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من جدول األعمال( ج)5البند 

ستة مجاالت استراتيجية في خطة العمل العالمية

والقيادة؛التنسيق :1االستراتيجي المجال 

؛الوطنية وتحديثهااتاإلحصاءتجديد:2المجال االستراتيجي 

؛تعزيز األنشطة والبرامج اإلحصائية األساسية:3المجال االستراتيجي 

؛نشر البيانات واستخدامها:4المجال االستراتيجي 

؛دامةبناء شراكات متعددة األطراف في مجال بيانات التنمية المست:5المجال االستراتيجي 

.تعبئة الموارد وتنسيق الجهود لبناء القدرات اإلحصائية:6المجال االستراتيجي 
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والقيادةالتنسيق . 1

تعزيز التعاون والتنسيق بين الوكاالت1.1

 اإلقليمي للدول العربيةآلية التنسيق

 األمم المتحدة للسكان واإلسكوا صندوق : المشاركانالرئيسان

 الدول العربية ووكاالت األمم المتحدةجامعة

المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، والمعهد العربي :دعوة

ة للتدريب والبحوث اإلحصائية، ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادي

اإلسالميةللدول واالجتماعية والتدريب 

بين التنسيق بين الوكاالت والتنسيق بين الحكوماتالربط 2.1

 اللجنة اإلحصائية في اإلسكوا

تهابشأن إحصاءات أهداف التنمية المستدامة وبيانافريق توجيهي : اقتراح

من جدول األعمال( ج)5البند 
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تحديثالوتجديدال. 2

لتطوير اإلحصاءاتاستراتيجيات وطنية 1.2

والعالميةتبادل البيانات بين الوكاالت اإلقليمية 2.2

ربط المعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية3.2

برنامج التحول في اإلحصاءات الرسمية4.2
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تعزيز األنشطة األساسية. 3

االقتصاديةاإلحصاءات 1.3

ار الحسابات القومية، وسجالت األعمال التجارية، والمؤشرات القصيرة األجل، ومؤّشرات األسع

.، واإلحصاءات القطاعية واالقتصادية(ستهالكمعادالت القوة الشرائية ومؤشرات أسعار اال)

واالجتماعيةاإلحصاءات السكانية 2.3

عدادات التسجيل المدني وإحصاءات األحوال المدنية، ومسوح األسر المعيشية العربية المتسقة، وت

.السكان والمساكن، وإحصاءات الفقر، والمؤشرات االجتماعية والسكانية

البيئيةاإلحصاءات 3.3

يئية اإلحصاءات المتعلقة بالمياه والطاقة واألراضي وتغيّر المناخ، ونظام المحاسبة الب

واالقتصادية

إحصاءات النوع االجتماعي4.3

حسب الجنس؛ تصنيف اإلحصاءاتمجاالت أخرى من إدراج ؛ 5رقم الهدف 
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بيانات واستخدامهاالنشر . 4

بهاتحديث نشر البيانات واإلبالغ 1.4

 ًالرسميةاالنتباه إلى اإلحصاءات جذب –نشرلمبتكرة لسبال

 مفتوح وشفافالبيانات بشكل تقديم

 االجتماعي،الهواتف المحمولة ووسائط التواصل  ...

باإلحصاءاتاإللمام 2.4

القرارات االقتصاديةوالسياساتالتعاون مع صانعي ز يتعز

 اإلعالممع وسائل العمل

وغيرهم من مستخدمي البياناتوالباحثين تغطية االحتياجات

المدنيالمجتمع مع التعاون
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بناء شراكات متعددة األطراف . 5

الشراكات اإلقليمية1.5

 والعالميةاإلحصائية الوطنية واإلقليمية الوكاالت مشاركة

 المناطق اإلقليمية تعاون مع

 يجي، أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، ومجلس التعاون الخل:اإلقليميةالمناطق دون تعاون مع

المتوسطية، وغيرها -والبلدان اإلسالمية، والبلدان األوروبية

الشراكات الوطنيةتعزيز 2.5

 ية صانعي السياسات والخبراء اإلحصائيين إلى حلقات العمل والحلقات الدراسدعوة

واالجتماعات والمناسبات التي تنظمها الوكاالت اإلحصائية اإلقليمية

التنسيقيالمكاتب اإلحصائية الوطنية خ دور يترس

 البيانات بين مختلف الوزارات والمكاتبتبادل
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تعبئة الموارد. 6

بين الوكاالتالشراكات 1.6

 التنسيق من خالل تجميع الموارد لزيادة األثر

 لة والوكاالت بين الالتعاون منفِّّذة الوكاالت الممّوِّ

 منظماتللالمختلفةالواليات احترام

برامج األمم المتحدة اإلنمائية2.6

 العاشرة من حساب التنميةالشريحة

الصناديق والمصارف اإلنمائية3.6

 اإلنمائية اإلقليميةالصناديق والمصارف

الجهات المانحة والصناديق والمؤسسات العامة والخاصة، األوروبية منها والعالمية
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اإلجراءات المطلوبة من اللجنة اإلحصائية

العمل اإلقليمية لخطة إبداء الرأي بالخطوط العريضة (أ)

المستدامةالنظر في إنشاء لجنة توجيهية لبيانات أهداف التنمية (ب)

الصيغة النهائية لخطة العمل اإلقليمية لبياناتوضع لاإلجراءاتسلسلة من اقتراح (ج)

.(األخرىعلى ضوء خبرات المناطق وذلك )التنمية المستدامة

و الفريق ( IAEG)والخبراء وتأكيد العضوية في الفريق المشترك بين الوكاالت مراجعة (د)

بالشراكة والتنسيق وبناء القدرات من أجل اإلحصاءات المعني ( HLG)المستوى الرفيع 

2030بخطة التنمية المستدامة لعام المتعلقة 
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