
ستدامةدليل المتابعة واإلبالغ عن مؤشرات التنمية الم

ان المستندة إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسك
والتنمية في اإلقليم العربي 

إعداد 

عيسى المصاروه

المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية



األهداف والغايات والمؤشرات–التنمية المستدامة 

المؤشرات  الغاية الهدف المؤشرات  الغاية الهدف

11 10 10 14 7 1

14 10 11 14 8 2

13 11 12 27 13 3

8 5 13 11 10 4

10 10 14 14 9 5

14 12 15 11 8 6

23 12 16 6 5 7

25 19 17 17 12 8

244 169 المجموع 12 8 9



طبقتها/مستواهاالمؤشرات المتفق عليها حسب

Source: The 9th IAEG-SDG Meeting in March 
2019; 

As of 4 April 2019: The updated tier classification 
contains: 
• 101 Tier I indicators

• 91  Tier II indicators and

• 34  Tier III indicators

• Total = 226

• + 6 indicators that have multiple tiers

• Total = 232



Tiers تعريف مستويات المؤشرات
معايير يعني أن المؤشر واضح نظريًا وتوجد له منهجية و :األول

دان والسكان راسخة دوليًا، وتُنتج له بيانات بانتظام من نصف البل
. على األقل في كل إقليم يكون المؤشر فيه ذي صلة

ومعايير يعني أن المؤشر واضح نظريًا وتوجد له منهجية:الثاني
.  ل البلدانراسخة دوليًا،  لكن البيانات ال تنتج له بانتظام من قب

خة دوليًا يعني أنه ال توجد للمؤشر منهجية أو معايير راس:الثالث
عايير م\حتى اآلن، لكن يجري أو سيجري وضع أو اختبار منهجية

. له



المخرجات المتوقعة من الورشة

رات مراجعة األداة اإلرشادية لتصبح دلياًل للرصد الوطني لمؤش
تنمية التنمية المستدامة المستندة إلى المؤتمر الدولي للسكان وال

واإلبالغ عنها؛
 ( مؤشرا39)دراية جيدة من قبل المشاركين بالمؤشرات ذات األولوية

وبالبيانات الوصفية الخاصة بها؛
مستوى معرفة معمقة بالدليل الجديد والقدرة على إستعماله على ال

الوطني؛
ركائهم في التمكن من نقل المعرفة الفنية المكتسبة من الورشة إلى ش

بلدانهم من أجل الوصول إلى إستعمال فعال للدليل؛
دة تعزيز المعرفة بالممارسات والتجارب الجيدة حول استخدام ع

تندة مصادر للبيانات من أجل رصد أهداف التنمية المستدامة المس
.إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية



هيكل الدليل

عرض مسودة الهيكل الذي أعده المعهد

امة عرض الدليل اإللكتروني إلطار أهداف التنمية المستد
إعداد اإلسكوا–والبيانات الوصفية 

نالهيكل المقترح من جانب صندوق األمم المتحدة للسكا

الهيكل الموصى به في نهاية الورشة



المعهدأعده هيكل مسودة الدليل
مقدمة  وهدف الدليل
 الى األجندة العالمية للتنمية1994من المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

2030المستدامة 
ما هي التنمية المستدامة؟
مائية ما الفرق بين األهداف الجديدة للتنمية المستدامة واألهداف اإلن

السابقة لأللفية؟ 
التنسيق والتشاور بين األجهزة الوطنية
 دور المنظومات الوطنية لالحصاء
 دور المؤسسات الدولية واإلقليمية
 تجارب الدول العربية في إدارة أهداف التنمية المستدامة
دولي مؤشرات التنمية المستدامة إستنادًا إلى برنامج عمل المؤتمر ال

للسكان والتنمية لإلقليم العربي وبياناتها الوصفية



محتويات دليل المتابعة واإلبالغ عن  المؤشرات المستندة إلى
ربي برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في اإلقليم الع

بنود غير موجودة في الدليل البنود الموجودة في الدليل
األساس المنطقي رقم الهدف واسمه
التعليقات والقيود رقم الغاية ونصها

معالجة القيم الناقصة  اسم المؤشر ورمزه ومستواه

مصادر التفاوتو المجاميع اإلقليمية المنظمات الراعية للمؤشر/المنظمة
المنظمات الشريكة/المنظمة

توافر البيانات :المعلومات الوصفية عن المؤشر
صدارها الجدول الزمني لجمع البيانات وا  تعريف المؤشر ومفاهيمه-

الجهات المزودة للبيانات المؤشر طريقة حساب:المنهجية-
وتفصيله

الجهات الُمجمعة للبيانات مصادر البيانات عن المؤشر-
المراجع

ذات الصلةالمؤشرات



حسب مستواها39المؤشرات ال 

المجموع
المستوى الثالث

Tier III
المستوى الثاني

Tire II
المستوى األول

Tier I

39 1 20 18



39الراعية للمؤشرات ال ( 18)المنظمات 

عدد المؤشرات المنظمة عدد المؤشرات المنظمة

2 UNSD 10 UNICEF
2 ITU 6 WHO

2 UNODC 5 UNESCO - UIS

2 OHCHR 4 ILO

1 UNISDR 3 UNFPA

1 PARIS21 3 UN Women

1 IPU 3 UN Habitat

1 OECD 2 WB

1 UNAIDS 2 UNPD

.  هناك مؤشرات لها أكثر من منظمة راعية واحدة: مال حظات•

.المنظمات الشريكة غير مذكورة هنا•



(  39)والمؤشرات ( 33)والغايات ( 12)األهداف 
المختارة
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ية ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صح: 3الهدف 
وبالرفاهية في جميع األعمار

 حالة 70خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من :1الغاية
.2030مولود حي بحلول عام 000100وفاة لكل 

نسبة الوفيات النفاسية1-1-3: المؤشر
نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون 2-1-3: المؤشر

صّحيون َمَهرة
 تي نهاية لوفيات المواليد واألطفال دون سن الخامسة الوضع :2الغاية

، بسعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف 2030يمكن تفاديها بحلول عام 
مولود 1,000حالة وفاة في كل 12خفض وفيات المواليد على األقل إلى 

حالة 25حي، وخفض وفيات األطفال دون سن الخامسة على األقل إلى 
.مولود حي1,000كل وفاة في 

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة1-2-3: المؤشر
المواليدمعدل وفيات 2-2-3: المؤشر



ية ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صح: 3الهدف 
وبالرفاهية في جميع األعمار

 ملة وضع نهاية ألوبئة اإليدز والسل والمالريا واألمراض المدارية المه:3الغاية
لمعدية ومكافحة اإللتهاب الكبدي الوبائي واألمراض المنقولة بالمياه واألمراض ا

.2030األخرى بحلول عام 
لكلالبشريةالمناعةنقصبفيروسالجديدةاإلصاباتعدد1-3-3:المؤشر

والفئاتوالعمرالجنسبحسبالسكانمنمصابغيرشخص1,000
السكانمنالرئيسية

ة،واإلنجابيالجنسيةالصحةرعايةخدماتعلىالجميعحصولضمان:7الغاية
دماجبه،الخاصةوالتوعيةاألسرةتنظيمومعلوماتخدماتذلكفيبما صحةالوا 

.2030عامبحلولالوطنيةوالبرامجاإلستراتيجياتفياإلنجابية
والالتي(سنة49-15)اإلنجابسنفيالالتيالنساءنسبة1-7-3:المؤشر

حديثةبطرقاألسرةتنظيمإلىحاجُتهنُلّبيت
19-15وسنة؛14-10)المراهقاتلدىالوالداتمعدل2-7-3:المؤشر

العمريةالفئةتلكفيإمرأة1,000لكل(سنة



ية ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صح: 3الهدف 
وبالرفاهية في جميع األعمار

 حة، تحقيق زيادة كبيرة في تمويل قطاع الص: ج-3الغاية
ا وتوظيف قوى عاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبه

لدان نموا واستبقائها في البلدان النامية، وبخاصة في أقل الب
والدول الجزرية الصغيرة النامية

معدل كثافة األخصائيين الصحيين 1-ج-3: المؤشر
وتوزيعهم



إنتقل إلى 

Metadata for SGD Goal 3 
Indicators - Arabic Version


