
  عشر التاسع االجتماع
  واالجتماعیة السكانیة لإلحصاءات الفرعیة للجنة

  )19/10/2020: بعد عن اجتماع(
 
 السكانیة لإلحصاءات الفرعیة اللجنة اجتماع في العاملة والقوى السكان احصاءات مدیر/ لإلحصاء المركزي الجھاز مشاركة تمت 

 .19/10/2020 یوم وذلك كورونا جائحة بسبب) video conference عبر( بعد عن عقد والذي عشر التاسع واالجتماعیة

 العربیة الدول لجامعة العامة واألمانة اإلحصائیة، والبحوث للتدریب العربي والمعھد ،عربیة ةدول )13( االجتماع في شارك. 

  للجنة عشر الثامن االجتماع توصیات تنفیذ متابعة - األول البند
  - :یلي بما اللجنة توصي
  :الى العربیة لدولا دعوة

 .البیانات لقواعد كأساس ,السن وكبار الشباب مؤشرات قائمة اعتماد -1

 .العربیة المنطقة في لإلنتاج ادني كحد المعاقین مؤشرات قائمة اعتماد -2

 فیما خاصة بعادأ الثالث في 2030 المستدامة التنمیة مؤشرات انتاجو حساب كیفیة حول تدریبیة دورات عقد على التأكید -3

 .الموحد العربي اإلطار حزمة خصی

 .العربیة اإلحصائیة األجھزة على المستدامة التنمیة لمؤشرات الموحد العربي اإلطار تعمیم إلى العامة األمانة دعوة -4

   أھم واستعراض 2030 المستدامة التنمیة مؤشرات وإبالغ ورصد وتجھیز جمع عملیات متابعة مجال في الدول تجارب -  الثاني البند  
  - :یلي بما اللجنة توصي

 
 :یلي بما القیام إلى العربیة اإلحصائیة األجھزة دعوة
 الخاصة المؤشرات حزمة خاصة دوریة وبصفة العربیة الدول تنتجھا التي المستدامة التنمیة بمؤشرات العامة األمانة موافاة -1

 .لإلحصاء الدائمة الفنیة اللجنة قبل من والمعتمدة الموحد العربي باإلطار

 عالیة بیانات إلنتاج الوطنیة اإلحصائیة القدرات تعزیز مع وتحلیلھا البیانات جمع وآلیات مناھج في شامل تطویر إدخال -2

  .  الجودة

 إلنتاج تقلیدیة، وغیر حدیثة أخرى بیانات ومصادر المعنیة والجھات الوزارات مع شراكة وإقامة التعاون على الحرص -3

  .القطري لمستوىا على المستدامة التنمیة مؤشرات

 الوطنیة الجھود وتمویل لدعم بھ تقوم الذي الھام والدور والدولیة اإلقلیمیة المنظمات جھود من واالستفادة المالیة الموارد حشد -4

   .المستدامة التنمیة خطة لتنفیذ

 المجتمع شرائح لك تستھدف المستدامة التنمیة تخص ومعلومات بیانات لجمع الوطنیة الجھود تدعم توعویة حمالت إطالق -5

 .وغیرھا ضعفا األكثر والفئات اإلعاقة وذوى والشباب المرأة ذلك في بما

 .نمًوا األقل للدول اإلنترنت شبكة عبر المعرفة نقل فرص لزیادة التكنولوجیا استخدام تشجیع على العمل -6

 على تعمیمھال العامة لألمانة لھاإرسا إلى االجتماع أعمال محور حول عرض قدمت التي العربیة اإلحصائیة األجھزة دعوة -7

  .منھا لالستفادة اإلحصائیة األجھزة باقي

  عشر التاسع اجتماعھا في اللجنة توصیات على بناء الدول أعدتھا التي العمل أوراق - الثالث البند
  :اآلتیة والتجارب العمل أوراق عرض تم فقد

 المتحدة العربیة االمارات دولة(     الدولة في البیانات جودة مستوى تحسین بھدف والطالق الزواج إحصاءات دلیل عدادإ(. 

 مؤشرات تنفیذ أولویات SDG’s العربیة مصر جمھوریة( باإلعاقة المتعلقة.(  

 المغربیة المملكة( الدولیة الھجرة حول الوطنیة األبحاث نتائج.( 



 2

 كل وتشكر الجدیدة، الموضوعات في خاصة اللجنة، عمل مجال في العربیة الدول بین التجارب تبادل أھمیة على اللجنة تؤكد إذو

 .أعاله المذكورة الموضوعات في بھاتجار حول العمل أوراق لعرض بالتطوع تقدمت التي الدول

  - :یلي بما اللجنة توصي

 
 على وعرضھا الجدیدة المواضیع في خاصة اللجنة عمل بمجال الصلة ذات میزةالمت التجارب بتوثیق االھتمام إلى العربیة الدول دعوة -1

 . العربیة الدول لجمیع التجارب ھذه من االستفادة لتحقیق وذلك اللجنة اجتماعات
 

  لإلحصاء الدائمة الفنیة للجنة) 14( االجتماع أعمال جدول بنود مشروع – الرابـع البند

 تعرض إضافات أو موضوعات أیة لدیھا ولیس ،لإلحصاء الدائمة الفنیة للجنة االربعین االجتماع أعمال لجدو بنود مشروع على اللجنة اطلعت
  .علیھا

   للجنة العشرون االجتماع أعمال جدول مشروع – الخامس البند
  - :یلي بما اللجنة توصي

  
  :التالیة البنود العشرون االجتماع أعمال جدول مشروع یتضمن أن

  .للجنة عشر التاسع االجتماع توصیات تنفیذ متابعة – األول البنــد
 الصعوبات أھم واستعراض المستدامة التنمیة لمؤشرات الموحد العربي اإلطار مؤشرات وإنتاج جمع عملیات في الدول تجارب –الثـاني البنـد

  .)االجتماع أعمال محور(. الحل ومقترحات إلعدادھا العربیة اإلحصائیة األجھزة تواجھھا التي
  : القادم االجتماع في بتقدیمھا الدول تطوعت التي العمل أوراق – الثـالث البند      

 الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجھوریة( اإلداریة السجالت خالل من األمھات وفیات( 
 ملكةالم( المعیشیة األسر من المستخرج التطوعي العمل ومسح المنشآت، من المستخرج الربحي غیر القطاع مسح 

  )السعودیة العربیة
 عمان سلطنة( التنمیة ومتطلبات السكاني النمو سیناریوھات( 
 العربیة مصر جمھوریة( المعاقة المرأة ضد العنف( 

  .لإلحصاء الدائمة الفنیة للجنة) 42( االجتماع أعمال جدول بنود مشروع –    الرابـع البند
   .للجنة ونالعشرو الواحد تماعاالج أعمال جدول مشروع بنود مسودة – الخامس البند
  .أعمال من یستجد ما – السادس البند

         
  

             
  
  
  
   


