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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 حصائيةاإلاللجنة 
 الدورة الثالثة عشرة

 2019 يناير/الثانيكانون  30-29، بيروت

 من جدول األعمال المؤقت)ج(  4البند 

 األنشطة المنفذة في مجال اإلحصاء

 التعاون الفنيأنشطة 

 زـموجـ

واالجتماعية اللجنة االقتصادية بها  اضطلعت التيأنشطة التعاون الفني  لمحة عن الوثيقة ههذقدم ت
إلى كانون األول/ديسمبر  2017في الفترة منذ كانون الثاني/يناير  في مجال اإلحصاء (اإلسكوالغربي آسيا )

 .الخدمات االستشارية وورشات العمل وبرامج الزمالة وأنشطة بناء القدرات األنشطة هذه وتشمل .2018

تقديم االقتراحات بشأن تعزيز خدمات و، أخذ العلم بمحتوى الوثيقة إلى ةواللجنة اإلحصائية مدعو
 .هاولوياتأو الدول األعضاء احتياجاتالتعاون الفني بما يتماشى مع 
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 ةـمقدم

احتياجات الدول  للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( أنشطة التعاون الفني لبيت -1
العادي للتعاون  وإلى جانب المرونة التي يتميز بها البرنامج األعضاء، وهي موجهة في الغالب حسب الطلب.

لتحول نحو استراتيجية في ا السنوات األخيرة الناشئة والملحة، نجح في القضاياإلى  التطرقفي الفني لإلسكوا 
إلى  األمانة التنفيذية. وتسعى التعاون وطنية شاملة لتنسيقطر أ بلورة على مرتكزةو ،عمل موجهة نحو النتائج

في تنفيذ  والمساءلة الدعم الفني وتعزيز الشفافية بهدف زيادة فعاليةلتخطيط المتكامل ل كأداةطر األ هذهاستخدام 
 ،جمع البيانات وإنتاجها ونشرها ةمع أنشط توازيا   ،هاالتعاون الفني من أولوياتأنشطة  إلسكوااعتبر تو .األنشطة
 وإقامة الشراكات اإلقليمية. والتنسيق

واإلقليمية في إنتاج وتعميم  النظم اإلحصائية الوطنيةدعم لى إ في مجال اإلحصاء اإلسكوا يهدف عملو -2
غالبية  تنفذو .مستدامةالشاملة والتنمية ال رصد التقدم نحووإحصاءات ذات جودة لوضع سياسات قائمة على األدلة 

بالتنسيق مع المكاتب اإلقليمية لمنظمات األمم المتحدة المتخصصة وغيرها من المنظمات  أنشطة التعاون الفني
التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية في ألنشطة التعاون الفني  ا  هذه الوثيقة ملخص تعرضواإلقليمية والدولية. 

برامج  تحسينوتتناول التحديات ووسائل  ،2018إلى كانون األول/ديسمبر  2017الفترة منذ كانون الثاني/يناير 
 وخدمات التعاون الفني.

 الخدمات االستشارية -أوالا 

 ،النشاط نوعو الجهة المستفيدةحسب  التي قدمتها األمانة التنفيذية الخدمات االستشارية 1 الجدول يبيّن -3
بناء قدرات  هدفت هذه الخدمات إلىو .2018 ديسمبر/كانون األولحتى  2017 خالل الفترة من كانون الثاني/يناير

اعتماد النظام الموحد إدماج مختلف  ويتيحشامل. وكإطار عام  عضاء العتماد نظام الحسابات القوميةالدول األ
بهدف تحقيق التكامل بين  ،كجداول العرض واالستخدام واحد،اإلحصاءات االقتصادية ضمن إطار عمل 

حصاءات إومن أهمها إحصاءات الحسابات القومية، والحسابات التابعة، و ،اإلحصاءات االقتصادية المختلفة
 القطاعات االقتصادية المختلفة، والتقديرات المتعلقة باالقتصاد غير الرسمي. إحصاءاتالتجارة واألعمال، و

 األساسيةى تطوير البنمجال في األعضاء لدول لدعم تقديم العلى أيضا  سكوا لإلاألمانة التنفيذية عملت و -4
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والسجالت التصنيفات الدولية وهمها أمن و ،حصائيلعمل اإلل الالزمة

 .الشأنفي هذه  ةاستشاريبعثات عمل و اتورش نظمتو .حصائية للمؤسساتاإل

  



E/ESCWA/C.1/2019/3(Part III) 

 
-4- 

 

 

 الخدمات االستشارية  -1 الجدول

 النشاط عدد الخدمات الدولة المستفيدة

مهمة استشارية إلى دائرة اإلحصاءات العامة لتقييم بيانات السجل المدني  • 5 األردن
 ؛(2018آذار/مارس  16-12واإلحصاءات الحيوية وإحصاءات الفقر )عّمان، 

ة إلعداد جداول عرض واستخدام مبسطة استنادا  إلى ما يتوفر من يمهمة استشار •
 بيانات، هدفها تحسين مصادر البيانات وإعداد تقديرات لألنشطة غير الرسمية 

 ؛(2017نوفمبر تشرين الثاني/ 10-4)عّمان، 

إطالق منصة إلكترونية تعليمية عن إحصاءات النوع االجتماعي في ورشة عمل  •
 اإلحصاءات العامة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة  استفادت منها دائرة

 ؛(2017أكتوبر /تشرين األول 14)عّمان، 

إلى دائرة اإلحصاءات العامة إلعادة النظر في منهجيات ومصادر  مهمة استشارية •
البيانات المتعلقة بتقديرات الناتج المحلي اإلجمالي ربع السنوية لتتوافق مع 

 ؛(2017 أكتوبرتشرين األول/ 7 – أيلول/سبتمبر 30التقديرات السنوية )عّمان، 

زيارة إلى دائرة اإلحصاءات العامة لمراجعة التقديرات السنوية للناتج المحلي  •
وتقديم التوصيات الالزمة  ،سنة األساس الجديدةك 2010اإلجمالي باعتماد عام 

 (.2017 يونيو/حزيران 16-10لتحسينها )عّمان، 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

س الخيمة بهدف متابعة العمل على أاستشارية لمركز اإلحصاء في إمارة ر خدمة • 6
 ؛(2018أيار/مايو  23-24التخطيط للتعداد المصغر )

 إمارة عجمان حول اإلسقاطات السكانية  في حصاءاإلخدمة استشارية لمركز  •
 ؛(2018آب/أغسطس  27-30)

رأس الخيمة حول التخطيط للتعدادات خدمة استشارية لمركز اإلحصاء في إمارة  •
 ؛(2018شباط/فبراير  22-21بطرق بديلة وباستخدام التكنولوجيا ) السكانية

مركز اإلحصاء في إمارة عجمان حول مراقبة الجودة في إلى بعثات استشارية  •
 ؛(2017أيار/مايو  25-24آذار/مارس و 5-8التعداد العام للسكان والمساكن )

الفنية لمركز اإلحصاء في رأس الخيمة حول الطرق الممكنة إلعداد تقديم المساعدة  •
تقديرات الحسابات القومية واإلحصاءات االقتصادية األخرى، وخاصة تلك المتعلقة 

 (.2017ثاني/يناير الكانون  26-21بمؤشرات التنمية المستدامة )

عداد جداول عرض واستخدام مبسطة تستند إلى ما يتوفر من ورشة عمل بشأن إ • 1 البحرين
بيانات، هدفها تحسين مصادر البيانات وإعداد تقديرات لألنشطة غير الرسمية، 

أيار/مايو  10-6استفادت منها هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية )المنامة، 
2018.) 

الجمهورية 
 السورية العربية

حصاء المركزي حول تقييم اإلحصاءات وتحديد خدمة استشارية لمكتب اإل • 1
المتطلبات لتحسين إحصاءات الحسابات القومية والمسوح االقتصادية من خالل 

 (.2018آب/أغسطس  16-14وضع جداول عرض واستخدام مبسطة )دمشق، 
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 النشاط عدد الخدمات الدولة المستفيدة

خدمة استشارية لوزارة المالية ومدينة أفريقيا التكنولوجية بشأن تقييم اإلحصاءات  • 1 السودان
وتحديد متطلبات وضع مصفوفة المحاسبة االجتماعية، ووضع جداول عرض 
واستخدام مبسطة كركيزة لجداول المدخالت والمخرجات ومن ثّم لمصفوفة 

 (.2017آذار/مارس  30-28المحاسبة االجتماعية )الخرطوم، 

ورشة عمل تشاورية حول إمكانية إجراء تعداد السكان والمساكن باستخدام  • 2 العراق
 – نيسان/أبريل 30)بيروت،  2020التكنولوجيا في العراق في جولة التعدادات لعام 

 ؛(2018أيار/مايو  1

تدريب ستة مندوبين من الجهاز المركزي لإلحصاء في العراق على جداول  •
 (.2017آب/أغسطس  17-14ت، العرض واالستخدام )بيرو

تقديم مشروع قياس الفقر المتعدد األبعاد في فلسطين إلى لجنة الفقر الوطنية،  • 7 دولة فلسطين
حالة لومراجعة تصميم العيّنة واألداة الخاصة بالدراسة االستقصائية المقبلة ل

 ؛(2018تموز/يوليو  9-5، رام هللاغزة )قطاع ة في يالمعيش

والمؤشرات الخاصة بمشروع قياس الفقر المتعدد األبعاد في فلسطين تنقيح األبعاد  •
 شهرا ( من مسح اإلنفاق واالستهالك  12باالستناد إلى نتائج الجولة الكاملة )

 ؛(2018أيار/مايو  7 – نيسان/أبريل 30 رام هللا،)

مراجعة البيانات المكتملة لمسح اإلنفاق واالستهالك في فلسطين لتقييم الجودة  •
وتقدير معدالت الفقر واستخدام خط  ،حتمال االنحياز القائم على عدم االستجابةوا

 كانون الثاني/ 25-19لتحديث تكاليف المعيشة مع مرور الوقت ) 2011الفقر لعام 
 ؛(2018يناير 

لتعداد السكان والمساكن  2017مراجعة نتائج دراسة العد البعدي لجولة عام  •
 ؛(2018كانون الثاني/يناير  19-25واحتساب معدالت التغطية )

بعاد المقترحة بناء  على نتائج المراجعة النهائية ألبعاد ومؤشرات الفقر المتعدد األ •
احتساب البيانات التي تم جمعها في مسح اإلنفاق واالستهالك في فلسطين في فترة 

 ؛(2017تموز/يوليو  24-31الستة أشهر األولى من السنة )

المركزي لإلحصاء الفلسطيني لمناقشة عملية  الجهازورشة عمل لثالثة مندوبين من  •
نات هدفها تحسين اإعداد جداول عرض واستخدام مبسطة تستند إلى ما يتوفر من بي

بريل أنيسان/ 20-16مصادر البيانات والتقديرات لألنشطة غير الرسمية )عّمان، 
 ؛(2017

دراسة حول جدوى ونطاق العمل على الربط القياسي للبيانات من سجل السكان  •
 والتعدادات في فلسطين، ومراجعة الوضع الحالي للتسجيل المدني واإلحصاءات 

 الحيوية بهدف تحديد االحتياجات الالزمة لتحسين نظام التسجيل المدني 
 (.2017نيسان/أبريل  9-13)
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 النشاط عدد الخدمات الدولة المستفيدة

المشاركة في ورشة عمل حول تحديث اإلحصاءات الرسمية في وزارة التخطيط  • 2 قطر
 ؛(2018أيلول/سبتمبر  26-25التنموي واإلحصاء )الدوحة، 

بعثة استشارية إلى وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء لتقديم الدعم بشأن استخدام  •
أيار/مايو  18-14بيانات السجالت اإلدارية في التعداد العام للسكان والمساكن )

2017.) 

زيارة إلى اإلدارة المركزية لإلحصاء لمراجعة المنهجيات ومصادر البيانات  • 1 الكويت
 14-8المستخدمة في تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي ربع السنوية )مدينة الكويت، 

 (.2017نيسان/أبريل 

 لبنان

 

مهمات استشارية بشأن إجراء العد البعدي ونشر بيانات التعداد السكاني في  •
المخيمات والتجمعات السكانية واستخدامها )بيروت، آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 

2017). 

ورشة عمل تدريبية لمندوبين من مصلحة اإلحصاء والتعداد لتعظيم االستفادة من  • 2 ليبيا
للمصلحة حول المسوح االقتصادية وتجميع مؤشرات أسعار المساعدة الفنية الُمقّدمة 

كانون األول/ديسمبر  21-18المنتجين وإعداد جداول العرض واالستخدام المبّسطة )
 ؛(2017

ورشة عمل وطنية بشأن إحصاءات اإلعاقة بناء  على طلب من مصلحة اإلحصاء  •
 (.2018آب/أغسطس  7-9والتعداد )

هاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لتقييم بيانات السجل مهمة استشارية إلى الج • 3 مصر
 ؛(2018أيار/مايو  10-8المدني والتعدادات السكانية )القاهرة، 

مشورة فنية للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء حول إجراء مسح للعنف ضد  •
 ؛(2018أيلول/سبتمبر  16المرأة ذات اإلعاقة )القاهرة، 

لجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إلعداد تقديرات خدمات استشارية ل •
تفصيلية للناتج المحلي اإلجمالي حسب اإلنفاق النهائي تتناسب مع التفاصيل 

 28-25المطلوبة الحتساب األوزان لبرنامج المقارنات الدولية )القاهرة، 
 (.2017نيسان/أبريل 

التابعة لوزارة الصناعة واالستثمار استجابة لطلب الوحدة المكلفة باإلحصاء  • 1 المغرب
والتجارة واالقتصاد الرقمي بتقديم الدعم لمراجعة نتائج المسوح الصناعية والتنسيق 
مع خبراء المندوبية السامية للتخطيط لتطبيق تصنيف األنشطة المنسق حسب مبادئ 

 .(2017نيسان/أبريل  18-16)الرباط،  المحاسبة الوطنية

المملكة العربية 
 السعودية

 بشأنالفنية  اتالمساعد مناجتماع لمناقشة احتياجات الجهاز اإلحصائي  • 1
 (.2017آذار/مارس  23-20اإلحصاءات االقتصادية )الرياض، 
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 النشاط عدد الخدمات الدولة المستفيدة

خدمات استشارية للمركز الوطني لإلحصاء لتقييم اإلحصاءات المتاحة ووضع خطة  • 1 موريتانيا
عمل لتحسين شمولية التقديرات والمنهجيات ومصادر البيانات، وتقييم ما أُنجز في 
إعداد تقديرات إلحصاءات التجارة الخارجية العابرة للحدود بطريقة غير رسمية 

 (.2017شباط/فبراير  17-13وط، وتقديرات ألنشطة التشييد والبناء )نواكش

زيارة دراسية للمندوب اليمني من مكتب اإلحصاء الوطني إلى مقر اإلسكوا للتدّرب  • 1 اليمن
تشرين األول/أكتوبر  26-20على المنهجيات الحديثة لنظام الحسابات القومية )

2017.) 

  35 المجموع

ا   العمل اتورش -ثانيا

لبناء القدرات في مجال اإلحصاء  في إطار خدمات التعاون الفنيالمعقودة العمل  اتورش 2الجدول يبيّن  -5
 .2018 ديسمبر/كانون األول إلى 2017ثاني/يناير الكانون من خالل الفترة 

 العملورشات   -2الجدول 

 التاريخ المكان األهدافو الموضوع
عدد 

 المشاركين
عدد 

 المشاركات

في  إحصاءات الطاقةبشأن  : )أ( األولىتدريب اتورش
هدفت ، المتعلقة ببيانات النفط المبادرة المشتركةإطار 

إلى تعزيز جمع البيانات الشهرية للطاقة والغاز 
وتحسين جودتها؛ )ب( والثانية بشأن ميزان الطاقة، 
 اتبالشراكة مع منتدى الطاقة الدولي وشعبة اإلحصاء

في األمم المتحدة ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الدول 
تجميع البيانات السنوية ، هدفت إلى المصدرة للغاز

والتدفقات لبناء ميزان طاقة وطني عن الوقود 
 ولوضع سياسات للطاقة قائمة على األدلة.

  14-11 بيروت
ديسمبر كانون األول/
2018 

41 18 

ورشة عمل حول اإلحصاءات والمعلومات البيئية من 
بالتعاون  ،أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية

مع شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة واألمم 
المتحدة للبيئة والوكالة األوروبية للبيئة، ركزت على 

لجنة الالذي أقرته  بناء القدرات الوطنية لتنفيذ اإلطار
ألمم المتحدة لتعزيز برامج في ا ئيةاإلحصا

اإلحصاءات البيئية في البلدان، وعلى إحصاءات 
ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة  النفايات والمياه،

 .ذات الصلة بالبيئة وإحصاءات تغّير المناخ

  16-12 بيروت
تشرين الثاني/نوفمبر 

2018 

50 15 
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 التاريخ المكان األهدافو الموضوع
عدد 

 المشاركين
عدد 

 المشاركات

سالمي في الحسابات ورشة عمل حول التمويل اإل
بالتعاون مع مركز األبحاث اإلحصائية ، القومية

واالقتصادية واالجتماعية والتدريب في أنقرة وشعبة 
في األمم المتحدة، لتوضيح كيفية معاملة  اتاإلحصاء

قطاعات التمويل اإلسالمي واألدوات واإلنتاج 
 .والقيمة المضافة في الحسابات القومية

تشرين  31 ةأنقر
  – ل/أكتوبراألو

 تشرين الثاني/ 2
 2018نوفمبر 

27 5 

اجتماع إقليمي لتقييم إحصاءات األسعار وتنسيق 
، هدف 2016إلى  2011مؤشرات األسعار للسنوات 

إلى مراجعة السلسلة الزمنية لبيانات األسعار 
وبيانات اإلنفاق للفترة المذكورة، والمصادقة أو 

التعديل للحصول على سلسلة متناسقة وممثلة للواقع 
بين الوطني في كل دولة، بما يؤدي إلى التناسق 

 مؤشرات األسعار المختلفة.

  6-3 القاهرة
 2018أيلول/سبتمبر 

11 9 

حول التخطيط إلجراء تعدادات السكان  ورشة عمل
 والمساكن باستخدام التكنولوجيا في بلدان عربية

مختارة لعرض التجارب والممارسات الدولية 
والعربية المرتبطة بإجراءات بديلة إلجراء التعدادات 

 أو التخطيط للتعدادات باستخدام التكنولوجيا.

  27-24 بيروت
 2018تموز/يوليو 

17 5 

ورشة عمل حول التمويل اإلسالمي في الحسابات 
، هدفت إلى مناقشة توزيع المؤسسات المالية القومية

اإلسالمية، وتصنيف وتسجيل األدوات المالية 
اإلسالمية وما يرتبط بذلك من إيرادات الممتلكات وما 

ساب وتسجيل تحاية، ويتصل بها من عمليات تجار
 ناتج الخدمات المالية اإلسالمية في الحسابات القومية.

  26-24 بيروت
تشرين األول/أكتوبر 

2017 

27 10 

ورشة عمل وطنية حول جداول المدخالت 
والمخرجات كدعم فني للجهاز المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني.

  20-17 انعمّ 
 2017نيسان/أبريل 

20 10 

 2020 ضمن جولةورشة العمل اإلقليمية الثانية 
 .(2015-2024)تعدادات السكان والمساكن ل

  23و 22 القاهرة
كانون الثاني/يناير 

2017 

20 5 

ورشة عمل تدريبية وطنية حول األساليب 
والمصادر المستخدمة لتجميع التقديرات اإلقليمية 

مستوى اإلمارات للناتج المحلي اإلجمالي على 
 العربية المتحدة.

  26-22 أبو ظبي
 كانون الثاني/يناير

2017 

25 3 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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عدد 
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عدد 

 المشاركات

لموظفي مركز اإلحصاءات  يةفيوظورشة تدريب 
مؤشرات الديمغرافية في رأس الخيمة حول ال

 واالجتماعية.

 ،رأس الخيمة
اإلمارات 

 العربية المتحدة

  – شباط/فبراير 22
 آذار/مارس 2

2017 

20 3 

معني للفريق العامل ال االجتماع اإلقليمي الثالث
 بمؤشرات التنمية المستدامة.

  15-13 األردن
 2017آذار/مارس 

20 5 

ورشة العمل اإلقليمية بشأن تحسين اإلحصاءات 
المتعلقة باإلعاقة في سياق خطة التنمية المستدامة 

 في الدول العربية. 2030لعام 

  20-17 الرباط
 2017نيسان/أبريل 

26 18 

ورشة تدريب وطنية حول تجميع العرض 
واالستخدام في العراق لصالح مكتب اإلحصاء 

 .العراق فيالمركزي 

  17-14 بيروت
 2017آب/أغسطس 

15 3 

ورشة عمل وطنية بشأن تعداد السكان والمساكن: 
 كيف تصّمم النظم الفدرالية تعداد السكان وتنفّذه.

 ،عجمان
اإلمارات 

 العربية المتحدة

  17و 16
تشرين األول/أكتوبر 

2017 

15 9 

ورشة عمل وطنية حول مؤشرات أسعار المنتجين 
مكتب اإلحصاء الوطني  في قطاع الصناعة )لصالح

 في ليبيا(.

  20-18 بيروت
 كانون األول/ديسمبر

2017 

4 4 

صاءات اإلعاقة في ورشة عمل حول تحسين إح
 الدول العربية.

، الدار البيضاء
 المغرب

17-20  
 2017نيسان/أبريل 

5 13 

ورشة تدريبية إقليمية لتطوير تقارير اإلحصائيات 
 .الحيوية من التسجيل المدني

  11-10 بيروت
ول/أكتوبر األتشرين 

2018 

12 4 

اجتماع تشاوري حول التخطيط لمسح االحتياجات 
خطة عمل وضع لى إهدف اليمن، اإلنسانية في 

تجارب البلدان التي أجرت  واستعراضلمسح ل
 .في ظروف مشابهة مسوح

  16-14 بيروت
تشرين الثاني/نوفمبر 

2018 

8 5 

 144 363 ورشة عمل 19 المجموع
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ا  ا المطروحة وسُ  التحديات -ثالثا  بل المضي قدما

في ولويات األ تعيد رسمتحديات  طرحتواجتماعية  اقتصاديةوأزمات  راتتغيّ  تشهدالمنطقة زال ت ال -6
زيادة األنشطة على و ،مبتكرة تدابير ة احتياجات البلدان من البيانات والمعلوماتتلبي تطلبتو .المجال اإلحصائي

 واالقتصادية. والديمغرافيةالصعيد الوطني، وتكثيف البعثات االستشارية في مجال اإلحصاءات االجتماعية 

وكاالت اإلحصائية اإلقليمية، مثل المعهد المع العمل على تعزيز التعاون اإلقليمي  من األهمية بمكانو -7
العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، والمركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومركز األبحاث 

 وكاالت ال فهذه .اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، وصندوق النقد العربي
لكنها تؤدي  التي تضم منظمات األمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، قليميغير مشاركة في آلية التنسيق اإل

دعوة هذه المنظمات إلى المشاركة في دورات  ستستمر األمانة التنفيذية فيفي مجال اإلحصاء. و مهما  دورا  
ة في مجال اإلحصاء، اللجنة اإلحصائية لإلسكوا، التي يمكن أن توفر منبرا  للتحاور بشأن األولويات اإلقليمي

 وبالتالي زيادة تنسيق أنشطة التعاون الفني.

لرصد التقدم المحرز في تنفيذ  عملهامكاتب اإلحصاء الوطنية في دعم لى إ مانة التنفيذيةكما ستسعى األ -8
في تجميع البيانات ومعالجتها التطورات بأهم  وستعّمق المعرفةوإعداد التقارير في هذا الشأن.  2030خطة عام 
 .الحديثة تاستخدام التكنولوجيابسيما  ال ونشرها،وتحديثها 

بما يتماشى مع  ،خدمات التعاون الفني فعيلت بشأناالقتراحات تقديم  إلى ةاللجنة اإلحصائية مدعوو -9
 .هاولوياتأو الدول األعضاء احتياجات

----- 
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