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  )اسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  شعبة االحصاء

  
  
  

  االجتماع الرابع لمجموعة العمل
  المنبثقة عن اللجنة االحصائية

  ٢٠١١فبراير /شباط ٤-٣بيروت، 

  

  

  

  الرؤية االحصائية لعمل االسكوا في مجال االحصاء

  )٢تنقيح (
  

  

  

  

  

  ٢٠١١يناير /بيروت، آانون ثاني
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  والغايات األهداف -أوالً
  

فيدين الرئيسيين من عمل تتعتبر األجهزة االحصائية الوطنية في البلدان األعضاء باالسكوا المس   -١
باالضافة الى ذلك، تأتي االدارات األخرى في االسكوا كثاني األطراف . االسكوا في مجال االحصاءات

كما أن األنشطة االحصائية التي تقوم . المختلفةالمستفيدة والتي تتلقى الدعم االحصائي لبرامج عملها 
تخدمين اآلخرين الباحثين عن البيانات االحصائية الخاصة السكوا ذات فائدة للعديد من المسبتنفيذها ا

  .بمنطقة االسكوا
  

وباألخذ بعين االعتبار الحتياجات المستفيدين، فيمكن تحديد ثالث غايات أو أهداف لعمل االسكوا   -٢
  :كما يليهي ل االحصائي وفي المجا

  

  :التالية الست الهدف األول يتمثل في بناء القدرات في مجال االحصاءات ويغطي القضايا  .أ

وترتبط بأنشطة التدريب والتعليم الهادفة الى رفع مستوى المهارات : المهارات )١(
  ؛المهنية لالحصائيين

اكتساب وتبادل المعارف والخبرات حول موضوعات معينة ذات  وتتضمن: المعرفة) ٢(
  ؛والخدمات االستشارية اتالخبرو التجاربهتمام، بما في ذلك تبادل اال

ادارة الموارد البشرية في المؤسسات االحصائية القائمة في  وتتضمن: الكفاءة) ٣(
المنطقة، بما فيها تلك الخاصة بشعبة االحصاء باالسكوا واألجهزة 

  االحصائية الوطنية؛

منظم لتبنّي المباديء األساسية لالحصاءات الالترويج  يتضمن: االطار التشريعي) ٤(
  لدان االسكوا؛الرسمية بهدف تحسين التشريعات االحصائية في ب

األنظمة االحصائية الوطنية وكذلك النظام االحصائي بناء  وتتضمن: البنية المؤسساتية) ٥(
  االقليمي؛

ويتعلق بتعزيز الدور المركزي لألجهزة االحصائية الوطنية في : األطار التنظيمي) ٦(
األنظمة االحصائية الوطنية وتبنّي البلدان األعضاء للجنة االحصائية 

  قة عن االسكوا؛المنبث
  

الهدف الثاني يتمثل في تنسيق جمع البيانات ونشرها في منطقة االسكوا، وإشراك البلدان   .ب
األعضاء من خالل اللجنة االحصائية المنبثقة عن االسكوا بصفتها الجهة االشرافية 

 البيانات الخاصة وتناغمويهدف العمل المرتبط بالبيانات الى تحسين نوعية . والتوجيهية
بالبلدان األعضاء باالسكوا والصادرة عن الهيئات الوطنية والدولية وذلك من خالل بحث 

  :الموضوعات التالية
  

 ايجاد حلول للفجوات والفروقات القائمةويتضمن : نشر وتنسيق البيانات االحصائية) ١(
بين البيانات الوطنية وتلك الدولية حول المنطقة، وتخفيف أعباء البلدان 
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االستبانات المشتركة مع المنظمات واستخدام في االبالغ، ألعضاء ا
  االحصائية؛ البياناتاألخرى وتسهيل امكانية الوصول الى  ةالدولي

وهو النشاط الهادف الى تلبية االحتياجات من البيانات لالسكوا ذاتها : جمع البيانات) ٢(
  ؛للدراسات والمطبوعات المختلفة واالستشارات

  

الث فيتمثل في تنسيق األنشطة االحصائية داخل االسكوا من جهة ومع أما الهدف الث  .ج
والغاية من ذلك هي تجنب . من جهة أخرى الشركاء على المستويين االقليمي والدولي

التضارب واالزدواجية في العمل والعمل بشكل مشترك لتغطية بعض الفجوات القائمة 
  :دون الحاجة الى زيادة الموارد الالزمة

  

سيق األنشطة االحصائية التي تقوم بتنفيذها االدارات المختلفة باالسكوا تحت مظلة تن) ١(
  شعبة االحصاء؛

كالجامعة العربية والمعهد العربي للتدريب والبحوث (التنسيق مع الهيئات االقليمية ) ٢(
االحصائية، ومركز األبحاث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

  ؛)وبنك التنمية االسالمي الخ والتدريب للدول االسالمية
  

  :يلخص الشكل التالي األهداف والغايات المذكورة أعاله   -٣
  

  
  أهداف وغايات عمل االسكوا في مجال االحصاءات: ١الشكل 
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وبهدف تحقيق منافع . يغطي نطاق عمل االسكوا من الناحية الجغرافية أربعة عشر بلداً عضواً  -٤
البلدان األخرى من خارج المنطقة، آخذين بعين االعتبار مسائل اللغة جراء االرتباطات المتوقعة مع 

يتوجب ولهذه الغاية، . عديد من األنشطةوالثقافة، فإنه يمكن االستفادة من إشراك الدول العربية في تنفيذ ال
على شعبة االحصاء التوسع في اقامة الشراكات مع المنظمات األخرى حيثما كان ذلك مجدياً كجامعة 

  .دول العربية ولجنة األمم المتحدة االقصادية ألفريقيا الخال

  

  التركيزومجاالت  أولويات العمل -ثانياً

  

. من الواجب أن يركز عمل االسكوا في مجال االحصاءات على أكثر األولويات االقليمية أهمية  -٥
وفي هذا السياق، ينبغي التفريق بين األولويات األقليمية وتلك الوطنية كما ينبغي االعتراف بأن بعض 

نية، فباستطاعة أما بالنسبة لألولويات الوط. القضايا تبقى تحت مسؤولية األجهزة االحصائية الوطنية
  . البلدان األعضاء مواصلة سعيها للحصول على المساعدة من شعبة االحصاء باالسكوا بشكل ثنائي

  

األولويات االقليمية في مجال االحصاء في منطقة االسكوا تعكس الحاجات الملحة للمعلومات   -٦
االجتماعية  –صادية تفي مجال التنمية االق للتعامل مع القضايا الهامةلصناعة القرارات الالزمة 

  :ويمكن تلخيص أهم تلك األولويات كالتالي. والسياسية
  

 في االحصاءات الرسمية كنظام الحسابات القومية؛ األساسيةتطبيق األساليب والطرق   )أ (
 تحقيق االتساق في قواعد البيانات االحصائية؛  )ب (
كقياس مستويات المعيشة والفقر، ( بناء القدرات في المجاالت المختلفة ذات العالقة  )ج (

تقديرات السكان واحصاءات القطاع غير الرسمي، والتجارة السلعية والخدمية، والبيئة، 
والمياه، والطاقة،  والزراعة، والتقدم المحرز في تنفيذ األهداف االنمائية لأللفية ، والعمل، 

 .والتوظيف الخ
 حصاءات في مناطق النزاع؛تطوير االحصاءات الخاصة بالنزاعات وانتاج اال  )د (
بما في ذلك (البحث عن أساليب جديدة لجمع البيانات وخاصة باستخدام السجالت االدارية   )ه (

 ؛)خدمة لألغراض االحصائيةللسجالت االدارية المست معايير الجودة
 استخدام األساليب المتقدمة في نشر البيانات واالحصاءات؛      )و (
 حصاءات الرسمية؛أطر الجودة الوطنية لألتحديد       )ز (
 توسيع نطاق استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية لالحصاءات؛      )ح (
  خدمة من قبل األجهزة االحصائية الوطنية في المنطقة؛تستوحيد التصانيف الم      )ط (

  

ينبغي على شعبة االحصاء باالسكوا القيام بتنفيذ التعامل مع األولويات المذكورة، وللمساعدة في   -٧
  ):٢٠١٦- ٢٠١١(التالية خالل األعوام الخمسة القادمة المشروعات 
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 تطبيق نظام الحسابات القومية؛      )أ (
 ؛)٢٠١١(نظام المقارنات الدولية في منطقة غرب آسيا   )ب (
بالتعاون مع ادارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم (قياس القطاع غير الرسمي   )ج (

 ؛)المتحدة ولجان األمم المتحدة االقليمية األخرى
 ؛التعداداتسكانية والحيوية بما في ذلك دعم لتقديم الدعم لالحصاءات ا      )د (
 تقديم الدعم للمشاريع الهادفة لقياس تقدم المجتمعات وقياس التنمية البشرية؛      )ه (
 ؛الخاصة احصاءات النوع االجتماعي ومجموعات السكان      )و (
الدولية األخرى بما في ذلك هيكلة جمع البيانات داخل االسكوا وبين االسكوا والمنظمات   )ز (

 تطبيق قاعدة بيانات مركزية عن البلدان األعضاء باالسكوا؛
مشروع اقليمي لتعزيز القدرات االحصائية في بلدان االسكوا في مجال احصاءات الطاقة   )ح (

 وتوازن الطاقة؛
 أي مشروع تحدده اللجنة االحصائية المنبثقة عن االسكوا؛      )ط (

 

تم االتفاق بين البلدان األعضاء باالسكوا حول اعتماد استراتيجية محددة لتطبيق نظام الحسابات   -٨
 E/ESCWA/SD/2010/IG.1/4(Partالقومية وهي المشمولة بالوثيقة رقم  II)   استراتيجية تطبيق نظام "بعنوان

صيل الرجاء مراجعة ولالطالع على مزيد من معلومات حول مجاالت العمل بالتف". وميةقالحسابات ال
تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا حول التنمية "بعنوان  E/CN.3/2011/20الوثيقة رقم 

التي جرى اعدادها للدورة الثانية واألربعين الجتماعات اللجنة " االحصائية االقليمية في منطقة غرب آسيا
  .االحصائية في األمم المتحدة

  

كون في اجتماعات اللجنة االحصائية المنبثقة عن االسكوا في دورتها التاسعة وقد أكد المشار  -٩
والتصنيف المقترح لهذه الغاية . ضرورة االتفاق على تصنيف موحد للمجاالت االحصائية ذات العالقة

ت اعتماده في مبادرة البياناتم وقد تم اعداده اعتماداً على التصنيف الذي مرفق في نهاية هذه الوثيقة 
واألعضاء باللجنة االحصائية مدعوون للنظر في اعتماد هذا التصنيف واذا . (SDMX)االحصائية والفوقية 

  .اقتضت الضرورة تقديم مقترحات حول كيفية تكييفه مع احتياجات منطقة االسكوا

  

  لإلسكوااللجنة اإلحصائية التوجيه في التنسيق وأنماط  -ثالثاً
  

  :تحقيق األهداف التالية بدعم من شعبة اإلحصاء اإلسكوا المنبثقة عنئية اإلحصااللجنة ترجو   - ١٠
  

اإلسكوا لتبادل وجهات النظر  األعضاء في بلدانللمنتدى توفير و اتمركز للخبرالعمل ك  )أ(
  ؛ءحول قضايا اإلحصا

  بين البلدان األعضاء؛فيما تشجيع تبادل الخبرات   )ب(
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وتنظيم أنشطة بناء القدرات ؛ بناء القدرات اإلحصائيةفي أوجه القصور تحديد األولويات و  )ج(
، بما في ذلك األخرى، عند االقتضاء، بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية والعالمية وتنسيقها

ومشروع ليس الحصر المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية؛ على سبيل المثال و
مركز وجامعة الدول العربية؛ و؛ اإلحصاءات البيئية في منطقة البحر األبيض المتوسط

 واللجنة؛ البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية
  والبنك الدولي؛؛ األمم المتحدةفي اإلحصائية 

في بلدان الوطنية االحصائية جهزة وثيق مع الموظفين الفنيين في األالتعاون العمل بال  )د(
البيانات وتنفيذ التصنيفات ضمان جودة بما في ذلك جاالت، معدد من الاإلسكوا في 
  ؛الدوليةوالتوصيات 

لوضع حصاءات اإل :لإلسكوا ٥الفرعي لبرنامج توجيهية لهيئة الاالضطالع بدور ال  )ه(
  .مرتكزة على األدلةلسياسات الا

  

تعديل على مواعيد وبهدف تمكينها من أداء دورها في تحقيق األهداف المذكورة، فقد اقترح اجراء   - ١١
صاء باالسكوا بالسعي للحصول على موافقة الدورة وعليه ستقوم شعبة االح. االحصائيةاجتماعات اللجنة 

  :على النحو التالي ٢٠١٢الوزارية لالسكوا التي ستعقد خالل عام 
  

  ؛اعتماد اجتماعات اللجنة االحصائية لتصبح سنوية  )أ(

) شباط –شهري كانون ثاني (عقد اجتماعات اللجنة االحصائية في بداية التقويم السنوي   )ب(
مواقف اقليمية تجاه القضايا التي تكون بحيث يمكن ألعضاء اللجنة االحصائية مناقشة 

  على جدول أعمال اللجنة االحصائية في األمم المتحدة؛ مدرجة 

فلن يصبح هناك  ،٢٠١٢ية لالسكوا في عام اعتماداً على حصول موافقة الدورة الوزار  )ج(
حاجة لعقد اجتماعات لمجموعة العمل التابعة للجنة االحصائية التي سيبنغي حلها واحالة 

  وظائفها الجتماعات اللجنة االحصائية؛

كما اقترح أن يتم اعادة التفكير باالسلوب المتبع في صياغة برامج العمل في االسكوا لتتواءم    - ١٢
مع احتياجات األجهزة االحصائية الوطنية في البلدان األعضاء واالستفادة من األنشطة التي  بشكل أكبر

  .تنفذها المنظمات االحصائية األقليمية والدولية

  

تقدم الرؤية االستراتيجية أساساً للتخطيط قصير األجل لألنشطة االحصائية التي تنفذها   )أ(
وسيتم . بما يتيح مراجعتها بشكل دوري) عمل واستراتجيات كل سنتين خطط(االسكوا 

  ؛تقديم برامج العمل كل سنتين العتمادها والموافقة عليها من الجمعية العامة لألمم المتحدة
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السنويتين اعتماداً على خطط العمل  تقوم شعبة االحصاء باعداد برامج عمل سنوية  )ب(
ضاء وتأخذ في االعتبار تعكس تغير األولويات لدى البلدان األعواعتبارات محددة أخرى 

المعهد العربي للتدريب والبحوث  خطط العمل ذات العالقة باالحصاءات لكل منأيضاً 
مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية وجامعة الدول العربية؛ واالحصائية؛ 

 والبنك الدولي؛؛ األمم المتحدةفي اإلحصائية  واللجنة؛ والتدريب للبلدان اإلسالمية
وستخضع هذه البرامج للتشاور مع اللجنة . والمنظمات األقليمية والدولية األخرى

االحصائية المنبثقة عن االسكوا واذا ما تم الموافقة عليها ستشكل برنامج العمل للعام الذي 
  يلي؛

الذي يشرف على تنفيذ العمل االحصائي لالسكوا في (يقوم مكتب اللجنة االحصائية   )ج(
تفصل بين اجتماعات اللجنة االحصائية سواء من خالل اللقاءات المباشرة أو  الفترات التي

بمراجعة تقدم العمل وأخذ التدابير الالزمة ألعادة ترتيب األولويات في الفترات ) كتابياً
  ؛التي تفصل بين االجتماعات

  

  ةدائمالخبراء ال فرقودور في اإلسكوا اللجنة اإلحصائية طرق عمل : رابعاً

  

عدد من إلى ضافة باإل ،للجنة اإلحصائيةفي ا عمل المعتمدة حالياًالطريقة المبادئ التالية تعكس   - ١٣
 أكثر منهجية وأكثر تركيزاً ء طابعاًاإلحصااإلسكوا في مجال برنامج عمل إعطاء  ة إلىدفاهالالتوصيات 

  :من التركيز على نواتج بعينها بدالً أوسع نطاقاًمجاالت إحصائية على 

  ؛)أعاله ١١رجاء مراجعة الفقرة (بشكل دوري اللجنة اإلحصائية لإلسكوا تجتمع   )أ(

األعضاء حول  البلدانمع  كتابياًالتشاور أن يبادر إلى مكتب اللجنة اإلحصائية يمكن ل  )ب(
  عتبرها ذات أهمية؛يالقضايا التي 

فبراير، وذلك /شباطشهر الفريق العامل التابع للجنة اإلحصائية مرة في السنة في يجتمع   )ج(
لهذا  هداف الرئيسيةاأل، وأحد اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدةقبل انعقاد دورة 

التي يتم طرحها في لبلدان األعضاء إزاء القضايا اقليمية لمواقف تنسيق  االجتماع هو
تبعاً لحصول الموافقة على دورية انعقاد اللجنة (اللجنة االحصائية في األمم المتحدة 

  ؛)أعاله فسوف تتوقف مجموعة العمل عن االجتماع ١١الحصائية المذكورة في الفقرة ا

في  ادورهويتمثّل  . ضمان استدامة بناء القدرات اإلحصائيةب ةالخبراء الدائم فرقتُعنى   )د(
العالم؛ في بلدان اإلسكوا ومختلف مناطق  المجاالت اإلحصائية ات فيتطورالمتابعة 

التابع  مكتبها والفريق العاملووتقديم المشورة للجنة اإلحصائية ؛ بشأنها إعداد التوصياتو
  .لها
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خبراء  فريق   ٥و  ٣إنشاء ما بين قترح وي  .الدائمة الخبراء فرقصغير من نبغي إنشاء عدد ي  - ١٤
جهزة األ أن تمنحينبغي و  .تناولها اإلسكواتالمجاالت اإلحصائية الرئيسية التي يعنى كل فريق منها بأحد 

  .فيه هاشعبة اإلحصاء في اإلسكوا أحد موظفيفريق وأن تعين  عضاء كّلأل اًتفويضلإلحصاء الوطنية 
؛ والخبرات ةتيسير تبادل المعرف، متابعة قضايا اإلحصاء؛ وكل في مجال اختصاصه، فرق العملتتولى و

 للجنةالمدن التابعة  فرق عملعالمية مثل  فرق عملمع عالقات وثيقة على والسعي إلى الحفاظ 
قد و  .في اإلسكواللجنة اإلحصائية بشأن قضايا متخصصة توصيات الوتقديم اإلحصائية في األمم المتحدة؛ 

م المتحدة، وتقديم األمباللجنة اإلحصائية في تتضمن هذه التوصيات اعتماد مواقف مشتركة فيما يتعلق 
  .أفضل الممارساتاالخاص بوى الموقع محت العمل، واستمرار تحديث ورشحول برامج قترحات م

  

وبالنظر الى التجارب المستقاة من األقاليم األخرى، قد يكون من المفيد تقييد عدد فرق العمل وذلك   - ١٥
  :لمجاالت التاليةفرق عمل في اإنشاء  وكبداية، يقترح.  لمجاالت االستراتيجية الرئيسيةلتبعاً 

  

تنفيذ نظام الحسابات نظراً إلى كونها قضية إحصائية رئيسية، يستدعي (الحسابات القومية   )أ (
هي تلك  الشروط المرجعية لهذا الفريق وتكون، مخصص لها عمل إنشاء فريقالقومية 

 E/ESCWA/SD/2010/IG.1/4(Partرقم المحددة في الوثيقة  II)   استراتيجية تطبيق "بعنوان
  ؛)"نظام الحسابات القومية

  ؛غير المتعلقة بالحسابات القومية قتصاديةاإلحصاءات اال  )ب (
تعدادات السكان ب العمل المعني فريق أنشطةاإلحصاءات االجتماعية، بما في ذلك   )ج (

  والمساكن؛
 الفقر ومستويات المعيشة؛  )د (

 ؛االعاقة  )ه (
 ؛والعمل قطاع التوظيف  )و (
  احصاءات البيئة والمياه والطاقة؛  )ز (
  ؛هاالعمل المعنية ب فريقنشطة ، بما في ذلك أالنوع االجتماعيإحصاءات   )ح (

  

  :في حال الموافقة عليها يتبع االسلوب التالي بخصوص فرق العمل المقترحة  - ١٦

بالموافقة عليه من اللجنة االحصائية المنبثقة  يرتبط القرار بانشاء أي فريق عمل أو حلّه  ) أ(
 ؛عن االسكوا أو مكتبها

 :يكون لكل فريق عمل شروط عمل مرجعية واضحة وتحدد التالي  ) ب(
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الحاجات التي دعت النشاء فريق الخبراء والمجاالت االحصائية التي : نطاق العمل )١
 سيغطيها عمل الفريق؛

 النواتج المتوقع وضعها بواسطة الفريق مع جدول زمنى لتسليمها؛: النواتج النهائية )٢

 الدولة التي ستراس الفريق أو خبير رئيسي من أحدى بلدان االسكوا؛: رئيس الفريق )٣

 الفريق؛ العضوية في )٤

القسم أو الموظف الذي سيقوم بتسهيل عمل : الدعم الالزم من شعبة االحصاء باالسكوا )٥
 فريق العمل؛

يتم بصفة دورية مراجعة عمل كل فريق عمل من قبل اللجنة االحصائية أو مكتبها كل   ) ت(
 سنتين مرة آخذين باالعتبار انجاز المهام الموكلة اليه وخاصة في تسليم النواتج النهائية

وكنتيجة لتلك المراجعة قد يتم تقليص أو . باالضافة الى االحتياجات األخرى للفريق
وتكون شعبة االحصاء باالسكوا مسؤولة . ط المرجعية لعمل الفريق أو الغاؤهتوسيع الشرو

 .عن تزويد المعلومات لغايات المراجعة المذكورة
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  ملحق

  مسودة أولية لتصنيف النشاطات االحصائية

  

  )يمكن استخدامها أيضاً لغايات النشر والتوزيع وتبادل البيانات االحصائية(العمل االحصائي مجاالت 

  اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية  -١
  

  ؛والهجرةالسكان    ١-١    
  ؛العمل   ٢-١    
  ؛التعليم    ٣-١    
  ؛الدخل واالستهالك    ٤-١    
  ؛الحماية االجتماعية    ٥-١    
  ؛البشرية االسكان والمستوطنات      ٦-١    
  العدالة والجريمة؛    ٧-١    

  الثقافة؛     ٨-١    

  األنشطة السياسية والمجتمعية األخرى؛    ٩-١    

  استغالل الوقت؛    ١٠-١    

  

  اإلحصاءات االقتصادية  -٢

  

  ؛احصاءات االقتصاد الكلي   ١-٢    
  الحسابات االقتصادية؛    ٢-٢    
  احصاءات قطاع األعمال؛    ٣-٢    
  القطاعية؛االحصاءات     ٤-٢    
  احصاءات المالية العامة والتمويل الحكومي؛    ٥-٢    
  التجارة الدولية وميزان المدفوعات؛    ٦-٢    
  األسعار؛    ٧-٢    
  تكاليف العمل؛    ٨-٢    
  العلوم والتكنولوجيا؛    ٩-٢    

  
  احصاءات البيئة والمجاالت المتعددة  -٣

  

  البيئة؛   ١-٣    
  رة؛احصاءات األقاليم والمناطق الصغي    ٢-٣    
  احصاءات ومؤشرات المجاالت المتعددة؛    ٣-٣    
  الكتب السنوية وأشباهها؛    ٤-٣    

  

  المجاالت المتعلقة بالقضايا االدارية والمتعددة األوجه لالحصاءات الرسمية

    ومعالجتها ونشرها وتحليلها   منهجية جمع البيانات  -٤
    

  ؛البيانات الفوقية ١-٤    

  التصانيف؛  ٢-٤    

  البيانات؛مصادر   ٣-٤    
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  تحرير البيانات وترابطها؛  ٤-٤    

  النشر وتخزين البيانات؛  ٥-٤    

  السرية االحصائية وحماية االفصاح؛  ٦-٤    

  تحليل البيانات؛  ٧-٤    
  

  القضايا االستراتيجية واالدارية لالحصاءات الرسمية  -٥

  

  ؛األطر المؤسساتية ومباديء وأدوار االحصاءات الرسمية   ١-٥    
  البرامج االحصائية والتنسيق بين األنظمة االحصائية؛    ٢-٥    
  أطر الجودة وقياس أداء األجهزة واألنظمة االحصائية؛    ٣-٥    
  ادارة وتنمية الموارد البشرية؛    ٤-٥    
  ؛)بما في ذلك معايير التبادل االلكتروني للبيانات والتشارك في البيانات(الموارد التكنولوجية     ٥-٥    
  عمل االحصائي على المستوى الدولي؛تنسيق ال    ٦-٥    
  التعاون الفني وبرامج بناء القدرات؛    ٧-٥    

  

  


