خطة العمل العالمية
Cape Town Global Action Plan

مقدمة

• بتكليف من اللجنة اإلحصائية إلى الفريق عالي المستوى للشراكة والتنسيق وبناء
القدرات لخطة  )UN HLG PCCP( 2030قام الفريق بتقديم النسخة النهائية
للخطة العالمية بما يشمل عملية التشاور المفتوحة لتقديم مدخالت إلى الخطة
ُوقدمت مساهمات بلغ مجموعها  40مساهمة وقد تم عرضها في منتدى األمم
المتحدة العالمي المعني بالبيانات في كيب تاون واعتمادها من الفريق .حيث تم
اعتمادها من لجنة األمم المتحدة اإلحصائية في اذار .2017
• من المتوقع أن يتم اعتمادها من المجلس االقتصادي واالجتماعي في أيار أو
حزيران  ،2017وعرضها على المنتدى السياسي عالي المستوى في تموز 2017
واعتمادها من الجمعية العامة في أيلول 2017
• تهدف الخطة إلى توفير إطار للمناقشات بشأن تخطيط وتنفيذ أنشطة بناء القدرات
اإلحصائية الالزمة لتحقيق نطاق خطة عام  2030على أساس ان العمل تقوده
البلدان وأنه ينفذ على المستويات دون الوطنية والوطنية واإلقليمية

المبادئ التوجيهية في صياغة خطة العمل العالمية
التكامل في النطاق
تنسيق ،إنتاج واستخدام
البيانات ألغراض أهداف
التنمية
 ضمان حداثة األجهزةاإلحصائية
 البنى التحتية اإلحصائيةواالحتياجات من بناء
القدرات على المستوى
المحلي ،الوطني ،اإلقليمي
والعالمي

الشفافية
الحداثة في اإلحصاءات
الرسمية ترتكز على الثقة
بين منتجي ومستخدمي
البيانات مما يتطلب

التبني الكامل
للمبادئ األساسية
لإلحصاءات
الرسمية

التعاون
التشاور والتعاون بين
الدول والمؤسسات
االقليمية والدولية
وانخراط كافة االطراف
لتحقيق الغايات
 التنسيق في األنشطةوالفعاليات لتجنب
االزدواجية في الجهود

نطاق خطة العمل العالمية
 6مجاالت استراتيجية

األهداف
14
األنشطة الرئيسية
 67من التدخالت كأمثلة داعمة

المجال االستراتيجي األول :التنسيق والقيادة االستراتيجية في ما
يتعلق بالبيانات ألغراض التنمية المستدامة
 1.1تقوية األنظمة
اإلحصائية الوطنية والدور
التنسيقي للمكاتب
اإلحصائية الوطنية

 2.1تعزيز التنسيق بين النظم
اإلحصائية الوطنية ،اإلقليمية
والمنظمات الدولية الفاعلة في
إنتاج البيانات واإلحصاءات
ألغراض التنمية المستدامة

المجال االستراتيجي الثاني :تجديد النظم اإلحصائية
الوطنية وتحديثها
 1.2الحداثة في الحوكمة واألطر المؤسساتية لتسمح للنظم
اإلحصائية الوطنية بتلبية المتطلبات والفرص للتطور الدائم في
نظام البيانات

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

 3.2تسهيل تطبيق
التكنولوجيات الحديثة
ومصادر البيانات الجديدة
ليتم تعميمها في األنشطة
اإلحصائية

المجال االستراتيجي الثالث :تعزيز األنشطة والبرامج اإلحصائية
األساسية مع التركيز على تلبية احتياجات الرصد في خطة عام 2030
 1.3تقوية وتوسيع برامج المسوحات األسرية ،واالقتصادية ،وتعدادات السكان والمساكن ،برامج اإلحصاءات
المدنية والحيوية ،وبرنامج المقارنات الدولية ،آخذين بعين االعتبار الحتياجات أجندة .2030

 2.3تحسين جودة السجالت اإلحصائية الوطنية وتوسيع نطاق استخدام السجالت اإلدارية وتكاملها مع بيانات
المسوحات والبيانات من المصادر الجديدة األخرى ،لتطبيق نظام متكامل من اإلحصاءات االجتماعية
واالقتصادية والبيئية لرصد أجندة .2030
 3.3تقوية وتوسيع نطاق تطبيق نظام الحسابات القومية ونظام المحاسبة البيئية -االقتصادية

 4.3إدماج المعلومات الجغرافية المكانية في برامج إنتاج اإلحصاءات على مختلف المستويات

 5.3تقوية وتوسيع نطاق البيانات لتشمل كافة فئات السكان لضمان أن ال يتخلف أحد عن الركب

 6.3تقوية وتوسيع النطاق في المجاالت غير المتطورة بصورة مالئمة ضمن نطاق اإلحصاءات الرسمية

المجال االستراتيجي الرابع :نشر بيانات التنمية
المستدامة واستخدامها

 1.4تطوير وتعزيز استراتيجيات مبتكرة لضمان النشر
واالستخدام المالئم للبيانات ألغراض التنمية المستدامة

المجال االستراتيجي الخامس :بناء شراكات متعدد
األطراف في مجال بيانات التنمية المستدامة
 1.5تعزيز وتقوية الشراكات للنظم
اإلحصائية الوطنية والدولية مع
الحكومات ،واألكاديميين ،والمجتمع
المدني ،والقطاع الخاص والشركاء
اآلخرين المنخرطين في إنتاج واستخدام
البيانات ألغراض التنمية المستدامة

المجال االستراتيجي السادس :تعبئة الموارد وتنسيق
الجهود لبناء القدرات اإلحصائية

 1.6ضمان توافر الموارد لتطبيق البرامج
واألنشطة الضرورية كما ورد في خطة العمل
العالمية (على صعيدي التعاون المحلي
والدولي)

الربط بين المجاالت االستراتيجية في خطة العمل العالمية وخطة التحول
لإلحصاءات الرسمية لدعم اجندة التنمية المستدامة  2030في المنطقة العربية
خطة العمل العالمية

خطة التحول

المجال االستراتيجي  :1التنسيق والقيادة
االستراتيجية في ما يتعلق بالبيانات
ألغراض التنمية المستدامة

المجال  :1التنسيق داخل النظم اإلحصائية
العالمية واإلقليمية والوطنية وفيما بينها

المجال االستراتيجي  :2تجديد النظم
اإلحصائية الوطنية وتحديثها

المجال  :4االبتكار والتحديث من خالل إنشاء
بنية للعمليات اإلحصائية تستند إلى المعايير

المجال االستراتيجي  :3تعزيز األنشطة
والبرامج اإلحصائية األساسية مع التركيز
على تلبية احتياجات الرصد في خطة عام
2030

المجال  :4االبتكار والتحديث من خالل إنشاء
بنية للعمليات اإلحصائية تستند إلى المعايير

تابع :الربط بين المجاالت االستراتيجية في خطة العمل العالمية وخطة التحول
لإلحصاءات الرسمية لدعم اجندة التنمية المستدامة  2030في المنطقة العربية
خطة العمل العالمية

المجال االستراتيجي  :4نشر بيانات التنمية
المستدامة واستخدامها

خطة التحول

المجال  :3النظم اإلحصائية المتكاملة لجمع
البيانات وتجهيزها ونشرها

المجال االستراتيجي  :5بناء شراكات متعدد المجال  :2التواصل والدعوة
األطراف في مجال بيانات التنمية المستدامة
المجال االستراتيجي  :6تعبئة الموارد
وتنسيق الجهود لبناء القدرات اإلحصائية

المجال  :5التدريب وبناء القدرات وتعبئة
الموارد

شكرا،،،

