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 ما هو نظام المراقبة اإلحصائي؟

 واالقتصادية االجتماعية القضايا واقع ومتابعة وتوثيق رصد عملية بمثابة هو
 خالل من اإلستراتيجية واألهداف الرؤيا وفق الفلسطيني للمجتمع والبيئية

 متاحة بيانات قاعدة ضمن خاصة مؤشرات على تعتمد إحصائية أدوات
الفلسطيني القرار ومتخذي السياسات صانعي إلى توفيرها يتم العام لالستخدام  



توفير قاعدة بيانات تفصيلية وشاملة حول  
مختلف القطاعات، تقوم على أساس 
التنسيق والتعاون والمشاركة والحوار 

المباشر مع الوزارات والجهات الحكومية 
المعنية والمؤسسات الشريكة ذات العالقة 

لتلبية احتياجاتها وأولوياتها في مجال تدفق 
البيانات اإلحصائية واشتقاق المؤشرات 
الهادفة لمراقبة السياسات اإلستراتيجية 

 والخطط الوطنية الشاملة 



 
 

 الفريق الوطني لنظام المراقبة اإلحصائي

 اللجان الفرعية

 مجلس الوزراء الفلسطيني
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 في فلسطين SDGsنتائج التقييم األولية لمؤشرات 

 SDGsتوفر مؤشرات 

 غير متوفر متوفر عدد المؤشرات المقترحة

230 81 149 

 توفر المؤشرات حسب مستويات تفصيل وطنية

 نوع التجمع العمر الجنس المنطقة

76 21 23 16 



 قاعدة بيانات مراقبة مؤشرات التنمية المستدامة



 ركائز هامة لخطة التحول

الحشد 
 والمناصرة
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االبتكار 
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بناء القدرات 
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 ........إقليمياً 

بالتنسيق مع
 

UNSD 



 ................عالمياً  

Inter-Agency Expert Group on SDG 
Indicators (Joint Group: HLG-IEGA 

High-level Group for Partnership, 
Coordination and Capacity-Building for 
statistics for the 2030 Agenda  

 شارك في المداوالت والمشاورات

Praia group on governance 

statistics including Goal #16 

Global Partnership for Sustainable 
Development Data 



 تطوير ركائز النظم اإلحصائية
 الهيكلية إعادة

 استخدام السجالت اإلدارية

إنشاء شراكة أفضل مع المستخدمين والمنتجين 
 لنظم األجهزة اإلحصائية

 تطوير نظام إحصائي متكامل وفعال ومستدام

 حشد الدعم المالي

 تعزيز جودة اإلحصاءات



 التحديات
 على بناء   المؤشرات رصد مجال في واإلقليمي الوطني المستوى على األولويات تحديد•

 .التنموية والتدخالت السياسات
 
 :(واالكتمال الشمولية عدم) الفجوات وجود•
(جغرافية تفصيالت مستهدفة، فئات المواضيع،) المطلوبة التفصيل مستويات ضمن 
المتوفرة الزمنية السالسل ضمن. 
 
 :اإلدارية السجالت على المؤشرات من الكثير اعتماد•
المعتمدة المنهجيات اختالف. 
البيانات مصادر تعدد. 
(....مساحة معدل، عدد، نسبة،) القياس وحدات اختالف. 
البيانات لتوفير الشركاء كافة مع الحقيقية والشراكة والتنسيق التعاون ضعف. 
المختلفة الجهات قبل من المعتمدة الدولية والتعريفات والتصنيفات بالمعايير االلتزام عدم 

 .للبيانات المنتجة
 

 



 (تابع)التحديات 
 الجهد لتوفير اإلحصائية الفعالية ذات المؤشرات من األقصى الحد بيانات جمع•

 .البيانات وجودة اتساق من ممكن قدر أكبر وتحقيق والمال
 
 :السياسي الوضع•
والمعابر الحدود على السيطرة عدم. 
الطبيعية الموارد على السيطرة عدم. 
ومستعمرات مصانع وجود عن الناتج والتلوث المنبعثات على السيطرة عدم 

 .الفلسطينية األراضي داخل إسرائيلية
 
 المالي الدعم حشد إلى الحاجة•
المطلوبة التفصيالت جميع على البيانات لتوفير كبيرة بعينات مسوح إلى الحاجة. 

 



 معالجة التحديات
إلحداث الرئيسية المفاتيح أحد هي الوطنية والتوجهات السياسية اإلرادة 

 لقيادة وطني فريق بتشكيل الوزراء مجلس قرار في ذلك تجسد وقد التنمية،
 .المستدامة التنمية خطة لتنفيذ الوطنية الجهود وتنسيق

 
مؤشرات إدماج مهمة سيتولى الذي اإلحصائية للمراقبة وطني فريق وجود 

 .عمله ضمن المستدامة التنمية
 
مؤشرات وتوطين رصد على للعمل الجهاز في فني عمل فريق تشكيل 

 .بياناتها وتوفير ،SDGs المستدامة التنمية
 
لضمان واإلقليمية الدولية المؤسسات كافة مع والتنسيق التواصل قنوات فتح 

 .بياناتها ومراقبة المستدامة التنمية اجندة تنفيذ مجال في النتائج أفضل
 



 (تابع)معالجة التحديات 
 التنمية أجندة يخدم بما الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز دور بلورة•

 2030 المستدامة
التنمية أهداف ومراقبة رصد بهدف األجل قصيرة الطريق خارطة صياغة 

 .المستدامة
بيانات لتوفير كاستجابة اإلحصائية والمراقبة للسجالت العامة اإلدارة استحداث  

SDGs 
الوصفية البيانات فهرس إعداد (SDMX) مؤشرات نحو تطويره وسيتم SDGs 
اإلحصائي العمل لمراحل معياري نموذج إلطار التحديث (GSBPM) يتالءم بما 

 SDGs مع
المؤشرات هذه وحصر المستدامة التنمية مؤشرات مصفوفة تقييم. 
المستدامة التنمية مؤشرات لتوفير اإلحصائية القدرات وتطوير بناء. 

 
 



SDGs 


