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إطالق بوابة البيانات العربية األولى في المنطقة
http://data.unescwa.org/
• "اإلسكوا" أطلقت بوابة المعلومات اإلحصائية العربية األولى من نوعها بالمنطقة (النشرة | العرب
اليوم | الوكالة الوطنية لإلعالم | ليبانون فايلز | ستار ليبانون)
• "اإلسكوا" تطلق بوابة المعلومات اإلحصائية العربية األولى (عمون)
• اإلسكوا تطلق اليوم بوابة المعلومات اإلحصائية العربية األولى (الوطن)
• اإلسكوا تطلق بوابة إحصائية عربية (األخبار)
• بوابة عربية للمعلومات اإلحصائية (بوابة لبنان للتنمية والمعرفة)
• ESCWA launches first Arab region Statistical Information Portal (The
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"اإلسكوا" أطلقت بوابة المعلومات اإلحصائية العربية األولى من نوعها بالمنطقة
النشرة | العرب اليوم | الوكالة الوطنية لإلعالم | ليبانون فايلز | ستار ليبانون
 31كانون الثاني/يناير 2019
أطلقت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" اليوم "بوابة المعلومات اإلحصائية العربية األولى
من نوعها في المنطقة التي توفر للمستخدمين ،حسب بيان صدر ،مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات اإلحصائية التي
تغطي عددا كبيرا من المجاالت االجتماعية واالقتصادية مع تسهيل النفاذ الحر والمفتوح لثروة من البيانات اإلحصائية والتحاليل
والمعلومات حول الدول األعضاء فيها".
وقال األمين التنفيذي لالسكوا بالوكالة منير تابت "إننا نسعى إلدماج المعلومات والبيانات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة
لعام  2030في أقرب وقت ممكن" ،وأكد أن "فريق العمل سيدرج قريبا البيانات الخاصة بالدول العربية األخرى غير المنضوية
بعد في اللجنة اإلقليمية".
وقدم رامي زعتري من شعبة اإلحصاء عرضا عن "بوابة المعلومات" ،وشرح ما تطلبته من "جهود طيلة السنوات الماضية"،
مؤكدا أنها "تتضمن حاليا مئة مليون نقطة مرجعية وهي مرشحة لالزدياد" .وشرح عن "الخصائص األساسية التي تشمل
تصفح بيانات اجتماعية واقتصادية وبيئية وبيانات متعلقة باإلعاقة والنوع االجتماعي في كافة الدول العربية".
واشار البيان الى ان "بوابة المعلومات تتميز أيضا بأنها تمكن من استخراج معلومات مفصلة عن دول ومؤشرات محددة إضافة
إلى تصفح المطبوعات ذات الصلة والبحث فيها وتسجيل نسخ عنها .وجميع ما تتضمنه متوافر باللغتين العربية واإلنكليزية .إلى
ذلك ،يمكن للمستخدم أن يحول البيانات إلى رسوم وأدوات بصرية بدال من الجداول التقليدية التي غالبا ما تعرض البيانات فيها.
كما يمكنه إعداد بياناته الخاصة والبحث فيها ومشاركة آخرين بها وبالنتائج التي توصل إليها .ويمكن الولوج منها من أجهزة
الكمبيوتر أو الهاتف النقال على حد سواء".
وتضمن اإلطالق عرضا "لكيفية استخدام البوابة وألمثلة عما يمكن للمستخدم تصفحه فيها .وسيصدر قريبا دليل حول كيفية
".
استخدامها
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"اإلسكوا" تطلق بوابة المعلومات اإلحصائية العربية األولى
عمون
 31كانون الثاني/يناير 2019
اعلنت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) في بيان انها "اطلقت اليوم "بوابة المعلومات
االحصائية العربية" األولى من نوعها في المنطقة التي توفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات اإلحصائية
كبيرا من المجاالت االجتماعية واالقتصادية مع تسهيل النفاذ الحر والمفتوح لثروة من البيانات اإلحصائية
التي تغطي عددًا ً
والتحاليل والمعلومات عن االعضاء فيها".
وقال األمين التنفيذي لإلسكوا بالوكالة منير تابت "إنّنا نسعى إلدماج المعلومات والبيانات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة
لعام  2030في أقرب وقت ممكن" .وأ ّكد ّ
أن" فريق العمل سيدرج قريبًا البيانات الخاصة بالدول العربية األخرى غير المنضوية
بعد في اللجنة اإلقليمية".
وقدّم رامي زعتري من شعبة اإلحصاء عرضًا عن" بوابة المعلومات وشرح ما تطلّبته من جهود طيلة السنوات الماضية"
مؤكدًا أنها" تتضمن حاليًا مئة مليون نقطة مرجعية وهي مرشحة لالزدياد" .وشرح عن الخصائص األساسية" التي تشمل
تصفح بيانات اجتماعية واقتصادية وبيئية وبيانات متعلقة باإلعاقة والنوع االجتماعي في كافة الدول العربية".
ووفق بيان االسكوا" فان بوابة المعلومات تتميز أيضًا بأنها تم ّكن من استخراج معلومات مفصلة عن دول ومؤشرات محددة
إضافة إلى تصفح المطبوعات ذات الصلة والبحث فيها وتسجيل نسخ عنها وجميع باللغتين العربية واإلنكليزية.كما يمكن
يحول البيانات إلى رسوم وأدوات بصرية بدالً من الجداول التقليدية التي غالبًا ما تعرض البيانات فيها .كما يمكنه
للمستخدم أن ّ
إعداد بياناته الخاصة والبحث فيها ومشاركة آخرين بها وبالنتائج التي توصل إليها .ويمكن الولوج منها من أجهزة الكمبيوتر أو
الهاتف النقال على حدّ سواء".
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اإلسكوا تطلق اليوم بوابة المعلومات اإلحصائية العربية األولى
الوطن
 31كانون الثاني/يناير 2019
أطلقت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) اليوم الخميس بوابة المعلومات اإلحصائية العربية
األولى من نوعها في المنطقة التي توفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات اإلحصائية التي تغطي عددًا
كبيرا من المجاالت االجتماعية واالقتصادية مع تسهيل النفاذ الحر والمفتوح لثروة من البيانات اإلحصائية والتحاليل
ً
والمعلومات حول الدول األعضاء فيها.
وكانت الدورة الـ 13للجنة اإلحصاء في اإلسكوا اختتمت اعمالها أمس بمجموعة توصيات تدفع باإلحصاءات الرسمية قد ًما
دورا ها ًما في توفير البيانات الموضوعية والدقيقة المحدّثة بما يسمح بقياس التقدم
حيث تلعب األجهزة اإلحصائية الوطنية ً
المحقق في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030في المنطقة العربية .
وقال األمين التنفيذي لإلسكوا بالوكالة منير تابت ّ
إن "مقولة ?ما ال يمكن قياسه ال يمكن إدارته أو تطويره? التي لطالما رددناها
في مجال السياسات العامة تحظى اآلن أكثر من أي وقت مضى بأهمية غير مسبوقة بعد تبني دول العالم بما فيها المنطقة
العربية خطة التنمية المستدامة لعام  2030وأهدافها السبعة عشرة ".
وشدّد على المسؤولية الكبيرة الملقاة اليوم على األجهزة اإلحصائية في "توفير البيانات التي تعين صانعي القرار على متابعة
وقياس مدى تنفيذ هذه الخطة الطموحة على المستوى الوطني".
وشارك في اجتماعات اللجنة رؤساء مكاتب اإلحصاء الوطنية من  15بلد عربي من الدول األعضاء أو مندوبون عنهم لمتابعة
تصور حول خطة العمل المقبلة .وتمحورت النقاشات حول دور التكنولوجيا
العمل اإلحصائي وتوصيات الدورة السابقة ووضع
ّ
في خدمة اإلحصاء وتداول المشاركون بالجوانب األخالقية المتعلقة بالبيانات الضخمة وملكيتها واستخدامها .كما عرضت
اإلسكوا خطة العمل اإلقليمية بشأن بيانات أهداف التنمية المستدامة إضافة إلى برنامج العمل المقترح للفترة المقبلة.
سا في مالئمة الممارسات اإلحصائية الوطنية مع المعايير واألساليب
وأضاف تابت" :بدأت المنطقة العربية تحرز تقد ًما ملمو ً
والمفاهيم اإلحصائية الدولية .وأسفر هذا التقدم عن زيادة إنتاج بلداننا لبيانات لم تكن متوافرة في السابق وعن تحسين نوعية
البيانات اإلحصائية الموجودة وبالتالي تحسين ُمال َءمتِها لصنع سياسات مرتكزة على األدلة".
وعرض فريق شعبة اإلحصاء في اإلسكوا لبرامج عمله على غرار الكتيب األول من نوعه عالميًا حول اإلحصاءات المتعلقة
باألشخاص ذوي
اإلعاقة على المستوى اإلقليمي والذي تعاونت على إعداده اإلسكوا مع األجهزة اإلحصائية الوطنية مع فريق واشنطن المعني
بإحصاءات اإلعاقةوعرض للدعم الذي تقدمه اإلسكوا للدول األعضاء في إعداد تعدادات السكان والمساكن.
كما أشار الفريق إلى مالمح التجارة الخارجية التي أعدَّتها اإلسكوا بصيغة إلكترونية باالستناد إلى البيانات الوطنية وإلى منصة
التعلم اإللكتروني في مجال اإلحصاءات المصنفة حسب النوع االجتماعي ،إضافة إلى برنامج المقارنات الدولية الذي يهدف إلى
تقدير مماثالت القوة الشرائية التي تستخدم في عملية تحويل الناتج المحلي اإلجمالي ومكوناته بالعملة المحلية إلى عملة عالمية
مشتركة بسعر متساو.
و ُحدِّد موعد الدورة الـ 14للجنة اإلحصائية المقبل في أكتوبر .2020
وتعقد ا للجنة اإلحصائية دوراتها مرة كل سنتين بهدف متابعة التقدم الذي تحرزه البلدان األعضاء في تطوير أنظمتها اإلحصائية
وإسداء المشورة الفنية واقتراح برامج للتدريب وتنظيم ورشات عمل وحلقات دراسية لتعزيز قدراتها اإلحصائية.
كما تهدف إلى مساعدة البلدان األعضاء في تنميط اإلحصاءات الوطنية لجعلها أكثر قابلية على المستويين اإلقليمي والدولي،
وتنسيق تبادل البيانات والمعلومات اإلحصائية بين البلدان األعضاء واللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة ،والتنسيق بين البرامج
اإلحصائية للبلدان األعضاء وال سيما في ما يتعلق بإجراء المسوح اإلحصائية والتعدادات.
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اإلسكوا تطلق بوابة إحصائية عربية
األخبار
 5شباط/فبراير 2019
أطلقت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) بوابة المعلومات اإلحصائية العربية األولى من نوعها
كبيرا من المجاالت
في المنطقة التي توفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات اإلحصائية التي تغطي عددًا ً
االجتماعية واالقتصادية مع تسهيل النفاذ الحر والمفتوح لثروة من البيانات اإلحصائية والتحاليل والمعلومات حول الدول
األعضاء فيها.
وتتميز بوابة المعلومات أيضًا بأنها تم ّكن من استخراج معلومات مفصلة عن دول ومؤشرات محددة ،إضافة إلى تصفح
المطبوعات ذات الصلة والبحث فيها وتسجيل نسخ عنها .وجميع ما تتضمنه متوافر باللغتين العربية واإلنكليزية.
يحول البيانات إلى رسوم وأدوات بصرية بدالً من الجداول التقليدية التي غالبًا ما تعرض البيانات
إلى ذلك ،يمكن للمستخدم أن ّ
فيها .كما يمكنه إعداد بياناته الخاصة والبحث فيها ومشاركة آخرين بها وبالنتائج التي توصل إليها .ويمكن الولوج منها من
أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف النقال على حدّ سواء.
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بوابة عربية للمعلومات اإلحصائية
بوابة لبنان للتنمية والمعرفة
 5شباط/فبراير 2019
اطلقت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) في  31ك 2الماضي ،بوابة المعلومات االحصائية
العربية) ، (https://data.unescwa.org/األولى من نوعها في المنطقة التي توفر للمستخدمين/ات مجموعة متنوعة من
كبيرا من المجاالت االجتماعية واالقتصادية مع تسهيل النفاذ الحر والمفتوح
الخدمات والمنتجات اإلحصائية التي تغطي عددًا ً
لثروة من البيانات اإلحصائية والتحاليل والمعلومات حول البلدان األعضاء فيها .وخالل االطالق ،قال األمين التنفيذي لإلسكوا
بالوكالة ،منير تابت" ،إنّنا نسعى إلدماج المعلومات والبيانات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030في أقرب وقت
ممكن" ،مؤكدا ّ
أن فريق العمل سيدرج قريبًا البيانات الخاصة بالبلدان العربية األخرى غير المنضوية بعد في اللجنة اإلقليمية.
وتتميز بوابة البيانات أيضًا بأنها تم ّكن من استخراج معلومات مفصلة عن بلدان ومؤشرات محددة ،إضافة إلى تصفح
المطبوعات ذات الصلة والبحث فيها وتسجيل نسخ عنها ،علما ان جميع ما تتضمنه متوافر باللغتين العربية واإلنجليزية .إلى
يحول البيانات إلى رسوم وأدوات بصرية بدالً من الجداول التقليدية التي غالبًا ما تعرض البيانات
ذلك ،يمكن للمستخدم/ة أن ّ
فيها ،كما يمكنه/ها إعداد بياناته/ها الخاصة والبحث فيها ومشاركة آخرين بها وبالنتائج التي توصل إليها ،ويمكن الولوج منها
من أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف النقال على حدّ سواء.
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ESCWA launches first Arab region Statistical Information Portal
The Daily Star
31 January 2019
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia launched Thursday the first
Arab region Statistical Information Portal (ESIP), according to a statement released by ESCWA.
The ESIP offers a range of social and economic statistical services, while facilitating open access
to a wealth of statistical data, analysis, and information on its member states, according to the
statement.
“We are seeking to integrate information and data on the implementation of the 2030 Sustainable
Development Plan as soon as possible. The working group will soon include data on other Arab
countries not yet included in the regional committee," said Acting Executive Secretary of
ESCWA Mounir Tabet, according to the Lebanon's state-run National News Agency.
According to the statement, the information portal is also capable of extracting detailed
information about specific countries and indicators as well as browsing, searching and copying
copies of relevant publications, all of which are available in both Arabic and English.
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