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 المناسب الزمن وفي النوعية جيدة بيانات اتاحة صعوبة 

 السياسات برسم المعنيين ذلك في بما المستخدمين لكافة

 . القرار وصناعة
 

 المنطقة في البلدان قدرة مستوى على ثغرات عدة وجود 

 .المستدامة التنمية مؤشرات ونشر النتاج العربية
 

 المعني العربي الفريق تواجه التي والصعوبات المشاكل 

 وفق بمهامه للقيام المستدامة والتنمية البيئة بمؤشرات

 المسئولين العرب وزراء مجلس من الصادر انشائه قرار

 .2008 ديسمبر ،20 دورته في البيئة شئون عن

:خلفية  



 : الرؤية

 اطر تطوير من الوطنية اإلحصائية األنظمة تمكين 

 والغايات االهداف تحقيق نحو واإلبالغ والتقييم الرصد

 فترة خالل المستدامة للتنمية  2030 بخطة المرتبطة

 التنموية السياسات لوضع وذلك القادمة، سنوات الثالث

 تحقيق بهدف العلمية والحقائق األدلة على ترتكز التي

 واألولويات للظروف وفقا والمستدامة الشاملة التنمية
  .واإلقليمية الوطنية

:رؤية وأهداف مقترح خارطة الطريق  



 :األهداف
 

وضع اإلطار اإلستراتيجي إلجراء تقييم شامل ومعمق للنظم  

اإلحصائية الوطنية لتحديد نقاط قوتها وأسباب ضعفها وتشمل هذذ  

التقييمات الثغرات في البيانات والتحقق من وفرة احصذاءات تتميذز 

بنوعيذذذذة جيذذذذدة وتكذذذذون مؤهلذذذذة لرصذذذذد وتقيذذذذيم اهذذذذداف التنميذذذذة 

 المستدامة ؛
 

تحديذذذد حزمذذذة مصذذذغرة مذذذن المؤشذذذرات وفذذذق االولويذذذات  

الوطنيذذة واإلقليميذذة مذذع مراعذذاة قذذدرة الذذدول العربيذذة علذذى تذذوفير 

المؤشرات الالزمة لرصد االهداف التنمية المسذتدامة دوريذا ووفقذا 

  للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية والمعايير الدولية؛



تعزيذذذذز وتقويذذذذة الهياكذذذذل المؤسسذذذذية والبنذذذذي التحتيذذذذة ل جهذذذذزة  

اإلحصائية المركزية في البلدان العربية بمذا فذي ذلذك تكنولوجيذا المعلومذات 

 واالتصاالت،  لالضطالع بدورها الريادي في النظام اإلحصائي الوطني ؛

 

مسذذاعدة البلذذدان األعضذذاء علذذى وضذذع اليذذات التنسذذيق المناسذذبة   

والترتيبات المؤسسية  بين كل اطذراف النظذام اإلحصذائي الذوطني مذن أجذل 

تحقيق رصد وتقيذيم التقذدم المحذرز بشذنن تنفيذذ اهذداف التنميذة المسذتدامة 

والغايات المرتبطة بها؛ وتنظيم المنتديات الدورية بذين منتجذي ومسذتخدمي 

 البيانات؛

 

بناء القدرات الوطنية لتعزيز إعداد التقذارير حذول التقذدم المحذرز    

للتنمية المستدامة في الدول العربية  ودعذم  2030بخصوص اهداف خطة 

المعرفة بمناهج  صياغة التقارير التي ترصذد التقذدم المحذرز بشذنن أهذداف 

 .التنمية المستدامة



:منهجية خارطة الطريق  



 األهداف مؤشرات لرصد المتوافرة الوطنية االحصاءات على باالعتماد

 وتقارير ل لفية اإلنمائية اهداف حول الوطنية والتقارير ل لفية اإلنمائية

 التقييمات من مجموعة اجراء يجب الوطني الصعيد على المستدامة التنمية

 :تشمل

 لإلحصاءات الزمنية والسالسل البيانات قواعد مراجعة     

 الموجودة بالبيانات الفجوات تحديد     

 المتاحة البيانات مصادر مراجعة     

 دوليا عليها المتفق النوعية بمعايير االحصاءات تقييم  

 في بما التحتية البني مثال الحالية، الوطنية القدرات وحصر مراجعة  

 المعلومات تكنولوجيا وتوفر الفنية والقدرات والبشرية المالية المصادر ذلك

 واإليصاالت

 بين التنسيق واليات المؤسسية والترتيبات المؤسسية األطر مراجعة     

 .الوطني اإلحصائي النظام في الوطنية الجهات

 (:ما نحن عليه ااَلن)التقييم  



 :مجموعتين تضم المؤشرات؛ من مصغرة حزمة ونشر اعداد 

 المؤشرات لتمثل اإلقليمية األولوية ذات المؤشرات من مجموعة  

 واإلقليمية الوطنية السياسات رسم بهدف (Core Set)   األساسية

 ؛ واإلقليمية الدولية المقارنات وإجراء

 لتمثل بلد لكل الوطنية الظروف حسب المؤشرات من مجموعة 

   .الوطنية التنموية السياسات وضع إلغراض الوطنية المؤشرات

  

 التنمية مؤشرات إلعداد تستخدم التى البيانات مصادر إتاحة زيادة 

 أو الموجودة اإلحصائية والمسوح  اإلدارية، السجالت ذلك في بما المستدامة

 مصادر إلى اضافة البيئي، الرصد نظم من المشتقة والمعلومات المستقبلية،

  (Big Data) الضخمة البيانات
  

 :(اين نرغب أن نكون)الرؤية المستقبلية 



 

 وتدقيق لجمع المعلومات لتكنولوجيات االمثل االستخدام  

  عليها المتفق المؤشرات حزمة ونشر ومعالجة

  

  خطة أهداف تطبيق في المحرز للتقدم دورية تقارير اصدار  

 وفقا العربية للمنطقة األولوية ذات المستدامة للتنمية 2030

 بشننها اإلتفاق سيتم التي التقارير لصياغة التوجيهية للخطوط

 .دوليا
  



 

 الفريق اجتماع في المؤشرات من المصغرة الحزمة ومناقشة تحديد  

 ذات والغايات األهداف لتحديد العربية الدول مع المشورة اجراء بعد القادم

 اعتمادها ليتم المستدامة، للتنمية 2030 خطة أهداف من الوطنية األولوية

 ومناقشتها العربية الدول لجامعة واالجتماعي االقتصادي المجلس قبل من

   .المتخصصة المجالس خالل من ذلك قبل

  

 مع المتجانسة االستراتيجيات وتنفيذ وضع على الدول قدرات تعزيز 

 النتاج المطلوبة البيانات لجمع القائمة، االخرى واالستراتيجيات الخطط

 وفقا لها الفوقيه والبيانات عليها المتفق للمؤشرات المصغرة الحزمة

 .الدولية للمعايير

    
  

 :(كيف نصل إلى غايتنا)الخطة 



 

 وذلك ،(Basic Data Systems) األساسية البيانات نظم تحديث    

 خالل ومناقشاتها خبراء قبل من اعدادها يتم عمل اوراق اعداد طريق عن

 بالمطبوعات اإلحصائية اإلجهزة تزويد الى اضافة الفريق، اجتماعات

 .المتخصصة الجهات من المعدة العالقة ذات العمل واوراق

  

 والخطوط بالمنهجيات المركزية اإلحصائية اإلجهزة تزويد 

 .الدولية والتوصيات للمعايير وفقا المؤشرات حزمة الحتساب التوجيهية

  

 وخبراء العربية المنطقة وخارج داخل من بالخبراء االستعانة 

 اجتماعات في للمشاركة المجال هذا في العاملة المتحدة األمم وكاالت

 في التقدم حول التقارير صياغة ومنهجيات اإلبالغ قضايا ومناقشة الفريق

 أفضل على والتعرف المستدامة للتنمية 2030 خطة أهداف تطبيق

 .التقارير تقديم و التحاليل مستوى على الممارسات

  



 

 العربية الدول لتزويد للفريق الكتروني منتدى انشاء  

 التنمية بمؤشرات المتعلقة العمل وأوراق والوثائق بالمنهجيات

 لتبادل  المستدامة الجهات مع التشبيك تعزيز على وليعمل المستدامة،

     .األخرى المناطق تجارب على والتعرف المعرفة

  



 2018-2016خطة عمل الفريق للفترة 

2016 

 

تكليف نقاط اإلتصال الوطنية بتزويد األمانة الفنية  -

 :للفريق باالتي

 بالبيانات والسالسل الزمنية المتوفرة  ومنهجيات

جمع وتدقيق ومعالجة ونشر مؤشرات التنمية 

 المستدامة في دولهم ومصادر البيانات؛

 االستراتيجيات الوطنية المتعلقة بتطوير اإلحصاءات

 ان وجدت؛

 معلومات عن لجان التنسيق الوطنية/ وثائق  /

 الترتيبات المؤسسية إن وجدت؛

منهجيات اإلبالغ وصياغة التقارير؛ 

اية معلومات أخرى قد تحتاجها األمانة الفنية. 

تكليف نقاط االتصال بتزويد االمانة الفنية باألولويات  -

للتنمية  2030الوطنية المتعلقة بخطة التنمية 

 المستدامة

استنادا على المعلومات المتوفرة من الدول عن طريق  -

نقاط اإلتصال تقوم االمانة الفنية للفريق باعداد اوراق 

العمل التالية، لعرضها ومناقشاتها في اجتماع الفريق 

 :القادم

 الوضعية الحالية لمؤشرات التنمية المستدامة مع

التركيز على البني التحتية لجمع وتدقيق ومعالجة 

 بيانات التنمية المستدامة ومنهجيات اإلبالغ

 وضع مقترح لحزمة مصغرة من مؤشرات التنمية

المستدامة  واضعين بعين االعتبار أولويات الدول 

واعتماد المؤشرات النهائية من اللجنة اإلحصائية باالمم 

المتحدة مع لعرضها ومناقشاتها في االجتماع القادم 

 .للفريق

 

  

2017 

 

المجلس  عتماد الحزمة المصغرة من

االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول 

 العربية؛

 

  قيام األمانة الفنية بالتواصل مع نقاط

اإلتصال العداد قواعد البيانات االساسية 

وتزويدهم بمنهجيات والخطوط التوجيهية 

 الحتساب مؤشرات الحزمة المصغرة ؛

 

 انشاء منتدى الكتروني للفريق واضافة

عليه الوثائق، والمطبوعات واوراق العمل 

ذات العالقة، والروابط االلكترونية لوكاالت 

األمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة 

 في مجاالت التنمية المستدامة؛

 

 قيام الدول بعرض تجاربهم فيما يتعلق

بجمع ونشر مؤشرات الحزمة المصغرة، 

 ومنهجيات اإلبالغ؛

  قيام االمانة الفنية باعداد اوراق  عمل

او االستعانة بخبراء متخصصين  حسب 

احتياجات البلدان لعرضها ومناقشتها في 

 اجتماع الفريق؛
 

 

 

   

  

2018 

 

  الحفاظ على التواصل مع الدول

عن طريق نقاط االتصال وتزويدهم 

باالرشادات والمطبوعات التى 

يحتاجون لها حسب ما هو متوفر من 

اجل انتاج مؤشرات الحزمة المصغرة 

 وفقا للمعايير الدولية وبنوعية جيدة؛

 

 قيام الدول بعرض ومناقشة التقدم

المحرز النتاج ونشر مؤشرات 

 الحزمة المصغرة؛

 

  قيام األمانة الفنية للفريق باعداد

تقييم لعمل الفريق ووضعية انتاج 

المؤشرات  في المنطقة  خالل فترة 

الثالثة اعوام واإلجراءات الواجب 

اتخاذها لعمل الفريق خالل الفترة 

لعرضها ومناقشاتها  2018التى تلي 

 في اجتماع الفريق، 

 



 

 

 

 :الخالصة

 

 استمرارية لضمان المالية المصادر توفر أهمية 

 خارطة تنفيذ لضمان االلتزامات وتنفيذ القدرات بناء

 .الطريق

 

 خارطة انشطة لتنفيذ سنوية تقييمات اعداد  

 التحديث إلجراء الفريق اجتماعات في ومناقشتها الطريق
   .الالزمة والتعديالت
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