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....المقدمة

تتلبیة احتیاجات المستخدمین وتحدیث البیانات المتوفرة في كافة المجاال

فلسطینأولي للجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني مھمة مراقبة ورصد مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة في

رئیس الوزراء
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المنظمات غیر القطاع الخاص
الحكومیة

جھاز االحصاء 
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الفلسطیني

العمل على تنفیذ أجندة التنمیة المستدامة 
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تقییم مؤشرات التنمیة المستدامة بالتعاون مع كافة الشركاء
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متوفرغیر.2متوفر.1:التوفر

مصدر دولي.5تقدیرات   .4تعدادات ومسوح وسجالت إداریة    .3تعدادات ومسوح   .2سجالت إداریة  .1: مصدر البیانات



مؤشر 244مؤشر من أصل 116یتوفر بیانات لـ 

مؤشر، حیث یتوفر 78بلغ عدد مؤشرات التي مصدرها السجالت اإلداریة 
مؤشر منها 23بیانات لـ 

المستدامةتقییم مؤشرات التنمیة 



مصادر بیانات مؤشرات التنمیة المستدامة

تعدادات

مسوح 

سجالت
إداریة



المسوح ضمن عمل الجھاز على دمج مجموعة من مؤشرات التنمیة المستدامة 
یتم تنفیذھاالتي 

كمسح جمع بعض من بیانات مؤشرات التنمیة المستدامة ضمن المسوح المنفذة ،
القوى العاملة

16مؤشرات ضمن الھدف 5
".القویةالسالم والعدل والمؤسسات "

16.6.2
16.1.4
16.5.1
16.7.2
16.b.1

المسوحمؤشرات التنمیة المستدامة المتوفرة مصدرھا

ة، تم إدماج بعض من مؤشرات التنمیة المستدامة ضمن المسوح المتخصص
2018كمسح سیادة القانون والوصول الى العدالة، 



أمثلة لبعض المؤشرات التي یتم جمعها من خالل المسوح المتخصصة التي ینفذها الجهاز

رقم
یلمستویات التفصالمسحالمؤشرالمؤشر

الجنس, المنطقةمسح القوى العاملةیةنسبة النساء في المناصب اإلدار5.5.2
ألمان نسبة السكان الذین یشعرون با16.1.4

عند تجوالھم على األقدام بمفردھم
فیھافي أنحاء المنطقة التي یعیشون

2016مسح الضحیة، 

مسح سیادة القانون والوصول الى 
2018العدالة 

مسح توجھات المواطنین حول 
األولویات الوطنیة في إطار أجندة 

2019التنمیة المستدامة 

المنطقة، الجنس

بتھم نسبة السكان الراضین عن تجر16.6.2
مةالخدمات العااستخدام األخیرة في

مسح مراقبة الظروف االجتماعیة 
2018واالقتصادیة، 

مسح توجھات المواطنین حول 
األولویات الوطنیة في إطار أجندة 

2019التنمیة المستدامة 

المنطقة، الجنس،
نوع التجمع



سنوات 10ینفذ الجھاز التعداد العام للسكان والمساكن كل 

 2017نفذ التعداد للمرة الثالثة في العام

التعداداتمؤشرات التنمیة المستدامة المتوفرة مصدرھا

 نسبة النساء الالتي تتراوح): 5.3.1(للمؤشر تم من خالل التعداد جمع بیانات
15غن سنة والالتي تزوجن أو ارتبطن بقرین قبل أن یبل24و 20أعمارھن بین 

عاماً 18عاماً و قبل أن یبلغن 

لى سمح التعداد بنشر البیانات لبعض من المؤشرات التنمیة المستدامة ع
معدل البطالة على مستوى األشخاص ) 8.5.2(كمؤشر مستویات تفصیلیة إضافیة 

ذوي اإلعاقة



إداریةغراضألتدوینهاأوبجمعهاالخاصة،أوالعامةالمؤسساتتقومالتيالبیاناتهي:اإلداریةالسجالت
األراضيأویاراتالستسجیلأواألبنیةرخصأووالوفیاتالموالیدتسجیلمثلالجهات،تلكتخصمختلفة

الخ....الجوحالةأوالمنشآتأو

السجالت اإلداریة

توقیع مذكرات تفاھم مع مصادر البیانات

المساعدة في تطویر نماذج التسجیل المستخدمة بالوزارات 

تعیین منسقین كنقاط اتصال مع الوزارات

تشكیل لجان وطنیة وفنیة للنھوض بالسجالت

والتعدادات المسوحاتربط وتقییم بیانات السجالت مع مصادر 

تدریب وتطویر الوحدات االحصائیة بالوزارات المنتجة للبیانات

عقد ورش عمل ودراسات حول السجالت االداریة

فتح قنوات اتصال مع  الوزارات المنتجة للبیانات

الجهــــــــود المبذولـــــــــة 
مــــــن قبــــــل الجهــــــاز 
للنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض 

ةبالسجالت االداری
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السجالتلبعض المؤشرات التي یتم جمعها من خالل أمثلة 

رقم
مستویات المصدر المؤشرالمؤشر

التفصیل
معدالت الوفیات الناجمة عن اإلصابات جراء حوادث المرور3.6.1

على الطرق
ة الشرطة المدنی
الفلسطینیة

المنطقة

4.a.1 ب(والطاقة الكھربائیة؛)أ(على نسبة المدارس التي تحصل (
ة أجھزة حاسوبی) ج(شبكة اإلنترنت ألغراض تعلیمیة؛ و

جات بنى تحتیة ومواد مالئمة الحتیا)د(ألغراض التعلیم؛ و
)  و(میاه الشرب األساسیة؛ و) ھـ(الطالب ذوي اإلعاقة؛ و

مرافق أساسیة)ز(مرافق صحیة أساسیة غیر مختلطة؛ و
المیاه الواردة في مؤشر توفیرالتعاریفوفق (األیدي لغسل 

)وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحیة للجمیع

وزارة التربیة
والتعلیم

المرحلة 
التعلیمیة

ة الشرطة المدنیناءالمحتجزون غیر المحكوم علیهم كنسبة من مجموع السج16.3.2
الفلسطینیة

المنطقة، 
الجنس

ألف نسمة، بحسب 000100عدد ضحایا القتل العمد لكل 16.1.1
العمر والجنس 

ة الشرطة المدنی
الفلسطینیة

المنطقة، 
الجنس،



لتحدیاتا

 المستدامةتوفر البیانات الوصفیة لكافة مؤشرات التنمیة عدم

 المؤشراتلمجموعة من مستویات التفصیلمحدودیة

البیاناتوالمفاهیم والمصطلحات مابین الجهاز ومصادر المنهجیة توحید لالحاجة

 ونقصها من مصادرهافي توفیر البیانات التأخیر

عدم توفر التمویل الكافي لتنفیذ مسوح متخصصة لقیاس مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة.

الحاجة لعینات ضخمة لتغطیة مستویات التفصیل لمؤشرات التنمیة المستدامة

التنوع صعوبة جمع بیانات مؤشرات أهداف التنمیة المستدامة ضمن مسح واحد مخصص بسبب

في مواضیع المؤشرات



المستقبلیةاإلجراءات

 لجهازمسوح ااألسئلة المرتبطة بمؤشرات التنمیة المستدامة في االستمراریة بإدماج.

ت التنمیة دراسة إمكانیة تنفیذ مسوح وفعالیات إحصائیة خاصة بمجموعة محددة من مؤشرا

.المستدامة

تطویر وتعزیز نظام السجالت اإلداریة.

 تنفیذ برامج تدریبیة متخصصة لمصادر البیانات
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