


 مؤشرات التنمية المستدامة



 آلية التنفيذ والعمل

اللجنة التوجيهية 
   العليا

فريق عمل دائرة 
 االحصاءات العامة

ضباط االرتباط من الجهات 
 والمؤسسات المعنية

فريق عمل وزارة 
 التخطيط



 ت اللجنة اإلحصائية األممية قائمة األهداف والغايات ومؤشرات أقرَّ

 .التنمية المستدامة

 غاية 169هدفاً وتنطوي على  17مؤشر تقع تحت  231تم تحديد. 

 تحت إشراف اللجنة اإلحصائية األممية  21قامت مبادرة باريس

 “أداة متقدمة لتخطيط البيانات” بوضع أداة للتخطيط سميت 

 

 

 

 

 مقدمة



 تّم تشكيل لجنة فنية داخلية في الدائرة لمتابعة مؤشرات التنمية

 .المستدامة

 تّم تشكيل لجان لكل هدف في وزارة التخطيط والتعاون الدولي تتضمن

تسمية ضباط إرتباط من كافة الدوائر الرسمية لتحديد الموائمة بين 

 .أهداف التنمية المستدامة وخطة األردن الوطنية

 

 تابع المقدمة



 ًتقييم واقع المؤشرات المتوفرة حاليا 

 توفر البيانات، تقديم التقارير، تفصيل البيانات، فجوات مالية )تحديد الفجوات

 (للرصد والتقييم

وضع خطة لتوفير باقي المؤشرات 

 تسمية ضباط ارتباط من الدوائر المختلفة وذلك للتعاون في إرسال البيانات

 المطلوبة ويفضل أن يكونوا نفس ضباط اإلرتباط مع وزارة التخطيط

 

 

 أهداف اللجنة الفنية الداخلية



 تتقييم المؤشرات حسب كل هدف

%النسبة المئوية  الهدف عدد المؤشرات المتوفرة العدد الكلي للمؤشرات 
 (الفقر)الهدف االول  2 12 16.7

 (الزراعة والتغذية)الهدف الثاني  6 14 42.9

 (الصحة)الهدف الثالث  24 26 92.3

 (التعليم)الهدف الرابع  10 11 90.9

 (اإلجتماعي النوع)الهدف الخامس  6 14 42.9

 (المياه)الهدف السادس  7 11 63.6

 (الطاقة)الهدف السابع  4 6 66.7

 (اإلقتصاد)الهدف الثامن  6 17 35.3

 (البنى التحتية)الهدف التاسع  1 12 8.3

 الهدف العاشر  0 11 0

 (المستوطنات البشرية)الهدف الحادي عشر 8 15 53.3

االستهالك واإلنتاج )الهدف الثاني عشر 6 13 46.2

 (المستدامين

 (والمخاطر الكوارث)الهدف الثالث عشر 4 7 57.1

 (والبحار المحيطات)الهدف الرابع عشر  1 10 10.0

 (التنوع الحيوي)الهدف الخامس عشر 10 14 71.4

 (العنف)الهدف السادس عشر 1 23 4.3

 (االستثمار)الهدف السابع عشر 5 25 16.0

 المجموع 101 241 41.9%



 (المحيطات)الهدف الرابع عشر 

 غير متوفر( /عدم المساواة)الهدف العاشر 

 األهداف غير المنطبقة



 وزارة التنمية اإلجتماعية وزارة المياه والري المركز الوطني لتطوير البحوث الزراعية

 صندوق المعونة الوطنية وزارة الطاقة والثروة المعدنية    اإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة

 وزارة الصحة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

 وزارة الزراعة الجمعية العلمية الملكية

 األمن العام وزارة البيئة

 وزارة التربية والتعليم وزارة البلديات

مديرية الحراج/وزارة الزراعة  ديوان التشريع 

 اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وزارة التخطيط

المركز الوطني إدارة /الدفاع المدني

 الكوارث
 إدارة حماية األسرة

 دائرة الموازنة العامة سلطة منطقة إقليم العقبة الخاصة

 الجهات المقترحة للجنة الوطنية



 يوجد فريق احصائي يقوم بتوفير المؤشرات المطلوبة في القطاعات
 المختلفة

يوجد وحدة التنمية المستدامة في وزارة التخطيط 

 يوجد استراتيجية الحد من الفقر بالتعاون مع الجهات الحكومية وبدعم من
UNDP 

 لتنفيذ األهداف البيئية وغاياتها ضمن اجندة التنمية استراتيجية يوجد
 في وزارة البيئة2030 – 2015المستدامة 

 مؤشرات التنمية المستدامة لتوافر  21حاليا على تقييم باريس العمل يتم
 لللقطاعات المختلفة ولكن تعاني هذه الجهود من ضعف التنسيق فيما بينها

 

يجب توحيد الجهود –اللجان الوطنية   



تقييم وضع المؤشرات األصلية من حيث المفاهيم والتعاريف وطرق 1.

 حساب المؤشر

 الربط مؤشرات التنمية المستدامة وأهداف الخطة الوطنية 2.

الوصول إلى صيغة توافقية بين الشركاء المحليين لتعديل المؤشرات 3.

 حسب األولويات الوطنية

 تحديد المسؤوليات ومهام الشركاء في احتساب المؤشر4.

من قبل ( جدول مرفق لكل هدف مع مؤشراته)تعبئة الجداول المرفقة 5.

الشركاء عن طريق تحديد خط األساس وتكرار المؤشر والهدف 

 2030و 2025و 2020المرجو في 

اإليجابيات من اإلجتماعات مع وزارة 

 التخطيط



التحديات التي تواجه مؤشرات التنمية 

 المستدامة

 ضعف السجالت اإلدارية  و عدم توفر

 .سالسل زمنية

 الفجوات وعدم الشمول ضمن مستويات

 .التفصيل المطلوب إلنتاج المؤشر

 القصور في الدعم المالي لتنفيذ مسوح

بعينات كبيرة لتوفير البيانات األساسية 

 .لبعض المؤشرات

 الحاجة إلى التنسيق لتقييم وضع المؤشرات

 .وتحديد مؤشرات أداء لكل مؤشر

 

 

تعدد مصادر البيانات. 

 ضعف التعاون والتنسيق والشراكة الحقيقية

مع كافة شركاء العمل لتوفير وانتاج 

 .البيانات

 عدم التزام الجهات المختلفة المنتجة

للبيانات بالمعايير والتصنيفات والمنهجيات 

 .ووحدات القياس الدولية المعتمدة

 اعتماد بعض المؤشرات على الخرائط

وخاصة فيما يتعلق باستعماالت )الجوية 

(  األراضي والتغيير في انتاجية األراضي

 .والتي تتسم بتكلفتها الغالية

 



التحديات التي تواجه مؤشرات التنمية 

 المستدامة

 الصعوبة في تحديد الهدفTarget  في

، 2025، 2020بعض المؤشرات 

2030. 

 تبني أكثر من جهة حكومية رسمية انتاج

جزء من المؤشرات كل حسب اختصاصه 

يجب توحيد النطاق في هذا المجال )

وتحديده بدوائر اإلحصاء ووزارات 

التخطيط كناطق رسمي على مستوى 

 (البلدان

 عدم ادماج أهداف التنمية المستدامة في

 استراتيجيات النظم االحصائية 

 

 

 قصور فيMetadata  لبعض المؤشرات

والتي تحتوي على التعريف الدقيق للمؤشر 

 وآلية حسابه

 صعوبات في تنفيذ بعض الدراسات

 المتعلقة بتوفير المؤشرات

 نقص في توافر المعادالت المتخصصة

 .لحساب بعض المؤشرات

 عدم توفر الدعم للوحدات االحصائية

مثل االحصاءات البيئية )المتخصصة 

لتوفر هذه المؤشرات ( وإحصاءات الطاقة 

 .والتي تتصف بكثرتها ودقتها

 

 



 توحيد كافة الجهود للوصول إلى مجموعة مؤشرات تفي باإلحتياجات

 .المختلفة وبآلية موحدة لتقليل الجهد المبذول في هذا المجال

 التأكيد على أهمية بناء القدرات وتعزيزالبنى التحتية اإلحصائية لضمان

 .جودة المؤشرات

 تبني خطة عمل واضحة وملزمة للدول العربية بانتاج تقارير التنمية

 المستدامة بشكل دوري

 إيجاد الدعم المالي للدول األعضاء لإللتزام بهذه التقارير ضمن الوقت

التركيز على أهمية وجود فريق عمل وطني / المحدد لجمع المؤشرات

 إلعداد تقرير التنمية المستدامة يشمل كافة نقاط اإلتصال الوطنية

 
 

 التوصيات



 ختصة بمؤشرات التنمية المستدامة مدعم وترويج بناء شبكة معلومات عربية

 . وشاملة للتعاريف والمفاهييم وآلية احتساب المؤشرات

تطوير آليات نشر البيانات. 

 االستفادة من التعدادات ونظم المعلومات الجغرافية في ربط المؤشرات البيئية

 .مع المؤشرات اإلجتماعية واإلقتصادية

 التركيز على كون دائرة اإلحصاءات العامة هي الناطق الرسمي للمؤشرات

 وعلى الوزارات والدوائر تزويدها بالبيانات المطلوبة لتجنب اإلزدواجية

 التوصيات



 


