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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السابعة واألربعون

 2016آذار/مارس  8-11
 )م( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

بنود للمناقشة واختاذ القرار: تطوير العمـ   
    اإلحصائي اإلقليمي يف غريب آسيا

ــيا عـــن      ــة ل ـــريب آسـ ــا ا  تقريـــر اللجنـــة االقتصـــادية واالجتماعيـ اإلجنـ
 الرئيسية اليت حتققت يف جمال تطوير العم  اإلحصائي يف املنطقة

  
 مذكرة من األمني العام  

 
واملمارســا  الســابقة     2015/216وفقــا ملقــرر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي      

 بأن حيي  تقريـر اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة ل ـريب آسـيا )اإلسـ وا(         يتشرف األمني العام
وتبني اللجنة يف التقرير اإلجنا ا  الرئيسـية الـيت حتققـت يف جمـال تطـوير العمـ  اإلحصـائي يف        
املنطقة خالل السنوا  اخلمس املاضية وتركز على التحديا  والفرص املرتبطة بزيـادة الطلـ    

ــا  بســب  خ  ــى البيات ــا بعــد   عل ــة مل ــى:     2015طــة التنمي وتركــز اإلســ وا بوجــع خــاص عل
ــا       )أ( ــ  املمارسـ ــذ أف ـ ــةمل )ر( تنفيـ ــدول العربيـ ــة للـ ــائية الولنيـ ــدرا  اإلحصـ ــوير القـ تطـ

واألسالي  والطرائق الفنيـة الرئيسـية يف جمـال اإلحصـااا  الر يـةمل )ف( تـوفا بياتـا   ـاملة         
اإلحصــائية الولنيــة تقالــا مرجعيــة  قليميــةمل  ومتســقة عــن الــدول العربيــة مــمل اعتبــار امل اتــ   

 تنسيق وبناا الشراكا  من أج  تطوير العم  اإلحصائي يف املنطقة العربية  )د(
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وتــدعو اإلســ وا اللجنــة اإلحصــائية    أن حتــيت علمــا بــالتقرير يف مناقشــا ا املتعلقــة   
باجملـاال  ذا  األولويـة ادـددة    بدعم املنطقـة يف جمـال تقـ  املعرفـة واخلـفة الفنيـة فيمـا يتعلـق         

التقرير ف ال عـن تشـجيمل وكـاال  التمويـ  التابعـة ملناومـة األمـم املتحـدة علـى اال تمـام            يف
 بدعم تعبئة املوارد يف املنطقة 
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ــا ا       ــيا عـــن اإلجنـ ــة ل ـــريب آسـ تقريـــر اللجنـــة االقتصـــادية واالجتماعيـ
 ئي يف املنطقةالرئيسية اليت حتققت يف جمال تطوير العم  اإلحصا

  
 معلوما  أساسية -أوال  

 دف دوائر العم  اإلحصـائي يف منطقـة غـريب آسـيا    تطويـمل اإلحصـااا  الر يـة         - 1
االقتصادية السـريعة الـت ا للبلـدان     - الحتياجا  السياسة العامة النا ئة عن احلالة االجتماعية
ا مـن املنـالق   ـا يتطلـ  اتبـاُ ت   ـ        العربية  و ي تواجع حاال  تتميز هبا املنطقـة عـن غا ـ   

 خاصة يف اختيار مصادر البياتا  و تتاف اإلحصااا  الر ية 
و نـا  تبـاين كـبا يف مـدو تطـور العمـ  اإلحصـائي بـني بلـد وآخـر وبـني موضــوُ             - 2

 حصائي وآخر داخـ  كـ  بلـد  و ـذا حتتـاف وكـاال  األمـم املتحـدة وغا ـا مـن املنامـا             
ام ا بأتشطة التعاون التقين     حتلي  االحتياجا  احلقيقية  وبرام  التـدري   الدولية  لدو قي

املوحـدة ليســت فعالــة  وحيتــاف منتجــو البياتــا  الولنيــون    املشــورة بشــأن مســائ  تدريبيــة  
 حمددة فيما يتعلق بتنفيذ االستقصااا  واألتشطة اإلحصائية 

ربيـة الـيت  ـي الل ـة الرئيسـية يف املنطقـة        ويستخدم معام املوظفني الـولنيني الل ـة الع   - 3
وبالتايل  يترت  على التأخر يف ترمجـة املعـايا وال تيبـا  واألدلـة املن جيـة الدوليـة    العربيـة        
التأخر يف تطبيق املعايا  وف ال عن ذلـ،  ينب ـي لـدوائر الترمجـة التحريريـة يف األمـم املتحـدة        

ا  العربيــة املوحــدة ا ــاري وضــع ا حاليــا  يف  وغا ــا مــن املنامــا  أن تســتخدم املصــطلح 
ــريب آســيا )اإلســ وا(         ــة ل  ــة االقتصــادية واالجتماعي ــة اللجن  ــ   مســارد مواضــيعية  برعاي

 وبالتشاور ممل امل ات  اإلحصائية الولنية يف املنطقة 
و نـــا  عـــدة بلـــدان يف املنطقـــة تعـــال مـــن صـــراعا  داخليـــة و/أو خارجيـــة ومـــن    - ٤

ذا ي مل عقبا  أمام تنفيذ أتشطة التطوير  مبا يف ذلـ، تطـوير اإلحصـااا     االحتالل  وك   
زاعا   االحتفـا  ببياتـا   حصـائية    أقصـى     ـالر ية  ومن امل م لل اية  حـ  يف أوقـا  النـ   

حد   ـن واحلفـا  علـى تـاريب البياتـا   ألن تلـ، املعلومـا  ضـرورية لـدعم ج ـود  عـادة            
ــد التوصــ     حــ  لل   ــاإلعمــار بع ــاف حــاال  النــ  ـن ــا حتت ــن   ـزاُ  كم ــة م ــواُ معين زاُ    أت

زاُ وأحوال األسر املعيشـية وآاـار    ـاإلحصااا   مث  ما يتعلق من ا بالتداعيا  االقتصادية للن
 السلبية على الرفا  االجتماعي 
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وتواجع املناما  الدولية واإلقليمية والولنية  لدو دعم ا لتطـوير العمـ  اإلحصـائي     - 5
نطقة  حتـديا  تتصـ  مبسـألة تـوافر املـوارد  وتاـرا ألن املنطقـة تعتـف منطقـة غنيـة  ف  ـا            يف امل

خارف تطاق تركيز ا  ا  املاحنة  غا أن  ذا التصور ال يع س الواقـمل يف ا ـزا األكـف مـن     
املنطقة  فنقص املوارد يؤدي    تأخر االضطالُ بأتشطة من قبي  تطوير اإلحصااا  املتعلقـة  

من ال ذائي والزراعة والتنمية الريفية و   قلة تواتر  جراا استقصااا  بشأن مواضـيمل  ـ    باأل
 أو عدم االتتاام يف  جرائ ا 

  
 حتلي  تقاط القوة وال عف والفرص والت ديدا  -ااتيا  

حفزا للمناقشة بشأن التحديا  اليت تواج  ا الدوائر اإلحصائية يف املنطقـة     عـداد    - 6
نقاط القوة وال ـعف والفـرص والت ديـدا  بالتشـاور مـمل امل اتـ  اإلحصـائية الولنيـة         حتلي  ل

 )اتار اإللار أدتا ( 
 

 نقاط الضعف نقاط القوة

اعتراف مقرري السياسا  يف املنطقة بأمهيـة   •  
 اإلحصااا  الر ية

 تشجيمل الوعي اإلحصائي •
ــرا  ا • ــزإل حـ ــدول جملـــس   ملركـ ــائي لـ اإلحصـ

التعاون لـدول اخللـي  العربيـة  والشـراكة يف     
ــرن     ــة يف الق ــن أجــ  التنمي جمــال اإلحصــاا م
ــة   ــرين  ومصـــــرف التنميـــ ــادي والعشـــ احلـــ
األفريقــي  واإلســ وا  واللجنــة االقتصــادية    
ألفريقيــــــــا  تقــــــــدما  يف تقيــــــــيم الــــــــنام  

 الولنية اإلحصائية
ديثة  حرا  تقدم يف استخدام الت نولوجيا احل •

ــواط متقدمـــة      ــمل أ ـ ــا مل قطـ ــمل البياتـ يف مجـ
ــا    يف ــااا  باملعلومـــــــ ربـــــــــت اإلحصـــــــ

 امل اتية ا  رافية
االستخدام املتزايد للتطبيقا  الذكية يف تشر  •

 البياتا 

تباين البياتا  اليت تصدر ا امل ات  اإلحصائية  •
 الولنية عن تل، الصادرة عن املناما  الدولية

البياتــــا  الولنيــــة ال يــــتم اســــت الل مصــــادر  •
بـني   بال ام  دائما أو تنسيق ا على الدوام فيما

يــتم تشــر  ال امل اتــ  احل وميــة املختلفــةمل كمــا
 مجيمل البياتا 

حتتاف عدة بلدان    أن تعاجل مسائ  احلوكمـة   •
والقــواتني والتشــريعا  املتصــلة باإلحصــااا     

 وتنفيذ املبادئ األساسية لإلحصااا  الر ية
ــ     ال توجــد ا • ــوير العم ــة لتط ــتراتيجيا  ولني س

اإلحصائي يف عدة بلدان و ن وجد  ف ي غا 
 حمدَّاة

الر ية يف املنطقـة العربيـة    اإلحصااا ال ت طي  •
القياســا  املتعلقــة باحلوكمــة واألمــن واحلقــوق 

 املدتية ت طية كافية
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 نقاط الضعف نقاط القوة

االتتـ اا مـن وضـمل ميثـاق العمـ  اإلحصـائي        •  
 يف منطقة جملس التعاون اخلليجي

 2011أرســى النجــاإ يف  جنــا  جولــة عــام   •
من برتام  املقارتا  الدولية األساس للمزيد 
ــال    ــدرا  يف جمــ ــة القــ ــة وتنميــ ــن املواامــ مــ

 اإلحصااا  االقتصادية

بــتا تطــور اإلحصــااا  الزراعيــة و حصــااا    •
 التنمية الريفية

عدم تـوافر  حصـااا  مواوقـة بشـأن الالجـئني       •
 ا  بشأن امل اجرينواملشردينمل عدم توافر بيات

ــة    • ــجال  اإلداريـــــ ــتخدام الســـــ ــم اســـــ يتســـــ
ب وتـع أقـ  تطـورا يف كـثا مـن بلـدان        بأتواع ا
ــة  ــجال     -املنطقـ ــق بالسـ ــا يتعلـ ــة فيمـ وخاصـ

اإلحصائية لألعمال التجاريـة والتسـجي  املـدل    
 واإلحصااا  احليوية

عــدم تــوفا الــدعم املــايل للم اتــ  اإلحصــائية    •
يف اإلسـ وا يـؤار علـى    الولنية للدول األع اا 

 مشاركت ا يف األفرقة العاملة اإلحصائية العاملية
  

 التهديدات الفرص

االلتزام بصياغة اسـتراتيجيا  ولنيـة لتطـوير     •  
 العم  اإلحصائي

ــا بـــني بلـــدان   • وجـــود  م اتيـــة للتعـــاون فيمـ
ا نــــور والــــتعلم مــــن  ــــارر ا يئــــا      

 اإلحصائية املتطورة
املتخصصــة )منامــة الصــحة قيــام الوكــاال   •

ــم املتحــدة للســ ان(     ــة  صــندوق األم العاملي
بقيادة برتام   قليمي بشـأن التسـجي  املـدل    
واإلحصــــااا  احليويــــة مبشــــاركة تشــــطة    

 اإلس وا من
تعجيــــ  بلــــدان جملــــس التعــــاون اخلليجــــي   •

باســـــتخدام مصـــــادر البياتـــــا  اإلداريـــــة     
 لألغراض اإلحصائية

ــو  • ــبا يف مســـــتويا  تطـــ ــ  تنـــــوُ كـــ ر العمـــ
اإلحصــائي فيمــا بــني البلــدان العربيــة واجملــاال  

 املواضيعية اإلحصائية
وجود حاال  عديـدة لعـدم اسـتخدام البياتـا       •

 ألغراض رسم السياسة العامة
عدم مشاركة البلدان العربية بالش   ال ايف يف  •

ا يئا  اليت تقود تطوير العم  اإلحصائي علـى  
 مستوو العامل

مـن البلـدان مشـ لة عـدم كفايـة       تواجع العديـد  •
 املوارد لتطوير  حصااا ا الر ية

حيقــق املركــز اإلحصــائي اخلليجــي تقــدما يف   •
ــائية مـــن خـــالل   تطـــوير املنـــ جيا  اإلحصـ
 املبادئ التوجي ية واملن جيا  واالستبياتا 

تتوافر مل ات  ووكاال  األمم املتحـدة العاملـة    •
وارد لتنميـة  يف املنطقة مستويا  متوسطة من املـ 

 القدرا  اإلحصائية
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 التهديدات الفرص

تعزيــز الشــراكا  اإلقليميــة لتنميــة القــدرا   •  
ــائية:  ــائي  اإلحصـ ــز اإلحصـ ــ وا  املركـ اإلسـ

اخلليجي  املع د العـريب للتـدري  والبحـو     
ــة     ــة  اللجن ــدول العربي ــة ال اإلحصــائية  جامع
ــز األ ـــــا      ــا  مركـــ ــادية ألفريقيـــ االقتصـــ
ــادية واالجتماعيــــــة    ــائية واالقتصــــ اإلحصــــ
والتدري  للدول اإلسالمية )منامـة التعـاون   

 اإلسالمي(  البن، اإلسالمي للتنمية

تركز ا  ا  املاحنة على منالق أخـرو  فتاـ     •
حاجة املنطقة العربية للـدعم غـا ملبـاة    حـد     

 كبا
ُ  تقـوم البلـدان الـيت تعـيال حـاال       • ب عـداد   تـزا

  حصااا  ر ية يف ظ  ظروف صعبة

راكا  ممل املع د اإلحصـائي الـدويل    قامة   •
والرابطة الدولية لإلحصااا  الر ية )تـؤدي  
ــفاا    ــن اخلـــ ــف مـــ ــدد أكـــ ــاركة عـــ    مشـــ

 اإلحصائيني من املنطقة العربية(
ــ،     • ــة: البنـ ــا  املاحنـ ــمل ا  ـ ــة مـ ــة عالقـ  قامـ

ــة     ــة للممل ــ ــة الدوليــ ــدويل   دارة التنميــ الــ
  املتحدة لفيطاتيا العامى وأيرلنـدا الشـمالية  

 الوكالة الياباتية للتعاون الدويل

 

لترمجــة املعــايا واملبــادئ    “داخليــة”فــرص  •
 التوجي ية    العربية يف املنطقة

 

تــوافر  م اتيـــة ملتابعـــة التعــاون مـــمل االحتـــاد    •
األورويب بعـــد  جنـــا  الفتـــام  اإلحصــــائي    

 املتوسطي -األورويب 

 

  
 اإلجنا ا  -االثا  

 ( E/CN.3/2011/20تقدما منذ تقرير ا األخـا    اللجنـة اإلحصـائية )   حققت املنطقة  - ٧
 ال أتع وممل أخذ  ـذا التقـدم يف االعتبـار  مـن امل ـم مالحاـة تفـاو  مسـتويا  تطـور الـنام           

مــن املنطقــة  رمبــا ظــ  حتــديا  اإلحصــائية الولنيــة يف املنطقــة  وأن مــا قــد يبــدو  جنــا ا يف بقعــة
 بالنسبة لبقعة أخرو في ا 

ــة القــدرا  اإلحصــائية مــمل املنامــا           - 8 ــاون والتنســيق يف جمــال تنمي ــد حتســن التع وق
وعلى وجـع اخلصـوص  نـا  تعـاون      وامل ات  اإلقليمية األخرو العاملة يف جمال اإلحصااا  
املركز اإلحصائي جمللس التعاون لـدول  وايق بني املع د العريب للتدري  والبحو  اإلحصائية و

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2011/20
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اخللــي  العربيــة وجامعــة الــدول العربيــة ومناما ــا املتخصصــة وامل اتــ  اإلقليميــة ملؤسســا    
ملناومة األمم املتحدة )مث  صـندوق األمـم املتحـدة للسـ ان ومنامـة الصـحة العامليـة( وعـدد         

 من املناما  اإلقليمية القطاعية 
مثـاال علـى  م اتيـة التعـاون يف      2011املقارتـا  الدوليـة لعـام    وتش   جولة برتام   - ٩

جمـــال مواامـــة اإلحصـــااا  يف املنطقـــة وعلـــى ربـــت عمليـــة مجـــمل البياتـــا  مـــن أجـــ  تلبيـــة  
وتشـم  اخلطـت املسـتقبلية     االحتياجا  الدولية بتنمية القـدرا  اإلحصـائية يف بلـدان املنطقـة     

والربت بني مجمل البياتا  لألرقـام القياسـية ومجع ـا     مواامة األرقام القياسية ألسعار املست ل ني
وال يقتصر  دف  ذ  اخلطت على املواامة  ب  ميتـد أي ـا    ألغراض برتام  املقارتا  الدولية 

    خفض ت اليف  جراا استقصااا  األسعار 
واســتجابة  للــدعوا  املناديــة بتحســني ربــت رســم السياســا  باإلحصــااا  الر يــة     - 10

وقد يسـر  ـذا اإللـار     لار  قليمي لالستخدام الفعال لإلحصااا  يف رسم السياسا  و ضمل  
 جــراا حــوار مســتمر بــني مقــرري السياســا  واخلــفاا اإلحصــائيني يف البلــدان الــيت تفــذ في ــا  

 املشروُ بصفة  ريبية 
و نا  اعتماد متزايد مـن قبـ  وكـاال  األمـم املتحـدة  مثـ  اإلسـ وا  علـى مصـادر           - 11
ي اف    ذل، أن اإلس وا قـد  اد  مـن اسـتخدام ا جملموعـا  البياتـا        بياتا  الولنية ال

ا زئيــة )الدراســا  االستقصــائية لألســر املعيشــية( ألغــراض حتليليــة حمــددة كمــا تــدعم  جــراا  
استقصــااا   ريبيــة بشــأن البياتــا  اإلحصــائية املنســقة علــى الصــعيد الــولين )مــن قبيــ            

 بية املتعلقة باست ال  الطاقة يف قطاُ النق ( االستقصااا  التجري
ــام  اإلحصـــــــائي       - 12 ــأن الفتـــــ ــاد األورويب بشـــــ ــمل االحتـــــ ــاون مـــــ ــ  التعـــــ  وبف ـــــ

ــنوا      - األورويب ــرة الســ ــائية يف فتــ ــاال   حصــ ــدة جمــ ــدم يف عــ ــرا  تقــ ــطي     حــ املتوســ
يـة   وتشـم   ـذ  اجملـاال  اإلحصـااا  القطاعيـة  و حصـااا  ا جـرة الدول        املاضـية   اخلمس

 و حصااا  النق   و حصااا  الطاقة 
وتلبية  لالحتياجا  الفعلية للبلدان اليت متر  اال  تزاُ  ت فـذ  يف العـراق وفلسـطني     - 13

ــة واالقتصــادية  ف ــال عــن     ــة والدمي رافي استقصــااا  للنــا حني بشــأن خصائصــ م االجتماعي
 ا زوإ واحتياجا ـاألضرار اليت حلقت باألسر النا حة بسب  الن

وأجنز  اإلس وا  ي ومناما  أخرو يف املنطقة مشـاريمل لتطـوير العمـ  اإلحصـائي      - 1٤
يف جماال  من قبي  مؤ را  التنمية  واإلحصااا  البيئية  و حصااا  الطاقة  واإلحصـااا   

   ا نساتية  وجيري حاليا تنفيذ مشروُ يتناول املؤ را  االقتصادية القصاة األج  
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األع ـــاا يف جملـــس التعـــاون لـــدول اخللـــي  العربيـــة أن تطلـــمل اللجنـــة  وتــود البلـــدان  - 15
 :اإلحصائية على اإلجنا ا  التالية اليت ختص منطقت ا الفرعية

ــوعي اإلحصــائي يف قطاعــا   ــ  مــن اجملتمــمل مــن خــالل       •  ــز ال  حــرا  تقــدم يف تعزي
 وسائ  التواص  االجتماعي

 بياتا  اإلحصائية يادة استخدام التطبيقا  الذكية يف تشر ال • 
اعتماد ميثاق للعم  اإلحصـائي للمنطقـة دون اإلقليميـة جمللـس التعـاون لـدول اخللـي          • 

 العربية يف القري  العاج 
ــتخدام     •  ــبي  اسـ ــرا  تقـــدم يف سـ ــة و حـ ــادر البياتـــا  اإلداريـ ــتخدام املتزايـــد ملصـ االسـ

 ال خمة البياتا 
 م اتية يف احلاال  اليت ينطبق في ا ذل،ربت اإلحصااا  اجملموعة حديثا مبعلوما   • 
 تنفيذ العم  اإلحصائي من خالل استراتيجيا  حمددة لفترا  مخاسية السنوا  • 

  
ــائية     -رابعا   ــنام اإلحصـ ــية للـ ــا  األساسـ ــمل اللبنـ ــام وضـ ــة أمـ ــديا  املاالـ التحـ

 والولنية اإلقليمية
املؤسسـية لإلحصـااا  الر يـة يف    على الرغم من  حرا  تقدم ملموس يف  رساا البنية  - 16

عــدد مــن بلــدان املنطقــة  ال يــزال  نــا  ال ــثا  ــا جيــ  عملــع يف جمــاال  احلوكمــة وتطــوير   
وليس للمناومة اإلحصـائية اإلقليميـة وجـود منـتام  األمـر الـذي يسـتلزم حتسـني          املؤسسا  

ية الولنيـة أن البياتـا    ويا ر من تقييم الـنام اإلحصـائ   التنسيق بني ا  ا  الفاعلة اإلقليمية 
كثاا ما ت ون متوافرة داخ  البلد  ول ن ا ال تنشر يف     جمموعا  بياتـا  مشـتركة بـني    

وتعــال   البياتــا  الــيت تقــوم كمع ــا امل اتــ  اإلحصــائية الولنيــة     ــ  امل اتــ  والــو ارا  
ــزل عــن     ــة املتخصصــة  مبع ــو ارا   والوكــاال  احل ومي ــة  وال غا ــا يف  واملصــارف املركزي

 أن  ميمل الثروة املتوافرة من البياتا  معـا  أن ييسـر االسـتخدام املوسـمل      ومن معام األحيان 
و نــا   لتلــ، البياتــا  وحيســن توعيتــ ا ويوســمل تطــاق تــوات  اإلحصــااا  الر يــة الولنيــة    

  م اتية كباة لتجميمل  حصااا  ر ية أكثر مشوال من البياتـا  املتاحـة  ول ـن ذلـ، يتطلـ      
 حتسني التنسيق فيما بني ج ا  فاعلة ولنية    

وعلى الصعيد اإلقليمي   نا  عدة  ان  حصائية  ا برام  عم  مسـتقلة وتسـت دف    - 1٧
ولدو اإلس وا وغا ا مـن املنامـا  دور يف حتسـني     خدمة تفس اجملموعة من البلدان تقريبا 
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تياجـا  الـنام اإلحصـائية الولنيـة      وممل ذل،  ف ن  ذا التنسيق ينب ي أن يع س اح التنسيق 
وينب ي أن ي ون ا ـدف النـ ائي    وأن يت من  بالتايل  حوارا ممل امل ات  اإلحصائية الولنية 

 و  تشـاا تاـام  حصـائي  قليمـي قـادر علـى أداا وظائفـع وجيـد التنسـيق يـوفر منصـة لتقاسـم             
ا  وتشـر بياتـا  متسـقة عـن     املسؤوليا  يف جمال البياتا  اإلحصائية  مبا يشم  تبـادل البياتـ  

وينب ـــي أن جيـــري يف املســـتقب  القريـــ  تقيـــيم لنقـــاط القـــوة وال ـــعف يف الناـــام    املنطقـــة 
 اإلحصائي اإلقليمي 

ــة  وال    - 18 ــة يف املنطقــة العربي ــز دور امل اتــ  اإلحصــائية الولني ســيما م مــة   ويلــزم تعزي
و ـذا يتطلـ     ام اإلحصـائية الولنيـة   القيادة والتنسيق اليت تقوم هبا  ذ  امل ات  يف  لـار الـن  

وما  الت  نا  خطوا  مل ت قطـمل بعـد يف سـبي  التنفيـذ      توفا بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة 
ــوخي الشــفافية يف       ــق بت ــة  وخاصــة فيمــا يتعل ــادئ األساســية لإلحصــااا  الر ي ال امــ  للمب

 اإلفصاإ عن البياتا  اإلحصائية  ميمل املستعملني 
لوضــمل مــن بلــد صخــر يف صــياغة وحتــديا االســتراتيجيا  الولنيــة لتطــوير    ويتبــاين ا - 1٩

أعـال  بشـأن اإلجنـا ا  الـيت حققتـ ا البلـدان األع ـاا يف         15العم  اإلحصائي )اتار الفقـرة  
وينب ي حتـديا االسـتراتيجيا  الولنيـة يف العديـد مـن البلـدان لـيس         جملس التعاون اخلليجي( 

ق ــى منــذ وضــع ا  بــ  أي ــا يف ضــوا الطلــ  املتزايــد علــى  فقــت بــالنار    الوقــت الــذي ات
ولـدو وضـمل تلـ، االسـتراتيجيا         2015اإلحصااا  الناجم عن خطة التنمية ملا بعد عام 

ــال       ــتخدام الفعـ ــ وا لالسـ ــار اإلسـ ــمل  لـ ــى مـ ــا يتما ـ ــا   مبـ ــدوو السياسـ ــاول جـ ــي تنـ ينب ـ
يف عدد مـن بلـدان املنطقـة    وينب ي أن تتناول االستراتيجيا   لإلحصااا  يف صنمل السياسا  

ــا  النــ    ــتمرارية    ـمســائ  تتصــ  باإلحصــاا يف أوق ــى اس ــا  عل ــة احلف ــ ا: )أ( كيفي زاعا   من
ــة يف تلــ، األوقــا مل و  ــار    اإلحصــااا  الر ي )ر( لــرق تعــيني  حصــااا  حمــددة لقيــاس آا

 زاعا  )من قبي  آاار ا على األسر املعيشية واالقتصاد والبيئة( ـالن
طل  املتنامي على البياتا  اإلحصائية أي ا معا ة املسائ  املتصلة مبصـادر  ويستلزم ال - 20

حتويــ  عاملنــا: خطــة التنميــة ”املعنــون  ٧0/1البياتــا   وقــد دعــت ا معيــة العامــة يف قرار ــا 
وينب ـي أن      حتديد جمموعة  قليمية من مؤ را  التنميـة املسـتدامة    “2030املستدامة لعام 

را   ذ  ذا  منحى خيدم السياسـا  وأن تعـاجل مسـائ  السياسـا  الـيت      ت ون جمموعة املؤ 
ختتص هبا البلدان العربية  وأن ي ون تطاق ا ص اا بشـ   كـاف لـتم ني البلـدان العربيـة مـن       

وقــد أصوصــي يف الــدورة الثاتيــة للمنتــدو العــريب الرفيــمل املســتوو حــول التنميــة    تقــدب بياتــا  
مؤ ــرا متعــدد األغــراض  30موعــة مــن املؤ ــرا  مــن حــوايل املســتدامة بــأن تتــألف تلــ، اجمل

 تدعم قدرة النام اإلحصائية الولنية على تقدب بياتا  قابلة للمقارتة  كي
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وتا ـــر التجـــارر يف العـــامل أمجـــمل أتـــع جيـــ   كخطـــوة أو  يف ســـبي  است شـــاف   - 21
البياتـا  النامجـة عـن الطلـ       م اتا  البياتا  ال ـخمة يف املنطقـة العربيـة  تلبيـة احلاجـة         

املتزايد على اإلحصااا  الر ية  مبـا يف ذلـ، التوسـمل يف اسـتخدام مصـادر جديـدة للبياتـا          
من قبي  السجال  اإلدارية بأتواع ا  وبياتا  سجال  القطـاُ اخلـاص  والبياتـا  املسـتمدة     

صـائية ب وتـع   ويتسـم اسـتخدام بياتـا  السـجال  كمصـدر للمسـوإ اإلح       من اجملتممل املدل 
أق  تقدما يف املنطقة العربية منع يف بعض املنالق األخرو  األمر الـذي يسـتوج  تقـ  املعرفـة     

 واخلفة يف  ذا اجملال 
مـن تعـدادا  السـ ان واملسـاكن      2020وينب ي أن تستعد املنطقة إلجراا جولة عام  - 22

 فــمل مســتوو التنســيق وأن تســت دف ر 2010اســتنادا    الــدروس املســتفادة مــن جولــة عــام 
وتبني التجربة أن البياتا  املستمدة من التعدادا  مي ن اصن استخدام ا بشـ   أكثـر اتسـاعا    

و نــا  أي ــا ا ــا     اســتخدام أســالي  حديثــة  مــمل البياتــا           ــا  ــو موجــود حاليــا    
امل اتيـة    باالستعاتة بالت نولوجيا  مث  األج ـزة النقالـة والتسـجي  اصيل للخصـائص ا  رافيـة     

 وربت البياتا  املستقاة من التعدادا  بالبياتا  املستمدة من السجال  
وبف   اال ا ا  الطارئة على التطورا  الت نولوجية يف جمال اإلحصااا  الر يـة    - 23

ستستفيد بعض جماال  اإلحصااا  الر ية )مث  اإلحصـااا  البيئيـة و حصـااا  النقـ ( مـن      
ويتزايد حاليـا يف املنطقـة العربيـة     و ي تام استخدام ا حمدود يف املنطقة  تام التسجي  اصيل 

اســـتخدام الت نولوجيـــا يف مجـــمل البياتـــا  )يـــتم معاـــم  ـــذا االســـتخدام حاليـــا مـــن خـــالل   
بياتا (  األمـر الـذي يتـير فرصـا لتنـاول املسـائ  املتعلقـة بالنوعيـة )مـن قبيـ  فحـص             لوحا 

 النوعية أاناا مجمل البياتا ( 
وينب ي أن تزيد املنطقة أي ا من مشاركت ا يف العم  امل طلمل بع يف  لار  نة اخلـفاا   - 2٤

املعنية ب دارة املعلوما  ا  رافية امل اتية على النطاق العاملي  ويف  ـذا الصـدد   ـة حاجـة        
 ختصيص موارد على الصعيدين اإلقليمي والولين وااللتزام بذل، 

ا يف حتسني تنسـيق عمليـة تنميـة القـدرا  اإلحصـائية وتر ـيد ا        وقد حتقق تقدم كب - 25
وعلـى وجـع اخلصـوص  ينب ـي توجيـع اال تمـام           وممل ذل،  يلزم  حـرا  مزيـد مـن التقـدم     

ــو ارا         ــ  وال ــة وامل ات ــ  اإلحصــائية الولني ــ، امل ات ــة  مبــا يف ذل ــنام اإلحصــائية الولني ال
 ذل، أمهيـة تنسـيق ا  ـود يف جمـال تعبئـة املـوارد        وال يق  عن احل ومية الرئيسية يف ك  بلد 

 وينب ــي أن تأخــذ  ــذ  ا  ــود يف احلســبان احتياجــا  املنطقــة بــدال مــن فــرادو املنامــا      
وي ل  على  ذ  ا  ود حاليا لابمل االر ال حيا ال وجود الستراتيجية لتعبئـة املـوارد علـى    
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اعدة التقنيــة الرا نــة حتــد  أاــرا فعليــا يف كمــا ال تتــوافر أدلــة علــى أن املســ الصــعيد اإلقليمــي 
  تشاا قدرا   حصائية فعلية يف بلدان املنطقة 

ــة علــى األوضــاُ االقتصــادية وأوجــع احلــرا  االجتمــاعي      - 26 ــت اا  الطارئ ويف ضــوا ال
ذلــ، مــن جواتــ  السياســا  الــيت تتــأار هبــا املنطقــة  حتتــاف منطقــة غــريب آســيا    أن    وغــا

ــورة ال ــة تشــر    تشــار  يف ا ــة مســألة كيفي ــة اإلقليمي بياتــا   وينب ــي أن تعــاجل األلــراف الفاعل
ويتطلــ  ذلــ، مواامــة    حصــااا  التنميــة املســتدامة يف املنطقــة للمســتعملني بصــورة أف ــ    

وينب ـي   الن   املستخدمة يف تشـر البياتـا  فيمـا بـني األج ـزة اإلحصـائية اإلقليميـة والولنيـة         
  الر ية للمنطقة ويفترض أن توفر اإلس وا مثـاال علـى  ـذ      لالُ ا م ور على اإلحصااا

 ا  ود وأن توج  ا 
  

 معا ة املسائ  ادددة املوضوُ لإلحصااا  الر ية -خامسا  
ــية        - 2٧ ــايا األساسـ ــ  الق ـ ــو يواكـ ــى حنـ ــائي علـ ــ  اإلحصـ ــوير العمـ ــتم تطـ ــي أن يـ ينب ـ

ــمل      ــة وأن حيــد   ــذا التطــوير يف ســياق مجي ــ ا  لإلحصــااا  الر ي اجملــاال  اإلحصــائية  ومن
 يلي: ما

الق ايا اإلدارية واالستراتيجية املتصلة باإلحصااا  الر يـة )مـن قبيـ  خطـة      )أ( 
ــة     ت يا/حتــديا اإلحصــااا   ــا  واملعلومــا  ا  رافي ــاا املؤسســا   والت نولوجي ــة  وبن الر ي

 امل اتية  واالستراتيجيا  الولنية لتطوير العم  اإلحصائي(مل
حصااا  الدمي رافية واالجتماعية )من قبي   حصااا  الفقـر  مبـا يف ذلـ،    اإل )ر( 

الفقر املتعدد األبعـادمل والتسـجي  املـدل واإلحصـااا  احليويـة  والعدالـة االجتماعيـة والفئـا          
 ال عيفة  مبا يف ذل، النساا والشبار واملسنون(مل

ة  واحلسـابا   اإلحصااا  االقتصادية )مـن قبيـ  سـجال  األعمـال التجاريـ      )ف( 
ــ،        ــا يف ذل ــة بالتجــارة يف اخلــدما   و حصــااا  األســعار  مب ــة  واإلحصــااا  املتعلق القومي
املواامة بني األرقـام القياسـية لألسـعار  ومجـمل البياتـا  فيمـا يتعلـق بفتـام  املقارتـا  الدوليـة           

 واألرقام القياسية ألسعار املست ل ني(مل
البيئيـة  اإلحصـااا     - اداسبة االقتصادية اإلحصااا  البيئية )من قبي  تاام )د( 

 البيئية اليت تركز على امليا (مل
ــة واجملــاال  اإلحصــائية املشــتركة )مــن ذلــ، مــثال جمموعــة      ) ـ(  مؤ ــرا  التنمي

  قليمية من مؤ را  التنمية املستدامة  واملؤ را  الولنية املتصلة بأولويا  السياسا ( 
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ــا  أي ــا جمــاال   حصــائية    - 28 ــع      و ن ــا في ــة مب ــة يف املنطق ــا اإلحصــااا  الر ي ال ت طي 
وقـد   ال فايـة  وخاصـة اإلحصـااا  املتعلقـة باحلوكمـة  واألمـن  والرفـا   وحقـوق اإلتسـان          
 ال أن  تتـاإ  ــذ  اإلحصــااا  مــن املؤسســا  األكادمييــة والبحثيــة أو ت وضــمل بالتعــاون مع ــا  

ا  عديـدة عاملـة يف جمـال الـدعوة مـن       نا  خمالر تعـود    أن  ـذ  الفجـوة قـد تسـد ا  يئـ      
و ـة خطـر مـن تـوُ      خالل تشر بياتا  ال تستويف دائمـا متطلبـا  ا ـودة والتمثيـ  واحليـاد      

خاص يتمث  يف  م اتية أن ي ون للتحيز     ذ  ا يئا  تأاا على أ داف ومصـا  ا  ـا    
نطقــة العربيــة تقــمل ضــمن  وتاــرا ألن ق ــايا احلوكمــة وحقــوق اإلتســان واألمــن يف امل  املاحنــة 

تركز عليع وسائ  اإلعالم وا م ور العاملي  ف ن اإلحصااا  الر ية جي  االسـتفادة منـ ا    ما
 يف توفا البياتا  واألدلة الصحيحة 

  
 قامة  راكة واسعة النطاق للتعاون يف جمال تطـوير العمـ  اإلحصـائي يف     -سادسا  

 منطقة غريب آسيا واملنطقة العربية
ــة لتطــوير العمــ        - 2٩ ــر  يســتلزم   ــر املــوارد املطلوب وفقــا ملــا تقــدم ذكــر  يف  ــذا التقري

اإلقليمي تعويض  ذا النقص مـن خـالل  قامـة  ـراكة واسـعة النطـاق        اإلحصائي على الصعيد
وتـبني الفقـرا  التاليـة اخلطـوط العري ـة  ـذ  الشـراكة            ممل املنامـا  علـى أصـعدة  ـ      

 من ا  جات  الفوائد املتوقعة
بلــدا   22مــن البلــدان العربيــة البــال  عــدد ا   18ت ــم اإلســ وا يف ع ــويت ا حاليــا   - 30

ولــذل،  أتشــأ  اللجنــة  ــراكة وايقــة مــمل املنامــا  اإلقليميــة العربيــة  وجيــري بــذل ج ــود  
مشتركة بشأن تنمية القـدرا  اإلحصـائية مـمل املع ـد العـريب للتـدري  والبحـو  اإلحصـائية          

ز التعــاون مــمل جامعــة الــدول العربيــة )والوكــاال  املتخصصــة التابعــة  ــا يف   كمــا جيــري تعزيــ
اللجان  من قبي  اللجنـة الفنيـة لإلحصـاا التابعـة للجامعـةمل واملشـروُ العـريب لصـحة األسـرةمل          
واملنامة العربية للتنمية الصناعية والتعـدينمل ومنامـة العمـ  العربيـة(  وتقـوم اإلسـ وا بتناـيم        

دراســـية مشـــتركة لتنميـــة القـــدرا  علـــى الصـــعيد دون اإلقليمـــي   حلقـــا  عمـــ  وحلقـــا 
باال ــترا  مــمل منامــا  البلــدان العربيــة األع ــاا يف املركــز اإلحصــائي التــابمل جمللــس التعــاون 
لــدول اخللــي  العربيــة ومنامــة اخللــي  لالستشــارا  الصــناعية  ويشــم  الشــركاا اإلقليميــون  

جــــددة وكفــــااة الطاقــــة  مبــــا يشــــم   عــــداد  العــــرر أي ــــا املركــــز اإلقليمــــي للطاقــــة املت 
ــريب         حصــااا  ــد الع ــة  وصــندوق النق ــة و جــراا استقصــااا   ريبي ــادرة  -بشــأن الطاق املب
 العربية  اإلحصائية
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وحتتفظ وكاال  عديدة تابعة لألمـم املتحـدة مب اتـ  ت طـي جمموعـا  متباينـة تباينـا         - 31
قيمـت  ــراكا  وايقـة مـمل صـندوق األمــم     وأ لفيفـا مـن البلـدان العربيـة وبلــدان غـريب آسـيا       

املتحــدة للســ ان بشــأن تنميــة القــدرا  يف جمــال  حصــااا  الســ ان  ومــمل املركــز اإلقليمــي   
لشرق املتوست التابمل ملنامة الصحة العامليـة يف ميـدان التسـجي  املـدل واإلحصـااا  احليويـة        

ــة والزراعــة ب     ــة   ومــمل امل تــ  اإلقليمــي ملنامــة األمــم املتحــدة لألغذي شــأن خطــة عمــ   قليمي
و نــا  أي ــا اقتــراإ بتقــدب دعــم عاجــ    لإلحصــااا  الزراعيــة و حصــااا  التنميــة الريفيــة  

لوضمل  حصـااا  عمـ  باال ـترا  مـمل امل تـ  اإلقليمـي ملنامـة العمـ  الدوليـة يف بـاو  يف           
  لار   راف من حيا املن جية يوفر  مقر منامة العم  الدولية 

ومنـذ  تشـاا اللجنـة اإلحصـائية      اون اإلسالمي ك  األقطار العربيـة  وت م منامة التع - 32
التابعــة ملنامــة التعــاون اإلســالمي  عــز   اإلســ وا  ــراكت ا مــمل مركــز األ ــا  اإلحصــائية 

سيما يف بدا املناقشة بشأن املواضـيمل   واالقتصادية واالجتماعية والتدري  للدول اإلسالمية  ال
بلدان اإلسـالمية  وتعمـ  املنطقـة أي ـا علـى حنـو وايـق مـمل البنـ،          ذا  األمهية االستراتيجية لل
تعبئـة املـوارد مـن أجـ  تنميـة القـدرا  اإلحصـائية و جـراا مسـوإ           اإلسالمي للتنمية يف جمـال 

  ريبية )على سبي  املثال  است ال  الطاقة يف قطاُ النق ( 
و ـذا يـف      مشـال أفريقيـا   ومنطقة غريب آسيا متتد بطبيعت ا لتشـم  البلـدان العربيـة يف    - 33

ويشـم  التعـاون تنسـيق بـرام  العمـ         ممل اللجنة االقتصادية ألفريقيا  يأمهية التعاون األقاليم
وباإلضـافة   والتقييما  املشتركة للنام اإلحصائية الولنيـة  ومجـمل البياتـا  بصـورة مشـتركة      

فيما يتعلـق كمـمل البياتـا      سيما     ذل،  تتعاون اإلس وا ممل مصرف التنمية األفريقي  وال
 وبناا القدرا   ومواامة  حصااا  األسعار 

املتوســطية  مثــ  مشــروُ الفتـــام      - وقــد ابــت جنــاإ بــرام  التعـــاون األوروبيــة      - 3٤
لذل،  من املستصور البناا على األسس الـيت أرسـا ا  ـذا     املتوسطي  - اإلحصائي األورويب

وامل اتـ    لالحتـاد األورويب بعد االتت اا منع والتماس التعاون مـمل امل تـ  اإلحصـائي     الفتام 
وي باَ ـر تقـ  املعرفـة مـن املنطقـة األوروبيـة أي ـا مـن          اإلحصائية الرئيسية للمنطقـة األوروبيـة   

 خالل التعاون ممل الوكالة األوروبية للبيئة 
شعبة اإلحصائية التابعـة إلدارة الشـؤون   ويشم  الشركاا العامليون ملنطقة غريب آسيا ال - 35

وتقـوم اإلسـ وا والشـعبة حاليـا بتنسـيق تنفيـذ لائفـة         االقتصادية واالجتماعية باألماتـة العامـة   
موســعة مــن املبــادرا  اإلحصــائية العامليــة يف املنطقــة  مبــا يف ذلــ،  دارة املعلومــا  ا  رافيــة    

ي، م ـم أي ـا  وخاصـة فيمـا يتعلـق بـدعم       والبنـ، الـدويل  ـر    امل اتية علـى الصـعيد العـاملي    
 امل ون اإلقليمي لفتـام  املقارتـا  الدوليـة  ومواامـة  حصـااا  األسـعار يف املنطقـة العربيـة         
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وتنسق املنطقة أي ا مـمل برتـام  األمـم املتحـدة اإل ـائي مـن خـالل املناقشـا  املتعلقـة بنوعيـة           
قــوم قســم خــدما  املــؤمترا  باإلســ وا  وي  تقريررر التية ررب الة ررريبالبياتــا  الــيت ســتدرف يف 

 ب عداد النسخة العربية من التقرير السنوي 
  

عرض مـوجز مقـدم مـن املركـز اإلحصـائي التـابمل جمللـس التعـاون لـدول           -سابعا  
 اخللي  العربية

أتشئ املركز اإلحصـائي للمجلـس التعـاون لـدول اخللـي  العربيـة قبـ  عـامني وتصـف           - 36
  ذا التقرير يزود اللجنة اإلحصائية مبعلوما  أساسية عن املركز العام  وبالتايل ف ن 

وقد قام بتأسـيس املركـز راسـاا دول البلـدان السـتة الـيت يتـألف منـ ا جملـس التعـاون            - 3٧
 واململ ـة   وال ويـت   وقطـر   وعمـان   والبحـرين   اخلليجي  و ـي اإلمـارا  العربيـة املتحـدة    

كثمرة لتصـميم علـى مسـتوو رفيـمل اسـت دف تعزيـز        ركزامل  تشاا جاا وقد  السعودية العربية
التعــاون والتنســيق واملواامــة يف ميــدان اإلحصــااا   مــن أجــ  حتســني  صــدار وتشــر بياتــا     
ومعلوما   حصائية عالية ا ودة يف حين ا ملتخذي القـرارا  ومقـرري السياسـا  والبـاحثني     

اُ اخلـاص وعامـة ا م ـور  وأبـر      واملخططني  ف ال عن املناما  اإلقليمية والدوليـة والقطـ  
 تشاا  أي ا االعتراف بأن توافر بياتا  ومعلوما   حصائية عالية ا ـودة  ـو عنصـر  ـام يف     
دعم ح وما  جملس التعاون اخلليجي يف سياسا ا الرامية    تنويمل االقتصاد وتعزيـز الوحـدة   

( 2003)حتقـق يف عــام   االقتصـادية يف املنطقـة  بوسـائ  منـ ا سـوق مشـتركة واحتـاد مجركـي        
 واحتاد تقدي 

 
األ داف االستراتيجية للمركز اإلحصائي جمللـس التعـاون لـدول اخللـي  العربيـة       - ألف 

 والركائز اليت يقوم علي ا
يســت دف التعــاون اإلحصــائي بــني بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي التوصــ   بتوجيــع    - 38

ــوفا  لــار لتطــوير العمــ     وتنســيق مــن املركــز     األ ــداف االســتراتيجية    ــة لت التســعة التالي
 اإلحصائي يف ك  من ا:

بناا وتعزيز القدرا  اإلحصائية واملؤسسية للبلدان األع ـاا  مـن أجـ  تلبيـة      )أ( 
 االحتياجا  اإلحصائية على ك  من الصعيد الدويل واإلقليمي والولينمل

 س مستداممل  تعزيز وحتسني توعية وكمية املنتجا  اإلحصائية على أسا )ر( 
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 ظ ــار املنطقــة دون اإلقليميــة جمللــس التعــاون اخلليجــي كتجمــمل اقتصــادي         )ف( 
 واجتماعي موحدمل

 تطوير ما ينشر من  حصااا  وتوسيمل تطاقع وتسويقعمل )د( 
ــدان      ) ـ(  ــة يف البلـ ــاا الولنيـ ــز اإلحصـ ــني مراكـ ــتركة بـ ــ  مشـ ــرام  عمـ ــمل بـ وضـ
 واملركزمل األع اا
ــد االســتراتيجيا  الو  )و(  ــاون    توحي ــس التع ــدان جمل ــة لتطــوير اإلحصــاا يف بل لني

 اخلليجي وفقا ألف   املمارسا  الدوليةمل
بناا اقافة  حصائية والتوعية باإلحصااا  وتعزيز االستخدام الفعلي والصـحير   ) ( 

 اخلليجيمل للبياتا  واملعلوما  يف صنمل القرار وصياغة السياسا  يف بلدان جملس التعاون
نطقة جملس التعاون اخلليجي وجود فعال يف تطـوير العمـ    ضمان أن ي ون مل )إ( 

 اإلحصائي الدويلمل
 كفالة االستدامة التنايمية الطويلة األج  للمركز  )ط( 

ويقــــود املركــــز تطــــوير العمــــ  اإلحصــــائي يف منطقــــة جملــــس التعــــاون اخلليجــــي    - 3٩
املصـلحة ووفقـا للركـائز    البلـدان األع ـاا وغا ـا مـن أصـحار       اإلقليمية باال ترا  مـمل  دون

 االستراتيجية اخلمس املبينة يف ا دول أدتا  
 

تطــوير العمــ  اإلحصــائي يف منطقــة جملــس التعــاون اخلليجــي دون اإلقليميــة  حســ           
 الركائز االستراتيجية

 
 األن طب الرئ س ب الركائز االسترات ج ب

مجــــمل البياتــــا  ومعريفــــا  البياتــــا  وحتليلــــ ا   
 وتشر ا

وحتليــ  البياتــا  واملعلومــا  اإلحصــائية   مجــمل •
ــة    ــة )الدمي رافيــــ ــورة منتامــــ ــر ا بصــــ وتشــــ
ــة  ومــا        واالجتماعيــة واالقتصــادية  والبيئي
ذلـــ،( الـــيت ت ـــون موضـــمل ا تمـــام متخـــذي 
القــــرارا  ومقــــرري السياســــا  والبــــاحثني 

 واملخططني واملناما  وعامة ا م ور
 ميــــــمل وتشــــــر أرقــــــام  مجاليــــــة جمللــــــس      •

 اخلليجي التعاون
ــاد سياســا  و جــرااا  لنشــر البياتــا       • اعتم

وتشر تل، السياسا  واإلجرااا  من خـالل  
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 األن طب الرئ س ب الركائز االسترات ج ب
ــالل       ــن خــ ــذل، مــ ــة وكــ ــة اإلل تروتيــ البوابــ

 املنشورا  املنتامة
ــائي   وضــــمل ومواامــــة وتنســــيق العمــــ  اإلحصــ

 واستخدام أحد  املعايا
حتسني توعية وكمية املنتجا  اإلحصائية على  •

 أساس مستدام
تنســيق وتوحيــد العمــ  اإلحصــائي يف البلــدان   •

 األع اا كافة
استخدام أحد  املعـايا والتعـاريف واملفـا يم     •

 والتصنيفا  والنام
تعزيــز التعــاون علــى كــ  مــن الصــعيد الــولين   •

 واإلقليمي والدويل
 تقدب املساعدة التقنية    البلدان األع اا • تنمية القدرا 

تدريبية ودورا  تدريبيـة   تنايم حلقا  عم   •
 داخ  البلدان وعلى الصعيد اإلقليمي

تناــــيم  يــــارا  دراســــية للبلــــدان األع ــــاا  •
 لالستفادة من أف   املمارسا 

مواامــة االســتراتيجيا  اإلحصــائية الولنيــة يف  • املسائ  املؤسسية املشتركة
 البلدان األع اا

توعيـــة مســـتعملي البياتـــا   حصـــائيا وتعزيـــز  •
 قا  مع مالعال

ــال يف ج ــود تطــوير العمــ      • ــق وجــود فع حتقي
 اإلحصائي على الصعيدين الدويل واإلقليمي

ــس     • ــائي جمللـ ــز اإلحصـ ــتدامة املركـ ــمان اسـ ضـ
 التعاون لدول اخللي  العربية

ــز    • برام  الدعم ــ ي  املركـــ ــة تشـــ ــااة وفعاليـــ ــمان كفـــ ضـــ
اإلحصــــائي جمللــــس التعــــاون لــــدول اخللــــي   

لريق  يادة ال فـااة   يف ذل، عن ماـالعربية  ب
فيمــــــا يتعلــــــق بــــــاملوارد البشــــــرية واملاليــــــة  

 وت نولوجيا  املعلوما  واالتصاال 
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  ســيقود املركــز اإلحصــائي جمللــس التعــاون لــدول اخللــي    2020-2015يف الفتــرة  - ٤0
العربية ا  ود الراميـة    حتسـني العمـ  اإلحصـائي يف كامـ  منطقـة جملـس التعـاون اخلليجـي          

 وينسق ا  ممل التركيز على جمموعة األتشطة املبينة يف اجملاال  اإلحصائية الرئيسية التالية:
احلسابا  القومية:  ميمل احلسـابا  القوميـة الفصـلية والسـنوية بقـيم سـعرية        )أ( 

والتصـنيفا    2008مل و عمال تاام احلسابا  القوميـة لعـام   201٧جارية واابتة   لول عام 
سبي  املثال  التنقير الرابمل للتصنيف الصناعي الدويل املوحد  ميمل األتشـطة   املوصى هبا )على

االسـتعمال ذا موقـمل مركـزي يف     - االقتصادية وما    ذل،(مل وضمان أن يصبر  لار اإلمداد
ــام      ــول ع ــة الســنوي  ل ــابا  القومي ــمل احلس ــة    2018 مي ــة ولني ــا  عمومي مل ووضــمل ميزاتي

 الولنيةمل   باال ترا  ممل املصارف املركزية
اإلحصااا  النقدية واملالية و حصااا  ميزان املدفوعا :  ميمل وتشـر  ـذ     )ر( 

اإلحصــااا  وتشــجيمل التعــاون بــني املراكــز اإلحصــائية الولنيــة واملصــارف املركزيــة الولنيــة   
لتحســني الــروابت بــني  حصــااا ا وحســابا ا القوميــة و حصــااا  اقتصــاد ا ال لــي عمومــامل    

ــذا ال  ــينفذ   ــاد(         وس ــة )األوت ت ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــؤمتر األم ــمل م نشــاط باال ــترا  م
ســـيقود ا  ـــود الراميـــة     جـــراا مســـر منســـق لالســـتثمار املبا ـــر األجـــن  جمللـــس   الـــذي
 اخلليجيمل التعاون

ــذ        )ف(  ــمل  ـ ــ :  ميـ ــاة األجـ ــااا  القصـ ــعار واإلحصـ ــية لألسـ ــام القياسـ األرقـ
 ووضـمل أرقـام قياسـية منسـقة ألسـعار املسـت ل ني للمنطقـة        اإلحصااا  وفقا ألحـد  املعـايا  

 مل2020 لول عام 
 حصــااا  التجــارة اخلارجيــة: تنســيق و ميــمل  حصــااا  التجــارة الداخليــة    )د( 

والتجارة اخلارجية لبلدان جملس التعـاون اخلليجـي مـن خـالل التعـاون بـني املراكـز اإلحصـائية         
 Internationalتوصــيا  الــواردة يف املنشــور املعنــون    الولنيــة واإلدارا  ا مركيــة ووفقــا لل  

Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions 2010    :ــائمل ــة للب ـ ــارة الدوليـ )التجـ
 (مل2010املفا يم والتعاريف 

ــق للقـــوو العاملـــة  ســـنويا حـــ          (ـ)   ــااا  العمـــ :  جـــراا مســـر منسـ  حصـ
ــام ــتخدام     2018 ع ــد ذلــ، باس ــرار املتعلــق     مث فصــليا بع ــواردة يف الق ــا يم والتعــاريف ال املف

ب حصااا  العم   والعمالة  واالست الل النـاقص للعمـ  الـذي اعتمـد  املـؤمتر الـدويل التاسـمل        
 مل2013عشر خلفاا  حصااا  العم   الذي عقد يف عام 
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 حصااا  الطاقة والبيئة: تنسيق و ميمل  ـذ  اإلحصـااا  يف مجيـمل البلـدان       )و( 
ام أحد  املعايا مث  التوصيا  الدولية إلحصااا  الطاقة  ودلي   حصااا  الطاقـة   باستخد

 و لار تطوير اإلحصااا  البيئيةمل 
 حصااا  السياحة: تنسيق و ميمل  ذ  اإلحصااا  يف مجيـمل أحنـاا املنطقـة      ) ( 

 باستخدام أحد  املعايامل
ومـة علـى  تتـاف مؤ ـرا      مؤ را  التنميـة والتقـدم واالسـتدامة: كفالـة املدا     )إ( 

 منسقة لرصد أ داف التنمية املستدامة ف ال عن تلبية االحتياجا  ادددة للبلدان األع اامل
 يــادة اســتخدام مصــادر البياتــا  اإلداريــة ألغــراض  حصــائية: تعزيــز العمــ    )ط( 

 ا ــاري يف البلــدان األع ــاا والبنــاا علــى اإلجنــا ا  الــيت حتققــت  مــمل التمــاس حتقيــق  ــدف 
مل وباإلضـافة  2020رئيسي  و  جراا تعداد للس ان واملسـاكن قـائم علـى السـجال  يف عـام      

    ذل،  وضمل سجال  حمّداة لألعمال التجارية وفقا ألحد  التصنيفا  
 

 جنـــــا ا  املركـــــز اإلحصـــــائي جمللـــــس التعـــــاون لـــــدول اخللـــــي  العربيـــــة         -باا  
 املقبلة واخلطوا 

للمركـز مل تبـدأ  ال منـذ سـنتني وتصـف تقريبـا  فقـد أتشـأ         رغم أن العمليـا  الفعليـة    - ٤1
املركز فعال بوابة  ل تروتية م رسة للبياتا  من أج  التجميمل والنشـر املنـتامني لإلحصـااا     

تقريرا  حصائيا وتشرة  حصائية  والعم  جاٍر حاليا لتنفيذ جـدول  مـين لإلخبـار     36وأصدر 
 عن مواعيد اإلصدار مسبقا 

الــدعم املقــدم مــن أجــ  تطــوير ومواامــة اإلتتــاف اإلحصــائي يف البلــدان    ومــن حيــا  - ٤2
مـن املبـادئ التوجي يـة واملنـ جيا  واالسـتبياتا   وقـد توقشـت         25األع اا  وضـمل املركـز   

 ذ  واعتمد  من خالل عم  اللجـان الدائمـة واألفرقـة العاملـة  وعـالوة علـى ذلـ،  جـرو         
موظفــا مــن الناــام اإلحصــائي  ٤50أكثـر مــن   حلقــة عمــ  ودورة تدريبيــة لفائــدة 20تناـيم  

جمللــس التعــاون اخلليجــي وبالتعــاون مــمل الشــركاا الرئيســيني  مبــا يف ذلــ، الشــعبة اإلحصــائية   
واإلس وا  ومنامة العم  الدولية  واألوت تاد  وصندوق النقـد الـدويل  وامل تـ  اإلحصـائي     

بعثـة مـن    25األع اا مـن أكثـر مـن    لالحتاد األورويب  وباإلضافة    ذل،  استفاد  البلدان 
 خبا/يوم(    200بعثا  املساعدة التقنية )ملدة كلية  اد  على 

ويزممل املركز  ممل وصولع تدرجييا    وضعية التشـ ي  ال امـ   أن يصـدر سـنويا حنـو       - ٤3
حلقـة عمـ  ودورة تدريبيـة وتقـدب      15تقريرا  حصائيا وتشـرة  حصـائية وتناـيم حـوايل      30

خبا/يـوم(  وعـالوة علـى ذلـ،       300مساعدة تقنية للبلـدان األع ـاا )مبـا يعـادل أكثـر مـن       
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ف املنســق لإلحصــااا  يف منطقــة جملــس التعــاون اخلليجــي وفقــا  سيواصــ  املركــز دعــم اإلتتــا
لأل داف املذكورة أعال   كما سيسعى    تعزيز التنسيق وتشجيمل املزيد مـن العمـ  املشـتر     
ممل الشركاا اإلقليميني والدوليني  مـن أجـ  ضـمان تنسـيق تقـدب الـدعم    البلـدان األع ـاا         

 ى على عاتق النام اإلحصائية الولنية ممل احلد يف الوقت تفسع من الع ا امللق
  

 اإلجرااا  اليت ت دعى اللجنة اإلحصائية    اختاذ ا -اامنا  
 ت دعى اللجنة    التعليق على ما يلي: - ٤٤
 األعمال اإلحصائية امل طلمل هبا يف املنطقة العربية ويف بلدان اخللي  العربية • 
 م    املنطقة م اتا  التعاون األقاليمي وتقدب الدع • 
 زاُ واأل ما   مبا يف ذل، بالنسبة لإلحصااا  ـحتديا  حاال  الن • 

 


