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أهداف  التنمية المستدامة



(SDGs Goals)  التنمية المستدامةأهداف

تي أهداف التنمية المستدامة، هي مجموعة من األهداف التي وضعتها األمم المتحدة وال

، وهي رؤية ودعووة عالميوة لمعمون مون أجون 2030تعرف أيضاً باسم األجندة العالمية 

م القضوواع عمووف الوقوور وحمايووة ضوضووا األرت وضوومان تمتووب جميووب ال ووعوا بالسووا

.2030عام بحمون واالزدهار 

الم لتحقيقهوا وأتت هذه األهداف السبعة ع ر ضاألهداف المستقبمية التالية التي يطمح العو

رليسووية خمسووة مواضوويب ، ضمووا ت وومن (2015-2000)بعوود األهووداف ائنماليووة ل لويووة 

األهوداف وهوذهوال راضات والسام وهي المواضيب البيلية، واالجتماعية، واالقتصادية 

. مؤ ر 237غاية 169ت من 



وحدة التنمية المستدامة في دائرة االحصاءات العامة

يجية تم العمن عمف اعادة هيضمة دالرة االحصاعات العامة لتواضا العمن مب االسترات

دامة المستلمتنمية وحدة مستقمه حيث تم استحداث ، (2022-2018)لاحصاعالوطنية 

لتحقيق الهدف وذلك 2018من أضتوبر 15مرتبطة مبا رة بالمدير العام بتاريخ 

:الوطني التالي 

تقبمي تحقيق معدالت نمو مستدامة من خان دعم عممية صنب القرار والتخطيط المس»

. « ختموةورسم السياسات وإعداد البرامج ورصد التقدم المنجز في مجاالت التنمية الم

والتعاون مب ضما انبثق عن الهيضمة استحداث مديرية ئدارة البيانات لتسهين التنسيق

.ضباط ارتباط المؤسسات ال ريضة في النظام االحصالي الوطني 



وحدة التنمية المستدامة في دائرة االحصاءات العامة  أهداف

2019وتقييم بعدي سنوي في نهاية 2018تقييم مؤ رات التنمية المستدامة المتوفرة تقييم قبمي في سنة •

نمية المستدامة التنسيق بين مختمف أقسام الدالرة وال رضاع الداخميين والمنظمات الدولية من خان الوحدة ئدماج موهوم الت•
بطريقة سهمة ومبسطة في عمن األقسام والمديريات المختموة

ميب البيانات بعد الرجوع الف التعاريف ومنهجيات الحساا سيتم عمن قالمة بج)التوثيق في ضن مرحمة من مراحن العمن  •
(التي نحتاجها لحساا ضن مؤ ر ومصدر هذه البيانات وتوثيق آليات حساا ضن مؤ ر

بالتعاون ( قبن البيانات الغير متوفرة نقوم بايجاد منهجية وآليات ئمضانية توفيرها في المست)تحديد فجوات البيانات •
والتنسيق مب ضافة ال رضاع الداخميين والخارجيين

التدقيق عمف المؤ رات المحسوبة والمؤ رات التي سيتم حسابها في األقسام والمديريات المختموة•

.استقطاا الدعم المالي والوني من المنظمات الدولية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية•

بهذا المجانرفب وبناع القدرات لمموظوين في دالرة االحصاعات العامة عن طريق عقد الور ات التدريبية ورفب الوعي•

ت جيب األقسام والمديريات المختموة عمف تحقيق زيادة ضمية ونوعية توفر مؤ رات التنمية المستدامة•

ية وضب التخطيط لعمن الوحدة من خان االستراتيجية الوطنية لإلحصاع من حيث الرؤيا والرسالة واألهداف الت غيم•
مؤ رات أداع لمستوى عمن الوحدة

2019تقديم تقرير فني موصن عن مؤ رات التنمية المستدامة في أيمون عام •



الوحدةطريق عمل خارطة 
بمؤشرات التنمية المستدامة (  تقرير) اصدار نشرة خاصة 

في االردن، ليكون مرجعاً لصناع القرار وواضعي 

السياسات التنموية المختلفة، يساعدهم على تحديد 

اإلجراءات المطلوبة إلحراز التقدم  في مجاالت التنمية

.المستدامة 

اطالق منصة بيانات بمؤشرات التنمية المستدامة 
(Data SDGs Platform  ) خاصة باالردن.

ن تطوير آليات التنسيق مع الشركاء الداخليي

رات والخارجيين لتوفير البيانات الخاصة بمؤش

دارة التنمية المستدامة وذلك بالتعاون مع مديرية إ

.البيانات في الدائرة 

تصميم وتطوير واجهة خاصة بمؤشرات 

ي التنمية المستدامة على الموقع االلكترون

م لدائرة اإلحصاءات العامة بالتعاون مع قس

.النشر اإللكتروني 

مية  تقييم الوضع الحالي لمؤشرات التن

المستدامة على المستوى الوطني 

.  فجوات البيانات تحديدو

01/03/2019–31/12/2019

01/06/2019–31/12/2019

04/2/2019–31/12/2019

03/02/2019–30/05/2019

2/12/2018–31/3/2019



محاور عمل الوحدة 

الن ر

الموقب •
االلضتروني

تأسيس •
قاعدة 
بيانات 
خاصة 

بالمؤ رات

يتقرير فن•

التنسيق

المنظمات •
الدولية

االستجابة •
لممتطمبات

التدريا

تحديد •
احتياجات 
التدريا

ب التنسيق م•
المرضز 

االحصالي



تقييم الوضع الحالي

الوطنيووة ) بوودأ العموون منووذ انطوواو عموون الوحوودة عمووف تقيوويم وضووب مؤ وورات التنميووة المسووتدامة 

لتحديوود وتقموويو فجوووة توووافر البيانووات لهووذه المؤ وورات وتووم العموون عمووف المؤ وورات ( والدوليووة

المتحودة وتوم عمون مصوووفة خاصوة بهوذه المؤ ورات األموم الدولية الخاصوة بواالردن مون قاعودة 

تتضمن تصنيف المؤ ر ومنهجية وطورو حسوابة، وسويتم العمون الحقوا بالتعواون موب الووزارات 

ة والمؤسسات ال ريضة باالستراتيجية الوطنيوة لاحصواع عموف رصود مؤ ورات التنميوة المسوتدام

.   لتبادن البيانات مب هذه المؤسسات والعمن عمف تقميو فجوة توافرها آليه الوطنية ووضب 



مثال على مصفوفة تقييم وضع المؤشرات الدولية 



تصنيف المؤشرات



تصنيف المؤشرات الخاصة باالردن 



...تابع 



النشر

روني  خاو تم التنسيق مب قسم الن ر االلضتروني لتصميم رابط عمف الموقب االلضت

ط بمؤ رات التنمية المستدامة، والعمن جاري عمف ذلك، وسوف يتضمن هذا الراب

ألهداف تعريف المستخدمين لموقب الدالرة بموهوم مؤ رات التنمية المستدامة، وبا

. ردن  والغايات وبالبيانات المتوفرة عمف القاعدة العالمية لممؤ رات الخاصة باال



PxWeb



PxWeb



التنسيق

ف تووفير تم عقد اجتماع مب مديرية إدارة البيانات، وتم التنسيق معهم لمعمون مون خالهوم عمو

المجوان وتم ا ارك موظوي الوحدة في. البيانات الخاصة بالمؤ رات من مصادرها المختموة 

خوارجيين لضومان المختموة التي  ضمتها مديرية ادارة البيانات لمتنسيق مب مختموف ال ورضاع ال

اتيجية وتوحيووود آليوووة تووودفق البيانوووات مووون مختموووف الووووزارات والمؤسسوووات ال وووريضة باالسوووتر

، الوطنيوووة لاحصووواع لضووومان جوووودة ودقوووة البيانوووات ضووومن المنهجيوووات االحصوووالية الدوليوووة

.  ولتجنا االزدواجية في الحصون عمف هذه البيانات 



التدريب

، لتقيويم الوضوب الحوالي بموا (UNSD)تم التعاون مب  عبة ائحصواع التابعوة ل موم المتحودة 

عمون الوحودة، يتعمق بمؤ رات التنمية المستدامة من أجن تقديم الدعم الونوي الوازم لتعزيوز

ذ م وروع والدالرة االن بصدد توقيب موذضرة توواهم موب  وعبة االحصواع لاموم المتحودة لتنويو

يسوووتمر لمووودة (Project-UNSD-DFID)مموووون مووون وزارة التنميوووة الدوليوووة البريطانيوووة 

20)روع عامين بهدف تعزيز رصد مؤ رات التنمية المستدامة في الدون الم ارضة بالم 

.ومن ضمنها االردن ( دولة من قارة اسيا وافريقيا



إلهتمامكم شكرا 

18


