
  

 بيان �حفي

ملواكبة ب�ن البلدان العر�ية  والتنسيق دراسة جديدة تدعو للتعاون 

 التنمية املستدامة �ةمس�

كشف مؤشر أهداف التنمية املستدامة الصادر عن أ�اديمية اإلمارات الدبلوماسية وشبكة حلول التنمية املستدامة 

 �� مخرجات التنمية املستدامة �� املنطقة العر�ية رئيسيةختالفات عن االتا�عة لألمم املتحدة 

أ�اديمية اإلمارات الدبلوماسية وشبكة حلول التنمية املستدامة قامت  :2019نوفم��  18أبوظ�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة: 

األول خالل �� املنطقة العر�ية"  املعلومـات تقر�ـر مؤشـر أهـداف التنميـة املسـتدامة ولوحـاتالتا�عة لألمم املتحدة اليوم بإطالق "

رئيسية الدراسة الضوء ع�� تحديات  ألقتت، جاال العديد من ا�فعالية رفيعة املستوى �� أبوظ�ي. فرغم التقدم ا�حاصل �� 

 للتنمية املستدامة 17تحقيق األهداف الـ أمام عر�ية الدول التواجهها 
ً
 .2030بحلول عام ، وذلك املتفق عل��ا عامليا

ال�ي تنظمها أ�اديمية اإلمارات ، أهداف التنمية املستدامة �� املنطقة العر�يةب ا�خاصةوقد جمعت الندوة السنو�ة 

 لنتائج التقر�ر باإلضافة   200أك�� منالدبلوماسية، 
ً
 توضيحيا

ً
من ا�جهات املعنية بموضوع التنمية املستدامة، وتضمنت شرحا

 إ�� حلقة نقاش رفيعة املستوى حول "االستفادة من املعارف املتعلقة بالتنمية املستدامة".

برناردينو ليون، مدير عام أ�اديمية اإلمارات الدبلوماسية: "�سعدنا أن �عقد شراكة مع شبكة حلول التنمية وقال سعادة 

  املستدامة التا�عة لألمم املتحدة، باإلضافة إ�� ا�جهات املعنية
ً
 وخارجيا

ً
حول السياسات أبحاث مركزة تقديم ��دف ، محليا

للمنطقة العر�ية أو��  تقر�ر مؤشر ولوحات متا�عة أهداف التنمية املستدامة واملمارسات القابلة للتطبيق �� املنطقة. ويعّد 

خطواتنا ع�� هذا الطر�ق، ونأمل أن �سهم �� ا�حث ع�� ا�حوار واتخاذ إجراءات عملية ع�� صعيد التنمية املستدامة �� 

 العر�ية". البلدانمختلف 

ية املستدامة للمنطقة العر�ية �� أ�اديمية اإلمارات الدبلوماسية �� وأعلن أنھ بالتما��ي مع رسالة مركز التم�� ألهداف التنم

دورات إلك��ونية  7ل دعم الر�ادة العر�ية ضمن املس�� العاملي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، سيتيح املركز ترجمة عر�ية 

 لتنمية املستدامة التا�عة لألمم املتحدة.مفتوحة شاملة، تصدر عن أ�اديمية أهداف التنمية املستدامة التا�عة لشبكة حلول ا

وأضاف سعادتھ: "�� ظل ما يتيحھ التعلم اإللك��و�ي من فرص جديدة للتعليم والتدر�ب حول أهداف التنمية املستدامة، نو�� 

 بدعم املنطقة �� الوصول إ�� هذا املصدر الذي تقدمھ شبكة حلول التنمية املستدامة 
ً
 كب��ا

ً
من خالل ترجمة  -وشر�اؤهااهتماما

 الدورات القائمة و�يجاد محتوى جديد يتعلق باملنطقة وز�ادة الو�� بدور العمل الدبلوما��ي �� تحقيق التنمية املستدامة".

ويعّد تقر�ر مؤشر ولوحات متا�عة أهداف التنمية املستدامة للمنطقة العر�ية أداة تخدم ا�ح�ومات وغ��ها من ا�جهات املعنية 

ياس مدى التقدم ا�حاصل ع�� صعيد أهداف التنمية املستدامة وتحديد الفجوات �� �ل من التطبيق والبيانات. كما �عّد �� ق

 إ�� فتح باب النقاش حول املمارسات  ،األول من نوعھ 2019منطقة العر�ية شر أهداف التنمية املستدامة للمؤ 
ً
و��دف أيضا

 والسياسات وا�جاالت ذات األولو�ة.



  

والتفاؤل حيال بالسعادة أشعر مدير شبكة حلول التنمية املستدامة التا�عة لألمم املتحدة، ال��وفيسور جيفري ساكس: "وقال 

. فاملنطقة تواجھ تحديات ك��ى عديدة، 2019صدور تقر�ر مؤشر ولوحات متا�عة أهداف التنمية املستدامة للمنطقة العر�ية 

قر الشديد، كما أن معظمها يواجھ تحديات صعبة تتعلق ��ح املياه وتلوث الهواء. إذ إن �عض دولها �عا�ي من الصراعات والف

 أن تتعامل مع التحدي الهائل املتمثل �� انتقال 
ً
ومع امتالكها ألك�� احتياطات النفط والغاز �� العالم، ينب�� للمنطقة أيضا

، املنشودة التنمية املستدامةالرئيسية لتحقيق هداف األ  حدد هذا التقر�ر". وأشار إ�� أن العالم إ�� استخدام الطاقة املتجددة

تتمتع بالرخاء املش��ك واالستدامة  مجتمعات��دف املساعدة بتحقيق نطقة العر�ية ا�خاصة باملهامة الدوات وكذلك األ 

 البيئية".

و�تألف املؤشر، الذي شارك �� وضعھ خ��اء مركز التم�� ألهداف التنمية املستدامة للمنطقة العر�ية �� أ�اديمية اإلمارات 

، ل�ل م��ا درجة  105الدبلوماسية وسكرتار�ة شبكة حلول التنمية املستدامة التا�عة لألمم املتحدة، من 
ً
-0(محددة مقياسا

�ش�� ، لإلشارة إ�� مستوى األداء. عالوة ع�� ذلك، (أخضر، أصفر، برتقا��، أحمر) ملرورمن ألوان إشارة امحدد  ) ولون 100

  التقدم ا�حاصل �� تحقيق األهداف. اتجاهاألسهم إ�� 

 من مخرجات التنمية املستدامة، مما �عكس اختالفات ك��ى ��  2019وأظهر تقر�ر عام 
ً
 واسعا

ً
أن املنطقة العر�ية تضم طيفا

ه البلدان من حيث مقاييس اجتماعية واقتصادية عدة. و�عّد أنظمة إنتاج الغذاء املستدام واملساواة ب�ن ا�جنس�ن األداء ب�ن هذ

 من ب�ن أبرز التحديات ال�ي تواجھ جميع دول املنطقة.

 
ّ
 إ�� التقر�ر، حل

ً
درجة أو أك��،  65، بمجموع درجات ع�� املؤشر �ساوي 2019ت خمس دول �� صدارة املنطقة لعام واستنادا

دول حسب ال��تيب التناز��، فإن هذه الدول �� كما ي��: ا�جزائر، اإلمارات العر�ية املتحدة، املغرب، تو�س، األردن. و�س�� و 

املناخ، وهناك  �غ��ظاهرة التصدي لنحو تحقيق األهداف املتعلقة باملياه النظيفة وال�حة العامة، و  عدة �� االتجاه ال�حيح

 ة �� مستوى األداء فيما يخص الكث�� من أهداف التنمية املستدامة.ز�ادات متوسط

العر�ية ال�ي �عا�ي من الفقر والصراعات ال تزال �عيدة عن تحقيق أهداف التنمية  الدول من جهة أخرى، يظهر التقر�ر أن 

 .ركب ا�جتمع الدو��، لضمان أال تتخلف عن ة�� �افة األصعد إ�� جهود جبارةالدول وتحتاج هذه املستدامة. 

درجة. و�ينما تفصلنا عشر  100من أصل  58و�� التقر�ر، بلغ متوسط الدرجات ال�ي حصلت عل��ا الدول العر�ية ع�� املؤشر 

االت وما يتبعها من أهداف التنمية املستدامة، تحتاج املنطقة إ�� �سريع جهودها �� مج 2030سنوات فقط عن تحقيق أجندة 

جمع البيانات الضرور�ة لقياس مستوى األداء، ال سيما ما يتعلق بتوزيع ال��وة  ،ومن ضمن ذلكالتنمية املستدامة �افة. 

 والدخل.

  :لتن�يل التقر�ر ال�امل والبيانات واستعراض اللوحة التفاعلية، تر�� ز�ارة
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