
 تعزيز بيانات أهداف التنمية المستدامة
الجهاز المركزي لإلحصاء

نية  ورشة العمل اإلقـليمية الخامسة حول االستعراضات الوط
 الطوعية في المنطقة العربية  

 تجربة السودان

م2021أكتوبر20-21

محمد الجعليماجدة  :إعداد  
قطاع التخطيط والبحوث/رئيس قسم التنمية المستدامة



MAGDA ELGAALI

تقارير تحليل فجوة البيانات 
حول أهداف التنمية المستدامة

م2019 عام والثاني م2017 عام األول البيانات، فجوة لتحليل  تقريرين السودان أعد 
الثالث للتقرير التحديث اآلن ويجري

علي التقريرين إحتوي:
 نم مؤشر لكل البيانات توفير حيث من الصلة ذات الجهات مسؤولية تحديد•

 مسؤول – مشارك مسؤول – رئيسي مسؤول « المستدامة التنمية مؤشرات
»مساعد

المستدامة التنمية أهداف لغايات البيانات توافر حالة•

 توفرةم -متوفرة « المستدامة التنمية أهداف مؤشرات إلنتاج البيانات توافر حالة•
»متوفرة غير – جزئيآ

 ساتالمؤس مع والمؤشرات والغايات المستدامة التنمية ألهداف تفصيلية خرائط•
المستدامة التنمية أهداف لمؤشرات البيانات وتوافر الحكومية
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أهداف مركزيآ عن مسؤوليات المؤسسات الحكومية 
)عدد(التنمية المستدامة 

مسؤول 
رئيسي

مشارك  مساعد 

181

87

2019تقريرعام 257

مسؤول 
رئيسي

مشارك مساعد

47

20

2017تقريرعام 61



)٪( المستدامة التنمية أهداف مؤشرات إلنتاج البيانات توافر   
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دامة الخرائط التفصيلية ألهداف التنمية المست
والغايات والمؤشرات

مع المؤسسات الحكومية وتوافر البيانات 
لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة
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)1.1.1المؤشر(الهدف األول : مثال 

 مصدرالمسؤوليةالمؤشرالغاية الهدف
ر توفي/توليد

البيانات

حالة 
توافر 
البيانات

مالحظات

مساعدةمشاركةةالرئيسي

القضاء  -1  
على الفقر 

بجميع 
أشكاله في 

كل مكان

بحلول عام  1.1  
، القضاء  2030

 على الفقر المدقع
 لجميع الناس في

كل مكان ، والذي 
ى يُقاس حاليًا عل
أنه األشخاص 

لى الذين يعيشون ع
 1.25أقل من 

دوالر في اليوم

نسبة  1.1.1
السكان الذين 
يعيشون تحت 

 خط الفقر الدولي
، حسب الجنس 
والعمر والوضع 
ع الوظيفي والموق

الجغرافي 
)ريفي/ حضري (

وزارة 
المالية

الرعاية وزارة -
االجتماعية

وشئون  -
المرأة والطفل

وزارة الزراعة  -
والغابات

شعبة الحكم  -
المحلي

وزارة التجارة -
وزارة العمل  -

والخدمات العامة 
والموارد البشرية

وزارة الصناعة -
وزارة الصحة -
وحدة مياه الشرب  -

والصرف الصحي

الجهاز 
المركزي 
لإلحصاء

متوفر 
جزئيًا

   في تتوفر
البيانات 
األولية 

 لمسح إنفاق
األسرة لعام 

/201420
ويمكن  15

فصل 
المؤشر 

:الي
واليات  

ريف/ حضر
عمر

الجنس

م2019تقرير عام :المصدر
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التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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 ميةالتن أهداف لمؤشرات والرصد للتخطيط القدرات بناء مشروع تنفيذ تم
  حيث م2019 عام اإلنمائي المتحدة األمم برنامج من ومالي فني بدعم المستدامة

-: مخرجاته بعض كانت

تحديث تقرير فجوة بيانات التنمية المستدامة عبر سلسلة ورش

 تعريف بطاقات مؤشرات التنمية المستدامةتعريب

 مجتمع مدني -مؤسسات حكومية«حلقات مجموعات نقاش مع الشركاء«



ي اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب التعاون مع
»األسكوا«آسيا 
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 وجود إلزامية الرئيسي الهدف كان حيث 2020 أكتوبر في كانت التواصل بداية  نقطة
-: العربية الدول لجميع رسمية إلكترونية منصات

إلكترونية منصة األصل من التملك دول سبعة مع األسبوعية اإلجتماعات بدأت 
الدول تلك ضمن كان والسودان ، المستدامة التنمية أهداف لمؤشرات

إلي التوصل تم المتعددة اإلجتماعات خالل من :-
ملةلتك تحتاج ولكن صحيحة قيمها مؤشرات 

المطلوبة السنوات بقية
التصحيح ويجب خطأ قيمها مؤشرات 

السنوات من الناقص وتكملة
الخام البيانات من حسابها يمكن مؤشرات 

السابقة للمسوحات
الصلة ذات الجهات لدي متوفرة مؤشرات
قبل من تأتي وبياناتها عالمية مؤشرات 

الراعية الوكاالت

مؤشر 139مشاهدة    3587

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2020 2021

Sudan NSS

Sudan NSS



ي اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب التعاون مع
»األسكوا«آسيا 
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تابع« إلي التوصل تم المتعددة اإلجتماعات خالل من« :-
االتالوك قبل من معتمدة وطنية إرتكاز نقاط عبر رفعها يتم قيمها مؤشرات 

لها ينتمون التي الجهه عن النظر بغض وتدريبهم إنتقاءهم وتم
كاالتالو لدي للتقارير نسخ توجد القطر داخل نفذت التي المسوحات جميع

  

في تتمثل التواصل هذا مخرجات بعض :-
الجهاز لدي ةالتقني فريق ممثل بتواصل اإللكترونية المنصة إنشاء في الشروع 

االسكوا لمنظمة التقنية فريق ممثل مع اإلحصائي
العربية الدول مع موحد قالب ذات وطنية مصفوفة تكوين
عربيةال الدول في اإلنتاج منعدمة أو قليلة مؤشرات في القدرات لبناء ندوات
ضببع تتعلق والتي الهامة القضايا لبعض أونالين ورش في المشاركة 

"..... فقر – االعاقة -االجتماعي النوع قضايا – صحة– تعليم " االهداف



التعاون مع وزارة المالية والتخطيط اإلقتصادي
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المستدامة ةالتنمي ألجندة الوطنية اإلرتكاز نقطة اإلقتصادي والتخطيط المالية وزارة تمثل.

نميةالت مؤشرات وتوفير إلنتاج الرئيسي المسؤول لإلحصاء المركزي الجهاز يمثل 
 من اتالبيان لتوفير الوطني األحصائي النظام شركاء مع التنسيق كذلك المستدامة،
.اإلدارية السجالت

 ادياإلقتص والتخطيط المالية وزارة مع بشراكة لإلحصاء المركزي الجهاز يعمل  
: التالية اآلليات عبر

المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ للتنسيق مشتركة آلية
المستدامة التنمية أهداف لرصد المتكامل اإلطار تطوير لجنة
مشاركة تمت حيث بالوزارة المستدامة والتنمية الفقر وحدة:

oالصلة ذات الجهات لدي اإلرتكاز نقاط تحديث  
oالخارجية الجهات قبل من تطلب التي المعلومات إلستيفاء الشركاء مع الجيد التنسيق
oاتبالوالي المستدامة التنمية ومؤشرات وغايات بأهداف تنويرية عمل ورش تنفيذ
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ات وحيث من أجل توفير بيانات حديثة لصناع القرار وإمكانية وضع الخطط والسياس
:  يمكن قياس كثير من مؤشرات التنمية المستدامة تم التخطيط لتنفيذ

 2022السكان والمساكن السادس تعداد

 2022الزراعى الشامل التعداد 

 المالىالشمول مسح

لمسح الصناعىا

 االجنبىاالستثمار مسح

 المؤشراتالعنقودى متعدد المسح

 والفقراالنفاق االسرى مسح

المسح التتبعي لسوق العمل

الطريق الي األمام
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وزارة شؤون مجلس الوزاراء


