
تقارير اللجنة العالمية حسب نوع التحدي  2.5

تقدم تقارير اللجنة العالمية نظرة مثيرة لإلهتمام حول كيفية النظر إلى التحديات من قبل “الشخصيات البارزة” الذين غالًبا ما 
يشغلون مناصب المفوضين. ووجد تحليلنا لتقارير اللجنة السبعين المنشورة منذ كانون الثاني 2016 أن:

معظم تقارير اللجان )46( تتناول المستويين المحلي والعالمي
  ثالثة قطاعات فقط كانت موضع تركيز في أكثر من سبعة تقارير للجنة، وهي الصحة والسالمة العامة والعدالة وسالمة الغذاء 

واألمن، مع 22 و 17 و 12 تقريًرا على التوالي
  كانت أربعة فقط من أهداف التنمية المستدامة )SDGs( محوًرا ألكثر من ستة تقارير للجنة، وهي الصحة الجيدة والرفاهية 

)الهدف 3( ، والسالم والعدل والمؤسسات القوية )الهدف 16( ، والقضاء على الجوع )الهدف 2( ، و العمل الالئق ونمو 
االقتصاد )الهدف 8( مع 25 و 16 و 10 وسبعة تقارير على التوالي

  ُقرابة نصف تقارير اللجنة )33( وصفت المشكلة التي كانوا يعالجونها بأنها معقدة ولم يستخدم أي منها التسميات البسيطة 
أو المعقدة أو السيئة

 األسباب األكثر شيوًعا المستخدمة لتبرير تسمية التحدي مشكلة تستحق االنتباه إليها هي القيم )59( والمقارنات بالماضي 
(52)

  تم تأطير معظم التحديات بشكل إيجابي كأهداف أو غايات )39( بداًل من كونها مشاكل سلبية )31)
	  معظم تقارير اللجنة )43( تقترح رزمة )أو باقة( من التدخالت، وإن لم يكن ذلك بتقرير صارم مثل أولويات السيطرة على 

األمراض 3 ، ولكن ال تتحدث عن كيفية تطوير التدخالت أو كيفية إدارتها عبر الزمن .

كما لوحظ أن تقرير اللجنة يمكن أن يعالج أكثر من قطاع وهجف من أهداف التنمية المستدامة ، لذلك ال تضيف األرقام دائًما 
العدد اإلجمالي للتقارير التي قمنا بتحليلها.

عدد تقارير اللجان أنواع التحديات

كيفية النظر الى التحديات
47 المحلي والعالمي المستوى الذي

 يتم فيه عادًة
 معالجة التحدي 

17 المحلي )مثال، الوطني ودون الوطني(
6 التعاون الدولي

23 الصحة القطاع المعني
17 السالمة العامة والعدل
12 سالمة الغذاء واألمان
7 التطور والنمو اإلقتصادي
5 الموارد الطبيعية
4 البنى التحتية
4 العمل المناخي
3 الثقافة والجندر
3 التعليم
2 التوظيف
2 إمدادات الطاقة
1 المحافظة على البيئة
1 الخدمات الحكومية
1 خدمات األطفال والشباب
1 المجتمع والخدمات االجتماعية
1 اإلسكان
0 اإلستجمام والترفيه
0 النقل
0 المواطنة
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26 3 الصحة الجيدة والرفاه هدف التنمية 
المستدامة
 المعني

16 1616 السالم والعدل والمؤسسات القوية  السالم والعدل والمؤسسات القوية 
10 2القضاء التام على الجوع 
7 88العمل الالئق ونمو االقتصادالعمل الالئق ونمو االقتصاد
5 6المياه النظيفة والنظافة الصحية 
5 1010الحد من أوجه عدم المساواة الحد من أوجه عدم المساواة 
5 12االستهالك واإلنتاج المسؤوالن 
4 44التعليم الجيد التعليم الجيد 
4 9الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية 
4 1717عقد الشراكات لتحقيق األهداف عقد الشراكات لتحقيق األهداف 
3 5المساواة بين الجنسين 
3 11القضاء على الفقر القضاء على الفقر 
3 13العمل المناخي 
2 77طاقة نظيفة وبأسعار معقولة طاقة نظيفة وبأسعار معقولة 
2 14الحياة تحت الماء 
1 1111مدن ومجتمعات محلية مستدامة مدن ومجتمعات محلية مستدامة 
1 15الحياة في البر 
1 غير مذكور بشكل واضح
33 مركب المشاكل 

0األساسية المعقدة بسيط
0 معقد
0 معقد مكعب )أو سيئ(

37 غير مذكور بشكل واضح
60 القيم سبب اعتبار التحدي مشكلة 

52تستحق الّتّلفت اليها الماضي
12 مجموعات أخرى ضمن أصحاب االختصاص
7 سلطات قضائية أخرى
3 أطر أخرى
1 غير مذكور بشكل واضح

39 إيجابي التأطير
31 سلبي

كيفية معالجة التحديات
43 رزمة )أو باقة( من التدخالت ما هو العرض؟
20 التخالت المتآزرة
1 التدخل المنفرد
6 غير مذكور بشكل واضح

14 تدخل ذو تصميم مشترك كيفية اإلختيار أو التطوير
4 اختيار تدخالت مستندة الى األدلة العلمية
1  تطوير تدخالت جديدة
1 نشاط بقيادة مجتمعية
50 غير مذكور بشكل واضح
12 التفكير النظمي كيفية اإلدارة عبر الزمن
5 اإلدارة بحسب الملف 
53 غير مذكور بشكل واضح
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