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 جميع الحقوق محفوظة

 

اعتمد سيسرك معايير عالية خالل مرحلة إعداد هذا العمل، وذلك بغرض تحقيق أقص ى حد من الدقة في البيانات الواردة فيه. ال تعبر 
األشكال الواردة فيه بأي  التسميات املستخدمة في هذا املطبوع وباقي املعلومات املشار إليها في أي فقرة توضيحية أو على أي شكل من

حال عن رأي سيسرك بشأن الوضع القانوني ألي مكون كان. كما يخلي املركز مسؤوليته عما قد يترتب من جدل سياس ي بشأن البيانات 
ال تنطوي  واملعلومات املعروضة في هذا املنشور. كما أن الحدود واألسماء التي تظهر على الخرائط )إن وجدت( املستعملة في هذا املنشور 

 على إقرار أو قبول رسمي من طرف سيسرك.

 

تخضع املادة املقدمة في هذه الطبعة لقانون حقوق الطبع والنشر. وبموجب هذه الحقوق وبحكم تشجيع سيسرك على نشر مطبوعاته 
لى أن ال يتم إعادة خدمة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فهو يعطى اإلذن بعرض ونسخ وتحميل املواد املعروضة ع

 استخدامها ألغراض تجارية في أي ظرف كان.

 

وللحصول على اإلذن إلعادة إنتاج أو طبع أي جزء من هذا املنشور، يرجى إرسال طلب يشمل جميع املعلومات لدائرة النشر بسيسرك 
 النشر بسيسرك على العنوان املذكور أعاله.توجه جميع االستفسارات بشأن الحقوق والتراخيص إلى دائرة الوارد أعاله. و على العنوان 

 

 3-90-6427-975-978 الرقم الدولي املعياري للكتاب:

 

 statistics@sesric.orgللمزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع دائرة اإلحصاء واملعلومات عبر البريد اإللكتروني:  

 

 تم تصميم الغالف من قبل سفاش بهليفان، دائرة النشر، سيسرك.

رجم هذا التقرير من اإلنجليزية من قبل فريق وحدة الترجمة العربية املكون من محمد أمين عزاوي وإحسان الخليع وأسماء 
ُ
ت

 أريجان، دائرة النشر، سيسرك.

 

دكتور تحت اإلشراف العام لسعادة السيد نبيل دبور، املدير العام لسيسرك، أعّد هذا التقرير فريق من سيسرك برئاسة ال شكر وتقدير:
أتيال كرامان، مدير دائرة اإلحصاء واملعلومات، ويتضمن الدكتور أحمد أوزتورك والسيد دافرون إيشنازاروف والسيد مزمل إديما. أعد 

؛ 9و  8( تقييم ومنهجية التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة، والهدفين اإلنمائيين 1الدكتور أحمد أوزتورك القسم )
( األهداف اإلنمائية 2و امللحق األول؛ فيما أعد السيد مزمل إديما القسم ) 4و  2و  1يد دافرون إشنازاروف األهداف اإلنمائية وأعد الس

 ؛ ونقح هذا العمل الدكتور أتيال كرامان.13و  5و  3
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توطئة
التي  2030تجسد خطة التنمية املستدامة العاملية لعام 

دليال شامال من أجل عالم مستدام يسود  2015اعتمدت عام 
فيه االزدهار واإلنتاجية والثروات للجميع على أسس مشتركة. 

بات لزاما علينا تقييم ما إذا كانت  2030راب عام ومع اقت
جهودنا املاضية والراهنة تصب في اتجاه إرساء األسس 

(. وفي هذا SDGsالضرورية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة )
الصدد، يسرني أن أقدم للقارئ الكريم التقرير املرحلي الجديد 

األولوية لسيسرك "نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات 
 في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".

بعد العمل الدؤوب والجهود الحثيثة التي بذلها سيسرك خالل 
، توصل في األخير لتحديد 2018و  2016الفترة املمتدة بين عامي 

ثمانية أهداف إنمائية ذات أولوية عالية على مستوى بلدان 
)القضاء على  1اإلنمائي  املنظمة، وهذه األهداف كاآلتي:الهدف

)القضاء على الجوع(، والهدف  2الفقر(، والهدف اإلنمائي 
 4)الرفاه والصحة الجيدة(، والهدف اإلنمائي  3اإلنمائي 

)املساواة بين الجنسين(،  5)التعليم الجيد(، والهدف اإلنمائي 
)العمل الالئق والنمو االقتصادي(، والهدف  8والهدف اإلنمائي 

)الصناعة واالبتكار والبنية التحتية(، ثم الهدف  9اإلنمائي 
)العمل من أجل املناخ(. وهذا التقرير قائم باألساس  13اإلنمائي 

على نتائج الجهود التي بذلها سيسرك، فهو يقدم تقييما شامال 
بخصوص التقدم املحرز في بلدان املنظمة على مستوى تنفيذ 

ولوية. ومن خالل مثل هذه األهداف اإلنمائية الثمانية ذات األ 
هذا التحليل الزاخر باملعلومات، يمكننا تحديد مستوى ما 
أنجزناه في الوقت الراهن واسكتشاف الوسائل والسبل التي من 
شأنها اإلسهام في تعزيز جهود مجموعة املنظمة لتحقيق أهداف 

 .2030جدول أعمال عام 

كن من ويشير التقرير إلى أن بلدان املنظمة كمجموعة لن تتم
إذا  2030تحقيق األهداف اإلنمائية ذات األولوية بحلول عام 

ما واصلت عملها بنفس الوتيرة الحالية. لكن رغم ذلك، يبقى 
بعض التقدم املحرز على صعيد مختلف األهداف اإلنمائية 
جدير بالثناء والذكر. ففي العقد األول من األلفية مثال بلغ 

دوالر  1.90قل من معدل األشخاص الذين يعيشون على أ
% 16.2% مقارنة مع 30.1أمريكي في بلدان املنظمة ما يناهز 

. وتراجع معدل انتشار سوء التغذية في 2017فقط عام 
% 16.3مجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي عن نسبة 

. كما تراجعت 2016% عام 13.4إلى نسبة  2000املسجلة عام 
ة ووفيات األطفال دون بشكل ملحوظ معدالت الوفيات النفاسي

سن الخامسة ووفيات حديثي الوالدة في مجموعة بلدان 
املنظمة. وعلى وجه الخصوص، انخفض معدل الوفيات 

حالة وفاة لكل مائة ألف والدة حية عام  397النفاسية من 
 .2015حالة فقط في  256إلى  2000

وعلى الرغم من املستوى املهم من التقدم املحرز، يتناول هذا 
لتقرير بعض املجاالت التي تعاني فيها العديد من بلدان املنظمة ا

. فعلى سبيل 2030من تحديات كبيرة تعيق تحقيقها ألهداف 
املثال، يعد وضع تدابير شاملة للسياسة العامة من األمور 
الضرورية بالنسبة ملجموعة بلدان املنظمة للقضاء على الفقر 

انتشار نقص التغذية  . ورغم تراجع مستويات2030بحلول عام 
وسوء التغذية في جميع أنحاء بلدان املنظمة، حسب املعدالت 

البلدان من الراهنة للتقدم املحرز، لن يتمكن أي من هذه 
من أهداف التنمية املستدامة  2تحقيق مقصدي الهدف 

املتمثلين في القضاء على الجوع ووضع نهاية لجميع أشكال سوء 
لى مستوى الصحة والرفاهية، . وع2030التغذية، بحلول عام 

حققت بلدان املنظمة تحسنا كبيرا، لكن بطئ الوتيرة في هذه 
البلدان يحول دون نجاحها في تحقيق هذا الهدف اإلنمائي، 

 وبالتالي التقليص من حجم الفجوة بينها وبين بقية العالم.

ونالحظ كذلك تسجيل تحسن مماثل على مستوى مجال 
ي واالبتكار، لكن لسوء الحظ ال يمكن التعليم والنمو االقتصاد

اعتبار هذه التطورات كافية لتحقق بلدان املنظمة املقاصد 
وذلك بسبب بطئ وتيرتها  2030املزمع تحقيقها بحلول عام 

الراهنة. لذلك، كما هو مبين بالتفصيل في هذا التقرير، يتعين 
على بلدان املنظمة تحديد آليات استجابة أكثر عمقا وسرعة 

وحا لتحفيز التحول االجتماعي واالقتصادي املطلوب وطم
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وينبغي لهذه االستجابات 
التركيز على خطط التمويل البديلة، ال سيما املالية اإلسالمية 
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية، واقتصادات 

ات على نحو أفضل شاملة وقائمة على التنوع، واستخدام البيان
لوضع سياسات أكثر وضوحا، وتوسيع نطاق الخدمات األولية 
لتشمل الجميع مثل التعليم الجيد والحماية االجتماعية 

 باإلضافة إلى قضايا أخرى.

للغاية بالنسبة  أعتقد أن هذا التقرير املرحلي لسيسرك مهم
للبلدان األعضاء في املنظمة، فهو بمثابة خطة لضمان أن هذه 
البلدان على دراية وعلم بمستوى التقدم املحرز وأوجه القصور 
ونقاط القوة بخصوص أهداف التنمية املستدامة ذات 
األولوية. آمل أن يسهم هذا التقرير في تحفيز بلدان املنظمة على 
تكثيف جهودها الجماعية لسد الفجوات القائمة على مستوى 

امة على أحسن البيانات من أجل رصد أهداف التنمية املستد
وجه وتوفير قاعدة معرفية من شأنها اإلسهام في تسريع وتيرة 

 تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

 

 نبيل دبور 

 املدير العام

 سيسرك
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 ملخص
يقدم تقرير "نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات 
األولوية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: تقرير 

عداد سيسرك" تقييما بشأن وضع بلدان املنظمة مرحلي من إ
من حيث تنفيذ األهداف اإلنمائية الثمانية ذات األولوية من 
بين أهداف التنمية املستدامة والتقدم املحرز سعيا لتحقيق 
هذه األهداف في ظل املؤشرات املختارة. وبموجب القرارات 

تعاون الصادرة عن الدورة الرابعة والثالثين للجنة منظمة ال
اإلسالمي الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري )كومسيك( التي 

في إسطنبول، تركيا،  2018نوفمبر  29-26عقدت في فترة 
أسندت إلى مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية 
 والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك( مهمة إعداد هذا التقرير.

الذي حققته بلدان املنظمة على  ويركز هذا التقرير على التقدم
مستوى تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية بالنسبة 

املجيبة على "مسح امليول املتعلق  36لبلدان املنظمة الـ 
بأولويات أهداف التنمية املستدامة للدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي". ووفقا لنتائج املسح، أعطت الدول األعضاء 

ي املنظمة األولوية لثمانية أهداف إنمائية حسب الترتيب ف
)القضاء على الفقر(، والهدف اإلنمائي  1التالي:الهدف اإلنمائي 

)القضاء على  2)الرفاه والصحة الجيدة(، والهدف اإلنمائي  3
)التعليم الجيد(، والهدف اإلنمائي  4الجوع(، والهدف اإلنمائي 

)العمل الالئق  8لهدف اإلنمائي )املساواة بين الجنسين(، وا 5
)الصناعة واالبتكار  9والنمو االقتصادي(، والهدف اإلنمائي 
)العمل من أجل  13والبنية التحتية(، ثم الهدف اإلنمائي 

 املناخ(.

والطرق املعتمدة لوصف التقدم املحرز على مستوى أهداف 
 التنمية املستدامة تركز على التطورات عبر فترات زمنية محددة

وليس فقط على الوضع الراهن للمؤشرات واألهداف ذات 
الصلة. وفي هذا الصدد، يتمثل الهدف الرئيس ي للتقرير في 
تحليل ما إذا كانت املؤشرات املختارة قد اتجهت في مسار تحقيق 
أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة أو حادت عن ذلك. ويتم 

املنظمة أو مجموعة  تقدير التقدم املحرز في بلد معين من بلدان
أو أقرب  2000من البلدان من خالل مقارنة قيمة املؤشر عام 

أو آخر سنة  2018سنة متاحة مع قيمة نفس املؤشر عام 
 متاحة.

وبشكل عام، تشير التقديرات إلى أن بلدان املنظمة كمجموعة 
لن تتمكن من تحقيق أي من أهداف التنمية املستدامة ذات 

إذا استمرت نفس وتيرة التقدم  2030األولوية بحلول عام 
. 2030الحالية دون العمل على تحسين األوضاع حتى عام 

وبالرغم من تسجيل بعض التقدم على مستوى القضاء على 
( وضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش 1الفقر )الهدف اإلنمائي 

( وضمان التعليم الجيد املنصف 3صحية )الهدف اإلنمائي 
( ودعم الصناعة واالبتكار 4هدف اإلنمائي والشامل للجميع )ال

( في مجموعة بلدان املنظمة، 9والبنية التحتية )الهدف اإلنمائي 
يبقى هذا التقدم غير كاف لتحقيق مقاصد أهداف التنمية 

. وبخصوص القضاء 2030املستدامة ذات األولوية بحلول عام 
( وضمان النمو االقتصادي 2على الجوع )الهدف اإلنمائي 

(، فقد 8ستدام وتوفير العمل الالئق للجميع )الهدف اإلنمائي امل
تم تسجيل تقدم جد بطيء لدرجة يصعب على مجموعة بلدان 
املنظمة من خالله التموضع على املسار الصحيح لتحقيق هذين 

 الهدفين.

ومن ناحية أخرى، يشكل عامل عدم كفاية البيانات املتعلقة 
تحديا يعيق عملية إجراء  13 و  5بمؤشرات الهدفين اإلنمائيين 

تحليل شامل للتقدم على مستوى هذين الهدفين، وبالتالي 
سيعرض التقرير التقديرات اإلجمالية ملستوى منظمة التعاون 
اإلسالمي في اإلصدارات املستقبلية بمجرد توفر إمكانية الوصول 
إلى البيانات على قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية 

املية التي تستضيفها الشعبة اإلحصائية باألمم املستدامة الع
 املتحدة.

 : القضاء على الفقر1الهدف 
يعد وضع تدابير شاملة للسياسة العامة من األمور الضرورية 
بالنسبة ملجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي للقضاء على 

. فقد بلغ معدل األشخاص الذين 2030الفقر بحلول عام 
دوالر أمريكي في مجموعة بلدان  1.90 يعيشون على أقل من

%. وخالل عام 30.1املنظمة في العقد األول من األلفية ما يناهز 
، تراجعت هذه الحصة بمعدل النصف تقريبا وبلغت 2017
%. وبالرغم من التحسن الكبير، تبقى وتيرة التقدم غير 16.2

كافية للقضاء على الفقر املدقع في صفوف جميع الناس في 
 .2030املنظمة بحلول عام بلدان 

إن تقوية القدرة على التكيف في املجاالت االقتصادية 
واالجتماعية والصحية والبيئية أمر غاية في األهمية بالنسبة 
لبلدان املنظمة. وفي هذا اإلطار، تراجعت بشكل كبير مستويات 
الخسائر االقتصادية املباشرة الناجمة عن الكوارث في جل بقاع 

ظمة منذ العقد األول من األلفية الجديدة، رغم ذلك بلدان املن
 ال تزال بعض بلدان املنظمة عرضة للكوارث املناخية.

تعد التعبئة الفعالة للموارد الحكومية من العناصر التي ال غنى 
عنها في االستراتيجيات املعنية بالتخفيف من حدة الفقر. لهذا 

م والصحة من املهم تخصيص موارد كبيرة لقطاعات التعلي
والحماية االجتماعية. فعلى سبيل املثال، يشير إعالن إنشيون 
إلى أن عدد بلدان املنظمة التي تتراوح معدالت نفقاتها على 

% أو أكثر من إجمالي اإلنفاق العام قد 20% و 15التعليم بين 
بلدا خالل الفترة قيد التحليل. وهذا ما  24إلى  27تراجع من 

ى مجموعة بلدان املنظمة زيادة اإلنفاق يدل على أنه يتعين عل
الحكومي على الخدمات األساسية الواردة أعاله ملساعدة 
البلدان املتخلفة عن الركب على العودة على السكة الصحيحة 

 للتنمية.

 : القضاء على الجوع2الهدف 
تراجع معدل انتشار سوء التغذية في مجموعة بلدان منظمة 

إلى  2000% املسجلة عام 16.3التعاون اإلسالمي عن نسبة 
. وبالرغم من هذا التقدم اإليجابي، 2016% عام 13.4نسبة 

% 13.4يتجه هذا املؤشر في منحى تصاعدي مطرد وسجل معدل 
. ولسوء 2011% املسجل عام 12.2بدل معدل  2011عام 

ونقص التغذية عواقب وخيمة على صحة األطفال وتنتج عنها 
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م والهزال وفرط الوزن. ويشهد مشاكل صحية كبيرة مثل التقز 
التقزم والهزال تراجعا في مستويات االنتشار في صفوف 
األطفال، لكن حسب املعدالت الراهنة للتقدم املحرز، لن 

من  2تتمكن أي من هذه البلدان تحقيق مقصدي الهدف 
أهداف التنمية املستدامة املتمثلين في القضاء على الجوع 

 .2030ء التغذية، بحلول عام ووضع نهاية لجميع أشكال سو

ووتيرة التقدم البطيئة هذه تحتم على صناع القرار استخدام 
وإدارة املوارد املائية واألراض ي والتكنولوجيا واملوارد األخرى 
الطبيعية والبشرية بصورة رشيدة إلنتاج ما يكفي من الغذاء 
املأمون واملغذي للجميع. وفي هذا السياق، فإن من شأن زيادة 

خاصة من خالل  -لتمويل واالستثمار في اإلنتاجية الزراعية ا
أن يكون عامل دعم لتحقيق املقاصد ذات  -التعاون الدولي 

. ويتعين إيالء اهتمام 2030الصلة الواردة في خطة التنمية لعام 
خاص للشركات الصغيرة واملزارعين. وباإضافة إلى ذلك، ينبغي 

مية قدراتها ليكون بوسعها لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي تن
دراسة وتقدير السالالت املحلية التي قد تواجه خطر االنقراض 

 التخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة.

 : الرفاه والصحة الجيدة3الهدف 
إن الصحة حق أساس ي من حقوق اإلنسان وجانب هام من 
جوانب التنمية املستدامة وذلك بفضل متانة صلتها بالجوانب 

ى للتنمية املستدامة، أي املياه والصرف الصحي، واملساواة األخر 
بين الجنسين، وتغير املناخ، والسالم واالستقرار. وتدهور الوضع 
الصحي يعني محدودية الفرص االقتصادية للرجال والنساء 

 وتفاقم حدة الفقر في املجتمعات.

تراجعت بشكل ملحوظ معدالت الوفيات النفاسية ووفيات 
ن سن الخامسة ووفيات حديثي الوالدة في مجموعة األطفال دو 

بلدان املنظمة. وعلى وجه الخصوص، انخفض معدل الوفيات 
حالة وفاة لكل مائة ألف والدة حية عام  397النفاسية من 

. ولتحقيق املقاصد ذات 2015حالة فقط في  256إلى  2000
بحلول  3الصلة من املقاصد املندرجة تحت الهدف اإلنمائي 

، يجب الحفاظ على هذا الزخم اإليجابي والنهوض 2030عام 
 به ملستويات أعلى.

وفي بلدان املنظمة ككل، تراجع معدل خطر الوفاة بسبب 
األمراض القلبية الوعائية أو السرطان أو السكري أو أمراض 
الجهاز التنفس ي املزمنة في صفوف االشخاص املتراوحة أعمارهم 

وهو ما يعني تسجيل نسبة %، 2.9سنة بنسبة  70و  30بين 
. ومع 2000% املسجلة عام 25.1بدل نسبة  2016% عام 22.2

ذلك، يبقى االنخفاض الذي سجلته مجموعة بلدان املنظمة 
دون نظيره على مستوى العالم. ولهذه األمراض غير املعدية آثار 
كبيرة على صحة ورفاهية األفراد في بلدان املنظمة ألنها تسهم 

التمتع بحياة كريمة وتضعف إنتاجيتهم في سوق  في حرمانهم من
 الشغل فضال عن كونها تهدد رخاءهم االقتصادي.

ارتفعت نسبة النساء في سن اإلنجاب الالئي تمكّن من 
استخدام وسائل منع الحمل الحديثة في مجموعة بلدان منظمة 

 2018و  200التعاون اإلسالمي خالل الفترة املمتدة بين عامي 
إلى  2000% املسجلة عام 52.7، أي من نسبة %6.2بمعدل 

% في املتوسط 2.2، بالتزامن مع زيادة بنسبة 2018% عام 59

. 2018% عام 75.7إلى  2000% عام 73.5العاملي، من معدل 
لكن الوتيرة البطيئة في مجموعة بلدان املنظمة تحول دون 
نجاحها في تحقيق هذا الهدف اإلنمائي، وبالتالي التقليص من 

 جم الفجوة بينها وبين بقية بلدان العالم.ح

 : التعليم الجيد4الهدف 
التعليم لبنة أساسية من اللبنات الداعمة لتحسين مستويات 
حياة األفراد ورفاههم. على الرغم من بعض اإلنجازات التي 
تحققت بخصوص مشاركة الطالب تقدمهم في مختلف 

املنظمة عن  مستويات نظام التعليم، أبانت العديد من بلدان
مستويات تقدم غير كافية في إطار السعي وراء تحقيق املقاصد 

 .2030بحلول عام  4املندرجة تحت الهدف اإلنمائي 

وتسجل املشاركة في التعليم ما قبل االبتدائي في غالبية بلدان 
املنظمة مستويات متزايدة، لكن العديد منها لن تكون قادرة على 

. 2030يم لجميع األطفال بحلول عام توفير هذا النوع من التعل
 في املشاركة معدلففي مجموعة بلدان املنظمة، بلغ متوسط 

 أساس على% 58.6 يناهز  ما املبكرة الطفولة مرحلة في التعليم
 لذلك، وكنتيجة. متاحة سنة آخر  بيانات أو  2018 عام بيانات
 لضمان جهودها تكثيف املنظمة بلدان مجموعة على يتعين
يع الفتيات والفتيان إلى تعليم جيد في مرحلة الطفولة مج ولوج

املبكرة. ومن ناحية أخرى، حققت جل بلدان املنظمة املساواة 
بين الجنسين في التعليم قبل االبتدائي، وبعضها اآلخر على 

 املسار الصحيح لتحقيق ذلك.

يلعب عاملي الدعم األجنبي والتنقل الدولي للطالب والعلماء 
ي تنمية قطاع التعليم. فقد ارتفع إجمالي املساعدات دورا مهما ف

اإلنمائية الرسمية الواردة إلى بلدان املنظمة على شكل منح 
إلى  2006مليون دوالر أمريكي عام  126.6دراسية من مبلغ 

(. 2016)بالسعر الثابت لعام  2016مليون دوالر عام  177.1
، يتعين 2030ولتحقيق املقاصد الطموحة املحددة في خطة عام 

مواصلة الدعم الدولي للطالب، خاصة الطالب املنحدرين من 
 البلدان األقل نموا، والعمل على االرتقاء به ملستويات أحسن.

وباإلضافة إلى كل هذا، هناك حاجة متزايدة في مجموعة بلدان 
بلدا فقط من هذه البلدان  16املنظمة ملدرسين مؤهلين. ففي 

ستثناء تدريبا نظاميا في مجال عملهم. تلقى كل املدرسين بدون ا
، يتعين على 2018و  2000وبناء على التقدم املحرز بين عامي 

مجموعة بلدان املنظمة اتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على 
 املستوى املطلوب من املدرسين املؤهلين.

 : العمل الالئق والنمو االقتصادي8الهدف 
تصادي لتحقيق مقصد هناك حاجة إلى النهوض بالنمو االق

املتمثل في نمو الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  8الهدف اإلنمائي 
% سنويا في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي األقل نموا. 7

 بلغ متوسط 2017و  2000فخالل الفترة املمتدة بين عامي 
معدل النمو السنوي للناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي حسب 

ككل ومجموعة بلدان % في مجموعة بلدان املنظمة 2.7الفرد 
(. على الرغم من أن OIC-LDCsاألقل نموا ) 21املنظمة الـ 

%(، إال أنه كان 1.7املعدل كان أعلى قليال من املعدل العاملي )
% سنويا على 7أقل من نصف املعدل املراد تحقيقه وهو نسبة 
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األقل. ولن تتمكن بلدان املنظمة األقل نموا تحقيق هدف نمو 
% سنويا ما لم تتسارع وتيرة 7اإلجمالي بنسبة الناتج املحلي 

 تنميتها بشكل ملحوظ.

ويمكن تحقيق النمو االقتصادي في بلد معين إما عن طريق 
عن طريق زيادة اإلنتاجية الكلية لعوامل زيادة فرص العمل أو 

در 
ُ
اإلنتاج من خالل عمل أكثر فعالية من قبل العاملين. وق

قاس بالناتج املحلي اإلجمالي لكل  -معدل نمو إنتاجية العمل 
ُ
امل

% ملجموعة دول منظمة التعاون 2.7بنسبة  -شخص عامل 
، وكان أعلى قليال من املعدل 2018-2000اإلسالمي في فترة 

%(. ومع ذلك، تباطأ متوسط معدل نمو إنتاجية 1.6العاملي )
، 2009-2008العمل ملجموعة دول املنظمة بعد األزمة املالية في 

، باملقارنة 2018و  2009% بين عامي 2.2إذ كان متوسط املعدل 
. والنمو في إنتاجية العمل من 2008و  2000% بين عامي 3.2مع 

األرباح وتحسين مستويات محفزات الزيادات املستدامة في 
املعيشة. وبالتالي، يمثل تباطؤ نمو اإلنتاجية تنمية سلبية 
ملجموعة بلدان املنظمة في مساعي تحقيق مستوى أعلى من 

 التنمية.

 منظمة بلدان مجموعة في البطالة معدلانخفض متوسط 
 في% 7.6 إلى 2000 عام املسجل% 8 من اإلسالمي التعاون 

. املنظمة في عضو  بلد 42 لـ املتاحة البيانات إلى استنادا 2017
 احتمالية هناك ،2000 عام منذ املسجل البطيء التقدم ومع
ز مجموعة بلدان املنظمة عن تحقيق املقصد تعج أن كبير 

املتمثل في تحقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفير العمل الالئق 
جل في . وتتسبب البطالة الطويلة األ 2030للجميع بحلول عام 

آثار سلبية طويلة األمد على األفراد واملجتمع من خالل تعريض 
التماسك االجتماعي للخطر وزيادة مخاطر الوقوع في براثن الفقر 

 ونشوب الصراعات االجتماعية.

وبشكل عام، ال يزال هناك هامش لتحقيق هدف النمو 
االقتصادي املطرد، خاصة بالنسبة لبلدان املنظمة األقل نموا. 

في هذه البلدان، يعد تشجيع التنويع االقتصادي أمرا مهما ف
جدا، ليس فقط ألنه يساهم في حماية البلدان من األزمات 
االقتصادية العاملية والوطنية غير املتوقعة لكن أيضا ألنه 
يضمن االستدامة على املدى الطويل وتحقيق مستويات نمو 

 أكثر شموال.

 نية التحتية: الصناعة واالبتكار والب9الهدف 
النقل والري  -تعد االستثمارات في البنية التحتية املادية 
أمرا ضروريا  -والطاقة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

-2000لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة. فخالل فترة 
، ارتفع معدل القيمة املضافة للتصنيع كنسبة من الناتج 2018

فقط في مجموعة بلدان منظمة  %1.1املحلي اإلجمالي بمقدار 
%. وبناء على هذه الوتيرة 14.1% إلى 13التعاون اإلسالمي من 

األقل  21ملنظمة الـ البطيئة للتقدم، ال يمكن ألي من بلدان ا
نموا تحقيق املقصد املتمثل في مضاعفة حصة الصناعة في 

. لذلك، هناك حاجة 2030الناتج املحلي اإلجمالي بحلول عام 
إلى استثمارات كبيرة في بلدان املنظمة األقل نموا لتعزيز التقدم 

 التكنولوجي والنمو االقتصادي.

وير قد عرف نموا على الرغم من أن اإلنفاق على البحث والتط
كبيرا على مستوى دول املنظمة بشكل عام، إال أنها كلها تتخلف 
عن املتوسط العاملي. فمن شأن اقتصادات املنظمة النهوض 
بقدرتها التنافسية مع البلدان واملناطق األخرى من خالل تعزيز 
قاعدتها العلمية والتكنولوجية. ولكن اإلنفاق على البحث 

لناتج املحلي اإلجمالي ملجموعة بلدان املنظمة والتطوير مقارنة با
. 2000سنة املاضية منذ عام  17أظهر نموا محدودا خالل الـ

% من الناتج 0.4وفي مجموعة بلدان املنظمة، خصصت نسبة 
أو  2017املحلي اإلجمالي للبحث والتطوير )بناء على بيانات عام 

سجلة في % امل1.7بيانات آخر عام متاح(، باملقارنة مع نسبة 
ر أي تقديرات في مصدر  2016املستوى العاملي عام 

َّ
وف

ُ
)لم ت

 (.2017البيانات  لعام 

وعلى نفس النحو، بالرغم من التحسن املسجل، عكست بلدان 
املنظمة تباينا كبيرا في مجال الصناعة التحويلية عالية 
التكنولوجيا. وارتفعت حصة الصناعة التكنولوجية املتقدمة 

في إجمالي القيمة املضافة للتصنيع في مجموعة دول واملتوسطة 
% املسجلة 29.6%، أي من 3منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة 

. وفي املقابل، بلغت الزيادة 2016% عام 32.6إلى  2000عام 
% 40.5%، أية من 4.1املسجلة على مستوى املتوسط العاملي 

الحاجة  . وهذا يدل على استمرار 2016% في 44.7إلى  2000عام 
إلى دعم السياسات القوية والفعالة من أجل أنشطة البحث 
والتطوير واالبتكار في بلدان املنظمة للحد من الفوارق اإلنمائية 

 بينها وبين بقية العالم.

تم تسجيل تراجع عام في كثافة االنبعاثات الناتجة عن 
الصناعات التحويلية في جميع بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

درت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة فقد 
ُ
ق

كغ  0.7بـ 2010املضافة للتصنيع باألسعار الثابتة للدوالر لعام 
 0.2، وهو تراجع بمعدل 2016في مجموعة بلدان املنظمة عام 

. ومع ذلك، لم تنعكس مسيرة 2000كغ باملقارنة مع عام 
نبعاثات العاملية. االنتعاش الواعدة هذه على مستوى كثافة اال 

كما كان املتوسط العاملي النبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل 
كغ لكل  0.5وحدة من القيمة املضافة للتصنيع ثابتا عند حوالي 

 .2016-2000دوالر أمريكي خالل فترة 
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تقييم ومنهجية التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة

يقيم هذا القسم التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة في مجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. 

، يتم تقدير مدى 2000اريخية منذ عام باستخدام البيانات الت
السرعة التي تتجه بها املنظمة لتحقيق هدف معين من أهداف 
التنمية املستدامة، ويتم تحديد ما إذا كانت هذه الوتيرة كافية 

أو السنوات السابقة  2030لتحقيق الهدف اإلنمائي بحلول عام 
مقارنة للمؤشرات التي لها مقاصد. وفي الحاالت املتبقية، يتم 

اتجاه املؤشر باالتجاه املرغوب فيه بناء على بعض العتبات 
 املحددة.

تقييم اتجاهات املؤشرات في شكل نظام  1ويعرض الجدول 
رباعي األسهم. ويوضح اتجاه األسهم ما إذا كانت األهداف أو 
املؤشرات تتحرك في اتجاه مستدام أم ال. ويتوقف التحليل على 

 لذي يمكن أن يكون معاكسا لالتجاهاالتجاه املرغوب فيه وا
ل لتراجع 

َّ
الذي يتحرك فيه املؤشر. فعلى سبيل املثال، يمث

معدل البطالة أو نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 
الدولي بسهم متجه نحو "األعلى"، لكون التراجع في هذين 
املؤشرين يعني التقدم نحو تحقيق مقاصد أهداف التنمية 

عرض منهجية تقييم املؤشرات بشكل مفصل في املستدامة. ت
 القسم الفرعي التالي.

بوضوح إلى أن مجموعة بلدان منظمة التعاون  1يشير الجدول 
 1اإلسالمي لن تحقق أيا من أهداف التنمية املستدامة الستة )

 2030( املتوفرة حولها البيانات بحلول عام 9و  8و  4و  3و  2و 
ة القائمة حاليا. وبالرغم من إذا استمرت على نفس الوتير 

تسجيل تقدم على مستوى القضاء على الفقر )الهدف اإلنمائي 
( وضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية )الهدف اإلنمائي 1
( وضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع )الهدف 3

( ودعم الصناعة واالبتكار والبنية التحتية )الهدف 4اإلنمائي 
(، يبقى هذا التقدم غير كاف لتحقيق مقاصد أهداف 9اإلنمائي 

 .2030التنمية املستدامة بحلول عام 

( وضمان 2وبخصوص القضاء على الجوع )الهدف اإلنمائي 
النمو االقتصادي املستدام وتوفير العمل الالئق للجميع )الهدف 

(، فقد تم تسجيل تقدم جد بطيء لدرجة يصعب 8اإلنمائي 
ملنظمة من خالله التموضع على املسار على مجموعة بلدان ا

 الصحيح لتحقيق هذين الهدفين.

يشكل نقص البيانات عنصرا معرقال لعملية التحليل الشامل 
، وبالتالي سيعرض التقرير التقديرات 13و  5للهدفين اإلنمائيين 

اإلجمالية ملستوى منظمة التعاون اإلسالمي في اإلصدارات 
ية الوصول إلى البيانات على قاعدة املستقبلية بمجرد توفر إمكان

بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التي 
 تستضيفها الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة.

تقييما للتقدم املحرز حسب املؤشرات املختارة  2يظهر الجدول 
في التحليل. وبشكل عام، متغيرات األهداف واملؤشرات متقاربة. 

)دعم الصناعة  9هم على مستوى الهدف ويسجل اختالف م
واالبتكار والبنية التحتية(. على الرغم من أن القيمة املضافة 
للتصنيع كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي تسير في اتجاه 
"تنازلي" يبدو أن نسبة السكان الذين تشملهم شبكات الجيل 

إلى ( على املسار الصحيح. وباإلضافة 3Gالثالث للهاتف الخلوي )
ذلك، ستحقق مجموعة بلدان املنظمة مقاصد أهداف التنمية 

املتمثلة في كفالة مشاركة املرأة مشاركة  2030املستدامة لعام 
كاملة وفعالة في البرملانات الوطنية إذا تواصلت وتيرة التقدم 

 الحالية.

 

 : عرض اتجاهات أهداف التنمية املستدامة1الجدول 

 منظمة التعاون اإلسالمي 
 ↗ : القضاء على الفقر1الهدف اإلنمائي 
 → : القضاء على الجوع2الهدف اإلنمائي 
 ↗ : الرفاه والصحة الجيدة3الهدف اإلنمائي 
 ↗ : التعليم الجيد4الهدف اإلنمائي 
 : : املساواة بين الجنسين5الهدف اإلنمائي 
 → و االقتصادي: العمل الالئق والنم8الهدف اإلنمائي 
 ↗ : الصناعة واالبتكار والبنية التحتية9الهدف اإلنمائي 
 : : العمل من أجل املناخ13الهدف اإلنمائي 

حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة بيانات مؤشرات أهداف  املصدر:
 .2019يونيو  13مايو و  16تحدة ما بين التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة اإلحصاءات باألمم امل

 النظام الرباعي األسهم للداللة على تقييم التقدم املحرز على مستوى أهداف التنمية املستدامة. مالحظة فنية:

تظهر "تقدم بطيئ في اتجاه تحقيق الهدف 

مائي"، وهذه الوتير بطيئة جدا لدرجة اإلن

 2030صعوبة تحقيق األهداف بحلول عام 

تظهر أن االتجاه يسير في 

املسار الغلط وتعتبر "حركة 

 بعيدا عن الهدف اإلنمائي"

"على املسار الصحيح لتحقيق 

الهدف اإلنمائي" أو "تقدم كبير في 

 اتجاه تحقيق الهدف اإلنمائي"

اتجاه تحقيق تظهر "تقدم متواضع في 

الهدف اإلنمائي"، لكن هذا التقدم غير 

 2030كاف لتحقيق الهدف بحلول عام 

تظهر أن حساب 

االتجاه غير ممكن 

 بسبب نقص البيانات

تظهر أن االتجاه يسير في 

: 
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 : عرض اتجاه أهداف ومؤشرات التنمية املستدامة2الجدول 

 منظمة التعاون اإلسالمي  

 ↗ : القضاء على الفقر1الهدف اإلنمائي 

 ↗ الفقر املدقع

 ↗ الفقر الوطني

 ↗ ة عن الكوارثالخسائر االقتصادية الناتج

 → تعبئة املوارد من أجل التعليم

 → : القضاء على الجوع2الهدف اإلنمائي 

 → انتشار سوء التغذية

 →  انتشار التقزم

 → االستثمار في الزراعة

 ↗ : الرفاه والصحة الجيدة3الهدف اإلنمائي 

 ↗ الوفيات النفاسية

 ↗ وفيات األطفال

 → اإلصابة بداء السل

 → ت بسبب االنتحارالوفيا

 → استهالك الكحول 

 → الوفيات بسبب حوادث السير

 → الصحة اإلنجابية

 ↗ الوفيات بسبب التسمم غير املتعمد

 ↗ تغطية التحصين

 ↗ كثافة األطباء

 ↗ القدرات االساسية للوائح التنظيمية

 ↗ : التعليم الجيد4الهدف اإلنمائي 

 ↗ ولة املبكرةاملشاركة في التعليم الخاص بالطف

 ↑ فرص متساوية للحصول على التعليم الخاص بالطفولة املبكرة

 ↗ معلمين أكفاء

 : : املساواة بين الجنسين5الهدف اإلنمائي 

 ↑ تمثيلية النساء في البرملانات الوطنية

 → : العمل الالئق والنمو االقتصادي8الهدف اإلنمائي 

 → النمو االقتصادي حسب الفرد

 → في إنتاجية العملالنمو 

 ↓ الكفاءة في استخدام املوارد عند االستهالك

 → معدل البطالة

 ↑ نسبة أصحاب الحسابات املصرفية

 ↗ : الصناعة واالبتكار والبنية التحتية9الهدف اإلنمائي 

 ↓ القيمة املضافة للتصنيع

 → انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

 ↗ اإلنفاق على البحث والتطوير

 → تصنيع املتعلق بالتكنولوجيا املتقدمةال

 ↑ (3Gتغطية شبكات الهاتف الخلوي بالنسبة للجيل الثالث )

 : : العمل من أجل املناخ13الهدف اإلنمائي 

 : األشخاص املتضررين بسبب الكوارث
حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة بيانات مؤشرات أهداف  املصدر:

 .2019يونيو  13مايو و  16تنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة ما بين ال
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 منهجية التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة
هناك طريقتين لعرض التقدم املحرز على مستوى أهداف 
التنمية املستدامة. تركز طريقتي التقييم هاتين على التطورات 

فترات زمنية محددة وليس على الوضع الراهن للمؤشرات. عبر 
وفي هذا الصدد، يتمثل الهدف الرئيس ي لتقييم التقدم املحرز 
في قياس ما إذا كان مؤشر معين قد اتجه في مسار تحقيق 

 الهدف اإلنمائي املقصود أو حاد عن ذلك.

ويتم تقدير التقدم املحرز في مجموعة من البلدان من خالل 
أو أقرب سنة متاحة مع قيمة  2000قيمة املؤشر عام مقارنة

أو آخر سنة متاحة استنادا إلى معدل  2018نفس املؤشر عام 
النمو السنوي األس ي. ويغطي كل هدف إنمائي الحد األقص ى من 

% من 50املقاصد ذات مؤشرات مع بيانات حول أكثر من 
تي تم الفترة الزمنية ال 12إلى  3البلدان. وتظهر الجداول من 

 خاللها حساب االتجاه.

ونظرا لكون عدد قليل فقط من مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة هي التي تتوفر على مقاصد واضحة املعالم وقابلة 
للقياس الكمي، فقد تم تطوير طريقتين لتقييم التقدم املحرز 
نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة. وبالنسبة للمؤشرات 

ة، تتم مقارنة االتجاه املقّدر الحالي لكل ذات املقاصد الكمي
مؤشر مع االتجاه املرغوب فيه أو النظري الضروري للوصول إلى 
الهدف الكمي. وبالنسبة للمؤشرات التي ليس لها أهداف كمية، 
يتم تطبيق املعدل السنوي للتقدم لقياس التقدم املحرز على 

كتب مستوى تحقيق أهداف التنمية املستدامة. ويعتمد امل
( ومركز أهداف التنمية 2019اإلحصائي لالتحاد األوروبي )

( 2019املستدامة ألفريقيا وشبكة حلول التنمية املستدامة )
 استراتيجيات مماثلة.

 : مؤشرات ذات أهداف كمية1الطريقة 

وتضم هذه الطريقة ثالث خطوات. يتم أوال حساب االتجاه 
 النمو السنوي األس يالراهن املقدر لكل مؤشر استنادا إلى معدل 

(EAGR ،):وذلك باستخدام ما يلي 

EAGRa =
ln(At At0

⁄ )

t − t0
 

At0= أحدث سنة،  t= السنة األساس،   t0علما أن:
= قيمة  

= قيمة املؤشر في أحدث سنة.  Atاملؤشر في السنة األساس،  
ر وليس بالتدرج، وبما أن العديد من املتغيرات تتغير بشكل مستم

يقيس وتيرة   EAGRلقياس تقدم عملية التتبع. EAGRيتم اختيار 
واتجاه تطور مؤشر معين. ويعتمد على بيانات السنة األولى 
واألخيرة من الفترة الزمنية الخاضعة للتحليل، التي يجب أال تقل 

 سنوات. 5عن 

وفي الخطوة الثانية، يتم حساب االتجاه املرغوب فيه أو  
 ظري الالزم للوصول إلى الهدف الكمي باستخدام ما يلي:الن

EAGRr =
ln(Bt1

At0
⁄ )

t1 − t0
 

At0= السنة الهدف،  t1= السنة األساس،   t0علما أن:
= قيمة  

Bt1املؤشر في السنة األساس،  
 = قيمة املؤشر في السنة الهدف. 

يتم حساب نسبة النمو الفعلي إلى معدل  وفي الخطوة األخيرة 
 النمو املرغوب فيه على النحو التالي:

Ra/r =
EAGRa

EAGRr
 

وعلى أساس هذه العملية الحسابية النهائية، إذا بلغت نسبة 
% أو أكثر، 100معدل النمو الفعلي إلى معدل النمو املرغوب فيه 

يق الهدف اإلنمائي" فإن املؤشر يظهر "تقدما كبيرا في اتجاه تحق
وتكون بذلك مجموعة بلدان املنظمة على املسار الصحيح 
لتحقيق مقصد من مقاصد أهداف التنمية املستدامة في ظل 

% على األقل، 50املؤشر ذي الصلة. وإذا كانت النسبة في حدود 
%، فإن االتجاه يظهر "تقدما متواضعا في 100لكنها أقل من 

% على 0ي"، وإذا كانت النسبة اتجاه تحقيق الهدف اإلنمائ
%، فإن االتجاه يظهر "تقدما بطيئا في 50األقل، لكنها أقل من 

الوتيرة بطيئة جدا لدرجة  اتجاه تحقيق الهدف اإلنمائي"وهذه
. وتشير النسب 2030صعوبة تحقيق األهداف بحلول عام 

السلبية إلى أن االتجاه يسير في املسار الغلط وتعتبر "حركة بعيدا 
هذه املنهجية . 1الهدف اإلنمائي". ويعرض الشكل عن 

: التمثيل البياني ملنهجية اتجاهات أهداف التنمية املستدامة للمؤشرات ذات املقاصد الكمية1الشكل 

 
  

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

املرغوب فيهمسار املقصد

 % من مسار املقصد50
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في هذه الطريقة يشار إلى املقاصد الكمية صراحة في أهداف 
ألول هو املقصد املتمثل في التنمية املستدامة. واالستثناء ا

معدل النمو السنوي للناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد في 
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي غير املصنفة ضمن مجموعة 

د OIC-LDCsالبلدان األقل نموا ) (. وبالنسبة لهذه البلدان، ُيحدَّ
% سنويا للحصول على مقارنة أفضل في ظل 5املقصد في نسبة 

التعاون اإلسالمي. وباإلضافة إلى ذلك، نظرا لكون هذا  منظمة
املؤشر قد تم قياسه بالفعل كمعدل نمو سنوي، يتم استخدام 

. االستثناء EAGRa كـ 2017-2000 لفترة البسيطاملتوسط 
الثاني هو مؤشر معدل النمو السنوي للناتج املحلي اإلجمالي 

ل. ويتم تطبيق نف س مقاصد الحقيقي لكل شخص ُمشغَّ
ومنهجية معدل النمو السنوي للناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي 
ل بالنسبة لهذا املؤشر. وبتطبيق الصيغ، إذا  لكل شخص ُمشغَّ

%، على سبيل املثال نسبة السكان 0كان مقصد مؤشر معين هو 
% تدل 1الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي، فإن قيمة 

حقيق هدف التنمية على التموقع في املسار الصحيح لت
املستدامة ذي الصلة. وعلى نفس املنوال، إذا كان املقصد هو 

% أيضا تدل على االتجاه في املسار 95%، فإن نسبة 100
الصحيح لتحقيق الهدف اإلنمائي املعني. زيادة على ذلك، إذا 
كان املقصد هو "مضاعفة حصته" أو "بمقدار النصف"، فيتم 

ة متاحة سنة األساس.أو آخر سن 2015اعتبار عام 

 : مؤشرات بدون مقاصد كمية2الطريقة 
تقييم اتجاهات املؤشرات دون أهداف كمية يقوم على معدل 

 باستخدام الصيغة التالية:(، EAGR) النمو السنوي األس ي

EAGR =
ln(At At0

⁄ )

t − t0
 

At0= أحدث سنة،  t = السنة األساس،  t0علما أن:
يمة = ق 

 = قيمة املؤشر في أحدث سنة. Atاملؤشر في السنة األساس،  

تعد مقارنة اتجاه املؤشر مع االتجاه املرغوب فيه الطريقة 
الوحيدة املمكنة لتقدير التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف 
التنمية املستدامة بالنسبة للمؤشرات التي ال تتوفر على 

نوي امللحوظ مع العتبات مقاصد. وتتم مقارنة معدل النمو الس
% أو أكثر سنويا في االتجاه املرغوب 2التالية: يعتبر التغير بنسبة 

فيه "تقدما كبيرا في اتجاه تحقيق الهدف اإلنمائي"؛ ويعتبر التغير 
%( في 1% )بما في ذلك 2% لكن أقل من 1السنوي بأكثر من 

ف االتجاه املرغوب فيه "تقدما متواضعا في اتجاه تحقيق الهد
% 1% لكن أقل من 0اإلنمائي"؛ ويعتبر التغير السنوي بأكثر من 

%( في االتجاه املرغوب فيه "تقدما بطيئا في اتجاه 0)بما في ذلك 
تحقيق الهدف اإلنمائي"؛ والتغير في االتجاه الخاطئ يعتبر "حركة 
بعيدا عن الهدف اإلنمائي". توفر استراتيجية العتبة هذه تنوعا 

عدد كاف من املؤشرات في الفئات األربع كافيا يفض ي إلى 
( 2019جميعها. ويعتمد املكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي )

استراتيجية عتبة مماثلة لكن مع عتبات أصغر. ويعرض الشكل 
املنهجية الخاصة باملؤشرات دون مقاصد. 2

 التنمية املستدامة للمؤشرات التي ال تتوفر على املقاصد الكمية : التمثيل البياني ملنهجية اتجاهات أهداف2الشكل 

 
 منهجية حساب متوسط املعدالت على مستوى الهدف

رة للمؤشرات في دالة  قدَّ
ُ
يتم إدراج قيم التقدم املحرز امل

للدرجات لحساب متوسط التقدم املحرز في اتجاه تحقيق 
وسط أهداف التنمية املستدامة تقديريا. يتم حساب مت

الدرجات على مستوى الهدف كمتوسط حسابي بسيط 
للدرجات الفردية للمؤشرات املختارة لرصد الهدف املعني. 

)أسوأ درجة( و  0تتراوح هذه الدرجات على مستوى الهدف بين 

)أفضل درجة(. تستخدم دوال الدرجات حدودا فاصلة أوسع  4
وذلك  Ra/rو  EAGRنطاقا من العتبات املستخدمة في حساب 

للسماح بمستوى أكبر من التغير في الدرجات. وصممت كلتا 
العتبتين في تناسق تام لضمان أن تتمتع املؤشرات التي تتوفر 
على املقاصد الكمية والتي ال تتوفر عليها بنفس الوزن عند 

 حساب متوسط الدرجات على مستوى الهدف.

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

 % من النمو في السنة1

 % من النمو في السنة2
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 إعادة بالنسبة للمؤشرات التي تتوفر على مقاصد كمية، يتم أوال 
خطيا.  4إلى  0تطبيع كل اتجاهات املؤشرات على درجة من 
بحيث إذا  1و  0وتعطى للمؤشرات املتناقصة قيمة تتراوح بين 

. 0% أو أقل فإنها تحصل على درجة -50نسبة   Ra/rسجلت 
وتعطى التجاهات املؤشرات التي تظهر "تقدما بطيئا في اتجاه 

بحيث إذا  2و  1اوح بين تحقيق الهدف اإلنمائي" قيمة تتر 
. وتعطى 1% فإنها تحصل على درجة 0نسبة   Ra/rسجلت 

للمؤشرات التي تظهر "تقدما متواضعا في اتجاه تحقيق الهدف 
نسبة   Ra/rبحيث إذا سجلت  3و  2اإلنمائي" قيمة تتراوح بين 

. وبالنسبة للمؤشرات التي 2% فإنها تحصل على درجة 50
في اتجاه تحقيق الهدف اإلنمائي" أو "على تظهر"تقدما كبيرا 

بحيث إذا سجلت  4و  3املسار الصحيح" تعطى قيما تتراوح بين 
Ra/r   وإذا سجلت  3% فإنها تحصل على درجة 100نسبةRa/r  

. وتعطى املؤشرات 4% أو أكثر فإنها تحصل على درجة 150نسبة 
ائي املعني التي تتجه في املسار الصحيح لتحقيق الهدف اإلنم

. وتبقى دالة الدرجة 4-3بالضبط ألنها متوسط مجال  3.5درجة 
 ككل خطية بشكل مستمر.

وبالنسبة للمؤشرات التي ال تتوفر على مقاصد كمية، يتم كذلك 
. وتعطى 4و  0تطبيع كل اتجاهات املؤشرات على سلم يتراوح بين 

ت بحيث إذا سجل 1و  0للمؤشرات املتناقصة قيمة تتراوح بين 
EAGR  وتعطى 0% أو أقل فإنها تحصل على درجة -1نسبة .

التجاهات املؤشرات التي تظهر "تقدما بطيئا في اتجاه تحقيق 
 EAGRبحيث إذا سجلت  2و  1الهدف اإلنمائي" قيمة تتراوح بين 

. وتعطى للمؤشرات التي 1% فإنها تحصل على درجة 0نسبة 

اإلنمائي" قيمة  تظهر "تقدما متواضعا في اتجاه تحقيق الهدف
% فإنها 1نسبة  EAGRبحيث إذا سجلت  3و  2تتراوح بين 

. وبالنسبة للمؤشرات التي تظهر"تقدما 2تحصل على درجة 
 3كبيرا في اتجاه تحقيق الهدف اإلنمائي" تعطى قيما تتراوح بين 

% فإنها تحصل على درجة 2نسبة  EAGRبحيث إذا سجلت  4و 
أكثر فإنها تحصل على درجة % أو 4نسبة  EAGRوإذا سجلت  3
. وتعطى املؤشرات التي تتجه في املسار الصحيح لتحقيق 4

بالضبط ألنها متوسط مجال  3.5الهدف اإلنمائي املعني درجة 
 . وتبقى دالة الدرجة ككل خطية بشكل مستمر.3-4

ويتم حساب إجمالي اتجاهات هدف معين كمتوسط حسابي 
هات. ويتوافق املتوسط للقيم املعدلة لجميع مؤشرات االتجا

مع  "حركة بعيدا عن الهدف اإلنمائي"، وبين  1و  0املتراوح بين 
مع "تقدم بطيئ في اتجاه تحقيق الهدف اإلنمائي"، وبين  2و  1
مع "تقدم متواضع في اتجاه تحقيق الهدف اإلنمائي"،  3و  2

مع "تقدم كبير في اتجاه تحقيق الهدف اإلنمائي".  4و  3وبين 
تبليغ بشأن االتجاهات على مستوى الهدف اإلنمائي ويتم ال

فقط إذا كانت بيانات االتجاه متوفرة بخصوص ثالثة مؤشرات 
اتجاهات على األقل تحت هدف محدد. املؤشرات املتاحة غير 
كافية لحساب متوسط درجة ذات مغزى بالنسبة للهدفين 

نظام . ويشار إلى هذه االتجاهات برمز ":" في 13و  5اإلنمائيين 
تحديد هذه االتجاهات برمز ":" في نظام األسهم األربعة. وتعرض 

القائمة الكاملة للمؤشرات  2الجداول املتاحة في امللحق 
املستخدمة لحساب اتجاهات أهداف التنمية املستدامة إلى 

جانب مصدر البيانات وقيم املقصد ذي الصلة، إن وجدت.
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بجميع أشكاله في كل مكان : القضاء على الفقر 1الهدف اإلنمائي 
الفقر منبع كل املشاكل ذات الصلة بسوء الحالة الصحية 
وتدني مستويات التعليم وتفش ي البطالة. وكنتيجة لذلك يخسر 
الفقراء فرصا إلبراز كامل إمكاناتهم وأن يكونوا مفيدين في 
مجتمعاتهم وتحقيق الرفاهية في الحياة. وفي أدبيات اقتصاد 

نظرية "فخ الفقر" املستخدمة على نطاق واسع  التنمية، تفترض
أن االقتصادات ذات الدخل املنخفض، ال سيما البلدان األقل 
نموا، عالقة في دائرة الفقر وال يمكنها االنتقال إلى املراحل التالية 
من التنمية االقتصادية إال من خالل وضع تدابير جدية طويلة 

ث والتطوير. وفي هذا األجل مثل االستثمار في التعليم والبح
الصدد، ال غنى عن وضع التدابير الضرورية في مجال السياسات 
من أجل التوزيع العادل والفعال للموارد املتاحة على الحكومات 
الوطنية / دون الوطنية، وكذلك لتحسين التعاون فيما بين 
القطاعات مع التركيز بشكل خاص على التعليم والحماية 

 من االحتياجات األولية العامة للناس.االجتماعية وغيرها 

إلى القضاء على الفقر املدقع بجميع  1ويرمي الهدف اإلنمائي 
. ويدعو هذا الهدف إلى تمتع جميع 2030أشكاله بحلول عام 

فئات السكان من حقوق متساوية في الوصول للموارد. ويغطي 
هذا الهدف اإلنمائي مسألة صون مستويات املعيشة األساسية 

فير الخدمات واملزايا االجتماعية ألفقر الفئات من السكان وتو 
 وأكثرها هشاشة، مع ضمان تحقيق الرفاهية واالزدهار للجميع.

وضع تدابير شاملة للسياسة العامة من األمور الضرورية 
بالنسبة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي للقضاء على الفقر 

 2030املدقع بحلول عام 

ناس يعيشون في فقر مدقع إذا كانت يمكن القول بأن ال
مداخيلهم أقل من خط الفقر الدولي املتمثل في دوالر واحد في 

، وقد 1985( لعام PPPاليوم حسب تعادل القوة الشرائية )
. في 1990دخل هذا التدبير حيز التنفيذ بشكل منتظم منذ عام 

دوالر أمريكي لليوم حسب تعادل  1.25وقت الحق، رفع املبلغ إلى 
، وقد اعتمد حتى نهاية فترة األهداف 2005القوة الشرائية لعام 

 اإلنمائية لأللفية.

وفي الوقت الراهن، يشير خط الفقر الدولي إلى نسبة السكان 
دوالر في اليوم حسبفي تعادل  1.90الذين يعيشون على أقل من 

. ويمثل هذا الخط متوسط خطوط 2011القوة الشرائية لعام 
لى أساس يومي ألفقر خمسة عشر دولة في الفقر الوطنية ع

 UNSD, SDGالعالم بناء على مستويات استهالك الفرد فيها )
1.1 metadata تراجعت 2017حتى عام  2000(. ومنذ من عام ،

نسبة سكان العالم الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي من 
 %.10% إلى 25.6معدل يناهز 

ون اإلسالمي، بلغ معدل وبالنسبة ملجموعة بلدان منظمة التعا
دوالر أمريكي في  1.90األشخاص الذين يعيشون على أقل من 

%. وخالل 30.1اليوم خالل العقد األول من األلفية ما يناهز 
، تراجع هذا الرقم بمعدل النصف تقريبا وبلغت 2017عام 
%. وبمقارنة متوسط مجموعة بلدان املنظمة مع املتوسط 16.2

بلدا  21ن معدالتها أعلى بكثير خاصة وأن العاملي للفقر، نجد أ
 األقل نموا تنتمي للمنظمة. 47من أصل البلدان الـ 

ن تحت خط الفقر : نسبة السكان الذين يعيشو 3 الشكل 

 2017مقابل  2000الدولي، النسبة املئوية، 

حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة  املصدر:

بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة 

 .2019يونيو  13مايو و  16اإلحصاءات باألمم املتحدة ما بين 
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ا10امي: تقرير مرحلي من إعداد سيسركنحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسلا
 

التنمية املستدامة إلى القضاء من أهداف  1.1ويهدف املقصد 
 2000. ومنذ عام 2030التام على الفقر املدقع بحلول عام 

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسلمي  39من أصل  30حققت 
فر لديها البيانات بشأن "نسبة السكان الذين يعيشون التي تتوا

تحت خط الفقر الدولي" تقدما مهما في مجال القضاء على 
بلدان أعضاء في املنظمة من خفض أرقام  10الفقر. وتمكنت 

% خلل الفترة 9.7% و 27.5الفقر بمعدل سنوي يتراوح بين 
دن ، وهذه البلدان هي األرا2017و  2000املمتدة بين عامي 

وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركيا واملغرب وباكستان وغامبيا 
اوإندونيسيا ومصر وتونس.

. 1.1فيما حققت كل من أذربيجان وكازاخستان وماليزيا املقصد 
%( قريبة 0.2%( وتركيا )0.2%( وإيران )0.1ويبدو أن األردن )

امن تحقيق هذا املقصد بدورها.

املحرز في ثمان بلدان أعضاء وبناء على الوتيرة السريعة للتقدم 
في املنظمة، أي قرغيزستان واملغرب ومصر وتونس وألبانيا 
وطاجيكستان وباكستان وفلسطين، خلل الفترة املمتدة بين 

، من املتوقع أن تحقق هذه البلدان املقصد 2017و  2000عامي 
% بحلول 1أو أن تخفض معدالت الفقر املدقع إلى ما دون  1.1

ا.2030عام 

ن جهة أخرى، تفاقم الفقر في ثمان بلدان أعضاء في املنظمة، وم
وهي اليمن وجزر القمر والعراق وغينيا بيساو وكوت ديفوار 

 2017(. واعتبارا من عام 3وجيبوتي والكاميرون وبنين )الشكل 
% من السكان في عشر 40)أو آخر سنة متاحة(، يعيش أكثر من 

وموزمبيق ونيجيريا  بلدان أعضاء في املنظمة )غينيا بيساوا
وسيراليون ومالي وبنين وتوغو والنيجر وبوركينا فاسو وأوغندا( 

ا(.3في فقر مدقع )الشكل 

إذا استمر االتجاه الحالي في التعامل مع مسألة القضاء على 
% من إجمالي سكان بلدان 10الفقر، فمن املقدر أن حوالي 

وهذا التوقع . 2030املنظمة سيظلون في دائرة الفقر املدقع عام 
 %.6بالنسبة لبلدان العالم يتمثل في نسبة 

 

من املتوقع أن يحقق عدد قليل من دول منظمة التعاون 
اإلسالمي هدف القضاء على الفقر املقاس بخطوط الفقر 

 2030الوطنية بحلول عام 

يهدف قياس خطوط الفقر الوطنية إلى تقديم تقديرات أكثر 
مع الظروف االجتماعية دقة ملعدالت الفقر التي تتوافق 

واالقتصادية الوطنية املحددة. وبالتالي، ال يوجد تدبير موحد 
ملقارنة معدالت الفقر الوطنية. وبشكل عام، تميل االقتصادات 
 إلى إعطاء تعريفات معقدة تتعلق بالفقر والتي 

ً
األكثر تقدما

تشمل الحصول على مختلف الخدمات العامة واملرافق 
ااالجتماعية.

تعاريف "خط الفقر الوطني" اختلفا كبيرا بين الدول.  تختلف
 التعاونا منظمةنظرا ألنه لن يكون من املفيد حساب متوسط 

 البلدان، عبرا مقارنة وإجراء اإلقليمية املتوسطات أوا اإلسلمي
 الزمن مرا على البلدان لفرادى املحرزا التقدم مراعاة تمت فقد

 هوا املستدامة التنمية فأهدا من 2.1 املقصد. التقرير هذا في

ألطفال من جميع األعمار الذين وا والنساء الرجال نسبة خفض"
 للتعاريف الوطنية بمقدار 

ً
يعانون من الفقر بجميع أبعاده وفقا
 UNSD, SDG 1.2" )2030النصف على األقل، بحلول عام 

metadata). 

دولة من دول منظمة التعاون  31، أظهرت 2000منذ عام 
عض التحسن في القضاء على الفقر بناء على اإلسلمي ب

تقديرات الفقر الوطنية لكل منها خلل الفترة قيد النظر. ومن 
 2.1دولة من املنظمة الهدف اإلنمائي  14املتوقع أن تحقق 

دول منظمة التعاون اإلسلمي  4. وقد حققت 2030بحلول عام 
من  هذا الهدف بالفعل. والبلدان ذات املعدل السنوي املكونا

رقمين للتقدم املحرز في التخفيف من حدة الفقر واملقاس بخط 
%( 20.4%( وكازاخستان )22.6الفقر الوطني هي تركيا )

%(، 7.7%(، تليها املغرب )19.2%( وماليزيا )19.2وأذربيجان )
ا(.4%( )الشكل 6.5%( وباكستان )6.8أوغندا )

خط في املقابل، ارتفعت نسبة األشخاص الذين يعيشون تحت 
الفقر الوطني في ثمانية دول في منظمة التعاون اإلسلمي. 
وبسبب عدم االستقرار السياس ي أو التدفقات الهائلة للجئين، 

واألردن واليمن أكبر نسب من التراجع، وتليها مصر  عرفت سوريا
وساحل العاج وغينيا بيساو وبنين وفلسطين. وتبقى هذه 

ِّت تحقيق البلدان في الحاالت األشد ضعفا، ويت
وقع منها أن تفو 

إذا لم تنعكس الظروف بحلول ذلك  2030الهدف املعني في عام 
االوقت.

تجدر اإلشارة إلى أنه قد تكون هناك بعض التناقضات في قياس 
معدالت التقدم بين استخدام خط الفقر الوطني وخط الفقر 
الدولي. وعلى وجه الخصوص، أظهرت العراق وجزر القمر 

حسينات في النسب املتناقصة لألشخاص الذين والكاميرون ت
يعيشون تحت خط الفقر الوطني، على الرغم من أن أرقام خط 
الفقر الدولي الخاصة بهم قد ازدادت سوءا خلل نفس الفترة 

ا(.4والشكل  3)الشكل 

 

دول منظمة التعاون اإلسالمي تظل عرضة للكوارث املرتبطة 
 باملناخ

سائر اقتصادية مباشرة وبشكل تسفر الكوارث الطبيعية عن خ
عام على شكل أضرار مادية وكذلك عن انخفاض غير مباشر في 
القيمة االقتصادية املرتبطة بالخسائر االقتصادية املباشرة. 
ويتم تقدير الخسارة االقتصادية املباشرة من خلل قياس 
القيمة االقتصادية لألصول املادية مثل املدارس واملستشفيات 

البنية التحتية واملباني الحكومية وغيرها مما تضرر إثر واملنازل وا
االكوارث البيئية.

من أهداف التنمية املستدامة هو "بناء قدرة  5.1املقصد  
الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها 
رها بالظواهر املتطرفة املتصلة باملناخ وغيرها من الهزات 

 
وتأث

" 2030الجتماعية والبيئية بحلول عام والكوارث االقتصادية وا
(UNSD, SDG 1.5 metadata) 
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من أهداف التنمية املستدامة ينشأ من الهدف  5.1 املقصدإن 
. 2030-2015)ج( إلطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث 

فاملؤشر الذي تم اختياره لقياس تقدم هذا الهدف هو نفسه أيضا 
الخسارة االقتصادية املباشرة الناجمة عن الكوارث املتعلقة  -

ًء على البيانات املتاحة، انخفضت بإجمالي الناتج املحلي. وبنا
الخسائر االقتصادية الناجمة عن الكوارث في مجموعة دول 

مليار دوالر أمريكي إلى  22.3منظمة التعاون اإلسالمي من حوالي 
. كما أن البيانات 2017-2005مليار دوالر أمريكي خالل الفترة  10.5

الكارثة كانت املتعلقة بالخسائر االقتصادية املباشرة الناتجة عن 
أدناه  5دولة عضو في املنظمة. ويوضح الشكل  36متوفرة حول 

دولة من دول  28حصة هذه الخسائر بالناتج املحلي اإلجمالي لـ 
 أو آخر سنة متاحة. 2017و  2005املنظمة بين عامي 

دولة من  13أو أحدث البيانات املتاحة، فإن  2017استناًدا إلى 
مي، بما في ذلك أذربيجان وبوركينا دول منظمة التعاون اإلسال 

فاسو وجيبوتي ومصر وغامبيا وغينيا والكويت وجزر املالديف 
نسب إليها 

ُ
وفلسطين والصومال وتركيا وأوغندا وأوزبكستان لم ت

أية خسائر اقتصادية بسبب الكوارث. ومن ناحية أخرى، كانت 
ن دولة عضو، بما في ذلك ألبانيا وجزر القمر وقيرغيزستا 7لدى 

ولبنان واملغرب والنيجر والسنغال، خسائر اقتصادية تقل عن 
دولة في منظمة التعاون اإلسالمي،  13مليون دوالر أمريكي. ومن بين 

منها فقط وهي: بوركينا فاسو وجيبوتي وجزر املالديف  5أبلغت 
( 2017-2005وتركيا وأوغندا عن خسائر حصلت خالل فترة )

 بأكملها.

ولة من الدول املذكورة أعاله عن غياب د 20بشكل عام، بلغت 
خسائر أو خسائر اقتصادية مباشرة تقل عن مليون دوالر أمريكي 
تعزى إلى الكوارث. ومع ذلك، فإن هذا املؤشر ال يمثل من تلقاء 
نفسه الهدف بأكمله وال ُيظهر ما إذا كانت النتائج تعزى إلى 

 ية.السياسات وتدابير إدارة الكوارث في البلدان املعن

 

موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة حسابات  :املصدر
بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة اإلحصاءات 

قم ر يرجى االطالع على امللحق  ..2019يونيو  13مايو و  16باألمم املتحدة ما بين 
الخاص باالستثناءات والتفاصيل 1

يعيشون تحت خط الفقر نسبة السكان الذين  : 4 الشكل

 2017مقابل  2000الوطني، 
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حاجة إلى تنفيذ إجراءات دول منظمة التعاون اإلسالمي في 

عاجلة لزيادة تخصيص إجمالي اإلنفاق العام على التعليم في 
 %20% و 15حدود 

تعد التعبئة الفعالة للموارد الحكومية عنصرا أساسيا في 
استراتيجيات التخفيف من وطأة الفقر. فالتعليم، إلى جانب 

قطاعات الخدمات االجتماعية، هي عناصر الصحة وغيرها من 
ضرورية للتنمية املستدامة. ويتناول جدول أعمال التنمية لعام 

هذه القضية كوسيلة للتنفيذ من أجل تحقيق الهدف  2030
، الذي يدعو، وفقا لذلك، إلى تعبئة املوارد من أجل 1اإلنمائي 

توفير الخدمات األساسية لجميع السكان. ونظرا ألن الهدف 
.أ ال يذكر على وجه التحديد مقصدا قابال للقياس 1اإلنمائي 

الكمي، فقد تم استخدام بعض املقاصد القياسية التي وضعتها 
 املنظمات الدولية ذات الصلة كنقاط مرجعية لتحليلنا.

وإعالن إنتشون وإطار عمل تنفيذ  2030يدعو التعليم بحلول  
تخصيص إجمالي  من أهداف التنمية املستدامة إلى 4املقصد 

 في يعادل ما أي%؛ 20-%15اإلنفاق العام على التعليم في حدود 

 حين ففي. للبلد اإلجمالي املحلي الناتج من% 6 إلى% 4 املتوسط
% 20-%15ى التعليم في حدود عل تنفق التي املنظمة دول  عدد أن

، فقد 2000دولة سنة  27من إجمالي اإلنفاق العام أو أكثر قد بلغ 
 .2017دولة في عام  24إلى  انخفض

دولة في  28انخفضت نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم في 
. وانخفض 2017إلى عام  2000منظمة التعاون اإلسالمي من عام 

دولة من املنظمة )مالي، غينيا، النيجر،  11اإلنفاق على التعليم في 
، الغابون، بنغالديش، جزر املالديف، أذربيجان، الكويت، مصر

% خالل هذه الفترة على خالف 15جيبوتي واليمن( إلى أقل من 
 املستويات املقترحة من إعالن إنتشون.

في املقابل، زادت حصة اإلنفاق الحكومي على التعليم في إجمالي 
دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي. وكان  20اإلنفاق العام في 

 للغاية بالنسبة لسبعة بلدان )
ً
بنين، الكاميرون، التقدم مثمرا

غينيا بيساو، إندونيسيا، قيرغيزستان، طاجيكستان وعمان( التي 
ولكنها  2000% في عام 15كانت دون املستوى املستهدف البالغ 

 (.6)الشكل  2017نجحت في تحقيق هدف إنتشون بحلول عام 

ءات باألمم املتحدة ما بين : حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة اإلحصااملصدر
والتفاصيل. باالستثناءاتالخاص  1. يرجى االطالع على امللحق رقم 2019يونيو  13مايو و  16  
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 2017-2005الخسارة االقتصادية املباشرة الناتجة عن الكوارث بالنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي، %،  :5 الشكل
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2ّلهدف اإلنمائي ا نة وتعزيز الزراعة املستدامة: القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية املحس 

حققت دول منظمة التعاون اإلسالمي إنجازات معتدلة في تخفيض 
نسب األشخاص الذين يعانون من الجوع. وبما أنه ال يزال هناك 
عدد كبير من األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية واألطفال 

ارة الذين يعانون من الهزال والتقزم، فإن االستخدام الرشيد وإد
املياه واألراض ي والتكنولوجيا وغيرها من املوارد الطبيعية والبشرية 
في اإلنتاج الكافي للغذاء أمور ال بد منها من أجل تحقيق الهدف 

. وفي هذا السياق، من املتوقع أن 2030بحلول عام  2اإلنمائي 
تؤدي زيادة مستويات التمويل واالستثمار، وخاصة من خالل 

لى تحسين اإلنتاجية في مجال اإلنتاج الغذائي. التعاون الدولي، إ
 كما يجب إيالء معظم االهتمام للشركات الصغيرة واملزارعين.

ال يزال ينطبق على نسبة  2011االتجاه التصاعدي بعد عام 
األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في مجموع سكان 

ّمنظمة التعاون اإلسالمي

ستدامة يرتئي إلى القضاء التام من أهداف التنمية امل 2.2الهدف 
. ولقياس التقدم 2030على انتشار نقص التغذية بحلول عام 

املحرز في هذا الصدد، فإن معدل األشخاص الذين يعانون من 
نقص التغذية في إجمالي السكان هو مؤشر مستخدم على نطاق 
واسع. كما يحدد معدل انتشار نقص التغذية نسبة السكان الذين 

بانتظام كمية كافية من الطعام للعيش حياة طبيعية  يستهلكون 
وصحية تقاس بتناول السعرات الحرارية. يمكن أن يحدد عمر 
األفراد ووزنهم وطولهم ومستويات نشاطهم والديموغرافيا 

السكانية لبلد معين املتطلبات األساسية من السعرات الحرارية.

ف التنمية وفقا للبيانات املستخرجة من قاعدة بيانات أهدا
املستدامة العاملية التابعة للشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، كان 

مليون شخص يعانون من نقص التغذية في  223هناك حوالي 
% من 28مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي، أي ما يقارب 

 .2016مليون شخص على مستوى العالم في عام  804

، انخفض معدل انتشار 2016إلى عام  2000خالل الفترة بين عام 
نقص التغذية في مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي من 

% من إجمالي السكان. إال أنه على الرغم من هذا 13.4% إلى 16.3
التقدم اإليجابي العام، فإن االتجاه التصاعدي املستمر الذي 

%( يدعو إلى 13.4) 2016%( و 12.2) 2011لوحظ في الفترة بين 
حتياطات الالزمة من قبل دول املنظمة ملنع انتشار نقص اتخاذ اال 
 التغذية.

على املستوى القطري، حققت أذربيجان والكويت وتركيا بالفعل و 
. أما 2030هدف القضاء على نقص التغذية بحلول عام 

%، واإلمارات وبروناي وماليزيا، 2.5كازاخستان، بأقل من 
عن كثب من تحقيق %، فقد اقتربت كلها 3بمستويات أقل من 

الهدف املعني. وبصرف النظر عن هذه البلدان، لم يكن تقدم بقية 
 لتحقيق الهدف املنشود، خصوصا إذا 

ً
 دول املنظمة األخرى كافيا

ما استمرت معدالتها على نفس املنوال من التقدم في القضاء على 
 نقص التغذية.

 

بعة لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة ما املستدامة العاملية التا التنمية أهدافحسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة بيانات مؤشرات  :املصدر
الخاص باالستثناءات والتفاصيل. 1. يرجى االطالع على امللحق رقم 2019يونيو  13مايو و  16بين   

 2017مقابل  2000نسبة اإلنفاق الحكومي اإلجمالي على الخدمات األساسية والتعليم، %،  : 6الشكل
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ن التقزم املتوسط نسبة األطفال الذين يعانون م :8الشكل 

 2016مقابل  2000أو الشديد، %، 

حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة بيانات  :املصدر

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة 

الخاص باالستثناءات  1قم . يرجى االطالع على امللحق ر 2019يونيو  13مايو و  16ما بين 

 والتفاصيل.
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 2016 مقابل 2000انتشار نقص التغذية، %،  :7الشكل 

حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة بيانات  :املصدر

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة 

الخاص باالستثناءات  1. يرجى االطالع على امللحق رقم 2019يونيو  13مايو و  16ما بين 
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سالمي تحسنا دولة من دول منظمة التعاون اإل  39إجماال، أظهرت 
إيجابيا في التصدي النتشار نقص التغذية. ومن بينها، أظهرت 

% من نقص 9الكاميرون أعلى أداء مع انخفاض سنوي بنسبة 
)الشكل  2016% في عام 7.3إلى  2000% في عام 30.8التغذية من 

ظهر 7
ُ
مة أي تغيير أو زيادة في  دول من املنظ 10(. ومع ذلك، لم ت

ن يعانون من نقص التغذية في مجموع نسبة األشخاص الذي
  السكان.

ند االطفال يعرف تراجعا، إأل أنه مع معدل التقزم والهزال ع
التقدم الحالي؛ لن تحقق أي دولة من منظمة التعاون اإلسالمي 

 2030من أهداف التنمية املستدامة بحلول  2.2املقصد 
ال والتقزم( إن انتشار سوء التغذية )على شكل زيادة الوزن والهز 

يقيس جزء النتيجة املتعلقة بالجوع على عكس نقص التغذية 
الذي يحدد السبب. من املهم التحقيق في هذا املؤشر عن طريق 
أحد أشكاله؛ أي التقزم، هو أحد األسباب األساسية لوفيات 
األطفال. ويتأخر األطفال الذين يعانون من التقزم بشكل عام في 

مما يمنعهم من استخدام كامل إمكاناتهم  األداء املعرفي والجسدي
(UNSD, SDG 2.2 metadata.) 

 الشديد أو انخفضت نسبة األطفال الذين يعانون من التقزم املتوسط 
 بين% 32.5 إلى% 37.2 من اإلسالمي التعاون  منظمة دول  مجموعة في

 من أيضا العاملية األرقام انخفضت وباملقارنة،. 2016 و  2000 عامي
 (.8 الشكل) الفترة نفس خالل% 22.2 لىإ% 34.2

إن املقصد املباشر من أهداف التنمية املستدامة هو الحد من  
. 2012% عن مستوياته في عام 40انتشار تقزم األطفال بنسبة 

والهدف الطويل األجل هو القضاء على تقزم األطفال وجميع 
. وبشكل عام، 2030أشكال سوء التغذية األخرى بحلول عام 

دولة في منظمة التعاون اإلسالمي ذات  50من بين  40هرت أظ
الدول من  5بيانات متاحة تحسنا خالل الفترة قيد النظر. كما أن 

  % أو أكثر هي6املنظمة ذات معدالت تقدم سنوية أعلى من 
كازاخستان وفلسطين وأوزبكستان وكوت ديفوار وتركمانستان 

 (.8)الشكل 
دول في منظمة التعاون اإلسالمي،  10على الجانب اآلخر، شهدت 

وهي: عمان وجيبوتي وماليزيا والكويت وسوريا وباكستان وغامبيا 
ونيجيريا وتشاد والسودان وضعا متفاقما خالل الفترة قيد النظر. 
وإذا لم تتغير وتيرة التقدم الحالية، فمن غير املتوقع أن تحقق أي 

  .2030دولة من املنظمة املقصد بحلول عام 
فيما يتعلق باألطفال الذين يعانون من الهزال املعتدل أو الشديد، 

دول في منظمة؛ وهي املغرب وفلسطين وأوزبكستان  3أظهرت 
تحسنا كبيرا ومن املتوقع أن تحقق املقصد ذي الصلة بحلول عام 

. كما أنه من املحتمل أن تحققه أيضا أذربيجان وتوغو 2030
دولة  16ولسوء الحظ، أبدت وكازاخستان وقرغيزستان وبنين. 

تفاقما للحالة بحيث زادت نسبة األطفال الذين يعانون من الهزال 
 بشكل معتدل أو شديد.

في دول منظمة التعاون اإلسالمي، تعتبر زيادة الوزن لدى األطفال 
الناتجة عن سوء التغذية مشكلة نسبية مقارنة بقضايا سوء 

، من املتوقع 2030لول عام التغذية التي تمت مناقشتها أعاله. فبح
منها، بما في ذلك؛ كوت ديفوار وبوركينا فاسو  10أن تحقق 

والسنغال ونيجيريا وتوغو واليمن وموريتانيا وبنن وسوريا وغينيا 
 بيساو املقصد ذي الصلة.

ومع ذلك، زادت نسبة األطفال الذين يعانون من زيادة الوزن في 
وظلت على حالها في اثنتين. دولة في منظمة التعاون اإلسالمي  16

ت باألمم املتحدة حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة اإلحصاءا :املصدر

 الخاص باالستثناءات والتفاصيل. 1يرجى االطالع على امللحق رقم  .2019يونيو  13مايو و  16ما بين 

 2018مقابل  2000نسبة السالالت املحلية حسب مستويات خطر االنقراض )%(،  :9الشكل 
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وهذه مشكلة ناشئة عن سوء التغذية يمكن أن تسبب أضرارا 
 كبيرة لرفاه األطفال.

دول منظمة التعاون اإلسالمي في حاجة إلى تطوير قدراتها على 
 واجه خطر االنقراض دراسة وتقدير السالالت املحلية التي قد ت

امة الحفاظ على من أهداف التنمية املستد 5.2يستهدف املقصد 
التنوع الوراثي للنباتات والحيوانات واألنواع، وهو مقرر لعام 

دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي، كانت جميع  42. وفي 2020
السالالت املحلية عرضة لخطر االنقراض، وهي حالة مثيرة للقلق 

مستوى خطر انقراض جميع بحيث دون املعلومات حول 
مرء تصميم وتنفيذ سياسات معينة إلدارة ال يمكن لل السالالت،

املوقف.

% من السالالت املحلية 91.7، تم تصنيف 2018اعتبارا من عام 
في دول املنظمة على أن مستوى عرضتها لخطر االنقراض غير 

% معروفة 6.1% معروفة بأنها معرضة للخطر و 2.2معروف، و 
 بأنها غير معرضة للخطر.

 بقيم عام 
ً
، حيث 2018ازداد الوضع سوءا في عام ، 2000مقارنة

% لم 7.6% فقط معرضون للخطر و 0.9كان من املعروف أن 
. فعلى املستوى العاملي، تم تصنيف 2000يتعرضوا للخطر في عام 

ض  % من السالالت على أن مستوى تعرضها لخطر االنقرا66.6
% غير 7.1% عرضة للخطر و 26.3غير معروف، ومن املعروف أن 

. وقد تحسن الوضع العاملي بشكل طفيف 2018لخطر في معرضة ل

، حيث كانت نسبة السالالت املعرضة للخطر تصل 2000منذ عام 
 (.9% )الشكل 27.9إلى 

من بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تتوفر 
%( 41.7%( والنيجر )50تشمل السنغال ) 3عنها بيانات، 

هي دول ذات أعلى نسب من السالالت غير %(، و 26.1وإندونيسيا )
. إال أنه في إندونيسيا فقط، ارتفعت 2018املعرضة للخطر في عام 

إلى  2000% في عام 16.3نسبة السالالت غير املعرضة للخطر من 
 .2018% في عام 26.1

في جميع دول منظمة التعاون اإلسالمي األخرى، انخفضت نسب  
(، ولوحظت 9معرضة للخطر )الشكل  السالالت املعروفة بأنها غير 

% 26.7أعلى نسبة تدهور خالل الفترة قيد النظر في العراق من 
% إلى 33.3%، وتونس من 8.3% إلى 41.8%، وماليزيا من 0إلى 

12.5.% 
إجمالي التدفقات الرسمية إلى قطاع الزراعة في دول منظمة  

 التعاون اإلسالمي آخذ في االرتفاع

( من املساعدة اإلنمائية TOFلتدفقات الرسمية )يتكون إجمالي ا
(. تعتبر OOF( والتدفقات الرسمية األخرى )ODAالرسمية )

املدفوعات املالية من املساعدة اإلنمائية الرسمية، ويجب أن يكون 
% ويجب تخصيصه ألغراض التنمية. كما يشار إلى 25حدها األدنى 

 دفقات الرسمية األخرى.التدفقات التي ال تستوفي هذه املعايير بالت

بعة لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التا :املصدر

دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي،  42. يرجى االطالع على قسم املالحظات الفنية من أجل االستثناءات والتفاصيل. لم يشمل هذا الرقم 2019يونيو  13مايو و  16ما بين 

 % كان لغير املعرضين للخطر واملعرضين له.0اض غير معروف وأن % من السالالت املحلية على أن مستوى تعرضها لالنقر 100حيث تم تصنيف 

 2016-2000، 2016إجمالي التدفقات الرسمية إلى قطاع الزراعة، ماليين الدوالرات باألسعار الثابتة لعام : 10الشكل 
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، 2016و  2000سجلت دول منظمة التعاون اإلسالمي، بين عامي 
مليار دوالر  4.3مليار دوالر أمريكي إلى  2.7%، من 60زيادة بنحو 

أمريكي، في إجمالي التدفقات الرسمية إلى القطاع الزراعي. وكان 
ات هذا النمو يعادل الزيادة اإلجمالية في مجموع مدفوعات التدفق

، 2016الرسمية إلى الزراعة في جميع أنحاء العالم. ففي عام 
% من إجمالي التدفقات 36حصلت دول املنظمة على حصة 

 الرسمية العاملية إلى الزراعة.

دول في منظمة التعاون اإلسالمي، وهي:  5وكان املتلقون األوائل 
تركيا وأفغانستان واملغرب وإندونيسيا وبنغالديش، بحيث شكلوا 

% من إجمالي التدفقات الرسمية إلى قطاع الزراعة في مجموعة 40
. كانت دول املنظمة التي حققت أعلى 2016دول املنظمة سنة 

نسبة زيادة في إجمالي التدفقات الرسمية إلى قطاع الزراعة من 
هي أوزبكستان والصومال وغيانا  2016إلى عام  2000عام 

% )الشكل 675% و 75د وأفغانستان وجزر املالديف وذلك في حدو 
10.) 

( واملنظمات DACمع ذلك، قام أعضاء لجنة املساعدة اإلنمائية )
الدولية بتخفيض إجمالي التدفقات الرسمية إلى قطاع الزراعة في 

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي. ونظرا ألن البحرين 14
عدة وعمان واململكة العربية السعودية قد انتقلت من متلقي املسا

، لم يتم اإلبالغ عن إجمالي 2010اإلنمائية الرسمية بحلول عام 
ة التدفقات الرسمية إلى قطاع الزراعة فيها من قبل أعضاء لجن

 (10املساعدة اإلنمائية )الشكل 
ع الجميع بأنماط عيش صحية 3الهدف اإلنمائي 

ّ
: ضمان تمت

 األعمار وبالرفاهية في جميع
على ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش  3يركز الهدف اإلنمائي  

عتبر الصحة حق أساس ي  صحية وبالرفاهية في جميع األعمار. وت
من حقوق اإلنسان وجانب هام من جوانب التنمية املستدامة 
بسبب صالتها القوية بالجوانب األخرى للتنمية املستدامة، وهي: 

واملساواة بين الجنسين، وتغير املناخ، املياه والصرف الصحي، 
والسالم واالستقرار. إذ أن تدهور الصحة يحد من الفرص 
االقتصادية للرجال والنساء ويزيد من حدة الفقر داخل 

 املجتمعات في جميع أنحاء العالم.

معدل الوفيات النفاسية في دول منظمة التعاون اإلسالمي بين 
بالرغم من أن العديد من  يعرف تحسنا 2015و  2000عامي 

 2015البلدان ال تزال تعاني من معدالت مرتفعة في عام 
( بأنه عدد الوفيات MMRعرَّف معدل الوفيات النفاسية )ي

والدة حية، فهو  100,000النفاسية أثناء فترة زمنية محددة لكل 
النسبة إلى عدد املواليد  يوضح مخاطر حدوث الوفاة النفاسية ب

بشكل أساس ي مخاطر الوفاة في فترة حمل واحدة  األحياء ويعكس
 (.UNSD, SDG 3.1 metadataأو والدة حية واحدة )

 216، قّدر معدل الوفيات النفاسية في العالم بنحو 2015في عام 
مولود حي، وهذا أقل نسبيا من مستوى 100,000حالة وفاة لكل 

وفي مولود حي.  100,000حالة وفاة لكل   341البالغ  2000عام 
مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي، قدر هذا املعدل بحوالي 

مقابل  2000والدة حية في عام  100،000حالة وفاة لكل  397
معدل الوفيات النفاسية في مجموعة دول املنظمة أعلى من مثيله . وكان 2015حالة والدة حية في عام  100،000حالة وفاة لكل  256

 .2015 و  2000في العالم في عامي 

حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة  :املصدر
تنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة اإلحصاءات بيانات مؤشرات أهداف ال

. يرجى االطالع على امللحق رقم 2019يونيو  13مايو و  16باألمم املتحدة ما بين 
 الخاص باالستثناءات والتفاصيل. 1

والدة  100,000: معدل الوفيات النفاسية )لكل 11الشكل 
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دولة في  25، كان معدل الوفيات النفاسية في 2015في عام 
 أسوأ وكان العاملي،منظمة التعاون اإلسالمي أعلى من املتوسط 

. حية والدة 100،000 لكل 1360 بلغ حيث سيراليون  في وضع
 حالة 200 من أقل كان فقد ،32 املتبقية األعضاء الدول  في أما

 .العامليتوسط امل عن يقل ما وهو  ةحي والدة 100،000 لكل وفاة

من أجل تحقيق الهدف اإلنمائي بشأن معدل الوفيات النفاسية 
لكل  70، يجب أن يكون هذا املعدل أقل من 2030بحلول عام 

دولة في  25، كان معدل 2015والدة حية. ففي عام  100،000
لكل  70منظمة التعاون اإلسالمي في هذا الصدد أقل من 

والدة حية، وهو الرقم املطلوب لتحقيق الهدف  100،000
 .2030بحلول عام 

دولة من الدول  14، كانت لدى 2015و  2000بين عامي 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أعلى انخفاض في معدل 

(، 704(، أفغانستان )1290الوفيات النفاسية، وهي: سيراليون )
(، الصومال 356(، نيجيريا )426(، موزمبيق )514تشاد )

(، مالي 251(، غينيا بيساو )277(، أوغندا )297(، غينيا )348)
( 223(، بنغالديش )233(، السودان )241(، النيجر )247)

(. وعالوة على ذلك، كان انخفاض معدل 211وموريتانيا )
حالة وفاة  200دولة عضو أقل من  40الوفيات النفاسية في 

 3املعدل املذكور في  شخص. ومع ذلك، ارتفع 100،000لكل 
(، وأوزبكستان 2(، قيرغيزستان )19دول من املنظمة وهي غيانا )

 (.11( في الفترة قيد النظر )الشكل 2)

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة في مجموعة دول 
 2017منظمة التعاون اإلسالمي ال يزال مرتفعا اعتبارا من 

ة على أنه يعرف معدل وفيات األطفال دون سن الخامس
احتمالية وفاة طفل مولود في سنة أو فترة معينة قبل بلوغه 
سن الخامسة، طبقا ملعدالت الوفيات السائدة لهذا العمر في 

 UNSD, SDG 3.2مولود حي ) 1000تلك الفترة، معبرا عنها لكل 
metadata.) 

حالة  77انخفض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة من 
حالة في عام  39إلى  2000دة حية في عام وال  1000وفاة لكل 

، ومع ذلك، ظل متوسط مجموعة دول منظمة التعاون 2017
اإلسالمي أعلى من املتوسط العاملي في كلتا السنتين، حيث بلغ 

 55و  2000مولود حي في عام  1000لكل  100عدد الوفيات 
 .2017عام 

كان وعلى املستوى فرادى بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، 
دولة عضو  27معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة في 

مولود حي مستهدف  1000لكل  25يساوي على األقل أو أقل من 
(، اململكة 7. ومن بينها، كانت البحرين )2030بحلول عام 

( األكثر 8( وماليزيا )8(، لبنان )8(، قطر )7العربية السعودية )
 استثناءا.

(، اإلمارات العربية 9(، ألبانيا )8)(، الكويت 8جزر املالديف )
مولود حي في  1000وفيات لكل  10(، وكازاخستان 9املتحدة )

. ومن ناحية أخرى، ظل معدل وفيات األطفال دون 2017عام 
دولة في منظمة التعاون اإلسالمي في عام  30سن الخامسة في 

مولود حي. وكانت لدى  1000حالة وفاة لكل  25أعلى من 2017
( وسيراليون 123( وتشاد )127منها وهي الصومال ) دول  5

سرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة حسابات موظفي سي :املصدر
بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة اإلحصاءات 

. يرجى االطالع على امللحق رقم 2019يونيو  13مايو و  16باألمم املتحدة ما بين 
 الخاص باالستثناءات والتفاصيل. 1

امسة، لكل : معدل وفيات األطفال دون الخ21الشكل 
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( معدالت أعلى بأربعة 100( ونيجيريا )106( ومالي )111)
 مولود حي. 1000حالة وفاة لكل  25أضعاف من هدف الـ 

من ناحية أخرى، انخفض معدل وفيات األطفال دون سن 
الخامسة في جميع دول منظمة التعاون اإلسالمي بين عامي 

منها أعلى نسبة انخفاض في  10، فقد شهدت 2017و  2000
هذا املعدل وهي النيجر وسيراليون ومالي وبوركينا فاسو 
وموزمبيق وأوغندا وغينيا بيساو والسنغال ونيجيريا وغينيا. 

حالة وفاة لكل  139و  80وتراوحت نسب االنخفاض فيها بين 
 (.12مولود حي )الشكل  1000

ي الحفاظ على يجب على منظمة التعاون اإلسالم
االنخفاضات املسجلة في معدل وفيات حديثي الوالدة بين 

لتحقيق الهدف اإلنمائي املتعلق بوفيات  2017و  2000عامي 
 األطفال

( بأنه احتمال وفاة NMRُيعرَّف معدل وفيات حديثي الوالدة )
يوما  28طفل مولود في سنة أو فترة محددة قبل أن يعيش ملدة 

خضع ملعدالت الوفيات حسب العمر في تلك كان يsكامال، إذا 
 (.UNSD, SDG 3.2 metadataمولود حي ) 1000الفترة، لكل 

 12تم تحديد الهدف املتعلق بمعدل وفيات حديثي الوالدة في 
 2030مولود حديث حي بحلول عام  1,000حالة وفاة لكل 

للتعبير عن أهمية وفيات حديثي الوالدة كجزء من إجمالي 
طفال. فعلى الصعيد العاملي، انخفض معدل وفيات وفيات األ 

مولود حديث حي  1000حالة وفاة لكل  31حديثي الوالدة من 
 25. وقامت 2017عام  1000حالة لكل  18إلى  2000في عام 

دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي بالفعل بتخفيض معدل 
 لكل 12وفيات حديثي الوالدة الخاص بها إلى ما ال يقل عن 

في حين أنه ال يزال هذا املعدل  2017مولود حي في عام  1,000
 مولود حي في نفس العام.  1,000لكل  12دولة أعلى من  32لدى 

ال يزال السل يمثل تحديا صحيا كبيرا ألنه يهدد حياة العديد 
 من األشخاص في دول منظمة التعاون اإلسالمي

خص على ش 100،000( لكل TBيتم تعريف اإلصابة بالسل )
أنه العدد التقديري للحاالت الجديدة للسل واالنتكاسة )جميع 
أشكال السل، بما في ذلك حاالت املصابين بفيروس نقص 
 عنها بمعدل لكل 

ً
املناعة البشرية( الناشئة في سنة معينة، معبرا

 (.UNSD, SDG 3.3 metadataنسمة ) 100,000

رية العديدة التي يعتبر السل واحد من األمراض املعدية أو السا
. فعلى الرغم 2030تهدف البلدان إلى القضاء عليها بحلول عام 

شخص على  100،000من أن عدد حاالت اإلصابة بالسل لكل 
في  134إلى  2000في عام  170عالم انخفض من  مستوى ال

، إال أن معدل انتشاره كان ال يزال أعلى في مجموعة 2017عام 
ي حيث بلغ عدد حاالت اإلصابة دول منظمة التعاون اإلسالم

 .2017شخص في عام  100،000لكل  168

دولة عضو أكثر من  19، كانت حاالت السل في 2017في عام 
دولة منها هي  10شخص، وكانت أعلى  100،000لكل  100

(، إندونيسيا 374(، غينيا بيساو )529(، غابون )551موزمبيق )
(، 267باكستان ) (،269(، جيبوتي )301(، سيراليون ) 319)

( وأوغندا 219(، نيجيريا )221(، بنغالديش )266الصومال )
(201.) 

حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة  :املصدر
بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة 

. يرجى االطالع 2019يونيو  13مايو و  16اإلحصاءات باألمم املتحدة ما بين 
 الخاص باالستثناءات والتفاصيل. 1 على امللحق رقم

شخص،  100،000اإلصابات بالسل لكل  :13 الشكل
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دولة من دول منظمة  38ومع ذلك، كانت حاالت السل في 
شخص في عام  100،000لكل  100التعاون اإلسالمي أقل من 

دول، وهي: األردن وعمان وفلسطين واإلمارات  4وكان لـ 2017
 ت اإلصابة بالسل في نفس السنة.العربية املتحدة، أقل حاال 

، 2017و  2000انخفض عدد املصابين بمرض السل، بين عامي 
دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي بشكل ملحوظ،  46في 

وكانت هذه الدول هي؛ قرغيزستان وكازاخستان والنيجر 
والكاميرون وطاجيكستان وموريتانيا وكوت ديفوار وجيبوتي 

شخص. لكن، بقي معدل االنتشار  100،000لكل  100بأكثر من 
دول من املنظمة بين نفس الفترة على الرغم من  3على حاله في 

بيساو،  دول أخرى )غينيا بيساو، موزمبيق، 8حاالت السل في 
  موزمبيق، ماليزيا، غيانا، الجابون، تونس، سورينام وتشاد

(. كما تحتاج دول املنظمة إلى نشر وتوسيع 13)الشكل 
خالت املناسبة للوقاية من السل والكشف عنه وعالجه من التد

من أهداف التنمية املستدامة  3.3أجل تحقيق املقصد اإلنمائي 
 .2030بحلول عام 

لألمراض غير املعدية تأثير كبير على صحة ورفاه الناس في دول 
 منظمة التعاون اإلسالمي

عرَّف احتمالية الوفاة بين سن 
ُ
اما بسبب األمراض ع 70و  30ت

غير املعدية، بما في ذلك: أمراض القلب، األوعية الدموية، 
السرطان، مرض السكري، أمراض الجهاز التنفس ي املزمنة، بأنها 

عاما والذين  30النسبة املئوية لألشخاص البالغين من العمر 
سيموتون قبل بلوغهم سن السبعين بسبب أمراض القلب أو 

سرطان أو أمراض السكري أو أمراض األوعية الدموية أو ال
الجهاز التنفس ي املزمنة، افتراضا أن الشخص سيتعرض 
ملعدالت الوفيات الحالية في كل األعمار ولن يموت من أي سبب 
آخر، كاإلصابات أو فيروس نقص املناعة البشرية / اإليدز 

(UNSD, SDG 3.4 metadata.) 

لدموية طر الوفاة بسبب أمراض القلب أو األوعية اخانخفض 
أو السرطان أو السكري أو أمراض الجهاز التنفس ي املزمنة ملن 

نقاط مئوية من  4.1سنة بنسبة  70و  30تتراوح أعمارهم بين 
في العالم.  2016% في عام 18.3إلى  2000% في عام 22.4

وباملثل، انخفض خطر الوفاة من نفس األمراض غير املعدية في 
نقاط مئوية  2.9المي بنسبة منظمة التعاون اإلسمجموعة دول 

. ومع ذلك، 2016% في عام 22.2إلى  2000% في عام 25.1من 
فإن االنخفاض الذي سجلته مجموعة دول املنظمة ال يزال دون 

 مستوى العالم.

في حين انخفض معدل الوفيات املنسوب إلى األمراض غير 
دولة من دول منظمة التعاون  50املعدية املذكورة أعاله في 

من دوبها، من بينها؛ كوت ديفوار ومصر  4سالمي، سجلت اإل 
وبنغالديش وإندونيسيا، زيادة في خطر الوفاة من هذه األمراض 

  .2016و  2000بين عامي 

باإلضافة إلى ذلك، فإن دول منظمة التعاون اإلسالمي التي 
نقاط مئوية في معدل الوفيات  10شهدت انخفاضا بنسبة 

ية الدموية والسرطان والسكري بسبب أمراض القلب واألوع
هي  2016و  2000وأمراض الجهاز التنفس ي املزمنة بين عامي 

 الديف.املاملغرب والبحرين وكازاخستان وجزر 

حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة  املصدر:
بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة 

. يرجى االطالع 2019يونيو  13مايو و  16اإلحصاءات باألمم املتحدة ما بين 
 الخاص باالستثناءات والتفاصيل. 1على امللحق رقم 

: معدل الوفيات التي تعزى إلى أمراض القلب 14الشكل 

واألوعية الدموية أو السرطان أو مرض السكري أو األمراض 

، كال 70و  30التنفسية املزمنة )االحتمالية(، لألعمار ما بين 
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املنسوبة  2016و  2000أظهرت مدة معدل الوفيات بين عامي  
إلى األمراض غير املعدية في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

ت غالبية دولها بعيدة عن الهدف انخفاضا كبيرا، ومع ذلك، ظل
املتمثل في خفض الوفيات املبكرة الناجمة عن هذه األمراض 

 (.14)الشكل  2030بحلول عام 
معدل الوفيات بسبب االنتحار بالنسبة ملجموعة دول منظمة 
التعاون اإلسالمي ال يزال أقل من معدالت العالم في عام 

2016 

( بأنه عدد الوفيات SMRبسبب االنتحار )ُيعرَّف معدل الوفيات 
بسبب االنتحار في السنة، مقسوما على عدد السكان، ومضروب 

(. وعلى الصعيد UNSD, SDG 3.4 metadata) 100,000في 
العاملي، انخفض املعدل التقديري للوفيات بسبب االنتحار من 

في عام  10.6إلى  2000نسمة في عام  100،000لكل  12.9
الوقت نفسه، كان التراجع التقديري ملجموعة دول . وفي 2016

نسمة في عام  100،000لكل  12.9منظمة التعاون اإلسالمي من 
. وبالنظر إلى هذه املعدالت، كان هذا 2016في عام  5.7إلى  2000

املعدل في العالم أعلى بحوالي ضعفين من مجموعة دول املنظمة 
الت الوفيات . وبالتفصيل، فقد تراوحت معد2016في عام 

شخص في  100،000لكل  29.2إلى  1.9بسبب االنتحار من 
. والجدير بالذكر أنه كان 2016مجموعة دول املنظمة في عام 

دول في املنظمة بما في ذلك غيانا  6أعلى من املتوسط العاملي في 
( وكوت ديفوار 22.5( وكازاخستان )22.8( وسورينام )29.2)
 2000وعالوة على ذلك، بين عامي (. 12.2( والكاميرون )14.5)

دولة من دول املنظمة  30، انخفض املعدل املذكور في 2016و 
دول، وعرف  4نقطة مئوية، ولم يتغير في  11.5إلى  0.1بنسبة 

نقطة مئوية  5.8إلى  0.1دولة عضو بنسبة  22ازديادا في 
 (.15)الشكل 

 االستهالك السنوي للكحول الصرف يعرف زيادة طفيفة في
و  2000مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي بين عامي 

2016 

يعرَّف استخدام الكحول على نحو ضار وفقا للسياق الوطني 
كنصيب الفرد من استهالك املشروبات الكحولية )البالغين من 

سنة فما فوق( في ظرف سنة تقويمية باللتر من  15العمر 
 (.UNSD, SDG 3.5 metadataالكحول الصرف )

رف استهالك الكحول في مجموعة دول منظمة التعاون ع
لتر للشخص الواحد سنويا  2.48لتر إلى  2.4اإلسالمي زيادة من 

، على التوالي. واليزال الرقم أقل من 2016و  2000بين عامي 
لتر للشخص  6.38لتر إلى  5.74املتوسط العاملي الذي ارتفع من 

، فاق 2016ام الواحد في السنة خالل نفس الفترة. وفي ع
أعضاء  دول  8 في الصرف للكحول  السنوي  االستهالكمتوسط 

(، 11.45(، غابون )13.38في املنظمة، بما في ذلك؛ نيجيريا )
(، 8.36(، كوت ديفوار )8.89(، الكاميرون )9.46أوغندا )

(، 7.47(، وألبانيا )7.66(، كازاخستان )8.17بوركينا فاسو )
 متوسط تراوح عضو، دولة 48 في أما. العاملياملتوسط 
لتر  6.27إلى  0.01 من الصرف للكحول  السنوي  االستهالك

 السنوي  االستهالكللشخص الواحد. وانخفض متوسط 
 املنظمة في دولة 24 في الواحد للشخص باللتر  الصرف للكحول 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من 
قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة 

. 2019يونيو  13و  مايو 16لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة ما بين 
 الخاص باالستثناءات والتفاصيل. 1يرجى االطالع على امللحق رقم 

: معدل الوفيات بسبب االنتحار، كال 15الشكل 

مقابل  2000نسمة،  100,000الجنسين، الوفيات لكل 

2016 
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 وأذربيجان عمان من كل شهدت كما ،2016 و  2000 عامي بين
 في الواحد للشخص لتر  7.69 و  10.99 بلغ ملحوظا انخفاضا

من االنخفاض، ظل م الرغ وعلى. التوالي على الفترة نفس
استهالك الكحول باللتر للشخص الواحد دون تغيير في 

لتر من استهالك  2.03إلى  0.1السودان، وسجلت زيادة من 
دول منظمة التعاون دولة من  31الكحول للشخص الواحد في 

 (.16الشكل نفس الفترة )خالل اإلسالمي 

املعدل املرتفع للوفيات بسبب اإلصابات الناجمة عن 
حوادث الطرق ال يزال يمثل مشكلة قائمة ملجموعة دول 

 منظمة التعاون اإلسالمي

من أهداف التنمية املستدامة  6.3ال يزال التقدم نحو املقصد 
املتمثل في خفض معدل الوفيات الناجمة عن إصابات حوادث 

بعيدا عن املستوى  2020% بحلول عام 50الطرق بنسبة 
، 2013املطلوب بين دول منظمة التعاون اإلسالمي. ففي عام 

تراوح معدل الوفيات الناجمة عن إصابات حوادث الطرق في 
شخص.  100،000ل  وفاة لك 73.4إلى  18.7دولة عضو من  40

وكانت ليبيا وإيران وموزمبيق وتوغو وبوركينا فاسو خمس دول 
ات أعلى معدالت الوفيات الناجمة عن إصابات أعضاء ذ

حوادث الطرق، فقد كانت هذه األرقام أعلى أيضا من مجموع 
العالم في نفس السنة. ففي حين انخفض معدل الوفيات 

دولة في املنظمة بين  37الناجمة عن إصابات حوادث الطرق في 
 20، تم تسجيل ارتفاعه في الدول الـ2013و  2000عامي 

 .املتبقية

 
ً
 كبيرا

ً
مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي تظهر تقدما

فيما يتعلق بالولوج إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية 
 2018و  2000واإلنجابية للنساء بين عامي 

يتم تعريف "نسبة النساء في سن اإلنجاب الالتي يستجبن 
لحاجتهن في مجال تنظيم األسرة باألساليب الحديثة" على أنه 

سنة( الالتي ال  49-15النسبة املئوية للنساء في سن اإلنجاب )
يرغبن في إنجاب أطفال )إضافيين( أو يردن تأجيل الحمل أو 

 UNSD، SDG 3.7يستخدمن طريقة حديثة ملنع الحمل )
metadata زادت النسبة املئوية 2018و  2000(. فبين عامي ،

ديثة ملنع للنساء في سن اإلنجاب الالتي حصلن على وسائل ح
الحمل على املستوى العاملي وعلى مستوى منظمة التعاون 
اإلسالمي. ومع ذلك، كان التقدم الذي أحرزته مجموعة دول 
املنظمة أكثر من التقدم املحرز في العالم، إذ ارتفع متوسط 

% 59 إلى 2000 عام في% 52.7 من مئوية نقاط 6.2 بنسبة األولى
 بنسبة العامليع املتوسط ارتف أخرى، ناحية ومن. 2018 عام في

 عام في% 75.7 إلى 2000 عام في% 73.5 من مئويةنقاط 2.2
 زادت اإلسالمي، التعاون  ملنظمة القطري  الصعيد وعلى. 2018

 وسائل على حصلن الالتي اإلنجاب سن في للنساء املئوية النسبة
 هناك كان بينما عضو، دولة 27 في الحديثة الحمل منع

 2018و  2000لة في املنظمة بين عامي دو  13 في انخفاض
 (.17)الشكل 

 
 
 
 

حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من  :املصدر
قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة 

. 2019يونيو  13مايو و  16ما بين  املتحدةلشعبة اإلحصاءات باألمم 
 الخاص باالستثناءات والتفاصيل. 1يرجى االطالع على امللحق رقم 

: استهالك الكحول للفرد خالل سنة 16الشكل 
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عرَّف كثافة األطباء بعددهم، بما في ذلك غير املتخصصين 
ُ
ت

نطقة الوطنية نسمة في امل 10,000واملمارسين املتخصصين لكل 
في عام  ( UNSD،SDG 3.c metadata)و/أو دون الوطنية. 

منظمة التعاون  دولة من دول  17، كانت كثافة األطباء في 2018
من السكان، في حين كانت  10،000لكل  15اإلسالمي تزيد على 

في نفس السنة.  10،000لكل  15دولة في املنظمة أقل من  39
 38، زادت كثافة األطباء في 2018و  2000ومع ذلك، بين عامي 

دولة من دول املنظمة، حيث أصبحت اململكة العربية 
ارزة ذات الكثافة العالية السعودية والكويت من الدول الب

دولة عضو  18لألطباء. ومن ناحية أخرى، انخفضت الكثافة في 
 (.19، الشكل 18خالل الفترة قيد النظر )الشكل 

.د من أهداف التنمية املستدامة، تعالج قدرات 3حسب املقصد 
اللوائح الصحية الدولية والتأهب لحاالت الطوارئ الصحية 

ز معظمها على تعزيز النظم الصحية قضايا النظام الصحي، وترك
 والبلدان النامية. وفيما يتعلق باللوائح 

ً
في أقل البلدان نموا
دولة من دول  30، حققت أكثر من 13الصحية الدولية الـ

% وما فوق لجميع 50منظمة التعاون اإلسالمي متوسط 
، إال أنه لم تحقق 2017القدرات املتعلقة بتنفيذ اللوائح في عام 

 % في نفس العام.50بعضها 
 
 
 
 

حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من  املصدر:

قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة 

. يرجى االطالع 2019يونيو  13مايو و  16اإلحصاءات باألمم املتحدة ما بين 

الخاص باالستثناءات والتفاصيل. 1على امللحق رقم 

 

ي تمت تلبية حاجتهن ت: النساء في سن اإلنجاب الال17الشكل 

 2000 .49و  15لتنظيم األسرة باألساليب الحديثة، األعمار بين 
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 2000نسمة،  10,000األطباء لكل  :18الشكل 

من 13/06/2019-16/05( بناء على البيانات املستخرجة ما بين Tableau Public: استخدام موظفي سيسرك لتطبيق الجدول العام )املصدر
 لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة. التابعةقاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية 

 2018نسمة،  10,000األطباء لكل  :19الشكل 

13/06/2019-16/05( بناء على البيانات املستخرجة ما بين Tableau Public: استخدام موظفي سيسرك لتطبيق الجدول العام )املصدر
مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة.من قاعدة بيانات 
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م مدى الحياة للجميع4الهدف اإلنمائي 
 
: ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل

يعتبر التعليم املحرك األساس ي الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسين 
ليم حياة الناس ورفاههم. ويمكن للتطورات الجديدة في قطاع التع

اليوم أن تتيح توفير تعليم عالي الجودة ألكثر الناس حرمانا، وأن 
توفر املعرفة الفنية والعملية بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة 
وتبادل املعرفة وبناء القدرات الفنية من خالل وسائل كالتدريب 
التعليمي املنهي، وبرامج التعليم عبر اإلنترنت، ومشاريع بناء القدرات 

 التعاون الفني وغيرها. و 

على الرغم من هذه التطورات في قطاع التعليم، هناك تباين واسع 
بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي وكذلك بين الجنسين 
واملجموعات األخرى داخل دول منظمة التعاون اإلسالمي. وعلى 
الرغم من تسجيل بعض اإلنجازات في مشاركة الطالب والتقدم 

لف مستويات التعليم، فإن بعض دول املنظمة ال املحرز في مخت
تزال تواجه تحديات تتعلق بالتسجيل في املدارس، والتقدم في 
الصفوف الدراسية، وكفاية املعلمين لكل طالب. وفي ظل هذه 
الظروف، من املتوقع أن تفوت العديد من دول املنظمة مقاصد 

 .2030بحلول عام  4الهدف اإلنمائي 

ناك حاجة التخاذ إجراءات ملموسة تشمل دول في هذا الصدد، ه
منظمة التعاون اإلسالمي واملانحين واملنظمات الدولية في تعزيز 

 فرص التعليم الجيد للجميع في دول املنظمة.

املشاركة في التعليم ما قبل االبتدائي في غالبية دول منظمة 
التعاون اإلسالمي تعرف تزايدا؛ وال تزال هناك شواغل إزاء 

 2030ل جميع األطفال على التعليم بحلول عام حصو 

واجهت بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي تحديات في تحقيق 
أهداف التعليم األساسية، مثل؛ ضمان التحاق األطفال 
ومشاركتهم في املدارس، وخاصة اإلناث والفئات الضعيفة من 

نية السكان، وزيادة معدل اإلملام بالقراءة والكتابة، وتوفير إمكا
الوصول إلى املواد الدراسية األساسية، وعدد كاٍف من املعلمين 

 لكل طالب علم.

ُيظهر معدل املشاركة في التعليم املنظم نسبة األطفال في فئة 
عمرية معينة مسجلة في برنامج تعليمي منظم واحد على األقل 
يشمل التعليم والرعاية. والهدف األساس ي ليس مشاركة جميع 

رامج التعليم املنظم قبل االبتدائي، بل إتاحة الوصول األطفال في ب
 UNSD, SDG 4.2إلى هذا النوع التعليمي لجميع األطفال )

metadata.) 

 معدلفي مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي، كان متوسط 
 االلتحاق سن من واحدة سنة قبل املنظم التعليم في املشاركة
 أو  2018 أساس على% 58.6 اليحو  الرسمية االبتدائية باملدارس

 تتخلف كيف 20 الشكل يوضح. سنة آلخر  املتاحة البيانات أحدث
 عن دولة لكل الفردي املستوى  وعلى كمجموعة املنظمة دول 

 ستهدف.امل املستوى 

إن التقدم الذي أظهرته العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي، 
ها ، يسمح 2018إلى عام  2000خالل الفترة من عام  بتوقع ُمضّيِّ

. وقد 2030على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف بحلول عام 
أظهرت الجزائر والعراق وبنغالديش أعلى معدل تقدم سنوي بنسبة 

 % على التوالي.16.4% و 16.4% و 33.3

حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة  :املصدر
ملستدامة العاملية التابعة لشعبة بيانات مؤشرات أهداف التنمية ا

. *يرجى االطالع 2019يونيو  13مايو و  16اإلحصاءات باألمم املتحدة ما بين 
 الخاص باالستثناءات والتفاصيل. 1على امللحق رقم 

معدل املشاركة في التعلم املنظم )سنة واحدة :  20الشكل

قبل السن الرسمي لاللتحاق بالتعليم االبتدائي(، كال 

 2017مقابل  2000جنسين، %، ال
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دولة من منظمة  35من بين  13عموما، تتوفر بيانات كافية عن  
والعراق وبنين  التعاون اإلسالمي، وهي؛ الجزائر وبنغالديش

وقيرغيزستان وأذربيجان وقطر وألبانيا وعمان وغينيا وجزر 
املالديف وماليزيا واإلمارات العربية املتحدة في طريقها لتحقيق 

%. وباإلضافة إلى ذلك، من املتوقع 100معدالت املشاركة بنسبة 
% من األطفال املسجلين في التعليم ما قبل 90أن يكون أكثر من 

  .وبرونايفي سورينام والبحرين ولبنان االبتدائي 

إجمالي تدفق املنح الدراسية الرسمية إلى دول منظمة التعاون 
 2016و  2006اإلسالمي يرتفع بأكثر من الضعف بين عامي 

ارتفع إجمالي املساعدات اإلنمائية الرسمية على شكل منح دراسية 
ون دوالر أمريكي في ملي 126.6لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي من 

مليون دوالر أمريكي )سعر الدوالر الثابت لعام  177.1إلى  2006عام 
. ومع ذلك، فقد انخفضت حصة املنح 2016( في عام 2016

الدراسية إلى هذه الدول في إجمالي املنح الدراسية العاملية من 
 % في نفس الفترة.22.5% إلى 30.6

ن من أجل متابعة دراستهم يتم تخصيص هذه املنح للطالب الفرديي
في برامج التعليم العالي التي قد تشمل التدريب املنهي والفني 
والهندس ي وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، باإلضافة إلى برامج 

.ب 4(. ويدعو املقصد UNSD, SDG 4.b metadataأكاديمية أخرى )
راسية من أهداف التنمية املستدامة إلى زيادة كبيرة في املنح الد

، وخاصة األفريقية 2020املقدمة إلى الدول النامية بحلول عام 

إلنمائية الرسمية ألنها تأتي منها. كما تعتبر املنح من املساعدات ا
حد كبير في شكل منح لغرض التنمية والنمو االقتصادي للبلدان  إلى

 املستفيدة.

ن دولة في منظمة التعاو  46أظهرت املنح الدراسية املقدمة إلى 
اإلسالمي مستفيدة اتجاها تصاعديا في حين عرفت املنح الدراسية 

دول، وهي؛ ماليزيا وفلسطين والنيجر وغينيا بيساو،  4املقدمة إلى 
 انخفاضا خالل الفترة املذكورة.

دول في منظمة التعاون اإلسالمي، وهي؛ إندونيسيا  10حصلت 
ستان واملغرب وتركيا والجزائر وسوريا ومصر وتونس وباك

% من املنح الدراسية 64وبنغالديش والكاميرون على حوالي 
(. 21)الشكل  2016املخصصة ملنظمة التعاون اإلسالمي في عام 

وقد لوحظت أكبر زيادة في تخصيص املنح الدراسية خالل الفترة 
قيد النظر في تركمانستان وتلتها طاجيكستان وسورينام واليمن 

 وكوت ديفوار.

ايدة للمعلمين املؤهلين في دول منظمة التعاون توجد حاجة متز 
 اإلسالمي

يلعب املتخصصون املؤهلون واملهنيون واملوارد البشرية بشكل عام 
دورا مهما في تنمية أي بلد وازدهاره. إذ أن االفتقار إلى توفير التعليم 
املناسب للشباب يعيق النمو االقتصادي املستقبلي ألي بلد. وفي 

 أهم شريحة هذا الصدد، يُ 
ً
 مالئما

ً
عتبر املعلمون املدربون تدريبا

 للتقدم الطويل األجل للبلد.

إجمالي التدفقات الرسمية من أجل املنح الدراسية، حسب البلدان املستفيدة، ماليين الدوالرات باألسعار الثابتة للعام  :21الشكل 

2016 ،2000-2016 

ية التابعة لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة : حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملاملصدر
 الخاص باالستثناءات والتفاصيل. 1. يرجى االطالع على امللحق رقم 2019يونيو  13مايو و 16ما بين 
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فمن ناحية، زادت نسب معلمي املرحلة االبتدائية الذين تلقوا 
دولة عضو في منظمة  45من بين  33تدريبا منظما للمعلمين في 

إلى  2000التعاون اإلسالمي املتوفرة عنها البيانات خالل الفترة من 
من هذه البلدان بما فيها الجزائر وكوت ديفوار  16. وفي 2018

وجيبوتي وغابون وغامبيا وإيران والعراق واألردن وكازاخستان 
واملغرب وعمان وفلسطين واململكة العربية السعودية 

% من 100وطاجيكستان وتونس واإلمارات العربية املتحدة، تلقى 
 .(22دريب املعلمين املنظم )الشكل املعلمين ت

، تشير التقديرات 2018و  2000بناًء على التقدم املحرز بين عامي 
، سيتلقى جميع معلمي التعليم االبتدائي 2030إلى أنه بحلول عام 

دول أخرى بمنظمة التعاون اإلسالمي )قيرغيزستان وموزمبيق  4في 
وجزر املالديف وغيانا( على األقل الحد األدنى من التدريب الالزم 

ومن ناحية أخرى، انخفضت نسبة  هذا املستوى. للتدريس في
من  املعلمين في التعليم االبتدائي الذين تلقوا الحد األدنى املطلوب

 2000التعاون اإلسالمي بين عامي  دولة في منظمة 12التدريب في 
من هذه البلدان، وهي؛ أوزبكستان  5، وكان لدى 2017و 

% من املعلمين في 100وأذربيجان وسورينام وموريتانيا والكويت 
التعليم االبتدائي الذين تلقوا أدنى حد من التدريب التأهيلي، لكن 

% و 84.8% و 98.4% و 98.0% و 98.9هذه األرقام انخفضت إلى 
 (.22% على التوالي خالل الفترة قيد النظر )الشكل 78.9

غالبية بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تحقق التكافؤ بين 
 تعلم املنظم ما قبل اإلبتدائيالجنسين في ال

" إلى التكافؤ بين 1تشير قيمة مؤشر التكافؤ بين الجنسين "
مجموعتي، الذكور واإلناث. وبمعنى آخر، فإن نسبة مشاركة 

األطفال من كال املجموعتين في التعلم املنظم من مجموع األطفال 
 في هذه الفئة العمرية متساوية.

نمية املستدامة القضاء على من أهداف الت 5.4يتوخى املقصد 
الفوارق وتوفير فرص متساوية للحصول على التعليم والتدريب 

، ال سيما للفئات الضعيفة بما في 2030املنهي للجميع بحلول عام 
 ،UNSD)كان األصليون واإلناث. ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة والس

SDG 4.5 metadata)  
تكافؤ بين الجنسين حققت معظم دول منظمة التعاون اإلسالمي ال

 في التعلم املنظم ما قبل التعلم االبتدائي الرسمي بسنة واحدة بين
دولة عضو التكافؤ بين الجنسين في  19الفئة العمرية. وحققت 

أو آخر سنة متاحة مع  2018التعليم ما قبل االبتدائي في عام 
دولة عضر أخرى ستحقق هذا  14(. ويقدر أن 24البيانات )الشكل 

 .2030من التكافؤ بحلول عام  النوع

في  0.9من ناحية أخرى، كان التكافؤ بين الجنسين أقل بقليل من 
دولتين من دول منظمة التعاون اإلسالمي، بما في ذلك؛ املغرب 
وطاجيكستان واليمن. ومع ذلك، من املتوقع أن يحقق املغرب 

 (.24والشكل  23أو ما قبله )الشكل  2030التكافؤ بحلول عام 

 
ُ
ظهر قيم مؤشر التكافؤ بين الجنسين تقلبات معينة، لكنها التزال ت

بشكل عام ضمن النطاق األمثل. ومع ذلك، إذا استمر تقلب 
دول أعضاء ستكون عرضة  8االتجاه نزوليا بنفس املعدل، فإن 

ما قبل االبتدائي لخطر غياب التكافؤ بين الجنسين في التعليم 
 2030بحلول عام 

 

 

الذين تلقوا ما ال يقل عن الحد األدنى من التدريب املنظم للمعلمين،  االبتدائي: نسبة املعلمين املشتغلين في فئة التعليم ما قبل 22الشكل 
 2017مقابل  2000

داف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة ما بين حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة بيانات مؤشرات أه:املصدر
الخاص باالستثناءات والتفاصيل.1. يرجى االطالع على امللحق رقم 2019يونيو 13مايو و 16
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الدول التي عرفت ارتفاعا في نسب األساتذة املتدربين ملتدربينالدول التي عرفت انخفاضا في نسب األساتذة ا
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ن ملعدل املشاركة في التعلم املنظم )سنة واحدة قبل السن الرسمي لاللتحاق : مؤشر التكافؤ بين الجنسي24الشكل 

2018بالتعليم االبتدائي(، 

من قاعدة بيانات مؤشرات 13/06/2019-16/05( بناء على البيانات املستخرجة ما بين Tableau Publicاستخدام موظفي سيسرك لتطبيق الجدول العام ) :املصدر
 امة العاملية التابعة لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة.املستد التنميةأهداف 

: مؤشر التكافؤ بين الجنسين ملعدل املشاركة في التعلم املنظم )سنة واحدة قبل السن الرسمي لاللتحاق 23الشكل 

2000(، بالتعليم االبتدائي

من قاعدة بيانات مؤشرات 13/06/2019-16/05( بناء على البيانات املستخرجة ما بين Tableau Publicالعام ) الجدول استخدام موظفي سيسرك لتطبيق  :املصدر
 لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة. التابعةأهداف التنمية املستدامة العاملية 
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: تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات5الهدف اإلنمائي 

ال يزال مجال املساواة بين الجنسين موضوعا يشكل عقبة 
أمام تحرير النساء والفتيات على الرغم من مناقشته على 
نطاق واسع في الساحة العامة وتراجع أشكال التمييز األخرى 

من  5ذا اإلطار، يعكس الهدف في العقدين األخيرين. وفي ه
أهداف التنمية املستدامة كل الجهود املبذولة للقضاء على 
جميع االختالالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية بين 

يستمر وجود عدم املساواة بين الجنسين  فإنالنساء والرجال. 
في التسبب في ركود التقدم االجتماعي للنساء والفتيات الالئي 

 ف سكان العالم.يمثلن نص

أدت العديد من أشكال التمييز املجتمعي إلى نقص في و 
مستويات التعليم املالئمة التي حققتها النساء والفتيات، مما 
يترجم إلى نقص في املهارات والفرص املحدودة في سوق العمل. 

وخاصة للنساء والفتيات من  -ويوفر تطوير رأس املال البشري 
وسيلة أولية لتمكين النساء  -غيرات خالل تعليم الفتيات الص

والفتيات من التنمية إلى أقص ى إمكاناتهن كمواطنات 
مسؤوالت، ليس فقط في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

ومن هذا املنطلق، يعد  ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم.
ونوعية حياة  التعليم أمرا حيويا لضمان مستقبل أكثر إشراقا

ن التخلص من جميع أنواع  ا.أفضل في مجتمعاتن
ّ
كما سيمك

التمييز ضد النساء والفتيات من االضطالع بدور أكثر نشاطا في 
 صنع القرارات االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

التمثيل األكثر إنصافا للمرأة في برملانات دول منظمة 
التعاون اإلسالمي أمر ضروري لعكس تركيبة النساء في 

 املتنوعة بشكل دقيق املجتمع ومصالحها

على الصعيد العاملي، ارتفعت نسبة املقاعد التي تشغلها 
النساء في البرملانات الوطنية كنسبة مئوية من إجمالي عدد 

. 2018% في عام 23.4إلى  2000% في عام 13.3املقاعد من 
وعلى الجانب اإليجابي، ارتفعت نسبة املقاعد التي تشغلها 

وطنية كنسبة مئوية من إجمالي عدد النساء في البرملانات ال
% 8.4املقاعد في مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي من 

% خالل نفس الفترة؛ ومع ذلك، كان هذا الرقم أقل 19.1إلى 
 من نظيره العاملي.

، بلغت نسبة املقاعد التي تشغلها النساء في 2018في عام 
ملقاعد في البرملانات الوطنية كنسبة مئوية من إجمالي عدد ا

%. وتشمل هذه البلدان 25دولة من دول املنظمة  15
%( 34.3%( وأوغندا )39.6%( وموزمبيق )41.8السنغال )

%( 31.1%( والكاميرون )31.3%( وتونس )31.9وغيانا )
%( 27.7%( وأفغانستان )27.9%( وألبانيا )30.5والسودان )

%( والجزائر 25.8%(وتركمانستان )27.1وكازاخستان )
%( وموريتانيا 25.3%( والعراق )25.5%( وسورينام )25.8)
(25.2.)%

دولة عضو في منظمة التعاون  48عالوة على ذلك، تمكنت 
اإلسالمي من زيادة نسب املقاعد التي تشغلها النساء في 
البرملانات الوطنية كنسبة مئوية من إجمالي عدد املقاعد بين 

وية. وفي نقطة مئ 29.7-1في حدود  2018و  2000عامي 

دول في املنظمة، بما في ذلك جزر املالديف  6املقابل، شهدت 
وتركمانستان واليمن وباكستان وسلطنة عمان ومالي، 

النساء في البرملانات  : نسبة املقاعد التي تشغلها25 الشكل

 2018مقابل  2000الوطنية، %، 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من 
قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة 

. يرجى االطالع 2019.06.13 و 16/05اإلحصاءات باألمم املتحدة ما بين 
 من أجل االستثناءات والتفاصيل. 1قم على امللحق ر 
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نقطة مئوية في نفس املؤشر  -3.4و  -0.1انخفاضات تتراوح بين 
 خالل نفس الفترة.

يمكن رؤية نتائج جميع الجهود املبذولة من خالل املجتمع و 
ع التمثيل غير الكافي للمرأة في البرملانات الدولي لتصحيح وض

بضمان املساواة بين الجنسين من فترة األهداف اإلنمائية 
لأللفية إلى أهداف التنمية املستدامة بوضوح مع هذه 
الزيادات املسجلة في نسبة املقاعد التي تشغلها النساء في 
البرملانات الوطنية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وبشكل 

ام، زاد عدد البرملانيات في دول املنظمة بمعدالت عالية بكثير ع
. وهذا يدل على أن بلدان املنظمة، 2018و  2000بين عامي 

بشكل عام، تحرز تقدما جيدا نحو تحقيق املساواة بين الرجل 
 (.25واملرأة في مناصب السلطة وصنع القرارات )الشكل 

 
ي : تعزيز النمو االقتصاد8الهدف اإلنمائي 

املطرد والشامل واملستدام، والعمالة الكاملة 
 واملنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

 
من أهداف التنمية املستدامة بأهمية النمو  8يعترف الهدف 

االقتصادي الشامل للجميع، والذي يمكن أن يفض ي إلى فرص 
عمل جديدة وأفضل مع عدم اإلضرار بالبيئة. وهو يدعو إلى 

ف العمل الالئقة التي ينبغي توفيرها لجميع فرص العمل وظرو 
السكان في سن العمل. وعالوة على ذلك، يمكن للنمو 
االقتصادي السريع أن يساعد دول منظمة التعاون اإلسالمي 
بشكل خاص على سد الفجوة القائمة في التنمية االقتصادية 

 مع البلدان املتقدمة.

ق نمو في هناك حاجة إلى زيادة النمو االقتصادي لتحقي
% سنويا في البلدان األقل 7إجمالي الناتج املحلي بنسبة 

 نموا األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

يتم حساب نصيب الفرد من معدل النمو السنوي للناتج 
املحلي اإلجمالي الحقيقي كنسبة مئوية للتغير في الناتج املحلي 

قياس  اإلجمالي الحقيقي للفرد بين عامين متتاليين. ويتم
بيانات الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي بأسعار الدوالر األمريكي 
الثابتة لتسهيل كل من حساب معدالت النمو في البالد وإنتاج 
البيانات اإلجمالية اإلقليمية والعاملية. ويعتبر نصيب الفرد من 

 مستوى الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي بديال عن متوسط 
 التغير  تفسير  ويمكن. معينة منطقة أو  ولةد في السكان معيشة

 في زيادة أنه على املؤشر  هذا في املئوية النسبة في اإليجابي
ستوى املعيشة للمقيمين في بلد أو منطقة معينة م متوسط

(UNSD, SDG 8.1 metadata .) 

، بلغ متوسط معدل النمو 2017-2000في الفترة ما بين و
% لكل من 2.7الحقيقي للفرد  السنوي للناتج املحلي اإلجمالي

مجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ككل ومجموعة 
 دولة. 21البلدان األقل نموا األعضاء في املنظمة التي تضم 

على الرغم من أن املعدل كان أعلى قليال من املعدل العاملي 
% 7%(، إال أنه كان أقل من نصف املعدل املستهدف وهو 1.7)

بوضوح إلى أن معدل  26قع، يشير الشكل سنويا. وفي الوا
النمو السنوي ملجموعة البلدان األقل نموا األعضاء في منظمة 

% لجميع السنوات تقريبا 4% و 2التعاون اإلسالمي تراوح بين 
. ولذلك، ال يمكن للبلدان األقل نموا 2017إلى  2000من 

 األعضاء في املنظمة تحقيق هدف نمو الناتج املحلي اإلجمالي
% سنويا ما لم تتسارع وتيرة تنميتها بشكل ملحوظ. 7بنسبة 

وهذا يشير إلى أنه ال يزال هناك الكثير من العمل لتحقيق 
هدف النمو االقتصادي املطرد، خاصة بالنسبة للبلدان األقل 
نموا األعضاء في املنظمة. ففي تلك البلدان، يعد تشجيع 

ماية البلدان من التنويع االقتصادي أمرا مهما جدا، وكذلك ح
األزمات االقتصادية العاملية والوطنية غير املتوقعة إلى جانب 

 ضمان االستدامة على املدى الطويل والنمو األكثر شموال.

على مستوى البلد الواحد في منظمة التعاون اإلسالمي، 
تمكنت أذربيجان فقط من الوصول إلى متوسط معدل النمو 

ي الحقيقي للفرد الواحد بأكثر السنوي للناتج املحلي اإلجمال
. وفي املقابل، 2017-2000% لفترة 8.2% مسجلة 7من 

انخفض نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي 
(. وإلى 26)الشكل  2017إلى عام  2015ألذربيجان من عام 

بلدان أخرى في منظمة التعاون  6جانب أذربيجان، لوحظ أن 
ن وكازاخستان وأوزبكستان تركمانستا وهي:اإلسالمي، 

وطاجيكستان وأفغانستان ومالي، تستأثر بمتوسط معدل 
النمو السنوي للناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد 

. وفي نفس 2017إلى عام  2000% من عام 5بلغ أكثر من ي
الفترة الزمنية، كان متوسط معدل النمو السنوي للناتج 

دول في  9فرد سالبا بالنسبة لـاملحلي اإلجمالي الحقيقي لل
اليمن وسوريا واإلمارات  :منظمة التعاون اإلسالمي، وهي

العربية املتحدة والغابون وبروناي وسلطنة عمان والكويت 
                  (.26والصومال والبحرين )الشكل 
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. 
ُ
 
ظهر إنتاجية العمل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، ت

ُتحسينات، تباينات واسعةعلى الرغم من ال
ُ

يعبر معدل النمو السنوي للناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي 
للفرد الواحد عن النسبة املئوية للتغير السنوي في الناتج 
املحلي اإلجمالي الحقيقي لكل شخص عامل. ويعتبر معدل نمو 
الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي لكل شخص عامل مقياسا 

؛ وبالتالي، توفير معلومات عن تنمية لنمو إنتاجية العمل
وكفاءة وجودة رأس املال البشري في عملية اإلنتاج. ويمكن 
تحقيق النمو االقتصادي في بلد معين إما عن طريق زيادة 
فرص العمل أو عن طريق زيادة إجمالي إنتاجية العامل من 
خالل عمل أكثر فعالية من قبل العاملين. ويلقي هذا املؤشر 

ى تأثير اإلنتاجية، وبالتالي فهو مقياس رئيس ي لألداء الضوء عل
االقتصادي. كما يمكن لتقديرات إنتاجية العمل )والنمو( أن 
تدعم صياغة سياسات سوق العمل ومراقبة آثارها على صناع 
السياسات. ويمكن أن تسهم أيضا في فهم كيفية تأثير أداء 

سوق العمل على مستويات معيشة األشخاص العاملين 
(UNSD, SDG 8.2 metadata.) 

در نمو إنتاجية العمل 
ُ
قاس بالناتج املحلي اإلجمالي لكل  -ق

ُ
امل

% ملجموعة دول منظمة التعاون 2.7بنسبة  -شخص عامل 
، والتي كانت أعلى قليال من 2018-2000اإلسالمي في فترة 

%(. ومع ذلك، تباطأ متوسط معدل نمو 1.6نسبة العالم )
وعة دول املنظمة بعد األزمة املالية في إنتاجية العمل ملجم

و  2009% بين عامي 2.2، إذ كان متوسط املعدل 2008-2009
. وفي 2008و  2000% بين عامي 3.2، باملقارنة مع 2018

% على مدى 3% و 1الواقع، تراوح معدل النمو السنوي بين 
 (.27)الشكل  2018إلى  2009السنوات العشر املاضية، من 

ة في إنتاجية العمل يدفع الزيادات املستدام وإن النمو في
وبالتالي، يمثل تباطؤ نمو اإلنتاجية  األرباح ومستويات املعيشة.

تنمية سلبية ملجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي في 
 مساعي تحقيق مستويات أعلى من التنمية.

 2017-2000: معدل النمو السنوي للناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد، %، 26الشكل 

حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة  املصدر:
 من أجل االستثناءات والتفاصيل 1. يرجى االطالع على امللحق رقم 2019.06.13و  16/05مم املتحدة ما بين اإلحصاءات باأل 
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أظهرت مجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تباينا كبيرا 
%، في املتوسط، 5اجية العمل، والتي تجاوزت في نمو إنت

أذربيجان  :سيا الوسطى، وهيآبالنسبة لثالثة دول فقط في 
. كما 2018إلى عام  2000وتركمانستان وكازاخستان من عام 

دولة في املنظمة تتوفر على معدل نمو في  21لوحظ أن 
دولة أخرى في  20%، و 5% و 2إنتاجية العمل يتراوح ما بين 

% في نفس الفترة 2% و 0مة تتوفر على هذا املعدل بين املنظ
دولة عضو في املنظمة،  12الزمنية. ومع ذلك، فقد حققت 

تشمل اليمن وعمان والغابون والبحرين وسوريا والكويت 
والسعودية وقطر وبروناي ولبنان وجزر القمر وغامبيا، 

 2018-2000متوسط نمو سلبي في نمو إنتاجية العمل لفترة 
 (.27شكل )ال

 
 

 
 

 2018-2000: معدل النمو السنوي للناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي لكل شخص عامل، %، 27الشكل   

 

يانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة اإلحصاءات حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة ب املصدر:

 من أجل االستثناءات والتفاصيل. 1. يرجى االطالع على امللحق رقم 2019.06.13و  16/05باألمم املتحدة ما بين 
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ال يزال معدل البطالة مرتفعا في بعض دول منظمة التعاون 
 اإلسالمي

ُيعبر معدل البطالة عن النسبة املئوية للقوى العاملة العاطلة 
ليد ل غير الكافي ستخدامال عن العمل. وهو مقياس مفيد ل

العاملة املتاحة. وإنه يعكس عجز االقتصاد عن توفير فرص 
ألشخاص الذين يبحثون بنشاط عن عمل. عمل لهؤالء ا

لذلك، فقد يظهر كفاءة وفعالية االقتصاد الستيعاب قوته 
 (.UNSD, SDG 8.5 metadataالعاملة وأداء سوق العمل )

 منظمة دول  مجموعة في البطالة معدلانخفض متوسط 
% في عام 7.6إلى  2000عام  في% 8 من اإلسالمي التعاون 

دولة في منظمة  42نات املتاحة لـاستنادا إلى البيا 2017
التعاون اإلسالمي. ومع ذلك، بقي معدل البطالة في مجموعة 

نقطة مئوية  2.5دول املنظمة أعلى من املعدل العاملي بنسبة 
ى أن مجموعة دول (. مما يفض ي إل28)الشكل  2017ام في ع

املنظمة لن تصل إلى هدف تحقيق العمالة الكاملة واملنتجة 
مع هذا التقدم  2030مل الالئق للجميع بحلول عام وتوفير الع

. كما يمكن أن يكون للبطالة 2000البطيء املسجل منذ عام 
طويلة األجل آثار سلبية طويلة األمد على األفراد واملجتمع من 
خالل تعريض التماسك االجتماعي للخطر وزيادة مخاطر 

 الوقوع في الفقر ونشوب الصراع االجتماعي.

ات كبيرة في جميع أنحاء بلدان منظمة التعاون توجد تباين
، 2017-2000اإلسالمي من حيث معدل البطالة. ففي فترة 

دول إعضاء باملنظمة تشمل  6انخفض معدل البطالة في 
الجزائر وكازاخستان ومالي وأذربيجان وكوت ديفوار واملغرب 

دول أخرى  5نقاط مئوية. وباملثل، ارتفع املعدل في  4بأكثر من 
فلسطين وأوغندا والعراق وتركيا وجزر  :ي املنظمة، هيف

نقاط مئوية في نفس الفترة. وفي املجموع،  4املالديف بأكثر من 
نظمة، شهد معدل البطالة زيادة في املدولة في  42من أصل 

بناء على  2017و  2000دولة بين عامي  18دولة وتراجع في  24
 (.28البيانات املتاحة )الشكل 

البطالة بمستواه األدنى في قطر والنيجر  ُسجل معدل
والبحرين ومالي والكويت وتوغو واإلمارات العربية املتحدة 
وكوت ديفوار وبنين وُعمان وماليزيا والكاميرون وباكستان 

%، 5وإندونيسيا وبنغالديش وسيراليون وكازاخستان بأقل من 
فيما كان مثيرا للقلق في بعض بلدان منظمة التعاون 

مي، بما في ذلك فلسطين والغابون وتونس واألردن اإلسال 
وألبانيا واليمن والعراق والسودان وإيران وغيانا ومصر وتركيا 

% بناء على بيانات آخر سنة متاحة )من 10والجزائر بأكثر من 
 (.28( )الشكل 2017حتى  2009

على الرغم من التحسن الكبير املنجز في حصة البالغين 
ف سابات مصرفية، فإن أكثر من نصالذين يتوفرون على ح

دون حساب في  ظلون سكان منظمة التعاون اإلسالمي ي
 مؤسسة مالية

سنة فأكثر لكال الجنسين، %،  15: معدل البطالة، 28الشكل 

 2017مقابل  2000

ات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة املصدر: حساب
بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة 

. يرجى االطالع على 2019.06.13 و 16/05اإلحصاءات باألمم املتحدة ما بين 
 من أجل االستثناءات والتفاصيل. 1امللحق رقم 
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تمثل نسبة البالغين الذين يتوفرون على حساب في مؤسسة 
مالية أو مزود خدمة األموال املتنقلة عبر الهاتف املحمول 

سنة فأكثر( الذين ُيبلغون عن  15النسبة املئوية للبالغين )
م على حساب )شخص ي أو مشترك مع شخص آخر( في توفره

بنك أو أي نوع آخر من املؤسسات املالية أو يستخدمون 
شخصيا خدمة األموال املتنقلة عبر الهاتف املحمول في األشهر 

املاضية. ويعد الوصول إلى الخدمات املالية الرسمية مثل  12الـ
ات أمرا ئتمان والتأميناملعامالت واملدفوعات واملدخرات واال 

قدرة األشخاص على إدارة حياتهم وبناء  ضمانضروريا ل
مستقبلهم وتنمية أعمالهم بغض النظر عن مستوى دخلهم أو 
نوع جنسهم أو عمرهم أو مستوى تعليمهم أو مكان عيشهم. 

لى حساب في مؤسسة مالية نقطة انطالق عكما يعد الحصول 
مات مهمة لألشخاص من أجل الوصول إلى مجموعة من الخد

 (.UNSD, SDG 8.10 metadataاملالية )

، ارتفعت نسبة السكان البالغين في 2017و  2011بين عامي 
منظمة التعاون اإلسالمي الذين يتوفرون على حساب في 
مؤسسة مالية أو خدمة تحويل األموال عبر الهاتف املحمول 

نقطة  18%، مسجلة بذلك زيادة قدرها 45% إلى 27من 
دولة في املنظمة.  42البيانات املتاحة عن مئوية على أساس 

وعلى الرغم من هذا التحسن، يبقى متوسط منظمة التعاون 
% في 72% إلى 55العاملي، الذي ارتفع من  اإلسالمي دون نظيره

 (.29نفس الفترة الزمنية )الشكل 

لقد حققت مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي أكبر تقدم 
ى الخدمات املصرفية والتأمينية نحو توسيع نطاق الوصول إل

دولة  29دولة في املنظمة، تسير  42واملالية للجميع. ومن أصل 
% 100على املسار الصحيح لتحقيق املعدل املستهدف البالغ 

على أساس وتيرة التقدم املتبعة منذ عام  2030بحلول عام 
دول أخرى في املنظمة ال  8. ومع ذلك، فإن التقدم في 2011

قيق هذا الهدف باتباع اتجاهاتها املتاحة. فهي يكفي لتح
حتى عام  2011تحتاج إلى تسريع مسار التقدم. ومن عام 

بلدان  4، عانى بلد واحد من التراجع، في حين ال تتوفر 2017
على بيانات كافية بشأن االتجاهات لحساب تقديرات 

 اتجاهاتها.

التوفر تميز أداء دول منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق ب
على حساب في مؤسسة مالية بوضع غير متجانس للغاية. 
بحيث شملت الدول السبع ذات األداء القوي في املنظمة كل 
من طاجيكستان وتركمانستان والغابون وأوغندا والسنغال 

نقطة مئوية في فترة  35وقرغيزستان وتوغو بزيادة تفوق 
حصتها  دول في املنظمة 10. وفي املقابل، زادت 2011-2017

 :من البالغين الذين يتوفرون على حسابات مصرفية، وهي
الجزائر وتونس والسودان ولبنان وكوت ديفوار وأفغانستان 

نقاط  10وفلسطين وسيراليون وموريتانيا واليمن بأقل من 
 (.29مئوية )الشكل 

تم تسجيل أعلى نسبة من البالغين الذين يتوفرون على 
خدمة األموال املتنقلة عبر  حساب في مؤسسة مالية أو مزود

الهاتف املحمول في إيران واإلمارات العربية املتحدة وماليزيا 

يتوفرون على حساب في  : نسبة البالغين الذين29الشكل 
مؤسسة مالية أو مزود خدمة األموال املتنقلة عبر الهاتف 

 2017مقابل  2000سنة فأكثر لكال الجنسين، %، 15املحمول، 

حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة بيانات  املصدر:

إلحصاءات باألمم مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة ا

من أجل  1. يرجى االطالع على امللحق رقم 2019.06.13و  16/05املتحدة ما بين 

االستثناءات والتفاصيل. يوضح الخط األحمر في الرسم البياني املعدل املستهدف 
 .2030% بحلول عام 100البالغ نسبة 
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من  7. كما لوحظ أن 2017% في عام 80والبحرين بأكثر من 
دولة في منظمة التعاون اإلسالمي قد سجلت هذه  42أصل 

، كانت 2017%. وفي املقابل، في عام 80% و 50النسبة بين 
دول في املنظمة،  5% في 20ابات أقل من نسبة أصحاب الحس

سيراليون والنيجر والسودان وأفغانستان واليمن )الشكل  :هي
29.) 

في حين أن نصيب الفرد من استهالك املوارد الطبيعية يزيد 
في معظم بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، إال أن مستويات 

 استهالكها ال تزال دون املستوى العاملي

( كمية املواد التي DMCك املحلي للمواد )يعرض االستهال
تقتض ي التعامل معها في اقتصاد معين، والتي تضاف إلى 
مخزون املواد الخاصة بالبنية التحتية للمباني والنقل أو 
تستخدم لتغذية االقتصاد كإنتاج مادي، وبالتالي، فهو يصف 

يصف كما البعد املادي للعمليات والتفاعالت االقتصادية. 
لفرد من االستهالك املحلي للمواد متوسط مستوى نصيب ا

 -استخدام املواد في عمليات اإلنتاج داخل اقتصاد معين 
(. وإن UNSD, SDG 8.4 metadataمؤشر ضغط بيئي )

استخدام املوارد الطبيعية بكفاءة أكبر قد يقلل من ضغط 
 اإلنتاج ويزيد من قدرة االقتصاد على املنافسة.

 5.5فرد من االستهالك املحلي للمواد من في حين زاد نصيب الو
طن متري للفرد في عام  7.4إلى  2000طن متري للفرد في عام 

، ظل أقل من نظيره في العالم من حيث املستوى 2017
والنسبة املئوية لزيادة نصيب الفرد من هذا االستهالك. 

 8.6وخالل نفس الفترة الزمنية، ارتفع املتوسط العاملي من 
 (.30طن متري للفرد )الشكل  11.7لفرد إلى طن متري ل

زاد نصيب الفرد من االستهالك املحلي للمواد في معظم دول 
منظمة التعاون اإلسالمي خالل هذه الفترة، بينما شهدت 
اإلمارات العربية املتحدة واألردن وغينيا والصومال وأوغندا 
وأفغانستان وماليزيا وكوت ديفوار والسنغال انخفاضا على 

ستواه. وقد ُسجلت أعلى الزيادات في قطر وعمان م
أطنان  10وكازاخستان واململكة العربية السعودية بأكثر من 

 (.30)الشكل  2017حتى عام  2000مترية للفرد من عام 

هناك أيضا مجموعة واسعة في جميع أنحاء بلدان منظمة 
التعاون اإلسالمي على مستوى نصيب الفرد من االستهالك 

من اقتصادات املنظمة قد  17لمواد. وبينما لوحظ أن املحلي ل
أطنان مترية للفرد الواحد في عام  10استخدمت أكثر من 

 5من اقتصاداتها استخدمت أقل من  21، تبين أن 2017
 (.30أطنان مترية للفرد )الشكل 

 

 

 

 

: االستهالك املحلي للمواد لكل فرد، جميع املواد 30الشكل 

 2017مقابل  2000، بالطن، الخامة

حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة  املصدر:
بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة 

. يرجى االطالع على 2019.06.13و  16/05اإلحصاءات باألمم املتحدة ما بين 
 فاصيل.من أجل االستثناءات والت 1امللحق رقم 
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واملستدام للجميع، : إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل 9الهدف اإلنمائي 
 وتشجيع االبتكار

النقل، والري،  -تعد االستثمارات في البنية التحتية املادية 
أمرا ضروريا  -والطاقة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة. وتشير الدراسات 
 التجريبية إلى أن االستثمار في البنية التحتية يرتبط بعالقة

قوية مع النمو في اإلنتاجية والدخل، والتحسينات في نتائج 
 مجالي الصحة والتعليم.

يلعب التقدم التكنولوجي دورا مهما في تحسين إنتاجية و 
العمل، األمر الذي يؤدي بدوره إلى نمو اقتصادي طويل األجل. 
كما يؤدي التقدم التكنولوجي أيضا إلى زيادة كفاءة استخدام 

ة، وهو أمر بالغ األهمية لتحقيق األهداف املوارد والطاق
البيئية. فبدون التكنولوجيا واالبتكار، لن يتحقق التصنيع 

 املستدام.

من أهداف التنمية املستدامة  9في هذا الصدد، فإن الهدف و
تحتية مرنة ومستدامة، وتشجيع التصنيع  ىيدعو إلى بناء بن

 تكار.الشامل واملستدام للجميع ، وتعزيز البحث واالب

هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في بلدان منظمة التعاون 
 اإلسالمي لتعزيز التقدم التكنولوجي والنمو االقتصادي

( كنسبة من الناتج MVAتمثل القيمة املضافة للتصنيع )
( نسبة القيمة املضافة للتصنيع إلى GDPاملحلي اإلجمالي )

مريكي الثابتة لعام الناتج املحلي اإلجمالي، بأسعار الدوالر األ 
. ويستخدم الباحثون وصناع السياسات القيمة 2010

املضافة للتصنيع على نطاق واسع لتقييم مستوى التصنيع في 
بلد معين. فإن حصة القيمة املضافة للتصنيع في الناتج 
املحلي اإلجمالي تعكس التطور الوطني للبلد بشكل عام، حيث 

سية للتنمية االقتصادية أن التصنيع هو أحد املحركات الرئي
(UNSD, SDG 9.2 metadata.) 

، ارتفع معدل القيمة املضافة للتصنيع 2018-2000في فترة 
نقطة مئوية  1.1كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي بمقدار 

فقط في مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي من % إلى 
ة من نقطة مئوي 1.1%. كما زاد املتوسط العاملي بنسبة 14.1
. وبسبب هذا 2018% في عام 16.5إلى  2000% في عام 15.3

التقدم البطيء، ال يمكن ألي من البلدان األقل نموا األعضاء 
دولة أن تحقق  21في منظمة التعاون اإلسالمي البالغ عددها 

هدف مضاعفة حصة الصناعة في الناتج املحلي اإلجمالي 
رته امللحوظة وخصوصا إذا ما تواصلت وثي 2030بحلول عام 

، في حين 2000عاما منذ عام  18حتى اآلن. وفي الواقع، خالل 
أن حصة القيمة املضافة للتصنيع في الناتج املحلي اإلجمالي 

من البلدان األقل نموا األعضاء في املنظمة،  5زادت فقط في 
من  5منها. وعالوة على ذلك، فمن أصل  16انخفضت في 

في املنظمة، تمكنت بنغالديش البلدان األقل نموا األعضاء 
وتوغو فقط من زيادة حصتهما بأكثر من نقطة مئوية واحدة في 

(. ولذلك، هناك 31)الشكل  2018و  2000الفترة ما بين 

: القيمة املضافة للتصنيع كنسبة من الناتج املحلي 31الشكل 

 2018مقابل  2000اإلجمالي، %، 

حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة  املصدر:
بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة 

. يرجى االطالع على 2019.06.13و  16/05اإلحصاءات باألمم املتحدة ما بين 
 من أجل االستثناءات والتفاصيل. 1امللحق رقم 
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حاجة إلى استثمارات كبيرة في البلدان األقل نموا األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي لتعزيز التقدم التكنولوجي والنمو 

  االقتصادي.

بالنسبة ملجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي، فقد شهدت 
حصة القيمة املضافة للتصنيع في الناتج املحلي اإلجمالي زيادة 

. ومن بين هذه البلدان، 2018و  2000دولة بين عامي  19في 
زادت كل من بنغالديش وسلطنة عمان وتركمانستان واململكة 

نقاط  3تها بأكثر من العربية السعودية وإيران وباكستان حص
، بلغت نسبة 2018مئوية. وعلى املستوى القطري، في عام 

القيمة املضافة للتصنيع إلى الناتج املحلي اإلجمالي أكثر من 
تركمانستان وماليزيا  :دول فقط في املنظمة هي 4% في 20

% و 10وإندونيسيا وبنغالديش. وقد ُسجلت هذه النسبة بين 
% في 10املنظمة، وكانت أقل من دولة من دول  22% في 20

 (.31)الشكل  2018ملتبقية في عام ا 31بلدان املنظمة الـ

على الرغم من أن اإلنفاق على البحث والتطوير قد عرف 
نموا عبر دول منظمة التعاون اإلسالمي بشكل عام، إال أن 

 جميع بلدان املنظمة تتخلف عن املتوسط العاملي

( كنسبة من الناتج R&Dطوير )يمثل اإلنفاق على البحث والت
املحلي اإلجمالي مقدار اإلنفاق على البحث والتطوير مقسوم 
على إجمالي الناتج االقتصادي. ويعتبر املؤشر مقياسا مباشرا 
لإلنفاق على البحث والتطوير املشار إليه في مقصد أهداف 

. كما أن اإلنفاق على البحث 5.9التنمية املستدامة رقم 
عامل تمكين رئيس ي للنمو املستدام والشامل، والتطوير هو 

حيث أنه يساهم بشكل حيوي في تنمية رأس املال البشري من 
 UNSD, SDG 9.5خالل خلق املعرفة وتحسين املهارات )

metadata.) 

إن من شأن اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي زيادة قدرتها 
ن خالل التنافسية مع البلدان واملناطق األخرى في العالم م

تعزيز قاعدتها العلمية والتكنولوجية. ولكن اإلنفاق على 
البحث والتطوير فيما يتعلق بالناتج املحلي اإلجمالي ملجموعة 

سنة املاضية  17بلدان املنظمة أظهر نموا محدودا خالل الـ
. وعالوة على ذلك، في مجموعة بلدان املنظمة، 2000منذ عام 

جمالي للبحث والتطوير في % من الناتج املحلي اإل 0.4خصصت 
 2016% املسجلة في العالم في 1.7، باملقارنة مع 2017عام 

 (.32)الشكل 

دولة  33من أصل  22على املستوى القطري في املنظمة، زادت 
في منظمة التعاون اإلسالمي التي تتوفر عنها البيانات إنفاقها 

رة ما بين على البحث والتطوير في الناتج املحلي اإلجمالي في الفت
. ومع ذلك، فإن ماليزيا تعتبر الدولة 2017و  2000عامي 

% 1الوحيدة التي تجاوز إنفاقها على البحث والتطوير أكثر من 
من الناتج املحلي اإلجمالي خالل هذه الفترة الزمنية عبر بلدان 

بوضوح،  32املنظمة. وعالوة على ذلك، وكما يشير إليه الشكل 
ة التعاون اإلسالمي التي تتوفر عنها تتخلف جميع بلدان منظم

 والتطوير  البحث على اإلنفاق في العامليالبيانات عن املتوسط 
. وبالتالي، هناك حاجة 2017ملحلي اإلجمالي في عام ا الناتج في

ماسة إلى بذل املزيد من الجهود املتضافرة في مجال البحث 
عاون والتطوير لتعزيز القدرات البحثية لبلدان منظمة الت

  اإلسالمي.

: اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج املحلي 32الشكل 
 2017مقابل  2000اإلجمالي، %، 

 

حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة  املصدر:
نمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة بيانات مؤشرات أهداف الت

. يرجى االطالع على 2019.06.13و  16/05اإلحصاءات باألمم املتحدة ما بين 
 من أجل االستثناءات والتفاصيل. 1امللحق رقم 
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بالرغم من التحسينات، أظهرت بلدان منظمة التعاون 
اإلسالمي تباينا كبيرا في مجال الصناعة التحويلية عالية 

 التكنولوجيا

تمثل نسبة القيمة املضافة للصناعة متوسطة وعالية 
( في إجمالي القيمة املضافة للتصنيع قيمة MHTالتكنولوجيا )

للصناعة متوسطة وعالية نسبة بين القيمة املضافة 
التكنولوجيا والقيمة املضافة للتصنيع. وتتطلب التنمية 
الصناعية انتقاال هيكليا من األنشطة القائمة على املوارد 
والتكنولوجيا املنخفضة إلى أنشطة الصناعة متوسطة وعالية 
التكنولوجيا. إذ يوفر هيكل اإلنتاج الحديث املتسم بدرجة 

قائم على البحث والتطوير واالبتكار فرصا عالية من التعقيد ال
أفضل لتنمية املهارات والنمو االقتصادي. كما تعتبر أنشطة 
الصناعة متوسطة وعالية التكنولوجيا، في هذا الصدد، 
صناعات التصنيع ذات القيمة املضافة العالية. وتعكس زيادة 
حصة قطاعات الصناعة متوسطة وعالية التكنولوجيا تأثير 

 UNSD, SDGاالبتكار، والبحث والتطوير معا )جالي مأنشطة 
metadata.) 

ارتفعت حصة الصناعات متوسطة وعالية التكنولوجيا في 
نقاط مئوية من  3إجمالي القيمة املضافة للتصنيع بنسبة 

في مجموعة  2016% في عام 32.6إلى  2000% في عام 29.6
زيادة التي دول منظمة التعاون اإلسالمي. وفي املقابل، بلغت ال

إلى  2000% في عام 40.5نقطة مئوية من  4.1سجلها العالم 
(. وهذا يدل على استمرار 33)الشكل  2016% في عام 44.7

الحاجة إلى دعم السياسات القوية والفعالة من أجل أنشطة 
البحث والتطوير واالبتكار في بلدان املنظمة من أجل الحد من 

 ية العالم.بينها وبين بقالفوارق اإلنمائية 

بلد في املنظمة، التي تتوفر عنها  57بلد من أصل الـ 39في و
البيانات، زادت نسبة الصناعات متوسطة وعالية التكنولوجيا 

نقاط مئوية  10في إجمالي القيمة املضافة للتصنيع بأكثر من 
قطر والكويت واململكة العربية السعودية  :دول، هي 6في 

تحدة وسلطنة عمان. وبشكل وتونس واإلمارات العربية امل
عام، في حين زادت حصة الصناعات التحويلية ذات 

دولة من دول املنظمة، فهي ظلت  17التكنولوجيا العالية في 
دولة أخرى في املنظمة  14دول وانخفضت في  8راكدة في 
 .2016-2000خالل فترة 

وعلى املستوى القطري، استأثرت قطر وإيران وحدهما بحصة 
لصناعة التحويلية عالية التكنولوجيا من املتوسط أكبر في ا

(. ومن الواضح أن هذا مؤشر 33)الشكل  2016العاملي في عام 
على اإلجراءات املتسارعة التي يتعين على دول منظمة التعاون 
اإلسالمي اتخاذها لدعم البحث والتطوير واالبتكار لتحقيق 

 تقدم تكنولوجي مستدام.
 
 

كثافة االنبعاثات الناتجة عن  لوحظ انخفاض عام في
الصناعات التحويلية في جميع بلدان منظمة التعاون 

 اإلسالمي

( لكل وحدة من CO2تعتبر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )
القيمة املضافة للتصنيع مؤشرا يتم حسابه كنسبة بين 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق الوقود 

لتصنيع. وتقاس بالكيلوغرام من مكافئ ثاني والقيمة املضافة ل
أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة املضافة للتصنيع 

. وتقيس انبعاثات ثاني 2010بأسعار الدوالر الثابتة لعام 
أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة املضافة للتصنيع 
كثافة الكربون في الناتج االقتصادي للتصنيع واتجاهاته. وعلى 

من أن الصناعات التحويلية تعمل عموما على تحسين الرغم 
كثافة انبعاثاتها مع انتقال البلدان إلى مستويات أعلى من 
التصنيع، يمكن أيضا تقليل كثافة االنبعاثات من خالل 

 UNSD, SDGالتغييرات الهيكلية وتنويع املنتجات في التصنيع )
9.4 metadata.). 

درت انبعاثات ثاني أكسيد الكربو 
ُ
ن لكل وحدة من القيمة ق

كغ  0.7بـ 2010املضافة للتصنيع بأسعار الدوالر الثابتة لعام 
، 2016في مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي في عام 

. ومع 2000كغ منذ سنة  0.2باملقارنة مع انخفاض قدره 
ذلك، لم تنعكس مسيرة االنتعاش الواعدة هذه على مستوى 

كما كان املتوسط العاملي النبعاثات  كثافة االنبعاثات العاملية.
ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة املضافة للتصنيع 

كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دوالر  0.5ثابتا عند حوالي 
 (.34)الشكل  2016-2000أمريكي خالل فترة 

، أظهرت غالبية دول منظمة 2016و  2000بين عامي و 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  التعاون اإلسالمي انخفاضا في

الناتجة عن التصنيع لكل وحدة من القيمة املضافة للتصنيع.  
دولة من دول املنظمة التي تتوفر عنها البيانات،  41ومن أصل 

انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من 
دولة. وقد زادت فقط بأكثر  22القيمة املضافة للتصنيع في 

 5ثاني أكسيد الكربون لكل دوالر أمريكي في كغ من  0.5من 
ليبيا وعمان والعراق والكويت : هيو دول في املنظمة، 

من هذه  14والسنغال. على املستوى القطري، لوحظ أن 
األعضاء في املنظمة تتوفر على انبعاثات ثاني  41البلدان الـ

أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة املضافة للتصنيع تبلغ 
كيلوغرام واحد من ثاني أكسيد الكربون لكل دوالر  أكثر من

كغ من ثاني  1و  0.5دول أخرى  تتراوح بين  10أمريكي، وفي 
دولة املتبقية أقل  17أكسيد الكربون لكل دوالر أمريكي، وفي الـ

كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دوالر أمريكي )الشكل  0.5من 
34.)   
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القيمة: انبعاثات ثا34الشكل  من وحدة لكل الكربون أكسيد ني

املضافة للتصنيع )كيلوغرامات ثاني أكسيد الكربون باألسعار 

 2016مقابل  2000(، 2010الثابتة للدوالر للعام 

حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات املستخرجة من قاعدة  در:املص
بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية التابعة لشعبة 
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اتف الخلوية عامة تقريبا في أصبحت التغطية بإشارات الهو 
 معظم بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

تشير نسبة السكان الذين تشملهم شبكات الهاتف الخلوي إلى 
النسبة املئوية لألشخاص الذين يعيشون في نطاق إشارات 
الهواتف الخلوية، بصرف النظر عما إذا كانوا مشتركين في 

ال. وتوفر تكنولوجيا خدمة الهواتف الخلوية أو مستخدميها أم 
الهاتف الخلوي من الجيل الثالث إمكانية وصول سريعة جدا 
وموثوقة وعالية الجودة بصورة متزايدة إلى اإلنترنت والكمية 
املتزايدة من معلوماتها ومحتوياتها وخدماتها وتطبيقاتها. وفي 
هذا الصدد، تعد شبكات الهواتف الخلوية عالية السرعة 

الحواجز املتعلقة بالبنية التحتية،  ضرورية للتغلب على
ومساعدة الناس على االنضمام إلى مجتمع املعلومات 

كنولوجيات املعلومات واالتصاالت واالستفادة من إمكانات ت
(ICT) وخاصة في املناطق األقل نموا واملناطق الريفية ،
(UNSD, SDG 9.c metadata.) 

املتوقع.  انتشرت خدمات الهواتف الخلوية بشكل أسرع من
بوضوح إلى أن تغطية الهاتف املحمول من  35ويشير الشكل 

و  2007الجيل الثالث قد تحسنت بسرعة كبيرة بين عامي 

عبر بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وبحلول عام  2017
دولة  25% من األشخاص في 90، كان بإمكان أكثر من 2017

الجيل  من دول املنظمة الوصول إلى اإلنترنت عبر شبكة
الثالث، والتي توفر وصوال أسرع إلى تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وعالوة على ذلك، كانت نسبة السكان الذين 

دولة  19% في 90% و 50تشملهم شبكة الجيل الثالث ما بين 
دولة في املنظمة في  12% في 50في املنظمة، وكانت أقل من 

 (.35)الشكل  2017عام 

إن تواجد العديد من األشخاص في نطاق بالرغم من ذلك، ف
شبكات الهواتف الخلوية عبر بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 
ال يعني أن جميعهم قادرون على االستفادة منها. وال تزال 
هناك حاجة إلى بذل املزيد من الجهود لتوسيع نطاق تغطية 
شبكات الجيل الثالث أو شبكات ذات جودة عالية لتشمل 

ريفية والبعيدة في جميع البلدان. وعالوة على ذلك، املناطق ال
يجب تقديم هذه الخدمات إلى الفئات السكانية األكثر حرمانا 

 واملعرضة للخطر وبأسعار معقولة.

 2017-2000: نسبة األفراد الذين تشملهم شبكات الهاتف الخلوي، الجيل الثالث، %، 35الشكل 
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لتغير املناخ وآثاره : اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي13الهدف اإلنمائي 

باتخاذ إجراءات عاجلة ملعالجة تغير  13بادر الهدف اإلنمائي ي
فهناك عدد من األنشطة البشرية مثل التلوث  املناخ وآثاره.

وإزالة الغابات وغيرها من األنشطة الضارة بالبيئة والتي تصل 
تهدد سير عيشنا  إلى حد التغير في املناخ، وهذه األنشطة

وعلى هذا النحو، يعتبر كل بلد معرضا  بنا.ومستقبل كوك
 ي ال رجعة فيها.تتباس الحراري اللخطر التعرض لعواقب االح

ومع ذلك، فإن معالجة مشكلة تغير املناخ، سوف تساهم 
ولكن  13بشكل مباشر ليس فقط في تحقيق الهدف اإلنمائي 

أيضا أهداف التنمية املستدامة األخرى وكذلك في تحقيق بيئة 
 مة للجميع.مستدا

(، التي تمثل WMOوفقا للمنظمة العاملية لألرصاد الجوية )
، ُسجل 13أيضا الجهة املشاركة في رعاية الهدف اإلنمائي 

 درجة 1.1 بنحو  2016 عام في العاملية الحرارة درجةمتوسط 
 شوهدت كما الصناعية، الحقبة قبل ما فترة من أعلى مئوية

 .2017 و  2013 عامي بين ضاأي هذه املرتفعة الحرارة درجات
رتفاع املفزع في درجات الحرارة العاملية إلى اال  أدى وقد

مليون  4.14انخفاض مستوى الجليد البحري في العالم إلى 
، وهو ثاني أقل معدل على اإلطالق. 2016كيلومتر مربع في عام 

وإن مستويات سطح البحر املرتفعة تؤثر سلبا على الفقراء 
، وكذلك على املجموعات املهمشة مثل والفئات الضعيفة

 النساء واألطفال واملسنين في جميع أنحاء العالم.

إنه من املمكن معالجة قضية تغير املناخ من خالل التوفر على 
إرادة سياسية قوية بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 
والعالم بأسره، ودمج تدابير مخاطر الكوارث، وزيادة مستويات 

في الطاقة املتجددة، وتحويل التكنولوجيا الراهنة االستثمار 
لدينا للحد من ارتفاع درجة الحرارة العاملية إلى أقل بكثير من 

درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية وحتى  2
درجة مئوية. ولكن هذا يتطلب اتخاذ إجراءات  1.5أقل من 

م خطوة جماعية عاجلة وطموحة. وفي ضوء ذلك، اتخذ العال
أولى مهمة من خالل اعتماد اتفاقية باريس التاريخية إلتاحة 
فرصة أمام البلدان لتعزيز االستجابة العاملية لخطر تغير 

 املناخ.

على الرغم من اتفاقية باريس واآلثار املدمرة املتواصلة لتغير 
وفي الدراسة  جاز الكثير على املستوى العاملي.املناخ، لم يتم إن

حول مسح  2018التي أجراها سيسرك في عام  االستطالعية
امليول بشأن أولويات أهداف التنمية املستدامة في بلدان 

دولة  26دولة من أصل  14منظمة التعاون اإلسالمي، أعطت 
وعلى مستوى  .13هدف رقم مجيبة أولوية "عالية" لتحقيق ال

)تعزيز  1.13دولة أولوية عالية للمقصد  15املقاصد، أعطت 
نة والقدرة على الصمود في مواجهة األخطار املرتبطة املرو 

ة باملناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدر 
وتعتبر معظم دول املنظمة،  على التكيف مع تلك األخطار(.

رضة ملختلف تأثيرات تغير بناء على مواقعها الجغرافية، ع
تعاني من فتلك املتواجدة في املناطق الصحراوية  املناخ.

درجات الحرارة العالية الشديدة والجفاف الطويل وهو األمر 
 الذي يؤدي في النهاية إلى املجاعة.

وفي املقابل، تواجه تلك التي تقع بالقرب من شواطئ البحار 
تهديدا بارتفاع مستوى سطح البحر بسبب االحتباس الحراري. 

انى وتعد موزمبيق أحدث بلد في منظمة التعاون اإلسالمي ع
من أحد أسوأ األعاصير املدارية املسجلة املؤثرة على إفريقيا 
والنصف الجنوبي لألرض. وتمشيا مع تقرير األمم املتحدة لعام 

مليون شخص  1.6عن أهداف التنمية املستدامة، توفي  2017
وال  2015و  1990بسبب الكوارث الطبيعية في الفترة ما بين 

د املبذولة في تنفيذ يزال العدد في ارتفاع رغم الجهو 
 استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث.

شهدت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي انخفاضا في عدد 
 األشخاص املتضررين من الكوارث خالل العقدين املاضيين

يشير مؤشر األشخاص املتضررين مباشرة من الكوارث إلى 
مجموعة األشخاص الذين عانوا من إصابة أو مرض أو آثار 
صحية أخرى؛ الذين تم إجالؤهم أو ترحيلهم أو نقلهم إلى 
مكان آخر؛ أو الذين تعرضوا ألضرار مباشرة على مستوى سبل 
معيشتهم وأصولهم االقتصادية والبدنية واالجتماعية 
والثقافية والبيئية. ويمكن للعواقب أن تكون قصيرة أو طويلة 

رث األجل اعتمادا على شدة ووتيرة تكرار حدوث الكوا
 الطبيعية.

، انخفض عدد األشخاص املتضررين بشكل 2017في عام 
في  641مباشر من الكوارث في مجموعة بلدان املنظمة من 

 نسمة. 100,000لكل  2017في عام  200إلى  2000عام 

كما عرف عدد األشخاص املتضررين بشكل مباشر من 
دول في  5انخفاضا كبيرا في  2017و  2005الكوارث بين عامي 

املنظمة، وهي: غيانا واليمن وباكستان وجزر املالديف وألبانيا 
نسمة.  100,000شخص لكل  7,950و  400بأعداد تتراوح بين 

تلتها كل من السنغال وإيران وتركيا وأوغندا وبوركينا فاسو 
 نسمة. 100,000شخصا لكل  250و  40بما يتراوح بين 

اون دول في منظمة التع 3على النقيض من ذلك، فإن 
( 211( وتوغو )984( وموزمبيق )1,264اإلسالمي، وهي: ماليزيا )

نسمة، تستأثر بأكبر عدد من األشخاص  100,000لكل 
و  2005املتضررين بشكل مباشر من الكوارث بين عامي 

. وباإلضافة إلى ذلك، ارتفع عدد األشخاص املتضررين 2017
فلسطين  دول في املنظمة، وهي: 5بشكل مباشر من الكوارث في 

 100و  40واألردن وسيراليون وكازاخستان ومالي ما بين 
دول في  5نسمة. ومع ذلك، لم تسجل  100,000شخص لكل 

املنظمة، وهي: املغرب وغينيا والنيجر وتونس ولبنان أي حاالت 
ألشخاص متضررين بشكل مباشر من الكوارث بين عامي 

 (.36)الشكل  2017و  2005
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 2017-2000نسمة،  100,000اص املتضررين بشكل مباشر من جراء الكوارث لكل : عدد األشخ36الشكل 
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 لحقاتامل

: مالحظات فنية1امللحق 

تستند التقديرات املوجودة في هذا التقرير إلى البيانات التي تم 
الحصول عليها من قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة العاملية التابعة لألمم املتحدة والتي تعتبر مستودع 

 امة.األمم املتحدة للبيانات الفوقية ألهداف التنمية املستد

فضل القيم اإلجمالية للمؤشرات املوزونة على مستوى 
ُ
ت

منظمة التعاون اإلسالمي لتوفير تقديرات أقوى وتجنب 
التحيزات، على الرغم من أنه عندما تكون التقديرات املوزونة 
غير ممكنة، يتم استخدام املتوسطات غير املوزونة لتقديم 

 صورة أوضح.

ملنظمة التعاون اإلسالمي، وعند إنتاج التقديرات اإلجمالية 
يتم استخدام بيانات إجمالي السكان أو إجمالي الناتج املحلي 
للعام نفسه كمقياس مرجح. وقد تم الحصول على القيم 
اإلجمالية العاملية من قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية 
املستدامة العاملية التابعة لألمم املتحدة للحفاظ على 

 االتساق.

حديد أي تقديرات للبيانات غير املتوفرة. فعندما ال ولم يتم ت
تكون البيانات الخاصة بمؤشر معين من مؤشرات أهداف 
التنمية املستدامة متوفرة بشكل كاف، فقد اخترنا نقطتين 
مرجعيتين، متموضعتين بعيدا عن بعضهما البعض خالل 

، من أجل تقدير اتجاه التقدم 2018و  2000الفترة ما بين 
 تعلق بكل بلد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.فيما ي

مع العلم أن النقطتان املرجعيتان هما سنة األساس التي 
. وبالنسبة لسنة 2018وآخر سنة  2000تكون عادة عام 

، تم 2000األساس، في الحاالت التي ال تتوفر فيها بيانات 
د وما بعدها. ولتولي 2001استخدام البيانات األولى ابتداء من 

، في الحاالت التي ال تتوفر فيها 2018البيانات للسنة املرجعية 
، تم استخدام أحدث بيانات السنة ابتداء من 2018بيانات 

وما قبلها. كما تم استخدام مجموعة البيانات التي تم  2017
الحصول عليها من خالل الطريقة املذكورة أعاله لحساب 

 مي.القيم اإلجمالية ملنظمة التعاون اإلسال 

معلومات عن بيانات السنة التي  12-3تقدم الجداول 
استخدمت لكل بلد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

 للمؤشرات املختارة التي تم تحليلها في هذا التقرير.

 اختيار املؤشرات

تم اختيار مؤشرات كل هدف من أهداف التنمية املستدامة 
 على أساس املعايير التالية:

 دولة عضو في  29لبيانات متاحة لـيجب أن تكون ا
دولة وما ال  57منظمة التعاون اإلسالمي من أصل 

 % من دول العالم.50يقل عن 

  يجب أن تكون البيانات متاحة لفترتين زمنيتين على
 األقل، سنة األساس وآخر سنة.

 .يتم تمثيل كل هدف على األقل بمؤشر واحد 

 ،يتم تمثيل كل هدف بثالثة مقاصد على األقل 
)بسبب  13و  5باستثناء أهداف التنمية املستدامة 

 عدم كفاية عدد املؤشرات(.

  يجب أن تكون من بين املؤشرات التي اقترحتها شعبة
اإلحصاءات في األمم املتحدة لتحديد القيمة 
املستهدفة بشفافية واملتاحة على قاعدة بيانات 
مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية لألمم 

 ة.املتحد

 .يجب أن يكون هناك بيانات فوقية واضحة وموجزة 

 مالحظات واستثناءات خاصة باألهداف

در متوسط منظمة التعاون 3في الشكل  :1الهدف اإلنمائي 
ُ
، ق

اإلسالمي لـ "نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 
الدولي" باستخدام إجمالي بيانات السكان كمقياس ترجيح، تم 

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية الحصول عليه من 
 التابعة للبنك الدولي.

، لم يكم ممكنا قياس مجاميع منظمة التعاون 4في الشكل 
اإلسالمي أو العالم بشكل فعلي ملؤشر "نسبة السكان الذين 
يعيشون تحت خط الفقر الوطني" حيث يستخدم كل بلد 

 نية.تعاريف ومنهجيات مختلفة لحساب معدالت الفقر الوط

، تم قياس القيم اإلجمالية ملنظمة التعاون 5في الشكل 
اإلسالمي والعالم ملؤشر "الخسائر االقتصادية املباشرة التي 

 2005تعزى إلى الكوارث" في نقطتين مرجعيتين، سنة األساس 
. وقد تمت مناقشة النتائج في النص ولكن ال 2017وآخر سنة 

 يمكن تقديمها على شكل سالسل زمنية.

 منظمة، تم قياس متوسط 7في الشكل  :2لهدف اإلنمائي ا
 باستخدام" التغذية نقص انتشار " لـ اإلسالمي التعاون 
 سوء من يعانون  الذين األشخاص بعدد املتعلقة البيانات
تم الحصول عليها من قاعدة بيانات مؤشرات  التي التغذية

ات أهداف التنمية املستدامة العاملية لألمم املتحدة وبيان
إجمالي السكان التي تم الحصول عليها من قاعدة بيانات 

 مؤشرات التنمية العاملية التابعة للبنك الدولي.

 لـ اإلسالمي التعاون  منظمة، تم ترجيح متوسط 8في الشكل 
طفال الذين يعانون من التقزم املعتدل أو الشديد" األ  نسبة"

مارهم بين باستخدام بيانات إجمالي السكان الذين تتراوح أع
، والتي تم الحصول عليها من التوقعات السكانية العاملية 0-4

 .2019لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي لعام 
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، استخدمت بيانات إجمالي عدد األنواع التي تم 9في الشكل 
الحصول عليها من قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية 

قياس ترجيح من املستدامة العاملية التابعة لألمم املتحدة كم
أجل حساب قيم منظمة التعاون اإلسالمي والقيم اإلجمالية 
العاملية لـ "نسبة السالالت املحلية املصنفة ضمن فئة معرضة 
لخطر االنقراض بمستوى غير معلوم"، و"نسبة السالالت 
املحلية املصنفة ضمن فئة معروف أنها معرضة للخطر" و " 

من فئة معروف أنها غير نسبة السالالت املحلية املصنفة ض
معرضة للخطر". ونظرا ألن مستوى خطر االنقراض بالنسبة 

دولة في منظمة التعاون اإلسالمي "غير معروف"، فقد  42لـ
دول فقط مع مجاميع منظمة  8اتضح أنه يكفي عرض قيم 

 التعاون اإلسالمي والعالم.

، يمثل حاصل إجمالي التدفقات الرسمية لقطاع 10في الشكل 
راعة الواردة إلى بلدان منظمة التعاون اإلسالمي القيمة الز 

 اإلجمالية للمنظمة.

در متوسط 11في الشكل  :3الهدف اإلنمائي 
ُ
 منظمة، ق

 باستخدام" النفاسية الوفيات نسبة" لـ اإلسالمي التعاون 
 .ترجيح كمقياس السكان عدد إجمالي

 لـ ياإلسالم التعاون  منظمة، استخدم متوسط 12في الشكل 
 استخدام تم حيث ،"الخامسة سن دون  الوفيات معدل"

ارهم بين أعم تتراوح الذين السكان إلجمالي املجمعة البيانات
لكل من الجنسين كمقياس ترجيح، والتي تم الحصول  0-4

 عليها من شعبة السكان باألمم املتحدة.

در متوسط 13في الشكل 
ُ
 لـ اإلسالمي التعاون  منظمة، ق

 بيانات باستخدام" نسمة 100,000 لكل السل بداء اإلصابات"
 من عليها الحصول  تم التي ترجيح، كمقياس السكان إجمالي

 ة السكان باألمم املتحدة.شعب

 لـ اإلسالمي التعاون  منظمة، تم ترجيح متوسط 14في الشكل 
 الدموية واألوعية القلب أمراض إلى تعزى  التي الوفيات معدل"
 التنفس ي الجهاز  أمراض أو  لسكري ا مرض أو  السرطان أو 

 تقديرات باستخدام" الجنسين لكال  70-30 ألعمار  املزمنة
التي تم الحصول عليها من  69-30عمار لأل  السكان إجمالي

 شعبة الشكان باألمم املتحدة.

 لـ اإلسالمي التعاون  منظمة، تم ترجيح متوسط 15في الشكل 
 إجمالي بيانات باستخدام" االنتحار بسبب الوفيات معدل"

 باألمم السكان شعبة من عليها الحصول  تم التي السكان
 .املتحدة

 اإلسالمي التعاون  منظمة، تم ترجيح متوسط 16في الشكل 
 إعمار ) تقويمية سنة خالل للفرد الكحول  استهالك" بـ الخاص

 أعمارهم تبلغ الذين) السكان إجمالي بيانات باستخدام+(" 15
 السكان شعبة من عليها الحصول  تم يالت( فوق  وما سنة 15

 .املتحدة باألمم

در متوسط 17في الشكل 
ُ
 لـ اإلسالمي التعاون  منظمة، ق

 لتنظيم حاجتهن تلبية تمت الالئي اإلنجاب سن في النساء"
 الفئة من اإلناث بيانات باستخدام" الحديثة باألساليب األسرة

 بيانات عدةقا من عليها الحصول  تم التي سنة 49-15 العمرية
لألمم  التابعة العاملية املستدامة التنمية أهداف مؤشرات
 املتحدة.

، وفيما يتعلق بـ "معدل 20في الشكل  :4الهدف اإلنمائي 
املشاركة في التعلم املنظم )سنة واحدة قبل السن الرسمي 
للدخول لالبتدائي("، حسب النوع االجتماعي، تم الحصول 

ية من قاعدة بيانات مؤشرات على القيمة اإلجمالية العامل
أهداف التنمية املستدامة العاملية لألمم املتحدة. ونظرا ألن 

لم تكن  2008و  2000البيانات الخاصة بالعالم بين عامي 
وآخر  2009متوفرة، فقد تم استخدام بيانات سنة األساس 

. كما استخدامت طريقة املتوسط غير املرجح 2017سنة 
 تعاون اإلسالمي لهذا املؤشر.لتقدير قيمة منظمة ال

، يمثل إجمالي منظمة التعاون اإلسالمي لـ 21في الشكل  
"إجمالي التدفقات الرسمية من أجل املنح الدراسية"، حسب 
البلدان املستفيدة، حاصل إجمالي التدفقات الرسمية من 
أجل املنح الدراسية لجميع بلدان املنظمة التي تتوفر عنها 

 البيانات.

، تم حساب "نسبة املقاعد 25في الشكل : 5إلنمائي الهدف ا
التي تشغلها النساء في البرملانات الوطنية" ملنظمة التعاون 
اإلسالمي والعالم باستخدام العدد اإلجمالي للمقاعد في 

 البرملانات الوطنية كمقياس ترجيح.

 منظمة، تم تقدير متوسط 26في الشكل  :8الهدف اإلنمائي 
 املحلي للناتج السنوي  النمو  معدل" لـ مياإلسال  التعاون 
فرد الواحد" باستخدام بيانات إجمالي لل الحقيقي اإلجمالي

التي تم الحصول عليها من شعبة و  ترجيح، قياسمالسكان ك
-2000السكان باألمم املتحدة. تتوافق قيم السودان للفترة 

مع السودان )سابقا( استنادا إلى قاعدة بيانات املجاميع  2007
 الرئيسية للحسابات الوطنية لألمم املتحدة على اإلنترنت.

 لـ اإلسالمي التعاون  منظمة، تم ترجيح متوسط 27في الشكل  
 لكل الحقيقي اإلجمالي املحلي للناتج السنوي  النمو  معدل"

 التي العمالة إجمالي تقديرات بيانات باستخدام" عامل شخص
 .ةالدولي العمل منظمة من عليها الحصول  تم

 لـ اإلسالمي التعاون  منظمة، كان متوسط 28في الشكل 
 تتوفر  التي املنظمة لبلدان مرجح غير " متوسطا البطالة معدل"

 .البيانات  عنها

 لـ اإلسالمي التعاون  منظمة، تم ترجيح متوسط 29في الشكل  
 مالية مؤسسة في حساب على يتوفون  الذين البالغين نسبة"
 ببيانات" املحمول  الهاتف عبر  املتنقلة املال خدمة مزود أو 

عاما التي تم الحصول  15 عن أعمارهم تزيد الذين السكان
عليها من خالل قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية 

 الخاصة بالبنك الدولي.

 لـ اإلسالمي التعاون  منظمة، تم ترجيح متوسط 30في الشكل 
 إجمالي تقديرات ياناتبب" فرد لكل للمواد املحلي  االستهالك"

مم باأل  السكان شعبة من عليها الحصول  تم التي السكان
 املتحدة
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 منظمة، تم ترجيح متوسط 31في الشكل  :9الهدف اإلنمائي 
 الناتج من كنسبة املضافة التصنيع قيمة" لـ اإلسالمي التعاون 
 الدوالر  بأسعار  اإلجمالي املحلي الناتج بإجمالي" اإلجمالي املحلي

 من عليه الحصول  تم الذي ،2010 لعام الثابتة مريكياأل 
املجاميع الرئيسية للحسابات الوطنية  بيانات قاعدة خالل

بدال من  2017على اإلنترنت. وفي عملية الترجيح، اتخذ عام 
بسبب عدم توفر بيانات الناتج املحلي اإلجمالي  2018عام 

صة بعام الخا 2010بأسعار الدوالر األمريكي الثابتة لعام 
2018. 

ـ ل اإلسالمي التعاون  منظمة، تم حساب متوسط 32في الشكل 
"االنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج املحلي 

 .املرجح غير اإلجمالي" باستخدام طريقة املتوسط 

 لـ اإلسالمي التعاون  منظمة، تم ترجيح متوسط 33في الشكل 
 في التكنولوجيا اليةوع متوسطة للصناعة املضافة القيمة"

فة املضا بالقيمة" للصناعة اإلجمالية املضافة القيمة

ي تم تال 2010للصناعة بأسعار الدوالر األمريكي الثابتة لعام 
من خالل قاعدة بيانات املجاميع الرئيسية  االحصول عليه

 للحسابات الوطنية على اإلنترنت.  

 لـ اإلسالمي التعاون  منظمة، تم تقدير متوسط 34في الشكل 
 مضافة قيمة وحدة لكل الكربون  أكسيد ثاني انبعاثات"

ع" باستخدام القيمة املضافة للصناعة بأسعار الدوالر للتصني
التي تم و  ترجيح، قياسمك 2010األمريكي الثابتة لعام 

الحصول عليها من خالل قاعدة بيانات املجاميع الرئيسية 
 للحسابات الوطنية على اإلنترنت.

 لـ اإلسالمي التعاون  منظمة، تم تقدير متوسط 36شكل في ال
ل مباشر من جراء الكوارث بشك املتضررين األشخاص عدد"

نسمة" باستخدام بيانات إجمالي السكان  100,000لكل 
التي تم الحصول عليها من خالل قاعدة ترجيح، و قياس مك

 بيانات البنك الدولي ملؤشرات التنمية العاملية.
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 1 رقم نظمة نحو هدف التنمية املستدامةامل: السنوات املرجعية املستخدمة من أجل مؤشرات مختارة لتقييم تقدم البلدان األعضاء في 3الجدول 

 البلد
نسبة السكان الذين يعيشون تحت 

 خط الفقر العاملي
نسبة السكان الذين يعيشون تحت 

 خط الفقر الوطني

الخسارة االقتصادية املباشرة التي 
إلى الكوارث بالنسبة إلى الناتج تعزى 

 املحلي اإلجمالي

نسبة إجمالي اإلنفاق الحكومي على 
 التعليم

 2017 2005 2017 2005 2017 2000 2017 2000 سنة آخر السنة األساس/ 

 2017 2010   2011 2007   أفغانستان

 2016 2000 2016 2005 2012 2002 2012 2002 ألبانيا

 2008 2008       الجزائر

 2016 2000 2017  2012 2001 2005 2001 أذربيجان

 2017 2006       البحرين

 2016 2000   2016 2000 2016 2000 بنغالديش

 2016 2000   2015 2006 2015 2003 بنين

 2016 2000       بروناي

 2015 2005 2016 2005 2014 2003 2014 2003 بوركينا فاسو

 2017 2000   2014 2001 2014 2001 الكاميرون

 2013 2000   2011 2002 2011 2003 تشاد

 2015 2002 2014 2005 2014 2004 2013 2004 جزر القمر

 2017 2000   2015 2002 2015 2002 كوت ديفوار

 2010 2000 2012 2005   2013 2002 جيبوتي

 2008 2003 2017 2016 2015 2004 2015 2004 مصر

 2014 2000     2017 2005 الغابون 

 2016 2000 2017    2015 2003 غامبيا

 2017 2000 2015 2014 2012 2002 2012 2002 غينيا

 2013 2010 2017  2010 2002 2010 2002 غينيا بيساو

 2017 2000 2013 2005     غيانا

 2015 2001   2017 2000 2017 2000 إندونيسيا

 2017 2000 2011 2005   2014 2005 إيران

     2012 2006 2012 2006 العراق

 2017 2016 2017 2005 2010 2008 2010 2002 األردن

 2017 2002 2017 2005 2015 2001 2015 2001 كازاخستان

 2006 2001 2017      الكويت

 2017 2000 2016 2005 2016 2006 2016 2000 قرغيزستان

 2013 2001 2014 2005     لبنان

         ليبيا

 2017 2000 2017 2016 2014 2002 2015 2004 ماليزيا

 2016 2002 2017 2005 2009 2002 2009 2002 جزر املالديف

 2016 2000 2014 2005 2009 2001 2009 2001 مالي

 2016 2002   2014 2000 2014 2000 موريتانيا

 2009 2008 2014 2005 2007 2000 2013 2000 املغرب

 2013 2004 2017 2005 2014 2002 2014 2002 موزمبيق

 2017 2000 2014 2005 2014 2011 2014 2005 النيجر

     2009 2003 2009 2003 نيجيريا

 2017 2000       عمان

 2017 2000 2014 2005 2013 2001 2015 2001 باكستان

   2013 2005 2011 2010 2016 2004 فلسطين

 2017 2000       قطر

 2008 2000       كة العربية السعوديةاململ

 2017 2000 2015 2005 2011 2001 2011 2001 السنغال

 2017 2000 2015 2006 2011 2003 2011 2003 سيراليون 

   2017      الصومال

 2009 2000       السودان

         سورينام

 2009 2001 2009 2005 2007 2004   سوريا

 2015 2000   2015 2013 2015 2003 طاجيكستان

 2016 2000 2014 2005 2015 2006 2015 2006 توغو

 2015 2000 2013 2005 2015 2000 2010 2000 تونس

 2015 2000 2017 2005 2015 2002 2016 2002 تركيا

 2012        تركمانستان

 2017 2000 2017 2005 2012 2002 2016 2002 أوغندا

         تحدةاإلمارات العربية امل

 2017 2013 2017  2013 2012   أوزبكستان

 2008 2000 2010 2005 2014 2005 2014 2005 اليمن

 2017سنة خر وآل  2005/2000*تشير القيم املذكورة في الخانات إلى بيانات السنة التي تم استخدامها لسنة األساس 
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 2 رقم نظمة نحو هدف التنمية املستدامةاملختارة لتقييم تقدم البلدان األعضاء في : السنوات املرجعية املستخدمة من أجل مؤشرات م4الجدول 

 البلد
نسبة األطفال الذين يعانون من  انتشار سوء التغذية

 التقزم بصورة معتدلة أو حادة
نسبة األطفال الذين يعانون من زيادة 

 الوزن بصورة معتدلة أو حادة
 نسبة األطفال الذين يعانون من الهزال

 بصورة معتدلة أو حادة

 2016 2000 2016 2000 2016 2000 2016 2000 سنة آخر السنة األساس/ 

 2013 2004 2013 2004 2013 2004 2016 2000 أفغانستان

 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2016 2000 ألبانيا

 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2016 2000 الجزائر

 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2016 2000 أذربيجان

                 البحرين

 2014 2000 2014 2000 2014 2000 2016 2000 بنغالديش

 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2016 2000 بنين

         2009   2016 2000 بروناي

 2016 2003 2016 2003 2016 2003 2016 2000 بوركينا فاسو

 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2016 2000 الكاميرون

 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2016 2000 تشاد

 2012 2000 2012 2000 2012 2000     جزر القمر

 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2000 كوت ديفوار

 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2016 2000 جيبوتي

 2014 2003 2014 2003 2014 2000 2016 2000 مصر

 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2016 2000 الغابون 

 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2016 2000 غامبيا

 2016 2005 2016 2005 2016 2005 2016 2000 غينيا

 2014 2000 2014 2000 2014 2000 2016 2000 غينيا بيساو

 2014 2000 2014 2000 2014 2000 2016 2000 غيانا

 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2016 2000 إندونيسيا

 2011 2004     2011 2004 2016 2000 إيران

 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2016 2000 العراق

 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2016 2000 األردن

 2015 2006 2015 2006 2015 2006 2016 2000 كازاخستان

 2015 2001 2015 2001 2015 2001 2016 2000 الكويت

 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2016 2000 قرغيزستان

           2004 2016 2000 لبنان

         2007       ليبيا

 2016 2015     2016 2006 2016 2000 ماليزيا

 2009 2001 2009 2001 2009 2001 2016 2000 جزر املالديف

 2015 2001 2015 2001 2015 2001 2016 2000 مالي

 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2016 2000 موريتانيا

 2011 2003 2011 2003 2011 2003 2016 2000 املغرب

 2011 2001 2011 2003 2011 2001 2016 2000 موزمبيق

 2016 2000 2012 2000 2016 2000 2016 2000 النيجر

 2016 2003 2016 2003 2016 2003 2016 2000 نيجيريا

         2014 2009 2016 2000 عمان

 2012 2001 2012 2001 2012 2001 2016 2000 باكستان

 2014 2002 2014 2007 2014 2002     فلسطين

                 قطر

           2005 2016 2000 اململكة العربية السعودية

 2016 2000 2016 2000 2016 2000 2016 2000 السنغال

 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2016 2000 سيراليون 

 2009 2000     2009 2000     الصومال

 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2016 2012 السودان

 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2016 2000 سورينام

 2009 2000 2009 2001 2009 2000     سوريا

 2012 2000 2012 2005 2012 2000     طاجيكستان

 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2016 2000 توغو

 2012 2000 2012 2006 2012 2000 2016 2000 تونس

 2013 2004 2013 2004 2013 2004 2016 2000 تركيا

 2015 2000 2015 2006 2015 2000 2016 2000 تركمانستان

 2016 2000 2016 2000 2016 2000 2016 2000 أوغندا

             2016 2001 اإلمارات العربية املتحدة
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 2017 2014 2016 2000 2016 2000 2015 2008 2018 2000 السنغال

 2017 2014             2018 2000 سيراليون 

 2017 2010             2018 2000 الصومال

 2017 2009 2016 2008     2005 2000 2018 2008 السودان

 2017 2012 2016 2000 2016 2000     2018 2000 سورينام

 2017 2009 2016 2000 2016 2000     2018 2000 سوريا

 2017 2014 2016 2000 2016 2000 2017 2001 2018 2000 طاجيكستان

 2017 2010 2016 2000     2014 2010 2018 2000 توغو

 2017 2010 2016 2000 2016 2000 2016 2002 2018 2000 تونس

 2017 2007 2016 2000 2016 2000 2015 2000 2018 2000 تركيا

 2017 2012 2016 2000         2018 2000 تركمانستان

 2017 2010     2016 2000 2014 2002 2018 2000 أوغندا

 2017 2010 2016 2000 2016 2000 2016 2011 2018 2000 اإلمارات العربية املتحدة

 2017 2012 2016 2000     2017 2000 2018 2000 أوزبكستان

 2017 2012 2016 2000 2016 2000     2018 2000 اليمن

 2018 /2017 /2016سنة خر وآل  2007 /2000*تشير القيم املذكورة في الخانات إلى بيانات السنة التي أدخلت لسنة األساس 



 55  اإلسالمي: تقرير مرحلي من إعداد سيسرك نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية في الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 

 13و  5نحو تحقيق الهدفين اإلنمائيين  نظمةامللبلدان األعضاء في : السنوات املرجعية املستخدمة من أجل مؤشرات مختارة لتقييم تقدم ا11الجدول 

 نسمة 100,000عدد األشخاص املتضررين بشكل مباشر من جراء الكوارث لكل   نسبة املقاعد التي تشغلها النساء في البرملانات الوطنية البلد

 2017 2005 2018 2000 سنة آخر السنة األساس/  

 2018 2006 أفغانستان
 2016 2005 2018 2000 ألبانيا  

 2018 2000 الجزائر
 2018 2000 أذربيجان  
 

2017 

 2018 2003 البحرين
 2018 2000 بنغالديش  
 2018 2000 بنين  
 2018 2017 بروناي  
 2016 2005 2018 2000 بوركينا فاسو  

 2018 2000 الكاميرون
 2018 2000 تشاد  
 2014 2005 2018 2005 جزر القمر  

 2018 2000 كوت ديفوار
 2012 2005 2018 2000 جيبوتي  

 2017 2016 2018 2016 مصر

 2018 2000 الغابون 
 2018 2000 غامبيا  
 

2017 

 2015 2014 2018 2000 غينيا

 2018 2000 غينيا بيساو
 

2017 

 2013 2006 2018 2000 غيانا

 2018 2000 إندونيسيا
 2011 2005 2018 2000 إيران  

 2018 2000 العراق
 2017 2005 2018 2000 األردن  

 2017 2005 2018 2000 كازاخستان

 2017 2018 2000 الكويت
 2016 2005 2018 2000 قرغيزستان 

 2014 2005 2018 2000 لبنان

 2018 2006 ليبيا
 2017 2016 2018 2000 ماليزيا  

 2017 2005 2018 2000 جزر املالديف

 2014 2005 2018 2000 مالي

 2018 2000 موريتانيا
 2014 2005 2018 2000 املغرب  

 2017 2005 2018 2000 موزمبيق

 2014 2005 2018 2000 النيجر

 2018 2001 نيجيريا
 2018 2005 عمان  
 2014 2005 2018 2003 باكستان  

 فلسطين
  

2005 2013 

 2018 2006 قطر
 2018 2004 يةاململكة العربية السعود  
 2015 2005 2018 2000 السنغال  

 2015 2006 2018 2000 سيراليون 

 2018 2006 الصومال
 

2017 

 2018 2000 السودان
 2018 2000 سورينام  
 2009 2005 2018 2000 سوريا  

 2018 2000 طاجيكستان
 2014 2005 2018 2000 توغو  

 2013 2005 2018 2000 تونس

 2017 2005 2018 2000 تركيا

 2018 2000 تركمانستان
 2017 2005 2018 2000 أوغندا  

 2018 2000 اإلمارات العربية املتحدة
 2018 2000 أوزبكستان  
 

2017 

 2010 2005 2018 2000 اليمن

2018 /2017سنة خر وآل  2005 /2000*تشير القيم املذكورة في الخانات إلى بيانات السنة التي أدخلت لسنة األساس 



 56  اإلسالمي: تقرير مرحلي من إعداد سيسرك نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية في الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 

 نظمة نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامةامل: السنوات املرجعية املستخدمة من أجل مؤشرات إضافية اختيرت لتقييم تقدم البلدان األعضاء في 12الجدول 

 البلد
مؤشر التوجه الزراعي 

بالنسبة للنفقات 

 الحكومية

معدل الوفيات بسبب اإلصابات 

الناجمة عن حوادث السير، لكل 

 نسمة 100,000

معدل الوفيات الناجمة عن التسمم 

غير املتعمد، كال الجنسين، الوفيات 

 نسمة 100,000لكل 

نسبة السكان املستهدفين الذين يمكنهم 

الخناق  جرعات من اللقاح ضد 3الحصول على 

 ، %(DTP3)والكزاز والسعال الديكي 

من القدرات  13متوسط 

األساسية للوائح الصحية 

 (IHRالدولية )

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2017 2000 سنة آخر السنة األساس/ 

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2015 2003 أفغانستان

     2017 2000 2016 2000 2013 2000 2017 2002 ألبانيا

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2009 2006 الجزائر

 2014 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2015 2008 أذربيجان

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2008 2001 البحرين

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2016 2001 بنغالديش

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000     بنين

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000     بروناي

 2017 2012 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2017 2004 بوركينا فاسو

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000     الكاميرون

 2017 2011 2017 2000 2016 2000 2013 2000     تشاد

 2017 2013 2017 2000 2016 2000 2013 2000     جزر القمر

 2017 2011 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2014 2009 كوت ديفوار

 2017 2012 2017 2000 2016 2000 2013 2000     جيبوتي

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2017 2004 مصر

 2017 2011 2017 2000 2016 2000 2013 2000     الغابون 

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000     غامبيا

 2017 2011 2017 2000 2016 2000 2013 2000     غينيا

 2017 2014 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2015 2009 غينيا بيساو

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000     غيانا

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2013 2004 إندونيسيا

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2009 2002 إيران

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000     العراق

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2016 2012 األردن

 2015 2011 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2017 2001 كازاخستان

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2015 2001 الكويت

     2017 2000 2016 2000 2013 2000 2016 2001 قرغيزستان

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2016 2001 لبنان

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000     ليبيا

 2016 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2017 2001 ماليزيا

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2017 2001 جزر املالديف

 2017 2011 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2011 2001 مالي

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000     موريتانيا

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2012 2006 املغرب

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2016 2001 موزمبيق

 2017 2013 2017 2000 2016 2000 2013 2000     النيجر

 2017 2011 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2013 2003 نيجيريا

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2014 2001 عمان

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2016 2001 باكستان

     2017 2000 2016 2000 2013 2000 2017 2005 فلسطين

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2005 2004 قطر

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000     اململكة العربية السعودية

 2017 2011 2017 2000 2016 2000 2013 2000     السنغال

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000     سيراليون 

 2017 2013 2017 2000 2016 2000 2013 2000     الصومال

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000     السودان

 2017 2011 2017 2000 2016 2000 2013 2000     سورينام

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2009 2007 سوريا

 2015 2011 2017 2000 2016 2000 2013 2000     طاجيكستان

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2016 2012 توغو

 2017 2011 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2012 2001 تونس

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2017 2006 تركيا

 2014 2011 2017 2000 2016 2000 2013 2000     تركمانستان

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2015 2012 بية املتحدةاإلمارات العر 

 2017 2010 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2016 2001 أوغندا

 2014 2011 2017 2000 2016 2000 2013 2000 2016 2011 أوزبكستان

 2017 2012 2017 2000 2016 2000 2013 2000     اليمن

2018 /2017سنة خر وآل  2005 /2000الخانات إلى بيانات السنة التي أدخلت لسنة األساس  *تشير القيم املذكورة في



 57 نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: تقرير مرحلي من إعداد سيسرك
 

 : قائمة املؤشرات املختارة للتقييم ومنهجية التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة2امللحق 

 :  القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان1الهدف 

 قيمة الغاية املؤشر صدرامل االسم املختصر للمؤشر

 0 نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر العاملي، % UNSD الفقر املدقع

 نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني، % UNSD الفقر الوطني
بمقدار النصف على  انخفاض

 األقل

 UNSD الخسائر االقتصادية الناتجة عن الكوارث
باشرة التي تعزى إلى الكوارث بالنسبة إلى الخسارة االقتصادية امل

 الناتج املحلي اإلجمالي، %
 ال ش يء

 ال ش يء نسبة إجمالي اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية، التعليم، % UNSD تعبئة املوارد من أجل التعليم

 لزراعة املستدامة: القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية املحّسنة وتعزيز ا2الهدف     

 قيمة الغاية املؤشر املصدر االسم املختصر للمؤشر

 0 انتشار نقص التغذية، % UNSD انتشار سوء التغذية

 0 نسبة األطفال الذين يعانون من التقزم بصورة معتدلة أو حادة، % UNSD انتشار التقزم

 ال ش يء ات الحكوميةمؤشر التوجه الزراعي بالنسبة للنفق UNSD االستثمار في الزراعة

ع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار3الهدف     
ّ
 :  ضمان تمت

 قيمة الغاية املؤشر املصدر االسم املختصر للمؤشر

 70 والدة حية 100,000معدل الوفيات النفاسية، لكل  UNSD الوفيات النفاسية

 UNSD وفيات األطفال
لخامسة، لكال الجنسين )الوفيات لكل معدل الوفيات دون سن ا

 والدة حية( 1,000
25 

 0 نسمة 100,000اإلصابات بداء السل، لكل  UNSD اإلصابة بداء السل

 UNSD الوفيات بسبب االنتحار
معدل الوفيات بسبب االنتحار، كال الجنسين، الوفيات لكل 

 نسمة 100,000
 ال ش يء

 UNSD استهالك الكحول 
+، 15الل سنة تقويمية، األعمار هالك الكحول خنصيب الفرد من است

 لتر الكحول الصرفب
 ال ش يء

 UNSD الوفيات بسبب حوادث السير
معدل الوفيات بسبب اإلصابات الناجمة عن حوادث السير، لكل 

 نسمة 100,000
 العدد انخفاض

 UNSD الصحة اإلنجابية
يم نسبة النساء في سن اإلنجاب الالئي تمت تلبية حاجتهن لتنظ

 ، %49-15 األسرة باألساليب الحديثة، األعمار 
100 

 UNSD الوفيات بسبب التسمم غير املتعمد
معدل الوفيات الناجمة عن حاالت التسمم غير املتعمد، كال 

 نسمة 100,000الجنسين، الوفيات لكل 
 ال ش يء

 UNSD تغطية التحصين
ات من جرع 3نسبة السكان املستهدفين الذين يمكنهم الحصول على 

 ، %(DTP)اللقاح ضد الخناق والكزاز والسعال الديكي 
100 

 ال ش يء نسمة 10,000كثافة العاملين في مجال الصحة، األطباء، لكل  UNSD كثافة األطباء

 ال ش يء %، األساسية للوائح الصحية الدوليةمن القدرات  13متوسط  UNSD القدرات الجوهرية للوائح التنظيمية

م مدى الحياة للجميع : ضمان4الهدف 
ّ
 التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل



 58 نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: تقرير مرحلي من إعداد سيسرك
 

 قيمة الغاية املؤشر املصدر االسم املختصر للمؤشر

 UNSD املشاركة في التعليم الخاص بالطفولة املبكرة
معدل املشاركة في التعلم املنظم )سنة واحدة قبل السن 

 (، كال الجنسين، %الرسمي لاللتحاق بالتعليم االبتدائي
100 

 UNSD فرص متساوية للحصول على التعليم الخاص بالطفولة املبكرة
مؤشر التكافؤ بين الجنسين ملعدل املشاركة في التعلم املنظم 

 االبتدائي(احدة قبل السن الرسمي لاللتحاق ب)سنة و 
1 

 UNSD معلمين أكفاء

بتدائي نسبة املعلمين املشتغلين في فئة التعليم ما قبل اال 

الذين تلقوا ما ال يقل عن الحد األدنى من التدريب املنظم 

 للمعلمين

 ال ش يء

 : تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات5الهدف     

 قيمة الغاية املؤشر املصدر االسم املختصر للمؤشر

 UNSD تمثيل النساء في البرملانات الوطنية
غلها النساء في البرملانات الوطنية، نسبة املقاعد التي تش

 من إجمالي عدد املقاعد(، % النسبة)
 ال ش يء

    
 :  تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع8الهدف 

 قيمة الغاية املؤشر املصدر االسم املختصر للمؤشر

 معدل النمو السنوي إلجمالي الناتج املحلي الحقيقي للفرد الواحد، %  UNSD دي حسب الفردالنمو االقتصا
OIC-LDCs: 7 

Non OIC-LDCs: 5 

 UNSD النمو في إنتاجية العمل
معدل النمو السنوي للناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي لكل شخص 

 عامل، %

OIC-LDCs: 7 
Non OIC-LDCs: 5 

 UNSD وارد في مجال االستهالكالكفاءة في استخدام امل
نصيب الفرد من االستهالك املحلي للمواد، جميع املواد الخامة، 

 بالطن
 ال ش يء

 ال ش يء سنة فأكثر لكال الجنسين، % 15معدل البطالة،  UNSD معدل البطالة

 UNSD نسبة أصحاب الحسابات املصرفية

أو نسبة البالغين الذين يتوفرون على حساب في مؤسسة مالية 

سنة فأكثر 15مزود خدمة األموال املتنقلة عبر الهاتف املحمول، 

 لكال الجنسين، %

100 

 :  إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل واملستدام للجميع، وتشجيع االبتكار9الهدف     

 قيمة الغاية املؤشر املصدر االسم املختصر للمؤشر

 من الناتج املحلي اإلجمالي، % ـ%القيمة املضافة للتصنيع ك UNSD نيعالقيمة املضافة للتص
OIC-LDCs مضاعفة الحصة : 

Non OIC-LDCsال ش يء : 

 UNSD انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة املضافة 

 2010 ـ$ثاني أكسيد الكربون باألسعار الثابتة ل غللتصنيع، ك
 ال ش يء

 ال ش يء اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي، % UNSD اإلنفاق على البحث والتطوير

 UNSD التكنولوجياعالي التصنيع 
نسبة القيمة املضافة للصناعة التكنولوجية املتقدمة واملتوسطة 

 من مجموع القيمة املضافة للتصنيع، %
 ال ش يء

 ال ش يء نسبة األفراد الذين تشملهم شبكات الهاتف الخلوي، الجيل الثالث، % UNSD (3Gهاتف الخلوي بالنسبة للجيل الثالث )تغطية شبكات ال

 






