الورشة اإلقليمية حول دليل المتابعة واإلبالغ عن مؤشرات التنمية المستدامة  2030المستندة إلى
برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في اإلقليم العربي
عمان -األردن

 27-26يونيو /حزيران 2019

الهدف التاسع:
إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود ،وتحفيز
التصنيع الشامل للجميع ،وتشجيع االبتكار

الهدف الحادي عشر:
التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش
فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،وإتاحة
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة ،وبناء
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع

المحتويات
قضايا القياس والرصد واالبالغ
 .1مؤشرات الهدف التاسع ذات الصلة بقضايا مؤتمر السكان والتنمية
  1-5-9اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي-9 -ج 1-نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول ،بحسب التكنولوجيا

 .2مؤشرات الهدف السادس عشر ذات الصلة بقضايا مؤتمر السكان والتنمية
  2-2-16عدد ضحايا االتجار بالبشر لكل  100,000نسمة بحسب الجنس والعمر وشكل اإلستغاللسجلت والداتهم في قيد السجل المدني ،بحسب العمر
 1-9-16نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ُ 1-10-16عدد ما تم التحقق منه من حاالت القتل ،واالختطاف ،واإلختفاء القسري ،واإلحتجاز التعسفي ،والتعذيبللصحفيين والعاملين في الوسط اإلعالمي المرتبطين بهم والنقابيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان خالل اإلثنى عشر
شهرا ً الماضية

 .3مالحظات وتوصيات
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 .1مؤشرات الهدف التاسع ذات الصلة بقضايا مؤتمر السكان والتنمية
 1-5-9اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
المستوى1 :
المنظمة الراعية :معهد اليونسكو لإلحصاء.
التعريف :مقدار اإلنفاق على البحوث والتطوير منسوبا ً إلى الناتج المحلي اإلجمالي.
المفاهيم :يشمل البحث والتطوير التجريبي العمل االبتكاري المنظم الذي يجري من أجل زيادة مخزون المعرفة بما
في ذلك المعرفة البشرية والثقافة والمجتمع وإلعداد تطبيقات جديدة للمعرفة الموجودة .إن النفقات عن البحث
والتطوير الداخلي تمثل مقدار المال الذي أُنفق على البحث والتطوير الذي جرى خالل وحدة اإلبالغ.
طريقة الحساب ) :مقدار اإلنفاق  /إجمالي الناتج اإلقتصادي(* 100
التفصيل :حسب القطاع ،ومصدر التمويل ،وميدان العلم ،ونوع البحث ونوع التكلفة.
مصادر البيانات :المسوحات الوطنية عن البحث والتطوير إما من قبل الجهاز اإلحصائي الوطني أو وزارة ذات
صلة (مثل وزارة العلوم والتكنولوجيا).
التحديات:
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 .1مؤشرات الهدف التاسع ذات الصلة بقضايا مؤتمر السكان والتنمية
-9ج 1-نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول ،بحسب التكنولوجيا
المستوى1 :
المنظمة الراعية :اإلتحاد الدولي لإلتصاالت عن بعد.
التعريف :نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف الجوال ،موزعة حسب التكنولوجيا ،وتشير إلى النسبة المئوية
للسكان الذين يعيشون ضمن نطاق إشارة الهواتف الخلوية المتنقلة ،بصرف النظر عما إذا كانوا مشتركين أو غير
مشتركين بخدمات الهاتف الجوال أو من المستخدمين لها.
المفاهيم :يستند المؤشر إلى حيث يعيش السكان وليس أين يعملون أو أين يذهبون للدراسة وما إلى ذلك .وعندما
يكون هناك عدة شركات تقدم الخدمة فيجب تسجيل العدد األكبر من السكان المشمولين بالخدمة.
طريقة الحساب ) :عدد السكان داخل نطاق اإلشارات الخلوية المتنقلة  /مجموع السكان(* 100
التفصيل :حسب التكنولوجيا والسكان الريفيين.
مصادر البيانات :يقوم اإلتحاد الدولي لإلتصاالت بجمع بيانات عن هذا المؤشر عن طريق إستبيان سنوي من
السلطات التنظيمية الوطنية أو وزارات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال التي تجمع المعلومات من مقدمي خدمات
اإلنترنت.
التحديات:
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 .2مؤشرات الهدف السادس عشر ذات الصلة بقضايا مؤتمر السكان
والتنمية
 2-2-16عدد ضحايا االتجار بالبشر لكل  100,000نسمة بحسب الجنس
والعمر وشكل اإلستغالل
المستوى2 :
المنظمة الراعية :مكتب األمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
التعريف :نسبة بين العدد اإلجمالي لضحايا اإلتجار باألشخاص الذين تم الكشف عنهم أو الذين يعيشون في بلد
والسكان المقيمين في البلد لكل  100,000من السكان
المفاهيم :يتكون االتجار باألشخاص من عناصر ثالثة :الفعل (التوظيف ،النقل ،الترحيل ،اإليواء أو إستالم
أشخاص) ،والوسائل (التهديد أو استخدام القوة واإلكراه ،واإلختطاف ،والغش ،والخداع ،أو إساءة استعمال السلطة
أو استغالل حالة إستضعاف ،أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا لشخص للسيطرة على شخص آخر) ،والغرض (كحد
أدنى إستغالل دعارة الغير ،اإلستغالل الجنسي ،السخرة ،والرق أو الممارسات المماثلة ونزع األعضاء).
طريقة الحساب( :نسبة مجموع ضحايا االتجار المكتشفة وغير المكتشفة  /السكان المقيمين في الدولة) *
100,000
التفصيل المحتمل : :يوصى بتصنيف هذا المؤشر حسب الجنس وعمر الضحايا وشكل اإلستغالل
مصادر البيانات :السلطات الوطنية المؤهلة للكشف عن ضحايا اإلتجار بالبشر أو مؤسسات إنفاذ القانون أو خدمات
مساعدة الضحايا
التحديات :منهجية مو ّحدة لتقدير عدد ضحايا اإلتجار بالبشرومعرفة خصائصهم (الجنس والعمر)
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 .2مؤشرات الهدف السادس عشر ذات الصلة بقضايا مؤتمر السكان
والتنمية
سجلت والداتهم في قيد السجل
 1-9-16نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ُ
المدني ،بحسب العمر
المستوى2 :
المنظمة الراعية :اليونسيف وشعبة اإلحصاء في األمم المتحدة؛ والشركاء :صندوق األمم المتحدة للسكان وشعبة
السكان في األمم المتحدة.
التعريف :نسبة األطفال دون سن الخامسة من العمر الذين تم تسجيل والدتهم لدى سلطة مدنية
طريقة الحساب( :عدد األطفال تحت سن الخامسة الذي تم اإلبالغ عن والدتهم وتسجيلها لدى السلطات المدنية
الوطنية ذات الصلة  /العدد اإلجمالي لألطفال تحت سن الخامسة في الدولة) * .100
التفصيل المحتمل : :حسب الجنس والعمر ،والدخل ومكان اإلقامة ،والموقع الجغرافي
مصادر البيانات :التعدادات ومسوح األسر المعيشية مثل مسوح المؤشرات المتعددة والمسوح الديموغرافية
والصحية ونظم التسجيل الحيوي الوطنية.
التحديات :بعض الوالدات قد ال تسجل أبدا ً أو يتأخر تسجيلها ،ويعود ذلك لعدة أسباب منها وفاة المولود قبل
عرفي غير مسجل هو اآلخر أيضا ً.
تسجيله ،أو أنه مولود مجهول النسب أو نتيجة زواج ُ
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 .2مؤشرات الهدف السادس عشر ذات الصلة بقضايا مؤتمر السكان
والتنمية
 1-10-16عدد ما تم التحقق منه من حاالت القتل ،واالختطاف ،واإلختفاء
القسري ،واإلحتجاز التعسفي ،والتعذيب للصحفيين والعاملين في الوسط
اإلعالمي المرتبطين بهم والنقابيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان خالل اإلثنى
عشر شهرا ً الماضية
المستوى2 :
المنظمة الراعية :مكتب المفوضية العليا لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان؛ والشركاء :منظمة العمل الدولية واليونسكو.
التعريف :تم تعريف الفئات المختلفة من اإلنتهاكات التي يتعقبها هذا المؤشر وفقا للقانون الدولي والمعايير المنهجية
وممارسات الرصد التي وضعتها المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة واآلليات الدولية األخرى ،وتم
تصنيفها إعتمادا على التصنيف الدولي للجرائم ألغراض إحصائية المنشور من طرف مكتب األمم المتحدة
للمخدرات والجريمة
المفاهيم :يتم ترتيب الجرائم المسجلة بمراعاة التسلسل الهرمي لالنتهاكات أو التجاوزات إستنادا ً على قاعدة
"الجريمة األخطر" المطبقة عادة في إحصاءات الجريمة .1 :القتل  .2التعذيب  .3اإلختفاء القسري  .4اإلعتقال
التعسفي  .5االختطاف  .6األعمال المؤذية األخرى
طريقة الحساب :إجمالي عدد الضحايا في الحوادث المبلغ عنها والتي وقعت خالل األشهر ال  12السابقة
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 .2مؤشرات الهدف السادس عشر ذات الصلة بقضايا مؤتمر السكان
والتنمية
 1-10-16عدد ما تم التحقق منه من حاالت القتل ،واالختطاف ،واإلختفاء
القسري ،واإلحتجاز التعسفي ،والتعذيب للصحفيين والعاملين في الوسط
اإلعالمي المرتبطين بهم والنقابيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان خالل اإلثنى
عشر شهرا ً الماضية (تابع)
التفصيل المحتمل : :باستخدام متطلبات الحد األدنى من البيانات ،يسعى هذا المؤشر إلى التفصيالت حسب الجنس
والفئات العمرية؛ نوع اإلنتهاك أو اإلساءة؛ مركز المنتهك ،منتهك حكومي مقابل منتهك غير حكومي؛ الموقع
الجغرافي للواقعة
مصادر البيانات :الهيئات العالمية واإلقليمية والوطنية المنوطة بها واآلليات والمؤسسات التي تولد وتحفظ البيانات
اإلدارية سواء في شكل مجمع أو على المستوى الجزئي.
التحديات:
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 خالصة وتوصيات ذات صلة.5
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ً شكرا
 إسماعيل لبّد.د
شعبة اإلحصاء باإلسكوا
lubbad@un.org
Economic And Social Commission For Western Asia

