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 وعلقإضغط 

 

في اإلنتقال من األهداف اإلنمائية لأللفية، التي  ا  كبير شوطا  قطعت العديد من الدول 

وتغطي أهداف التنمية المستدامة . ، إلى أهداف التنمية المستدامة5102إنتهت في عام 

السبعة عشر المترابطة قضايا التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية باإلضافة إلى 

 .تقيسها مؤشراتويتضمن كل هدف قائمة من الغايات . الحوكمة والشراكات

ويتضمن إطار المؤشرات العالمية الذي طوره فريق األمم المتحدة المشترك بين 

مؤشرا  535الوكاالت وفريق الخبراء المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

ويتم تصنيف . غاية ألهداف التنمية المستدامة السبعة عشر 061فريدا لقياس 

 :المؤشرات إلى ثالثة فئات

 وفيها تكون المؤشرات واضحة من الناحية المفاهيمية، ولها  ة األولىالفئ

ومعاييرها متوفرة، ويتم إنتاج البيانات بإنتظام من  وليا  منهجية راسخة د

 .في المائة على األقل من الدول 21قِبل 

 وفيها تكون المؤشرات واضحة من الناحية المفاهيمية ، ولها  الفئة الثانية

ومعاييرها متوفرة، لكن البيانات ال يتم إنتاجها  ا  وليمنهجية راسخة د

 .بإنتظام من قبل الدول

 الفئة الثالثة  ً منهجية أو معايير لها  ليسوفيها تكون المؤشرات حاليا

 .ختبارهاإتطويرها أو ( أو سوف يتم)يجري محددة دولياً ، لكن 
 

حقق فريق األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت وفريق الخبراء المعني وقد 

ً كبيراً في منهجية جمع البيانات لمعظم  بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة تقدما

المؤشرات، مع إعتمادها رسمياً والسماح بإجراء قياس أكثر شموالً لفئات المؤشرات 

 .في إطار المؤشرات العالميةالموجودة 

مؤشراً من الفئة  25مؤشراً من الفئة األولى و  13وي التصنيف الُمحدّث على يحتو

باإلضافة إلى ذلك ، هناك خمسة مؤشرات . مؤشراً من الفئة الثالثة 65الثانية و 

يتم تصنيف المكونات المختلفة في فئات )تحتوي على مكونات تنتمي لعدة فئات 

 (.مختلفة

 

 0شكل 

  9102لتنمية المستدامة العالمية، مارس أهداف ا تصنيف فئات مؤشرات

 
 .توجد ستة مؤشرات أخرى لها مكونات تنتمي لفئات مختلفة: مالحظة

 .إعداد المؤلفين: المصدر
 

وقد تمت إعادة تصنيف العديد من المؤشرات من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، ومن 

مؤشراً  011، تضمن التصنيف 5101وبنهاية أبريل . الفئة الثانية إلى الفئة  األولى

مؤشرا من الفئة الثالثة فضالً عن  44مؤشرا من الفئة الثانية و  25من الفئة األولى و 

للجنة  20وسيتم إجراء مراجعة شاملة في الدورة . مؤشرات تنتمي لعدة فئات 6

ة وتتم مراجعة الفئات بإنتظام؛ وفي نهاي. 5151اإلحصائية لألمم المتحدة، في مارس 

المطاف سوف تتالشى الفئتان الثانية والثالثة وال يتبقى سوى فئة واحدة فقط تضم 

 .المؤشرات بأكملها
 

الوطنية الطوعية المقدمة في المنتدى السياسي  ةالمراجعتقارير وفي سياق كل من 

الرفيع المستوى باإلضافة إلى التقارير الوطنية حول أهداف التنمية المستدامة تبذل 

حصاء الوطنية واألجهةة التنفيذية المسئولة عن بع  المؤشرات هيئات اإل

والمؤسسات الشريكة األخرى قصارى جهدها لةيادة توافر البيانات الرسمية عالية 

الجودة والموثوقة في الوقت المناسب وبالتفصيل حسب الخصائص المختلفة، مثل 

لها صلة بالسياقات الدخل والجنس والعمر والعرق والموقع الجغرافي إلخ، والتي 

إن التقدم المستمر في توطين وتعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية . الوطنية

المستدامة السبعة عشر أمر رائع، أخذاً في اإلعتبار إتساع مدى الحقائق الوطنية 

 .المتميةة

 

الوطنية الطوعية حول  ةومن خالل مراجعة وتتبع عدة جوالت من تقارير المراجع

، الحظنا  5102 - 5106نفيذ أهداف التنمية المستدامة لدول العالم خالل الفترة ت

من وجهة نظر كل واحدة من  -بالنسبة لمعظم الدول مجموعة من المؤشرات التي 

وسوف نطلق على هذه . ال تنطبق على سياقها الوطني -سلطات الدولة المعنية 

ً مئوية متفاوتة قد تتجاوز وتمثل هذه ا". 1الفئة "المجموعة من المؤشرات  لفئة نسبا

مؤشراً  05على سبيل المثال، في ماليةيا  -مؤشرا  535في المائة من إجمالي  21

في  31)مؤشراً  21، مولدوفا ( في المائة 01)مؤشراً  44، هولندا (في المائة 5)

 .، إلخ(في المائة 42)مؤشراً  011، السويد (المائة

 

 1إلى عدد مؤشرات الفئة  صراحةً  الوطنية الطوعية ةاجعتقارير المر ال تشير أي من

 .أو توضح لماذا ال تعتبر هذه المؤشرات منطبقة على السياقات الوطنية

 

 ةالمراجع ومن أجل تحسين التقارير والوضوح، نوصي بأن تتضمن كل من تقارير

التنمية  ودورات التقارير الوطنية لمتابعة اإلنجاز في تحقيق أهداف الوطنية الطوعية

 .كفئة إضافية من المؤشرات 1المستدامة الفئة 

 

األهداف اإلنمائية لأللفية، فإن أهداف  هت بةوخالفاً لنهج الشمال والجنوب الذي تمي

 (.سواء متقدمة أونامية أوأقل تنمية)العالم التنمية المستدامة تنطبق على جميع دول 

 

قياس األداء وفقاً لخطة التنمية  وبالنظر إلى عدم التجانس الكبير، من المهم عند

، قائم على (صرتولو بشكل مخ)، أن تقدم الدولة بشكل إضافي 5131المستدامة لعام 

غير مالئمة  1األدلة توضيحا يبرر لماذا تعتبر مجموعة من المؤشرات ضمن الفئة 

 .لسياقها الوطني
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•44 
   ا  مؤشر

 الفئة الثالثة

•82 
   ا  مؤشر

 الثانيةالفئة 
•100 

   مؤشرا  

 الفئة األولى
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