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اإلقليمية للجنة اإلحصائية في اإلسكوا ،والذي عقد في بيروت يومي  1و 2شباط/فبراير .2010
وتضمن جدول أعمال االجتماع عدة مواضيع أھمھا أنشطة اليوم العالمي لإلحصاءات على
الصعيدين الوطني واإلقليمي ،وتنسيق مواقف البلدان األعضاء في اإلسكوا خالل أعمال الدورة الحادية
واألربعين للجنة اإلحصائية في األمم المتحدة ،ومناقشة اإلطار االستراتيجي لإلسكوا للفترة 2013-2012
في مجال اإلحصاء ،وكذلك عملية نشر اإلحصاءات.
وعقد االجتماع تلبية لطلب المكاتب اإلحصائية الوطنية في منطقة اإلسكوا بغرض مناقشة النقاط
المطروحة في جدول أعمال الدورة الحادية واألربعين للجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة من أجل
الخروج بمواقف موحدة خالل تلك الدورة ،وللتشاور مع اإلسكوا عن برنامج عملھا واألنشطة ذات الصلة.
وخلص االجتماع إلى مجموعة من النتائج والتوصيات الموجھة إلى كل من البلدان األعضاء
واألمانة التنفيذية لإلسكوا.
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-3مقدّ مة
نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( االجتماع الثالث لمجموعة العمل اإلقليمية
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للجنة اإلحصائية في اإلسكوا ،لمناقشة آخر التطورات في مجال العمل اإلحصائي ،والبحث في أنشطة االحتفال
باليوم العالمي لإلحصاءات على الصعيدين الوطني واإلقليمي ،ومناقشة اإلطار االستراتيجي لإلسكوا للفترة
 2013-2012في مجال اإلحصاء ،واالتفاق على نقاط النقاش بشأن بنود جدول أعمال الدورة الحادية
واألربعين للجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة ،وتنسيق مواقف بلدان المنطقة في تلك الدورة المقرر عقدھا
في نيويورك ،في الفترة من  23إلى  26شباط /فبراير .2010
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وقد عقدت مجموعة العمل اإلقليمية اجتماعھا الثالث لتحقيق األھداف التالية:

)أ( مناقشة الوضع في بلدان منطقة اإلسكوا بخصوص القضايا المطروحة في جدول أعمال الدورة
الحادية واألربعين للجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة؛
)ب( تنسيق مواقف بلدان منطقة اإلسكوا في الدورة المرتقبة مع مدير شعبة اإلحصاءات في األمم
المتحدة؛
)ج( تحديد مواقف بلدان المنطقة من االحتفال باليوم العالمي لإلحصاءات؛
)د( تعزيز التعاون مع الشركاء المعنيين في تنفيذ نتائج المبادرات الدولية واإلقليمية في مجال
اإلحصاءات؛
)ھ( تسليط الضوء على أھمية نشر اإلحصاءات.

أوالً -التوصيات
خلص االجتماع الثالث لمجموعة العمل اإلقليمية إلى عدد من التوصيات الموجھة إلي البلدان
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األعضاء في اإلسكوا وإلى األمانة التنفيذية:
ألف -التوصيات الموجھة إلى البلدان األعضاء
)أ( تنظيم أنشطة وطنية حسب ما يراه كل بلد مناسبا ً لالحتفاء بإنجازات أجھزة اإلحصاء الرسمية
في إطار إحياء اليوم العالمي لإلحصاءات في  20تشرين األول/أكتوبر 2010؛
)ب( تنظيم احتفال إقليمي في إطار اليوم العالمي لإلحصاءات ،وبناء على ذلك ،تم تشكيل لجنة
مصغرة/فريق عمل من األجھزة اإلحصائية برئاسة لبنان وعضوية البلدان التالية :األردن والكويت واليمن،
لتقديم اقتراحات إلى البلدان األعضاء بشأن األنشطة التي يمكن أن تنظم بھذه المناسبة على الصعيد اإلقليمي
خصوصا ً ،وعلى الصعيد الوطني عموما ً ،خالل مدة ال تزيد عن شھر ،ليصار إلى توزيع االقتراحات بعد
إقرارھا إلى بقية البلدان األعضاء؛

-4)ج( تأكيد أھمية إجراء نقاشات معمقة لدراسة استراتيجية العمل اإلحصائي في منطقة اإلسكوا من
خالل آليات محددة تتفق عليھا البلدان األعضاء واإلسكوا الحقا ً؛
)د( التشديد على أھمية الترجمة إلى اللغة العربية بحيث يتم وضع آلية لضمان نوعية الترجمة
اإلحصائية إلى اللغة العربية ،وذلك من خالل تشكيل لجنة من الخبراء العاملين حاليا ً أو المتقاعدين وتكليفھا
بمراجعة الترجمات ،والطلب إلى البلدان األعضاء ترشيح أسماء خبراء من أجل عضوية ھذه اللجنة ،على أن
يكون أول عمل لھا المساعدة على ترجمة نظام الحسابات القومية؛
)ھ( بذل مزيد من الجھود مع اإلسكوا لتأمين الدعم المادي والفني إلشراك ممثلين عن بلدان المنطقة
في مجموعات إحصائية دولية ذات صلة بالعمل اإلحصائي في منطقة اإلسكوا؛
)و( الطلب إلى شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة تقديم الدعم لإلسكوا في تنظيم ورشتي عمل حول
إحصاءات التجارة الدولية في البضائع وفي الخدمات.
باء -التوصيات الموجھة إلى األمانة التنفيذية
)أ( تنظيم اجتماع بين ممثلي األجھزة اإلحصائية في منطقة اإلسكوا والسيد بول تشانغ ،مدير شعبة
اإلحصاءات في األمم المتحدة ،من أجل البحث في قضايا تتعلق باإلحصاء في المنطقة ،على أن تقوم اإلسكوا
بالتعاون مع البلدان األعضاء بإعداد جدول أعمال لالجتماع يتضمن طلب األمين العام لألمم المتحدة إرسال
رسالة إلى كافة رؤساء الدول في العالم يحثھم فيھا على االھتمام باألجھزة اإلحصائية الوطنية ورفدھا بالتمويل
والموارد األخرى الالزمة إلنجاح اإلحصاءات الوطنية ،وكذلك مسودة مشروع لمناقشته من قائمة المشاريع
المقترحة التالية:
) (1إجراء تقييم شامل للعمل اإلحصائي في المنطقة وعلى مستوى البلدان بھدف تحديد مجاالت
التحسين؛
) (2نظاما الحسابات القومية  1993و2008؛
) (3إطار الجودة )التجربة الكندية(؛
) (4األھداف اإلنمائية لأللفية؛
) (5إحصاءات القوى العاملة وإحصاءات الھجرة )سيتم مناقشتھا أيضا ً مع منظمة العمل
الدولية(؛
) (6إدماج أنظمة المعلومات الجغرافية في العمل اإلحصائي.
)ب( تنظيم سلسلة اجتماعات تعقد على ھامش الدورة الحادية واألربعين للجنة اإلحصائية التابعة لألمم
المتحدة بين ممثلي األجھزة اإلحصائية في منطقة اإلسكوا والمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة بالعمل
اإلحصائي ،مثل السيدة شايدة بديع ،مديرة فريق بيانات التنمية في البنك الدولي ،بخصوص برنامج المقارنات
الدولية ) ،(International Comparison Programme-ICPومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة األغذية والزراعة.

ثانيا ً -مواضيع البحث والمناقشة

-5ألف– اليوم العالمي لإلحصاءات على الصعيدين الوطني واإلقليمي
في الجلسة األولى لالجتماع ،قدمت السيدة غادة مصطفى عبد ﷲ ،مدير عام التعاون الدولي في الجھاز
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ً
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر ،عرضا حول التجربة األفريقية باالحتفال باليوم العالمي
لإلحصاءات الذي يعقد سنويا ً في الثامن والعشرين من شھر تشرين الثاني/نوفمبر .ثم قدمت السيدة ندى جعفر،
ممثلة إدارة اإلحصاء في اإلسكوا ،عرضا ً حول االحتفال باليوم العالمي لإلحصاءات المزمع عقده على
المستوى اإلقليمي في  20تشرين األول/أكتوبر .2010
باء– التحضير للدورة الحادية واألربعين للجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة
وفي الجلسة الثانية ،عرضت البنود الواردة في جدول أعمال الدورة الحادية واألربعين للجنة
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اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة للمناقشة وإبداء الرأي ،وتم االتفاق على الخروج بموقف موحد منھا في
اجتماعات تلك الدورة .وقدم الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عدداً من المقترحات التي أدخل عليھا
المشاركون في االجتماع بعض التعديالت )أنظر المرفق األول لھذا التقرير( .وفيما يلي المواضيع التي ناقشھا
المشاركون بناء على بنود جدول أعمال الدورة الحادية واألربعين للجنة اإلحصائية والنقاط التي اتفقوا عليھا:
البند ) 3أ( تقرير ھيئة اإلحصاء الكندية عن األطر الوطنية لضمان الجودة
)أ(

إقرار جميع نقاط النقاش؛

)ب( المساھمة في بناء وتطوير ثقافة الجودة في األجھزة اإلحصائية والمحافظة عليھا ،ودمج
إجراءات الجودة في مختلف مراحل المشروع اإلحصائي.
البند ) 3ب( تقرير أصدقاء الرئيس عن اإلحصاءات الزراعية
)أ(

إقرار جميع نقاط النقاش؛

)ب( االتفاق على االستراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعية والريفية ،والطلب من مجموعة
أصدقاء الرئيس توفير نتائج التقييم.
البند ) 3ج( تقرير األمين العام عن إحصاءات التجارة الدولية في البضائع
)أ( االتفاق على اعتماد الدليل المنقح لجامعي إحصاءات التجارة الدولية في البضائع وتشجيع البلدان
لعقد ورشات عمل إقليمية حوله بھدف توحيد منھجية العمل؛
)ب( طلب تنفيذ دراسات مقارنة ) (Asymmetry studiesبين األقاليم ،مثل البلدان العربية وباقي
التكتالت االقتصادية ،مما يفيد جودة البيانات والشمول والرصد الحقيقي للتبادل التجاري بين البلدان وتوحيد
أدلة ومنھجية العمل.

البند ) 3د( تقرير فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات
)أ(

إقرار جميع نقاط النقاش؛
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)ب( االتفاق على اعتماد الدليل المنقح لجامعي إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات  2010وتشجيع
ودعم البلدان لعقد ورشات عمل إقليمية حوله بھدف توحيد منھجية العمل وتطبيق الصيغة المنقحة للدليل.
البند ) 3ھ( تقرير البنك الدولي عن برنامج المقارنات الدولية
)أ(

إقرار جميع نقاط النقاش؛

)ب( الطلب إلى البنك الدولي تقديم الدعم المالي والفني لبلدان منطقة اإلسكوا من أجل تنفيذ برنامج
المقارنات الدولية.
البند ) 3و( تقرير الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بالحسابات القومية
)أ(

إقرار جميع نقاط النقاش؛

)ب( التأكيد على استكمال الترجمة من قبل اإلسكوا لإلسراع في عملية الترجمة بحيث ال تشكل فجوة
زمنية لالنتقال في التطبيق بين البلدان المختلفة؛
)ج( تبني سياسة التطبيق بما يالئم الوضع الخاص بكل بلد/إقليم وإعداد خطط مرنة من حيث التفصيل
وفق األولويات ،وتكثيف المساعدة الفنية للبلدان التي تفتقر إلى مصادر البيانات مما قد يشكل عقبة في التطبيق،
بما في ذلك توفير خبير دولي بين األقاليم.
البند ) 3ز( تقرير األمين العام عن إطار تطوير إحصاءات البيئة
إقرار جميع نقاط النقاش.
البند ) 3ح( تقرير لجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئية-االقتصادية
إقرار جميع نقاط النقاش.
البند ) 3ط( تقرير األمين العام عن اليوم العالمي لإلحصاءات
)أ(

إقرار جميع نقاط النقاش؛

)ب( دعم بلدان منطقة اإلسكوا لليوم العالمي لإلحصاءات المقرر في  20تشرين األول/أكتوبر .2010
البند ) 3ي( تقرير معھد البرازيل اإلحصائي والجغرافي الوطني عن إدارة المعلومات الجغرافية العالمية
)أ(

التأكيد على دمج المعلومات الجغرافية في العمل اإلحصائي؛

-7)ب( الموافقة على التوصية بضرورة وجود تعاون وطني بين المكاتب اإلحصائية الرسمية
والمؤسسات الوطنية المختصة في الخرائط ونظام المعلومات الجغرافية )(Geographic Information System-GIS
لتطوير قدرات الدولة في مجال المعلومات الجغرافية وتفعيل استخدامھا بشكل مناسب من قبل متخذي القرار؛
والتوصية بأن تقوم األمم المتحدة بإعداد دراسة حول المعايير واألسس التي تصف آلية إدارة المعلومات
الجغرافية بشكل فعال يخدم مصالح الدولة؛ والتأكيد على ضرورة تشكيل منتدى دولي يبحث في كافة المواضيع
المتعلقة باستخدام المعلومات الجغرافية في كافة المجاالت وخاصة العمل اإلحصائي؛
)ج( توفير الدعم المالي والفني للبلدان األعضاء لتطوير المعلومات الجغرافية في العمل اإلحصائي
وتوسيع المعايير واألطر الخاصة في البيانات المكانية )(Spatial Data؛
)د( االتفاق بشأن التوصية المتعلقة بعقد اجتماع خبراء سنوي لمناقشة إمكانية استخدام البيانات
المكانية واإلحصائية في تعزيز توفير البيانات وتشاركھا وطنيا ً ودوليا ً من خالل وضع المعايير والمواصفات
الدولية التي تنظم ھذا التعاون بما يخدم متخذي القرار.
البند ) 3ك( تقرير المعھد الوطني المكسيكي لإلحصاء والجغرافيا عن المعايير اإلحصائية الدولية ومواءمة
اإلحصاءات الوطنية
)أ(

إقرار جميع نقاط النقاش؛

)ب( اقتراح نشر قاعدة البيانات في موقع شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة على اإلنترنت مع
ترجمة قاعدة بيانات المعايير اإلحصائية المنشورة على موقع المعھد المكسيكي إلى اللغات المعتمدة أو
اإلنكليزية على األقل لتسھيل عملية دراستھا )الموقع باللغة اإلسبانية فقط حتى اآلن(؛
)ج( الموافقة على االقتراح الوارد في التقرير بخصوص تشكيل لجنة فرعية في اللجنة اإلحصائية
التابعة لألمم المتحدة لدراسة المحتوى والتجربة وتقديم تقرير عن أعمالھا إلى الدورة الثانية واألربعين للجنة
اإلحصائية.
البند ) 3ل( تقرير األمين العام عن مؤشرات رصد األھداف اإلنمائية لأللفية
)أ(

إقرار جميع نقاط النقاش؛

)ب( االتفاق على العمل إلدماج العمل اإلحصائي في مجال األھداف اإلنمائية لأللفية بعملية التخطيط
الوطني استناداً إلى ھذه األھداف ،والتكييف الوطني لألھداف والمؤشرات عمالً بالتوجھات الجديدة في ھذا
المجال ،والتكيف المباشر مع توصيات المراجعة الشاملة لألھداف اإلنمائية لأللفية التي ستجريھا الجمعية العامة
في شھر أيلول/سبتمبر 2010؛
)ج( االتفاق على مواصلة العمل للتوفيق بين البيانات الوطنية والدولية ،وتحسين التنسيق لرصد
األھداف اإلنمائية لأللفية من خالل المكاتب اإلحصائية الوطنية ومنظمات األمم المتحدة اإلقليمية ،إضافة إلى
ضرورة أن تكون جميع مواد التدريب متوفرة بجميع اللغات ،وعقد ورشات عمل إقليمية لبناء القدرات اإلقليمية
والوطنية القادرة على استخدام ھذه المؤشرات ،وتحسين رصد األھداف اإلنمائية لأللفية؛

-8)د( حث شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة واللجان اإلقليمية على اعتماد البيانات الصادرة عن
األجھزة اإلحصائية الوطنية واعتبار ھذه األجھزة المصدر الرئيسي إلدارة البيانات المتعلقة باألھداف اإلنمائية
لأللفية.
البند ) 3م( تقرير اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن تطوير اإلحصاءات الرسمية
في المنطقة
إقرار نقاط النقاش وتقديم مقترح لمشروع يعكس االحتياجات والتحديات في مجال العمل اإلحصائي في
منطقة اإلسكوا من أجل توفير الدعم لتطوير العمل اإلحصائي في ھذه المنطقة.
جيم -اإلطار االستراتيجي لإلسكوا للفترة  2013-2012في مجال اإلحصاء
وفي الجلسة الثالثة من االجتماع ،قدم السيد يوراي ريتشان ،رئيس إدارة اإلحصاء في اإلسكوا ،اإلطار
-6
االستراتيجي لإلسكوا للفترة  2013-2012في مجال اإلحصاء للمناقشة وإبداء الرأي من قبل البلدان األعضاء.
دال -نشر اإلحصاءات :تنظيم استبيانات الوكاالت وتنسيقھا
وفي الجلسة الرابعة ،قدم السيد ريتشان عرضا ً حول نشر اإلحصاءات في اإلسكوا والعالقة مع
-7
ً
المنظمات الدولية األخرى .كما قدم ممثل مصر عرضا حول تجربة الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
في مجال نشر اإلحصاءات والتنسيق مع الھيئات الدولية التي تطلب بيانات من األجھزة اإلحصائية في منطقة
اإلسكوا .وقدم ممثل فلسطين عرضا ً حول اإلطار االستراتيجي الوطني لتطوير النظام اإلحصائي الفلسطيني.

ثالثا ً -تنظيم االجتماع
ألف -مكان االجتماع وتاريخ انعقاده
-8
عقد االجتماع الثالث لمجموعة العمل اإلقليمية للجنة اإلحصائية في اإلسكوا ،في بيت األمم المتحدة في
بيروت  ،يومي  1و 2شباط /فبراير .2010
باء -االفتتاح
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افتتح االجتماع السيد يوراي ريتشان ،رئيس إدارة اإلحصاء في اإلسكوا.
جيم -جدول األعمال

 -10عقدت مجموعة العمل اإلقليمية للجنة اإلحصائية في اإلسكوا اجتماعھا الثالث في أربع جلسات وفقا ً
لجدول األعمال الذي تضمن البنود التالية:
-1

اليوم العالمي لإلحصاءات على الصعيدين الوطني واإلقليمي:
)أ( عرض من الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري؛

-9)ب( عرض من إدارة اإلحصاء في اإلسكوا.
-2

التحضير للدورة الحادية واألربعين للجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة:
عرض من الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

-3

اإلطار االستراتيجي لإلسكوا للفترة  2013-2012في مجال اإلحصاء.

-4

نشر اإلحصاءات :تنظيم استبيانات الوكاالت وتنسيقھا:
)أ( عرض تمھيدي من اإلسكوا؛
)ب( عروض البلدان.
دال -الحضور

 -11حضر االجتماع  12مشاركا ً يمثلون رؤساء األجھزة اإلحصائية الوطنية في عشرة بلدان عربية ھي
التالية :المملكة األردنية الھاشمية ،جمھورية السودان ،جمھورية العراق ،سلطنة ُعمان ،فلسطين ،دولة قطر،
دولة الكويت ،الجمھورية اللبنانية ،جمھورية مصر العربية ،والجمھورية اليمنية .وترد قائمة المشاركين في
المرفق الثاني لھذا التقرير.
ھاء -الوثائق
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وزعت األمانة التنفيذية على المشاركين وثائق االجتماع المدرجة في المرفق الثالث لھذا التقرير.
واو -التقييم

 -13وأجمع المشاركون في مجموعة العمل اإلقليمية على أھمية المواضيع التي تم تداولھا والتي جاءت
ملبية الحتياجاتھم .كما أكدوا على أھمية التنسيق المشترك وإشراك إدارة اإلحصاء في اإلسكوا في األنشطة
اإلحصائية المتعلقة ببناء القدرات اإلحصائية.

المرفق األول

)*(

قائمة المشاركين
البلدان األعضاء في اإلسكوا
المملكة األردنية الھاشمية
السيد حيدر فريحات
مدير عام دائرة اإلحصاءات العامة

ص .ب ،2015 :.ع ّمان 11181
ھاتف+962-6-5300715 :
فاكس+962-6-5300720 :
بريد إلكترونيdg@dos.gov.jo :

-10جمھورية السودان
السيد مصطفى حسن علي عثمان
المدير العام باإلنابة
الجھاز المركزي لإلحصاء
ص .ب ،700 :.الخرطوم
ھاتف+249-18-3777255 :
فاكس+249-18-3771860 :
بريد إلكترونيdg@cbs.gov.sd :
جمھورية العراق
السيد مھدي محسن إسماعيل
وكيل وزارة التخطيط
رئيس الجھاز المركزي لإلحصاء
ص .ب ،8001 :.بغداد – عرصات الھندية
ھاتف+964-7901-926259 :
بريد إلكترونيmalalak@cosit.gov.iq :
alalak_mm@yahoo.com

سلطنة عُمان
السيد صابر سعيد الحربي
مدير عام اإلحصاءات االقتصادية
وزارة االقتصاد الوطني
ص .ب ،881 :.مسقط
ھاتف+968-24-604920 :
ھاتف نقال+968-99415109 :
فاكس+968-24-694329 :
بريد إلكترونيsalharbi@mone.gov.om :
فلسطين

_____________________
)*( صدر كما ورد من القسم المعني.

السيدة عال عوض
القائمة بأعمال رئيس
الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ص .ب ،1647 :.رام ﷲ
ھاتف+972-2-2426340 :
ھاتف نقال+972-599-230115 :
فاكس+972-2-2426343 :
بريد إلكترونيola@pcbs.gov.ps :
السيد خالد فريد أبو خالد
مدير دائرة إحصاءات الصحة
الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ص .ب ،1647 :.رام ﷲ
ھاتف+972-2-2982700 :

ھاتف نقال+972-599-788021 :
فاكس+972-2-2982710 :
بريد إلكترونيkakhalid@pcbs.gov.ps :
دولة قطر
السيدة وضحى فھيد المري
منسقة اتصال
جھاز اإلحصاء
ص .ب ،15011 :.الدوحة
ھاتف+974-4958760 :
ھاتف نقال+974-5113774 :
فاكس+974-4837424 :
بريد إلكترونيwalmarri@planning.gov.qa :
دولة الكويت
السيد خالد علي الخميس
مدير اإلدارة المركزية لإلحصاء باإلنابة
ص .ب 15 :.الصفاة13001 ،
ھاتف+965-2-2420633 :
فاكس+965-2-2427560 :
بريد إلكترونيkhaledkh@mop.gov.kw :

دولة الكويت )تابع(
السيدة حصة إبراھيم الجناحي
مديرة إدارة المطبوعات والنشر
اإلدارة المركزية لإلحصاء
ص .ب 26188 :.الصفاة13123 ،
ھاتف+965-2-2426760 :
ھاتف نقال+965-99045280 :
فاكس+965-2-2430470 :
بريد إلكترونيqmmjanahi@yahoo.com :
الجمھورية اللبنانية
السيدة مرال توتليان غيدانيان
مدير عام إدارة اإلحصاء المركزي
القنطاري ،بناية التجارة والمال
ھاتف+961-1-373160 :
فاكس+961-1-373160 :
بريد إلكترونيdrmaraltutelian@gmail.com :

-11جمھورية مصر العربية
السيدة غادة مصطفى عبد ﷲ
مدير عام اإلدارة العامة للتعاون الدولي
الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
ص .ب ،2086 :.القاھرة
ھاتف+202-24024068 :
فاكس+202-24024099 :
بريد إلكترونيpres_capmas@capmas.gov.eg :
الجمھورية اليمنية

السيد ناصر علي الشليلي
مدير عام الترويج والنشر
الجھاز المركزي لإلحصاء
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
ھاتف+967-1-252021 :
ھاتف نقال+967-777077030 :
فاكس+967-1-250664 :
بريد إلكترونيcso@cso-yemen.org :
nas712@yahoo.com

-12المرفق الثاني
التحضير للدورة الحادية واألربعين للجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة
نيويورك 26-23 ،شباط/فبراير 2010
الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
البند ) 3أ( :تقرير ھيئة اإلحصاء الكندية عن األطر الوطنية لضمان الجودة
 ملخص الوثيقة
يستعرض التقرير مفاھيم الجودة وأطرھا ووسائلھا الحالية ،ويدعو المكاتب اإلحصائية الوطنية إلى استخدام إط ار وطن ي
لضمان الجودة ،ويصف عناص ره األساس ية وفوائ ده ونطاق ه ،ويط رح ثالث ة اقتراح ات توض يحية لنم وذج ع ام لھ ذا اإلط ار يك ون
مقترنا ً بمبادئ توجيھية لمساعدة المكاتب اإلحصائية الوطنية في صياغة أطرھا الخاصة ،ويوضح الخطوط العريضة لعملية وض ع
ھذا النموذج العام والمبادئ التوجيھية.
 المطلوب من اللجنة
 مناقشة موضوع تكاليف وفوائد الحصول على إطار وطني لتقييم الجودة للمكاتب اإلحصائية الوطنية.
 مناقش ة فوائ د إع داد نم وذج ع ام لإلط ار ال وطني لتقي يم الج ودة ومب ادئ توجيھي ة مرافق ة كوس يلة لمس اعدة المكات ب
اإلحصائية الوطنية على وضع أطرھا الفردية للجودة.
 مناقشة اآللية المناسبة لوضع نموذج موحد لإلطار الوطني لضمان الجودة والمبادئ التوجيھية المرافقة لكي تعرض عل ى
اللجنة اإلحصائية في دورتھا الثانية واألربعين في عام .2011
 الموقف المقترح من اإلسكوا
 إقرار نقاط النقاش.
 المساھمة في بن اء وتط وير ثقاف ة الج ودة ف ي األجھ زة اإلحص ائية والمحافظ ة عليھ ا ،م ن خ الل نش ر ال وعي ل دى جمي ع
العاملين ودمج إجراءات الجودة في مختلف مراحل المشروع اإلحصائي.
 االس تفادة م ن التجرب ة الكندي ة ف ي مج ال الج ودة ف ي األجھ زة اإلحص ائية والت ي تھ دف إل ى إنش اء إط ار وطن ي لض مان
الجودة وتقييم البيانات.
البند ) 3ب( :تقرير أصدقاء الرئيس عن اإلحصاءات الزراعية
 ملخص الوثيقة
يھ دف التقري ر إل ى ع رض التق دم المح رز ف ي تط وير االس تراتيجية العالمي ة لتحس ين اإلحص اءات الزراعي ة والريفي ة،
والخطوات التي تم اتخاذھا للحصول على مدخالت من أصحاب المصالح وصانعي السياسات والمعاھد اإلحصائية على الص عيدين
الوطني والدولي لتطوير االستراتيجية ،كذلك تقديم مقترحات وتوصيات لتنفيذ االستراتيجية.
 المطلوب من اللجنة
 إبداء الرأي وإقرار االستراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعية والريفية.
 توجي ه منظم ة األغذي ة والزراع ة العالمي ة بإع داد خط ة تنفيذي ة لالس تراتيجية العالمي ة وذل ك بإش راف مجموع ة أص دقاء
الرئيس )التي تض م ك الً م ن :البرازي ل ،وأس تراليا ،والص ين ،وكوب ا ،وإثيوبي ا ،والمغ رب ،والفلب ين ،واالتح اد الروس ي،
وأوغندا ،والواليات المتحدة ،والمكت ب اإلحص ائي للجماع ات األوروبي ة ) ،(EUROSTATومنظم ة األغذي ة والزراع ة،
والبنك الدولي( ليتم اعتماد ھذه الخطة في الدورة الثانية واألربعين للجنة اإلحصائية.
 الموقف المقترح من اإلسكوا

-13 إقرار نقاط النقاش.
البند ) 3ج( :تقرير األمين العام عن إحصاءات التجارة الدولية في البضائع
 ملخص الوثيقة
تلخص الوثيقة أھم األنشطة التي تم تنفيذھا من قبل اللجنة المختصة بإحصاءات التجارة الدولية في البضائع ،حيث عملت
على تنقيح دليل إحصاءات التجارة الدولية في البضائع :المفاھيم والتعاريف ،لعام  ،2010باإلضافة إلى أنش طة التش اور م ع معظ م
البلدان للحصول على مالحظاتھا على النسخة المنقحة من الدليل.
 المطلوب من اللجنة
 إقرار التوصيات المنقحة في وثيقة إحصاءات التجارة الدولية في البضائع :المفاھيم والتعاريف ،لعام .2010
 إقرار برنامج تنفيذ الوثيقة ،بما في ذلك إعداد الدليل المنقح لج امعي إحص اءات التج ارة الدولي ة ،وتق ديم المس اعدة التقني ة
للبل دان وتعزي ز قاع دة األم م المتح دة للبيان ات اإلحص ائية لتج ارة الس لع األساس ية ،بھ دف ت وفير البيان ات ونش رھا عل ى
الصعيد العالمي.
 الطلب إلى كل من فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع وفرقة العم ل المش تركة ب ين الوك االت المعني ة
بإحصاءات التجارة الدولية ،مواصلة العمل لتحقيق عدة أغراض م ن أھمھ ا تط وير الق درة التحليلي ة إلحص اءات التج ارة
الدولية في البضائع بھدف معالجة مسائل العولمة وتغ ّير المناخ واالھتمامات البيئية.
 الموقف المقترح من اإلسكوا
 إقرار نقاط النقاش؛ واعتماد الدليل وتشجيع البلدان لعقد ورش عمل إقليمية حوله بھدف توحيد منھجية العمل.
 طرح فكرة تنفيذ دراسات مقارن ة ) (Asymmetry Studiesب ين األق اليم مث ل البل دان العربي ة وب اقي التك تالت االقتص ادية
ومنھا االتحاد األوروبي ،والصين ،واليابان ،والواليات المتحدة بما يفيد جودة البيانات والشمول والرصد الحقيق ي للتب ادل
التجاري بين البلدان وتوحيد أدلة ومنھجية العمل.
البند ) 3د( :تقرير فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات
 ملخص الوثيقة
جاءت الوثيقة بناء على طلب من اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة في دورتھا الثانية والثالثين بتكلي ف فرق ة العم ل
المش تركة ب ين الوك االت المعني ة بإحص اءات التج ارة الدولي ة بتح ديث وتنق يح دلي ل إحص اءات التج ارة الدولي ة ف ي الخ دمات لع ام
 .2002ويقدم التقرير ملخصا ً لعملية التنقيح التي قام بھا فريق العمل ،حيث يوضح طريقة تنظيم أعماله وأھ م الخص ائص الجدي دة
التي يشملھا الدليل المنقح وصلته بباقي األطر اإلحصائية ذات الصلة واتساقھا معه وعملية التشاور الع المي بش أنه وبرن امج التنفي ذ
المقترح واألعمال المقبلة.
 المطلوب من اللجنة
 استعراض وإقرار الصيغة المنقحة لدليل إحصاءات التجارة الدولية في الخ دمات  2010بم ا في ه التوص يات ال واردة في ه؛
وإقرار البرنامج التنفيذي للدليل بما فيه إعداد دليل لجامعي البيانات وتوفير المساعدة الفنية للبلدان.
 دع م مب ادرات فرق ة العم ل المعني ة بإحص اءات التج ارة الدولي ة ف ي الخ دمات فيم ا يتعل ق بتيس ير تجمي ع البل دان للبيان ات
باستخدام التوصيات الواردة في دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات .2010
 الطل ب م ن فرق ة العم ل مواص لة عملھ ا الرام ي إل ى زي ادة تط وير اإلمكان ات التحليلي ة إلحص اءات التج ارة الدولي ة ف ي
الخدمات من أجل مزيد من الفعالية في مواجھة العولمة ومعالجة المسائل ذات الصلة.
 الموقف المقترح من اإلسكوا
 إقرار نقاط النقاش؛ وتعميم الصيغة المنقحة للدليل على البلدان للعمل بھا.

-14 اس تخدام ال دليل الم نقح بع د اعتم اده م ن خ الل دلي ل لل ربط ب ين التص نيف الق ديم )المس تخدم حالي ا ً( والنس خة الجدي دة م ن
الدليل.
البند ) 3ھ( :تقرير البنك الدولي عن برنامج المقارنات الدولية
 ملخص الوثيقة
يقدم التقرير لمحة عام ة ع ن التحض يرات الالزم ة ل دورة برن امج المقارن ات الدولي ة لع ام  2011وفيھ ا نب ذة ع ن الھيك ل
اإلداري ل دورة البرن امج لع ام  2011بخص وص الص الحيات والمس ؤوليات والبيئ ة القانوني ة والع املين والم دة الزمني ة ،وملخ ص
ألھداف دورة البرنامج لعام  ،2011وملخص حول البرنامج الزمني للتنفيذ.
 المطلوب من اللجنة
 مراجعة وإبداء الرأي في أھداف دورة البرنامج لعام .2011
 مراجعة وإبداء الرأي في التوجھات الجديدة والتحسينات المتوخاة في البرنامج.
 مراجعة وإبداء الرأي في القضايا والمسائل المتصلة بمشاركة البلدان في البرنامج.
 مراجعة وإبداء الرأي في وضع التحضيرات الحالية للبرنامج حتى اآلن.
 تقديم المزيد من التوجيھات حول خطة العمل والبرنامج الزمني للبرنامج.
 الموقف المقترح من اإلسكوا
 إقرار نقاط النقاش.
 تصنيف البلدان في منطقة اإلسكوا في مجموعات وفق طبيعة اقتصاداتھا من حي ث الغن ى والفق ر ،أي عل ى س بيل المث ال،
بلدان الخليج في مجموعة ،والبلدان العربية األخرى في مجموع ة ،مم ا يس اعد ف ي تس ھيل المقارن ة ب ين البل دان لل تخلص
من الفجوات الكبيرة فيما بينھا.
البند ) 3و( :تقرير الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بالحسابات القومية
 ملخص الوثيقة
يتضمن التقرير آخر المستجدات حول االنتھاء م ن نظ ام الحس ابات القومي ة  ،2008ومعلوم ات ح ول اس تراتيجية تطبي ق
النظام ودعم اإلحصاءات من حيث مب ادرات التطبي ق العالمي ة ،وأنش طة وخط ط اللج ان اإلقليمي ة ،وأنش طة وخط ط الفري ق العام ل
المشترك بين األمانات المعني بالحسابات القومية ،والتنسيق للبحث والتدريب.
 المطلوب من اللجنة





إبداء الرأي في عملية النشر والترجمة لنظام الحسابات القومية .2008
تقديم الدعم واإلرشادات حول برنامج التطبيق لنظام الحسابات القومية  2008واإلحصاءات الداعمة له.
تقديم الدعم واإلرشادات لمقترح الفريق العامل المشترك بين األمانات بشأن آلية تنسيق أنشطة البحث والتدريب في مجال
الحسابات القومية.
تقديم الدعم واإلرشادات حول نموذج البيانات الخاص باإلحصاءات والمؤشرات ذات الدورية العالية.

 الموقف المقترح من اإلسكوا

-15 التأكيد على أن تحال الترجمة للغة العربية إلى اإلسكوا لإلسراع في عملية الترجمة بحيث ال تش كل فج وة زمني ة لالنتق ال
في التطبيق بين البلدان المختلفة ،مع األخذ بعين االعتبار تج اوز الترجم ة الحرفي ة كم ا ك ان ف ي نظ ام الحس ابات القومي ة
.1993
 إدماج تطبيق نظام الحسابات القومية في الخط ط الخاص ة ب األجھزة اإلحص ائية وتب ّن ي سياس ة التطبي ق بم ا يالئ م الوض ع
الخاص بكل بلد/إقليم بحيث تعد الخطط بمرونة من حيث التفصيل وفق األولويات.
 تكثيف المساعدة الفنية للبلدان التي تعاني من مشاكل في مصادر البيانات مما قد يشكل عقبة في التطبيق.
البند ) 3ز( :تقرير األمين العام عن إطار تطوير إحصاءات البيئة
 ملخص الوثيقة
تلخص الوثيقة أھم االستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إليھا خالل اجتماع الخب راء ف ي ش ھر تش رين الث اني/نوفمبر
 2009حول تطوير إطار اإلحصاءات البيئية ،حيث تم التوافق على اآللية التي سيتم اتباعھ ا ف ي مراجع ة إط ار تط وير إحص اءات
البيئة والجدول الزمني المقترح لتنفيذ ذل ك باإلض افة إل ى محتوي ات اإلط ار الم نقح ،وك ذلك إنش اء مجموع ة أساس ية م ن مؤش رات
البيئ ة ي تم تطبيقھ ا ف ي البل دان الت ي ال تس تطيع تطبي ق نظ ام المحاس بة البيئي ة واالقتص ادية المتكامل ة وج دول زمن ي لمراجع ة ھ ذه
المجموعة.
 المطلوب من اللجنة
 مراجعة نتائج اجتماع الخبراء حول إطار تطوير إحصاءات البيئة.
 إقرار المبادئ األساسية والمحتويات والطرق والجدول الزمني فيما يتعلق بتنقيح إطار تطوير إحصاءات البيئة.
 مراجعة وإق رار خط ة تط وير مجموع ة أساس ية م ن مؤش رات البيئ ة ف ي البل دان الت ي ال تس تطيع تطبي ق نظ ام المحاس بة
البيئية واالقتصادية المتكاملة.
 الموقف المقترح من اإلسكوا
 دع م إنش اء إط ار لتط وير إحص اءات البيئ ة ،وتوزي ع نس خة م ن مس ودة اإلط ار وتعميمھ ا عل ى البل دان األعض اء بھ دف
المراجعة وإبداء الرأي.
 االلتزام بالجداول الزمنية وطرق المراجعة لكل من إطار تطوير إحصاءات البيئة ومجموعة المؤشرات البيئية.
 في ظل عدم إمكاني ة تطبي ق نظ ام المحاس بة البيئي ة واالقتص ادية المتكامل ة ف ي جمي ع البل دان ،دع م خط ة إنش اء وتط وير
مجموعة أساسية من إحصاءات البيئة كما وردت في الفقرتين  30و 36من الوثيقة.
البند ) 3ح( :تقرير لجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئية-االقتصادية
 ملخص الوثيقة
جاءت الوثيقة بناء على طل ب م ن اللجن ة اإلحص ائية التابع ة لألم م المتح دة ف ي دورتھ ا األربع ين ،حي ث ُ
طل ب م ن لجن ة
الخب راء المعني ة بالمحاس بة البيئي ة-االقتص ادية العم ل عل ى إع ادة دراس ة نظ ام المحاس بة البيئي ة واالقتص ادية المتكامل ة وتط ويره،
باإلضافة إلى التقدم المحرز في صياغة نظامي المحاسبة البيئية واالقتصادية للطاقة والمياه.
 المطلوب من اللجنة





إبداء الرأي في األعمال التي قامت بھا لجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئية-االقتصادية.
إبداء الرأي في التقدم المحرز في تنقيح نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة والخطط المستقبلية.
إبداء الرأي في التوصيات الدولية إلحصاءات المياه حيث يشكل الجزء األول منھا توصيات دولية بشأن إحصاءات المياه
والجزء الثاني مبادئ توجيھية تكميلية.
الموقف المقترح من اإلسكوا

-16 إقرار نقاط النقاش.
البند ) 3ط( :تقرير األمين العام عن اليوم العالمي لإلحصاءات
 ملخص الوثيقة
يتضمن التقرير اقتراحا ً لتنظيم يوم عالمي لإلحص اءات ف ي  20تش رين األول/أكت وبر  2010كمناس بة غي ر متك ررة م ن
أجل االحتفال باإلنجازات التي حققتھا اإلحصاءات الرسمية بھدف زيادة الوعي والمعرفة باإلحصاءات الرس مية المبني ة عل ى الق يم
والمبادئ األساسية للعمل اإلحصائي كالحيادية والنزاھة والش فافية والمھني ة ،وحش د ال دعم م ن ص انعي الق رار ومص ادر البيان ات،
علما ً بأن ھناك أكثر من  100بلد ينظم مثل ھذا اليوم على المستوى الوطني .ويترك لكل بلد أن يحدد أسلوب تنفيذ اليوم واألنشطة
المالئمة.
 المطلوب من اللجنة
 إقرار إعالن يوم  20تشرين األول/أكتوبر  2010كأول يوم عالمي لإلحصاءات لتحتفل به المكاتب اإلحصائية.
 إقرار جعل موضوع المناسبة "االحتفال باإلنجازات العدي دة لإلحص اءات الرس مية" ،وإع الء الق يم األساس ية المتمثل ة ف ي
الخدمة والنزاھة والمھنية.
 الطل ب م ن ش عبة اإلحص اءات ف ي األم م المتح دة تزوي د البل دان بالتوجي ه والقي ام بالتنس يق فيم ا يتص ل باالحتف ال ب اليوم
العالمي لإلحصاءات والتعريف بما يجري تنظيمه من مناسبات.
 الموقف المقترح من اإلسكوا
 إقرار نقاط النقاش؛ واإلشارة إلى وجود يوم إحصاء عربي بتاريخ  13تشرين الث اني/نوفمبر م ن ك ل ع ام ت م إق راره م ن
قبل اللجنة الفنية الدائمة لإلحصاء في جامعة الدول العربية.
 أن تقوم البلدان التي تنفذ مثل ھذا االحتفال على المستوى الوطني بتزويد شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة بما تنظم ه م ن
أنشطة لتعميمھا على بقية البلدان لالستفادة.
البند ) 3ي( :تقرير معھد البرازيل اإلحصائي والجغرافي الوطني عن إدارة المعلومات الجغرافية العالمية
 ملخص الوثيقة
تم إعداد التقرير كمبادرة من معھد البرازيل اإلحصائي والجغرافي الوطني ،لوصف الجھود المبذولة في تحس ين التع اون
الدولي في مجال المعلومات الجغرافية واإلحصائية .ويبحث التقرير ف ي الحاج ة إل ى وج ود بيان ات مكاني ة دولي ة تش مل م ا يتعل ق
بالخرائط المحوسبة والص ور الجوي ة والنظ ام الع المي لتحدي د المواق ع ) (Global Positioning System-GPSوغيرھ ا ،وض رورة
وج ود تكام ل ب ين المعلوم ات الجغرافي ة واإلحص ائية عل ى المس توى ال دولي ،بحي ث تس تخدم المعلوم ات الجغرافي ة ف ي العم ل
اإلحصائي في كافة مراحله وخاصة في تنفيذ التعدادات .ويبين التقرير أن ھذا األمر من شأنه أن يق وي إمكان ات تحلي ل المعلوم ات
وبالتالي زيادة فائدتھا لصانعي السياسات ومتخذي القرار.
 المطلوب من اللجنة
 التأكيد على أھمية العالقة التكاملية بين المعلومات الجغرافية والمعلومات اإلحصائية.
 دع وة المكات ب اإلحص ائية الرس مية إل ى المش اركة الفاعل ة والتع اون م ع المؤسس ات الوطني ة األخ رى لتط وير الق درات
الوطنية في مجال المعلومات الجغرافية.
 دعوة األمين العام لألمم المتحدة إلى إعداد تقرير حول الرؤية العالمية إلدارة المعلومات الجغرافي ة ،بم ا ف ي ذل ك إمكاني ة
إنشاء منتدى دولي للموضوع.
 دعوة شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة إلى عقد اجتماع خبراء دولي في غضون ع ام ،لدراس ة س بل اس تخدام البيان ات
المكانية واإلحصائية في تعزيز ت وفير البيان ات وتش اركھا وطني ا ً ودولي ا ً م ن خ الل وض ع المع ايير والمواص فات الدولي ة
التي تنظم ھذا التعاون بما يخدم متخذي القرار ،وكذلك بح ث كاف ة المواض يع األخ رى ذات العالق ة باس تخدام المعلوم ات
الجغرافية والمعلومات اإلحصائية بشكل متكامل.

-17 الموقف المقترح من اإلسكوا
 التأكيد على أھمية اس تخدام البيان ات واألدوات الجغرافي ة )الخ رائط ،والص ور الجوي ة ،والنظ ام الع المي لتحدي د المواق ع،
وغيرھا( في العمل اإلحصائي وخاصة في تنفيذ التعدادات في كافة مراحلھا.
 االتف اق م ع التوص ية المتعلق ة بض رورة وج ود تع اون وطن ي ب ين المكات ب اإلحص ائية الرس مية والمؤسس ات الوطني ة
المختص ة ف ي الخ رائط ونظ ام المعلوم ات الجغرافي ة لتط وير ق درات الدول ة ف ي مج ال المعلوم ات الجغرافي ة وتفعي ل
استخدامھا بشكل مناسب من قبل متخذي القرار.
 االتفاق م ع التوص ية بض رورة أن تق وم األم م المتح دة بإع داد دراس ة تش تمل عل ى المع ايير واألس س الت ي م ن ش أنھا أن
تصف آلية إدارة المعلومات الجغرافية بشكل فعال يخدم مصالح الدولة ،والتأكيد على ضرورة تشكيل منتدى دول ي يبح ث
في كافة المواضيع المتعلقة باستخدام المعلومات الجغرافية في كافة المجاالت وخاصة العمل اإلحصائي.
 االتفاق مع التوصية المتعلقة بعقد اجتماع خبراء س نوي لمناقش ة س بل اس تخدام البيان ات المكاني ة واإلحص ائية ف ي تعزي ز
توفير البيانات وتشاركھا وطنيا ً ودوليا ً من خالل وض ع المع ايير والمواص فات الدولي ة الت ي ت نظم ھ ذا التع اون بم ا يخ دم
متخذي القرار.
البند ) 3ك( :تقرير المعھد الوطني المكسيكي لإلحصاء والجغرافيا عن المعايير اإلحصائية الدولية ومواءمة اإلحصاءات
الوطنية
 ملخص الوثيقة
يتناول التقرير وصفا ً لموقع على اإلنترنت أعده المعھد الوطني المكسيكي لإلحصاء والجغرافيا ويتضمن قائم ة بالمع ايير
اإلحصائية العالمية ،حيث يناقش أھمية بناء قاعدة بيانات لھذه المعايير الدولية بعد دراستھا وتنقيحھا وتحديثھا ليتم نش رھا فيم ا بع د
على موق ع اللجن ة اإلحص ائية التابع ة لألم م المتح دة .وتكم ن أھمي ة قاع دة البيان ات ھ ذه ف ي إتاح ة وتس ھيل عملي ات المقارن ة ب ين
البيان ات والمؤش رات اإلحص ائية محلي ا ً وإقليمي ا ً ودولي ا ً .ويش ير التقري ر إل ى المعوق ات األساس ية أم ام بن اء ھ ذه القاع دة ويقت رح
منھجية محددة للتغلب عليھا.
 المطلوب من اللجنة
 مناقشة مزايا القائمة العالمية للمعايير اإلحصائية.
 إقرار مقترح نشر قاعدة البيانات في موقع شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة على اإلنترنت.
 الطلب إلى لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية استعراض قاعدة البيانات وتقديم مقترحات لتطويرھا وإقرارھا.
 الموقف المقترح من اإلسكوا
 إقرار نقاط النقاش.
 ترجمة قاعدة بيانات المعايير اإلحصائية والمنشورة على موقع المعھد المكسيكي إلى اللغ ات المعتم دة أو اإلنكليزي ة عل ى
األقل لتسھيل عملية دراستھا )الموقع باللغة اإلسبانية فقط حتى اآلن(.
 الموافق ة عل ى االقت راح ال وارد ف ي التقري ر بخص وص تش كيل لجن ة فرعي ة ف ي اللجن ة اإلحص ائية التابع ة لألم م المتح دة
لدراسة المحتوى والتجربة وتقديم تقرير عن أعمالھا إلى الدورة الثانية واألربعين للجنة.
البند ) 3ل( :تقرير األمين العام عن مؤشرات رصد األھداف اإلنمائية لأللفية
 ملخص الوثيقة
يص ف التقري ر عم ل فري ق الخب راء المش ترك ب ين الوك االت والخب راء المعن ي بمؤش رات األھ داف اإلنمائي ة لأللفي ة ف ي
المجاالت التالية :تحسين البيانات الفوقية والمنھجيات المتعلقة بمؤشرات األھداف اإلنمائية لأللفي ة؛ وإزال ة الف روق ب ين مجموع ات

-18البيانات الوطنية والدولية؛ وزيادة تطوير البيانات وتحديد استراتيجيات لزيادة الجھود في مجال بناء القدرات؛ وتحديد استراتيجيات
لمساعدة البلدان على تحسين تنسيق اإلبالغ ع ن البيان ات ورص د األھ داف اإلنمائي ة لأللفي ة ،وإع داد تحل يالت وتق ارير س نوية ع ن
التقدم المحرز نحو تحقيق ھذه األھداف.
 المطلوب من اللجنة
 إب داء ال رأي ف ي مس ألة مواص لة العم ل عل ى التوفي ق ب ين البيان ات الوطني ة والدولي ة ،وتحس ين التنس يق لرص د األھ داف
اإلنمائية لأللفية في البلدان.
 إب داء ال رأي ف ي مس ألة تحس ين أدوات الت دريب المتاح ة للبل دان ،وض مان أن يك ون ھن اك توزي ع واس ع ل دليل مؤش رات
األھداف اإلنمائية لأللفية الجديد ،وت وفير الت دريب بش أن المس ائل المنھجي ة ف ي مج ال إنت اج مؤش رات األھ داف اإلنمائي ة
لأللفية.
 إبداء الرأي في مسألة استمرار توفير التدريب للبل دان ف ي مج ال إنت اج البيان ات والمؤش رات المتعلق ة باألھ داف اإلنمائي ة
لأللفية على المستوى دون الوطني.
 إبداء الرأي في مسألة توفير المساعدة التقنية والتدريب للبلدان التي ترغب في اعتماد معايير مبادرة تب ادل البيان ات اإلحص ائية
والبيانات الفوقية ) (Statistical Data and Metadata Exchange-SDMXبشأن مؤشرات األھداف اإلنمائية لأللفية من أجل
تبادل البيانات والبيانات الفوقية بين المكاتب اإلحصائية الوطنية والوزارات والوكاالت الدولية.
 الموقف المقترح من اإلسكوا
 إعادة التأكيد على ضرورة تفعيل الواجھة العربية للصفحة اإللكترونية الرسمية لألمم المتحدة الخاصة باألھداف اإلنمائي ة
لأللفية ،حيث إن ھذه الصفحة متوفرة بجميع اللغات الرسمية المعتمدة في األمم المتحدة باستثناء اللغ ة العربي ة ،علم ا ً ب أن
ھذه التوصية سبق أن ُ
طرحت في الدورة األربعين للجنة اإلحصائية ولم يتم تنفيذھا بعد.
 االتف اق عل ى مواص لة العم ل عل ى التوفي ق ب ين البيان ات الوطني ة والدولي ة ،وتحس ين التنس يق لرص د األھ داف اإلنمائي ة
لأللفية من خالل المكاتب اإلحصائية ومنظمات األمم المتحدة اإلقليمية ،وذلك بالتأكي د عل ى أن المص در ال وطني )الجھ از
اإلحصائي الوطني( لبيانات األھداف اإلنمائية لأللفية ھو المص در الرس مي لھ ذه البيان ات ،وف ي ح ال وج ود تن اقض ب ين
المصدر الوطني والمص در ال دولي أن تق وم ش عبة اإلحص اءات ف ي األم م المتح دة بمراجع ة البل د المعن ي للحص ول عل ى
إجابة بخصوص ھذا التناقض.
 تحسين أدوات التدريب المتاحة لجميع البلدان ،وضمان توزيع دليل مؤشرات األھداف اإلنمائية لأللفية الجديد ،وأن تك ون
جميع مواد التدريب متوفرة بجميع اللغات ،وعقد ورشات عمل إقليمية للتعريف بالدليل تمھيداً لعق د ورش ات عم ل وطني ة
للتعريف بالدليل وآليات استخدامه.
 التأكي د عل ى االس تمرار ف ي ت وفير الت دريب للبل دان عل ى المس توى دون ال وطني ،وذل ك م ن خ الل عق د ورش ات ت دريب
المدربين على المستوى اإلقليمي ليكون ھؤالء قادرين على عقد دورات في ھذا المجال عل ى المس توى ال وطني ،عل ى أن
يكون ھناك متابعة من قب ل ش عبة اإلحص اءات ف ي األم م المتح دة أو لج ان األم م المتح دة اإلقليمي ة لض مان تحقي ق الفائ دة
المرجوة من التدريب.
 توفير المساعدة التقنية والتدريب للبلدان التي ترغب في اعتماد معايير  SDMXبشأن مؤشرات األھداف اإلنمائي ة لأللفي ة
من أجل تبادل البيانات والبيانات الفوقية بين المكاتب اإلحصائية الوطنية والوزارات والوكاالت الدولية.
 االستفادة من إطار  SDMXبشكله الحالي والذي يوثق البيانات الوصفية على المس توى التجميع ي ) (Macro levelول يس
التفصيلي ) (Micro levelألغراض تبادل البيانات مع الشركاء ،علما ً بأن الفائدة تبقى محدودة الستخدام ھذا اإلطار كبني ة
تحتية في النظام اإلحصائي.
 مراعاة وجود توجه لدى العديد من البلدان إلى بناء نظام بيانات وصفية لخدمة نظامھا اإلحصائي حيث سيمثل ھذا النظ ام
في معظم الحاالت البيانات الوصفية على المستوى التفصيلي.
 تشجيع تطوير نظام  SDMXلتوثي ق البيان ات عل ى المس توى التفص يلي بحي ث يك ون أح د مخرجات ه بيان ات تجميعي ة بم ا
يتماشى مع احتياجات الشركاء.

-19 توصية خاصة بالبلدان األعضاء في اإلسكوا
 العم ل عل ى تط وير إط ار ع ام للبيان ات الوص فية ) (Metadata Frameworkللبل دان األعض اء يأخ ذ بع ين االعتب ار
التوصيات الدولية والممارسات الجيدة ويلبي بشكل أساسي احتياجات البلدان األعضاء ف ي اإلس كوا ويتواف ق م ع المع ايير
المحددة في .SDMX
البند ) 3م( :تقرير اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن تطوير اإلحصاءات الرسمية في المنطقة
 ملخص الوثيقة
تع رض الوثيق ة االتجاھ ات الرئيس ية لتط وير اإلحص اءات الرس مية ف ي أمريك ا الالتيني ة ومنطق ة البح ر الك اريبي وأھ م
التحديات الموجودة في ھذا الصدد ،وتتضمن تحليالً لحالة تطوير إنتاج اإلحصاءات في المنطقة وال ذي ت م تطبيق ه ف ي  33بل داً م ن
المنطقة في ثماني ة مج االت إحص ائية مح ددة ھ ي :تع دادات الس كان ،ومس وح األس ر المعيش ية ،والحس ابات القومي ة واإلحص اءات
االقتصادية ،وإحصاءات النوع االجتماعي ،واإلحصاءات الحيوية ،وإحصاءات التعليم ،وإحصاءات البيئ ة ،وإحص اءات تكنولوجي ا
المعلومات واالتصاالت.
 المطلوب من اللجنة
 -1إبداء الرأي في التدابير التي تتخذھا بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للمضي ق دما ً ف ي تط وير اإلحص اءات،
وبخاصة اإلنجازات الرئيسية لتلك البلدان ومشاكلھا األكثر إلحاحا ً.
 -2إبداء الرأي في الدور الذي يضطلع به المؤتمر اإلحصائي لألمريكتين والخطة االستراتيجية للفترة .2015-2005
 -3تقديم المقترحات بشأن أعمال مجموعات وفرق العمل.
 -4إبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجھھا المكاتب اإلحصائية في مجال رفع مكانة اإلحص اءات الرس مية
وتعزيز أولوياتھا في جداول األعمال الحكومية لصانعي القرار.
 -5تقديم التوجيھات بشأن االستراتيجية الكفيلة بتشجيع وتعزيز التعاون بين الوكاالت والمنظمات الدولية الت ي تض ع الب رامج
اإلحصائية في المنطقة.
 الموقف المقترح من اإلسكوا
 العمل على تنفيذ برامج مماثلة للبلدان األعضاء في اإلسكوا ،حيث كان التركيز على أفريقيا في ال دورة التاس عة والثالث ين
للجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة ،وعلى تجربة منطقة آسيا والمحيط الھادئ في دورتھا األربعين.

-20المرفق الثالث
قائمة الوثائق
تتضمن قائمة الوثائق التي وُ زعت على المشاركين الوثائق المتصلة بالبند  3من جدول أعمال الدورة الحادية واألربعين
للجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة )نيويورك 26-23 ،شباط/فبراير  ،(2010وھي التالية:
العنوان

الرمز

تقرير ھيئة اإلحصاء الكندية عن األطر الوطنية لضمان الجودة

E/CN.3/2010/2

تقرير أصدقاء الرئيس عن اإلحصاءات الزراعية

E/CN.3/2010/3

تقرير األمين العام عن إحصاءات التجارة الدولية في البضائع

E/CN.3/2010/5

تقرير فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات

E/CN.3/2010/6

تقرير البنك الدولي عن برنامج المقارنات الدولية

E/CN.3/2010/7

تقرير الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بالحسابات القومية

E/CN.3/2010/8

تقرير األمين العام عن إطار تطوير إحصاءات البيئة

E/CN.3/2010/9

تقرير لجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئية-االقتصادية

E/CN.3/2010/11

تقرير األمين العام عن اليوم العالمي لإلحصاءات

E/CN.3/2010/12

تقرير معھد البرازيل اإلحصائي والجغرافي الوطني عن إدارة المعلومات
الجغرافية العالمية

E/CN.3/2010/13

تقرير المعھد الوطني المكسيكي لإلحصاء والجغرافيا عن المعايير اإلحصائية
الدولية ومواءمة اإلحصاءات الوطنية

E/CN.3/2010/14

تقرير األمين العام عن مؤشرات رصد األھداف اإلنمائية لأللفية

E/CN.3/2010/15

تقرير اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن تطوير
اإلحصاءات الرسمية في المنطقة

E/CN.3/2010/16

