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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 اإلحصائيةاللجنة 
 دورة الثالثة عشرةال

 2019 يناير/الثانيكانون  30-29، بيروت

 من جدول األعمال المؤقت 10البند 

 حلقة نقاش

 2025-2020هات االستراتيجية لعمل اإلسكوا في مجال اإلحصاء للفترة الرؤية والتوج  

هات االستراتيجية لعمل والتوجّ  ؤيةالرحول نقاش الحلقة سترشاد بها في االلغرض الوثيقة هذه أُعّدت  -1
تصّور على أساس ، 2025-2020في مجال اإلحصاء للفترة )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

متعلقة باإلحصاءات الرسمية في المنطقة العربية في سياق خطة التحديات الحتياجات والاألمانة التنفيذية لإلسكوا ل
 .2030التنمية المستدامة لعام 

 ةالراهنحالة تحليل ال  -أوالا 

 ثورة البيانات  -ألف

االنتشار الواسع النطاق للهواتف الذكية واألجهزة المتصلة  هاتمّخض عنرقمية  شهد العقدان الماضيان ثورة   -2
إذا ما جرى تخزينها ووسمها  ،الهامةبشبكة اإلنترنت. ويمكن للبيانات الضخمة أن توفر كميات هائلة من المعلومات 

، تتوفر مجموعات بيانات المنفَّذة على نطاق واسع مبادرات البيانات المفتوحةنتيجة ل. ومناسبوتحليلها على النحو ال
ر هذه المصادر . وتوفّ صانعي القرار وعموم المستخدمينلدى  المعلوماتإلى المتزايدة  الحاجةبديلة يمكن أن تلبي 

 ،وزيادة كفاءتها ،حسين جدوى عملية إنتاج البياناتتيح لها تسمية تاإلحصائية الرجهزة أللالجديدة للبيانات فرصا  
  ويبقى القطاع الخاص المنبع   األساسي لهذه البيانات.. تلك الحاجةالصعوبات التي تحول دون تلبية وتخفيف 

عن رئيسية عن دورها كمسؤولة تحملها على الدفاع  متزايدة اتضغوطفتواجه  ،األجهزة اإلحصائية الوطنية أّما
 .هذا الدورفي  النظرعلى إعادة وحصاءات الوطنية العالية الجودة، توفير اإل
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 القدرات اإلحصائية المحدودة  -باء

نتاج إحصاءات عالية الجودة وحسنة التوقيت. إلالزمة الالقدرات اإلحصائية تفاوت في المنطقة العربية  في -3
، بينما تشوب جاالتر أحدث السالسل اإلحصائية في معظم المتوفّ و ةبفعاليإحصائية تعمل  م  ظُ فلدى بعض البلدان نُ 

عدم توفر التمويل الكافي من جزئيا  نابعة لفجوات هذه ا مع أنّ و. بلدان أخرىهذه السالسل فجوات كبيرة في 
 .ماليةالموارد ال توفر فيهات بلدانالقدرات اإلحصائية محدودة أيضا  في  نّ فإ ،لإلحصاءات الرسمية في بعض البلدان

 .في المنطقة بناء القدرات الفنية في مجال اإلحصاءوبشكل عام، ال بد من بذل جهود حثيثة ل

 اتالشراكبناء وتحديات ات ضعف المؤسس  -جيم

غالبا  . واإلحصاء من المجاالت ذات األولوية بالنسبة إلى واضعي السياساتيُعتبر ال  ،في بعض البلدان -4
تها تشتد حاجشأن ميزانيات يقّوض قدرتها على التفاوض ب ضعف  موقع ائية الوطنية في اإلحص المكاتبكون ما ت
المختلفة المنظمات الدولية واإلقليمية برامج عمل أولويات ولعمل على النحو المالئم. وكثيرا  ما تكون ل إليها

 اإلحصاءات.الطلب على تلبية في بناء القدرات وضعيفا  ما بينها  التنسيق فيويكون متضاربة، 

 الحروب والنزاعات  -دال

يُلحق عدم االستقرار السياسي أضرارا  بإنتاج اإلحصاءات العالية الجودة. وقد أدت الحروب والنزاعات  -5
التي شهدها مؤخرا  العديد من البلدان العربية إلى تدمير البُنى األساسية اإلحصائية واستنزاف القدرات اإلحصائية. 

األطر القائمة ألخذ  دتعُ ولم  ،بلدان إجراء تعداد سكاني في الجولة األخيرة من التعداداتر على بعض الوقد تعذّ 
في البلدان المنكوبة بالنزاعات. وقد فرض النزاع المسلح وقائع جديدة فأدى إلى خسائر بشرية  مالئمة   العينات

 .رسميةال حصاءاتاإلوحركات نزوح كثيفة ودمار هائل ينبغي أن تبرز كلّها في 

ا   2025-2020رؤية للفترة   -ثانيا

نشر تنتج وتإحصائية وطنية قوية في المنطقة العربية  م  ظُ ستركز األمانة التنفيذية لإلسكوا على بناء نُ  -6
بتكارية من خالل االستفادة من المصادر الجديدة للبيانات واألساليب اال ،إحصاءات عالية الجودة وحسنة التوقيت

تعمل األمانة التنفيذية أيضا  على ساإلحصاءات، ال سيما في البلدان المنكوبة بالنزاعات. ونتاج اإلفي عمليات 
في تحسين القدرات اإلحصائية في المنطقة. وستركز في جديدة إلشراك الجهات المعنية والشركاء  ل  بُ استحداث سُ 

 على المجاالت التالية:عملها 

لك السجالت اإلدارية العامة والتجارية، واالستشعار عن استخدام مصادر جديدة للبيانات، بما في ذ )أ(
 عد، والبيانات الضخمة؛بُ 

م المعلومات اإلحصائية، بما في ذلك زيادة استخدام التكنولوجيا في جمع البيانات والربط ظُ تحسين نُ  )ب(
 بين المعلومات اإلحصائية والمعلومات الجغرافية المكانية؛

 ومتابعة تنفيذها. 2030رصد خطة عام دعما  ل ،طوير اإلحصاءاتوضع استراتيجيات وطنية لت )ج(
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المعنية لوحدات عالجها االمواضيعية القضايا اإلحصائية الرئيسية التي لم تالعمل وتغطي مجاالت  -7
 :، ومنهابشكل تفصيلي منظمات الدولية واإلقليميةالفي ء اإلحصاب

 باإلحصاءات الرسميةاالستراتيجية المتصلة ا اإلدارية وقضايال )أ(

تركيز المع  ،ستدعم األمانة التنفيذية الدول األعضاء في وضع استراتيجيات وطنية لتطوير اإلحصاءات -8
مصادر جديدة للبيانات، بما في ذلك االستشعار استخدام مجال ال العمل في هذا . وسيشمل2030على خطة عام 

اإلحصائية الوطنية واألمانة  المكاتبالضخمة. وستحرص عد، والسجالت والمحفوظات اإلدارية، والبيانات عن بُ 
، على ضمان القية والمهنية في مجال اإلحصاءالجهات القيّمة على المعايير األخ بوصفهاالتنفيذية لإلسكوا، 

لمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية. وستتولى األمانة التنفيذية أيضا  تسهيل التكامل وتحسين التنسيق االمتثال ل
 على صعيد النظام اإلحصائي اإلقليمي عبر اآلليات المشتركة بين الوكاالت واآلليات اإلقليمية المتاحة.

 اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية )ب(

في اإلسكوا عمل اإلشراف على  إلحصاءات الديمغرافية واالجتماعيةل ةاالستشاري ةالفني لجنةالتولى ست -9
التكنولوجيات الجديدة  واعتماد، 2020جولة تعدادات السكان والمساكن لعام عمل هذا ال. وسيشمل هذا المجال

حصاءات اإلالمكانية. وستركز اإلسكوا في عملها على التسجيل المدني و اعد المتعلق بالجغرافيالبُ مراعاة و
ة، والتعليم، ، وعلى التعاون الفني وجمع البيانات في مجال المؤشرات االجتماعية األساسية مثل الثقافالحيوية

 العمل غير النظامي.قضايا  ،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وغيرها من الشركاء ،تناولوالصحة. وست

 اإلحصاءات االقتصادية )ج(

. في هذا المجالاإلسكوا عمل اإلشراف على  إلحصاءات االقتصاديةة لاالستشاري ةالفني لجنةالتولى تس -10
إلى بناء القدرات وجمع البيانات المتعلقة بالحسابات القومية واإلحصاءات في مجاالت الصناعة والتجارة  وإضافة  

في هذا اإلطار اإلحصاءات المتعلقة بالنقل واالقتصاد الرقمي. اإلسكوا واألسعار والتمويل والطاقة، سيشمل عمل 
أسعار عن سقة إنتاج مؤشرات عربية متّ  إلىالمبذولة د تهدف الجهوسوفي ما يتعلق بإحصاءات األسعار، 

 جمع البيانات الحقيقية. من خالل ، وذلكستهالك وتعادالت القوة الشرائية السنويةالا

 ةياإلحصاءات البيئ )د(

. من آثارهوالوقاية  الحد منهعن  حصاءات البيئية، التي تشمل بيانات  في اإلرئيسية ة ولويأر المناخ تغي  إّن  -11
 المؤشرات البيئية الرئيسيةفي مجال األمانة التنفيذية مع الشركاء اإلقليميين على ضمان التعاون الفني  ستعملو
 الجهود الرامية إلى تنفيذ نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية. وستتولى قيادةها، جمعو

 مؤشرات التنمية والقطاعات المتداخلة في مجال اإلحصاء (ه)

مؤشرات التنمية بشكل أساسي بخطة العمل اإلقليمية العربية بشأن بيانات التنمية يسترشد العمل على  -12
. من جدول األعمال المؤقت 7جنة اإلحصائية في دورتها الحالية في إطار البند لعرض على الالمستدامة، التي تُ 

 أهداف التنمية المستدامة ر البيانات الوصفية عن مؤشراتتوفّ ضمان على األمانة التنفيذية عمل وفي هذا الصدد، ست
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المنطقة. وسيشمل  يلبي احتياجاتترجمة اإلطار العالمي للمؤشرات وتوفير إطار إقليمي منها  ل  بُ بسُ  ،باللغة العربية
األشخاص ذوي اإلعاقة،  عن وإحصاءاتات التعاون الفني وجمع البيانات المتعلقة بمؤشرات التنمية بيان

الجنس. وستحرص األمانة نوع مصنفة حسب البيانات الالجنسين، ولمساواة بين اعتبارات ال ةراعيالممؤشرات الو
دعم ستسعى إلى فر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وامدى تومنتظم لتقييم إجراء على كذلك التنفيذية 

 للبيانات. مالئمةاألعضاء في تحديد المصادر ال الدول

اهتماما  خاصا  لإلسكوا األمانة التنفيذية المذكورة أعاله، ستولي  اإلحصائيةوفي إطار عملها في المجاالت  -13
 مسائل التالية:لل

، م اإلحصائية الوطنية من االستفادة من التكنولوجيا في جمع البيانات من مصادر جديدةظُ تمكين النُ  )أ(
 األجهزة اإلحصائية؛عنى بها في جميع المجاالت المواضيعية التي تُ  وذلك

م المعلومات اإلحصائية وتحسينها، بما في ذلك الربط بين ظُ مساعدة الدول األعضاء على تطوير نُ  )ب(
 المعلومات اإلحصائية والمعلومات الجغرافية المكانية؛

 2030خطة عام تتماشى مع ستراتيجيات إحصائية وطنية امساعدة الدول األعضاء على وضع  )ج(
 ؛العامةسة السياويمكن االسترشاد بها على صعيد 

 لضمان جودة البيانات وتحسينها على المستويين الوطني واإلقليمي. طر  العمل على وضع أُ  )د(

 بين اإلحصائيين وصانعي السياسات. دائم حوار بمكان إجراء األهمية  ، منعلى الصعيد الوطنيو -14
لة جهات  إشراكيتيح ل ثقافي وال بد من تحوّ  دة لأخرى محتم  النطاق الحالي لإلحصاءات من خارج لبيانات مزّوِّ

الرسمية، مثل الجهات القيّمة على مجموعات البيانات المتعلقة بالبيانات الضخمة. وفي الوقت نفسه، من 
بشأن المركزية بوصفها جهات التنسيق اإلحصائية الوطنية في كل دولة  المكاتبتعزيز دور  الضروري

 ، هذا الهدفتحقيق لوكاؤها دعما  منهجيا  في هذا المجال. تقدم اإلسكوا وشروف وس ؛إلحصاءات الرسميةا
 المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية.اعتماد  تعزيز ، منهاوسائل متعددة استخدام ال بد من

الجهات الفاعلة وثيقة بين عدد من  اتأما على الصعيد اإلقليمي، فيجري العمل اإلحصائي في إطار شراك -15
إلسكوا، والمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، والمركز لاألمانة التنفيذية أهمها و ،في مجال اإلحصاء

اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومركز األبحاث اإلحصائية 
والتنمية، االقتصادي عاون واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، واالتحاد األوروبي، ومنظمة الت

 وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووكاالت األمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.

ا   اللجنة اإلحصائيةاتخاذها من جانب  اإلجراءات المطلوب  -ثالثا

 مدعوة إلى: في اإلسكوا اللجنة اإلحصائية -16

في  2025-2020للفترة العربية ية في المنطقة اإلحصاءات الرسمفي مجال مناقشة االحتياجات  )أ(
 حلقة النقاش التي يشارك فيها جميع الوفود؛
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في هذه الوثيقة وخطة عمل كيب تاون مبيَّنة الروابط القائمة بين الرؤية االستراتيجية البحث في ال )ب(
 لتنمية المستدامة؛عربية بشأن بيانات االقليمية اإلعمل الخطة مية لبيانات التنمية المستدامة والعال

 العمل اإلحصائي للفترة بشأن اليات  تزويدها بوو ألمانة التنفيذية لإلسكوال توصيات  تقديم  )ج(
تحديد األولويات والمجاالت الجديدة، ومنهجيات ، مع مجاالت التركيز والمجاالت المواضيعية في، 2020-2025
 .2030والتحديات المتعلقة باإلحصاءات الرسمية في سياق خطة عام  ،العمل

----- 
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