر أداء المنطقــة العربيــة علــى مســار خطة 
عــام 2030 مــن حيــث األهــداف الســبعة عشــر للتنمية المســتدامة 

 والمقاصــد البالــغ عددهــا 169 مقصــدًا والروابــط في مــا بينها. 
وُيقــاس اإلنجــاز فــي المقاصــد القابلــة للقيــاس الكمــي أو تلــك التي 

تحــدد معيــارًا مرجعيــًا )مثــل المقصــد 3-4 بشــأن تخفيــض الوفيات 
المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر المعديــة بمقدار الثلــث بحلول 

عــام 2030( وتلــك التــي تدعــو إلــى تغيير السياســات )مثــل المقصد 
5-أ بشــأن القيــام بإصالحــات لتخويــل المــرأة حقوقــًا متســاوية في 

المــوارد االقتصادية(.

ال يقتصــر التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة 2020 علــى قيــاس 
 التقــدم المحــرز، فهــو يتضّمــن تحليــاًل لألســباب الجذريــة التي 

 تقــّوض تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة. وإذ 
 ينطلــق فــي التحليــل مــن منظــور حقوق اإلنســان، يدّقــق التقرير 

فــي حالــة المنطقــة ككل وضمــن كل هــدف مــن أهــداف التنمية 
 المســتدامة، ليرصــد كــم أنهــا عادلة ومســتندة إلــى الحقوق 

وملتزمــة بمبــادئ خطــة عــام 2030. ويغطــي كل فصــل هدفــًا من 
أهــداف التنميــة المســتدامة، كمــا يتنــاول الروابــط بيــن جميع 

 األهــداف، ويحــدد التدخــالت االســتراتيجية األساســية الالزمة 
إلزالــة العوائق الرئيســية. 

ويعتمــد التحليــل جزئيــًا علــى نتائــج التحليــل الكمــي علــى مســتوى 
المقاصــد والمؤشــرات، كمــا يســتند إلــى ثــروة مــن المعرفــة بالمنطقــة 

تتيحهــا األمــم المتحــدة فــي منشــوراتها وإلــى المدخــالت الواردة 
مــن عــدد مــن الــوكاالت التابعــة لألمــم المتحــدة العاملــة فــي المنطقة 

العربيــة. أخيــرًا، يعتمــد التحليــل علــى البحــث األكاديمــي مــن المنطقــة 
باإلضافــة إلــى عمليــة مراجعــة مــن فريــق خبــراء مســتقلين مــن جميع 

 أنحــاء المنطقــة العربيــة، باإلضافــة إلــى خبــراء وممارســين من 
األمــم المتحــدة )الشــكر والتقدير(. 

التحليل الكمي: استخدام إطار المؤشرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة  

يســتخدم التقرير إطار المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية 
 المســتدامة الذي طوره فريق الخبراء المشــترك بين الوكاالت 

المعنــي بمؤشــرات أهــداف التنمية المســتدامة، وقــد أقرته الجمعية 
 العامــة فــي قرارها A/Res/71/313. والســتعراض التقدم المحرز 
فــي تنفيــذ خطــة عــام 2030 وتقييمــه في المنطقــة العربية، ينظر 

 التقرير في جميع المؤشــرات البالغ عددها 232 مؤشــرًا، ولكن 
النتائــج تقتصــر علــى المؤشــرات التي تتوفر عنهــا بيانات كافية 

 للحصــول علــى متوســط إقليمــي، وفقًا للمنهجيــة المتبعة في 
هذا التقرير. 

مصادر البيانات ومنهجية التحليل الكمي

ُتستخدم قاعدة بيانات األمم المتحدة العالمية لمؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة  التي تحفظها شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، 

كمصدر رئيسي للبيانات في هذا التقرير. وتتيح قاعدة البيانات 
إمكانية الوصول إلى بيانات منسقة ومصادق عليها، تم جمعها من 

خالل منظومة األمم المتحدة في مستودع للبيانات الوصفية. ويستند 
حساب جميع المتوسطات اإلقليمية للمؤشرات إلى قاعدة البيانات 

هذه. وتمت مراجعة قاعدة البيانات بين حزيران/يونيو وتشرين 
األول/أكتوبر 2018، وتم في تموز/يوليو 2019 تحديث البيانات لقيم 
عام 2017 وما قبله. واسُتخدمت مصادر بيانات أخرى كما وردت في 
منشورات مختلفة لألمم المتحدة في تحليل القضايا حسب الحاجة. 

جرى تنزيل البيانات من قاعدة البيانات العالمية ومراجعتها على 
ثالث خطوات.

الخطوة األولى - استبدال الثغرات في البيانات: تم النظر في توفر 
البيانات لكل مؤشر أو مؤشر فرعي للفترة بين عامي 1990 و2017 

للبلــدان العربيــة البالــغ عددهــا 22 بلــدًا. وفي حــال وجود ثغرات كبيرة 
في البيانات، استبدلت البيانات الناقصة باستخدام أحدث نقاط 

البيانات المتاحة. وتم تطبيق فجوات زمنية تصل إلى ثماني سنوات، 
مع أخذ عام 2009 كحّد أقصى. وقد تم تجاوز الحد األقصى المحدد 

بعام واحد فقط في حال توفرت بيانات غنّية عن البلدان العربية. 

الخطوة الثانية - تصفية المؤشرات: تمت تصفية المؤشرات بناًء 
على معيارين، هما: )أ( توفر البيانات لنصف أو أكثر من إجمالي سكان 

المنطقة العربية، و)ب( توفر البيانات ألكثر من ثلث البلدان العربية 
أي أقّله ثمانية بلدان. 

تعتبر البيانات الخاصة بكل مؤشر "متاحة" في هذا التقرير إذا تم 
استيفاء جميع المعايير المذكورة لحساب متوسط إقليمي. وفي 

حال غياب البيانات كليًا أو عدم توفرها إال لعدد قليل من البلدان، 
أي أنها ال تفي بالمعيارين المذكورين أعاله، يشير التقرير إلى ذلك 

باستخدام "لم ُتستوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى المتوسط 
اإلقليمي لهذا المؤشر".

وفي كل فصل مخّطط يوضح مستوى "تغطية المؤشرات"، فيبّين 
مدى توفر القيم المحسوبة للمؤشرات.

الخطوة الثالثة - التحقق من البيانات واالستبدال النهائي: تم التحقق 
من جميع البيانات على مستوى كل بلد بعد التحديث الرئيسي في 

تموز/يوليو 2019 لقاعدة البيانات العالمية. وفي الحاالت التي حدثت 
فيها تغييرات كبيرة في نقاط بيانات البلدان المختارة يمكن أن تؤثر 

على المجاميع اإلقليمية، تم تكرار الخطوة األولى. ويتضّمن كل فصل 
مالحظة تسرد المؤشرات التي تأثرت بهذا التحديث. ويتضّمن المرفق 

بهذا التقرير، المنشور على شبكة اإلنترنت، مزيدًا من التفاصيل عن 
عملية استبدال البيانات للبلدان المتأثرة بهذه الخطوة. 

ولكل مؤشر يفي بالمعايير المذكورة، ُيحسب مجموع المنطقة 
العربية وُيقارن بالقيمة المستهدفة للمؤشر )عند توفرها(، والمجموع 
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العالمي ومجموع مناطق أخرى. وغالبًا ما تكون طريقة التجميع 
المستخدمة هي المتوسط المرجح لقيم البلدان في منطقة معينة، 

وعلى المستوى العالمي، وفي بعض الحاالت النادرة، يحتسب مجموع 
هذه القيم. ويُحّدد الترجيح بواسطة البيانات الوصفية حيثما أمكن، 
أو باستخدام سابقة مثبتة في األدبيات. ويشار إلى طريقة التجميع 

والوزن المستخدم تحت كل شكل في التقرير.

 تقــّدم المرفقــات المنشــورة علــى اإلنترنــت البيانــات حســب البلد، 
 وتبّيــن القيــم المســتخدمة فــي حســاب المتوســطات اإلقليمية 

https://www.unescwa.org/ar/publications/( 
تقرير-عربي-تنمية-مســتدامة-2020(.

المناطق

تتبع مجموعات البلدان المستخدمة في التقرير تصنيف المناطق 
حسب "الرموز الموحدة للبلدان والمناطق ألغراض االستخدام 

اإلحصائي" )M49(  لشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة ، وهي: 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )SSA(؛ وسط وجنوب آسيا )CSA(؛ 

شرقي وجنوب شرقي آسيا )ESEA(؛ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي )LAC(؛ أوقيانوسيا ]باستثناء أستراليا ونيوزيلندا[ )Oceania(؛ 

  .)ENA( أوروبا وأمريكا الشمالية

وتتضّمن المنطقة العربية )المشار اليها بكلمة "Arab" في األشكال( 
كما وردت في التقرير، 22 بلدًا تقع في شمال أفريقيا وغرب آسيا 

والقرن األفريقي. وهي: األردن، اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، 
تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، دولة 
فلسطين، السودان، الصومال، العراق، ُعمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، 

مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن.

ولمزيد من المقارنة والتحليل المتعمق داخل المنطقة العربية، 
تستخدم مجموعات دون إقليمية للبلدان تحّدد حسب الموقع 
الجغرافي للبلدان العربية و/أو الهياكل االقتصادية ومستويات 

الدخل. ومجموعات البلدان هي:

 بلدان مجلس التعاون الخليجي وتشمل اإلمارات العربية 	 
المتحدة، البحرين، ُعمان، قطر، الكويت، المملكة العربية السعودية؛

بلدان المشرق العربي وتشمل األردن، الجمهورية العربية 	 
السورية، دولة فلسطين، العراق، لبنان، مصر؛        

بلــدان المغــرب العربــي وتشــمل تونــس، الجزائــر، ليبيــا، المغــرب؛	 

البلدان العربية األقل نموًا وتشمل جزر القمر، جيبوتي، السودان، 	 
الصومال، موريتانيا، اليمن.

وفي حاالت معّينة، ُتعرض بيانات وتحليالت أجرتها كيانات لألمم 
المتحدة باستخدام مجموعات إقليمية معدلة بعض الشيء، وُيشار 

إليها في التحليل "ببلدان المنطقة" عوضًا عن "المنطقة العربية". 
ويتضّمن التقرير إفادة مرجعية لهذه الحاالت، وُيشرح في الحواشي 

التوزيع الجغرافي المعّدل.


