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المحتويات

سياساتلوضعاإلحصاءات-5الفرعيالبرنامج

األدلةعلىمرتكزة

2019-2018السنتينلفترةالمقترحالعملبرنامج

الهدف-ألف

اإلنجازومؤشراتالمتوقعةاإلنجازات-باء

االستراتيجية-جيم

الخارجيةالعوامل-دال

النواتج-هاء

التشريعيةالواليات-المرفق
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ماعيةواالجتاالقتصاديةاللجنةعملبرنامجيتضمن•

2019-2018السنتينلفترة(اإلسكوا)آسيالغربي

باإلحصاءاتالمتعلق5الفرعيالبرنامجاستراتيجية

واألنشطةاألدلة،علىمرتكزةسياساتأجلمن

ةالمتوقعاإلنجازاتلتنفيذالمقترحةوالنواتج

رنامجالبهذاتنفيذاإلسكوافياإلحصاءشعبةتتولى•

مقدمة
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الهدف

النظامتحويلإلى5الفرعيالبرنامجيهدف

قومنّسفعالنظامإلىاإلقليمياإلحصائي

تاجإنيتيحواإلقليميةالوطنيةلإلحصاءات

لخطةالداعمةاإلحصائيةالبياناتوتبادل

.2030لعامالمستدامةالتنمية
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مؤشرات اإلنجازاإلنجازات المتوقعة

تحسين التنسيق داخل النظام (أ)

يانات اإلحصائي اإلقليمي لدعم تبادل الب

كة وتطوير القدرات اإلحصائية المشتر

ازدياد عدد الدول األعضاء التي (1)

شأن تعتمد اتفاقات ومبادئ توجيهية ب

نظام إحصائي إقليمي

ازدياد عدد قواعد البيانات الموحدة،(2)

ت واالستبيانات المشتركة، والبيانا

المشتركة

(أ)مؤشرات اإلنجازواإلنجازات المتوقعة
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مؤشرات اإلنجازاإلنجازات المتوقعة

ع زيادة توافر اإلحصاءات في وض( ب)

سياسات تستند إلى األدلة ورصد

من خالل تنفيذ 2030خطة عام 

المعايير اإلحصائية والمبادئ  

ةالتوجيهية والتوصيات ذات الصل

ازدياد نسبة مؤشرات التنمية (1)

جة  المستدامة المصّنفة بالكامل المنت

على المستويات الوطنية

ازدياد عدد الدول األعضاء التي (2)

في المائة من 60توفر ما ال يقل عن 

ة المؤشرات االجتماعية واالقتصادي

ائية األساسية لقواعد البيانات اإلحص

الرئيسية

(ب)مؤشرات اإلنجازواإلنجازات المتوقعة
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مؤشرات اإلنجازاإلنجازات المتوقعة

ية  زيادة توافر البيانات اإلحصائ(ج)

عن المنطقة، استنادًا إلى بيانات

تجمعها وتنشرها الدول األعضاء 

لتحقيق أهداف وطنية وإقليمية

ة ازدياد عدد المنهجيات اإلحصائي(1)

والفهارس ومجموعات البيانات 

ية المعتمدة في إطار اللجنة اإلحصائ

التابعة لإلسكوا

مَّم ازدياد عدد المبادرات التي تص(2)

باستخدام المنهجيات والفهارس  

ومجموعات البيانات اإلحصائية

(ج)مؤشرات اإلنجازواإلنجازات المتوقعة
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اإلسكوا  استراتيجية

جودةنتحسياجلمناألعضاءللدولالوطنيةاإلحصائيةالُنظمتحسين•

يرتطواولويةمعللمقارنةوقابليتهاوتوفرها،ودقتها،اإلحصاءات،

مبادئالمعيتماشىبماالرسميةاإلحصاءاتبإنتاجالمعنيةالمؤسسات

الرسميةلإلحصاءاتاألساسية

قةالمنطفياإلحصائيالعملتطويرلتوجيهمؤسسيإطارريتوف•

والدولييناإلقليميينالشركاءمعبالتعاون

حصائيةاإلالبياناتونشروتحليلجمعفياألعضاءالدولقدراتزيتعز•

2030معاخطةتنفيذلمتابعةالمستدامةالتنميةأهدافلتنفيذالالزمة

راتيجياتاستوضعبهدفالوطنيةاإلحصائيةاألنظمةتقييمفيةساعدالم•

والمهاراتالفنيةالقدراتتطويرذلكويشمل.اإلحصاءاتلتطوير

لتبادتعزيزوكذلكاإلحصائيةوالتعداداتالمسوحإلجراءالالزمة

األعضاءالدولبينالجيدةوالممارساتالمعارف
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المواضيع: اإلسكوااستراتيجية

ولتناسيتمالمنطقة،فيالرسميةاإلحصاءاتتطويرمتطلباتودراسة2030عامخطةضوءفي

:التاليةالمواضيع

الحيويةواإلحصاءاتالمدنيةالسجالت•

األبعاد؛المتعددالفقر•

والمساكنالسكانتعداداتمن2020عامجولة•

التجاريةاألعمالإحصاءاتسجالت•

القوميةالحسابات•

التجارةإحصاءات•

األسعارإحصاءات•

البيئةإحصاءات•

الرئيسيةالتنميةإحصاءات•
ر واألمن، واإلحصاءات في حاالت النزاع، وحقوق اإلنسان والرفاه، فال تزال غيالحوكمةأما مجاالت 

د الكافية ونظرًا إلى عدم توفر القدرات الفنية والموار.  مشمولة على نحو كاف في اإلحصاءات الرسمية

مات إدراج تلك المجاالت الجديدة شراكة واسعة تضم جهات أكاديمية ومنظفي اإلسكوا، قد يستوجب

.المجتمع المدني
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اإلقليميين والعالميينالشركاء 

العربيةالدولجامعة•

اإلحصائيةوالبحوثللتدريبالعربيالمعهد•

الخليجيالتعاونمجلسلدولاإلحصائيوالمركز•

المتحدةلألممالتابعةالمتخصصةللوكاالتاإلقليميةالمكاتب•

المتحدةاألممفياإلحصاءاتشعبة•

الدوليالبنك•

الدوليالنقدصندوق•

االقتصاديالميدانفيوالتنميةالتعاونمنظمة•

لعربيةااألقطارومنظمة،(أوبك)للنفطالمصدرةالبلدانومنظمةالدولية،الطاقةوكالة•

العربيةوالمنظمةالصناعية،لالستشاراتالخليجومنظمة،(أوابك)للبترولالمصدرة

.والتعدينالصناعيةللتنمية

ألوروبيالالتحاداإلحصائيالمكتبمثلالمتوسطيةاألوروبيةالشراكة:أخرىأطرافًا•

.للبيئةاألوروبيةوالوكالة،(يوروستات)
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راء الجتماعات الحكومية الدولية واجتماعات الخبا: النواتج

(العاديةالميزانية)تقديم الخدمات لالجتماعات الحكومية الدولية واجتماعات الخبراء (أ)

(الدورة الثالثون)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (1)
تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورتها الثانية عشرة 

اللجنة اإلحصائية(2)
؛(4)تقديم الخدمات الجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة اإلحصائية -أ

تقرير عن تنفيذ إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة؛: الوثيقة المعروضة على اللجنة

تقديم الخدمات الجتماع مكتب اللجنة اإلحصائية -ب

فرق الخبراء المخصصة(3)
؛(2)سيق اإلقليمي التنالفريق العامل المعني بالبيانات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة التابع آللية-أ

؛(2)اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات االقتصادية -ب
؛(2)الديمغرافية واالجتماعية اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات -ج
؛(1)فريق خبراء بشأن اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية -د
؛(1)فريق خبراء بشأن أهداف التنمية المستدامة -ه
؛(1)فريق خبراء حول القضايا الناشئة في مجال اإلحصاءات الرسمية -و
؛(2)اجتماع الفريق العامل التابع للجنة اإلحصائية -ز
.إحصاءات النوع االجتماعي-ح
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ات كتيبوإصدارات إلكترونيةومنشورات متكررة:النواتج 

منشورات متكررة(1)

؛(1)مجموعة اإلحصاءات االجتماعية : المجتمع العربي-أ
؛(1)اإلحصائي بشأن أهداف التنمية المستدامةالتقرير -ب
؛(1)( نشرة إلكترونية)اإلحصاءات الصناعية في المنطقة العربية -ج
؛(1)( نشرة إلكترونية)إحصاءات التجارة الخارجية في المنطقة العربية -د
؛(1)( نشرة إلكترونية)دراسات الحسابات القومية للمنطقة العربية -ه
.(1)( نشرة إلكترونية)النوع االجتماعي في المنطقة العربية في أرقام -و

إصدارات إلكترونية (2)
.بوابة البيانات اإلحصائية

وغيرهاالكتيبات (3)
؛(2)النشرة اإلخبارية اإلحصائية -أ
؛(2)نشرة إحصاءات النوع االجتماعي -" إنصاف"-ب
.(2)المالمح القطرية العربية -ج
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مواد فنيةومشاريع ميدانية
فنيةمواد(4)

المستدامة؛التنميةأهدافمؤشراتحولفنّيةدراسة-أ

برامجللمحددةواحتياجاتالمتكررةالبياناتلمنتجاتلإلسكواالبياناتجمع-ب
؛(2)األخرىالفرعية

؛(1)الالجئينإحصاءاتعندراسة-ج
؛(1)االقتصاديةاإلحصاءاتحولمنهجيةدراسة-د

؛(1)واالجتماعيةالديمغرافيةاإلحصاءاتحولمنهجيةدراسة-ه

؛(1)محددةإحصائيةموضوعاتفياإلحصائيةبالمصطلحاتمسارد-و

؛(2)التضخمتوقعاتعنالفصليةالنشرة-ز

؛(1)االجتماعيالنوعإلحصاءاتفنيةمواد-ح

.(1)اإلعاقةإلحصاءاتفنيةمواد-ط

ميدانيةمشاريع(5)

؛(للتنميةالمتحدةاألممحسابمنممّولمشروع)والبياناتاإلحصاءات-أ

.(الميزانيةخارجمن)آسياغربيفياألسعارإحصاءاتتحسين-ب
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إلىمدعوةاإلحصائيةاللجنة

رحةالمقتوالنواتجاألنشطةاستعراض

2019-2018لفترةالعملبرنامجل

ةبغيبشأنهاوالمالحظاتاآلراءوإبداء

اءاألعضالدولأولوياتعلىالتركيز

.اإلحصاءمجالفياإلسكوافي
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