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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

 لجنة اإلحصائيةال
 عشرة الخامسةالدورة 
 2022 نوفمبر/تشرين الثاني 17-16، بيروت 

 )ب( من جدول األعمال المؤقت  4البند 

  اإلحصاء مجال في ذةالمنف   األنشطة

 التعاون الفني أنشطة 

 موجـز 

تعرض هذه الوثيقة أنشطة التعاون الفني التي اضطلعت بها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  
، بما يشمل الخدمات  2022وأيلول/سبتمبر  2021آسيا )اإلسكوا( في مجال اإلحصاء بين كانون الثاني/يناير 

ة إلى إطلع الدول األعضاء  عن أنشطة الدعوة الرامي  االستشارية وورش العمل وأنشطة بناء القدرات، فضلا 
 على فرص التعاون الفني ومختلف أنواع الخدمات التي تقدمها اإلسكوا. 

واللجنة اإلحصائية مدعّوة إلى أخذ العلم بمحتوى الوثيقة، وتقديم اقتراحات لتعزيز خدمات التعاون  
 الفني استجابةا إلى احتياجات الدول األعضاء وأولوياتها. 
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 مقدمة 

تقدم هذه الوثيقة ملخصاا ألنشطة التعاون الفني التي اضطلعت بها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي   -1
، منذ الدورة الرابعة عشرة للجنة اإلحصائية،  2022وأيلول/سبتمبر    2021آسيا )اإلسكوا( بين كانون الثاني/يناير  

ا .  2021شباط/فبراير    11و 10ي قدت عبر اإلنترنت يوم  التي ع   التحديات التي تواجه أنشطة   وتتناول الوثيقة أيضا
 ل تحسين البرامج والخدمات. ب  التعاون الفني وس  

وعمليات اإلغلق في الدول األعضاء، نفّذت اإلسكوا عدداا من المهام    19-على الرغم من جائحة كوفيد  -2
ظيم أنشطة بالحضور الشخصي  في مجال المساعدة الفنية، وعقدت ندوات عبر اإلنترنت. وعادت اإلسكوا إلى تن

ا بين كانون الثاني/يناير   . والتعاون الفني مع الدول األعضاء 2022وأيلول/سبتمبر    2021عندما أصبح ذلك ممكنا
ا  لطلبات البلدان وبما يلبي احتياجاتها    أداة أساسية لتنفيذ برنامج عمل اإلسكوا، ألنه يسمح بتكييف األنشطة وفقا

ا أداة   وأهداف التنمية    2030رئيسيّة لدعم عمل البلدان على تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  الخاصة. وهو أيضا
البيانات  لجمع  الحديثة  التكنولوجيات  استخدام  على  قدرتها  وزيادة  الطوعية؛  استعراضاتها  وإعداد  المستدامة؛ 

 ومعالجتها ومراقبة جودتها ونشرها. 

تقّدمها اإلسكوا في ثلث فئات: خدمات استشارية لدعم البلدان في  وتندرج خدمات التعاون الفني التي   -3
دراسية   وجوالت  تدريبية  ودورات  عمل  ورش  وتنفيذها؛  وتطويرها  العامة  السياسات  بصياغة  تتعلق  قضايا 
وزماالت لبناء القدرات؛ مشاريع ميدانية تجريبية في مجاالت تخّصص اإلسكوا تكون نواةا للتطّور إلى مشاريع  

متعدّ   أكبر ا  ن هجا اإلسكوا  تعتمد  الفني،  التعاون  إطار  وفي  مانحة.  جهاٌت  تؤّمنه  الميزانية،  من خارج  د  بتمويل 
التنفيذ، م نتائج  تقدَّم بشكٍل متكامل يبني على الخبرات المتنوعة  مّ التخصصات يرّكز على   ا يعني أن الخدمات 

الف  الدعم  التخطيط في  الدول األعضاء لتحسين  في اإلسكوا. وتحرص اإلسكوا على تكامل  إلى  تقّدمه  الذي  ني 
 الشفافية والمساءلة. الكفاءة، وزيادة األثر، وتعزيز 

وت مّول أنشطة  التعاون الفني من مصادر ثلثة رئيسية هي: البرنامج العادي للتعاون الفني، وحساب األمم   -4
لتكامل بين هذه المصادر الثلثة وعملها  المتحدة للتنمية، وموارد من خارج الميزانية. وتهدف اإلسكوا إلى تحقيق ا

ل من الميزانية العادية.   البحثي المعياري المموَّ

ع البيانات  ي جمت وتضع اإلسكوا أنشطة التعاون الفني في مجال اإلحصاء ضمن أولوياتها، باإلضافة إلى   -5
واإلقليمية   جودتهاوالوطنية  تحسين  على  العمل    ؛عالميةوال  قليميةاإلشراكات  الوبناء  ونشرها؛    العمل  وتنسيق 

 الذي تقّدمه اإلسكوا لن ظ م اإلحصائية الوطنية  لويهدف الدعم الفني  .  اإلحصائي لبناء القدرات الوطنية لبلدان المنطقة
تلتزم بالمبادئ األساسية العشرة لإلحصاءات   ،لة قابلة للمقارنةمعيارية ومفصّ   رسمية  إنتاج إحصاءات   الى تعزيز
التقدم نحو التنمية الشاملة والمستدامة.    رصد وقابلة ل،  قائمة على أدلّةوضع سياسات  ل   آني    متوفرة بشكل و  ،الرسمية

ة  )أو الوكاالت الدولية المختصّ   صة منظمات األمم المتحدة المتخصّ   ع وتنفَّذ معظم أنشطة التعاون الفني بالتنسيق م 
األخرى، والمنظمات اإلقليمية مثل جامعة الدول العربية،  ، والمنظمات الدولية  في األمم المتحدة( ومكاتبها اإلقليمية

والمركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائيّة،  
    ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسلمية. 
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ا  -6 ألعضاء في األمم المتحدة بشأن زيادة الدعوة إلى أنشطة التعاون الفني  مع توصية من الدول ا  وتماشيا
اإلسكوا  شاركت  اإلحصائي،  الميدان  في  خدمات  من  اإلسكوا  تقّدمه  بما  اإلقليميّة  والمنّظمات  البلدان   وإعلم 
الفترة قيد االستعراض. وشملت  الفني خلل  التعاون  في عدة مؤتمرات وقدمت عروضاا عن فرص وخدمات 

نشطة الدعوة هذه مشاركة اإلسكوا في ندوة عبر اإلنترنت حول تجارب بلدان منظمة التعاون اإلسلمي في إنتاج  أ
واالجتماعية   واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  مركز  مع  المنظمة  عقدتها  بالكوارث،  متعلّقة   إحصاءات 

في   اإلسلمية  للدول  ور2022حزيران/يونيو    16والتدريب  في  ومساهمةا  المتغير  ؛  الدور  حول  عمل  شة 
طري بدعم من  لإلحصاءات الرسمية في دولة قطر وأهمية ثقافة البيانات، عقدها جهاز التخطيط واإلحصاء الق  

يوم   في  2022أيلول/سبتمبر    22و  21ي  اإلسكوا  والدولية  اإلقليمية  المؤتمرات  في  األخرى  المساهمات  وترد   .
 المقدَّمة إلى الدورة الحالية للجنة اإلحصائية. ، E/ESCWA/C.1/2022/3 (Part I)الوثيقة 

 ستشارية االخدمات ال -أوالا 

اإلحصائية المؤسسية،    نظمهاخلل الفترة قيد االستعراض، دعمت اإلسكوا الدول األعضاء في تطوير   -7
 التنمية المستدامة   فرصد أهدال   ة قليميبّوابة إ  ووضعت وإنتاج اإلحصاءات االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية،  

(Arab SDG Gateway)  ا نتاج مؤشراتهاإ دعم  وتوفير أدوات ت الفني أيضا التعاون  تنفيذ    . وركزت أنشطة  على 
اإلحصائ اللجنة  قدمتها  التي  على  التوصيات  األعضاء  الدول  قدرات  بناء  بشأن  عشرة  الرابعة  دورتها  في   ية 

السجلت   إنتاج  في  ا  إحصائيا الستخدامها  اإلدارية  سجلتها  وتطوير  والمساكن،  السكان  تعدادات   إجراء 
وشامل، عام  كإطار  القومية  الحسابات  نظام  واعتماد  الحيوية،  واإلحصاءات  منص   المدنية  وطنية    ات وتطوير 

(National Reporting Platforms)    مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.  لإلبلغ عن 

ا  -8 لهذه    ونظمت اإلسكوا العديد من االجتماعات وورش العمل والبعثات االستشارية عبر اإلنترنت تحقيقا
 بلداا   16عبر اإلنترنت مع    ةوطني   ة ثنائي   ة فني  ت اجتماعا  106. وعقدت  1الغاية، على النحو المبيّن في الجدول  

وتوافرها،  ل المستدامة  التنمية  ألهداف  الوطنية  البيانات  جودة  الصعيد وتحسين  على  نشرها    الوطني   ينتعزيز 
، أسفر عمل اإلسكوا في إطار فريق العمل  2008. وفيما يتعلّق بتحديث نظام الحسابات القومية لعام  واإلقليمي 

بالتمويل اإلسلمي ع  المعني  القومية، سيتم  المشترك  الحسابات  التمويل اإلسلمي في  إرشاديّة بشأن  ن مذكرة 
العمل بها على سبيل التجربة في بلدين عربيّين هما قطر والمملكة العربية السعودية، وستدرج في دليل النظام  

 . 2024العالمي للحسابات القومية لعام 

 الخدمات االستشارية في مجال اإلحصاء،   -1الجدول 
 2022أيلول/سبتمبر  –  2021كانون الثاني/يناير 

 النشاط  المستفيد

وتحسين نطاق الحسابات القومية   2008تقديم خدمات استشارية لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام  األردن 
، عقب ذلك وضع خطة رباعية تنفّذ من خلل اتفاق بين 2021وموثوقيتها وتغطيتها واستدامتها )أيار/مايو 

 اإلسكوا واألردن(.

 (. 2022نيسان/أبريل  19البيانات الوطنية للستعراض الوطني الطوعي لألردن )  راجعةم

تقديم المشورة الفنية بشأن تحسين جودة البيانات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة وتوافرها، لتعزيز 
نشرها على الصعيد الوطني، بما في ذلك من خلل منصة اإلبلغ الوطنية للمرصد العربي ألهداف 
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 النشاط  المستفيد

بأهداف التنمية المستدامة  طري المعنيقدت ثلثة اجتماعات افتراضية مع الفريق الق  التنمية المستدامة. وع  
 (. 2021تشرين األّول/أكتوبر  7 – 2021آب/أغسطس  5)

اإلمارات العربية 
 المتحدة

خدمات استشارية حول استخدام التعداد الذاتي عبر اإلنترنت لتعداد السكان في عجمان، وضمان الجودة، 
 (. 2022ووضع التوقعات السكانية، والنظر في التحديثات المنتظمة لتعداد السكان والمساكن )آذار/مارس 

لبيانات الضخمة في اإلحصاءات تقديم المشورة الفنية إلى دائرة االقتصاد والسياحة بدبي حول استخدام ا 
 (.2022االقتصادية )شباط/فبراير 

تقديم المشورة الفنية بشأن تحسين جودة البيانات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة وتوافرها، لتعزيز 
نشرها على الصعيد الوطني، بما في ذلك من خلل منصة اإلبلغ الوطنية للمرصد العربي ألهداف 

المعني بأهداف التنمية المستدامة  الوطنيقدت أربعة اجتماعات افتراضية مع الفريق التنمية المستدامة. وع  
 (.2022أيار/مايو  9 – 2021حزيران/يونيو  14)

تقديم إرشادات فنية الستكمال متطلبات المشاركة في ورشة العمل الثالثة حول تبادل البيانات اإلحصائية 
افتراضي )تشرين الثاني/نوفمبر  المستوى المتقّدم األول. ع قد اجتماعٌ  –ة اإلحصائية والبيانات الوصفي

 ( وجرى تبادل الرسائل اإللكترونية. 2021

تقديم المشورة الفنية بشأن تحسين جودة البيانات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة وتوافرها، لتعزيز  البحرين
منصة اإلبلغ الوطنية للمرصد العربي ألهداف  ذلك من خللنشرها على الصعيد الوطني، بما في 

ا مع الفريق التنمية المستدامة. وع   ا افتراضيا المعني بأهداف التنمية المستدامة  الوطنيقد أحد عشر اجتماعا
 (.2022آذار/مارس  9 –  2021كانون الثاني/يناير  18)

استكمال استبيان اإلسكوا و مؤشرات اإلعاقة  حساب فيتقديم إرشادات فنية لفريق إحصاءات اإلعاقة 
 (.2022إلحصاءات اإلعاقة واإلجابة على االستفسارات )أيار/مايو 

اإلحصائية حول تبادل البيانات  رابعةتقديم إرشادات فنية الستكمال متطلبات المشاركة في ورشة العمل ال تونس 
( وجرى  2022افتراضي )أيار/مايو  المستوى المتقّدم الثاني. ع قد اجتماعٌ  –والبيانات الوصفية اإلحصائية 

 تبادل الرسائل اإللكترونية.

تقديم المشورة الفنية بشأن تحسين جودة البيانات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة وتوافرها، لتعزيز  الجزائر 
الصعيد الوطني، بما في ذلك من خلل منصة اإلبلغ الوطنية للمرصد العربي ألهداف نشرها على 

المعني بأهداف التنمية المستدامة  الوطنيقدت سبعة اجتماعات افتراضية مع الفريق التنمية المستدامة. وع  
 (. 2022أيار/مايو  30 –  2021كانون الثاني/يناير  13)

الستكمال استبيان اإلسكوا ة وقوحساب مؤشرات اإلعا ات اإلعاقةتقديم إرشادات فنية لفريق إحصاء
 (.2022)أيار/مايو  إلحصاءات اإلعاقة واإلجابة على االستفسارات

حول تبادل البيانات اإلحصائية  رابعةتقديم إرشادات فنية الستكمال متطلبات المشاركة في ورشة العمل ال
( 2022افتراضي )حزيران/يونيو   ع قد اجتماعٌو .المستوى المتقّدم الثاني  –والبيانات الوصفية اإلحصائية 

 وجرى تبادل الرسائل اإللكترونية. 

تقديم المشورة الفنية بشأن تحسين جودة البيانات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة وتوافرها، لتعزيز  السودان 
اإلبلغ الوطنية للمرصد العربي ألهداف نشرها على الصعيد الوطني، بما في ذلك من خلل منصة  

المعني بأهداف التنمية المستدامة  الوطني قدت ثمانية اجتماعات افتراضية مع الفريقالتنمية المستدامة. وع  
 (. 2022أيار/مايو  16 –  2021كانون الثاني/يناير  20)

ب عدسة  كتيّ استكمال ومؤشرات اللتجميع وتحليل تقديم إرشادات فنية لفريق إحصاءات النوع االجتماعي 
 (.2021افتراضي )تشرين الثاني/نوفمبر  قد اجتماعٌواإلجابة على االستفسارات. وع  النوع االجتماعي 
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 النشاط  المستفيد

ألهداف التنمية المستدامة وتوافرها، لتعزيز تقديم المشورة الفنية بشأن تحسين جودة البيانات الوطنية  الصومال 
نشرها على الصعيد الوطني، بما في ذلك من خلل منصة اإلبلغ الوطنية للمرصد العربي ألهداف 

المعني بأهداف التنمية المستدامة  الوطنيقدت عشرة اجتماعات افتراضية مع الفريق التنمية المستدامة. وع  
 (. 2022ن/يونيو حزيرا 21 – 2021شباط/فبراير  1)

الستكمال استبيان  في حساب مؤشرات اإلعاقة تقديم إرشادات فنية لفريق إحصاءات اإلعاقة الوطني 
قد اجتماعان افتراضيان حول هذا الموضوع  اإلسكوا إلحصاءات اإلعاقة واإلجابة على االستفسارات. وع  

سكوا على تحليل وحساب مؤشرات اإل  وعملت (.2022وحزيران/يونيو  2021)كانون األول/ديسمبر 
جهاز  الى  البرمجة( وتوفير 2022 يونيو /زيرانح) الجزئية 2019اإلعاقة من بيانات مسح القوى العاملة 

   . بها في المسوح القادمة للستعانةاإلحصاء 

تقديم المشورة الفنية بشأن تحسين جودة البيانات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة وتوافرها، لتعزيز  العراق
نشرها على الصعيد الوطني، بما في ذلك من خلل منصة اإلبلغ الوطنية للمرصد العربي ألهداف 

ا مع الفريق قد إثنا عشر اجتماعالتنمية المستدامة. وع   ا افتراضيا المعني بأهداف التنمية المستدامة  الوطنيا
 (. 2022نيسان/أبريل  13 – 2021كانون الثاني/يناير  5)

ب عدسة  تقديم إرشادات فنية لفريق إحصاءات النوع االجتماعي لتجميع وتحليل المؤشرات واستكمال كتيّ 
قدت ثلثة اجتماعات مع فريق إحصاءات النوع . وع  االستفسارات ونشرهاالنوع االجتماعي واإلجابة على 

، وكانون الثاني/يناير 2021االجتماعي التابع للجهاز المركزي لإلحصاء )تشرين الثاني/نوفمبر 
 (. 2022وآذار/مارس 

ان  استكمال استبي و الوطني في حساب مؤشرات اإلعاقة  تقديم إرشادات فنية لفريق إحصاءات اإلعاقة
سكوا على  وعملت اإل (.2022اإلسكوا إلحصاءات اإلعاقة واإلجابة على االستفسارات )حزيران/يونيو 

 أكتوبر/األول تشرينالجزئية ) 2021تحليل وحساب مؤشرات اإلعاقة من بيانات مسح القوى العاملة 
 ( وتوفير البرمجة الى جهاز اإلحصاء للستعانة بها في المسوح القادمة. 2022

بشأن االستهلك المحلي للمواد   2-2-12تقديم المساعدة الفنية لحساب مؤشر أهداف التنمية المستدامة  ع مان
 (. 2021شباط/فبراير  2)اجتماع افتراضي، 

تقديم المشورة الفنية بشأن تحسين جودة البيانات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة وتوافرها، لتعزيز 
الصعيد الوطني، بما في ذلك من خلل منصة اإلبلغ الوطنية للمرصد العربي ألهداف نشرها على 

المعني بأهداف التنمية المستدامة  الوطنيقدت خمسة اجتماعات افتراضية مع الفريق التنمية المستدامة. وع  
 (. 2022أيّار/مايو  17 – 2021تشرين الثاني/نوفمبر  4)

المشورة الفنية لتصميم وتحديد منهجية مسح بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تقديم  دولة فلسطين
 (.2021نيسان/أبريل  –يناير /والتجارة اإللكترونية في المؤسسات )كانون الثاني

وتوافرها، لتعزيز تقديم المشورة الفنية بشأن تحسين جودة البيانات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة 
نشرها على الصعيد الوطني، بما في ذلك من خلل منصة اإلبلغ الوطنية للمرصد العربي ألهداف 

المعني بأهداف التنمية المستدامة  الوطنيقدت ثلثة اجتماعات افتراضية مع الفريق التنمية المستدامة. وع  
 (. 2022حزيران/يونيو   15 – 2022شباط/فبراير  16)

الستكمال استبيان اإلسكوا لحساب مؤشرات اإلعاقة إرشادات فنية لفريق إحصاءات اإلعاقة الوطني تقديم 
ا في تقرير األمين التنفيذي لألمم  لنشرها إقليمياا  إلحصاءات اإلعاقة واإلجابة على االستفسارات وعالميا

 وكانون األول/ 2021 حول هذا الموضوع )تشرين الثاني/نوفمبر انافتراضي  اناجتماع قدوع   المتحدة.

 (. 2021ديسمبر 
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ب عدسة  استكمال كتيّ ومؤشرات التقديم إرشادات فنية لفريق إحصاءات النوع االجتماعي لتجميع وتحليل 
قد اجتماعان افتراضيان حول هذا الموضوع وع   النوع االجتماعي واإلجابة على االستفسارات ونشرها

 (. 2022وكانون الثاني/يناير  2021)تشرين الثاني/نوفمبر 

تقديم إرشادات فنية الستكمال متطلبات المشاركة في ورشة العمل الثالثة حول تبادل البيانات اإلحصائية 
افتراضي )تشرين الثاني/نوفمبر  المستوى المتقّدم األول. ع قد اجتماعٌ  – والبيانات الوصفية اإلحصائية

 ( وجرى تبادل الرسائل اإللكترونية. 2021

تقديم المشورة الفنية بشأن تحسين جودة البيانات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة وتوافرها، لتعزيز  قطر
نشرها على الصعيد الوطني، بما في ذلك من خلل منصة اإلبلغ الوطنية للمرصد العربي ألهداف 

المعني بأهداف التنمية المستدامة  الوطنيقدت أربعة اجتماعات افتراضية مع الفريق تنمية المستدامة. وع  ال
(، وجرى االتفاق على وضع إطار وطني 2021تشرين الثاني/نوفمبر   29 – 2021آب/أغسطس  11)

 .  (2021ألهداف التنمية المستدامة )كانون األول/ديسمبر 

استكمال استبيان   لحساب مؤشرات اإلعاقة وتقديم إرشادات فنية لفريق إحصاءات اإلعاقة الوطني 
قدت ثلثة اجتماعات افتراضية حول هذا  اإلسكوا إلحصاءات اإلعاقة واإلجابة على االستفسارات. وع  

 (. 2022الموضوع )نيسان/أبريل، وأيار/مايو، وحزيران/يونيو 

ب عدسة  تقديم إرشادات فنية لفريق إحصاءات النوع االجتماعي لتجميع وتحليل المؤشرات واستكمال كتيّ 
ان حول هذا الموضوع قد اجتماعان افتراضي. وع  النوع االجتماعي واإلجابة على االستفسارات ونشرها

 (. 2022وكانون الثاني/يناير  2021)تشرين الثاني/نوفمبر 

تقديم المشورة الفنية بشأن تحسين جودة البيانات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة وتوافرها، لتعزيز  الكويت 
العربي ألهداف نشرها على الصعيد الوطني، بما في ذلك من خلل منصة اإلبلغ الوطنية للمرصد  

المعني بأهداف التنمية المستدامة  الوطنيقدت تسعة اجتماعات افتراضية مع الفريق التنمية المستدامة. وع  
 (. 2022نيسان/أبريل  28 –  2021كانون الثاني/يناير  21)

المستدامة وتوافرها، لتعزيز تقديم المشورة الفنية بشأن تحسين جودة البيانات الوطنية ألهداف التنمية  لبنان
نشرها على الصعيد الوطني، بما في ذلك من خلل منصة اإلبلغ الوطنية للمرصد العربي ألهداف 

 طري المعني بأهداف التنمية المستدامة قد اجتماعان افتراضيان مع الفريق الق  التنمية المستدامة. وع  
 (. 2021آب/أغسطس  6 –  2021كانون الثاني/يناير  26)

تقديم المشورة الفنية بشأن تحسين جودة البيانات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة وتوافرها، لتعزيز  ليبيا 
نشرها على الصعيد الوطني، بما في ذلك من خلل منصة اإلبلغ الوطنية للمرصد العربي ألهداف 

 المعني بأهداف التنمية المستدامة  الوطني قد اجتماعان افتراضيان مع الفريق التنمية المستدامة. وع  
 (. 2021تشرين الثاني/نوفمبر  4 – 2021آب/أغسطس  4)

ب عدسة  تقديم إرشادات فنية لفريق إحصاءات النوع االجتماعي لتجميع وتحليل المؤشرات واستكمال كتيّ 
قد اجتماعان افتراضيان حول هذا الموضوع  االستفسارات ونشرهات. وع  النوع االجتماعي واإلجابة على 

 (. 2022وكانون الثاني/يناير  2021)تشرين الثاني/نوفمبر 

تقديم المشورة الفنية بشأن تحسين جودة البيانات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة وتوافرها، لتعزيز  مصر
لل منصة اإلبلغ الوطنية للمرصد العربي ألهداف نشرها على الصعيد الوطني، بما في ذلك من خ

المعني بأهداف التنمية المستدامة  الوطنيقدت سبعة اجتماعات افتراضية مع الفريق وع  التنمية المستدامة. 
 (. 2022نيسان/أبريل  19 –  2021كانون الثاني/يناير  24)

أساليب ب وال سيّما في ما يتعلّق تقديم المساعدة الفنية لتنفيذ المسح المستقل بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة، 
 (. 2021أخذ العينات وإدراج أسئلة فريق واشنطن )تشرين األول/أكتوبر 
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سة  ب عدكتيّ استكمال ومؤشرات اللتجميع وتحليل تقديم إرشادات فنية لفريق إحصاءات النوع االجتماعي 
قد اجتماعان افتراضيان حول هذا الموضوع . وع  ونشرها واإلجابة على االستفساراتالنوع االجتماعي 

 (. 2022وكانون الثاني/يناير  2021)تشرين الثاني/نوفمبر 

حول تبادل البيانات اإلحصائية  رابعةتقديم إرشادات فنية الستكمال متطلبات المشاركة في ورشة العمل ال
(  2022افتراضي )حزيران/يونيو  المستوى المتقّدم الثاني. ع قد اجتماعٌ  – وصفية اإلحصائيةوالبيانات ال

 وجرى تبادل الرسائل اإللكترونية. 

تقديم إرشادات فنية الستكمال متطلبات المشاركة في ورشة العمل الثالثة حول تبادل البيانات اإلحصائية  المغرب
افتراضي )تشرين الثاني/نوفمبر  المستوى المتقّدم األول. ع قد اجتماعٌ  – والبيانات الوصفية اإلحصائية

 ( وجرى تبادل الرسائل اإللكترونية. 2021

المملكة العربية  
 السعودية

خدمات استشارية لدعم إنشاء مركز بيانات حضري إقليمي لمنطقة مكة المكّرمة، يشمل المشورة الفنية 
بشأن مراجعة وثائق المشروع وضمان استيفاء عملية التنفيذ المواصفات والمعايير الدولية )نيسان/أبريل 

 (.2022كانون الثاني/يناير  – 2021

في المملكة العربية السعودية )اجتماعات  2020ان والمساكن لعام المساعدة الفنية في إعداد تعداد السك
 (.2021آب/أغسطس   12-10افتراضية، 

تقديم المشورة الفنية بشأن تحسين جودة البيانات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة وتوافرها، لتعزيز 
الوطنية للمرصد العربي ألهداف نشرها على الصعيد الوطني، بما في ذلك من خلل منصة اإلبلغ 

أهداف التنمية المستدامة المعني ب الوطنيافتراضية مع الفريق  خمسة اجتماعاتقدت التنمية المستدامة. وع  
 (. 2022تّموز/يوليو  19 – 2021آب/أغسطس  4)

استكمال استبيان   مؤشرات اإلعاقة و لحسابتقديم إرشادات فنية لفريق إحصاءات اإلعاقة الوطني 
قدت ثلثة اجتماعات افتراضية حول هذا  اإلسكوا إلحصاءات اإلعاقة واإلجابة على االستفسارات. وع  

 (. 2021، وتشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، وأيار/مايو2022 ر/مارسالموضوع )آذا

ب عدسة  كتيّ استكمال ومؤشرات التقديم إرشادات فنية لفريق إحصاءات النوع االجتماعي لتجميع وتحليل 
قد اجتماعان افتراضيان حول هذا الموضوع . وع  النوع االجتماعي واإلجابة على االستفسارات ونشرها

 (. 2022وكانون الثاني/يناير  2021)تشرين الثاني/نوفمبر 

حول تبادل البيانات  الرابعة والعمل الثالثة تي تقديم إرشادات فنية الستكمال متطلبات المشاركة في ورش
الثاني. وع قد اجتماعان  المستويان المتقدمان األول و –اإلحصائية والبيانات الوصفية اإلحصائية 

 ( وجرى تبادل الرسائل اإللكترونية.2022أيار/مايو  26- 25، و 2021تشرين األول/أكتوبر  7افتراضيان )

تقديم المشورة الفنية بشأن تحسين جودة البيانات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة وتوافرها، لتعزيز  اليمن
نشرها على الصعيد الوطني، بما في ذلك من خلل منصة اإلبلغ الوطنية للمرصد العربي ألهداف 

هداف التنمية المستدامة المعني بأ الوطنياجتماعات افتراضية مع الفريق  ستةقدت وع  التنمية المستدامة. 
 (. 2022 يونيو/حزيران 8 – 2021آب/أغسطس  23)

تقديم خدمات استشارية بشأن وضع إطار إلحصاءات النوع االجتماعي وإنشاء قاعدة بيانات إلحصاءات 
  – 2021النوع االجتماعي، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( )آذار/مارس 

 (. 2022كانون الثاني/يناير 

على مستوى 
 المنطقة

ج في   المساهمة في المذكرة اإلرشادية حول إحصاءات التمويل اإلسلمي في الحسابات القومية، التي ستدر 
، بالتعاون مع شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، وصندوق النقد 2025نظام الحسابات القومية لعام 

 .(2021)الدولي، ومنظمات دولية وإقليمية أخرى 
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على المستوى 
 دون اإلقليمي

إعداد بيانات اإلنفاق االجتماعي الحكومي لألردن وتونس والسودان والعراق وع مان ولبنان والمغرب 
 .(2022-2021) مرصد اإلسكوا لإلنفاق االجتماعيالستخدامها في 

ا   ورش العمل  - ثانيا

في إطار    2022إلى أيلول/سبتمبر    2021ورش العمل المعقودة من كانون الثاني/يناير    2يبيّن الجدول   -9
 خدمات التعاون الفني لبناء القدرات في مجال اإلحصاء. 

 ورش العمل   -2الجدول 

 التاريخ  المكان الموضوع واألهداف  المستفيد

برنامج القيادة اإلحصائية مع  سلسلة من الدورات التدريبية حول األردن 
مكتب اإلحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، تستهدف المديرين  

من الفئتين العليا والوسطى، والنساء في القيادة في دائرة  
 اإلحصاءات العامة. 

ان  تشرين  24-17 عمَّ
األول/أكتوبر  

2021 

ورشة عمل وطنية بشأن استخدام البيانات الضخمة ومصادر  
البيانات غير التقليدية الستكمال جمع بيانات األسعار من المصادر 
التقليدية، وتسليط الضوء على استخدام البيانات المستخرجة من  
 شبكة اإلنترنت واالستخدام المحتمل لبيانات الماسح الضوئي. 

 الثاني/ كانون 26 عبر اإلنترنت 

 2021يناير 

أدوات البيانات الضخمة  دورة تدريبية وطنية على استخدام 
واستخراج البيانات من شبكة اإلنترنت من أجل االستخراج التلقائي 

لبيانات األسعار كمبادرة مبتكرة لجمع البيانات لمؤشر أسعار 
 المستهلك وبرنامج المقارنات الدولية.

  17و 14 عبر اإلنترنت 
حزيران/يونيو  

2021 

لتحسين استخدام إحصاءات النوع  ةثالثالو الورشة الوطنية الثانية
 جهاز بينالعمل بالتعاون الوثيق  تانظمت ورش  .االجتماعي
اإلسكوا وهيئة األمم المتحدة للمرأة لتحسين و األردني اإلحصاء

إنتاج ونشر إحصاءات النوع االجتماعي، وتعزيز أهمية البيانات 
 ة. لصّ فالم

ان  حزيران/ 29-27 عمَّ
   2021يونيو 

تموز/يوليو   8-6و
2021 

اإلمارات 
 العربية المتحدة

ورشة عمل تدريبية وطنية بشأن تنفيذ مسوح األسعار إلنتاج 
 معادالت قّوة شرائيّة وطنية ودون وطنية.

أيار/مايو  27-23 دبي
2022 

بناء القدرات في مجال تعدادات السكان والمساكن والتعدادات   السودان 
للتعدادات، ومنهجيتها، واستخدامات  الزراعية على التخطيط 

 المعلومات الجغرافية المكانية.

نظمت اإلسكوا خمس ندوات عبر اإلنترنت عن التخطيط للتعدادات 
ومنها والمنهجيات واألساليب المستخدمة في تعدادات السكان، 

المنهجيات المتعّددة والمنهجيات القائمة على السجلت؛ واستخدام  
م المعلومات الجغرافية المكانية، ظ  ، بما يشمل ن  التكنولوجيا الحديثة

  –  آذار/مارس عبر اإلنترنت 
آب/أغسطس  

2021 

https://sem.unescwa.org/ar
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وإعداد تقرير تقييمي للبنية األساسيّة الجغرافية المكانية في السودان  
 الستخدامات التعداد.

بناء قدرات عدد من مديري التعداد في الجهاز المركزي لإلحصاء  العراق
في ما يتعلّق بأحدث التطورات في مبادئ وتوصيات األمم المتحدة 

 .3بشأن التعداد العام للسكان والمساكن، التنقيح 

نظمت اإلسكوا ست ندوات عبر اإلنترنت عن المنهجيات واألساليب 
سكان، ومنها المنهجيات المتعّددة المستخدمة في تعدادات ال

والمنهجيات القائمة على السجلت؛ وعن استخدام التكنولوجيا 
م المعلومات الجغرافية المكانية؛ وعن إعداد ظ  الحديثة، بما يشمل ن  

تقرير تقييمي للبنية األساسيّة الجغرافيّة المكانية في العراق  
 الستخدامات التعداد.

 الثاني/كانون  عبر اإلنترنت 
  حزيران/ –يناير 
 2021يونيو 

 . اجتماع وطني حول إحصاءات اإلعاقة

استهدفت ورشة العمل خبراء من الجهاز المركزي لإلحصاء  
وتكنولوجيا المعلومات لمساعدتهم في التخطيط لتعداد السكان  
والمساكن وإدراج أسئلة فريق واشنطن بشأن األشخاص ذوي  

 اإلعاقة.  

شباط/فبراير   24 عبر اإلنترنت 
2021 

ورشة عمل وطنيّة حول برنامج المقارنات الدولية إلدخال مسوح   لبنان
برنامج المقارنات الدولية ومراجعة بيانات أسعار استهلك األسر 

 . 2020لعام 

 الثاني/ كانون 19 بيروت 

 2021يناير 

سلسلة من الدورات التدريبية على برنامج القيادة اإلحصائية مع  مصر
المديرين  مكتب اإلحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، تستهدف 

الجهاز المركزي للتعبئة من الفئتين العليا والوسطى، والنساء في 
 العامة واإلحصاء. 

 /آذار 71-31 من القاهرة
لى إ 2022مارس 

كانون الثاني/ 
   3202يناير 

دورات تدريبية وطنية على استخدام أدوات البيانات الضخمة  
واستخراج البيانات من شبكة اإلنترنت من أجل االستخراج التلقائي 

لبيانات األسعار كمبادرة مبتكرة لجمع البيانات لمؤشر أسعار 
 المستهلك وبرنامج المقارنات الدولية.

  29-28 عبر اإلنترنت 
حزيران/يونيو  

2021 

 –موريتانيا 
الجمهورية 

 العربية السورية 

تدريب فني على جمع بيانات األسعار إلنتاج معادالت القوة 
 الشرائية. 

 حزيران/ 8-7 عبر اإلنترنت 

 2021يونيو 

 في المحافظات.  STATAبناء القدرات على استخدام  اليمن

ا  في اليمن.  STATAلمدة يومين على استخدام  نظمت اإلسكوا تدريبا
غطى التدريب مواضيع التلعب بالبيانات؛ والتحليل الوصفي؛ 

 والتحليل ثنائي المتغيّر؛ والتحليل اإلحصائي االستداللي.

 شباط/ 17-16 عبر اإلنترنت 
 2021فبراير 

بلدان مجلس  
التعاون 
 الخليجي 

التمويل اإلسلمي في الحسابات القومية وإحصاءات القطاع 
 الخارجي. 

للتنفيذ التجريبي للتوصيات   نظمت اإلسكوا هذه الورشة استعداداا 
ية بشأن التمويل اإلسلمي في بلدان  الواردة في المذكرة التوجيه

  16-14 من عبر اإلنترنت 
 آذار/مارس  

  /ولاأل كانون لىإ
 2022 ديسمبر

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
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 التاريخ  المكان الموضوع واألهداف  المستفيد

مختارة من بلدان مجلس التعاون الخليجي. وتطّوعت قطر والمملكة  
دعم الفني عبر  وتتم متابعة ال العربية السعودية إلجراء االختبار

مع كل من الدول المتطوعة والخبراء المشاركين  اجتماعات منتظمة 
بات القومية  التمويل اإلسلمي في الحساحول  في فريق العمل 

 . وإحصاءات القطاع الخارجي 

 

على المستوى 
 دون اإلقليمي

تموز/يوليو   13 عبر اإلنترنت  . ورشة عمل لحساب المؤشر الموّحد ألسعار االستهلك
2021 

على مستوى 
 المنطقة

 السكان والمساكن من ع مان وقطر. نقل الخبرات في تعدادات 

نّظمت اإلسكوا سلسلة من الندوات عبر اإلنترنت لتبادل خبرات 
ع مان وقطر، لتنفيذهما تعدادات السكان والمساكن باستخدام  

 المنهجية القائمة على السجلت أو المنهجية المشتركة.

 –شباط/فبراير  عبر اإلنترنت 
نيسان/أبريل 

2022 

في  2021اجتماع إلطلق دورة برنامج المقارنات الدولية لعام 
 المنطقة العربية.

شباط/فبراير  3 عبر اإلنترنت 
2021 

ورشة عمل تدريبية حول تجميع بيانات اإلنفاق لتوزين األسعار 
وتصنيف بيانات اإلنفاق في مستويات مفصلة، مع إرشادات حول 

 . 19-كوفيدعملية التقدير خلل جائحة 

  حزيران/ 22-21 عبر اإلنترنت 
 2021يونيو 

اجتماع لعرض المستجدات والتطورات في إنتاج معادالت القوة  
 الشرائية في المنطقة العربية. 

أيار/مايو   16 عبر اإلنترنت 
2022 

التدريب على إجراء مسوح ألسعار استهلك األسر وغير األسر 
 ب نسب األسعار.وإدخال البيانات على نموذج خاص لحسا

  16-13 بيروت 
حزيران/يونيو  

2022 

ندوة عبر اإلنترنت حول أهداف التنمية المستدامة  47سلسلة من 
وكالة من وكاالت األمم المتحدة،  14للمنطقة العربية، بالتعاون مع 

 115بعنوان "التعاون بين الوكاالت والخبراء لتحسين إنتاج ونشر 
من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من مصادر وطنية  مؤشراا 

 رسمية". 

وتهدف هذه الندوات إلى تعزيز فهم المنهجية اإلحصائية والبيانات 
يز التنسيق بين الوصفية، وتحسين القدرات اإلحصائية، وتعز

المؤسسات لتنشيط إنتاج مؤشرات ألهداف التنمية المستدامة  
طرية  وتدفقات بيانات قابلة للمقارنة، وتبادل ومناقشة التحديات الق  

 في قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. 

نيسان/أبريل  عبر اإلنترنت 
 تموز/ – 2021
 2022يوليو 

 العلمية العربية.اجتماع حول المعايير 

هدف االجتماع إلى توحيد ترجمة كلمات عربية وتقديم لمحة عامة 
م المحرز في المعاجم العربية والبيانات الوصفية ألهداف عن التقدّ 

التنمية المستدامة؛ ومناقشة التحديات والفرص في تطبيق المعايير  
ر على المستوى الوطني؛ وتقديم توصيات العتماد واستخدام المعايي 

 لتحسين تخطيط وتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

شباط/فبراير  8 عبر اإلنترنت 
2021 
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 التاريخ  المكان الموضوع واألهداف  المستفيد

ورشة العمل الثالثة حول تبادل البيانات والبيانات الوصفية لرصد  
 المستوى المتقّدم األّول.  –أهداف التنمية المستدامة واإلبلغ عنها 

مة بيانات  عّرفت ورشة العمل المشاركين بتقنيات جديدة لمواء
ا  للمعايير الدولية، باستخدام   أهداف التنمية المستدامة وتحويلها وفقا

 أدوات التحويل بما في ذلك األدوات الشبكيّة.

 2021تموز/يوليو  عبر اإلنترنت 

ورشة العمل الرابعة حول تبادل البيانات والبيانات الوصفية لرصد 
 المستوى المتقّدم األّول.  –أهداف التنمية المستدامة واإلبلغ عنها 

عّرفت ورشة العمل المشاركين بالتقنيات المتقدمة لمواءمة وتحويل  
بيانات أهداف التنمية المستدامة، وبعملية تكييف تعريف بنية 

ا  بأداة تبادل   مجموعة البيانات الوطنية. وأحيط المشاركون علما
تعريف  البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية اإلحصائية، وأداة 

 بنية مجموعة البيانات، وأداة توليد المصفوفات. 

بيروت وعبر  
 اإلنترنت 

حزيران/يونيو   27
تموز/يوليو   1 –

2022 

وتأتي   .ورشة عمل لتحسين إحصاءات اإلعاقة في الدول العربية
  2017ة ورش عمل عقدت منذ عام ل ورشة العمل هذه ضمن سلس

تهدف إلى تطوير قدرات أجهزة اإلحصاء الوطنية إلنتاج بيانات  
مناقشة تطوير مسح  ومتسقة تتماشى مع المعايير اإلقليمية والدولية، 

وتبادل الممارسات الجيدة في إنتاج إحصاءات   ،اإلعاقة المستقل
التحديات ذات الصلة في  إلقاء الضوء على و ،اإلعاقة في المنطقة

 تحليل البيانات. 

 تموز/ 28-27 روت بي
 2022يوليو 

ا  ا التحديات وُسبُل المضي قُ  - ثالثا  دما

التي خلّفت تحديات    19-تواجه المنطقة العربية أزمات اقتصادية واجتماعية وبيئية فاقمتها جائحة كوفيد  -10
بيانات وإحصاءات في  جديدة   اإلحصائي  ة ومفصّ آنيّ   توفير  النظام  في  الرسمية  المصادر  الوطني  لة من جميع 
وأهمية التنسيق والتعاون المتكامل في النظم    ، . ولذلك، من الضروري مراجعة أولويات العمل اإلحصائيللدولة

  عن الرسمي    مسؤول الالوطنية بوصفها    ءاإلحصاجهزة  أل الريادي  دور  ال، مع الحفاظ على  اإلحصائية الوطنية
أجهزة  . وقد بدأت معظم  ة الوطني  ة ظم االحصائيالنالبيانات في  جودة  ضمان  اإلحصاءات الرسمية و  اإلبلغ عن
ي من أجل تحسين  سإعادة تأسيس التعاون المؤسوالتحديث    ت متطلبامواكبة  بفي المنطقة العربية    الوطنية   ء اإلحصا

وب آني  بشكل  وتوفيرها  البيانات  واألاستخدام  تدفق  البيانات الساليب  التكنولوجيا  لجمع  مصادر  مبتكرة     ، هامن 
على اإلنترنت. فزادت الحاجة إلى  للجميع مفتوحة بيانات لقواعد  نظمو منصات على   ها ونشرودتها ج مع ضمان 

حصائية  اإل منصات  الووالنظم  دوات  متابعة تطوير األتنمية القدرات اإلحصائية، وإلى  و  االستثمار في البيانات 
 واإلقليمية والدولية. د الوطنية  ع  لتيسير العمل اإلحصائي على الص  

التعاون مع   -11 الدولية  الوواصلت اإلسكوا تعزيز  المتحدة  المختصة في  وكاالت  للدول  األمم  الدعم  لتقديم 
والمركز اإلحصائي  الوكاالت اإلحصائية اإلقليمية، مثل المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية،  واألعضاء  

ركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول  وم  ،ةالعربي  الخليجلدول  لدول مجلس التعاون  
اإلسلمية، وكذلك مع جامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي. وفي الفترة قيد االستعراض، شاركت اإلسكوا  

التقدّ في تنظيم عدّ  وفير  وزيادة ت   ،م المحرزة أنشطة مع الكيانات المذكورة، وتابعت مع الدول األعضاء رصد 
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م إحصائية مبتكرة في مجاالت جديدة  ظ  نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء ن    ثة وذات جودة بيانات محدّ 
لإلسكوا،   اإلحصائية  اللجنة  دورات  في  المشاركة  إلى  الكيانات  هذه  اإلسكوا  دعت  كذلك  اإلحصاءات.   من 

 ال اإلحصاء، وبالتالي زيادة تنسيق أنشطة التعاون الفني. تتيح منبراا للتحاور بشأن األولويات اإلقليمية في مج   التي 

س   -12 بشأن  مقترحات  تقديم  إلى  مدعوة  اإلحصائية  ق  ب  واللجنة  المضي  ا ل  الفني،    دما التعاون  أنشطة   في 
 مع مراعاة طبيعة هذه األنشطة التي تقدَّم عند الطلب. 

----- 
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