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 .في التنفيذالتقدم المحرز : العربية بشأن بيانات التنمية المستدامة خطة العمل اإلقليمية -7

 .الخطوات المستقبليةو التقدم المحرز: والبيانات اإلحصاءات برنامج -8

 في مجال اإلحصاء. 2020لعام  الخطة البرنامجية المقتَرحة -9

 .2025-2020ترة لفلالرؤية والتوجهات االستراتيجية لعمل اإلسكوا في مجال اإلحصاء حلقة نقاش:  -10
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 األمم المتحدة.

*** 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة للجنة اإلحصائية. -12

 .عمالأما يستجد من  -13

 حصائية في دورتها الثالثة عشرة.اعتماد توصيات اللجنة اإل -14

 الشـروح

 افتتاح أعمال الدورة 

، 2019كانون الثاني/يناير  29للجنة اإلحصائية في الساعة العاشرة من صباح تبدأ الدورة الثالثة عشرة 
 األمم المتحدة في بيروت. في بيت

 انتخاب أعضاء المكتب 

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي: "تتولى الدول  18تنص المادة 
وحسب الترتيب األبجدي بالعربية، المعمول به في األعضاء رئاسة جلسات الهيئات الفرعية بالتناوب، 

تخب اللجنة نائبين . وتن(*)"ذلكاألمم المتحدة، وتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها، ما لم تقرر غير 
 .أعضائهاللرئيس ومقررًا من بين ممثلي 

                                                      
األعضاء بحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية: المملكة األردنية الهاشمية، اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين،  الدول *()

فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، دولة الجمهورية التونسية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة ُعمان، 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، بنانية، ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، الجمهورية الل

 والجمهورية اليمنية.
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 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى 

 تسري أحكامه الذي  من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 8تنص المادة 
على اللجان الفرعية، على ما يلي: "تقر اللجنة في بداية كل دورة وبعد تولي رئيس الدورة مهامه وفقًا 

، جدول األعمال لتلك الدورة بناءً على جدول األعمال المؤقت". وعمالً بتلك المادة، تنظر اللجنة 12للمادة 
. كما تنظر في E/ESCWA/C.1/2019/L.1في جدول األعمال المؤقت والشروح لهذه الدورة في الوثيقة 

. وتقّر اللجنة جدول األعمال وتنظيم E/ESCWA/C.1/2019/L.2تنظيم األعمال المقترح في الوثيقة 
 .األعمال بالصيغة التي يقّدمان بها أو بعد إدخال التعديالت عليهما

 قضايا المتابعة

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

 الوثائق التالية:ش في إطار ھذا البند أربعة مواضيع باالستناد إلى ناَقسُت

  دورتها الثانية عشرة وتوصيات سابقة فياإلحصائية متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة  )أ(
  (E/ESCWA/C.1/2019/3(Part I)) 

 5و 4 يومي بيروت، ، التي ُعقدت فيأصدرت اللجنة اإلحصائية في ختام دورتها الثانية عشرة
من التوصيات، بعضها موّجه إلى الدول األعضاء والبعض اآلخر  مجموعًة ،2017نيسان/أبريل 

 التوصيات. ھذه تنفيذ التقدم المحرز في وثيقةال هھذ تعرضمانة التنفيذية لإلسكوا. وإلى األ

ذية في متابعتها إلى االطالع على اإلجراءات التي اتخذتها األمانة التنفي مدعوة اإلحصائية لجنةوال
متابعة تنفيذ  فيالدول األعضاء بها  تبرز اإلجراءات التي اضطلعأعن فادتها إللتوصيات، وكذلك 

 .إليها الموجهة التوصيات

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

في مجال واإلنجازات الرئيسية التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية األنشطة  وثيقةال هلّخص ھذت
والتقارير والمواد  المنشوراتستعرض تفمنذ الدورة الثانية عشرة للجنة اإلحصائية. اإلحصاء 

اإلحصاءات االقتصادية والحسابات في مجاالت  اإلسكوا برنامج عملضمن  ُأعّدتالتي  الفنية
 االجتماعي.اعية، وإحصاءات النوع القومية، واإلحصاءات الديمغرافية واالجتم

 مدعوة إلى أخذ العلم بما تم تحقيقه في ھذه المجاالت، وإبداء الرأي.اإلحصائية واللجنة 
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 E/ESCWA/C.1/2019/3(Part III)(( أنشطة التعاون الفني )ج( 

خدمات استشارية وورشات عمل وأنشطة  ، منأنشطة التعاون الفنيتقدم ھذه الوثيقة لمحة عن 
 .في مجال اإلحصاء 2017كانون الثاني/يناير  منذ األمانة التنفيذيةبها  اضطلعتالتي  ،بناء القدرات

أنشطة بشأن التوجيهات المالحظات و تقديم، ووثيقةإلى االطالع على ال مدعوةاإلحصائية لجنة وال
 .الفنيالتعاون 

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

االقتصادية، المنبثقة اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات  عمالألنتائج  ًاملخص تعرض ھذه الوثيقة
 .اللجنة اإلحصائية عن

 .الصادرة عن اللجنة وصياتلتومناقشة ا ھذه الوثيقةمدعوة للنظر في  اإلحصائية واللجنة

 الديمغرافية واالجتماعيةاللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات أنشطة  )ھ( 
  (E/ESCWA/C.1/2019/3(Part V)) 

اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات الديمغرافية  عمالألنتائج تعرض ھذه الوثيقة ملخصًا 
 .، المنبثقة عن اللجنة اإلحصائيةواالجتماعية

 .للجنةھذه الوثيقة ومناقشة التوصيات الصادرة عن امدعوة للنظر في  اإلحصائية واللجنة

 عاتالتكنولوجيا ألغراض اإلحصاء: الفرص والتِب

 (/C.1E/ESCWA//42019) آفاق التكنولوجيا واالبتكار في اإلحصاءات الرسمية 

 .التطورات التكنولوجية في مجال اإلحصاءات الرسميةالمرتبطة بعات في الفرص والتِبتبحث ھذه الوثيقة 
م المعلومات ُظُن سيما من خالل ال البيانات والمعلومات،ر قد أحدثت ھذه التطورات ثورة في توّفف

البيانات الضخمة، كالجغرافية، والجغرافية المكانية، ورصد األرض، واستخدام مصادر البيانات البديلة 
 .ةأھداف التنمية المستدام متابعة تنفيذبما يدعم د، عفظها عن ُبوتكنولوجيا تخزين البيانات وِح

 وتوجيه عمل األمانة في ھذا المجال. الرأيمدعوة إلى النظر في الوثيقة وإبداء اإلحصائية واللجنة 

  قضايا أخالقية – التكنولوجيا في اإلحصاءات الرسمية استخدام: حلقة نقاش 
)CRP.1/2019/C.1E/ESCWA/( 

ل أطراف جديدة في أنشطة إلى تدخُّ أدى التوسع في استخدام التكنولوجيا وبدائل لمصادر البيانات
اإلحصاءات الرسمية. وقد ال تكون ھذه الجهات الفاعلة الجديدة ملتزمة بالضرورة بالمبادئ األخالقية 
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 .صلةاألساسية لإلحصاءات الرسمية والقوانين اإلحصائية المعمول بها والتشريعات اإلحصائية ذات ال
تترتب عن استخدام التكنولوجيا في اإلحصاءات عات األخالقية التي قد أھم التِبحلقة النقاش  ستطرح

 .للتعامل معها الضوابط الالزمةللحد من المخاطر المرتبطة بها و لتوصل إلى تصوٍرلالرسمية، 

 استعراض أبرز التحديات الوطنية التي تواجهها في ھذا اإلطار.واللجنة اإلحصائية مدعوة إلى 

 اإلحصاء وأهداف التنمية المستدامة

  في التنفيذ: التقدم المحرز العربية بشأن بيانات التنمية المستدامة اإلقليمية خطة العمل 
(Rev.1/E/ESCWA/EC.5/2018/6-5E/ESCWA/C.1/2019/) 

العربية بشأن بيانات التنمية  في دورتها الثانية عشرة، اعتمدت اللجنة اإلحصائية خطة العمل اإلقليمية
أھداف التنمية المستدامة. متابعة التقدم نحو لدعم األجهزة اإلحصائية الوطنية في عملها في إطار  المستدامة

 .خطةالتستعرض ھذه الوثيقة التقدم المحرز في تنفيذ 

 يات لتطوير خطة العمل اإلقليمية.التوصإبداء و االطالع على ھذه الوثيقةلى إمدعوة اإلحصائية واللجنة 

 (/6E/ESCWA/C.1/2019) لبيانات: التقدم المحرز والخطوات المستقبليةاإلحصاءات وا برنامج 

، الذي يرمي إلى بناء القدرات اإلحصائية اإلحصاءات والبيانات برنامج أبرز مكونات وثيقةال هتناول ھذت
واألنشطة  للبرنامج نتائج التقييم المرحلي الوثيقة عرضتو. 2030دعمًا لخطة التنمية المستدامة لعام 

 .المقرر تنفيذھا في السنوات الثالث المقبلة

وإعطاء التوجيهات بشأن  البرنامجالتقدم المحرز في إطار بعلم المدعوة إلى أخذ اإلحصائية واللجنة 
 .خطوات المستقبليةال

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

عد في إطار ُتي ت، الفي مجال اإلحصاء 2020لعام البرنامجية المقتَرحة الخطة تعرض ھذه الوثيقة 
الخطة  توكان سياسات مرتكزة على األدلة. لوضعاإلحصاءات لإلسكوا بشأن  5الفرعي  البرنامج

مدتها في تلإلسكوا، التي اع قد ُعرضت على اللجنة التنفيذية 2020لعام لإلسكوا البرنامجية المقتَرحة 
فتقدم ھذه الوثيقة . 2018كانون األول/ديسمبر  19و 18اجتماعها الخامس المنعقد في بيروت، يومي 

 ل اللجنة التنفيذية.َبدة من ِقعتَمفي مجال اإلحصاء في الصيغة الُم الخطة البرنامجية المقتَرحة

 .أخذ العلم بهذه الخطة وإبداء الرأيإلى  مدعوةاإلحصائية واللجنة 
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  2025-2020لفترة لنقاش: الرؤية والتوجهات االستراتيجية لعمل اإلسكوا في مجال اإلحصاء  حلقة 
)/CRP.29/201C.1E/ESCWA/( 

لى بلورة التوجهات االستراتيجية لعمل األمانة التنفيذية لإلسكوا في مجال اإلحصاء إنقاش الحلقة هدف ت
ما يتعلق بتنفيذ في سيما للدول األعضاء، ال الذي ستقدمه أولويات الدعمتحديد و 2025-2020لفترة في ا

 .2030لعام  التنمية المستدامةخطة 

 في السنوات المقبلة. ءإلى إبراز أھم األولويات الوطنية في مجال اإلحصاواللجنة اإلحصائية مدعوة 

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

أثناء الدورة  التي سُتناقشأھم القضايا  بشأنتنسيق موقف الدول األعضاء في اإلسكوا  يهدف ھذا البند إلى
 .2019 مدينة نيويورك في آذار/مارسفي  تي سُتعقدالخمسين للجنة اإلحصائية في األمم المتحدة، ال

م األمانة التنفيذية عرضًا مرئيًا حول بنود جدول أعمال الدورة وأبرز القضايا المرتبطة بها من وستقد
 منظور إقليمي.

 الدورة الخمسين على جدول أعمالالمدرجة البنود  مناقشةإلى مدعوة في اإلسكوا اإلحصائية واللجنة 
 .بشأنهاإلى مواقف مشتركة للتوصل 

*** 

 الرابعة عشرة للجنة اإلحصائيةموعد ومكان انعقاد الدورة  

 في موعد ومكان انعقاد دورتها الرابعة عشرة. اإلحصائية تنظر اللجنة

 ما يستجد من أعمال 

 طرحها ومناقشتها.اإلحصائية اللجنة  تريديشمل ھذا البند أي قضية أخرى قد 

 اعتماد توصيات اللجنة اإلحصائية في دورتها الثالثة عشرة 

 لمناقشتها واعتمادھا. هافي مسودة توصيات اإلحصائية تنظر اللجنة

----- 


