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2021في دولة قطر 

التقدم المحرز
في مـؤشـرات



المحتويات

القة تسهيل التواصل بين جهاز التخطيط واالحصاء والمؤسسات ذات الع1.

في الدولة ألغراض جمع البيانات وبناء القدرات

يق مع مساهمة جهاز التخطيط واالحصاء في تنفيذ الحملة اإلعالمية بالتنس2.

الجهات ذات العالقة في الدولة

ات مساهمة جهاز التخطيط واالحصاء في تحديد أولويات الغايات والمؤشر3.

على المستويين الوطني واإلقليمي

ي في مساهمة جهاز التخطيط واالحصاء في التنسيق على المستوى الوطن4.

تحديد االحتياجات من التدريب وبناء القدرات

مساهمة جهاز التخطيط واالحصاء في المشاركات الدولية واالقليمية5.



تسهيل التواصل بين جهاز التخطيط . 1

لة واالحصاء والمؤسسات ذات العالقة في الدو

ألغراض جمع البيانات وبناء القدرات

4

اإلنجاز المحقق المهمة

ولة التنمية المستدامة لدالهدافالمشاركة في اعداد تقرير الطوعي 1.

2021قطر

انات يتم التنسيق مع الجهات المصدرية للبيانات، وتزويدهم البي2.

الوصفية باللغة العربية المحدثة من االسكوا

ويتم اإلجابة على االستفسارات الواردة3.

فية، مع ضمان ديمومة البيانات مع ضمان جودتها وفق البيانات الوص4.

واستالم البيانات في موعدها

ات المكانية والتركيز على توفير التقاطعات للمؤشرات وتعزيز البيان5.

الجغرافية

.عقد اجتماعات مع الجهات حسب الطلب6.

تم تحسين من جمع البيانات من السجالت اإلدارية 7.

.تم إضافة مصادر سجالت إدارية حديثة8.

ن تسهيل التواصل بي. 1

عضو اللجنة 

والمؤسسات ذات 

العالقة في الدولة 

ألغراض جمع البيانات 

وبناء القدرات



أهم الجهات المصدرية من السجالت اإلدارية
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مصادر المسوح والتعدادات
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دوريته المصدر

سنوات10كل  تعداد العام

2015مرة وحدة، عام  مسح استخدام االراضي

2012مرة وحدة، عام  مسح استخدام الوقت

2012مرة وحدة، عام  مسح العنقودي متعدد المؤشرات

سنويا/سنويربع مسح القوى العاملة بالعينة

سنوات5كل  مسح انفاق ودخل االسرة

سنوات3كل  مسح البحث والتطوير

سنويا مسوح االقتصادية



تقييم عام 

2021ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة في قطر 
األهمية النسبية لمؤشرات أهداف التنمية 
المستدامة حسب حالة المؤشر لدولة قطر

عدد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حسب 
حالة المؤشر لدولة قطر
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اهداف التنمية المستدامة حسب حالة المؤشرات



امة حسب الشبكة العنكبوتية ألهداف التنمية المستد

حالة المؤشر
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مصادر البيانات للمؤشرات المتوفرة  
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دورية البيانات للمؤشرات المتوفرة  
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العمرالجنسيةالجنساالهداف

الحالة 

التعليمية

الحالة 

العملية

/البلدية

المواقع

الحالة 

االجتماعية

ذوي 

االعاقة

متغيرات 

اخرى

ن مؤشرات ذات العالقة بالقواني

والتشريعات واالتفاقيات 

والمساعدات اإلنمائية  وغيرها
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765257333037302351125المجموع

تقاطع البيانات للمؤشرات المتوفرة  



مية عضو اللجنة في تنفيذ الحملة اإلعالمساهمة .2

بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة في الدولة
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اإلنجاز المحقق المهمة

، 2030تصميم مجسم على شكل مكعبات  ألهداف التنمية المستدامة 1.

.ووضعه على مدخل جهاز التخطيط واالحصاء

نشر تغريدات لإلعالن عن اصدار تقرير اهداف التنمية المستدامة2.

هداف نشر تغريدات عن للمشاركة في األيام العالمية وربطها مع مؤشرات ا3.

2021التنمية المستدامة 

طر تحديث ونشر البيانات على صفحة أهداف التنمية المستدامة في ق4.

2030

،  على 2019تعميم تقرير موجز ألهداف التنمية المستدامة لدولة قطر 5.

دول مجلس التعاون من خالل المركز االحصائي

مساهمة جهاز . 2

التخطيط واالحصاء في 

تنفيذ الحملة اإلعالمية 

بالتنسيق مع الجهات ذات

العالقة في الدولة



إصدارات 

أهداف التنمية 

المستدامة 

لدولة قطر

14

       

       



15

2021مكعبات أهداف التنمية المستدامة 



2021مكعبات أهداف التنمية المستدامة 
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صفحة الكترونية ألهداف التنمية المستدامة 

في قطر
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https://sdg-ar-psaqatar.opendata.arcgis.com/?locale=ar

https://sdg-en-psaqatar.opendata.arcgis.com/

:اللغة العربية

: اللغة االنجليزية

https://sdg-ar-psaqatar.opendata.arcgis.com/?locale=ar
https://sdg-en-psaqatar.opendata.arcgis.com/
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جهاز التخطيط واالحصاء في تحديد مساهمة . 3

أولويات الغايات والمؤشرات على المستويين 

الوطني واإلقليمي

19

اإلنجاز المحقق المهمة

تم تحديد أولويات جمع البيانات بصفة دورية-

تم تم تحديد المؤشرات التي بحاجة الى رصدها من السجالت والمسوح، و-

.التنسيق مع الجهات المعنية ذات العالقة

عضو مساهمة . 3

اللجنة في تحديد 

أولويات الغايات 

والمؤشرات على 

المستويين الوطني 

واإلقليمي



جهاز التخطيط واالحصاء في التنسيق مساهمة .4

على المستوى الوطني في تحديد االحتياجات من 

التدريب وبناء القدرات
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2021اإلنجاز المحقق  المهمة

جي من المركز اإلحصاء الخلي( استشارة)تم طلب دعم فني -

ر لموضوع اهداف التنمية المستدامة على ان يكون في شه

2021اكتوبر

دامةاستقطاب خبراء اكفاء للعمل في اهداف التنمية المست-

مساهمة . 4

عضو اللجنة في 

التنسيق على 

المستوى 

الوطني في 

تحديد 

االحتياجات من 

التدريب وبناء 

القدرات



جهاز التخطيط واالحصاء في مساهمة . 5

المشاركات الدولية واالقليمية
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المحققاإلنجاز  المهمة

مية يتم المشاركة عن بعد في العديد من الندوات والورش اإلقلي•

والدولية 

.وعرض تجارب دولة قطر في هذا الشأن•

وأيضا يتم دعوة الجهة المصدرية للبيانات لالستفادة من •

المؤشرات ذات العالقة

مساهمة . 5

عضو اللجنة في 

المشاركات 

ةالدولية واالقليمي



المشاركة في الورش والندوات الدولية واإلقليمية 

2021خالل عام 
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تاريخ

2021مارس  29-31 تعاون مع المشاركة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة والذي نظمته االسكوا بال

جامعة الدول العربية وهيئات األمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية

2021مارس 17 ندوة عن بعد مؤشرات الهدف السادس والذي نظمة منظمة التعاون اإلسالمي

2021مارس 18 ندوة عن بعد مؤشرات الهدف التاسع والذي نظمة منظمة التعاون اإلسالمي

فبراير 17بتاريخ 

2021

مؤشر اطار المنهجية الذي تم تطويره مؤخرا لقياس التقدم المحرز في"ندوة عن بعد 

والذي نظمه برنامج األمم المتحدة للبيئة17.4.1

2021ابريل 27 (GWP)تنظيم الشراكة العالمية للمياه 6.5.2ندوة عن بعد حول مؤشر 

2021فبراير 18 16الهدف ندوة عن بعد التحديات والفرص المتاحة لمعالجة فجوة البيانات المتعلقة ب

ريمة برنامج األمم المتحدة ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجيقدمةالذي 

والمفوضية السامية لحقوق االنسان

مايو 27–ابريل 7

2021

نية ندوة الخبراء لتحسين انتاج ونشر مؤشرات التنمية المستدامة من مصادر وط

رسمية تنظيم االسكوا



المشاركة في  االستشارات المقدمة من 

2021المنظمات 

و 6.1.1المشاركة في استشارة بشأن مؤشر 1.

الوارد من منظمة الصحة 6.3.1و 6.2.1

(2021فبراير )العالمية 
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إستماعكمشكراً لحسن 

Shaikha Salem AlHamoudشيخة سالم الحمود

يس قسم االحصاءات البيئة Head of environment sectionرئ

.Statistics Deptادارة االحصاءات

Planning & Statistics Authorityجهاز التخطيط واالحصاء

Majllis Al Taawon St , Doha, Qatarشارع مجلس التعاون، الدوحة قطر
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يرجى التفكير بالبيئة قبل طباعة 
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