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  زـموج
  

مجموعة العمل ل الثاني جتماعاال سكوا)إلانظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (  
  .2009شباط/فبراير  10، في لبنان بيروت، في للجنة اإلحصائية في اإلسكوا اإلقليمية

  
خالل  بلدان اإلسكوااقف أھمھا تنسيق مو ،مواضيعداً من العداالجتماع جدول أعمال تضمن و  

تحديد اللجنة، وطرحھا ست التيمن خالل مناقشة النقاط وذلك  ،األمم المتحدةأعمال اللجنة اإلحصائية في 
بالدراسات االستقصائية للقطاع غير دليل مجموعة دلھي الخاص فيما يتعلق بالمنطقة بلدان مواقف 
نتدى تابعة الممو ،حصائية في الوطن العربيللمنتدى الرابع لتعزيز القدرات اإل ، والتحضيرالرسمي

  .العالمي لقياس تقدم المجتمعات
  

 النقاط المطروحة في جدولمناقشة حول الوطنية  جھزة اإلحصائيةطلب األلتلبية وُعقد االجتماع   
ة مانألوالتشاور مع ا حدة خالل انعقادھا،وللتوصل إلى مواقف مأعمال اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة 

  تھا.نشطوأبرنامج عملھا  لإلسكوا بشأنتنفيذية ال
  

  مجموعة من التوصيات الموجھة إلى البلدان األعضاء واإلسكوا.إلى وخلصت الورشة   
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  ةـمقدم
 
االجتماع الثاني لمجموعة العمل اإلقليمية للجنة  نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  - 1

من أجل مناقشة آخر التطورات في مجال العمل اإلحصائي، والتشاور مع األمانة  اإلحصائية في اإلسكوا
التنفيذية لإلسكوا حول برنامج عملھا، واالتفاق على المواضيع التي ستتناولھا اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة، 

بلدان المنطقة في اللقاء المرتقب للجنة االحصائية والمقرر عقده في مقر األمم المتحدة في  وتنسيق مواقف
  .2009شباط/ فبراير  27إلى  24نيويورك، من 

  
  وقد عقدت مجموعة العمل اإلقليمية اجتماعھا الثاني لتحقيق األھداف التالية:  - 2
  

تصل بالقضايا المطروحة على جدول أعمال مناقشة الوضع الراھن في دول منطقة اإلسكوا فيما ي  (أ)  
  ؛اإلحصائية لألمم المتحدة اللجنة

  
تنسيق مواقف بلدان منطقة اإلسكوا في اللقاء المرتقب مع مدير شعبة اإلحصاءات في األمم   (ب)  
  ؛المتحدة

  
تحديد مواقف بلدان المنطقة فيما يتصل بدليل مجموعة دلھي الخاص بالدراسات االستقصائية   (ج)  

 ؛قطاع غير الرسميلل
 

في مجال  واإلقليميةنتائج المبادرات الدولية بشأن تعزيز التعاون مع الشركاء المعنيين   (د)  
 .لقياس تقدم المجتمعاتوالمنتدى العالمي  ،رابعالفي ذلك المنتدى اإلحصائي العربي بما  اإلحصاءات،

  
  التوصيات  -أوالً 

  
إلى عدد من التوصيات الموجھة إلى البلدان األعضاء  قليميةخلص االجتماع الثاني لمجموعة العمل اإل  - 3

  واإلسكوا:
  

  يات الموجھة إلى البلدان األعضاءالتوص  -ألف
  

أھمية تعزيز مشاركة البلدان األعضاء في اجتماعات اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة   )1(  
اع مجموعة العمل اإلقليمية للجنة اإلحصائية المسبق فيما بينھا بھدف توحيد مواقفھا، وذلك في اجتم قوالتنسي

وفي ھذا الصدد، قّدم الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مقترحات تمت مناقشتھا وإضافة   في اإلسكوا.
  (انظر المرفق األول)؛ تعديالت عليھا خالل االجتماع

  
تلفة (الصحة عقد ورش عمل لتدريب اإلحصائيين من األجھزة اإلحصائية والوزارات المخ  )2(  

  والطاقة والبيئة والعمل وغيرھا) لتنسيق عملية جمع البيانات ونشرھا وتوحيدھا.
  

  سكوااإلھة إلى التوصيات الموج  -اءب
  

عقد ورشة عمل لمناقشة دليل مجموعة دلھي الخاص بالدراسات االستقصائية للقطاع غير   )1(  
  ؛الرسمي
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 ؛لى مجموعات العمل الدولية المعنية باإلحصاءمساعدة البلدان األعضاء على االنضمام إ  )2(  
 

الطلب من األمانة العامة لألمم المتحدة اإلسراع في ترجمة األدلة والكتيبات اإلحصائية إلى اللغة   )3(  
 العربية، بالتوازي مع اإلصدارات في اللغات األخرى؛

  
  االستمرار في عملية بناء قدرات البلدان األعضاء.  )4(  

  
 ً   ضيع البحث والمناقشةموا  -ثانيا

  
تفاق على التم او، ةشقنامجدول أعمال اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة للواردة على رضت البنود العُ  - 4
م الجھاز المركزي لإلحصاء وقدّ   .ألمم المتحدةفي اجتماع اللجنة اإلحصائية ا خالل ةقف موحداموتوصل إلى ال

للجنة  مجموعة العمل اإلقليمية اجتماعأثناء يھا تعديالت في التي أدخلت علقترحات من الم عدداً  الفلسطيني
  اتفق عليھا المشاركون: يالنقاط التوفيما يلي   .)األولمرفق انظر ال( اإلحصائية

 
  اإلحصاء األسترالي مكتب : تقرير (أ) 3البند   -ألف

 حصاءات الرسميةإلتغير المناخ واعن    
 

 ؛ووضع آليات لتطبيقھا ،ةفي الوثيقمبّينة ولويات الاألالموافقة على الھدف والتوصيات و  (أ)  

 ؛توفير المصادر المالية الالزمةبلدان إلى دعوة ال  (ب)  

 ؛توفير التدريب الالزمإلى المنظمات الدولية دعوة   (ج)  

المعنية مؤسسات وعمل الالتقاطع بين عمل األجھزة اإلحصائية ضرورة تحديد التأكيد على   (د)  
  ؛البيئةب

  )(   قياس تغير المناخلالعمل على توفير مؤشرات .  
  

  عن المبادرات التحاد األوروبي ئي في امكتب اإلحصاال(ب): تقرير  3البند   -باء
  والريفية اإلحصاءات الزراعيةالعالمية لتحسين 

  
حصاءات الزراعية والريفية لتشمل إحصاءات لتحسين اإل وضع استراتيجيةو لألداء،تقييم  إجراء  (أ)  

 ؛لموازنة الزراعيةا
  

القائم في مع الوضع المقررة  تناسب االستراتيجيةحسب المنطقة، بحيث تتنفيذ أنشطة محّددة   (ب)  
  بلدان اإلسكوا.

  
 توصيات دولية إلحصاءات الطاقةبوضع  المعني(ج): تقرير األمين العام  3البند   - جيم

 
  ؛إقرار جميع نقاط النقاش  (أ)  
   .وحدات قياس الطاقةتوحيد اھج نحول مأدلة إعداد   (ب)  

  
 االقتصادية-بالمحاسبة البيئية ةالخبراء المعني لجنة(د): تقرير  3البند   -دال
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االقتصادية -المحاسبة البيئيةالمعنية بخبراء اللجنة تصبح اللجنة ل يةسمتعلى تغيير  االتفاق  (أ)  

 ؛على برنامجھا ومھامھاالموافقة وإحصاءات البيئة، و

 ؛دارة المشاريع ذات الصلةالمقترح إل اإلطارعلى  تفاقاال  (ب)  

  .اللجان الفنية المعنية بإحصاءات المحاسبة البيئية ياإلسكوا ف بلدانالعمل على إشراك   (ج)  
 

 بالحسابات القومية الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني): تقرير ( 3البند   -ھاء
  

 ؛إقرار جميع نقاط النقاش  (أ)  

 لھا؛ مساعدات فنيةتقديم للدول النامية و ةمج تدريبيابرنفيذ تصميم وت  ب)(  

تنظيم اجتماعات إقليمية لمناقشة التقدم في تطبيق التنقيحات الجديدة على مستوى اللجان   (ج)  
  ؛اإلقليمية

 .لغة العربيةإلى ال 2008و  1993للحسابات القومية ترجمة النظام المنقح   فياإلسراع   (د)  
 

 اإلحصاءات االجتماعية عن(و): تقرير األمين العام  3البند   -واو
  

 اإلحصاءات االجتماعية، مع أخذ خصوصية المجتمعاتالمتصلة بإقرار التوصيات  على االتفاق  (أ)  
 وثقافتھا في االعتبار؛

 راء بشأنه؛بداء اآلإمتابعة التقرير الدوري والتأكيد على ضرورة   (ب)  

 .اللجان الفنية المعنية بإعداد المؤشرات االجتماعية ياإلسكوا ف بلدانالعمل على إشراك   (ج)  
 

  (ز): تقرير الفريق العامل المشترك بين األمانات  3البند   -زاي
 إحصاءات الصحةب المعني

 
 ؛المقترحات المطروحة جميعودعم  ،كل ما ورد في الوثيقةعلى  الموافقة  (أ)  

تكون النتائج متوازنة وذلك ل ،ركة الدول النامية في فرق العملأھمية توفير الدعم الالزم لمشا  (ب)  
ً دولي  ؛ا

  .مثل وزارات الصحة ،بيانات الصحةل ةمنتجالجھات األخرى الالعمل على إشراك   (ج)  
 

  تقرير فرقة العمل المعنية بإحصاءات التعليم :)(ح 3البند   -حاء
  

وإعداد  التصنيف الدولي الموحد للتعليمجعة ُيعنى بمراتشكيل فريق من الخبراء  على الموافقة  (أ)  
 ؛تصنيف التخصصاتحول دليل 

 ؛2009إتمام إعداد األدلة الخاصة بإحصاءات التعليم قبل نھاية عام   (ب)  

تحسين آليات التنسيق فيما لتشكيل فريق عمل من الجھات العاملة في مجال التعليم  على الموافقة  (ج)  
  ؛وليةدالمعايير البينھا وتشجيع وضع 
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تشكيل مجموعات إقليمية من أجل تكليف اللجان اإلقليمية التعاون مع اللجان اإلقليمية لليونسكو   (د)  
  ليات التنسيق على مستوى المنطقة.آطوير ُتعنى بت

  
  نتائج عن و ةلاعن إحصاءات العم منظمة العمل الدوليةتقرير  (ط): 3البند   -طاء

 يةلاحصاءات العمإلالخبراء الثامن عشر  المؤتمر الدولي
  

 ؛إقرار جميع نقاط النقاش  (أ)  

لتنفيذ المعايير اإلحصائية الدولية الجديدة الالزمة ليات اآلتشكيل مجموعات عمل إقليمية لوضع   (ب)  
بعد ھذه اآلليات  التوصيات بشأنتقديم و ،الجديدة فرياودراسة التع ،العملدوام و ،األطفال ةلاعموالمتصلة ب
ً ميدان اختبارھا  ؛يا

 .الخاص بالمھنة والنشاط يقتصادالا ترجمة الدليل فياإلسراع   (ج)  
 

  (ي): تقرير أصدقاء رئيس اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة  3البند   -ياء
 عن مؤشرات العنف ضد المرأة

  
تماع تقرير اجذين تناولھما للاو بمؤشر عنف العشير وختان اإلناث ينتعلقالم على البندين التحفظ  (أ)  

إلى شيوع  نظراً ، 2007تشرين األول/أكتوبر  فيالمعني بمؤشرات قياس العنف ضد المرأة الخبراء فريق 
 ذات الصلة بھا؛ اتقياس المؤشر ةبومن الدول العربية وبالتالي صعمحدود في عدد ھاتين الظاھرتين 

ھدف تصميم برنامج يإلى ية في األمم المتحدة واللجان اإلقليم اتاإلحصاءالمعنية بم اقساألدعوة   (ب)  
  ؛األعضاء في مجال جمع وتحليل ونشر البيانات بلدانتوفير التجارب الوطنية وتعزيز تبادل الخبرات بين الإلى 

 . )المسنون(األطفال والرجال و يالعنف األسرضرورة وضع مؤشرات عن   (ج)  
 

  ليةبرنامج المقارنات الدو عن(ك): تقرير البنك الدولي  3البند   - كاف
  

  الموافقة على نقاط النقاش.  
 

  ئ (ل): تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھاد 3البند   - الم
 تطوير اإلحصاءات اإلقليمية في آسيا والمحيط الھادئعن 

 
 ثلةابرامج ممإيجاد والعمل على  ،مستدامة لجمع البياناتالبرامج الناجحة في بناء التجارب التعميم   

  اإلسكوا. بلدانل
 

  ): تقرير األمين العام عن مؤشرات رصد األھداف اإلنمائية لأللفيةأ( 3البند   -ميم
  

، استمرار التعاون على المستويين الوطني والدولي من أجل تطوير التنسيقاالتفاق على ضرورة   (أ)  
مرحلية رير اوضرورة قيام الدول بإعداد تق األھداف اإلنمائية لأللفية، باتجاه تحقيقمراقبة التقدم لوإعداد تقارير 

األجھزة الحكومية ومؤسسات األمم شترك تعلى أن  ،مؤشرات رصد األھداف اإلنمائية لأللفيةعن ودورية 
 بلد في إعدادھا؛المتحدة في ال
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تناقض بين  ُوجدوفي حال   .ھو المصدر الرسميللبيانات أن المصدر الوطني على التأكيد   (ب)  
  ؛بخصوص ھذا التناقضمنھا لحصول على إجابة وامراجعة الدول ينبغي  ،طني والمصدر الدوليالمصدر الو

   ؛بياناترسمي لللامصدر ھي الاألجھزة اإلحصائية الوطنية أن التأكيد على   (ج)  

الخاصة باألھداف اإلنمائية وتفعيل الواجھة العربية للصفحة اإللكترونية الرسمية لألمم المتحدة   (د)  
  ؛األمم المتحدة باستثناء اللغة العربيةالرسمية في لغات الن ھذه الصفحة متوفرة بجميع إلى أ نظراً ة، لأللفي

  )(  مؤشرات األھداف اإلنمائية لأللفية، الجديد لدليل توزيع التوفير أدوات التدريب لجميع الدول، و
  ؛بجميع اللغات يةمواد التدريبتوفير الو

 تؤديعلى أن  ،لتحليل والمراقبة على المستوى دون الوطنين ابشأ يةتدريبنظيم دورات ت  )و(  
  .بناء القدرات ةعملي يف فاعال ادور  إلسكواا

 
 : مشروع برنامج عمل شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة 5البند   -نون

  2011- 2010لفترة السنتين   
 

ن فرق الخبراء عدد معربية في إشراك المجموعة الضرورة ، مع التأكيد على المقترح البرنامجاعتماد  
ً فريق 20وعددھا  ،المتخصصة   .ا

  
 عمل المتعدد السنوات للجنة اإلحصائية البرنامج شروع م: 6البند   - صاد

   2012-2009للفترة 
  

وزيعھا الزمني المذكور في حسب تالرئيسية والفرعية جدول األعمال والمواضيع  اعتماد  (أ) 
  ؛الجدول

 
 اتمنطقة اإلسكوا في اللقاء المرتقب مع مدير شعبة اإلحصاء بلدانيق مواقف تنسوفيما يتعلق ب  (ب)  

حول قضايا سم اللجنة اب سكوااللجنة اإلحصائية لإل رئيس ثن يتحدأتفاق على اال ، جرىفي األمم المتحدة
  ؛سكوامنطقة اإلفي  اتاإلحصاء

  
بالدراسات ھي الخاص دليل مجموعة دل تجاهالمنطقة  بلدانتحديد مواقف فيما يتصل بو  (ج)  

اجتماع خالل ، وذلك مناقشة الدليلتكريس يوم إضافي لعلى  قاالتفاتم االستقصائية للقطاع غير الرسمي، 
وكذلك خالل ورشة  ،مايو المقبلأيار/ ياإلسكوا ف يالمزمع عقده فوبالحسابات القومية المعني الخبراء فريق 

  لمزيد و الربع األخير من ھذا العام.  مزمع عقدھا فيوال الرسميصاءات القطاع غير حالعمل الخاصة بإ
 /http://unstats.un.org/unsd/methods/citygroup جاء زيارة الموقع:رال ،من المعلومات حول مجموعة دلھي

delhi.htm؛  
  

فعاليات  واحضركي ي القرار صانعيالتأثير على بلد كل  يحاولعلى أن كذلك فاق تم االتو  (د) 
  ؛2009أيار/مايو في  القاھرة في المنتدى العربي الرابع لتعزيز القدرات اإلحصائية

  
  )(   ورشة ظيم تنفي  ئيةإلحصاللتدريب والبحوث ا يمناقشة إشراك اإلسكوا والمعھد العربوجرت

لب من اإلسكوا أن تعمل على تنظيم أنشطة مجتمعات، وطُ مؤشرات قياس التقدم في اللعمل حول التحضير 
  منطقة اإلسكوا. بلدان يإحصائية تتعلق بقياس التقدم في المجتمعات ف

  منھا: ،جتماعاالخالل أخرى وُطرحت نقاط   - 5
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  ؛وأداة فاعلة لبناء القدرات اإلحصائيةجھة تنسيقية تكون كي لإلسكوا  يدور محورسناد إ  (أ)  

  
اإلحصائية في األمم المنبثقة عن اللجنة وفرق المدن المتخصصة  اإلسكوا فياركة شضرورة م  (ب)  
  ؛المتحدة

  
التأكيد على أھمية إصدار نشرات وأدلة األمم المتحدة باللغة العربية، بالتزامن مع اللغات   (ج)  
 األخرى.

  
 ً   تنظيم االجتماع  -ثالثا

  
  مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف

  
  .2009شباط/ فبراير  10سكوا، في مقر األمم المتحدة في بيروت ، في تماع في اإلُعقد االج  - 6
  

  االفتتاح  -باء
  
 افتتح االجتماع السيد جيوراج ريكان، مدير شعبة اإلحصاء في اإلسكوا. - 7
  

  جدول األعمال  - جيم
  
  لمقترحة للجنة اإلحصائية في اإلسكوا جدول األعمال بصيغته ا مجموعة العمل اإلقليميةت أقر  - 8

 .(انظر المرفق الثاني)
  

  الحضور  -دال
  
ً حضر   - 9 يمثلون رؤساء األجھزة اإلحصائية في عشرة بلدان عربية ھي  االجتماع اثنا عشر مشاركا

المملكة األردنية الھاشمية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمھورية العربية السورية، 
مان، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمھورية اللبنانية، وجمھورية لطنة عُ وجمھورية السودان، وس

  مصر العربية، والمملكة العربية السعودية (انظر المرفق الخامس).
  

  التقييم  -ھاء
  

وأجمع المشاركون في مجموعة العمل اإلقليمية على أھمية المواضيع التي تناولھا االجتماع وأكدوا أنھا   -10
وتبّين من تحليل استبيانات التقييم التي مألوھا أن االجتماع استجاب لتطلعات المشاركين  ي احتياجاتھم. تلب

نشطة اإلحصائية المتعلقة سكوا في األك شعبة اإلحصاء في اإلالذين أكدوا على أھمية التنسيق المشترك، وإشرا
  ببناء القدرات اإلحصائية.
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  المرفق األول
 

 ألربعين للجنة اإلحصائية في األمم المتحدةالتحضير لالجتماع ا
  2009شباط/فبراير  27إلى  24نيويورك، من 

 
  الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 
  حصاءات الرسميةإلتغير المناخ واعن اإلحصاء األسترالي مكتب تقرير (أ):  3البند   

 
  :ملخص الوثيقة  

  
التي تحول دون االستجابة لھا، وأشار إلى أن اإلحصاءات الرسمية ركز التقرير على احتياجات المستخدمين والعراقيل   

 قادرة على المساھمة بشكل فعال في تحليل اآلثار الناجمة عن التغيرات المناخية، السيما البيئية واالجتماعية واالقتصادية.
  

 المطلوب من اللجنة: 
  

 ن اإلحصاءات الرسمية؛ ل في العمل على إدراج تغير المناخ ضمإبداء الرأي بالھدف المتمث  

  إبداء الرأي في التوصيات المقترحة في الوثيقة لتعزيز دور االحصاءات الرسمية في مجال وضع
 السياسات وصنع القرارات ذات الصلة بتغير المناخ؛

 إبداء الرأي في الترتيبات المقترحة للتنسيق وإدارة الحكم؛  

 .إبداء الرأي في التوقيت واألولويات المقترحة 
  

 المطلوب من اإلسكوا: 
 

 ؛ووضع آليات لتطبيقھا ،ةولويات الواردة في الوثيقالموافقة على الھدف والتوصيات واأل  
  ؛توفير المصادر المالية الالزمةإلى دعوة الدول ضرورة التأكيد على  
  ؛توفير التدريب الالزمبالمنظمات الدولية ضرورة قيام التأكيد على  
  ؛البيئةالمعنية بمؤسسات وعمل القاطع بين عمل األجھزة اإلحصائية التضرورة تحديد التأكيد على  
  قياس تغيرات المناخلالعمل على توفير مؤشرات.  

 
 اإلحصاءات الزراعيةعن المبادرات العالمية لتحسين التحاد األوروبي ئي في امكتب اإلحصاالتقرير (ب):  3البند  

 والريفية
 

 :ملخص الوثيقة 
 

ويحدد  للخطة االستراتيجية الوطنية والدولية الرامية إلى تحسين اإلحصاءات الزراعية والريفية.  اً يقترح التقرير إطار 
كذلك قضايا اإلحصاءات الزراعية والتحديات التي تواجھھا، وضرورة وجود مجموعة أساسية مترابطة وقابلة للمقارنة من 

ووضع خطة لدعم المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية بھدف  اإلحصاءات الزراعية، وتوفير إطار للتكامل الزراعي والريفي،
  تطوير ھذه اإلحصاءات.

  
 المطلوب من اللجنة: 
  

 ابداء الرأى حول ضرورة وضع استراتيجية لتحسين االحصاءات الزراعية والريفية؛  
 .إبداء الرأي حول إجراء تقييم ألداء النظام الدولي لالحصاءات الزراعية  

 وا:المطلوب من اإلسك 
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 حصاءات الزراعية والريفية لتشمل استراتيجية لتحسين اإلوضع و لألداء،تقييم  إجراء الموافقة على
  ؛إحصاءات الموازنة الزراعية

  القائم مع الوضع المقررة  تناسب االستراتيجيةحسب المنطقة، بحيث تالموافقة على تنفيذ أنشطة محّددة
 في بلدان اإلسكوا.

 
 ألمين العام المعني بوضع توصيات دولية إلحصاءات الطاقة(ج): تقرير ا 3البند  

 
 ملخص الوثيقة: 

 
لتنسيق قرارات اللجنة اإلحصائية  2008- 2007تصف الورقة األنشطة التي قامت بھا شعبة اإلحصاءات في الفترة  

  وضمان إعداد توصيات دولية منقحة ومستكملة جيدة حول إحصاءات الطاقة.
 

 المطلوب من اللجنة: 
  

 بداء الرأي في إقرار استراتيجية شعبة اإلحصاءات والخاصة بإعداد التوصيات الدولية إلحصاءات إ
  الطاقة؛

 طاقة إبداء الرأي حول التوصيات التي تدعو إلى إنشاء إطار مفاھيمي يستكمل اإلحصاءات الرسمية لل
  ؛ويتضمن جمع البيانات ونشرھا

 تشاور مع األجھزة اإلحصائية والوزارات والوكاالت ر للتوصيات، بالإبداء الرأي في التنقيح المقر
  الوطنية المعنية بالطاقة؛

  إبداء الرأي في التوصية المتصلة بتجميع التفاصيل الفنية حول جمع إحصاءات الطاقة والممارسات
  حة؛لبلدان على تنفيذ التوصيات المنقالجيدة في دليل إلحصاءات الطاقة ونشره، وذلك لمساعدة ا

 أي حول تقديم توصيات منقحة ومستكملة لفريق خبراء األمم المتحدة الخاص بإحصاءات الطاقة إبداء الر
  بھدف تقييمھا.

  
 المطلوب من اإلسكوا: 

 
 ؛إقرار جميع نقاط النقاش 
  وحدات قياس الطاقةتوحيد أدلة خاصة بمناھج إعداد. 

 
 صاديةاالقت-بالمحاسبة البيئية ةالخبراء المعني لجنة): تقرير (د 3البند  

 
 :ملخص الوثيقة 

 
ت الوثيقة بناًء على طلب اللجنة اإلحصائية في اجتماعھا التاسع والثالثين، حيث ُطلب من لجنة الخبراء لحسابات أُعد 

  اقتصاديات البيئة العمل على النظر في نظام المحاسبة البيئية المتكاملة وتطويره ووضع استراتيجية تنفيذية لنظام المحاسبة المائية.
 

 المطلوب من اللجنة: 
  

  وإحصاءات البيئة”إبداء الرأي في تغيير اسم لجنة الخبراء لحسابات اقتصاديات البيئة، بحيث يتم إضافة “
  على تسميتھا، والبحث في مھامھا وبرنامج عملھا؛

 االقتصادية ومصادر–إبداء الرأي، في إطار إدارة المشاريع ذات الصلة، بتنقيح نظام المحاسبة البيئية 
  التمويل الالزمة؛

  االقتصادية-بالمحاسبة البيئية ةالخبراء المعني لجنةإبداء الرأي في التقرير المرحلي حول عمل.  
 المطلوب من اإلسكوا: 

 
 االقتصادية وإحصاءات البيئة، -الموافقة على تغيير اسم اللجنة لتكون لجنة خبراء المحاسبة البيئية

  والموافقة على برنامجھا ومھامھا؛
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 وافقة على االطار المقترح إلدارة المشاريع ذات الصلة.الم  

 
 بالحسابات القومية الفريق العامل المشترك بين األمانات المعنيتقرير ): ( 3البند  

 
 :ملخص الوثيقة 

 
ومراحلھا وما يتصل بھا من آليات عمل وجدول  1993لعام  نظام الحسابات القوميةتتمحور الوثيقة حول عملية تنقيح  

وتتناول الوثيقة كذلك آليات تطبيق النظام المحدث وطرق التعاون  مني، مع التركيز على دور الدول والمنظمات الدولية فيھا. ز
  لوضع استراتيجية خاصة بھذه العملية.

  
 المطلوب من اللجنة: 
  

 ؛2008لعام  الحسابات القومية اعتماد المجلد الثاني من تحديثات نظام  

 وذلك بھدف إعداد 2008لعام  نظام الحسابات القومية ع الدول على تطبيقإبداء الرأي حول تشجي ،
  التقارير الوطنية حول االقتصاد من خالل نظام متكامل؛

  وتقديم  2008المنقح لعام  الحسابات القوميةإبداء الرأي حول االستراتيجية المقترحة لتنفيذ نظام
  التوجيھات ذات الصلة؛

 حول التوجه المستقبلي لتطوير  2008ع الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر إبداء الرأي بنتائج االجتما
  نظام الحسابات القومية.

  
 المطلوب من اإلسكوا:  
  

 ؛إقرار جميع نقاط النقاش  
 لھا؛ مساعدات فنيةتقديم تصميم وتطبيق برنامج تدريبي للدول النامية و  
 ؛ات الجديدة على مستوى اللجان اإلقليميةتنظيم اجتماعات إقليمية لمناقشة التقدم في تطبيق التنقيح 
  لغة العربيةإلى ال 2008و 1993للحسابات القومية ترجمة النظام المنقح   فياإلسراع.  

 
  (و): تقرير األمين العام عن اإلحصاءات االجتماعية 3البند  

 
 :ملخص الوثيقة 

 
تحدة في مجال تحديد نطاق اإلحصاءات تعرض الوثيقة األنشطة التي قامت بھا شعبة اإلحصاءات في األمم الم 

االجتماعية ومضمونھا، وذلك لتحديد المجاالت التي تحتاج معالجتھا إلى خطة عمل دولية، وكذلك تحديد األنشطة الالزمة لوضع 
  خطة العمل الدولية التي سيتم العمل بموجبھا.

  
 المطلوب من اللجنة: 
  

  ً ، استعراض توصيات فريق الخبراء المعني بنطاق ومضمون اإلحصاءات االجتماعية واعتمادھا، عموما
ً  فضالً    .عن التوصيات المتعلقة بخطة العمل الدولية المقترحة، خصوصا

  الطلب من شعبة اإلحصاء تقديم تقرير دوري عن تنفيذ التوصيات وعن سائر المسائل ذات الصلة
  ة.باإلحصاءات االجتماعي

  
 :المطلوب من اإلسكوا 
  

 وثقافتھا في االعتبار؛ إقرار التوصيات بشأن اإلحصاءات االجتماعية، مع أخذ خصوصية المجتمعات  
 بشأنه؛ بداء الرأيإمتابعة التقرير الدوري و  
  اللجان الفنية المعنية بإعداد المؤشرات االجتماعية ياإلسكوا ف بلدانالعمل على إشراك. 
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  ير الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بإحصاءات الصحة(ز): تقر 3البند  
 

 :ملخص الوثيقة 
 

يھدف اإلطار المقترح والمتصل بإحصاءات الصحة إلى سد النقص في محتوى اإلحصاءات الصحية والسماح للبلدان  
ومن شأن اإلطار وضع آلية تسمح  باستخدامھا ألغراض المقارنات ولتسھيل التعاون بين المؤسسات الصحية ووزارات الصحة. 

  م لجمع البيانات وتحسين جودتھا وتحليلھا ونشرھا.سسات المانحة بتوجيه الدعم المقدللمؤ
  

 المطلوب من اللجنة: 
  

 ابداء الرأي حول التوجيھات المتصلة بالمنھجية المتبعة في اإلطار الخاص بإحصاءات الصحة؛  

 لدولية على المشاركة في أعمال الفريق المعني بإحصاءات إبداء الرأي حول تشجيع الدول والمنظمات ا
  الصحة، والموافقة على أعماله؛

 .إبداء الرأي حول انعقاد االجتماع المقترح لفريق الخبراء بھدف عرض اإلطار وتقييمه 
 

 المطلوب من اإلسكوا: 
 

  ؛كل ما ورد في الوثيقة ودعم المقترحات المطروحةالموافقة على  

  تكون النتائج متوازنة كي  ،مية توفير الدعم الالزم لمشاركة الدول النامية في فرق العملأھالموافقة على
 ً  ؛دوليا

  مثل وزارات الصحة، بيانات الصحةالجھات األخرى المعنية بإنتاج العمل على إشراك.  
 

 تقرير فرقة العمل المعنية بإحصاءات التعليم(ح):  3البند   
  

 :ملخص الوثيقة  
  

ً يستعرض التقري   في مجال التعليم لجمع البيانات على الصعيد الدولي أو  ر األطر الرئيسية للقياس والمستخدمة حاليا
ويتناول التقرير آليات التنسيق فيما بين الوكاالت المختصة، ويتضمن مقترحات لتحسين عملية تنسيق البيانات وجمعھا  اإلقليمي. 

منظمة التعاون ، بالتعاون مع 1997التصنيف الدولي الموحد للتعليم لعام  ويتناول كذلك إعادة النظر في وإعدادھا ونشرھا. 
  واالتحاد األوروبي، بھدف بحث التعاريف والمعايير والتصنيفات. والتنمية في الميدان االقتصادي

  
 المطلوب من اللجنة: 
  

 إبداء الرأي في إنشاء فريق خبراء معني بتنفيذ التصنيف الدولي الموحد للتعليم؛  

 اء الرأي في إنشاء فريق عمل مشترك بين األمانات ومعني بالتعليم، بھدف تحسين آليات التنسيق إبد
  والتخفيف من عبء اإلبالغ القطري وتشجيع وضع معايير دولية.

  
 المطلوب من اإلسكوا: 
  

 دليل وإعداد  التصنيف الدولي الموحد للتعليمُيعنى بمراجعة تشكيل فريق من الخبراء  على االتفاق
 ؛تصنيف التخصصاتل

  ؛2009إتمام إعداد األدلة الخاصة بإحصاءات التعليم قبل نھاية عام  

 تحسين آليات التنسيق فيما من أجل تشكيل فريق عمل من الجھات العاملة في مجال التعليم  الموافقة على
  ؛بينھا وتشجيع وضع معايير دولية
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  وذلكتطوير آليات التنسيق على مستوى المنطقةمعنية بتكليف اللجان اإلقليمية تشكيل مجموعات إقليمية ، 
  بالتعاون مع اللجان اإلقليمية لليونسكو.

 
لخبراء الثامن عشر  نتائج المؤتمر الدوليعن و ةلاعن إحصاءات العم منظمة العمل الدوليةتقرير (ط):  3البند  

 يةلاحصاءات العماإل
 

 :ملخص الوثيقة 
 

تھا اللجنة ودعت فيھا إلى تطوير خارطة والتزامھا، وبالتوصيات التي أعد دوليةرحب التقرير بتجاوب منظمة العمل ال 
 طريق تكون بمثابة آلية للعمل، ووضع خطوط توجيھية لتوصيات المؤتمر الدولي الثامن عشر لخبراء اإلحصاءات العمالية. 

  ات جيدة في مجال العمالة.وتناول التقرير كذلك توفير الدعم لألنظمة اإلحصائية الوطنية بغية إنتاج إحصاء
  

 المطلوب من اللجنة: 
  

 استعراض المقترحات الواردة في التقرير والسيما المتصلة بإحصاءات العمل في المستقبل؛  

  موضوع العمل والتعويضات؛فريق باريس المعني باستعراض وضع  

 ت العمل كبديل إبداء الرأي حول تشجيع المؤسسات اإلحصائية الوطنية والدولية على قيادة مجموعا
  لفريق باريس؛

  التأكيد على دعم الجھود التي قامت بھا منظمة العمل الدولية وشركاؤھا في التنمية لتأمين المساعدة الفنية
 ً  في أفريقيا؛ لبرنامج إجراء مسح القوى العاملة، خصوصا

  الثامن عشر  يالمؤتمر الدولاستعراض القرارات الخاصة بعمالة األطفال ووقت العمل، والتي تبناھا
 ؛يةلاحصاءات العماإللخبراء 

  المتعلقة بدورية المؤتمر ية ولاحصاءات العماإللخبراء الثامن عشر  المؤتمر الدولياإلحاطة بتوصيات
  وتاريخه ومدة انعقاده، وھي مرة كل ثالث سنوات.

  
 المطلوب من اإلسكوا: 
  

 ؛إقرار جميع نقاط النقاش  

 والمتصلة تنفيذ المعايير اإلحصائية الدولية الجديدة ُتعنى بليات تشكيل مجموعات عمل إقليمية لوضع آ
ھذه اآلليات بعد  ورفع التوصيات بشأن ،ريف الجديدةادراسة التعكذلك بو ،مل األطفال ووقت العملبع

ً اختبارھا   ؛ميدانيا

 الخاص بالمھنة والنشاط ياإلقتصاد اإلسراع فى ترجمة الدليل. 
  
 

  ء رئيس اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة عن مؤشرات العنف ضد المرأة(ي): تقرير أصدقا 3البند   
  

  :ملخص الوثيقة  
 

فيما يتعلق بتكثيف الجھود للقضاء على العنف ضد المرأة، طلبت الجمعية العامة من اللجنة اإلحصائية التشاور مع لجنة   
ن المؤشرات المتصلة بالعنف ضد المرأة، بھدف وضع المرأة حول العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ووضع مجموعة م
ولھذه الغاية، أنشأت اللجنة اإلحصائية في دورتھا   المساعدة على تقييم نطاق العنف ضد المرأة ومدى انتشاره وتكرار حدوثه.

  أصدقاء رئيس اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة.التاسعة والثالثين فريق 
  

 المطلوب من اللجنة:  
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 تشرين  تقرير اجتماع الخبراء فيذي ناقشه الويما يتعلق بمؤشر عنف العشير وختان اإلناث التحفظ ف
قياس المؤشر مما يجعل من الصعب  ،العربيةفعدد تلك الحاالت محدود في البلدان  . 2007الثاني/نوفمبر 
  ذات الصلة؛

  ھدف إلى تصميم برنامج يى إلفي األمم المتحدة واللجان اإلقليمية  اتاإلحصاءالمعنية بم اقساألدعوة
األعضاء في مجال جمع وتحليل ونشر  بلدانتوفير التجارب الوطنية وتعزيز تبادل الخبرات بين ال

  ؛البيانات

  ونسنم(األطفال والرجال وال يالعنف األسرضع مؤشرات حول وضرورة( .  
 

 برنامج المقارنات الدولية عن(ك): تقرير البنك الدولي  3البند  
 

 :ثيقةملخص الو 
 

، كما يشير إلى توصيات أصدقاء رئيس اللجنة 2011يقدم التقرير لمحة عامة عن التحضيرات لدورة البرنامج لعام  
بخصوص الصالحيات والمسؤوليات  2011، والھيكل اإلداري المقترح لبرنامج دورة عام 2011اإلحصائية بشأن دورة عام 

  والبيئة القانونية والعاملين والمدة الزمنية.
  

 المطلوب من اللجنة: 
  

  وإبداء الرأي  2009، وبرنامج العمل لعام 2011مناقشة الھيكل اإلداري المقترح للبرنامج لدورة عام
  فيھما؛

  مناقشة أنشطة االتصال الھادفة إلى الوصول إلى مستخدمي البيانات وأصحاب المصلحة وإبداء الرأي
  فيھا؛

 وإبداء الرأي فيه وعرض أية مالحظات أخرى. 2011ام مناقشة التقدم المحرز في التحضير لدورة ع  
  

 المطلوب من اإلسكوا: 
  

 .الموافقة على نقاط النقاش  
 

تطوير اإلحصاءات اإلقليمية في آسيا ئ عن تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھاد(ل):  3البند  
 والمحيط الھادئ

 
 :ملخص الوثيقة 

 
قدم المحرز في تطوير اإلحصاءات اإلقليمية في منطقة آسيا والمحيط الھادئ، بما فيھا االتجاھات تتعلق الوثيقة بالت 

ويحدد التقرير التحديات الرئيسية التي تواجه  الرئيسية في القدرات المؤسسية والفنية فيما يتصل بالتنمية اإلحصائية الوطنية. 
ويسلط كذلك الضوء على الدور الھام إلحصاءات التنمية المتعددة  حصائية. بلدان آسيا والمحيط الھادئ، وفرص بناء القدرات اإل

  مھا الدول المتقدمة للبلدان األقل تقدما في الوصول إلى منظومة إحصائية عالمية متكاملة.ألطراف، وأثر المساعدات التي تقدا
  

 المطلوب من اللجنة: 
  

 إبداء الرأي حول الجھود المبذولة لتطوير اإلحصاءات في  ً  بلدان آسيا والمحيط الھادئ، وخصوصا
  اإلنجازات الرئيسية والتحديات الملحة؛

  والتابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا ً إبداء الرأي حول دور اللجنة اإلحصائية المنشأة حديثا
  والمحيط الھادئ في تعزيز عملية تطوير اإلحصاءات في المنطقة؛

 ليمية المقترحة لوضع آلية تنسيق غير رسمية فيما بين الشركاء من أجل إبداء الرأي حول المبادرة اإلق
  تطوير اإلحصاءات في منطقة آسيا والمحيط الھادئ؛
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  إبداء الرأي بشأن تقديم المشورة حول ضرورة تعزيز الروابط بين شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة
دعم المقدم على الصعيد اإلقليمي لوضع برامج واألجھزة اإلحصائية في اللجان اإلقليمية، وذلك لتحسين ال

  لتطوير اإلحصاءات؛

  تقديم توجيھات حول استراتيجية التعاون الفني التي اقترحتھا أمانة اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا
  والمحيط الھادئ بغية تعزيز بناء القدرات اإلحصائية في المنطقة.

  
 المطلوب من اإلسكوا: 

  
  ثلة ابرامج ممتوفير ناجحة في بناء برامج مستدامة لجمع البيانات والعمل على التجارب لعدد من اتعميم

  . اإلسكوافي بلدان 
 

 (م): تقرير األمين العام عن مؤشرات رصد األھداف اإلنمائية لأللفية 3البند  
 

 :ملخص الوثيقة 
 

ة في قاعدة البيانات المتعلقة باألھداف اإلنمائية يتناول التقرير مسألة توسيع المجاالت التي تغطيھا المؤشرات المعروض 
لأللفية، وتحسين شفافية ھذه المؤشرات والتقارير المتعلقة بھا؛ وتنفيذ التوصيات بشأن تعزيز القدرات اإلحصائية؛ وتنسيق عملية 

رز باتجاه تحقيق األھداف اإلنمائية جمع البيانات على الصعيد العالمي؛ وإعداد التحليالت والتقارير السنوية المتعلقة بالتقدم المح
  لأللفية، وتعزيز دور األجھزة اإلحصائية الوطنية في توفير بيانات األھداف األلفية.

  
 المطلوب من اللجنة: 

  
  ابداء الرأي في استمرار التعاون على المستويين الوطني والدولي، والتركيز على وضع توصيات

  ؛حسين نظمھا الوطنية الخاصة بالتنسيق واإلبالغومبادئ توجيھية تستفيد منھا البلدان لت

  دليل مؤشرات األھداف اإلنمائية ”ضرورة تدعيم أدوات التدريب المتاحة للبلدان، بما في ذلك توزيع
 ؛الجديد على نطاق واسع، وتوفير خدمات التدريب بانتظام“ لأللفية

 توى دون الوطني، لتمكين ضرورة توفير تدريب خاص في مجال التحليل والرصد، وذلك على المس
  الدول من إضفاء الطابع المحلي على األھداف اإلنمائية لأللفية.

  
 المطلوب من اإلسكوا: 

  
 وإعداد تقارير ،تطوير التنسيق بھدفستمرار التعاون على المستويين الوطني والدولي ا الموافقة على 

مرحلية رير الى ضرورة قيام الدول بإعداد تقد عيكالتأاألھداف اإلنمائية لأللفية، وباتجاه مراقبة التقدم ل
 ان تكون مسؤولية إعدادھعلى أ، مؤشرات رصد األھداف اإلنمائية لأللفيةباتجاه التقدم ودورية حول 

  بلد المعني؛مشتركة بين األجھزة الحكومية ومؤسسات األمم المتحدة في ال

  تناقض بين المصدر الوطني إذا ُوجد و  .ھو المصدر الرسميللبيانات أن المصدر الوطني على التأكيد
  ؛ھذا التناقضرّد بشأن مراجعة الدول للحصول على ، يجب والمصدر الدولي

  ؛لبياناتامصدر ھي األجھزة اإلحصائية الوطنية  أنالتأكيد على   

  ة، الخاصة باألھداف اإلنمائية لأللفيوتفعيل الواجھة العربية للصفحة اإللكترونية الرسمية لألمم المتحدة
  ؛باستثناء اللغة العربية ،ألمم المتحدةالرسمية للغات الجميع في متوفرة فھي 

  ،توفير أدوات التدريب لجميع الدول، وضمان توزيع دليل مؤشرات األھداف اإلنمائية لأللفية الجديد
  ؛مواد التدريب بجميع اللغاتتوفير و

  ي تؤدعلى أن  ،المستوى دون الوطنيلتحليل والمراقبة على في مجالي االتأكيد على توفير تدريب
 .فاعالً فى عمليات بناء القدرات إلسكوا دوراً ا

 
   2011-2010: مشروع برنامج عمل شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة لفترة السنتين 5البند  
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 :ملّخص الوثيقة 

 
  .2011-2010تعرض الوثيقة البرنامج المقترح لعمل اللجنة اإلحصائية للفترة  

  
  :وصيات المقترحةالت 

 
  اعتماد مقترح البرنامج، مع التأكيد على إشراك المجموعة العربية في عدد من فرق الخبراء المتخصصة، وعددھا  

20  ً   .فريقا
  

   2012-2009عمل المتعدد السنوات للجنة اإلحصائية للفترة البرنامج شروع م: 6البند   
 

 :ملّخص الوثيقة 
 

  حسب جدول األعمال. 2012- 2009رح لعمل اللجنة اإلحصائية في الفترة تعرض الوثيقة البرنامج المقت 
  

  :التوصيات المقترحة 
 

  اعتماد جدول األعمال والمواضيع وتفرعاتھا حسب توزيعھا الزمني المذكور في الجدول. 
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  المرفق الثاني
  

  جدول األعمال المقترح
  

ضايا المطروحة على جدول أعمال اللجنة اإلحصائية لألمم الوضع الراھن في بلدان اإلسكوا فيما يتصل بالق  1البند   
  المتحدة

  
  تنسيق مواقف بلدان اإلسكوا خالل اللقاء المرتقب مع مدير شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة  2البند   

  
  يتحديد مواقف بلدان اإلسكوا من دليل مجموعة دلھي الخاص بالدراسات االستقصائية للقطاع غير الرسم  3البند   

  
  البحث في عدد من األنشطة اإلقليمية في مجال اإلحصاء:  4البند   

  
 المنتدى العربي الرابع بتعزيز القدرات اإلحصائية؛  
 التحضير للمنتدى العالمي لقياس تقدم المجتمعات؛ 
 متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية بشأن اإلحصاء. 

  
  مالحظات ختامية  5البند   
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  المرفق الثالث
  

 قائمة الوثائق
  

  الرمز  العنوان

، حصاءات الرسميةإلتغير المناخ واعن األسترالي  اتاإلحصاءمكتب تقرير 
  2008 كانون األول/ديسمبر 16، اللجنة اإلحصائية

E/CN.3/2009/L.1  

اللجنة ، توصيات دولية إلحصاءات الطاقةنحو تقرير األمين العام 
  2008كانون األول/ديسمبر  11،  اإلحصائية

E/CN.3/2009/4  

، اللجنة اإلحصائية، االقتصادية-بالمحاسبة البيئية ةالخبراء المعني لجنةتقرير 
  2008كانون األول/ديسمبر  15

E/CN.3/2009/7  

، بالحسابات القومية الفريق العامل المشترك بين األمانات المعنيتقرير 
  2008كانون األول/ديسمبر  16، اللجنة اإلحصائية

E/CN.3/2009/8  

 11، اللجنة اإلحصائية، اإلحصاءات االجتماعية عناألمين العام  تقرير
  2008كانون األول/ديسمبر 

E/CN.3/2009/9  

، الصحة إحصاءاتب المعنيتقرير الفريق العامل المشترك بين األمانات 
  2008كانون األول/ديسمبر  16، اللجنة اإلحصائية

E/CN.3/2009/10  

كانون  11، اللجنة اإلحصائية، ة بإحصاءات التعليمتقرير فرقة العمل المعني
  2008األول/ديسمبر 

E/CN.3/2009/11  

نتائج المؤتمر عن و ةلاعن إحصاءات العم منظمة العمل الدوليةتقرير 
 16ية، اللجنة اإلحصائية، لاحصاءات العماإللخبراء الثامن عشر  الدولي

  2008كانون األول/ديسمبر 

E/CN.3/2009/12  

أصدقاء رئيس اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة عن مؤشرات تقرير 
  2008كانون األول/ديسمبر  11، اللجنة اإلحصائية، العنف ضد المرأة

E/CN.3/2009/13  

 16، اللجنة اإلحصائية، برنامج المقارنات الدولية عنتقرير البنك الدولي 
  2008كانون األول/ديسمبر 

E/CN.3/2009/14 

تطوير ئ عن االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادتقرير اللجنة 
 16، اللجنة اإلحصائية، اإلحصاءات اإلقليمية في آسيا والمحيط الھادئ

  2008كانون األول/ديسمبر 

E/CN.3/2009/15 

، اللجنة تقرير األمين العام عن مؤشرات رصد األھداف اإلنمائية لأللفية
  2008ر كانون األول/ديسمب 12اإلحصائية، 

E/CN.3/2009/16 

مشروع برنامج عمل شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة لفترة السنتين 
  2008كانون األول/ديسمبر  24، 2010-2011

E/CN.3/2009/27 
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 المرفق الرابع
 

  فرق المدن
  

ي، بھدف مناقشة عدد بدأ ممثلو الوكاالت اإلحصائية الوطنية في السنوات األخيرة بعقد اجتماعاتھم على نحو غير رسم  
وتعرض ھذه الصفحة معلومات  لون ما ُيعرف بـ "فرق المدن". جيات اإلحصائية، وباتوا اآلن يشكمن المشاكل التي تواجھھا المنھ

  أساسية عن نشوء فرق المدن وعملھا. 
  

  معلومات أساسية  
  

وعند  والفرق التي ما زال إنشاؤھا قيد المناقشة.  ،تشير القائمة أدناه إلى فرق المدن التي اكتمل إنشاؤھا وبدأ عملھا فعالً   
اإلشارة إلى اسم الفريق على الصفحة اإللكترونية، يظھر تقرير موجز عن ھذا الفريق، وفيه معلومات عن ھدفه، وسنة إنشائه، 

اإللكترونية وآخر اجتماعاته، ووثائقه ذات الصلة، وخططه المستقبلية ونقاط االتصال به. كما تظھر الصالت والصفحات 
  الجماعية في حال توفرھا. 

  
 إنشاؤھا، واسمه مأخوذ من المدينة الھولندية التي عقد فيھا اجتماعه األول.  فوربرغ ھو أول فرق المدن التي تموفريق   

 ً ً وتشير تجربة فريق فوربرغ، خصوصا ن تلك م ، إلى أن المجتمع المدني يستطيع االستفادة كثيراً ، وفرق المدن األخرى، عموما
 ولذلك، من المعروف أن األجھزة اإلحصائية الوطنية تتمتع بالخبرة الفنية والتجربة العملية الالزمة.  والجدير بالذكر أن الفرق. 

ھذه الفرق التي تجري مشاورات غير رسمية ھي طريقة ابتكارية الستخدام موارد البلد بھدف تحسين عملية وضع المعايير 
أشار إلى ذلك فريق الخبراء المعني بالمشاكل الحاسمة في اإلحصاءات االقتصادية في تقريره إلى اللجنة  وقد الدولية وتسريعھا. 

  .(E/CN.3/1997/2)اإلحصائية 
  

فمن جھة، كان ينبغي تمكين ھذه الفرق الصغيرة   غير أن التحدي كان يكمن في إيجاد توازن بين قوتين متضاربتين. 
 ً بوجھات نظر البلدان  فعن أي تدخل بيروقراطي ال طائل منه، ومن جھة أخرى، االعترا وبعيداً من العمل بكفاءة قصوى  نسبيا

 ً إلى أن عمل ھذه الفرق  ما تفتقر إلى الموارد التي تسمح لھا بالمشاركة مباشرة في فرق المدن، والبحث فيھا، نظراً  التي غالبا
  يؤدي في معظم األحيان إلى اقتراح معايير دولية.

  
لت في السماح لفرق المدن بوضع جداول أعمالھا بنفسھا، وفي موافقة اللجنة اإلحصائية آللية الالزمة لذلك فتمثوأما ا  

بمناقشة عمل فرق المدن  1997ولذلك، تقوم اللجنة اإلحصائية منذ دورتھا التاسعة والعشرين في شباط/فبراير  على صالحياتھا.
وعليه، فالفرق القائمة مدعوة إلى مواصلة  صالحيات الفرق الجديدة المقترحة. بانتظام، وتستعرض إنجازات الفرق القائمة و

  عملھا وتحديد عدد من المشاكل الحرجة التي يمكن تشكيل فرق مدن لمعالجتھا. 
  

   ً ، ويوجد عدد من وبھدف الحفاظ على درجة عالية من المرونة في عملھا، تحدد فرق المدن آلية عملھا الخاصة مبدئيا
  المشتركة فيما بينھا. الخصائص

  
ومشاركة  وفرق المدن ھي مجموعات غير رسمية من الخبراء القادمين من الوكاالت اإلحصائية الوطنية بشكل رئيسي.   

  وإذا لم يلق الفريق االھتمام الكافي، فإما  ممثلي الوكاالت في ھذه الفرق طوعية، شأنھا شأن إنشاء الفريق نفسه. 
 ً فريق يحدد  ومع أن كل ممثل تمويل مشاركته في الفريق.  ع من كلوُيتوق بعد إنشائه بفترة وجيزة.  ُيحلوإما  ال ُينشأ إطالقا

إجراءات عمله بنفسه عادة، يتمثل أحد المعايير األساسية للمشاركة في قدرة كل عضو على تقديم ورقة فنية خالل كل اجتماع 
وقد يتغّير البلد المضيف بعد   الفريق بعد كل اجتماع على عاتق المضيف.وتقع مسؤولية إعداد تقرير عن أعمال  يعقده الفريق. 

  كل اجتماع.
  

ق خاص في أحد المجاالت، فأنت مدعو إلى االتصال بمنس ولذلك، إذا كان مكتبك يملك الخبرة الالزمة أو عنده اھتمام  
د الالزمة، تحاول شعبة اإلحصاءات والمنظمات وعندما تتوفر الخبرة والموار االجتماع والمشاركة في أعماله قدر المستطاع. 

وتساعد شعبة اإلحصاءات في نشر االستنتاجات  ظمات التي ال يمكنھا المشاركة. ألخرى اإلعراب عن وجھات نظر المنالدولية ا
  التي تتوصل إليھا ھذه الفرق قدر المستطاع. 

  وللمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:  
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 Ms. Li Wang 
 UN Statistics Division 
 Office DC2 - 1607B 
 Two UN - Plaza 
 New York, NY 10017, USA 
 Tel.: 1-212-963 9547 
 Fax: 1-212-963 4569 

  
  قائمة بفرق المدن المعنية بالمنھجيات اإلحصائية

  
  فريق مدينة كانبيرا/معني بإحصاءات األسر المعيشية (بدأ عمله). 

  /معني بأسھم رأس المال (بدأ عمله).(I)فريق مدينة كانبيرا  

  /معني بقياس األصول غير المالية (بدأ عمله).(II)فريق مدينة كانبيرا   

  فريق مدينة دلھي/معني إحصاءات القطاع غير الرسمي.  

  فريق مدينة لندن معني بالمحاسبة البيئية.  

  فريق مدينة أوتاوا/معني بإحصاءات األسعار.  

  بموضوع العمل والتعويضات (بدأ عمله).فريق مدينة باريس/معني   

  فريق مدينة ريو/معني بإحصاءات الفقر (بدأ عمله).  

   ً باجتماع الطاولة المستديرة المعني بأطر استقصاءات  فريق مدينة ويسبادن/معني بالسجالت التجارية (كان ُيعرف سابقا
  األعمال التجارية). 

  ة (بدأ عمله).فريق مدينة سيينا/معني باإلحصاءات االجتماعي  

  فريق مدينة فوربرغ/معني بإحصاءات الخدمات.  

  فريق مدينة واشنطن/معني بإحصاءات اإلعاقات.  

  فريق مدينة أوسلو/معني بإحصاءات الطاقة.  

  فريق مدينة واي/معني إحصاءات التنمية الريفية ودخل األسر المعيشية التي تحترف الزراعة.  
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 (*)المرفق الخامس
  

  ينقائمة المشارك
  

  البلدان األعضاء في اإلسكوا  - ألف
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيد كمال صدقي صالح
  دائرة اإلحصاءات العامة

  ، األردن11181، عمان 2015: .ص.ب
  5300714ھاتف: 
  5300710فاكس: 

  kamals@dos.gov.jo بريد إلكتروني:
    STAT@DOS.GOV.JO 

  
  دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
  يد راشد عبد الرحمن النعيميالس

  مستشار رئيسي
  وزارة االقتصاد

  أبو ظبي 904: .ص.ب
  00971- 2-6275422ھاتف: 
  00971- 2-6277203فاكس: 

 lafliti@economy.aeبريد إلكتروني: 
   

  السيد مأمون كساب
  خبير إحصاء المنھجيات وتصميم عينات

  وزارة االقتصاد
  أبو ظبي 904.: ص.ب
  971- 2-6123312ھاتف: 
  971- 2-6277203فاكس: 

 mkassab@economy.aeبريد إلكتروني: 
 

  مملكة البحرين
  

  د. نبيل محمد شمس
  مدير عام

  اإلدارة العامة لإلحصاء
  الجھاز المركزي للمعلومات 

  مدينة عيسى 33305: .ص.ب
  973-17878120/17878000ھاتف: 
  973-17878119فاكس: 

  bnshms@cio.gov.bhبريد إلكتروني: 
    statistics@cio.gov.bh  

  
  

 الجمھورية العربية السورية

  
  السيد شفيق سمعان عربش

  مدير المكتب المركزي لإلحصاء
  المكتب المركزي لالحصاء

  دمشق، 2317: .ص.ب
  3330975/3335830 ھاتف:
  963- 11-963/3322292- 11-3314540فاكس: 

   Chafik.arbach@gmail.comبريد إلكتروني: 
    cbs.syr@gmail.com  
    cbs@mail.sy  

  
  جمھورية السودان

  
  السيد ياسين الحاج عابدين، 

 مدير عام الجھاز المركزي لإلحصاء
  لإلحصاءالجھاز المركزي 

 وزارة مجلس الوزراء
 الخرطوم، 700: .ص.ب
  249-1-249/83777255-1- 83-777131ھاتف: 
  249- 1-771860فاكس: 

  Info@cbs.gov.sdبريد إلكتروني: 
  dg@cbs.gov.sd  

 
  مانسلطنة عُ 

  
 علي بن محبوب الرئيسي السيد
  التعداد ومشروععام اإلحصاءات االجتماعية  مدير
  االقتصاد الوطني  وزارة
  100، مسقط 881: ..بص

  968- 24-698825: ھاتف
  968- 24-698909: فاكس
  alimahbub@hotmail.comإلكتروني:  بريد

  
  فلسطين

  
 السيد لؤي شبانه

 الفلسطيني لإلحصاءرئيس الجھاز المركزي 
 الفلسطيني لإلحصاءالجھاز المركزي 

 رام هللا 1647: .ص.ب
  972- 2-1/2426340ھاتف: 
  972- 2-2406343فاكس: 

 y@pcbs.gov.psloaبريد إلكتروني: 
  (تابع) فلسطين

                                                       
 در ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.(*)  ص  
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  السيدة عال فرح شخشير
  مساعد رئيس الجھاز للتخطيط والتعاون الدولي

  الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطيني
  ، رام هللا1647: .ص.ب
  972- 2-1/2426340ھاتف: 
  972- 2-2406343فاكس: 

  ola@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 
    diwan@pcbs.gov.ps 

  
  دولة قطر

  
  سعود مطر الشمريالسيد 

  باحث إحصائي
  جھاز اإلحصاء

  الدوحة
  974-4958619ھاتف: 
  974-4835943فاكس: 

 sshammari@planning.gov.qaبريد إلكتروني: 
  
  

  الجمھورية اللبنانية
  

 السيدة مرال توتليان غيدانيان 
 المركزي  اإلحصاء إدارةمدير عام 

 المركزي  اإلحصاء إدارة
 والمال بناية التجارة ،القنطاري
 بيروت 
  1/373160 ھاتف:
 1/373160 فاكس:

   generaldirector@cas.gov.lbبريد إلكتروني: 
    drmaraltutelian@gmail.com   

  
  جمھورية مصر العربية

  
  السيد أبو بكر الجندي

  رئيس الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
  الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

  طريق صالح سالم، مدينة نصر،  2086: .ص.ب
  القاھرة
  224024068/22600248/22600572ھاتف: 
  24024099/24024890فاكس: 

  pres_capmas@capmas.gov.egبريد إلكتروني: 
  abobakr@capmas.gov.eg  

  

  المنظمة ةالجھ  -باء
  

  (اإلسكوا) لغربي آسيا اللجنة االقتصادية واالجتماعية
  

  السيد جيوراج ريكان
  سكوا مدير شعبة اإلحصاء في اإل

  رياض الصلح، بيروت
  +9611978351ھاتف: 
  961- 1-981510فاكس: 

 riecan@un.orgبريد إلكتروني: 


