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فرح شقير، مديرة مشروع البوابة العربية للتنمية، برنامج األمم المتحدة االنمائي 



للنهوض بالمرأةالوطنيةاآللياتدور

يةالوطناألولوياتلتحديدالمساهمة وإطالق نقاش مجتمعي•

واإلقليمية 

لة مؤشرات ذات صلة وقاببلورةإلىاألولوياتمناالنطالق•

(الكمي والنوعي)للرصد 

المساهمة التأثير على المؤشرات التي تتبناها الحكومة وأيضا•

في النقاش اإلقليمي والعالمي 



"2030خطة التنمية المستدامة لعام : تحويل عالمنا"

من أجل تحقيق رفاه األفراد مستويات أساسية ومترابطة 3التوثيق بين •
النمو االقتصادي واإلدماج االجتماعي وحماية البيئة: والمجتمعات

غاية 169هدفا و17من2015خطة في أيلول 193اعتمدت أعضاء الدول ال•
أقرت الصيغة النهائية إلطار المؤشرات العالمية وعددها 2017وفي آذار 

(مؤشرا232أو )مؤشرا244

ذرية األسباب الجمقابل األهداف اإلنمائية لأللفية لمعالجة واسعة النطاق أهداف •
وليس فقط األعراض بينما األخيرة ركزت في المقام األول على الشّق 

.جميع الدول المتقدمة النمو والنامية2030وتستهدف األجندة ... االجتماعي

ات أهداف عالمية تراعي اختالف مسار التنمية في البلدان والقدرات ومستوي•
.السياسات واألولويات الوطنيةالتنمية الوطنية وتحترم 

.متكاملةليست أهداف مستقلة بل ينبغي تنفيذها بطريقة 



"2030خطة التنمية المستدامة لعام : تحويل عالمنا"

:العناصر التي تقوم عليها أهداف التنمية المستدامة

ا القضاء على الفقر والجوع بجميع أشكالهما وأبعاده–الناس•
.وتحقيق إمكاناتهم في الكرامة والمساواة في بيئة صحية

حمايته من التدهور، من خالل االستهالك –كوكب األرض •
.واإلنتاج المستدامين واإلدارة المستدامة لمواجهة تغير المناخ

حقيق كفالة تمتع جميع البشر بحياة مزدهرة ومرضية وت–الرخاء•
لطبيعةالتقدم االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي في وئام  مع ا

ة من تعزيز مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة للجميع خالي–السالم•
.  الخوف والعنف

امة تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستد–الشراكة•
حاب والتركيز على أشد الناس فقلرا وضعفا ومشاركة جميع أص

المصلحة وجميع الناس 



املتحويل عالمنا يتطلب االنتقال إلى إطار عالمي وش
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ددة عملية رصد بشفافية وتشاركية وإدماجية ومتع

المستويات

عالمي

إقليمي

وطني

مواضيعي



الرصد المواضيعي

Thematic Reporting

Thematic 

مواضيعي

أوسع من إطار المؤشرات العالمية•

مراجعة سنوية لبعض المواضيع المتقاطعة•

ي القضاء على الفقر ورتعزيز االزدهار ف: 2017

(14و9و5و3و2و1األهداف )عالم متغير 

التحول نحو مجتمعات مستدامة وصامدة  : 2018
(15و12و11و7و6األهداف )

ولية تمكين الناس وتحقيق المساواة والشم: 2019

(16و13و10و8و4األهداف )



عملية رصد شفافة وتشاركية وإدماجية ومتعددة

المستويات

عالمي

إقليمي

وطني

مواضيعي



عملية الرصد

نادا على الصعيد العالمي، سيتم رصد األهداف والغايات است•

الذي وضعه فريق الخبراء إلى إطار المؤشرات العالمية 

ة المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمي

نة المستدامة، واعتمدته اللجنة اإلحصائية في دورتها الثام

٢٠١٧مارس /واألربعين المعقودة في آذار

ع على الصعيد الوطني، سيتعين على الحكومات أن تض•

أهداف وغايات ومؤشرات وطنية خاصة بها لرصد تحقيق 

موّحدة الغايات واألهداف وبلورة استراتجية وطنية تقدّم رؤية
.  تتقاطع والسياسات القطاعية



IAEGفريق الخبراء المشترك بين الوكاالت 

بهدف تحديد المؤشرات العالمية 2015تأسس الفريق في آذار •
 tier systemوالتوصل إلى الصيغة النهائية للمنهجية وتحديد ال

جهد متواصل لبلورة إطار المؤشرات العالمية لألهداف والغايات•
وتنقيح المؤشرات ونقل المؤشرات من فئة إلى أخرىالواردة 

عملية علنية ومن خالل 2016وشباط 2015ما بين حزيران •
وشفافة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة 

ممثل من البلدان 200، عقد اجتماعين حضره نحو 2016في عام •
اديمية والمنظمات الدولية واالقليمية والمجتمع المدني واألوساط األك

والقطاع الخاص 

وضع نظام المؤشرات المؤلف من فئات وآلية اإلبالغ العالمية•
فية فرق عمل تعنى بتبادل البيانات اإلحصائية والوص3وتشكيل 

والمعلومات الجغرافية وأوجه الترابط بين المؤشرات



      Global Monitoringالرصد العالمي 

م المتحدة األمين العام التقرير سنوياً بالتعاون مع منظومة األميعدّ •

يستند إلى إطار المؤشرات العالمية وهو 

دة من استنادا إلى بيانات مستمتحسب المجاميع : مصدر البيانات•

الية كل تجمعها الوكاالت الدولية وفقاً لوالنظم اإلحصائية الوطنية 

ثير من وتعدَّل البيانات الوطنية في ك. منها وخبرتها المتخصصة

ال عدم األحيان لتكون قابلة للمقارنة على الصعيد الدولي، وفي ح
.ة لهاتوافر هذه البيانات تحسب الوكاالت الدولية قيماً تقديري



فئات3تبويب المؤشرات على 

A three-tier system
• ات تيسيرا لتنفيذ إطار المؤشرات العالمية، تصنف جميع المؤشر

فئات استنادا الى مستوى تطورها المنهجي وتوافر البيانات3في 
:على المستوى العالمي

المؤشر واضح من حيث المفهوم والمنهجية : الفئة األولى(1)
ور والبلدان تصدر البيانات بصوالمعايير المعتمدة متوفرة 

(97وعددها )منتظمة 

المؤشر واضح من حيث المفهوم والمنهجية: الفئة الثانية(2)
ات البلدان ال تصدر البيانوالمعايير المعتمدة متوفرة لكن 

(71وعددها )بصورة منتظمة 

مؤشر أو للال تتوفر أي منهجية أو معايير معتمدة : الفئة الثالثة(3)
ل من أج( المنهجية)العمل جار على وضع أو اختبار المعايير 

(70وعددها )المؤشر 



فئات3تبويب المؤشرات على 

A three-tier system



المقترحةالمؤشراتخصائص 

المؤشر واضح وقابل للقياس•

المؤشر يقيس التقدم نحو الهدف•

جميع جوانب الغاية يجري رصدها•

جديدة مع إمكانية تعديل أو تغيير المؤشرات عند توافر مصادر

.  للبيانات أو تعثّر تطوير المنهجية



قاعدة بيانات متعددة المصادر للرصد العالمي

مية أطلقت شعبة اإلحصاءات قاعدة بيانات عالمية لمؤشرات أهداف التن
ليمية المستدامة تتضمن ما هو متاح من بيانات قطرية ومجاميع عالمية وإق

ن والبيانات القطرية تجمها الوكاالت الدولية وقد تتضم. للمؤشرات
. تقديرات وتعديالت

بيانات فهي تجمع وتوفر الالنظم اإلحصائية الوطنية دورا محوريا تؤدي 
بيانات قابلة وتوفر. والبيانات الوصفية لالبالغ عنها على الصعيد العالمي

.للمقارنة دوليا

تقوم الكيانات الدولية واإلقليمية بمواءمة  (1): توصية فريق الخبراء
عملياتها لجمع البيانات من أجل الحد من عبء اإلبالغ الذي تتحمله

على االحصاءاتعلى أن يرتكز تجميع المؤشرات العالمية . البلدان
على أن تقوم السلطاتالوطنية الرسمية الموحدة والقابلة للمقارنة

االخصائية الوطنية عندما تستخدم منهحيات ومصادر أخرى، 
باستعراضها والموافقة عليها وعرضها بشفافية



:البيانات والرصد والمساءلة
خططا ( ١٥٤بلدا من أصل٨١)نفذ أكثر من نصف عدد البلدان •

بلدا أو منطقة فقط من أصل 37. ٢٠١٦إحصائية وطنية في عام 

لتي من البلدان والمناطق التي تتوفر عنها بيانات ذات صلة هي ا83

لعشرة توجد لديها تشريعات إحصائية وطنية تتقيد بجميع المبادئ ا

.األساسية لإلحصاءات الرسمية

لة وتشكل تعدادات السكان والمساكن مصدرا أوليا للبيانات المفص

.  االالزمة لصياغة السياسات والبرامج اإلنمائية وتنفيذها ورصده

، ٢٠١٦إلى عام٢٠٠٧سنوات الممتدة من عام ١٠وخالل فترة الـ 

سكان في المائة من البلدان تقييما واحدا على األقل لتعداد ال٨٩ىأجر

بلدا أو منطقة مثل هذا المصدر ٢٥بينما لم يتوفر لدى والمساكن، 
(2017تقرير األمين العام، تموز ).األساسي للبيانات

      Global Monitoringالرصد العالمي 



الرصد العالمي والرصد الوطني

حديد الغرض منه تمختبرا للبيانات القطرية الرصد العالمي يؤّمن 

التنسيق أوجه التفاوت بين البيانات الوطنية والدولية من اجل تعزيز
داخل النظم اإلحصائية الوطينة



       National Reportingالرصد الوطني 

عملية التقييم وعملية الرصد غير منفصلين ضمن إطار غير مجتزىء•

annual reportingاإلبالغ سنويا •

الرصد الوطني  هو األهم ومن المتوقع أن تمسك : على المستوى الوطني✓
17البلدان بزمام العملية وتقوم بوضع إطار وطني لتحقيق األهداف ال

يعتمد على األهداف والغايات والمؤشرات المحددة وطنيا، والرصد الوطني✓
علومات وفق االحتياجات واألولويات الوطنية ووفق اآللية المتبعة في جمع الم

.أو استحداث آلية جديدة

يانات الب: محورية الدور التنسيقي والتجميعي لمكاتب االحصاءات الوطنية✓
.  ر، الخاإلدارية من الوزارات المعنية والتعدادات والسجل المدني واستبيان األس

. بيانات رسمية وغير رسمية بحسب كل دولة✓

دوره هام للمجتمع المدني في عملية تحديد األولويات والتنقيذ والرصد✓
والمساءلة 



مدى توافر البيانات 

مؤشر ينتمي الى الفئة االولى156من أصل 44) %28: لبنان•

والثانية 

%40: مصر•

%46: األردن•

%47: تونس•

نس مكاتب اإلحصاء الوطنية في كل من مصر واألردن وتو: المصدر
(بالنسبة للبنانUNSDاستنادا إلى قاعدة )والبوابة العربية للتنمية 



ةالصلذاتالبياناتتوافر

ما العمل؟ 



البيانات 
الضخمة

البيانات 
المفتوحة

ثورة 
البيانات

Big Data 
Data 
Revolution 

Open Data 



نقطة إنطالق عملية

A practical starting point



الجنسينبينالمساواةرصد

؟المنهجية



نبذة عن مسارات بعض البلدان

2016شباط 

عة المجموعة االقتصادية والبيئية والمجمو: إنشاء فريق عمل التنمية المستدامة✓

السكانية واالجتماعية

خطة جهاز االحصاء لجمع ونشر مؤشرات اهداف التنمية المستدامة✓

وليـــة إدارة إنتاج كافة المؤشراتؤتتــولــى مسإنشاء وحدة التنمية المستدامة و✓

:المتعلقة بالتنمية المستدامة على كافة األصعدة لتحقيق األهداف التاليـــة

الوطنية رصد وقياس كافة المؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة على كافة األصعدة•

.والقارية والدولية وكيفية إحتساب كل مؤشر

.اتتوثيـــق المنهجيـــات والمفاهيــــم والتعاريـــف المستخدمـــة ومصــادر البيان•

.راتحفظ كافة الوثائق واألدلة الخاصة بالممارسات التطبيقية إلدارة إنتاج المؤش•

تدامة الحصول على كافة البيانات والمعلومات الالزمة إلنتاج مؤشرات التنمية المس•

.ومصادر بياناتها ومنهجيات حسابها



نبذة عن مسارات بعض البلدان

2025وثيقة األردن 

دور مركزي لوزارة التخطيط والتعاون ✓

الدولي 

تعزيز األنظمة اإلحصائية الوطنية ✓

وإدماج النوع البيانات؛وتوفير

وتعزيز اآلليات المؤسسيةاالجتماعي

تّم تشكيل لجان لكل هدف في وزارة ✓

مية التخطيط والتعاون الدولي تتضمن تس

ةضباط إرتباط من كافة الدوائر الرسمي

ر فريق احصائي يقوم بتوفيتشكيل ✓

المؤشرات المطلوبة في القطاعات 

المختلفة

اللجنة الفنية الداخلية

ً تقييم واقع المؤشرات المتوفرة• .حاليا

، تقديم توفر البيانات)تحديد الفجوات •

جوات التقارير، تفصيل البيانات، ف

.(مالية للرصد والتقييم

.اتوضع خطة لتوفير باقي المؤشر•

تسمية ضباط ارتباط من الدوائر•

ال المختلفة وذلك للتعاون في إرس

كونوا البيانات المطلوبة ويفضل أن ي

نفس ضباط اإلرتباط مع وزارة 

.التخطيط



نبذة عن مسارات بعض البلدان

2015تموز 

لبحث الوطني حول تصور األسر ا"أجرت المندوبية السامية للتخطيط✓

ر نظرة األسللتعرف إلىغير مسبوق -" لتدابير التنمية المستدامة 

فيما المغربية، وجهات نظرها، وتمثيلها االجتماعي، واهتماماتها وأولوياتها

.يتعلق بالمحاور الرئيسية للتنمية المستدامة

وفرت بيانات البحث مجموعة من المؤشرات النوعية على الصعيدين✓

ويات يمكن أن تساعد صانعي القرارات على تحديد األولالوطني والجهوي

يذها في الوطنية للتنمية المستدامة واستهداف السياسات القطاعية أو تنف

.المستقبل



نبذة عن مسارات بعض البلدان

2017تشرين األول 
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