
نحو شراكات عاملية وإقليمية لدعم خطة التحول في 
 االحصائيات الرسمية في املنطقة العربية

 لؤي شبانة

 العربية الدول  - UNFPAل املكتب اإلقليمي 



 طيف محدد -املنطقة العربية 

 الخصائص
 (النضج)مراحل التنمية املختلفة •

 (الحوكمة-ICT)مراحل التحديث املختلفة •

 (إقليميا/وطنيا)أولويات مختلفة •

 (املالية، القدرات، وما إلى ذلك)التحديات املختلفة •

 (التنمية/اإلنسانية)التحديات املختلفة •

 املطالب
 تعدادات ومصادر بديلة مسجلة: طلب فعالية التكلفة•

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والوصول والشفافية واالستجابة ودون : طلب التحديث•
 املوحد واإلنساني الخاص NSSالوطنية والتوافق مع هيكل الحوكمة وطلب 

واملجتمع ( البيانات الضخمة)منتجين آخرون والشراكة مع القطاع الخاص : الطلب الخاص بالحوكمة•
 (البيانات القائمة على املوارد البشرية والبيانات الضيقة)املدني 



تحديات محددة -املنطقة العربية   

 بيانات جديدة: احتياجات لبيانات اإلعدادات اإلنسانية1.

الجداول الزمنية وإطارات أخذ : األساليب التقليدية الغير ذي صلة2.
 العينات وما إلى ذلك

 تسييس اإلحصاءات الرسمية3.

 املواءمة مع هيكل حوكمة الحكومة: قضايا الحوكمة4.

 البنية التحتية القديمة 5.

 مصادر بيانات جديدة تنافسية6.

 وهجرة األدمغة الثروة البشرية قضايا 7.

 عدم استخدام القوة املوجودة إقليميا8.

 



 التحديات املحددة الدول املثيرة للقلق

 تعدادات مسجلة البحرين وقطر والكويت

 تسييس النظام اإلحصائي الوطني الصومال، العراق، السودان، لبنان

 الرسمية األساليب القديمة لإلحصاءات العراق، سوريا، ليبيا، اليمن

 هجرة األدمغة من الثروة البشرية األردن، فلسطين، مصر

 مصر، سوريا، عمان، سوريا، ليبيا،
 الخ ،اليمن، اململكة العربية السعودية

 وجود البنية التحتية املستحدثة عدم

 الحكومة عدم التوافق مع بنية العراق، ليبيا، اليمن

اإلمارات العربية  ،اململكة العربية السعودية
 املتحدة

 بنية حوكمة جديدة

 وما إلى ذلك الوصول إلى البيانات والشفافية تقريبا جميع الدول 

 تحديات محددة -املنطقة العربية 



 عالمات الدول ذات عالمة / قوة معينة 

 البحرين و الكويت و قطر تعدادات مسجلة

 عمان البيانات الضخمة والجغرافية املكانية

 وتونس فلسطين واألردن الحوكمة والتخطيط

 مصر واململكة العربية السعودية إدارة املشاريع الضخمة ذات نطاق واسع

 املغرب املشاركة على املستوى دون الوطني

 اإلمارات العربية املتحدة النظام اإلحصائي الوطني املوجه نحو القطاع الخاص

 وقطر فلسطين واألردن تنسيق النظام اإلحصائي الوطني 

 GCC-STAT التنسيق على املستوى دون اإلقليمي

 وقطر فلسطين واألردن النشر

 وقطر فلسطين ومصر  املشاركة الدولية



 املنطقة العربيةفي   UNFPAدعم 

 التعدادات1.

 PAPFAMاملشروع العربي لصحة األسرة 2.

 CRVSالتسجيل املدني واإلحصاءات الحيوية 3.

 التحليل والنشر4.

 التحديث5.

 التعاون بين دول الجنوب6.



 أمثلة حول املمارسات الجيدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املعنية الدولة الطريقة  السياق 

 التعاون بين دول الجنوب ICR مصر والعراق 1-1

 التحديث العراق وفلسطين 1-1

 التحديث ليبيا وفلسطين الكل-1

 نشر الخبرات 2015تعداد األردن  األردن والجميع الكل-1

 آلية التعاون   GCCStat- GCC البعض-1

 املشاركة الدولية GCC-stat فلسطين وقطر و مخصصة

 اإلحصاءات استخدام األردن مخصصة

 قيادة الهجرة لبنان مخصصة



 النسبيةامليزة 

 املعايير، املعيارية ... شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة •

 املمارسة والخبرة... يوروستات•

•.... UNFPA-ASRO اقليمي وشبكة من املكاتب اليدانية القطريةبرنامج 

برنامج إقليمي في اإلحصاءات والربط مع تقارير األهداف اإلنمائية ... اإلسكوا •
 لأللفية

•/AITRS ديار الخبرة في مجال بناء القدرات... أنقرة مركز 

فلسطين وعمان وقطر ومصر واملغرب : املكاتب اإلحصائية الوطنية العربية•
 كل دولة لها قوة معينة... واألردن الخ 



 الخطوات التالية

  شراكة خطة التحول الدولية 1.

 بين دول الجنوب اإلقليمية خطة التحول شراكة 2.

 دعم خطة التحول لتحسين املساهمة في نظام اإلحصاءات العالمي3.

 


