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دمة

بياناتعلىلبالطتلبيةبهدفالرسميةاالحصائيةالنظمتحديثضرورةعلىالمتحدةلألمماالحصائيةاللجنةتؤكد
.معتمدا ًمؤشرا ً(232)من،واكثرغاية(169)وهدفا ً(17)البالغالمستدامةالتنميةاهداف

وهو.2030المستدامةالتنميةأهدافتحقيقوتقييملرصدأداةأهمواإلحصاءاتالبياناتتعدحيث

لهالمتنوعةاالمصادروإتاحةللبياناتالمنتجةالجهاتجميعبينتكامليةخطواتاتخاذيستوجبما

لتقدمالمتابعةدوريةبتقاريروترصدتهيءشاملةإحصائيةبياناتقواعدوإعدادالستخدامها،
.المستدامةالتنميةأهدافبلوغنحوالمحرز

اءاتوإحصبياناتلجمعمتكاملةعملوإطارمنهجيةإلىالتحولنحوالوطنيةاالستجابةولغرض

حصاءلإلالمركزيالجهازمعوالتعاونبالتنسيقللبياناتالمنتجةالجهاتمنومعتمدةرسمية

توقيتاتفقووالمعلوماتالبياناتلتبادلعملخططوضعفيللتشاركالجهودتضافرمنايتطلب
.األطرافكلبينعليهامتفقمناسبةوآليات



اإلطار العام لمراحل إعداد 
الخطة

ميعهاوتجوالنوعيةالكميةاإلحصائيةالمؤشراتتحديد•

عملخاللمنكانتسواءالمعتمدةمصادرهامن

والدوائرالوزاراتأومنلإلحصاءالمركزيالجهاز

األخرىالحكومية

مدىلمعرفةالحكوميةوالدوائرالوزاراتاستطالع•

طبيعةبحساالحصائيةالبياناتتوفيرفيمسؤولياتهم

التدريبمناحتياجاتهمومقداروالواجباتالمهام
المشتركالفنيوالتعاون

يةمسؤولنطاقوتحديدالمؤشراتوتصنيفتبويب•

ةجهمنالمستدامةالتنميةأهدافبينوالتداخلالعمل
أخرىجهةمنمؤشراتهابقياسالمعنيةوالجهات

1

2

3



المرحلة األولى 
إلعداد الخطة

مصادرهامنتجميعهاإمكانيةومعرفةوالنوعيةالكميةاإلحصائيةالمؤشراتتحديد

لرقميةاالكميةالمؤشراتعلىأوال ًالتركيزيكونبأناالعتباربنظراألخذمع.المعتمدة
.معتمدةتكونحتىاألساسيةللمعاييروخضوعهاوجودتهادقتهاواختيار

(244-233)بينعددهايتراوحالمستدامةالتنميةأهدافمؤشراتأنبالذكرالجديرمن

قابلةإحصائيةرقميةبمعلوماتُتعكسأنهاأيرقمي،مؤشر(173)فقطمنهامؤشر،

(الأونعم)بـعنهااإلجابةيمكننوعيةمؤشراتتعتبرالمؤشراتوباقي.والمقارنةللقياس

مستوىال)ضمنومصنفةوالتطبيقللقياسقابلةغيرالتزالالمؤشراتتلكمنوبعض

.للبياناتالمتحدةاألممتصنيفحسب(الثالث

كانتإذامافيإجاباتتتطلباألسئلةوبعضالعراقيالمجتمععلىتنطبقالأسئلةوهناك

.المستدامةالتنميةمجاالتمنمعينةمجاالتفيسياساتأواستراتيجياتهناك

(-1-الجدولأنظر)
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توزيع المؤشرات حسب أهداف 

التنمية المستدامة ونوعها األهداف

121126101086151161161651613الكمية

221143021547749712النوعية

14132711141161712111513810142325المجموع

6

المجموع

173

71

244



المرحلة الثانية
مدىلمعرفةالحكوميةوالدوائرالوزاراتاستطالعالمرحلةهذهتستهدف

على.جباتوالواالمهامطبيعةحسباالحصائيةالبياناتتوفيرفيمسؤولياتهم

لخدماتواالصحيالقطاععنمتنوعةبياناتلديهاالصحةوزارةالمثال،سبيل

نعواسعةبياناتتمتلكالزراعةوزارةكذلك.للمواطنينالمقدمةالصحية

.ااختصاصهمنالوزارةعملبحكمفهيالجهاز،يمتلكهاالالزراعيالقطاع

.للبياناتالمنتجةاألخرىوالجهاتالوزاراتلبقيةبالنسبةوهكذا

التنسيقوالتطويرلجنةأعضاءبينالقائموالتنسيقالتعاونبفضلولكن،

منالبياناتوجمعالمستدامةالتنميةمؤشراترصدمنسنتمكناإلحصائي

تعاونوالالتدريبيةاالحتياجاتتقديريمكنكما.المعتمدةالرسميةمصادرها

جهازللالسنويةالتدريبخطةضمنتدريبيةخطةوإعدادالمشترك،الفني
.المؤشراتبتلكالمعنيينالموظفينكللصالح
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المرحلة الثالثة
علىاعدتسرئيسةمواضيععلىالمؤشراتوتصنيفتبويبامكانيةتشرح

باراالعتبنظراألخذمعالعملمسؤوليةنطاقوتحديدالتدريببرامجوضع

بقياسالمعنيةوالجهاتجهةمنالمستدامةالتنميةأهدافبينالتداخل

.أخرىجهةمنمؤشراتها

جهازالمقرفيالفنيةالدوائرعلىالرئيسةالمواضيعتوزيعفياعتمدنا

اتالبيانجمعفيواختصاصهادائرةكلمسؤوليةحسبلإلحصاءالمركزي

تحديدالمثال،سبيلعلى.الجهازعملخطةضمناإلحصائيةوالمؤشرات

مديريةمسؤوليةمنواإلعاقة،والعمالةوخصائصهمالسكانمواضيع

كانفوالماليةالكلياالقتصادموضوعأما.العاملةوالقوىالسكانإحصاءات

الرئيسةالمواضيعمنوغيرها.القوميةالحساباتمديريةمسؤوليةمن

:كاآلتيالمقترحة
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المواضيع الرئيسة المقترحة

السكان وخصائصهم

والبنايات     المناطق العمرانية 

األساسية والبنى التحتيةوالتجهيزات 

االجتماعية  الفقر والخدمات 

واألساسية 

والتغذية      الزراعة 

األراضيوحيازة واستعمال 

والتكنولوجيا  الصناعة 

والمعلوماتواالتصاالت 



المواضيع الرئيسة المقترحة

المناخ والبيئة والكوارث 

الطبيعية          

التجارة والنقل والبنوك

االقتصاد الكلي والمالية 

الصحــة واإلعاقــة

التعليم والبحث



المواضيع الرئيسة المقترحة

النوع االجتماعي واستخدام

الوقت             

المياه والطاقة والصرف الصحي

العمالة والدخل واإلنفاق

العدالة واألمن



توزيع المؤشرات الرقمية 

حسب األهداف والموضوعات 

الرئيسة

المجموعالموضوعات

10242102110200000015

2000002020020000004

3800000000000000008

41900100000110340020

50001100140000000310

62000000010431210115

7000000031100000016

81000000512110001820

900210000000000000021

100007000020000100010

110000700000100006014

120000064000010000011

13001000051200000009

140000000001000009010
12



األهدافحسبللمؤشراتالرئيسةالمواضيعتوزيعتمآخرجانبمن
دولالجفيمبينماحسبالصلةذاتالمطلوبةالرقميةالمؤشراتوعدد

ينماب،فقطواحدا ًهدفا ًتخصالمواضيعبعضأنيتضححيث(3)
.هدفمنأكثرتخصاألخرى



توزيع األهداف والمؤشرات 
الرقمية حسب المواضيع 
الرئيسة

عدد المؤشرات 
الرقمية ذات الصلة

األهداف ذات الصلة المواضيع الرئيسة

15 2،3،4،5،7،8،9،11 السكانًوخصائصهم

4 6،11
المناطقًالعمرانيةًوالبناياتًوالتجهيزات

األساسيةًوالبنىًالتحتية

8 1 الفقرًوالخدماتًاالجتماعيةًواألساسية

20 1،2،5،11،12،14،15 يالزراعةًوالتغذيةًوحيازةًواستعمالًاألراض

10 4،5،8،9،17 لوماتالصناعةًوالتكنولوجياًواالتصاالتًالمع

15
1،9،11،12،13،14،15،1

7
المناخًوالبيئةًوالكوارثًالطبيعية

6 8،9،10،17 التجارةًوالنقلًوالبنوك

20 1،8،9،10،11،12،16،17 االقتصادًالكليًوالمالية

21 3 الصحةًواإلعاقة

10 4،9،14 التعليمًوالبحث



توزيع األهداف والمؤشرات 
الرقمية حسب المواضيع 
الرئيسة

عدد المؤشرات الرقمية ذات 
الصلة

األهداف ذات 
الصلة

المواضيع الرئيسة

14 5،11،16 النوعًاالجتماعيًواستخدامًالوقتًوالعنف

11 6،7،12 المياهًوالطاقةًوالصرفًالصحي

9 3،8،9،10 العمالةًوالدخلًواإلنفاق

10 10،16 العدالةًواألمنً



أوكليةمسؤوليةيتحملباعتبارهلإلحصاءالمركزيالجهازأنالقولخالصة
لـبياناتجمعمنتمكنافقد،مؤشر(173)لـبياناتتوفيرحيثمنجزئية

هيأتافيم.السنويةالعملخطةوتنفيذاالحصائيةالمسوحخاللمنمؤشر(33)
العملخطةفأنذلكعلىبناءً .مؤشر(29)لـبياناتاالخرىوالدوائرالوزارات

الدوراتةخطعنفضال ًاإلحصائي،والتنسيقالتطويرلجنةفيعليهاسيتفق
واختياررئيسةالالمواضيعأساسعلىاإلحصائيةالقدراتلرفعتنظمالتيالتدريبية
وذلك.المشتركواالهتماماالختصاصحسباللجنةأعضاءقبلمنالدورات
ذاتمؤسساتالكلباشراكالتدريبيةالبرامجفيالمستهدفةالفئاتدائرةلتوسيع
الدوراتمنالعديدتنفيذهخاللمنالمكتسبةالمعرفةنقلمنالجهازليتمكنالصلة

.التدريبية



الخطة التدريبية المقترحة 
المتعلقة بأهداف 2018لسنة 

2030التنمية المستدامة 
تاريخ 
التنفيذ

أيام الدورة العدد
الجهات 
المشاركة

المواضيع الرئيسة

السكانًوخصائصهم

اسيةًالمناطقًالعمرانيةًوالبناياتًوالتجهيزاتًاألس
والبنىًالتحتية

الفقرًوالخدماتًاالجتماعيةًواألساسية

الزراعةًوالتغذيةًوحيازةًواستعمالًاألراضي

الصناعةًوالتكنولوجياًواالتصاالتًالمعلومات

المناخًوالبيئةًوالكوارثًالطبيعية

التجارةًوالنقلًوالبنوك

االقتصادًالكليًوالمالية

الصحةًواإلعاقة

التعليمًوالبحث



تاريخ التنفيذ أيام الدورة العدد 
الجهات 
المشاركة

المواضيع الرئيسة

النوعًاالجتماعيً
واستخدامًالوقتًوالعنف

المياهًوالطاقةًوالصرفً
الصحي

العمالةًوالدخلًواإلنفاق

العدالةًواألمنً

2018الخطة التدريبية المقترحة لسنة 
2030المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 



تالدوراواختيارالرئيسةالمواضيعحسبالعددبهذاالمؤشراتتصنيفإن
بياناتالتوفيرفيللمساهمةمتكاملةبرامجوضععلىيساعدسوفالتدريبية

قهعاتعلىيأخذالذيلإلحصاءالمركزيالجهازبدوراالستعانةمعاإلحصائية
التقاريراروإصدالصحيحبالشكلاستيفاءهاكيفيةعلىوالتدريبالبياناتجمع

.2030المستدامةالتنميةأهدافلرصدالدورية



شكـــراً لحســن 
إصغائكم


