
  ة واالجتماعية للبلدان العربية ديمغرافيلجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات الال
  لشروط المرجعية ا

 

 خلفية ال - 1

ا  الجهود  من  ال  لمبذولة بالرغم  اإلحصاءات  إنتاج ونشر  السابقة،  ديمغرافيلتحسين  العقود  خالل  واالجتماعية    تزال   ال ة 
ً  نقصاً  ذات الصلة تشهد حصاءاتالسالسل الزمنية لإل خالل   اإلسكوااللجنة اإلحصائية في   أوصتعليه،  .  وبناءً ملحوظا

عشر الحادية  عمّ ةالدورة  ال ب،  2015شباط/فبراير    5-4ان،  ،  لإلحصاءات  استشارية  فنية  لجنة  ة  ديمغرافيتأسيس 
العربية،   للبلدان  المرجعية واالجتماعية  الشروط  مسودة  عرض  وذلك    وطلبت  االستشارية  الفنية  اللجنة  أعضاء  على 

 . )*(لمراجعتها واعتمادها

 

 الهدف  - 2

اللجنة االستشارية    تهدف  استراتيجيات    إلىالفنية  حول  توصيات  مجال  وبرامج    اإلسكواتقديم  في   اإلحصاءات عملها 
 واالجتماعية بهدف تطويرها في البلدان العربية. ة  ديمغرافيال

  

 المهام دور وال - 3

  الفنية االستشارية بالمهام التالية:  ، تقوم اللجنةإنشائها لتحقيق الهدف من 

  2020ة واالجتماعية األساسية لدول المنطقة وتوفيرها في حلول  ديمغرافي االتفاق على قائمة المؤشرات ال  (أ)
 ؛ وأولويات كل بلدالوطنية    اإلحصائيةبعين االعتبار االختالف في القدرات مع األخذ  

 ؛ البيانات وتقديم توصيات لسدها إنتاجرصد الفجوة بين الدول في   (ب)

برنامج    المشورةتقديم    (ج)  صياغة  حول    إقليميحول  الوطنية  القدرات    ة ديمغرافي ال  اإلحصاءاتلتطوير 
  الرصد والتقييم؛  آليةعمل مع   تتضمن برنامج واالجتماعية

ل  (د) توصيات  في  إلتقديم  عملها  برنامج  وتنفيذ  صياغة  مجال  في  اإلحصاءاتسكوا    الديمغرافية   مجال 
 واالجتماعية؛ 

 السكانية واالجتماعية؛  اإلحصاءاتالدولية في جمع ونشر  والمنهجياتالمعايير تنفيذ  تمكينتعزيز و  )ه(

قضايا  حول   دوليةوال واإلقليميةالوطنية  وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات تعزيز مشاركة  (و)
 واالجتماعية.   ةديمغرافيال  باإلحصاءاتتتعلق 

 

  العضوية - 4

للجنة الفنية االستشارية. ويجب مراعاة التمثيل المتوازن    األساسيين  األعضاءالوطنية    اإلحصائية  يمثل مندوبو األجهزة
  ة واالجتماعية ديمغرافيال  اإلحصاءاتمدراء في مجال    وايكون  أنومن المفضل  اإلداري والفني،  من حيث الخبرة والمستوى  

  و يقوم متخذوفي حال اعتذار أحد األعضاء عن االستمرار    جل ضمان فعالية واستدامة العمل.أمن    عنهم)  ينوب  نم   أو
  . بعملية ترشيح البديلالقرار في اللجنة الفنية االستشارية  



لدول مجلس التعاون لدول الخليج   اإلحصائيالمركز مشاركين وطنيين وخبراء من منظمات دولية مثل  دعوةيمكن للجنة 
اليونيسفالعربية و  الدولية ومنظمة  العمل  العالمية  واليونسكو    منظمة  والبنك اإلسالمي  ومنظمة الصحة  الدولي  والبنك 

في   للمشاركة  الصلة  ذات  والمنظمات  واألكاديميين  للسكان  المتحدة  األمم  وصندوق  لالجئين  العليا  والمفوضية  للتنمية 
 . تاالجتماعا

  

 

 ورئاسة الجلسات المسؤوليات - 5

ً (سنوي من خالل االجتماعات التقليدية الدورية  ة واالجتماعية  فيديمغرا ال  لإلحصاءاتاللجنة الفنية االستشارية  تلتئم   أو من   )ا
 خالل استخدام تكنولوجيا االتصاالت مثل (الهاتف، سكايب أو فيديو كونفرنس). 

ترتيبات بتوزيع تفاصيل  اإلسكواتقوم   أنعلى   األولتقوم اللجنة الفنية االستشارية بانتخاب رئيس اللجنة خالل اجتماعها  
  الزمني.  هوجدولالترشيح 

 . سنتين كل دورية  الرئاسةتكون و ،رئيس ونائبانللجنة 

 

  ومن مسؤوليات الرئيس 

 . اللجنة وأعضاء  اإلسكوابالتشاور مع  الجتماعات اللجنة  األعمالوضع مسودة جدول  - 1
 . رئاسة جلسات االجتماعات وتلخيص المناقشات - 2
 . متعلقة بعملها أخرى  وأمورحول نتائج اجتماعاتها   اإلحصائيةتقديم تقرير للجنة  - 3

  . يتعين على النائبين واألعضاء المساهمة في تسهيل عمل الرئيس وتقديم الدعم للجنة

 . للجنة السكرتاريةبدور  اإلسكواتقوم 

 

  السكرتارية من مسؤوليات 

 األمورمتابعة كافة    إلى  باإلضافة  الضروريةالخاصة باللجنة والتقارير    االجتماعات  أعمالتقديم الدعم في تحضير جدول   -1
 .اللوجستية 

 . وضع الميزانية وبرنامج العمل السنوي للجنة - 2
المذكورة في    واألولويات، وذلك حسب الحاجات  ذات الصلةللبرامج    المواردحشد    استراتيجيةحول    مشورةتقديم ال  - 3

 . خطة العمل
المعلومات   - 4 لتحسين وتنفيذ البرنامج وعناصره  عين االعتبار  في  مستجدات  الأخذ  و  ،الممارسات  حول أفضلتبادل 

 . المختلفة
 . رجوةحسب النتائج الم األداءمراجعة   - 5
 .اإلحصائية طلب من اللجنة بمراجعات دورية للبرنامج  إجراء - 6
 
 

 الزمني  اإلطار - 6

إمكانية  ا يتعلق ب وتتخذ القرار في م   ،والخطوط العامةاللجنة الفنية االستشارية    نشاطات  بمراجعة  اإلحصائية  اللجنةتقوم  
 . اإلحصائيةللجنة لدورية جتماعات ااالوذلك خالل  اللجنة عمل استمرار

  


