
جندة التنمية المستدامة هداف ا   : العمل االجتماعي وتنفيذ ا 
 

 توفر البيانات والفرص المتاحةتحديات 

 



  ً
 
ًًالدولة، في واالجتماعية البشرية التنمية تحقيق في االسهام في رغبة

 
ًبضرورة وإيمانا

ًالسموًصاحبة قامتًفقد اإليجابيًكوالسلًو والقيم النفس في بالثقة يتمتع مجتمع إنشاء

ًاملؤسسةًبتأسيس ،2013ًيوليوًشهر في –ًهللا يحفظها -ًناصر بنت موزا /الشيخة

ً عام نفعًذاتًخاصة كمؤسسة االجتماعي للعملًالقطرية
 
ًبقانوًنًاملرسوم ألحكام وفقا

ًوذلكًوتعديالته، العام النفع ذاتًالخاصةًاملؤسساتًبشأن 2006ًلسنة (21)ًرقم

ًوالنهوضًقدراتها وتعزيًز مظلتها تحتًتعملًالتيًاملدني املجتمع منظمات تنميةًبهدف

ًوالبرامجًوالسياسات االستراتيجياتًوضعًو املجتمع،ًفي دورها وتفعيل وتطويًر بهاً

ً.أجلها من أنشئت التي األهداف تحقيق من يمكنهاًبماًاملنظماتًبتلكًاالرتقاءًفي تساهم التيً
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 منظمات املجتمع املدني التي تعمل تحت مظلة املؤسسة 
:القطرية للعمل االجتماعي  
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ًًًغالبا املختلفة الثقافات عبًر املعاصرة االجتماعي العمل ملؤسسات املوجهة الكلية الرؤية ان

ً:هي رئيسية رسالة في اهتمامها ينحصًر ما

ً

 "  محورية االنسان للتنمية املستدامة"

 

ًًًفرص توسيع الى املفض ي املستدامة البشرية التنمية نهج من املنبثقة الرسالة نفس وهي

ًًفي حقيقية خيارات ملمارسة حرية من لديهم يتوفًر وما البشرية، إلمكاناتهم الناس ادراك

ًامن تحقيق ًو املجتمعي ًو االسرًي التماسك استدامة في جليا تسهم خيارات وهي .حياتهم

ً.تقدمه ًو استقراره ًو املجتمع 
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ً:وفي سبيل الوصول الى تلك الرؤيا تقوم املؤسسة
ًاألدواتبوضع االستراتيجيات والسياسات، وتوفير الدعم الفني، واملساهمة في اقتراح وتطوير 

ًوتوسيعالتشريعية، وتعزيز املناصرة وحشد التأييد، وتفعيل اليات املتابعة والتقييم والتنسيق، ً

ًواملشاركةاملشاركة الفاعلة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات االهلية، ً

ً.في تنفيذ االتفاقات الدولية بغية النهوض بمنظمات املجتمع املدنيً
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ماهي مصادر االحصائيات املطلوبة في بناء ومتابعة تنفيذ خطط 
ً؟2030ومشاريع اهداف التنمية املستدامة 

 للبيانات اإلحصائية املتعلقة بعدد السكان ً•
 
 اساسيا

 
ًونموهم وخصائصهمتعداد السكان واملساكن، وهو يعتبر مصدرا

ً.ًًوتوزيعهم اإلداري واملكانيً

ًومسوحاالجتماعية واالقتصادية، وتشتمل هذه املسوح على املسوح الصحية والديمغرافية واالقتصادية واالسرية املسوح •

ً.القوى العاملةً

ًبما فيها املواليد، الوفيات،  وهو نظام يتضمن تسجيل وقائع األحداث الحيوية.ًالتسجيل املدني واإلحصاءات الحيويةنظام •

ً.ًً، الطالق، الهجرة، الخالزواج

ً:ًمتنوعة من الطرائق النوعية لعمليات البحوث والتقييم السريع، يمكن وصف األساسية منها فيما يليمجموعة •

ًًدراسات قائمة على املقابلة.ً

ًًدراسات الحالة.ً

ًًمناقشات املجموعات البؤرية.ً

ً
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ً:ًًأهم التحديات
قلة البيانات وتدني جودتها وخصوصا قدرتها على تلبية احتياجات صانعي الخطط والسياسات •

ً.ًًواملشاريع، وذلك لضعف األنظمة الفعالة لجمع وتحليل البيانات

ً.ضعف القدرة الفنية على تحليل البيانات املتوفرة•

ً.تدني املعرفة باستخدام تكنلوجيا املعلومات وإنتاج املؤشرات املتصفة بالدقة واآلنية•

ً
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ً:ًًأهم التوصيات

ًواملؤشراتاالتساق واملواءمة إلنتاج املؤشرات واستخدامها وبناء القدرات اإلحصائية وتعيين األدلة •

ً.ًًفي تنسيق ونشر اإلحصاءات عن التقدم املحرز في تحقيق أهداف التنمية املستدامةً

العمل على إيجاد بيئة آمنة للشرائح املستهدفة واستشراف مستقبل أفضل مما يتطلب بيانات •
ً.ًًإحصائية أكثر عمقا

على توفير البيانات وتحليل املعلومات التي تعمل عليها منظمات املجتمع املدني للتأكد من التعاون •
ً.مطابقتها للبيانات اإلحصائية واملعايير العاملية في االستخدام

ً.توسيع قاعدة الشراكة في مجال البيانات للنهوض باالبتكار والتحليل•
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 وتقديرنامع شكرنا 


