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I- متابعة أهداف التنمية المستدامة

هدفا17
غاية169

مؤشرا232

عتالمستدامة،التنميةأهداف2015سنةالمتحدةاألممتبنتما بمجرد  شر
  الجزائر 
 
متابعتهاف

:هيئاتثالثبهتتكفل:ألمؤسستيالتنسيق

استراتيجياتنسيقاالخارجيةالشؤونوزارة-1

(شراتالمؤجانب)تقنياتنسيقالإلحصائياتالوطنيلديوانا-2

المدنيالمجتمعواالجتماعياالقتصاديالوطنيالمجلس-3



I- متابعة أهداف التنمية المستدامة

الخارجيةالشؤونوزارةدور-1❑

وزارةةرعايتحتالمستدامةالتنميةأهدافمتابعةو لرصدوطنيةآليةوضع

؛الخارجيةالشؤون

كةلجنةإنشاء افةالمستدامالتنميةأهدافلمتابعةالقطاعاتبي   مشتر بإشر
القطاعاتقبلمنالمعينةاالتصالنقاطمنتتألفالخارجيةالشؤونوزارة

؛المستدامةالتنميةبأهدافالمعنيةوالمؤسسات

  خبت  توظيف
أهدافذ تنفيمدىعنالمرحليةالتقارير صياغةألغراضوطن 

؛المستدامةالتنمية

أهدافمنمجموعةمنها كلتضممتخصصةعمللجان(6)ستإنشاء
:متقاربةالمستدامةالتنمية



I- متابعة أهداف التنمية المستدامة

الخارجيةالشؤونوزارةدور-1❑

الفوج

I

.المساواةعدمومكافحةالفقرعلىالقضاء•
•SDG SDG5و1

.قضايا  المرأةوو األسرة وزارة التضامن الوطني:الرئاسة•

الفوج

II

.ملةكامكانتهمواألطفالالنساءوإعطاءوالمعرفةللصحةالولوجللجميعالضمان•
•SDG SDG4وSDG3و2

.البحريالصيدوالريفيةالتنميةوالفالحةوزارة:الرئاسة•

الفوج

III

.التغييرويعززالجميععلىبالفائدةيعودقوياقتصادتطوير•

•SDG SDGوSDG9وSDG8و7 SDG11و10

.ماليةالوزارة:الرئاسة•



I- متابعة أهداف التنمية المستدامة

الخارجيةالشؤونوزارةدور-1❑

IVالفوج 

.القادمةواألجيالالمجتمعاتجميعلصالحالبيئيةالنظمحماية•
•SDG SDGو6 SDGو12 SDGو13 SDG.و14 15

.البيئةوالمائيةالمواردوزارة:الرئاسة•

Vالفوج 

.قويةمؤسساتوإنشاءوسلميةآمنةمجتمعاتبناءتعزيز•
•SDG 16

.عدلالوزارة:الرئاسة•

الفوج

VI

.المستدامةالتنميةأجلمنيعملالعالميالتضامنجعل•
•SDG 17

.الخارجيةشؤونالوزارة:الرئاسة•



I- متابعة أهداف التنمية المستدامة

الخارجيةالشؤونوزارةدور-1❑

،تدامةالمسالتنميةأهدافلمتابعةالقطاعاتبي   المشتركةللجنةفعليتنصيب

  المستدامةالتنميةأهدافإدراجعىلقطاعكلحرص:العملللجانتوجيهيةمبادئ
 
ف

اتيجيات ؛2035تصورالجزائر يسىمليما المكونةالقطاعيةاالستر

كةاللجنةكلفت اللجانساءرؤ المستدامةالتنميةأهدافلمتابعةالقطاعاتبي   المشتر
القطاعية،المساهماتو المدخالتوتنسيقبجمع

،الستةالعمللجانو الخبت  بي   لالجتماعاترزنامةوضع

.جزائرالستعدهالذيالمرحىل  التقرير وإثراءإلعداد القطاعيةالمساهماتاستغالل



I- متابعة أهداف التنمية المستدامة

لإلحصائياتالوطنيللديوانالتقنيالدور-2❑

:مستوياتثالثعىليتدخل

على المستوى الوطني-1.2

تحت ( قطاع50أكثر من )وطنية مع القطاعات تشاوريةتنظيم عدة دورات 

.إشراف وزارة الشؤون الخارجية مع تبني منهجية تدريجية وتوافقية

الدولي-3
اإلقليمي-2

الوطني-1



I- متابعة أهداف التنمية المستدامة

األهداف

ات وفقا لمجال صالحيات  كل قطاع ؛و دراسة • تحليل المؤشر
ات جديدة،مالءمةاستعراض مدى • اح مؤشر حة ؛ اقتر ات المقتر المؤشر
، الســـــــن، اإلعـاقـة، وال• موقع إمكانية إنتاج المؤشر ، و إمكانية تصنيفه حسب نوع االجتماع 

؛  
 
الجغراف

؛• تحديد مصادر المعلومات الخاصة بكل مؤشر
  تعتتر ذات صلة•

ات التر .إمكانية إعداد أدوات إحصائية إلنتاج المؤشر

  لإلحصائياتو مشاورات دائمة 
،متواصلة عىل المستوى الداخىل  للديوان الوطت 

و تكوين،تحسيستواصل، 

  ه  ع
ات التر ىل عاتق إعادة صياغة بعض العمليات اإلحصائية بهدف التكفل بالمؤشر

  لإلحصائيات 
  حول إجراء بعض التعديالت عىل إستمارات المسح الوط: الديوان الوطت 

ت 
.....الشغل، المسح حول الحالة المدنية،



I-متابعة أهداف التنمية المستدامة

لإلحصائياتالوطنيللديوانالتقنيالدور-2❑

:اإلقليميالمستوىعلى-2.2

اإلفريقي،االتحادمستوىعلىالمواقفاتساقوتنسيق

ايفريقإلاالقتصاديةاللجنةسيماال،اإلقليميةالمنظماتبعضمعالتشاور

:الدوليالمستوىعلى-3.2

المختصة،الدوليةالمنظماتمعلإلحصائياتالوطنيالديوانيتعاون

بينالمشتركخبراءفريقضمنلإلحصائياتالوطنيالديوانينشط
فييساهموIAEG-SDGsالمستدامةالتنميةأهدافبمؤشراتالمعنيالوكاالت



II-مصادر اإلدارية للبياناتهد الع

بخصوصالمستدامةالتنميةأهدافمتابعةمؤشر232مجموعةدراسةمكنت•

45و،اإلداريةالمصادرخاللمنمنها222تعبئةيمكنأنهمعرفةمنالجزائر

.العامةالتعداداتعبرفقط22واإلحصائيةالمسوحخاللمن
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عدد مؤشرات متابعة أهداف التنمية المستدامة حسب مصادر البيانات



II- مصادر اإلدارية للبياناتالعهد

األجهزةبقوة"البياناتثورة"و"الضخمةالبيانات"مثلالمجازيةالعباراتتحث❑

؛اإلداريةللمصادرأكثفوأكبرإستغالعلىاالحصائية

بشكلتوظيفوباستغاللاإلحصائيةاألجهزةتقومحالياأنهالدوليةالممارساتتبين❑

لمسوحاتاإلىاللجوءأنالممارساتنفستشيربينماللبياناتاإلداريةللمصادرمتزايد

.يتناقصاتجاهفيهواإلحصائيةاألجهزةمستوىعلىالعامةالتعداداتأواإلحصائية

جراءإفيالمواردفيمشاكلمنتعانيالتيالبلدانتواصل:تناقضشبه

تكلفة،الالثقل،)صعوباتمنالعملياتهذهتعانيهمابكلإحصائيةمسوحات

التيلدانالبتستغلحينفي(منخفضةاستجابةومعدالتالعينة،إطارمشاكل

.قلأبتكلفةالمتاحةاإلداريةالمصادرمتزايدبشكلماليةمشاكلتواجهال



II-مصادر اإلدارية للبياناتهد الع

:بياتااإليج❑

تكلفة،بأقلتنتج▪

خامة،حالةفيالفورعلىتعبئتهايمكن▪

تقريبًا،شاملةتغطية▪

؛(الضوابطمنالعديدوجود)الجودةمنعاليةدرجة▪

؛والتعداداتاالحصائيةبالمسوحاتمقارنةالتوفرآجالتقليص▪

:السلبيات❑

؛المنتجالخاصةاحتياجاتنحوأساساموجهة▪

؛إحصائيةبملفاتوليستإداريةملفاتعنعبارة▪

.إليهاللولوجالقيودبعض▪



II-مصادر اإلدارية للبياناتهد الع
يعيةنصوص-1 :تشر

  للديوانيسمحالديو2016ديسمت  13بالمؤرخ3-16رقمالتنفيذيالمرسوم▪
للولوجلإلحصائياتالوطن 

  المركز بياناتقاعدةإىل
التجاري،للسجلالوطن 

.الجزائريةاألنشطةو المنتجاتبمدونةالمتعلقو 2017أكتوبر9بالمؤرخ278-17رقمالتنفيذيالمرسوم▪

كائنامعالتعاونوبروتوكوالت اتفاقياتأبرام-2 افتحت)شر   الوطالمجلسإشر
(لإلحصاءت 

ائب،العامةالمديرة▪ للض 

  المركز ▪
التجاري،للسجلالوطت 

;األجراءللعمالاالجتماعيةللتأميناتالوطنيالصندوق▪

....للجمارك،العامةالمديريةالجزائر،بنك▪

إصدار ،ورق)شكلبأيو منإىلمن:التدفق؛اتجاهتوصيلها المراد المعلوماتتدفقطبيعة▪
  
 
ون .....البياناتوصفمعينة،مةنارز وفق؛(إلخ،إلكتر

مستخدمون-منتجونملفرق-3

كاهو اإلحصاءجهاز احتياجاتإنتاجها،طرقالمصادر،هذهمنجر  ،المتاحةاإلداريةمصادر  شر

،الرئيسيي   



II-مصادر اإلدارية للبياناتهد الع

:خرى األشغال اإلحصائية األوبالنسبة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة •

تعميم البروتوكوالت إلى قطاعات اخرى و مصادر إدارية اخرى،-1

وطني للمعلومات و ووضع نظام تعمير خالل المصادر اإلدارية ، المساهمة في من -2

232، األمور األخرى من بين على المدى المتوسط مركزا معلوماتيا والذي سيشمل، 

.التنمية المستدامةلمتابعة أهداف مؤشرا 
2-

ان طري قة من إن االستغالل األفضل و األمثل للمصادر اإلدارية يعتتر
  
 
"ثورة البيانات"طرق المساهمة ف



III- التعاون في سياق أهداف التنمية المستدامةآفاق

:مالحظات 

الدول الملتزمة بإنتاج مؤشرات متابعة أهداف التنمية المستدامة،-1

 عنها  إن لم تستطع البلدان توفير بعض المؤشرات ، فستقوم المنظمات الدولية بتوفيرها بدال-2

 ٪ من المؤشرات تنتمي إلى الفئة الثانية والثالثة 60حوالي -3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

93

72
62

5

لثثالفئات المؤشر متابعة أهداف التنمية المستدامة حسب نظام 232التوزيع 

Tier I Tier II Tier III Divers



:مالحظة

  التشاور عملية
اتحولالوطت  جزءا اجإنتيتم:المستدامةالتنميةأهدافمؤشر

اتمنهاما  يقالتنس،محددةمسوحات؛إضافيةبجهود إنتاجهيمكنأو المؤشر
رورةمع؛   اللحوءض 

 
الفنيةالمساعدةإىلاألحيانبعضف

• Exemples :
منجاميلالإ احمليلالناجتونصــــــــيباملاديالأثرمنالفردونصــــــــيباملاديالأثر:8.4.1المؤشر

املادي،الأثر

منائيةخططاتنفذاليتاملدنيفيعيشــوناذلينالســاكننســبة:1.أ.11المؤشر قلميية،ةمدنياإ وتدمجواإ

املدينةجحمحبسباملوارد،منوالاحتياجاتالسـاكنيةالتوقعات

III-آفاق التعاون في سياق أهداف التنمية المستدامة



III-آفاق التعاون في سياق أهداف التنمية المستدامة

يوجد الكثير من العمل، ال يزال :نتيجة 

  التعاونإىلاللجوء:الهدف
تاجإنلدعمالعربيةالدولبي   السيما الفت 

ات كالقواسمعدد بحكمذلكو ؛المستدامةالتنميةأهدافرصد مؤشر ة،المشتر

ها إىلسبس األمنةتقدمي،ةشامل:لمقاربةا اأكتر
ً
:تعقيد

اتالبدء-1   ألوىللفئةابمؤشر
ضمنالنر ؛متاحةتكونأنالمفتر

اتإىللانتقاإل ثم-2   وجودةالممؤشر
 
؛ةوالثالثةالثانيالفئةف

اتجرد -3 كالجذعوتحديد اإلشكاليةالمؤشر .العربيةالدولبي   المشتر



III-آفاق التعاون في سياق أهداف التنمية المستدامة

  تنتم  إىل 
ات التر ةالثالثالفئة أمثلة عن المؤشر

:1رقممثال

ليالمحالناتجمنكنســـبةالطاقةكفاءةمجالفياالســـــتثمارات:1.ب.7المؤشر 

جـلأمنمـاليـة،تحويالتشكلفياألجنبي،المباشراالستثمارومبلغاإلجمالي

مةالمستداالتنميةألغراضالالزمـةوالتكنولوجيـااألساسـيـةالهياكلتوفير

التنميةأهدافبمؤشراتالمعنيالوكاالتبينالمشتركخبراءفريقمالحظة

حةمنهجيةهناك.نعمIEAمنهجية«:IAEG-SDGsالمستدامة ،مقتر
«اختبارهايتملمولكن



III-آفاق التعاون في سياق أهداف التنمية المستدامة

  تنتم  إىل 
ات التر ةالثالثفئة الأمثلة عن المؤشر

:2رقممثال

»العالميةالغذائيةالخسائرمؤشر«1.3.12المؤشر 

دامةالمستالتنميةأهدافبمؤشراتالمعنيالوكاالتبينالمشتركخبراءفريقمالحظة

IAEG-SDGs:»مراجعتهمتت  
 
  Webexاجتماعف

 
االجتماعبعد 2017نوفمت  ف

ةالوصفيوالبياناتالمنهجيةحولالتوضيحمنالمزيد طلب:IAEG-SDGلـالسادس
.»التجريبيةالدراساتنتائجإىلباإلضافة



III-آفاق التعاون في سياق أهداف التنمية المستدامة

  تنتم  إىل 
ات التر ةالثالثفئةالأمثلة عن المؤشر

:3رقممثال

الداخلةالمشــروعةغيرالماليةللتدفقاتاإلجماليةالقيمة:1.4.16المؤشر 

(المتحدةالوالياتلدوالراتالحاليةبالقيمة)والخارجة

دامةالمستالتنميةأهدافبمؤشراتالمعنيالوكاالتبينالمشتركخبراءفريقمالحظة

IAEG-SDGs:» يتممل.دوىل  معيار لتطوير جار والعملالمؤشر لهذا منهجيةتوجد ال
وعةغت  الماليةالتدفقاتمفهومتعريف   رصاحةالمشر

 
الذيىل  الدوالمعيارياإلطار ف

.»رهاباإلوتمويلاألموالوغسلالوطنيةعت  المنظمةوالجريمةوالفساد الجريمةيتناول



اتمنالنوعهذا إنشاءإن❑   ،المؤشر
  بعد تتوافر لمالتر

عىلفيها التفكت  يزالال والتر
الفنيةةالمساعدخاللمنسيما ال ،التعاونتوطيد يتطلبقد مطروحاالدوىل  المستوى

؛

  هاما وأساسياعدابالعربيةالدولبي   الدوىل  التعاونيظلأنيجب❑
 
القدراتز تعزيف

  الوطنية
 
،المستدامةالتنميةبأهدافالمتعلقةخاصة،اإلحصاء مجالف

عد دمجإن❑
ُ
مع،ةمضافقيمةيجلبسعربيةالالدولضمنفيما جنوب-جنوبالتعاونب
  المتمثلالتحدي

 
الشمالبي   التعاونوبي   وجنوبجنوببي   التعاونبي   التوفيقف

؛المختصةالدوليةالمنظماتبمعيةوالجنوب

القدرةو للمهاراتالفعىل  لتحويللاألولويةإعطاء،الفنيةالمساعدةمناهجيخصفيما ❑
اءيقدملنبحيث،التعاونهذا مناالستفادةعىل   تجاالنالختر

 
الكوادر تولهيالذيو النهان

.قدراتهمتعزيز بعد الوطنية

III-آفاق التعاون في سياق أهداف التنمية المستدامة



القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان: 1الهدف ❑

2030بحلول عام القضــــــــاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا : 1.1الغاية ❑

اليومدوالر في 25.1بعدد األشـــــخاص الذين يعيشـــــون بأقل من وهو يقاس حاليا 

نسبة الســــكان الذين يعيشــــون دون خط الفقر الوطني، بحسب : 1.2.1المؤشر ❑

الجنس والعمر

برمجيات قام البنك الدولي بمرافقة الديوان الوطني لإلحصائيات في مجال المنهجيات وال

يات مهارة الديوان الوطني لإلحصائكسب هذه المرافقة، بعد. المستخدمة في دراسات الفقر

يحتوي على حزمة من تقريرا وبمفرده دراسة مما سمح له بإعداد المجال، ا ذهفي 

.مؤشرات الفقر

III-آفاق التعاون في سياق أهداف التنمية المستدامة



:امحةسفرصةالمستدامةالتنميةأهدافمتابعةمؤشراتتعتبر❑

بين الدول العربية ؛التقني لتعزيز التعاون ❑

ائية،إعادة ترتيب المنظومة الوطنية اإلحصوتعزيز ولتعديل ❑

المؤسساتي،التنسيقدعمولتطوير❑

اإلحصائي،النشاطلعصرنة❑

.االداريةللمصادرأمثلوأكبرالستغالل❑

خالصة عامة



شكرا جزيال على حسن المتابعة


