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السياق العربي

في حصيلة األهداف االنمائية لأللفية كانت زيادة في الدخل والنمو االقتصادي ولكن سوء

ة مما أدى التوزيع والعدالة االجتماعية حيث لم يتم ترجمة النمو االقتصادي الى عوائد اجتماعي

الى زيادة في الفقر والحرمان 

ء بحيث األهداف االنمائية لأللفية كانت تعاقد بين الشمال والجنوب كتبها مجموعة من الخبرا

التنمية يمول دول الشمال التنمية في الجنوب مقابل التزامات على دول الجنوب، في حين أهداف

العالم المستدامة هي حصيلة عملية تفاوض سياسية بين مختلف الدول وهي أجندة موحدة لكل



السياق العربي

ا وتتميز عكس أفريقيا ال يوجد خطة موحدة للمنطقة العربية ألنها ليست متجانسة تنمويعلى 

بثالث أقاليم

الخليج غني ويملك مؤشرات جيدة، 

مختلفة وديناميكياتهاالتي تمر في حروبا ونزاعات فاحتياجاتها الدول 

ية دول العالمأما بقية الدول العربية تمثل مجموعة تنموية ثالثة ينطبق عليها ما ينطبق على بق

وخطط التنفيذمن المهم ان نقوم بتحليل القدرات واالحتياجات قبل البدء في وضع السياساتلذلك 



2030خطة 

قليمية إطار عام لتوجيه السياسات الوطنية واإلبل هي . ليست خطة فرضت على البلدان2030خطة عام 
ا مع خصائصها التي يمكن أن تشير إليها البلدان عند صياغة خططها الوطنية للتنمية المستدامة وتكييفه

وأولوياتها وتحدياتها 

:أكدت الدول األعضاء-" 2030خطة التنمية المستدامة لعام : تحويل عالمنا"

سب لوجود بيانات جيدة موثوقة مصنفة يمكن الحصول عليها في الوقت المناحاجة ال» أهمية -48
«.يُستثنى منها أحدتساعد في قياس التقدم المحرز وتكفل استفادة شاملة ال

زيادة الدعم لتعزيز جمع البيانات وبناء القدرات في الدول»االعتراف بالدور المهم في -57
م المحرز الثغرة القائمة في مجال جمع البيانات بما يساعد على قياس التقدبملء »والتزمت « األعضاء
«أفضلبشكل 



واإلطار العالمي والمتكون من 

مؤشر 230–غاية 169–هدف 17

على أن المستوى المنتدى السياسي الرفيع في الدول األعضاء وافقت 

نمية سنوي عن أهداف التوالرصد سيتم من خالل تقرير واالستعراض المتابعة 
المتحدة المستدامة سيعده األمين العام بالتعاون مع منظومة األمم 

التقرير العالمي على إطار المؤشرات العالمي ويستند 

الصعيد التي تنتجها النظم اإلحصائية الوطنية والمعلومات المجمعة علىوالبيانات 
اإلقليمي 



القدرة اإلحصائية

42

34

24

وفرة البيانات في األهداف اإلنمائية

national international not available



تفاوت في القيم بين مصادر البيانات



االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاء 

3 استراتيجيات دولة عربية لديها 22من

4بلدان ليس لديها استراتيجية

 باقي الدول انتهت استراتيجياتها



التحديات

البيانات التفصيليةإنتاج

الدوليةالمعاييرتلبيالتياالساسيةاالحصاءاتإنتاج. 

المستدامةالتنميةاهدافتوطين. 

حاليا ًالقائمالتنميةإطارفيالمستدامةالتنميةأهدافإدماج

المستدامةالتنميةأهدافعنوالتبليغرصد



يتمحورلشامعملبرنامجتنفيذأجلمنالمتحدةلألممالعامةلألمانةتابعةوحداتعشرتحالفت

خاللتدامةالمسالتنميةأهدافعنوالتبليغورصدلقياسالوطنيةاإلحصائيةالنظمتعزيزحول

2019-2016الفترة

2030عامخطة لالبياناتتطرحهاالتيللتحدياتلالستجابةالوطنيةاإلحصائيةالنظمتعزيز-

هدفا17منكلعنوالتبليغلقياسداخليااستعدادهامدىلتقييمالوطنيةالقدرةدعم-

وآنيةيقةدقبياناتإنتاجعلىقدرتهالزيادةاألمدوالطويلالقصيرالمدىعلىالعملتحديد-

.مستمرةبطريقة



اإلعالن اإلطار

المراجعة المتابعة ويذالتنف



المستدامةمن أهداف التنمية 17لهدف ا
بتعزيز وسائل التنفيذ

17.9الغاية 

االستفادة من المبادرات القائمة لوضع
لتنمية مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق ا
ل الناتج المحلي اإلج مالي، المستدامة تكم ِّ

لدان ودعم بناء القدرات اإلحصائية في الب
2030النامية، بحلول عام 

17.8الغاية 

النامية، تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان
رية بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجز

في توافر الصغيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة
موثوقة بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت و

ن، ومفصلة حسب الدخل، ونوع الجنس، والس
ر، والعرق، واالنتماء العرقي، والوضع كمهاج
واإلعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من 
نية، الخصائص ذات الصلة في السياقات الوط

2020بحلول عام 



أهداف ورشة العمل

والعالميةواإلقليميةالوطنيةاألولوياتأساسعلىمبنيا ًالوطنيةللمؤشراتطار إ

وطنيةالاإلحصائيةالنظملتعزيزاالستراتيجياتمنواضحةمجموعةلتطويريقالطرخارطة
.2030عمللخطةدعما ًاإلبالغونظامالعالميةالعملخطةمعيتماشىبماوإنتاجها

نظم اإلبالغ والنشر

ويعتبر .اإلسكوافياألعضاءللدولواإلحصاءاتالبياناتالعاشر حول التنميةحساببرنامج
والتبليغرصدولقياسالوطنيةاإلحصائيةالنظمتعزيزحوليتمحورشامالالتنميةحساببرنامج

المستدامةالتنميةأهدافعن



شكرا


