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 الثالثةعقدت اللجنة اإلحصائية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( دورتها 
مدرجة على جدول أعمالها، البنود ال بحثت فيو .2019يناير كانون الثاني/ 30إلى  29، من بيروتفي  عشرة

وآفاق  ،منذ الدورة السابقةفي مجال اإلحصاء  التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية لإلسكوااألنشطة  سيما وال
المرتبطة باستخدام التكنولوجيات الجديدة والقضايا األخالقية  ،التكنولوجيا واالبتكار في اإلحصاءات الرسمية

خطة العمل اإلقليمية العربية بشأن بيانات التنمية عت على التقدم المحرز في تنفيذ ّلاطو .في هذه اإلحصاءات
 .2025-2020التوجهات االستراتيجية لعمل اإلسكوا في مجال اإلحصاء للفترة وناقشت  ،المستدامة

، وعرضًا ألهم ةدورالفي ختام  اإلحصائية اللجنة خُلصت إليهالتوصيات التي اهذا التقرير  ويتضمن
 .النقاط التي أثيرت أثناء المناقشات



-2- 

 

 المحتويات

 الصفحة     الفقرات

 3 2-1  ......................................................................................... ةمقدم

 الفصل

 3 5-3  ........................................................................... التوصيات -أواًل

 3 4  .................................... التوصيات الموجهة إلى الدول األعضاء -ألف

 4 5  ..................................... التوصيات الموجهة إلى األمانة التنفيذية -باء

 6 60-6  ......................................................... مواضيع البحث والمناقشة -ثانيًا

 6 27-6  ................................................................ قضايا المتابعة -ألف

 11 39-28  ......................... التكنولوجيا ألغراض اإلحصاء: الفرص والتبعات -باء

 14 54-40  ......................................... اإلحصاء وأهداف التنمية المستدامة -جيم

 16 55  ................ موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة للجنة اإلحصائية -دال

 16 60-56  .......................................................... ما يستجد من أعمال -هاء

 17 67-61  ........................................................................ تنظيم الدورة -ثالثًا

 17 61  ................................................ مكان الدورة وتاريخ انعقادها -ألف

 17 63-62  ....................................................................... االفتتاح -باء

 18 64  ...................................................................... الحضور -جيم

 18 65  ...................................................... انتخاب أعضاء المكتب -دال

 18 66  ....................................... إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -هاء

 18 67  ........................................................................ الوثائق -واو

 المرفقات

 19   ............................................................ قائمة المشاركين  -األولالمرفق 

 21   ............................................................... قائمة بالوثائق  -المرفق الثاني
 

  



-3- 

 

 ةـمقدم

 عشرة الثالثةلغربي آسيا )اإلسكوا( دورتها  جتماعيةواال االقتصاديةحصائية في اللجنة عقدت اللجنة اإل -1
 1992أيلول/سبتمبر  2 المؤرخ (16-)د 179عماًل بالقرار  ،بيروت في 2019كانون الثاني/يناير  30و 29 يومي

 1993شباط/فبراير  2المؤرخ  1993/2الذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في قراره 
 الثانيةء لجنة إحصائية في اإلسكوا، وتنفيذًا للتوصيات التي صدرت عن اللجنة اإلحصائية في دورتها بشأن إنشا

 .2017 أبريل/نيسان 5-4في  بيروتالمعقودة في  ةعشر

ألهم  موجزًاالتي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية في ختام الدورة، وعرضًا  هذا التقرير التوصيات ويتضمن -2
 .النقاط التي أثيرت أثناء المناقشات

 التوصيات -أواًل

، بعضها موّجه إلى التوصياتمجموعة من  عشرة الثالثةاللجنة اإلحصائية في ختام دورتها أصدرت  -3
 إلسكوا.األمانة التنفيذية لاألعضاء والبعض اآلخر إلى الدول 

 لدول األعضاءإلى االموجهة  التوصيات -ألف

 التوصيات التالية:في اإلسكوا  األعضاء الدولوجهت اللجنة اإلحصائية إلى  -4

الترحيب باألنشطة المنفذة متابعًة للتوصيات الصادرة عن اللجنة اإلحصائية في دورتها الثانية  )أ(
 2020عشرة، وأنشطة برنامج عمل اإلسكوا في مجال اإلحصاء، وأخذ العلم بالخطة البرناَمجية المقتَرحة لعام 

 األنشطة المقررة؛ اإلسكوا في إطار، واالستفادة من خدمات E/ESCWA/C.1/2019/7كما وردت في الوثيقة 

أخذ العلم بمستوى تنفيذ خطة العمل اإلقليمية العربية بشأن بيانات التنمية المستدامة التي اعتمدتها  )ب(
 (؛2017نيسان/أبريل  5-4اللجنة اإلحصائية لإلسكوا في دورتها الثانية عشرة )بيروت، 

 اللجنة اإلحصائية؛دورات  عن الصادرةتوصيات التنفيذ  حولتقديم عروض وطنية  )ج(

لعمل على إدراج أولويات واحتياجات األجهزة اإلحصائية الوطنية في األطر العامة للدعم الفني التي ا )د(
 تطورها األمانة التنفيذية لإلسكوا مع الدول األعضاء، بحيث تكون هذه األطر مرجعًا شاماًل لمشاريع التعاون الفني؛

تطوير في الستفادة من التكنولوجيا م اإلحصاء الوطنية، واُظعمليات تحديث وتطوير ُن مواصلة (ه)
جمع واستخدام المعلومات والبيانات، وإيالء أهمية لتكنولوجيات الجغرافيا المكانية وللتكنولوجيات الحديثة في و

سيما لتقييم البنى األساسية  التعدادات والمسوح، علمًا أن نجاح هذه العمليات مرتبط بتوفر الدعم الفني والمادي، ال
 اإلحصائية وجهوزيتها التكنولوجية؛ في األجهزة

االسترشاد باإلطار العالمي للمعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية الذي وضعه فريق الخبراء  )و(
المعني بتكامل المعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية في األمم المتحدة لتحسين جودة اإلحصاءات الرسمية 

 ظروفها وخصوصيتها؛ يراعيإطار إحصائي جغرافي مكاني خاص بكل دولة  والتعدادات السكانية، ولتطوير

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/179_xvi_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lkht_lbrnmjy_lmqtrh_lm_2020_fy_mjl_lhs.pdf


-4- 

 

العمل على التحول نحو استخدام السجالت اإلدارية كمصدر هام لإلحصاءات الرسمية ومواءمتها  )ز(
 لخدمة تلك اإلحصاءات؛

 مختلف أنواعكإطار مفاهيمي وتنظيمي لتجميع  2008اعتماد نظام الحسابات القومية لعام  )ح(
 اإلحصاءات االقتصادية، بما يضمن التكامل واالتساق في ما بينها؛

استخدام جميع اإلحصاءات االقتصادية المتوفرة من مختلف المصادر ضمن إطار عملي يسمح  )ط(
بإجراء المقارنات الكتشاف الفجوات ومعالجتها، واستعمال جداول العرض واالستخدام باعتبارها إطار العمل 

 رض؛األنسب لهذا الغ

تطوير السجل اإلحصائي للمؤسسات وما يتصل به من تصنيفات في جمع إحصاءات التجارة  )ي(
 واألعمال، مع التركيز على تعزيز الشراكات الوطنية في هذا المجال حسب خارطة الشراكات الخاصة بكل دولة؛

بة والمعلومات تطوير إحصاءات البيئة والموارد الطبيعية واستخدام األطر اإلحصائية المناس )ك(
 الجغرافية المكانية التي تساهم في حساب مؤشرات التنمية المستدامة ذات البعد البيئي؛

اعتماد مسودة البيانات الوصفية لمؤشرات اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية في البلدان  )ل(
لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية العربية، التي تّم االتفاق عليها في االجتماع األول للجنة الفنية االستشارية 

 (، على أن تقوم الدول الراغبة بذلك بإرسال مالحظاتها بشأن المسودة 2016تشرين األول/أكتوبر  18-17)
، ومواصلة العمل على توفير البيانات المتصلة بهذه المؤشرات ومؤشرات التنمية 2019شباط/فبراير  15قبل 

 المستدامة المقترحة؛

 وبفكرة تنظيم اجتماع رفيع المستوى يشارك فيه رؤساء األجهزة اإلحصائية وصانع الترحيب )م(
 القرار في المنطقة بهدف تعزيز الحوار بين منتجي البيانات ومستخدميها؛

الترحيب بالمبادرة المشتركة بين منظمة العمل الدولية واألمانة التنفيذية لإلسكوا بشأن تشكيل فريق  )ن(
 صاءات العمل لتنسيق إحصاءات العمل في ما بين الدول العربية.عمل إقليمي حول إح

 ألمانة التنفيذيةإلى االموجهة  التوصيات -باء

 إلسكوا التوصيات التالية:لالتنفيذية  األمانةوجهت اللجنة اإلحصائية إلى  -5

اإلحصائية في للجنة اتوصيات  من ينّفذ لم مابشأن االستمرار في المتابعة مع الدول األعضاء  )أ(
الحصول على خطط وبرامج األجهزة اإلحصائية  تشمل ،، وفقاً آللية للمتابعة تعدها األمانة التنفيذيةالسابقة دوراتها

 بشكل دوري؛

مها ُظاالعتماد على تقييم االحتياجات والفجوات لتقديم الدعم للدول حسب تطور أجهزتها وُن )ب(
 اإلحصائية؛
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العمل على إدراج مقترحات الدول األعضاء في الرؤية والتوجهات االستراتيجية لعمل اإلسكوا في  )ج(
 ، وفقًا لواليات اإلسكوا والموارد المتاحة؛2025-2020مجال اإلحصاء للفترة 

متابعة جهود بناء القدرات لرصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار خطة العمل اإلقليمية  )د(
ة بشأن بيانات التنمية المستدامة، والعمل على تطوير أدوات تساعد الدول األعضاء على رصد تنفيذ العربي

 ؛يالوطن ىالمستواألهداف على 

تقديم الدعم الفني للدول األعضاء لتطوير البنية اإلحصائية، خاصة عن طريق نقل الخبرات بين  (ه)
 :ةوضوعات التاليعلى الماألجهزة اإلحصائية في المنطقة، مع التركيز 

 بين القدرات في التفاوت االعتبار في األخذ مع حديثة إحصائية استراتيجيات تطوير (1)
 جديدة وأنواع مصادر على لالعتماد الرسمية اإلحصاءات في التحول ودعم األجهزة،
 المستدامة؛ التنمية أهداف نحو التقّدم قياس عملية تتطلب حسبما للبيانات،

 إعداد بهدف نزاعات، من تعاني التي الدول في اإلحصاءات لجمع بديلة طرق تطبيق (2)
 القرار؛ لصنع البيانات من المطلوب األدنى الحد تتضمن مجموعة

 البيئية المحاسبة نظام في الفرعية والحسابات واالستخدام العرض جداول تطوير (3)
 الحسابات جمع في التكامل على حرصًا والطاقة، المياه حسابات سيما ال واالقتصادية،

 الصلة؛ ذات المستدامة التنمية أهداف ومؤشرات الدورية القومية

 أجل من وتطويرها المكانية والجغرافية اإلحصائية للمعلومات أساسية ُبنى إرساء عملية دعم (4)
 ؛2030 لعام المستدامة التنمية لخطة ودعمًا 2020 لعام التعدادات جولة

 االعتبار في األخذ مع له، الالزمة واإلحصاءات 2008 لعام القومية الحسابات نظام نحو التحول (و)
 المتوفرة البيانات جميع واستخدام والتقييمات، االستبيانات إلى باالستناد تقدر التي اإلقليمية، واالحتياجات النواقص

 مسوح في الشروع بلق اإلحصائي، األعمال وسجل اإلدارية والسجالت المسوح ومنها المصادر، مختلف من
 جديدة؛ اقتصادية

 تصنيفات من به يتصل وما اإلحصائي األعمال وسجل والتجارة، األعمال إحصاءات تطوير (ز)
 اإلحصائي؛ األعمال بسجل اإلدارية الملفات وربط اقتصادية،

 بلورة دليل إرشادي لالستفادة من المبادئ الدولية بشأن البيانات الضخمة وما يتعلق بها من  (ح)
والعمل على تقييم جهوزية  ،معايير أخالقية، ووضع منّصة شاملة للمبادرات القائمة في مجال البيانات الضخمة

 األجهزة الستخدامها؛

جتماع الثاني للجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات متابعة القضايا ذات األولوية المتفق عليها في اال (ط)
 ، ومنها التمويل اإلسالمي؛2030في تنفيذ خطة عام  تصب(، التي 2018آب/أغسطس  28-27االقتصادية )بيروت، 
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مواصلة تنفيذ البرامج اإلقليمية لوضع إحصاءات األسعار ومواءمتها، المتمثلة في برنامج  (ي)
 سعار المستهلك للبلدان العربية؛منسق ألالمؤشر الالمقارنات الدولية ومبادرة 

 التباينات مراعاة مع البيانات، سالسل في الفجوات لمعالجة عمل وخطة استراتيجية إعداد استكمال (ك)
 في اإلحصائية القدرات وبناء البيانات، إلنتاج اتيةؤم غير بظروف تمر التي البلدان وأوضاع المنطقة، نبلدا بين

 والمستجدة؛ المرّكبة المؤشرات حساب

 البلدان في واالجتماعية الديمغرافية اإلحصاءات لمؤشرات الوصفية للبيانات دليل إعداد استكمال (ل)
 قائمة وإضافة نشرها، وطرق تفصيلها ومستوى المؤشرات حساب وآلية والتعاريف المفاهيم يشمل العربية،

 المؤشرات مع ومواءمتها واالجتماعية الديمغرافية اإلحصاءات بمؤشرات الصلة ذات المستدامة التنمية مؤشرات
 عن المسؤولة كالجهة الوصفية للبيانات عناصر وإضافة الجريمة، لمؤشرات مجموعة وتخصيص األساسية،

 قياسه؛ ووحدة توّفره، ومدى ،ودورية توفيره المؤشر، إنتاج

 المعالجة التعريفية البيانات وإتاحة البيانات، جودة لضمان اإلحصائية المنهجيات تطوير مواصلة (م)
 المستجدة؛ الطرق باستخدام ونشرها، تحليلها وطرق

 المتحدة األمم ووكاالت هيئات بين اإلحصاء مجال في التنسيق وتعزيز الشراكات تعميق (ن)
 ببيانات المعني اإلقليمي العمل فريق مثل القائمة اآلليات خالل من واإلقليمية، الدولية والمنظمات المتخصصة

 ولجنة العربية، المنطقة في العاملة المتحدة األمم لمنظمات اإلقليمي التنسيق آللية التابع المستدامة التنمية أهداف
 .االزدواجية لتفادي المختلفة العمل برامج تنسيق أهمية على التركيز مع اإلحصائية، األنشطة تنسيق

 مواضيع البحث والمناقشة -ثانيًا

 قضايا المتابعة -ألف

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

حصاء منذ اإلمن خاللها على األنشطة المنفذة في مجال اللجنة هذا البند خمسة بنود فرعية اّطلعت  ضمَّ -6
 .2017نيسان/أبريل  5و 4المعقودة في بيروت يومي الثانية عشرة، دورتها 

 حصائية في دورتها الثانية عشرة وتوصيات سابقةإلمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة ا 
 (من جدول األعمال (أ) 4البند )

المعروضة على اللجنة في إطار البنود  والوثائق المتصلة بهاالمتابعة  قضاياأن أفاد ممثل األمانة التنفيذية  -7
 العمل  في إطار متكامل يشملمترابطة ، واألنشطة الواردة فيها، جميعها (ه) 4)أ( إلى  4 الفرعية الخمسة

التي تقّدمها  وأنشطة التعاون الفنيالدراسات والتقارير التي تصدرها، ويتألف هذا العمل من  .لإلسكوا المعياري
حول  بناء التوافقاتالهادفة إلى  متخّصصةالفنية اللجان الاجتماعات و ،ناًء على طلبهاإلى الدول األعضاء ب

في دورتها  اللجنة اإلحصائية أنإلى  وأشار .ل التعامل معهاُبحصائية وُسالتحديات التي تواجهها األجهزة اإل
توصية إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا، وأن الوثيقة  12توصية إلى الدول األعضاء و 22أصدرت الثانية عشرة 
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E/ESCWA/C.1/2019/3(Part I)  من أنشطة تنفيذًا للتوصيات  التنفيذية األمانةتقّدم عرضًا موجزًا لما اضطلعت به
تقّدم مزيدًا من المعني بأنشطة برنامج العمل )ب(  4البند الفرعي وأن الوثيقة المقّدمة في إطار  ا،الموجهة إليه

 .)ب( معًا 4)أ( و 4، فاقترح أن ُيناقش البندان عن الموضوع نفسهالتفاصيل 

 برنامج العمل ةأنشط 
 (من جدول األعمال (ب) 4البند )

 نشطةاأل ،E/ESCWA/C.1/2019/3(Part II) الوثيقة باالستناد إلى ،األمانة التنفيذيةممثلة  تعرضثم  -8
المدرجة على برنامج عمل  ،اإلحصائية للجنة عشرة الثانية الدورة منذفي مجال اإلحصاء  الرئيسية واإلنجازات

م اإلحصائية، ُظإدارة الُنالمعنية ب وأهم االجتماعاتالفنية،  والمواد والتقارير المنشورات تستعرضاو اإلسكوا.
واإلحصاءات االقتصادية والحسابات القومية، واإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية، وإحصاءات النوع 

بادرت اإلسكوا في إطاره ي الذ ،الدوليةبرنامج المقارنات أنشطة استعرض ممثل األمانة التنفيذية و .اعياالجتم
 وبتطويرأشادت بها المنظمات الدولية واإلقليمية،  ،القوة الشرائية تعادالتاستراتيجية الستمرارية إنتاج بوضع 

 .هاإلكترونية مجانية مفصلة حول دورة تعليمية

التي  بأنشطة برنامج العملبجهود اإلسكوا في تنفيذ التوصيات الموجهة إليها ووأشاد المشاركون  -9
وصيات الموجهة تنفيذ التاإلبالغ عن في  بعض الغموضفلسطين إلى وجود دولة ممثلة أشارت و اضطلعت بها.

واستفسرت عن إمكانية  .اإلحصاءل تقييم التقّدم الذي تحرزه المنطقة في مجال ُب، وفي ُسإلى الدول األعضاء
وأعربت ممثلة لبنان  .(GEO)الفريق المعني برصد األرض إلى االستفادة من انضمام اإلسكوا كمنظمة مشاركة 

في تصميمها بحيث يجري استشارتها  ،مشاريعمرحلة اإلعداد لل أجهزة اإلحصاء الوطنية فيإشراك بعن رغبتها 
عد دلياًل إلحصاءات البيانات على اإلسكوا أن ُت واقترح ممثل قطر. مرحلة التنفيذ في بدالً عن االكتفاء بإعالمها بها

 الضخمة وكيفية استخدامها في اإلحصاءات الرسمية.

األنشطة المتعلقة بدعم أجهزة اإلحصاء الوطنية في إحصاءات النوع االجتماعي، بممثل المغرب وأشاد  -10
في ما يختص ببرنامج و. هاومستخدميهذه اإلحصاءات مشيرًا إلى إطالق برامج وطنية في بلده لتدريب منتجي 

ألجهزة ا يستدعي بذلما ، إلى االختالفات بين المرجعيات والترجيحات اإلحصائية تطرق، الدوليةالمقارنات 
حال المغرب الذي يعمل على ترجيحات . وهذا إضافية ًااإلحصائية األعضاء في أكثر من منظمة إقليمية جهود

التباين في منهجي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  أيضًا مانُعوتناول ممثل . مماثلة مع البنك األفريقي للتنمية
 القوة الشرائية، ما يؤدي إلى اختالف في النتائج. عادلفي حساب الناتج المحلي اإلجمالي حسب ت

م اإللكتروني الذي تقدمه اإلسكوا في إحصاءات النوع االجتماعي، التعّلببرنامج  مانُع ةممثلورحبت  -11
وأكد ممثل موريتانيا باللغة العربية. المستخدمة في هذا المجال مصطلحات بعض العلى ضرورة تصحيح  توشدد
ح وأعرب عن االرتيا في المنطقة العربية. في إحصاءات النوع االجتماعي الحاجة إلى بذل جهود إضافيةعلى 

إلى الدليل الذي أصدرته اإلسكوا بشأن جمع البيانات المتعلقة باإلعاقة، وأفاد بأن اعتماد مفاهيم جديدة تتصل 
 ن بناء القدرات في جمع البيانات.ة يحتاج إلى مزيد ميبيئحصاءات الباإل

 ،األردن عن دور اإلسكوا في مساعدة الدول األعضاء في حساب التمويل اإلسالمي ممثل واستفسر -12
وتطرق إلى موضوع الهجرة، مشدداً على أهمية الرجوع إلى بيانات أجهزة اإلحصاء الوطنية في حساب مؤشرات 

عدم توفر بيانات  إلىممثل ليبيا أشار . ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينالهجرة وليس فقط إلى بيانات 
 غير شرعية، وطلب المساعدة في جمع هذه البيانات. فيهالهجرة معظم ألن  في بلدهلهجرة ل

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/mtb_ltwsyt_lsdr_n_lljn_lhsyy_fy_dwrth_lthny_shr_wtwsyt_sbq_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/nsht_brnmj_lml.pdf
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كانت وعما إذا عد، التدريب عن ُبجدوى  نع المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائيةممثل  استفسرو -13
شدد على أهمية جودة البيانات لقياس وأجهزة اإلحصاء العربية. الفائدة التي يمكن أن يعود بها على اإلسكوا قيمت 
منح الدول واقترح البيئة. ك ية المستدامة، وال سيما في المجاالت التي لم تغطَّ على النحو الكافيمؤشرات التنم

أن جمع  ورأىصاءاتها. التي تعاني من النزاعات تمييزًا إيجابيًا في أنشطة التعاون الفني لمساعدتها على إنجاز إح
إلى وأشار أخيرًا  بالمخاطر، محفوف مجالالنظام العالمي لتحديد المواقع هو  إطار فيالبيانات اإللكترونية 

التواصل مع اإلعالم م اإلحصائية في المنطقة العربية وأهمية بذل المزيد من الجهد في ُظإدارة الُنفي ضعف ال
 .وفي نشر اإلحصاءات

التقدم المحرز في تنفيذ الدول ضعف في متابعة على وجود ممثل األمانة التنفيذية أكد وفي معرض الرد،  -14
، الدول األعضاء بل تساعدهاأداء م ال تقّي التنفيذية أن األمانة على ًاشددم، األعضاء للتوصيات الموجهة إليها

مصطلحات  وجود إشكاليات فيوأكد على . تنفيذ التوصيات حولأن تقدم الدول األعضاء عروضًا دورية  واقترح
م عمَُّيينبغي أن  ،اإلحصائية المصطلحاتب، مشيرًا إلى أن اإلسكوا وضعت مسردًا العربيةالنوع االجتماعي باللغة 

السكان  عدد الوطنية، وخاصةعلى استخدام البيانات  تركزأن اإلسكوا وأكد أيضاً  .باستمرارُيحدَّث وأن ، ستخدمُيو
ن هذه المسألة مهمة للغاية أ ورأىي، الدولي وصندوق النقد الدول إلى الفرق بين نهجي البنك وتطرق. والمهاجرين

، موضحًا أن البنك الدولي يقود برنامج وينبغي إثارتها في اللجنة اإلحصائية في نيويورك لتجنب عدم االتساق
إال أن اإلسكوا تستخدم البيانات الصادرة عن مكاتب اإلحصاء الوطنية  .المقارنات الدولية الذي تشارك فيه اإلسكوا

حقيقية، وليس إسقاطات على غرار البنك الدولي وصندوق النقد  ًاوتقّدم أرقام ،لقوة الشرائيةا تعادالت لحساب
ودعا البلدان غير المشاركة في برنامج المقارنات الدولية إلى االنضمام  الدولي، ما يفّسر الفروقات في النتائج.

، مشيرًا إلى أن اإلسكوا المتأثرة بالنزاعاتالدول  أهمية إجراء تمييز إيجابي لصالح وأكد على. مستمرإليه ألنه 
أما بالنسبة إلى التعليم اإللكتروني، فال توجد صيغة تحدد . تضطلع بتقييم أثر النزاعات على اإلحصاءات الوطنية

سيشّكل نمط التدريب ، كما أنه مدى تأثيره ونجاحه حاليًا، ولكن تقارير التدريب تدل على استفادة المشاركين منه
 .ميزانية األمم المتحدةفي النفقات المتوقع ظل تخفيض في مالءمة خالل األعوام المقبلة  األكثر

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

لمحة عن أنشطة  ،E/ESCWA/C.1/2019/3(Part III) ، باالستناد إلى الوثيقةاألمانة التنفيذية قّدم ممثل -15
شات عمل ، من خدمات استشارية وور2017منذ كانون الثاني/يناير اإلسكوا التعاون الفني التي اضطلعت بها 

عزيز خدمات التعاون الفني بما يتماشى مع احتياجات وأولويات الدول اقتراحات لتوقدم  .وأنشطة بناء القدرات
، منها قيام األمانة التنفيذية لإلسكوا بوضع أطر ثنائية للتعاون مع الدول األعضاء الراغبة بذلك، األعضاء

 .وتنفيذهاألنشطة هذه ايسّهل عمليات تخطيط  مما

مزيد من التنسيق مع مكاتب ال، وطلبوا اإلسكوا نفذتهاالتي  أنشطة التعاون الفنيبالمشاركون ب ورح -16
، أشارت ممثلة لبنان، تعقيبًا على رد األمانة التنفيذية في إطار البند السابقولتعظيم الفائدة. اإلحصاء الوطنية 

فهناك تفاوت في القدرات اإلحصائية بين البلدان،  ،األنشطة صويبأن عدم تقييم أداء الدول ال يعني عدم ت إلى
أن ترسل المكاتب اإلحصائية اقترحت و األنشطة اإلقليمية بشكل يراعي هذا التفاوت. اإلسكوا تصمم ينبغي أنو

 الوطنية برامجها السنوية لألمانة التنفيذية لإلسكوا لتفادي االزدواجية في األنشطة.

لسورية إلى تأثير النزاعات والحروب التي شهدتها بعض البلدان تطرق ممثل الجمهورية العربية او -17
ال تكفي وحدها لمساعدة البلدان، خاصًة في غياب  ورش العملمؤكدًا أن العربية على األنشطة اإلحصائية، 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lnsht_lmnfdh_fy_mjl_lhs_-_nsht_ltwn_lfny.pdf
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 وطلب من اإلسكوا . توفرت لديها الطاقات والقدرات على العمل اإلحصائي حتى وإناإلمكانات العملية، 
 معه اتفقت و. في تحديد أنشطة التعاون الفني ،اإلحصائيةللتدريب والبحوث نسيق مع المعهد العربي الت زيادة
، مشددة على طلب تعزيز التي تمر بأزمات الفجوة في العمل اإلحصائي في الدولفلسطين بشأن  دولة ممثلة

في العمل  توجيه اهتمام خاص اليمنوطلب ممثل  .التعاون والتنسيق مع المنظمات اإلقليمية لتفادي االزدواجية
أن المشكلة األكبر التي يواجهها جهاز اإلحصاء وأفاد ممثل ليبيا لبلدان التي مرت بظروف الحرب. لاإلحصائي 

وقدم  ،الوطني في بلده هي التمويل، فالمنظمات الدولية ما زالت تعامل ليبيا كدولة مانحة، وهذا بخالف الواقع
 وأنشطة تتوفر لدى جهاز اإلحصاء القدرات على االضطالع بها، لكنها لم تنفذ بسبب أمثلة على استراتيجيات 

 .توفر التمويل عدم

بسبب  ،بين أجهزة اإلحصاء الوطنيةفي ما تقليص الفجوة لوشدد ممثل المغرب على ضرورة التعاون  -18
إحداث ر البيانات، وأنها مطالبة بتفاوت ظروف البلدان. وأكد أن أجهزة اإلحصاء الوطنية تواجه تحديًا كبيرًا لتوفي

ج اإلحصائية وطرائق جمع البيانات، وتمنى التركيز على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وأن ُهثورة حقيقية في الُن
وركز تبذل اإلسكوا مزيدًا من الجهود لمساعدة األجهزة اإلحصائية على مواكبة التقدم التكنولوجي ورفع الجودة. 

ومؤشرات أهداف التنمية  ،الحاجة إلى بيانات من نوع جديد، حول مؤشرات البيئة مثاًلعلى ممثل الكويت 
 تالتحول إلى استخدام السجالرأى أن وضع منهجيات جديدة لهذا الغرض. و أهميةوأشار إلى  ،األخرى المستدامة

ات الالزمة لمواكبة األطر والتشريع اعتمادويجب  وفق منهج مدروس.يحدث اإلدارية إلنتاج البيانات يجب أن 
 .التطور التكنولوجي في المجال اإلحصائي والستخدام المصادر الجديدة للبيانات، كالبيانات الضخمة

تقدمها اإلسكوا للدول األعضاء،  التي االستشارية الخدمات مدة زيادةب عن رغبتهممثل األردن  وأعرب -19
 ،بين دول المنطقةفي ما  أهمية تبادل الخبرات سيما وأن بعض المشاريع يستغرق وقتًا طوياًل. وشدد على ال

، مشيرًا إلى غياب آلية في العمل اإلحصائي في بعض المجاالت ةطويلخبرة ها ديالتي أصبح ل تلكخصوصًا 
يقدم كل جهاز إحصاء وطني عرضًا قصيرًا ألنشطته لالستفادة التعاون والتنسيق في هذا الصدد، ومقترحًا أن 

البيانات الدولية التي قد ال تعكس تعتمد ما زالت  ءاتثل موريتانيا إلى أن مصادر اإلحصاأشار ممومن التجارب. 
آخر المستجدات يعرض الوضع الحقيقي للبلدان، رغم توفر البيانات الوطنية. وطلب توفير إصدار دوري 

ًا للفقر كل أربع عد مسحيللدول األعضاء لتعزيز الخبرات. وأفاد بأن بلده التكنولوجية في العمل اإلحصائي 
للحسابات القومية،  2008التحول إلى نظام عام أيضًا وتناول  سنوات، متمنيًا من اإلسكوا المساعدة في إجرائه.

أن يجتمع ممثلو األجهزة اإلحصائية في الدول األعضاء واقترح . تنفيذهوطلب إعداد منهجية لمساعدة البلدان في 
 جارب واالستفادة منها.مرة كل ستة أشهر لتبادل الخبرات والت

دمج التكنولوجيات الجديدة في قضية إلى  العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية ممثل المعهد وتطرق -20
شكر اإلسكوا و .التنسيق بين المنظمات اإلقليمية المعنية باإلحصاءرفع مستوى  إلى ضرورةو ،العمل اإلحصائي

. واقترح إجراء اجتماع تنسيقي والجهود في مجال التدريبتنسيق الدعم ل المعهدعقدته مع الذي جتماع اال على
 اإلحصائية.لألنشطة سنوي بين الوكاالت المختلفة التي تعمل في المنطقة العربية بغية التوصل إلى برنامج موحد 

تقارير اللجان االستشارية  تتناولهاأن بعض المقترحات التنفيذية ممثل األمانة  أفادوفي معرض الرد،  -21
في البندين الفرعيين األخيرين، وأن النقاش بعد عرضهما سيوضح موقف األمانة من القضايا التي ناقش التي ست

فاألمانة التنفيذية حريصة على تفادي ، أنشطة التعاون الفنيبالنسبة إلى تنسيق أما  طرحها ممثلو الدول األعضاء.
فريق العمل اإلقليمي ، هما دان اجتماعات دوريةتعق االزدواجية وعلى التنسيق الدائم من خالل آليتين إقليميتين

المعني ببيانات أهداف التنمية المستدامة التابع آللية التنسيق اإلقليمي لمنظمات األمم المتحدة العاملة في المنطقة 
 .العربية، ولجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية
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 الفنية االستشارية لإلحصاءات االقتصادية أنشطة اللجنة 
 (من جدول األعمال (د) 4البند )

تقرير اللجنة  ،E/ESCWA/C.1/2019/3(Part IV)، باالستناد إلى الوثيقة األمانة التنفيذيةممثلة عرضت  -22
آب/أغسطس  28و 27يومي قد في بيروت لذي ُعااالقتصادية عن اجتماعها الثاني،  حصاءاتالفنية االستشارية لإل

حول  وتضمن التقرير نتائج االجتماع وما صدر عنه من توصيات، وعرضًا يلخص ما دار من نقاشات .2018
والتصنيفات  ،2008والمعايير والمنهجيات الدولية المرتبطة بنظام الحسابات القومية لعام األولويات وتنفيذ البرامج 

المتعلقة بأهداف التنمية تلك ، والمؤشرات االقتصادية القصيرة األجل والدولية، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات
 .اديةالمستدامة. كما تضمن مجاالت العمل الجديدة المقترحة في اإلحصاءات االقتص

 عدد محدود من التوصيات، على أن تكون إلى االجتماع صيخُل أنعلى ضرورة وشددت ممثلة لبنان  -23
تركز على القواسم المشتركة بين الدول أن و ،وقابلة للتنفيذ ،وواضحة محددة أفكاروببوقائع ملموسة  تصلةم

 .وُعمان الكويت ممثال ووافقها .األعضاء تعميمًا لفائدتها

مناقشتها، للنظر فيها و اإلحصائية للجنةا تعرض علىأوضحت ممثلة األمانة التنفيذية أن التوصيات و -24
 اللجنة مناسبًا. ما يراه أعضاء ليتم في النهاية اعتماد

 الديمغرافية واالجتماعيةلجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات أنشطة ال 
 (من جدول األعمال (ه) 4البند )

اللجنة الفنية تقرير  ،E/ESCWA/C.1/2019/3(Part V) الوثيقة ، باالستناد إلىالتنفيذيةاألمانة  ممثل عرض -25
  19و 18يومي  بيروتقد في الذي ُع الثاني،االستشارية لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية عن اجتماعها 

 نتائج االجتماع وما صدر عنه من توصيات، وعرضًا يلخص  تضمن التقرير. و2018 ديسمبراألول/ كانون
مؤشرات اإلحصاءات الديمغرافية موضوع في هذا اإلطار التنفيذية وتناول ممثل األمانة  ما دار من نقاشات.

 أرفقت قدالمؤشرات األساسية  ةلقائم الوصفية البيانات أن إلى اإلشارة وتجدر .واالجتماعية في البلدان العربية
ممثل  وطلب. المستدامة التنمية أهداف مؤشرات من الُمقترحة اإلضافات جانب إلى ،أعاله المذكورة بالوثيقة
قائمة المؤشرات وإبداء الرأي حول إضافة قائمة البيانات الوصفية لاعتماد من الدول األعضاء التنفيذية األمانة 

 ات التنمية المستدامة ذات الصلة.من مؤشر

 تفصيل صعوبة إلىممثلة لبنان  تطرقتوللمؤشرات.  ةونوه المشاركون بوضوح وفائدة القائمة األساسي -26
 البلدان العربية بينفي ما  لالختالف نظرًا ،موحدةتعاريف  إلى تفتقرالتي  ،والريف لحضرا اطقمن حسب البيانات

 بشكل المؤشرات لدراسة االستشارية اللجنة اجتماع في تشارك لم التي للدولإعطاء مهلة  طلبتو. في تعريفها
مواضيع  ضمناقترح ممثل المملكة العربية السعودية الجمع بين عدة قطاعات إحصائية و. فيها الرأي وإبداء أوسع
المخرجات اإلحصائية صورة أفضل وأوسع عن الوضع في الدول، مشيراً في هذا اإلطار  تقدمبحيث  شمواًل، أكثر

 إحصاءات وإضافة ،الطبيعيةإحصاءات الموارد  إطارإلى تجربة بلده في الجمع بين إحصاءات البيئة والطاقة في 
 األجهزة مساعدة ضرورة علىوشّدد ممثل اليمن  .والترفيه والرياضة الثقافة مجاالت تقيس التي المعرفة

 .اإلحصاءات إنتاج في بالنزاعات المتأثرة البلدان فياإلحصائية 

 ،والريف الحضرحسب مناطق  البيانات تصنيفصعوبة  إلىاللجنة  ممثل أشارمعرض الرد،  وفي -27
 حيث معظم المناطق حضرية،  ،ولبنان األردن منها نيف،االتص عليها نطبقتال  بلدانال بعض أن سيما وال

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/nsht_lljn_lfny_lstshry_llhst_lqtsdy.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/nsht_lljn_lfny_lstshry_llhst_ldymgrfy_wljtmy_2.pdf
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 بذل من اإلطار هذا في بد وال .البيانات تحليل في مهّمًا فرقًا نتجوُي ،المغرب فيحين أن التفصيل مهم جدًا  في
 تلتزم فاإلسكوااإلحصائية،  المجاالتب يتعلق ما في. أما في تحديد المفاهيم وطرق التصنيف الجهود من المزيد

 ممثلواقترح . قطاعات لعدة الشاملة لمجاالتلاالهتمام  إيالء تمانع ال لكنهاالعام المتعارف عليه،  التصنيفب
التقدم الذي تحرزه الدول األعضاء في تنفيذ التوصيات،  الستعراضآلية التنفيذية أن تضع األمانة  التنفيذية األمانة
 .جامعتقرير خالل إعداد  منأو  ،من خالل عروض فردية لممثلي الدول سواء

 والتبعات الفرص: اإلحصاء ألغراض التكنولوجيا -باء

 آفاق التكنولوجيا واالبتكار في اإلحصاءات الرسمية 
 من جدول األعمال( 5)البند 

إنتاج اإلسكوا في األعوام الماضية في مجال استخدام التكنولوجيا في عمل  التنفيذية األمانةممثل  عرض -28
موضوع البيانات في  (E/ESCWA/SD/2015/IG.1/5)أصدرت وثيقة ، 2015ففي عام . ونشرها اإلحصاءات

أعدت استبيانًا أوليًا ، 2017وفي عام  .على اللجنة اإلحصائية وعرضتهاالضخمة ألغراض اإلحصاءات الرسمية 
استكملته باستبيان أشمل في ، لتقييم مدى استخدام الدول العربية للمعلومات الجغرافية المكانية كمصدر للبيانات

م المعلومات الجغرافية، ُظوُن ،ل العربية في استخدام هذه البياناتحول التجارب والممارسات في الدو 2018عام 
، 2019كانون الثاني/يناير  31في بوابة للبيانات إطالق ونشر البيانات اإلحصائية. وعملت اإلسكوا أيضًا على 

العربية باللغتين ترتكز على نظام متطور لنشر وتحليل البيانات اإلحصائية االقتصادية واالجتماعية والبيئية للدول 
 ليزية. وشاركت في عدد من الفعاليات في هذا المجال.كالعربية واإلن

بشأن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية، باالستناد إلى الوثيقة  استشاريعريبي،  عمرالسيد  تطّرقو -29
E/ESCWA/C.1/2019/4، الفرص والتبعات التي تطرحها التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم في  إلى

يخص مصادر البيانات ومنهجيات الحصول عليها، وجمعها، ووسائل  في ماسيما  مجال اإلحصاءات الرسمية، ال
قّدم عرضًا موجزًا و .متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامةبما يتعلق في معالجتها، وتخزينها، ونشرها، وخاصة 

، 2018 ي أجرته اإلسكوا في عامذعن أبرز التكنولوجيات التي يمكن استخدامها في المسوح، ونتائج االستبيان ال
وتوصيات األمم المتحدة المتعلقة باستخدام المعلومات الجغرافية المكانية وربطها بالمعلومات االقتصادية 

انتهى عرض األمانة التنفيذية في إطار هذا البند و. مكاني عالميواالجتماعية إليجاد إطار إحصائي جغرافي 
 جيا في اإلحصاءات الرسمية.دام التكنولوخدمًا في استبتقديم اقتراحات بشأن المضي ُق

قصور البنى المتعلق ب تحدياللمعالجة  فلسطين وضع توصيةدولة معرض النقاش، اقترحت ممثلة  وفي -30
للمؤشرات  ةاألساسية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات اإلحصائية، خاصة وأن حجم المعلومات المطلوب

وطلبت مساعدة اإلسكوا في هذا  ،م المعلومات المتوفرةُظوُن األساسيةاإلحصائية يتزايد إلى حد ال تستوعبه البنى 
خدمت فيها التكنولوجيات الحديثة بعض األنشطة اإلحصائية التي اسُتمان ُعولبنان  ممثال استعرضو المجال.

ر يعلى أن النجاح في هذه األنشطة يرتبط على نحو أساسي بتوفلبنان  ممثلةبدرجات متفاوتة من النجاح. وشددت 
. ممّثل ُعمان أن التحدي األكبر يكمن في التحديث الدوري للبيانات الجغرافية المكانيةفي حين رأى ، الكافي التمويل

تخّصص  ضمن تليس ة المكانيةالجغرافيفالمعلومات  والدعم الفني، التنسيقأهمية  على وشّدد ممُّل المغرب
 بدرايةوفق منهجيات غير دقيقة ولمتطلبات الجديدة، لكن مواكبة التطور وال األجهزة اإلحصائية، التي تستعين بها

 أهمية مشددًا علىأن األجهزة اإلحصائية تحتاج إلى المعلومات المكانية، على ممثل موريتانيا  أكّد. وغير كافية
 المعلومات. هذهالحفاظ على سرية 

http://css.escwa.org.lb/SD/3570/6Ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/afq_ltknwlwjy_wlbtkr_fy_lhst_lrsmy.pdf
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 قضايا أخالقية –حصاءات الرسمية حلقة نقاش: استخدام التكنولوجيا في اإل 
 (األعمال جدول من 6 البند)

 السيد أدارهاو E/ESCWA/C.1/2019/CRP.1الوثيقة  إطارها في عرضتنقاش  حلقة التنفيذية األمانة نّظمت -31
 تعود وما إذا كانت ،البيانات ملكية قضية أواًل تناولو. بيروت في ركيةياألم الجامعة في فلسفةحيدر، أستاذ  بشار
 واستفهم .البيانات ومنتجي التكنولوجية الوسائل مستخدميأو إلى  الدولة، إلى وأ الخاص، القطاع من شركات إلى

ارتباط ومدى  ،أو غيرها ريةتجا أو إحصائية لغايات استخدامهافي  البيانات هذه على المستحوذة الجهات عن حق
 أو عدم الموافقة على استخدامها. الموافقة حقهم فيتتعلق البيانات بهم، على غرار حقوق األشخاص الذين ب ذلك

 ،البيانات الضخمةبعد ظهور جمع بالطرائق التقليدية، لكن ُتالمعلومات  عندما كانتشائكة  القضية ولم تكن هذه
الخصوصية، وهي من الحقوق المهمة  ثم انتقل إلى قضيةالموافقة مطلقة.  برتجمعها إال إذا اعُت باإلمكانلم يعد 
النظرة إليها على مر الزمن، تظل حمايتها من األهمية بمكان، ما يتطلب تفعيل التقنيات رت ومهما تغّي .لألفراد

من المعلومات تحتوي على الكم الكافي والالزم إذا كانت البيانات الضخمة  وسأل عّماالتي تمنع كشف الهوية. 
 عنى بها أجهزة اإلحصاء الوطنية.ُت التي األنشطة لتحقيق عليها االعتماد يمكن وهل الدقيق، اإلحصائي لالستخدام

، مداخلة أشار فيها اإلسكواشعبة التكنولوجيا من أجل التنمية في  في مسؤول وهو فؤاد مراد، السيد وقدم -32
 يؤكدع على نداء باريس من أجل الثقة واألمن في الفضاء السيبراني، الذي من الدول العربية وّق إلى أن العديد

خارج اإلنترنت. بنفس الحماية التي تتمتع بها على اإلنترنت الحقوق التي يتمتع بها الناس تحظى أن ضرورة على 
وقية. وأشار إلى أن اإلسكوا شاركت في ودعا إلى النظر في ما تعنيه هذه الرسالة من الناحية األخالقية والحق

ترتبط بحيادية  وأنهاأن هذه الحوكمة ليس لها حدود جغرافية،  منبهاً إلىتأسيس المنتدى العربي لحوكمة اإلنترنت، 
عن سبب ثقة المواطن العربي بالشركات األجنبية الكبرى التي تدير مواقع التواصل  وسألاإلنترنت وانفتاحه. 

بنودًا تنص  شروط االشتراك في المواقع والتطبيقات تتضمن بالرغم من أن قات االتصاالت،االجتماعي وتطبي
ص إلى أن الخصوصية قضية حقوقية وخُل. هذه الثقة بالحكومات الوطنية غيابعن و ،على انتهاك الخصوصية

وأخالقية في غاية األهمية، لكن األخالقيات تقتضي أيضًا مواكبة التكنولوجيا واستعمالها في التنمية، مشيرًا في 
هذا اإلطار إلى الفرق بين أخالقيات الفضيلة التي يغلب عليها الطابع المثالي وأخالقيات المنفعة التي تركز على 

 توضع للتنميةألمم المتحدة امجموعة أن  وأشار إلىيشة ألكبر عدد ممكن من األشخاص. تحسين مستوى المع
استعداد اإلسكوا لمساعدة الدول العربية في  مؤكدًا ،استخدام البيانات الضخمةفي  لالسترشاد بهامبادئ توجيهية 

 تقييم جهوزيتها التكنولوجية.

، الواليات في كولورادو الفضائية العلوم معهد في البحوث عالم جوناثان فرين،السيد مداخلة  تتناولو -33
ساء استخدامها البيانات ُيف .يرتكز عليها جمع البيانات الضخمةيجب أن التي  المستنيرة الموافقة ،المتحدة األمريكية

إلى  وأشار. مشاركتها على وافقوا مابذلك، ل المشتركون ، ولو علموسياسية تجارية ألغراضفي بعض األحيان 
 في المستخدمة البيانات إلى وتطرق. اإلحصائية المبادئمع  تماشيًاوجوب وضع أطر راسخة لملكية البيانات، 

 موزعة ،موثوقة إحصاءات لتؤدي إلى ونزيهة، وإلى أهمية أن تكون مكتملة الوطني، الصعيد على اإلحصاءات
العمل ف ،المعضالت في البيانات الضخمةمن رغم وبالف عليها في علم اإلحصاء. المتعاَر الفرعية المجاالت على

من الوصول إلى  هاال تمكن قدلألجهزة اإلحصائية  المتاحةألن الموارد المحدودة  ،اإلحصائي التقليدي يحتاج إليها
 .كافة المواطنين أثناء عمليات المسح والتعداد

ومدى مطابقة البيانات  ،الوطنيةبعة في عمل أجهزة اإلحصاء ج المّتُهالمعايير والُنوركز النقاش على  -34
لعمل اإلحصائي، وأهمية استخدام في امدى موثوقية البيانات الضخمة، وقابليتها للمقارنة، وقيمتها و ،الضخمة لها
. بشكل رشيد هافي تمييز المفيد من البيانات الضخمة واستخدام ه من معرفة وخبرة ودرايةلما يمتلكوناإلحصائيين 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/stkhdm_ltknwlwjy_fy_lhst_lrsmy.pdf
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أن تضطلع اإلسكوا بدور التوعية باالبتكارات المتصلة بالبيانات الضخمة ألمانة التنفيذية وطلب المشاركون من ا
 .وكيفية استخدامها، وتوجيه الخطوات العملية في الدول األعضاء

ف عليها معايير إحصائية متعاَر يستند إلىوال سيما االقتصادية،  ،مان بأن جمع المؤشراتممثل ُع وأفاد -35
في نهاية المطاف متممة للعمل اإلحصائي التقليدي  فهيرغم اتساع نطاق النقاش حول البيانات الضخمة، و .ًادولي

ونّبه من االعتماد ما زالت تواجه تحديات كثيرة قانونية ومالية وتكنولوجية.  باإلضافة إلى أنهاوال تغني عنه، 
، كما أنها في الكثير من األحيان غير قابلة قةأو غير دقي ألنها قد تكون مغلوطة ،البيانات الضخمة الكامل على

ترك كله، فيمكن أن يؤخذ من درك كله ال ُيأن ما ال ُيمصر ممثل  وأضافما يفقدها قيمتها اإلحصائية.  ،للمقارنة
بوجود والبيانات الضخمة ما يمثل حقائق ملموسة يمكن البناء عليها. وأقر بوجود بيانات مغلوطة وأخرى مخفية، 

 قياسه في البيانات الضخمة وما ال يمكن قياسه.ما يمكن 

جراء تقييم الجهوزية التكنولوجية وفقًا للقطاعات إلعدد من البلدان الرائدة واقترحت ممثلة لبنان اختيار  -36
وأشار ، وأبدت رسمياً استعداد لبنان للتعاون بشكل عملي في هذا المجال. على أساس المعلومات الموثوقة إحصائيًا

 الجهاز اإلحصائي في المملكة يشارك في الفريق العامل العالمي المعنيلكة العربية السعودية إلى أن ممثل المم
باستخدام البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرسمية. وأفاد بأن استعمال البيانات الضخمة ليس محصورًا 

 ص. وخُلكاكتظاظ بعض طرق السير وغير ذلك ،ر ظواهر ملموسة عديدةيستفاد منها في تفسببيانات األفراد، بل ُي
 .إلى ضرورة تفاعل اإلحصائيين مع التطور التكنولوجي

 كمية بأن فأفادإلى اإلشكالية المعرفية في البيانات الضخمة،  نقاشحيدر في معرض ال السيدوتطرق  -37
يجعلها مفيدة إحصائيًا. وبالنسبة  قد ما فيها، ترد أن يمكن التي األخطاء عن عّوضت ، كلما كانت كبيرة،المعلومات

إجابات  يأن هذه األخالقيات ال تعط أىإلى ما طرح في تغليب أخالقيات المنفعة في استعمال البيانات الضخمة، ر
، الركيزةليست في معظم األحيان قضية الموافقة، فموافقة الفرد في شافية للجوانب المتصلة بحقوق األفراد. أما 

قضايا كما هي الحال في  ،اد قانونية أشمل، وربما تتدخل الدول نفسها في المستقبل لمنع الموافقةأبع إذ لهذه القضية
موافقة الفرد على شروط االشتراك في  باالستناد إلىفقط في هذه القضية ال يمكن البت و .بيع األعضاء والدم

 .الضخمةالمواقع والتطبيقات المعنية بجمع البيانات 

 البحثتعدد وجهات النظر يشير إلى وجوب  إن اإلحصائيةللتدريب والبحوث ممثل المعهد العربي  وقال -38
توجه واضح في هذا المجال في مختلف جوانب العمل اإلحصائي، ومعالجة التحديات التي يتضمنها.  بلورةفي  مليًا

أجهزة اإلحصاءات رأى أن المنهجيات،  قضيةفي وواتفق مع المداخالت التي أفادت بوجود مشكلة في المصداقية. 
تستخدم منهجيات واضحة في نشر البيانات، وتقع على عاتقها مسؤولية التحقق من مدى مصداقية البيانات 

وإال فستتخلف عن ركب التطور التكنولوجي.  هذه البيانات، مجبرة على التعامل مع وهي في الوقت نفسه .الضخمة
 تباعها في مجال البيانات الضخمة.الطرق األقل كلفة التي يجب ا بتحديدا وشدد على ضرورة أن تقوم اإلسكو

 نى أساسية ومهارات البيانات الضخمة تحتاج بالفعل إلى ُبمراد النقاش بالتأكيد على أن السيد وختم  -39
ة أجهزة وطنية ال تنحصر في المجاالت التكنولوجية، داعيًا إلى التكامل بين هذه المتطلبات. وبالنسبة إلى ملكي

)الخوارزميات  OPALاإلحصاء للبيانات وحماية البيانات الفردية، أشار إلى الخدمات التي تقدمها مؤسسات مثل 
و نقلها أو حفظها المفتوحة(، التي ترسل البرامج الحاسوبية إلى موقع البيانات إلجراء التحاليل دون استنساخها أ

 في غير موضعها.
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 المستدامةاإلحصاء وأهداف التنمية  -جيم

 : التقدم المحرز في التنفيذقليمّية العربّية بشأن بيانات التنمية المستدامةخّطة العمل اإل 
 (من جدول األعمال 7البند )

رز في التقّدم المح ،E/ESCWA/C.1/2019/5الوثيقة  باالستناد إلى، األمانة التنفيذية لإلسكوا ممّثل عرض -40
في دورتها  حصائيةاللجنة اإل التي اعتمدتها ،ة بشأن بيانات التنمية المستدامةتنفيذ خّطة العمل اإلقليمية العربي

تاون  خطة عمل كيبحول المجاالت االستراتيجية الستة المحددة في خطة العمل اإلقليمية وتتمحور  .الثانية عشرة
التنسيق والقيادة االستراتيجية فيما يتعّلق بالبيانات ألغراض التنمية ، وهي العالمية لبيانات التنمية المستدامة

تعزيز األنشطة والبرامج اإلحصائية األساسية، مع و ؛اإلحصائية الوطنية وتحديثهام تجديد الُنُظو ؛المستدامة
بناء شراكات و ؛نشر بيانات التنمية المستدامة واستخدامهاو ؛2030التركيز على تلبية احتياجات الرصد في خطة عام 

 لبناء القدرات اإلحصائية.حشد الموارد وتنسيق الجهود و ؛متعددة األطراف في مجال بيانات التنمية المستدامة

واقترح ممثل اإلمارات العربية المتحدة تحديد نقطة اتصال واحدة في كل جهاز إحصائي للتواصل مباشرة  -41
سكوا وشبكة حلول التنمية مع األمانة التنفيذية وتيسير التنسيق بشأن التقدم المحرز. وسأل عن التنسيق بين اإل

قد يسبب صعوبات إدارية، واقترحت واحدة واصل المباشر مع نقطة اتصال المستدامة. وردت ممثلة لبنان بأن الت
وطني فرعي لكل مجال من  ، ومنسٌقمع اإلسكوا وطني عام لألنشطة اإلحصائية ن منسٌقبداًل من ذلك أن يعيَّ

الرفيع للمنتدى السياسي المراجعات الطوعية المجاالت اإلحصائية. وطلب ممثل موريتانيا المساعدة في إعداد 
 .المستوى المعني بالتنمية المستدامة

بأن وجود نقطة اتصال واحدة في كل جهاز إحصائي فكرة جيدة تسهل عمل أجاب ممثل األمانة التنفيذية و -42
تتواصل مع الدول التنفيذية ألن األمانة  اإلسكوا كثيرًا، ولكن اتخاذ القرار بهذا الشأن يعود إلى الدول األعضاء

عدم وجود آليات للتنسيق بين اإلسكوا وشبكة حلول وأشار إلى . وات الرسمية المحددة من قبلهااألعضاء عبر القن
تحقيق ذلك في المستقبل القريب. وأكد بأن اإلسكوا كانت من أوائل المنظمات اإلقليمية التي  آماًل التنمية المستدامة

دامة، وذّكر بالطابع الخاص الذي يتسم به شكلت وحدة لمساعدة الدول األعضاء على تحقيق أهداف التنمية المست
أنه سيجمع قادة الدول. وأشار إلى الدعم الذي تقدمه اإلسكوا حسب إلى المنتدى الرفيع المستوى هذه السنة نظرًا 

 .2030الخاصة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  طلب الدول األعضاء في تقديم المراجعات الطوعية

 يانات: التقدم المحرز والخطوات المستقبليةبرنامج اإلحصاءات والب 
 (من جدول األعمال 8البند )

 الوثيقة وباالستناد إلى ،كّل حسب اختصاصه، التنفيذية لإلسكوا األمانةممثلو  عرض -43
E/ESCWA/C.1/2019/6، الذي  برنامج اإلحصاءات والبياناتما يتعّلق ب في تقبليةالتقدم المحرز والخطوات المس

 ،واإلحصاءات االجتماعية والديمغرافية ،ةوإحصاءات البيئ ،وسائل التنفيذ: هي ركائز من أربع يتألف
كل ركيزة من  ضمناألمانة التنفيذية األنشطة التي نفذتها وستنفذها واستعرضوا واإلحصاءات االقتصادية. 

 .2020من حساب األمم المتحدة للتنمية حتى نهاية عام الممّول ، في إطار تمديد البرنامج الركائز

وصندوق سألت ممثلة لبنان عن التنسيق بين اإلسكوا ولتقدم المحرز في البرنامج. باالمشاركون حب ور -44
وطرح ممثل الكويت مسألة جداول العرض واالستخدام،  .والوصفيةتبادل البيانات اإلحصائية بشأن النقد الدولي 

 قبلة.الل المرحلة الموأعرب عن رغبته في أن تركز اإلسكوا برامجها على البيانات االقتصادية خ

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/kht_lml_lqlymy_lrby_bshn_bynt_ltnmy_lmstdm_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/brnmj_lhst_wlbynt_-_ltqdm_lmhrz_wlkhtwt_lmstqbly.pdf
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الصناعات من دون ممثل موريتانيا من اإلسكوا مساعدة الدول في حساب الناتج المحلي اإلجمالي  وطلب -45
وتطرق ممثل السودان إلى االعتبارات السياسية التي تدخل في حساب الناتج المحلي اإلجمالي، االستخراجية. 

في بين الدول التفاوت مشيرًا إلى القطاع االقتصادي غير النظامي، قيم وضرورة وضع آليات أفضل لحساب 
رغبتها في أن تكون أنشطة اإلسكوا  فلسطين عندولة ممثلة وأعربت ب التنسيق. لما يتط ،معايير حساب الفقر

( 21)باريس  21الرجوع إلى االستمارة التي أعدتها شراكة اإلحصاء المستقبلية أكثر تخصصًا، ودعت إلى 
إحصاءات  ةجودحسين برنامج وطني لتإطالق عن  وأفاد ممثل المغرب. صي احتياجات األجهزة اإلحصائيةلتق

 .وأشكال أخرى من العنف األسري مرأةالعنف ضد ال معّمق في موضوعتزامن مع بحث  ،النوع االجتماعي
ة المعتمدة من الخريطة الرسميال تراعي  أن عرض األمانة التنفيذية تضّمن خريطة للمملكة المغربية ولفت إلى

 .قبل األمم المتحدة

تبادل البيانات اإلحصائية  موضوع أن اإلسكوا تتابعوفي معرض الرد، أفاد ممثل األمانة التنفيذية  -46
وآلية  ، وتنسق مع صندوق النقد الدولي من خالل شعبة اإلحصاء في األمم المتحدةالمجاالتفي كافة  والوصفية

وتعاون الدول األعضاء ألنها هي مالكة البيانات. وتطرق  ،جمع البياناتم ُظُنتعزيز  دعا إلىو، التنسيق اإلقليمي
كثرة األنشطة في االقتصاد غير النظامي، الناتجة عن إلى التحديات التي تواجه حساب الناتج المحلي اإلجمالي 

تطلب إدراجها تكاماًل واتساقًا في يالتي في الحسابات القومية،  ةدرجمالغير من األنشطة  64مشيرًا إلى وجود 
 ،الدول، حتى تلك التي ال تملك الكثير من البيانات، إلى وضع جداول العرض واالستخدامجميع ودعا  العمل.

وأكد على وجوب إجراء تحليل أوسع الحتياجات األجهزة  ن العمل اإلحصائي على المدى البعيد.حّست هاألن
في حساب الفقر المتعدد منهجية البنك الدولي ال تعتمد اإلسكوا وأشار إلى أن اإلحصائية قبل إجراء ورش عمل. 

الفلسطيني  ءإلحصال المركزي جهازالنطبق على الدول األعضاء، ودعا إلى النظر في تجربة تال  األنهاألبعاد، 
أن ول العربية، ومعظم الد في متاحة غير المساواة وعدم الفقر ناتافي هذا اإلطار وتعميمها. وشدد على أن بي

وأخيرًا أّكد أن  .لديها تعريف لخط الفقر الوطني، طالبًا تعاون الدول في إتاحة هذه البيانات هذه الدول قلة من
 .أي خطأ يرد فيها ا مستعدة لتصحيحفي عملها بخرائط األمم المتحدة، وأنهتلتزم األمانة التنفيذية 

 في مجال اإلحصاء 2020حة لعام الخطة البرنامجية المقتَر 
 من جدول األعمال( 9)البند 

 الخطة البرنامجية  ،E/ESCWA/C.1/2019/7يقة الوثباالستناد إلى  ،األمانة التنفيذّية ممثل عرض -47
محاور التركيز في الخطة، وطلب من اللجنة أخذ العلم  قّدموفي مجال اإلحصاء.  2020لعام إلسكوا لحة المقتَر

 في اجتماعها الخامس المنعقد في بيروت،  . وكانت اللجنة التنفيذية لإلسكوا قد اعتمدت هذه الخطةبها
 .2018في كانون األول/ديسمبر 

 في تنفيذها.مع اإلسكوا تطلعهم إلى التنسيق والتعاون  أعربوا عنو المشاركون بالخطة،رّحب و -48

 2025-2020سكوا في مجال االحصاء للفترة حلقة نقاش: الرؤية والتوجهات االستراتيجّية لعمل اإل 
 من جدول األعمال( 10)البند 

على خلفية الدورة الثالثة عشرة للجنة اإلحصائية، أعمال حلقة نقاش ثانية ضمن األمانة التنفيذّية نظمت  -49
حصاء سكوا في مجال اإل، حول الرؤية والتوجهات االستراتيجية لعمل اإلE/ESCWA/C.1/2019/CRP.2 الوثيقة
الماثلة أمام أجهزة حتياجات والتحديات اال التوجهات المقترحة وفقالتنفيذية ممثل األمانة  وقّدم .2025-2020للفترة 

 .2030طة التنمية المستدامة لعام ختنفيذ حصاءات الرسمية في المنطقة العربية في سياق اإل

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lkht_lbrnmjy_lmqtrh_lm_2020_fy_mjl_lhs.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/hlq_nqsh_-_lrwy_wltwjht_lstrtyjy_lml_lskw_.pdf
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لبنان أفادت ممثلة بالرؤية، وارتياحهم للتوجهات االستراتيجية. وأعرب المشاركون عن ترحيبهم و -50
ينقص العمل اإلحصائي هو الدعم السياسي الالزم لتنفيذ البرامج، ما يتطلب زيادة وعي السياسيين بأهمية  ما أن

بين األجهزة اإلحصائية  فتح حوارالمستوى ل رفيعإقليميًا اجتماعًا  أن تعقد اإلسكواالعمل اإلحصائي. واقترحت 
 .بشأن التنمية المستدامة عامةعلى غرار الذي تعقده الجمعية ال ،القرار صانعيو

يؤدي إلى  للعمل اإلحصائي دعم وسائل اإلعالمممثل السودان أن  . فرأىا الموضوعودار نقاش حول هذ -51
وأفاد ممثل المغرب أن جهاز اإلحصاء الوطني  وليبيا. موريتانيا ممثالالرأي ووافقه  .الحكوماتتيسير استجابة 

دون التنسيق الكامل مع من دقيقة وموثوقة تكون ال أن اإلحصاءات إذ ، ليس الجهة الوحيدة في منظومة اإلحصاء
شدد ممثل األردن على أن أجهزة اإلحصاء هي الجهة الحكومية المسؤولة عن اإلحصاءات، وإذا و .الحكومات

 .جذب التمويل من الجهات المانحة الدولية ، استطاعتتوفرت لديها الرؤية الواضحة واألهداف القابلة للتنفيذ
وتطرق ممثل المملكة العربية السعودية إلى مشروع لتفعيل القطاع اإلحصائي في بلده يمكن لإلسكوا أن تنظر 

 مه كتجربة ناجحة في تغطية كافة قطاعات العمل اإلحصائي.فيه وتعّم

ن البرنامج ال يجب أن يستهدف أجهزة إلى أ المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائيةوأشار ممثل  -52
 .بشأن التعاون مع األطراف الحكومية اإلحصاء الوطنية فحسب، بل كافة منتجي البيانات. واتفق مع مقترحات الدول

رغبة معه تزايد وت، الوعي بأهمية اإلحصاءات يتزايد أنالتنفيذية أكد ممثل األمانة ، نهاية النقاشوفي  -53
 مع اإلحصائية اللجنة أعمال إجراء في رغبة وثمة. ئيةاإلحصاجهزة األبالتنسيق مع  مختلف القطاعات الحكومية

ضرورة وشدد على  .التنمية مجاالت كافة مع يتقاطع اإلحصاء وأن سيما ال ،التابعة لإلسكوا األخرى اللجان أعمال
في التنفيذية األمانة  مبينًا دور، ئيةمنظومة اإلحصاالأعمال التنسيق الوطنية في تضطلع األطراف الوطنية بأن 

الدول األعضاء التنفيذية األمانة خرى على الصعيد اإلقليمي. ووافق ممثل تيسير الحوار والتنسيق مع القطاعات األ
 يعة المستوى لزيادة الوعي بالبيانات، وأهمية إيصالها.في طرحها بشأن الحوار مع األطراف السياسية الوطنية الرف

 تنسيق الموقف اإلقليمي حول المواضيع المقرر مناقشتها في الدورة الخمسين  
 للجنة اإلحصائية في األمم المتحدة

 من جدول األعمال( 11)البند 

 تنسيق الموقف اإلقليميب المعنياإلحصائية  اللجنة عمل فريق اجتماعالبند إلى تقرر تأجيل مناقشة هذا  -54
  31قد في بيروت في ، الذي ُعلجنة اإلحصائية في األمم المتحدةال دورات شتها فيالمواضيع المقرر مناق من

 .2019كانون الثاني/يناير 

 للجنة اإلحصائية ةعشر الرابعةموعد ومكان انعقاد الدورة  -دال
 من جدول األعمال( 12)البند 

 بيت األمم المتحدة في بيروت، في شهر في  للجنة اإلحصائية ةعشر الرابعةعقد الدورة ُت -55
 .2020 أكتوبر/األولتشرين 

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

حول مقترح قّدمته منظمة العمل الدولية بإنشاء فريق عمل إقليمي األول ، هذا البندفي عرضان ُأدرج  -56
 .2010تقييم أعمال اللجنة اإلحصائية منذ عام الثاني حول ُيعنى بمؤشرات العمل في المنطقة، و
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 مقترح فريق عمل إقليمي حول مؤشرات العمل 

فريق عمل إلنشاء قدم رافييل دييز دو مدينا ونادر كيروز، من منظمة العمل الدولية، عرضًا عن مقترح  -57
لمزيد إلى ااجة المنطقة حوتطرقا إلى األسباب الموجبة لتشكيل الفريق، التي تشمل  .مؤشرات العملعنى بُيإقليمي 

إحصاءات العمل على  الدولية واإلقليمية بشأنمقررات المتابعة تنفيذ ، ومن الجهود لتنسيق إحصاءات العمل
تنفيذ مقررات اجتماعات خبراء إحصاءات المنطقة. ثم استعرضا المواضيع التي سيضطلع بها الفريق، ك صعيد
. مشاركة المعلومات مع منظمة العمل الدولية، والمستدامة المتعلقة بالعملمتابعة تنفيذ مؤشرات التنمية و ،العمل

 .تمويل االجتماعاتو ،تحديد المواضيع ذات األهميةو ،وطلبا في هذا اإلطار موافقة الدول على تشكيل فريق العمل

وفير كافة ورحب المشاركون بالمقترح وباهتمام منظمة العمل الدولية باإلحصاءات، وأبدوا استعدادهم لت -58
 ه.التسهيالت الممكنة إلنجاح

 اإلحصائية اللجنة أعمال تقييم 

كة ممثل األمانة التنفيذية عرضًا حول تقييم أعمال اللجنة اإلحصائية من قبل الدول األعضاء المشاِر قدم -59
 يمالتقي منظومة عن لمحة أعطىو، وذلك بهدف تحسين آليات عمل اللجنة. 2010 عام في اجتماعات اللجنة منذ

 ونسب اإلحصاء، لجنة اجتماعات في التقييم عملية تاريخ استعرض ثم ،الفرعية المختلفةلجانها عن و اإلسكوا في
 مقترحات تقديم أهمية على بالتشديد وختم. اللجنة عمل تحسين بشأن النتائج تظهره وما ،هافي المشاركة واستمرارية

 .اللجنة عمل لتطوير

الخاص  االستبيان تعبئة الحضور من الدورة رئيسالمشاركون عن ترحيبهم بعملية التقييم، وطلب  أعربو -60
 .بتقييم الدورة الثالثة عشرة للجنة

 تنظيم الدورة -ثالثًا

 مكان الدورة وتاريخ انعقادها -ألف

  30و 29ي يوم، بيروتفي  بيت األمم المتحدةفي  عشرة الثالثةدت اللجنة اإلحصائية دورتها َقَع -61
 .2019 يناير/الثاني كانون

 االفتتاح -باء

 اإلحصاء في التخطيط و جهازاستشاري إحصائي في ، السيد سلطان علي الكواريافتتح الدورة  -62
بالمجتمعين، وشكر فرّحب ، عشرة للجنة اإلحصائية الثانيةالدورة لتي ترأست ا قطر، وممثل دولة دولة قطر

السيد منير تابت، األمين التنفيذي ثم ألقى  .2017اإلسكوا على المتابعة مع رئاسة الدورة الثانية عشرة منذ عام 
فنوه باألهمية غير المسبوقة التي يحظى بها العمل اإلحصائي، وبالتقدم  ،لإلسكوا باإلنابة، كلمة األمانة التنفيذية

. وتطرق ت اإلحصائية الوطنية مع المعايير واألساليب والمفاهيم اإلحصائية الدوليةالملموس في مواءمة الممارسا
حساب تعادالت القوة الشرائية إلى المجاالت اإلحصائية التي كانت المنطقة العربية سباقة فيها، كالنجاح في 

شاركت ي قليمعن اإلحصاءات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة على المستوى اإلب ، وإصدار كتّيالسنوية
 اإلسكوا في إعداده.
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 ،للجنة اإلحصائية ةة عشرثالثالرئيس الدورة و ممثل دولة الكويت، سامي سليمان العليالسيد ثم ألقى  -63
األعضاء،  الدولمثنيًا على الجهود التي تبذلها اإلسكوا لدعم القدرات اإلحصائية في  ،مشاركينة رّحب فيها بالكلم

 .، وتمنى الخروج بتوصيات تخدم الدول األعضاءالمشتركوتعزيز العمل اإلحصائي 

 الحضور -جيم

المنظمات  عن عدد منو، اإلسكوااألعضاء في  الدولمن  دولة 15عن  وممثالت الدورة ممثلونشارك في  -64
وترد قائمة المشاركين في المرفق األول  .، باإلضافة إلى خبراء واستشاريينالمعنية باإلحصاءالعربية واإلقليمية 

 بهذا التقرير.

 انتخاب أعضاء المكتب -دال

األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية للجنة بالتناوب  البلدانتتولى  ،سكوالإلنظام الداخلي ال من 18لمادة ل وفقًا -65
 الكويتدولة وعماًل بهذه المادة، تولت  .المعمول به في األمم المتحدة العربيةاللغة بجدي بألوحسب الترتيب ا

، الجمهورية اللبنانيةممثلة و قطردولة  ل. وانتخب المشاركون ممثحصائيةعشرة للجنة اإل الثالثة رئاسة الدورة
 .مقررًا العربيةمصر جمهورية نائبين للرئيس، وممثل 

 األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار -هاء

بالصيغة األساسية الواردة  عشرة الثالثةاعتمدت اللجنة اإلحصائية في جلستها األولى جدول أعمال دورتها  -66
)ما يستجد من أعمال(، وهما:  13فرعيين تحت البند مع إضافة بندين  ،E/ESCWA/C.1/2019/L.1في الوثيقة 

وفي الجلسة ذاتها، وافقت اللجنة  .تقييم أعمال اللجنة اإلحصائيةو ،مقترح فريق عمل إقليمي حول مؤشرات العمل
 .E/ESCWA/C.1/2019/L.2على تنظيم األعمال المعروض عليها في الوثيقة 

 الوثائق -واو

  الوثائق التي عرضت على اللجنة اإلحصائية في دورتهابالتقرير قائمة  هذابترد في المرفق الثاني  -67
  .عشرة الثالثة

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

 قائمة المشاركين

 الدول األعضاء في اإلسكوا  -ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 الزعبيموسى السيد قاسم سعيد 
 مدير عام اإلحصاءات األردنية

 دائرة اإلحصاءات العامة
 

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 ناصر المحشيالسيد 
 إحصائي رئيسي

 إحصاءات الطاقة والبيئة الزراعية
 

 العربية السوريةالجمهورية 
 

 السيد احسان عامر
 عام مدير

 المكتب المركزي لإلحصاء
 

 جمهورية السودان
 

 السيد كرم اهلل علي عبدالرحمن صالح
 مدير عام

 الجهاز المركزي لإلحصاء 
 

 مانسلطنة ُع
 

 السيد خالد سعيد ناصر المظفر
 مدير عام اإلحصاءات االقتصادية

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
 

 السيدة كوثر بنت حمد بن سيف الفارسية
 مديرة المعلومات الوطنية والدولية

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
 

 السيدة حليمة بنت يوسف الوهيبي
 مديرة دائرة اإلحصاءات المجتمعية

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
 

 دولة فلسطين
 

 عال عوض السيدة
 الفلسطيني الجهاز المركزي لإلحصاءة رئيس

 ابو غبوش السيدة رانيا
 مساعد الوكيل المساعد للشؤون اإلحصائية

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 

 دولة قطر
 

 السيد محمد سعيد علي المهندي
 مدير إدارة اإلحصاءات

 جهاز التخطيط واإلحصاء
 

 السيد سلطان علي الكواري
 استشاري إحصاء

 جهاز التخطيط واإلحصاء
 

 الكويتدولة 
 

 السيد سامي سليمان العلي
 عاممدير 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء
 

 العثمان اهلل السيد عثمان عبد
 الوكيل المساعد لقطاع العمل االحصائي

 اإلدارة المركزية لإلحصاء
 

 السيد محمد مهدي الرشيدي
 مراقب اإلحصاءات الزراعية

 اإلدارة المركزية لإلحصاء
 

 الجمهورية اللبنانية
 

 السيدة مرال توتليان
 مدير عام

 إدارة اإلحصاء المركزي
 

 السيدة مرلين باخوس
 رئيس دائرة المحاسبة

 
 ليبيادولة 

 
 اهلل زيدان محمد عالق السيد عبد

 رئيس
 مصلحة االحصاء والتعداد
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 جمهورية مصر العربية
 

 السيد طارق محمود سعداهلل
 وكيل أول الوزارة

 رئيس قطاع الفروع اإلقليمية
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

 
 المملكة المغربية

 
 السيد موالي عبد اهلل السكراتي

 حصاء المندوبية السامية للتخطيطنائب مدير اإل
 

 المملكة العربية السعودية
 

 الباتل محمد بن اهلل عبدالسيد 
 نائب الرئيس لألعمال اإلحصائية

 الهيئة العامة لإلحصاء

 اهلل الدريبي الكريم بن عبد السيد عبد
 إحصاءات الزراعةإدارة مدير 

 الهيئة العامة لإلحصاء
 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

 السيد دحمان ولد ابيش
 المستشار الفني للمدير العام

 المكتب الوطني لإلحصاء
 

 دديالالسيد محمد عبد الرحمن 
 مدير مساعد التوقعات والتحليل االقتصادي

 االقتصاد الماليةوزارة 
 

 الجمهورية اليمنية
 

 السيد فارس علي قايد الجهمي
 وكيل الجهاز المركزي لإلحصاء

 
 المنظمات المتخصصة التابعة لألمم المتحدة  -باء

 
 منظمة العمل الدولية

 
 السيد رافاييل دييز دو ميدينا

 كبير اإلحصائيين
 مدير شعبة اإلحصاء

 
 السيد نادر كيروز

 مستشار إقليمي إلحصاءات العمل
 المكتب اإلقليمي للدول العربية

 

 المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 

 السيدة سعاد سعيد األزكية
 بيئة والطاقة والسياحةمديرة إدارة اإلحصاءات الجغرافية وال

 مركز االحصاء الخليجي
 

 المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية
 

 السيد الهادي السعيدي
 مدير عام

 
 الخبراء/االستشاريون  -جيم

 
 السيد عمر عريبي

 بشأن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية استشاري
 

 السيد بشار حيدر
 ، لبنانركية في بيروتيالجامعة األم

 لسيد جوناثان فرينا
 في الواليات المتحدة األمريكية معهد العلوم الفضائية

 
 السيد رغيد مغربي

، لبنانجامعة رفيق الحريري
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 المرفق الثاني

 الوثائقبقائمة 

 الرمز البند العنوان

 E/ESCWA/C.1/2019/INF.1  معلومات للمشاركين

 E/ESCWA/C.1/2019/L.1 3 جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/C.1/2019/L.2 3 تنظيم األعمال

 E/ESCWA/C.1/2019/3 4 األنشطة المنفذة في مجال اإلحصاء

في دورتها اإلحصائية متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة 
 الثانية عشرة وتوصيات سابقة

 E/ESCWA/C.1/2019/3(Part I) )أ( 4

 E/ESCWA/C.1/2019/3(Part II) )ب( 4 أنشطة برنامج العمل

 E/ESCWA/C.1/2019/3(Part III) )ج( 4 أنشطة التعاون الفني

 E/ESCWA/C.1/2019/3(Part IV) )د( 4 لإلحصاءات االقتصاديةأنشطة اللجنة الفنية االستشارية 

أنشطة اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات الديمغرافية 
 واالجتماعية

 E/ESCWA/C.1/2019/3(Part V) (ه) 4

 E/ESCWA/C.1/2019/4 5 آفاق التكنولوجيا واالبتكار في اإلحصاءات الرسمية

 –في اإلحصاءات الرسمية حلقة نقاش: استخدام التكنولوجيا 
 قضايا أخالقية

6 E/ESCWA/C.1/2019/CRP.1 

: العربية بشأن بيانات التنمية المستدامة خطة العمل اإلقليمية
 التقدم المحرز في التنفيذ

7 E/ESCWA/C.1/2019/5 
E/ESCWA/EC.5/2018/6/Rev.1 

برنامج اإلحصاءات والبيانات: التقدم المحرز والخطوات 
 المستقبلية

8 E/ESCWA/C.1/2019/6 

 E/ESCWA/C.1/2019/7 9 في مجال اإلحصاء 2020الخطة البرنامجية المقتَرحة لعام 

حلقة نقاش: الرؤية والتوجهات االستراتيجية لعمل اإلسكوا في 
 2025-2020مجال اإلحصاء للفترة 

10 E/ESCWA/C.1/2019/CRP.2 

 E/ESCWA/EC.5/2019/INF.2  قائمة بالوثائق
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