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في مجال  مقبلةال للسنواتاإلقليمية  األولويات ناقشتو ،2030لعام  المستدامة التنمية خطة تءاوإحصا
 قرارات اتخاذ أجل من المحلية الضخمة البيانات" حول ندوة الدورة وتخلّلتربية. اإلحصاء في المنطقة الع

 ."األزمات حاالت في فعّالة

 ألهم وعرضا   ،ةدورالفي ختام  اإلحصائية اللجنة إليها خلُصتلتوصيات التي اهذا التقرير  ويتضمن
 .المناقشات أثناء أثيرت التي النقاط
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 ةـمقدم

 عشرةالرابعة لغربي آسيا )اإلسكوا( دورتها  جتماعيةواال االقتصاديةحصائية في اللجنة عقدت اللجنة اإل -1
الذي  1992أيلول/سبتمبر  2 المؤرخ (16-د) 179عمال  بالقرار  ،اإلنترنت عبر 2021 فبراير/شباط 11و 10 يومي

بشأن  1993شباط/فبراير  2المؤرخ  1993/2اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في قراره 
 ةعشر الثالثةائية في اإلسكوا، وتنفيذا  للتوصيات التي صدرت عن اللجنة اإلحصائية في دورتها إنشاء لجنة إحص
 .2019كانون الثاني/يناير  30و 29 في بيروتالمعقودة في 

ويتضمن هذا التقرير التوصيات التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية في ختام الدورة، وعرضا  موجزا  ألهم  -2
 .اء المناقشاتالنقاط التي أثيرت أثن

 التوصيات -أوالا 

 أصدرت اللجنة اإلحصائية في ختام دورتها الرابعة عشرة مجموعة من التوصيات، بعضها موّجه  -3
 إلى الدول األعضاء والبعض اآلخر إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا.

 التوصيات الموجهة إلى الدول األعضاء -ألف

 في اإلسكوا التوصيات التالية:وجهت اللجنة اإلحصائية إلى الدول األعضاء  -4

 الثالثةالترحيب باألنشطة المنفذة متابعة  للتوصيات الصادرة عن اللجنة اإلحصائية في دورتها  )أ(
 التعاون أنشطة، وأنشطة برنامج عمل اإلسكوا في مجال اإلحصاء، واالستفادة من خدمات اإلسكوا في إطار عشرة
بتقريري اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية  ذلكك والترحيب المقّررة، والمشاريع الفني

 توصيات المتضمنة فيهما؛وبالواللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات االقتصادية 

همية لدور مصادر البيانات البديلة مثل البيانات الضخمة وتكنولوجيات الجغرافيا المكانية األإيالء  )ب(
الحديثة في التعدادات والمسوح، وتبني منهجيات بديلة، مكملة  تتكنولوجياال استخدامرية، واإلدا والسجالت

 ومحدثة، تساعد في سد الفجوات اإلحصائية بما يتماشى مع التوصيات والمعايير الدولية؛

 ربيالع وبالمرصد المستدامة التنمية ألهداف العربية وبالبوابة للبيانات، اإلسكوا ببوابة الترحيب )ج(
 عن لإلبالغ الوطنية المنصات وتطوير وضع في وبجهودها اإلسكوا، أنشأتها التي المستدامة التنمية ألهداف
 هذا في اإلسكوا دعم من واالستفادة الوطنية المنصات وضع إلى الدول كافة ودعوة المستدامة، التنمية مؤشرات
 المجال؛

 جميع ودعوة الوطني، اإلحصائي النظام ستوىم على التنسيق تعزيز أهمية على التأكيد إعادة )د(
 الوطنية البيانات عن اإلبالغ قبل الوطني اإلحصائي الجهاز مع التشاور إلى للبيانات الُمنتجة الوطنية الجهات
 وغيرها؛ المختصة المتحدة األمم لمنظمات

ادي لتحديث استرش كإطاربدليل القانون العام لإلحصاءات الرسمية للدول العربية  لترحيبا (ه)
 التشريعات اإلحصائية الوطنية، وحث جميع الدول العربية على تحديث تشريعاتها اإلحصائية بما يتماشى 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/179_xvi_0.pdf
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للتحديات الناشئة في جمع البيانات ونشرها، مع األخذ  ويستجيبمع المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية 
 ماع خاص للجنة؛بمالحظات الدول على الدليل لمناقشة نسخته النهائية في اجت

 األمم ووكاالت هيئات بين اإلحصاء مجال في التنسيق وتطوير الشراكات تعميق أهمية على التأكيد )و(
 أجهزة وإشراك القائمة، اآلليات خالل من اإلقليمية والمنظمات األخرى الدولية والمنظمات المتخصصة المتحدة
 .البرامج وتنفيذ وإعداد تخطيط في الوطنية اإلحصاء

 التوصيات الموجهة إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا -اءب

 إلسكوا التوصيات التالية:ل التنفيذية األمانةوجهت اللجنة اإلحصائية إلى  -5

 على نشر التجارب الوطنية في مجال تطوير واستحداث آليات لجمع اإلحصاءات  العمل )أ(
 وكذلكالبلدان،  بينالممارسات  وأفضلونقل الخبرات  التعاون اإلقليمي وزيادةفي المجاالت التقليدية والمستجدة، 

األدلة والمعاجم اإلحصائية المهمة التي تصدر وترجمة وتوفير نسخة عربية من اإلصدارات  علىمواصلة العمل 
 عن اإلسكوا؛

 وغيرها المكانية الجغرافية والمعلومات الضخمة والبيانات الهواتف بيانات استخدام في المساعدة )ب(
 19-كوفيد كجائحة األزمات ظروف في خاصة   البيانات، لجمع حديثة كآليات للبيانات التقليدية غير لمصادرا من
 تمر التي األعضاء الدول قدرات لبناء خاص اهتمام وإيالء الميداني، اإلحصائي العمل على سلبا   أثرت التي

 التقليدية؛ غير المصادر هذه من لالستفادة بنزاعات

 ووضعها االصطناعي والذكاءالبيانات والبرمجيات  علماألمانة التنفيذية في مجال قدرات  رفع )ج(
 هذه في األعضاء للدول الدعم تقديم بهدف المقبلة، للسنوات اإلحصائي للعمل المطروحة األولويات قائمة على

 المجاالت؛

 التنمية ومؤشرات أهداف عن لإلبالغ وطنية منصات وضع في العربية الدول دعم مواصلة )د(
 الوطني المستوى على ونشرها المفّصلة البيانات وجودة وفرة لزيادةمتابعة جهود بناء القدرات و المستدامة،
 والعالمي؛ واإلقليمي

  المستدامة التنمية مؤشرات تكييف إمكانية في للنظر واإلقليمية الدولية المنظمات مع التعاون (ه)
والتغيير الجذري الذي أحدثته في األحوال االجتماعية  19-ائحة كوفيدمن تفشي ج الناجمة الحالية األوضاع مع

 االعتبار؛ في اإلحصائي العمل على ثارهاآواالقتصادية، وأخذ 

عملية التواصل بين منظمات األمم المتحدة المختّصة والبلدان لدعم استخدام البيانات الوطنية  تعزيز )و(
 المستدامة، وتحديثها من المصادر الوطنية؛  التنمية تمؤشرابصورة عامة، وخاصة في إطار احتساب 

 دراسات إعداد عند الوطنية اإلحصاء أجهزة عن الصادرة البيانات من االستفادة أهمية على التأكيد )ز(
  النقص حال في الحقة مرحلة في البيانات هذه لتوفير قدراتها لبناء معها والعمل توفرها، حال في تقارير أو
 الوطنية؛ البيانات في
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 في المتحدة لألمم التابعة اإلحصائية اللجنة أعمال جدول ببنود يتعلق فيما العربي الموقف تنسيق )ح(
 الموقف هذا تعكس ورقة وإعداد، 2021مارس /آذار شهر في ا  افتراضيّ  عقدها المزمع ،والخمسين الثانية دورتها

 .اللجنة إلى لرفعها فبراير/شباط 17 أقصاه موعد في

ا ثاني  مواضيع البحث والمناقشة -ا

 قضايا المتابعة -ألف

 األنشطة المنفذة في مجال اإلحصاء 
 من جدول األعمال( 4)البند 

اّطلعت اللجنة من خاللها على األنشطة المنفذة في مجال اإلحصاء منذ ضمَّ هذا البند خمسة بنود فرعية  -6
أفاد ممثل األمانة التنفيذية و. 2019الثاني/يناير  كانون 30و 29دورتها الثالثة عشرة، المعقودة في بيروت يومي 

في إطار متكامل يشمل العمل  ،واألنشطة الواردة فيها جميعها مترابطة الفرعية البنود ذهأن الوثائق المتصلة به
وأنشطة التعاون الفني التي تقّدمها إلى الدول األعضاء بناء  على  ،الدراسات والتقارير علىالمعياري لإلسكوا 

لبها، واجتماعات اللجان الفنية المتخّصصة الهادفة إلى بناء التوافقات حول التحديات التي تواجهها األجهزة ط
 باإلضافة الى المشاريع التي يتم تنفيذها. ،اإلحصائية وُسبُل التعامل معها

 متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة اإلحصائية في دورتها الثانية عشرة وتوصيات سابقة 
 )أ( من جدول األعمال( 4بند )ال

توصية إلى  14إلى أن اللجنة اإلحصائية في دورتها الثالثة عشرة أصدرت  التنفيذية ممثل األمانةأشار  -7
تقّدم  E/ESCWA/C.1/2021/3(Part I)توصية إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا، وأن الوثيقة  14و الدول األعضاء

التنفيذية من أنشطة تنفيذا  للتوصيات الموجهة إليها في الفترة منذ كانون عرضا  موجزا  لما اضطلعت به األمانة 
في تنفيذ حديات التي واجهت االسكوا تعرض للباإلضافة الى  ،2021حتى كانون الثاني/يناير  2019ينايرالثاني/

 .فيذا  لتوصيات سابقةتن في تلك الفترة . كما تتضمن الوثيقة األنشطة التي اضطلعت بها األمانة التنفيذيةالتوصيات
للتوصيات الصادرة عن  تهافي متابعمن قبل األمانة التنفيذية باألنشطة المنفذة  األعضاء الدول ممثلو نّوهوقد 

 توصيات الصادرة في دورات سابقة كذلك. لل تهااللجنة اإلحصائية في دورتها الثالثة عشرة، ومتابع

 أنشطة برنامج العمل 
 عمال()ب( من جدول األ 4)البند 

المدرجة على  ،الثالثة عشرة تهااألنشطة واإلنجازات الرئيسية في مجال اإلحصاء منذ دور اللجنة ناقشت -8
االستناد إلى الوثيقة ب ،برنامج عمل اإلسكوا المعني باإلحصاءات لوضع سياسات مرتكزة على األدلة

E/ESCWA/C.1/2021/3(Part II). في  المنشورات والتقارير والمواد الفنيةممثل األمانة التنفيذية  استعرضو
، واإلحصاءات االقتصادية والحسابات القومية، واإلحصاءات الديمغرافية م اإلحصائيةظُ مجاالت إدارة النُ 

مدرجة تحت حساب األنشطة ال إلىكذلك  مشيرا   ،اإلعاقة وإحصاءات االجتماعيوع واالجتماعية، وإحصاءات الن
المتعلقة األنشطة إلى  ا  يضأممثل األمانة التنفيذية  أشارو .األمم المتحدة للتنمية وتلك الممولة من خارج الميزانية

البوابة العربية ألهداف و لبياناتلوبوابة اإلسكوا الرسميّة كدليل القانون العام لإلحصاءات م اإلحصائية ظُ بالنُ 
في  واالستخدام جداول العرضلجية دليل المنهو ،التنمية المستدامة والمرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/nsht_brnmj_lml_0.pdf
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 والبيانات الضخمة بديلة ال مكّملة أوالمصادر بشأن الالمعّدة ق اورواألنطاق تطبيق نظام الحسابات القومية 
 .ارسعواأل النقلإحصاءات تدامة ومؤشرات التنمية المسفي 

المورد الرئيسي لبيانات التجارة الخارجية لقاعدة بيانات صبحت أاإلسكوا  إن التنفيذية األمانة ممثل قالو -9
 فسلّط ،ا يتعلق باإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعيةمما في أ. عن البلدان العربية العالمية comtradeكومتريد 

في التعداد لدورة عام استخدامات التكنولوجيا مجال  فيالوطنية مكاتب اإلحصاء إلى  مالُمقدّ الدعم الضوء على 
باإلضافة الى  )التعداد اإللكتروني( وربطها بالمعلومات الجغرافية المكانية )لألسر والوحدات السكنية( 2020

إقليمية لتطوير أنظمة  ستراتيجيةعداد الواإلالوفيات المواليد وإحصاءات لتقييم اكتمال المنهجية عداد إالعمل على 
 اتءالمعنية بإحصانّوه بنشرة إنصاف ومنصة التعلم اإللكتروني كما إلحصاءات الحيوية. التسجيل المدني وا

والذي يتألف من  ،مجموعة واشنطنعلى  سكوا معتمدةعدته اإلأالذي  إحصاءات اإلعاقة إطارواالجتماعي  النوع
 أشاركما . قاعدة بيانات اإلعاقة العربيةنشاء إو الفجوة في إحصاءات اإلعاقة لسده تم تطوير قدو ،مؤشرا   115
 العربية اإلحصائيةالمصطلحات  دليل، والبياناتو حصاءاتبرنامج اإلمثل  سكواالمشاريع التي تقوم بها اإلإلى 

 وبرنامج المقارنات الدولية.

نهجيات اإلحصائية لضمان جودة البيانات، مواصلة تطوير الملى إودعت ورحبت اللجنة باألنشطة المنفذة  -10
الحصول على موافقة الدول همية أمع التأكيد على  ،وااللتزام بالمعايير اإلحصائية المعتمدة في تحديث البيانات

التكنولوجيا وعلوم البيانات  ا توفرهمّ مكذلك واالستفادة ، بل جهات إقليمية ودوليةالمسبقة في حال تحديثها من ق  
ي تطوير وجمع واستخدام المعلومات والبيانات، وإيالء أهمية لدور مصادر البيانات البديلة مثل البيانات الحديثة ف

. لتكنولوجيات الحديثة في التعدادات والمسوحاالضخمة وتكنولوجيات الجغرافيا المكانية والسجالت اإلدارية و
ة تساعد في سد الفجوات اإلحصائية بما يتماشى منهجيات بديلة مكملة ومحدث يتبن لىإ دعا ممثلو الدول األعضاءو

لى االستمرار بتطويرها إها وسكوا ودعبمنصة البيانات التي استحدثتها اإل ، ونوهوامع التوصيات والمعايير الدولية
عرض نشاء منصة إقليمية إلتاحة إ وطلبوا، بحسب الواليات القائمة وتحديث البيانات والمؤشرات التي تعرضها

 والمجاالت المستجدة. التقليدية لدان في مجال اإلحصاءات تجارب الب

 استجابة   ليات لجمع البياناتآتطوير  على هاتعاون معإلى الالتنفيذية مانة كما دعا ممثلو الدول األعضاء األ -11
م إلى استخداو ،زماتبما فيها األ ،البلدان العربيةفي والظروف الخاصة  19-كوفيد للتحديات التي فرضتها جائحة

 .االستفادة من تجارب البلدان مع ،يدانية التقليدية كالسجالت اإلداريةمالمصادر التي ال تعتمد على المسوح ال
 .ذلك كلما أمكنالعربية باللغة  بإتاحتهاوأدوات تدريبية مع التمني دلة ألى توفير إسكوا اإل واكما دع

 أنشطة التعاون الفني 
 )ج( من جدول األعمال( 4)البند 

، لمحة عن أنشطة E/ESCWA/C.1/2021/3(Part III)ممثل األمانة التنفيذية، باالستناد إلى الوثيقة قّدم  -12
، من خدمات استشارية وورشات عمل 2019التعاون الفني التي اضطلعت بها اإلسكوا منذ كانون الثاني/يناير 

 وقدم اقتراحات لتعزيز خدمات التعاون الفني  .قليميو اإلأن على الصعيد الوطني إ وأنشطة بناء القدرات
بما يتماشى مع احتياجات وأولويات الدول األعضاء، منها قيام األمانة التنفيذية لإلسكوا بوضع أطر ثنائية للتعاون 

 ممثلو الدول األعضاء وقد نوه يسّهل عمليات تخطيط هذه األنشطة وتنفيذها. غبة بذلك، مامع الدول األعضاء الرا
بما يتوافق مع احتياجات البلدان  تهاعلى أهمية متابع واداألنشطة المنفذة، وأكّ بوبالتوصيات الواردة في الوثيقة 

 . الممارساتفضل أالخبرات وال سيما في مجال نقل  ،عضاءفيما بين الدول األ وزيادة التعاون اإلقليمي

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/nsht_ltwn_lfny_4.pdf
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 أنشطة اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية 
 )د( من جدول األعمال(  4 )البند

، تقرير اللجنة E/ESCWA/C.1/2021/3(Part IV) عرض ممثل األمانة التنفيذية، باالستناد إلى الوثيقة -13
 عبر االنترنت الفنية االستشارية لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية عن اجتماعها الثالث، الذي ُعقد في بيروت

ع وما صدر عنه من توصيات، وعرضا  . وتضمن التقرير نتائج االجتما2020تموز/يوليو  16-13ترة فخالل ال
كما تناول ممثل األمانة التنفيذية في هذا اإلطار موضوع توفر البيانات لقائمة  ما دار من نقاشات. يلخص

المؤشرات األساسية لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية في البلدان العربية، باإلضافة الى مسألة سد الفجوات 
قرير تخرجات االجتماع واعتماد الموقد جرى التنويه ب المجاالت المواضيعية. في البيانات في كل مجال من

 وتوصياته. 

 أنشطة اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات االقتصادية 
 من جدول األعمال(( ه) 4)البند 

تقرير اللجنة الفنية  ،E/ESCWA/C.1/2021/3(Part V)عرض ممثل األمانة التنفيذية، باالستناد إلى الوثيقة  -14
 22و 21يومي  المملكة العربية السعودية،االستشارية لإلحصاءات االقتصادية عن اجتماعها الثالث، الذي ُعقد في 

وتضمن التقرير نتائج االجتماع وما صدر عنه من توصيات، وعرضا  يلخص ما دار  .2020ر كانون الثاني/يناي
لنظام اإلحصاءات االقتصادية في  المفاهيمياألولويات اإلقليمية والتحديات التي تواجه التحديث من نقاشات حول 

بشأن المبادرات القائمة  . كما تناول معلومات2030ضوء السياسات العالمية الناشئة وخطة التنمية المستدامة لعام 
على المستويين اإلقليمي والدولي والمتعلقة بمصادر البيانات الجديدة والتطبيقات الناجحة وتحديث البنى التحتية 

ن على عمليات حوكمة واإلحصائية، واستعرض أمثلة من أستراليا وأمريكا الالتينية وكندا. كما اطلع المشارك
 توى اإلقليمي.اإلحصاءات االقتصادية على المس

وأشاد المشاركون بجهود اإلسكوا في تنفيذ التوصيات الموجهة إليها وبأنشطة برنامج العمل التي  -15
 وجرت اإلشارة . 19-خاصة في ظل الفترة الصعبة التي تمّر بها المنطقة خالل جائحة كوفيد ،اضطلعت بها

عن  وسّد الفجوات الناتجة جائحةالل الحصول على البيانات خال وسائلو منهجيات إلى ضرورة التركيز على
تبادل في سكوا الدول واإل االجهود التي تقوم به ىعل ممثلو الدول األعضاء . كما أثنىالظروف التي تفرضها

 رير وتوصياته. تقوقد جرى التنويه بمخرجات االجتماع واعتماد ال الخبرات والتجارب الناجحة في جمع البيانات.

 2030ة التنمية المستدامة لعام اإلحصاءات لرصد خط -باء

 أهداف التنمية المستدامة: تحديات الرصد 
 من جدول األعمال( 5)البند 

والتي تبيّ ن التحديات واألنشطة  E/ESCWA/C.1/2021/4الوثيقة  األمانة التنفيذيةممثل  عرض -16
واإلنجازات في مجال الرصد اإلحصائي للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تناول العرض مسائل 

نهاالعالقة والتي ت، والمنشورات ذات توفُّر البيانات البيانات في ُصنع السياسات  سكوا باللغة العربية، وفعاليةاإل ؤّم 
في التنسيق  ؤديهباإلضافة الى الدور الذي ت ،واألدوات التي وضعتها اإلسكوا باالستناد إلى هذه البياناتالعامة، 

  .لتوفير بيانات التنمية المستدامة ما بين األجهزة اإلحصائية والوكاالت المختصة

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/nsht_lljn_lfny_lstshry_llhst_ldymgrfy_wljtmy_2.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/nsht_lljn_lfny_lstshry_llhst_lqtsdy_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/hdf_ltnmy_lmstdm_-_thdyt_lrsd.pdf
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إقليمية منصة هي و المستدامة، التنمية ألهداف العربي لمرصدل ا  عرضالتنفيذية ممثلة األمانة  قّدمتكما  -17
االستخدام المخّصص للرصد اإلحصائي واإلبالغ عن التقدم المحرز في تحقيق  سكوا تتميز بسهولةأعدتها اإل

خبراء سياسات، ومن محللين  ،جميع أنواع المستخدمينل بالفائدة المنصة تعودو .أهداف التنمية المستدامة
ت عن وفرة البيانات المتاحة في إطار أهداف التنمية بمعلوما همتزودوالطالب، والمجتمع المدني، ومنظمات 

على المستويين الوطني  2030كما تكشف عن الوضع الراهن والتوقعات لعام  ،المستدامة وقاعدة البيانات العالمية
 القياس التقدم. كما تناولت خطوات العمل المستوجب اتخاذه ةإقليمي صدامق يذ ا  مؤشر 278 حولواإلقليمي 
 همية إنشاء المنصات الوطنية.أحصائي إقليمي وإى نظام لإللوصول 

البيانات ال سيما المتعلقة  ضتفصيل بعمشاكل في عن  ممثلو الدول األعضاء أعربوفي معرض النقاش،  -18
قيام بعض بالمشاركون فاد أوأهداف التنمية المستدامة. تجميع المتعلقة بلى بعض التحديات إ واراأشعاقة.  كما باإل

متابعة الرصد. في  سكواإلوا على جهود االتنمية المستدامة. وأثن ألهداف و منصات وطنيةأ صدامرشاء نإالدول ب
سكوا واألجهزة اإلحصائية لتوفير وتحديث شّدد المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور ما بين اإلو

 بيانات غير وطنية لدمجها في المنصةخذ موافقة األجهزة اإلحصائية الوطنية الستخدام أوعلى ضرورة  ،البيانات
لكتروني الخرائط على الموقع اإلعرض أهمية  لىإ أشير. كما جل التأكد من اتساقها مع البيانات الوطنيةأمن 

حول إمكانية ربط وجرى التساؤل . SDMXهمية متابعة التدريب في مجال أو ،ذلك أمكنن إسكوا اإل لمنصة
العمل على دمج البيانات للتقليل  لىإوجرت الدعوة . عكس التحديثاتبحيث تُ ة صد العربياالمراصد الوطنية بالمر
تعاون في مجال تبادل القدرات ال وتعزيز ،ما بين المنصات اإلقليمية والوطنية وتكراره فيمن ازدواجية العمل 

الوصفية وضرورة  بتوحيد المنهجية والبياناتضرورة االلتزام جرى التأكيد على والتعاون الفني والتقني. كما 
 رصدلعلى الصعيد العالمي  العمللى إالدعوة وجرت  .كمصدر للبيانات اللجوء الى البيانات اإلحصائية الرسمية

ما قد يستدعي العمل وب ،رت على كافة القطاعاتثّ أالتي و ،مؤشرات التنمية المستدامةعلى 19-تبعات جائحة كوفيد
  اولوياتهأومسارات التنمية الجائحة على  أثرمع أخذ مؤشرات إيجاد منهجية جديدة لجمع واحتساب العلى 

 . في االعتبار

وفي معرض الرد، شكر ممثل األمانة التنفيذية األجهزة الوطنية اإلحصائية لرغبتها بزيادة جهودها  -19
كما شدد على ضرورة إيجاد طريقة لربط المراصد الوطنية بالمرصد العربي  .سكوالتحديث البيانات لدى اإل

سكوا المتوفرة في منصة المرصد و تصحيح بيانات اإلأسكوا ولتمكين الدول األعضاء من تحديث الخاص باإل
وأضافت  سكوا سوف تأخذ بعين االعتبار كافة مالحظات وتوصيات المشاركين.اإل أنّ العربي. وأخيرا، أّكد على 

 ،هداف التنمية المستدامةأنصة وطنية لرصد لديها م تن العمل بدأ مع الدول التي ليسأاألمانة التنفيذية ممثلة 
ورأت ضرورة معرفة مدى التفاوت ما بين البيانات الوطنية وغير الوطنية وبناء القدرات لمعالجة التفاوت 

 والتحديث والعمل حسب متطلبات الدول لمواجهة التحديات.

 اإلقليمية للسنوات المقبلة في مجال اإلحصاءاتاألولويات  
  ول األعمال(من جد 6)البند 

تناول ممثل األمانة التنفيذية موضوع التنمية اإلحصائية في المنطقة العربية، وتحديد األولويات والتحديات  -20
جان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة من والتعاون بين البرامج الفرعية اإلحصائية للّ  المجال،واإلنجازات في هذا 

. فألقى الضوء على توجهات وأولويات عمل اإلسكوا في مجال اإلحصاءات. E/ESCWA/C.1/2021/5خالل الوثيقة 
والحكومات في المنطقة العربية؛ التنسيق والتعاون اإلحصائي بين الوكاالت  ،في أقسام محددة ،الوثيقة وتتناول

ومنصات نشر البيانات؛ وإدارة البيانات واإلحصاءات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة مع التركيز على عدم إهمال 
أحد؛ ودمج المعلومات الجغرافية المكانية والتكنولوجيا في اإلحصاءات الرسمية؛ وزيادة استخدام التكنولوجيا 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lwlwyt_lqlymy_llsnwt_lmqbl_fy_mjl_lhst.pdf
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وتشمل المجاالت المواضيعية القطاعية التي يتناولها التقرير  .ءات الرسمية في المنطقة العربيةالمتقدمة في اإلحصا
تعداد السكان والمساكن؛ والتسجيل المدني وإحصاءات األحوال المدنية؛ والمؤشرات االجتماعية؛ واإلحصاءات 

حصاءات الجنسين؛ وإحصاءات االقتصادية المتكاملة؛ واألسعار واإلحصاءات المالية؛ وإحصاءات النقل؛ وإ
  .األشخاص ذوي اإلعاقة؛ ومؤشرات التنمية؛ وإحصاءات البيئة؛ والمحاسبة االقتصادية البيئية

 وضرورة التركيز على تطوير اإلحصاءات ولوياتلألالقائمة األساسية بممثلو الدول األعضاء ه ونوّ  -21
حصاءات السياحة إحصاءات التعليم والصحة وإالتأثير على خصوصا  و ،الجائحة تأثيرال سيما بسبب  الرسمية

. والسجالت اإلدارية واإلحصاءات الحيوية مين الغذائي وأسعار السلع والحسابات القوميةأوالتوالنقل والخدمات 
وإيجاد  ،و دراسات حول تأثير الجائحة على السكانأنجاز مسوح إلكما طالب البعض بزيادة ضمن األولويات 

سكوا مطالبة بمواكبة الدول في ما يتعلق ن اإل. وجرى التأكيد على ألة وتطوير المنهجياتو مصادر بديأبيانات 
مثل وضع رقم  ،عض الحلولبالمشاركون عرض . كما نيقوالتبالتقدم والثورة التكنولوجية وتقديم الدعم الفني 

في  لكترونياإل خذ التقدم التكنولوجيأو ،همية التعاون والتنسيقأو ،قومي، واالعتماد على السجالت اإلدارية
 ،كذلكولتوفير البيانات.  19-كوفيد بعض المشاركين الطرق التي تم تداولها لمواجهة جائحة تناولو. االعتبار

لى تعميق الشراكات وتعزيز إكما جرت الدعوة ضرورة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة. عن أعرب الجميع 
 هيئات ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية واإلقليمية،  التنسيق في مجال اإلحصاء بين

من خالل اآلليات القائمة والمستحدثة، مع التركيز على أهمية تنسيق برامج العمل المختلفة لتفادي االزدواجية. 
 كوا. سحصائية لإلواتفق المشاركون على ضرورة استخدام اللغة العربية في المنشورات والوثائق اإل

اإلحصائية القدرات تنمية لالحاجة المستمرة باألمم المتحدة  فيشعبة اإلحصاء وفي معرض الرد، أفاد ممثل  -22
البيانات األخذ بعين االعتبار كما أصّر على  .وإيجاد منهجيات جديدة لجمع البيانات خالل فترة االزمات للبلدان

من ناحية أخرى، و. اعتمادها كمصدر أساسي للبيانات مرارواست الرسمية الناتجة عن األجهزة اإلحصائية الوطنية
سكوا واألجهزة على استمرارية التعاون والتنسيق بين اإلإلسكوا لممثل األمانة التنفيذية كد جابة، أوفي معرض اإل

، قليديةبالطريقة الت و مسوحأجراء تعدادات إفي الوقت الحالي الصعب نه من أورأى  الوطنية وبين المنظمات الدولية.
أو العد الذاتي عن طريق لى السجالت اإلدارية إمثل اللجوء  ،مما يستوجب االستعانة بوسائل أخرى، لوجهأي وجها  

لذي األسبوع ايعقد في اقترح تنظيم اجتماع  ،ومن هنا ضرورة تحديثها وتطويرها. وأخيرا  هاتف، االنترنت أو ال
لتوافق من أجل ا ،جنة اإلحصائية لألمم المتحدةللّ  52 الدورة الـ اللللتداول بأمور سوف تناقش خاالجتماع هذا سيلي 

ن هذا أ عمال اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة، علما  أجدول بنود إزاء سكوا لمجموعة اإلومتسقة على مواقف منسقة 
 لى عقد االجتماع. وقد جرت الموافقة ع .بعض البنودبشأن رأيها بشكل فردي بداء إفي دول التدبير ال يلغي دور ال

 دليل القانون العام لإلحصاءات الرسمية للدول العربية -جيم
 من جدول األعمال( 7)البند 

الوثيقة دليل القانون العام لإلحصاءات الرسمية للدول العربية من خالل عرضت ممثلة األمانة التنفيذية  -23
E/ESCWA/C.1/2021/6 .قد أعدَّت األمانة التنفيذية لإلسكوا دليال  حول مسودة قانون لإلحصاءات الرسمية للدول و

يقّدم و. اكش لإلحصاءالعربية تماشيا  مع مبادئ األمم المتحدة األساسية لإلحصاءات الرسمية، وتنفيذا  لخطة عمل مر
الدليل توجيهاٍت للبلدان من أجل وضع التشريعات اإلحصائية الالزمة لتنطلق اإلحصاءات الرسمية بقيمتها الكاملة. 
وأضافت ممثلة األمانة التنفيذية أن هذا الدليل يستند إلى "القانون العام لإلحصاءات الرسميّة لشرق أوروبا والقوقاز 

وأن لجنة االقتصادية ألوروبا، صادرة عن الرشادات حول تحديث التشريع اإلحصائي" "إإلى وآسيا الوسطى" و
بمساهمة كل من اإلمارات العربية المتحدة  ،بتكييفهما مع واقع المنطقة العربيةتقوم األمانة التنفيذية لإلسكوا 

 حصائية.والبحرين والعراق ودولة فلسطين، باإلضافة إلى المعهد العربي للتدريب والبحوث اإل

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/dlyl_lqnwn_lm_llhst_lrsmyw_lldwl_lrby_0.pdf


-10- 

 

إضافة  ،ضرورة توحيد أسماء الدول ما بين العرض والوثيقةبالمشاركون طالب وفي معرض النقاش،  -24
مراجعة بعض أو  وضيح تعريفتلى ضرورة إبعض اللى بعض المالحظات الخاصة بالوثيقة. كما أشار إ

  ،"البنك الوطني"و "البنك المركزي"و أ "انتهاكات ومخالفات"او  "تكليف"و "تفويض"المصطلحات مثل 
تعريف المجلس  مثل ،جزاء على الوثيقةأإضافة  اقترح المشاركونو .لى رأي قانونيإ الوثيقة عاخضإلب يتطمما 

ضافة فصل حول تعريفات إو ،الخطط العاجلة ورصدها في الفصل الخامساالستشاري في الفصل الرابع و
لى ضرورة ضمان إن يشير أن الدليل يجب ألى عون كما شّدد المشاركالمصطلحات المستخدمة في بداية الدليل. 

. وطلب المشاركون من ممثلي الدول تبادل اإلحصائيةألجهزة مع اشفافية في التعامل الخصوصية والستقاللية واال
مراجعة في كمرجع الستفادة منه واأهمية الدليل ب، نوه المشاركون وأخيرا  القوانين اإلحصائية في حال وجودها. 

 مع ضرورة احترام خصوصية ومصطلحات كل بلد.  ،قوانين اإلحصائية الموجودة لدى البلدانتحديث الو
االعتبار في ألخذها  ،لإلسكوا تنفيذيةلى األمانة الإرسال كافة مالحظاتهم حول هذا البند إلى عكما اتفق المشاركون 
 .للجنة خاص اجتماعفي  يتم عرضه على الدول بصيغته شبه النهائيةسو ،عند تحديث الدليل

 ندوة حول التطبيقات المحلية للبيانات الضخمة التخاذ قرارات فعالة في األزمات -دال
 من جدول األعمال( 8)البند 

 ، األولقّدم ممثل األمانة التنفيذية عرضينالندوة حول التطبيقات المحلية للبيانات الضخمة، في افتتاح  -25
واإلنسانية لتحليل التحديات اإلنمائية التي يواجهها الالجئون حول "االستفادة من مصادر البيانات السلوكية 
"االستفادة من مصادر البيانات الضخمة لتقييم القرارات الثاني عن السوريون والمجتمعات المضيفة في لبنان"، و

اإلرشادي لى الدليل إ أشاروفي لبنان واألردن".  19-والسياسات وتحليل فعاليتها في حاالت األزمات: جائحة كوفيد
لالستفادة من المبادئ الدولية ثالثة عشرة، طلب من اللجنة اإلحصائية خالل دورتها العلى  الذي أعدته االسكوا بناء  

بشأن البيانات الضخمة وما يتعلق بها من معايير أخالقية، والعمل على تقييم جهوزية مكاتب اإلحصاء الستخدام 
لى مؤسسات القطاع العام للنظر في تطوير تطبيقات إهة ائح موجّ نص البيانات الضخمة. وتناول العرض أيضا  

ها الحالية. كما استعرض تجربة لبنان واألردن  ن ان المشاركادَ لَ البَ  –محدودة للبيانات الضخمة ومواءمتها مع نُُظم 
، بالتشريعات خاصة في ما يتعلق ،لى التحديات التي تواجه استخدام البيانات الضخمةإكذلك  متطرقا   ،المشروعفي 

لى أهمية الشراكة والتعاون في إدارة المعلومات لتنفيذ إشمول بناء القدرات ضمن المشروع. وأشار وإلى 
 حصائي.خالقيات العمل اإلأأكد على احترام مبادئ اإلحصاء و ،القرارات. وأخيرا  

على جهودها في رفع  سكوالإل التنفيذيةاألمانة  ،ين في المشروعالمشتركَ  ،األردن ولبنان ممثالشكر و -26
ول فرصة لتطبيق استخدام البيانات الضخمة. أ عدُّ وعلى الجهود المبذولة في هذا المشروع الذي يُ  ،مستوى اإلحصاء

ن نجاح هذا المشروع أو ،ن البيانات الضخمة هي بيانات مدعمة وليست بديلة لإلحصاءات الرسميةأكدا على أكما 
احترام الخصوصية والتعاون مع الشراكات بين القطاع الخاص والعام يعتمد على مدى توسيع واحترام نطاق 

ضرورة مقارنة البيانات الضخمة مع البيانات إلى والتنسيق والعمل بشفافية وبمصداقية. كما أشار المشاركون 
علقة قانوني لصياغة تشريعات مت إطارلى وضع إإضافة  ،حصائي الرسميالرسمية لتقييم دقتها ولدمجها بالعمل اإل
مشروع تطبيقي تجريبي مماثل على تنفيذ لعمل ا وقد طالب ممثلو الدولبالوصول واستخدام البيانات الضخمة. 

  .نتائجه كمنهجية تعريفية واضحة لالستعانة بها عند استخدام البيانات الضخمةتوثيق وعلى  ،ليه الدول الراغبةإتنضم 

حول التكلفة والخصوصية جديد تقترحه اإلسكوا لى مشروع إوختم ممثل األمانة التنفيذية النقاش باإلشارة  -27
 مع الحفاظ على السيادة الوطنية في المعلومات والقرار. ،والمنصات العالمية لالستفادة من التقنيات واألساليب الجديدة
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 للجنة اإلحصائية ةعشرخامسة الموعد ومكان انعقاد الدورة  -هاء
 من جدول األعمال( 12)البند 

كانون الثاني/يناير في  في بيروت بيت األمم المتحدةفي  للجنة اإلحصائية ةعشر الخامسةدورة عقد التُ  -28
2022. 

 ما يستجد من أعمال -واو
 من جدول األعمال( 13)البند 

 هذا البند.تحت  ضافةإدراج أي إلم يتم  -29

ا   تنظيم الدورة -ثالثا

 مكان الدورة وتاريخ انعقادها -ألف

ي اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( دورتها الرابعة عشرة عقدت اللجنة اإلحصائية ف -30
 شبكة اإلنترنت.عبر  2021شباط/فبراير  11و 10يومي 

 االفتتاح -باء

الدورة الثالثة عشرة للجنة اإلحصائية، فرّحب  تي ترأستالسيد عادل خداده، ممثل الكويت الافتتح الدورة  -31
لى دور إ. كما أشار 2019على المتابعة مع رئاسة الدورة الثالثة عشرة منذ عام  بالمجتمعين، وشكر اإلسكوا
 ،زماتخاصة خالل األ ،نتاج وتوفير البيانات اإلحصائية الالزمة الموثوقة والمحدثةإاألجهزة اإلحصائية في 

ية تطوير وتحديث أهمبمن خالل التعدادات والمسوح. كما نّوه  ،م في العملية التنمويةادورها الهكذلك إلى و
واستخدام البيانات المنتظمة واكبة التوجهات التنموية المستقبلية واالستعانة بالتقنيات الحديثة مالبيانات اإلحصائية ل

العاملين في المجال االحصائي وتبادل الخبرات وكفاءة . وشّدد على ضرورة رفع قدرات وغير المنتظمة
 والتجارب وتعزيز الشراكات.

، كلمة األمانة اإلحصاءات ومجتمع المعلومات والتكنولوجيامجموعة رئيس ، يوراي ريتشان السيدألقى و -32
صومال(، مثنيا  على التعاون الرّحب فيها بالمشاركين والبلدان األعضاء الجدد )الجزائر وو ،سكواإلل التنفيذية

 ،لبياناتعلى اى الطلب المتزايد لإتطرق والدائم ما بين األجهزة اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء واإلسكوا. 
وفي ظروف التقدم السريع للتقنيات والتكنولوجيا. كما نّوه بالعمل  19-زمات وجائحة كوفيدوخاصة في فترة األ

الخروج  وختم متمنيا   اإلحصائية.م ظُ ه األجهزة اإلحصائية لتوفير البيانات المطلوبة حسب النُ ب الذي قامت
 .بتوصيات تخدم الدول األعضاء

لدورة ا في لبنان الذي يترأس دارة اإلحصاء المركزيإل ةعامال ةمديرالألقت السيدة مرال توتاليان، و -33
شاكرة الكويت التي تولّت الرئاسة خالل اللجنة الرابعة عشرة للجنة اإلحصائية، كلمة رّحبت فيها بالمشاركين، 

ودعم الدول في  ات اإلحصائية في الدول األعضاءلى الجهود التي تبذلها اإلسكوا لدعم القدرالسابقة. كما أثنت ع
لف تومع مخ -والتعاون المؤسسي  تعزيز العمل اإلحصائي المشتركن ألى إشارت أوتطوير أنظمتها اإلحصائية. 
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، تمنت خيرا  أجل تحسين البيانات اإلدارية وتعزيز استخدامها. وأضرورة من  -المنظمات اإلقليمية والدولية 
 والعمل االحصائي. تخدم الدول األعضاء ملية ومجديةع الخروج بتوصيات

مدير شعبة اإلحصاءات في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في  ،ستيفان شفينفيستلسيد األقى ثم  -34
 ، وذلكعدة عقودمنذ بين اإلسكوا وشعبة اإلحصاءات الوثيق الضوء على التعاون ها فيلقى أكلمة األمم المتحدة، 

عدة مخرجات  أثمروقد ، على تحديد المنهجيات العالمية في المجاالت المتخصصة ذات الصلة المساعدةبهدف 
لبيانات التجارة الدولية في المنطقة العربية لقاعدة  اإلسكوا مزود رئيسير إلى أن اأشو ."الصيرفة اإلسالمية"نها م

ن تكون البيانات أضرورة أكيد على وأعاد التالمتحدة.  األممفي  اتحصاءالخاصة بشعبة اإل COMTRADEبيانات 
 .رغم الجائحة واالزمات البلدانبين وقابلة للمقارنة وحسنة التوقيت متكاملة، عالية الجودة، مصنفة باستمرار، 

. حصائية الوطنيةجهزة اإلتعتمد على البيانات الرسمية الوطنية الصادرة عن األحصاءات ن شعبة اإلأضاف أو
سريعة االستجابة للتحديات الجديدة، أنها و ة،مستدامالنوعية وتنمية جيدة حول البيانات  تنتجاألجهزة هذه ن أورأى 

شّجع واستخدام مصادر البيانات المبتكرة، ودمج البيانات الضخمة وخاصة البيانات الجغرافية المكانية. من خالل 
متحدة لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة في اجتماع اللجنة اإلحصائية لألمم الالمشاركة على الوطنية  األجهزةممثلي 

االستثمار  ثم ختم كلمته بضرورة .والتحديات المستجدة خاصة في ظل التغييرات السريعة ،حصائيبالعمل اإل
الجماعي ودعم قدرات البلدان في إنشاء هياكل معلومات وطنية مرنة ومستدامة، بناء  على اإلحصاءات والبيانات 

 .في "خطة عمل كيب تاون العالمية للبيانات المستدامة"والمعتمدة  رافية المكانيةالضخمة والمعلومات الجغ

 الحضور -جيم

المنظمات  عن عدد منو، اإلسكوااألعضاء في الدول من دولة  19عن  وممثالت شارك في الدورة ممثلون -35
المشاركين في المرفق األول  وترد قائمة .، باإلضافة إلى خبراء واستشاريينالمعنية باإلحصاءالعربية واإلقليمية 

 هذا التقرير.ل

 انتخاب أعضاء المكتب -دال

تتولى البلدان األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية للجنة بالتناوب  ،سكوالإلنظام الداخلي المن  18لمادة وفقا  ل -36
الجمهورية ت وعمال  بهذه المادة، تول. وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية المعمول به في األمم المتحدة

عشرة  الرابعة رئاسة الدورة ،دارة اإلحصاء المركزيإل ةعامال ةمديرالالسيدة مرال توتليان، ممثلة ب ،اللبنانية
السيد عبد  ،الليبيةالجمهورية ممثل و الكويت، السيد عادل خدادةدولة  ل. وانتخب المشاركون ممثحصائيةللجنة اإل

 مقررا .الحميد شرف الدين  ، السيد عبدالعربيةمصر جمهورية وممثل  ،ةنائبين للرئيس هللا زيدان محمد عالق

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -هاء

بالصيغة األساسية  عشرة الرابعةاعتمدت اللجنة اإلحصائية في جلستها األولى جدول أعمال دورتها  -37
وفي الجلسة ذاتها، وافقت اللجنة على تنظيم األعمال المعروض  .E/ESCWA/C.1/2021/L.1الواردة في الوثيقة 
 .E/ESCWA/C.1/2021/L.2عليها في الوثيقة 

 الوثائق -واو

 الرابعةرضت على اللجنة اإلحصائية في دورتها التقرير قائمة بالوثائق التي عُ لهذا ترد في المرفق الثاني  -38
  .عشرة

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/jdwl_lml_lmwqt_wlshrwh_19.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900009.pdf
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 المرفق األول
 

 المشاركين قائمة
 

 الدول األعضاء في اإلسكوا -ألف
 

  الهاشمية األردنية المملكة
 

 السيد شاهر شوابكة
 لعام بالوكالةالمدير ا
 حصاءات العامةدائرة اإل

 
 تيسير مقدادي الدكتور

 مساعد المدير العام للشؤون الفنية
 حصاءات العامةدائرة اإل

 
 ثامر بركاتالسيد 

 حصاءات االقتصاديةمدير مديرية اإل
 حصاءات العامةدائرة اإل

 
 السيد محمد الجندي 
 والسكانية األسريةمدير مديرية المسوح 

 صاءات العامةحدائرة اإل
 

 حالم الروسانأالسيدة 
 لكتروني وتكنولوجيا المعلوماتالتحول اإل مديرية ةمدير

 حصاءات العامة دائرة اإل
 

 السيد محمد خلف 
 مدير وحدة التنمية المستدامة

 
 مها دواس السيدة 

 رة البيانات امديرية إد
 حصاءات العامةدائرة اإل

 
 السيد وليد بطاح 

 قومية مديرية الحسابات ال
 حصاءات العامةدائرة اإل

 
 السيدة عبير الرحيل 

 مكتب المدير
 حصاءات العامةدائرة اإل

 المتحدة العربية اإلمارات دولة
 

 محمد حسن السيد
 المدير التنفيذي لقطاع اإلحصاء
 حصاءالمركز االتحادي للتنافسية واإل

 
 بدرية عبد هللاالسيدة 
 إدارة اإلحصاءات االقتصادية ةمدير
 حصاءمركز االتحادي للتنافسية واإلال
 

 علي نورة السيدة
 إدارة المنهجيات والجودة مديرة

 حصاءالمركز االتحادي للتنافسية واإل
 

 المنذري عهود السيدة
 اإلحصاءات السكانية واالجتماعية مديرة

 حصاءالمركز االتحادي للتنافسية واإل
 

 الشامسي هند السيدة
 اجيةإحصاءات القطاعات اإلنت مديرة

 حصاءالمركز االتحادي للتنافسية واإل
 

 مأمون كسابالسيد 
 مستشار في قطاع اإلحصاء

 حصاءالمركز االتحادي للتنافسية واإل
 

 غاية المدفعالسيدة 
 قسم نشر ثقافة التنافسية ةرئيس

 حصاءالمركز االتحادي للتنافسية واإل
 

 لطيفة الشحيالسيدة 
 قسم البيانات الذكية ةرئيس

 حصاءتحادي للتنافسية واإلالمركز اال
 

 حاتم الشريفالسيد 
 خبير إدارة مستقبل البيانات

 حصاءالمركز االتحادي للتنافسية واإل
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 مملكة البحرين
 

 نبيل محمد بن شمسالسيد 
 نائب الرئيس التنفيذي لإلحصاء والسجل السكاني

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
 

 الجمهورية التونسية
 

 ان لسودالسيد عدن
 المدير العام 

 الوطني لإلحصاء لمعهدا
 

 السيد إلياس العاصمي
 المدير المركزي للظرف والدراسات االقتصادية

 الوطني لإلحصاء لمعهدا
 

 السيدة نادية الطويهري
 واالجتماعيةالمديرة المركزية لإلحصائيات الديمغرافية 

 الوطني لإلحصاء لمعهدا
 

 السيد بشير المغربي
 بالتنسيق فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامةمدير مكلف 

 الوطني لإلحصاء لمعهدا
 

 السيد مصعب درقاع
 مكلف بمنصة متابعة أهداف التنمية المستدامةالنشر ومدير 

 الوطني لإلحصاء لمعهدا
 

 السيد طارق تكيتك
 رئيس مصلحة ضمن الفريق المكلف بالبيانات الضخمة

 الوطني لإلحصاء لمعهدا
 

 سن الحجاجالسيد مح
 كاهية مدير مكلف بالتنسيق والتعاون الدولي

 الوطني لإلحصاء لمعهدا
 

 السيد مراد العوني
 كاهية مدير مكلف بالتصانيف والتدريب

 الوطني لإلحصاء لمعهدا
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 

 السيد حميد زيدوني
 المدير العام المساعد في الديوان الوطني الجزائري

 لإلحصائيات
 
 

 الجمهورية العربية السورية
 

 حسان عامرإالسيد 
 مدير 

 المكتب المركزي لإلحصاء 
 

 السيد جورج عازر 
 المركزي لإلحصاء مستشار مدير المكتب

 المكتب المركزي لإلحصاء
 

 السودان جمهورية
 

 علي محمد عباس أحمد السيد
 عام مدير

 لإلحصاءالجهاز المركزي 
 

 السيدة سمية خالد
 قطاع التخطيط والبحوث ةمدير

 الجهاز المركزي لإلحصاء
 

 السيدة زينب سال
 حصاءات االقتصاديةدارة اإلإ ةمدير

 الجهاز المركزي لإلحصاء
 

 السيدة آمنة عمر
 إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية ةمدير

 الجهاز المركزي لإلحصاء
 

 السيدة ماجدة الجعلي
 قسم التنمية المستدامة ةرئيس

 الجهاز المركزي لإلحصاء
 

 جمهورية الصومال الفيدرالية
 

 السيد أحمد حسن إسماعيل
 اإلحصاءات االقتصادية

 المكتب الوطني الصومالي لإلحصاء
 

 السيد عبد الرزاق عبد هللا كاري
 اإلحصاءات االجتماعية والديموغرافية
 المكتب الوطني الصومالي لإلحصاء

 
 السيد محمد حسين عبد هللا

 اءات االجتماعية والديموغرافيةاإلحص
 المكتب الوطني الصومالي لإلحصاء



-15- 

 

 )تابع( جمهورية الصومال الفيدرالية
 

 السيد عبد الناصر روبله أبو بكر
 اإلحصاءات االقتصادية

 المكتب الوطني الصومالي لإلحصاء
 

 السيد عبد الرحمن عمر علي
 إحصاءات اإلنتاج

 المكتب الوطني الصومالي لإلحصاء
 
 هورية العراقجم
 

 السيد ضياء عواد كاظم
 رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء

 وزارة التخطيط
 

 مانعُ  سلطنة
 

 السيد يوسف بن محمد الريامي
 مدير عام اإلحصاءات االقتصادية

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
 

 السيدة حليمة بنت يوسف الوهيبية
 لندبمديرة عام اإلحصاءات االجتماعية والسكانية با

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
 

 السيدة كوثر بنت حمد الفارسية
 مديرة دائرة المعلومات الوطنية والدولية
 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

 
 السيد أحمد بن مسلم المفرجي

 مدير دائرة التطبيقات
 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

 
 فلسطين دولة
 

 عال عوض الدكتورة
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينية سرئي
 

 عطية محمد أحمدالسيد 
 قائم بأعمال مدير دائرة المراقبة اإلحصائية

 
 السيدة آية ياسر عمرو

 ةإحصائي
 دائرة العمليات الفنية

 إدارة التعدادات
 

 دولة قطر
 

 السيد محمد سعيد علي المهندي
 مدير إدارة اإلحصاءات 
 جهاز التخطيط واإلحصاء

 
 الكويت دولة
 

 خدادة عادل السيد
 باإلنابة عام مدير

  لإلحصاء المركزية اإلدارة
 

 القبندي منية السيدة
 لقطاع العمل اإلحصائي ةالمساعد الوكيلة
 لإلحصاء المركزية اإلدارة

 
 الرشيدي محمد السيد
 الزراعية اإلحصاءات مراقب
 لإلحصاء المركزية اإلدارة

 
 الخليفي نوف السيدة
 اد وتصميم العيناتالتعد مراقبة
 لإلحصاء المركزية اإلدارة

 
 فاطمة المطيريالسيدة 
 احصائية محللة

 اإلدارة المركزية لإلحصاء
 

 الصبيح مريم السيدة
 فريق رصد ومتابعة أهداف التنمية المستدامة عضوة
 لإلحصاء المركزية اإلدارة

 
 سداد عماد السيد
 لإلحصاء المركزية اإلدارة خبير
 لإلحصاء يةالمركز اإلدارة

 
 الجمهورية اللبنانية

 
 السيدة مرال توتليان

 ةعام ةمدير
 إدارة اإلحصاء المركزي 

 
 السيدة مرلين باخوس

 القسم اإلداري
 إدارة اإلحصاء المركزي 
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 )تابع( الجمهورية اللبنانية
 

 ميساء ضاهر السيدة
 في الرياضيات اإلحصائية ةاختصاصي

 إدارة اإلحصاء المركزي 
 

 هللا عبدد السيد زيا
 قسم تكنولوجيا المعلومات
 إدارة اإلحصاء المركزي 

 
 ليبيا

 
 السيد عبد هللا زيدان محمد عالق

 رئيس
 مصلحة االحصاء والتعداد

 
 العربية مصر جمهورية

 
 الحميد شرف الدين السيد عبد

 مستشار رئيس الجهاز
 حصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل

 
 السيدة ميرفت محمد يحيى

 قسم تطوير المشاريع
 قطاع تقنية المعلومات

 حصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل
 

 السيدة أميرة عطوة
اإلدارة المركزية للدراسات والبحوث السكانية قطاع 

 اإلحصاء السكاني
 حصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل

 
 السيدة نورا عبد الخالق

وث السكانية قطاع اإلدارة المركزية للدراسات والبح
 اإلحصاء السكاني

 حصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل
 

 السيدة رحاب عبد الجليل
 وحدة التنمية المستدامة

 قطاع اإلحصاءات االقتصادية والتعبئة
 حصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل

 
 كترڤالسيد محب 

 وحدة التنمية المستدامة
 ة والتعبئةقطاع اإلحصاءات االقتصادي

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء
 

 السيد محمد عزت
 اإلدارة المركزية للشؤون القانونية
 حصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل

 
 السيدة هدى أنور العزب

 م المعلومات الجغرافيةظُ كبار نُ 
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

 
 المملكة المغربية

 
 د محمد ساليميالسي

 نائب مدير اإلحصاء
اإلحصائية والتنسيق بين المديريات  المنهجيات قسمرئيس 

 الجهوية
 المندوبية السامية للتخطيط

 
 السيد موالي عبد هللا السكراتي

 مهندس عام
 مديرية اإلحصاء

 المندوبية السامية للتخطيط
 

 السعودية العربية المملكة
 

 السيد هزاع بن رحيم المطيري
 حصاءات السكانية والحيويةاإلير إدارة مد

 الهيئة العامة لإلحصاء
 

 السيد عمار بن عبد العزيز البلوي
 إدارة إحصاءات الحسابات القومية –خصائي إحصاء أ

 الهيئة العامة لإلحصاء
 

 السيد دهام بن ناصر الدهام
 إدارة البيانات الضخمة –محلل إحصائي 

 الهيئة العامة لإلحصاء
 

 ان الهديانيالسيدة وجد
 أخصائي عالقات دولية
 الهيئة العامة لإلحصاء

 
 أسماء الشايع السيدة
 ئيةإحصا ةباحث

 الهيئة العامة لإلحصاء
 

 حمد الشايع السيد
 باحث إحصاء

 الهيئة العامة لإلحصاء
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 الجمهورية اليمنية
 

 المذحجي  طارق سعيد صالحالسيد 
 مدير المكتب الفني -وكيل مساعد 

 الح علي سالمزهرة صالسيدة 
 الجهاز المركزي لإلحصاء

 

 الجهاز المركزي لإلحصاء
 المنظمات المتخصصة التابعة لألمم المتحدة  -باء

 
 اإلحصاءات في األمم المتحدةشعبة 

 
 السيد ستيفان شفاينفيست

 المدير
 

 السيدة فرانسيسكا بيروتشي
 رئيسة قسم البيانات اإلنمائية والتواصل

 
 السيد إيفو هافينغا
 المدير المساعد

 
 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

 
 السيد شربل أبو شقرا

منسق إدارة المعلومات باستخدام نظام المعلومات 
 الجغرافية/دكتوراه في الجغرافيا والبيئة/مهندس مساح

 
 

 اليونيسف؛ المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

 السيد ليوناردو مينشيني
 ر في مجال رصد حقوق الطفل مستشا

 
 )الفاو( منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 
 السيدة نانسي تشين

خبيرة إحصائية على الصعيد اإلقليمي للشرق األدنى وشمال 
 أفريقيا

 

 )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( مكتب الدول العربية
 

 السيدة ليال وهبه
 يع ومحللة أبحاثمنسقة مشار

 البوابة العربية للتنمية
 

 صندوق األمم المتحدة للسكان
 

 السيدة هالة يوسف
 مستشارة السكان والتنمية

 
مكتب  -مكتب منسقة األمم المتحدة الخاصة لشؤون لبنان 

  المنسق المقيم في لبنان
 

 السيدة كريستين نجار 
 موظفة تنسيق التنمية 

 ج/اإلبالغ عنها()إدارة البيانات ورصد النتائ
 

 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في لبنان
 

 السيدة أنجيال سانتوتشي
 الموظفة المسؤولة

 
 منظمة العمل الدولية

 
 السيد نادر كيروز

 مستشار إقليمي إلحصاءات العمل
المكتب اإلقليمي للدول العربية

 المنظمات الحكومية وغير الحكومية  -جيم
 

حصائية واالقتصادية واالجتماعية مركز األبحاث اإل
 والتدريب للدول اإلسالمية

 
 السيد أتيال كارامان

 المدير، إدارة اإلحصاءات والمعلومات
 

 السيدة نيندن أ. شانتي
 باحثة، إدارة اإلحصاءات والمعلومات

 

 صندوق النقد الدولي
 

 نجال نخله ةالسيد
 اقتصادية-المكتب المحلي  ةرئيس

 
 صندوق النقد العربي

 
 السيد المصطفى بنتور

 شعبة اإلحصاءات والدراسات
 إدارة االقتصاد
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 )تابع( صندوق النقد العربي
 

 السيد جمال قاسم
 شعبة اإلحصاءات والدراسات

 إدارة االقتصاد
 

 السيد طارق إسماعيل
 شعبة القروض والبرامج االقتصادية

 إدارة االقتصاد
 

 يج العربيةالمركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخل
 

 سعادة السيد صابر سعيد راشد الحربي
 المدير العام

 
 السيد صالح ناصر خلفان المزاحمي 
 مدير قسم البحوث ومؤشرات التنمية

 
 دعاء سلطان محمد

 مديرة إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية

 سهى زهران محسن الرقيص 
 مديرة قسم التواصل

 
 السفارة البريطانية في بيروت

 
 لسيد يوسف رفيقا

 اإلصالح االقتصادي -المستشار الرئيسي 
 السفارة البريطانية في بيروت 

 )مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية(
 
 العربية للتنمية الصناعية والتعدين لمنظمةا

 
 السيدة نعيمة تشعبت

 قسم اإلحصاء باإلدارة المعنية
 

 السيد محمد لعرج
  قسم اإلحصاء باإلدارة المعنية
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 الثاني المرفق

 بالوثائق قائمة

 الرمز البند العنوان

 E/ESCWA/C.1/2021/INF.1  معلومات للمشاركين

 E/ESCWA/C.1/2021/L.1 3 جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/C.1/2021/L.2 3 تنظيم األعمال

/E/ESCWA/C.1 4 األنشطة المنفذة في مجال اإلحصاء 0212 /3 

في دورتها  اإلحصائيةات الصادرة عن اللجنة متابعة التوصي
 عشرة وتوصيات سابقة الثالثة

 E/ESCWA/C.1/2021/3(Part I) )أ( 4

 E/ESCWA/C.1/2021/3(Part II) )ب( 4 أنشطة برنامج العمل

 E/ESCWA/C.1/2021/3(Part III) )ج( 4 أنشطة التعاون الفني

يمغرافية الدأنشطة اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات 
 واالجتماعية 

 E/ESCWA/C.1/2021/3(Part IV) )د( 4

 E/ESCWA/C.1/2021/3(Part V) )ه( 4 االقتصاديةأنشطة اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات 

 E/ESCWA/C.1/2021/4 5 الرصد تحديات: المستدامة التنمية أهداف

 E/ESCWA/C.1/2021/5 6 اإلحصاءات مجال في المقبلة للسنوات اإلقليمية األولويات

 E/ESCWA/C.1/2021/6 7 العربية للدول الرسميّة لإلحصاءات العام القانون دليل

 قرارات التخاذ الضخمة للبيانات المحلية التطبيقات حول ندوة
 تاألزما في فعالة

8 E/ESCWA/C.1/2021/7 
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