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مراقبة أهداف التنمية املستدامة

ــة، يف إطــار  ــة للتنمي ــر الحكومي ــة غ رشعــت شــبكة املنظــات العربي

انخراطهــا النقــدي مــع أجنــدة 2030، يف بــذٍل جهــد يرمــي إىل توثيــق 

املســتدامة ومبــادرات  التنميــة  لتنفيــذ أهــداف  الوطنيــة  الربامــج 

ــاح االجتاعيــة واالقتصاديــة يف املنطقــة العربيــة. ويــأيت هــذا  اإلص

ــا  ــد م ــدف التأك ــة به ــم وطني ــر تقيي ــداد تقاري ــد عــى شــكل إع الجه

إذا كان هــذا التنفيــذ يُنجــز يف إطــار اســراتيجية إمنائيــة شــاملة مبنيّــة 

عــى الحقــوق تعتمــد عــى مقاربــة تشــاركية وشــفافة ضامنــة للجميــع.

ــدة 2030  ــذ أجن ــة تنفي ــي مراقب ــن عمليت ــق ب ــر التوثي ــط تقاري وترب

ــة  ــات مراقب ــن آلي ــدين وب ــع امل ــات املجتم ــل منظ ــن قب ــا م وتقييمه

لقضايــا حقــوق إنســان مشــابهة. كــا تُــرِبز رضورة اعتــاد حــوار 

اجتاعــي شــامل للجميــع مــن أجــل صناعــة السياســات عــى املســتوى 

ــر  ــداد تقاري ــيتّم إع ــة، س ــوارد املتاح ــة امل ــل محدودي ــي. ويف ظ الوطن

تشــمل عــدًدا محــدوداً مــن البلــدان )ال ســيا األردن ومــر واملغــرب( 

ــز عــى ثاثــة مــن أهــداف التنميــة املســتدامة دون ســواها وهــي: تركِّ

• الهدف األول: القضاء عى الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان

• الهــدف الثامــن: تعزيــز النمــو االقتصــادي املطــرد والشــامل 

ــل  ــر العم ــج، وتوف ــل واملنت ــغيل الكام ــتدام، والتش ــع واملس للجمي

ــع ــق للجمي الائ

ــدان  ــل البل ــاواة داخ ــدام املس ــن انع ــد م ــارش: الح ــدف الع • اله

ــا ــا بينه وفي

عــاوة عــى ذلــك، رشعــت شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة 

للتنميــة يف بــذل جهــٍد لرصــد مــؤرّشات أهــداف التنميــة املســتدامة يف 

ــورة  ــة املذك ــة باألهــداف الثاث ــك املتصل ــيّا تل ــة، ال س ــدان العربي البل

آنًفــا.

مؤرشات أهداف التنمية املستدامة
أنشــأت األمــم املتحــدة »فريــق الخــرباء املشــرك بــن الــوكاالت املعنــّي 

مبــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة«، الــذي يضــّم ثــاث دول عربيــة 

ــذا  ــدر ه ــد أص ــر. وق ــن وم ــر والبحري ــي: الجزائ ــه وه ــن أعضائ ب

ــن  ــر م ــدٌد كب ــه ع ــارك في ــؤرّشات، ش ــد امل ــاً رص ــراً أولي ــق تقري الفري

املنظّــات يف حزيران/يونيــو 1،2015 ويف شــباط/فرباير 2016، نــر 

املجلــس االقتصــادي واالجتاعــي لألمــم املتحــدة تقريــرا2ً يتضّمــن 

القامئــة النهائيــة ملــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة املقرحــة متهيــًدا 

1 »شبكة حلول التنمية املستدامة« SDSN: املؤرشات وإطار مراقبة أهداف التنمية 

املستدامة؛ إطاق ثورة بيانات أهداف التنمية املستدامة؛ تقرير أعده األمن العام 

لألمم املتحدة؛ 12 حزيران/يونيو 2015.

2 املجلس االقتصادي واالجتاعي لألمم املتحدة: تقرير فريق الخرباء املشرك بن 

.Rev.1/2/2016/E/CN.3 ،الوكاالت املعني بأهداف التنمية املستدامة

ــع  ــتها. ووق ــدة لدراس ــم املتح ــة لألم ــة اإلحصائي ــى اللجن ــا ع لعرضه

االختيــار عــى 9 مــؤرّشات تتعلّــق بالهــدف األول، و15 مــؤرًشا للهــدف 

ــارش. ــدف الع ــؤرًشا لله ــن، و13 م الثام

ــع  ــة يف وض ــة املُتّبع ــدين الطريق ــع امل ــات املجتم ــدت منظّ ــد انتق وق

هــذه املــؤرّشات.3 وحــذا حذوهــا العديــد مــن الحكومــات، التــي لفتــت 

ــع  ــِجم م ــا ال تنس ــاة، إذ رأت أنّه ــؤرّشات املنتق ــاز امل ــاه إىل انحي االنتب

روح أهــداف التنميــة املســتدامة، كــا وجــدت أنهــا تعكــس الخيــارات 

الغنيــة. ويف  الدوليــة والبلــدان  املاليــة  اتخذتهــا املؤسســات  التــي 

الحــادي عــر مــن آذار/مــارس 2016، أقــرّت اللجنــة اإلحصائيــة لألمــم 

ــة  املتحــدة أن »وضــع إطــار مــؤرشات قــوّي وفائــق الجــودة هــو عمليّ

ينبغــي مواصلتهــا، وأذنــت لفريــق الخــرباء املشــرك بــن الــوكاالت 

ــباط/فرباير 2016  ــة ش ــر يف قامئ ــى النظ ــذي يتخط ــه« ال ــة عمل مبواصل

»واعتبارهــا فقــط نقطــة انطــاق عمليــة«. مــن ناحيــة أخــرى، انتقــدت 

شــعبة االحصــاءات التابعــة لألمــم املتحــدة أيضــاً هــذا املوقــف مبيّنــة 

»انعــدام الثقــة املنتــر يف العديــد مــن البلــدان الناميــة« بعمليــة 

اختيــار املــؤرّشات ورضورة مواصلــة تطويرهــا وجعلهــا قابلــة للمقارنــة.

مؤرشات أهداف التنمية املستدامة العربية

عــاوة عــى ذلــك، أشــارت منظّــات املجتمــع املــدين يف املنطقــة 

االقتصاديّــة  االســتقصائيّة  والدراســات  االحصــاءات  أّن  إىل  العربيــة 

ــة عــى أســاس ســنوّي  ــدان العربي ــام يف معظــم البل ــة ال تُق واالجتاعي

وفــق مــا يقتضيــه إطــار أجنــدة عــام 2030. كــا إنّهــا ال متتِثــل 

ــة  ــج التفصيليّ ــف أّن النتائ ــان. أِض ــم األحي ــة يف معظم ــر الدولي للمعاي

ــة  ــول دون إمكاني ــا يح ــور م ــام الجمه ــة أم ــر متاح ــا غ ــة عليه املبنيّ

ــة املــؤرشات املُحالــة مــن الحكومــات إىل األمــم املتحــدة  تقييــم صاحيّ

والهيئــات الدوليــة. هكــذا يحــرِم هــذا األمــر منظــات املجتمــع املــدين 

مــن األدوات الازمــة للدفــاع عــن موقفهــا بشــأن العديــد مــن القضايــا 

ــتدامة. ــة املس ــداف التنمي ــة بأه ــة املتعلق الجوهري

وعليــه، تدعــو شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة 

ــات  ــراط يف حم ــة إىل االنخ ــدين العربي ــع امل ــات املجتم ــع منظ جمي

تحــّث فيهــا حكوماتهــا عــى إعــداد التقاريــر االحصائيــة الــواردة أدنــاه 

ــنوّي: ــاٍس س ــى أس ــا ع وإصداره

ــة للناتــج اإلجــايل املحــي باألســعار الجاريــة  • االحصــاءات الوطنيّ

ووفقــاً ملعــاِدل القــوة الرائيــة

• املسوحات االستقصائية الوطنية املتعلّقة بدخل ونفقات األرُس

)HIES( املسوحات االستقصائية املتكاملة لألرس املعيشية •

)LFS( املسوحات االستقصائية حول القّوة العاملة •

)LSMS( مسوحات قياس مستويات املعيشة •

3 باربرة أدامز وكارين جود: أجندة 2030 وأهداف التنمية املستدامة: إطار 

املؤرشات، واملراقبة وإعداد التقارير؛ غلوبال بولييس وتش، 18آذار/مارس 2016.
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)MICS( املسوحات االستقصائية العنقودية متعددة املؤرشات •

)DHS( املسوحات االستقصائية الدميغرافية والصحيّة •

 

 مؤرشِّ أهداف التنمية املستدامة

أنشــأ األمــن العــام لألمــم املتحــدة »شــبكة حلــول التنميــة املســتدامة« 

SDSN وأطلقهــا يف عــام 2012. ويتــوىّل إدارتهــا »مجلــس قيــادة« 

مكــّون مــن شــخصيات بــارزة يف الحكومــات والقطــاع الخــاص والوســط 

ــٍر  ــذه أّول تقري ــول ه ــبكة الحل ــرت ش ــام 2016، ن ــي. يف الع األكادمي

لهــا حــول مــؤرشِّ التنميــة املســتدامة ولوحــات القيــادة املرتبطــة بــه،4 

4 شبكة حلول التنمية املستدامة: مؤرش أهداف التنمية املستدامة ولوحات املتابعة. 

تقرير عاملي؛ 2016.

والــذي يشــمل نــر مــؤرّشات أهــداف التنميــة املســتدامة املجّمعــة.5 

وعــى الرغــم مــن كل التعليقــات واالنتقــادات املُشــار إليهــا أعــاه، تــرى 

ــد  ــذا الجه ــة يف ه ــة للتنمي ــر الحكومي ــة غ ــات العربي ــبكة املنظ ش

ــا يجــب التعامــل معــه. مرجًع

هكــذا تُصنَّــف البلــدان العربيــة إىل فئــات ثاثــة وفًقــا ملســتوى ثروتهــا. 

ويبّــن مــؤرش أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2016 )الشــكل 1 الــذي 

يُقــارن بــن الــدول العربيــة والعــامل( أن الــدول ذات الدخــل املنخفــض 

ــا يف  ــة نظراته ــن مرتب ــًة أدىن م ــّل مرتب ــى حــدٍّ ســواء تحت ــع ع واملرتف

ــدة  ــًة جيّ ــط مرتب ــل املتوّس ــدول ذات الدخ ــّل ال ــن تحت ــامل. يف ح الع

ــة ذات  ــدول العربي ــع ال ــة، وم ــن ناحي ــامل م ــا يف الع ــة بنظراته مقارن

الدخــل املرتفــع مــن ناحيــة أُخــرى. ومــا ال شــك فيــه، أن هــذا املــؤرشِّ 

ات بعينهــا.  مفــرط العموميــة بحيــث ال يتيــح مراقبــة أهــداف ومــؤرشِّ

ــتدامة« إىل  ــة املس ــول التنمي ــبكة حل ــد »ش ــع أن تعم ــك، يُتوقَّ ــع ذل م

ــام يف  ــّدم الع ــا بشــأن التق ــع آرائه ــر ســنوية تســمح بتتبُّ إصــدار تقاري

ــدان. ــَرز يف كلٍّ مــن البل ــة املســتدامة املُح أهــداف التنمي

مؤرش الفقر )الهدف األول(

يعتمــد مــؤرش التنميــة املســتدامة العــاّم حــًرا عــى واحــٍد مــن 

ات الفقــر التــي اقرحهــا »فريــق الخــرباء املشــرك بــن الــوكاالت  مــؤرشِّ

املعنــي بأهــداف التنميــة املســتدامة«: نســبة الفقــراء مــن الســّكان بنــاء 

عــى حــدِّ 1.90 دوالر أمــريك يف اليــوم الواحــد )%(، املجّمــع مــن قاعــدة 

ــر  ــؤرّش الفق ــار قيمــة« م ــّم »اعتب ــد ت ــد وق ــدويل. وق ــك ال ــات البن بيان

هــذا صفــراً )!( يف الكويــت وًعــان وقطــر واململكــة العربيــة الســعودية 

واإلمــارات العربيــة املتحــدة. أِضــف أنــه مل يُكــن متاًحــا لبلــداٍن أخــرى 

مثــل الجزائــر والبحريــن ومــر والعــراق ولبنــان واليمــن6 )عــى الرغــم 

مــن مشــاركة ثاثــة مــن هذه الــدول يف عضويــة فريــق الخــرباء(. ومُيِكن 

االطــاع عــى النتائــج يف الشــكل 2.

الشــكل 3: اتجاهــات وتوقعــات الفقــر يف الُشــغل – الــدول العربيــة، 2017 – 2018 

)املصــدر، منظمــة العمــل الدولية(

ال يعرقــل غيــاب البيانــات الخاّصــة بالفقــر يف معظــم البلــدان العربيــة 

إجــراء أيـّـة مراقبــة لتحقيــق أهــداف التنمية املســتدامة فحســب، بل إن 
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6 مل يتطرّق التقرير إىل سوريا.
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البيانــات املتاحــة تتناقــض أيًضــا مــع التقييــات التــي تُجريهــا منظــات 

ــي تنخــرط  ــوة الت ــة وأنشــطة الدع ــة العربي ــدين يف املنطق ــع امل املجتم

ــة  ــا منظم ــا ونرته ــي جمعته ــات الت ــع البيان ــض م ــا تتناق ــا. ك فيه

العمــل الدوليــة،7 والتــي تبــّن انتشــار حــاالت فقــٍر مدِقــع حتـّـى يف دول 

مجلس التعاون الخليجي، كا يظهر يف الشكل 3.

ــن  ــًة م ــرح قامئ ــد اق ــوكاالت« ق ــن ال ــق الخــرباء املشــرك ب وكان »فري

ــّن  ــو املب ــى النح ــدف األول، ع ــات اله ــن غاي ــٍة م ــكّل غاي ــؤرّشات ل امل

ــاه: أدن

1-1-1 نســبة الســكان الذيــن يعيشــون بحــدٍّ أقــل مــن 1.25 دوال أمــريك 

يوميًــا، مــع تفصيلهــا بحســب الجنــس والفئــة العمرية؛

ــة  ــر، مصّنف ــط الفق ــت خ ــون تح ــن يعيش ــكان الذي ــبة الس 1-2-1 نس

ــة؛ ــة العمري ــس والفئ ــب الجن بحس

ــم  ــة نظ ــمولن بتغطي ــاء املش ــراء والضعف ــكان الفق ــبة الس 1-3-1 نس

ــّنن،  ــب املس ــع بحس ــل موّس ــع تفصي ــة، م ــة االجتاعي الحاي

ــة،  ــخاص ذوي اإلعاق ــل، واألش ــن العم ــن ع ــال، والعاطل واألطف

ــاء؛ ــراء والضعف ــل، والفق ــاء الحوام والنس

1-4-1 نســبة الســكان الذيــن يعيشــون يف أرٍس تتمتــع بإمكانيــة الوصــول 

ــات العامة؛ إىل الخدم

1-5-1 عــدد الســكان املترّضريــن مــن الكــوارث الخِطــرة حســب العمــر 

والجنس؛

ــي  ــوارث الت ــن الك ــة ع ــارشة الناجم ــة املب ــارة االقتصادي 2-5-1 الخس

ــايل؛ ــي اإلج ــج املح ــال النات تط

ــه دون  ــا في ــام )مب ــي الع ــاق الحكوم ــن إجــايل االنف 1-6-1 الحصــة م

الوطنــّي( عــى الربامــج املوجهــة إىل الـــ40 مــن املئــة األفقــر مــن 

ســّكان البــاد؛

2-6-1 عــدد خطــط العمــل الوطنيّــة املتعلّقــة باالتفاقــات البيئيــة 

املتعــددة األطــراف والتــي تدعــم ترسيــع االســتثار يف األعــال 

ــتخدام  ــتدامة اس ــز اس ــر وتعزي ــى الفق ــاء ع ــة إىل القض الرامي

ــة. ــوارد الطبيعي امل

7 منظمة العمل الدولية: النظرة االجتاعية للعالة يف العامل. اتجاهات 2017؛ 

.2017

التوصيات

ــم حمــات  ــة تنظي ــامت املجتمــع املــدين العربي ــّن عــى منظّ يتع
تضغــط فيهــا عــى حكوماتهــا وعــى املؤسســات اإلقليميــة والدولية 
وتعــرِّ عــن مخاوفهــا بشــأن »النقــص الشــديد يف بيانــات الفقــر«، 
وفــق مــا أشــارت إليــه »شــبكة حلــول التنميــة املســتدامة« ذاتهــا.8 
ــورن  ــا ق ــا عــى وجــه الخصــوص إذا م ــدو هــذا »النقــص الفًت ويب
ــل  ــرى«، مث ــة األخ ــر االقتصادي ــة بالظواه ــات الخاّص ــرة البيان بوف
الناتــج املحــي اإلجــاميل، أو التضّخــم، أو أســواق األســهم. ويعــود 
ــاب املســوحات االســتقصائية املّتســقة لحــول  ــك إىل غي ســبب ذل

معيشــة ألرُس أو إىل القيــام بهــا بشــكٍل غــري منتظــم.

لــذا، وبنــاًء عــى توصيــات األمــم املتحــدة وشــبكة حلــول التنميــة 
املســتدامة، وكــام طلبتــه حكومــات البلــدان الناميــة، مثّــة رضورة 
ــدّي  ــن النق ــن الوجه ــنوًيا( وم ــه س ــام )أقلّ ــر بانتظ ــاس الفق لقي
واملتعــّدد األبعــاد عــى حــدٍّ ســواء. ولهــذه الغايــة، تســتطيع 
ــامت املجتمــع املــدين العربيــة اعتــامد مــؤرشِّ الفقــر العاملــي  منظّ
ــو  ــه ه ــفورد، لكّن ــة أوكس ــه جامع ــذي تجّمع ــاد9 ال ــّدد األبع املتع
أيضــاً يحتــاج بــأّي حــال إىل توافــر املســوحات االســتقصائية حــول 

ــة األرَُس. معيش

وإذا مل يتســّنى هــذا التوافــر للمســوحات، كــام تســتطيع منظــامت 
املجتمــع املــدين العربيــة أن تعمــد إىل خلــق الزخــم وإجــراء 
املســوحات االســتقصائية الرضوريــة بنفســها، وذلــك مثــأً باعتــامد 
طريقــة املســح املوجــزة التــي روّجــت لهــا »شــبكة حلــول التنميــة 
املســتدامة«،10 والتــي مُيكــن القيــام بهــا بتكلفــة وجهــد منخفضــن، 
بغيــة جمــع مزيــٍد مــن بيانــات الفقــر أكــر تواتــراً واتســاًقا 

ــام. وبانتظ

ــول  ــتقصائية ح ــوحات االس ــر املس ــدم توّف ــتمرار ع ــال اس ويف ح
معيشــة األرُس أو عــدم القيــام بهــا ســنويّاً عــى األقــل، لــن يكــون 
هنــاك ســبيل ملراقبــة تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلّقــة 
ــول  ــة ح ــؤرّشات العاّم ــة امل ــن متابع ــاً م ــدة حّق ــر. وال فائ بالفق

ــة املســتدامة. أهــداف التنمي

8 شبكة حلول التنمية املستدامة: نحو قاعدة بيانات للفقر متواترة ومتسقة؛ ورقة 

إحاطة، أيلول/سبتمرب 2014.
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