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ً ر  ، والتي ركزت عىل أبعاد االستدامة الثالثة: االقتصادي واالجتماعي والبيئي. وأعقب ذلك صدور برنامج م2030ؤية نحو سنة أصدرت اململكة العربية السعودية مؤخرا

 م يف إطار تنفيذ الرؤية السعودية.2020جهة حكومية بنهاية  23تضمن مبادرات تنموية محددة سوف تضطلع بها م، والذي 2020التحول الوطني 

م للتنمية املستدامة، والذي أعربت اململكة عن إلتزامها بإدراجه ضمن 2030بوصفها نواة لجدول أعمال  تدشني عاملي ألهداف التنمية املستدامة كانت الرؤية قد سبقها

 سياساتها وخططها الوطنية ومن ثم العمل عىل تنفيذه.

ً عكفت الهيئة العامة لإلحصاءإحصاءات دقيقة وفورية التحديث عىل املستويني الوطنإن تنفيذ هذين األمرين يقتيض  عىل مراجعة اسرتاتيجيتها  ي واإلقليمي. ومؤخرا

، فضالً عن انسجامها مع األهداف واملؤرشات املتفق عليها من بني أهداف التنمية 2020م ومع برنامج التحول الوطني 2030املؤسسية ومواءمتها مع الرؤية السعودية 

 م الدعم للهيئة العامة لإلحصاء من خالل تبني املؤخرات التالية:وقد أعد هذا املرشوع لتقدي املستدامة.

 ومع أهداف التنمية املستدامة. 2020وبرنامج التحول الوطني  2030مراجعة اإلطار املؤسيس لإلحصاء ومواءمته مع الرؤية السعودية  (1

خرباء مختصني يف التخصصات الرئيسية؛ ووضع املؤرشات املعيارية، واإلستفادة توفري تطوير القدرات من أجل النهوض بامكانيات التحليل الفني واإلحصائي من خالل  (2

 من أفضل املمارسات لدفع التميز يف األداء؛ التدريب املكثف للموظفني والتعليم املستمر؛

 32ر االستدامة لدى كافة القطاعات؛ والربط التقني بعدد االرتقاء بتقنية املعلومات ملواصلة إعداد املنتجات اإلحصائية استجابًة للطلب املتنامي عىل املؤرشات وتقاري (3

 جهة؛ وإنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة.

  للنهوض بالعالقات الخارجية واستكشاف املجاالت املستحدثة لتسويق املنتجات اإلحصائية. بلورة القدرة املؤسسية للتسويق وتنفيذها (4
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 التحدي التنموي -1

لقد حققت اململكة العربية السعودية نهضة اقتصادية واجتماعية كبرية شملت كافة قطاعات االقتصاد، وكانت األولوية 

استطاعت ، . ونتيجة لذلكيف مسرية التنمية منصبة عىل مرشوعات إقامة وتوسيع وتحسني املرافق والتجهيزات االساسية

الذي يؤمن لها مستقبال تنمويا األمر قائمة البلدان ذات الدخل املتوسط متأخر لتتصدر وضع تنموي اململكة االنتقال من 

بليون رياال سعوديا  942إىل  1969بليون رياال سعوديا  يف  156واعدا ومستداما؛ حيث قفز ناتجها املحيل اإلجمايل من 

وبالتايل احتلت اململكة مكانتها ضمن البلدان العرشين األعىل يف ، م2014ن ريال يف بليو  2.827م؛ ثم إىل 2011يف 

ً يف اململكة كافة القطاعاتلعىل التطور االقتصادي واالجتماعي  دليال ساطعاالتنمية عاملياً. وكان ذلك  للرتتيب  . ووفقا

ة اإلنمائي، فقد ارتقت اململكة من تصنيف السنوي يف إطار مؤرش التنمية البرشية الذي يصدره برنامج األمم املتحد

م إذ حققت 2015يف الدول متوسطة الدخل يف تسعينات القرن املايض لتتبوأ مكانها بني تصنيف الدول مرتفعة الدخل 

 .يف مؤرش التنمية البرشية 0.837معدل 

 31إىل  1974يون نسمة يف عام مل 7ارتفع العدد اإلجمايل لسكان اململكة العربية السعودية من  يف موازاة ذلك، فقد

-1974املتوسط السنوي لنمو السكان خالل الفرتة  لإلحصاءات الرسمية، كان، ووفقا  2015مليون نسمة يف عام 

إىل  م2004. وقد أشارت بيانات التعداد الوطني لعام  2004 -1992٪ يف الفرتة 2ر4٪ ، ثم انخفض إىل 4ر9بـ  1992

٪ من إجمايل السكان تعيش 80 ثالث مناطق هي الرياض ومكة والرشقية ، وأن ما نسبته استقرار ثلثي سكان اململكة يف

 ثالث مناطق: هي الرياض ومكة والرشقية. يف 

وثيقة طموحة مرصعة باألهداف بعيدة املدى والتوقعات املستندة عىل م تمثل 2030ية السعودية نحو سنة ؤ إن الر 

رؤية يف إطار ثالثة محاور رئيسية هي املجتمع الحيوي؛ واالقتصاد املزدهر قوى اململكة وقدراتها. وقد وضعت هذه ال

متأنية لهذه املواضيع الثالثة وما تنطوي عليه من قضايا تهم اململكة، يتكشف لنا املنهج واألمة الطموحة. وبمراجعة 

 للتنمية بأبعاده الثالثة: االجتماعي، واالقتصادي والبيئي.الشمويل 

م، توقيع قادة العالم عىل أهداف التنمية املستدامة، باعتبارها نواة ألجندة عاملية للتنمية 015مرب سبق ذلك، يف سبت

ً متكامال ومتساوقاً، فضالً عن  17أدرجت يف مجموعة من م. إن هذه األهداف، والتي 2030بحلول  غاية  169هدفا

إىل مسار مستدام وراسخ العالم  انتقال مؤرش، تمثل عزيمة دولية بتبني خطوات جسورة وتحولية يستلزمها 232و

 من العيش.

وأهداف التنمية املستدامة ال يقترص  2030الرؤية السعودية من زاوية التنمية املستدامة، فإن وعند النظر إليها 

تشابهما عىل اإلطار الزمني، إنما يتعداه إىل املنهج الشمويل للتنمية والرتكيز عىل أهمية دمج الطوحات يف 

االستجابة إىل رضورة مشاركة أكرب قطاع من املجتمعات املستهدفة الوطنية عالوًة عىل  اتيجيات والسياساتاالسرت 

ملواءمة الرؤية السعودية مع أهداف تحليل الوصوالً إىل نتائج ملموسة عىل صعيد استدامة التنمية وقطف ثمارها. إن 

ة من التوافقات والتكامالت، األمر الذي يربر التعاون التنمية املستدامة )حسب امللحق املرفق( تعكس طائفة كبري 

من أجل تحقيق استدامة يف التنمية، سواء عىل صعيد  الوثيق بني اململكة العربية السعودية ومنظومة األمم املتحدة

ملنظومة ويف الواقع، فإن هذه التوافقات والتكامالت سوف تتيح  أو أهداف التنمية املستدامة. 2030الرؤية السعودية 
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كما يتسم باملطالب امللحة عىل األمم املتحدة ميزة نسبية بالعمل يف سياق تنموي يعّج باملنظمات التنموية الناشطة 

 الكفاءة والفاعلية والتميز.

بتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وتدرك اململكة أن أهداف التنمية لقد أعربت اململكة العربية السعودية عن إلتزامها 

م يستلزمان عمليات تنموية شمولية بمشاركة كل األطراف املعنية، وال يقترص ذلك عىل 2030تدامة والرؤية املس

إن أية عملية ذات مغزى ملشاركة كل األطراف، ينبغي  تحقيق األهداف إنما يمتد إىل املشاركة يف منافعها أيضاً.

عني ذلك أن تدرج كل جوانب الشمولية، من مساواة تصميم السياسات مع األخذ بمفهوم الشمولية بعني االعتبار. وي

 إىل تمكني وفرص عمل ومشاركة ورضا.

م، بما يف 2020لقد صدر مؤخراً أمر سامي بتكليف الهيئة العامة لإلحصاء باإلعداد للتعداد السكاني الشامل لسنة 

آلليات املبتكرة واملالئمة لتنفيذ تعداد ذلك استخدام املعلومات اإلدارية واستغالل األنظمة املؤسسية القائمةفضالً عن ا

 وطني تتسم نتائجه بالدقة الالزمة لصناع القرار يف اململكة.
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 االسرتاتيجية -2

النتيجة املستهدفة من هذا املرشوع تتمثل يف بلورة نظام إحصاء وطني قادر عىل االستجابة الكافية للمتطلبات من إن 

عة القرار، والرصد يف اململكة. يستلزم ذلك بطبيعة الحال تعزيز كفاءة كل بيانات يف عملية التخطيط التنموي، وصنا

التوفري الفوري وتسويق هذه املنتجات. ومن املؤمل أن يؤدي عمليات إعداد اإلحصاءات واملنتجات اإلحصائية إىل جانب 

م. 2030بحلول  الوطني واإلقليمي هذا املنتج املستهدف إىل دعم التنفيذ الكامل ألهداف التنمية املستدامةعىل املستويني

ً ترتيبات مؤسسية مواتية، األمر الذي يستلزم بدوره  وال شك أن التنفيذ الكامل ألهداف التنمية املستدامة يقتيض أيضا

ويف ضوء ذلك، تعتزم الهيئة  .وجود خطوط أساس دقيقة ومؤرشات واقعية عىل امتداد كافة قطاعات االقتصاد الوطني

 تطوير قدراتها وقدرات املؤسسات املنتجة لإلحصاءات عىل املستويني القطاعي واإلقليمي. العامة لإلحصاء

ولتحقيق كفاءة يف الخدمات اإلحصائية )املنتجات والخدمات مع الدقة والفورية(، مع الرضوري التأكد من جودة اإلطار 

ً لألهمية التي توليها ة بواسطالبيانات  انتاجاملؤسيس من جهة قدرة السياسات الوطنية عىل ادراج  كل القطاعات وفقا

ونظراً ألن حصيلة املؤرشات  ملؤرشات قياس األداء، املطلوب من كل الجهات الحكومية إعدادها. 2030الرؤية السعودية 

ذات الصلة سوف تغطي بكل تأكيد جوانب االستدامة الثالثة، فمن املالئم الرشوع بإعداد مؤرشات أهداف التنمية 

 ة األكثر مواءمة للسياق التنموي للمملكة.املستدام

ويف هذا . لبنية تقنية املعلومات مستمروتحديث  لتطوير القدرات متواصلةسوف يستند اإلطار املؤسيس عىل عملية 

فإن التنسيق املؤسيس بني القطاعات كافة واملناطق، سوف يوضع بما يكفل توفري منتجات إحصائية قابلة   الصدد،

يعترب مهمة شاقة، سواء من الناحية املالية أو التشغيلية، فسوف يقترص دور هذا ا أن هذا التنسيق للتسويق. وطامل

 املرشوع عىل تطوير القدرات الالزمة للتنسيق عرب القطاعات وعىل الصعيدين الوطني واإلقليمي.

نامج مستمر لبناء القدرات، لكل إن التغيري املرتقب يف املمارسات اإلحصائية الحالية سوف يتسنى تحقيقه من خالل بر 

من الهيئة العامة لإلحصاء وكافة القطاعات املشاركة، مع الرتكيز عىل وجه الخصوص عىل التنسيق القطاعي. ويمثل 

اإلطار املؤسيس، بالتايل، ركيزة أساسية من شأنها النهوض بكفاءة وفاعلية إعداد منتجات إحصائية رفيعة الجودة وذات 

طني. وستوضع بنية حديثة لتقنية املعلومات تكفل االنتاج الفوري وعايل الجودة للمنتجات اإلحصائية صلة بالسياق الو 

 الالزمة لكل املستفيدين.

 النتائج والرشاكات -3

  النتائج املستهدفة

ؤية بما يدفع تنفيذ كل من الر تتمثل النتيجة النهائية لهذا املرشوع التوصل إىل عمليات وخدمات إحصائية ذات كفاءة 

إعداد منتجات إحصائية قابلة للتسويق وذات جودة وأهداف التنمية املستدامة. وتقتيض هذه النتيجة  2030السعودية 

رفيعة يتم التوصل إليها عرب تنسيق بني القطاعات بما يكفل الكفاءة والفاعلية. إن الوصول إىل هذه النتيجة يستلزم 

 ني الوطني واملحيل ومن ثم تضمينها للخطط واالسرتاتيجيات واملوازناتتكييف أهداف التنمية املستدامة عىل املستوي

وآليات التنفيذ  2030ويقصد بالخطط واالسرتاتيجيات وامليزانيات الوطنية تلك التي تمليها الرؤية السعودية الوطنية. 



   

5 

مستوى منظومة التخطيط  التالية لها ويف صدارتها برنامج التحول الوطني. ويف ضوء ذلك، سيكون للمرشوع تأثري عىل

 بمشاركة كل القطاعات وتغطية كل املناطق عىل قدم من املساواة.الوطني فيما يتصل 

نحو هذه الغاية يف بلورة الرتتيبات املؤسسية الالزمة، بما فيها إنشاء آلية ملتابعة أهداف التنمية الخطوة األوىل  تتمثل

ن اإلطار املؤسيس للهيئة العامة لإلحصاء. ولكل مجموعة عمل املستدامة يكون لديها مجموعات عمل للمؤرشات ضم

. وسيتم االتفاق عىل صيغ موحدة النتاج وتحديث البيانات تفاديا ألي ترتيبات رشاكات محددة مع املؤسسات الوطنية

ىل نطاق يف طرق جمع وعرض البيانات القطاعية؛ ومن شأن ذلك أن يكفل انسجام البيانات عإزدواجية أو تباين محتمل 

 االقتصاد برمته.

وتنفيذه طوال فرتة هذا املرشوع. وسيكون املكون األول لهذا الربنامج مكرساً وسيتم تصميم برنامج تطوير القدرات 

للفرق الفنية داخل الهيئة العامة لإلحصاء. وسوف تستنفر هذه الفرق لتقدم املكون الثاني من الربنامج والذي يستهدف 

ت، حيث سيتم تدريب الجهات املشاركة عىل األنظمة املوحدة إلعداد البيانات )مثل نظام الحسابات التنسيق عرب القطاعا

 الوطنية وأنظمة إنتاج املعلومات األخرى(.

إن التغيري النهائي لهذا املرشوع سوف يسهم عىل مستوى السياسات وذلك ضمن املحاور الثالثة لوثيقة الربنامج القطري 

ة بني اململكة وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي. وهذه املحاور هي التنمية االقتصادية االجتماعية م( املربم2017-2021)

 املستدامة؛ كفاءة القطاع العام؛ واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية.

انات. ويف إن هذا املرشوع يستهدف اإلعالء من شأن وضع السياسات كمنهج يوظف عملية اتخاذ القرار القائمة عىل البي

هذا الصدد، ينظر إىل تصميم السياسات وتنفيذها كدورة تجريبية تبدأ بدواعي فهم املوضوع قبل تحديد أهداف 

ويبدأ ذلك بتدريب املوظفني وصوالً إىل السياسات. ويعقب ذلك تصميم اآلليات الالزمة للسياسات وتطوير عملية التنفيذ. 

 الوضع السليم للسياسات.

 ة لتنفيذ النتائج املستهدفةملوارد املطلوبا

  إن كل منتج يف املرشوع سيقوده مستشار دويل قصري املدى. وسيقوم الربنامج اإلنمائي باستنفار الخرباء

 املختصني من منظومة األمم املتحدة وكذلك من الحقل األكاديمي وبيوتات الخربة الدولية.

 الرشكات

 واإلقليمية وتحديد قوائم الرشاكات الالزمة لدعم تحقيق  ستقوم مجموعات العمل بوضع آليات عملها الوطنية

نتائج كل مجموعة عىل حدة. إن املبدأ الذي يحكم أهداف التنمية املستدامة، متمثالً يف مشاركة جميع األطراف، 

 سيكون نواة للهياكل املؤسسية ملجموعات العمل ورشكائها.

  .سيقوم الربنامج اإلنمائي بمساندة مجموعات العمل والتأكد من وصول املرشوع إىل نتائجه املستهدفة 

 املخاطر والفرضيات

  إن املخاطر الرئيسية التي من شأنها إعاقة تنفيذ املرشوع تشمل ما ييل، إىل جانب عوامل التخفيف من حدتها

 (:2)حسبما هو مفصل يف امللحق 
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o لس عرب القطاعات واملناطق: فهنالك مخاطر محتملة ترتتب عىل امكانية مواجهة صعوبة التنسيق الس

هذه الصعوبة؛ بيد أن مكون املرشوع الذي يستهدف تطوير القدرات سيعمل عىل تذليل هذه الصعوبة. 

ومن املعلوم أن املرشوع الحايل ينطوي عىل تغيري حقيقي يف تنفيذ العمل اإلحصائي والتنموي؛ ومن 

 من ثم أن يواجه مثل هذا التغيري ببعض املمانعة. الطبيعي

o ية )عربي ئمن املحتمل مواجهة تأخري يف تعيني املستشارين قصريي املدى ذوي القدرات اللغوية الثنا

وإنجليزي(. ويف وقت ندرك فيه أهمية هذه الكفاءة اللغوية عند العمل عىل مستوى املناطق، إالّ أن 

 ق ترجمة لتقديم الدعم واملساندة عىل الفور.املرشوع سيعمل عىل إنشاء فري

 مشاركة الرشكاء

ة من الرشاكات الوطنية والدولية. ونظراً ألن املرشوع يف مجمله يتصل بكل مواطني اململكة يقوم هذا املرشوع عىل طائف

لة توعية عامة ملشاركة العربية السعودية، من جهة السكان الحاليني واألجيال املستقبلية عىل السواء، من املعتزم وضع حم

 عىل ذلك، ستتم مشاركة املجموعات املستهدفة األخرى كما ييل:كل املواطنني. وعالوة 

  متخذو القرار واملسؤولون التنفيذيون عىل املستوى القطاعي: تمثل هذه املجموعة الجهة التشغيلية الرئيسية

كة، سواء عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي. التي ستقوم بتكييف وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف اململ

وستشارك املجموعة من خالل حلقات عمل مصممة الستنفار وجهات نظر الرشكاء وبلورة إجماع حول القرارات 

الرئيسية املتعلقة باإلحصاءات. وفضالً عن ذلك، ستكون هذه املجموعة هي الجهة املستفيدة من برنامج تطوير 

 .القدرات

 الجنوب والتعاون الثالثي األطراف: ول دالتعاون بني

  من املقرر أن يستفيد املرشوع من آليات التعاون بني دول الجنوب وكذلك التعاون الثالثي وذلك دعما للنتيجة

النهائية املتوخاة. وسيتم التوصل إىل ترتيبات تعاون بني دول الجنوب مع ثالث دول ذات تجارب مميزة عىل 

 .ق املنتجات والخدمات اإلحصائيةصعيد إعداد وتحديث وتسوي

 املعارف

  يستهدف هذا املرشوع دمج عملية إعداد البيانات عىل املستويني الوطني واإلقليمي مع أهداف تنفيذ الرؤية

إىل ذلك، فإن املرشوع سوف يمكن الهيئة من إعداد وإضافة  السعودية وكذلك تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

زامات اململكة الوطنية والدولية عالوة عىل الوفاء بالطلب املتنامي عىل املنتجات تقارير حول عدد من إلت

اإلحصائية لكل قطاعات االقتصاد. ومن شأن ذلك أن يتمخض يف املحصلة النهائية عن تعزيز املعارف القائمة 

 عىل املعرفة دعماً التخاذ القرار يف اململكة.

 االستدامة والتوسع يف املرشوع

 ذا املرشوع للتأكد من استدامة النتائج التنموية عىل املدى البعيد من خالل مباديء تطوير القدرات لقد أعد ه

والنهوض بامللكية الوطنية للنتائج التنموية. وسيؤدي ذلك إىل تعزيز األولويات املختارة عىل الصعيد الوطني 
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ى يف كافة القضايا املتعلقة بإعداد وكذلك إىل تأكيد الحوار الوطني الذي يشمل الحكومة والقطاعات األخر 

 اإلحصاءات وتبويبها ونجاعة استخدامها ألغراض التخطيط والتنفيذ والرصد واملتابعة.

 إدارة املرشوع -4

 كفاءة املرشوع من جهة التكلفة

  وأن إن االسرتاتيجية املحددة للمرشوع ستعمل عىل الوصول إىل النتائج يف إطار املوارد املالية املتاحة ال سيما

التنسيق عىل نطاق النظام الحكومي قاطبة من شأنه أن يقلل من النفقات عىل املستوى النهائي مع إمكانية 

 تحقق طائفة من التوافقات عرب القطاعات.

  إدارة املرشوع

  التي سوف يدار هذا املرشوع من املكتب الرئييس للهيئة العامة لإلحصاء عالوة عىل االستفادة من خدمات دعم املشاريع

يقدمها الربنامج اإلنمائي. بيد أن نجاح مجموعات العمل يعتمد عىل آلية التنسيق املحكم عىل املستويني القطاعي 

واإلقليمي. وستقوم كل مجموعة عمل بتطوير آلية التنسيق الالزمة لها عقب حلقة العمل األوىل املقرر عقدها عند بدء 

 التنفيذ.

  نفقات الدعم من الربنامج اإلنمائي بما يتيح االستنفار الرشيع للدعم من منظمات سيتم وضع اعتمادات مالية لتغطية

 األمم املتحدة األخرى.

  أما نفقات الدعم املبارشة من املرشوع فسيتم تطبيقها لتغطية العمل املكثف الذي يكرسه الربنامج اإلنمائي ملختلف

 مراحل املرشوع.



 

 

8 

 

 النتائج عمل إطار

 املستهدفة املخرجات
 ؤرشات النتائجم

 مناهج جمع البيانات واملخاطر املستهدفات خط األساس مصدر املعلومات

 سنة ثالثة سنة ثانية سنة أوىل السنة قيمة

 (:1)املخرج 

مراجعة اإلطار املؤسيس 

ومواءمته مع لإلحصاءات 

 2030الرؤية السعودية 

وبرنامج التحول الوطني 

 وأهداف التنمية املستدامة

السياسات التي عدد  1-1

روجعت وحدثت وتواءمت مع 

وبرنامج  2030الرؤية 

التحول وأهداف التنمية 

 املستدامة

الهيئة العامة 

 لإلحصاء

      

عدد الجهات اإلقليمية  1-2

التي لديها أنظمة موحدة 

 إلنتاج اإلحصاءات

الهيئة العامة 

 لإلحصاء

      

السياسات التي طبقت  1-3

ات من لتطوير جودة اإلحصاء

 حيث الفورية والدقة

الهيئة العامة 

 لإلحصاء
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 املستهدفة املخرجات
 مؤرشات النتائج

مصدر 

 املعلومات

 مناهج جمع البيانات واملخاطر املستهدفات خط األساس

 سنة ثالثة سنة ثانية سنة أوىل السنة قيمة

 :2املخرج 

تطوير القدرات من أجل 

النهوض بامكانيات 

الفني واإلحصائي التحليل 

من خالل توفري خرباء 

مختصني يف التخصصات 

الرئيسية؛ ووضع املؤرشات 

املعيارية، واإلستفادة من 

أفضل املمارسات لدفع 

التميز يف األداء؛ التدريب 

املكثف للموظفني والتعليم 

 املستمر؛

وحدات التدريب التي  2-1

 أعدت ونفذت

الهيئة العامة 

 لإلحصاء

      

املوظفني الفنيني الذين عدد  2-2

تم تدريبهم عىل إعداد 

االحصاءات وفقاً لنظام 

 الحسابات الوطني

الهيئة العامة 

 لإلحصاء

      

عدد التقارير التي أعدت  2-3

بتحليل البيانات لتلبية املتطلبات 

 الوطنية عىل املنتجات اإلحصائية

الهيئة العامة 

 لإلحصاء

      

عدد حلقات العمل  2-4

 دريبية املنعقدة يف املناطقالت

الهيئة العامة 

 لإلحصاء
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 (:3املخرج )

االرتقاء بتقنية املعلومات 

ملواصلة إعداد املنتجات 

اإلحصائية استجابًة للطلب 

املتنامي عىل املؤرشات 

وتقارير االستدامة لدى 

كافة القطاعات؛ والربط 

جهة؛  32التقني بعدد 

وإنشاء قاعدة معلومات 

 املة.وطنية ش

عدد أنظمة جمع البيانات  3-1

املرتبطة بنظام املعلومات 

 الجغرافية

الهيئة العامة 

 لإلحصاء

      

عدد املؤرشات )ضمن  3-2 

الرؤية السعودية وأهداف 

التنمية املستدامة( التي أعدت 

البنى الجديدة لتقنية باستخدام 

 املعلومات

الربنامج 

 اإلنمائي

      

 (:4املخرج )

لقدرة املؤسسية للتسويق بلورة ا

وتنفيذها للنهوض بالعالقات 

الخارجية واستكشاف املجاالت 

املستحدثة لتسويق املنتجات 

 اإلحصائية.

عدد الرشاكات الجديدة  4-1

 التي رتبت ووقع عليها

الربنامج 

 اإلنمائي

      

عدد الخرباء الدوليني الذين  4-2

 تم التعاقد معهم

الهيئة العامة 

 لإلحصاء

      

عدد السياسات  4-3

واالسرتاتيجيات التي وضعت 

انسجاما مع أهداف التنمية 

 املستدامة

الهيئة العامة 

 لإلحصاء
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 الرتتيبات اإلدارية لتنفيذ املرشوع -5

الهيئة سيتم تنفيذ املرشوع تنفيذا وطنيا وفق إجراءات برنامج األمم املتحدة االنمائي املتعلقة بالتنفيذ الوطني. وستتحمل 

مسؤولية تنفيذ املرشوع بمساندة من برنامج األمم املتحدة االنمائي كجهة متعاونة فيما يتعلق بتعيينات  العامة لإلحصاء

الخرباء الدوليني واالنشطة األخرى وفقا لخطة العمل السنوية. وسيتم تنفيذ كافة انشطة املرشوع وفق آلية وقواعد إدارة 

وبرنامج األمم املتحدة   الهيئة العامة لإلحصاءكلجنة إرشاف وتوجيه ومتابعة وتقويم بني موحدة من خالل هيئة املرشوع 

اق يف تنفيذ كافة أنشطة املرشوع. وسوف يقدم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي املشورة  االنمائي لضمان االنسجام واالتسَّ

الخدمة اإلقليمي التابع له يف القاهرة ومن وحداته الفنية لكافة انشطة املرشوع عرب مكتبه الُقطري يف الرياض ومركز 

، وكذلك دعم مجمل األنشطة املتعلقة بإدارة املرشوع  لدى طلب ذلك وعىل أساس نوعة يف املقر الرئيس يف نيويوركاملت

 اسرتداد التكاليف.  

 هيئة إدارة املرشوع

اإلدارية باإلجماع فيما يتعلق بتحديد وجهة سري  هيئة إدارة املرشوع هي املجموعة املسؤولة عن صنع واتخاذ القرارات

العمل باملرشوع والتوصية باعتماد مراجعة املرشوع مرة كل سنتني يف الرياض، أو بطلب من املدير الوطني للمرشوع 

ة حسب الرضورة، وتتم استشارتها من مدير املرشوع التخاذ القرار يف حال التجاوز االستثنائي للحدود املسموح بها عاد

ممثلة  الهيئةيف خطة العمل عىل صعيد الوقت والتكلفة. وتؤدي هيئة املرشوع املهام التالية : الدور التنفيذي وتتواله 

من خالل هذا الدور إىل التأكد من املرشوع يحقق متطلبات الجهات املستفيدة؛ والدور الفني  الهيئة، وتسعى  بإدارة ....

 نمائي ويسعى من خالله لتقديم التوجيه املتعلق بالجدوى الفنية للمرشوع.ويضطلع به برنامج األمم املتحدة اإل 

)بوصفها الجهة التنفيذية والجهة  الهيئة العامة لإلحصاءويشرتك يف عضوية هيئة املرشوع  كل من : الحكومة ممثلة يف 

 لسعودية )بوصفه الداعم الفني للمرشوع(.املستفيدة( ، واملمثل املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلنمائي يف اململكة العربية ا

 ضمان املرشوع

تقع مسؤولية ضمان املرشوع عىل عاتق كافة األعضاء يف هيئة املرشوع ، ويمكن تفويضها بني أطراف املرشوع ، ويدعم 

ملرشوع يركز ضمان املرشوع عمل هيئة املرشوع عرب املراقبة واملتابعة املوضوعية املستقلة ألداء املرشوع للتأكد من أن ا

عىل إنجاز أهدافه املحددة طوال فرتة تنفيذه . وستعهد مهمة ضمان املرشوع لرئيس فريق الحوكمة الرشيدة يف برنامج 

(، الهيئة العامة لإلحصاءاألمم املتحدة االنمائي يف اململكة العربية السعودية ممثال للربنامج ، ولنظري له ممثال للحكومة )

 .الهيئةاختصاصات املدير الوطني للمرشوع ومهام ضمان املرشوع  إىل شخص واحد يف وال يجوز إناطة مهام و 

 املدير الوطني للمرشوع

قيام بمهام واختصاصات املدير الوطني للمرشوع، نيابة تقوم الهيئة العامة لإلحصاء بتعيني املدير الوطني للمرشوع لل

ذ القرارات املتعلقة به ضمن األطر التي تحددها هيئة املرشوع، عن هيئة املرشوع، إلدارة العمل اليومي باملرشوع واتخا

وتتمثل مسؤوليته الرئيسة يف التأكد من أن املرشوع يعمل عىل انتاج مخرجاته املحددة يف وثيقة املرشوع بالجودة املطلوبة 
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دين . ويتم تعيني املدير الوطني للمرشوع بموجب خطاب ترسله  لربنامج األمم املتحدة  لهيئةاويف املوعد والتكلفة املحدَّ

بتعيني النظراء وتأمني مباني املكاتب والتجهيزات الرضورية )شاملة أجهزة الحاسوب(  الهيئةاالنمائي، كما تقوم 

ملوظفي املرشوع وأية تجهيزات أخرى تقتيض األنشطة املرتبطة باملرشوع توفريها  كالندوات و ورش العمل والتدريب، 

 األخرى. وأشكال الدعم العينى

 

 

 

 

 
 هيئة إدارة املرشوع

 هيئة املرشوع

الجهة املستفيدة 

 )الهيئة(

 الجهة املنفذة )الهيئة(

 

ة الجهة املورد

 )الربنامج اإلنمائي(

 

  املدير الوطني للمرشوع

 مساندة املرشوع

 وحدة تنفيذ املرشوع

ضمان الجودة 

 )الربنامج اإلنمائي(
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 اإلطار القانوني -6

تعترب وثيقة املرشوع هذه املستند املشار إليه يف املادة األوىل من اتفاقية التعاون األساسية النموذجية املربمة 

بني حكومة اململكة العربية السعودية وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي واملوقع عليها من قبل الطرفني يف اليوم 

م. وتمشياً مع هذه االتفاقية، فسوف يكون املقصود بالجهة الحكومية املنفذة 1976الرابع من شهر يناير 

 هي الجهة الحكومية املتعاونة الوارد ذكرها يف هذه االتفاقية.

ويجوز إجراء األنواع التالية من التعديالت عىل وثيقة املرشوع بتوقيع املمثل املقيم لربنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي )أو من ينوب عنه( فقط، رشيطة أن يتيقن بأن ليس لدى األطراف األخرى املوقعة عىل وثيقة 

 املرشوع أي اعرتاض عىل التعديالت املقرتحة:

 .إجراء تعديالت أو إضافة أية مالحق إىل وثيقة املرشوع 

  جاته ونشاطاته إال التعديالت التي ال تتطلب تغيريات ذات شأن يف األهداف الفورية للمرشوع ومخر

إذا كانت بسبب إعادة ترتيب املدخالت املتفق عليها من قبل أو كنتيجة للزيادات التي تطرأ عىل 

 التكلفة من جراء التضخم.

تعديالت سنوية إلزامية ترمي إىل ترحيل مدخالت املرشوع املتفق عليها أو زيادة تكاليف الخرباء أو البنود 

 خذ يف الحسبان املرونة يف إنفاق الوكالة املنفذة.األخرى كنتيجة للتضخم، أو األ 


