
خطة العمل العالمية

Cape Town Global Action Plan



مقدمة
وبناءسيقوالتنللشراكةالمستوىعاليالفريقإلىاإلحصائيةاللجنةمنبتكليف•

UN)2030لخطةالقدرات HLG PCCP)النهائيةالنسخةبتقديمالفريققام

ةالخطإلىمدخالتلتقديمالمفتوحةالتشاورعمليةيشملبماالعالميةللخطة

األمممنتدىفيعرضهاتموقدمساهمة40مجموعهابلغمساهماتُوقدمت

تمحيث.الفريقمنواعتمادهاتاونكيبفيبالبياناتالمعنيالعالميالمتحدة

.2017اذارفياإلحصائيةالمتحدةاألمملجنةمناعتمادها

أوأيارفيواالجتماعياالقتصاديالمجلسمناعتمادهايتمأنالمتوقعمن•

2017تموزفيالمستوىعاليالسياسيالمنتدىعلىوعرضها،2017حزيران

2017أيلولفيالعامةالجمعيةمنواعتمادها

القدراتبناءأنشطةوتنفيذتخطيطبشأنللمناقشاتإطارتوفيرإلىالخطةتهدف•

تقودهالعملانأساسعلى2030عامخطةنطاقلتحقيقالالزمةاإلحصائية

واإلقليميةوالوطنيةالوطنيةدونالمستوياتعلىينفذوأنهالبلدان



التعاون

التشاور والتعاون بين
الدول والمؤسسات 
االقليمية والدولية 

وانخراط كافة االطراف 
لتحقيق الغايات

ة التنسيق في األنشط-
والفعاليات لتجنب 

االزدواجية في الجهود

الشفافية

الحداثة في اإلحصاءات 
ثقة الرسمية ترتكز على ال

بين منتجي ومستخدمي
البيانات مما يتطلب 

التبني الكامل 
ة للمبادئ األساسي

لإلحصاءات 
الرسمية

التكامل في النطاق

ام تنسيق، إنتاج واستخد
البيانات ألغراض أهداف

التنمية

ضمان حداثة األجهزة -
اإلحصائية

ائية البنى التحتية اإلحص-
واالحتياجات من بناء 

القدرات على المستوى 
مي المحلي، الوطني، اإلقلي

والعالمي

المبادئ التوجيهية في صياغة خطة العمل العالمية



نطاق خطة العمل العالمية

األنشطة الرئيسية

من التدخالت كأمثلة داعمة67

األهداف

14

مجاالت استراتيجية6



يجية في ما التنسيق والقيادة االسترات: المجال االستراتيجي األول

يتعلق بالبيانات ألغراض التنمية المستدامة

نظم تعزيز التنسيق بين ال2.1
ة اإلقليميالوطنية، اإلحصائية 

والمنظمات الدولية الفاعلة في
إنتاج البيانات واإلحصاءات 
ألغراض التنمية المستدامة

تقوية األنظمة 1.1
اإلحصائية الوطنية والدور 

التنسيقي للمكاتب 
اإلحصائية الوطنية



ئية تجديد النظم اإلحصا: المجال االستراتيجي الثاني

الوطنية وتحديثها

م واألطر المؤسساتية لتسمح للنظالحوكمةالحداثة في 1.2
ور الدائم في اإلحصائية الوطنية بتلبية المتطلبات والفرص للتط

نظام البيانات

حداثة المعايير 2.2
اإلحصائية خاصة تلك 
التي تهدف إلى تسهيل
إدماج وأتمتة تبادل 
البيانات في مختلف 

المراحل الخاصة بعملية
ائيةإنتاج البيانات اإلحص

تسهيل تطبيق 3.2
ة التكنولوجيات الحديث

دة ومصادر البيانات الجدي
طة ليتم تعميمها في األنش

اإلحصائية 



ية تعزيز األنشطة والبرامج اإلحصائ: المجال االستراتيجي الثالث

2030األساسية مع التركيز على تلبية احتياجات الرصد في خطة عام 

إلحصاءاتابرامجوالمساكن،السكانوتعداداتواالقتصادية،األسرية،المسوحاتبرامجوتوسيعتقوية1.3
.2030أجندةالحتياجاتاالعتباربعينآخذينالدولية،المقارناتوبرنامجوالحيوية،المدنية

بياناتمعوتكاملهااإلداريةالسجالتاستخدامنطاقوتوسيعالوطنيةاإلحصائيةالسجالتجودةتحسين2.3
االجتماعيةاإلحصاءاتمنمتكاملنظاملتطبيقاألخرى،الجديدةالمصادرمنوالبياناتالمسوحات

.2030أجندةلرصدوالبيئيةواالقتصادية

ةاالقتصادي-تقوية وتوسيع نطاق تطبيق نظام الحسابات القومية ونظام المحاسبة البيئية3.3

إدماج المعلومات الجغرافية المكانية في برامج إنتاج اإلحصاءات على مختلف المستويات4.3

بتقوية وتوسيع نطاق البيانات لتشمل كافة فئات السكان لضمان أن ال يتخلف أحد عن الرك5.3

مية تقوية وتوسيع النطاق في المجاالت غير المتطورة بصورة مالئمة ضمن نطاق اإلحصاءات الرس6.3



نمية  نشر بيانات الت: المجال االستراتيجي الرابع

المستدامة واستخدامها

مان النشر تطوير وتعزيز استراتيجيات مبتكرة لض1.4

مستدامةواالستخدام المالئم للبيانات ألغراض التنمية ال



بناء شراكات متعدد : المجال االستراتيجي الخامس

األطراف في مجال بيانات التنمية المستدامة

تعزيز وتقوية الشراكات للنظم1.5

اإلحصائية الوطنية والدولية مع 

الحكومات، واألكاديميين، والمجتمع 

المدني، والقطاع الخاص والشركاء 

خدام اآلخرين المنخرطين في إنتاج واست

ةالبيانات ألغراض التنمية المستدام



يق تعبئة الموارد وتنس: المجال االستراتيجي السادس

الجهود لبناء القدرات اإلحصائية

ضمان توافر الموارد لتطبيق البرامج1.6

واألنشطة الضرورية كما ورد في خطة العمل

على صعيدي التعاون المحلي )العالمية 
(والدولي



الربط بين المجاالت االستراتيجية في خطة العمل العالمية وخطة التحول 

في المنطقة العربية2030لإلحصاءات الرسمية لدعم اجندة التنمية المستدامة 

خطة التحول خطة العمل العالمية

ة التنسيق داخل النظم اإلحصائي: 1المجال 

نهاالعالمية واإلقليمية والوطنية وفيما بي

التنسيق والقيادة: 1المجال االستراتيجي 

نات االستراتيجية في ما يتعلق بالبيا

ألغراض التنمية المستدامة

االبتكار والتحديث من خالل إنشاء : 4المجال 

ييربنية للعمليات اإلحصائية تستند إلى المعا

تجديد النظم : 2المجال االستراتيجي 

اإلحصائية الوطنية وتحديثها

اء االبتكار والتحديث من خالل إنش: 4المجال 

المعاييربنية للعمليات اإلحصائية تستند إلى

تعزيز األنشطة : 3المجال االستراتيجي 

ركيز والبرامج اإلحصائية األساسية مع الت

ة عام على تلبية احتياجات الرصد في خط

2030



الربط بين المجاالت االستراتيجية في خطة العمل العالمية وخطة التحول : تابع

في المنطقة العربية2030لإلحصاءات الرسمية لدعم اجندة التنمية المستدامة 

خطة التحول خطة العمل العالمية

مع النظم اإلحصائية المتكاملة لج:  3المجال 

البيانات وتجهيزها ونشرها

ة  نشر بيانات التنمي: 4المجال االستراتيجي 

المستدامة واستخدامها

التواصل والدعوة: 2المجال  بناء شراكات متعدد : 5المجال االستراتيجي 

تدامةاألطراف في مجال بيانات التنمية المس

ئة التدريب وبناء القدرات وتعب: 5المجال 

الموارد

تعبئة الموارد : 6المجال االستراتيجي 

يةوتنسيق الجهود لبناء القدرات اإلحصائ



شكرا،،،


