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رورززحإلركزز اإلداردراإلدركرك  ززحإلرء عزز كإلفةززلإلك  ززحإلدرسززدهإلدريززتإليسزز فرة إل ززتإلإلي   زز إلر  ززح
ري ف ز إلدرطةزحإلإلدريزتإل2030دركو اإل  ك إل يعةز إلدهةزردوإلوي  ز اإلوك تزرداإلدري ك زحإلدركسزيردكحإل

دأل كزرإلدراز درإلدرعزد  إل فهللاز إل إلأك رإلدرزددرإلدرتز صإلعزد  وقعإلفة ه إلإل ضراإلع  بإلدرسكو
طةزحإلدردزركإلدرسزك   إلد ايك عإلدراكع حإلدرع كحإلرألكمإلدركي را،إل  ثإليزمإل2015ورف هإل تإلسديكدرإل

.2016    ر تإلدألوهإلكنإلإل2030دري ك حإلدركسيردكحإلرع مإل



اإلدارة المركزية لإلحصاء لرصد أهداف التنمية المستدامةمحددات عمل. 1



2030دور اإلدارة المركزية لإلحصاء بخطة التنمية المستدامة لعام . 2

تحدةالمالمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم وقرار التام بالمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية مع التقيد 

إتاحة 
البيانات

االستكشافالمسئولية

الـدعــم
لتووووو ير اإلحصوووواءات والبيانووووات 

الرسووومية التوووش ت وووكل ا سوووا  

. الالزم إلطار المؤ رات العالمية

بكونها مسئول ومنسق للنظام

اإلحصائش الوطنش

سبل إدماج مصادر جديدة للبيانات  ش 

نظمها لتلبية احتياجات خطة التنمية 

إلى بيانات جديدة2030المستدامة لعام 

تكثيف دعمها المقدم من أجل تعزيز 

جمع البيانات وبناء القدرات 

اإلحصائية



:الخطوات التى ركزت عليها االدارة  ش هذا االطار تم . 3

.رةد    اإلوكط ةديه  عرإلدراه اإلدرك وراإل•

   إلداليع هإلد الردراإلدركرك  حإلرء ع كإلرةي س  إلكعإلدراه اإلدرك وراإلرةد    اإلوضد ةإلي ر رإل•
.رءطيع ص

ودرفرر حإلودر   رداإلدرك رد  حإلرةاه اإلدرك وراإلرةد    اإلطةحإل وهإلورشإلدرعكهإلدراك ف حإلوضعإل•
.وي ف  ة 

.METADATAكرداعحإلدرك ها حإل•

.درك ترداويرق  ه إلويرك بإلدرد    اإلوكرداعيه إلاكعإل•

.ي ر رإل اوداإلدرد    اإلووضعإلآر حإلركع رايه •

.ي ر رإلدركسو إلدرار راإلودركةةوبإليةو رة إلدتكه•

 روداإلدركسيردكحإلكنإلطدهإلورشإلدرعكهإلودر   راإلدرف  حإلودرد  كإلدر ررداإلدروة  حإل تإلكا هإلدري ك حإل•
.وداايك ف اإلدرك ة حإلودالقة ك حإلودررور ح

دري س  إلرةو  كإلد ري دك اإلرورحإلدركو اإلفةلإلدركسيو  نإلدالقة كتإلودررورت•



آليات التعاون مع الجهات . 4

4

زيارات ميدانية

3

ورش عمل 

(منفرده-جماعية  )

2

دوريةاجتماعات 

تشمل االجتماعات )

(عن بعد

1

اتفاقيات تعاون 

(مذكرات تفاهم) 

لجهات االتصال وفقا لإلختصاص وذلك للتواصل المستمر مع اضباط تم تحديد واختيار 

:آليات للتعاون 4المزودة للبيانات وتم التركيز على 



طرق تبادل البيانات مع الجهات. 5

نظام آلي يشمل بناء قاعدة بيانات لرصد وقياس مؤشرات أهداف وغايات التنمية وجاري بناء 

خالل الربط مع الجهات المصدرة لبيانات المؤشرات، من أجل تلبية بدولة الكويت من 2030المستدامة 

7.المتطلبات المحلية واإلقليمية والدولية 

Web Portal

البوابة اإللكترونية

Data exchange
system.

نظام تبادل البيانات

Share folder

م اركة مجلد

E-mail 
يالبريد االلكترون

CD or 
Flash Memory
أسطوانات مدمجة



ماتم ن ره من خالل رصد ومتابعة مؤ رات التنمية المستدامة باالدارة المركزية . 6
لإلحصاء  ش دولة الكويت

8

إعداد ن رة مؤ رات 
أهداف التنمية 
المستدامة بدولة 

الكويت

االصدار االول 

الم اركة  ش تو ير 
البيانات المطلوبة 

للتقرير الوطنش الطوعش
ا ول لدولة الكويت 
حول تنفيذ أهداف 
التنمية المستدامة 

2030

تو ير بيانات دولة 
الكويت المطلوبة إلعداد 
تقارير التقدم المحرز 
 ش دول مجل  التعاون 

لدول الخليج العربية     
االول والثانش ) 

( والثالث



درهزروإل-  زثإلطصعزصإلرهز إلةزر   إلتز كد إل2030ي يهإلدرعز حإلكك  ز  إلك ور ز  إل زتإلةز هإلأا زراإل•

درث رززثود الضزز  حإلدرززلإلدرهززروإل. ي  ززحإلييةززتإلدألورو زز اإلدرعزز  ح13 يضززكنإلودرزز  إل-درث رززث

ح،إلأةزردوإلأطزرلإلرةي ك زحإلدركسزيردكحإلييعزهإلد ر ضز   إلدرعز  10درزلإلأنإلة ز  إلدات راإلياررإل

تإلك تردإلر   سإلدركطرا اإلدرع  حإلودرك ترداإلدركد تراإل 50  ثإليمإلداليف قإلف رك   إلفةلإل

كاز الاإلو ككزنإليعز  وإلدرك تزرداإلدرعز  حإل زتإلسزدعح. درع حإلأوإلي ر مإلدرطرك اإلدرعز  ح

:ةت

ا مراض المعدية➢ اإلنجاب وا مومة وصحة المواليد وا طفال➢

اإلصابات والعنف➢ ا مراض غير السارية والصحة العقلية➢

المخاطر البيئية➢ التغطية الصحية ال املة والنظم الصحية➢

المخاطر الصحية وتف ش المرض➢



دركي ززراإل ززتإل سزز بإلك تززرداإلدألكززمإلدالردراإلدركرك  ززحإلفةززلإلدرك ها ززحإلدرعزز رراإلفززنإليعيكززرإل•
كززززعإلدري ززززر ثإلدركسززززيكرإلرةد   زززز ادركسززززيردكحإلوكززززنإلد  هزززز إلدرك تززززراإلدرعزززز  ح،إلدري ك ززززحإل
،إلودريزلإلTier Classificationدرك تزرداإلكسزيو  اإلوك ر إليعز  وإل Metadataدروعف ح

دركيطععزحإلدرك يكةزحإل( دا)دروك رزحإلكزعإلUNSDيعررة إلدرتعدحإلدال ع ئ حإلدز الكمإلدركي زراإل
.درتر كحودروك رحإل

ه إلدتززكهإلي ززومإلدالردراإلدركرك  ززحإلداردراإلدرردسززحإليةزز إلدرك ها زز اإلودرد   زز اإلدروعززف حإلوي ززر ث•
حإلدركسزيردكحإلكسيكرإلو  إلآطرإلي ر ثإلرفر  إلدرطدردكإلدركع تإلد نإلدروكز الاإلدك تزرداإلدري ك ز

(IAEG-SDGs).

ركةةودحإلكنإلكهإل يمإلي و رإلدراه اإلدرك وراإلرةد    اإلد رك ها حإلودرد    اإلدروعف حإلرةك ترداإلد•
ك هززز ،إلو زززيمإلي زززر مإلدرزززرفمإلدرف زززتإلرةاهززز اإلرتزززر إليةززز إلدرك ها زززحإلكزززنإلطزززدهإلورشإلدرعكزززهإل

.دالايك ف او



كز وراإلك ترداإلي ومإلد س ده إلدالردراإلدركرك  حإلرء عز كإلد الفيكز رإلفةزلإلد   ز اإلدراهز اإلدر•
.رةد    اإلوةتإلي رد إلدرك ترداإلدريلإلييةةب

ع بإلك ترداإلي ياه إلدالردراإلدركرك  حإلرء ع كإلكثهإلك ترداإلدر  يجإلدرك ةتإلدالاك رتإلو •
 ززرإلرهزز إلدرفززررإلك زز إلودرعزز  ف اإلدري و ة ززح،إلك تززرإلكف رقزز اإلدرألسززع رإلد فيد رةزز إلدرك ززيجإلدألو

.د ررورح

 ع كإلة   إلك ترداإلي ومإلد س ده إلدراه اإلدرك وراإلرةد    اإلويرعرة إلدالردراإلدركرك  حإلرء•
.وي ومإلفةلإلكرداعيه إلويرق ه إلد ريع ونإلكعإلدراهحإلكثهإلدعضإلدرك ترداإلدرد ئ ح

مووع يووتم رصوود المؤ وورات بالتعوواونوباالعتموواد علووى المنهجيووة الدوليووة والبيانووات الوصووفية 

:الجهات المزودة و ق ما يلش



.الصحةوزارة ➢

.والتغذيةالعامة للغذاء الهيئة ➢

يعة زحإلي ومإلدالردراإلدركرك  زحإلرء عز كإلدكي دعزحإلورعزرإلك تزرداإلأةزردوإلدري ك زحإلدركسزيردكحإلدرك

و رإلرزر ه إلدرد   ز اإلدرسزاة حإلدوإلكز إل يز) د رع حإلكنإلطدهإلدريع ونإلكعإلدراه اإلدرك وراإلرةد   ز اإل

:وكنإلد نإلية إلدراه اإلك إل ةت( كنإلد    اإلركسو إلكيطععح

 بإلدرلإلدعضإلدراه اإلدالطر إلدريزلإليعزرإلاهز اإلكسز  راإلرزو دراإلدرعز حإل زتإل سزد الض  حإلة دإل

ع كززحإلدعززضإلدرك تززرداإلدرط عززحإلد العزز د اإلودرع ززوإلدا  ززبإلدركطزز ةرإلدرد ئ ززحإلكثززهإلدالردراإلدر

درص..رءةف كإل،إلدةر حإلدركو ا،إلو دراإلدرردطة ح

يعة زحإلي ومإلدالردراإلدركرك  زحإلرء عز كإلدكي دعزحإلورعزرإلك تزرداإلأةزردوإلدري ك زحإلدركسزيردكحإلدرك

و رإلرزر ه إلدرد   ز اإلدرسزاة حإلدوإلكز إل يز) د رع حإلكنإلطدهإلدريع ونإلكعإلدراه اإلدرك وراإلرةد   ز اإل

:وكنإلد نإلية إلدراه اإلك إل ةت( كنإلد    اإلركسو إلكيطععح



هإل ززتإلكازز هإلدررف  ززحإلدرعزز  حإلطززدق كززاإلرورززحإلدركو ززاإلداهززورإلضززطكحإلو   ززاإلد ازز  داإلكد ززراإل

 زحإل زتإلكاز هإلدرس وداإلدرك ض ح،إل  ثإلدسزية فاإلي   ز إلد از  داإلي ز رنإل سزد  إلد رعز   رإلدألورود

. درع  ح،إلكك إلييكيعإلدررورحإلد هللا مإلرعرإلقو إلرةك ترداإلدرع  حإلدرع حإلودررف  حإل

90%

نسبة توا ر مؤ رات الهدف الثالث

 س بإلييو رإلررلإلرورحإلدركو اإلد    اإلر

27ك ترداإلدرهروإلدرث رثإلوفررة إل

نإلك ترإلي ر د إلألإلأنإل سدحإلدالددغإلف

دةغإليك ترداإلدرع حإل تإلدرهروإلدرث رثإل

، آخر تحديث لتلك % 90ي ر د إلإل

، جاري العمل 2018البيانات عام 

على تحديث تلك البيانات



رثإلكك إل تإليطةاإلرورحإلدركو اإلدعضإلدري   اإلدركسيهر حإلفةلإلدركسيولإلدررورتإل تإلة دإلدرهروإلدرث 
:  در  هإل تإلدري   ا

حإلدر سدطفضإل1.3دري  حإل

 س حإلدرع رك حإلرةو   اإلدر ف

  رحإلو  اإل70إرلإلأقهإلكنإل

كورورإل000100ركهإل

2030 تإلد ةوهإلف مإل

كعرهإل يعرلإلة دإلدررمإلكعرهإلو   اإلدر ف س حإل1.1.3درك ترإل

دركززودة  نإلكورززورإل ززتإلركززهإلكززنإلو  زز اإلركززهإلك ئززحإلأرززوإل6

و  ززز إلرد   ززز اإلو دراإل2018طزززدهإلفززز مإلوي زززرإلدركزززودة  نإل

دركو ي حدرع حإل

 سزدحإل2.1.3كك إلساةاإلرورزحإلدركو زاإلدقعزلإل زرإلرةك تزرإل

دةزغإلدروالرداإلإلدريتإل تروإلأطع ئ ونإلع  ونإلكهراإل  زث

%100ة دإلدرك ترإل



وضززعإل ه  ززحإلرو  زز اإلدركودر ززرإلودألةفزز ه2.3دري  ززحإل

رونإلسزززززنإلدرط كسزززززحإلدريزززززتإل ككزززززنإليف ر هززززز إلد ةزززززوهإل

،إلدسززعتإلاك ززعإلدردةززردنإلإرززلإلدةززوغإلةززروإل2030فزز م

  رزحإلو ز اإل12طفضإلو   اإلدركودر زرإلفةزلإلدألقزهإلإرزلإل

كورورإل زت،إلوطفزضإلو  ز اإلدألةفز هإل0001 تإلكهإل

  رزحإلو ز اإل زتإل25رونإلسنإلدرط كسحإلفةزلإلدألقزهإلإرزلإل

كورورإل ت0001كهإل

كعززرهإلو  زز اإلدألةفزز هإلرونإلسززنإلدرط كسززحإل1.2.3درك تززرإل

طزدهإلفز مإل8.8دةزغإل( فررإلدرو  ز اإلركزهإلأرزوإلكورزورإل زت)

دركو ي حو   إلرد    اإلو دراإلدرع حإل2018

هإلفزررإلدرو  ز اإلركز)كعرهإلو   اإلدركودر زرإلإل2.2.3درك ترإل

و  زز إلرد   زز اإل2018طززدهإلفزز مإل5دةززغإل(  أرززوإلكورززورإل ززت

دركو ي حو دراإلدرع حإل



وضعإل ه  حإلألودئحإلدا زر إلودرسزهإلودركدر ز إلودألكزردض3.3دري  حإل

دركردر زززحإلدركهكةزززحإلوكك   زززحإلدالريهززز بإلدركدزززر إلدرودززز ئتإلودألكزززردضإل

2030درك  ورحإلد رك  هإلودألكردضإلدركعر حإلدألطرلإلد ةوهإلف مإل

تززطصإلفززررإل زز الاإلدالعزز دحإلد ركدر زز إلركززهإلأرززوإل3.3.3درك تززرإل

 ة زحإلدركو زاإلإلأل هز إلإلر سزاإلك  ثإلالإل  ةد إلة دإلدرك ترإلفةلإلرورزحإل

.رةكرضفرمإلواورإل  قهإلودسدبإلكودوكاإل

دضإليطف ضإلدرو   اإلدركدكراإلدر  اكحإلفزنإلدألكزر4.3دري  حإل

ع  ز إلي رإلدركعر حإلدك ردرإلدرثةثإلكنإلطدهإلدروق  حإلودرعزد إلوي

2030درع حإلودرسدكحإلدرع ة ي نإلد ةوهإلف مإل

دال ي ز ر،إل  زثكعرهإلدرو   اإلدر  اكحإلفزنإل2.4.3درك ترإل

  رززحإلركززهإلك ئززحإلدرززوإلكززنإل1.9رززمإلييعززرلإل زز الاإلدال ي زز رإل

.2018درسك نإلطدهإلف مإل



طفززضإلفززررإلدرو  زز اإلوداعزز د اإل6.3دري  ززحإل

در  اكزززحإلفزززنإل زززودرثإلدركزززرورإلإرزززلإلدر عزززوإل
2020د ةوهإلف مإل

تإلفررإلدالتط صإلدركتزكور نإلد ريزهك نإلدرعز 2.8.3دةغإلدرك ترإل

 سزززكحإل زززتإلرورزززحإلدركو زززاإل1000أوإلد هللاززز مإلدرعززز حإلدرع كزززحإلركزززهإل

2018طدهإلف مإل% 100

كز إل زتإلي    إلدريية حإلدرعز  حإلدرتز كةح،إلد8.3دري  حإل

 ر إلدر ك  زحإلكزنإلدركطز ةرإلدرك ر زح،إلوإكك   زحإلدر عزوه

فةززززلإلطززززرك اإلدررف  ززززحإلدرعزززز  حإلدألس سزززز حإلدرا ززززراإل

ا ّراإلوإكك   حإل عوهإلدراك عإلفةلإلدألرو حإلودرة    اإلدر

ودرفع رحإلودرك سوراإلدريكةفحإل

كعززرهإلدرو  زز اإلدر  ياززحإلفززنإلإاعزز د اإلداززردكإل1.6.3درك تززرإل

 ز الاإل10درةزرق،إل  زثإلدةزغإلةز دإلدركعزرهإل ودرثإلدركزرورإلفةزلإل

.ركهإلك ئحإلدروإلكنإلدرسك ن



د رإلأك إل  ك إل يعة إلد رك ترداإلدرع  حإلفةلإلكسيولإلدألةردوإلدرعترإلدألطر إل ارإلأنإلا كإلك

وهإلك ه إلي رإلكيو رإل يلإلدآلنإل هللارد إلافيك رإلكعهللاكه إلفةلإلداردكإلكسحإلع تإل يضكنإلرة ع

عرإلفةلإلدرد    اإلدريلإل ككنإلكنإلطدره إل س بإلية إلدرك ترداإلفةلإلسد هإلدركث هإلالإلدر 
:درك ترداإلدريلإلييعة إلد ري   اإلدري ر ح

القضاء على جميع أ كال العنف ضد جميع النساء والفتيات  ش المجالين العام والخاص، بما  ش ذلك 2.5الغاية 

االستغالل االتجار بالب ر واالستغالل الجنسش وغير ذلك من أنواع

القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج ا طفال ،والزواج المبكر، والزواج القسري، 3.5الغاية 

وت ويه ا عضاء التناسلية لإلناث 

كفالة حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجابية، على النحو 6.5الغاية 

المتفق عليه و قا لبرنامج عمل المؤتمر الدولش للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات 

استعراضهما 



كفالة حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجابية، على النحو المتفق عليه و قا 6.5الغاية 

لبرنامج عمل المؤتمر الدولش للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما 

حماية حقوق العمل وايجاد بيئات عمل تو ر السالمة واالمن لجميع العمال، بمن  يهم العمال المهاجرون، وبخاصة 8.8الغاية 

المستقرةالمهاجرات، والعاملون  ش الوظائف غير

تحقيق انخفاض كبير  ش عدد الو يات وعدد ا  خاص المتأثرين و انخفاض كبير  ش الخسائر االقتصادية المتصلة  5.11الغاية 

بالناتج المحلش اإلجمالش العالمش التش تحدث بسبب الكوارث، بما  ش ذلك الكوارث المتصلة بالمياه، مع التركيز على حماية الفقراء 

2030وا  خاص الذين يعي ون  ش ظروف ه ة، بحلول عام

مكان الحد بقدر كبير من جميع أ كال العنف وما يتصل به من معدالت الو يات  ش كل1.16الغاية 

إنهاء  ما يتعرض له االطفال من سوء المعاملة واالستغالل واالتجار بالب ر وجميع أ كال العنف  والتعذيب 2.16الغاية 

تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطنش والدولش وكفالة تكا ؤ الفرص لوصول الجميع إلى العدالة 3.16لغاية ا
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تحديات 
تواجه رصد 
المؤ رات 
الصحية

تطووووير مصوووادر البيانوووات المتوووو رة والبحوووث عووون
التوى مصادر بديلة لتجاوزوجود نقص  ش البيانوات
تلفةتتعلق بالمؤ رات الصحية بين الألهداف المخ

تووووو ير البيانووووات االحصووووائية والمؤ وووورات الكميووووة
والنوعيووووة للتعوووورف علووووى السووووكان الووووذين تمتعوووووا 

لتووش بالخوودمات الصووحية وتحديوود ال وورائي السووكانية ا
تحتاجهووووا وخصوصووووا لت ووووخيص الحوووواالت الصووووحية 

المبلغ عنها ذاتيا

صنيفات الفجوات المتعلقة بانتاج البيانات و ق الت

ة،  ئة عمريوة معينوة، مسوتوال االعاقو) المطلوبة 
(الخ......السكان، ئة معينة من 
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1

2

3

4
5

بناء القدرات وتحدال استخدام 

التكنولوجيا الحديثة 

كعامل مساعد  ش تحقيق 

ا هداف

قلة التجارب 

حتى ا ن الكاملة 

 ش رصد مؤ رات 

ةالتنمية المستدام

كا يةإحصائياتوجودعدم

ا هدافمؤ راتكللتغطية

دامةالمستللتنميةع رالسبعة

حداثوووة المؤ ووورات وعووودم توووو ر 

الوووووبعض منهوووووا لووووودال الموووووزودة 

للبيانات

تحتاج المؤ رات الى كم 

هائل من البيانات وقد يحتاج 

المؤ ر الواحد  كثر من 

جهة مزودة للبيانات



كت،إلوق ز مإل تإلهللاهإليعةهإلدألفكز هإلد ر ةز عإلدر كزورةد    ايع رإلدري س  إلكعإلدراه اإلدرك وراإل•
 اإلورعزرإلية إلدراه اإلدكك   زحإل  زروسإلكورو ز إلدركسزيار،إلود ريز رتإليع رفكة زحإلاكزعإلدرد   ز

.درك ترداإلدهروإلي ر ثه 

لإلدالردراإلدركرك  زحإليع ردر   مإلد ركسو إلدرك رد  حإلدركةةودحإلريو  رإلدعضإلدرد    ا،إلودريلإليسزع•
.رء ع كإلريو  رة 

لإلكززنإلقدززهإلداردراإلدركرك  ززحإلرء عزز كإلوك  ززحإلدراهزز اإلفةززكيودعززهإلدركسززيكرإلودري سزز  إلدر•
.،إل تإلهللاهإلدألوض عإلدرردة حودررورتدركسيو  نإلداقة كتإل

.د  كإلدر رردا•



واإلكيطععحإل تإلكا هإلإ ع كداإلدرع حإلدهروإلدريعروإلفةلإلسدهإلسرإل اورشإل   حإلدفردرإل➢

.درد    ا

درك ها  اإلريةو ردروة  حإلي ك حإلقررداإلدرفر  إلدركع تإلد ال ع كداإلدرع  حإلدكردك إلدال ع كإل➢

.دركسيردكحإلدركيعة حإلد رع حإلودألروداإلررعرإلك ترداإلدةردوإلدري ك حإل

ككنإلدض  يه إليو  رإلرفمإل  تإل تإل س بإلدعضإلدرك ترداإلدريلإلييةةبإلكسو إلكيطععحإلأوإلدريلإل ➢

نإلفةلإلدركسو إلدالسر حإلدر  ئكحإلد ركردك إلدال ع ئ حإلدروة  حإلدهروإلاكعإلورعرإلأكدرإلقررإلك

.درد    ا

.كسيردكحدريرر بإلفةلإلدسيطردمإلد ضهإلدرسدهإلدريك وروا حإل تإلرعرإلك ترداإلأةردوإلدري ك حإلدر➢




