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المجاالت االستراتيجية الستة

التنسيق والقيادة-1

تجديد النظم اإلحصائية وتحديثها2-

تعزيز األنشطة والبرامج اإلحصائية األساسية3-

نشر البيانات واستخدامها4-

بناء شراكات متعددة األطراف في مجال بيانات التنمية المستدامة5-

حشد الموارد وتنسيق الجهود لبناء القدرات اإلحصائية6-
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التنسيق والقيادة-1

المنطقةفيالوكاالتبينالتنسيقتعزيز1-1

المستدامةالتنميةأهدافببياناتالمعنيفريق عمل آلية التنسيق اإلقليمي-

قائمة باألنشطة اإلحصائية -

تعيين تدفقات البيانات اإلقليمية -

الربط بين التنسيق بين الوكاالت والتنسيق بين الحكومات1-2

اللجنة اإلحصائية في اإلسكوا-
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تجديد النظم اإلحصائية وتحديثها2-

استراتيجيات وطنية وإقليمية لتطوير اإلحصاءات1-2

اإلحصائي لالتحاد مصرف التنمية األفريقي، اللجنة االقتصادية ألفريقيا، المكتب،21باريس :التعاون مع-

األوروبي

مصر، األردن: مكتمل

البياناتتبادل2-2

رؤية لتدفقات البيانات على الصعيد اإلقليمي-

المعلومات الجغرافية المكانية2-3

االحصاءات البيئية -

التعدادات -

مكاتب اإلحصاء الوطنية -المسوح /االستبيانات-

الدول العربية-إدارة المعلومات الجغرافية على الصعيد العالمي -

برنامج التحول في اإلحصاءات الرسمية 2-4

الفريق المختص بالبيانات الضخمة -
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تعزيز األنشطة والبرامج اإلحصائية األساسية3-

اإلحصاءات االقتصادية1-3

التمويل اإلسالمي / الحسابات القومية-

مؤشرات منسقة ألسعار المستهلك-

لوحة التتبع لإلحصاءات التجارية-

اإلحصاءات السكانية واالجتماعية3-2

بيانات اإلعاقة-

التعدادات -

قياس الفقر -

اإلحصاءات البيئية 3-3

نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة-
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نشر البيانات واستخدامها4-

تحديث نشر البيانات واإلبالغ بها4-1

نموذج خاص بإدارة البيانات-

بوابة البيانات-

أدوات تحليل المعلومات المتعلقة باألعمال-

اإللمام باإلحصاءات 4-2

ترجمة البيانات الفوقية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة -

التعلم اإللكتروني لإلحصاءات البيئية -

تعلم إلكتروني، تدريب المدربين، متابعة بتدريب)منهج متكامل حول اإلحصاءات الجنسانية -

(  في الصف
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بناء شراكات متعددة األطراف 5-

اإلقليميةالشراكة 5-1

وكاالت األمم المتحدة المشاركة في آلية التنسيق اإلقليمي-

جامعة الدول العربية-

واالجتماعية المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية ، مركز األبحاث االحصائية واالقتصادية-

لمركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةا، والتدريب للدول االسالمية

شركاء اخرين

تعزيز الشراكة الوطنية6-1

جامعي االحصاءات-مستخدمي -

واضعي السياسات-اإلحصائيين -
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حشد الموارد-  6

الشراكات بين الوكاالت1-6

حاث جامعة الدول العربية، المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية ، مركز األب)تقاسم التكلفة -

ج األمم االحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية، هيئة األمم المتحدة للمرأة، برنام

(  …المتحدة للمستوطنات البشرية، صندوق األمم المتحدة للسكان، منظمة األمم المتحدة للطفولة

برامج األمم المتحدة اإلنمائية2-6

تعزيز القدرات لبيانات واحصاءات أهداف التنمية المستدامة-الشريحة العاشرة -

اءات وسائل التنفيذ، واإلحصاءات السكانية واالجتماعية، واإلحصاءات االقتصادية، واإلحص :أربعة أركان-

البيئية 

الشراكات مع الصناديق والمصارف اإلنمائية6-3

الصندوق الدولي 



شكرا  


