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طبيد  فدي تالمسدج  تساهم مؤشرات التنمية المستدامة في تقييم وإعطاء صورة واضحة عن مدد  التقددم ❑

،سياسات ك  دولة في مجاالت التنمية المستدامة

،سابها ومقارنتها مع دو  أخر تحاضع الدو  من خال  معايير يمكن وتقيم ❑

االقتصاديةواللجنةالعربيةللدو للسكانالمتحدةاألمملصندوقاإلقليميالمكتبقب منالشروع❑

مؤشراتحو إقليميةعم مجموعةتشكي واإلقليمبلدانقدراتتعزيزفيآسيالغربيواالجتماعية

والتنمية،للسكانالدوليالمؤتمرإلىالمستندةالمستدامةالتنمية

/للسكانالمتحدةاألممصندوقإختياروتمالعربيلإلقليمأولويةذيمؤشرا  39تشتم قائمةتحديد❑

تشاركي،اطارفيوذلكالغرضلهذاعامةكأمانةالعربيالعالممكتب

آسيايلغربواالجتماعيةاالقتصاديةاللجنةوالعربيةبالمنطقةللسكانالمتحدةاالممصندوقيسع❑

الىةالعربيالدو حاجياتالىاالستجابةعلىقدرةأكثروجعلهالوطنياالحصائيباالنتاجلالرتقاء

المؤتمرعم برنامجإلىالمستندة2030المستدامةالتنميةبمؤشراتالمتعلقةوالمؤشراتالبيانات

.العربياإلقليمفيوالتنميةللسكانالدولي

اإلطار العام
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عةوالطبيللتحدياتالمشتركالفهمزيادةعلىوالعم تشاركي،اطارفيالوطنيةاألولوياتتحديد❑

المستدامة،التنميةألهدافالمتكاملة

حيثمنةالتنمويالعمليةفيالمتدخلينوسائروالوزاراتالحكوميةالمؤسساتبينوالتنسي التعاون❑

،المطروحةالتنمويةالقضاياوتحلي وإستعراضمناقشة

مفصلة،ووموثوقةإليهاالوصو وسه المحددالوقتوفيالجودةعاليةبياناتتوفرأهميةعلىالـتأكيد❑

ال خمنالوطنياإلحصائيالجهازقب منوجودتهااالحصائيةالبياناتوموثوقيةودقةاتساقضمان❑

صائيةاالحالمعالجةوكيفيةوالمنهجياتالتصانيفتتضمنعمليةوادلةمالئمةتوجيهيةمبادئوضع

عنها،واالبالغللمؤشرات

ب،المناسالوقتوفيلالستعما وقابلةمفيدةبياناتوإنتاجاالحصائياتمستخدميإشراكضمان❑

طنيةالوبالمؤشراتالصلةذاتالحكوميةالهيئاتمنوغيرهاالوطنيةاإلحصائيةاألجهزةقدراتتعزيز❑

المستدامةالتنميةعن

أهم التحديات والمرتكزات



تعريف مستويات المؤشرات03

هدافاتنفيذلمتابعةالوطنيةاالحصائيةالنظماستجابةمد حو المنجزةالدراساتمختلفاظهرت❑

جديدةالوالحاجياتالمتوفراالحصائياالنتاجبينكبيرةفجوةوجودوتقييمهاالمستدامةالتنمية

.موالدعالتحديثالىالمتأكدةاالحصائيةاالجهزةحاجةالىباالضافة،االحصائياتمنوالمتزايدة

شعبةتصنيفحسبوالثالثالثانيالنوعمؤشراتمنالمرتفعةالنسبةفيباالساسذلكوتجلى

.المتحدةباالمماالحصاء

:التاليالنحوعلى(I،II،III)بالرموزإليهاشاريوالمؤشراتمستو تصنيفوقع❑

بانتظامبياناتلهوتُنتجدوليا ،راسخةومعاييرمنهجيةلهوتوجدنظرياً واضحالمؤشرأنيعني:األول➢
،صلةذيفيهالمؤشريكوًنإقليمكلفياألقلعلىوالسكانالبلداننصفمن

تنتجالياناتالبلكندوليا ،راسخةومعاييرمنهجيةلهوتوجدنظرياً واضحالمؤشرأنيعني:الثاني➢
،البلدانقبلمنبانتظامله

سيجرًيوأيجرًيلكناآلن،حتىدولياً راسخةمعاييرأومنهجيةللمؤشرتوجدالأنهيعني:الثالث➢
.لهمعايير\منهجيةاختبارأووضع



مؤشرات
التنمية المستدامة المستندة

إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
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مالحظـــات عــامـة الهيك  المنتج للمؤشر  أو 

الذي يوفر بياناته  

مستو  

المؤشر  

المؤشرات األهداف

2015متوفر لسنة 

:المعهد الوطني لإلحصاء 

المسح الوطني حو  اإلنفاق

واالستهالك ومستو  عيش 

األسر

I

نسبة1-2-1

الذينالسكان

خطدونيعيشون

الوطني،الفقر

الجنسبحسب

والعمر
القضدداء -1الهدددف 

علدددى الفقدددر بجميدددع

أشكاله في ك  مكان
المعلوماتأنمنالتأكديجب

هذهعلىفعال  أُنف ماتمث 

ماوليسوغيرهاالخدمات

نمأي  فيأساسا  لهاُرصد

الرسميةالوثائ 

وزارة المالية II

نسبة 2-أ-1

مجموع اإلنفاق 

الحكومي على 

الخدمات األساسية 

التعليم والصحة )

والحماية 

(االجتماعية
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مالحظـــات عــامـة الهيك  المنتج 

للمؤشر   

مستو  

المؤشر  

المؤشرات األهداف

نظرا 6Micsعدم توفر المؤشر من خال  -

لعدم تمثيلية العينة 

ة استغال  إحصائيات الحالة المدنييمكن -
المجا والقيام بمسح في هذا

وزارة الصحة
I

وفياتنسبة3-1-1
(النفاسية)األمهات 

-3الهدف 

عالجميددتمتّددعضددمان

صددحيةعدديشبأنمدداط

عجميدفديوبالرفاهية

األعمار

2018متوفر لسنة 
المعهد الوطني لإلحصاء 

العنقودي المتعدد المسح
(Mics6)المؤشرات

I
نسبة الوالدات 3-1-2

التي يشرف عليها 
صّحيونأخصائيون 

2018متوفر لسنة 
المعهد الوطني لإلحصاء 

العنقودي المتعدد المسح
(Mics6)المؤشرات

I
وفياتمعد 3-2-1

الخامسةسندوناألطفا 

2018متوفر لسنة 
المعهد الوطني لإلحصاء 

العنقودي المتعدد المسح
(Mics6)المؤشرات

I معد  وفيات 3-2-2

يف)المواليد حديثي الوالدة
(الشهر األو 

خال  السجالت اإلدارية لوزارة متوفر من
الصحة 

وزارة الصحة   I

عدد اإلصابات 3-3-1

الجديدة بفيروس نقص 

المناعة البشرية لك  

شخص غير مصاب 1000

من السكان بحسب الجنس

ة والعمر والفئات الرئيسي
من السكان



مالحظـــات عــامـة الهيك  المنتج للمؤشر    مستو  

المؤشر  

المؤشرات األهداف

2018متوفر لسنة 
لإلحصاءالوطنيالمعهد

المؤشراتالمتعددالعنقوديالمسح
(Mics6)

I

نسبة النساء 3-7-1

الالتي في سن اإلنجاب 

والالتي ( سنة15-49)

يم لُبّيت حاجتُهن إلى تنظ
األسرة بطرق حديثة -3الهدف 

عالجميددتمتّددعضددمان

ةصدحيعديشبأنماط

يعجمفيوبالرفاهية

األعمار

بة مؤشر متوفر فقط بالنس

سنة  19-15للفئة العمرية 
.سنة15وأنجبن قب  

لإلحصاءالوطنيالمعهد

المؤشراتالمتعددالعنقوديالمسح
(Mics6)

I

معد  الوالدات 3-7-2

14-10)لد  المراهقات 

لك  (  سنة19-15سنة؛ 

ة في تلك الفئإمرأة1000
العمرية 

ة متوفر بالسجالت اإلداري
للوزارة

وزارة الصحة   I كثافةمعد 1-ج-3

الصحييناألخصائيين
وتوزيعهم

  التدقييحتاج إلى  مزيد

والتنسي  بين مختلف
الهياك  والمتدخلين 

وزارة   التربية
II

مشاركةمعد 4-3-1

فيوالبالغينالشباب

وغيرالرسميالتعليم

  خالوالتدريبالرسمي

عشرشهرا  إلثنىا
الجنسالسابقة، بحسب

أنضمان–4الهدف

سددددب للجميددددعتتددددا 

للحصددددددو متكافئددددددة

دالجيدددالتعلددديمعلدددى

الدتعلمفدرصوتعزيز

للجميعالحياةمد 
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مالحظـــات عــامـة الهيك  المنتج 

للمؤشر   
مستو 

المؤشر  

المؤشرات األهداف

-7العمريةللفئةالمؤشرهذاالمسحوفر

.فقطسنة14

رمؤشللتشغي الوطنيالمسحويوفر
.فوقفماسنة15األمية

المعهد الوطني لإلحصاء 

د العنقودي المتعدالمسح
(Mics6)المؤشرات

II

نسبة السكان في فئة 4-6-1

عمرية معينة الذين يحققون على 

ي األق  مستو   ثابتا  من الكفاءة ف

المهارات الوظيفية المتصلة بما 

الحساب، ( ب)واألمية ( أ: )يلي
بحسب الجنس

أنضددمان–4الهدددف

سدددددب للجميدددددعتتدددددا 

لىعللحصو متكافئة

يددزوتعزالجيدددالتعلدديم

مددددد الددددتعلمفددددرص

للجميعالحياة
من خال  السجالت اإلدارية متوفرة

ره لوزارة التربية باإلضافة الى ما يوف
التعداد المدرسي السنوي

وزارة  التربية 
II

  نسبة المدارس التي تحص1-أ-4

(ب)والطاقة الكهربائية؛ ( أ)على 

ية؛ شبكة اإلنترنت ألغراض تعليم

أجهزة حاسوبية ألغراض ( ج)و

تحتية وموادبنى( د)والتعليم؛ 

الطالب ذوي إلحتياجاتمالئمة 

مياه الشرب ( ه)واإلعاقة؛ 

مراف  صحية ( و)واألساسية؛ 

  مراف( ز)وأساسية غير مختلطة؛ 

وف  )أساسية لغس  األيدي 

ير الواردة في مؤشر توفالتعاريف

المياه وخدمات الصرف الصحي 
(والنظافة الصحية للجميع
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مالحظـــات عــامـة الهيك  المنتج 

للمؤشر   

مستو  

المؤشر  

المؤشرات األهداف

2010متوفر لسنة 
الديوان الوطني 

لألسرة والعمران 

البشري
II

المعاشراتالنساءنسبة5-2-1

ماوعشرةالخامسةفيوالفتيات

نيبدلعنفتعرضنالالتيفوق،

ريعشمننفسيأوجنسيأو

رعشاإلثنىخال ساب ،أوحالي

ببحسمصنفةالسابقة،شهرا  

والعمرالعنفشك 

تحقيدددد –5الهدددددف

بدددددددددددينالمسددددددددددداواة

 كددوتمكددينالجنسددين

والفتياتالنساء

2018متوفر لسنة 

المعهد الوطني 

المسحلإلحصاء 

العنقودي المتعدد 

(Mics6)المؤشرات

II

الالتيالنساءنسبة5-3-1

20بينأعمارهنتتراو 

أوتزوجنوالالتيسنة،24و

سنبلوغقب بقرينإرتبطن

سنبلوغوقب عشرةالخامسة

عشرةالثامنة

ال يهم تونس    غير موجود    
II

نسبة الفتيات والنساء5-3-2

الالتي تتراو  أعمارهن بين     

عاما ، والالتي خضعن 49و15

بتر األعضاء / لعملية تشويه

التناسلية، بحسب العمر
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مالحظـــات عــامـة الهيك  المنتج 

للمؤشر   

مستو  

المؤشر 

المؤشرات األهداف

السجالت اإلدارية   وزارة المرأة  
I(a), 
II(b)

اءالنستشغلهاالتيالمقاعدنسبة5-5-1

(ب)والوطنية،البرلمانات(أ)في
المحليةالحكومات

تحقيددددد –5الهددددددف

ينالجنسبينالمساواة

النسدددداءكدددد وتمكددددين

والفتيات

وسائ عنمؤشراتتوجد

دونولكنالحم منع

أخذكيفيةإلىالتعرض

معالتنسي ويمكنالقرارات

الشأنهذافيالصحةوزارة

المعهد الوطني 

لإلحصاء 

العنقودي المسح

المتعدد المؤشرات
(Mics6)

II

تتراو الالتيالنساءنسبة5-6-1

والالتيسنة49وسنة15بينأعمارهن

أنبشمستنيرةقراراتبأنفسهنيتخذن

عمنوسائ وإستخدامالجنسية،العالقات
ابيةاإلنجبالصحةالمتعلقةوالرعايةالحم ،

ك بينالتنسي يجب

المرأةوزارة)المتدخلين

لحصر(...الصحةوزارة

ةالمتعلقواألوامرالقوانين

بالموضوع

وزارة  الصحة     
II

قوانينلديهاالتيالبلدانعدد5-6-2

نالذيوالرجا النساءحصو تكف وأنظمة

ةالرعايخدماتعلىفأكثرسنة15سنفي

الصحةمجا فيوالتثقيفوالمعلومات

وعلىكام نحوعلىواإلنجابيةالجنسية
المساواةقدم

يصعب تحديد المخصصات

الدولةانطالقا من ميزانية
وزارة  المالية

II
نظملديهاالتيالبلداننسبة1-ج-5

العامةالمخصصاتوتتبعلتخصيص

ينوتمكالجنسينبينللمساواةالمرصودة
المرأة
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مالحظـــات عــامـة الهيك  المنتج للمؤشر    مستو  

المؤشر  

المؤشرات األهداف

2018متوفر لسنة 
المعهد الوطني لإلحصاء

العنقودي المتعدد المسح

(Mics6)المؤشرات II

الذينالسكاننسبة6-1-1

مياهخدماتمنيستفيدون

بطريقةتدارالتيالشرب

مأمونة

تددددوافر–6الهدددددف 

الصدرفوخدماتالمياه

للجميدددددددددددعالصدددددددددددحي

مستدامةإدارةوإدارتها

كفالدددددددددة -7الهددددددددددف 

ة حصدددو  الجميدددع بتكلفددد

ميسدددورة علدددى خددددمات 

الطاقددددددددددددة الحديثددددددددددددة 

والمستدامةالموثوقة

2018متوفر لسنة  المعهد الوطني لإلحصاء 

العنقودي المتعدد المسح

(Mics6)المؤشرات
II

الذينالسكاننسبة6-2-1

يمةالسلاإلدارةمنيستفيدون

بماالصحي،الصرفلخدمات

اليدينغس مراف فيها

والمياهبالصابون

2018متوفر لسنة 

ويمكن الحصو  عليه 

كذلك انطالقا من مصادر

أخر   

المعهد الوطني لإلحصاء

العنقودي المتعدد المسح

(Mics6)المؤشرات
ة التقرير السنوي حو  البني

األساسية

I

السكاننسبة7-1-1

خدماتمنالمستفيدين

الكهرباء
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مالحظـــات عــامـة الهيك  المنتج للمؤشر    مستو  

المؤشر  

المؤشرات األهداف

متوفر سنويا

المعهد الوطني لإلحصاء

 المسح الوطني للتشغي

العام للسكان التعداد

والسكنى
I

البطالة،معد 8-5-2

والعمرالجنسبحسب

اإلعاقةذويواألشخاص

تعزيدددددددز -8الهددددددددف 

اإلقتصددددددداديالنمدددددددو 

المطددددددرد، والشددددددام  

للجميدددع، والمسدددتدام،

والعمالددددددددة الكاملددددددددة 

والمنتجدددددة، وتدددددوفير 

العم  الالئ  للجميع

يتطلب معالجة 

خاصة إحصائية 

المسحلبيانات 

المعهد الوطني لإلحصاء

 للتشغيالمسح الوطني 

I

ينالذ)الشبابنسبة8-6-1

15بينأعمارهمتتراو 

خارج(سنة24وسنة

والعمالةالتعليمدائرة

والتدريب

متوفر لسنة 

2017
المعهد الوطني لإلحصاء

مسح عمالة األطفا     

II

ن نسبة األطفا  الذي8-7-1

5تتراو  أعمارهم بين 

سنة 17سنوات و

والمنخرطين في سوق عم 

بحسب الجنس األطفا ، 

والعمر
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مالحظـــات عــامـة الهيك  المنتج 

للمؤشر   

مستو  

المؤشر  

المؤشرات األهداف

المعلوماتأنمنالتأكديجب

دماتخعلىفعال  أُنف ماتمث 

ماوليسوالتطويرالبحث

نمأي  فيأساسا  لهاُرصد

الرسميةالوثائ 

وزارة المالية    I

البحثعلىاإلنفاق9-5-1

الناتجمنكنسبةوالتطوير

اإلجماليالمحلي

إقامدة هياكد  -9الهدف 

أساسدددددية قدددددادرة علدددددى 

الصددددددددددمود، وتحفيددددددددددز 

ميع، التصنيع الشام  للج

وتشجيع االبتكار
متوفر سنويا      

ويمكن التنسي  مع وزارة 

  الستغالاإلتصا تكنلوجيا 

المصادر اإلدارية المتوفرة

المعهد الوطني 

لإلحصاء

المسح الوطني  

للتشغي  الثالثي

الرابع  

I

نسبة السكان 1-ج-9

المشمولين بشبكة الهاتف 

االمحمو ، بحسب التكنولوجي

2017متوفر لسنة 

المعهد الوطني 

لإلحصاء

المسح الوطني حو  

الحوكمة

II

الذينالسكاننسبة10-3-1

شخصيا  تعرضهمعنأبلغوا

تحرشأوتمييزيةلممارسات

ابقةالسشهرا  عشراإلثنىخال 

الدوليالقانونيحظرألسباب

علىالتمييزاإلنسانلحقوق

أساسها

الحدددد مدددن -10الهددددف 

عددددددم المسددددداواة داخددددد  

البلدان وفيما بينها
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مالحظـــات عــامـة الهيك  المنتج للمؤشر    مستو  

المؤشر  

المؤشرات األهداف

ضرورة التنسي  

لتحديد المفاهيم 

واستغال  البيانات 

المتوفرة

وزارة التجهيز واإلسكان I

نالحضرييالسكاننسبة11-1-1

أوةفقيرأحياءفييعيشونالذين

مساكنأورسميةغيرمستوطنات

الئقةغير

جعدددددد  -11الهدددددددف 

المددددن والمسدددتوطنات 

البشددددددددددرية شدددددددددداملة 

للجميددع وآمنددة وقددادرة

علددددددددددددى الصددددددددددددمود 

ومستدامة

ضرورة التنسي  

الستغال  البيانات 

المتوفرة

وزارة الفالحة

وزارة أمالك الدولة

المعهد الوطني لإلحصاء

II
استهالكمعد نسبة11-3-1

النمومعد إلىاألراضي

السكاني

ضرورة التنسي  

الستغال  البيانات 

المتوفرة

وزارة الشؤون المحلية 

والبيئة

وزارة التجهيز واالسكان

II

لديهاالتيالمدننسبة11-3-2

نيالمدمعلمجتامشاركةيتيحهيك 

تخطيطفيمباشرنحوعلى

امبانتظويعم الحضرية،المناط 

ديمقراطيةبطريقةويُدار

استغال  السجالت 

االدارية

وزارة الصحة

وزارة الداخلية

II

المتوفيناألشخاصعدد11-5-1

مباشرةتأثرواومنوالمفقودين

ك بينمنالكوارثبسبب

السكانمنشخص100.000
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مالحظـــات عــامـة الهيك  المنتج 

للمؤشر   
مستو  

المؤشر  

المؤشرات األهداف

ةاستغال  المصادر االداري
ة الهيئة الوطنية لمكافح

االتجار بالبشر
II

االتجارضحاياعدد16-2-2

نسمة100,000لك بالبشر

وشك والعمرالجنسبحسب
االستغال 

التشدجيع-16الهدف 

علددى إقامددة مجتمعددات 

مسددددددالمة ال يهمددددددش 

فيهدددا أحدددد مدددن أجددد  

تحقيدددددددددد  التنميددددددددددة 

المسددددتدامة، وإتاحددددة 

إمكانيدددددددددة وصدددددددددو  

الجميددع إلددى العدالددة، 

وبندددددددداء مؤسسددددددددات 

فعالدددددددددة وخاضدددددددددعة 

للمسدددددداءلة وشدددددداملة 

للجميدددع علدددى جميدددع 

المستويات

2018متوفر لسنة 

من خال  توفيره ويمكن 

ة إحصائيات الحالة المدني

المعهد الوطني لإلحصاء 

د العنقودي المتعدالمسح

(Mics6)المؤشرات

I
نسبة األطفا  دون 16-9-1

سن الخامسة الذين ُسجلت 

والداتهم في قيد السج  

المدني، بحسب العمر

د ضرورة التنسي  لتحدي

انات المفاهيم واستغال  البي

المتوفرة

بة الهيئات الحقوقية كنقا

الصحفيين 

الوطنية للحمايةالهيئة 

من التعذيب 

اع التونسية للدفالمنظمة 

....عن حقوق االنسان

II

عدددد مددا تددم التحقدد  16-10-1

منددددددده مدددددددن حددددددداالت القتددددددد ، 

واالختطدددددددددددداف، واالختفدددددددددددداء 

ي، القسددري، واالحتجدداز التعسددف

املين والتعددذيب للصددحفيين والعدد

ين في الوسط اإلعالمي المدرتبط

عدن بهم والنقدابيين والمددافعين

اإلثندددىحقدددوق اإلنسدددان خدددال  

عشر شهرا  الماضية
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مالحظـــات عــامـة الهيك  المنتج 

للمؤشر   
مستو  

المؤشر  

المؤشرات األهداف

متوفر سنويا      

ة ويمكن التنسي  مع وزار

غال  تكنلوجيا االتصا  الست

ةالمصادر اإلدارية المتوفر

المعهد الوطني 

لإلحصاء

المسح الوطني  
رابعللتشغي   الثالثي ال

I

الذيناألفرادنسبة17-8-1

اإلنترنتيستخدمون

تعزيددددز -17الهدددددف 

اكة وسددائ  تنفيددذ الشددر

ن العالمية وتنشيطها م

امةأج  التنمية المستد

المتعل  1999قانون 

بالمنظومة الوطنية 

لإلحصاء

وزارة التنمية 

واالستثمار والتعاون 

الدولي 

II

عدد البلدان التي 17-18-2

لديها تشريعات إحصائية على

د الصعيد الوطني والتي تتقي

بالمبادئ األساسية لإلحصاءات
الرسمية

س اخر تعداد بالنسبة لتون

والتعداد القادم سنة 2014

2024.

المعهد الوطني 

لإلحصاء 

I

(أ)التيالبلداننسبة17-19-2

األق علىواحدا  تعدادا  أجرت

تالسنوافيوالمساكنللسكان

حققت(ب)والماضية؛العشر

ي تسجفيالمائةفي100نسبة

المائةفي80ونسبةالمواليد

الوفياتتسجي في
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16

بعض استنتاجات الورشة اإلقليمية حو 
2030دلي  المتابعة واإلبالغ عن مؤشرات التنمية المستدامة 

المستندة إلى برنامج عم  المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية في اإلقليم العربي 



17
معسقا  متليكوناإلحصائيةوالبحوثللتدريبالعربيالمعهدأعدهالذيالدلي مشروعتدقي علىالعم مزيد❑

عملهم،فيالمستخدمونيحتاجهالمكوناتوشامال  اإلسكواأعدتهالذياإللكترونيالدلي 

لهااستغاللضمانمعهاوالتعام فهمهايسه بماالدلي فيالمستخدمةوالمصطلحاتالمسمياتتدقي مزيد❑

الدولية،المقارناتوإجراء

عنها،الغواإلبالمستدامةالتنميةأهدافمؤشراتلقياسوتواترهاالبياناتتوفريخصفيماالدو أوضاعتباين❑

بد طريقتدريبأحيانا  يتطلبوقدالعربيةاإلحصائيةاألجهزةفيالعاملينقدراتلبناءاالحتياجاتتباين❑

اإلقليمي،التدريب

تللبياناالمنتجينك مشاركةعلىوالعم وتنويعهاالقدراتبناءأنشطةتطويرلمزيداكيدةحاجةوجود❑

طويلة،ولفترةاإلحصائية

الراعيةسهانفالدوليةالوكاالتوبيننفسهاالقطريةالمؤسساتبينوالتعاونالتنسي لمزيدملحةحاجاتوجود❑

.أيضا  والدوليةالقطريةالمؤسساتوبينللمؤشرات،

سساتالمؤتعددعلىالمترتبالمؤشراتإحصاءاتفيالتضاربلتفاديقطريةتنسيقيةلجانإرساءضرورة❑

بينها،فيمامتباينةلمنهجياتواستخدامهاالبياناتتوفيرعنالمسؤولةالقطرية

.لهاالراعيةالمنظماتمنالمؤشراتمنالعديدبخصوصومساندةإيضاحاتتقديمضرورة❑



و شــــــكــــــــــــــــــــــــــرا 


