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التحديات
.غاية169وهدف17وجودعنناتجالمطلوبةالمؤشراتمنكبيرعدد•
لمؤشراتلالعالميالسياقضمنالعربيةالمنطقةمستوىعلىالمؤشراتتوطين.
حداعلىدولةكلأولوياتتحديد.

األجهزةنوبي(السياسيين)القرارصناعبيناألولوياتتحديدعندفجوةوجود•
.اإلحصائية

تحقيقدونهدف17عددهاوالبالغالمستدامةالتنميةأهدافإلىاالنتقال•
المنطقةفيكاملبشكلأهداف8عددهاوالبالغلأللفيةاإلنمائيةاألهداف
.العربية

:واالكتمالالشمولوعدمالفجواتوجود•
لتفصيالتاالمستهدفة،الفئاتالمواضيع،)المطلوبةالتفصيلمستوياتضمن

(الجغرافية
المتوفرةالزمنيةالسالسلضمن.



التحديات
اسيةاألسالركائزأحدكونهااإلداريةالسجالتعلىالمؤشراتمنالكثيراعتماد•

:اإلحصائيالنظامبناءفي
اإلداريةالسجالتضعف.
المعتمدةالمنهجياتاختالف.
البياناتمصادرتعدد.
(....مساحةمعدل،عدد،نسبة،)القياسوحداتاختالف.
البياناترلتوفيالشركاءكافةمعالحقيقيةوالشراكةوالتنسيقالتعاونضعف.
الجهاتقبلمنالمعتمدةالدوليةوالتعريفاتوالتصنيفاتبالمعاييرااللتزامعدم

.للبياناتالمنتجةالمختلفة

:الدولبعضعلىالمؤشراتبعضانطباقعدم•
البحارو المحيطاتاإليدز،مثلالساريةاألمراضبعضالطبيعية،الكوارثمثل.



(تابع)التحديات 
.اآلنحتىواضحةغيرقياسهامنهجيةالمؤشراتمنكثير•

.العربيةالدوللدىالسياسيالوضع•
:اإلسرائيلياالحتاللوجودلفلسطينبالنسبة

والمعابرالحدودعلىالسيطرةعدم
الطبيعيةالمواردعلىالسيطرةعدم
نسبةزيادةوبالتاليالفلسطينيةاألراضيداخلإسرائيليةومستعمراتمصانعوجود

.التلوث

الماليالدعمحشدإلىالحاجة•
المطلوبةتالتفصيالجميععلىالبياناتلتوفيركبيرةبعيناتمسوحإلىالحاجة.
ائياإلحصالنظاموتفعيلوتعزيزمختلفةمجاالتفيإداريةسجالتنظامبناء

.الوطني
اإلحصائيالنظاممؤسساتفيالعاملةالكوادرمختلفلدىالقدراتبناء.



معالجة التحديات
:الحكومةدور•
وطنييقفربتشكيلالوزراءمجلسقرارفيوتجسدالعلياالسياسيةواإلرادةالوعي

:مهامهوتكونالمستدامةالتنميةخطةلتنفيذالوطنيةالجهودوتنسيقلقيادة

2030المستدامةالتنميةخطةتعميم

يتصلماوالمستدامة،التنميةخطةبينالصلةبمراعاةالمستدامةالتنميةأهدافتحقيق
.والبيئيةواالقتصاديةاالجتماعيةالميادينفيبها

الشركاءبينعاونوالتالتنسيقبتعزيزوذلكالمستدامة،للتنميةالوطنيةاألولوياتبلورة
.ودوليةوطنيةمؤسساتمنالعالقةذوي

حيثطاعيةالقوالخططالوطنيةالتنميةاستراتيجياتفيالمستدامةالتنميةأهدافإدماج
.القادمةالستةللسنواتالتنميةخطةإعدادعلىالعملجاري

سدميخدبماالمصادرهذهتطويرعلىوالعملمؤشرلكلالبياناتمصادرتحديد
.الفجوات

بياناتروتوفيتوطينعلىالمتابعةالفلسطينيلإلحصاءالمركزيالجهازيتولى
اإلحصائيالمراقبةفريقمعبالتعاون،SDGsالمستدامةالتنميةمؤشراتومراقبة
.رسميةجهاتعدةفيهتتمثلالذيالوطني



(تابع)معالجة التحديات 
اإلحصاءدور•
نميةالتمؤشراتإدماجمهمةسيتولىالذياإلحصائيةللمراقبةداخليفريقوجود

.عملهضمنالمستدامة

المستدامةالتنميةمؤشراتتوفيرعلىللمتابعةعملفريقتشكيلSDGsبحيث
:يليماالفريقمهامتتضمن

قليميا  وطنيا  المستدامةالتنميةخطةعلىالعملتطوراتكافةمتابعة- .وليا  ودوا 
.اإلحصائيالمراقبةنظاممؤشراتضمنالمستدامةالتنميةمؤشراتدمجمتابعة-
التنميةمؤشراتمجالفيالشريكةالوطنيةالمؤسساتمعكاملتنسيقمستوىضمان-

.الشركاءكافةأدواروتحديدالموثوقةالعملبمنهجياتوالعملالمستدامة
مستدامةالالتنميةمؤشراتبياناتتدفقمتابعةخاللمنالبياناتفيالفجواتسد-

.البياناتوشموليةاكتمالضمانوبالتاليتحديدهايتمواضحةآليةضمن
.اإلحصائيالمراقبةلنظامالوطنيالفريقجهودقيادة-
.اإلحصائيالمراقبةنظامعنالمنبثقةالفرعيةاللجانإدارة-
.الحاصلوالتقدمالعملسيرعندوريةتقاريرتقديم-



(تابع)معالجة التحديات 
(تابع)اإلحصاءدور•
تدامةالمسالتنميةأهدافومراقبةرصدبهدفاألجلقصيرةالطريقخارطةصياغة.

ياناتبلتوفيركاستجابةاإلحصائيةوالمراقبةللسجالتالعامةاإلدارةاستحداثSDGs

واإلحصائيةالوصفيةالبياناتفهرسإعداد
Statistical Data and Metadata Exchange(SDMX)نحوتطويرهوسيتم

SDGsمؤشرات

اإلحصائيةاألعماللعملياتالعامالنموذجإلطاروالتطويرالتحديث
Generic Statistical Business Process Model(GSBPM)معيتالءمبما

SDGs

المؤشراتهذهوحصرالمستدامةالتنميةمؤشراتمصفوفةتقييم.
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توزيع عدد المؤشرات حسب درجة االعتماد ومدى التوفر في فلسطين
نمية نسخة فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف الت)

(11/2015، شهر “Inter Agency Expert Group-SDGs”المستدامة 

المؤشر

التوفر

النسبةالعدد  ال ينطبقغير متوفر*متوفر

النسبةالعدد النسبةالعدد النسبةالعدد 

%15657.1%138.3%7246.2%7145.5االخضراللون 

%6222.7%711.3%4369.4%1219.4اللون السكني

%5520.1%11.8%5192.7%35.5اضافي

%273100%217.7%16660.8%8631.5المجموع 

التوفر ال يعني بالضرورة توفره على جميع مستويات التفصيل المطلوبة*: 
وجاري التقييم على النسخة الحديثة من المؤشرات11/2015تقييم المؤشرات تم على نسخة شهر : مالحظة



هيكلية الفرق العاملة على التنمية المستدامة
مجلس الوزراء

 SDGsالفريق الوطني 

الفريق الداخلي

SDGs
فريق المراقبة

بياناتقاعدة

SDGs

قاعدة بيانات
لمؤشرات 
المراقبة 
اإلحصائية

اللجان الفنية

قةتشمل اإلحصاء وكافة الشركاء ذوي العال

PCBS 

مؤشرات قائمة
المراقبة 
اإلحصائية

الوطني للمراقبة الفريق
اإلحصائية

مؤشرات قائمة
SDGs



مشاركة الجهاز في المحافل الدولية
لرصدالقدراتاءوبنوالتنسيقللشراكةالمستوىالعاليالفريقفيعضوفلسطين

(آسياغربدولعناليمنمع)“HLG-SDGs”2015عامبعدمافترة

التنميةدافأهبمؤشراتالمعنيالوكاالتبينالمشتركالخبراءفريقعملمتابعة
.منهجيا  بهايتعلقوماالمؤشراتصياغةحول“”IAEG-SDGsالمستدامة

امةالمستدالتنميةبياناتاجلمنالعالميةالشراكةفعالياتفيالمشاركة
””GPSDD

ؤشراتمفيهابماالحوكمةبإحصاءاتالخاصبرايافريقفيعضوفلسطين
.16الهدف

موضوععلىللمتابعةوالدوليةاإلقليميةالمنتدياتفيالمشاركةSDGs



التوجهات المستقبلية
الجهازعيدصوعلىالمستدامة،التنميةأهدافورصدمراقبةيخدمبمااإلحصائيةاألجهزةهيكليةإعادة

.يةاإلحصائوالمراقبةللسجالتالعامةاإلدارةاستحداثتمفقدالفلسطينيلإلحصاءالمركزي

الشؤونرةوزامسمىتغييرتمالصددهذاوفيالوطنياإلحصائيالنظاممكوناتبعضهيكليةإعادة
االجتماعيةالتنميةوزارةإلىاالجتماعية

مؤشراتتوطينعلىوالعملالتوعيةبهدفالعالقةذاتالوطنيةالوزاراتمععملورشعقدSDGs

مؤشراتلقياسالقدراتبناءأجلمنللشركاءتدريبيبرنامجتصميمSDGsفيالفجواتومعالجة
.البيانات

المصادرهذهتطويرعلىوالعملمؤشرلكلالبياناتمصادرتحديد.

بياناتفحصSDGsمتوفرهومامعمقارنتهاخاللمنوجودتها.

وضرورةدامةالمستالتنميةمؤشراتبياناتتوفريضمنبماالعالقةذويالشركاءلكافةاألدوارتحديد
.الخاصوالقطاعالمدنيالمجتمعإشراك

ومراقبةرصدعمليةلتسييرالماليالدعمحشدSDGs.



آليات المتابعة 
المحرزالتقدمآليةعنمرحليتقريرإعداد.

العملسيرمتابعةأجلمندوريبشكلالتقييمإعادة.

الفجواتوسدللعملالتطويريةالخططوضع.




