PROGRAMME ON STATISTICS AND DATA
Overview and way forward
Item 8 of the Provisional Agenda

Economic And Social Commission For Western Asia

E/ESCWA/C.1/2019/6

Programme on Statistics and Data for SDGs

UN Development Account – 10th Tranche
A comprehensive programme:
• Bringing together 10 UN Secretariat entities
• Covering all areas of sustainable
development statistics

Expected accomplishment:
National statistical offices implement
methodologies in line with good practices and
international standards and
recommendations.
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4 pillars / 7 components
Pillar 1 – Means of implementation
Institutions – Modernization – Geospatial

Pillar 2

Pillar 3

Pillar 4

Environment

Social and Demographic

Economic

- SEEA
- FDES
- Arab priorities
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3.1 Population &
demographic
3.2 Gender
3.3 Poverty
3.4 Peaceful and inclusive
society

-

National Accounts
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Timeline and resources
2017

2018

2019

2020

Mid-term
evaluation

Original timeline
10 millions USD

Extension
+ 1 million USD

All programme resources cover operational costs, the
Programme does not bring with Human Resources
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Presenting pillars / components

Ms. Neda Jafar

Pillar 1 – Means of implementation
Component 3.2 – Gender

Ms. Wafa Aboul Hosn

Pillar 2 – Environment

Mr. Ismail Lubbad

Component 3.1 – Population and Demographic
Component 3.3 – Poverty

Mr. Majed Skaini

Pillar 4 – Economic
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اللجنة اإلحصائية
الدورة الثالثة عشرة
بيروت 30- 29 ،كانون الثاني/يناير 2019

 -8برنامج اإلحصاءات والبيانات
الركيزة األولى :وسائل التنفيذ
ندى جعفر
رئيسة وحدة السياسات اإلحصائية والتنسيق
شعبة الإلحصاء ،االسكوا
jafarn@un.org

المحتويات

نبذة عن وفرة البيانات
الهدف من ركيزة وسائل التنفيذ
االنشطة المنفذة 2018- 2017

أنشطة 2019

© جميع حقوق الطبع محفوظة لإلسكوا  .ال تجوز إعادة استخدام أو طبع هذه المادة أو أي جزء منها من غير الحصول على إذن مسبق.

زيادة في توفر البيانات الوطنية في
المستوى األول
(نقطتين زمنتين وأكثر  % 50من البلدان)
من  % 14الى 2018- 2017 % 17
أهم التغيرات لعام  2018في األهداف:
 ال تغير 2,8 زيادة 1,4,16 إنخفاض 6 ال يوجد بيانات في3,5,6,7,9,10,11,12, 14,15,17
-الهدف  13جميع مؤشراته المستوى2

الهدف

ركيزة أفقية تتناول جميع أهداف التنمية المستدامة وال سيما الهدف  17من
أهداف التنمية المستدامة ( وسائل التنفيذ والشراكات)
تعزيز قدرة البلدان النامية على تعزيز البيئات المؤسسية اإلحصائية وعمليات
اإلنتاج عبر مجاالت إحصائية متعددة لقياس ورصد واإلبالغ عن جدول أعمال
التنمية المستدامة لعام 2030

© جميع حقوق الطبع محفوظة لإلسكوا  .ال تجوز إعادة استخدام أو طبع هذه المادة أو أي جزء منها من غير الحصول على إذن مسبق.

االنشطة المنفذة 2018- 2017
ورش إقليمية

تنفيذ إطار مؤشرات أهداف التنمية
المستدامة في بيروت ،يومي  5و6
نيسان/أبريل 2017

البيئة المؤسسية السليمة والتعاون
والحوار والشراكات من أجل إنتاج
واستخدام مؤشرات التنمية
المستدامة تونس ،من  16إلى 18
كانون الثاني 2018
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• مسودة اإلطار اإلقليمي
• تقييم وفرة البيانات الوطنية في قاعدة
بيانات األمم المتحدة والبيانات الوطنية
الرسمية المنشورة
• توصيات إقليمية حول البيئة المؤسسية
السليمة والتعاون والحوار والشراكات
•
• ترجمة البيانات الوصفية  /منصة

• ترجمة القانون العام لإلحصاءات الرسميّة
لشرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى

© جميع حقوق الطبع محفوظة لإلسكوا  .ال تجوز إعادة استخدام أو طبع هذه المادة أو أي جزء منها من غير الحصول على إذن مسبق.

شاركت اإلسكوا في االجتماع الخامس للجنة العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات
الجغرافية المكانية ،الذي عُقد في مسقط من  19إلى  21شباط/فبراير . 2018
ونظمت االجتماع الهيئة الوطنية للمساحة في عُمان بالتعاون مع األمانة العامة العربية
لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية.
وهدف االجتماع إلى متابعة سير أعمال اللجنة والفرق الفنية ومناقشة برنامج عمل اللجنة
للمرحلة الالحقة .وقدمت األمانة التنفيذية عرضا ً حول استخدام البيانات الجغرافية المكانية
لدفع عملية التنمية ،وأوضحت أوجه التكامل بين عملها وجهود الجهات الدولية األخرى في
هذا المجال.
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© جميع حقوق الطبع محفوظة لإلسكوا  .ال تجوز إعادة استخدام أو طبع هذه المادة أو أي جزء منها من غير الحصول على إذن مسبق.

المقرر تنفيذها في 2019
األنشطة
ّ
ترجمة البيانات
الوصفية

استكمال ترجمة
الوجبة الثانية من
البيانات الوصفية
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القانون اإلحصائي

تشكيل فريق عمل
واستكمال الصيغة
النهائية للقانون
اإلحصائي اإلقليمي

© جميع حقوق الطبع محفوظة لإلسكوا  .ال تجوز إعادة استخدام أو طبع هذه المادة أو أي جزء منها من غير الحصول على إذن مسبق.

اإلطار اإلقليمي

تحديد األولويات اإلقليمية
بالتعرف على األولويات
الوطنية واستكمال الصيغة
النهائية من اإلطار اإلقليمي

المقرر تنفيذها في 2019
األنشطة
ّ
ورش عمل إقليمية

 . 1أهمية تفصيل البيانات في وضع السياسات
 . 2استخدام البيانات اإلدارية والبيانات الضخمة والمعلومات
الجغرافية المكانية في تجميع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة
تشارك وتبادل البيانات والبيانات الوصفية
.3
ُ
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© جميع حقوق الطبع محفوظة لإلسكوا  .ال تجوز إعادة استخدام أو طبع هذه المادة أو أي جزء منها من غير الحصول على إذن مسبق.

المقرر تنفيذها في 2019
األنشطة
ّ
بعثات استشارية

 توفير البيانات الوطنية في قاعدة بيانات األمم المتحدة الوقوف على تضارب البيانات تحديد المؤشرات غير المتوفرة ومصادرها -تقييم البيئة المؤسسية
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© جميع حقوق الطبع محفوظة لإلسكوا  .ال تجوز إعادة استخدام أو طبع هذه المادة أو أي جزء منها من غير الحصول على إذن مسبق.

شكراً

اللجنة اإلحصائية
الدورة الثالثة عشرة
بيروت 30- 29 ،كانون الثاني/يناير 2019
UNODC

8
برنامج اإلحصاءات والبيانات
الركيزة الثانية :البيئة
وفاء أبو الحسن
رئيسة قسم اإلحصاءات االقتصادية ،االسكوا
aboulhosn@un.org

برنامج تطوير اإلحصاءات والبيانات :الركيزة البيئية

أهداف بيئية مخصصة

أهداف اخرى

•
•
•
•
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 6أهداف بيئية مخصصة
مؤشرات بيئية في غايات واهداف اقتصادية واجتماعية
حوالي  85مؤشرمن  230ذات الصلة بالبيئة
ما يقرب من نصف غايات أهداف التنمية المستدامة تتطلب
إحصاءات بيئية لتجميع مؤشراتها وتمكين الرصد المنتظم
للتقدم .
© جميع حقوق الطبع محفوظة لإلسكوا  .ال تجوز إعادة استخدام أو طبع هذه المادة أو أي جزء منها من غير الحصول على إذن مسبق.

برنامج تطوير اإلحصاءات والبيانات :الركيزة البيئية

التحديات البيئية في المنطقة

الهدف األساسي للركيزة البيئية

نظم الرصد
التنسيق المؤسسي الوطني

تعزيز قدرات البلدان النامية على قياس ورصد
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حول
االحصاءات البيئية.

تمويل المسوحات
المتخصصة ،والتدريب
استخدام التكنولوجيا

على الصعيد الدولي

ربط البيانات االقتصادية
واالجتماعية والبيئية

تعاريف منهجيات متسقة
بيانات وصفية
نشرالبيانات

التحديات السياسية :الموارد
المائية المشتركة
اآلثار االقتصادية للمشاكل
البيئية وآثار تغير المناخ
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© جميع حقوق الطبع محفوظة لإلسكوا  .ال تجوز إعادة استخدام أو طبع هذه المادة أو أي جزء منها من غير الحصول على إذن مسبق.

على الصعيد الوطني

تعزيزالمكاتب اإلحصائية الوطنية
والمؤسسات ذات الصلة في
اإلحصائية البيئية

االنجازات واالنشطة
أوال ا :تعزيز قدرات البلدان النامية المستهدفة في هذا البرنامج على وضع البيانات االحصائية البيئية المتعلقة
بمؤشرات التنمية المستدامة على المستوى االول ( ) TIER 1والثاني ( ) TIER 2واإلشراف على استمراريتها.

 - 6ايفاد بعثات
استشارية الى البلدان
 - 5جمع الوثائق المتعلقة
بإحصاءات البيئة

 - 4تطوير واطالق وحدة تدريب (عبر
االنترنت ومن خالل ورشة عمل اقليمية)
لرصد البعد البيئي ألهداف التنمية المستدامة
 - 3تنظيم حلقة عمل اقليمية
لتبادل الخبرات المنجزة واألراء
بشأن رصد البعد البيئي ألهداف
التنمية المستدامة
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© جميع حقوق الطبع محفوظة لإلسكوا  .ال تجوز إعادة استخدام أو طبع هذه المادة أو أي جزء منها من غير الحصول على إذن مسبق.

 - 2اعداد ورش
عمل للتوعية
 - 1إعداد أداة
مشتركة للتقييم
واالبالغ

االنجازات والنشاطات المتوقعة
ثانيا ا :تعزيز قدرة البلدان النامية على تبني وتطبيق األساليب االحصائية المتعلقة بالمؤشرات على
المستوى الثاني ( ) TIER 2والثالث (.) TIER 3

 - 6المساهمة في اقامة ندوات لتبادل
المعارف الموضوعة ضمن اطار وسائل
التنفيذ في البرنامج.
 - 5عقد اجتماعات بشأن
انجازات الركيزة البيئية
 - 4عقد اجتماعات لفريق الخبراء
لمناقشة الوثائق االرشادية

 - 3اعداد مواد ارشادية متعلقة بمؤشرات التنمية
المستدامة على المستوى الثالث TIER 3
 - 1اجراء دراسات الحالة
 - 2تعميم الممارسات الفضلى
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االنجازات
ثالثا ا :تطوير الشراكات التي تدعم تعزيز االحصاءات البيئية والتي تكمل و/أو توسع انجازات البرنامج.

- 3المشاركة في اجتماعات الجهات المانحة لدعم
الجهود الوطنية في تقديم الموارد الالزمة لتعزيز
القدرات اإلحصائية

 - 2ارسال دعوات للمنظمات االحصائية االقليمية
لحضور االجتماعات االقليمية ومتفرعاتها تحت
اطار ترتيبات التمويل الذاتي،

 - 1دعوة المنسقين المقيمين لحضور االجتماعات االقليمية ومتفرعاتها تحت
اطار ترتيبات التمويل الذاتي باإلضافة الى مشاركة الحكومة تحت اطار
التمويل المشترك
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االنشطة المنفذة 2018 - 2017
األولويات اإلقليمية العربية وتطوير الشراكات
االجتماع التشاوري حول اإلطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة عام 2030

تطوير اإلحصاءات البيئية ونظام المحاسبة البيئية وأألطر اإلحصائية
للبيئة  :إطار االقتصادية
•
•
•

•

ورشة عمل بشأن اإلطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية االقتصادية
ورشة عمل حول اإلحصاءات والمعلومات البيئية من أجل التنمية المستدامة في
المنطقة العربية
اإلطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية واالقتصادية دورة تعلّم إلكتروني باللغة
العربية ترجمة التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة
ورش عمل وطنية (مصر واألردن)

البنية التحتية
بناء القدرات في قضايا الجغرافيا المكانية
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 41مؤشر ذات
أولوية

المقرر تنفيذها في  2019و2020
ألنشطة
ّ

األولويات اإلقليمية العربية وتطوير الشراكات
تطوير اإلحصاءات البيئية ونظام المحاسبة البيئية وأألطر
اإلحصائية
للبيئة  :إطار االقتصادية
ورش عمل اقليمية
• ورش عمل وطنية

البنية التحتية
بناء القدرات في قضايا الجغرافيا المكانية
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شكراا

الشريحة الثالثة :اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية
✓ العالقة بأهداف التنمية المستدامة :تركيب جزء من مؤشرات األهداف ،3 ،1
17 ،16 ،13 ،11 ،10 ،8 ،6 ،5 ،4
أ .اإلحصاءات السكانية والمؤشرات الديمغرافية:
 . 1تعزيز القدرات االحصائية في البلدان
المستهدفة إلجراء تعدادات السكان والمساكن
باستخدام األجهزة اإللكترونية،

 . 2تعزيز القدرات الوطنية للتسجيل المدني
لألحداث الحيوية  ،وخاصة الوالدات
والوفيات،

االنشطة  :ورشة عمل إقليمية ،ورشة عمل للبدان
التي تواجه صعوبات في اجراء تعدادات () 2018

األنشطة  :ورشة عمل إقليمية ،دورة تدريبية اقليمية
 ،ثالث بعثات استشارية () 2018- 2017

© Copyright 2014 ESCW A. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission
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الشريحة الثالثة :اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية
 . 3تعزيز القدرات الوطنية والمحلية في جمع مؤشرات
المستوطنات البشرية وتحليلها ،بما في ذلك استخدام
البيانات المكانية الجديدة ومنصات نظم المعلومات
الجغرافية.
األنشطة :ورشة عمل إقليمية ،ورشتي عمل على المستوى
الوطني (،) 2019- 2018

ب .قياس الفقر وعدم المساواة:

مقترح استكمال وتكامل
الثالث عناصر السابقة
(:)2020-2019

استخدام بيانات التعدادات
والسجالت المدنية إلنتاج
مؤشرات التنمية المستدامة
ذات الصلة وخاصة على
مستوى التجمعات الصغيرة

تعزيز قدرة البلدان المستهدفة على تحسين التحليل ودورية المسوح األسرية.
األنشطة :اجتماعات إقليمية  ،مجموعة من الدراسات والوثائق) 2019- 2017( .
© Copyright 2014 ESCW A. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission
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النشرات والدراسات
 .1التعدادات السكانية

 مبادئ توجيهية بشأن استخدام التكنولوجيا في جمع بيانات تعدادات السكان والمساكن(شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة)،
 اجراء التعدادات السكانية بأسلوب العد الذاتي (اإللكتروني)  ،االسكوا . 2مؤشرات التجمعات البشرية

 -مجموعة من ادلة التدريب حول قياس مؤشرات الهدف رقم 11

© Copyright 2014 ESCW A. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission
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النشرات والدراسات (يتبع)....

 .4قياس الفقر وعدم المساواة
الرقم

اسم الدراسة

االكتمال

1

دراسة حول جدوى استخدام المسوحات المنفذة بشكل دوري (HIGH
) FREQUENCYلإلبالغ عن مؤشرات التنمية المستدامة،

اكتملت

2

دراسة بشأن توصيات لقياس التمييز النمطي والرفاهية الذاتية.

قيد العمل

3

دراسات حول حدود تصنيف البيانات في المسوحات األسرية
للمجموعات الفرعية للسكان والمناطق الجغرافية.

قيد العمل

4

مراجعة نقدية لمؤشر الفقر المتعدد االبعاد في المنطقة العربية ،مع
التركيز على قضايا القياس.

قيد العمل

5

دراسة بشأن المعلومات المتعلقة بأبعاد الفقر المختلفة والوصول الي
الخدمات األساسية.

اكتملت

© Copyright 2014 ESCW A. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in an y form without a written permission
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شكرا لحسن استماعكم
lubbad@un.org

اللجنة اإلحصائية
الدورة الثالثة عشرة
بيروت 30- 29 ،كانون الثاني/يناير 2019

 -8برنامج اإلحصاءات والبيانات
الركيزة الثالثة :إحصاءات النوع اإلجتماعي
ندى جعفر
رئيسة وحدة السياسات اإلحصائية والتنسيق
شعبة الإلحصاء ،االسكوا
jafarn@un.org

المحتويات

نبذة عن وفرة البيانات
الهدف من الركيزة إحصاءات النوع االجتماعي
االنشطة المنفذة 2018- 2017

أنشطة 2020- 2019
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وفرة بيانات عن النوع االجتماعي
المستوى األول – مؤشرات النوع االجتماعي الوطنية
) متوفر سنتين أو أكثر في  8أو أكثر بلدان (
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2017

▪  18مؤشر )(2017
▪  36مؤشر)(2018
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▪ انخفاض 2%
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٪ 6- ٪ 2 ▪ ارتفاع تصنيف الجنس في مصر بنسبة
٪ 10 ▪ ارتفع المعدل اإلقليمي للمؤشرات إلى
٪ 2 وانخفضت النسبة المصنفة حسب الجنس إلى
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 فقط مصنفة٪ 2  ولكن٪ 9 ▪ أعلى مصر
٪ 1  ؛ وفقط٪ 6 ▪ المتوسط اإلقليمي للمؤشرات
مصنفة حسب الجنس
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الهدف
تقديم المساعدة الفنية لتعزيز قدرات البلدان على قياس ورصد مؤشرات النوع
االجتماعي في أهداف التنمية المستدامة من خالل األنشطة اإلقليمية والوطنية

المستوى األولى

المستوى الثاني

تعزيز قدرات البلدان على إنتاج ونشر مؤشرات النوع االجتماعي من
خالل تحسين إدماج منظورالنوع االجتماعي في اإلحصاءات الوطنية وال
سيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والعمل وتحسين استخدام البيانات
المتوفرة من جميع المصادر الرسمية ومن ضمنها السجالت اإلدارية

تعزيز قدرة البلدان على اعتماد وتطبيق أساليب إحصائية لتحسين طرق
قياس المؤشرات في إطار أهداف التنمية المستدامة مثل :العنف الجسدي
والجنسي والنفسي ضد المرأة الذي يرتكبه الشريك والعنف الجنسي ضد
النساء الذي يرتكبه شخص آخر غير الشريك )) SDG 5.2؛ الوقت
المستغرق في األعمال المنزلية والرعاية غير مدفوعة األجر SDG
)) 5.4؛ و قتل النساء )) SDG 16.1

© جميع حقوق الطبع محفوظة لإلسكوا  .ال تجوز إعادة استخدام أو طبع هذه المادة أو أي جزء منها من غير الحصول على إذن مسبق.

المستوى األول  -االنشطة المنفذة 2018- 2017
المجموعة المتكاملة ألدوات تدريبية
أطلقت اإلسكوا المجموعة المتكاملة
ألدوات التدريب ومنها التعلم اإللكتروني
على هامش اللجنة اإلحصائية في
نيويورك في مارس . 2018
منهج إحصاءات
النوع االجتماعي
تهدف الى تعزيز قدرات جميع الجهات
المعنية بإنتاج واستخدام اإلحصاءات
وخاصة النوع االجتماعي في رصد
التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة
التعلم اإللكتروني
elearning.unescwa.org
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تدريب المدربين
برنامج التعلم
اإللكتروني

ورش عمل
وطنية

فريق التدريب الوطني
التدريب على المنهج الدراسي
التدريب على كيفية تنظيم التدريبات الوطنية لمختلف
الجهات وعقد الشراكات
تدريب فعلي باالشتراك بورشة إقليمية تنظمها اإلسكوا
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المستوى األول  -االنشطة المنفذة 2018 - 2017
ورشة عمل ودورة تدريبية إقليمية

ورشة عمل تدريبية إقليمية/
لتدريب المدربين ،البحر الميت
المدربيناألولى
 2016الدورة
الوطنيين
تدريب
لتدريب المدربين ،المغرب
الثانية
الدورة
2017
لتحسين استخدام إحصاءات
لتدريب المدربين ،عمان
الثالثة
 2018الدورة
عمان 17
االجتماعي،
النوع
 18-تشرين األول 2018
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المتدربين
االنتهاء من الوحدات التدريبية  5بنجاح

المتدرب/المتدربة على شهادة التعلم
حصول
ّ
االلكتروني

التأهيل لإللتحاق بورش عمل وطنية \إقليمية
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منصة التعلم اإللكتروني
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المستوى األول  -االنشطة المنفذة 2018 - 2017
تدريبات وطنية
 2ورشة العمل التدريبية الوطنية األولى
على المنهج التدريبي لبرنامج المجموعة
المتكاملة إلحصاءات النوع االجتماعي
 األردن  20- 18كانون األول 2018 العراق  26- 23كانون األول 2018 العراق  29- 26كانون االثاني 2019 مصر  28- 25شباط 2019 2إطالق البرنامج في كانون الثاني 2019
 تونس والمغربPage 11
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المستوى الثاني  -االنشطة المنفذة 2018 - 2017
ورشة عمل ودورة تدريبية إقليمية

بعثات استشارية
تقديم دعم فني
تدريب للباحثين الميدانيين إلجراء
المسوح المتخصصة حول العنف ضد
المرأة

ورشة عمل إقليمية حول قياس
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة
حول العنف ضد المرأة واستخدام
الوقت المغرب  9- 7أيار2018

االستمارة اإلقليمية حول
العنف ضد المرأة
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إعداد مؤشرات المستوى الثاني المتعلقة
بالعنف ضد المرأة
 مصر – العنف ضد النساء ذواتاإلعاقة
 -المغرب  -العنف ضد النساء والرجال

أنشطة 2020 - 2019
• إطالق برنامج أدوات إحصاءات النوع
االجتماعي في البلدان األخرى
المدربين (المجموعة الثانية من البلدان)
• تدريب
ّ
إلنشاء أفرقة التدريب الوطنية للمجموعة المتكاملة
ألدوات النوع االجتماعي (بلدان مجلس التعاون
الخليجي ،فلسطين واليمن وليبيا وسوريا)
• دورات تدريب الكترونية حول مؤشرات النوع
االجتماعي في أهداف التنمية المستدامة
• اجتماع إقليمي حول األساليب الحديثة في نشر
مؤشرات النوع االجتماعي في أهداف التنمية
المستدامة
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شكرا

برنامج تطوير اإلحصاءات والبيانات الركيزة االقتصادية
الهدف
تعزيز القدرات في الدول النامية لقياس ورصد أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة في مجاالت
اإلحصاءات االقتصادية

الوحدات المنفذة التابعة لألمانة العامة لألمم المتحدة
)UNSD (LEAD

)UNCTAD (CO-LEAD

UNEP, ECA, ECE, ECLAC, ESCAP, ESCWA
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تحديات التنمية
•

أكدت اللجنة اإلحصائية دور نظام الحسابات القومية كإطار عمل أساسي لتكامل االحصاءات االقتصادية.

• ال تزال العديد من الدول النامية بعيدة عن اعتماد نظام الحسابات القومية بسبب عدم وجود حافز سياسي،
باإلضافة إلى موارد مالية وبشرية محدودة لوضع عملية إنتاج إحصائية.
• تهدف الركيزة االقتصادية إلى معالجة التحديات الفنية والنظامية في وضع عملية إنتاج إحصائية متكاملة،
مثل:
 عدم وجود مفاهيم إحصائية منسقة ،تعريفات وتصنيفات عند الوحدات المعنية في النظام اإلحصائيالوطني
 عدم وجود تنسيق بين المؤسسات• البرنامج منظم وفق خمسة محاور وهي:

الحسابات القومية

احصاءات الصناعة

احصاءات الطاقة

السجالت التجارية ،احصاءات التجارة وبيانات التدابير
غير الجمركية واحصاءات اقتصادية أخرى تقيس
التأثيرات االقتصادية للتنظيمات التجارية الهادفة إلى تقدم
أهداف التنمية االجتماعية والبيئية المستدامة.

جداول العرض واالستخدام
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منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
توجد حاجة إلى:
تطوير وتحديث السجالت التجارية اإلحصائية وصلتها بإحصاءات التجارة والحسابات القومية
إعداد جداول العرض واالستخدام لمتابعة القطاع غير النظامي من جهة الطلب
توفير حسابات قومية فصلية
تطوير الحسابات القومية اإلقليمية لمتابعة االختالفات الجغرافية بين دول مختارة
توفير تدريب ودعم فني لقياس الخدمات المالية الوسيطة ،خاصة التمويل االسالمي والحسابات القومية الفصلية
تطوير احصاءات األسعار مثل تنسيق مؤشرات األسعار وتحقيق التكامل بين إحصاءات األسعار الوطنية
ومماثالت القوة الشرائية ( ،) PPPما يؤدي إلى استدامتها
إعداد احصاءات طاقة عالية الجودة وهي شرط أخر نظرا ً للتركيبة االقتصادية للعديد من الدول في المنطقة
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اإلنجازات المتوقعة والنشاطات المقرر عقدها
قدرات معززة عند الدول النامية من أجل وضع عملية إنتاج متكاملة ،متعددة الطرق والمصادر
إلعداد اإلحصاءات االقتصادية بشكل منتظم

 . ٣ورش عمل تدريبية إقليمية ودورات تعليم
الكتروني حول إعداد االحصاءات االقتصادية
لقياس االحصاءات االقتصادية المرتبطة بمؤشرات
أهداف التنمية المستدامة
 . ٢تطوير مواد للتدريب ودورات تعليم إلكتروني حول
إعداد االحصاءات االقتصادية لقياس االحصاءات
االقتصادية المرتبطة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة
 . ١ورش عمل إقليمية حول االحصاءات
االقتصادية والمؤشرات لقياس االحصاءات
االقتصادية المرتبطة بمؤشرات أهداف التنمية
المستدامة
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اإلنجازات المتوقعة والنشاطات المقرر عقدها
طاقة معززة عند الدول المستهدفة لجمع ،نشر ،إعالن وتبادل البيانات المعنية لقياس االحصاءات
االقتصادية المرتبطة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة

 . ٢بعثات استشارية لدول مستهدفة لتنفيذ تطبيقات تدعم
جمع ،نشر ،إعالن وتبادل البيانات المعنية لقياس
االحصاءات االقتصادية المرتبطة بمؤشرات أهداف
التنمية المستدامة

 . ١بعثات استشارية لدعم الدول المستهدفة بتنفيذ التحسينات المطلوبة في
مجاالت محددة في االحصاءات االقتصادية لقياس االحصاءات
االقتصادية المرتبطة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة
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اإلنجازات المتوقعة والنشاطات المقرر عقدها
شراكات معقودة من أجل دعم التعزيز اإلحصائي في مجال االحصاءات االقتصادية ومساندة/
توسيع مخرجات البرنامج

. ٣المشاركة في حلقات المانحين لدعم الجهود
الوطنية في تعبئة الموارد من أجل تعزيز
اإلحصاء
 . ٢إصدار دعوات لمنظمات إحصائية إقليمية
لحضور اجتماعات (دون) إقليمية ضمن اتفاقات
تمويل ذاتي

 . ١إصدار دعوات لمنسقين مقيمين لحضور اجتماعات
(دون) إقليمية ضمن اتفاقات تمويل ذاتي والمساهمة في
تمويل مشاركة الحكومة.
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االنشطة المنفذة 2018- 2017
ندوة حول جداول العرض واالستخدام  30- 29أغسطس  2018بيروت ،لبنان
ورشة عمل إقليمية حول الحسابات القومية وتطوير البنية التحتية لإلحصائيات االقتصادية ضمن إطار
أهداف التنمية المستدامة ،عمان 18 - 15 ،أيار/مايو 2017
ورشة تدريبية توأمة للبحرين واألردن حول إنشاء جداول العرض واالستخدام ،خالل الفترة  10- 6مايو
. 2018
ورشة عمل الحتساب للمؤشر الموحد ألسعار المستهلك –  27- 25أيلول /سبتمبر  ، 2017القاهرة ،مصر
ورشة عمل إقليمية لمصادقة بيانات االإنفاق المفصلة للسنوات  2015 ، 2014و08- 05 – 2016
كانون األول /ديسمبر  ، 2017إسطنبول ،تركيا
يتم العمل حاليا ً على منشور خاص بجداول العرض واالستخدام لتوضيح دور هذه الجداول وأهميتها
وكيفية بنائها ،وسوف يحتوي على تجارب بعض الدول في مجال بناء جداول العرض واالستخدام لتشكل
هذه التجارب مثاالً للدول األخرى.
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شكرا

