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 نحو وضع حزمة مقاصد اقليمية ومؤشرات رصدها

 ، 2102نيسان/ابريل  22و  22المجتمع المدني المنعقد في بيروت يومي  ن ملتقىاقتراح مقدم م

 2102 –الى المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 

 السياق

 الواردتين: اقتراح من المجتمع المدني بصدد تنفيذ التوصتينما يرد في هذه الورقة هو 

ديسمبر  01 – 02) 2121)ط( من اعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  22لفقرة افي   -

2102 ،) 

 . مايو( 1 -2في الرباط ) 2102رسائل المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  )واو( من والفقرة -

 )ط( من اعالن الدوحة على ما يلي: 22نصت الفقرة فقد 

، مع مراعاة قدرة مع مراعاة قدرة يميةلتحديد حزمة مصغرة من المؤشرات استنادا الى االولويات الوطنية واالق"

الدول العربية على توفير المؤشرات الالزمة وفقا للمبادئ االساسية لألحصاءات الرسمية والمعايير الدولية، للقيام برصد 

 دوري لتحقيق اهداف التنمية المستدامة". 

 في الرباط على ما يلي: 2102رسائل المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  الفقرة )واو( من ونصف

 المنتدى انعقاد موعد حتى الممتدة الفترة خالل تنفَّذ إقليمية أنشطة خالل من عملية، خطوات إلى االلتزامات ترجمة -"

 :يلي ما األنشطة هذه تتضمن أن ويمكن .المقبل

 والغايات األهداف من مصغرة قائمة حول للتوافق المعنيين الشركاء كل يضم خبراء اجتماع تنظيم -

 وتفعيل   عليها، االتفاق سبق التي اإلقليمية القضايا على بناء  ) 2030  خطة لتنفيذ إقليمي كإطار والمؤشرات

 . ".)الدوحة إلعلن

 

المجتمع المدني، مساهمة منه في تنفيذ هذه التوصية، يقترح ان ان يتوافق المنتدى على تنفيذ هذه  اجتماعان 

اقليميا. كما يتمنى على المنتدى ان يقرر األلية  0202التوصية نظرا ألهميتها ولكونها تعبيرا قويا عن توطين أجندة 

تدى لكي نصل على التوافق على مثل هذه القائمة المناسبة لجدولة الحوار بين مختلف االطراف المشاركة في المن

 . 0202، قبل انعقاد المنتدى القادم عام المحدودة من المقاصد والمؤشرات المشتقة من أولويات المنطقة

 

ان منظمات المجتمع المدني المشاركة في االجتماع التحضيري لهذا المنتدى، تبدي كل استعداد من اجل المشاركة 

ة في هذا الحوار، كما تبدي استعدادها لتحمل قسطها من المسؤولية في تنفيذ اي من االنشطة واالعمال النشيطة والفعال

 التي تقع مسؤوليتها على المجتمع المدني. 

انظر ) وتتقدم منظمات المجتمع المدني المشاركة في االجتماع باقتراح يتضمن نموذجا لحزمة من المقاصد والمؤشرات

 بين كل الشركاء تنفيذا للتوصيات السابقة.  ا في تحفيز النقاش، اسهاما منهالملحق(

 

 وفي ما يلي الملحق الذي يتضمن امثلة عن مقاصد محددة ومؤشرات مستوحاة من اولويات المنطقة. 
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 الملحق

 ومؤشراتها قائمة المقاصد ذات االولوية االقليميةمقترح 

 )مثال ونموذج مقترحان الطلق الحوار(

 

 المقصد      

 في بلدان اللجوء ومن في وضعهم،وفير الخدمات والحماية لالجئين ت -0

 المؤشرات      

 نسبة الالجئين في البلدان العربية من اجمال الالجئين في العالم )حسب سجالت المفوضية( -0

 ساسيبالتعليم األ 01 -2طفال الالجئين من الفئة العمرية أمعدل التحاق  -2

 عدد حاالت تزويج القاصرات بين الالجئين  -2

 

 المقصد

 Xن في المستوى الذي كانت عليه عام يضمان استمرارية تقديم خدمات االونروا لجميع الالجئين الفلسطيني -2

 المؤشرات

 جمالي موازنة االنرواإمساهمة الدول العربية من  % -1

 االونروانسبة الزيادة السنوية في مساهمة الدول العربية في موازنة  -2

 

  المقصد

 في مؤسسات جامعة الدول العربية والمؤسسات االقليمية اخرىمشاركة المجتمع المدني  مأسسة -2

 المؤشرات

 وضع آلية محايدة العتماد منظمات المجتمع المدني لدى جامعة الدول العربية وهياكلها -0

في هياكل جامعة الدول طر مؤسسية وآليات دائمة لمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني أ نشاءإ -2

 العربية
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 المقصد

 تطوير فعالية جامعة الدول العربية لجهة قدرتها على التنفيذ الناجح لقراراتها وبرامجها -4

 المؤشرات

 من قرارات جامعة الدول العربية التي نفذت في الموعد المحدد % -0

 من برامج جامعة الدول العربية التي نفذت بنجاح % -2

  

 المقصد

 إنشاء شبكة سكك حديدية تربط الدول العربية لنقل البضائع والركاب تنفيذ خطط -1

 المؤشرات

 طيةالتغ اد الدول العربية التي شملتهعد -0

 جمالي للشبكةلى الطول اإلإللمنفذ نسبة  % -2

 

 المقصد

 ، وتعزيز البدائل االنتاجيةقل دخالكثر دخال نحو األعادة التوزيع من األإاعتماد نظم ضريبية عادلة تحقق  -2

 ضامنيواالقتصاد الت

  المؤشرات

 للضرائب على الشركات من اجمالي العائد الضريبي % -0

 عادة التوزيع إمقياس أثر النظام الضريبي على  -2

 بادل سلعغير المرتبطة بت المالية المضارباتوضع ضريبة )ضريبة توبين عربية( على العقود النفطية و -2

 دوالر مليون Xتفوق التي  بين الدول العربيةو خدمات أ

 لمساهمة االقتصاد التضامني في الناتج المحلي % -4

 

 المقصد

 قليمية بما يسهل انتقال العاملين ويوفر شروط العمل الالئق لهمتنظيم سوق العمل اإل -2

 المؤشرات

 نظام الكفالة للعامالت والعمال المهاجرين لغتإعدد الدول التي  -0

والئق )تأمين صحي، حوادث عمل، ساعات عمل بشروط عمل آمن المشمولين الوافدين للعمال  % -2

 محددة، عقد عمل، سكن(

 لى خط الفقرإالوافد جر العامل أنسبة  -2
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 المقصد

التحرير االستراتيجي للتجارة البينية العربية بما يتالءم مع احتياجات كل دولة ويساهم في تحقيق السيادة  -2

 الغذائية.

 المؤشرات

 التجارة العربية يجمالإللتبادل التجاري البيني من  % -0

 جمالي التجارة البينيةإنسبة التبادل الصناعي والزراعي من  -2

 ط التجارة بالحق في الغذاء )فعالية التنظيمات والقوانين المتعلقة باالتجار بالمواد الغذائية(بمقياس ير -2

 

 المقصد

 جر بين النساء والرجال تحقيق المساواة في األ -9

 المؤشرات

 جر الرجلألى متوسط إجر المرأة أنسبة متوسط  -0

 نظمة التأمين االجتماعيأفادة من تقديمات المساواة بين النساء والرجال في اإلعدد الدول التي توفر  -2

 

 المقصد

على ضافة حماية الالجئين والنازحين والعمالة المهاجرة إاعتماد ارضية الحماية االجتماعية مع  -01

 الحقساس مبدأ أطريق الحماية االجتماعية الشاملة على 

 المؤشرات

 دةمم المتحرضية الحماية االجتماعية بالتعاون مع األأوضع موجهات مشتركة بين الدول العربية العتماد  -0

 رضيات الحماية االجتماعيةأنسبة الدول العربية التي تعتمد  -2

رضية الحماية أنسبة الدول العربية التي تعتمد حماية الالجئين والنازحين والعمال المهاجرين ضمن  -2

 االجتماعية

 

 لمقصدا

 عاقةعمال حقوق االشخاص ذوي اإلإاعتماد سياسات الدمج ومنظور الحقوق في  -00

 المؤشرات

 المدارس العامةعاقة المندمجين في لالشخاص ذوي اإل % -0

عاقة بحسب القانون شخاص ذوي اإلللمؤسسات الرسيمة والشركات التي تلتزم بكوتا تشغيل األ % -2

 الوطني



5 
 

 المقصد

 نشاء نظام تبادل للطالب والشهاداتإبداع، وبتكار واإلتطوير المناهج الجامعية لتشجيع اإل -02

 المؤشرات

 وبرامج االعتماد عدد الجامعات المشاركة في نظام التبادل الجامعي وتنسيق الشهادات -0

 صيلة المنشورةنسانية( األبحاث العلمية )الطبيعية واإلنسبة النمو السنوي في عدد األ -2

 الطالب المشاركين في برنامج التبادل بحسب الدولعدد  -2

 جمالي الطالب المشاركينإقل نموا من حصة الدول األ -4

 لى الطالب المشاركين في برنامج التبادلإنسبة الطالبات  -1

 

 المقصد

يثة ول بالتكنولوجيات الحدبحاث اقليمية في ثالث دول عربية مختلفة: يختص األأنشاء ثالث مراكز إ -02

 بحاث االجتماعية والثقافية. والثاني بالتطوير الزراعي، والثالث بتطوير األوالطاقة، 

 المؤشرات

 .....  دولة  من الغذائي فيقليمي للتطوير الزراعي واألإبحاث أنشاء مركز إ -0

 ....  دولة فيقليمي للتكنولوجيات الحديثة والطاقة البديلة إبحاث أنشاء مركز إ -2

 ....  دولة في االجتماع والثقافةفي قليمي إبحاث أنشاء مركز إ -2

 

 المقصد

نسان والمواطنة والتسامح والعمل المنتج في المناهج المدرسية قبل حقوق اإل التربية علىإدماج  -04

 ساليب التدريس التفاعلية. أالجامعية وتطوير 

 المؤشرات

 المناهج الرسميةنسان والتنمية في التربية على حقوق اإل هاعدد الدول العربية التي ضمنت مناهج -0

 قليمي(إو مسح مماثل أر سلوكيات الشباب في مسح القيم )العالمي تطو -2
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 المقصد

نسان والتنمية، قليمية ومدى التزامها بمنظومة قيم حقوق اإلعالم اإللوسائل اإل مستقل مرصدإنشاء  -01

 مع تركيز على تغيير الصورة النمطية للمرأة. 

 المؤشرات

ولى(  لرصد مضامين المواد قليمية )الفضائيات بالدرجة األعالم العربية اإلمرصد لوسائل اإلإنشاء  -0

 عالمية التي تبثهااإل

 عالمدليل خاص لقياس التكافؤ الجنوسي في وسائل اإل وتطبيق إعداد -2

 عالمدليل خاص لقياس التسامح واحترام التنوع في وسائل اإل وتطبيق إعداد -2

 

 المقصد

   من خالل اجراءات تشريعية ومؤسسية المساءلةتعزيز الشفافية والمشاركة و -02

 المؤشرات

 عدد الدول التي أقرت قوانين حق الوصول إلى المعلومات -0

 وغسل وتهريب االموال عدد الدول التي اقرت قوانين تضارب المصالح واالثراء غير المشروع -2

 

 المقصد

 تفعيل آليات التعاون في مجال استرداد األصول واألموال المهربة -02

 المؤشرات

 في التحقيقات المتعلقة باالموال واالصول المهربة الدولي التعاون .0

 نسبة أموال واالصول المستردة .2

 الذين تم تسليمهم المدانين في قضايا فساد عدد  .2

 

 


