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 الثانيةعقدت اللجنة اإلحصائية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( دورتها  
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األنشطة المنفذة في مجال اإلحصاء منذ الدورة السابقة منها  ،بنودن جدول أعمال الدورة عدة وتضّم 

 ؛في المنطقة العربية 2030اإلحصاءات الرسمية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  دور؛ وللجنة اإلحصائية
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من مكاتب اإلحصاء الوطنية تتضمن تقييمها لتوفر ؛ باإلضافة الى عروض في مجال اإلحصاء 2018-2019
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  .ةالمستدام
 

 .اللجنة في ختام دورتها التي أصدرتهاللتوصيات هذا التقرير عرضًا  ويتضمن 
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 مقدمة

 عشرة الثانيةجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( دورتها واال االقتصاديةحصائية في اللجنة عقدت اللجنة اإل -1
الذي اعتمده  1992أيلول/سبتمبر  2 ( المؤرخ16-)د 179عماًل بالقرار  ،بيروتفي  2017 بريلأ/نيسان 5و 4 في

بشأن إنشاء لجنة  1993شباط/فبراير  2المؤرخ  1993/2المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في قراره 
المعقودة  ةعشر ةالحادي ، وتنفيذًا للتوصيات التي صدرت عن اللجنة اإلحصائية في دورتهااإلسكواإحصائية في 

 .2015شباط/فبراير  5-4في  عّمانفي 

. وقد عشرة الثانيةدورتها في  اللجنة اإلحصائية توصلت إليهاهذا التقرير أهم التوصيات التي  ويتضمن -2
 .2017 بريلأ/نيسان 5 اللجنة في جلستها الختامية المعقودة في هاعتمدت

 التوصيات  -أواًل

 ، بعضها موّجه إلىالتوصياتمجموعة من  عشرة الثانيةأصدرت اللجنة اإلحصائية في ختام دورتها  -3
 البلدان األعضاء والبعض اآلخر إلى اإلسكوا.

 الموجهة للدول األعضاء التوصيات  -ألف

 التوصيات التالية: البلدان األعضاءوجهت اللجنة اإلحصائية إلى  -4

في الدورة الحادية عشرة، والطلب من  مدتاعُتحرز في تنفيذ التوصيات التي مالترحيب بالتقدم ال )أ( 
 ؛تنفذيتعلق بالتوصيات التي لم  فيمااألمانة التنفيذية االستمرار في المتابعة مع الدول األعضاء 

، كما ورد في الوثيقة 2019-2018المقترح لفترة السنتين  سكواببرنامج عمل اإلالترحيب  )ب( 
E/ESCWA/SD/2017/IG.1/6،  لتحديات اإلحصائية التي تواجهها الدول التي تمر بنزاعات، ا التركيز علىمع

 ؛والفقر المتعدد األبعاد ،واحتساب خطوط الفقر ،حصاءات الفقرإو

 خطة التنمية المستدامة لعام واالستفادة من ،استراتيجيات وطنية جديدة لتطوير اإلحصاءات وضع )ج( 
ة التي ُحّدثت في إطار الشراكة في اإلحصاء من أجل التنمية ، بناًء على المبادئ التوجيهيكمحفز الستخدامها 2030

 (؛21في القرن الحادي والعشرين )مبادرة باريس 

بشأن بيانات التنمية المستدامة  اإلسكواالتي اقترحتها خطة العمل اإلقليمية العربية ب الترحيب )د( 
 ؛والمجاالت االستراتيجية الستة

التوافق عليها  جرىالمؤشرات اإلحصائية التي ب األمانة التنفيذية حث الدول األعضاء على موافاة (ه) 
 تشرين 18-17 فيلإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية بمدينة تونس  االستشارية خالل اجتماع اللجنة الفنية

 ؛2016 أكتوبر/األول

هجيات وأدوات تنفيذ منمن بشكل أكبر العربية، واالستفادة  دوللا في السكانيتوثيق تجارب التعداد  )و( 
المسح  إجراءو ،العاملة في التعدادات المؤهلة الكوادر زيادةو ،التجارب اإلقليمية والعالميةالتعداد من خالل 
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والعمل  ،واستخدام نتائج التعدادات في عمليات البحث والتخطيط ،الطرقمختلف وتقييم نتائج التعدادات ب ،عديالُب
 على توثيق العالقات بين منتجي ومستخدمي بيانات التعداد؛

ل يسجتوالمؤسسات المسؤولة عن ال ،بين أجهزة اإلحصاءالتأكيد على أهمية التنسيق الوطني  )ز( 
قدرات  زيادة، وإنتاج ونشر اإلحصاءات الحيويةبوجميع الجهات ذات العالقة  ،حصاءات الحيويةالمدني واإل

 ؛المدني التسجيلوذلك لتحسين تغطية ونوعية نظام  ،ب الوفاةاسبأتصنيف خاصًة و ،المدني تسجيلال لقائمين فيا

ضرورة جمع ومعالجة وإنتاج ونشر وتقييم إحصاءات الالجئين والنازحين من أجل المحافظة على  )ح( 
 .ة لإلحصاءات الرسميةالمبادئ األساسي االعتبارإلحصاءات الرسمية، مع األخذ بعين في اموثوقية والدقة ال

 ،واإلحصاءات االقتصادية المتكاملة ،2008تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام تشجيع الدول على  )ط( 
  بأهداف التنمية المستدامة؛ ذات الصلةوالمؤشرات االقتصادية  ،التحتية لإلحصاءوالبنية 

والمصارف المركزية، والجهات تعزيز التنسيق بين المكاتب اإلحصائية، ووزارات المالية،  )ي( 
الحكومية األخرى إلتاحة استخدام التقارير المالية كمصادر بيانات إلعداد الحسابات القومية، وذلك ضمن إطار 

 ؛شروط السرية

ليشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير  ،توسيع نطاق قياس الناتج المحلي اإلجمالي )ك( 
 جداول عرض واستخدامإلى  استنادًاا بالسجالت اإلحصائية لألعمال التجارية من خالل ربطه ، وذلكالرسمي

نات االقتصادية على وأهمها تحسين اتساق البيا وذلك لتحقيق عدد من المزايا، لهذه الغاية، مصممة خصيصًا
  ؛مستوى الدولة

سكوا وفرته اإلاالستفادة من الدعم الذي ب ،جمع ونشر اإلحصاءات االقتصادية قصيرة األجل )ل( 
 ؛للتوصيات والمعايير الدولية ووفقًا ،قليمية الناجحةوالتجارب الدولية واإل

ودمج  ،ودعم تنفيذ برنامج المقارنات الدولية ،تطوير وتحديث العمل على إحصاءات األسعار )م( 
 ؛نشاطاته ضمن برامج العمل اإلحصائية الوطنية

تطبيق و ،استخدام تكنولوجيا المعلوماتتطوير البنية التحتية لإلحصاءات االقتصادية من خالل  )ن( 
واستخدام السجالت اإلحصائية لألعمال التجارية، وتحديث أطر المسوح االقتصادية  ،العالميةالتصنيفات االقتصادية 

 ؛2008بينها وضمان توافقها مع نظام الحسابات القومية لعام  فيماوربطها بالمسوح األخرى لضمان االتساق 

حصاءات البيئة والموارد الطبيعية بما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة من خالل التنسيق إتطوير  )س( 
كاإلطار  ،عالميةالطر واألظم المعلومات الجغرافية واستخدام ُن ،ين والمنظمات المعنيةيمع الشركاء الوطن

 ؛ي لنظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملةالمركز

المتعلقة بمؤشرات أهداف  تحسين إنتاج ونشر البيانات الوطنية الموحدة، وسد الثغرات في البيانات )ع( 
مع توثيق ونشر البيانات ؛ ، وتحسين قابلية المقارنة والتوفيق بين البيانات الوطنية والعالميةالتنمية المستدامة

 ؛من خالل إنشاء منصات لتبادل المعرفة واستخدام آليات إبالغ فعالة الوصفية

الترحيب بالتقدم المحرز من قبل مجموعة العمل اإلقليمية التي تشمل اإلسكوا، وصندوق األمم  )ف( 
تطوير مؤشرات التنمية المستدامة الخاصة بالمؤتمر الدولي للسكان في وجامعة الدول العربية، ، المتحدة للسكان
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 تعكس إدماج األبعاد السكانية ًامؤشر 39ـ بتحديدها وبالتنسيق مع اللجان والمجالس السكانية في الدول،  ،والتنمية
 اإلقليمي؛ الصعيد على المستدامة التنمية ألجندة المحرز التقدم رصد إطار في

 ،القطاع الخاص بها يحتفظالتي الجديدة  كميات البياناتو ثورة البيانات من دراسة إمكانية االستفادة )ص( 
، وترشيد التكاليف ، وخفضفي اإلحصاءات الرسمية لفجواتسدّ ا اإلحصائية الوطنية فيلمكاتب مساعدة ا من أجل

 المخاطر والتحدياتمع األخذ بالحسبان أكثر تفصياًل، عداد بيانات الالزمة إل زمنيةالفترات ال الجهود، وتقليص
 ومعالجة مصادر البيانات الجديدة، وخاصة الحفاظ على الخصوصية وسرية البيانات؛ ماستخدا علىالتي تترتب 

من  وتكنولوجيا الجغرافيا المكانية ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام  التأكيد على أهمية )ق( 

ودمج بيانات الجغرافيا المكانية مع البيانات االجتماعية  والبيانات،تطوير عملية جمع وتحليل المعلومات أجل 

 ؛في اإلحصاءات الرسمية واالقتصادية وغيرها من بيانات التنمية

خطة "كما دعت إليه مقررات المؤتمر العربي حول  ،ء الوطنيةظم اإلحصاتحديث وتطوير ُن )ر( 
ورفع  ،اإلحصائية العالمية واإلقليمية والوطنيةم ظتعزيز الُنمن أجل  ،"التحول في مجال اإلحصاءات الرسمية

 ،2030أجندة التنمية  خاصةو ،الجديدة عالية لمتطلبات السياساتفاءة وفكثر كأاالستجابة بصورة  ىعل تهاقدر
 ؛مستدامةلداف التنمية اهحصاءات في قياس ورصد أإلودور ا

دراسات وأوراق من  التي تضطلع بها ربط األنشطة المعيارية اإلشادة بجهود األمانة التنفيذية في )ش( 

بل التعامل حول ُسبناء التوافق ل التي تقدمها للدول األعضاء، وكذلك مساعيها وأنشطة الخدمات االستشارية ،بحثية

 مع التحديات التي تواجه المنطقة من خالل نتائج هذه األبحاث والدراسات واالجتماعات؛

لها  ىيتسنل ها،ّدعُتيد على أهمية موافاة األمانة التنفيذية بالبيانات الخاصة بالتقارير التي إعادة التأك )ت( 
 .بناًء على اإلحصاءات الوطنية رهااإصد

 الموجهة لألمانة التنفيذية التوصيات  -باء

 :اإلسكوا التوصيات التاليةاألمانة التنفيذية في وجهت اللجنة اإلحصائية إلى  -5

مواصلة ، وجمع ومعالجة وإنتاج ونشر وتقييم إحصاءات الالجئينفي لدول األعضاء الدعم لتوفير  )أ( 
 ،ية األمم المتحدة لشؤون الالجئينمفوضالتنسيق والتعاون التقني في مجال إحصاءات الالجئين والنازحين مع 

م اإلحصائية الوطنية للدول ظوالُن، )اليونسيف( منظمة األمم المتحدة للطفولةو ،ووكالة الغوث الدولية لالجئين
خبراء  فريق طورهاوتسهيل تبادل المعارف والمهارات ونقل المبادئ التوجيهية واألدوات الجديدة التي  ،األعضاء

 ؛للدول األعضاء في اإلسكوا إحصاءات الالجئين والنازحين داخليًا في

 (،2020جولة )التعداد العام للسكان والمساكن  برنامجاالستمرار في تعزيز قدرات البلدان في تنفيذ  )ب( 
 ؛الصلةبالتعاون مع المنظمات ذات  حصاءات الحيوية الناتجة عن السجالت المدنية للدول األعضاءوتطوير اإل

 ،2008األعضاء على تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام  دولتعزيز قدرة ال في االستمرار )ج( 
جداول في مجال تطوير  وخصوصًا ،المجاالت ذات الصلةتعزيزها أيضا في و ،الداعمةاالقتصادية واإلحصاءات 
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أنشطة باإلجمالي من خالل تحسين التقديرات الخاصة  يناتج المحلتحسين تقديرات التهدف إلى  عرض واستخدام
 ؛وتعظيم االستفادة من المسوح األسرية في هذا المجال ،القطاع غير المنظم

 ،ومماثالت القوة الشرائية ،حصاءات األسعارتطوير في المجاالت المختلفة إلالديث وتحالمواصلة  )د( 
واإلحصاءات االقتصادية  ،اإلحصاءات قصيرة األجل وكذلك في  ،وتعزيز قدرات الدول في هذه المجاالت

 السياحة؛مجاالت الزراعة والمتعلقة بأنشطة 

الشراكات مع شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، والمعهد العربي للتدريب والبحوث  تعزيز (ه) 
األمم المتحدة  برامجوومركز اإلحصاء لدول مجلس التعاون الخليجي،  جامعة الدول العربية،أمانة و اإلحصائية،

والعمل  ،نمائيالمتحدة اإل مموبرنامج األ ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،لبناء القدرات الوطنية في اإلحصاءات
عقد في المنطقة العربية لتوحيد الجهود، مثل ليات اإلحصائية التي ُتاعلى االستفادة من مخرجات المنتديات والفع

 وإعالن الرياض حول تعزيز الشراكات اإلحصائية؛ ،إعالن الدوحة حول ثورة البيانات

التحتية لإلحصاءات االقتصادية من خالل تطبيق دعم جهود الدول األعضاء في تطوير البنية  )و( 
اإلحصائية واستخدام السجالت  ،الخدمات في الدولية التجارة حصاءاتإ وجمع ،التصنيفات االقتصادية

 ؛وتنفيذ أنشطة هادفة في هذا المجال ،للمؤسسات

مع مراعاة  ،أهداف التنمية المستدامةمؤشرات إطار عربي ل وضعدعوة األمانة التنفيذية الى  )ز( 
واإلبالغ عن  ،والمصنفة منها ،واألطر الموضوعية اإلقليمية، ورصد توفُّر البيانات الوطنيةالمنطقة أولويات 

واصلة التنسيق والتعاون التقني في مجال جمع ونشر مؤشرات التنمية وم ُيستثنى منه أحد، ال التقدم المحرز
 ؛وتقديم تقارير بالنتائج إلى اللجنة اإلحصائية المستدامة

التي  ،الستة ةاالستراتيجيبشأن بيانات التنمية المستدامة بمجاالتها  قليميةاإلعمل الخطة االنتهاء من  )ح( 
 والدولية؛المنظمات اإلقليمية  ، بالتعاون معبناء القدرات في المنطقة، وتقديم الخدمات الفنية إلى البلدان تشمل

 ؛للحصول على البيانات اإلحصائيةتأكيد على االستفادة من المواقع الرسمية لألجهزة ال ط() 

 ،حصاءات البيئة والموارد الطبيعية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامةإدعم الدول في جمع ونشر  )ي( 
 ؛طر عالمية كاإلطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملةأو

تطوير منهجيات عمل لإلنتاج اإلحصائي في الدول التي تمر بأزمات، وتوفير برامج تدريبية لتلبية  )ك( 
 احتياجاتها الخاصة؛

خطة التحول في المنطقة "بجدول أعمال  االضطالععملية  استكمال إلىالتنفيذية دعوة األمانة  )ل( 

 ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،والجامعة العربية ،األمم المتحدة بالتعاون مع شعبة اإلحصاء في ، وذلك"العربية

 اإلحصائية،المعهد العربي للتدريب والبحوث ، ولمركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةاو

 المنظمات الدولية واإلقليمية. غيرها من الشركاء من و
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 مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيًا

 اإلحصاء منذ الدورة السابقة للجنة اإلحصائيةاألنشطة المنفذة في مجال  -ألف

الوثيقة  ،في إطار هذا البند ،على اللجنة اإلحصائيةاألمانة التنفيذية عرضت  -6
E/ESCWA/SD/2017/IG.1/3 .استنادًا إلى الوثيقة  الجزء )أ( :أجزاء أربعةهذا البند تضمن وي

E/ESCWA/SD/2017/IG.1/3(Part I)، ماع األول للفريق الفني االستشاري عرض تقرير االجتستتالتي و
تشرين األول/أكتوبر  18-17قد في تونس، الذي ُع ،لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية في المنطقة العربية

تقرير االجتماع األول يتطرق إلى ف ،)ب( الثاني الجزء أما ، ونتائج االجتماع والتوصيات الصادرة عنه؛2016
تشرين  10-9للفريق الفني االستشاري لإلحصاءات االقتصادية في المنطقة العربية، الذي ُعقد في القاهرة، 

استنادًا إلى الوثيقة  ،ويتضمن التقرير نتائج االجتماع والتوصيات الصادرة عنه  ،2016الثاني/نوفمبر 
E/ESCWA/SD/2017/IG.1/3(Part II)استنادًا إلى الوثيقة ()ج لثوالثا ؛ E/ESCWA/SD/2017/IG.1/3(Part III) ،

؛ والجزء الرابع 2016و 2015يستعرض فيه تنفيذ األنشطة اإلحصائية المدرجة في برنامج العمل خالل العامين و
 وفقًا للوثيقة عشرة الحاديةفي دورتها واألخير )د( الخاص بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة 

E/ESCWA/SD/2017/IG.1/3(Part IV). 

 تقرير االجتماع األول للفريق الفني االستشاري لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية  -1
 في المنطقة العربية

تقرير اللجنة الفنية االستشارية  (E/ESCWA/SD/2017/IG.1/3(Part I))هذه الوثيقة  عرضتاست -7
تشرين  18و 17قد في تونس يومي الذي ُعو ،لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية عن اجتماعها األول

نتائج االجتماع وما صدر عنه من توصيات، وعرضًا يلخص ما دار من  تضمن التقرير.  و2016األول/أكتوبر 
 ،رد في التقرير مسودة الشروط المرجعية للجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعيةتنقاشات. و

والنظر  ،اللجنة اإلحصائية إلى االطالع على هذا التقرير يتِع، ُدهوعلي ساسية والثانوية.وقائمة بالمؤشرات األ
 .وقائمة المؤشرات المقترحة ،في اعتماد الشروط المرجعية

 سكواالتعاون بين البلدان األعضاء واإلضرورة ( 1): أهمهامن  ،البند عدة نقاط هذا حولالنقاش  تناولو -8
التوافق عليها خالل اجتماع اللجنة الفنية لإلحصاءات  جرىفي مجال جمع ونشر المؤشرات اإلحصائية التي 

توثيق تجارب ( 2) ؛2016أكتوبر /األول تشرين 18-17الديمغرافية واالجتماعية بمدينة تونس خالل الفترة 
وتأهيل  ،واالستفادة من التجارب اإلقليمية والعالميةدان العربية، لالوطنية للب اإلحصاء  التعدادات من خالل أجهزة

وتقييم استخدام  بمختلف الطرق،عدي وتقييم نتائج التعدادات المسح الُب بإجراءالقيام والكوادر العاملة في التعدادات؛ 
التنسيق  (3) وتوثيق العالقات بين منتجي ومستخدمي بيانات التعداد؛ ،نتائج التعدادات في عمليات البحث والتخطيط

وجميع الجهات ذات  ،حصاءات الحيويةواإل ،بين أجهزة اإلحصاء والمؤسسات المسؤولة عن السجل المدني
التدريب المستمر والشامل للقائمين في  (4) العالقة على المستوى الوطني إلنتاج ونشر اإلحصاءات الحيوية؛

ضرورة جمع ( 5؛ )نظام السجل المدني وذلك لتحسين تغطية ونوعية ،وتصنيف سبب الوفاة ،السجل المدني
سالمة والموثوقية والدقة الومعالجة وإنتاج ونشر وتقييم إحصاءات الالجئين والنازحين من أجل المحافظة على 

 .كامل حساب المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية باالعتبارإلحصاءات الرسمية، مع األخذ في ا

توفير و ،استمرار العمل اإلقليمي في مجال التعدادات السكانية وطلب المشاركون من األمانة التنفيذية -9
مواصلة التنسيق والتعاون ، وجمع ومعالجة وإنتاج ونشر وتقييم إحصاءات الالجئينفي لدول األعضاء الدعم ل
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ية ووكالة الغوث الدول ،ية األمم المتحدة لشؤون الالجئينمفوضالتقني في مجال إحصاءات الالجئين والنازحين مع 
ونقل المبادئ التوجيهية  ،ظم اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء وتسهيل تبادل المعارف والمهاراتوالُن ،لالجئين

 .إحصاءات الالجئين والنازحين للدول األعضاء في اإلسكوا فيفريق خبراء  طورهاواألدوات الجديدة التي 

 االقتصادية تقرير االجتماع األول للفريق الفني االستشاري لإلحصاءات  -2
 في المنطقة العربية

ستشارية قرير اللجنة الفنية اإلت( E/ESCWA/SD/2017/IG.1/3(Part II)) هذه الوثيقة عرضتاست -10
.  2016تشرين الثاني/نوفمبر  10و 9قد في القاهرة، يومي لإلحصاءات االقتصادية عن اجتماعها األول الذي ُع

تضمن التقرير نتائج االجتماع وما صدر عنه من توصيات، وعرضاً يلخص ما دار من نقاشات حول األولويات، و
والتصنيفات  ،2008ومجاالت التعاون، والمعايير والمنهجيات الدولية المرتبطة بنظام الحسابات القومية لعام 

ت أساسية مقترحة ومؤشرات متعلقة بأهداف تضمن قائمة بمؤشرا. كما الدولية، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات
 التنمية المستدامة.

تقييم أولويات اإلحصاءات االقتصادية لمتابعة أهمية  (1) منها: ،على عدة مواضيع المناقشاتّكزت ور -11
 ،والبنية األساسية ،واإلحصاءات االقتصادية المتكاملة ،2008استراتيجية تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 

تعزيز التنسيق بين المكاتب اإلحصائية، ووزارات  (2) والمؤشرات االقتصادية المتصلة بأهداف التنمية المستدامة؛
المالية، والمصارف المركزية، والجهات الحكومية األخرى إلتاحة استخدام التقارير المالية بشكل خاص كمصادر 

 للمؤسسات السرية، ولوضع السجالت اإلحصائية بيانات إلعداد الحسابات القومية، وذلك ضمن إطار شروط 
توسيع نطاق قياس  (3) مالية؛البناًء على السجالت الضريبية؛ والتوفيق بين حسابات السنة التقويمية أو السنة 

الناتج المحلي اإلجمالي ليشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الرسمي من خالل ربطها بالسجالت 
تطوير وتحديث و ،وجداول العرض واالستخدام ووضع حسابات إقليمية )دون وطنية( سساتللمؤاإلحصائية 

 ضمن برامج العمل اإلحصائية الوطنية؛ أنشطتهودعم تنفيذ برنامج المقارنات الدولية ودمج  ،إحصاءات األسعار
 ،سكواذي وفرته اإلجمع ونشر اإلحصاءات االقتصادية قصيرة األجل مع االستفادة من الدعم ال العمل على (4)

تطوير البنية التحتية لإلحصاءات  (5) ؛للتوصيات والمعايير الدولية قليمية الناجحة ووفقًاوالتجارب الدولية واإل
، وتحديث أطر للمؤسساتاالقتصادية من خالل تطبيق التصنيفات االقتصادية واستخدام السجالت اإلحصائية 

المسوح االقتصادية وربطها بالمسوح األخرى لضمان االتساق فيما بينها وضمان توافقها مع نظام الحسابات 
يتعلق بأهداف التنمية المستدامة من خالل  فيماحصاءات البيئة والموارد الطبيعية إتطوير  (6) ؛2008القومية لعام 

كاإلطار  ،عالمية ًاطرأظم المعلومات الجغرافية واستخدام ُن ،معنيةوالمنظمات ال ،ينيالتنسيق مع الشركاء الوطن
 .المركزي لنظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة

من اإلسكوا تعزيز قدرة البلدان األعضاء على تنفيذ نظام اإلحصائية  ت اللجنةطلبوفي ختام النقاش،  -12
جداول العرض  :همهاوأالمجاالت ذات الصلة أيضًا في و ،واإلحصاءات الداعمة ،2008الحسابات القومية لعام 

وتحسين  ،واإلحصاءات القصيرة األجل ،والتقديرات باألسعار الجارية والثابتة ،وإحصاءات األسعار ،واالستخدام
دعم جهود الدول األعضاء في تطوير البنية و والزراعة والسياحة؛ النظاميتقديرات اإلنتاج المتعلقة بالقطاع غير 

اإلحصائية األعمال واستخدام سجالت  ،لتحتية لإلحصاءات االقتصادية من خالل تطبيق التصنيفات االقتصاديةا
 .والقيام بتنفيذ أنشطة هادفة في هذا المجال
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 2016و 2015تنفيذ األنشطة اإلحصائية المدرجة في برنامج العمل خالل العامين  -3

 ،(E/ESCWA/SD/2017/IG.1/3(Part III)) الوثيقة على اللجنة اإلحصائيةاألمانة التنفيذية عرضت  -13
 لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة في اإلحصاء لشعبة الرئيسية واإلنجازات األنشطة أطلعت الحضور علىو

الفنية،  والمواد والتقارير المنشورات تستعرضاو. اإلحصائية للجنة عشرة الحادية الدورة منذ)اإلسكوا(  آسيا
ظم اإلحصائية، وأنشطة بناء القدرات، والخدمات االستشارية الفنية المقدمة إلى الدول األعضاء بشأن إدارة الُن

وبشأن اإلحصاءات االقتصادية والحسابات القومية، واإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية، وإحصاءات النوع 
 .االجتماعي

  عشرة الحاديةفي دورتها التوصيات الصادرة عن اللجنة تنفيذ  -4

 ،(E/ESCWA/SD/2017/IG.1/3(Part IV)) على اللجنة اإلحصائية الوثيقةاألمانة التنفيذية عرضت  -14
، الناتجة عن الدورة الحادية عشرة موجهة إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا والدول األعضاءوالمتعلقة بالتوصيات ال

 5و 4جتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( المعقودة في عّمان يومي للجنة اإلحصائية في اللجنة االقتصادية واال
اإلجراءات واألنشطة التي نفذتها األمانة التنفيذية عماًل بهذه كما تناولت هذه الوثيقة  . 2015شباط/فبراير 

دورة ، واإلجراءات المتخذة لتطبيق التوصيات التي لم تنفذ بعد الصادرة قبل ال2016-2015التوصيات في الفترة 
 الحادية عشرة.

تنفيذ األنشطة اإلحصائية المدرجة في برنامج العمل خالل العامين وفي ختام النقاش المتعلق بموضوعي  -15
، رحبت اللجنة بالتقدم المحرز في عشرة الحاديةفي دورتها التوصيات الصادرة عن اللجنة تنفيذ و 2016و 2015

طلبت من األمانة التنفيذية االستمرار في المتابعة مع وفي الدورة الحادية عشرة،  مدتاعُتتنفيذ التوصيات التي 
 يتعلق بالتوصيات التي لم يتم تنفيذها. فيماالدول األعضاء 

  2030اإلحصاءات الرسمية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  دور  -باء

 في المنطقة العربية

 المستدامةهداف التنمية ألتوفُّر البيانات  -1

 ،(E/ESCWA/SD/2017/IG.1/4(Part I)) على اللجنة اإلحصائية الوثيقةاألمانة التنفيذية عرضت  -16
 ،ةتوفُّر البيانات في المنطقة العربية لرصد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر تقييم أطلعت الحضور علىو

كما حددت  على قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بناًء
ت لوكذلك تناو ها.عنالورقة أساسًا لتتّبع المؤشرات بغية رصد التقدم المحرز في إتاحة البيانات ونشرها، واإلبالغ 
ايد على البيانات في الورقة توصيات وخطة عمل على الصعيدين الوطني واإلقليمي لالستجابة إلى الطلب المتز

قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، تماشيًا مع التزام البلدان في الدورة السابعة واألربعين 
 للجنة اإلحصائية برصد األهداف اإلنمائية لأللفية واإلبالغ عنها.

 يتماشىالتنمية المستدامة  إطار وطني ألهداف وضعفي  الدول تكثيف جهودضرورة  على ورّكز النقاش -17
ومنها البيانات  ،العمل على سد الثغرات في البياناتو ؛مع اإلطار العالمي واإلقليمي ألهداف التنمية المستدامة

ُيستثنى منها أحد، وتحسين قابلية المقارنة والتوفيق بين البيانات الوطنية  تكفل استفادة شاملة الوبحيث  ،المصنفة
إنتاج ونشر البيانات الوطنية الموحدة مع توثيق ونشر البيانات الوصفية من خالل إنشاء تحسين و ؛والعالمية
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وتعزيز وظيفة التنسيق في الُنظم  ؛لية التقييمآوتحديد  منصات لتبادل المعرفة واستخدام آليات إبالغ فعالة
 .اإلحصائية الوطنية، وبناء القدرات اإلحصائية الوطنية

تطوير اإلطار العربي ألهداف  المساهمة فيمن اإلسكوا اإلحصائية  اللجنةت طلبوفي ختام النقاش،  -18
والمصنفة  ،التنمية المستدامة مع مراعاة األولويات واألطر الموضوعية اإلقليمية، ورصد توفُّر البيانات الوطنية

دور  وأداء؛ ة اإلحصائيةُيستثنى منه أحد، وتقديم تقارير بالنتائج إلى اللجن واإلبالغ عن التقدم المحرز ال ،منها
خطة عمل إقليمية، وبناء القدرات في المنطقة، والتوفيق بين البيانات من مصادرها الوطنية رئيسي في بلورة 

بدعم من اللجان اإلقليمية والمنظمات اإلقليمية والمكاتب األخرى،  وتقديم الخدمات الفنية إلى البلدان ،والدولية
توفير الموارد الالزمة لوحدة السياسات اإلحصائية والتنسيق ؛ وةوالعالمي ةوطنيال المؤسساتوتوثيق الصلة بين 

باإلضافة الى  ؛2030وتنفيذ خطة عام  ،يمن أجل تنفيذ وتنسيق األنشطة المذكورة على المستوى اإلقليمي والعالم
عالمية ر طأو ،لمستدامةحصاءات البيئة والموارد الطبيعية المتعلقة بأهداف التنمية اإدعم الدول في جمع ونشر 

 .كاإلطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة

 اإلحصاء الوطنية لتوفُّر البيانات الوطنية أجهزةتقييم  -2

 :منها ما يلي وجمع وتوفير البيانات ،حصائيل اإلتناولت العم عروضًا اإلحصاء الوطنية أجهزةممثلو قدم  -19

مدني المجتمع الخاص والعام وال ينقطاعالمن  لى القرار السياسي والجماعيإأشار ممثل دولة فلسطين  -20
هذه األهداف إدراج . كما شّدد على ضرورة خطة العملفي مؤشرات التنمية المستدامة  إدراجعلى  خبراء،الو

 في إعدادتطرق الى عمل مكتب الجهاز المركزي لإلحصاء والخطط التنموية تحت رعاية مجلس الوزراء. في 
مصادر البيانات وتعريف المؤشرات  تقييمباإلضافة الى  ،وتوفير المؤشرات 2030 ألجندةاالستراتيجية الوطنية 

ومنها  ،بعض التحديات التي يواجهها مكتب الجهاز المركزي لإلحصاء في فلسطين واستعرضلية القياس. آو
دى ذلك الى اللجوء أف ،فجوة في توفيرهاأسفر عن ما  ،هداف التنمية المستدامةأكمية المؤشرات المطلوبة من 

 مسوحات.الدارية او اإلسجالت المن لجمعها 

وعملية ترجمة األهداف الى  ،هداف التنمية المستدامة في مصرأ تناول عرض ممثل مصر توطيَنو -21
وتحديد مصادر لكل  ،من المؤشرات في المائة 42استراتيجيات وطنية يمكن تنفيذها. وأشار الى إمكانية توفير 

 سيقدمحول مؤشرات التنمية المستدامة  ريرقعداد تإجهاز التعبئة العامة لإلحصاء في طور  وأفاد بأنمؤشر. 
لى بعض التحديات إتطرق وجل وضع االستراتيجية الوطنية. ألوزارة التخطيط في جمهورية مصر العربية من 

سكاني المنظور المن  وال سيما ،نها وجود فجوة في البياناتوم ،مؤشرات التنمية المستدامة فيالتي تواجه مصر 
ووجوب استخدام السجالت اإلدارية وسجالت العمل لسد  ،لى وجود فجوة في المعاييرإ)النوع والعمر( باإلضافة 

طلب الدعم ب ، وخاصة اإلسكوا،كافة منظمات األمم المتحدة والوكاالت المختصة إلىه وتوجَّ .ثغرات البيانات
 .حصائي وتحديد البيانات الوصفيةني وبناء القدرات في الجهاز اإلالف

 ،لتوفير بيانات مؤشرات التنمية المستدامة المبذولةلى الجهود إالسعودية المملكة العربية تطرق ممثل و -22
لى إشار وأ ،الخبرة البشريةومثل نقص التمويل  ،والتحديات التي تواجه األجهزة اإلحصائية لتوفير البيانات

ية جمع لآحصائي، مثل تحسين منظومة العمل اإل أو حصول تحول في األجهزة اإلحصائية من حيث طريقة
والتنسيق  ،هداف التنمية المستدامةأمن مؤشرات  في المائة 90لى السجالت اإلدارية التي توفر إالبيانات واللجوء 

 . بين األجهزة اإلحصائية والوزارات المعنية
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 بشأنعلى ضرورة االتفاق  لدول بالتشديدالوطنية لعروض الالخليجي  لتعاونممثل دول مجلس ا ختمو -23
االتفاق و ،خطة التنمية المستدامة عووضع الخطط الوطنية المتناسقة م ،وإيجاد الحلول لها ،تشخيص التحديات

 حول البيانات الوصفية.

واالستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات، تقييم الُنظم اإلحصائية الوطنية أهمية ورّكز النقاش على  -24
العمل على ضرورة و جراء تقييمات شاملة للُنظم اإلحصائية الوطنية تمّهد لمرحلة تصميم استراتيجيات وطنية؛إو

، بناًء على 2030تصميم استراتيجيات وطنية جديدة لتطوير اإلحصاءات في ضوء خطة التنمية المستدامة لعام 
لالستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات المنجزة التي ُحّدثت في إطار الشراكة في اإلحصاء  المبادئ التوجيهية

 .(21من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين )مبادرة باريس 

 مقترح خطة عمل إقليمية عربية بشأن بيانات التنمية المستدامة -3

والتي  ،(E/ESCWA/SD/2017/IG.1/4(Part II)) على اللجنة اإلحصائية الوثيقةاألمانة التنفيذية عرضت  -25
تستند إلى خطة العمل العالمية لبيانات التنمية المستدامة التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة في 

(، وتقدم على أساسها الخطوط العريضة لخطة عمل 2017آذار/مارس  10-7دورتها الثامنة واألربعين )نيويورك، 
 للمنطقة العربية بشأن بيانات التنمية المستدامة.مقترحة 

خطة العمل اإلقليمية العربية المقترحة بشأن بيانات التنمية المستدامة والمجاالت بورحبت اللجنة  -26
وتكليف  ،وإنشاء لجنة توجيهية تركز على تعزيز الشراكات والتنسيق داخل المنطقة العربية ،االستراتيجية الستة

وضع الصيغة النهائية لخطة العمل اإلقليمية لبيانات التنمية المستدامة، في بالتعاون مع اإلسكوا  اللجنة التوجيهية
 مع خريطة طريق لتنفيذها، وذلك على ضوء خبرات المناطق األخرى.

 ات اإلحصائية في المنطقة العربيةالتعاون الفني وتنمية القدر  -جيم

 تناولتالتي ، E/ESCWA/SD/2017/IG.1/5وثيقة الا البند األمانة التنفيذية لإلسكوا في إطار هذ تعرض -27
وأنشطة بناء القدرات التي من المقرر أن تضطلع بها  ،وبرامج الزماالت ،وورشات العمل ،ستشاريةالخدمات اإل

 ؛2019-2018اإلسكوا في مجال اإلحصاء في فترة السنتين 

الشراكات مع شعبة اإلحصاءات في  سكوا تعزيزقاش، طلبت اللجنة من األمانة التنفيذية لإلنختام ال فيو -28
المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط و ،األمم المتحدة، والمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية

صندوق النقد الدولي، وجامعة الدول العربية، وبرامج األمم المتحدة لبناء القدرات الوطنية في اإلحصاءات التابع ل
قرار إو ،مواصلة التنسيق والتعاون التقني في مجال جمع ونشر مؤشرات التنمية المستدامةو ؛اديةاالقتص

وتوثيق  ،مم المتحدة للسكانالمؤشرات التي اعتمدتها البلدان في مجال السكان والتنمية بالتعاون مع صندوق األ
 لتنمية المستدامة.سكوا والمنظمات ذات الصلة في مجال تحسين جمع مؤشرات االتعاون بين اإل

 في مجال اإلحصاء 2019-2018برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -دال

 تطرقت التيو ،E/ESCWA/SD/2017/IG.1/6 وثيقةالالتنفيذية لإلسكوا في إطار هذا البند  األمانة تعرض -29
 المرتكزة السياسات صنع أجل من باإلحصاءات المتعلق 2019-2018 السنتين لفترة المقترح العمل برنامج الى

 .األدلة على
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المتعلق باإلحصاءات من  2019-2018المقترح لفترة السنتين سكوا اإلبرنامج عمل برحب المشاركون و -30
 .على األدلة أجل صنع السياسات المرتكزة

 للجنة اإلحصائية ةعشر الثالثةد الدورة اعقانموعد ومكان   -هاء

تشرين شهر بيت األمم المتحدة في بيروت، في  مبنى للجنة اإلحصائية، في ةعشر الثالثةعقد الدورة ُت -31
وذلك استنادًا إلى النظام المعمول به بالتناوب  ،دولة الكويتتؤول رئاسة اللجنة إلى ن أعلى  ،2018 نوفمبر/الثاني

 . وحسب الترتيب األبجدي بالعربية

 عشرة الثانيةاللجنة اإلحصائية عن دورتها  توصيات اعتماد  -ثالثًا

مشروع التقرير المقدم ، 2017 بريلأ/نيسان 5اعتمدت اللجنة اإلحصائية، في الجلسة الختامية المعقودة في  -32
 . عشرة الثانية عن دورتها

 تنظيم الدورة  -رابعًا

 مكان الدورة وتاريخ انعقادها  -ألف

 ، في الفترة منبيروتفي  المتحدةمبنى بيت األمم في  عشرة الثانيةدت اللجنة اإلحصائية دورتها َقَع -33
 .2017بريل أ/نيسان 5إلى  4

 االفتتاح  -باء

عام باإلنابة للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وممثل المدير المحمد العمري، افتتح الدورة السيد  -34
فاستهل كلمته بالترحيب بالمشاركين  سكوا.دولة فلسطين رئيس الدورة الحادية عشرة للجنة اإلحصائية في اإل

تعزيز العمل اإلحصائي المشترك جل التنسيق وتوحيد الجهود لأمن  اإلسكوا تعاون الدول األعضاء معمثنيًا على 
بعض اإلنجازات للجنة واستعرض سكوا على دعمها للدول األعضاء. كما شكر اإل كافة الجهات المعنية.بين 

 باإلحصاءاتمعني استشاري فريق و ،باإلحصاءات االجتماعيةمعني استشاري ومن أهمها تشكيل فريق  ،السابقة
لى تعزيز استخدام ونشر إباإلضافة  ،لتطوير العمل االحصائي ينهام ينفني يناللذين يشكالن مرجع االقتصادية

همية استخدام التكنولوجيا أو ،2020دورة  تعدادلعداد في المنطقة لى اإلإألحدث المعايير. كما تطرق  البيانات وفقًا
وتوفير مؤشرات  2030خطة عام ن ألى إ ختم كلمته مشيرًا مفي التعداد للحصول على بيانات ذات جودة أكبر. ث

سكوا للدول األعضاء اإل والدعم المطلوب من ،المسؤولية على عاتق األجهزة اإلحصائية االتنمية المستدامة قد زاد
 حصائي واألجهزة اإلحصائية الوطنية.طوير العمل اإلجل تقييم وتأمن 

رحب بالمشاركين ف  .يةالتنفيذ األمانة ، كلمةاإلسكوافي حصاء رئيس شعبة اإل، يوراي ريكانثم ألقى السيد  -35
نظمة أ مالمتعلّقة بدعحصائية في القضايا اإل اإلسكواعضاء والتعاون الدائم والفّعال بين الدول األ وأشار إلى أهمية

وجمع ونشر بيانات  ،خاصة لقياس العدالة االجتماعيةوتطبيق منهجيات عمل ومعايير جديدة  ،الوطنيةحصاء إلا
 إلىأيضًا وأشار  .خيرة في المنطقة العربيةألحداث السياسية اخاصة في ضوء األ ،ةحصائية هادفة وموثوقإ

الفروقات المتزايدة قضايا أخرى على غرار وإلى  ،"بثورة البيانات" فيما ُيسّمىعلى المعلومات المتزايد الطلب 
 .والفقر ،واالحتياجات غير المتحققة ،داخل المجتمعات
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ة كلم ،للجنة اإلحصائية ةثانية عشرالرئيس الدورة ممثل دولة قطر و، سلطان الكواريثم ألقى السيد  -36
مثنيًا على الجهود التي تبذلها اإلسكوا لدعم القدرات اإلحصائية في البلدان األعضاء،  ،مشاركينرّحب فيها بال

، وتمنى الخروج بتوصيات 2015خاصة فيما يتعلق بخطة التنمية لما بعد عام  ،وتعزيز العمل اإلحصائي المشترك
 .تخدم الدول األعضاء

 الحضور  -جيم

حصاء في شعبة اإلعن و، اإلسكوااألعضاء في  البلدانن مبلدًا  ثالثة عشرشارك في الدورة ممثلون عن  -37
  من ممثلي هيئات وبرامج األمم المتحدة اإلقليمية والمنظمات العربية واإلقليمية األخرى. وعدد ،األمم المتحدة

 وترد قائمة المشاركين في المرفق األول بهذا التقرير.

 انتخاب أعضاء المكتب  -دال

األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية للجنة بالتناوب  البلدانتتولى  سكوالإلنظام الداخلي المن  18لمادة ل وفقًا -38

 قطردولة وعماًل بهذه المادة، تولت   .()المعمول به في األمم المتحدة العربيةاللغة بجدي بألوحسب الترتيب ا
، نائبين ودولة الكويت فلسطين دولة.  وانتخب المشاركون ممثِّلي حصائيةالثانية عشرة للجنة اإل رئاسة الدورة

 .مقررًا العربيةمصر جمهورية للرئيس، وممثل 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -هاء

بالصيغة األساسية  ية عشرةثانالاعتمدت اللجنة اإلحصائية في جلستها األولى جدول األعمال لدورتها  -39
بخصوص  ًاوأدرجت ضمن بند ما يستجد من أعمال طلب ،E/ESCWA/SD/2017/IG.1/L.1الواردة في الوثيقة 

وفي الجلسة ذاتها،  في األمم المتحدة. اتواألربعين لشعبة اإلحصاءالتاسعة عقد اجتماع تنسيقي قبل انعقاد الدورة 
 .E/ESCWA/SD/2017/IG.1/L.2وافقت اللجنة على تنظيم األعمال المعروض عليها في الوثيقة 

 الوثائق  -واو

 .عشرة الثانية الوثائق التي عرضت على اللجنة اإلحصائية في دورتهابالتقرير قائمة  هذالمرفق الثاني بترد في ا -40

  

                                                
()  المملكة األردنية الهاشمية، واإلمارات العربية المتحدة، في اإلسكوا حسب الترتيب األبجدي بالعربية: األعضاء  البلدانقائمة

ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة ُعمان، وفلسطين، 
والجمهورية والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، لبنانية، وليبيا، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية ال

 .والجمهورية اليمنيةاإلسالمية الموريتانية، 
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 المرفق األول
 

 المشاركينة قائم
 

 الدول األعضاء في اإلسكوا  -ألف
 

 الهاشمية المملكة األردنية 
 
 السيد أحمد محمد أحمد المومني

  رئيس قسم السكان
 دائرة اإلحصاءات العامة 

 
 خالص سليم عرنكيإ السيدة

 مساعد المدير العام لإلحصاءات 
 دائرة اإلحصاءات العامة 

 
 الجمهورية التونسية

 
 السيد هادي سعيدي

 المدير العام
 المعهد الوطني لإلحصاء

 
 السيد نصرالدين دريدي

 المعهد الوطني لإلحصاء
 

 الجمهورية العربية السورية
 

 حسان عامرإالسيد 
 مدير المكتب المركزي لإلحصاء

 دمشق، الجمهورية العربية السورية
 

 جمهورية السودان
 

 السيد العالم عبد الغني محمد
 الجهاز المركزي لإلحصاء 

 
 جمهورية العراق

 
 ضياء عواد كاظم السيد

  لإلحصاءالجهاز المركزي رئيس 
 

 السيدة عقود حسين السعد
 عام مديرعاون م

 وزارة التخطيط
 اإلدارة التنفيذية للسياسات السكانية

 
 
 

 دولة فلسطين
 

 السيد محمد عمري
 مدير عام باإلنابة

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 

 أيمن صبري دويكاتالسيد 
 مدير دائرة المشاريع

 الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء 
 

 السيد أحمد عطيه
 رئيس قسم احصاءات الحكم

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 

 دولة قطر
 

 السيد سلطان الكواري
 حصاءوكيل الوزارة المساعد لشؤون اإل

 وزارة التخطيط التنموي واالحصاء
 

 دولة الكويت
 

 السيدة خالدة جمعة الخراز
 والزراعية والخدماترة اإلحصاءات التجارية امدير إد

 اإلدارة المركزية لإلحصاء
 

 السيدة نوف الخليفي
 رئيس قسم االحصاءات الحيوية

 اإلدارة المركزية لإلحصاء
 

 الجمهورية اللبنانية
 

 السيدة نجوى يعقوب
 رئيس مصلحة التنسيق والمحاسبة الوطنية باإلنابة

 إحصائي
 

 السيدة الرا بدر
 عالمة اجتماع
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 العربيةجمهورية مصر 

 السيدة هدى مصطفى عطية
 الدولي  التعاون عام إدارة مدير

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 

 السيد طاهر حسن صالح
 رئيس اإلدارة المركزية لإلحصاءات السكانية والخدمات

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 

 السيدة مشيرة أشرف أنور عبد الحي كراره
 اقتصادي أولباحث 

 وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 المملكة العربية السعودية

 الباتل محمد بن عبداهللالسيد 
 دير العامالم

 حصاء الهيئة العامة لإل

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

 السيد محمد المختار أحمد سيدي
 مدير عام المكتب الوطني لإلحصاء

 
 السالم المنىالسيد المختار 

 
 الجمهورية اليمنية

 
 السيد طارق يحيى الكبسي

 الوكيل المساعد بالجهاز المركزي لإلحصاء
 

 

 

 

 

 

 

 المنظمات المتخصصة التابعة لألمم المتحدة  -باء
 

 األمم المتحدة في اإلحصاء شعبة
 

 هوبر السيدة ليندا
 إحصائية

 
 السيدة فرانسيسكا بيروتشي

 رئيسة فرع الخدمات اإلحصائية
 

 صندوق األمم المتحدة للسكان 
 

 السيدة هالة يوسف
 المستشارة اإلقليمية في السياسات والبيانات المتعلقة بالسكان

 صندوق األمم المتحدة للسكان للدول العربية
 

 مكتب المنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة
 

 السيدة كريستين نجار
 خبيرة دعم تعميم أهداف التنمية المستدامة

 
 مكتب غرب آسيا –برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 
 السيد عبد الرحمن محمد

خبير في البرنامج اإلقليمي، هيئة التفاعل بين العلوم 
 والسياسات

 
 

 منظمة العمل الدولية 
 

 السيد إيف بيرارديل  
 إنتاج البيانات والتحليل كبير اإلحصائيين، وحدة

 قسم اإلحصاء 
 

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 

 السيد دوناتيين بيغوي  
 خبير في المستوطنات البشرية، أخصائي ديمغرافي

 
المكتب اإلقليمي للدول العربية لبرنامج األمم المتحدة 

 للمستوطنات البشرية
 

 السيدة كاتيا شافر
 المستوطنات البشريةخبيرة في 

 
المكتب اإلقليمي لبرنامج  – برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 األمم المتحدة اإلنمائي
 

 السيدة فرح شقير
مديرة مشروع، مشروع بوابة التنمية العربية والتماسك 

االجتماعي، المكتب اإلقليمي للدول العربية لبرنامج األمم 
  المتحدة اإلنمائي
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 مكتب اليونيسف اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط 
 وشمال أفريقيا 

 
 السيدة روميانا غانتشيفا 

 المديرة اإلقليمية للرصد والتقييم 
 

 مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
 

 السيدة يونيستي هانداياني 
 خبيرة برنامج

 
 السيد جاد غصن  

 خبير في إدارة المعلومات

 قليمي للعلوم والتكنولوجيا مكتب اليونسكو اإل
 مكتب اليونسكو في القاهرة –للدول العربية 

 
 السيد عبد العزيز زكي  

 خبير وطني في العلوم
 

 مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية
 

 السيد تشارلز أوبييرو  
 اقتصادي وإحصائي في مجال التربية 

 
 
 

 المنظمات الحكومية وغير الحكومية -جيم
 

 المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
 

 السيد صالح ناصر المزاحمي  
 مدير إدارة الدراسات ومؤشرات التنمية 

 

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية 
 اإلسالميةوالتدريب للدول 

 
 السيد أتيال كارامان  

 قسم اإلحصاءات والمعلومات 
 

 سكوا(اإل)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -دال
 

 السيد كريم خليل
 أمين سر اللجنة 

 رياض الصلح، بيروت، الجمهورية اللبنانية
 

 يوراي ريتشان السيد
 شعبة اإلحصاء   رئيس

 رياض الصلح، بيروت، الجمهورية اللبنانية
 

 السيد مروان خواجة
 رئيس شعبة اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية

 
 السيدة وفاء أبو الحسن

 رئيس شعبة اإلحصاءات االقتصادية
 شعبة اإلحصاء

 
 السيد عمر هاكوز

 مستشار
 شعبة اإلحصاء

 
 يالسيد رامي زعتر

 إحصائي
 شعبة اإلحصاء

 
 الفاضل ة فتحية عبدالسيد

 إحصائي
 شعبة اإلحصاء

 
 السيد ماجد حمودة

 إحصائي
 شعبة اإلحصاء

 

 السيدة ندى جعفر
 رئيس وحدة السياسات اإلحصائية والتنسيق

 شعبة اإلحصاء
 

 السيد ماجد سكيني
 إحصائي والمنسق اإلقليمي لبرنامج المقارنات الدولية

 شعبة اإلحصاء
 

 السيد اسماعيل لباد
 إحصائي

 شعبة االحصاء
 

 السيدة شادية عبد اهلل
 مساعدة إدارية

 مكتب األمين التنفيذي
 

 السيدة زينة سنو
 مساعدة إحصائية

 شعبة اإلحصاء
 

 السيدة وسيم حمود
 مساعد إحصائي
 شعبة اإلحصاء

 
 السيدة نادين الحالق

 مساعدة إدارية
 مكتب رئيس شعبة اإلحصاء

 
 قرانوح السيدة دينا

 مساعدة إحصائية 
شعبة اإلحصاء
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 المرفق الثاني
 

 الوثائقبقائمة 
 

 العنوان البند الرمز

E/ESCWA/SD/2017/IG.1/INF.1  مذكرة توضيحية 

E/ESCWA/SD/2017/IG.1/L.1 3 جدول األعمال المؤقت والشروح 

E/ESCWA/SD/2017/IG.1/L.2 3  األعمالتنظيم 

E/ESCWA/SD/2017/IG.1/3 
4 

األنشطة المنفذة في مجال اإلحصاء منذ الدورة السابقة للجنة 
 اإلحصائية

E/ESCWA/SD/2017/IG.1/3(Part I) 
 )أ( 4

اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات الديمغرافية  
 واالجتماعية

E/ESCWA/SD/2017/IG.1/3(Part II) 4 )االستشارية لإلحصاءات االقتصاديةاللجنة الفنية   )ب 

E/ESCWA/SD/2017/IG.1/3(Part III) 
 )ج( 4

تنفيذ األنشطة اإلحصائية المدرجة في برنامج العمل  
 2016و 2015خالل العامين 

E/ESCWA/SD/2017/IG.1/3(Part IV) 4 )تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة  )د 

E/ESCWA/SD/2017/IG.1/4 
5 

 في تنفيذ خطة التنمية المستدامة اإلحصاءات الرسميةدور 
 في المنطقة العربية 2030لعام 

E/ESCWA/SD/2017/IG.1/4(Part I) 5 )توفُّر البيانات ألهداف التنمية المستدامة  )أ 

E/ESCWA/SD/2017/IG.1/4(Part II) 
 )ج( 5

مقترح خطة عمل إقليمية عربية بشأن بيانات التنمية  
 المستدامة

E/ESCWA/SD/2017/IG.1/5 6 التعاون الفني وتنمية القدرات اإلحصائية في المنطقة العربية 

E/ESCWA/SD/2017/IG.1/6 
7 

  2019-2018برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
 في مجال اإلحصاء

 
 


