
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 واالجتماعية الديمغرافية  لإلحصاءات االستشارية الفنية للجنة  الرابع االجتماع

 العربية  للبلدان
 

 
2021  ،ديسمبر/   األولكانون    06-09  

اللبنانية  الجمهورية  بيروت،  
 

 
 

 مذكرة توضيحية
  



 

 ا

 
 غرافية واالجتماعية للبلدان العربيةالديمللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات   الرابعاالجتماع 

 
2021  ،ديسمبر   /األول  كانون   09- 06  بيروت،  

 

 مذكرة توضيحية
 

شباط /    5-4الفترة  ان خالل  والتي عقدت في مدينة عم    في دورتها الحادية عشرة  لإلسكوا اللجنة اإلحصائية  ت  أقر  
االجتماعية، وطلبت من اإلسكوا  استشارية فنية تتعلق باإلحصاءات الديمغرافية وتشكيل مجموعة    2015فبراير  
 .أعضائهابالتشاور مع    التعديالت عليهاتها واجراء  مناقش

 
للجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات الديموغرافية    الرابعتنظم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا االجتماع  

في مدينة    المتحدةبيت األمم  في    MS TEAMsعبر االنترنت باستخدام تطبيق  واالجتماعية للبلدان العربية، وذلك  

  أن االجتماع  اإلشارة  تجدرو  ،ديسمبركانون األول /    09إلى    06الفترة من  خالل    في الجمهورية اللبنانية،  بيروت
تم تنظيمه بالتعاون مع المعهد الوطني لإلحصاء في مدينة تونس في الجمهورية التونسية، خالل الفترة من  األول  
 2016تشرين أول/ أكتوبر    18إلى    17

 
 

 ألهدافا  -ألف
 

اللجنة    يهدف  االستشارية  إنشاء  التوجيهية  إلى  الفنية  االستراتيجيات، وكذلك المبادئ  حول  توصيات  تقديم 
واالجتماعية. في اجتماعها األول،    لديمغرافيةالموضوعية والمنهجية لتحقيق األهداف في مجال اإلحصاءات ا

ركزت اللجنة على ضمان أن جميع البلدان في المنطقة لديها القدرة على تقديم مجموعة أساسية من المؤشرات  
المستدامة بين أغراض التخطيط والرصد األخرى. في االجتماع  السكانية واالجتماعية الالزمة ألهداف التنمية 

ت المقترحة لقائمة المؤشرات األساسية التي تتوافق مع مؤشرات أهداف التنمية  اللجنة اإلضافا ناقشتالثاني، 
وفي    داخل المنطقة العربية.  االحصائية  الفجوات في البيانات  لمعالجة  العامة لالستراتيجية والخطوط  المستدامة،  

سد الفجوات    موضوعقشوا  البيانات لقائمة المؤشرات األساسية، ونار  ز المشاركون على توف  االجتماع الثالث، رك  
سد الثغرات في    ةيجيعلى استرات  االسكوا  عرضرك ز  تو في البيانات في كل مجال من المجاالت المواضيعية.

   اقترحتها اإلسكوا في هذ الصدد.  التيوالخطوات المتخذة واإلجراءات    ة،يفي المنطقة العرب  اناتيالب
 

مراجعة ما تم إنجازه وحالة التقدم المحرز في جسر الفجوة في سلسلة البيانات التي تم  ويهدف االجتماع الرابع الى  
التوافق عليها في الجلسات السابقة حسب المواضيع ذات الصلة واستكمال االستبيانات التي تم ارسالها للدول  

 العربية على الصفحة االلكترونية الخاصة باإلسكوا. ومراجعة سالسل البيانات في بوابة البيانات  
 

 

 المشاركون -باء
 

 (يمثلهم  ن اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية أو م  راءن من مكاتب اإلحصاء الوطنية )مدوممثل -

 
 الوثائق -جيم 

 

 لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعيةللجنة الفنية االستشارية  الشروط المرجعية    -



 

 

 
 اللغة المستخدمة   –دال 

 
 .العربية  ةباللغاالجتماع  عقد  يوف  س

 
 

 زمان ومكان انعقاد االجتماع –هاء 
 

عبر منصة  اإلجتماع  (، سيعقد  19نظراً لقيود السفر الحالية بسبب انتشار جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد  
في بيروت، لبنان، في    2021ديسمبر  كانون األول/    09-06تفاعلية من خالل الشبكة اإللكترونية خالل الفترة  

 .MZالطابق    في  الميزانين االجتماعات  قاعة  بيت األمم المتحدة في  
 
 

 دارية اإلترتيبات  ال -واو  
 

 يُطلب من المشاركين:
 

 https://forms.office.com/r/Lw3W08WXs3:  يعبر الرابط االلكتروني التال  استمارة التسجيل  إستيفاء  -

   

 

 تواصل مع:لمزيد من المعلومات، ال  - ذال
 
   

 االسيد مروان خواج
 رئيس قسم االحصاءات الديمغرافية واالجتماعية

 اإلسكوا    المعلومات والتكنولوجيامجموعة اإلحصاء، مجتمع  
 365 978 1 961+هاتف:  
 510 981 1 961+الفاكس:  

 khawaja@un.orgالبريد اإللكتروني:  
 

 
 رانوحقالسيدة دينا 

 مساعدة إحصائية
 اإلسكوا    مجموعة اإلحصاء، مجتمع المعلومات والتكنولوجيا

  450 978 1 961+هاتف:  
 510 981 1 961+  الفاكس:

   karanouh@un.org:  البريد اإللكتروني
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