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  )سكواإلا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  اللجنة اإلحصائية
  الدورة التاسعة 

  2010بر أكتو/تشرين األول 15- 13بيروت، 
  

  من جدول األعمال المؤقت) ب( 7 البند
  
  
  

  اإلحصائيةللجنة  الثامنةالدورة انعقاد منذ  اإلحصاءم المحرز في مجال دالتق
  

  في إطار برنامج عمل اإلسكوا باإلحصاءمتابعة تنفيذ األنشطة المتعلقة 
  

  زـموج
  

لجنة االقتصادية التي اضطلعت بها الاألنشطة عن  موجزاً عرضاًهذا التقرير تضمن ي  
خالل العامين الماضيين في مجال اإلحصاء، والنتائج التي أسفرت ) اإلسكوا(واالجتماعية لغربي آسيا 

إلى  يهدف هذا العرضو  .حصاءية الرئيسية لإلموضوععنها هذه األنشطة في كّل من المجاالت ال
كذلك النواحي الممكن ، وئمةالقا يد الثغرات وأوجه القصورمن تحدمكين أعضاء اللجنة اإلحصائية ت

  .جوانب إدارية أخرىأية أو  هااألنشطة بصرف النظر عن مصادر تمويليتناول التقرير هذه و  .تحسينها
  

بشأن التقدم المحرز منذ انعقاد الدورة وجهة نظرهم عن عراب أعضاء اللجنة في اإلوقد يرغب   
  .في المستقبل اإلسكواعمل توجيه بهدف الدروس ، واستخالص الثامنة للجنة اإلحصائية
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مةمقد  
  
والمعنون  2011-2010 السنتين لفترة المقترح العمل برنامجمن  5البرنامج الفرعي يهدف   -1
تطوير اإلحصاءات تنطلق منها عملية  قاعدةتوفير إلى " السياسات المرتكزة على األدلةلوضع حصاءات اإل"

تُحدد اإلنجازات المتوقّعة في إطار هذا البرنامج الفرعي في ضوء برامج و  .آسيا ينطقة غربالرسمية في م
الجمعية العامة إحالتها إلى قبل وذلك دورات اللجنة اإلحصائية، ناقَش عادة خالل سنتين التي تُالعمل لفترة ال
ل تعديالت على برامج العمل المقترحة غير أنّه غالباً ما تُدخ  .لمناقشتها وأجهزتها الفرعيةلألمم المتحدة 

مصادر أخرى مول من أنشطة تلفترة السنتين خالل استعراضها في األمم المتحدة، كما أنها تُستكمل أحيانا ب
  .الميزانية العادية لألمم المتحدةمن خارج 

  
ة الرئيسي يةموضوعنتائجها، حسب المجاالت الوالجارية ألنشطة عرضاً موجزاً لالتقرير قدم هذا وي  -2
المستخدم في التقرير العرض أسلوب و  .اإلداريوضعها النظر عن مصدر تمويلها أو صرف بوإلحصاء، ل

 مجاالتالوالقائمة تحديد الثغرات وأوجه القصور اإلحصائية من مكين أعضاء اللجنة إنما جرى اختياره لت
اللجنة في إلقاء هذا البند من جدول أعمال مناقشة من الهدف الرئيسي ويتمثل   .في المستقبل هاتحسين الممكن

  .المستقبل في بحث في أي تحسينات يمكن إجراؤهاوال ،نظرة ناقدة على العامين الماضيين
  

  إلحصاءات الرسميةالمتصلة باالقضايا االستراتيجية واإلدارية   -أوالً
  

  لمحة عامة  -ألف
  
جهزة رؤساء األهاماً يستحوذ على اهتمام  اًثحد مرة كل سنتين للجنة اإلحصائيةيشكّل انعقاد ا  -3

تعمد اإلسكوا إلى تسهيل عقد ، ونظراً إلى أن مواعيد انعقاد اللجنة متباعدة جداً  .الوطنيةاإلحصائية 
  .األعضاءالبلدان بناء على طلب  ،للجنة اإلحصائيةمجموعة العمل اإلقليمية اجتماعات سنوية ل

  
  .منهجية شاملة دنشر مواتو ،بناء القدراتأنشطة لم اإلسكوا نظّتوباإلضافة إلى هذه االجتماعات،   -4
  

  العملورش الخبراء و فرقواالجتماعات   -باء
  
  :أو ساهمت في تنظيمها التاليةنشطة األسكوا مت اإلنظّ  -5
  

  ، بيروت، اإلسكوا في اإلحصائية للجنة اإلقليمية العمل لمجموعةاالجتماع الثاني   -   
  ؛2009فبراير /شباط 10

مايو /أيار 26-25، القاهرة، اإلحصائية القدرات لتعزيز الرابع العربي اإلحصائي المنتدى  -   
  ؛2009

  ؛2009نوفمبر /تشرين الثاني 18- 16تبادل البيانات والبيانات الوصفية، بيروت، ندوة حول   -   
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 2- 1، بيروت، اإلسكوا في اإلحصائية للجنة اإلقليمية العمل لمجموعةاالجتماع الثالث   -   
  .2010فبراير /شباط

  المنشورات  -جيم
  
محدداً،  اًإحصائيتناول مجاالً وت شامالً اًطابعالتي تكتسب المنشورات أصدرت اإلسكوا مجموعة من   -6

  :أهمها ما يلي
  

الثامن  ، العدداللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياالمجموعة اإلحصائية لمنطقة   -   
  والعشرون؛

التاسع  ، العدداللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياحصائية لمنطقة اإلالمجموعة   -   
  ؛والعشرون

  ؛2009 ،اإلسكوابلدان مالمح   -   

  .معجم إلكتروني متخصص في مصطلحات اإلحصاء، باللغتين اإلنكليزية والعربية  -   
  

  فنيةالوالخدمات االستشارية   -دال
  
أخرى،  األعضاء أو منظمات إقليميةبلدان ها التنظمة التي عدد كبير من األنشطاإلسكوا في شاركت   -7

  :منها ما يلي
  

  ، رام اهللا، "التحديات واآلفاق المستقبلية للنظام اإلحصائي الفلسطيني"المؤتمر الدولي حول   -   
  ؛2009يونيو /حزيران 23- 22

اإلحصائية،  ةستراتيجيالاحول وضع  ةيالعرب الخليجلدول مجلس التعاون بلدان عمل ل ةورش  -   
  ؛2009أكتوبر /تشرين األول 7- 5قط، مس

اجتماع رفيع المستوى حول دمج النظم اإلحصائية القطاعية في االستراتيجية الوطنية لتنمية   -   
  ؛2009أكتوبر /تشرين األول 13- 12اإلحصاءات، الدوحة، 

، كانون الرباطفي المغرب، وزارة التخطيط  امتهحلقة دراسية عن التنمية البشرية نظّ  -   
  .2010يناير /الثاني

  
  واالجتماعية السكانيةاإلحصاءات   -ثانياً

  
  لمحة عامة  -ألف

  
هجيات المنأنشطة لدعم اإلسكوا عدة مت تعدادات السكان والمساكن، نظّل 2010ما يتصل بدورة في  -8

و ستجرى قريباً، في ، أتعدادات السكان والمساكنقد أجريت و  .هاوتحليل نتائج اتالتعدادالمعتمدة في تنفيذ 
  .من البلدان األعضاء في اإلسكوا بلداً 14
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في مجال النوع  إحصاءاتتركزت مجموعة من أنشطة اإلسكوا على وضع  ،باإلضافة إلى ذلك  -9

  .بلدان أعضاء محددةللمنطقة أو االجتماعي  مناسبة ل
  العمل ورشالخبراء و فرقواالجتماعات   -باء

  
اإلحصاءات السكانية حول العمل التالية ورش االجتماعات وفعالة في شاركت اإلسكوا بصورة   - 10

  :نوع االجتماعيواالجتماعية، بما في ذلك إحصاءات ال
  

 إدماج في الوطنية القدرات لتطوير االستراتيجي اإلطار تصميم حول الثانية العمل ورشة  -   
  ؛2008نوفمبر /الثانيتشرين  27- 25، بيروت، اإلحصائي العمل في االجتماعي منظور النوع

  ، تورينو، في العراق دمج بيانات النوع االجتماعي في إحصائيات العملورشة عمل حول   -   
  ؛2008ديسمبر /كانون األول 9-12

-23، بيروت، 2010والمساكن السكان تعدادات حول اإلقليمي العمل الخامس لفريق االجتماع  -   
  ؛2009مارس /آذار 24

  ؛2009أبريل /نيسان 29- 28قياس الفقر، بيروت، حول تماع فريق الخبراء اج  -   

   -  يونيو/حزيران 30قليمية حول إحصاءات الهجرة الدولية، القاهرة، اإلعمل الرشة و  -   
  ؛2009يوليو /تموز 3

، بيروت، االجتماعي النوع حول والخبراء الوكاالت بين المشترك العمل لفريق الثاني الجتماعا  -   
  ؛2009وبر أكت/تشرين األول 14- 12

النوع االجتماعي في المنطقة العربية، بيروت،  إحصاءاتلفريق العمل حول  األولجتماع اال  -   
  ؛2009 أكتوبر/األولتشرين  16- 15

   3- 1 بيروت،، لسكان والمساكناإلقليمي حول تعدادات اق العمل ياالجتماع السادس لفر  -   
  ؛2009ديسمبر /كانون األول

مايو /أيار 6-3، بيروت، اإلقليميةحول العنف ضد المرأة للجان ورشة لتدريب المدربين   -   
  ؛2010

وحدة المسح اإلحصائي المتصلة بالعنف ضد المرأة حسب السياق يف يتك حولورشة عمل   -   
  .2010مايو /أيار 7لبلدان العربية، بيروت، الوطني في ا

  
  المنشورات  -جيم

  
ية عالممواد إاإلحصاءات السكانية واالجتماعية ال الصادرة عن اإلسكوا في مجمنشورات تتضمن ال  - 11

  :ومن هذه المنشورات ما يلي.  نشر البياناتإلى مواد منهجية وتوفير تهدف إلى  وإلكترونيةمطبوعة 
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 ،إحصاءات الهجرة الدولية في منطقة اإلسكوا: والمؤشرات االجتماعيةمجموعة اإلحصاءات   -   
  ؛التاسعالعدد 

  ؛الحادي عشر صاءات الحيوية في منطقة اإلسكوا، العددنشرة السكان واإلح  -   
  ؛الثاني عشر نشرة السكان واإلحصاءات الحيوية في منطقة اإلسكوا، العدد  -   

  ؛2009المرأة والرجل في العراق، قضايا وإحصاءات،   -   

  .إحصاءات النوع االجتماعي في العراقللبيانات المتصلة بتقييم   -   
  

  الفنيةة الخدمات االستشاري  -دال
  

12 -  في مجال اإلحصاءات فنية للبلدان األعضاء التالية الخدمات االستشارية الاإلسكوا مجموعة من مت قد
  :السكانية واالجتماعية

  
لجهاز ااستعراض تقرير الفقر والحاجات األساسية غير المشبعة باالشتراك بين : العراق  -   

   31- 29األمم المتحدة اإلنمائي، عمان، وبرنامج  المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات
  ؛2010يناير /كانون الثاني

أغسطس /آب 27- 24استعراض دراسة الفقر المتعدد األبعاد في العراق، عمان، : األردن  -   
  ؛2009

المساهمة في المرحلة الثانية من الورشة التدريبية للفريق الوطني لشعبة الدعم التنفيذي : األردن  -   
كانون  22- 18إلحصائي ووضع مؤشر مستوى المعيشة لألردن، عمان، حول التحليل ا

  ؛2009ديسمبر /األول

تدريب لجان تنمية المجتمعات المحلية في حي الغويرية على استخدام إطار األهداف : األردن  -   
اإلنمائية لأللفية في وضع رسائل إعالمية والتدخل من أجل تنمية المجتمعات المحلية، عمان، 

  ؛2010مايو /أيار 26- 22

أكتوبر /تشرين األول 7-4دعم إنتاج تقرير التنمية البشرية الوطني الثاني، مسقط، : عمان  -   
  ؛2009

استعراض استراتيجية الشباب للمملكة العربية السعودية، الرياض، : المملكة العربية السعودية  -   
  ؛2009ديسمبر /كانون األول 17- 14

 30- 26دة في مجال دعم األهداف اإلنمائية لأللفية، صنعاء، خدمات استشارية رائ: اليمن  -   
  ؛2010يونيو /حزيران

  
  نيةفالمواد ال  -هاء

  
  :فنية التاليةالمواد القامت اإلسكوا بتطوير   - 13
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 لشباب في منطقة اإلسكواعن ا Y-info 2010قاعدة البيانات اإلحصائية   -   
)http://youthinfo.escwa.org.lb/(؛  

نكليزية والعربية القاموس للمصطلحات الشائعة باللغتين ا: قاموس مصطلحات النوع االجتماعي  -   
 االجتماعينوع الجمع اإلحصاءات المتعلقة بفي مجال النوع االجتماعي، يستخدم لغرض 

 )editor/Downloadasp?table_name=http://www.escwa.un.org/divisions/div_ها ونشر هاوإنتاج
other&field_name=ID&FileID=1245).  

  اإلحصاءات االقتصادية  -ثالثاً
  

  لمحة عامة  -ألف
  

وفقاً لإلطار االستراتيجي الذي اعتمدته الدورة السابقة، واصل هذا البرنامج الفرعي التركيز على   - 14
األسعار، ( إلحصاءات االقتصاديةمختلف مجاالت ا في تعزيز قدرات البلدان األعضاء إلىاألنشطة الرامية 

وقد تم نشر ).  التجارة الخارجية، مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، المسوح االقتصادية
االبتكارات العديدة التي ظهرت على المستوى الدولي في مجاالت التصنيفات االقتصادية، واإلحصاءات 

الحسابات القومية، على نطاق واسع في المنطقة وذلك من خالل ورشات الصناعية وإحصاءات التوزيع، و
العمل واألنشطة التدريبية والبعثات االستشارية الفنية، وبالتعاون الوثيق مع معاهد ومنظمات دولية وإقليمية 

  .أخرى
  

س القطاع التعاون األقاليمي لقيا"كما نفذ البرنامج الفرعي واستكمل مشروعي حسابات التنمية حول   - 15
دعم تطوير إحصاءات التجارة الدولية في البضائع وتجميع إحصاءات "و" غير النظامي والعمالة غير النظامية

وساهم المشروعان في زيادة إدراك البلدان األعضاء في المنطقة أهمية وضع القطاع ".  التجارة اإللكترونية
بات القومية بصورة شاملة، وما يجب القيام به غير النظامي في االعتبار كما ينبغي من أجل تقدير الحسا

  .لتقدير المعامالت الدولية في مجال السلع وفقا للتعريفات والتوصيات الدولية
  

ووفقاً للوالية المنبثقة عن الدورة السابقة للجنة اإلحصائية، تم الشروع في مشروعين عالميين مهمين   - 16
 2011برنامج المقارنات الدولية، جولة عام : ي آسيا وهماتقوم فيهما اإلسكوا بدور المنسق لمنطقة غرب

وعرض مقترح مشروع .  2008والمشروع العالمي للتنفيذ والدعم في مجال نظام الحسابات القومية لعام 
في غربي آسيا  الوتيرةلثالث سنوات يتعلق بالتنمية اإلحصائية في تقدير اإلحصاءات االقتصادية العالية 

  .عليه في إطار الشريحة السابعة لحساب التنمية ونشرها للموافقة
  

  العملورش الخبراء و فرقاالجتماعات و  -باء
  

الخبراء  فرقالعمل التدريبية واجتماعات شاركت اإلسكوا بموارد بشرية ومالية في تنظيم ورش   - 17
  :التالية

  
تشرين  13-10، الرباط، في الدول العربية الصناعية اإلحصاءات حول تدريبية دورة  -   

  ؛2008نوفمبر /الثاني
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 13-10، روما، التجارة إحصاءات ونشر الخارجية للتجارة القياسية األرقام حول عمل ورشة  -   
  ؛2009مارس /آذار

  ، دبي، الخارجية التجارة ومؤشرات اإللكترونية التجارة إحصاءات حول ورشة عمل  -   
  ؛2009أبريل /نيسان 1 -مارس /آذار 30

  ؛2009مايو /أيار 14-12القاهرة،  ،جتماع فريق الخبراء حول الحسابات القوميةا  -   
 - يونيو /حزيران 28ورشة عمل وطنية حول إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات، دمشق،   -   

  ؛2009يوليو /تموز 2

ورشة عمل دون إقليمية حول إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومصادرها   -   
  ؛2009يوليو /تموز 15- 12جمع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، دمشق، وطرق 

تشرين  12- 9ورشة عمل وطنية حول الحسابات القومية لمسؤولين أردنيين، عمان،   -   
  ؛2009نوفمبر /الثاني

 للتجارة القياسية األرقام احتساب طريقة اإلسكوا في بلدان في لإلحصائيين تدريبية دورة  -   
  ؛2009ديسمبر /كانون األول 16- 14، بيروت، رجيةالخا

إحصاءات التجارة الدولية، بيروت، بفرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية اجتماعات   -   
  ؛2010مارس /آذار 25- 23

  في منطقة غرب آسيا، مسقط،  2008ندوة إقليمية حول تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام   -   
  ؛2010مايو /أيار 27- 23

في بلدان مجلس التعاون  2008ندوة رفيعة المستوى حول تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام   -   
  ؛2008مايو /أيار 27الخليجي، مسقط، 

ورشة عمل وطنية لمسؤولين أردنيين حول قياس القطاع غير النظامي والعمالة غير النظامية،   -   
  ؛2010يونيو /حزيران 10-8البحر الميت، 

لبرنامج المقارنات الدولية في منطقة غرب آسيا،  2011فيع المستوى إلطالق دورة اجتماع ر  -   
  ؛2010يوليو /تموز 20بيروت، 

لبرنامج المقارنات الدولية في منطقة غرب آسيا، بيروت،  2011لدورة  ىورشة العمل األول  -   
  .2010يوليو /تموز 22- 21

  
  المنشورات  -جيم

  
ألخيرة للجنة اإلحصائية المنشورات التالية المتصلة باإلحصاءات أصدرت اإلسكوا منذ الدورة ا  - 18

  :االقتصادية والحسابات القوميةً
  



E/ESCWA/SD/2010/IG.1/7(Part II) 
  

 -10 -  
  

الثامن  ، العدداللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيادراسات الحسابات القومية لمنطقة   -   
  ؛والعشرون

التاسع  ، العددغربي آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لدراسات الحسابات القومية لمنطقة   -   
  ؛والعشرون

المصادر : دراسة عن الحسابات القومية في منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -   
  ؛واألساليب

  ، العدد السادس؛2007- 2001لدول العربية لنشرة اإلحصاءات الصناعية   -   
  ؛عشر السابع، العدد اعية لغربي آسيااللجنة االقتصادية واالجتمنشرة التجارة الخارجية لمنطقة   -   

  .، العدد الثامن عشراللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيانشرة التجارة الخارجية لمنطقة   -   
  

  الفنيةالخدمات االستشارية   -دال
  

19 -  مقد ت من الخدمات االستشارية للبلدان األعضاء في مجاال على الطلب، عدداً البرنامج الفرعي، بناء
.  األسعار، والحسابات القومية، ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وإحصاءات التجارة الخارجية

  :لى البلدان التالية، بعثات إوُأرسلت، تحديداً
  

  ؛لتجارة الخارجيةتقديم المشورة حول مؤشرات ا: العربية المتحدةمارات اإل  -   
 الموسمية المنتجات على التعديالت ستخدامبا أسعار المستهلك مؤشر صياغة: البحرين  -   

  ؛والتغيرات النوعية

، دمشق، ضع إحصاءات التجارة الدولية في الخدماتتحديد و: ةسوريالجمهورية العربية ال  -   
  ؛2009يناير /كانون الثاني 29- 26

  ؛2009يونيو /حزيران 24- 14، تقديم المشورة في مجال الحسابات القومية: السودان  -   

استعراض المسحين عن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال األعمال : عمان  -   
  ؛2008ديسمبر /كانون األول 23-14التجارية، وعن المسافرين الوافدين والمغادرين، مسقط، 

دراسة استقصائية حول استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى األسر المعيشية : عمان  -   
لمسح استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال األعمال  طريقة التقديرواألفراد و

  ؛2009مارس /آذار 11-7التجارية، مسقط، 

في السياق المنظمة نظم والعمالة غير مالقطاع غير ال بعثتان حول تحديد مفهوم :فلسطين  -   
 لصالح الوطنية، وذلك في المحاسبة النتائج واستخداموطريقة وضع التقديرات، الفلسطيني، 

  ؛2009يونيو /حزيران 7-3مايو و/أيار 8- 3لإلحصاء، رام اهللا،  المركزي الجهاز

 من السعودية العربية المملكة في الصناعية اإلحصاءات وضع تقييم: لمملكة العربية السعوديةا  -   
 وزارة لصالح ونشرها وتحليلها ومعالجتها البيانات وجودة البيانات والمنهجية توافر حيث

  ؛2009يونيو /حزيران 9- 6التجارة، الرياض، 
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 18- 16، صنعاء، لتجارة الخارجيةتقديم المشورة واقتراح طرق لحساب مؤشرات ا: يمنال  -   
  ؛2009مايو /أيار

كانون  4- نوفمبر/تشرين الثاني 29سلسلة الحسابات القومية، صنعاء،  مراجعة: اليمن  -   
  ؛2008ديسمبر /األول

ال السلسلة الجديدة للحسابات القومية ومراجعة مؤشرات قيمة الوحدة في استكم: اليمن  -   
  .2009مايو /أيار 28-16الصادرات والواردات، صنعاء، 

  
  

  الطاقةوالبيئة إحصاءات   -رابعاًُ
  

  لمحة عامة  -ألف
  

 قدرة المسؤولين على اعتماد المعايير الدولية في مجالفي تعزيز البرنامج الفرعي هذا ساهم   - 20
ه تجميعالذي نتج دليل إحصاءات الطاقة، مراجعة شاركت بلدان اإلسكوا في كما   .الطاقة والبيئةإحصاءات 

الذرية، لطاقة الدولية لوكالة ، والمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديمن تضافر الجهود بين 
  .ة العربيةإلى اللغ وقد تُرجم الدليل.  المكتب اإلحصائي للجماعة األوروبيةو
  

في  دولياً معياراً يعتمد باعتبارهسذي نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية الوساهمت اإلسكوا في تعزيز   - 21
للمياه المتكامل على وجه الخصوص، نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية  ،اإلسكواعرضت و  .2012عام 
وذلك  ،)بلدا 22(لمنطقة العربية ليشمل الجغرافي ا هتوسيع نطاقعمدت إلى و ،لمجلس الوزاري العربيعلى ا

  .بالتعاون مع جامعة الدول العربية
  

  العملورش الخبراء و فرقو االجتماعات  -باء
  

  :الطاقة والبيئةفي مجال إحصاءات  التاليةصة الخبراء المخص فرقعقدت اجتماعات   - 22
  

 5- 3الطاقة، بيروت، رات ومؤشتجميع وتحليل إحصاءات  بشأناجتماع فريق الخبراء   -   
  ؛2009مارس /آذار

 16-14منطقة اإلسكوا، بيروت، االقتصادية في المحاسبة البيئية  حولاجتماع فريق الخبراء   -   
  ؛2009أكتوبر /تشرين األول

يونيو /حزيران 24- 21، صنعاء، البيئة والمياهحسابات حول إحصاءات ووطنية ورشة عمل   -   
2010.  

  
  المنشورات  -جيم
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  :المنشورات والتقارير التاليةاإلسكوا صدرت أ  - 23
  

العدد اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ة في منطقة يحصاءات البيئمجموعة اإل  -   
  ؛الثاني

  منطقة اإلسكوا؛في إطار للمحاسبة البيئية االقتصادية   -   

  ؛األردن: دراسة حالة ،البيئةالقطاع العام على نفقات   -   

  .العربيةبلدان في المائية حسابات اللتجميع البيانات عن العامة ومحددة  اتمسوح  -   
  
  

  الفنيةو االستشاريةالخدمات   -دال
  

في البيئية، وذلك إحصاءات البيئة والمحاسبة في مجال التالية سكوا البعثات االستشارية مت اإلنظّ  - 24
  :إطار مشروع حساب التنمية

  
مشروع باالشتراك مع ، في مصر حصاءعبئة العامة واإلالجهاز المركزي للتبعثة إلى   -   

كانون  2 - نوفمبر /تشرين الثاني 23اإلحصاءات البيئية في حوض البحر األبيض المتوسط، 
  ؛2008ديسمبر /األول

باالشتراك مع المكتب المركزي لإلحصاء في دمشق، الجمهورية العربية السورية، بعثة إلى   -   
ديسمبر /كانون األول 4-2 ي حوض البحر األبيض المتوسط،مشروع اإلحصاءات البيئية ف

  ؛2008

  ؛2009مارس /آذار 12- 8اإلمارات العربية المتحدة، إلى وزارة االقتصاد في بعثة   -   

االجتماع الثاني للجنة الفنية والعلمية في إطار ، مصر ،بعثة إلى جامعة الدول العربية  -   
 بناء ،2010يناير /كانون الثاني 26-24، العرب المياهواالستشارية التابعة لمجلس وزراء 

الذي عقد  توصية اجتماع فريق الخبراء حول المحاسبة البيئية االقتصادية لمنطقة اإلسكواعلى 
على المستوى تعزيز نظام المحاسبة حول  2009أكتوبر/تشرين األول 16-14في الفترة 

  ؛الوزاري ومستوى صنع القرار الرفيع المستوى

  ؛2010فبراير /شباط 11-8، في األردنإلى دائرة اإلحصاءات العامة  بعثة  -   

  ؛2010أبريل /نيسان 13- 10، في مصر العامة واإلحصاء بعثة إلى الجهاز المركزي للتعبئة  -   

  ؛2010مايو /أيار 6- 2في البحرين، بعثة إلى الجهاز المركزي للمعلومات   -   

   -  2010سبتمبر /أيلول 30-27في إجراؤها المزمع من مان، بعثة إلى ع.  
  

المعنون  مشروع حساب التنميةضمن  ، وذلكبناء القدراتفي مجال عدة أنشطة سكوا نفذت اإلو  - 25
أكتوبر /تشرين األولإلى  2008أكتوبر /تشرين األولمن مشروع إحصاءات ومؤشرات وحسابات البيئة، 

  :ما يلي أهمهامن ، 2010
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  ؛2010أبريل /نيسان 9- 7، ، بيروتةيالبيئ المحاسبةو حصاءاتحول اإلاالجتماع اإلقليمي   -   

 21- 20لمنتدى العالمي للمياه، إلى ا ، لبنان،لإلحصاءالمركزية  اإلدارةزيارة تثقيفية من   -   
  ، اسطنبول، تركيا؛2009مارس /آذار

في  اإلحصاءمعهد في مصر ل واإلحصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة زيارة تثقيفية أجراها   -   
  ؛2009يونيو /حزيران ،يليش

 9- 7في تونس،  حصاءالوطني لإلمعهد للمان والبحرين عزيارة تثقيفية أجراها كّل من   -   
  ؛2010يونيو /حزيران

 ،دائرة اإلحصاءات العامة في األردنلاليمن وفلسطين والعراق زيارة تثقيفية قام بها كل من   -   
  .2008مارس /آذار 18- 16

 الوطنيةجهزة اإلحصائية المشاركين من األمولت اإلسكوا سفر عدد من  وباإلضافة إلى ذلك،  - 26
تجميع لمشاركة في ورشة العمل التدريبية حول ل ،لبنان والسودان واليمن إلى تركيافي ووزارات الطاقة 

ن بحر قزويبلدان منطقة ل إطار المبادرة المشتركة لبيانات النفطفي وذلك  ،بيانات شهرية عن إحصاءات النفط
لوزارة فنية تقديم المساعدة البعثة إلى السودان ل أيضاًأرسلت اإلسكوا و  .وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية

  .2009أكتوبر /تشرين األول 1 إلىسبتمبر /أيلول 27حصاء من النفط والجهاز المركزي لإل
  

  والمجتمعينمائي اإلعلى الصعيدين قياس التقدم المحرز   -خامساً
  

  مةلمحة عا  -ألف
  

دعم ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف الهادفة إلى األنشطة اإلسكوا مجموعة من  نفذت  - 27
بناء القدرات والخدمات االستشارية وجمع  تفي مجاال، وذلك األلفيةاألمم المتحدة بشأن المحددة في إعالن 
  .ونشرها البيانات اإلحصائية

  
في م تقدالقياس ل ةالعالمي المبادرةتنفيذ سكوا اإلحصائية، دعمت اإلقرار الدورة الثامنة للجنة وعمالً ب  - 28

الستمرار المشروع في المستقبل، وقع األمين التنفيذي لإلسكوا واألمين العام لمنظمة  تحسباًو  .المجتمعات
والتنمية في  لمنظمة التعاونالمنتدى العالمي الثالث خالل مذكرة تفاهم في الميدان االقتصادي التعاون والتنمية 

تشرين في ة، كوريالجمهورية الفي بوسان، والمعرفة والسياسة  اتاإلحصاء حولالميدان االقتصادي 
  .2009أكتوبر /األول

  
  العمل ورشالخبراء و فرقجتماعات واال  -باء

  
  :أو ساهمت في تنظيمها ،العمل التاليةورش االجتماعات و اإلسكوانظمت   - 29
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 2009مايو /أيار 27قياس التقدم في المجتمعات العربية، القاهرة،  الندوة اإلقليمية حول  -   
  ؛)في الميدان االقتصادي منظمة التعاون والتنمية/اإلسكوا(

في  لأللفية اإلنمائية األهداف لمتابعة التقارير الوطنيةمنهجية إعداد وصياغة  حول عمل ورشة  -   
مان، ع ،، مسقطةيالعرب الخليجلدول مع مكتب مجلس التعاون  باالشتراك، التعاون مجلس دول
  ؛)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/سكوااإل( 2009مايو /أيار 21- 17

 17- 13بيروت، ، )النسخة السادسة( )DevInfo( ورشة عمل حول نظام معلومات التنمية  -   
  ؛)اليونيسف/مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية/سكوااإل( 2009يوليو /تموز

  ، بيروت، )النسخة السادسة( )DevInfo(نظام معلومات التنمية في مجال  تدريب مدربين  -   
  ؛)اليونيسيف/اإلسكوا( 2009يوليو /تموز 25- 20

تشرين  4-3ان، ورشة عمل حول تقدم المجتمعات، عمواالجتماع األول للجنة التوجيهية   -   
  ؛)اإلحصائيةالمعهد العربي للتدريب والبحوث /اإلسكوا( 2009أكتوبر /األول

طرابلس،  ،)النسخة السادسة( )DevInfo( تنمية،إقليمية حول نظام معلومات ال دونورشة عمل   -   
  ؛)البنك األفريقي للتنمية/اإلسكوا( 2009نوفمبر /تشرين الثاني 26- 22

 2009ديسمبر /كانون األول 10- 7ورشة عمل حول رصد األهداف اإلنمائية لأللفية، بيروت،   -   
  ).األمم المتحدةفي حصائية الشعبة اإل/اإلسكوا(

  
  المنشورات  -جيم

  
في تحقيق األهداف اإلنمائية  قياس التقدم المحرزفيما يتصل ب المنشورات التاليةأصدرت اإلسكوا   - 30

  :لأللفية
  

  األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية؛المحرز في تحقيق تقدم قياس ال  -   
  .نمائية لأللفيةفي األهداف اإل النوع االجتماعي  -   

  
  فنيةالوالخدمات االستشارية   -دال

  
دعم تنفيذ  :ضمن مشاريع للتعاون الفني أوسع نطاقاً تحت العنوان التاليةستشارية االخدمات أدرجت ال  - 31

  .تمعات على المستوى اإلقليميجالملقياس تقدم  العالميالمشروع 
  

  فنيةالمواد ال  -هاء
  

  :التاليةفنية اد الالموامت اإلسكوا بوضع ق  - 32
  

هم تطوير مهارات، بهدف نظام معلومات التنميةإنشاء فريق يعنى بتدريب مدربين عرب في   -   
  ؛)ADITT( همومواد هموتبادل خبرات
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وتتضمن ، )MDGInfo 2009( 2009، قاعدة بيانات األهداف اإلنمائية لأللفية في البلدان العربية  -   
سلسلة زمنية لمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية في ضافة إلى اً، باإلعربيبلداً  22بيانات عن 

  .كل بلد
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