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للجنة االقتصادية واالجتماعية التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية األنشطة  تستعرض هذه الوثيقة
المعني باإلحصاءات لوضع سياسات مرتكزة على  ،5ضمن برنامج عملها الفرعي  لغربي آسيا )اإلسكوا(

في المنشورات والتقارير والمواد الفنية إصدار منها و ،عشرة للجنة اإلحصائية ثانيةمنذ الدورة ال ،األدلة
النظم اإلحصائية، واإلحصاءات االقتصادية والحسابات القومية، واإلحصاءات الديمغرافية  إدارة مجاالت

الممولة من حساب  اإلحصائية كما تفيد الوثيقة عن األنشطة .النوع االجتماعيواالجتماعية، وإحصاءات 
 األمم المتحدة للتنمية وتلك الممولة من خارج الميزانية.

 .وإبداء الرأي في هذه المجاالت ما تم تحقيقهأخذ العلم ب مدعوة إلىاإلحصائية واللجنة 

 
  



E/ESCWA/C.1/2019/3(Part II) 
 
-2- 

 
 المحتويات

 الصفحة     الفقرات

 3 1  ......................................................................................... ةمقدم

 الفصل

 3 5-2  ............................................................... اإلحصائية النظم إدارة -أوالا 

ا   4 15-6  ....................................... اإلحصاءات االقتصادية والحسابات القومية -ثانيا

 4 14-7  ......................................... المنشورات والتقارير والمواد الفنية -ألف

 6 15  ........................................... ات وأنشطة بناء القدراتاالجتماع -باء

ا   6 23-16  .................................................. واالجتماعية السكانية اإلحصاءات -ثالثا

 6 21-17  ......................................... المنشورات والتقارير والمواد الفنية -ألف

 7 23-22  ........................................... ات وأنشطة بناء القدراتاالجتماع -باء

ا   8 26-24  ........................................................ إحصاءات النوع االجتماعي -رابعا

ا   9 30-27  ................................................................... اإلعاقة إحصاءات -خامسا

 9 29-28  ......................................... المنشورات والتقارير والمواد الفنية -ألف

 9 30  ........................................... االجتماعات وأنشطة بناء القدرات -باء

ا   من حساب األمم المتحدة للتنمية  المشاريع الممولة -سادسا
 10 49-31  ........................................... والمشاريع الممولة من خارج الميزانية 

 10 33-31  .................................................... برنامج المقارنات الدولية -ألف

 تعزيز القدرات اإلحصائية للبلدان األعضاء في اإلسكوا في إنتاج  -باء
 المؤشرات االقتصادية القصيرة األجل  ونشر 
 11 35-34  .................................................. من أجل تحقيق نمو مستدام 

  12 49-36  ............................................... اإلحصاءات والبيانات برنامج -جيم



E/ESCWA/C.1/2019/3(Part II) 
 
-3- 

 
 ةـقدمم

تستعرض هذه الوثيقة األنشطة التي اضطلعت بها األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي   -1
، المعني باإلحصاءات لوضع سياسات مرتكزة على األدلة، منذ 5آسيا )اإلسكوا( ضمن برنامج عملها الفرعي 

والتقارير والمواد الفنية في مجاالت إدارة النظم ومنها إصدار المنشورات ة، الدورة الثانية عشرة للجنة اإلحصائي
اإلحصائية، واإلحصاءات االقتصادية والحسابات القومية، واإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية، وإحصاءات 

وتلك الممولة من خارج حساب التنمية لألمم المتحدة  من ولةالممفيد عن تنفيذ األنشطة ت. كما النوع االجتماعي
 .الميزانية

 اإلحصائية النظم إدارة -أوالا 

  بوابة اإلسكوا للبياناتولي لأطالق إ
(data.unescwa.org) 

 ،اإللكترونية للبيانات لبوابتها وليأ إطالقب إلسكوااألمانة التنفيذية لقامت  ،2018 أكتوبر/األولتشرين  في -2
اللغة  ثنائيةالالبوابة  تهدفوالبيانات والمعلومات اإلحصائية عبر اإلنترنت.  لنشر ا  متطور ا  نظام تستخدم التي
 تسهيل النفاذ إلى مخزون اإلسكوا من البيانات االجتماعية واالقتصادية والبيئية  إلىليزية( كاإلن/العربية)

  وتحميل عرضابة البو تتيحسو. البياناتخالل نظام متطور لتحليل  من، العربية الدول جميعالتي تغطي 
 وتنزيل والبحث األخبار وتصفح الجغرافية، والخرائط المتنوعة المخططات وأنواع الجداول باستخدام البيانات

 .والوثائق المنشورات

 انضمام اإلسكوا إلى الفريق المعني برصد األرض
(GEO) 

 .مشاركة كمنظمة (GEO) ألرضإلى الفريق المعني برصد ا 2018اإلسكوا في تموز/يوليو  تانضم -3
إلى عمليات رصد األرض  النفاذمنظمة حكومية دولية تعمل على تحسين  هوالمعني برصد األرض  والفريق

 آليات التعاون والتنسيق مع  تفعيل إلىواستخدامها لفائدة المجتمع. وتسعى اإلسكوا من خالل مشاركتها هذه 
يخص عمليات رصد األرض واستخدام البيانات الجغرافية المكانية في  ما فيجميع أصحاب المصلحة الدوليين 

 عملية التنمية.

 البيانات الضخمة

 القدرات بناء إلى أوال   يهدف ،الضخمة البياناتيعنى بقضايا  عمل فريق لإلسكوا التنفيذية األمانة أنشأت -4
 ذات األخرى والمجاالت الرسمية لإلحصاءات الجديدة البيانات مصادر على التعرف في التنفيذية لألمانةالداخلية 
  األخرىاإلقليمية  جانللاالتي اتخذتها  جراءاتواإل األنشطة عن معلومات بجمع الفريق وقام. بالبيانات الصلة

 والمسوح التعدادات بياناتمصادر  تكّمل جديدة بيانات مصادر إلى التماس سعيا   العالمية، المبادرات إطار في

  المستدامة التنمية خطةتنفيذ  تواكب التي البيانات علىمن أجل االستجابة للطلب المتزايد  التقليدية، اإلحصائية
 . 2030 لعام

http://data.unescwa.org/
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 م االلكترونيإطالق منصة التعلّ 

)https://elearning.unescwa.org( 

 أولعليها  تفاستضواللتعلم  إلكترونية منصة إلسكواالتنفيذية لاألمانة  طلقتأ، 2018مارس /آذار في -5
المعنية بإنتاج  الجهاتتعزيز قدرات  لىإ الدورة تهدفوالنوع االجتماعي.  إلحصاءات لكترونيةإدورة تدريبية 

 .المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق نحو المحرز التقدم رصد في واستخدامهاإحصاءات النوع االجتماعي 

ا   ميةاإلحصاءات االقتصادية والحسابات القو -ثانيا

 نظام اعتماد جلأبناء القدرات في الدول األعضاء من  على التنفيذية األمانة تركز ،2018-2017 ي الفترةف -6
جداول العرض  عمالواست الداعمة واإلحصاءات االقتصادية اإلحصاءات لدمج شامل عام كإطار القومية الحسابات
. وعملت المختلفة االقتصادية والقطاعاتواألعمال  والتجارة القومية الحسابات لبياناتلتجميع متكامل  واالستخدام

 الدولية التصنيفاتك ،حصائياإل لعملل الالزمة ساسيةاأل البنيةعلى دعم الدول في تطوير  أيضا  األمانة التنفيذية 
خالل المنشورات  من العمل تواكبو. للمؤسسات االحصائية لسجالتوا واالتصاالت المعلومات تكنولوجياو

 .المعرفة وتبادلالفني واالستشاري  الدعم تقديمإضافة الى  ،المتخصصةوالتقارير والمواد الفنية واالجتماعات 

 والمواد الفنية والتقارير المنشورات -ألف

 26 شرة التجارة الخارجية للمنطقة العربية، العددن
(E/ESCWA/SD/2018/1) 

في اإلسكوا،  األعضاء دوللل للسلع الخارجية التجارة عنالنشرة على بيانات ومؤشرات إحصائية  تحتوي -7
اإلحصاءات اإلجمالية والتفصيلية  تقدمو. ثانويةمستمّدة من المصادر الوطنية بالدرجة األولى، إضافة إلى مصادر 

النشرة إحصاءات  وتغطي. العربية المنطقة في البينية التجارةلكل بلد، وإحصاءات بشأن الخارجية  لتجارةل
 .2016 عامالواردات والصادرات لغاية 

 مالمح قطرية :الخارجية في الدول األعضاء لتجارةا
(E/ESCWA/SD/2018/Technical Paper.1) 

من المؤشرات  ا  وعدد في اإلسكوا األعضاء لدوللمالمح التجارة الخارجية ل استعراضا   لنشرةا قدمت -8
 همأو التجاري والميزان ياإلجمال المحلي الناتج لىإونسبتها  داتالوارو الصادرات اتجاهاتك ،المتصلة بالتجارة

 .التجاري االنفتاحو ،الصادرات تنّوع اتمؤشرو ،والمستوردة المصدرةالسلع  همأو التجاريين، الشركاء

 دراسة منهجية عن اإلحصاءات االقتصادية: التمويل اإلسالمي في الحسابات القومية
(ESCWA/SD/2017/Technical Paper.4) 

ختالفات اال إلى ونظرا  . القومية الحسابات نظام في اإلسالمي التمويل احتساب كيفية الدراسة تعرض -9
 الممارسات تحديدو ،البحوثإلى المزيد من  حاجةال الدراسة يّنتب اإلسالمي، التمويلومهمة بين التمويل التقليدي ال

https://elearning.unescwa.org/
https://www.unescwa.org/publications/external-trade-bulletin-arab-region-issue26
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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وتصنيفها حسب نوع األداة المالية الموضحة في إطار  ،المالية والخصوم ألصولايتعلق ب ما في دةالجيّ 

  .2008مع نظام الحسابات القومية لعام  شيا  اتم ،اإلحصاءات النقدية والمالية

 والثالثون الخامسة النشرة العربية، للمنطقة القومية الحسابات دراسات
E/ESCWA/SD/2017/4)) 

 الناتج عن بيانات لعربيةا للمنطقة القومية الحسابات دراسات من ثونوالثال الخامسة النشرة تتضمن -10
 عضاءاأل الدولمن  دولة لكل حدةالمو ةالقومي والحسابات ،هل وتقديرات والثابتة جاريةال سعارألبا اإلجمالي المحلي

 .2016 لعام الحقيقي جماليوتقديرات لنمو الناتج المحلي اال ،سكواإلا في

 العدد التاسع، العربية للبلداننشرة اإلحصاءات الصناعية 
(E/ESCWA/SD/2017/1) 

عامين عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية  كلنشرة اإلحصاءات الصناعية للبلدان العربية مّرة  تصدر -11
 اليد وإنتاجية اإلنتاج، مستويات عن جداول األول الجزء يتضمن .ينءجز من تتألفو ،سكواواإل (إيدمو)والتعدين 
 عن جداول الثاني يدرج الجزءو ،العمال أجور ومتوسط اإلجمالي، المحلي الناتج في الصناعة ومساهمة العاملة،

 واألجور والعاملين، المنشآت عدد عن بيانات فيها عربي، بلد لكل توفرت، حيثما الصناعية، اإلحصاءات
 .المضافة والقيم واإلنتاج، والرواتب،

  - اإلحصاءات المتعلقة بتغيُّر المناخ في المنطقة العربية: مجموعة من المؤشرات المقترحة
 إصدار خاص من مجموعة اإلحصاءات البيئية في المنطقة العربية

(E/ESCWA/SD/2017/3) 

على الصعيدين وقياسها االقتصادية واالجتماعية لتغيُّر المناخ  اآلثار لرصدإحصاءات  توفر هذه المطبوعة -12
 دورالاإلصدار الخاص من "مجموعة اإلحصاءات البيئية في المنطقة العربية"  هذا ويستعرضالوطني واإلقليمي. 
 مجموعة قترحوي ،وتنسيقها المناخ بتغيُّر تعلقةالمإلحصاءات ااإلحصاء الوطنية في ريادة  مكاتبالذي تضطلع به 

 .تتماشى مع التوصيات الدولية العربية لبلدانل المؤشراتمن 

 ا في تطوير اإلحصاءات االقتصاديةودوره لألعمال سجالت اإلحصائيةالدراسة منهجية عن 
 عداد()قيد اإل

في  األعمال سجالتفي البلدان العربية بأهمية استخدام األجهزة اإلحصائية الدراسة الى تعريف  تهدف -13
 صادرةال دوليةال توصياتمع ال تماشيا  ونظرا  لحداثة استخدامها  ،االقتصادية اإلحصاءات وإنتاج حصائيالعمل اإل

 الجوانبخاصة  ،األعمال سجالت إلنشاءالجوانب العملية  بعضالدراسة  تعرضو. بشأنهاعن األمم المتحدة 
إلى  وكذلك ،الحكومية داراتمختلف اإلوبين األجهزة اإلحصائية  العالقةتتطرق إلى و ،الفنية والتشريعية

 .لتلك السجالت الممكنة االستخدامات

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/national-accounts-studies-arab-region-35.pdf
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2016-2017
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 اإلنجليزيةوباللغتين العربية  للمصطلحات اإلحصائية لكترونيَمسَرد اإلال

 14في مصطلح  5,000على حوالي  يحتوياإلحصائية، الذي  لمصطلحاتل لكترونياإل َمسَردال عدادإ تم -14
 الرابطعلى ونشره  ،القومية واإلحصاءات االقتصادية والقطاعية وغيرها الحسابات من مجاال  

https://www.unescwa.org/sd-glossaryةالخاص لمصطلحاتل لكترونياإل َمسَرداليع . كما تم نشر وتوز 
 الرابع ميدستاتبالسجالت اإلحصائية للمؤسسات بالتعاون مع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وفريق عمل 

(MEDSTAT IV)، الَمسَرد بمراجعة اإلسكوا قامتقد و. الدولي الفني للتعاونالفرنسية  الوكالة من مالية بمساهمة 
 .العربية وباللغة الدولية التوجيهات حسب محددة تعريفات رساءإلالنهائية منه وإصدار النسخة 

 االجتماعات وأنشطة بناء القدرات -باء

تشرين  23-20الفترة  في ،في مدينة أبو ظبي األمانة التنفيذية لإلسكوا ورشة عمل إقليمية قدتع -15
وشارك في ورشة العمل تسعة خبراء من إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات.  بشأن، 2017 الثاني/نوفمبر

 المعنيةوالمصارف المركزية والوزارات  ألجهزة اإلحصائية الوطنيةمن ا مندوبا   40قليمية وإمنظمات دولية و
لكترونية عن إحصاءات التجارة في الخدمات إالعمل دورة تدريبية  ت قد سبقت ورشة. وكانةعربي دولة 13من 
 ،2017 شرين الثاني/نوفمبرت 19في . و2017ثاني/نوفمبر التشرين  12ول/أكتوبر إلى األتشرين  3 من الفترة في
سبل  شركونناقش فيه الم ،ي جمع األطراف المعنية بإحصاءات التجارة في الخدماتقد اجتماع في مدينة دبع  

وقد ع قدت اجتماعات أخرى ون فّذت أنشطة لبناء القدرات في مجال اإلحصاءات  التعاون في تبادل البيانات. تعزيز
 الثالثة عشرة. ةدورالئق االقتصادية، ت عرض على اللجنة اإلحصائية في سائر وثا

ا   واالجتماعية السكانية اإلحصاءات -ثالثا

اإلحصاءات الديمغرافية  ، ركزت األمانة التنفيذية لإلسكوا في عملها في مجال2018-2017ي الفترة ف -16
التعداد العام  وتقييم جراءإوفي مجاالت تخطيط  األعضاء الدولتنمية القدرات اإلحصائية في  علىواالجتماعية 

. وجودة البيانات وتوقيت نشرها مراعاة الكلفةمع  ،تعداداتال جراءإولوجيا في للسكان والمساكن واستخدام التكن
جودة من خالل حث ال عاليةالتسجيل المدني إلنتاج إحصاءات حيوية  نظمدعم  وعملت األمانة التنفيذية أيضا  على

 الفقر إحصاءات عن دراسات وأعدت .المدني السجل بيانات منتجيبين  والتنسيق التعاون تعزيز على دولال
إضافة الى الدعم الفني  ،المتخصصة واالجتماعات الفنية الموادمن خالل  العمل ة  واكبم ،سرةاأل ونفقات

 واالستشاري وتبادل المعرفة.

 المنشورات والتقارير والمواد الفنية -ألف

 13لمجتمع العربي: مجموعة اإلحصاءات االجتماعية، العدد رقم ا
(E/ESCWA/SD/2017/5) 

 السكان قضاياعن  لمحةمن "المجتمع العربي: مجموعة اإلحصاءات االجتماعية"  عشر الثالث العدد يقدم -17
 .الوطنية اإلحصائية األجهزة بيانات إلى باالستنادفي البلدان العربية  والثقافة والصحة والتعليم لوالعم

https://www.unescwa.org/sd-glossary
https://www.unescwa.org/ar/events/regional-workshop-compilation-trade-services-statistics
https://www.unescwa.org/sub-site/statistics-information-portal
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 دات السكان والمساكن: المنهجيات المرتكزة على السجالت والمنهجيات المتعددةاتعد

)E/ESCWA/SD/2017/Technical Paper.3( 

 عن حالةدراسة  قدمويسجالت اإلدارية في تعدادات السكان والمساكن. على استخدام ال التقريرهذا  يركز -18
باستخدام مجموعة متنوعة من السجالت اإلدارية. ويناقش التقرير  2011التي أجرت تعدادا  للسكان في عام  ،بولندا
 عند ويتوقف. المتعددةمن الشروط التي ينبغي توفرها لالنتقال من منهجيات التعداد التقليدية إلى المنهجيات  عددا  
 .2020 عام تعداد جولة في السجالت استخدام احتمال لدراسة العربية البلدان بعض تجربة

 األساليب المستجدة والدروس المستفادة :نشر واستخدام بيانات تعدادات السكان والمساكن
)E/ESCWA/SD/2017/Technical Paper.2( 

 تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على أهم األساليب والوسائل المستجدة في نشر بيانات تعدادات السكان -19

 ،والنهائية األولية كالنتائج السياسات، وصانعو القرارات متخذو يحتاجها التي المنتجات نوعية وتوضح والمساكن،
 الجغرافية والتقسيمات البيانات بعادأإضافة إلى الخرائط التي تظهر التكامل بين  ،والتحليلية المواضيعيةوالتقارير 
. المتقدمة الدول بعض الجيدة فيالممارسات  من العديد إلى وتتطرق. نترنتاإل على دينامية وتطبيقات والمكانية،
 المستدامة  التنمية لخطةوفي التخطيط للتنمية الوطنية  التعدادنتائج  ةأهمي توضيح إلى أيضا  الورقة  وتهدف
 .2030لعام 

 فلسطيندولة  ،في نابلس يإلى الربط السجل دراسة تجريبية حول اكتمال تسجيل الوفيات استنادا  

 باستخدام التسجيل اكتمال تقديروالوفيات  لتسجيلالقياسي  الربط دراساتل ا  موجز ا  عرضالورقة  هذهقدم ت -20
 .فلسطيندولة  – نابلس في المدنية والسجالت التعداد سجالت من للبيانات القياسي الربط

 والجودةالتوفر وقابلية المقارنة : 1.4و 1.2 المقصديندراسة عن المؤشرات غير النقدية لرصد 

 1.4و 1.2لرصد المقصدين  غير النقدية المؤشراتقائمة  بشأنالمعلومات  توفير لىإهذه الدراسة  هدفت -21
ومدى مالءمتها للرصد على المستوى  ،وكفايتها للمقارنة وقابليتها توافرها مدى وتقييم ألهداف التنمية المستدامة،

 .البلدان العربيةالمستوى الوطني في  علىاألبعاد  المتعدد قرمؤشرات الف استعراض لىإو ،الدولي

 االجتماعات وأنشطة بناء القدرات -باء

 حول استخدام التكنولوجيا في تعدادات السكان والمساكن في البلدان العربيةرشة العمل اإلقليمية و

بالتعاون مع كل من شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة والمكتب اإلقليمي لصندوق  اإلسكوا، نظمت -22
حول استخدام  إقليمية عملورشة  مصر، فياألمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
 يناير/الثاني كانون 31 إلى 29 من ،القاهرةالتكنولوجيا في تعدادات السكان والمساكن في البلدان العربية في 

جمع البيانات اإللكترونية في  تكنولوجيا ستخدامال. َهَدفَت الورشة إلى مناقشة مشروع المبادئ التوجيهية 2018
عمليات التعداد، واالستفادة من  تصميملمنهجيات مشتركة  عتمادالتعدادات، بما في ذلك المتطلبات الرئيسية ال

 .للتعدادات التكنولوجيا استخدامنجحت في  تجارب البلدان العربية التي

https://www.unescwa.org/sub-site/statistics-information-portal
https://www.unescwa.org/sub-site/statistics-information-portal
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 لتقييم اكتمال تسجيل الوفيات يالسجلاجتماع فريق خبراء حول استخدام دراسات الربط 

 ،لتقييم اكتمال تسجيل الوفيات جليالسدراسات الربط  استخداماجتماع فريق خبراء حول  اإلسكوا نظمت -23
في مم المتحدة االجتماع في بيت األ عقدو. الحيوية واإلحصاءات المدني التسجيل العمل على مواصلة إطارفي 

 البيانات اكتمال لتقييم الديمغرافية الطرق عرض إلى هدفو ،2017 ديسمبر/ولاأل كانون 22و 21 يومي ،بيروت
إلى الربط  استنادا   الوفيات تسجيل اكتمال حول التجريبية لدراسةل وليةاأل النتائج ومناقشة ،المدنية السجالت من

وتطرقت طرق تقييم اإلحصاءات الحيوية المستخدمة في بعض الدول األعضاء،  واستعرضت اإلسكوا .يالسجل
 . السجليالبيانات الفردية للتعداد في دراسات الربط  استخدام إلى

ا   النوع االجتماعي إحصاءات -رابعا

على بناء إحصاءات النوع االجتماعي األمانة التنفيذية لإلسكوا في مجال  تركز، 2018-2017ي الفترة ف -24
 .من المواد الفنية واألدواتالقدرات في الدول األعضاء وتطوير مجموعة متكاملة 

 االجتماعات وأنشطة بناء القدرات

 الوكاالت والخبراء المعني بإحصاءات النوع االجتماعي  الجتماع الخامس لفريق العمل المشترك بينا
 في البلدان العربية

عقد االجتماع الخامس لفريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بإحصاءات النوع االجتماعي  -25
اإلحصائية . وجمع خبراء من المكاتب 2018تشرين األول/أكتوبر  16و 15يومي ان، عمّ في في البلدان العربية 

ستعراض ومناقشة إحصاءات بهدف ا ،لمرأة، وخبراء إقليميين ودوليينا المعنية بقضايا مؤسساتالالوطنية، و
ستبيان مسح الالنهائية  صيغةالواعتماد  ،النوع االجتماعي ومؤشرات الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة

 العنف ضد المرأة. عنسر المعيشية سكوا لألاإل

 يقياس تمثيل المرأة في الحكم المحل عنعمل ورشة 

في بيروت،  الدول األعضاءفي  يقياس تمثيل المرأة في الحكم المحل عنسكوا ورشة عمل نظمت اإل -26
شارك و. للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةبالتعاون مع هيئة األمم المتحدة  ،2017أيلول/سبتمبر  13و 12 يومي
الوزارات المعنية بالنهوض بالمرأة، و واآلليات الوطنية الوطنية ئيةهزة اإلحصاجاألن عن ممثلو الورشةفي 

هيئة األمم  أعدتها مشاركة المرأة في الحكم المحليعن دراسة مناقشة  الورشة إلى . وهدفتوالهيئات االنتخابية
توفير بيانات ل دهااعتماتحديد المنهجيات التي يمكن وإلى  ،المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

المؤشر قضايا متعلقة بفي  وبحث المشاركون .مشاركة المرأة في الحكم المحليعن مصنفة وموثقة حصاءات إو
5.5.1b ساب تحابالحكومة المحلية، و المتصلةالتعاريف والمصطلحات  من مؤشرات التنمية المستدامة، ال سيما

 .المؤشر ومصادر البيانات
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ا خامس  اإلعاقة إحصاءات -ا

 في المنطقة. عدة أنشطةبرنامج إحصاءات اإلعاقة، ونفذت في إطاره  2016طلقت اإلسكوا في عام أ -27

 المنشورات والتقارير والمواد الفنية -ألف

 قليمي لتحسين جمع البيانات المتعلقة باإلعاقة وتحليلها في البلدان العربيةاإلدليل لا
)E/ESCWA/SD/2018/MANUAL.1) 

قليمي لتحسين جمع البيانات المتعلقة باإلعاقة وتحليلها في البلدان العربية. إسكوا أول دليل أطلقت اإل -28
ويركز على دور  ،وتطبيقها وتحليلهاهج المعتمدة في جمع بيانات اإلعاقة وإعدادها يستعرض الدليل مختلف النُّ و

أدوات أيضا  شاملة ورصد آثارها وتقييمها. ويعرض التقرير  اجتماعية إحصاءات اإلعاقة في إعداد سياسات
ذات بيانات الوتحليل اإلعاقة لجمع البيانات، ويتناول قياس انتشار  (1)اإلعاقة إحصاءاتالمعني ب فريق واشنطن

 .في تلك المجاالت، ثم يخلص إلى توصيات الصلة

 في أرقام 2017إحصاءات اإلعاقة في المنطقة العربية لعام 
(E/ESCWA/SD/2017/Technical Paper.1) 

 ،"أرقامفي  2017إحصاءات اإلعاقة في المنطقة العربية لعام وان "بعنسكوا مطبوعة إلكترونية نشرت اإل -29
والتحقق منها من خالل استبيان ص مم من األجهزة اإلحصائية الوطنية إلى بيانات وطنية تم تجميعها  مستندة

فاقية رصد أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ اتبخصيصا  لتلبية احتياجات صانعي السياسات في المنطقة والمعنيين 
وفرة من  ،مفّصلة حسب الجنسوهي  ،بلدا   13حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وتقدم البيانات المجّمعة من 

 . التعليم والعمل المعلومات عن األشخاص ذوي اإلعاقة في مجاالت مثل

 االجتماعات وأنشطة بناء القدرات -باء

 إحصاءات اإلعاقة في أهداف التنمية المستدامةالجتماع اإلقليمي الثالث لفريق الخبراء المعني بتحسين ا

االجتماع وعدة منظمات دولية، إحصاءات اإلعاقة المعني ببالتعاون مع فريق واشنطن  سكوا،اإلنظمت  -30
من  القاهرة،في لفريق الخبراء المعني بتحسين إحصاءات اإلعاقة في أهداف التنمية المستدامة اإلقليمي الثالث 

المبادئ التوجيهية العالمية واإلقليمية لتحسين إحصاءات بحث المجتمعون في و. 2018ر سبتمبأيلول/ 20إلى  18
واالستخدام الفعال لإلحصاءات  ،وتطبيق أسئلة فريق واشنطن حول أداء الوظائف في المنطقة العربية ،اإلعاقة
إنتاج المؤشرات  وطرق ،المستدامةومؤشرات اإلعاقة في إطار أهداف التنمية  ،هاورصد السياسات وضعفي 

والمقترح المتعلق  ،واحتياجات التدريب للعمل الميداني ،لمؤشرات اإلعاقة اإلطار العربيوتطوير  ،وتحليلها

                                                      

اإلعاقة لتمكين المجتمع الدولي من معالجة مواضيع واقتراحات الحلقة  إحصاءاتأنشأت األمم المتحدة فريق واشنطن المعني ب (1)

، الذي استضافه المركز الوطني لإلحصاءات الصحية للفريق الدراسية الدولية لألمم المتحدة المعنية بقياس حاالت اإلعاقة. وعقد االجتماع األول

 ، في واشنطن العاصمة.2002 شباط/فبراير 20إلى  18التابع للواليات المتحدة، في الفترة من 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2017
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ووجه االجتماع توصيات أهمها تطبيق  بتشكيل مجموعة كازابالنكا إلحصاءات اإلعاقة في البلدان العربية.
بهدف تعزيز إنتاج بيانات متّسقة وقابلة للمقارنة  ،إحصاءات اإلعاقةالمبادئ التوجيهية العالمية واإلقليمية لتحسين 

 . ألشخاص ذوي اإلعاقةالمعنية باوذات أهمية بالنسبة لواضعي السياسات والمنظمات غير الحكومية 

ا ساد  لتنمية األمم المتحدة لحساب الممولة من مشاريع ال -سا
 الممولة من خارج الميزانيةوالمشاريع 

 المقارنات الدولية برنامج -ألف

الممول من خارج الميزانية  قوم اإلسكوا، بصفتها الوكالة التنفيذية اإلقليمية لبرنامج المقارنات الدوليةت -31
النشاطات الوطنية واإلقليمية من أجل توفير بيانات و، بتطوير عدد من المشاريع والمبادرات المبتكرة العادية

شرائية واحتساب نصيب القوة البهدف إنتاج مماثالت  ،قوميةالحسابات الار وسععن األدقيقة وذات جودة عالية 
مع توصيات اللجنة اإلحصائية لألمم ما يتماشى الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بطريقة سنوية، وذلك ب

مراجعتها ومصادقتها، وتساهم هذه النشاطات في بناء قدرات الدول األعضاء في تجميع البيانات، والمتحدة. 
 المنهجيات المتبعة في برنامج المقارنات الدولية. باستخداموتحسين مؤشرات األسعار الوطنية 

شرائية على المستوى دون القوة المشاريع وطنية إلنتاج مماثالت باإلسكوا  وفي هذا اإلطار، اضطلعت -32
خل الدولة الواحدة وللناتج المحلي اإلجمالي الوطني واحتساب قيم حقيقية للقوة الشرائية للعمالت الوطنية دا

باستخدام تساعد هذه المؤشرات على اتخاذ الخطوات الالزمة ووضع السياسات االقتصادية وونصيب الفرد منه. 
وشاركت في  اإلسكوا عقدتكما  .البيانات واإلحصاءات المنتجة لتحسين االقتصاد الوطني والنمو االقتصادي

 :منهاقليمية واجتماعات إعمل  اتورش

 (؛2017نيسان/أبريل  24-20)القاهرة،  ورشة عمل إقليمية لمصادقة بيانات األسعار السنوية •

 (؛2017نيسان/أبريل  27-26)القاهرة،  القوميةالحسابات العمل على ورشة عمل إقليمية إلطالق  •

 )تونس،  الدوليةمن برنامج المقارنات  2017ورشة تدريبية إلطالق العمل على نشاطات دورة  •
 (؛2017حزيران/يونيو  12-14

 2016 في إطار دورة 2015-2014اجتماع إقليمي لمصادقة بيانات االستقراء الرجعي لعامي  •
 (؛2017تشرين األول/أكتوبر  6-3ان، )عمّ اإلقليمية من مشروع برنامج المقارنات الدولية 

من برنامج المقارنات الدولية  2017 ورشة عمل وطنية تدريبية إلطالق العمل على نشاطات دورة •
 (؛2017كانون األول/ديسمبر  21-18)دبي، في اإلمارات العربية المتحدة 

  25-22)دبي،  المتحدةفي اإلمارات العربية  2017ورشة عمل وطنية لمصادقة بيانات أسعار  •
 (؛2018كانون الثاني/يناير 

اإلقليمية  2016في إطار دورة  2016و 2015، 2014اجتماع إقليمي للمصادقة النهائية لبيانات أسعار  •
  (؛2018شباط/فبراير  16-12)إسطنبول، تركيا،  الدوليةمن مشروع برنامج المقارنات 
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 2016في إطار دورة  2016و 2015، 2014اجتماع إقليمي الحتساب النتائج األولية للسنوات  •
 (؛2018نيسان/أبريل  24-22، )إسطنبول، تركيا اإلقليمية من مشروع برنامج المقارنات الدولية

 نيسان/ 27-25)إسطنبول، تركيا،  المستهلكورشة عمل الحتساب المؤشر الموحد ألسعار  •
 ؛(2018أبريل 

  5-3)إسطنبول، تركيا،  2017اجتماع إقليمي لمصادقة بيانات الحسابات القومية لسنة  •
 (؛2018كانون األول/ديسمبر 

من مشروع برنامج  2017في إطار دورة  2017ر لسنة اجتماع إقليمي لمصادقة بيانات األسعا •
 (؛2018كانون األول/ديسمبر  11-7المقارنات الدولية )إسطنبول، تركيا، 

 ياجتماع خاص للدول المشاركة في نشاطات برنامج المقارنات الدولية ضمن إقليمي أفريقيا وغرب •
 (.2018كانون األول/ديسمبر  13-14آسيا )

في االجتماعات العالمية الخاصة ببرنامج المقارنات الدولية التي يعقدها البنك أيضا  اإلسكوا  شاركتو -33
 .المحرزوالتقدم  فيها المنفذةالمنطقة العربية من خالل عرض النشاطات  مثلتحيث  ،الدولي

 تعزيز القدرات اإلحصائية للبلدان األعضاء في اإلسكوا في إنتاج ونشر  -باء
 قصيرة األجل من أجل تحقيق نمو مستدامالالمؤشرات االقتصادية 

سكوا عملت اإلقصيرة األجل على النمو االقتصادي واالجتماعي، التأثير التقلبات االقتصادية  تزايدل ظرا  ن -34
جميع القطاعات التي  عنقصيرة األجل الأخرى على تحديد مجموعة من المؤشرات االقتصادية منظمات مع 

مموال   مشروعا   ،2017-2015 في الفترة ،ونفذتواألزمات االقتصادية ورصدها. يمكن من خاللها توقع التقلبات 
لتعزيز القدرات اإلحصائية للبلدان األعضاء في إنتاج ونشر المؤشرات  (2)من حساب األمم المتحدة للتنمية

احتياجات يراعي هذا المشروع أنه ل المستقلتقييم الوجاء في  .ةموثوقالقابلة للمقارنة والقصيرة األجل الاالقتصادية 
وقد تمكن . فيها قصيرة األجل أكثر أهمية لصانعي السياساتالحيث أصبحت التوجهات السياسية  ،المنطقة

 ي ستكمل وقدالمؤشرات القصيرة األجل،  جمعلبلدان في امشاركة  تفعيلمن تحقيق اإلنجازات المتوقعة و المشروع
 .تللبناء على النجاحا الحقةخطوات ب

ورشة عمل تدريبية اإلسكوا عقدت  اإلحصائية، ومنذ الدورة الثانية عشرة للجنة ،في إطار هذا المشروعو -35
ورشتي م المشروع بعقد تخت  او ،2017آب/أغسطس  18إلى  14تونس، من في  حول مؤشرات أسعار العقارات السكنية

ون كان 15إلى  11من  قتصادية القصيرة األجلحصاءت االحصاءت الصناعية واإلعمل إقليميتين حول اإل
 في إطار هذا المشروع متوفرةالاألنشطة المنفذة والوثائق  ويمكن االطالع على. في بيروت 2017األول/ديسمبر 

 .https://www.unescwa.org/sub-site/strenghthening-statistical-capacity-short-term-indicators التالي:الرابط على 

                                                      

برنامٌج لتنمية القدرات تابع لألمانة وهو ، باء 52/12عمال  بقرار الجمعية العامة  1997في عام  أنشئ حساب األمم المتحدة للتنمية (2)

ل األمم المتحدة للتنميةالعامة لألمم المتحدة. وهو يهدف إلى بناء قدرات البلدان النامية في المجاالت ذات األولوية المحدَّدة في خطة  . وي موَّ

 .حساب التنمية من الميزانية العادية لألمانة العامة

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.unescwa.org/sub-site/strenghthening-statistical-capacity-short-term-indicators
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/52/12B&Lang=A
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 اإلحصاءات والبيانات برنامج -جيم

رنامج اإلحصاءات والبيانات برنامج شامل ممول من الشريحة العاشرة لحساب األمم المتحدة للتنمية ب -36
ت قدم إلى اللجنة اإلحصائية لمحة و. 2030طة التنمية المستدامة لعام يرمي إلى بناء القدرات اإلحصائية دعما  لخ

عامة عنه وعن توصيات التقييم المرحلي الذي خضع له والخطوات المستقبلية في الوثيقة 
E/ESCWA/C.1/2019/6 .يلي عرض لألنشطة المنفذة في إطار ركائزه األربع منذ الدورة الثانية عشرة  وفي ما

في الوثيقة  ةوالجدير بالذكر أن بعض األنشطة الم ضطلع بها لتنفيذ البرنامج معروضللجنة اإلحصائية. 
E/ESCWA/C.1/2019/3(Part III) قدمة  درج في إطار خدمات التعاون الفنيتن، إذ بشأن أنشطة التعاون الفني الم 

 إلى الدول األعضاء.

 وسائل التنفيذ )القضايا اإلدارية المتعلقة باإلحصاءات الرسمية   -1الركيزة  -1
 والبنية األساسية للمعلومات اإلحصائية(

 البيئة المؤسسية السليمة والتعاون والحوار والشراكات من أجل إنتاج  بشأنورشة عمل 
 ةواستخدام مؤشرات التنمية المستدام

البيئة المؤسسية السليمة والتعاون والحوار والشراكات من أجل إنتاج  بشأنسكوا ورشة عمل نظمت اإل -37
وتناولت ورشة العمل . 2018كانون الثاني/يناير  18إلى  16 منواستخدام مؤشرات التنمية المستدامة في بيروت، 

 قيق أهداف التنمية المستدامة، هذه البيئة المؤسسية لإلحصاءات الرسمية لرصد التقدم المحرز نحو تح
فضال  عن الحوار والشراكة بين منتجي ومستخدمي  وأدواته، وآليات التنسيق إدارة اإلحصاءاتبما في ذلك 

الترتيبات المؤسسية والتنظيمية واإلدارية التي يمكن أن تدعم تحويل الورشة  وبيّنتالبيانات واإلحصاءات. 
ة احتياجات المستخدمين المستجدة للحصول على بيانات وإحصاءات عالية تلبيوتحديثها لاإلحصاءات الرسمية 

 .الجودة وقابلة للمقارنة دوليا  

 ورشة عمل إقليمية رفيعة المستوى بشأن تنفيذ إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

مستدامة نظمت اإلسكوا ورشة عمل إقليمية رفيعة المستوى بشأن تنفيذ إطار مؤشرات أهداف التنمية ال -38
أطر المؤشرات الوطنية على مواضيع شملت  وناقش المشاركون .2017أبريل نيسان/ 6و 5 يومي ،بيروتفي 

في إطار برنامج  والتآزرالتنسيق تبادل المعلومات وحسين ت وأهمية ،أساس األولويات الوطنية واإلقليمية والعالمية
عملية ق المشاركون أيضا  إلى تطرّ و .وتجنب التداخل المالياالستفادة من الدعم ضرورة و ،اإلحصاءات والبيانات

حصائية الوطنية وعمليات طريق لتعزيز النظم اإلات الوطنية ووضع خارطة ستراتيجياالفي مؤشرات التنمية دمج 
 .المستدامةلتنمية ا لبيانات بما يتماشى مع خطة عمل كيب تاون العالمية ،ونشر البيانات اإلبالغ

 المكانية امس للجنة العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافيةاالجتماع الخ

شاركت اإلسكوا في االجتماع الخامس للجنة العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية  -39
في  الهيئة الوطنية للمساحة ونظمت االجتماع .2018فبراير شباط/ 21إلى  19قد في مسقط من الذي ع   ،المكانية
وهدف  .بالتعاون مع األمانة العامة العربية لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات الجغرافية المكانية ع مان



E/ESCWA/C.1/2019/3(Part II) 
 

-13- 
 

األمانة  توقدم .الحقةالاالجتماع إلى متابعة سير أعمال اللجنة والفرق الفنية ومناقشة برنامج عمل اللجنة للمرحلة 
 عملهابين  تكاملأوضحت أوجه الو ،التنميةاستخدام البيانات الجغرافية المكانية لدفع عملية  ولحعرضا   التنفيذية
 الجهات الدولية األخرى في هذا المجال. وجهود

 البيئيةاإلحصاءات   -2لركيزة ا -2

 اإلطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية االقتصادية بشأن ورشة عمل 

شارك ممثلو المكاتب اإلحصائية الوطنية في الدول العربية العاملون في إحصاءات البيئة والمياه  -40
ع قدت في  ،إلطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية االقتصاديةا بشأن عملخبراء في ورشة و حسابات القوميةوال

فهم لالحتياجات من البيانات والنظم ال تعميق لىإ وهدفت ورشة العمل. 2018آذار/مارس  29إلى  26من عّمان 
 سياسات بيئية واقتصادية وضعل ،اقة واألراضيبما فيها حسابات المياه والط ،الالزمة لتطوير الحسابات البيئية

قدرات لتطوير الحسابات البيئية ودمج ال دعممؤشرات التنمية المستدامة. كما ساهمت الورشة في  رصدو متكاملة
 الحسابات القومية.نظمة أالمعلومات البيئية في 

 باللغة العربية دورة تعلّم إلكتروني: 2012 لعام نظام المحاسبة البيئية واالقتصاديةل اإلطار المركزي

مهما  لقياس التفاعالت بين البيئة واالقتصاد  ا  مفاهيمي إطارا   االقتصاديةو عتبر نظام المحاسبة البيئيةي   -41
تنظيم في سكوا ساهمت اإلوإدارة مستدامة للموارد الطبيعية.  لتحقيقالسياسات االقتصادية على البيئة  أثروتحليل 
على ، وعملت 2018كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير  في بشأن اإلطار المركزي لهذا النظامم إلكتروني دورة تعلّ 
عن  تدريبية وحداتولمحة عامة عن اإلطار  تضمنت هذه الموادو .باللغة العربية المواد التدريبيةكافة  توفير
نظم المحاسبة في جلسات مع خبراء ربع اإلسكوا أمت نظّ . كما االنبعاثاتواستخدام األراضي، والطاقة، والمياه، 

 البيئية واالقتصادية.

 الجغرافيا المكانيةفي قضايا  القدراتبناء 

 الفنية القدراتفي بناء  إسبانيافي  قةمالمع المركز األوروبي للموضوعات التابع لجامعة  سكوااإل تعاونت -42
 في األردن ودولة فلسطين ومصر. المعلومات الجغرافية المكانية المتاحة لتحديدمفصل  استبيان وتحليل إلعداد
بشأن  الفني الدعم لتقديم 2018 مايو/يارأ الثالثة في البلدانمن  لكلاستشارية  بعثةب البحثية المرحلة كملتواست  
تقرير مشترك  وصدر .وبناء مهارات الجغرافيا المكانية المستدامة التنمية أهداف لرصد الوطنيةالبيانات  تبادل
البعثات، وهو متوفر على الرابط التالي: ستطالعية ونتائج االراسة الد حول قةجامعة مالو سكوالإل

http://www.etc.uma.es/un_escwa_etcuma. 

 الطاقةحصاءات إللدولية اترجمة التوصيات 

 شباط/فبراير فيلى اللغة العربية إ التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقةبترجمة سكوا قامت اإل  -43
المتّبعة على المستوى تطبيق المنهجيات على العربية  دانالبل في الجهات المعنيةيساعد  تكون مرجعا  ل ،2018

 . https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/IRES-ar.pdf والترجمة متوفرة على الرابط التالي:الدولي. 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://elearning-cms.unstats.un.org/course/detail/10
http://www.etc.uma.es/un_escwa_etcuma.
http://www.etc.uma.es/un_escwa_etcuma.
http://www.etc.uma.es/un_escwa_etcuma.
https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/IRES-ar.pdf
https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/IRES-ar.pdf
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 2030عام ي خطة االجتماع التشاوري حول اإلطار التنفيذي للبعد البيئي ف

طار التنفيذي لإلمسودة  ،األمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية برنامج بالتعاون مع ،سكوااإلأعدت  -44
البيئي في الخطط والسياسات  البعددماج إلوسائل  اقترحت فيها ،2030لعام  لتنمية المستدامةا للبعد البيئي في خطة

 ،2017أيلول/سبتمبر  21إلى  19من  القاهرةفي  عقدت اإلسكوا اجتماعا  والتنموية الوطنية في المنطقة العربية. 
 ضمن النظم اإلحصائية الوطنية  اإلطارهذا  تنفيذقابلية  لنظر فيل الوطنية، ئيةمكاتب اإلحصاالشاركت فيه 

ياسات دعم عملية صنع السلتحليل والرصد واإلبالغ في المنطقة، ولفي ما يجب إعداده من بيانات لوالقائمة 
 .المتعلقة البيئة

  اإلحصاءات االجتماعية والديمغرافية  -3الركيزة  -3

 ورشة عمل إقليمية حول طرق جمع وإعداد وإتاحة مؤشرات 
 التجمعات/المستوطنات البشرية في البلدان العربية

 نظمت اإلسكوا، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ورشة عمل إقليمية حول  -45
  5إلى  3، في القاهرة من وإعدادها وإتاحتها المستوطنات البشريةو طرق جمع مؤشرات التجمعات

، بما في ذلك البيانات المكانية، لبيانات المطلوبةاتعميق الفهم بشأن ورشة إلى الهدفت و. 2018تموز/يوليو 
مع البيانات والتحقق من طرق جومستوى تفصيلها، إتاحتها وومنهجية رصد مؤشرات المستوطنات البشرية و

الخطة المجتمعون أيضا  ناقش و .متوفرة في البلدان العربيةالوسد الفجوات اإلحصائية في البيانات غير  ،دقتها
وتعزيز آليات التنسيق المحلية والوطنية عند جمع مؤشرات المستوطنات  هارصد تنفيذسبل الحضرية الجديدة و

 .وإعدادها وإتاحتها البشرية

 تشارية لتعزيز القدرات الوطنية والمحلية في مجال التسجيل المدني واإلحصاءات الحيويةاس بعثة

 13إلى  9من رام هللا، في  لى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيإاستشارية ببعثة سكوا قامت اإل -46
دولة الربط القياسي للبيانات من سجل السكان والتعدادات في عن مشورة فنية وقدمت  .2017بريل أنيسان/
حصاءات الحيوية بهدف تحديد االحتياجات والتحديات ومراجعة الوضع الحالي للتسجيل المدني واإل ،فلسطين

 لتحسين النظام.

 اإلحصاءات االقتصادية  -4الركيزة  -4

 واالستخدامندوة حول جداول العرض 

ندوة حول جداول العرض واالستخدام  ،في األمم المتحدة اتبالتعاون مع شعبة اإلحصاء ،سكوانظمت اإل -47
تحسين تجميع اإلحصاءات االقتصادية سبل في بحث المشاركون و .2018أغسطس /آب 30و 29 يومي ،بيروت في
 المستدامة.أهداف التنمية  نحوالتقدم تساهم في رصد شاملة تحقيق تغطية ل

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-2030
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-2030
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85
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 جداول العرض واالستخدامفي مجال ورشة تدريبية 

لتحقيق رصد جداول العرض واالستخدام بشأن استعمال  لألردن والبحرينورشة تدريبية  نظمت اإلسكوا -48
 .2018مايو /أيار 10إلى  6 منأهداف التنمية المستدامة في المنامة  فعال للتقدم نحو

 ت االقتصاديةءالإلحصا األساسيةالحسابات القومية وتطوير البنية بشأن ورشة عمل إقليمية 
 إطار أهداف التنمية المستدامةفي 

المعهد العربي للتدريب والبحوث و ت اإلسكوا، نظمأهداف التنمية المستدامةالتقدم نحو إطار رصد في  -49
في األمم المتحدة والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،  اتاإلحصائية، بالتعاون مع شعبة اإلحصاء

 15من ان، في عمّ  لإلحصاءات االقتصاديةاألساسية الحسابات القومية وتطوير البنية بشأن إقليمية ورشة عمل 
 2008لعام  الحسابات القوميةانعكاسات تطبيق نظام مواضيع منها المجتمعون  شقانو. 2017أيار/مايو  18إلى 
 طرقالو يماالقطاع غير النظحجم جداول العرض واالستخدام في تقدير  عمالاستو ،الناتج المحلي اإلجمالي على

 .حتساب خدمات الوساطة المالية ومخرجات التأمينال غير المباشرة

----- 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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