ورشة العمل الثانٌة بشأن تحدٌث اإلحصاءات الرسمٌة
فً دولة قطر
الدوحة 26-25 ،ايلول /سبتمبر2018

رصد وإبالغ مؤشرات الهدف الحادي عشر
ومؤشرات التنمٌة المستدامة ذات الصلة فً
بلدان عربٌة :التحدٌات والفرص
"جعل المدن والتجمعات البشرٌة شاملة للجمٌع
وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"

المحتوٌات
 .1خلفٌة
 .2مؤشرات التجمعات البشرٌة :قضاٌا الرصد واالبالغ
 .3استبٌان حول توافر مؤشرات الهدف رقم  11والمؤشرات ذات
الصلة فً بلدان عربٌة:
 3.1اهداف وهٌكلٌة االستبٌان
 3.2نسبة االستجابة
 3.3استعراض نتائج االستبٌان
 .4مالحظات ختامٌة وتوصٌات

 .1خلفٌة
 تشهد التجمعات الحضرٌة تغٌرات متسارعة تحتاج إلى نظم رصد ومتابعة،
 تتطلب التجمعات الحضرٌة تقٌٌمات دورٌة عن حالتها اإلنمائٌة وأدوات دقٌقة لتقٌٌم
نتائج السٌاسات وأثر الخطط واإلجراءات الم ّتخذة،
 أجندة التنمٌة الحضرٌة وأجندة التنمٌة  2030وأهمٌة مؤشرات التجمعات الحضرٌة،
 رصد الهدف الحادي عشر من أهداف التنمٌة مقارنة بأهداف التنمٌة األخرى،
 منهجٌات القٌاس لبعض المؤشرات تتطلب جهود منتجً البنانات على المستوى،
 استخدام التكنولوجٌات بما فً ذلك ،GIS

 الحضر فً المنطقة العربٌة ( % 58فً  )2018و متوقع  %70فً ،2050
 فً بلدان مجلس التعاون الخلٌجً تصل الى ،%80

 تتسم المنطقة ببعض الخصائص كالتصحر وندرة الكوارث الطبٌعٌة والحروب والهجرة
واللجوء

 قضاٌا القٌاس: مؤشرات التجمعات البشرٌة.2

11 مؤشرات الهدف
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ٌمكن رصدها وابالغها

طور البحث

ًبعد مكان

/ًبعد اجتماع
ًبٌئ/اقتصادي

ًبعد حقوق
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مثال حول المؤشرات المكانٌة 11.7.1 :متوسط حصة المنطقة السكنٌة (المبنٌة) بالمدن
التً تمثل فضاء مفتوحا لالستخدام العام للجمٌع ،مصنفة بحسب العمر ،والجنس،
واألشخاص ذوي اإلعاقة

الخصائص الرئٌسٌة:

 المساحة المبنٌة
 المناطق المفتوحة (الفضاءات)
 مساحة الشارع
مراحل:

تعتمد طرٌقة تقدٌر المساحة العامة عل ثالث
 التحلٌل المكانً لتحدٌد المنطقة المبنٌة من التجمعات الحضرٌة. حساب المساحة الكلٌة للمساحة العامة المفتوحة.-تقدٌر األراضً المخصصة للشوارع.

حصة المنطقة المبنٌة من المدٌنة التً فضاء مفتوح فً استخدام العام ()%
= المساحة الكلٌة للمناطق المفتوحة +المساحة الكلٌة لألراضً المخصصة للطرق
المساحة الكلٌة للمنطقة المبنٌة

11 رصد وإبالغ مؤشرات الهدف
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 .3استبٌان حول مؤشرات الهدف رقم  11والمؤشرات ذات الصلة
هدف االستبٌان الى التعرف على :
 مدى توفر وتقٌٌم البٌانات الالزمة لمؤشرات التجمعات/المستوطنات البشرٌة والمرتبطة بالهدف
الحادي عشر من أهداف التنمٌة المستدامة المتوفرة لدى الدول االعضاء باإلسكوا
 طبٌعة النظام اإلحصائً الوطنً القائم فً انتاج البٌانات التً ٌمكن استخدامها لقٌاس الغاٌات
المرتبطة بالهدف المعنً ،واكتمال توفرها الحتساب المؤشرات
 مدى توفر الوسائل والوسائط والقدرات (المادٌة والبشرٌة) لتوفٌر البٌانات

 ابرز التحدٌات التً تواجه الدول األعضاء فً تجمٌع البٌانات المعنٌة
 اهم االحتٌاجات والدعم الفنً المطلوب لبناء القدرات

 3.1هٌكلٌة /محتوى االستبٌان:
شكلت هٌكلٌة االستبٌان من الموضوعات التالٌة :











توفر ودورٌة اصدار مؤشرات الهدف رقم  11ومؤشرات ذات
صلة
مصادر البٌانات ذات العالقة
التعاون والتنسٌق بٌن منتجً اإلحصاءات على الصعٌد الوطنً
البٌانات التعرٌفٌة المرتبطة بمؤشرات التجمعات البشرٌة
استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة
تحسٌن نوعٌة وانتظام البٌانات المتعلقة بمؤشرات
التجمعات/المستوطنات البشرٌة ووسائط اتاحتها
المعوقات التً تواجه تحسٌن البٌانات وانتظامها ودورٌتها
الدعم الفنً

 3.2الدول المجٌبة على االستبٌان واكتمال اإلجابات
 خالل شهري نٌسان/أٌار(ابرٌل/ماٌو)  2018قامت االسكوا بإرسال االستبٌان الى كافة
الدول األعضاء باإلسكوا.
 قامت اثنى عشرة دولة باإلجابة على االستبٌان ،وهً :األردن ،البحرٌن ،تونس ،السودان،
سورٌا ،العراق ،فلسطٌن ،قطر ،الكوٌت ،مصر ،المغرب ،والٌمن.
 بالنسبة لناحٌة اكتمال اإلجاباتٌ ،الحظ ان هناك بعض األسئلة التً لم ٌتم اإلجابة علٌها
من قبل بعض الدول دون إٌضاح اسباب ذلك.

 لمحة حول نتائج االستبٌان3.3
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توفر ودورٌة اصدار مؤشرات الهدف رقم  11فً البلدان العربٌة
المؤشر

البلدان التً ٌتو ّفر
فٌها المؤشر

دورٌة إصدار
المؤشر

 1-1-11نسبة السكان الحضرٌٌن الذٌن
ٌعٌشون فً أحٌاء فقٌرة أو مستوطنات غٌر
رسمٌة أو مساكن غٌر الئقة

قطر
مصر والسودان
الكوٌت وتونس
والمغرب
العراق

سنوٌا
كل ّ  4سنوات
 10سنوات (تعداد)
غٌر دورٌة

 1-2-11نسبة السكان الذٌن تتوافر لهم
وسائل النقل العام المناسبة ،بحسب العمر
والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة

الكوٌت وقطر والبحرٌن سنوٌا
مرة واحدة :عام 2014
تونس

دولة قطر:

الوضع القائم والخطط :قوانٌن اإلسكان ،مترو الدوحة ،استراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة 2022-2018
التحدٌات :زٌادة سكانٌة سنوٌة  9.4بالمائة،

المصدر :االستعراض الوطنً الطوعً الثانً لدولة قطر لعام  2018المقدم إلى المنتدى السٌاسً الرفٌع المستوى
بشأن التنمٌة المستدامة

توفر ودورٌة اصدار مؤشرات الهدف رقم  11فً البلدان العربٌة
المؤشر

البلدان التً ٌتو ّفر فٌها المؤشر

دورٌة إصدار
المؤشر

 1-3-11نسبة معدل استهالك األراضً إلى
معدل النمو السكانً

الكوٌت والبحرٌن
قطر
سورٌا

سنوٌا
 10سنوات (تعداد)
غٌر دورٌة

 1-5-11عدد األشخاص المتوفٌن والمفقودٌن السودان والعراق والكوٌت والمغرب
سنوٌا
والمصابٌن الذٌن جرى نقلهم أو إجالؤهم نتٌجة وقطر والبحرٌن
للكوارث لكل  100 000شخص
غٌر دورٌة/منتظم
سورٌا وفلسطٌن
 2-5-11قٌمة الخسارة االقتصادٌة المباشرة
للكوارث عن الناتج المحلً اإلجمالً العالمً،
بما فً ذلك أضرار الكوارث بالبنٌة التحتٌة
الحٌوٌة ،وتوقف الخدمات األساسٌة
 لم تشهد دولة قطر أٌة كوارث طبٌعٌة،
 الحكومة وضعت خططا إلدارة مخاطر الكوارث

السودان والكوٌت والبحرٌن وقطر
فلسطٌن

سنوٌا
غٌر منتظم

توفر مؤشرات الهدف رقم  11فً البلدان العربٌة  /تابع..
المؤشر
 1-6-11النسبة المئوٌة للنفاٌات الصلبة الحضرٌة
التً ُتجمع بانتظام ومع تفرٌغها نهائٌا بقدر كاف مع
اعتبار مجموع النفاٌات المتولدة عن المدٌنة

البلدان التً ٌتو ّفر فٌها المؤشر
األردن والكوٌت والمغرب (تقدٌر)

وقطر

وتونس والبحرٌن

العراق
سورٌا

 2-6-11المتوسط السنوي لمستوٌات الجسٌمات (على مصر والكوٌت وقطر
سبٌل المثال الجسٌمات من الفئة  2.5والجسٌمات من
المرجح حسب السكان)
الفئة  )10فً المدن (
َّ

 1-3-6النسبة المئوٌة لمٌاه الصرف الصحً المعالجة
بطرٌقة آمنة

دورٌة إصدار المؤشر

سنوٌا
كل  5سنوات (مسح)
غٌر دورٌة
سنوٌا
سنوٌا :من عام 2007
الى 2012
غٌر محدّد

البحرٌن
السودان
األردن
تونس
مصر واألردن والكوٌت والمغرب

وقطر

سنوٌا
غٌر دورٌة

وتونس والبحرٌن

سورٌا

 2-4-1النسبة المئوٌة من مجموع السكان البالغٌن مع
حقوق الحٌازة اآلمنة لألرض ،مع الوثائق المعترف بها
قانونا والذٌن ٌرون حقوقهم فً األرض

وتونس

السودان
سورٌا

سنوٌا
غٌر محدّ د
غٌر دورٌة

-11ب 1-النسبة المئوٌة للمدن التً تنفذ استراتٌجٌات
للحد من المخاطر والقدرة على التكٌف التً تتوافق مع
األطر الدولٌة المقبولة

الكوٌت وقطر وتونس والبحرٌن
السودان واألردن
فلسطٌن

سنوٌا
غٌر محدّ د
غٌر منتظم

قطر وتونس والبحرٌن

سنوٌا

–11ب 2-عدد البلدان مع استراتٌجٌات الحد من خطر

الكوٌت والمغرب وقطر

بعض األمثلة حول التنسٌق/التعاون بٌن منتجً اإلحصاءات
على الصعٌد الوطنً:
 توفر استراتٌجٌات وطنٌة لإلحصاءات القطاعٌة (األردن)
 توفر لجان وطنٌة ونقاط ارتكاز (األردن ،العراق ،الكوٌت ،مصر ،قطر)
 توفر مذكرات تفاهم واتفاقٌات لتبادل المعلومات (األردن ،المغرب،
فلسطٌن ،مصر)
 تشكٌل فرٌق وطنً او هٌئة علٌا (المغرب ،فلسطٌن ،البحرٌن)،
 الجهات المشاركة فً تزوٌد بٌانات المؤشرات ذات الصلة :وزارات
اإلسكان والتخطٌط العمرانً ،الداخلٌة ،الصحة ،البٌئة ،البلدٌات ،المٌاه،
األشغال ،المراصد الحضرٌة ،والمؤسسات الحكومٌة.

البٌانات التعرٌفٌة المرتبطة بمؤشرات التجمعات/المستوطنات المستدامة
تط ّبٌق البٌانات التعرٌفٌة
المرتبطة بمؤشرات
التجمعات/المستوطنات
المستدامة:
بعض الترتٌبات التنظٌمٌة التً
تعتمد بغرض تكٌٌف البٌانات
التعرٌفٌة وفق الظروف الوطنٌة

نعم :كما ٌتم طرحها من قبل
المنظمات الدولٌة أو اإلقلٌمٌة:
(مصر ،السودان ،البحرٌن)

نعم ،ولكن بعد تكٌٌفها وفق
الظروف الوطنٌة( :العراق،
الكوٌت ،فلسطٌن ،قطر)

• استخدام المعاٌٌر اإلحصائٌة وفق المفاهٌم والتعارٌف الدولٌة وباستخدام
اطر محلٌة وفق الظروف الوطنٌة واستخدام النموذج المعٌاري (العراق)
• التعامل معها وتكٌٌفها وفق األولوٌات الوطنٌة والتدخالت ضمن أجندة
السٌاسات الوطنٌة والخطط عبر القطاعٌة ،وتوطٌن المؤشرات بما
ٌتناسب مع المعاٌٌر الوطنٌة واإلحصائٌة (فلسطٌن)

• تجمٌع البٌانات وفق المعاٌٌر الدولٌة ،والمنهجٌات
المستخدمة فً البٌانات الوصفٌة التً حددتها االمم
المتحدة ورفع قدرات الموظفٌن (دولة قطر)

استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة
البلدان التً تقوم مكاتب اإلحصاء الوطنً باستخدام نظم المعلومات الجغرافٌة ،بما فً ذلك
البٌانات المكانٌة:

مصر

نسبة السكان الحضرٌٌن الذٌن ٌعٌشون فً أحٌاء فقٌرة أو
مستوطنات غٌر رسمٌة أو مساكن غٌر الئقة

السودان

كل المؤشرات ذات الصلة بالتقسٌمات الجغرافٌة والحدود االدارٌة

العراق

واماكن تواجد الخدمات والكثافة السكانٌة
 .1عدد التجمعات العشوائٌة
 .2عدد الوحدات السكنٌة العشوائٌة
.1التعدادات السكانٌة

الكوٌت

 .1كل المؤشرات الخاصة بالمساكن

األردن

استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة /تابع..
البلدان التً تقوم مكاتب اإلحصاء الوطنً باستخدام نظم المعلومات
الجغرافٌة ،بما فً ذلك البٌانات المكانٌة:
المغرب

 .1اإلحصاء العام للسكان والسكنى
 .2اإلحصاء االقتصادي
 - .3مختلف البحوث لدى األسر (التشغٌل ومستوى المعٌشة ونفقات األسر).

قطر

مؤشر رقم  ،11.3.1مؤشر  ،11.6.2مؤشر ،11.7.1
مؤشر  ،11.2.1مؤشر  ،11.3.2مؤشر ،11.6.1
مؤشر .11أ.1.

سورٌا

التعدادات السكانٌة وبعض المسوح اإلحصائٌة

الٌمن

ٌتم االستفادة من نظام المعلومات الجغرافٌة وخصوصا فً إطار خارطة

الخدمات الرئٌسٌة وترتبط هذه الخارطة بالتجمعات السكانٌة
تونس

ٌستعمل نظام المعلومات الجغرافٌة فً حصر التجمعات/المستوطنات البشرٌة

بعض األمثلة التً تعتمدها مكاتب اإلحصاء الوطنٌة لتحسٌن نوعٌة
وانتظام البٌانات المتعلقة بمؤشرات التجمعات/المستوطنات
السودان تحدٌث المؤشرات والقٌام بالمسوح المنتجة لتلك للمؤشرات
البشرٌة
العراق

جمع البٌانات الكترونٌا او عن طرٌق التابلت واستخدام الخرائط الورقٌة

األردن

تحسٌن أسئلة المسوح من خالل تطوٌر منهجٌتها ،وتحسٌن آلٌات التعاون والتنسٌق مع الوزارات
المختلفة

الكوٌت

االعتماد على أحدث المعاٌٌر والتصانٌف اإلحصائٌة المعتمدة من قبل المنظمات الدولٌة  ،التنسٌق بشكل

مباشر مع مزودي البٌانات على المستوى الوطنً ،والتنسٌق اإلقلٌمً
المغرب

إغناء الئحة المؤشرات وتحسٌن جودتها ودقتها وعصرنة طرق تجمٌعها ونشرها باالعتماد على أحدث
الوسائل التكنولوجٌة.

البحرٌن السعً الستخدام نظم المعلومات الجغرافٌة عند جمع البٌانات فً المستقبل

قطر





توفٌر البٌانات من مصادرها على الرغم عدم توفرها ما قبل 2015
شمولٌة اطار الجهات لتظهر نسبة المؤشر واقعً  ،وبتفاصٌل المؤشر
التنسٌق مع خبراء مختصٌن وطنٌٌن واقلٌمٌن لمنهجٌة حساب المؤشر

أهم المعوقات التً تحول دون إنتاج بٌانات بشكل دوري وعالٌة
الجودة بحسب األهمٌة:
ملخص الردود حول التحدٌات والمعٌقات:
 مستوٌات التفصٌل المطلوبة وبالتالً بحاجة إلى مسوح متخصصة
 التعاون بٌن الجهات المنتجة للبٌانات
 استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة
Economic And Social Commission For Western Asia
 منهجٌة وفنٌة
 تشرٌعٌة
 مالٌة

دولة قطر
 .1عدم وجود بٌانات وصفٌة لبعض مؤشرات التنمٌة المستدامة ،2030
 .2بعض البٌانات لم ٌتم جمعها وتحتاج إلى إجراء مسوح خاصة مما ٌترتب
عنه توفٌر موارد مالٌة وبشرٌة.

:

تلقً الدعم الفنً ومصدره:
دولة قطر
 دورات التدرٌبٌة ومهمات رسمٌة وورش عمل ومهمة استشارٌة لخبراءاقلٌمٌٌن ودولٌٌن،
االحصائً
 وخالل الفترة  2018- 2016تم التعاون مع االسكوا والمركزEconomic And Social Commission For Western Asia
لدول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة وفً ورش عمل وخبراء
استشارٌٌن،
 كما جرت المشاركة فً مؤتمر الموئل الثالث ولجنة السكان والتنمٌةواللجنة االحصائٌة لألمم المتحدة وغٌرها.

الدعم الفنً المطلوب
تلخٌص ردود البلدان:
 دورات تدرٌبٌة حول االستفادة من  GISفً حساب مؤشرات المستوطناتالبشرٌة،
 بناء القدرات والدعم الفنً فً مجال منهجٌات ونظم جمع البٌانات وتصنٌفهاونشرها وتحلٌلها ،البٌانات التعرٌفٌة ،نظم تكنولوجٌا المعلومات ،المستجدات
التقنٌة والفنٌة والتوصٌات الدولٌة،

 ورشة عمل وطنٌة لحساب واستدامة إنتاج عدد من مؤشرات الهدف الحاديعشر مثل المؤشر .1-6-11 ، 1-3-11 ، 1-1-11
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 .4مالحظات ختامٌة وتوصٌات

 .1بعض البلدان تواجه تحدٌات فً قٌاس مؤشرات المستوطنات البشرٌة
نظرا لعوامل تتمثل بقضاٌا القٌاس والكلفة وأولوٌات البلدان،
 .2العمل على حساب المؤشرات ذات البعد المكانً واالستفادة من
تطبٌقات نظم المعلومات الجغرافٌة،
 .3االستفادة من التعاون اإلقلٌمً والوطنً لتطوٌر القدرات اإلحصائٌة
فً مجال رصد مؤشرات الهدف رقم 11والمؤشرات ذات الصلة،
 .4استخدام بٌانات من مصادر مختلفة وخاصة بٌانات التعداد السجلً
القادم فً دولة قطر.
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