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التنويه

تم إعداد هذه الورقة البحثية بهدف عرض السياق واألفكار التي دفعت إلى التكليف بإجراء دراسة استقصائية للمواطنة من 

منظور شامل من قبل تقرير التنمية اإلنسانية العربية. الورقة البحثية من تأليف باوال باغلياني، مع مساهمات قيمة لكل من 

عادل عبد اللطيف وإلين هسو، وقامت بتحريرها أندريا ديفيس.

ال تمثّل النتائج والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذه الورقة بالضرورة وجهات نظر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو 

الدول األعضاء في األمم المتحدة.
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تمهيد

التنمية اإلنسانية العربية لعام  البحثية لتقرير  تحلل الورقة 

نحو  الركب:  عن  أحد  يتخلف  ال  “حتى  وعنوانها   2019

المواطنة الشاملة في البلدان العربية”، التحدي المتمثل في 

تحقيق المواطنة الشاملة من منظور خمس قوى لالستبعاد 

هي: التمييز، واالستبعاد االجتماعي واالقتصادي، والحكم غير 

وأوجه  والصدمات  المكاني،  واالستبعاد  للمساءلة،  الخاضع 

البلدان  الهشاشة. وبرزت قيود في تطبيق هذا اإلطار على 

المنطقة،  في  البيانات  في  الحادة  الندرة  بسبب  العربية 

مما يمنعنا من تحديد مدى االستبعاد، وغالباً ما يمنعنا من 

عملية  عن  استبعاداً  األكثر  األفراد  أو  المجموعات  تحديد 

التنمية. وعالوة على المتوسطات الوطنية، يقوم عدد قليل 

تمثل  أن  يمكن  مفصلة  بيانات  بجمع  العربية  البلدان  من 

التقدم  من  المساواة  قدم  على  يستفيدون  ال  الذين  أولئك 

التعهد  لدعم  الالزمة  البيانات  وهذه  البشرية،  التنمية  في 

ترك  “عدم   2030 لعام  المستدامة  التنمية  لخطة  األساسي 

أحد يتخلف عن الركب”. لذلك، فإن الدافع وراء إعداد هذه 

المزمن  الحرمان  الضوء على  الرغبة في تسليط  الورقة هو 

من البيانات الذي تعاني منه البلدان العربية وضرورة قيامها 

تم  والتي  البيانات  في  قائمة  زالت  ما  التي  الفجوات  بسد 

إغفالها منذ زمن بعيد.

التنمية  أهداف  تحقيق  العربية  البلدان  أرادت  إذا 

بمكان  األهمية  من  فإنه   ،2030 عام  بحلول  المستدامة 

معرفة النقطة التي بلغتها في تقدمها. غير أن توافر مؤشرات 

على  شامالً  ليس  المنطقة  في  المستدامة  التنمية  أهداف 

اإلطالق، حيث أن البيانات ليست مفقودة فحسب، بل إنها 

قديمة أيضاً، وغير قادرة على إعطاء صورة دقيقة عن مسار 

انتفاضات  اندالع  العربية منذ  البلدان  الذي سلكته  التنمية 

عام 2011. في غضون ذلك، شهدنا عدداً متزايداً من البلدان 

يجعل  مما  األمد،  طويلة  نزاعات  إلى  تنزلق  المنطقة  في 

البيانات وإدارتها بشكل منتظم ومتسق  الصعب جمع  من 

)كوفيد-19(  كورونا  فيروس  وباء  كان  ومؤخراً،  ودقيق. 

ثة والمفصلة والمرنة  بمثابة تذكير صارخ بأن البيانات الُمحدَّ

بالغة األهمية في أوقات األزمات، حيث  المعالجة(  )سهلة 

تأثير  لفهم  ُمَعدة  غير  العربية  المنطقة  في  الحكومات  أن 

من  االستفادة  طريق  عن  بسرعة  منه  والتخفيف  الفيروس 

األدوات الرقمية، بما في ذلك أدوات البيانات. يحتاج صانعو 

القرارات إلى بيانات وأدوات تحليلية أفضل ليهتدوا بها في 

ذلك  في  بما  األزمة،  إدارة  في  السياسات  لنهج  خياراتهم 

التقييمات  لمختلف  األمثل  االستخدام  تحقيق  على  القدرة 

السريعة.

التقليدية،  اإلحصاءات  إنتاج  تعزيز  إلى  باإلضافة  أخيراً، 

من  االستفادة  في  البدء  العربية  البلدان  على  يتعيّن 

الجودة  والعالية  الضخمة  الجديدة  البيانات  إمكانات 

المدعومة  التنبؤ  نماذج  من  الرقمي.  التحّول  يتيحها  التي 

بالذكاء االصطناعي وصوالً إلى صور األقمار الصناعية، تظهر 

مجموعة كبيرة من االستخدامات المبتكرة للبيانات القادرة 

والمواطنين على حد سواء  المصلحة  أصحاب  تمكين  على 

من الدعوة إلى سياسات أكثر شموالً وإنصافاً. وبالنظر إلى 

ذلك، سعى تقرير التنمية اإلنسانية العربية إلى التعامل مع 

أعمق لإلطار  إلى فهم  الوصول  أجل  الحديثة من  التقنيات 

المتضمن قوى االستبعاد الخمسة المذكورة أعاله، من خالل 

الهاتف  تطبيقات  عبر  استقصائية  دراسة  بإجراء  التكليف 

البيانات  تحليل  تضمين  تم  عربياً.  بلداً   12 في  المحمول 

المجمعة من خالل الدراسة االستقصائية، إلى جانب تفاصيل 

إضافية عن المنهجية، في ورقة منفصلة بعنوان “المواطنة 

من منظور شامل في المنطقة العربية: التصورات المتعلقة 

مختلف  وعلى  البلدان،  مختلف  في  المستدامة  بالتنمية 

هذه  تشكل  أن  نأمل  الجنسين”.  وبين  الدخل،  مستويات 

الورقة إضافة ثمينة إلى مجموعة األصوات الداعية إلى ثورة 

بيانات عاجلة في المنطقة العربية يجب أن تسير جنباً إلى 

جنب مع التحّول الرقمي المتسارع الذي تستفيد منه جميع 

الشرائح السكانية.
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 أوجه القصور في البيانات المستخدمة 
في رسم سياسات تستجيب لالحتياجات

(https://datacatalog.worldbank.org/government-effectiveness-estimate-0) وفقاً لتعريف البنك الدولي لفاعلية الحكومة  .1
أندرسون وويتفورد (2017).  .2

.http://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/SCIdashboard.aspx للمزيد من التفاصيل، انظر  .3
البنك الدولي (2011).  .4

لطالما واجهت المنطقة العربية تحدياً يتمثل في الحرمان 

من البيانات، مع وجود فجوات منهجية في البيانات واألدلة 

واالقتصادية،  االجتماعية  االتجاهات  قياس  المستخدمة في 

في  االجتماعية  والخدمات  السياسات  فاعلية  يقوض  مما 

بالوظائف  القدرة اإلحصائية  الناس. ترتبط  تلبية احتياجات 

المهمة في الُحْكم، بما في ذلك جودة الخدمات، وسلطات 

رصد  من  القضايا  معالجة  على  والقدرة  المدنية،  اإلدارة 

الوضع الصحي إلى التحديات البيئية. تساهم اإلحصاءات في 

فاعلية الحكومة من حيث تعزيز السلطة التنظيمية، وجودة 

جباية  نظام  وكفاءة  المدنية،1  والخدمة  العامة  الخدمات 

الضرائب. وتشكل سهولة االطالع على اإلحصاءات عامالً في 

االستقرار  على  يؤثر  قد  مما  ومساءلتها،  الحكومة  شفافية 

السياسي.2 

يستلزم فهم وقياس التقدم )أو التراجع( إنتاجاً مستداماً 

قدرة  يعيق  يزال  ال  وهذا  والمفصلة،  المتينة  للبيانات 

العديد من الحكومات، مما يحول دون استجابة السياسات 

الحتياجات الناس. عندما يصعب تحديد األولويات والمطالب 

كافية  غير  السياسات  استجابة  تصبح  المشروعة،  والمظالم 

في  التنمية  وخطط  استراتيجيات  إعداد  يتم  فاعلة.  وغير 

غرف مظلمة، وال يسترشد رسم السياسات بالبيانات المتينة 

تكون صحيحة  التي قد  االفتراضات  الضوء على  تلقي  التي 

أو غير ذلك. يؤثر هذا المأزق بشكل غير متناسب على َمن 

يعيشون على الهامش، وأولئك الذين هم في أمس الحاجة 

يتم  ال  ما  غالباً  والذين  األهداف،  المحددة  التدخالت  إلى 

الذين  وأولئك  الوطنية،  اإلحصاءات  في  احتياجاتهم  إدراج 

ليس  احتياجاتهم.  عن  للتعبير  أخرى  سبل  إلى  يفتقرون 

من قبيل المصادفة أن تربط خطة التنمية المستدامة لعام 

2030 بين عدم ترك أحد خلف الركب وثورة البيانات: في 

ظل غياب البيانات المفصلة والتحليل الهادف، تصبح الفئات 

المهمشة مهملة.

البلدان  اإلحصائية  للقدرات  الدولي  البنك  تقييم  يرتب 

للجمهور  المتاحة  المعلومات  باستخدام  معياراً،  ل25  وفقاً 

)انظر  مجاالت  ثالث  التقييم  يغطي  البلدان.  ومدخالت 
الشكل 1(:3

لجمع 	  دولياً  بها  المعترف  بالمعايير  االلتزام  المنهجية: 

البيانات؛
المصادر: تواتر وموثوقية جمع البيانات؛ و	 
المؤشرات 	  توافر  التوقيت:  وحسن  الدوري  التواتر 

المستهلكين  على  ونشرها  واالقتصادية  االجتماعية 

الداخليين والخارجيين.

وفقاً لمؤشر القدرات اإلحصائية الذي وضعه البنك الدولي، 

تُعد منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من ذوي األداء 

المنخفض، حيث تتفوق فقط على أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى، وتتدنى جميع المؤشرات الفرعية عن المتوسطات 

العالمية، مع وجود فجوات كبيرة في طرق جمع البيانات.4 

)الدرجة   100 إلى  األدنى(  )الدرجة   0 من  مقياس  على 

األعلى(، تسجل البلدان العربية التي يتوفر لها المؤشر، أداًء 

أسوأ من حيث المصادر )43 كمعدل وسطي في عام 2018( 

والمنهجية )53 كمعدل وسطي في عام 2018( بالمقارنة مع 

أدائها في مجال التواتر الدوري وحسن التوقيت )73 كمعدل 

استخدام  المنهجية  األخطاء  تمنع   .)2018 عام  في  وسطي 

على  الشك  من  ظالالً  وتلقي  الدولية،  للمقارنات  البيانات 

موثوقية اإلحصاءات في رسم السياسات أو إلثراء المناقشات 

العامة. إنها داللة إيجابية على أن أداء المنهجية اإلحصائية 

العربية منذ عام 2009 )في  البلدان  قد تحسن في معظم 

غير  الثالثة(.  المجاالت  جميع  في  تحسن  السودان،  حالة 

50 في المائة من  يقل عن  ما ال  تراجعات في  أنه حدثت 

البلدان فيما يتعلق بكل من المصادر والتواتر الدوري، مما 

يشير إلى أنه لم يتم تحديث البيانات أو نشرها. وفي حين 

يمكن توقع هذه التراجعات في البلدان التي مزقتها الحروب 

مثل ليبيا وسوريا واليمن، حيث يشكل جمع البيانات تحدياً 

ونادراً ما يمثل أولوية، فإن حدوثها أيضاً في مصر والمغرب 

كان مثيراً للقلق.

البيانات  لنشر  معايير  الدولي  النقد  صندوق  وضع 

االقتصادية  السياسات  في  للمساهمة  والمالية  االقتصادية 

تصنيف  يتم  المالية.  األسواق  أداء  وفاعلية  السليمة  الكلية 

المعايير في ثالث مستويات تدريجية. كما يوضح الجدول 1، 

تقع معظم البلدان في المنطقة العربية في نطاق المستوى 
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األول من النظام العام لنشر البيانات؛ وتقع ستة بلدان في 

نطاق المستوى الثاني من المعايير الخاصة لنشر البيانات؛ 

الصومال  أما  الثالث؛  المستوى  نطاق  في  بلد  أي  يقع  ولم 

فتقع خارج نطاق المعايير بالكامل.

والموثوقة  ثة  الُمحدَّ اإلحصاءات  أهمية  مدى  رصد  تم 

هدفين  خالل  من  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في 

 )17.9 )الهدف  وتوافر   )17.8 )الهدف  لدعم  مخصصين 

الشكل 2 أ  يوضح  النامية.  البلدان  في  اإلحصائية  األدوات 

رسمية  إحصائية  خطة  تملك  فقط  عربية  10 بلدان  أن 

بلدان   4 وأن  المختصة،  اإلحصائية  السلطات  من  معتمدة 

فقط في المنطقة تملك جميع األدوات اإلحصائية الالزمة. 

في  محرومة  فهي  األزمات  من  تعاني  التي  البلدان  أما 

الغالب من األدوات اإلحصائية األساسية. باإلضافة إلى ذلك، 

الوطنية من قبل  المستمر للخطط اإلحصائية  التمويل  فإن 

من  قليل  عدد  على  يقتصر  المانحة  الجهات  أو  الحكومة 

األموال  فقط  بلدان  خمسة  ولدى  )الشكل 2 ب(؛  البلدان 

الكافية لتغطية الخطط اإلحصائية المعتمدة. ويملك كل من 

جيبوتي والعراق وليبيا موارد مقدمة من الحكومة والجهات 

واضحة  توجد خطة  ال  لكن  لإلحصاءات،  المانحة مخصصة 

يمكن على أساسها إنفاق األموال في هذه البلدان. سجلت 

إنفاقها على  تم  التي  الموارد  بالدوالر من  أعلى قيمة  ليبيا 

أمريكي  دوالر  مليون   20 بلغ  وسطي  )بمعدل  اإلحصاءات 

الشكل 1

الجدول 1

المعايير الخاصة لنشر البيانات التي وضعها صندوق النقد الدولي

دول المنطقة العربية باالستناد إلى االشتراك الموحدالمعايير

الصومالخارج نطاق المعايير

النظام العام المعزز لنشر البيانات: نشر البيانات األساسية 

لتحليل أوضاع االقتصاد الكلي.

الجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والكويت 

ولبنان وليبيا وموريتانيا وعمان وقطر والسودان وسوريا 

واإلمارات العربية المتحدة واليمن

المعايير الخاصة لنشر البيانات: يفي بلد ما باختبار 

"المواطنة الجيدة" في أربعة مجاالت: التغطية، التواتر 

الدوري وحسن توقيت البيانات؛ وصول الجمهور إلى هذه 

البيانات؛ سالمة البيانات؛ وجودة البيانات

مصر واألردن والمغرب ودولة فلسطين والمملكة العربية 

السعودية وتونس

المعايير المعززة لنشر البيانات: تستهدف االقتصادات 

ذات القطاعات المالية لمهمة للنظام المالي، باإلضافة 

إلى المعايير الخاصة لنشر البيانات، وتؤكد على ممارسات 

أقوى لنشر البيانات لتعزيز شفافية البيانات وتقوية النظام 

المالي الدولي

.https://dsbb.imf.org/ :المصدر: لوحة إعالنات معايير النشر لصندوق النقد الدولي

تقييم قدرة البيانات ا��حصائية

الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
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بيانات عام 2009بيانات عام 2019



4    |    المواطنة الشاملة وضرورة البيانات في البلدان العربية

سنوياً بين عامي 2006 و 2016(، ورغم ذلك، تسجل أدنى 

هو  )كما  المستدامة  التنمية  أهداف  لمؤشرات  تغطية5 

موضح في الشكل 5 ب أدناه(.

يكفيان إلثمار  البيانات وجودتها وحدهما ال  توافر  لكن 

سياسات أكثر استجابة الحتياجات الناس. تؤكد مبادئ ثورة 

البيانات المنصوص عليها في خطة التنمية المستدامة لعام 

“البيانات  شعار  تحت  البيانات  توقيت  حسن  على   2030

االستخدام،  وقابلية  المرفوضة”؛  البيانات  هي  المتأخرة 

في  المستخدم  حول  المتمحور  للتصميم  األولوية  إعطاء 

ونظم  مكاتب  إلى  باالستناد  الُحْكم،  و  البيانات؛  هندسة 

إحصائية وطنية شفافة ومستقلة وخاضعة للمساءلة.6 تبرز 

أهمية سهولة االطالع على البيانات أيضاً في أهداف التنمية 

التنمية  أهداف  من   10-16 الغاية  خالل  من  المستدامة 

المستدامة المتعلقة بإتاحة وصول الجمهور إلى المعلومات.

المتحدة:  الأمم  في  والجتماعية  القتصادية  الشؤون  دارة  لإ التابعة  الإحصاءات  شعبة  عن  الصادرة  المستدامة  التنمية  أهداف  مؤشرات  بيانات  قاعدة  المصدر:   .5 
.https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

فريق الخبراء الستشاري المستقل المعني بثورة البيانات لأغراض التنمية المستدامة (2014).  .6
.https://opendatacharter.net/ :لمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع  .7

لتغطية  سنوية  تقييمات  المفتوحة  البيانات  جرد  يوفر 

بلد.   178 في  عليها  االطالع  وسهولة  الرسمية  اإلحصاءات 

االستخدام  وإعادة  االستخدام  مبادئ  مع  الجرد  يتماشى 

في  المفتوحة  المعارف  مؤسسة  وضعتها  التي  والتوزيع 

البيانات  وميثاق   )1 اإلطار  )انظر  المفتوح”  “التعريف 

التي  والمنظمات  الحكومات  بين  تعاون  وهو  المفتوحة، 
تعمل على اتاحة الوصول للبيانات.7

رقميتين  عالمتين  إلى  الرقمية  العالمة  تقسيم  يمكن 

فرعيتين تقيسان العناصر التالية:
بيانات: 	  بدون  مفتوحة  بيانات  توجد  ال  حيث  التغطية، 

تتوفر البيانات على مختلف المستويات اإلدارية؛ البيانات 

المتاحة في السنوات العشر أو الخمسة األخيرة؛ وتغطية 

المؤشرات وتفصيلها.

الشكل 2 ب  الشكل 2 أ  

دارة الشؤون ا�قتصادية وا�جتماعية في ا��مم المتحدة المصادر: 17-18-3: الشراكة في مجال ا��حصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (شراكة باريس 21)؛ 17-19-2: فرع ا��حصاءات الديمغرافية وا�جتماعية في شعبة ا��حصاءات التابعة ��

إجراء تعداد للمساكن 
والسكان في السنوات

العشر الماضية
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بتسجيل المواليد 
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المؤشر 3-18-17:
تمويل الخطط ا��حصائية

ا��داء في ضوء مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بشأن توافر ا��حصاءات والتمويل

الجزائر
مصر
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تنزيل 	  وخيارات  االستخدام،  شروط  االطالع:  سهولة 

البيانات  وتوافر  اآللية،  القراءة  وإمكانية  البيانات، 

الوصفية، وشروط عدم تسجيل الملكية.

أو  البيانات  جمع  نطاق  توسيع  التغطية  زيادة  تتطلب 

المزيد  إتاحة  االطالع  زيادة سهولة  تتطلب  بينما  تحسينها، 

من البيانات للجمهور. يتم تقييم كال المعيارين في 21 فئة 

اجتماعية واقتصادية وبيئية معنية بقياس التقدم المحرز في 

مقابل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية 
المستدامة.8

االطالع  لسهولة  التقييم  ج  و  ب  و  أ   3 األشكال  تلخص 

أن  أ   3 الشكل  يوضح  العربية.  المنطقة  في  البيانات  على 

سهولة االطالع تختلف بين بلد وآخر في المنطقة العربية. 

الرئيسية  النقص  أوجه  التغطية  تشكل  البلدان،  معظم  في 

في البيانات، ولكن في الجزائر ومصر واألردن وليبيا وقطر 

كبيرة  السعودية، يمكن تحقيق مكاسب  العربية  والمملكة 

من خالل نشر مجموعات البيانات المتاحة. تكشف مقارنة 

بلدان  مع  األعلى  المتوسط  الدخل  ذات  العربية  البلدان 

مماثلة في مناطق أخرى )الشكل 3 ج( أن البلدان األفريقية 

فقط تسجل درجات أقل بالنسبة لسهولة االطالع والتغطية. 

الفئات هي: استخدام الطاقة والتلوث واستخدام الموارد واستخدام الأراضي وإحصاءات الجريمة والعدالة والإحصاءات السكانية والحيوية والمرافق التعليمية ونتائج   .8
بالفقر  المتعلقة  المبنية والإحصاءات  المتعلقة بنوع الجنس وإحصاءات العمل والبيئة  نجابية والإحصاءات  الإ التعليم والمرافق الصحية والنتائج الصحية والصحة 
والدخل وميزان المدفوعات والنقد والأعمال المصرفية والشؤون المالية للحكومة والتجارة الدولية والحسابات القومية ومؤشرات الأسعار. لمزيد من المعلومات، يمكن 

.http://odin.opendatawatch.com مراجعة تقرير المنهجية لجرد البيانات المفتوحة 2019/2018 المتاح على الرابط
.http://www.ins.tn/ar/node/285 قرار صادر عن وزير التنمية والستثمار والتعاون الدولي في 30 أيلول/سبتمبر 2015 بشأن اعتماد مدّونة وطنية لالإحصاء  .9

.https://au.int/en/treaties/african-charter-statistics  .10
شراكة باريس 21 (2019).  .11

يوضح الشكل 3 ب أن المؤشرات االقتصادية يمكن الوصول 

إليها من حيث سهولة االطالع والتغطية، أكثر مما هو الحال 

بالنسبة للبيانات االجتماعية أو البيئية، وهي سمة مشتركة 

في معظم المناطق، مما يعكس إعطاء األولوية للسياسات 

يعكس  ما  الصلة،  ذات  والتحليالت  والبحوث  االقتصادية 

بَْعضاً ما استجابة لمتطلبات الحرص الواجب بشأن السندات 

السيادية للبلدان الَمِدينة.

مبادرة  هو  المفتوحة  البيانات  جرد  أن  من  الرغم  على 

طرحت مؤخراً، فقد تم بالفعل تسجيل تغييرات في سهولة 

االطالع على البيانات في البلدان العربية. وأنجزت تحسينات 

كبيرة في سهولة االطالع أكثر مما هو الحال بالنسبة للتغطية 

في بلدان مثل المغرب وعمان وفلسطين واإلمارات العربية 

المتحدة. ولكن شهدت بعض البلدان تراجعات، على سبيل 

المثال من حيث تغطية البيانات في العراق ولبنان وسهولة 

االطالع عليها في مصر )الشكل 4(. نظراً إلى أن التقييم لم 

أنه في عام 2015،  يبدأ إال في عام 2016، فإنه ال يعكس 

كانت تونس في الصدارة، وال تزال البلد الوحيد في المنطقة 

سهولة  روح  مع  الوطنية  اإلحصائية  القوانين  يوائم  الذي 

االطالع على البيانات واالستقاللية اإلحصائية.9 كما أن تونس 

ق على  هي البلد العربي الوحيد في إفريقيا الذي وقَّع وصدَّ

االستقاللية  إلى  يدعو  الذي  لإلحصاءات  األفريقي  الميثاق 
العلمية والحياد والمسؤولية والشفافية.10

تجدر اإلشارة إلى أن تقييمات القدرات اإلحصائية هذه 

ال تغطي بالكامل القدرات الالزمة لمواجهة تحديات النظام 

التعقيد  إلدارة  التنسيق،  مثل  التحديات  للبيانات:  الجديد 

المتعددة  األبعاد  إطار  في  المحرز  التقدم  برصد  المرتبط 

في  واالنخراط  2030؛  لعام  المستدامة  التنمية  لخطة 
الشراكات، لالستفادة من التقنيات الحديثة.11

طار 1 الإ

ما هو مفتوح؟ - تعريف مفتوح

”المعرفة المفتوحة” هي أي محتوى أو معلومات أو بيانات 
وإعادة  استخدامها  وإعادة  استخدامها  لالأشخاص  يمكن 
توزيعها بحرية، دون أي قيود قانونية أو تقنية أو اجتماعية.

.https://okfn.org/opendata/ :المصدر
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الشكل 3 ب

 يُرجى المالحظ أنه في الشكل 3 ج، تشمل منطقة “غرب آسيا وشمال إفريقيا”
أرمينيا وأذربيجان والعراق والأردن ولبنان وتركيا، والجزائر وليبيا وتونس.

المصدر: مرصد البيانات المفتوحة/ جرد البيانات المفتوحة، 2018
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الشكل 4

2016-2018، بالنقاط

المصدر: مرصد البيانات المفتوحة/ جرد البيانات المفتوحة، 2018
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أوجه القصور في رصد أهداف 
التنمية المستدامة

المستدامة لعام  التنمية  بعد فترة وجيزة من اعتماد خطة 

2030، أصبح من الواضح أن رصد أهداف التنمية المستدامة، 

سيما  ال  تحدياً،  سيخلق  والمعقدة،  العديدة  بمؤشراتها 

بالنسبة للبلدان النامية ذات القدرات اإلحصائية المحدودة 

)انظر اإلطار 2(. في المنطقة العربية، يتبين أن 41 في المائة 

القطري  المستوى  على  األول  المستوى  مؤشرات  من  فقط 

البالغ عددها 117 - تلك التي تستند إلى منهجية معمول بها 

دولياً – متاحة ومحّدثة بشكل منتظم في 20 بلد على األقل 

في المنطقة؛ 11 في المائة من مؤشرات المستوى األول لم 

يتم تحديثها منذ عام 2015، و18 في المائة لم يتم حسابها 

منذ عام 2000 )انظر الملحق(.

ال تملك جميع أهداف التنمية المستدامة مجموعة كبرى 

واء. على سبيل المثال، يتضمن الهدف 3  من المؤشرات على السَّ

المتعلق بالصحة على 25 مؤشراً متاحاً من مؤشرات المستوى 

األول، في حين أن الهدف 13 المتعلق بالعمل المناخي، ال 

يحتوي على أي منها. غير أن نظرة عن كثب على الفجوات في 

المؤشرات في المنطقة العربية في الشكل 5 أ، تكشف عن 

أوجه قصور كبيرة في توافر المؤشرات االجتماعية واالقتصادية 

األساسية لقياس الفقر واألمن الغذائي )الهدفان 1 و 2(، وكذلك 

التكافؤ بين الجنسين )الهدف 5(. فيما يتعلق بجميع األهداف 

األخرى، تغطي المؤشرات غير الُمبلَّغ عنها بشكل منتظم في 

المنطقة بعض أوجه القصور األساسية في مجال التنمية التي 

تعاني منها المنطقة، مثل البطالة وبطالة الشباب )المؤشرات 

البحث والتطوير   8-5-2 و 8-6-1 و 9-2-2( واالستثمار في 

ومبالغ   ،)1-5-10( المالية  والسالمة   ،)2-5-9 و   1-5-9( 

ومصادر اإلنفاق العام )16-6-1 و 17-1-1 و 2-1-17(.

تختلف القدرة على رصد أهداف التنمية المستدامة قليالً 

في جميع أرجاء المنطقة )انظر الشكل 5 ب(. فمصر واألردن 

والمغرب وتونس هي البلدان العربية الوحيدة القادرة على 

المستوى  مؤشرات  من  80 في المائة  عن  يقل  ال  ما  رصد 

جمع  يتعرض  ما  غالباً  المستدامة.  التنمية  ألهداف  األول 

البيانات في البلدان المتأثرة بالنزاعات لالنقطاع. فعلى سبيل 

المثال، في سوريا واليمن لم يتم تحديث 20 في المائة من 

بمجاالت  المتعلقة  تلك  سيما  ال  األول،  المستوى  مؤشرات 

بالغة األهمية للتنمية البشرية مثل الفقر والصحة والتعليم 

في   )8 و   4 و   3 و   2 و   1 )األهداف  االقتصادية  والتنمية 

إلى أن اإلحصاءات ال تعكس الظروف  اآلونة األخيرة. نظراً 

الحالية في هذه البلدان المتأثرة باألزمة الممتدة، فهي غير 

أن تخفف من  يمكن  التي  السياسات  بها  لتسترشد  مالئمة 

آثار األزمة.

أهمية   2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة  تؤكد 

أال  لضمان  الوطنية  المتوسطات  من  أبعد  إلى  الذهاب 

طار 2 الإ

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة *

تم إعداد إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من قبل 
فريق الخبراء المشترك بين وكالت الأمم المتحدة واعتمدته 
الجمعية  (قرار   2017 تموز/يوليو  في  العامة  الجمعية 
نجازات  الإ قياس  طار  الإ يقترح   .(A/RES/71/313 العامة 
البالغ عددها 244، وتتكرر  والمؤشرات  في ضوء 17 هدفاً 
يصبح  وبذلك  مختلفة،  أهداف  إطار  في  منها  تسعة 
في  المؤشرات  تصنيف  يتم  فردياً.  232 مؤشراً  المجموع 
ثالث مستويات بناًء على التطوير المنهجي وتوافر البيانات:

المفاهيم،  حيث  من  واضح  المؤشر  الأول:  المستوى 
يستند إلى منهجية ومعايير معمول بها دولياً، ويتم إنتاج 

البيانات بانتظام من قبل ما ل يقل عن 50 في المائة من 
البلدان. (49 في المائة من المؤشرات)

المفاهيم،  حيث  من  واضح  المؤشر  الثاني:  المستوى 
يستند إلى منهجية ومعايير معمول بها دولياً، لكن ل يتم 

انتاج البيانات بانتظام. (42 في المائة)

المستوى الثالث: ل توجد منهجية أو معايير معمول بها 
اختبار  أو  وضع  سيتم)  (أو  يتم  ولكن  الآن،  حتى  دولياً 

المنهجية/المعايير. (9 في المائة)

 .https://unstats.un.org/sdgs يمكن الطالع على قائمة كاملة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتصنيفها والمنهجيات ذات الصلة على الرابط *
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أجل  من  الركب.  عن  أحد  تخلف  إلى  التنمية  تؤدي 

َمن  لفهم  مفصلة  بيانات  وجود  يلزم  الغاية،  هذه  تحقيق 

لخطر  المعرضين  األشخاص  هم  َمن  أو  المجموعات  هي 

التخلف عن الركب. حدد إطار أهداف التنمية المستدامة 

عن  يقل  ال  ما  ذلك  في  بما  المؤشرات،  من  مجموعة 

الرصد  يتطلب  حيث  األول  المستوى  من  مؤشرات  سبعة 

أو  العمر  أو  الجنس  حسب  التصنيف  من  معيناً  مستوى 

االجتماعي  الوضع  أو  الريفي  أو  الحضري  اإلقامة  مكان 

مهاجرة  جماعة  إلى  أو  أقلية  إلى  االنتماء  أو  واالقتصادي 

ونشر  إنتاج  على  القدرة  أن  الشكل 6 أ  يوضح  اإلعاقة.  أو 

للغاية،  محدودة  العربية  المنطقة  في  المفصلة  البيانات 

المطلوبة  المصنفة  المؤشرات  من  43 في المائة  أن  حيث 

غير متاحة، و25 في المائة من المؤشرات المتاحة ُمتقاِدمة 

العهد، و 32 في المائة فقط محدثة منذ عام 2015. يقتصر 

الجنس عن  نوع  المصنفة حسب  تلك  البيانات على  توافر 

فيروس  والعمر عن  الجنس  المصنفة حسب  العمالة وتلك 

عبد اللطيف وباغلياني وهسو (2019).  .12
سكوا (2018). الإ  .13

من  50 في المائة  من  أكثر  في  البشرية،  المناعة   نقص 

البلدان العربية.

على الرغم من المعدل الُمطَّرِِد للتحضر والقضايا المسجلة 

المرتبطة بعدم المساواة المكانية،12 لم يقم أي بلد بتحديث 

الريفية  المناطق  في  الفقر  مستويات  لمقارنة  اإلحصاءات 

بحاالت  الخاصة  اإلحصاءات  تسجيل  يزال  وال  والحضرية. 

للغايات  بالنسبة  المنطقة.13  األولى في  اإلعاقة في مراحله 

هذا  في  المستدامة  التنمية  أهداف  إطار  في  المدرجة 

على  باإلبالغ  فقط  وفلسطين  مصر  من  كل  يقوم  المجال، 

أساس المؤشر 8-5-2 بشأن معدل البطالة لدى األشخاص ذوي 

اإلعاقة. تعد مصر والجزائر وقطر والمغرب من أكثر البلدان 

إحصاءات  بإنتاج  األمر  يتعلق  عندما  المنطقة  في  تقدماً 

الطويلة األمد  بالنزاعات  المتأثرة  البلدان  بينما في  مصنفة، 

مثل ليبيا وسوريا واليمن، ال يوجد تقريباً أي مؤشر مصنف 

تأثير  فهم  للغاية  الصعب  من  يجعل  مما  لالستخدام،  قابل 

الحرب على الفئات األشد ضعفاً )انظر الشكل 6 ب(.

الشكل 5 ب الشكل 5 أ 

0

100

200

300

400

500 مؤشر

1 أهداف
التنمية 

المستدامة

2345678910111214151617

متاحة ومحدثة منذ عام 2015
متاحة، ولكن لم يتم تحديثها منذ عام 2015

غير متاحة

قابلية قياس أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية 
بناًء على مؤشرات المستوى ا��ول المتاحة

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة متاحة في 22 بلد عضو في جامعة الدول العربية

توافر مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حسب البلد 
با�ستناد إلى مؤشرات المستوى ا��ول

مصر

ا��ردن

المغرب

تونس

الجزائر

لبنان

موريتانيا

العراق

الكويت

مارات العربية المتحدة ا��

سلطنة عمان

قطر

المملكة العربية السعودية

جزر القمر

جيبوتي

اليمن

ليبيا

السودان

سوريا

فلسطين

الصومال

البحرين

المصدر: شعبة ا��حصاءات في ا��مم المتحدة، قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة العالمية

%020406080%100

متاحة ومحدثة
منذ عام 2015

متاحة، ولكن لم يتم
تحديثها منذ عام 2015

غير متاحة
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مركز البيانات المؤسسية المفتوحة (2018).  .14

مشتركاً،  تحدياً  المستدامة  التنمية  أهداف  رصد  يشكل 

ليس فقط بالنسبة للبلدان النامية ذات القدرات اإلحصائية 

بيئي شامل  نظام  ببناء  يتعلق  فيما  أيضاً  ولكن  المحدودة، 

بأكملها،   2030 لعام  المستدامة  التنمية  لخطة  للبيانات 

بحيث يجب أن تصبح معظم البلدان قادرة على اإلبالغ على 

ال  ولكن  أيضاً.  والثالث  الثاني  المستويين  مؤشرات  أساس 

ينبغي أن يهدف رصد أهداف التنمية المستدامة في المقام 

األول إلى اإلبالغ الدولي. بدالً من ذلك، يجب أن يتواءم جمع 

الحصول  أجل  من  الوطنية  األولويات  مع  ونشرها  البيانات 

صحيح  تخصيص  إلى  واإلفضاء  قوي  مؤسسي  دعم  على 

للقدرات والموارد وآليات التنسيق لتسترشد بها عملية رسم 
السياسات والمناقشات العامة.14

الشكل 6 ب

الشكل 6 أ

توافر مؤشرات المستوى ا��ول المصنفة ��هداف التنمية 
المستدامة في المنطقة العربية

معدل التكافؤ في التعليم:
المناطق الحضرية / الريفية

معدل الفقر حسب العمر

معدل جرائم القتل
حسب الجنس

معدل التكافؤ في
التعليم حسب الجنس

معدل الفقر حسب الجنس

معدل البطالة
عاقة حسب ا��

معدل ا�لتحاق بالتعليم قبل
ا�بتدائي حسب الجنس

معدل الفقراء العاملين

معدل البطالة
حسب العمر

صابة بفيروس معدل ا��
نقص المناعة البشرية

حسب العمر 

معدل البطالة
حسب الجنس

خط الفقر في المناطق
الحضرية / الريفية

معدل التكافؤ في التعليم
بالنسبة للوضع ا�جتماعي

وا�قتصادي

صابة بفيروس معدل ا��
نقص المناعة البشرية

حسب الجنس

معدل التكافؤ في التعليم
بالنسبة ل��قليات 

عدد البلدان التي لديها مؤشرات متاحة ومحدثة منذ عام 2015
متاحة ولكن لم يتم تحديثها منذ عام 2015

غير متاحة

12109913 13

999 111111
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71120
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HTTPS://UNSTATS.UN.ORG/SDGS/INDICATORS/DATABASE/ المصدر: شعبة ا��حصاءات في ا��مم المتحدة، قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة العالمية

توافر مؤشرات المستوى ا�ول �هداف التنمية المستدامة المصنفة حسب البلد
غير متاحةمتاحة ولكن لم يتم تحديثها منذ عام 2015متاحة ومحدثة منذ عام 2015

مصر

الجزائر

قطر

المغرب

فلسطين

تونس

الكويت

مارات العربية المتحدة ا��

لبنان

سلطنة عمان

المملكة العربية السعودية

ا��ردن

البحرين

جيبوتي

موريتانيا

جزر القمر

العراق

السودان

الصومال

سوريا

اليمن

ليبيا

%020406080%100
HTTPS://UNSTATS.UN.ORG/SDGS/INDICATORS/DATABASE/ المصدر: شعبة ا��حصاءات في ا��مم المتحدة، قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة العالمية
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أوجه القصور في رصد عدم المساواة

أرامباتزي وآخرون (2018).  .15
بيبي والنابلي (2010).  .16

ألفاريدو وأسود وبيكيتي (2018).  .17

في  التكافؤ  وعدم  واالستقطاب  المساواة  عدم  تحديد  تم 

العقد  تداعي  عملية  في  كمحفزات  الفرص  على  الحصول 

بيانات مفصلة لرصد  إلى  االفتقار  إلى  االجتماعي.15 إضافة 

أهداف التنمية المستدامة، تبقى المعرفة الدقيقة المتعلقة 

العربية.  البلدان  بتلك الظواهر المتعددة األوجه نادرة في 

الدراسات  إلى  المساواة  عدم  مقاييس  معظم  تستند 

نصف  فقط  أجرتها  التي  المعيشية  لألسر  االستقصائية 

الخمسة  األعوام  بلد في   22 البالغ عددها  العربية  البلدان 

والجودة16  الكيفية  حيث  من  تتوافق  ال  التي  الماضية، 

الُمَنظَّمة  والمنهجيات، مما يحول دون المقارنات اإلقليمية 

)انظر الجدول 2(. كما هو مذكور في القسم الخاص بسهولة 

االطالع على البيانات، ال يزال الوصول إلى البيانات القائمة 

البيانات غير متاحة في شكل يسمح بفهم  محدوداً، أو أن 

عميق وثاقب لمسألتي عدم المساواة والحرمان.

االقتصادي  للرفاه  المتاحة  التقليدية  المقاييس  تُظهر 

حيث  االقتصادية،  المساواة  عدم  من  متوسطة  مستويات 

تتراوح معامالت جيني بين .30 و 0.45 في البلدان العربية. 

وتكشف محاوالت الجمع بين الدراسات االستقصائية لألسر 

تفاوت  في  ارتفاع  عن  الدخل  ضريبة  وبيانات  المعيشية 

األولية  مراحله  في  يزال  ال  التحليل  مثل هذا  لكن  الدخل، 

البلدان  كاٍف من  متاحة في عدد  غير  الضرورية  والبيانات 
للسماح بإجراء تحليل إقليمي.17

مثل  المساواة،  لعدم  األبعاد  المتعددة  للمقاييس  وفقاً 

مؤشر التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة، تواجه 

المستوى  على  الكبرى  الخسائر  من  بعضاً  العربية  البلدان 

عدم  بسبب  وذلك  البشرية،  التنمية  يخص  فيما  العالمي 

جنوب  أفريقيا  بعد  الثانية  المرتبة  في  وتأتي  المساواة، 

الصحراء الكبرى في هذا المجال )انظر الشكل 7 أ(. تكشف 

العناصر الفرعية للمؤشر أنه بينما شهدت المنطقة انخفاضاً 

بطيئاً ولكن مستمراً في أوجه عدم المساواة بالنسبة للتعليم 

ومتوسط العمر المتوقع في منذ عام 2010، ازداد التفاوت 

من  الرغم  على   ،2014 عام  بعد  حاد  بشكل  الدخل  في 

حدوث بعض التراجع في السنوات األخيرة )الشكل 7 ب(.

تأثير  وتوثيق  ولفهم  البيانات،  إلى  الحاجة  منظور  من 

أوجه عدم المساواة المتداخلة المتعلقة بأشكال االستبعاد 

المنطقة  تفتقر  االستبعاد،  أشكال  من  وغيرها  االجتماعي 

الجدول 2

الدراسات الستقصائية لالأسر المعيشية المتاحة

عامأحدث دراسة استقصائية للأسر المعيشية )الأحدث(البلد

2019دراسة استقصائية لدخل الأسر المعيشية ونفقاتهاسلطنة عمان

مارات العربية المتحدة 2019دراسة استقصائية لدخل الأسر المعيشية ونفقاتهاالإ

2018دراسة استقصائية لدخل الأسر المعيشية ونفقاتهاالمملكة العربية السعودية

2017–2018دراسة استقصائية لدخل الأسر المعيشية ونفقاتهاالأردن

2017دراسة استقصائية لالأسر المعيشية تتناول المؤشرات الجتماعيةجيبوتي * 

2017دراسة استقصائية لقياس مستوى المعيشةفلسطين

2016دراسات استقصائية لالأسر المعيشية لتقييم احتياجاتها ليبيا

2015دراسة استقصائية لدخل الأسر المعيشية ونفقاتها واستهالكهامصر

 دراسة استقصائية لدخل الأسر المعيشية واستهالكها وقياس تونس
مستوى معيشتها

2015

2014–2015دراسة استقصائية لدخل الأسر المعيشية ونفقاتهاالبحرين

2014دراسة استقصائية لالأسر المعيشية لقياس مستوى معيشتهاموريتانيا

2014/2013دراسة استقصائية لستهالك الأسر المعيشية ونفقاتها المغرب

2013دراسة استقصائية لستهالك الأسر المعيشية ونفقاتهاجزر القمر

2013دراسة استقصائية لدخل الأسر المعيشية ونفقاتهاالكويت

 الصومال 
(صوماليالند فقط) *

2013دراسة استقصائية لدخل الأسر المعيشية واستهالكها 

دراسة استقصائية لمؤشر الظروف المعيشية، ودراسة استقصائية قطر
لدخل الأسر المعيشية ونفقاتها

2013–2012

2012دراسة استقصائية اجتماعية واقتصادية لالأسر المعيشيةالعراق * 

2012دراسة استقصائية لميزانية الأسر المعيشيةلبنان

 دراسة استقصائية لدخل الأسر المعيشية واستهالكها وقياس الجزائر
مستوى معيشتها

2011

2009دراسة استقصائية وطنية أساسية لالأسر المعيشيةالسودان * 

2008–2009دراسة استقصائية لدخل الأسر المعيشية ونفقاتهاسوريا

2005–2006دراسة استقصائية لميزانية الأسر المعيشيةاليمن * 

المصدر: السلطات الإحصائية الوطنية، ما لم يُذكر خالف ذلك
* المصدر: البنك الدول
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الجزئي  المستوى  على  عملية  دراسات  إلى  كبير  حد  إلى 

لتسليط الضوء على أوجه الترابط تلك. وبصرف النظر عن 

فإن  منتظم،  بشكل  جمعها  تم  متينة  بيانات  وجود  عدم 

عبد اللطيف وباغلياني وهسو (2019).  .18

التعبير  تم  الذي  االستياء  لفهم  األهمية  بالغ  العنصر  هذا 

عنه خالل االنتفاضات العربية والتصورات المتعلقة باألداء 
المؤسسي والمساءلة.18

الشكل 7 ب الشكل 7 أ 

دليل التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة

HTTP://HDR.UNDP.ORG/EN/DATA :مكتب تقرير التنمية البشرية

المتوسط العالمي

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

20102012201420162018

جنوب آسيا

أمريكا ال�تينية ومنطقة البحر الكاريبي
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 الأدوات القديمة والجديدة 
لمعالجة الحرمان من 

شراكة باريس 21 (2019).  .19
على  متاح   ،2030 لعام  المستدامة  التنمية  بخطة  المتعلقة  والمؤشرات  البيانات   ،(2019)  50 الدورة  المتحدة،  مم 

أ
لال التابعة  حصائية  الإ اللجنة  قرار   .20 

.https://unstats.un.org/unsd/statcom/decisions-ref/?code=50/102
شراكة باريس 21 (2020).  .21

مبادرة التنمية (2017).  .22
التقرير السنوي لجرد البيانات المفتوحة (2019-2018).  .23

التنمية  لبيانات  العالمية  تاون  كيب  عمل  خطة  تعد 

التابعة  اإلحصائية  اللجنة  عليها  وافقت  التي  المستدامة 

لألمم المتحدة في آذار/مارس 2017، خارطة الطريق الحالية 

تلبية  نحو  وتوجيهها  اإلحصائية  القدرات  نطاق  لتوسيع 

وتستند   .2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة  احتياجات 

خطة العمل على مبادئ اكتمال النطاق والمساءلة والتعاون 

)انظر اإلطار 3(.

تحديث  البيانات  تغطية  في  الفجوات  معالجة  تتطلب 

النظم اإلحصائية الوطنية لتحسين جودة وسهولة استخدام 

شيوعاً  العقبات  أكثر  من  اإلدارية.  والمسوحات  البيانات 

التي تحول دون إنتاج المزيد من البيانات التفصيلية حجم 

يسمح  ال  مما  االستقصائية،  الدراسات  معظم  في  العينة 

حسابات  وغياب  والمستبعدة؛  المهمشة  الفئات  بتمثيل 

الدخل على المستويات اإلقليمية والمحلية واألسرية؛ وغياب 

مواءمة اإلحصاءات لتعريفات المناطق الريفية والحضرية أو 
المستوطنات العشوائية.19

لإلحصاء  المتقدمة  الُنهج  تتطلب  ذلك،  إلى  باإلضافة 

قابلية  وتعزيز  للبيانات،  المختلفة  المصادر  بين  التكامل 

مختلف  بين  التعاون  وتعزيز  للبيانات  التبادلي  التشغيل 

هي  الوطنية  اإلحصائية  المكاتب  إن  البيانات.20  منتجي 

األقدر على توفير إمكانية التشغيل التبادلي من خالل تنسيق 

ومواءمة البيانات من مصادر مختلفة بحيث يمكن استخدامها 

النظام اإلحصائي نفسه. كما يمكنها تحقيق  وتبادلها ضمن 

المزيد من خالل دمج نُظم البيانات اإلدارية غير المستخدمة 

بالكامل في كثير من األحيان )على سبيل المثال، استخدامها 

والمؤسسات  العامة  واإلدارة  االنتخابية  الهيئات  قبل  من 

غير  البيانات  مصادر  واستكشاف  ذلك(  إلى  وما  القضائية، 

المثال،  سبيل  )على  التقليدية  المصادر  الستكمال  الرسمية 

البيانات التجريبية والضخمة من المجتمع المدني واألوساط 

األكاديمية والقطاع الخاص(.21 تعزز قابلية التشغيل التبادلي 

المختلفة سهولة استخدام اإلحصاءات  البيانات  لمجموعات 

الرسمية في رسم السياسات. على سبيل المثال، قدر المعهد 

بيانات  يملك  أنه  والجغرافيا  لإلحصاء  المكسيكي  الوطني 

أهداف  مؤشرات  من  50 في المائة   -  40 حوالي  تغطي 

التنمية المستدامة، ويخطط لسد الفجوة من خالل مصادر 

معاهد  من  وبيانات  تويتر،  مثل  التقليدية  غير  البيانات 

البحوث المحلية، وصور األقمار الصناعية.22 وعلى غرار ذلك، 

يمكن للسجالت المدنية التي تعمل بشكل جيد واإلحصاءات 

البيانات المتعلقة بالنتائج الصحية  الحيوية أن تسهل جمع 
والجريمة والعدالة والصحة اإلنجابية وغير ذلك.23

خالل  من  البيانات  على  االطالع  سهولة  زيادة  شأن  من 

يسهل  أن  للجمهور  منها  المتاحة  المجموعات  إصدار 

ورسم  العامة  المناقشات  لتعزيز  البيانات  استخدام 

السياسات، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على البيانات. 

حققت بلدان عربية مثل المغرب وُعمان وفلسطين وتونس 

قفزة إلى األمام عن طريق نشر المزيد من البيانات في شكل 

قابل للقراءة اآللية وغير مملوك من خالل بوابات البيانات 

طار 3 الإ

خطة عمل كيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدامة – الأهداف والبرامج الستراتيجية

1: التنسيق والقيادة الستراتيجية
1-1 تعزيز الإحصاءات الوطنية

قليمية والدولية 1-2 التنسيق مع المنظمات الإ
2: البتكار والتحديث

2-1 الحوكمة والأطر المؤسسية
2-2 المعايير الإحصائية

2-3 التقنيات الحديثة ومصادر البيانات
3: تعزيز الإحصاءات الأساسية

3-1 الدراسات الستقصائية التي تشمل 
الأعمال التجارية والأسر المعيشية 

والدراسات الستقصائية الأخرى، والنظم 
المتكاملة للدراسات الستقصائية، والتعداد 

السكاني، والتسجيل المدني والإحصاءات 
الحيوية 

دارية  3-2 السجالت الإحصائية والسجالت الإ
الوطنية

3-3 نظام الحسابات القومية ونظام 
المحاسبة البيئية - القتصادية 

3-4 البيانات الجغرافية المكانية
3-5 البيانات المتعلقة بجميع فئات السكان

3-6 البيانات المتعلقة بمجالت غير متطورة 
حالياً

4: النشر والستخدام
4-1 استراتيجيات النشر والستخدام

5: الشراكات بين أصحاب المصلحة 
المتعددين

5-1 الشراكات مع الحكومات والأوساط 
الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص 

وأصحاب المصلحة الآخرين
6: تعبئة الموارد وتنسيق الجهود

6-1 ضمان توفر الموارد، على الصعيد 
المحلي وعن طريق التعاون الدولي

.https://unstats.un.org/sdgs/hlg/cape-town-global-action-plan/ :المصدر
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البيانات  تراخيص  اعتماد  خالل  ومن  حالياً،  الموجودة 

المثال،  سبيل  على  ُعمان،  االستخدام.  وشروط  المفتوحة 

التي  القيود  إزالة  طريق  عن  ببساطة  كبيراً  تقدماً  أحرزت 

تمنع أي نوع من أنواع استخدام اإلحصاءات الرسمية دون 
الحصول على إذن مسبق.24

البديلة  والمصادر  الحديثة  التقنيات  توفر  أن  يمكن 

التكلفة ومؤاتية من حيث  للبيانات حلوالً فاعلة من حيث 

القدرة  تعزيز  في  تساعد  أن  للتقنية  يمكن  التوقيت. 

وإدارة  المعلومات  تبادل  تسهيل  خالل  من  اإلحصائية 

التحقق  وعمليات  الميدانية  المالحظات  دقة  وتحسين 
وإجراءات أخذ العينات.25

عن  واالستشعار  الصناعية  األقمار  صور  استخدام  يمكن 

وتوفير  السكانية  التغطية  لتحسين  الخرائط  ورسم  بعد 

الميدانية  االستقصائية  للدراسات  دقيقة  جغرافية  حدود 

بالفعل  األرض  رصد  عمليات  توفر  السكنية.26  والتعدادات 

البيئية  والنظم  الجوي  الغالف  حالة  عن  موثوقة  معلومات 

زيادة  في  يساهم  مما  الطبيعية،  والموارد  )اإليكولوجية( 

وتوفر  المناخ،  تغير  مثل  التحديات  مواجهة  على  القدرة 

تُستخدم  واآلمن.  السليم  والنقل  الغذائي،  واألمن  المياه، 

مؤشرات  بعض  لرصد  حالياً  الصناعية  األقمار  بيانات 

الغابات  بإدارة  المتعلقة  المستدامة  التنمية  أهداف 

)المؤشر 15-2-1(، والغطاء األخضر الجبلي )المؤشر 4-15-

2(، والنظم البيئية للمياه )المؤشر 1-6-6(.

المستدامة  التنمية  أهداف  تستفيد  أن  يمكن  كما 

المثال،  سبيل  على  المحسنة.  الرصد  خيارات  من  األخرى 

يدعو الهدف 11 المتعلق بالمدن المستدامة إلى مواجهة 

للسكان  التحتية  والبنية  الخدمات  إلى  الوصول  تحديات 

الحضرية.  المناطق  العيش في  إلى  باطراد  يتجهون  الذين 

تعتبر عمليات رصد األرض أداة واعدة، إلى جانب الوسائل 

توفير  حيث  من  الصور،  وتحليل  البيانات  لمعالجة  اآللية 

وعلى  الحضرية.27  المستوطنات  عن  ثة  ُمحدَّ معلومات 

غرار ذلك، يمكن تصور الهدف 7 المتعلق بالطاقة النظيفة 

الصناعية  األقمار  صور  استخدام  عبر  ميسورة  وبتكلفة 

وتنص  الكهربائية.28  اإلضاءة  وانتشار  موقع  لتقييم  الليلية 

المادة 76 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بوضوح 

المصدر نفسه.  .24
أندرسون وويتفورد (2017).  .25

منظمة التعاون والتنمية القتصادية (2018).  .26
برصد  المختص  الفريق  “جاكسا”،  الجوي  الفضاء  لستكشاف  اليابانية  (الوكالة   1.1 صدار  الإ  ،2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة  لدعم  رض 

أ
ال رصد  عمليات   .27 

الأرض، 2017).
أندرسون وآخرون (2017).  .28

مم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر 2015.
أ

مم المتحدة 1/70 الذي اعتمدته الجمعية العامة لال
أ

قرار ال  .29
إنغستروم وهيرش ونيوهاوس (2017).  .30

هيد ومانغوين وتران وبلومنستوك (2017).  .31
رض (2017).

أ
الفريق المختص برصد ال  .32

التي  القدرات  استغالل  في  النامية  البلدان  دعم  على 

رصد  ذلك  في  بما  البيانات،  من  واسعة  مجموعة  توفرها 
األرض والمعلومات الجغرافية المكانية.29

المصادر  الصناعية  األقمار  بيانات  تكمل  أن  يمكن 

التقليدية للبيانات من خالل توفير معلومات مكانية وزمنية 

وحتى  وثرائها.  البيانات  تواتر  لتحسين  إضافة  كثافة،  أكثر 

كتابة هذا التقرير، فإن صور األقمار الصناعية العالية الجودة 

إما غير متاحة للجمهور أو أنها متوفرة بتكلفة باهظة، فضالً 

عن أنها تتطلب مهارات متطورة للمعالجة والتحليل. ولكنها 

مع ذلك أكثر فاعلية من حيث التكلفة من الُنهج التقليدية 

للدراسة االستقصائية، وتسمح بمزيد من اتساق البيانات في 

مختلف البلدان واألقاليم.

أنتجت التطبيقات الرائدة لصور األقمار الصناعية العالية 

سريالنكا  في  االستقصائية  الدراسة  ببيانات  المقترنة  الدقة 

توقعات دقيقة بشأن الفقر والرفاه على المستوى المحلي. 

ويعد إجراء الدراسات االستقصائية عن الفقر مكلفاً وعادة 

تكون  أن  ويمكن  سنوات؛  لعدة  للتأخر  عرضة  يكون  ما 

القدرة على التحقق من المعلومات المتعلقة بانتشار الفقر 

وقواه الكامنة )دينامياته( أداة قيمة لفهم الطبيعة المكانية 

للفقر وتوجيه عملية رسم السياسات.30 ولكن ال يمكن حتى 

مجاالت  على  تلقائياً  وتطبيقها  النتائج  هذه  تعميم  اآلن 

مختلفة. ولكن إذا تم إعداد اختبارات محكمة للدقة لتجنب 

لهذا  السريع  التطور  يؤدي  أن  يمكن  المضللة،  السياسات 

النوع من البيانات واألدوات إلى تقدم كبير في قياس األبعاد 
المختلفة للتنمية البشرية.31

ال يزال استخدام التقنيات الحديثة الستكمال اإلحصاءات 

القياسي،  التوحيد  مثل  عوامل  بفعل  محدوداً  الرسمية 

والتحقق بالمقارنة مع المعايير اإلحصائية الصارمة، والوصول 

إلى البيانات والتقنيات المسجلة الملكية. تشمل التحديات 

متباينة،  ظروف  في  النتائج  تحديد  في  الدقة  األخرى، 

المرتبطة  والتخزين  الحوسبة  في  الكبيرة  واالحتياجات 
بمعالجة كميات ضخمة من بيانات األقمار الصناعية.32

تعاني البلدان النامية من وضع غير مؤات بشكل خاص 

في استخدام هذه األدوات في حال كانت تفتقر إلى الخبرة 

والعمليات  النظم  تجهيز  إلعادة  الالزمة  التحتية  والبنية 
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جيداً،  معروفة  التحديات  هذه  الحاجة.33  حسب  الوطنية 

ولكن ذلك بقدر إدراكنا لَمْحُدوديَّة الُنظم اإلحصائية الحالية. 

إن االستخدام المكثف لبيانات اإلشارات الجغرافية المكانية 

واالستفادة  التجارية،  لألغراض  المحمول  الهاتف  وإشارات 

اإلنساني  المجالين  في  الفاعلة  الجهات  من  المتزايدة 

التكاليف  وتخفيض  توقيتها  حسن  عن  فضالً  واإلنمائي، 

التقليدية  االستقصائية  الدراسات  مع  بالمقارنة  الهامشية 

والمنهجيات اإلحصائية، يكشف عن إمكانات هذه األدوات 

التنمية  الالزمة لرصد أهداف  البيانات  للمساهمة في ثورة 
المستدامة وبالتالي تحقيقها.34

هذه  تطبيق  باختبار  قمنا  التحليل،  هذا  إعداد  أثناء 

الفقيرة  األحياء  في  اإلنمائية  التحديات  لتحديد  التقنيات 

معلومات  الصناعية  األقمار  صور  تحليل  قدم  القاهرة.  في 

خالل  القاهرة  في  الحضرية  المنطقة  رقعة  اتساع  عن 

الثمانية عشر عاماً الماضية وسهل التحديد البصري لمواقع 

ببيانات  الصور  تراكب  ساعد  العشوائية.  المستوطنات 

الصحية  بالمرافق  تتعلق  المفتوحة35  الشارع  خريطة  من 

بخدمات  تُحظى  ال  التي  المناطق  تحديد  في  والتعليمية 

المحمول  الهاتف  إشارات  تتبع  يساعد  أن  ويمكن  كافية. 

تقريباً، وفي فهم  الكثافة السكانية فورياً  في إنشاء خرائط 

األماكن التي يميل سكان المستوطنات العشوائية إلى العمل 
فيها أو الوصول إلى الخدمات المتوفرة فيها خالل النهار.36

تُحدث وتيرة التغيير التقني تأثيراً على قدرة الناس على 

واستخدامها.  إليها  والوصول  اإلحصائية  المعلومات  إنتاج 

أجهزة  باستمرار  تنتجها  التي  الرقمية  المعلومات  تتطلب 

والهواتف   )GPS( المواقع  لتحديد  العالمي  النظام 

االجتماعي،  التواصل  ووسائل  الصناعية  واألقمار  المحمولة 

اللتقاطها وإدارتها  تنظيمياً  أدوات وأساليب جديدة وإطاراً 

اإلحصائية  السلطات  أن  حين  في  بكفاءة.37  ومعالجتها 

الوطنية هي الكيانات الرئيسية المسؤولة عن توليد البيانات 

الرسمية، وفي ظل االنتشار السريع للتقنيات الجديدة، تقوم 

البيانات  الفاعلة غير الحكومية بإنتاج  الحكومات والجهات 

ألن  نظراً  مشتركة.  بصورة  المجاالت  معظم  في  اإلحصائية 

تقنيات حديثة  اعتماد  القدرة على  تملك  البلدان  ليس كل 

لسد الفجوات اإلحصائية، تعتبر سهولة االطالع على البيانات 

رض (2017).
أ

الفريق المختص برصد ال  .33
إنغستروم وهيرش ونيوهاوس (2017).  .34

.openstreetmap.org انظر  .35
موغنبرج وسين وليفاندوفسكي (2019).  .36

أندرسون وآخرون (2017).  .37
رض (2017).

أ
الفريق المختص برصد ال  .38

أندرسون وويتفورد (2018).  .39
.https://gdpr-info.eu/ وروبي. أنظر

أ
أحد أكثر اللوائح تقدماً في هذا المجال هي الالئحة العامة لحماية البيانات التي وضعها التحاد ال  .40

حصاءات (2018). مم المتحدة لحلول التنمية المستدامة وشبكة البحوث المواضيعية المعنية بالبيانات والإ
أ

شبكة ال  .41
شراكة باريس 21 (2019).  .42

من المصادر العامة والخاصة أمراً أساسياً في استخدامها في 
قياس أهداف التنمية المستدامة.38

الفرص  من  الوطنية  اإلحصائية  األنظمة  تستفيد  ولكي 

تبادل  في  قدراتها  تعزز  أن  يجب  والمستقبلية،  القائمة 

المعلومات وتوسيع نطاق التقاط البيانات واتاحتها ألصحاب 

مع  الشراكات  تساهم  أن  يمكن  الخارجيين.39  المصلحة 

والجهات  المدني  والمجتمع  والجامعات  الخاصة  الشركات 

البيانات  توفير  في  األخرى  الثالثة  األطراف  من  الفاعلة 

هذه  تعزيز  يتطلب  التكلفة.  المعقولة  التقنية  والحلول 

والمنهجية  التنظيمية  التحديات  على  التغلب  الشراكات 

خصوصية  مع  للتعامل  واضحة  قواعد  ووضع  الحالية، 
البيانات40 وملكيتها واستخدامها.41

وال بد من استخدام مهارات جديدة وممارسات تنظيمية 

لألنظمة  أريد  إذا  البيانات  لمعالجة  حديثة  وتقنيات 

من  تستفيد  أن  العربية  البلدان  في  الوطنية  اإلحصائية 

توفر  في  الهائلة  الزيادة  كانت  وإذا  الحديثة،  التقنيات 
البيانات ستعزز عملية صنع القرار والمساءلة.42

الشكل 8

تحليل الأحياء الفقيرة في القاهرة

تُشير المناطق المظللة باللون الأصفر إلى الأحياء الفقيرة المحددة، في حين تمثل النقاط الزرقاء والأرجوانية 
المرافق الصحية والتعليمية على التوالي. 

نمائي وخرائط أوبن ستريت مآب. المصدر: تحليل برنامج الأمم المتحدة الإ
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التقنيات الحديثة: من يولد البيانات 
ومن يمتلكها

سيسكو (2019).  .43
ماكغوان وآخرون (2018).  .44

فيدهياناثان (2018).  .45
ماكغوان وآخرون (2018).  .46

ماديانو (2019).  .47
ماكغوان وآخرون (2018).  .48

أدى النمو السريع ل “إنترنت األشياء” - وهو نظام من أجهزة 

الكمبيوتر المترابطة المزودة بمعرِّفات فريدة وبالقدرة على 

نقل البيانات عبر شبكة دون الحاجة إلى تفاعل بين إنسان 

وآخر أو بين إنسان وكمبيوتر - إلى حدوث زيادة هائلة في 

عام  في  بيانات  توليد  تم  العالمي،  النطاق  على  البيانات. 

2017 أكثر مما تم توليده في السنوات السابقة مجتمعة.43 

المرتبطة  التقنيات  بواسطة  متاحة  تصبح  التي  البيانات 
باإلنترنت إلى ثالث فئات:44

المؤسسات 	  مع  العمل  من  المولدة  الحكومية  البيانات 

العامة، مثل التفاصيل الضريبية والتراخيص وما إلى ذلك؛
البيانات المنظمة المولدة في القطاعات التي يوجد فيها 	 

المحمول والسجالت  الهاتف  منظم واضح، مثل سجالت 

الطبية والبيانات المصرفية والتأمين وما إلى ذلك؛ و
الفرد 	  بين  للتفاعل  نتيجة  المولدة  الخاصة  البيانات 

وبيانات  التصفح  تاريخ  مثل  الخاصة،  الخدمات  ومقدم 

شبكات التواصل االجتماعي وسجل شركات الطيران، وما 

إلى ذلك.

تخلق هذه الزيادة في البيانات الشخصية فرصاً وتحديات 

لألفراد والمجتمعات. يقوم األفراد بتوفير البيانات الشخصية 

يعتمد  البيانات  تكوين  لكن  البيانات،  اقتصاد  تغذي  التي 

الديناميكيات  تميل  التقنية.  شركات  توفرها  منصات  على 

الحالية القتصاد البيانات إلى إبعاد القوة عن األفراد الذين 

على  المنصات.  شركات  نحو  وتوجيهها  البيانات،  يولدون 

االجتماعي  التواصل  وسائل  شركات  تقدم  المثال،  سبيل 

لبيعها  الشخصية  البيانات  استخراج  مقابل  خدمات مجانية 

إلى المعلنين. يزيد هذا النموذج لألعمال من سلطة شركات 

المنصات  وتزدهر  البيانات.45  جمع  في  وملكيتها  التقنية 

توسيع  إلى  تهدف  لذلك  وتحليلها،  البيانات  جمع  بسبب 

نطاق احتياطيات البيانات واالستثمار في الذكاء االصطناعي 

ما  غالباً  السياق،  أكبر. في هذا  قيمة  ذات  البيانات  لجعل 

تؤدي الوفورات من اإلنتاج الكبير إلى خلق جهات تسيطر 

على البيانات. يتطلب جني فوائد اقتصاد البيانات المشاركة 

فيه، ولكن التحكم في البيانات من قبل مجموعة صغيرة من 

تبادل  كيفية  على  األفراد  يحد من سيطرة  الفاعلة  الجهات 
بياناتهم واستخدامها.46

خارج القطاع الخاص، تستخدم الوكاالت اإلنسانية بشكل 

البيانات الضخمة وصور األقمار الصناعية والتقنيات  متزايد 

أكثر  تعتبر  ألنها  الحيوية  القياسات  مثل  األخرى  الحديثة 

كفاءة في الوصول إلى السكان في حاالت الطوارئ ويمكن 

الحلول  هذه  لكن  الحتياجاتهم.  أدق  فهم  إلى  تؤدي  أن 

استبعاد  إلى  ميلها  بسبب  انتقادات  أثارت  المفترضة 

األشخاص األكثر تضرراً من األزمة، والذين غالباً ما يفتقرون 

إلى الوصول إلى التقنية المطلوبة. ترتبط الشواغل اإلضافية 

شراكات  إقامة  بضرورة  المتضررين  السكان  سالمة  بشأن 

بين الوكاالت اإلنسانية وشركات القطاع الخاص التي تمتلك 

التقنية وبالتالي البيانات المرتبطة بها، والتي تُستخدم أحياناً 
ألغراض غير متعلقة بالمساعدات، مثل الرصد والمراقبة.47

من منظور مجتمعي، يمكن للوصول إلى هذا النوع من 

الخدمات  ومقدمي  السياسات  واضعي  يزود  أن  البيانات 

وتفضيالت  االقتصادية  االتجاهات  عن  قيّمة  بمعلومات 

لتحقيق  األخيرة  المحاوالت  ركزت  واحتياجاتهم.48  السكان 

التوازن بين ديناميكيات القوة المرتبطة بالتقنيات الحديثة 

والتقنية  بياناتهم،  على  االطالع  في  األفراد  حقوق  على 

البيانات،  وإدارة  الهوية  حماية  تحسين  على  تعمل  التي 

واألدوات التي تساعد األفراد على االستفادة بشكل أكبر من 

استخدامهم للبيانات.

النهج الحالي إلدارة البيانات مجزأ، حيث لم تضع أي دولة 

بيانات األفراد.  إدارة  حتى اآلن رؤية شاملة واحدة لكيفية 

يوضح الشكل 9 أ أن البلدان العربية متأخرة في المتوسط 

في جميع المجاالت األربعة لتشريعات الفضاء اإللكتروني، 

ولكن األهم من ذلك تأخرها فيما يتعلق بحماية المستهلك، 

حيث سّنت 27 في المائة فقط من بلدان المنطقة تشريعات 

جميع  في  52 في المائة  نسبة  مع  بالمقارنة  صلة،  ذات 

البيانات  بحماية  يتعلق  فيما  أيضاً  وتأخرها  العالم،  أنحاء 

والخصوصية، حيث أن التشريعات متاحة في 32 في المائة 

في  58 في المائة  مع  بالمقارنة  العربية،  البلدان  من  فقط 
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جميع أنحاء العالم. في حين أن 59 في المائة من البلدان 

اإللكتروني،  الفضاء  العربية تملك تشريعات خاصة بجرائم 

ال تزال هذه الفجوة كبيرة بالمقارنة مع نسبة 72 في المائة 

للتشريعات  بالنسبة  العالم.  أنحاء  جميع  في  البلدان  من 

أن  حيث  الفجوة  تضيق  اإللكترونية،  بالمعامالت  المتعلقة 

تملكها  العالم  أنحاء  جميع  في  البلدان  من  79 في المائة 

بالمقارنة مع 73 في المائة من البلدان في المنطقة العربية.

في  الوحيدة  البلدان  والمغرب  وقطر  تونس  تعتبر 

المنطقة التي تملك تشريعات معتمدة في جميع المجاالت 

األربعة، تليها الكويت )سّنت ثالث تشريعات ولديها مشروع 

قانون واحد(. في المقابل، تفتقر البحرين وسوريا واإلمارات 

على  صلة  ذي  واحد  تشريع  إلى  وعمان  المتحدة  العربية 

البلدان التي تشهد نزاعات مثل ليبيا  األقل. وال يوجد لدى 

المجال، في حين  والصومال وفلسطين تشريعات في هذا 

أن لبنان، وهو بلد متوسط الدخل، أنتج حتى اآلن مشروعي 

قوانين فقط، مما جعل إدارة البيانات غير منظمة بالكامل 

)الشكل 9 ب(.

البيانات على إمكانية االستفادة من عامل  إدارة  تنطوي 

على سبيل  األفراد.  يولدها  التي  البيانات  في  العام  الصالح 

المثال، في إستونيا ساهمت بطاقات الهوية الرقمية الوطنية 

في  تبادلي حكومية،  تشغيل  منصة  مع  باالقتران  اإللزامية، 

إحراز تقدم ملحوظ في تقديم الخدمات في مجاالت شتى 
مثل الضرائب والرعاية الصحية.49

كاتيل وميرغيل (2018).  .49
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البيانات التي يوفرها المواطنون

.https://www.civicus.org/thedatashift/ انظر  .50
فريتز وآخرون (2019).  .51

ليميرهيرت وآخرون (2017).  .52
غوّلو وآخرون (2018).  .53

فريتز وآخرون (2019).   .54
ليميرهيرت وغراي وفنتوريني ومونييه (2018).  .55

في األمثلة المذكورة أعاله، ينتج المواطنون البيانات بشكل 

الوصول  أو  للتتبع  الخاضعة  األجهزة  استخدام  عند  سلبي 

تقوم  المثال،  الخاصة. على سبيل  أو  العامة  الخدمات  إلى 

المعامالت  وتحليل  بتتبع  الضخمة  البيانات  تطبيقات 

والتفاعالت كنتيجة ثانوية لتفاعل األشخاص مع وسائل اإلعالم 

النشطة  المشاركة  عن  الفرص  من  المزيد  ينشأ  الرقمية. 

والواعية للمواطنين في إنتاج البيانات، بما يتجاوز التسجيل 

العالمية  الشبكة  عبر  لنشاطهم  ثانوية  وكنتيجة  اإللزامي 

)اإلنترنت(. تم تعريف البيانات التي يتيحها المواطنون على 

أنها بيانات ينتجها األشخاص أو مؤسساتهم لرصد التغيير في 

القضايا التي تؤثر عليهم، أو المطالبة به أو إحداثه بشكل 

مباشر.50 يتم تقديمها بشكل نشط من قبل المواطنين، مما 

أو  بديلة  ومعلومات  نظرهم  لوجهات  مباشراً  تمثيالً  يوفر 

أو  الحكومات  تجمعها  التي  البيانات  لمجموعات  تكميلية 

المؤسسات الدولية.

في  المواطنون  يتيحها  التي  البيانات  تساهم  أن  يمكن 

تحسين فهم قضايا التنمية المستدامة بطرق متعددة تتراوح 

بين المساهمة في تقديم بيانات ذات أهمية مكانية لألماكن 

البعيدة في حالة عدم وجود تصنيف جغرافي لإلحصاءات 

المهمة، وجمع البيانات الدورية بشكل أرخص وأسرع لرصد 

الظروف المتأثرة بالتغيير السريع. تساهم هذه الُنهج بالفعل 

في رصد أهداف التنمية المستدامة. على سبيل المثال، يدرك 

“مؤشر القائمة الحمراء” )هدف التنمية المستدامة 15.5.1( 

والشعاب  والبرمائيات  والثدييات  الطيور  انقراض  مخاطر 

المرجانية، باستخدام البيانات التي تولدها شبكة من العلماء 
وأكثر من 5,000 متطوع مدرب.51

البيانات، يمكن  الحالية في  الفجوات  إلى سد  باإلضافة 

استكمال  أو  توسيع  المواطنون  يتيحها  التي  للبيانات 

في  الحال  هو  كما  الرسمية،  المقاييس  من  التحقق  أو 

والتعليم  الصحة  بمرافق  المتعلق  سابقاً  المذكور  المثال 

الُمبَلَّغ  المواطنين  بيانات  استخدمت  والتي  القاهرة،  في 

عنها ذاتياً من خالل خريطة الشارع المفتوحة. يمكن لهذا 

أو  المواطنين من تشكيل  تمكين  أيضاً  البيانات  النوع من 

استفادت  المثال،  سبيل  على  الرسمية.  الروايات  مجابهة 

البلدان من  العديد من  والمحلية في  الوطنية  المؤسسات 

عمليات  مثل  المواطنون  يتيحها  التي  البيانات  استخدام 

لرصد  المجتمعي  التقييم  وبطاقات  االجتماعية  المراجعة 

المواطنين  وتوعية  الخدمات،  وتقديم  السياسات  تأثير 

للتعليقات  حلقات  وإنشاء  المتاحة،  الخدمات  بشأن 

الرصد  يفتح  أن  يمكن  ونطاقها.  الخدمات  جودة  لتحسين 

الخدمات  مقدمي  منظور  من  المشكالت  رؤية  لكيفية 

ومستخدميها، أو من منظور واضعي السياسات والمواطنين 

المتأثرين بالسياسات، سبالً جديدة لتحديد الحلول، وجمع 

الحقائق  الملحوظة، وتحويل  السياق حول المشكالت غير 

المثال،  سبيل  على  مؤشرات.52  إلى  الناس  يعيشها  التي 

استخدام  المجتمعي  التقييم  بطاقات  عززت  مالوي،  في 

بين  العالقات  وحسنت  عنها،  والرضا  الصحية  الخدمات 
مقدمي الخدمات ومستخدميها.53

بهذه  المتعلقة  األهمية  البالغة  التحديات  أحد  يتمثل 

اإلحصائية  المعايير  مع  البيانات  جودة  مواءمة  في  الُنهج 

التقليدية لضمان التكامل. تعتبر المقارنة مع البيانات التي 

تم جمعها بطريقة مهنية، ومراجعات األقران الخبراء، وإقصاء 

القيم المتطرفة كلها تقنيات تساعد في مواجهة هذا التحدي 

لحصد أكبر قدر ممكن من البيانات التي يتيحها المواطنون: 

البيانات.54 في  تضمين احتياجات وآراء المجتمع في إنتاج 

حين أن البيانات التي يتيحها المواطنون قد ال تتوافق دائماً 

المضافة  قيمتها  تكمن  المتبعة،  اإلحصائية  الممارسات  مع 

في تقديم وجهات نظر جديدة قائمة على الرؤى المحلية، 

التجربة  مع  بالمقارنة  والسياسات  الخطط  من  والتحقق 

السائدة، وتعزيز المشاركة المدنية، والمساعدة في تحديد 

قد  والتي  األشخاص  حول  المتمحورة  المشكالت  ومعالجة 

من  النوع  هذا  جدوى  قياس  عند  اإلحصاءات.  ترصدها  ال 

البيانات في إرشاد السياسات والتحليل، بدالً من البحث عن 

من  البيانات،  لجودة  التقليدية  بالمفاهيم  الصارم  االلتزام 

المهم للغاية تحديد ما إذا كانت البيانات ذات صلة وقابلة 
لالستخدام بما فيه الكفاية.55
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المواطنة من منظور شامل 
في البلدان العربية 

تطبيق  العربية  اإلنسانية  التنمية  تقرير  مبادرة  اختارت 

التقنيات الحديثة واستخدام البيانات التي يتيحها المواطنون 

للمواطنة  االستقصائية  الدراسة  من خالل  التصورات  لجمع 

من منظور شامل. في حين أن الدراسة االستقصائية ال تطمح 

نتائجها  أن  إال  الرسمية،  اإلحصاءات  في  الفجوات  سد  إلى 

واهتماماتهم  الناس  أولويات  بشأن  قيمة  رؤى  عن  تكشف 

أبعد مما يمكن استخالصه من الحسابات القومية.

أدوات  للتصورات  االستقصائية  الدراسات  تُعتبر  ما  غالباً 

غير موثوقة لتقديم مدخالت ملموسة في وضع السياسات، 

بأن  القائلة  االفتراضات  إلى  معظمه  في  ذلك  ويعزى 

المهمة  المعلومات  إلى  يفتقرون  العاديين  المواطنين 

والمعرفة التقنية لتقديم مساهمات مجدية. لكن التصورات 

واإلحصاءات الرسمية يمكن أن تقيّم الجوانب التكميلية لهذه 

التصورات  بين  الفجوات  المجاالت. يمكن أن يؤدي تحليل 

والمؤشرات الموضوعية إلى تحسين الفهم لكيفية وأسباب 

عدم الرضا لدى الناس والدوافع الكامنة وراء مشاعر الظلم 

وعدم المساواة.56 أظهرت األبحاث التطبيقية أن الموظفين 

العموميين غالباً ما ال تتوفر لديهم المعلومات الكافية عن 

المساءلة  على  قيداً  يمثل  ما  وهو  المواطنين،  تفضيالت 

االستجابة.  على  المؤسسات  قدرة  وعلى  الديمقراطية 

وكشف البحث نفسه أيضاً أنه عند تزويد مقرري السياسات 

بمعلومات دقيقة عن تفضيالت المواطنين، فإنهم يحرصون 

عندما  لديهم، ال سيما  القرار  استخدامها إلرشاد صنع  على 

يتم التعبير عن التفضيالت من قبل الفئات المجتمعية التي 
ال تُسَمع أصواتها إال نادراً، مثل النساء.57

أصوات  لسماع  متعمدة  بمحاولة  البحث  هذا  قام 

المواطنين العرب بشأن ما يؤثر على قدرتهم على أن يحظوا 

بمواطنة كاملة وُمرِْضية. بدالً من طرح أسئلة مباشرة تتعلق 

الناس  تصورات  فهم  إلى  البحث  هدف  المواطنة،  بمعنى 

لقوى االستبعاد الخمس التي تم تحديدها على أنها العقبات 

الرئيسية إلعادة إنشاء عقد اجتماعي قابل لالستمرار: الحكم 

االجتماعي-االقتصادي،  واالستبعاد  للمساءلة،  الخاضع  غير 

الهشاشة  وأوجه  والصدمات  المكاني  واالستبعاد  والتمييز، 

الدراسة  نتائج  عن  عامة  لمحة  تُقدم   .)10 الشكل  )انظر 

من  “المواطنة  بعنوان  منفصلة  ورقة  في  االستقصائية 

المتعلقة  التصورات  العربية:  المنطقة  في  شامل  منظور 

مختلف  وعلى  البلدان،  مختلف  في  المستدامة  بالتنمية 

اإلطالع  يمكن  كما  الجنسين”،  وبين  الدخل،  مستويات 

رودريغيز تاكيوتشي وهاين وشافيز (2015).  .56
لياقات (2019).  .57

.about.myworld2030.org/myworld-scientific انظر  .58

الخمسة  االستبعاد  مجاالت  من  مجال  كل  في  بالتعمق 

التالي  الموقع  على  االستقصائية  الدراسة  تغطيها  التي 

.https://survey.arab-hdr.org

منظور  من  للمواطنة  االستقصائية  الدراسة  تستند 

إطار  في  وضعه  تم  الذي  العلمي  االستبيان  إلى  شامل 

في  المساعدة  أجل  من  المتحدة  لألمم  “عالمي”  مبادرة 

جميع  األسئلة  عكست  المستدامة.58  التنمية  أهداف  رصد 

األهداف السبعة عشر وهي تتمحور حول مجاالت االستبعاد 

الخمسة. أجريت الدراسة االستقصائية من خالل تطبيق على 

على  حمالت  خالل  من  المجيبين  حشد  المحمول  الهاتف 

أكملوا  الذين  المجيبون  االجتماعي. حصل  التواصل  وسائل 

الهاتف  عبر  متواضع  مالي  عائد  على  بالكامل  االستبيان 

تم  المحليين.  الدفع  خدمات  مقدمي  خالل  من  المحمول 

المجيبين  من  طواعية  المقدمة  المساهمات  جودة  ضمان 

للتأكد من موثوقيتهم، إلى جانب الحفاظ على عدم كشف 

هويتهم. االستبيان الكامل، وكذلك تفاصيل منهجية الدراسة 

البحثية  الورقة  في  كمالحق  متاحة  جميعها  االستقصائية، 

لتقرير التنمية اإلنسانية العربية المذكورة أعاله.

أيار/  15 من  المدة  االستقصائية خالل  الدراسة  أجريت 

إجمالي  على  وحصلت   ،2019 تموز/يوليو   31 لغاية  مايو 

بلد.  لكل  إجابة   500 أي حوالي  بلد،   12 6,722 إجابة في 

التنوعات  تمثل  ال  بحيث  جداً  صغيرة  العينة  أن  حين  في 

الشكل 10

نمائي 2018. ”ماذا يعني عدم ترك أحد المصدر: برنامج ا��مم المتحدة ا��
نمائي".  خلف الركب؟ ورقة مناقشة للتنفيذ من إعداد برنامج ا��مم المتحدة ا��
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داخل كل بلد، إال أنها تشير إلى الدوافع المحتملة لالستبعاد، 

والمصادر المركبة للمظالم، والفروق الدقيقة بين البلدان. في 

الجزائر ومصر والعراق واألردن ولبنان والمغرب وفلسطين 

تم  التطبيق.  خالل  من  الدراسة  أجريت  واليمن،  وتونس 

لعدة  التطبيق  االجابات في نفس  أدخلوا  توظيف عدادين 

مشاركين في سوريا والصومال وليبيا، حيث لم يكن مقدمو 

الوصول  يمكن  التطبيق.  متاحين من خالل  الدفع  خدمات 

إلى البيانات التي تم جمعها من خالل الدراسة االستقصائية 

 .https://survey.arab-hdr.org على هذا الرابط

امتالك هاتف  المجيبين  تتطلب من  المنهجية  ألن  نظراً 

ذكي والرد على حملة على وسائل التواصل االجتماعي، كان 

بمستوى  وتتأثر  األجيال  بين  تحيزات  حدوث  المتوقع  من 

أن  حيث  العينة،  تمثيل  على  تؤثر  أن  شأنها  من  الدخل 

نسبة انتشار استخدام الشبكة العالمية )اإلنترنت( والهاتف 

من  العديد  في  100 في المائة  إلى  تصل  لم  المحمول 

البلدان العربية.

ستسمح  التقنيات  هذه  النتشار  السريعة  الوتيرة  ولكن 

قريباً بالتغلب على هذه التحديات. يوضح الشكل 11 أ كيف 

سيسكو (2019).  .59

)اإلنترنت(  العالمية  الشبكة  استخدام  انتشار  متوسط  أن 

من  العديد  في  واإلقليمية  العالمية  المتوسطات  من  أعلى 

خالل  من  االستقصائية  الدراسة  فيها  أجريت  التي  البلدان 

األوسط  الشرق  منطقة  تشهد  المحمول.  الهاتف  تطبيق 

المحمول  الهاتف  بيانات  لحركة  نمو  أكبر  أيضاً  وأفريقيا 

بالمقارنة مع أي منطقة أخرى في العالم، مع زيادة بنسبة 

92 في المائة في عام 2017 ومعدل نمو سنوي مركب يقدر 

ب 56 في المائة حتى عام 2022، في حين أنه من المتوقع 

أن تتضاعف نسبة السكان الذين يستخدمون األجهزة الذكية 
واالتصاالت ثالث مرات )انظر الشكل 11 ب(.59

العينة، يمكن  المتأصل في  التحيز  التحكم في  من أجل 

للدراسة  السكانية  الخصائص  بين  مقارنة  على  االطالع 

الخصائص  مع  شامل  منظور  من  للمواطنة  االستقصائية 

العربي  الباروميتر  شبكة  أجرتها  التي  للدراسة  السكانية 

البحثية، وهي دراسة استقصائية مشابهة نسبياً حيث تستند 

العيّنة الخاصة بها إلى الُنهج اإلحصائية التقليدية، في ملحق 

الصادرة  العربية  اإلنسانية  التنمية  لتقرير  البحثية  الورقة 

بعنوان “المواطنة من منظور شامل في المنطقة العربية”. 

الشكل 11 ب الشكل 11 أ 
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كما هو متوقع، تنحاز العيّنة المستخدمة في دراسة المواطنة 

من منظور شامل إلى السكان األصغر سناً الذين يميلون إلى 

ممارسة نشاط أكبر على وسائل التواصل االجتماعي. ويؤثر 

المئوية  النسبة  مثل  العيّنة،  في  أخرى  عوامل  على  ذلك 

األعلى  العمل والمستويات  العاطلين عن  للمجيبين  األعلى 

والتوزيع  االجتماعي  النوع  ويعتبر  العلمي.  التحصيل  من 

معظم  في  تمثيالً  أكثر  والحضرية  الريفية  المناطق  بين 

لبنان فئة  المشاركون من  العينة. ضم  التي شملتها  البلدان 

من السوريين نسبتها 31 في المائة من العينة، مما يعكس 

وجود النازحين نتيجة للحرب في سوريا، ولم يكن وجودهم 

في العينة متعمداً، بل يعود ذلك ببساطة إلى السماح ألي 

فرد لديه هاتف ذكي بالمشاركة في الدراسة االستقصائية.

اإلرسال  لعمليات  الجغرافي  التشتت   12 الشكل  يوضح 

الرئيسية،  المدن  من  أبعد  إلى  يمتد  الذي  التطبيق  داخل 

التي تم فيها  الثالثة  البلدان  أنه تقلص في  الرغم من  على 

األشخاص  من  محدود  عدد  قام  حيث  العدادين،  استخدام 

بإدخال البيانات التي أنتجها مختلف المجيبين. 

سمحت الدراسة االستقصائية للمواطنة من منظور شامل 

بجمع بيانات تصور واضحة وإن كانت جزئية. يؤدي التحيز 

المتأصل إلى شرائح السكان األصغر سناً إلى استمرار العمل 

الجوهري الذي تم في تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 

االستثمار في شبابها  إلى  العربية  الدول  2016، والذي دعا 

أثبتت  التنمية.60  عمليات  في  االنخراط  من  وتمكينهم 

المنهجية فاعليتها من حيث الوقت والتكلفة بالمقارنة مع 

إمكانية  تشير  للتصور.  التقليدية  االستقصائية  الدراسات 

ذلك  في  بما  المتنقلة،  البيانات  لتقنيات  المتزايد  التوافر 

نمائي (2016). مم المتحدة الإ
أ

برنامج ال  .60

للشرائح السكانية األقل ثراًء، إلى فرص واعدة لالستفادة من 

بالمساهمة  للمواطنين  للسماح  التطور  السريعة  التقنيات 

التنمية  بأولويات  المتعلق  النقاش  في  مباشر  بشكل 

والتحديات. ومن شأن نشر التطبيق على المستويين الوطني 

تتالئم  استقاصئية  دراسات  تصميم  يمكن  حيث  والمحلي، 

أكثر مع السياق وتستهدف شرائح سكانية محددة، أن يؤدي 

إلى تيسير الحوار الذي تمس الحاجة إليه بين المؤسسات 

وواضعي السياسات والمواطنين. 

الشكل 12

المصدر: با�ستناد إلى الموقع الجغرافي حيث تم إدخال البيانات في التطبيق

التوزيع الجغرافي للردود الخاصة بالدراسة ا
ستقصائية للمواطنة من منظور شامل

رسال: +101250-6250-1100-5عدد عمليات ا��
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ملحق: توافر مؤشرات المستوى الأول لأهداف التنمية المستدامة

مؤشرات المستوى األول ألهداف التنمية المستدامة

اإلمارات 
العربية 
المغربالكويتالعراقالصومالالسودانالجزائرالبحريناألردنالمتحدة

المملكة 
العربية 
موريتانيامصرليبيالبنانقطرفلسطينعمانسورياجيبوتيجزر القمرتونسمؤشرات المستوى األول ألهداف التنمية المستدامةاليمنالسعودية

1-1-1 نســــبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر 
الدولي

ال توجد 
2010بيانات

ال توجد 
20112009بيانات

ال توجد 
2012بيانات

ال توجد 
2013بيانات

ال توجد 
2014بيانات

1-1-1 نســــبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر 
2015201320172004الدولي

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
2011بيانات

ال توجد 
20152014بيانات

1-2-1 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر 
الوطني

ال توجد 
2010بيانات

ال توجد 
20112009بيانات

ال توجد 
2012بيانات

ال توجد 
2013بيانات

ال توجد 
2014بيانات

1-2-1 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر 
2015201320172007الوطني

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
2012بيانات

ال توجد 
20152014بيانات

1-4-1 نســـبة السكان الذين يعيشون في أســـر معيشية 
20172017201720172017201720172017201720172017يمكنها الحصول على الخدمات األساسية

1-4-1 نســـبة السكان الذين يعيشون في أســـر معيشية 
20172017201720172017201720172017201720172017يمكنها الحصول على الخدمات األساسية

220162016-1-1 نقص التغذية
ال توجد 
20162016بيانات

ال توجد 
22016-1-1 نقص التغذية20162016201620162016بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
20162016بيانات

ال توجد 2-1-2 انعدام األمن الغذائي 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
ال توجد 2-1-2 انعدام األمن الغذائي بيانات

بيانات
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 2-2-1 توقف النمو بين األطفال دون سن الخامسة
2012بيانات

ال توجد 
201220142005201120152011بيانات

ال توجد 
220122012201220092014201420052004200720142015-2-1 توقف النمو بين األطفال دون سن الخامسة2013بيانات

ال توجد 2-2-2 سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة 
2012بيانات

ال توجد 
2201220122012200920142014-2-2 سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة 20122014200920112015201120052013بيانات

ال توجد 
2004200720142015بيانات

2-5-1 عــدد الموارد الجينيــة النباتية والحيوانية لألغذية 
والزراعة المودعة في مرافق للحفظ

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

2-5-1 عــدد الموارد الجينيــة النباتية والحيوانية لألغذية 
2018والزراعة المودعة في مرافق للحفظ

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2018201820182018بيانات

2-أ-1 مؤشر التوجه في المجال الزراعي للنفقات 
2015201720082009الحكومية 

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20152012بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

2-أ-1 مؤشر التوجه في المجال الزراعي للنفقات 
2012الحكومية 

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20092014201720052016بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 2-أ-2 مجموع التدفقات الرسمية إلى القطاع الزراعي
201720032017201720172017بيانات

ال توجد 
2201720172017201720102017-أ-2 مجموع التدفقات الرسمية إلى القطاع الزراعي201720062017بيانات

ال توجد 
2017201620172017بيانات

320152015201520152015201520152015201520152015-1-1 نسبة الوفيات النفاسية320152015201520152015201520152015201520152015-1-1 نسبة الوفيات النفاسية

3-1-2 نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون 
20152018201620132014200620182016201820172013صّحيون َمَهرة

3-1-2 نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون 
20122012201220092017201420172004201320142015صّحيون َمَهرة

320182018201820182018201820182018201820182018-2-1 معدل وفيات األطفال دون الخامسة320182018201820182018201820182018201820182018-2-1 معدل وفيات األطفال دون الخامسة

320182018201820182018201820182018201820182018-2-2 معدل وفيات المواليد320182018201820182018201820182018201820182018-2-2 معدل وفيات المواليد

3-3-1 عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة 
البشرية 

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017201720172017بيانات

ال توجد 
20172017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

3-3-1 عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة 
201720172017البشرية 

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20172017بيانات

ال توجد 
20172017بيانات

320172017201720172017201720172017201720172017-3-2 معدل انتشار داء السل 320172017201720172017201720172017201720172017-3-2 معدل انتشار داء السل 

320172017-3-3 عدد حاالت اإلصابة بالمالريا 
ال توجد 
2017201720172017بيانات

ال توجد 
ال توجد 3-3-3 عدد حاالت اإلصابة بالمالريا 201720172017بيانات

2017201720172017بيانات
ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20172017بيانات

320152015201520152015-3-4 عدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي باء320152015201520152015201520152015201520152015-3-4 عدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي باء
ال توجد 
20152015201520152015بيانات

3-3-5 عدد األشخاص الذين يستلزمون تدخالت لمكافحة 
20172017201720172017201720172017201720172017األمراض المدارية المهملة

3-3-5 عدد األشخاص الذين يستلزمون تدخالت لمكافحة 
20172017201720172017األمراض المدارية المهملة

ال توجد 
20172017201720172017بيانات

3-4-1 معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية 
20162016201620162016201620162016201620162016الدموية والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية المزمنة

3-4-1 معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية 
20162016201620162016الدموية والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية المزمنة

ال توجد 
20162016201620162016بيانات

320162016201620162016-4-2 معدل وفيات االنتحار320162016201620162016201620162016201620162016-4-2 معدل وفيات االنتحار
ال توجد 
20162016201620162016بيانات

320162016201620162016-5-2 االستعمال الضار للكحول320162016201620162016201620162016201620162016-5-2 االستعمال الضار للكحول
ال توجد 
20162016201620162016بيانات

3-6-1 معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات جراء 
20162016201320132016201620162016201620162013حوادث المرور على الطرق

3-6-1 معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات جراء 
20162016201320162016حوادث المرور على الطرق

ال توجد 
20162016201620162016بيانات

3-7-1 نسبة النساء الالتي في سن اإلنجاب والالتي لُبّيت 
حاجتُهن إلى تنظيم األسرة بطرق حديثة

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
20132014بيانات

ال توجد 
2011بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
2013بيانات

3-7-1 نسبة النساء الالتي في سن اإلنجاب والالتي لُبّيت 
20132012حاجتُهن إلى تنظيم األسرة بطرق حديثة

ال توجد 
2009201420142012بيانات

ال توجد 
201420142015بيانات

320112011201120092016201420162003201320142014-7-2 معدل الوالدات لدى المراهقات320172016201420152013200520092015200920072012-7-2 معدل الوالدات لدى المراهقات

320172017201720172017-8-1 تغطية توافر الخدمات الصحية األساسية 320172017201720172017201720172017201720172017-8-1 تغطية توافر الخدمات الصحية األساسية 
ال توجد 
20172017201720172017بيانات

3-8-2 نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية 
نفقات كبيرة على الصحة 

ال توجد 
2008بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2009بيانات

ال توجد 
2012بيانات

ال توجد 
2006بيانات

ال توجد 
2014بيانات

3-8-2 نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية 
2015201420122007نفقات كبيرة على الصحة 

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20122014بيانات
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مؤشرات المستوى األول ألهداف التنمية المستدامة

اإلمارات 
العربية 
المغربالكويتالعراقالصومالالسودانالجزائرالبحريناألردنالمتحدة

المملكة 
العربية 
موريتانيامصرليبيالبنانقطرفلسطينعمانسورياجيبوتيجزر القمرتونسمؤشرات المستوى األول ألهداف التنمية المستدامةاليمنالسعودية

1-1-1 نســــبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر 
الدولي

ال توجد 
2010بيانات

ال توجد 
20112009بيانات

ال توجد 
2012بيانات

ال توجد 
2013بيانات

ال توجد 
2014بيانات

1-1-1 نســــبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر 
2015201320172004الدولي

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
2011بيانات

ال توجد 
20152014بيانات

1-2-1 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر 
الوطني

ال توجد 
2010بيانات

ال توجد 
20112009بيانات

ال توجد 
2012بيانات

ال توجد 
2013بيانات

ال توجد 
2014بيانات

1-2-1 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر 
2015201320172007الوطني

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
2012بيانات

ال توجد 
20152014بيانات

1-4-1 نســـبة السكان الذين يعيشون في أســـر معيشية 
20172017201720172017201720172017201720172017يمكنها الحصول على الخدمات األساسية

1-4-1 نســـبة السكان الذين يعيشون في أســـر معيشية 
20172017201720172017201720172017201720172017يمكنها الحصول على الخدمات األساسية

220162016-1-1 نقص التغذية
ال توجد 
20162016بيانات

ال توجد 
22016-1-1 نقص التغذية20162016201620162016بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
20162016بيانات

ال توجد 2-1-2 انعدام األمن الغذائي 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
ال توجد 2-1-2 انعدام األمن الغذائي بيانات

بيانات
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 2-2-1 توقف النمو بين األطفال دون سن الخامسة
2012بيانات

ال توجد 
201220142005201120152011بيانات

ال توجد 
220122012201220092014201420052004200720142015-2-1 توقف النمو بين األطفال دون سن الخامسة2013بيانات

ال توجد 2-2-2 سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة 
2012بيانات

ال توجد 
2201220122012200920142014-2-2 سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة 20122014200920112015201120052013بيانات

ال توجد 
2004200720142015بيانات

2-5-1 عــدد الموارد الجينيــة النباتية والحيوانية لألغذية 
والزراعة المودعة في مرافق للحفظ

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

2-5-1 عــدد الموارد الجينيــة النباتية والحيوانية لألغذية 
2018والزراعة المودعة في مرافق للحفظ

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2018201820182018بيانات

2-أ-1 مؤشر التوجه في المجال الزراعي للنفقات 
2015201720082009الحكومية 

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20152012بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

2-أ-1 مؤشر التوجه في المجال الزراعي للنفقات 
2012الحكومية 

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20092014201720052016بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 2-أ-2 مجموع التدفقات الرسمية إلى القطاع الزراعي
201720032017201720172017بيانات

ال توجد 
2201720172017201720102017-أ-2 مجموع التدفقات الرسمية إلى القطاع الزراعي201720062017بيانات

ال توجد 
2017201620172017بيانات

320152015201520152015201520152015201520152015-1-1 نسبة الوفيات النفاسية320152015201520152015201520152015201520152015-1-1 نسبة الوفيات النفاسية

3-1-2 نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون 
20152018201620132014200620182016201820172013صّحيون َمَهرة

3-1-2 نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون 
20122012201220092017201420172004201320142015صّحيون َمَهرة

320182018201820182018201820182018201820182018-2-1 معدل وفيات األطفال دون الخامسة320182018201820182018201820182018201820182018-2-1 معدل وفيات األطفال دون الخامسة

320182018201820182018201820182018201820182018-2-2 معدل وفيات المواليد320182018201820182018201820182018201820182018-2-2 معدل وفيات المواليد

3-3-1 عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة 
البشرية 

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017201720172017بيانات

ال توجد 
20172017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

3-3-1 عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة 
201720172017البشرية 

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20172017بيانات

ال توجد 
20172017بيانات

320172017201720172017201720172017201720172017-3-2 معدل انتشار داء السل 320172017201720172017201720172017201720172017-3-2 معدل انتشار داء السل 

320172017-3-3 عدد حاالت اإلصابة بالمالريا 
ال توجد 
2017201720172017بيانات

ال توجد 
ال توجد 3-3-3 عدد حاالت اإلصابة بالمالريا 201720172017بيانات

2017201720172017بيانات
ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20172017بيانات

320152015201520152015-3-4 عدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي باء320152015201520152015201520152015201520152015-3-4 عدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي باء
ال توجد 
20152015201520152015بيانات

3-3-5 عدد األشخاص الذين يستلزمون تدخالت لمكافحة 
20172017201720172017201720172017201720172017األمراض المدارية المهملة

3-3-5 عدد األشخاص الذين يستلزمون تدخالت لمكافحة 
20172017201720172017األمراض المدارية المهملة

ال توجد 
20172017201720172017بيانات

3-4-1 معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية 
20162016201620162016201620162016201620162016الدموية والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية المزمنة

3-4-1 معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية 
20162016201620162016الدموية والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية المزمنة

ال توجد 
20162016201620162016بيانات

320162016201620162016-4-2 معدل وفيات االنتحار320162016201620162016201620162016201620162016-4-2 معدل وفيات االنتحار
ال توجد 
20162016201620162016بيانات

320162016201620162016-5-2 االستعمال الضار للكحول320162016201620162016201620162016201620162016-5-2 االستعمال الضار للكحول
ال توجد 
20162016201620162016بيانات

3-6-1 معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات جراء 
20162016201320132016201620162016201620162013حوادث المرور على الطرق

3-6-1 معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات جراء 
20162016201320162016حوادث المرور على الطرق

ال توجد 
20162016201620162016بيانات

3-7-1 نسبة النساء الالتي في سن اإلنجاب والالتي لُبّيت 
حاجتُهن إلى تنظيم األسرة بطرق حديثة

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
20132014بيانات

ال توجد 
2011بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
2013بيانات

3-7-1 نسبة النساء الالتي في سن اإلنجاب والالتي لُبّيت 
20132012حاجتُهن إلى تنظيم األسرة بطرق حديثة

ال توجد 
2009201420142012بيانات

ال توجد 
201420142015بيانات

320112011201120092016201420162003201320142014-7-2 معدل الوالدات لدى المراهقات320172016201420152013200520092015200920072012-7-2 معدل الوالدات لدى المراهقات

320172017201720172017-8-1 تغطية توافر الخدمات الصحية األساسية 320172017201720172017201720172017201720172017-8-1 تغطية توافر الخدمات الصحية األساسية 
ال توجد 
20172017201720172017بيانات

3-8-2 نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية 
نفقات كبيرة على الصحة 

ال توجد 
2008بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2009بيانات

ال توجد 
2012بيانات

ال توجد 
2006بيانات

ال توجد 
2014بيانات

3-8-2 نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية 
2015201420122007نفقات كبيرة على الصحة 

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20122014بيانات
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مؤشرات المستوى األول ألهداف التنمية المستدامة

اإلمارات 
العربية 
المغربالكويتالعراقالصومالالسودانالجزائرالبحريناألردنالمتحدة

المملكة 
العربية 
موريتانيامصرليبيالبنانقطرفلسطينعمانسورياجيبوتيجزر القمرتونسمؤشرات المستوى األول ألهداف التنمية المستدامةاليمنالسعودية

3-9-1 معدل الوفيات المنسوبة إلى األسر المعيشية 
20162016201620162016201620162016201620162016وتلوث الهواء المحيط

3-9-1 معدل الوفيات المنسوبة إلى األسر المعيشية 
20162016201620162016وتلوث الهواء المحيط

ال توجد 
20162016201620162016بيانات

3-9-2 معدل الوفيات المنسوب إلى المياه غير المأمونة، 
وخدمات الصرف الصحي غير المأمونة واالفتقار إلى 

20162016201620162016201620162016201620162016المرافق الصحية

3-9-2 معدل الوفيات المنسوب إلى المياه غير المأمونة، 
وخدمات الصرف الصحي غير المأمونة واالفتقار إلى 

20162016201620162016المرافق الصحية
ال توجد 
20162016201620162016بيانات

320162016201620162016-9-3 معدل الوفيات المنسوب إلى التسمم غير المتعمد320162016201620162016201620162016201620162016-9-3 معدل الوفيات المنسوب إلى التسمم غير المتعمد
ال توجد 
20162016201620162016بيانات

32016-أ-1 معدل االنتشار الموحد السن الستعمال التبغ 
ال توجد 
20162016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
3201620162016-أ-1 معدل االنتشار الموحد السن الستعمال التبغ 2016201620162016بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
20162016بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

3-ب-1 نسبة السكان المستهدفين المستفيدين من 
20172017201720172017201720172017201720172017اللقاحات

3-ب-1 نسبة السكان المستهدفين المستفيدين من 
20172017201720172017201720172017201720172017اللقاحات

3-ب-2 المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى 
القطاعات الصحية األساسية

ال توجد 
201720022017201720172017بيانات

ال توجد 
201720032017بيانات

3-ب-2 المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى 
201720172017201720032017القطاعات الصحية األساسية

 ال توجد 
2017201720172017بيانات

320162012201420162017-ج-1 معدل كثافة األخصائيين الصحيين وتوزيعهم320162017201520072015201420172015201720162014-ج-1 معدل كثافة األخصائيين الصحيين وتوزيعهم
ال توجد 
20162017201720172017بيانات

3-د-1 القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، 
20182018201820182018201820182018201820182018والجاهزية لمواجهة حاالت الطوارئ الصحية

3-د-1 القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، 
20182018201820182018والجاهزية لمواجهة حاالت الطوارئ الصحية

ال توجد 
20182018201820182018بيانات

4-1-1 نسبة األطفال والشباب الذين يحققون على األقل 
الحد األدنى من مستوى الكفاءة في '1' القراءة و'2' 

2015201520152015الرياضيات
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2015201520152011بيانات

4-1-1 نسبة األطفال والشباب الذين يحققون على األقل 
الحد األدنى من مستوى الكفاءة في '1' القراءة و'2' 

20152007الرياضيات
ال توجد 
20112015201120152015بيانات

ال توجد 
20152003بيانات

42013200420172010-2-2 معدل المشاركة في التعلم المنظم 
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
420022017201820132017201720172017-2-2 معدل المشاركة في التعلم المنظم 20072017201720172013بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

420162017201720152009-5-1 مؤشرات التكافؤ لجميع مؤشرات التعليم 
ال توجد 
420162017201820132017201720172017-5-1 مؤشرات التكافؤ لجميع مؤشرات التعليم 20072017201720162013بيانات

ال توجد 
20172017بيانات

4-ب-1 حجم تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية لتقديم 
المنح الدراسية

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
2017201720172017بيانات

ال توجد 
201720072017بيانات

4-ب-1 حجم تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية لتقديم 
201720172017201720102017المنح الدراسية

ال توجد 
2017201720172017بيانات

5-3-1 نسبة النساء الالتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل 
بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة

ال توجد 
2012بيانات

ال توجد 
2013201420062018بيانات

ال توجد 
2011بيانات

ال توجد 
2013بيانات

5-3-1 نسبة النساء الالتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل 
20122012200620062014201420122009بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة

ال توجد 
20142015بيانات

5-3-2 نسبة الفتيات والنساء الالتي خضعن لعملية 
تشويه/بتر األعضاء التناسلية

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
201420062018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

5-3-2 نسبة الفتيات والنساء الالتي خضعن لعملية 
تشويه/بتر األعضاء التناسلية

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2006بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20152015بيانات

5-5-1 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات 
20192019201920192019201920192019201920192019الوطنية 

5-5-1 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات 
20192019201920192019الوطنية 

ال توجد 
20192019201920192019بيانات

52017-5-2 نسبة النساء في المناصب اإلدارية
ال توجد 
20042017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
520122004-5-2 نسبة النساء في المناصب اإلدارية20122016200820152014بيانات

ال توجد 
20102017201720172007بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

620152000-4-1 الكفاءة في استخدام المياه620052015201520152005200020152000201020152000-4-1 الكفاءة في استخدام المياه
ال توجد 
20052000200520052015201020152005بيانات

620172002200220072007201720072017201220172007-4-2 حجم الضغط الذي تتعرض له المياه620072017201720172012200720172002201220172007-4-2 حجم الضغط الذي تتعرض له المياه

620182018-5-1 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية620182018201820182018201820182018201820182018-5-1 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
20182018201820182018بيانات

6-5-2 التعاون المتصل بمنطقة أحواض المياه العابرة 
للحدود

ال توجد 
2017بيانات

غير ذات 
صلة

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20172017بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

6-5-2 التعاون المتصل بمنطقة أحواض المياه العابرة 
2017للحدود

غير ذات 
صلة

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

620162016201620162016-6-1 الُنظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه 620162016201620162017201620162016201720162016-6-1 الُنظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه 
ال توجد 
20162017201620162016بيانات

6-أ-1 مقدار المساعدة اإلنمائية الرسمية المتصلة بالمياه 
والصرف الصحي

ال توجد 
201720042017201720172017بيانات

ال توجد 
201720102017بيانات

6-أ-1 مقدار المساعدة اإلنمائية الرسمية المتصلة بالمياه 
201720172017201720102017والصرف الصحي

ال توجد 
2017201720172017بيانات

6-ب-1 مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة خدمات 
المياه والصرف الصحي

ال توجد 
2019بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2019بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2019بيانات

ال توجد 
2014بيانات

6-ب-1 مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة خدمات 
20192019المياه والصرف الصحي

ال توجد 
201920192019بيانات

ال توجد 
2019بيانات

ال توجد 
20122019بيانات

720172017201720172017201720172017201720172017-1-1 نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء720172017201720172017201720172017201720172017-1-1 نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء

7-1-2 نسبة السكان الذي يعتمدون أساساً على الوقود 
20172017201720172017201720172017201720172017والتقنية النظيفين

7-1-2 نسبة السكان الذي يعتمدون أساساً على الوقود 
20172017201720172017والتقنية النظيفين

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20172017بيانات

7-2-1 حصة الطاقة المتجددة في مجموع االستهالك 
20162016201620162016201620162016201620162016النهائي للطاقة

7-2-1 حصة الطاقة المتجددة في مجموع االستهالك 
20162016201620162016201620162016201620162016النهائي للطاقة

720162016201620162016201620162016201620162016-3-1 كثافة الطاقة720162016201620162016201620162016201620162016-3-1 كثافة الطاقة

غير ذات 7-أ-1 التدفقات المالية لدعم الطاقة النظيفة 
صلة

غير ذات 
صلة

غير ذات 
20162016صلة

ال توجد 
201620162016بيانات

غير ذات 
7201620162016201020162016-أ-1 التدفقات المالية لدعم الطاقة النظيفة 2014صلة

غير ذات 
2016صلة

ال توجد 
20162016بيانات
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مؤشرات المستوى األول ألهداف التنمية المستدامة

اإلمارات 
العربية 
المغربالكويتالعراقالصومالالسودانالجزائرالبحريناألردنالمتحدة

المملكة 
العربية 
موريتانيامصرليبيالبنانقطرفلسطينعمانسورياجيبوتيجزر القمرتونسمؤشرات المستوى األول ألهداف التنمية المستدامةاليمنالسعودية

3-9-1 معدل الوفيات المنسوبة إلى األسر المعيشية 
20162016201620162016201620162016201620162016وتلوث الهواء المحيط

3-9-1 معدل الوفيات المنسوبة إلى األسر المعيشية 
20162016201620162016وتلوث الهواء المحيط

ال توجد 
20162016201620162016بيانات

3-9-2 معدل الوفيات المنسوب إلى المياه غير المأمونة، 
وخدمات الصرف الصحي غير المأمونة واالفتقار إلى 

20162016201620162016201620162016201620162016المرافق الصحية

3-9-2 معدل الوفيات المنسوب إلى المياه غير المأمونة، 
وخدمات الصرف الصحي غير المأمونة واالفتقار إلى 

20162016201620162016المرافق الصحية
ال توجد 
20162016201620162016بيانات

320162016201620162016-9-3 معدل الوفيات المنسوب إلى التسمم غير المتعمد320162016201620162016201620162016201620162016-9-3 معدل الوفيات المنسوب إلى التسمم غير المتعمد
ال توجد 
20162016201620162016بيانات

32016-أ-1 معدل االنتشار الموحد السن الستعمال التبغ 
ال توجد 
20162016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
3201620162016-أ-1 معدل االنتشار الموحد السن الستعمال التبغ 2016201620162016بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
20162016بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

3-ب-1 نسبة السكان المستهدفين المستفيدين من 
20172017201720172017201720172017201720172017اللقاحات

3-ب-1 نسبة السكان المستهدفين المستفيدين من 
20172017201720172017201720172017201720172017اللقاحات

3-ب-2 المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى 
القطاعات الصحية األساسية

ال توجد 
201720022017201720172017بيانات

ال توجد 
201720032017بيانات

3-ب-2 المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى 
201720172017201720032017القطاعات الصحية األساسية

 ال توجد 
2017201720172017بيانات

320162012201420162017-ج-1 معدل كثافة األخصائيين الصحيين وتوزيعهم320162017201520072015201420172015201720162014-ج-1 معدل كثافة األخصائيين الصحيين وتوزيعهم
ال توجد 
20162017201720172017بيانات

3-د-1 القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، 
20182018201820182018201820182018201820182018والجاهزية لمواجهة حاالت الطوارئ الصحية

3-د-1 القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، 
20182018201820182018والجاهزية لمواجهة حاالت الطوارئ الصحية

ال توجد 
20182018201820182018بيانات

4-1-1 نسبة األطفال والشباب الذين يحققون على األقل 
الحد األدنى من مستوى الكفاءة في '1' القراءة و'2' 

2015201520152015الرياضيات
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2015201520152011بيانات

4-1-1 نسبة األطفال والشباب الذين يحققون على األقل 
الحد األدنى من مستوى الكفاءة في '1' القراءة و'2' 

20152007الرياضيات
ال توجد 
20112015201120152015بيانات

ال توجد 
20152003بيانات

42013200420172010-2-2 معدل المشاركة في التعلم المنظم 
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
420022017201820132017201720172017-2-2 معدل المشاركة في التعلم المنظم 20072017201720172013بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

420162017201720152009-5-1 مؤشرات التكافؤ لجميع مؤشرات التعليم 
ال توجد 
420162017201820132017201720172017-5-1 مؤشرات التكافؤ لجميع مؤشرات التعليم 20072017201720162013بيانات

ال توجد 
20172017بيانات

4-ب-1 حجم تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية لتقديم 
المنح الدراسية

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
2017201720172017بيانات

ال توجد 
201720072017بيانات

4-ب-1 حجم تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية لتقديم 
201720172017201720102017المنح الدراسية

ال توجد 
2017201720172017بيانات

5-3-1 نسبة النساء الالتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل 
بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة

ال توجد 
2012بيانات

ال توجد 
2013201420062018بيانات

ال توجد 
2011بيانات

ال توجد 
2013بيانات

5-3-1 نسبة النساء الالتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل 
20122012200620062014201420122009بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة

ال توجد 
20142015بيانات

5-3-2 نسبة الفتيات والنساء الالتي خضعن لعملية 
تشويه/بتر األعضاء التناسلية

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
201420062018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

5-3-2 نسبة الفتيات والنساء الالتي خضعن لعملية 
تشويه/بتر األعضاء التناسلية

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2006بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20152015بيانات

5-5-1 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات 
20192019201920192019201920192019201920192019الوطنية 

5-5-1 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات 
20192019201920192019الوطنية 

ال توجد 
20192019201920192019بيانات

52017-5-2 نسبة النساء في المناصب اإلدارية
ال توجد 
20042017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
520122004-5-2 نسبة النساء في المناصب اإلدارية20122016200820152014بيانات

ال توجد 
20102017201720172007بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

620152000-4-1 الكفاءة في استخدام المياه620052015201520152005200020152000201020152000-4-1 الكفاءة في استخدام المياه
ال توجد 
20052000200520052015201020152005بيانات

620172002200220072007201720072017201220172007-4-2 حجم الضغط الذي تتعرض له المياه620072017201720172012200720172002201220172007-4-2 حجم الضغط الذي تتعرض له المياه

620182018-5-1 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية620182018201820182018201820182018201820182018-5-1 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
20182018201820182018بيانات

6-5-2 التعاون المتصل بمنطقة أحواض المياه العابرة 
للحدود

ال توجد 
2017بيانات

غير ذات 
صلة

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20172017بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

6-5-2 التعاون المتصل بمنطقة أحواض المياه العابرة 
2017للحدود

غير ذات 
صلة

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

620162016201620162016-6-1 الُنظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه 620162016201620162017201620162016201720162016-6-1 الُنظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه 
ال توجد 
20162017201620162016بيانات

6-أ-1 مقدار المساعدة اإلنمائية الرسمية المتصلة بالمياه 
والصرف الصحي

ال توجد 
201720042017201720172017بيانات

ال توجد 
201720102017بيانات

6-أ-1 مقدار المساعدة اإلنمائية الرسمية المتصلة بالمياه 
201720172017201720102017والصرف الصحي

ال توجد 
2017201720172017بيانات

6-ب-1 مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة خدمات 
المياه والصرف الصحي

ال توجد 
2019بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2019بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2019بيانات

ال توجد 
2014بيانات

6-ب-1 مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة خدمات 
20192019المياه والصرف الصحي

ال توجد 
201920192019بيانات

ال توجد 
2019بيانات

ال توجد 
20122019بيانات

720172017201720172017201720172017201720172017-1-1 نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء720172017201720172017201720172017201720172017-1-1 نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء

7-1-2 نسبة السكان الذي يعتمدون أساساً على الوقود 
20172017201720172017201720172017201720172017والتقنية النظيفين

7-1-2 نسبة السكان الذي يعتمدون أساساً على الوقود 
20172017201720172017والتقنية النظيفين

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20172017بيانات

7-2-1 حصة الطاقة المتجددة في مجموع االستهالك 
20162016201620162016201620162016201620162016النهائي للطاقة

7-2-1 حصة الطاقة المتجددة في مجموع االستهالك 
20162016201620162016201620162016201620162016النهائي للطاقة

720162016201620162016201620162016201620162016-3-1 كثافة الطاقة720162016201620162016201620162016201620162016-3-1 كثافة الطاقة

غير ذات 7-أ-1 التدفقات المالية لدعم الطاقة النظيفة 
صلة

غير ذات 
صلة

غير ذات 
20162016صلة

ال توجد 
201620162016بيانات

غير ذات 
7201620162016201020162016-أ-1 التدفقات المالية لدعم الطاقة النظيفة 2014صلة

غير ذات 
2016صلة

ال توجد 
20162016بيانات
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مؤشرات المستوى األول ألهداف التنمية المستدامة

اإلمارات 
العربية 
المغربالكويتالعراقالصومالالسودانالجزائرالبحريناألردنالمتحدة

المملكة 
العربية 
موريتانيامصرليبيالبنانقطرفلسطينعمانسورياجيبوتيجزر القمرتونسمؤشرات المستوى األول ألهداف التنمية المستدامةاليمنالسعودية

8-1-1 معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
20172017201720172017201720172017201720172017للفرد الواحد

8-1-1 معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
20172017201720172017201720172017201720172017للفرد الواحد

8-2-1 معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي لكل 
20182018201820182018201820182018201820182018شخص عامل

8-2-1 معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي لكل 
20182018201820182018201820182018201820182018شخص عامل

820172017201720172017-4-2 االستهالك المادي المحلي820172017201720172017201720172017201720172017-4-2 االستهالك المادي المحلي
ال توجد 
20172017201720172017بيانات

820182016201220172009-5-2 معدل البطالة
ال توجد 
820182014-5-2 معدل البطالة20172016201620182014بيانات

ال توجد 
20102018201820182009201220172012بيانات

8-6-1 نسبة الشباب خارج دائرة التعليم والعمالة 
2017والتدريب

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2012بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20152014بيانات

8-6-1 نسبة الشباب خارج دائرة التعليم والعمالة 
20102004والتدريب

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
201720172007بيانات

ال توجد 
20172012بيانات

8-10-1 عدد فروع المصارف التجارية وأجهزة الصرف 
20182017اآللي لكل 100000 شخص بالغ

ال توجد 
20182017بيانات

ال توجد 
20182018201820182015بيانات

8-10-1 عدد فروع المصارف التجارية وأجهزة الصرف 
20182018201820132018201820182018201720182017اآللي لكل 100000 شخص بالغ

8-10-2 نسبة البالغين الذين لهم حساب في مؤسسة 
20172017201720172014201420172017201720172014مالية أو لدى مقدم خدمات مالية متنقلة

8-10-2 نسبة البالغين الذين لهم حساب في مؤسسة 
20172011201120112011201720172017201720172017مالية أو لدى مقدم خدمات مالية متنقلة

8-أ-1 المعونة المقدمة من أجل االلتزامات والمدفوعات 
المتصلة بالتجارة 

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
2017201720172017بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
2017بيانات

8-أ-1 المعونة المقدمة من أجل االلتزامات والمدفوعات 
2017201720172017المتصلة بالتجارة 

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
2017201720172017بيانات

920172017201720172017201720172017201720172017-1-2 عدد الركاب وحجم الشحنات920172017201720172017201720172017201720172017-1-2 عدد الركاب وحجم الشحنات

920182018201820182018201820182018201820182018-2-1 القيمة المضافة التصنيعية920182018201820182018201820182018201820182018-2-1 القيمة المضافة التصنيعية

920172004201520172011-2-2 العمالة في الصناعة التحويلية
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
920152004-2-2 العمالة في الصناعة التحويلية2017201220162014بيانات

ال توجد 
2011201020172017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 9-3-2 نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي لها قرض
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
ال توجد 9-3-2 نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي لها قرضبيانات

بيانات
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

920162016201620162016-4-1 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
ال توجد 
92016-4-1 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 20162016201620162016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20162016بيانات

ال توجد 
2016201620162016بيانات

ال توجد 
بيانات

920162016201420172005-5-1 اإلنفاق على البحث والتطوير
ال توجد 
2017201720102013بيانات

ال توجد 
92016-5-1 اإلنفاق على البحث والتطويربيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2015201720132015بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

92016201720142017-5-2 العاملون في مجال البحث لكل مليون نسمة
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
201720172016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
92016-5-2 العاملون في مجال البحث لكل مليون نسمةبيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2015201720132015بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 9-أ-1 الدعم الدولي إلى الهياكل األساسية
201720042017201720172017بيانات

ال توجد 
9201720172017201720102017-أ-1 الدعم الدولي إلى الهياكل األساسية201720072017بيانات

ال توجد 
2017201720172017بيانات

9-ب-1 نسبة القيمة المضافة للصناعة التقنية المتوسطة 
2016201620162016والمتقدمة

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20162016201620162016بيانات

9-ب-1 نسبة القيمة المضافة للصناعة التقنية المتوسطة 
2016والمتقدمة

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20162016201620162016بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

920172017201720172017201720172017201720172017-ج-1 نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول920172017201720172017201720172017201720172017-ج-1 نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول

102018-5-1 مؤشرات السالمة المالية 
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
ال توجد 10-5-1 مؤشرات السالمة المالية بيانات

بيانات
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017بيانات

10-6-1 نسبة عضوية البلدان النامية وحقوقها في 
20182018201820182018201820182018201820182018التصويت في المنظمات الدولية

10-6-1 نسبة عضوية البلدان النامية وحقوقها في 
20182018201820182018التصويت في المنظمات الدولية

ال توجد 
20182018201820182018بيانات

10-أ-1 نسبة التعريفات الجمركية على الواردات من أقل 
20172017201720172017201720172017201720172017البلدان نمواً والبلدان النامية

10-أ-1 نسبة التعريفات الجمركية على الواردات من أقل 
20172017201720172017201720172017201720172017البلدان نمواً والبلدان النامية

10201720172017201720102017-ب-1 مجموع تدفقات الموارد المخصصة للتنمية1020172017200420172017201720172017201720172017-ب-1 مجموع تدفقات الموارد المخصصة للتنمية
ال توجد 
2017201720172017بيانات

ال توجد 10-ج-1 تكاليف التحويالت المالية
2018بيانات

ال توجد 
20182018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
1020182018-ج-1 تكاليف التحويالت المالية2018بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
بيانات

11-1-1 نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء 
فقيرة

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
201620162016بيانات

ال توجد 
201620142016بيانات

11-1-1 نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء 
2016201620162016فقيرة

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
2014بيانات

ال توجد 
20162016بيانات

1120162016201620162016-6-2 الجسيمات في المدن1120162016201620162016201620162016201620162016-6-2 الجسيمات في المدن
ال توجد 
20162016201620162016بيانات

1220172017201720172017-2-2 االستهالك المادي المحلي1220172017201720172017201720172017201720172017-2-2 االستهالك المادي المحلي
ال توجد 
20172017201720172017بيانات

12-4-1 الوفاء بااللتزامات والواجبات المتعلقة باالتفاقيات 
20152015201520152015201520152015201520152015البيئية الدولية

12-4-1 الوفاء بااللتزامات والواجبات المتعلقة باالتفاقيات 
20152015201520152015البيئية الدولية

ال توجد 
20152015201520152015بيانات

1220152015201520152015-ج-1 إعانات الوقود األحفوري
ال توجد 
122015-ج-1 إعانات الوقود األحفوري20152015201520152015بيانات

ال توجد 
2015بيانات

ال توجد 
2015بيانات

ال توجد 
20152015201520152015بيانات

1420182018201820182018-5-1 المناطق البحرية المحمية1420182018201820182018201820182018201820182018-5-1 المناطق البحرية المحمية
ال توجد 
20182018201820182018بيانات

14-6-1 تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إلى مكافحة صيد 
األسماك غير المشروع

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20182018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

14-6-1 تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إلى مكافحة صيد 
األسماك غير المشروع

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20182018بيانات

ال توجد 
2018بيانات
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مؤشرات المستوى األول ألهداف التنمية المستدامة

اإلمارات 
العربية 
المغربالكويتالعراقالصومالالسودانالجزائرالبحريناألردنالمتحدة

المملكة 
العربية 
موريتانيامصرليبيالبنانقطرفلسطينعمانسورياجيبوتيجزر القمرتونسمؤشرات المستوى األول ألهداف التنمية المستدامةاليمنالسعودية

8-1-1 معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
20172017201720172017201720172017201720172017للفرد الواحد

8-1-1 معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
20172017201720172017201720172017201720172017للفرد الواحد

8-2-1 معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي لكل 
20182018201820182018201820182018201820182018شخص عامل

8-2-1 معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي لكل 
20182018201820182018201820182018201820182018شخص عامل

820172017201720172017-4-2 االستهالك المادي المحلي820172017201720172017201720172017201720172017-4-2 االستهالك المادي المحلي
ال توجد 
20172017201720172017بيانات

820182016201220172009-5-2 معدل البطالة
ال توجد 
820182014-5-2 معدل البطالة20172016201620182014بيانات

ال توجد 
20102018201820182009201220172012بيانات

8-6-1 نسبة الشباب خارج دائرة التعليم والعمالة 
2017والتدريب

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2012بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20152014بيانات

8-6-1 نسبة الشباب خارج دائرة التعليم والعمالة 
20102004والتدريب

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
201720172007بيانات

ال توجد 
20172012بيانات

8-10-1 عدد فروع المصارف التجارية وأجهزة الصرف 
20182017اآللي لكل 100000 شخص بالغ

ال توجد 
20182017بيانات

ال توجد 
20182018201820182015بيانات

8-10-1 عدد فروع المصارف التجارية وأجهزة الصرف 
20182018201820132018201820182018201720182017اآللي لكل 100000 شخص بالغ

8-10-2 نسبة البالغين الذين لهم حساب في مؤسسة 
20172017201720172014201420172017201720172014مالية أو لدى مقدم خدمات مالية متنقلة

8-10-2 نسبة البالغين الذين لهم حساب في مؤسسة 
20172011201120112011201720172017201720172017مالية أو لدى مقدم خدمات مالية متنقلة

8-أ-1 المعونة المقدمة من أجل االلتزامات والمدفوعات 
المتصلة بالتجارة 

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
2017201720172017بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
2017بيانات

8-أ-1 المعونة المقدمة من أجل االلتزامات والمدفوعات 
2017201720172017المتصلة بالتجارة 

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
2017201720172017بيانات

920172017201720172017201720172017201720172017-1-2 عدد الركاب وحجم الشحنات920172017201720172017201720172017201720172017-1-2 عدد الركاب وحجم الشحنات

920182018201820182018201820182018201820182018-2-1 القيمة المضافة التصنيعية920182018201820182018201820182018201820182018-2-1 القيمة المضافة التصنيعية

920172004201520172011-2-2 العمالة في الصناعة التحويلية
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
920152004-2-2 العمالة في الصناعة التحويلية2017201220162014بيانات

ال توجد 
2011201020172017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 9-3-2 نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي لها قرض
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
ال توجد 9-3-2 نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي لها قرضبيانات

بيانات
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

920162016201620162016-4-1 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
ال توجد 
92016-4-1 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 20162016201620162016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20162016بيانات

ال توجد 
2016201620162016بيانات

ال توجد 
بيانات

920162016201420172005-5-1 اإلنفاق على البحث والتطوير
ال توجد 
2017201720102013بيانات

ال توجد 
92016-5-1 اإلنفاق على البحث والتطويربيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2015201720132015بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

92016201720142017-5-2 العاملون في مجال البحث لكل مليون نسمة
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
201720172016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
92016-5-2 العاملون في مجال البحث لكل مليون نسمةبيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2015201720132015بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 9-أ-1 الدعم الدولي إلى الهياكل األساسية
201720042017201720172017بيانات

ال توجد 
9201720172017201720102017-أ-1 الدعم الدولي إلى الهياكل األساسية201720072017بيانات

ال توجد 
2017201720172017بيانات

9-ب-1 نسبة القيمة المضافة للصناعة التقنية المتوسطة 
2016201620162016والمتقدمة

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20162016201620162016بيانات

9-ب-1 نسبة القيمة المضافة للصناعة التقنية المتوسطة 
2016والمتقدمة

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20162016201620162016بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

920172017201720172017201720172017201720172017-ج-1 نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول920172017201720172017201720172017201720172017-ج-1 نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول

102018-5-1 مؤشرات السالمة المالية 
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
ال توجد 10-5-1 مؤشرات السالمة المالية بيانات

بيانات
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017بيانات

10-6-1 نسبة عضوية البلدان النامية وحقوقها في 
20182018201820182018201820182018201820182018التصويت في المنظمات الدولية

10-6-1 نسبة عضوية البلدان النامية وحقوقها في 
20182018201820182018التصويت في المنظمات الدولية

ال توجد 
20182018201820182018بيانات

10-أ-1 نسبة التعريفات الجمركية على الواردات من أقل 
20172017201720172017201720172017201720172017البلدان نمواً والبلدان النامية

10-أ-1 نسبة التعريفات الجمركية على الواردات من أقل 
20172017201720172017201720172017201720172017البلدان نمواً والبلدان النامية

10201720172017201720102017-ب-1 مجموع تدفقات الموارد المخصصة للتنمية1020172017200420172017201720172017201720172017-ب-1 مجموع تدفقات الموارد المخصصة للتنمية
ال توجد 
2017201720172017بيانات

ال توجد 10-ج-1 تكاليف التحويالت المالية
2018بيانات

ال توجد 
20182018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
1020182018-ج-1 تكاليف التحويالت المالية2018بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
بيانات

11-1-1 نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء 
فقيرة

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
201620162016بيانات

ال توجد 
201620142016بيانات

11-1-1 نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء 
2016201620162016فقيرة

ال توجد 
2016بيانات

ال توجد 
2014بيانات

ال توجد 
20162016بيانات

1120162016201620162016-6-2 الجسيمات في المدن1120162016201620162016201620162016201620162016-6-2 الجسيمات في المدن
ال توجد 
20162016201620162016بيانات

1220172017201720172017-2-2 االستهالك المادي المحلي1220172017201720172017201720172017201720172017-2-2 االستهالك المادي المحلي
ال توجد 
20172017201720172017بيانات

12-4-1 الوفاء بااللتزامات والواجبات المتعلقة باالتفاقيات 
20152015201520152015201520152015201520152015البيئية الدولية

12-4-1 الوفاء بااللتزامات والواجبات المتعلقة باالتفاقيات 
20152015201520152015البيئية الدولية

ال توجد 
20152015201520152015بيانات

1220152015201520152015-ج-1 إعانات الوقود األحفوري
ال توجد 
122015-ج-1 إعانات الوقود األحفوري20152015201520152015بيانات

ال توجد 
2015بيانات

ال توجد 
2015بيانات

ال توجد 
20152015201520152015بيانات

1420182018201820182018-5-1 المناطق البحرية المحمية1420182018201820182018201820182018201820182018-5-1 المناطق البحرية المحمية
ال توجد 
20182018201820182018بيانات

14-6-1 تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إلى مكافحة صيد 
األسماك غير المشروع

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20182018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

14-6-1 تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إلى مكافحة صيد 
األسماك غير المشروع

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20182018بيانات

ال توجد 
2018بيانات
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مؤشرات المستوى األول ألهداف التنمية المستدامة

اإلمارات 
العربية 
المغربالكويتالعراقالصومالالسودانالجزائرالبحريناألردنالمتحدة

المملكة 
العربية 
موريتانيامصرليبيالبنانقطرفلسطينعمانسورياجيبوتيجزر القمرتونسمؤشرات المستوى األول ألهداف التنمية المستدامةاليمنالسعودية

ال توجد 14-ب-1 تطبيق إطار لحماية مصائد األسماك الصغيرة
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20182018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
ال توجد 14-ب-1 تطبيق إطار لحماية مصائد األسماك الصغيرةبيانات

بيانات
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20182018بيانات

ال توجد 
2018بيانات

1520152015201520152015201520152015201520152015-1-1 مساحة الغابات 1520152015201520152015201520152015201520152015-1-1 مساحة الغابات 

15-1-2 المواقع التي تجسد التنوع البيولوجي لليابسة 
20182018201820182018201820182018201820182018والمياه العذبة والتي تشملها المناطق المحمية

15-1-2 المواقع التي تجسد التنوع البيولوجي لليابسة 
20182018201820182018201820182018201820182018والمياه العذبة والتي تشملها المناطق المحمية

1520182018201820182018201820182018201820182018-2-1 إدارة الغابات1520182018201820182018201820182018201820182018-2-1 إدارة الغابات

1520152015-3-1 األراضي المتدهورة 
ال توجد 
2015201520152015201520152015بيانات

ال توجد 
1520152015-3-1 األراضي المتدهورة بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
201520152015بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20152015بيانات

1520182018-4-1 التنوع البيولوجي الجبلي
ال توجد 
2018201820182018بيانات

ال توجد 
15201820182018201820182018-4-1 التنوع البيولوجي الجبلي201820182018بيانات

ال توجد 
2018201820182018بيانات

1520172017201720172017201720172017201720172017-4-2 الغطاء األخضر الجبلي1520172017201720172017201720172017201720172017-4-2 الغطاء األخضر الجبلي

1520192019201920192019201920192019201920192019-5-1 مؤشر القائمة الحمراء1520192019201920192019201920192019201920192019-5-1 مؤشر القائمة الحمراء

520182018201820182018201820182018201820182018-6-1 أطر لتقاسم المنافع على نحو عادل ومنصف520182018201820182018201820182018201820182018-6-1 أطر لتقاسم المنافع على نحو عادل ومنصف

15-أ-1 النفقات العامة الموجهة لحفظ التنوع البيولوجي 
20172017200320172017201720172017201720072017والنظم اإليكولوجية

15-أ-1 النفقات العامة الموجهة لحفظ التنوع البيولوجي 
20172017201720172010201720172017201620172017والنظم اإليكولوجية

15-ب-1 النفقات العامة الموجهة لحفظ التنوع 
20172017200320172017201720172017201720072017البيولوجي والنظم اإليكولوجية

15-ب-1 النفقات العامة الموجهة لحفظ التنوع 
20172017201720172010201720172017201620172017البيولوجي والنظم اإليكولوجية

162017201720142015-1-1 عدد ضحايا القتل العمد لكل 100000 نسمة
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
162010-1-1 عدد ضحايا القتل العمد لكل 100000 نسمة20142012201720172012بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017201620142016بيانات

ال توجد 
2012بيانات

ال توجد 
بيانات

1620172017-3-2 المحتجزون غير المحكوم عليهم
ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
ال توجد 16-3-2 المحتجزون غير المحكوم عليهمبيانات

بيانات
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

15-5-2 األعمال التجارية التي دفعت رشوة أو طلب منها 
دفع رشوة

ال توجد 
2013بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2014بيانات

ال توجد 
2011بيانات

ال توجد 
2013بيانات

ال توجد 
2013بيانات

15-5-2 األعمال التجارية التي دفعت رشوة أو طلب منها 
2013دفع رشوة

ال توجد 
2013بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2013بيانات
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ال توجد 
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ال توجد 
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بيانات

ال توجد 
بيانات
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17-9-1 المساعدة اإلنمائية الرسمية الموجهة للتعاون 
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غير ذات 
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17-12-1 متوسط التعريفات الجمركية التي تواجهها 
20172017201720172017201720172017201720172017البلدان النامية

17-12-1 متوسط التعريفات الجمركية التي تواجهها 
20172017201720172017201720172017201720172017البلدان النامية

17-18-2 التشريعات اإلحصائية الوطنية التي تتقيد 
بالمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية

ال توجد 
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مؤشرات المستوى األول ألهداف التنمية المستدامة

اإلمارات 
العربية 
المغربالكويتالعراقالصومالالسودانالجزائرالبحريناألردنالمتحدة

المملكة 
العربية 
موريتانيامصرليبيالبنانقطرفلسطينعمانسورياجيبوتيجزر القمرتونسمؤشرات المستوى األول ألهداف التنمية المستدامةاليمنالسعودية

ال توجد 14-ب-1 تطبيق إطار لحماية مصائد األسماك الصغيرة
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20182018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
ال توجد 14-ب-1 تطبيق إطار لحماية مصائد األسماك الصغيرةبيانات

بيانات
ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
20182018بيانات

ال توجد 
2018بيانات

1520152015201520152015201520152015201520152015-1-1 مساحة الغابات 1520152015201520152015201520152015201520152015-1-1 مساحة الغابات 

15-1-2 المواقع التي تجسد التنوع البيولوجي لليابسة 
20182018201820182018201820182018201820182018والمياه العذبة والتي تشملها المناطق المحمية

15-1-2 المواقع التي تجسد التنوع البيولوجي لليابسة 
20182018201820182018201820182018201820182018والمياه العذبة والتي تشملها المناطق المحمية

1520182018201820182018201820182018201820182018-2-1 إدارة الغابات1520182018201820182018201820182018201820182018-2-1 إدارة الغابات

1520152015-3-1 األراضي المتدهورة 
ال توجد 
2015201520152015201520152015بيانات

ال توجد 
1520152015-3-1 األراضي المتدهورة بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
201520152015بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
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1520182018-4-1 التنوع البيولوجي الجبلي
ال توجد 
2018201820182018بيانات
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ال توجد 
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1520192019201920192019201920192019201920192019-5-1 مؤشر القائمة الحمراء1520192019201920192019201920192019201920192019-5-1 مؤشر القائمة الحمراء

520182018201820182018201820182018201820182018-6-1 أطر لتقاسم المنافع على نحو عادل ومنصف520182018201820182018201820182018201820182018-6-1 أطر لتقاسم المنافع على نحو عادل ومنصف

15-أ-1 النفقات العامة الموجهة لحفظ التنوع البيولوجي 
20172017200320172017201720172017201720072017والنظم اإليكولوجية

15-أ-1 النفقات العامة الموجهة لحفظ التنوع البيولوجي 
20172017201720172010201720172017201620172017والنظم اإليكولوجية

15-ب-1 النفقات العامة الموجهة لحفظ التنوع 
20172017200320172017201720172017201720072017البيولوجي والنظم اإليكولوجية

15-ب-1 النفقات العامة الموجهة لحفظ التنوع 
20172017201720172010201720172017201620172017البيولوجي والنظم اإليكولوجية

162017201720142015-1-1 عدد ضحايا القتل العمد لكل 100000 نسمة
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بيانات
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ال توجد 
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2017بيانات

ال توجد 
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2017بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
ال توجد 16-3-2 المحتجزون غير المحكوم عليهمبيانات
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1620182018201820182018201820182018201820182018-أ-1 مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان1620182018201820182018201820182018201820182018-أ-1 مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان

172017201720132011201620172016201520172017-1-1 اإليرادات الضريبية الحكومية
ال توجد 
172012-1-1 اإليرادات الضريبية الحكوميةبيانات

ال توجد 
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ال توجد 
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ال توجد 
2013201720102017بيانات

ال توجد 
2015بيانات

ال توجد 
بيانات

172017201720132010201620172016201520172017-1-2 الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية
ال توجد 
172010-1-2 الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحليةبيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2013201720102017بيانات

ال توجد 
2015بيانات

ال توجد 
بيانات

17-3-1 االستثمار المباشر األجنبي والمساعدة اإلنمائية 
20182018201820182018201820182018201820182018الرسمية والتعاون في ما بين بلدان الجنوب 

17-3-1 االستثمار المباشر األجنبي والمساعدة اإلنمائية 
20182018201820072018201820182018201820182018الرسمية والتعاون في ما بين بلدان الجنوب 

ال توجد 17-3-2 التحويالت المالية
2017بيانات

ال توجد 
20172017بيانات

ال توجد 
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بيانات

ال توجد 
20172017201720172017بيانات

1720172017201720172017201720172016201720172017-6-2 اإلنترنت السلكي ذي النطاق العريض1720172017201720172017201720172017201720172017-6-2 اإلنترنت السلكي ذي النطاق العريض

1720172017201720172017201720172017201720172017-8-1 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت1720172017201720172017201720172017201720172017-8-1 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت

17-9-1 المساعدة اإلنمائية الرسمية الموجهة للتعاون 
التقني

غير ذات 
2017صلة

غير ذات 
2017201720172017صلة

غير ذات 
2017صلة

غير ذات 
2017صلة

17-9-1 المساعدة اإلنمائية الرسمية الموجهة للتعاون 
2017201720172017التقني

غير ذات 
2017صلة

غير ذات 
2017201720172017صلة

17-10-1 المتوسط المرجح للتعريفات الجمركية في 
20172017201720172017جميع أنحاء العالم

ال توجد 
بيانات

ال توجد 
2017201720172017بيانات

17-10-1 المتوسط المرجح للتعريفات الجمركية في 
20172016201520152017201720172017201520172017جميع أنحاء العالم

17-12-1 متوسط التعريفات الجمركية التي تواجهها 
20172017201720172017201720172017201720172017البلدان النامية

17-12-1 متوسط التعريفات الجمركية التي تواجهها 
20172017201720172017201720172017201720172017البلدان النامية

17-18-2 التشريعات اإلحصائية الوطنية التي تتقيد 
بالمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
20182018بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
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ال توجد 
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17-18-2 التشريعات اإلحصائية الوطنية التي تتقيد 
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ال توجد 17-18-3 خطة إحصائية وطنية ممولة بالكامل
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ال توجد 
2018بيانات

ال توجد 
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1720162016201620162016201620162016201620162016-19-1 الموارد المتاحة لتعزيز القدرات اإلحصائية1720162016201620162016201620162015201620162016-19-1 الموارد المتاحة لتعزيز القدرات اإلحصائية

17-19-2 تعداد السكان والمساكن وتسجيل الوالدات 
20172017201720172008والوفيات

ال توجد 
20172017201720172017بيانات

17-19-2 تعداد السكان والمساكن وتسجيل الوالدات 
20172017201720152017201720172017والوفيات

ال توجد 
20172013بيانات
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