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تقـرير أولي
مجموعة العمل التابعة للجنة اإلحصائية في اإلسكوا
موجـز
نظّمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) االجتما الااس لمجموعة العمل
التابعة للجنة اإلحصائية في اإلسكوا في بيت األسم المتحدة في بيروت يوسي  41و 41شباط/فبراير
.2142
وقد تضمّن جدول األعمال سجموعة سن البنود أبرزها التحضيرات للدورة الثالثة واألربعين للجنة
اإلحصائية في األسم المتحدة ،واالجتما بين البلدان األعضاء في اإلسكوا وشعبة اإلحصاءات في األسم
المتحدة ،وتقييم البرناسج الفرعي المتعلق باإلحصاءات في اإلسكوا ،2112-2112 ،وجدول أعمال
الدورة العاشرة للجنة اإلحصائية في اإلسكوا.
عقد هذا االجتما تلبيةً للتوصية الصادرة عن سكتب اللجنة اإلحصائية خالل اجتماعه المعقود في
بيروت في  2كانون األول/ديسمبر  2144وذلك لمناقشة جدول أعمال الدورة الثالثة واألربعين للجنة
اإلحصائية في األسم المتحدة والاروج سن االجتما بمواقف سوحدة وللتشاور سع األسانة العاسة حول
برناسج عملها واألنشطة ذات الصلة.
وقد انتهى االجتما إلى سجموعة سن النتائج بشأن كلّ سن البلدان األعضاء في اإلسكوا واإلسكوا.
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-3مقدمـة
نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) االجتما الااس لمجموعة العمل التابعة
-1
للجنة اإلحصائية في اإلسكوا وذلك لمناقشة سجموعة سن البنود أبرزها التحضيرات للدورة الثالثة واألربعين
للجنة اإلحصائية في األسم المتحدة (نيويورك 82 ،شباط/فبراير  8 -آذار/سارس  ،)8118واالجتما بين البلدان
األعضاء في اإلسكوا وشعبة اإلحصاءات في األسم المتحدة ،وتقييم البرناسج الفرعي المتعلق باإلحصاءات في
اإلسكوا ،8112-8112 ،وجدول أعمال الدورة العاشرة للجنة اإلحصائية في اإلسكوا.
-8

وقد عقدت سجموعة العمل اجتماعها الااس

لتحقيق األهداف التالية:

(أ) سناقشة األوضا في البلدان األعضاء في اإلسكوا باصوص القضايا المطروحة في جدول
أعمال اللجنة اإلحصائية في األسم المتحدة؛
(ب) تنسيق سواقف البلدان األعضاء في اإلسكوا بشأن االجتما المرتقب سع سدير شعبة اإلحصاءات
في األسم المتحدة واللقاءات الجانبية؛
(ج) تحديد سواقف البلدان األعضاء في اإلسكوا سن ترجمة دليل الحسابات القوسية؛
(د) تعزيز التعاون سع الشركاء المعنيين.
أوالً -التوصيات واإلقتراحات
خلص االجتما الااس
-3
األعضاء في اإلسكوا واإلسكوا:

لمجموعة العمل اإلقليمية إلى التوصيات التالية التي وجّهت إلي البلدان

(أ) أوصى المجتمعون بأن تجري اإلسكوا الترتيبات لتنظيم اجتما بين سمثلي األجهزة اإلحصائية
في البلدان األعضاء في اإلسكوا والسيد بول تشانغ ،سدير شعبة اإلحصاءات في األسم المتحدة ،سن أجل البحث
في قضايا تتعلق باإلحصاءات في البلدان األعضاء في اإلسكوا .وأعاد المجتمعون التأكيد على سدير شعبة
اإلحصاءات في األسم المتحدة أهمية سراجعة ترجمة الحسابات القوسية والمشاريع السابقة ودعم األنشطة
اإلحصائية في البلدان األعضاء في اإلسكوا؛
(ب) أوصى المجتمعون بأن تجري اإلسكوا الترتيبات الالزسة لتنظيم سلسلة اجتماعات تعقد على
هاسش اجتما اللجنة اإلحصائية في األسم المتحدة بين سمثلي األجهزة اإلحصائية في البلدان األعضاء في
اإلسكوا والمنظمات الدولية األخرى المعنيّة بالشؤون اإلحصائية سثل المسؤولين عن البيانات في تقرير التنمية
البشرية (برناسج األسم المتحدة اإلنمائي ،شعبة السكان/إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،سعهد اليونسكو
لإلحصاء ،البنك الدولي( وذلك لمناقشة التباين بين البيانات التي تزوّد بها البلدان برناسج األسم المتحدة اإلنمائي
والبيانات التي تصدر في تقرير التنمية؛
(ج) أوصى سكتب اللجنة اإلحصائية في اإلسكوا بإنشاء سجموعة عمل إقليمية تعمل بالتنسيق سع
سركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالسية في أنقرة ) (SESRICوجاسعة

-1الدول العربية باصوص دعم القدرات اإلحصائية وتنميتها .واتفق المجتمعون على سواصلة دعم اللجنة
التنسيقية اإلقليمية في سجال اإلحصاءات؛
(د) أوصى المجتمعون بإعادة النظر في تقييم البرناسج الفرعي المتعلق باإلحصاءات في اإلسكوا،
 8112-8112الصادر في عام  ،8111وانتهوا إلى االقتراحات التالية:
-

سواصلة عملية التقييم في شعبة اإلحصاء في اإلسكوا وحثّ البلدان األعضاء في اإلسكوا
على تقييم أنشطتها؛

-

التحفظ بشأن األولويات المذكورة في التقرير؛

-

الطلب سن اإلسكوا إرسال استبيان الستطال آراء البلدان األعضاء حول أولويات البلدان
واحتياجاتها وإدراجها ضمن األنشطة وبرناسج العمل؛

-

اإلبقاء على برناسج العمل السابق الذي يتضمّن اإلحصاءات االجتماعية واالقتصادية وسنها
الحسابات القوسية؛

-

االستنا عن اعتماد التقرير قبل الوقوف على آراء البلدان األعضاء؛

-

الطلب سن رئي سجموعة العمل التابعة للجنة اإلحصائية إعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله
إلى األسينة التنفيذية لإلسكوا.

(ه) أوصى المجتمعون بإنشاء فرق خبراء في سواضيع سحدّدة سن أجل تحسين العمل االحصائي
والتأكيد على سواصلة اإلسكوا تقديم الدعم الفني للبلدان األعضاء وتمويل عمل سزيد سن الابراء في سجاالت
إحصائية ستعددة لتقييم أثر التدريب على الكفاءات ووضع آلية تربط األنشطة بالموازنة ووضع جدول زسني
لتنفيذ هذه التوصيات؛
(و) نوّه المجتمعون بأهمية وضع آلية لضمان نوعية الترجمة اإلحصائية إلى اللغة العربية سن خالل
تشكيل لجنة سن الابراء العاسلين حاليا او المتقاعدين لمراجعة الترجمات .ويطلب إلى البلدان األعضاء ترشيح
أسماء خبراء لعضوية هذه اللجنة التي تتولّى بدايةً المساعدة على ترجمة نظام الحسابات القوسية؛
(ز) أوصى المجتمعون بأن تبذل اإلسكوا والبلدان األعضاء سزيداً سن الجهود لتأسين الدعم المادي
والفني إلشراك سمثلين عن بلدان المنطقة في سجموعات إحصائية دولية ذات صلة بالعمل اإلحصائي في سنطقة
اإلسكوا؛
(ح) أوصى المجتمعون بأن تقدّم شعبة اإلحصاءات في األسم المتحدة الدعم لإلسكوا في براسج
الحسابات القوسية ونظم المعلوسات الجغرافية وإحصاءات الطاقة وتساعد البلدان على إصدار المؤشرات
المركبة لمؤشرات تكنولوجيا المعلوسات واالتصاالت واعتماد األجهزة االحصائية كمرجع أساسي لهذه
المؤشرات؛
(ط) أقرّ المجتمعون جدول أعمال االجتما العاشر للجنة اإلحصائية لإلسكوا المزسع عقده في تشرين
األول/أكتوبر  8118في بيت األسم المتحدة في بيروت.

-1-

ثانياً -مواضيع البحث والمناقشة
في الجلستين األولى والثالثة لالجتما الااس لمجموعة العمل التابعة للجنة اإلحصائية في اإلسكوا،
-4
استعرض رئي شعبة اإلحصاء في اإلسكوا ،السيد يوراي ريتشان ،التحضيرات العاسة لالجتما الثالث
واألربعين للجنة اإلحصائية ونتائج تقييم البرناسج الفرعي المتعلق باإلحصاءات في اإلسكوا.8112-8112 ،
وفي الجلسة الرابعة ،قدّم السيد ريتشان عرضاً حول تقييم البرناسج الفرعي المتعلق باإلحصاءات في
-5
اإلسكوا 8112-8112 ،الصادر في عام .8111
وفي الجلسة الااسسة ،قدّم السيد ريتشان عرضاً حول جدول األعمال المقترح لالجتما العاشر للجنة
-2
اإلحصائية في اإلسكوا في تشرين األول/أكتوبر .8118
استعرض المجتمعون البنود المطروحة فى جدول أعمال اللجنة اإلحصائية في األسم المتحدة للنقاش
-7
وإبداء الرأي ،واتّفقوا على الاروج بموقف سوحد سن اجتما اللجنة اإلحصائية في األسم المتحدة .وقدّم كلّ سن
الجهاز المركزي لإلحصاء في فلسطين ،والجهاز المركزي للتعبئة العاسة واإلحصاء في سصر واإلدارة
المركزية لإلحصاء في الكويت وشعبة اإلحصاء في اإلسكوا عرضاً للنقاط المطلوب اتااذ سوقف بشأنها في
أثناء اجتما سجموعة العمل التابعة للجنة اإلحصائية .واتّفق المجتمعون على البنود التالية:
البند ( 3أ) :سذكرة سن األسين العام بشأن تقرير الواليات المتحدة األسريكية عن البرناسج العالمي لتعدادات
السكان والمساكن لعام 8111
(أ)

إقرار جميع نقاط النقاش؛

(ب) المساهمة في اللجان الااصة بالتعداد السكاني في البلدان األعضاء في اإلسكوا وتوفير براسج
لبناء القدرات بشأن تحليل واستادام وتقييم ونشر بيانات التعداد؛
(ج) وضع خطط لعقد اجتماعات للابراء سن أجل سناقشة الدروس المستالصة سن جولة تعدادات عام
 8111بالتفصيل واالتجاهات الناشئة لجولة عام  8181وتقديم المساعدة سن خالل شعبة اإلحصاءات في األسم
المتحدة؛
(د) الطلب سن سعدي التقرير اعطاء جداول سفصلة حول أسماء الدول وسنهجياتها لتنفيذ التعداد
.8111
البند ( 3ب) :سذكرة سن األسين العام بشأن تقرير المعهد الوطني المكسيكي لإلحصاءات والجغرافيا
(أ)

إقرار جميع نقاط النقاش؛

(ب) االتفاق على التوصيات ووضع سعايير دولية في سجال اإلحصاءات الجنائية لدعم البلدان في
وضع بيانات قابلة للمقارنة ،ووضع أس إلنتاج بيانات وطنية والتأكيد على أنّ سسح الجريمة سهمّ سن أجل
حساب سؤشر تكلفة سؤشر الثروة وكذلك المؤشرات الااصة بالحسابات القوسية التي تفيد في تحسين الناتج
المحلي.

-2البند ( 3ج) :تقرير الفريق العاسل المشترك بين األسانات المعني بالحسابات القوسية
(أ)

إقرار جميع بنود النقاش؛

(ب) االتفاق على االنتقال إلى نظام الحسابات القوسية  8112والطلب سن األسم المتحدة تقديم الدعم
الفني والمالي للبلدان في سجال بناء القدرات الالزسة لتطبيقه أو إنشاء سعهد تدريب يعمل تحت سظلّة األسم
المتحدة ويتولّى تأهيل الكوادر في سوضو الحسابات القوسية.
واتّفق المجتمعون على البنود التالية:
-

توثيــق الجهــود التـي تبذلهـا الكويـت فـي ترجمــة وثائــق نظــام الحسابــات القوسيـــة
 ،System of National Accounts 2008وتقديم الشكر لها في االجتما الثالث واألربعين سع التأكيد
على ضرورة قيام شعبة اإلحصاءات في األسم المتحدة بمراجعة النساة المترجمة واعتمادها
وضمان توزيعها؛

-

الدعوة إلى ضمان استقدام خبراء دوليين وبالتعاون سع الابراء اإلقليميين لمساعدة األجهزة
اإلحصائية في تطوير نظم الحسابات القوسية؛

-

تنفيذ سسح تجريبي (أو تجارب) في عدد سن البلدان لتطبيق نظام  8112وتقييمه؛

-

االستفادة سن تجربة برناسج المقارنات الدولية سن خالل الدعوة إلى تبني سبادرة سماثلة لها في
سجال الحسابات القوسية.

سذكرة األسين العام بشأن تقرير فريق أصدقاء الرئي
لعام 1223
(أ)

عن العواسل التي تعيق تنفيذ نظام الحسابات القوسية

إقرار جميع بنود النقاش؛

(ب) االتفاق على االنتقال إلى نظام الحسابات القوسية  8112والطلب سن االسم المتحدة تقديم الدعم
الفني والمالي للبلدان في سجال بناء القدرات الالزسة لتطبيقه أو انشاء سعهد تدريب يعمل تحت سظلّة األسم
المتحدة ويتولّى تأهيل الكوادر في سوضو الحسابات القوسية.
البند ( 3د) سذكرة سن األسين العام بشأن تقرير فريق واي المعني بإحصاءات التنمية الريفية ودخول األسر
المعيشية المتأتية سن الزراعة
(أ)

إقرار جميع بنود النقاش؛

(ب) التوافق حول سضمون الوثيقة وأهمية دور اإلسكوا في الفريق العاسل بين الوكاالت وضرورة
وجود استراتيجية واضحة للبلدان األعضاء في اإلسكوا سن أجل التمكن سن طلب دعم سالي وفني لمساعدة
البلدان في تطبيق هذه االستراتيجية وبناء نظام إحصائي زراعي؛
(ج) أهمية التنسيق سع سنظمة األسم المتحدة لألغذية والزراعة.

-7البند ( 3ه) :سذكرة سن األسين العام بشأن تقرير لجنة الابراء المعنية بالمحاسبة البيئية  -االقتصادية
(أ)

إقرار جميع بنود النقاش؛

(ب) دعم اعتماد نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية واعتماد اإلطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية
واالقتصادية المتكاسلة كمعيار إحصائي دولي.
البند ( 3و) :تقرير األسين العام بشأن تنقيح إطار تطوير اإلحصاءات البيئية
(أ)

إقرار جميع بنود النقاش؛

(ب) اعتماد الفصول األساسية والدعوة إلى االلتزام بالجداول الزسنية وطرق المراجعة لكلّ سن إطار
تطوير إحصاءات البيئة وسجموعة المؤشرات البيئية.
البند ( 3ز) :تقرير األسين العام بشأن تجميع إحصاءات الغاز الطبيعي
(أ)

إقرار جميع بنود النقاش؛

(ب) التأكيد على أهمية تنمية القدرات في سجال إحصاءات الطاقة؛
(ج) التحفظ على بعض التفاصيل الااصة بإحصاءات الغاز الطبيعي كسلعة استراتيجية هاسة
تستوجب الحفاظ على سرية بعض البيانات وخصوصية كل بلد.
البند ( 3ح) :سذكرة سن األسين العام حول التقرير المشترك بين أستراليا وسنغوليا بشأن إنشاء فريق سعني
بإحصاءات االقتصادات القائمة على الموارد الطبيعية يحمل اسم سدينة أوالن بتار
(أ)

إقرار جميع بنود النقاش؛

(ب) التأكيد على العمل في إطار تنفيذ نظام الحسابات القوسية لعام  ٨٠٠٢ونظام المحاسبة البيئية
واالقتصادية وإطار لتطوير اإلحصاءات البيئية.
البند ( 3ط) :سذكرة سن األسين العام بشأن تقرير الشراكة المعنية بقياس استادام تكنولوجيا المعلوسات
واالتصاالت ألغراض التنمية
(أ)

إقرار جميع بنود النقاش؛

(ب) الطلب سن شعبة اإلحصاءات في األسم المتحدة سساعدة البلدان في إصدار المؤشرات المركّبة
لمؤشرات تكنولوجيا المعلوسات واالتصاالت واعتماد األجهزة اإلحصائية كمرجع أساسي لهذه المؤشرات؛
(ج) التنسيق بين الهيئات والمؤسسات الوطنية واألجهزة الوطنية لإلحصاءات لالستفادة سن قواعد
بيانات تلك المؤسسات في العمليات اإلحصائية لتقليل حجم اإلنفاق على المسوح والتعدادات ،ال سيّما وأنّ
االتجاه العام العالمي يسعى إلى تعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية وتقديم الدعم التقني للبلدان التي تفتقر إليه
سع سراعاة الوضع االجتماعي واالقتصادي في كل بلد.

-8البند ( 3ي) :تقرير األسين العام حول األطر الوطنية لضمان الجودة
(أ) إقرار جميع نقاط النقاش؛
(ب) إجراء تحديث دوري للمصطلحات على الموقع االكتروني.
البند ( 3ك) :تقرير األسين العام حول تنفيذ المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية
(أ)

إقرار جميع بنود النقاش؛

(ب) الطلب سن شعبة اإلحصاءات في األسم المتحدة إبالغ اللجنة عن خطط إلجراء استعراض لحالة
تنفيذ المبادئ األساسية قبل عام 8114؛
(ج) التشديد على أهمية دور اإلسكوا في تنفيذ المبادئ األساسية في البلدان األعضاء في اإلسكوا.
البند ( 3ل) :تقرير األسين العام حول تنسيق األنشطة اإلحصائية في األسم المتحدة
(أ)

إقرار جميع بنود النقاش؛

(ب) االتفاق بشأن استكمال الدعم لالستراتيجية الااصة بتنسيق األنشطة اإلحصائية؛
(ج) توحيد النظام اإلحصائي بين شعبة اإلحصاءات في األسم المتحدة واللجان اإلقليمية:
-

وضع استبيانات سشتركة وآلية سشتركة لجمع البيانات؛
وضع براسج سشتركة لتنمية القدرات اإلحصائية؛
اعتبار اللجان اإلقليمية نقطة سركزية للمكاتب اإلحصائية الوطنية؛
إنشاء سكتب اإلحصاءات في األسم المتحدة برئاسة سدير شعبة اإلحصاءات في األسم المتحدة.

البند ( 3م) :سذكرة سن األسين العام بشأن تقرير البنك الدولي عن الجهود المبذولة لوضع خطة عمل للتنمية
اإلحصائية
(أ)

إقرار جميع نقاط النقاش؛

(ب) وضع إطار لقياس أثر تنمية القدرات (إنشاء سجموعة عمل إقليمية تعمل بالتنسيق سع سركز
سيسرك في أنقرة وجاسعة الدول العربية)؛
(ج) إلزام األقسام التابعة لألسم المتحدة ووكاالتها االلتزام باطة العمل ،ال سيّما سن حيث الجوانب
التالية:
-

التركيز على األولويات الوطنية؛

-

دسج األنشطة المحلية والوطنية لجمع البيانات؛
-

وضع النتائج التي ترصد األدوات في سكانها ،بالتعاون سع األجهزة اإلحصائية الوطنية؛
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إنشاء آلية لتحسين التنسيق بين وكاالت التمويل ،وتغطية االحتياجات اإلحصائية لجميع
المناطق والبلدان.

(د) تقديم اقتراح سشرو يتناول االحتياجات والتحديات في سجال العمل اإلحصائي في البلدان
األعضاء في اإلسكوا سن أجل توفير الدعم لتطوير العمل اإلحصائي.
البند (3ن) :سذكرة سن األسين العام بشأن تقرير برناسج األسم المتحدة اإلنمائي عن إحصاءات التنمية البشرية
(أ)

شكر اإلسكوا على دورها في تعزيز التنسيق سع المكتب المعني بإعداد تقرير التنمية البشرية؛

(ب) تأييد ودعم األنشطة التي ينوي المكتب القيام بها في الفترة المقبلة؛
(ج) التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق سع األجهزة اإلحصائية الوطنية والبلدان المعنية ،خاصة خالل
فترة إعداد التقرير؛
(د) إعداد تقرير جانبي واستعراضه خالل االجتما الجانبي.
البند (3س) سذكرة سن األسين العام بشأن تقرير اللجنة االقتصادية ألوروبا عن تطوير اإلحصاءات اإلقليمية
في أوروبا
(أ) دعوة شعبة اإلحصاء في اإلسكوا والمركز األفريقي المعني باإلحصاءات التابع للجنة االقتصادية
ألفريقيا إلى االستفادة سن تجارب اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط
الهادئ؛
(ب) تنسيق أنشطة تنمية القدرات اإلحصائية في البلدان العربية؛
(ج) دعوة اإلسكوا واللجنة االقتصادية ألفريقيا إلى وضع برناسج للتقييم في ضوء تجربة اللجنة
االقتصادية ألوروبا سع شركاء آخرين سثل جاسعة الدول العربية ،وسركز األبحاث االحصائية واالقتصادية
واالجتماعية والتدريب للدول االسالسية في أنقرة ) ،(SESRICوالمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية
)(AITRS؛
(د) التأكيد على أولوية تنمية القدرات على المستوى اإلقليمي بحيث تشمل ،باإلضافة إلى التدريب
والادسات االستشارية ،المكونات الستة التالية:
-

تطوير المهارات؛
إدارة المعرفة؛
ضمان الكفاءات؛
تطوير األطر القانونية؛
تحقيق االستفادة المثلى سن البنية المؤسسية؛
توفير سنصة تنظيمية على المستويين اإلقليمي والوطني.
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ثالثاً -تنظيم االجتماع
ألف -مكان االجتماع وتاريخ انعقاده
عقد اجتما سجموعة العمل التابعة للجنة اإلحصائية في اإلسكوا في بيت األسم المتحدة في اإلسكوا
-2
يوسي  14و 15شباط /فبراير .8111
باء -االفتتاح
افتتح اجتما سجموعة العمل التابعة للجنة اإلحصائية في اإلسكوا السيد يوراي ريتشان ،رئي
-2
اإلحصاء في اإلسكوا.
جيم -جدول األعمال
-41

شعبة

اعتمدت سجموعة العمل التابعة للجنة اإلحصائية في اإلسكوا جدول األعمال بالصيغة المقترحة أدناه.
الجلسة األولى :تحضيرات عاسة للدورة الثالثة واألربعين للجنة اإلحصائية في األسم المتحدة.
الجلسة الثانية :تحضيرات للدورة الثالثة واألربعين للجنة اإلحصائية في األسم المتحدة.
الجلسة الثالثة :االجتما بين البلدان األعضاء في اإلسكوا وشعبة اإلحصاءات في األسم المتحدة.
الجلسة الرابعة :إعادة النظر في تقييم البرناسج الفرعي المتعلق باإلحصاءات في اإلسكوا ،الصادر في
عام .2144
الجلسة الااسسة :جدول أعمال الدورة العاشرة للجنة اإلحصائية في اإلسكوا (تشرين األول/أكتوبر
.)8118
دال -الحضور

 -11حضر هذا االجتما تسعة سمثلين عن رؤساء األجهزة اإلحصائية في سبعة سن البلدان األعضاء في
اإلسكوا هي األردن ،والعراق ،وعمان ،وفلسطين ،والكويت ،وسصر واليمن .وقد أرفقت قائمة المشاركين بهذه
الوثيقة.
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المرفق

قائمة المشاركين
المملكة األردنية الهاشمية

فلسطين

السيد كمال صالح
سساعد المدير العام
دائرة اإلحصاءات العاسة
ص .ب8115 :.
عمّان11121 ،
هاتف5311714-2-228 :
فاك 5311711-2-228 :
سحمول725221221-11228 :
بريد إلكترونيkamals@dos.gov.jo :

السيدة عال عوض
رئي الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ص .ب1247 :.
رام اهلل
هاتف8228711-8-278 :
سحمول522831115-278 :
فاك 278-8-8228711 :
بريد إلكترونيola@pcbs.gov.ps :

جمهورية العراق
السيد سعد زغلول بشير عبد األحد
سدير الجهاز المركزي لإلحصاء
ص .ب ،2.8 :.الطابق السادس
بغداد
سحمول72117448.2-224 :
بريد إلكترونيsaad_612004@yahoo.com :
سلطنة عمان
السيد خليفة عبد اهلل البرواني
سدير عام اإلحصاءات االجتماعية
وزارة االقتصاد الوطني
ص .ب221 :.
سسقط،111 ،
هاتف84222285-8-222 :
سحمول2813171-2-222 :
فاك 4222212-8-222 :
بريد إلكترونيkbarwani@mone.gov.om :
السيد صابر الحربي
سدير عام اإلحصاءات االقتصادية
وزارة االقتصاد الوطني
ص .ب221 :.
سسقط111 ،
هاتف4214281-8-222 :
هاتف سحمول2415112-2-222 :
فاك 4224382-8-222 :
بريد إلكترونيsalharbi@mone.gov.om :
_________________
(*) صدر هذا المرفق كما ورد سن القسم المعني.

السيدة خالد أبو خالد
سدير دائرة اإلحصاءات االجتماعية
ص .ب1247 :.
رام اهلل
هاتف8228711-8-271 :
فاك 271-8-8228711 :
بريد إلكترونيKAKHALID@pcbs.gov.ps :
دولة الكويت
الدكتور عبداهلل سهر
سدير االدارة المركزية لإلحصاء
اإلدارة المركزية لإلحصاء
ص .ب82122 :.
شرق ،الكويت13183 ،
هاتف88482811-225 :
سحمول22228881-225 :
فاك 88487521-225 :
بريد إلكترونيa_sahar1961@hotmail.com :
جمهورية سصر العربية
السيد طاهر حسن صالح أحمد
سدير إدارة التعاون الدولي
الجهاز المركزي للتعبئة العاسة واإلحصاء
طريق صالح سالم ،سدينة نصر
ص .ب11212 :.
القاهرة
هاتف84183131-818 :
فاك 84184122-818 :
سحمول1111112252 :
بريد إلكترونيpres_capmas@capmas.gov.eg :
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الجمهورية اليمنية

السيد سهنا عبد الكريم المهنا
سدير عام سصلحة اإلحصاءات العاسة
وزارة التاطيط
ص .ب 3735 :.الرياض 11142
الرياض
هاتف4114132-1-222 :؛ 4114132-1-222
فاك 4151242-1-222 :
بريد إلكترونيmalmohanna@cds.gov.sa :

السيد فارس علي الجهمي
سدير عام اإلنتاج اإلحصائي -التنفيذ والتعداد
الجهاز المركزي لإلحصاء
صنعاء
هاتف851112-1-227 :
فاك 851224-1-227 :
بريد إلكترونيcso1@y.net.ye ،cso@cso.gov.ye :

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
السيد يوراي ريتشان
رئي  ،شعبة اإلحصاء
رياض الصلح
ص .ب ،2575-11 :.بيروت
هاتف272351-1-221 :
فاك 221511-1-221 :
بريد إلكترونيriecan@un.org :

السيد إسماعيل لبد
إحصائي ،قسم اإلحصاءات االجتماعية
رياض الصلح
ص .ب ،2575-11 :.بيروت
هاتف272352-1-221 :
فاك 221511-1-221 :
بريد إلكترونيlubbad@un.org :

السيد سروان خواجة
رئي قسم اإلحصاءات االجتماعية
رياض الصلح
ص .ب ،2575-11 :.بيروت
هاتف272325-1-221 :
فاك 221511-1-221 :
بريد إلكترونيkhawaja@un.org :

السيد عمر هاكوز
سستشار إقليمي في الحسابات القوسية
رياض الصلح
ص .ب ،2575-11 :.بيروت
هاتف272348-1-221 :
فاك 221511-1-221 :
بريد إلكترونيhakouzo@un.org :

السيدة وفاء أبو الحسن
القائم بأعمال ،قسم اإلحصاءات االقتصادية
رياض الصلح
ص.ب ،2575-11 :بيروت
هاتف272353-1-221 :
فاك 221511-1-221 :
بريد إلكترونيaboulhosn@un.org :

السيدة ندى جعفر
إحصائية ،قسم اإلحصاءات االجتماعية
رياض الصلح
ص .ب ،2575-11 :.بيروت
هاتف272344-1-221 :
فاك 221511-1-221 :
بريد إلكترونيjafarn@un.org :

السيد ساجد حمودة
إحصائي ،قسم اإلحصاءات االقتصادية
رياض الصلح
ص .ب ،2575-11 :.بيروت
هاتف272352-1-221 :
فاك 221511-1-221 :
بريد إلكترونيhamoudeh@un.org :

السيد ساجد سكيني
إحصائي ،قسم اإلحصاءات االقتصادية
رياض الصلح
ص .ب ،2575-11 :.بيروت
هاتف272328-1-221 :
فاك 221511-1-221 :
بريد إلكترونيskaini@un.org :
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إحصائية سساعدة ،قسم اإلحصاءات االجتماعية
رياض الصلح
ص .ب ،2575-11 :.بيروت
هاتف272357-1-221 :
فاك 221511-1-221 :
بريد إلكترونيsinnoz@un.org :
السيد وسيم حمود
إحصائي سساعد ،قسم اإلحصاءات االقتصادية
رياض الصلح
ص .ب ،2575-11 :.بيروت
هاتف272342-1-221 :
فاك 221511-1-221 :
بريد إلكترونيhammoudw@un.org :

اآلنسة دينا قرانوح
سساعد باحث ،قسم اإلحصاءات االجتماعية
رياض الصلح
ص .ب ،2575-11 :.بيروت
هاتف272451-1-221 :
الهاتف المحمول281138-3-221:
فاك 221511-1-221 :
بريد إلكترونيkaranouh@un.org :

