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 مقدمة:

 

 سبتمبرأيلول/ في المستدامة لتنميةل هوأهداف 2222 لعام المستدامة التنميةجدول أعمال  اعتمادب

 أهداف قياسعلى  النامية للبلدان اإلحصائية القدرة تعزيز بضرورة الدولي المجتمع اهتمامازداد  ،2202

 ،الدعم زيادة إلى الدعوة هذه ضوء فيو. عنها واإلبالغورصدها  ومؤشراتها غاياتهاو المستدامة التنمية

 وزادت ،"والبيانات اتءإلحصال التنمية حساب برنامج" بعنوان مشروع تنفيذ في المتحدة األمم شرعت

 ذلك في بما المتحدة لألمم تابعة تنفيذية كيانات عشر مع المشترك العمل خالل من حد أقصى إلى مواردها

  .الخمس اإلقليمية اللجان

 

 وكجزء ،"والديمغرافية االجتماعية باإلحصاءات" المتعلقة الركيزة وتحديدا   ،هذا المشروع إطار في

 لألسرالمسوحات  وجودة البيانات تصنيف تحسين على المستهدفة البلدان قدرة لتعزيز البرنامج من

 من الواردة البيانات نقص "المساواة وعدم الفقر إحصاءات " بشأن المشروع مكون يعالج المعيشية،

 الفقر على القضاء" األول الهدف إطار فيالغايات المدرجة  رصدفي  المستخدمةو المعيشية ألسرامسوحات 

إن ". بينها وفيما البلدان داخل المساواة انعدام من لحدا"  العاشر والهدف" مكان كل في أشكاله بجميع

 مع تتفق ال وأ كافية، غير إما المعيشة مستويات بشأن المعيشية ألسرامسوحات  من المستمدة البيانات

 مؤشرات عن لإلبالغ استخدامها من يحد مما التصنيف، من الالزم بالمستوى تسمح ال أو الدولية، المعايير

 .المستدامة التنمية أهداف

 

ت خطة عمل كيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدامة )  Cape Town عالوة على ذلك، أقرَّ

Global Action Plan for Sustainable Development Data بضرورة تسهيل تطبيق )

 2222ئيسية لدعم تنفيذ خطة عام التقنيات الحديثة ومصادر البيانات الجديدة في األنشطة اإلحصائية الر

وكذلك تتبع التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة. وعلى وجه الخصوص، يدعو إلى تحديد وإزالة 

اإلدارية، ونظم  الحواجز التي تحول دون استخدام مصادر البيانات الجديدة، بما في ذلك بيانات السجالت

 .ضخمةال البياناتمثل   مصادر البيانات المبتكرة المعلومات الجغرافية المكانية، وغيرها من

 

 توافر مدى لتقييم الدراسات من العديد اإلسكوا أجرت بالفقر، المتعلق المشروع مكون من كجزء

 التوصيات وتقديم العربية المنطقة في القائمة المعيشية األسر مسوحات في وفجوات البيانات المعلومات

 ومناقشة لتقديم تونس في 2202 يوليوتموز/ في إقليمية عمل ورشة تم عقد ذلك، إلى باإلضافة. لتحسينها

 المستوى على المستفادة والدروس الممارسات أفضل تحديد إلى باإلضافة ،الناتجة والتوصيات الدراسات

 ،المعيشية األسر على القائمة والعاشر األول الهدفين مؤشرات بعض قياس تحسين شأنها من التي اإلقليمي

 .المساواة وعدم الفقر مجال في بلدانال قبل من التدريبية االحتياجات وتحديد

 

 أكبر أحد العام هذا من سابق وقت في( 02 كوفيد) كورونا فيروس جائحة مرض تفشي يفرض

 يؤديمما  العيش، وسبل الغذائي واألمن الصحة على يسلبمن حيث تأثيره ال البشرية، تواجه التي التحديات

 لعام المستدامة التنمية خطة تحقيق في التقدم وقفالى لي التابو المساواة، وعدم والجوع الفقر تفاقم إلى

 وجها   من خالل المقابالت البيانات جمع سيما وال الوطنية، اإلحصائية النظم على بشدة أثر كما. 2222
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 COVID-19 لـ شاملة استجابة والسبعين، ةبعارال دورتها فيالمتحدة،  لألمم العامة الجمعية أقرت. لوجه

(A/RES/74/306)1، المنصات وتعزيز المتبادل للتشغيل قابلة تكون للبيانات جديدة أدوات استحداث 

 والعالية الموثوقة البيانات توافر زيادة إلى األعضاء بالدول وتهيب ،اهأثر رصدو للجائحة للتصدي الالزمة

 أثر. 02-كوفيد جائحة مكافحة تدابير في بها االسترشاد أجل من وذلك والمصنفة التوقيت والحسنة الجودة

  يشمل وهذا لوجه، وجها   المقابالت على تعتمد التي البيانات إنتاج على بشدة الوباء

 اإلحصائية لمكاتبل ملحة حاجة هناك لذلك. والنفقات واالستهالك بالدخل المتعلقة ألسر المعيشيةامسوحات 

 والطرق الجديدة، السحابة وتقنيات الضخمة، البيانات مثل التقليدية غير البيانات مصادر الستخدام الوطنية

 .(high frequency surveysالتكرار ) عالية المسوحات خالل من البيانات ءاستفال الجديدة

 

ا 2اإلسكوا أجرتهالذي  مسحال أظهر  مصادر استخدمت العربية المنطقة في فقط بلدان ثالثة أن مؤخر 

 الهاتف تغطية على القائمة تلك تحديد ا المستدامة التنمية أهداف مؤشرات قياس في الضخمة البيانات

 تحديات تواجه الوطنية بأنها اإلحصائية المكاتب وأفادت .(02 و 9 و 2 األهداف) واإلنترنت المحمول

 ذلك في بما الرسمية، اإلحصاءات إنتاج في الضخمة البيانات مصادر استخدام تحول دون مختلفة وعقبات

 مجموعات إلى الوصول ومحدودية مناسب، غير قانوني إطار مثل المستدامة، التنمية بأهداف المتعلقة تلك

 ونظرة الضخمة، البيانات إلدارةالكافية  بالمهارة تتمتّع ال بشرية وموارد المرتفعة، وتكاليفها البيانات

 .الحديثة اإلحصائية الطرق تطبيق وصعوبة الضخمة، للبيانات اإلحصائيين

 

نظم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ت المشروع، ألنشطة وكمتابعة قاسيفي هذا ال

 الفترة خالل الضخمة البياناتخالل  من ورصده الفقر قياس حول افتراضية إقليمية عمل ورشة )اإلسكوا(

 .2222 ديسمبر/األول كانون 22 إلى 22 من

  
 

 األهداف  -ألف 

 
 الجديدة البيانات ومصادر اإلحصائية المنهجيات في األخيرة التطورات العمل ورشة ستعرضت
 األهداف تحقيق إلى العمل ورشة تهدف التحديد،وب. واألبعاد المستويات مختلف علىورصده  الفقر لقياس
 :التالية
 

 التنمية أهداف ورصد لقياس الجديدة المنهجيات بشأن الوطنية اإلحصائية للمكاتب اتالتوجيه توفير (0
 ؛2222 لعام المستدامة التنمية أعمال وجدول المستدامة

 
 البلدان في لفقرل الرسمي قياسالفي  الضخمة البيانات الستخدام والقيود والتحديات الفرص تحديد (2

 الدخل؛ والمتوسطة المنخفضة

                                                           
  )A/RES/74/306((91-كوفيد) انكورو يروسف مرضئحة جا واجهةلم قةومنس شاملة يرةداب اذخاتمتحدة حول اللألمم  العامة جمعيةلا قرار 1
 بلغ ،0202 مايو بحلول. اإلسكوا أعدتهذي ال االستبيان استيفاء عربيا   بلدا   عشرين في الوطنية اإلحصائية المكاتب طلب من ،0202 أبريل/نيسان في  2

 تلبياناا املعربية الستخدا انلبلدا في الوطنية اإلحصائية المكاتب رةقد تقييم إلى االستبيان هدف .بلدا   عشر خمسة  االستبيان استوفت التي البلدان عدد
 .المستدامة التنمية أهداف مؤشرات وقياس اإلحصائية أنشطتها فيمة لضخا تلبياناوا يةاإلدار تلبياناوا لمكانيةا فيةالجغرا

https://undocs.org/en/A/RES/74/306
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 وال صغيرة،ال مناطقالو زمنالعبر  الفقر لرصدالتكرار  عالية المسوحات اتيإمكان على اإلطالع (2

 الالجئين؛ السكان مثل الضعيفة الفئات استهداف سيما
 

 الجديدة البيانات مصادر واستخدام اإلحصائية المنهجيات في المستقبلية البحثية االحتياجات تحديد (4
 .الفقر ومؤشرات المعيشية لظروففي قياس ا

 

 المخرجات المتوقعة:

 

 عالية والمسوحات السحابية الحوسبة ذلك في بما الجديدة، اإلحصائية المنهجياتعلى البلدان اضطالع  -

 الصغيرة؛ والمناطق زمنال عبر الفقر رصد في تسهم أن شأنها من التي ،التكرار

 

 الهدفين مؤشرات بعض قياس لتحسين ، الضخمة البيانات ذلك في بما ،الجديدة  البيانات مصادر توافر -

 والفقر.  المعيشية بالظروف المتعلقةوالعاشر  األول

 

 

 المشاركون –باء   

 

 المسؤولين ن العربيةابلدال في الوطنية اإلحصائية المكاتب موظفو هم المشاركون في ورشة العمل

 كما .المستدامة التنمية أهداف مؤشرات إنتاج أو/و الفقر المعيشية وبيانات األسر مسوحات تحليل عن

 من الضخمة والبيانات والفقر ،التكرار عالية والمسوحات البيانات، علم في خبراء العمل ورشة سيحضر

 األخرى. واإلقليمية الدولية المكاتب/والمنظمات األكاديمية المؤسسات

 

 

 العمل لورشة الرئيسية الموضوعات –جيم 

 

 :ةالتاليالرئيسة  من الموضوعات تتكون ورشة العمل

 لعام المستدامة التنمية أعمال وجدول المستدامة التنمية أهداف ورصد لقياس الجديدة المعرفة توافر (0

 ؛2222

 ؛والفقر المعيشية الظروف مؤشراتس القي الجديدة البيانات مصادر واستخدام اإلحصائية المنهجيات (2

 باستخدام ،الصغيرة والمناطق الزمن عبر الفقر مؤشرات قياس في التقدم كيفية حول توصيات (2

 التكرار؛ عالية المعيشية األسر مسوحات

 .للفقر الرسمي للقياس الضخمة البيانات استخدامفي  قيودالو فرصال (4
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 الوثائق – دال

 

 ؛الخبراء تقارير  

 عروض البلدان.  
 

 www.unescwa.org/events/events-listوسوف يتم نشر الوثائق على موقع االجتماع التالي: 
 

 

 اللغة المستخدمة –هاء 

 

 االجتماع. خالل فورية ترجمة مع واإلنجليزية العربية باللغتين العمل ورشة ستعقد
 
 

 االجتماعزمان ومكان انعقاد  –واو 

 

 ورشة عقد سيتم ،(02 كوفيد) كورونا فيروس مرض جائحة انتشار بسبب الحالية السفر لقيود نظرا  

 ديسمبر/األول كانون 22 إلى 22 من الفترة خالل اإللكترونية الشبكة خالل من تفاعلية منصة عبر العمل

2222. 

 
 

 : االتصال بـيرجى لمزيد من المعلومات حول االجتماع  – زال
 

 سنايثن ريالسيد 
 إحصائي
 المعلومات مجتمع اإلحصاء، مجموعة

 والتكنولوجيا
 اإلسكوا
  978721 1 961+هاتف:
 981510 1 961+فاكس: 

 nathan.reece@un.orgالبريد االلكتروني: 

 

 االسيد مروان خواج
 رئيس قسم اإلحصاءات السكانية واالجتماعية

ت امعلومال، مجتمع اإلحصاءمجموعة 
  ا تكنولوجيالو

 االسكوا
 978365 1 961+هاتف: 
 +260 0 210202فاكس: 

 khawaja@un.orgالبريد االلكتروني: 

 قرانوح ادين السيدة
 إحصائي مساعد

 المعلومات مجتمع اإلحصاء، مجموعة
 والتكنولوجيا

 اإلسكوا
  981450 1 961+ هاتف:
 981510 1 961+فاكس: 
 .orgkaranouh@un :اإللكتروني البريد

  مدلل ندى السيدة
 إحصائي مساعد

 المعلومات مجتمع اإلحصاء، مجموعة
 والتكنولوجيا

 اإلسكوا
 981771 1 961+ هاتف:

 981510 1 961+فاكس: 

 @hotmail.comnmoudallal :اإللكتروني البريد
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