
 

 

 

 
 

 

 

 باإلنابة التنفيذي األمين ،تابت منير السيد كلمة
 بمناسبة

 افتتاح الدورة الثالثة عشرة للجنة اإلحصاء، 
 بيت األمم المتحدة، بيروت، لبنان
 29 كانون الثاني/يناير 2019

 
 

 فتتاحيةي الكواري، رئيس الجلسة االالسيد سلطان عل

 مديري وممثلي األجهزة اإلحصائية الوطنية،

 المندوبين الكرام،

 حضرة المراقبين من المنظمات اإلقليمية والدولية المعنيّة باإلحصاء، 

   

 .أرحب بكم في بيت األمم المتحدة في دورتكم الثالثة عشرة

"ما ال يمكن قياسه ال يمكن إدارته أو تطويره"، مقولة لطالما رددناها في مجال السياسات العامة، إال أنها اآلن تحظى 

إن وأهدافها السبع عشرة.  2030خطة التنمية المستدامة لعام  العالم بما فيها المنطقة العربيةبأهمية غير مسبوقة بعد تبنى دول 

اإلحصائية اليوم ملقى على عاتقها مسؤولية كبيرة في توفير البيانات التي تعين صانعي القرار على متابعة وقياس مدى األجهزة 

 تنفيذ هذه الخطة الطموحة على المستوى الوطني.  

ى ومن هذا المنطلق فإن لجنتكم الموقرة تضطلع بدور رئيسي في تعزيز الجهود اإلقليمية في وضع سياسات مرتكزة عل

 . األدلة. ونحن معكم في األمانة التنفيذية لإلسكوا نعمل لتلبية احتياجاتكم الوطنية وأولوياتكم

 الحضور الكريم،

بدأت المنطقة العربية تحرز تقدماً ملموساً في مواءمة الممارسات اإلحصائية الوطنية مع المعايير واألساليب والمفاهيم  

م عن زيادة إنتاج بلداننا لبيانات لم تكن متوفرة في السابق، وعن تحسين نوعية البيانات اإلحصائية الدولية.  وأسفر هذا التقد

 اإلحصائية الموجودة،  وبالتالي تحسين ُمالَءمِتها لصنع سياسات مرتكزة على األدلة.  

اإلسالمي في  فعلى سبيل المثال، شرعت كثير من دول المنطقة في اعتماد منهجيات جديدة إلدراج بيانات عن التمويل

نظم الحسابات القومية. وأدى ذلك إلى إتاحة إحصاءات أكثر دقة عن االقتصاد الكلي عكست اتّساع نطاق عمليات التمويل اإلسالمي 

على مدى السنوات العشر األخيرة.  والتمويُل اإلسالمي، بفعل تركيزه على اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية لالقتصاد الحقيقي، 

أن كافة الدول األعضاء في اإلسكوا استوفت اإلضافة إلى بهذا برز كأداة فعالة لتمويل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  ي

 .2008لعام  المستكَملالمتطلبات األساسية لنظام الحسابات القومية 

كذلك، ما برحت المنطقة العربية سبّاقةً في مجال مؤشرات األسعار.  فهي أول منطقة نجحت في حساب تعادالت القوة 

ً الشرائية السنوية، وهو أمر بالغ األهمية في مقارنة األداء االقتصادي ورفاه المواطنين بين الدول المختلفة.  تبذل  والمنطقة أيضا
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ً متزايداً من المنظمات المشاِركة في برنامج المقارنات جهوداً لتحقيق االتساق بين مؤشر ات أسعار االستهالك. وقد نالت اعترافا

 الدولية بجهودها الرائدة.

والمنطقة العربية أيضاً هي أول منطقة أصدرت كتّيباً عن اإلحصاءات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة على المستوى 

زة اإلحصائية الوطنية مع فريق واشنطن المعني بإحصاءات اإلعاقة على إعداده وهو األول اإلسكوا واألجه والذي تعاونت اإلقليمي

 من نوعه عالمياً.

وقد حازت مالمح التجارة الخارجية التي أعدَّتها اإلسكوا بصيغٍة إلكترونية وباالستناد إلى البيانات الوطنية اهتمام هيئات 

زها اإلسكوا بعد إنتاجها من قِبل النُظم اإلحصائية الوطنية هي أكثر أخرى تابعة لألمم المتحدة.  وتّم االعتراف  بأن البيانات التي تجّهِ

، وذات جودة عاليةاكتماالً وأعلى جودة. ولذلك، ترغب هيئات متعددة في األمم المتحدة في تغذية قواعد بياناتها ببيانات مكتملة 

 وتجهيزها.وذلك باالستعانة بتلك التي قامت اإلسكوا بمعالجتها 

وكثّفت اإلسكوا استخدام أدوات التدريب على اإلنترنت، أي التعلّم اإللكتروني، في مجالَي إحصاءات الطاقة واإلحصاءات 

المصنفة حسب نوع الجنس.  وهي توّد أن تتوجه بالشكر إلى هيئات األمم المتحدة والشركاء اإلقليميين لدعمها في تنسيق هذه 

د العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، والمركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومركز األبحاث الجهود، وال سيما المعه

 اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، وجامعة الدول العربية، والهيئات المتخصصة التابعة لألمم المتحدة

ة في القضايا المستجدة المتعلقة باإلحصاءات الرسمية في المنطقة. وموضوعها وتبحث اللجنة اإلحصائية في دورتها الحالي

الرئيسي هو استخدام التكنولوجيا في اإلحصاءات الرسمية، حيث أن الموضوع الرئيسي للدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا كان حول 

ية لنقاش اللجنة متابعة لهذا الموضوع.  وسيدور النقاش دور التكنولوجيا في التنمية المستدامة. وعليه، يأتي أحد المحاور الرئيس

حول أساليب جمع البيانات اإللكترونية؛ والتحقق من جودة البيانات في وقت إعداد التقارير بشأنها؛ واستخدام النظام العالمي للتوصل 

ت هذه األساليب المتقّدمة بجديدة على إلى بيانات جزئية إحصائية؛ واستخدام البيانات الضخمة كمصدر لإلحصاءات الرسمية.  وليس

المنطقة العربية، إذ سبق وُطبِّقت في جميع تعدادات السكان والمساكن التي نُّظمت في المنطقة في اآلونة األخيرة.  والموضوُع 

ية المتعلقة باستخدام الرئيسي على جدول أعمال الدورة وفي حلقة الحوار التي ستليها يتمحور حول المسائل الفنية واإلدارية واألخالق

 التكنولوجيا في اإلحصاء.

.  ومرةً أخرى، ليس هذا النهُج 2025-2020وتبحث اللجنة أيضاً في دورتها هذه االستراتيجية المتوسطة األجل للفترة 

ستراتيجية ، في وضع رؤيتها اال2010بجديد، إذ شرعت اللجنة اإلحصائية من عّدة سنوات خلت، أي منذ دورتها التاسعة في عام 

على فترة خمس سنوات.  وقد ازدادت أهمية وضع تصوٍر استراتيجي في ضوء النُهج الجديدة المعتَمدة في تخطيط البرامج والميزانية 

 في األمم المتحدة، ونتيجةً للدعوة إلى قدر أكبر من الكفاءة في استخدام الموارد وأثَِرها.

ت على مشاركتهم في هذه الدورة. فهذا الحضور القوي إنما هو دليٌل على وأود أن أشكر ممثلي الدول األعضاء والمنظما

 م الدول األعضاء على العمل مع اإلسكوا لدفع جهود التنمية المستدامة في الدول العربية.زع

الثالثة عشرة ونظراً إلى أّن جدول أعمالكم حافل، اسمحوا لي أن أختتم كلمتي بأن أتمنى لكم كّل النجاح في هذه الدورة 

 للّجنة اإلحصائية.


