
2030فلسطين وأجندة التنمية المستدامة 

للتنمية المستدامة2030االجتماع ألتشاوري حول اإلطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة 

– 18)مصر –القاهرة  21\ 09\ 2017)



...عالمنا تحويل 



من التوجهات الى التنفيذ...المستدامة أهداف التنمية : فلسطين

مكتب رئيس الوزراء

الوزارات والمؤسسات 
الحكومية

المؤسسات االهليةالقطاع الخاص

الجهاز المركزي 
الفلسطينيلالحصاء



من التوجهات الى التنفيذ...أهداف التنمية المستدامة : فلسطين

الجهاز ومراقبة أهداف التنمية المستدامة

والمراقبةالسجالتأدارةتأسيس•

االحصائية

االداريةالسجالتعلىاالعتمادتعزيز•

المشروعحياةدورةتطبيق•

”GSBPM”الفعالياتكافةعلى

االداريةالسجالتفيهبمااالحصائية

ميةالتنمؤشراتلبياناتأساسيكمصدر

.المستدامة



!!!النموذج...فلسطين 

اجندة السياسات الوطنية

2017-2022
أهداف التنمية المستدامة

2030
الخطط االستراتيجية 

القطاعية وعبر قطاعية
مؤشرات التنمية المستدامة 

ع ضمن الخطط االستراتيجية م
مجموعات عمل األهداف

ي مؤشرات نظام المراقبة االحصائ
(الفريق الوطني)الوطني 



2022-2018االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية 

اإلحصاءاتلتطويرالوطنيةاالستراتجيةفي2030المستدامةالتنميةبأجندةخاصرئيسيعامهدفإضافةتم❖

2022-2018الرسمية

Strategic goal 5: Monitoring of sustainable development goals indicators (SDGs)

2030

Objective 5.1: Development and updating of statistical monitoring database of the

national statistical system

Objective 5.2: Promote partnership among the components of the national

statistical system to fulfill and monitor SDG 2030 indicators
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أجندة السياسات الوطنية 
2017-2022

خطط استراتيجية قطاعية



هيكلية الفرق العاملة على التنمية المستدامة

مجلس الوزراء

 SDGsالفريق الوطني 

الفريق الداخلي

SDGs
فريق المراقبة

بياناتقاعدة

SDGs

قاعدة بيانات
مؤشرات 
المراقبة 
اإلحصائية

كافة اللجان الفنية الفرعية ومجموعات 
اهداف التنمية المستدامة

بقيادة اإلحصاء 

ومشاركة الشركاء ذوي العالقة

PCBS 

مؤشرات قائمة
المراقبة 
اإلحصائية

الوطني للمراقبة الفريق
اإلحصائية

مؤشرات قائمة
SDGs



!!!إقليمياً ... الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني والتنمية المستدامة
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دوليا  ....تقدم العمل
ء القدرات لرصد من خالل عضوية الجهاز في الفريق العالي المستوى للشراكة والتنسيق وبنا✓

وبالتواصل مع المنتديات “ HLG-SDGs-PCCB”2030ألهداف التنمية المستدامة 
:المختلفةالدولية 

ةبمشاركة فلسطينية فاعلتاونكيبعقد المنتدى االول للبيانات العالمية في ✓
منها المساهمة في صياغة الخطة التنفيذية العالمية وتضمين التوجهات العربية ض✓
بالتعاون مع فريق الخبراء المعني I+IIاعتماد مؤشرات التنمية ضمن التصنيف ✓

بالمؤشرات
2017اتخاذ قرار باستضافة االجتماع القادم في فلسطين في تشرين الثاني ✓
GPSDD””المستدامة المشاركة في فعاليات الشراكة العالمية من اجل بيانات التنمية ✓
لهدف بما فيها مؤشرات االحوكمةالمشاركة الهامة ضمن فريق برايا الخاص بإحصاءات ✓

16.
SDGsمتابعة المشاورات في المنتديات الدولية للمتابعة على تطورات العمل على ✓
التنسيق مع وكاالت االمم المتحدة في مجال الفعاليات االحصائية✓



إقليميا  
لى التنسيق الكامل مع اسكوا حول تصميم آليات العمل ع✓

نوات خطة التنمية المستدامة وبرنامج العمل االحصائي للس
.القادمة

طقة، المشاركة في تحديد مالمح خطة التحول اإلحصائي للمن✓
امعة نحو صياغة الخطة التنفيذية العربية بالتعاون مع ج
االولويات الدول العربية على أساس الخطة التنفيذية العالمية و 

العربية
ناء المشاركة في حصر االحتياجات اإلحصائية في مجال ب✓

.القدرات
ة واستيفاء التشاور حول عملية تقييم مؤشرات التنمية المستدام✓

ؤشرات النماذج واالستمارات الخاصة بحصر توفر بيانات الم
.على مستوى المنطقة العربية



:وطنيا
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مجموع 
المؤشرات

(Tier)التصنيف حسب المؤشرات التوفر
المؤشرات 

المتوفرة
المؤشرات 
مختلط123ةغير المتوفر 

2411031388663875

(Tier)التصنيف المؤشرات المتوفرة حسب المؤشرات المتوفرةمجموع المؤشرات
121+2

24110365344

مجموع المؤشرات
مصدر البياناتالمؤشرات المتوفرة حسب ةالمؤشرات المتوفر 

السجالت 
اإلدارية

المسوح 
والتعدادات

المسوح 
والسجالت

دولي

24110336381613

SDGsتقييم مؤشرات 

حالة التوفر ال تشمل بالضرورة كافة المتغيرات او مستويات التفصيل المطلوبة



التوفرمجموع المؤشرات
المؤشرات غير المتوفرةالمؤشرات المتوفرة

771958

مجموع المؤشرات
المؤشرات حسب مصدر البيانات

السجالت 
اإلدارية

المسوح 
والتعدادات

المسوح 
والسجالت

دولي

773571421

(أهداف مختارة)تقييم المؤشرات ذات البعد البيئي 

حالة التوفر ال تشمل بالضرورة كافة المتغيرات او مستويات التفصيل المطلوبة



بعض نتائج تقييم الهدف السادس          

.غايات8يتضمن الهدف السادس •

.مؤشراً 11عدد مؤشرات الهدف السادس هي •

:حيث

Tier 3مؤشرات ضمن  5، و Tier 2، و مؤشرين ضمن Tier 1مؤشرات هي ضمن 4•

-2017مؤشر للهدف هي ضمن أجندة السياسات الوطنية 11مؤشرات من ضمن 8•
2022.

.مؤشرات هي متوفرة في فلسطين5•

.2022-2017مؤشرات من المتوفرة هي ضمن أجندة السياسات الوطنية 3•

مؤشرات من المؤشرات المدرجة في أجندة السياسات الوطنية من مؤشرات الهدف 4•
. 3Tierالسادس هي ضمن 



بعض نتائج تقييم الهدف السابع

.غايات5يتضمن الهدف السابع •

.مؤشرات6عدد مؤشرات الهدف السابع هي •

:حيث

.Tier 3، ومؤشرين ضمن Tier 1مؤشرات هي ضمن 4•

مؤشرات للهدف هي ضمن أجندة السياسات الوطنية 6مؤشرات من ضمن 3•
2017-2022.

.مؤشرات هي متوفرة في فلسطين4•

.2022-2017مؤشرات من المتوفرة هي ضمن أجندة السياسات الوطنية 3•

ي كل المؤشرات المدرجة في أجندة السياسات الوطنية من مؤشرات الهدف السابع ه•
Tier 1.



الهدف الثاني عشر

.غاية 11يتضمن •
.مؤشر13عدد مؤشرات •

:حيث
.Tier 3مؤشر ضمن 11، و Tier 2، و مؤشر ضمن Tier 1مؤشر ضمن •
مؤشر للهدف هي ضمن أجندة السياسات الوطنية 13مؤشرات من ضمن 5•

2017-2022.
.مؤشر واحد متوفر في فلسطين•



الهدف الثالث عشر

.غايات5يتضمن  •

.مؤشرات8عدد مؤشرات •

:حيث

.Tier 3مؤشرات ضمن  5، وTier 2مؤشرات هي ضمن 3•

مؤشرات للهدف هي ضمن أجندة السياسات الوطنية 8مؤشرات من ضمن 3•
2017-2022.

مؤشرين متوفرين في فلسطين •

.Tier 2المؤشرات المدرجة في أجندة السياسات الوطنية ضمن •



الهدف الرابع عشر

.غايات10يتضمن •

.مؤشرات10عدد مؤشرات •

:حيث

.Tier 3مؤشرات ضمن 8، و Tier 1مؤشرين ضمن •

.2022-2017ال يوجد اي مؤشر ضمن أجندة السياسات الوطنية •

.كافة المؤشرات غير متوفرة في فلسطين•



الهدف الخامس عشر

.غايه12يتضمن  •

.مؤشرات14عدد مؤشرات •

:حيث

مؤشرات 4و Tier 2مؤشرات ضمن 6، وTier 1مؤشرات هي ضمن 3•

Tier 1,3، ومؤشر ضمن Tier 3ضمن 

مؤشرات للهدف هي ضمن أجندة السياسات 14مؤشرات من ضمن 3•
.2022-2017الوطنية 

.مؤشرات متوفرة في فلسطين5•

.2022-2017مؤشرات من المتوفرة هي ضمن أجندة السياسات الوطنية 3•



وطنيا  : تقدم العمل
الجهاتحسبالمؤشراتمناقشةأجلمنالشركاءكافةمعثنائيةاجتماعاتعقد✓

المراقبةمونظاالمستدامةالتنميةبمؤشراتالمرتبطةوالبرامجالتدخالتعنالمسئولة

الوطنياالحصائي

هةالجتقودهاالمستدامةالتنميةأهدافمنهدفبكلخاصةوطنيةفرقتشكيل✓

الشركاءبعضويةالهدفذلكعنالمسئولة



ورشة عمل وطنية للتشاور حول توطين 
مؤشرات التنمية المستدامة في فلسطين

عقد لقاء خاص بمناقشة المؤشرات الوطنية
يجمع الفريق الوطني ولجان نظام المراقبة 

ات المؤسس/اإلحصائي الممثلة لمختلف الوزارات
وممثلي القطاعين الخاص واألهلي



التحديات
:(واالكتمالالشموليةعدم)الفجواتوجود•
(جغرافيةيالتتفصمستهدفة،فئاتالمواضيع،)المطلوبةالتفصيلمستوياتضمن✓
.المتوفرةالزمنيةالسالسلضمن✓

:اإلداريةالسجالتعلىالمؤشراتمنالكثيراعتماد•
.المعتمدةالمنهجياتاختالف✓
.البياناتمصادرتعدد✓
.(....مساحةمعدل،عدد،نسبة،)القياسوحداتاختالف✓
لتوفيراءالشرككافةمعالحقيقيةوالشراكةوالتنسيقالتعاونتعزيزالىالحاجة✓

.البيانات
الجهاتقبلنمالمعتمدةالدوليةوالتعريفاتوالتصنيفاتبالمعاييرااللتزامضرورة✓

.للبياناتالمنتجةالمختلفة



(تابع)التحديات 

:السياسيالوضع•
االحتاللوجود✓
.والمعابرالحدودعلىالسيطرةعدم✓
.الطبيعيةالمواردعلىالسيطرةعدم✓
والفنيةالبشريةالموارد•

الماليالدعمحشدإلىالحاجة•
ميعجعلىالبياناتلتوفيركبيرةبعيناتمسوحإلىالحاجة✓

.المطلوبةالتفصيالت



معالجة التحديات

لوزراءامجلسقرارفيتجسدحيثالعلياالسياسيةواإلرادةالوعي✓
التنميةخطةفيذلتنالوطنيةالجهودوتنسيقلقيادةوطنيفريقبتشكيل

.المستدامة

ماجإدمهمةسيتولىالذياإلحصائيةللمراقبةداخليفريقوجود✓
.عملهضمنالمستدامةالتنميةمؤشرات

SDGsالمستدامةالتنميةمؤشراتعلىعملفريقتشكيل✓



(تابع)معالجة التحديات 
ةالتنميأجندةيخدمبماالفلسطينيلإلحصاءالمركزيالجهازدوربلورة•

2030المستدامة
.مةالمستداالتنميةأهدافومراقبةرصدبهدفالطريقخارطةمالمحصياغة✓
بياناتيرلتوفكاستجابةاإلحصائيةوالمراقبةللسجالتالعامةاإلدارةاستحداث✓

SDGs
لمؤشرات(SDMX)الوصفيةوالبياناتالبياناتلتبادلالعالميالمعياراستخدام✓

SDGs.
يتالءمبما(GSBPM)اإلحصائيالعمللمراحلمعيارينموذجإلطارالتحديث✓

االداريةالسجالتفيهبماSDGsمع
.المؤشراتهذهوحصرالمستدامةالتنميةمؤشراتمصفوفةتقييم✓
مؤشراتفيرلتو اإلحصائيةالقدراتوتطويربناءمجالفياالحتياجاتتحديدبدء✓

.المستدامةالتنمية



شكراً لحسن استماعكم
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