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خطة العمل اإلقليمية العربية بشأن بيانات التنمية المستدامة:
التقدم المحرز في التنفيذ
موجـز
اعتمدت اللجنة اإلحصائية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) في دورتها الثانية
عشرة ،التي عقدت في بيروت يومي  4و 5نيسان/أبريل  ،2017خطة العمل اإلقليمية العربية بشأن بيانات
التنمية المستدامة .وتستند هذه الخطة إلى خطة عمل كيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدامة والتي
اعتمدتها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في دورتها الثامنة واألربعين.
وتتناول هذه الوثيقة مستوى تنفيذ خطة العمل اإلقليمية العربية .وقد عرضت على اللجنة التنفيذية
لإلسكوا في اجتماعها الخامس ،الذي عقد في بيروت يومي  18و 19كانون األول/ديسمبر  ،2018فث ّمنت
الجهود التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية لدعم الدول األعضاء في بناء قدراتها اإلحصائية لرصد تنفيذ
أهداف التنمية المستدامة.
مدعوة إلى أخذ العلم بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل اإلقليمية العربية بشأن
واللجنة اإلحصائية
ّ
بيانات التنمية المستدامة وتوجيه العمل المستقبلي في هذا اإلطار.

18-00489

E/ESCWA/EC.5/2018/6/Rev.1
E/ESCWA/C.1/2019/5

-2-

مقدمـة
في دورتها الثانية عشرة التي عقدت في بيروت يومي  4و 5نيسان/أبريل  ،2017اعتمدت اللجنة
-1
اإلحصائية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) خطة العمل اإلقليمية العربية بشأن بيانات
التنمية المستدامة( )1والتي تتمحور حول المجاالت االستراتيجية الستة المحددة في خطة عمل كيب تاون العالمية
لبيانات التنمية المستدامة(.)2
المجال االستراتيجي

-1

التنسيق والقيادة االستراتيجية فيما يتعلّق بالبيانات ألغراض التنمية المستدامة

المجال االستراتيجي

-2

تجديد النظم اإلحصائية الوطنية وتحديثها

المجال االستراتيجي

-3

تعزيز األنشطة والبرامج اإلحصائية األساسية ،مع التركيز على تلبية احتياجات
الرصد في خطة عام 2030

المجال االستراتيجي

-4

نشر بيانات التنمية المستدامة واستخدامها

المجال االستراتيجي

-5

بناء شراكات متعددة األطراف في مجال بيانات التنمية المستدامة

المجال االستراتيجي

-6

حشد الموارد وتنسيق الجهود لبناء القدرات اإلحصائية

المقترحة مع األولويات اإلقليمية ومع
جرى في خطة العمل اإلقليمية تكييف األهداف وإجراءات التنفيذ
-2
َ
الواليات الممنوحة من الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي .فقد أوصت الجمعية العامة في قرارها
 71/313بأن ت َستكشف النظم اإلحصائية الوطنية سبل إدماج مصادر جديدة للبيانات في نظمها لتلبية االحتياجات
الجديدة للبيانات في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ وأوصت كذلك بأن تمتثل جميع أنشطة النظام
اإلحصائي العالمي بشكل تام للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية؛ وبأن تكثّف اللجان اإلقليمية دعمها لتدعيم
جمع البيانات وبناء القدرات اإلحصائية بما يتضمن األنشطة الرامية إلى بناء القدرات التي ّ
تعزز أوجه التنسيق
بين األجهزة اإلحصائية الوطنية ،تماشيا ً مع القرارات السابقة في هذا الشأن ،ومنها القراران  69/313و.68/261
ومقابل ذلك ،دعا المجلس االقتصادي واالجتماعي ،في قراره  ،2006/6الدول األعضاء إلى تكثيف الجهود لتعزيز
القدرات اإلحصائية الوطنية من أجل إنتاج إحصاءات ومؤشرات موثوقة وحسنة التوقيت لرصد السياسات
واالستراتيجيات اإلنمائية الوطنية ،ولرصد تنفيذ االلتزامات وتحقيق جميع األهداف اإلنمائية على كل من الصعيد
الوطني واإلقليمي والدولي.

(.E/ESCWA/SD/2017/IG.1/4(Part II) )1
( )2انظر المرفق األول لالطالع على وثيقة المعلومات األساسية المقدَّمة إلى الدورة الثامنة واألربعين للجنة اإلحصائية ،متاحة على
الموقع .https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/BG-2017-3a-HLG-E.pdf

E/ESCWA/EC.5/2018/6/Rev.1
E/ESCWA/C.1/2019/5

-3-

مستوى تنفيذ خطة العمل اإلقليمية العربية بشأن بيانات التنمية المستدامة
المجال االستراتيجي
1-1

-1

التنسيق والقيادة االستراتيجية فيما يتعلّق بالبيانات ألغراض التنمية المستدامة

تعزيز التنسيق بين الوكاالت في المنطقة

يشارك عدد من الجهات الفاعلة على المستويَين اإلقليمي والعالمي بفعالية في مجال اإلحصاءات الرسمية
-3
في المنطقة العربية .ففي تشرين الثاني/نوفمبر  ،2017أنشأت آلية التنسيق اإلقليمي للدول العربية ،التابعة لألمم
المتحدة ،فريقَ العمل المعني ببيانات أهداف التنمية المستدامة( .)3ويض ّم هذا الفريق ،الذي يشترك في رئاسته
المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان واإلسكوا ،ممثلين عن جامعة الدول العربية ووكاالت األمم المتحدة
التي لديها عنصر إحصائي هام ضمن والياتها وبرامج عملها.
وعقد فريق العمل اجتماعه الثاني في بيروت ،يومي  27و 28حزيران/يونيو  .2018ور ّكزت المناقشات
-4
ّ
ّ
على متطلبات العمليات الوطنية واإلقليمية والعالمية المتعلقة بتقديم التقارير بشأن مؤشرات أهداف التنمية
المستدامة .وأ ّكد المشاركون على أهمية التخفيف من األعباء الملقاة على النظم اإلحصائية الوطنية المثقلة أساسا ً
باألعباء ،وذلك عن طريق تحديد مجموعات أساسية من البيانات ،بغية توفير منصة لتبادل البيانات واالشتراك
في تنمية القدرات والتعاون الفني .وعلى الصعيد اإلقليمي ،اتفق أعضاء فريق العمل أيضا ً على ضرورة تحديد
مجموعة أساسية من البيانات على المستوى اإلقليمي تبيّن االتجاه االستراتيجي اإلقليمي وتكفل رصد أهداف
التنمية المستدامة على النحو المناسب .وينبغي لهذه العملية أن تأخذ في االعتبار تدفقات البيانات اإلقليمية والثغرات
التي تشوب البيانات والدور المناط باألفرقة القطرية لألمم المتحدة في مجال توفير اإلحصاءات والبيانات .وأكد
أعضاء فريق العمل على ّ
أن أطر العمل القائمة ،كالمؤشرات الرئيسية الصادرة عن المؤتمر الدولي للسكان
والتنمية ،قد تساعد في وضع استراتيجيات بشأن بيانات أهداف التنمية المستدامة .وسوف يع ّد فريق العمل
استراتيجية إقليمية بشأن إحصاءات وبيانات أهداف التنمية المستدامة ،وسينتهي العمل على هذه االستراتيجية
في عام .2019
والمقررة اعتبارا ً من
اتفق فريق العمل أيضا ً على وضع قائمة باألنشطة اإلحصائية المن َجزة والجارية
-5
َّ
عام  2016وتحديثها بانتظام .وستكون هذه القائمة بمثابة أداة رئيسية لتنسيق األنشطة اإلحصائية على الصعيد
اإلقليمي ،وأيضا ً لتوضيح حالة تدفقات البيانات اإلقليمية.
2-1

الربط بين التنسيق بين الوكاالت والتنسيق بين الحكومات

أوصى أعضاء فريق العمل المعني ببيانات أهداف التنمية المستدامة بأن تؤدي اللجنة اإلحصائية في
-6
اإلسكوا دور الريادة في التنسيق بين الحكومات في مجال إحصاءات وبيانات أهداف التنمية المستدامة في المنطقة
العربية .وستواصل اللجنة اإلحصائية دورها كمنصة لهذا التنسيق ،وستضمن في نفس الوقت إشراك أعضاء
فريق العمل.
( )3انظر .https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u522/workplan_sdg_data_tf_0.pdf
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المجال االستراتيجي
1-2

-2

تجديد النُظم اإلحصائية الوطنية وتحديثها

استراتيجيات وطنية وإقليمية لتطوير اإلحصاءات

تعاونت اإلسكوا مع "الشراكة في مجال اإلحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين"
-7
(باريس  )21في إجراء تقييمات لمدى جهوزية النظم اإلحصائية الوطنية في البلدان المهت ّمة .وكان الهدف من
ذلك دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خالل توفير إحصاءات وبيانات موثوقة ووافية وحسنة التوقيت .وقد
أثمر التقييم الذي أجري في ك ّل من األردن ومصر بصياغة استراتيجيات وطنية لتطوير اإلحصاءات .وساهمت
اإلسكوا أيضا ً في إعداد المبادئ التوجيهية لالستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات في إطار مبادرة ب
اريس  ،21وتحديدا ً في الفصل المتعلق بالدول الضعيفة(.)4
2-2

تبادل البيانات

تأ ّجل إقرار اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة لمبادئ تدفقات بيانات أهداف التنمية المستدامة إلى
-8
آذار/مارس  .2019وعلى الرغم من ذلك ،صاغت األمانة التنفيذية لإلسكوا رؤية لتدفقات البيانات على الصعيد
اإلقليمي تؤكد على استخدام مصادر البيانات الوطنية والدور الذي تضطلع به األجهزة اإلحصائية الوطنية
والوكاالت الوصيّة ،على النحو المحدد في خطة عمل كيب تاون العالمية .وسيكون من الضروري تعديل هذه
الرؤية لتنسجم مع المبادئ العالمية ،في حال تم اعتمادها ،ولكن األمانة التنفيذية لإلسكوا ارتأت أنه من الضروري
البدء بإجراء الحوارات .وقدمت األمانة التنفيذية مقترحا ً برؤيتها في اجتماع عقده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
في بيروت ،في  23نيسان/أبريل  2018بشأن البوابة العربية للتنمية ،وفي اجتماع فريق العمل المعني ببيانات
أهداف التنمية المستدامة الذي عقد في حزيران/يونيو .2018
3-2

المعلومات الجغرافية المكانية

لفتت األمانة التنفيذية لإلسكوا االنتباه إلى أهمية موضوع دمج المعلومات اإلحصائية والجغرافيا المكانية
-9
أثناء االجتماع التشاوري بشأن إطار تنفيذ البعد البيئي من خطة التنمية المستدامة لعام  2030في المنطقة العربية،
الذي عقد في القاهرة في الفترة من  18إلى  20أيلول/سبتمبر  .2017وقبل االجتماع ،أجرت اإلسكوا مسحا ً عن
استخدام المعلومات الجغرافية المكانية في الدول األعضاء .وأطلقت جولة ثانية من المسح في عام  ،2018بهدف
تنقيح المعلومات عمالً بتوصيات االجتماع التشاوري.
 -10وبهدف بناء الشراكات في مجال المعلومات الجغرافية المكانية ،أصبحت األمانة التنفيذية لإلسكوا َّ
منظمة
()5
مشاركة في الفريق المختص برصد األرض ،على غرار لجان إقليمية أخرى تابعة لألمم المتحدة .
ِ

(PARIS21, NSDS Guidelines: Guidelines for the Elaboration of a National Strategy for the Development of )4
Statistics (April 2018). Available at http://nsdsguidelines.paris21.org/NSDS-GUIDELINES-full-lang-en.pdf.

( )5الفريق المعني برصد األرض هو منظمة حكومية دولية تعمل على تحسين تو ّفر المعلومات المتعلقة بعمليات رصد األرض
والوصول إليها واستخدامها لصالح المجتمع .لمزيد من المعلومات ،انظر .http://earthobservations.org/index2.php
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سر لمبادرة األمم المتحدة بشأن إدارة المعلومات الجغرافية
وتضطلع اإلسكوا أيضا ً بمهام األمانة وبدور المي ِ ّ
المكانية على الصعيد العالمي من أجل الدول العربية(.)6
4-2

برنامج التحول في اإلحصاءات الرسمية

 -11في إطار الجهود الرامية إلى التماس مصادر بيانات جديدة من شأنها استكمال نتائج التعدادات
واالستقصاءات اإلحصائية التقليدية ،وبغية االستجابة لتزايد الطلب على البيانات وفقا ً لما تدعو إليه خطة التنمية
المستدامة لعام  ،2030أنشأت اإلسكوا فريقا ً مختصا ً بالبيانات الضخمة ضمن األمانة التنفيذية .وتهدف المرحلة
األولى من عمل هذا الفريق إلى بناء القدرات الداخلية فيما يتعلق بمصادر البيانات الجديدة لإلحصاءات الرسمية
وغيرها من المجاالت المتصلة بالبيانات .وقد بدأ الفريق في جمع وتحليل المعلومات عن األنشطة المضطلَع بها
في أقاليم أخرى وفي إطار المبادرات العالمية ،وبدأ بتنظيم سلسلة من الحلقات الدراسية لموظفي اإلسكوا.
المجال االستراتيجي
في خطة عام 2030
1-3

-3

تعزيز األنشطة والبرامج اإلحصائية األساسية ،مع التركيز على تلبية احتياجات الرصد

اإلحصاءات االقتصادية

 -12تواصل األمانة التنفيذية لإلسكوا دعم النظم اإلحصائية الوطنية في تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام
 .2008وفي هذا السياق ،بادرت إلى العمل على إدراج احصاءات التمويل اإلسالمي ضمن الحسابات القومية.
واسترشادا ً بهذا الجهد ،أنشأت شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة في عام  2017فرقة العمل العالمية المعنية
بإحصاءات التمويل اإلسالمي وعالقته بنظام الحسابات القومية .وجرت مناقشة اقتراح لوضع نَهج مو َّحد إزاء
الموضوع ،في ورشة عمل عقدتها اإلسكوا في بيروت في آب/أغسطس  .2018وساهمت األمانة التنفيذية لإلسكوا
أيضا ً في ورشة عمل حول التمويل اإلسالمي ّ
نظمها مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية
والتدريب للدول اإلسالمية في أنقرة في تشرين األول/أكتوبر .2018
 -13كما تولت األمانة التنفيذية لإلسكوا تيسير الجهود اإلقليمية الهادفة إلى إعداد السجالت اإلحصائية لألعمال
التجارية .وفي هذا السياق ،أنجزت في إطار الشريحة التاسعة من حساب التنمية لألمم المتحدة مشروعا ً بشأن
المؤشرات االقتصادية القصيرة األجل ،في كانون األول/ديسمبر  .)7(2017ور ّكز المشروع على تنمية القدرات
إلنتاج مؤشرات فصلية لمختلف اإلحصاءات على مستوى القطاعات االقتصادية ،بما في ذلك تطوير أداة من
تكنولوجيا المعلومات لوضع مؤشرات أثناء السنة.
 -14وفي مجال مؤشرات األسعار ،أت ّمت األمانة التنفيذية لإلسكوا مجموعة البيانات السنوية لبرنامج المقارنات
الدولية ،بالتعاون مع األجهزة اإلحصائية الوطنية .ويتيح هذا الجهد حساب تعادالت القوة الشرائية على أساس
( )6انظر .http://www.un-ggim-as.org
( )7حساب األمم المتحدة للتنمية هو حساب أنشأته الجمعية العامة ليكون آلية لتمويل مشاريع تنمية القدرات في الكيانات االقتصادية
واالجتماعية لألمم المتحدة .وهذا الحساب هو صلة الوصل بين الجهات الفاعلة في تنمية القدرات داخل البلدان وكيانات األمانة العامة
لألمم المتحدة.
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بيانات حقيقية وليس عن طريق االستقراء التقديري أو التحقق .وقد اكتسبت البلدان المشاركة القدرة على إنتاج
بيانات عن تعادالت القوة الشرائية قابلة للمقارنة على الصعيد دون الوطني .ويهدف العمل على إحصاءات
سق ألسعار المستهلك ،من أجل تنسيق جمع البيانات بهدف بناء مؤشرات
األسعار أيضا ً إلى اعتماد مؤشر من ّ
زمنية (مؤشرات أسعار المستهلك) ومؤشرات مكانية (مؤشرات تعادالت القوة الشرائية).
 -15وفي مجال اإلحصاءات االقتصادية القطاعية ،أنشأت األمانة التنفيذية لإلسكوا لوحة التتبع اإلقليمية
لإلحصاءات التجارية ،التي أدرجتها األمم المتحدة ضمن قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية(.)8
2-3

اإلحصاءات السكانية واالجتماعية

 -16واصلت األمانة التنفيذية لإلسكوا عملها في مجال اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية .وفي عا َمي
و ،2018قامت بتنظيم بعثات تقييمية واستشارية إلى عدد من الدول األعضاء في سياق هذا العمل .ونظمت في عام
 2017اجتماعا ً للخبراء بشأن الربط السجلي لتقييم اكتمال تسجيل الوفيات (بيروت 27-21 ،أيلول/سبتمبر) ونظمت
كذلك حلقة عمل إقليمية بشأن تقييم نوعية السجل المدني واإلحصاءات الحيوية في الدول العربية (بيروت10-9 ،
تشرين األول/أكتوبر) .وفي  ،2018عقدت األمانة التنفيذية ورشة العمل التدريبية اإلقليمية لتطوير تقارير
اإلحصاءات الحيوية من السجل المدني (بيروت 11-10 ،تشرين األول/أكتوبر) .ودعا المشاركون في هذه األنشطة
إلى إنشاء آلية للتنسيق بين المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية ،من أجل تنفيذ مزيد من األنشطة الهادفة إلى تنمية
القدرات .ويتطلب االضطالع بمزيد من األنشطة المتعلقة بالسجل المدني واإلحصاءات الحيوية تعبئةَ وتعزيز
موارد إضافية.
2017

 -17وفي عام  ،2018أصدرت اإلسكوا الكتيّب اإلرشادي لتحسين جمع بيانات اإلعاقة وتحليلها في البلدان
العربية :تنفيذ "أسئلة فريق واشنطن المتعلقة بتأدية الوظائف"( ،)9وذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء اإلحصائيين
وواضعي السياسات من المنطقة وأعضاء في فريق واشنطن المعني بإحصاءات اإلعاقة .وتمت اإلشادة بهذا
الكتيّب اإلرشادي وتم تصنيفه ضمن الممارسات الرائدة خالل منتدى األمم المتحدة العالمي الثاني للبيانات الذي
عقد في دبي ،في الفترة من  22إلى  24تشرين األول/أكتوبر  .2018وأدّى إعداد هذا الكتيّب وما تم تنفيذه من
أنشطة تتعلق بتنمية القدرات إلى توفير بيانات إضافية عن األشخاص ذوي اإلعاقة .إضافة لذلك ،وضعت األمانة
التنفيذية لإلسكوا ،وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ،إطارا ً عربيا ً إلحصاءات اإلعاقة تض ّمن حوالي مائة
مؤشر( )10يربط أهداف التنمية المستدامة باتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .واعتمد هذا
اإلطار في اجتماع الفريق المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بتحسين إحصاءات اإلعاقة في أهداف التنمية
المستدامة ،الذي عقد في القاهرة في الفترة من  18إلى  20أيلول/سبتمبر .2018
 -18وشاركت المجموعة العربية غير الرسمية المعنية بتعدادات السكان والمساكن بفعالية في العديد من
المناقشات ،ومن أهمها المناقشات حول التحديات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في تنفيذ تعدادات السكان ،ودمج
( )8انظر .https://comtrade.un.org/labs
(.E/ESCWA/SD/2018/MANUAL.1 )9
( .E/ESCWA/SD/2018/WG.1/7 )10اعتمد هذا اإلطار في اجتماع الفريق المشترك بين الوكاالت والخبراء بشأن تحسين
إحصاءات اإلعاقة في أهداف التنمية المستدامة ،الذي عقد في القاهرة في الفترة من  18إلى  20أيلول/سبتمبر .2018
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البعد المتعلق بالجغرافيا المكانية في التعدادات السكانية .وعقدت المجموعة عدة اجتماعات وورش عمل خالل عا َمي
سرت نقل الخبرات في هذا المجال ،ما أدى إلى تحسين نوعية البيانات ،نظرا ً إلى أن االستبيانات
 2017و ،2018وي ّ
ً
اإللكترونية تتيح التحقق من صحة البيانات تزامنا مع عملية الجمع.
 -19ودعما ً لتنفيذ الهدف  5من أهداف التنمية المستدامة ،قامت األمانة التنفيذية لإلسكوا بتحديث االستبيان
اإلقليمي المتعلق بإحصاءات العنف ضد المرأة ،استنادا ً إلى أحدث التنقيحات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية
والتي شملت إضافة مؤشرات إضافية حول العنف ضد المرأة إلى مؤشرات أهداف التنمية المستدامة .وتعمل
األمانة التنفيذية لإلسكوا على إعداد دليل عن إحصاءات الهدف  5من أهداف التنمية المستدامة لمساعدة البلدان
في جمع وتصنيف البيانات الدقيقة والقابلة للمقارنة ،استنادا ً إلى أمثلة مستمدة من الممارسات الجيدة لبلدان مختارة.
وقد تم عرض هذا الدليل في تشرين الثاني/نوفمبر  2018أثناء اجتماع فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت
المعني باإلحصاءات الجنسانية ،والذي عقد في طوكيو.
3-3

اإلحصاءات البيئية

 -20دعت األمانة التنفيذية لإلسكوا إلى تطبيق نظام المحاسبة االقتصادية البيئية خالل االجتماع االستشاري
حول إطار تنفيذ البعد البيئي من خطة عام  2030في المنطقة العربية المشار إليه سابقا ً ،والذي عقد في القاهرة
في الفترة من  18إلى  20أيلول/سبتمبر .2017
 -21إضافة إلى ذلك ،أصدرت األمانة التنفيذية عددا ً خاصا ً من "مجموعة اإلحصاءات البيئية في المنطقة
العربية" ،تحت عنوان "اإلحصاءات المتعلقة بتغيّر المناخ في المنطقة العربية :مجموعة المؤشرات
المقترحة"( .)11وقد ركز هذا العدد على البيانات والمنهجيات الممكنة التطبيق في المنطقة العربية.
المجال االستراتيجي
1-4

-4

نشر بيانات التنمية المستدامة واستخدامها

تحديث نشر البيانات واإلبالغ بها

 -22عملت األمانة التنفيذية لإلسكوا خالل األعوام األربعة الماضية على إنشاء نظام جديد للمعلومات
اإلحصائية .وتهدف بوابة البيانات الناتجة من هذا العمل إلى توفير مجموعة واسعة من اإلحصاءات والبيانات
بشأن التنمية المستدامة .وتشتمل هذه البوابة على نموذج خاص بإدارة البيانات يتضمن مستودعا ً للبيانات وأدوات
لتحويل البيانات وأداة تحليلية وأداة لإلبالغ.
 -23وقد نفذ نموذج نشر البيانات في عا َمي  2017و 2018لخدمة العمالء الخارجيين ولنشر البيانات .ويتيح
نموذج نشر البيانات لإلسكوا إنشاء وتطويع لوحات التتبع حسب الموضوع اإلحصائي .ويتيح أيضا ً الجمع بين
البيانات في المجاالت اإلحصائية المختلفة ،وذلك من خالل الجمع بين اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية مثالً،
عن طريق تبويب بيانات الناتج المحلي اإلجمالي مع بيانات الصحة ،أو بيانات الناتج المحلي اإلجمالي مع بيانات
التعليم ،أو بيانات اإلنتاج الصناعي مع بيانات دخل األسر المعيشية ،في لوحة تتبع واحدة .وبإمكان مستخدمي
(.E/ESCWA/SD/2017/3 )11
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وحدة نشر البيانات تنزيل البيانات وحفظ نتائج التحليل وإنتاج لوحات تتبع مصممة خصيصا ً
الستخدامهم الشخصي.
2-4

اإللمام باإلحصاءات

 -24عقدت ورشة عمل إقليمية حول البيئة المؤسسية السليمة والتعاون والحوار والشراكات من أجل إنتاج
واستخدام مؤشرات التنمية المستدامة في تونس في الفترة من  6إلى  8شباط/فبراير  .2018وجمعت الورشة
بين كبار الخبراء اإلحصائيين ،بمن فيهم رؤساء األجهزة اإلحصائية الوطنية ،والمعنيين بصنع السياسات من
وزارات التخطيط واالقتصاد ،وسلطت الضوء على أفضل الممارسات في تكييف البيئة المؤسسية لإلحصاءات
الرسمية بحيث تلبي احتياجات خطة عام  .2030وانتهت الورشة إلى توصيات بشأن تنفيذ المبادئ األساسية
لإلحصاءات الرسمية.
 -25وحصلت األمانة التنفيذية لإلسكوا على التمويل من حساب األمم المتحدة للتنمية بهدف مواصلة العمل
على تحسين مجموعات المصطلحات اإلحصائية .ويهدف المشروع إلى توحيد المصطلحات اإلحصائية باللغة
العربية ،على النحو الذي تقترحه اللجنة اإلحصائية في اإلسكوا .ومن شأن ذلك أن يسهم في حل إشكاليات ترجمة
المفاهيم اإلحصائية.
 -26إضافة إلى ذلك ،أنجزت اإلسكوا ترجمة المستوى األول والمستوى الثاني ،بما في ذلك البيانات الوصفية
لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة ،وفقا ً للتصنيف حسب المستويات الصادر عن فريق الخبراء المشترك بين
الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
المجال االستراتيجي
1-5

-5

بناء شراكات متعددة األطراف لبيانات التنمية المستدامة

الشراكة اإلقليمية

 -27تعمل األمانة التنفيذية لإلسكوا على بناء شراكات لتعزيز القدرات اإلقليمية لبيانات التنمية المستدامة.
وفي إطار فريق العمل المعني ببيانات أهداف التنمية المستدامة ،دخلت األمانة التنفيذية في شراكة مع وكاالت
األمم المتحدة المشاركة في آلية التنسيق اإلقليمي ،ومع جامعة الدول العربية ووكاالتها المتخصصة ،والمعهد
العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية ،ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية ،والمركز اإلحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها.
2-5

تعزيز الشراكة الوطنية

 -28واصلت األمانة التنفيذية لإلسكوا تعزيز الروابط بين المعنيين بصنع السياسات واألجهزة اإلحصائية
الوطنية من خالل توجيه الدعوات لحضور ورشات العمل والحلقات الدراسية واالجتماعات والمناسبات األخرى.
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المجال االستراتيجي
1-6

-6

تعبئة الموارد وتنسيق الجهود لبناء القدرات اإلحصائية

الشراكات بين الوكاالت

 -29نجحت اإلسكوا إلى ح ّد ما في التعويض عن نقص الموارد الالزمة لبناء القدرات اإلحصائية ،وذلك عن
طريق الشراكة مع الوكاالت اإلقليمية األخرى المعنية باإلحصاء .على سبيل المثال ،نظ ّمت اإلسكوا في عا َمي
 2016و 2017أكثر من  30نشاطاً ،باالشتراك مع جامعة الدول العربية ،والمعهد العربي للتدريب والبحوث
اإلحصائية ،ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ،وهيئة األمم المتحدة
للمرأة ،وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،وجهات شريكة أخرى.
2-6

برامج األمم المتحدة اإلنمائية

الممول من الشريحة العاشرة من
 -30اللجنة هي إحدى الوكاالت المن ِفّذة لبرنامج اإلحصاءات والبيانات،
َّ
حساب التنمية لألمم المتحدة .ويتألف البرنامج من أربعة أركان تعنى بوسائل التنفيذ ،واإلحصاءات السكانية
واالجتماعية ،واإلحصاءات االقتصادية ،واإلحصاءات البيئية.
3-6

الشراكات مع الصناديق والمصارف اإلنمائية

 -31حصلت اإلسكوا على منحة من البنك الدولي لدعم إحصاءات األسعار ومجاالت أخرى في اإلحصاءات
االقتصادية .وتخطط اإلسكوا والبنك الدولي للتوجه معا ً إلى الجهات المانحة المحتملة على الصعيد اإلقليمي من
أجل ضمان استدامة تمويل البرامج المزمع تنفيذها.
مدعوة إلى أخذ العلم بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل اإلقليمية العربية
 -32وختاماً ،اللجنة اإلحصائية
ّ
بشأن بيانات التنمية المستدامة وتوجيه العمل المستقبلي في هذا اإلطار.
-----

