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 (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 االجتماع الخامس لمجموعة العمل التابعة للجنة اإلحصائية

 2142براير ف/شباط 41-41بيروت، 
 
 
 
 

 تقـرير أولي
 

 في اإلسكوا اإلحصائيةللجنة التابعة  مجموعة العمل
 

 زـموج
 
مجموعة العمل ل جتما  الااس اال( اإلسكوا)مت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا نّظ 

راير فب/شباط 41و 41 يوسي في بيروت بيت األسم المتحدةفي  في اإلسكوا اإلحصائيةللجنة  التابعة
2142. 

 
للجنة الثالثة واألربعين التحضيرات للدورة  سجموعة سن البنود أبرزهاعمال األجدول  ّمنوقد تض 

سم ألافي  اتحصاءإلوشعبة ا اإلسكواالبلدان األعضاء في واالجتما  بين اإلحصائية في األسم المتحدة، 
أعمال ، وجدول 2112-2112 ،اإلسكوافي  اتحصاءإلاالفرعي المتعلق ببرناسج التقييم والمتحدة، 

 .اإلسكوافي  اإلحصائيةالدورة العاشرة للجنة 
 
في د والمعقخالل اجتماعه  اإلحصائيةلجنة السكتب  الصادرة عن لتوصيةل تلبيًة هذا االجتما عقد  

للجنة الدورة الثالثة واألربعين وذلك لمناقشة جدول أعمال  2144 ديسمبر/كانون األول 2بيروت في 
حول  سع األسانة العاسةلتشاور ولبمواقف سوحدة سن االجتما  الاروج وية في األسم المتحدة اإلحصائ

 .برناسج عملها واألنشطة ذات الصلة
 
 .إلسكوااو في اإلسكوا األعضاءسن البلدان  كّلبشأن سجموعة سن النتائج إلى قد انتهى االجتما  و 
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 قدمـةم
 
 التابعةاالجتما  الااس  لمجموعة العمل ( اإلسكوا)نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا - 1

 الثالثة واألربعينالتحضيرات للدورة البنود أبرزها  سجموعة سنلمناقشة وذلك في اإلسكوا  اإلحصائيةللجنة 
البلدان واالجتما  بين ، (8118سارس /ذارآ 8 -راير فب/شباط 82 ،نيويورك)للجنة اإلحصائية في األسم المتحدة 

في  اتحصاءإلاالفرعي المتعلق ببرناسج السم المتحدة، وتقييم ألافي  اتحصاءإلوشعبة ااإلسكوا األعضاء في 
 .اإلسكوافي  اإلحصائيةعمال الدورة العاشرة للجنة أ، وجدول 8112-8112 ،اإلسكوا

 
 :الااس  لتحقيق األهداف التاليةعقدت سجموعة العمل اجتماعها وقد - 8
 
 جدولباصوص القضايا المطروحة في  اإلسكوااألعضاء في  البلدانفي  األوضا سناقشة  (أ) 

 ؛ألسم المتحدةفي ااإلحصائية  اللجنةأعمال 
 
 اتالمرتقب سع سدير شعبة اإلحصاء االجتما  بشأن اإلسكوا البلدان األعضاء فيتنسيق سواقف  (ب) 

 ؛اللقاءات الجانبيةو تحدةفي األسم الم
 
 ؛سن ترجمة دليل الحسابات القوسيةاإلسكوا  البلدان األعضاء فيتحديد سواقف  (ج) 
 
 .تعزيز التعاون سع الشركاء المعنيين (د) 
 

 التوصيات واإلقتراحات  -أواًل
 
البلدان  إليالتالية التي وّجهت  إلى التوصياتمجموعة العمل اإلقليمية خلص االجتما  الااس  ل- 3

 :اإلسكواوفي اإلسكوا األعضاء 
 
جتما  بين سمثلي األجهزة اإلحصائية االترتيبات لتنظيم  اإلسكوا تجريبأن  المجتمعون ىوصأ (أ) 

سن أجل البحث  ،سم المتحدةألفي ا اتشعبة اإلحصاء سدير ،والسيد بول تشانغ اإلسكواالبلدان األعضاء في في 
على سدير شعبة التأكيد  أعاد المجتمعونو . اإلسكوا البلدان األعضاء فيفي  اتفي قضايا تتعلق باإلحصاء

نشطة األسراجعة ترجمة الحسابات القوسية والمشاريع السابقة ودعم أهمية سم المتحدة ألافي  اتإلحصاءا
 ؛اإلسكوا البلدان األعضاء فيحصائية في إلا

 

جتماعات تعقد على اة لتنظيم سلسلة الترتيبات الالزس المجتمعون بأن تجري اإلسكوا ىأوص (ب) 
 البلدان األعضاء فيألسم المتحدة بين سمثلي األجهزة اإلحصائية في في اجتما  اللجنة اإلحصائية اهاسش 
المسؤولين عن البيانات في تقرير التنمية سثل  بالشؤون اإلحصائية المعنّية ىوالمنظمات الدولية األخر اإلسكوا
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، سعهد اليونسكو /متحدة اإلنمائي، شعبة السكانبرناسج األسم ال) البشرية

نمائي إلسم المتحدة األبرناسج ا البلداند بها وذلك لمناقشة التباين بين البيانات التي تزّو )لإلحصاء، البنك الدولي
 ؛والبيانات التي تصدر في تقرير التنمية

 
تعمل بالتنسيق سع  إنشاء سجموعة عمل إقليميةب اإلسكوافي  ئيةاإلحصالجنة السكتب  ىأوص (ج) 

وجاسعة  (SESRIC) في أنقرة سالسيةإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اسركز األبحاث اإل
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دعم اللجنة سواصلة  واتفق المجتمعون على  .وتنميتها حصائيةإلالدول العربية باصوص دعم القدرات ا
 حصاءات؛إلقليمية في سجال اإلاالتنسيقية 

 
 ،في اإلسكوا اتحصاءإلاالفرعي المتعلق ببرناسج التقييم بإعادة النظر في  المجتمعون ىأوص (د) 

 :، وانتهوا إلى االقتراحات التالية8111 في عام الصادر 8112-8112
 

 اإلسكواالبلدان األعضاء في وحّث  اإلسكوافي حصاء إلعملية التقييم في شعبة ا سواصلة- 
 ؛نشطتهاأعلى تقييم 

 ألولويات المذكورة في التقرير؛ابشأن التحفظ - 

البلدان ولويات أحول األعضاء  البلدانراء آرسال استبيان الستطال  إ اإلسكواالطلب سن - 
 ؛نشطة وبرناسج العملألا وإدراجها ضمن هاواحتياجات

ات االجتماعية واالقتصادية وسنها حصاءإلا تضّمنعلى برناسج العمل السابق الذي ي اإلبقاء- 
 ؛الحسابات القوسية

 البلدان األعضاء؛راء آ الوقوف علىاعتماد التقرير قبل  االستنا  عن- 

رساله إو بهذا الشأنعداد تقرير إ اإلحصائيةللجنة التابعة العمل  سجموعةالطلب سن رئي  - 
 .سكواإلل ةالتنفيذي ةسينأللى اإ

 
جل تحسين العمل االحصائي أدة سن سواضيع سحّدفي خبراء  فرقاء نشإب المجتمعون ىأوص (ه) 

سجاالت ابراء في عمل سزيد سن الوتمويل  للبلدان األعضاءتقديم الدعم الفني  اإلسكوا سواصلة ىوالتأكيد عل
نشطة بالموازنة ووضع جدول زسني أللية تربط اآثر التدريب على الكفاءات ووضع أحصائية ستعددة لتقييم إ
 هذه التوصيات؛ يذنفلت
 
لى اللغة العربية سن خالل إأهمية وضع آلية لضمان نوعية الترجمة اإلحصائية به المجتمعون نّو (و) 

األعضاء ترشيح  البلدانلى إويطلب  . مراجعة الترجماتل تشكيل لجنة سن الابراء العاسلين حاليا او المتقاعدين
 المساعدة على ترجمة نظام الحسابات القوسية؛ ايًةالتي تتوّلى بد عضوية هذه اللجنةلأسماء خبراء 

 
سن الجهود لتأسين الدعم المادي  ًاعضاء سزيداأل والبلدان اإلسكواتبذل بأن  المجتمعونأوصى  (ز) 

المنطقة في سجموعات إحصائية دولية ذات صلة بالعمل اإلحصائي في سنطقة  بلدانوالفني إلشراك سمثلين عن 
 ؛اإلسكوا

 
كوا في براسج سإلالدعم لسم المتحدة في األ اتشعبة اإلحصاء تقّدمن بأ لمجتمعوناأوصى  (ح) 

صدار المؤشرات على إ بلدانساعد التحصاءات الطاقة وإية وفنظم المعلوسات الجغراالحسابات القوسية و
ساسي لهذه ألجهزة االحصائية كمرجع أالمركبة لمؤشرات تكنولوجيا المعلوسات واالتصاالت واعتماد ا

 المؤشرات؛
 
تشرين سكوا المزسع عقده في إلحصائية لإلعمال االجتما  العاشر للجنة اأالمجتمعون جدول  أقّر (ط) 

 .سم المتحدة في بيروتألافي بيت  8118كتوبر أ/األول
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 مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيًا
 
، اإلسكوااإلحصائية في  لجنةلالتابعة لالجتما  الااس  لمجموعة العمل  األولى والثالثة تينفي الجلس- 4

التحضيرات العاسة لالجتما  الثالث  ،، السيد يوراي ريتشاناإلسكوارئي  شعبة اإلحصاء في  استعرض
 .8112-8112 ،في اإلسكوا اتحصاءإلاالفرعي المتعلق ببرناسج التقييم حصائية ونتائج إلربعين للجنة األوا
 
في  اتحصاءإلاالفرعي المتعلق ببرناسج التقييم عرضًا حول م السيد ريتشان وفي الجلسة الرابعة، قّد- 5

 .8111 عام الصادر في 8112-8112 ،اإلسكوا
 
عمال المقترح لالجتما  العاشر للجنة ألم السيد ريتشان عرضًا حول جدول اوفي الجلسة الااسسة، قّد- 2
 .8118كتوبر أ/تشرين األولسكوا في في اإلحصائية إلا
 
ألسم المتحدة للنقاش في االبنود المطروحة فى جدول أعمال اللجنة اإلحصائية ن استعرض المجتمعو- 7

كّل سن م وقّد . ألسم المتحدةفي اجتما  اللجنة اإلحصائية ا سنعلى الاروج بموقف سوحد  واّتفقوا، يوإبداء الرأ
إلدارة وار في سصحصاء إلواالعاسة ، والجهاز المركزي للتعبئة في فلسطينالجهاز المركزي لإلحصاء 

في للنقاط المطلوب اتااذ سوقف بشأنها  عرضًا اإلسكوافي حصاء إلالكويت وشعبة افي حصاء إلل ةالمركزي
 :واّتفق المجتمعون على البنود التالية  .للجنة اإلحصائيةالتابعة أثناء اجتما  سجموعة العمل 

 
كية عن البرناسج العالمي لتعدادات ية األسربشأن تقرير الواليات المتحدسن األسين العام  سذكرة (:أ) 3البند 

 8111السكان والمساكن لعام 
 
 إقرار جميع نقاط النقاش؛ (أ) 

وتوفير براسج  اإلسكوا في البلدان األعضاء فيالمساهمة في اللجان الااصة بالتعداد السكاني  (ب) 
 ؛تحليل واستادام وتقييم ونشر بيانات التعداد بشأنقدرات البناء ل

ضع خطط لعقد اجتماعات للابراء سن أجل سناقشة الدروس المستالصة سن جولة تعدادات عام و (ج) 
سن خالل شعبة اإلحصاءات في األسم  وتقديم المساعدة 8181بالتفصيل واالتجاهات الناشئة لجولة عام  8111
 ؛المتحدة

لتنفيذ التعداد  الدول وسنهجياتها أسماءول ح سعدي التقرير اعطاء جداول سفصلة الطلب سن (د) 
8111. 

 
 تقرير المعهد الوطني المكسيكي لإلحصاءات والجغرافياسذكرة سن األسين العام بشأن (: ب) 3البند 

 
 إقرار جميع نقاط النقاش؛ (أ) 

التوصيات ووضع سعايير دولية في سجال اإلحصاءات الجنائية لدعم البلدان في  ىتفاق علالا (ب) 
جل أسن  سهّم ةجريمسسح ال ّنأعلى كيد أأس  إلنتاج بيانات وطنية والت ووضع وضع بيانات قابلة للمقارنة،

ااصة بالحسابات القوسية التي تفيد في تحسين الناتج المؤشرات الحساب سؤشر تكلفة سؤشر الثروة وكذلك 
 .المحلي

 



-2 -

 

 تقرير الفريق العاسل المشترك بين األسانات المعني بالحسابات القوسية(: ج) 3البند 
 
 النقاش؛ بنودإقرار جميع  (أ) 

الدعم تقديم سم المتحدة ألوالطلب سن ا 8112نظام الحسابات القوسية  ىلإاالتفاق على االنتقال  (ب) 
أو إنشاء سعهد تدريب يعمل تحت سظّلة األسم في سجال بناء القدرات الالزسة لتطبيقه  للبلدانالفني والمالي 

 .و  الحسابات القوسيةل الكوادر في سوضالمتحدة ويتوّلى تأهي
 
 :البنود التاليةعلى واّتفق المجتمعون  
 

 ةـــات القوسيــام الحسابــق نظــة وثائــي ترجمـت فـالكوي اـي تبذلهـالتد وــق الجهــتوثي- 
System of National Accounts 2008 وتقديم الشكر لها في االجتما  الثالث واألربعين سع التأكيد ،

لمترجمة واعتمادها سم المتحدة بمراجعة النساة األفي ا اتحصاءإلشعبة ا على ضرورة قيام
 ؛وضمان توزيعها

جهزة ألقليميين لمساعدة اإللى ضمان استقدام خبراء دوليين وبالتعاون سع الابراء اإالدعوة - 
 ؛في تطوير نظم الحسابات القوسيةحصائية إلا

 ؛وتقييمه 8112ن لتطبيق نظام لبلداافي عدد سن ( أو تجارب)سسح تجريبي  تنفيذ- 

لها في  ةسبادرة سماثل يلى تبنإسن خالل الدعوة  برناسج المقارنات الدوليةاالستفادة سن تجربة - 
 .سجال الحسابات القوسية

 
 تقرير فريق أصدقاء الرئي  عن العواسل التي تعيق تنفيذ نظام الحسابات القوسية  بشأنسذكرة األسين العام 

 1223لعام 
 
 النقاش؛ بنودإقرار جميع  (أ) 

الدعم تقديم والطلب سن االسم المتحدة  8112نظام الحسابات القوسية  ىلإاالتفاق على االنتقال  (ب) 
أو انشاء سعهد تدريب يعمل تحت سظّلة األسم في سجال بناء القدرات الالزسة لتطبيقه  للبلدانالفني والمالي 

 .  الحسابات القوسيةل الكوادر في سوضوالمتحدة ويتوّلى تأهي
 

فريق واي المعني بإحصاءات التنمية الريفية ودخول األسر تقرير  بشأناألسين العام  سذكرة سن( د) 3البند 
 المعيشية المتأتية سن الزراعة

 
 النقاش؛ بنودإقرار جميع  (أ) 

ت وضرورة في الفريق العاسل بين الوكاال اإلسكواهمية دور أالوثيقة و التوافق حول سضمون (ب) 
جل التمكن سن طلب دعم سالي وفني لمساعدة أسن  اإلسكواعضاء في ألا للبلدانوجود استراتيجية واضحة 

 حصائي زراعي؛إفي تطبيق هذه االستراتيجية وبناء نظام  البلدان

 .لزراعةوا غذيةلألسم المتحدة ألهمية التنسيق سع سنظمة اأ (ج) 
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 االقتصادية - المحاسبة البيئيةب نيةعالملجنة الابراء تقرير  بشأن األسين العام سذكرة سن(: ه) 3البند 
 
 النقاش؛ بنودإقرار جميع  (أ) 

دعم اعتماد نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية واعتماد اإلطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية  (ب) 
 .واالقتصادية المتكاسلة كمعيار إحصائي دولي

 
 تنقيح إطار تطوير اإلحصاءات البيئية بشأنين العام تقرير األس(: و) 3البند 

 
 النقاش؛ بنودإقرار جميع  (أ) 

سن إطار  لى االلتزام بالجداول الزسنية وطرق المراجعة لكّلإ ةدعوالساسية وألالفصول ا اعتماد (ب) 
 .تطوير إحصاءات البيئة وسجموعة المؤشرات البيئية

 
 تجميع إحصاءات الغاز الطبيعيبشأن تقرير األسين العام (: ز) 3البند 

 
 ؛النقاش بنودإقرار جميع  (أ) 

 حصاءات الطاقة؛إهمية تنمية القدرات في سجال أ ىكيد علأالت (ب) 

سلعة استراتيجية هاسة ك يحصاءات الغاز الطبيعإبعض التفاصيل الااصة ب ىالتحفظ عل (ج) 
 .ستوجب الحفاظ على سرية بعض البيانات وخصوصية كل بلدت
 

التقرير المشترك بين أستراليا وسنغوليا بشأن إنشاء فريق سعني سذكرة سن األسين العام حول (: ح) 3البند 
 بإحصاءات االقتصادات القائمة على الموارد الطبيعية يحمل اسم سدينة أوالن بتار

 
 النقاش؛ بنودإقرار جميع  (أ) 

ونظام المحاسبة البيئية  ٨٠٠٢القوسية لعام طار تنفيذ نظام الحسابات إالعمل في  علىكيد أالت (ب) 
 .واالقتصادية وإطار لتطوير اإلحصاءات البيئية

 
تكنولوجيا المعلوسات تقرير الشراكة المعنية بقياس استادام سذكرة سن األسين العام بشأن (: ط) 3البند 

 ألغراض التنمية واالتصاالت
 
 النقاش؛ بنودإقرار جميع  (أ) 

بة صدار المؤشرات المرّكفي إ البلدانسم المتحدة سساعدة ألافي  اتحصاءإلا الطلب سن شعبة (ب) 
 ؛ساسي لهذه المؤشراتأحصائية كمرجع إلجهزة األلمؤشرات تكنولوجيا المعلوسات واالتصاالت واعتماد ا

قواعد  الستفادة سنلحصاءات واألجهزة الوطنية لإلالتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الوطنية  (ج) 
 ال سّيما وأّن ،نفاق على المسوح والتعداداتإلحصائية لتقليل حجم اإلالعمليات ا يت تلك المؤسسات فبيانا

ليه إتفتقر  يللبلدان الت يحصائية الوطنية وتقديم الدعم التقنإلتعزيز القدرات اإلى  يسعى  ياالتجاه العام العالم
 .االقتصادي في كل بلدوسع سراعاة الوضع االجتماعي 
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 لضمان الجودة يةر الوطنطألاتقرير األسين العام حول (: ي) 3البند 
 
 إقرار جميع نقاط النقاش؛ (أ) 
 .الموقع االكتروني ىتحديث دوري للمصطلحات علإجراء  (ب) 
 

 تنفيذ المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسميةتقرير األسين العام حول (: ك) 3البند 
 
 النقاش؛ بنودإقرار جميع  (أ) 

استعراض لحالة  إبالغ اللجنة عن خطط إلجراءفي األسم المتحدة  اتاإلحصاء طلب سن شعبةال (ب) 
 ؛8114 تنفيذ المبادئ األساسية قبل عام

 .اإلسكوا البلدان األعضاء فياألساسية في  تنفيذ المبادئفي  اإلسكوادور التشديد على أهمية  (ج) 
 

 شطة اإلحصائية في األسم المتحدةنتنسيق األتقرير األسين العام حول (: ل) 3البند 
 
 النقاش؛ بنودإقرار جميع  (أ) 

 ؛األنشطة اإلحصائية استكمال الدعم لالستراتيجية الااصة بتنسيق بشأناالتفاق  (ب) 

 :ألسم المتحدة واللجان اإلقليميةفي ا ءاتاإلحصا ةشعبتوحيد النظام اإلحصائي بين  (ج) 
 
 ؛جمع البياناتركة لسشتلية آو ستبيانات سشتركةوضع ا-   
 ؛تنمية القدرات اإلحصائيةل براسج سشتركةوضع -   
 ؛اللجان اإلقليمية نقطة سركزية للمكاتب اإلحصائية الوطنية عتبارا-   
 .في األسم المتحدة اتاإلحصاءشعبة سدير  برئاسةألسم المتحدة في ا اتإنشاء سكتب اإلحصاء-   
 

لتنمية لوضع خطة عمل المبذولة لالجهود بشأن تقرير البنك الدولي عن سذكرة سن األسين العام (: م) 3البند 
 اإلحصائية

 
 ؛نقاط النقاشجميع إقرار  (أ) 

إنشاء سجموعة عمل إقليمية تعمل بالتنسيق سع سركز )وضع إطار لقياس أثر تنمية القدرات  (ب) 
 ؛(سيسرك في أنقرة وجاسعة الدول العربية

ال سّيما سن حيث الجوانب اطة العمل، االلتزام بألسم المتحدة ووكاالتها إلزام األقسام التابعة ل (ج) 
 :التالية

 
 التركيز على األولويات الوطنية؛  - 

 دسج األنشطة المحلية والوطنية لجمع البيانات؛  - 

 اإلحصائية الوطنية؛ األجهزةبالتعاون سع  ،وضع النتائج التي ترصد األدوات في سكانها-   
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إلحصائية لجميع تغطية االحتياجات ا، ولتنسيق بين وكاالت التمويللتحسين الية إنشاء آ-   
 .المناطق والبلدان

 
البلدان االحتياجات والتحديات في سجال العمل اإلحصائي في يتناول ح سشرو  اقتراتقديم  (د) 

 .سن أجل توفير الدعم لتطوير العمل اإلحصائي اإلسكوا األعضاء في
 

 تقرير برناسج األسم المتحدة اإلنمائي عن إحصاءات التنمية البشريةة سن األسين العام بشأن سذكر(: ن)3د البن
 
 ني بإعداد تقرير التنمية البشرية؛على دورها في تعزيز التنسيق سع المكتب المع اإلسكواشكر  (أ) 

 ؛ودعم األنشطة التي ينوي المكتب القيام بها في الفترة المقبلةتأييد  (ب) 

خالل خاصة  ،المعنيةبلدان والاألجهزة اإلحصائية الوطنية تعزيز التنسيق سع أهمية على  تأكيدال (ج) 
 ؛فترة إعداد التقرير

 .خالل االجتما  الجانبيجانبي واستعراضه تقرير إعداد  (د) 
 

 قليمية سذكرة سن األسين العام بشأن تقرير اللجنة االقتصادية ألوروبا عن تطوير اإلحصاءات اإل( س)3البند 
 في أوروبا

 
للجنة االقتصادية فريقي المعني باإلحصاءات التابع األمركز الو اإلسكوادعوة شعبة اإلحصاء في  (أ) 

االجتماعية آلسيا والمحيط سن تجارب اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية واالستفادة  إلىألفريقيا 
 الهادئ؛

 ؛حصائية في البلدان العربيةات اإلقدرتنسيق أنشطة تنمية ال (ب) 

تجربة اللجنة في ضوء تقييم لوضع برناسج لإلى  واللجنة االقتصادية ألفريقيا اإلسكوادعوة  (ج) 
سركز األبحاث االحصائية واالقتصادية جاسعة الدول العربية، وسثل االقتصادية ألوروبا سع شركاء آخرين 

المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية و، (SESRIC)ة واالجتماعية والتدريب للدول االسالسية في أنقر
(AITRS)؛ 

التدريب  باإلضافة إلى ،بحيث تشمل التأكيد على أولوية تنمية القدرات على المستوى اإلقليمي (د) 
 :التالية ستةالوالادسات االستشارية، المكونات 

 
 تطوير المهارات؛ -
 إدارة المعرفة؛ -
 ضمان الكفاءات؛ -
 القانونية؛ تطوير األطر -
 ؛ةالمؤسسيالبنية تحقيق االستفادة المثلى سن  -
 .اإلقليمي والوطني يينتوفير سنصة تنظيمية على المستو -
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 تنظيم االجتماع  -ثالثًا
 

 مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف
 
اإلسكوا سم المتحدة في ألا في بيت في اإلسكوا اإلحصائيةللجنة  التابعةسجموعة العمل عقد اجتما  - 2

 .8111فبراير / شباط 15و 14 يوسي
 

 االفتتاح  -باء
 
شعبة  رئي السيد يوراي ريتشان،  في اإلسكوا اإلحصائيةللجنة  التابعةسجموعة العمل افتتح اجتما  - 2

 .اإلسكوااإلحصاء في 
 جدول األعمال  -جيم

 
 .بالصيغة المقترحة أدناهعمال جدول األ اإلسكوافي  اإلحصائيةللجنة  التابعةسجموعة العمل  اعتمدت- 41
 
 .تحضيرات عاسة للدورة الثالثة واألربعين للجنة اإلحصائية في األسم المتحدة: الجلسة األولى 
 
 .ألسم المتحدةفي ان للجنة اإلحصائية يتحضيرات للدورة الثالثة واألربع: الجلسة الثانية 
 
 .سكوا وشعبة اإلحصاءات في األسم المتحدةاإل البلدان األعضاء فياالجتما  بين : الجلسة الثالثة 
 
في  ، الصادرتقييم البرناسج الفرعي المتعلق باإلحصاءات في اإلسكواإعادة النظر في : الجلسة الرابعة 

 .2144عام 
 
أكتوبر /تشرين األول)جدول أعمال الدورة العاشرة للجنة اإلحصائية في اإلسكوا : الجلسة الااسسة 

8118). 
 

 رالحضو  -دال
 

في البلدان األعضاء سن  سبعةن رؤساء األجهزة اإلحصائية في عن يسمثل تسعةهذا االجتما   حضر- 11
وقد أرفقت قائمة المشاركين بهذه   .والكويت، وسصر واليمنوفلسطين، وعمان، والعراق، األردن،  هياإلسكوا 
 .الوثيقة
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 )*(لمرفقا
 

 قائمة المشاركين
 

 الهاشمية األردنيةالمملكة 
 

 السيد كمال صالح
 سساعد المدير العام

 دائرة اإلحصاءات العاسة
 8115.: ب. ص
 11121ان، عّم

 5311714-2-228: هاتف
 5311711-2-228: فاك 
 725221221-11228: سحمول

 kamals@dos.gov.jo: بريد إلكتروني
 

 جمهورية العراق
 

 عبد األحد السيد سعد زغلول بشير
 سدير الجهاز المركزي لإلحصاء

 ، الطابق السادس2.8.: ب. ص
 بغداد

 72117448.2-224: سحمول
 saad_612004@yahoo.com: بريد إلكتروني

 
 سلطنة عمان

 
 السيد خليفة عبد اهلل البرواني

 سدير عام اإلحصاءات االجتماعية
 تصاد الوطنيوزارة االق

 221.: ب. ص
 ،111سسقط، 
 84222285-8-222: هاتف
 2813171-2-222: سحمول
 4222212-8-222: فاك 

 mone.gov.omkbarwani@: بريد إلكتروني
 

 السيد صابر الحربي
 سدير عام اإلحصاءات االقتصادية

 وزارة االقتصاد الوطني
 221.: ب. ص

 111سسقط، 
 4214281-8-222: هاتف

 2415112-2-222: هاتف سحمول
 4224382-8-222: فاك 

 salharbi@mone.gov.om: بريد إلكتروني
 

 فلسطين
 

 السيدة عال عوض
 رئي  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 1247.: ب. ص
 رام اهلل
 8228711-8-278: هاتف
 522831115-278: سحمول
 278-8-8228711: فاك 

 ola@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
 

 ة خالد أبو خالدالسيد
 سدير دائرة اإلحصاءات االجتماعية

 1247.: ب. ص
 رام اهلل
 8228711-8-271: هاتف
 271-8-8228711: فاك 

 KAKHALID@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
 

 دولة الكويت
 

 الدكتور عبداهلل سهر
 سدير االدارة المركزية لإلحصاء

 اإلدارة  المركزية لإلحصاء
 82122.: ب. ص

 13183شرق، الكويت، 
 88482811-225: هاتف
 22228881-225: سحمول
 88487521-225: فاك 

 a_sahar1961@hotmail.com :بريد إلكتروني
 

 جمهورية سصر العربية
 

 السيد طاهر حسن صالح أحمد
  إدارة التعاون الدولي سدير

 الجهاز المركزي للتعبئة العاسة واإلحصاء
 طريق صالح سالم، سدينة نصر

  11212: .ب. ص
 لقاهرةا

 84183131-818: هاتف
 84184122-818: فاك 
 1111112252 :سحمول

 pres_capmas@capmas.gov.eg :بريد إلكتروني

_________________ 

 .صدر هذا المرفق كما ورد سن القسم المعني )*( 
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 المملكة العربية السعودية
 

 السيد سهنا عبد الكريم المهنا
 سدير عام سصلحة اإلحصاءات العاسة

 وزارة التاطيط
 11142الرياض  3735: .ب. ص

 الرياض
 4114132-1-222؛ 4114132-1-222: هاتف
 4151242-1-222: فاك 
 malmohanna@cds.gov.sa: إلكتروني بريد

 الجمهورية اليمنية
 

 السيد فارس علي الجهمي
 التنفيذ والتعداد  -سدير عام اإلنتاج اإلحصائي

 المركزي لإلحصاءالجهاز 
 صنعاء
 851112-1-227: هاتف
 851224-1-227: فاك 

 cso@cso.gov.ye ،cso1@y.net.ye: بريد إلكتروني
 

 
 (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 السيد يوراي ريتشان

 ، شعبة اإلحصاءرئي 
 رياض الصلح

 ، بيروت2575-11.: ب. ص
 272351-1-221: هاتف
 221511-1-221: فاك 

 riecan@un.org: بريد إلكتروني
 

 السيد سروان خواجة
 رئي  قسم اإلحصاءات االجتماعية

 رياض الصلح
 ، بيروت2575-11.: ب. ص

 272325-1-221: هاتف
 221511-1-221: فاك 

 khawaja@un.org: بريد إلكتروني

 
 السيدة وفاء أبو الحسن

 ئم بأعمال، قسم اإلحصاءات االقتصاديةالقا
 رياض الصلح

 ، بيروت2575-11: ب.ص
 272353-1-221: هاتف
 221511-1-221: فاك 

 aboulhosn@un.org: بريد إلكتروني

 
 السيد ساجد حمودة

 إحصائي، قسم اإلحصاءات االقتصادية
 رياض الصلح

 ، بيروت2575-11.: ب. ص
 272352-1-221: هاتف
 221511-1-221: فاك 

 hamoudeh@un.org: بريد إلكتروني

 
 
 

 لبد السيد إسماعيل
 إحصائي، قسم اإلحصاءات االجتماعية

 رياض الصلح
 ، بيروت2575-11.: ب. ص

 272352-1-221: هاتف
 221511-1-221: فاك 

 lubbad@un.org: بريد إلكتروني
 

 هاكوز السيد عمر
 الحسابات القوسية في إقليمي سستشار

 رياض الصلح
 ، بيروت2575-11 .:ب. ص

 272348-1-221: هاتف
 221511-1-221: فاك 

 un.orghakouzo@: بريد إلكتروني
 

 السيدة ندى جعفر
 ، قسم اإلحصاءات االجتماعيةةإحصائي

 رياض الصلح
 ، بيروت2575-11.: ب. ص

 272344-1-221: هاتف
 221511-1-221: فاك 

 jafarn@un.org: بريد إلكتروني

 
 سكيني السيد ساجد

 ائي، قسم اإلحصاءات االقتصاديةإحص
 الصلح رياض
 ، بيروت2575-11.: ب. ص

 272328-1-221: هاتف
 221511-1-221: فاك 

 skaini@un.org: بريد إلكتروني
 
 
 

mailto:malmohanna@cds.gov.sa
mailto:cso@cso.gov.ye
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 السيدة زينة سنو
 قسم اإلحصاءات االجتماعية، ةسساعد ةإحصائي

 رياض الصلح
 ، بيروت2575-11.: ب. ص

 272357-1-221: هاتف
 221511-1-221: فاك 

 sinnoz@un.org:  بريد إلكتروني

 
 م حمودالسيد وسي

 قسم اإلحصاءات االقتصاديةإحصائي سساعد، 
 رياض الصلح

 ، بيروت2575-11.: ب. ص
 272342-1-221: هاتف
 221511-1-221: فاك 

 hammoudw@un.org: بريد إلكتروني

 اآلنسة دينا قرانوح
 قسم اإلحصاءات االجتماعيةسساعد باحث، 

 صلحرياض ال
 ، بيروت2575-11.: ب. ص

 272451-1-221: هاتف
 281138-3-221:الهاتف المحمول

 221511-1-221: فاك 
 karanouh@un.org:  بريد إلكتروني

 
 
 
 
 
 

 


