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املقدمة

ت اللجنة اإلحصائية في األمم املتحدة قائمة األهداف والغايات واملؤشرات لخطة الت، 2016يناير 1ي ف نمية أقرَّ
2030املستدامة لعام 

نحوالجهودحشدعلىاألهدافهذهأعينهانصبواضعةاملقبلةعشرالخمسةالسنواتخاللالبلدانوستعمل
عددوهدف17املستدامةالتنميةمؤشراتأهدافعددبلغاملتحدةلألمماملستدامةالتنميةموقعوحسبتحقيقها،

غاية169الغايات

(املكررةاملؤشراتمع)مؤشر244املؤشراتوعدد

(املكررةاملؤشراتبدون )مؤشر232و.
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2011لسنة ( 2)قانون االحصاء القطري رقم 
4

عدةنماالحصائيةالعملياتفيكبيردعمقدمالقطرياالحصاءقانون
-:نواحي

لفنيةااالحصائيةالتعليماتوفقاالحصائيةالبياناتوجمعتزويد-1

ائياالحصالجهازمنبموافقةإالللجهاتالمسوحاجراءعمليةتنظيم-2

االخرىوالجهاتاالحصاءجهازبينالمعلوماتتبادل-3

االحصاءجهازالىالواردةالبياناتسريةمعالتعامل-4

ايسواءافشاءالمذنبمعاقبةيتمسريةمعلوماتافشاءحالفي-5
فيمباشرةغيراومباشرةبطريقةاالحصاءاتاستخداماوسريةمعلومة
اونداتمستاخفىاوأتلفاوبالغيراالضراراوالمذنبلنفساالنتفاع
باالحصاءالمكلفينصفةالمذنبانتحلاواحصائيةسجالت



2011لسنة ( 2)قانون االحصاء القطري رقم 
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2011لسنة ( 2)قانون االحصاء القطري رقم 
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2011لسنة ( 2)قانون االحصاء القطري رقم 
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2011لسنة ( 2)قانون االحصاء القطري رقم 
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2011لسنة ( 2)قانون االحصاء القطري رقم 
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الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي واالحصاء
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2014لسنة ( 28)وفقاً للقرار االميري رقم 



الخطوات التي تم اتخاذها 

فيما يخص مؤشرات أهداف التنمية المستدامة
11

نسبة 
االنجاز

املرحلة

100% تشكيل فريق عمل  إلصدار التقرير األول ملؤشرات التنمية املستدامة   (1)

100% (املنظماتمتوفر وممكن توفيره ، غير متوفر، الينطبق، تحسب من)تقييم عام للمؤشرات  (2)

100% (Metadata)للمؤشرات واملنشورة حصر تعاريف الوصفية
UN SDG 2030

(3)

100% مراسلة الجهات املصدرية للبيانات (4)

100% :نحو توفير املؤشرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ، مراسلة إدارات

.توفير مؤشرات اقتصادية: إدارة اإلحصاءات االقتصادية-
راتيجيات توفير السياسات والقوانين والتشريعات واالست:إدارة التخطيط التنموي االجتماعي-

.الوطنية
ات توفير السياسات والقوانين والتشريع: إدارة التخطيط التنموي البيئي واالقتصادي-

.واالستراتيجيات الوطنية
.افيةالجغر توفير مؤشرات تقاس من خالل شبكة املعلومات: قسم نظم املعلومات الجغرافية-

(5)



الخطوات التي تم اتخاذها 

فيما يخص مؤشرات أهداف التنمية المستدامة
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نسبة االنجاز املرحلة

100% (.5و4)للنقطة رقم 2016-2012توفير البيانات املطلوبة لحساب املؤشرات  (6)

100%
مرحلة في

االعتماد

2017اعداد تقرير  التنمية املستدامة  (7)

100%
في مرحلة 
االعتماد

زامن مع ت)املستدامة وفق قوالب االمم املتحدة إنشاء قاعدة بيانات ملؤشرات التنمية
(7نقطة رقم 

(8)

100% املستدامة بناء قدرات موظفي الوزارة حول مؤشرات التنميية (9)
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.   2017دامة إلصدار  تقرير مؤشرات التنمية املستعمل  تم تشكيل فريق 

:أهداف فريق العمل

.2030مؤشرات التنمية املستدامة تقييم-1

(.ثغرات البيانات)الفجواتتحديد -2

.لتوفير باقي املؤشراتوضع خطة عمل-3

سلة وتوفير للجهات املصدرية ملتابعة الكتب املر نقاط االتصال التواصل مع -4
.املطلوب

excel & PDFمؤشرات التنمية املستدامة على ملف قاعدة إنشاء -5



تم تصنيف العمل وفق املجموعات الرئيسية
14

املجموعات 

الرئيسية

ةالبشري

االجتماعية

ةالبيئي

االقتصادية



دور إدارات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
15

إدارات قطاع التخطيط:-

لتشريعات توفير  وصف تحليلي حول املؤشرات املتعلقة باالستراتيجية الوطنية وا
.  واالتفاقيات الدولية

إدارات قطاع اإلحصاء:-

 2016-2012توفير بيانات عام

 متابعة املؤشرات مع الجهات املصدرية للبيانات.

دراسة سبل توفر البيانات الغير متوفرة من مصادرها مثل املسوح.



البيانات الوصفية
16

صاء باألمم تم االعتماد على البيانات الوصفية في صفحة شعبة االح

المتحدة

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/


مصادر البيانات
17

مصادر البيانات

تعداد ومسوح

مسوح 
متخصصه

تعداد

سنوات10كل 

سجالت ادارية 
للجهات المنتجة 

للبيانات



دورية البيانات
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 البيانات السنوية:
معظم املسوح اإلقتصادية واملسوح األسرية.

السجالت اإلدارية للجهات املصدرية.

 ن مسح من مسح دخل ونفقات األسرة تزامتتوفر البيانات كل خمس سنوات
.استخدام الوقت

 من التعداد العامتتوفر البيانات كل عشر سنوات.

 من مسح البحث العلمي والتطويرتتوفر البيانات كل سنتين.

مسح العنقودي املتعدد املؤشرات.



جود البيانات
19

دقة البيانات ومكتملة وشامة

توفير البيانات في الوقت المناسب والمتوقع

توفير جميع البيانات المطلوبة لحساب المؤشرات

وضوح حقول البيانات المطلوبة

صحيحة توفير البيانات والمؤشرات للمستخدمين بصورة سليمة و

يسهل التعامل معها الستخالص النتائج والمعلومات



2016-2012حالة مؤشرات أهداف التنمية املستدامة 

154متوفرمؤشر

55غيرمؤشر

متوفر

21 توفيرهجاري

12ينطبقالمؤشر

2خاصمؤشرات

بحسابات

.املنظمات

الفريقوسيعمل

باقيتوفيرنحو

املؤشرات
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الينطبق

جاري توفيره

غير متوفر تحتاج الى مسوح او 

سجالت ادارية

تم توفيره

عدد املؤشرات

ةعدد مؤشرات أهداف التنمية املستدام

2012-2016
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تم توفيره

النسبة

نمية التوزيع النسبي ملؤشرات أهداف الت

املستدامة

2012-2016
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اهداف التنمية املستدامة

حالة املؤشرات والهدفمؤشرات أهداف التنمية املستدامة حسب  

2012-2016
خاص بحسابات املنظمات

الينطبق

وح غير متوفر تحتاج الى مس

او سجالت ادارية

جاري توفيره

تم توفيره



2016-2012املؤشرات املستهدفة 

ىعلتشملالتي)املستهدفةاملؤشراتاجماليمن%88املتوفرةاملؤشراتنسبةبلغت

2016و2015عاميخالل(توفيرهاوجاري املتوفرةاملؤشرات
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غير متوفر

24%

تم توفيره

67%

جاري توفيره

9%

املؤشرات املستهدفة 

شرات باستثناء املؤشرات التي التنطبق واملؤ 

الخاصة بحساب املنظمات

2012-2016

تم توفيره

88%

جاري توفيره

12%

املؤشرات املستهدفة

2012-2016



طرتقرير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في دولة ق

23

تدامة تم االنتهاء من اعداد مسودة من تقرير االول لمؤشرات التنمية المس
(  2016-2012)والذي اعتمد على البيانات خالل الفترة 2017

.2018ويتوقع طباعته في شهر مارس 

ومن خالل التحليل االحصائي تبين ان دولة قطر قد حققت اغلب
االهداف والغايات

اتوغايأهدافتحقيقفيالمحرزالتقدمرصدإلىالتقريرويهدف
قواعدفيالوطنيةالبياناتوتحديث،2030المستدامةالتنمية

القرارلصناعمرجعإعدادعلىعالوةالدولية،والهيئاتالمنظمات
يدتحدعلىيساعدهملكيالمختلفة،التنمويةالسياساتوواضعي

إعدادوالمستدامةالتنميةمجاالتفيالتقدمإلحرازالمطلوبةاإلجراءات
الوطنيةتنميةالاستراتيجيةتطبيقعندإنجازاتمنتحقيقهتملماتقييم

.(2016-2011)األولى



مؤشرات غير المتوفرة
24

مؤشرات غير متوفرة

مسوح خاصة

مؤشرات تعتمد على مسح 
العنقودي متعدد المؤشرات

مؤشرات تعتمد على مسح انفاق ودخل 
االسرة

مسح استخدام االراضي

مسوح 
اخرى 

تعداد سجالت ادارية

سكانية 
واجتماعية

اقتصادية

بيئية

 تم حصر املؤشرات غير
املتوفرة

 بة تم حصر املتغيرات املطلو
«غير متوفر»لكل مؤشر  

ارات تم رفع املتغيرات الى االد
املعنية

 وايضا رفع املتغيرات غير
درية املتوفرة الى الجهات املص

لدراسة سبل . للبيانات
توفيرها مستقبال



قاعدة مؤشرات أهدف التنمية املستدامة في دولة قطر

 البياناتقاعدةالنشاءاكسلبرنامجاستخدامتم
 
تتضمنيالتاملتحدةاالمملقوالبوفقا

:على

واملؤشراتوالغاياتاالهدافكافة

(تعداد-مسوح-اداريةسجالت)البياناتمصادر

(سنوات10كل/سنوات5كل/سنوية)البياناتدوريةتحديد

(2016-2012الفترةخاللواحصاءات،2015–1986تعدادسنوات)بيانات

(املتحدةاألممبحساباتخاص-ينطبقال-توفيرهيمكن-متوفرغير–متوفر)املؤشرحالة

(ال/نعم)املتحدةباألممالخاصةالوصفيةالبياناتتوفرمدى

نمطنفسعلىالحساباتتسلسلعلىحفاظا(ومقامبسط)مؤشراتلحساباتخاصملف

.فقدهاوعدماملنهجية
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الهدف من انشاء قاعدة البيانات

.ينطبقالاو متوفر غير او متوفر هو ما،وفرز املؤشر عنالبحثعمليةمنتسهيل1.

.وغايةهدفكلوفقاملؤشراتتحليلعمليةمنتسهيل2.

املطلوبةباملؤشراتالجهاتتزويدتسهيل3.

-:خاصبرنامجالىالبياناتقاعدةتطوير 4.

املطلوبةالبياناتادخالنحواملختصينللموظفينصالحيةاعطاء

البرنامجعلىتلقائيااملؤشراتحساب

املعلوماتلوحةعلىاملؤشراتعرض(Dash board)االهدافحسب
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خطة نشر مؤشرات أهداف التنمية املستدامة

 عبر موقع الوزارة 2017رفع تقرير مؤشرات التنمية املستدامةwww.mdps.gov.qa

 على موقع الوزارة ( 2016-2012)رفع قاعدة بيانات مؤشرات التنمية املستدامةExcel+PDF

ن بعدبناء قدرات موظفي الوزارة من خالل املهمات الرسمية وحضور ورش ودورات تدريبية ودورات ع

زيارة خبراء من املنظمات االقليمية والدولية

مبادرة من العمل على تحديث املؤشرات على املواقع التالية سواء من خالل تعبئة استمارات خاصة أو

:الوزارة

 موقع البنك الدوليhttp://datatopics.worldbank.org/sdgs/

 وموقع التنمية املستدامة لألمم املتحدةhttp://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-

development-goals/

 واملركز االحصائي الخليجيGCC STAT

 واملنظمات االخرى ذات العالقة
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http://www.mdps.gov.qa/
http://datatopics.worldbank.org/sdgs/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


بناء قدرات موظفي الوزارة فيما يخص مؤشرات أهداف التنمية 

المستدامة
28

بلد االنعقادالجهة المنظمةالىمنالمهمةعنوانالسنة

2016

47مشاركة في الدورة ال 

للجنة اإلحصائية

08/03/201611/03/2016

االمانة العامة 

لألمم المتحدة

الواليات 

دة االمريكية المتح

نيويورك_ 
للجنة السكان 49الدورة الـ 

والتنمية 

11/04/201615/04/2016

االمانة العامة 

لألمم المتحدة

الواليات 

دة االمريكية المتح

نيويورك_ 
دعوة للمشاركة في منتدى 

فيع األمم المتحدة السياسي الر

ة المستوى المعني بالتنمي

07/11/201620/07/2016(HLPE)المستدامة 

لة الوفد الدائم لدو

قطر 

_ األمم المتحدة 

نيويورك
مؤتمر األمم المتحدة المعني

رية باإلسكان والتنمية الحض

(الموئل الثالث )المستدامة 

17/10/201620/10/2016

لة الوفد الدائم لدو

قطر لدى األمم 

-المتحدة 

نيويورك

-االكوادور    

كيتو



بناء قدرات موظفي الوزارة فيما يخص مؤشرات أهداف التنمية 

المستدامة
29

بلد االنعقادالجهة المنظمةالىمنالمهمةعنوانالسنة

2017

الدورة الخمسون  للجنة 

27/02/201727/02/2017السكان والتنمية

لة الوفد الدائم لدو

ةالواليات المتحدقطر
المشاركة في الدورة 

للجنة االحصائية لألمم48

10-7المتحدة نيويورك 

201707/03/201710/03/2017مارس 

لة الوفد الدائم لدو

قطر

-االمم المتحدة 

نيويورك

المشاركة في الدورة 

الخمسين للجنة السكان 

والتنمية

03/04/201707/04/2017
لة الوفد الدائم لدو

قطر
امريكا

تي اجتماع تحضيري للدول ال

ستقدم اعتراضات وطنية 

VNRs16/07/201716/07/2017طوعية  

المجلس 

االقتصادي 

واالجتماعي في 

األمم المتحدة

_ األمم المتحدة 

نيويورك

المنتدى السياسي رفيع 

ة المستوى المعني بالتنمي

201717/07/201719/07/2017المستدامة لعام 

المجلس 

االقتصادي 

واالجتماعي في 

األمم المتحدة

_ األمم المتحدة 

نيويورك



التحديات في توفر املؤشرات
30

 2030عدم وجود بيانات وصفية لبعض مؤشرات التنمية املستداة(Metadata.)

ذلك بعض البيانات لم يتم جمعها وتحتاج إلى إجراء مسوح خاصة مما يترتب على
.توفير موارد مالية وبشرية



لحسن إستماعكمشكراً 


