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 الشارحة لبنود اتاملذكر

 عشر الثامنمشروع جدول أعمال االجتماع 

 للجنة الفرعية لإلحصاءات السكانية واالجتماعية
 (29/3/2018-28: للجامعة األمانة العامة )مقر

 
تاي عشار  ال السااب بناء على توصيات اللجنة الفرعية لإلحصاءات السكانية واالجتماعية في اجتماعهاا  -

-25:القااااا ر والثالثااااي  ) التاساااا عليهااااا اللجنااااة الفنيااااة ال ايمااااة لإلحصاااااء فااااي اجتماعهااااا  وافقاااات
عشار للجناة الفرعياة لإلحصااءات الساكانية  الثاام   فإ  مشروع ج ول أعمال االجتمااع (26/10/2017

  يتضم  البنو  التالية: واالجتماعية
 

 سابع عشر للجنةمتابعة تنفيذ توصيات االجتماع ال –البناا  األول 
 إحصاءات اإلعاقة  في الدول العربية   )محور أعمال االجتماع( –البنا  الثااني

 أوراق العمل التي تطوعت الدول بتقديمها في االجتماع القادم:  –البن  الثاالث       
 عمان سلطنة تجربة   - إجراء اإلسقاطات السكانية -
 دولة فلسطين –مسح الضحية  -

 جمهورية مصر العربية -يا المعلومات الحديثة في بعض المسوح األسرية استخدام تكنولوج -

تجربة جمهورية مصر  -دراسة العنف ضد المرأة من خالل مسح أحوال المرأة المصرية  -
 .العربية

 تجربة دولة الكويت - )من السجالت اإلدارية( 2020في إجراء التعداد التسجيلي  -
 ( للجنة الفنية الدائمة لإلحصاء40مال االجتماع )مشروع بنود جدول أع –  االرابالبن  

 بنود جدول أعمال االجتماع التاسع عشر للجنة مشروع مسودة  –البن  الخامس 
 ما يستجد من أعمال –البن  السا س 
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عشر للجنة الفرعية  السابعمتابعة تنفيذ توصيات االجتماع - البند األول

 لإلحصاءات السكانية واالجتماعية
 

 :عشر للجنة الساب تنفيذ توصيات االجتماع  في مجالا يلي اإلجراءات المتخذ  فيم
  متابعة تنفيذ توصيات االجتماع السادس عشر للجنة -البند األول 

 التوصية:

 :ومؤشرات الشباب فيما يخص قايمة إحصاءات ومؤشرات النوع االجتماعي العربية ذات األولوية 

ل العمل المتعلق بتقليص عدد المؤشرات التي تحتويها قائمة إحصاءات دعوة مملكة البحرين إلى استكما .أ 
ومؤشرات النوع االجتماعي العربية ذات األولوية، وذلك وفق توصيات اللجنة في اجتماعها السادس عشر 

في هذا الخصوص، ودعوة مملكة البحرين إلى إرسال القائمة المختصرة عند االنتهاء من إعدادها إلى 
امة التخاذ اإلجراءات المطلوبة في هذا الشأن وفق توصيات اللجنة في اجتماعها السادس األمانة الع

 (1)مرفقعشر.
دعوة جمهورية مصر العربية إلى استكمال العمل في إعداد مسودة قائمة المؤشرات الخاصة بالشباب  .ب 

رسال مسودة القائمة إلى األمانة العامة للجام عة التخاذ اإلجراءات متعاونة في ذلك مع دولة فلسطين، وا 
 (2)مرفقالمطلوبة بشأنها، وفق توصيات اللجنة في اجتماعها السادس عشر.

 

 املتخذة: اإلجراءات
 

 :النوع االجتماعي فيما يخص قايمة مؤشرات - أ

ق اار والكوياات ومصاار والاايم  عمااا  و البحااري  والسااعو ية والسااو ا  وفلساا ي  و قاماات كاال ماا  األر   و 
ا وتوضااايد مااا ر تاااوافر بياناااات قايماااة المؤشااارات لااا يها وعرضااات فاااي بإرساااال ملحوهاتهااا  ول ( 10)

قاماات االمانااة العامااة بمخا بااة ومتابعااة  االجتماااع السااا س عشاار للجنااة السااكانية واالجتماعيااة  وقاا 
مملكة البحري  بشأ  تع يل واختصار قايمة مؤشرات النوع االجتماعي ذات األولوياة فاي الا ول العربياة 

 (مرفق قايمة المؤشرات) .  لم تتلقى ا ار  االحصاء أي ر ولك وفق توصية اللجنة
 
 فيما يخص قايمة مؤشرات الشباب: -ب

 

 .2015 لسنةقامت  ولة فلس ي  بإرسال مؤشرات نتيجة مسد الشباب  -
قايماة المؤشارات الخاصاة بالشاباب  إعا ا وبالتعاو  م   ولاة فلسا ي  ب جمهورية مصر العربية قامت -

  )مرفق(.والتعاريف والمفا يم متضمنة  رق الحساب
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 -اخلصائص –النوع  –جتارب الدول يف جمال إعداد إحصاءات املسنني )احلجم  -البند الثاني

 )حمور أعمال اللجنة( –الرعاية الصحية واالجتماعية واجتاهات املستقبل(                           

 التوصية:

 ام بالعمل على ما يلي:األجهز  اإلحصايية العربية إلى اال تم عو  
االهتماااااام ب عاااااداد ونشااااار إحصااااااءات عااااان المسااااانين، وأن يكاااااون ذلاااااك وفاااااق المنهجياااااات والتعااااااريف الدولياااااة المقااااارة فاااااي  -1

هااااذا الشااااأن، مااااع أهميااااة إعااااداد جااااداول منفصاااالة لكاااال ماااان المااااواطنين و ياااار المااااواطنين خاصااااة فااااي الاااادول التااااي بهااااا 
 نسبة كبيرة من السكان  ير المواطنين.

والتكاماااال مااااع مختلااااف الهيئااااات والجهااااات المساااائولة فااااي الدولااااة عاااان إنتااااا  البيانااااات واإلحصاااااءات السااااكانية التنساااايق  -2
واالجتماعياااااااة والصاااااااحية الخاصاااااااة بالمسااااااانين، بماااااااا يسااااااامح بتوفيرهاااااااا وتحقياااااااق االساااااااتفادة الكاملاااااااة منهاااااااا فاااااااي وضاااااااع 

 ت والمؤشرات.ومتابعة السياسات والبرامج ذات الصلة، مع االهتمام بمستوى جودة تلك اإلحصاءا

 

التعاااااون مااااع المجااااالس واللجااااان السااااكانية وماااان فااااي حكمهااااا لضاااامان اسااااتبقاء المؤشاااارات السااااكانية بمااااا فااااي ذلااااك تلااااك  -3
 .2015المتعلقة بكبار السن ضمن أجندة التنمية المستدامة ما بعد 

 
ات االهتمااااااام باااااا جراء مسااااااوح ميدانيااااااة متخصصااااااة تااااااوفر إحصاااااااءات ومؤشاااااارات حااااااول المساااااانين، مااااااع دعااااااوة المن ماااااا -4

 .   الدولية واإلقليمية ذات الصلة إلى تقديم العون الفني والمادي للدول العربية التي تحتا  هذا العون

 
تاحتهاااااااااا للمخططاااااااااين  -5 االهتماااااااااام ب نشااااااااااء قواعاااااااااد البياناااااااااات اإلحصاااااااااائية الخاصاااااااااة بكباااااااااار السااااااااان، وتفعيااااااااال دورهاااااااااا وا 

تغياااااااارات ذات الصاااااااالة بقضااااااااايا ولمسااااااااتخدمي البيانااااااااات بصاااااااافة عامااااااااة، علااااااااى أن تشاااااااامل تلااااااااك القواعااااااااد مختلااااااااف الم
 وأوضاع واحتياجات المسنين.

 
إبااااداء الاااارأي فااااي قائمااااة المؤشاااارات التااااي تاااام عرضااااها فااااي االجتماااااع لتكااااون أساسااااا لمحتااااوى قواعااااد البيانااااات الوطنيااااة  -6

فاااااي الااااادول العربياااااة فيماااااا يخاااااص إحصااااااءات ومؤشااااارات كباااااار السااااان، والتاااااي تااااام اقتراحهاااااا مااااان قبااااال خبيااااار األماناااااة 
(،  ودعااااااااوة األجهاااااااابة اإلحصااااااااائية العربيااااااااة إلااااااااى إرسااااااااال ا راء والملحو ااااااااات إلااااااااى 3مرفااااااااق رقاااااااام العاماااااااة للجامعااااااااة )

 ، تمهيدا إلعدادها بالصيغة النهائية.2015األمانة العامة بشأن هذه القائمة قبل نهاية يونيو/حبيران 
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 :املتخذة  اإلجراءات
 

  وتأمال األماناة العاماة موافاتهاا بماا تام عربيةال اإلحصايية  األجهز ها ب منو   ذا البن تنفيذ توصيات  -اوال
 الشأ .اتخاذه م  إجراءات في  ذا 

المملكة العربية السعو ية  تلقت االمانة العامة ملحوهات كل م في البن  الثاني   6صية للتو ة بالنسب -
 هبأنر ق  ولة أفا ت  ولة الكويت و  كبار الس  كمافي قايمة المؤشرات  هاالعراق وتم ا راججمهورية و 

 .حول  ذه القايمة ليس ل يها أية مالحهات

أب ت جمهورية العراق مالحهتها بأ   فأكثر بينما سنة  60 و س  المسني  على أ  اللجنة  اتفقت -
 في  ذا الشأ .خ ة م ري  فاكثر مستن   الى ما أوصت به  65كبار الس  ت خل تحت الفية العمرية 

 
على اللجنة الفنية ال ايمة  ة لإلحصاءات السكانية واالجتماعيةالفرعيتم عرض توصيات اللجنة  -ثانيا

أص رت  وق   26/10/2017-25( الذي عق  بمقر األمانة العامة يومي 39في اجتماعها ) لإلحصاء
  التوصيات التالية:

دعوة الجهاب المركبي لإلحصاء بجمهورية العراق بتبويد األمانة العامة بنسخة من خطة عمل   -
 .يخوخة / كبار السن( لتعميمها على األجهبة اإلحصائية العربيةمدريد )للش

 قامت جمهورية العراق بإرسال النسخة الم لوبة وتم تعميمها على كافة االجهز  االحصايية لل ول العربية. 
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 أوراق العمل اليت أعدتها األجهزة اإلحصائية: –البند الثالث 

 التوصية:

فيما بين  2015التنسيق في المفاوضات المتبقية في األمم المتحدة بشأن قائمة مؤشرات ما بعد دعوة الدول العربية إلى  -1
وبارة الخارجية والجهاب اإلحصائي الرسمي والجهات المعنية في الدولة ذات الصلة بموضوعات مؤشرات التنمية بعد 

 .2016ذار ،  وذلك قبل اعتماد قائمة المؤشرات بصفة نهائية والمحدد له مارس/آ2015

 

 تدعوة الدول العربية إلى االهتمام بتوثيق التجارب المتميبة ذات الصلة بمجال عمل اللجنة خاصة في الموضوعا -2
 الجديدة وعرضها على اجتماعات اللجنة وذلك لتحقيق االستفادة من هذه التجارب لجميع الدول العربية. 

 
 

 املتخذة: اإلجراءات
  

  األجهز  اإلحصايية العربية.ا هتنفيذ  ذه التوصيات منو  ب 

 

 

 للجنة الفنية الدائمة لإلحصاء 39مشروع بنود جدول أعمال اجتماع  -البند الرابع

                       
 لم يك  للجنتكم الموقر  أي ملحوهات                
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 عشر للجنة الثامن بنود مشروع جدول أعمال االجتماع -اخلامس البند

 التوصية:

 أ  يتضم  مشروع ج ول أعمال االجتماع البنو  التالية: -
 متابعة تنفيذ توصيات االجتماع السابع عشر للجنة –البناا  األول 
 إحصاءات اإلعاقة  في الدول العربية   )محور أعمال االجتماع( –البنا  الثااني

 أوراق عمل الدول العربية 
  االسكوا ورقة عمل 
 لعامةورقة عمل االمانة ا 

 :أوراق العمل التي تطوعت الدول بتقديمها في االجتماع  –البن  الثاالث       
 تجربة سلطنة عمان   - إجراء اإلسقاطات السكانية -
 .تجربة جمهورية مصر العربية -العنف القائم على النوع االجتماعي  -

 االسكوا -استخدام التكنولوجيا في التعداد   -

 ( للجنة الفنية الدائمة لإلحصاء40جدول أعمال االجتماع ) مشروع بنود –  االرابالبن  
 مشروع بنود جدول أعمال االجتماع التاسع عشر للجنة مسودة  –البن  الخامس 
 ما يستجد من أعمال –البن  السا س 

 املتخذة: اإلجراءات

أوصات باه فاي عشار للجناة وفاق ماا  الثاام العامة بإع ا  مشروع ج ول أعمال االجتماع  األمانةقامت  -
 .وبالتع يالت الم لوبة م  ال ول عشر الساب اجتماعها 

 

 :واملطلوب من اللجنة املوقرة

عشر، وإصدار  السابعاجتماعها  نتائجاالطالع على اإلجراءات املتخذة من أجل تنفيذ 

من اللجنة زيادة االهتمام بتنفيذ ما تتوصل إليه قيام األجهزة بالتوصيات املناسبة حنو 

 .دورية يف هذا اخلصوصبتقارير  وتزويدها، توصيات
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                إحصاءات اإلعاقة  يف الدول العربية   )حمور أعمال االجتماع( –ند الثاني ـالب
 

، اإلحصائية الفرعية لجانهاعمل  بناء على توصيات اللجنة الفنية الدائمة لإلحصاء فيما يتعلق بأسلوب -
م و يقو  ،التاليموضوع محور أعمال اجتماعها  باختيارلها في كل اجتماع اللجان تقوم هذه كال من ف ن 

فيما يتعلق بموضوع المحور الذي تجارب دولهم  وعروض حولعمل من الدول بتقديم أوراق المشاركون 
  تم اختياره.

 

-19) عشاار السااابعبناااء علااى توصااية اللجنااة الفرعيااة لإلحصاااءات السااكانية واالجتماعيااة فااي اجتماعهااا  -
 ، فااا نوالثالثاااين التاساااعجناااة الفنياااة الدائماااة لإلحصااااء فاااي اجتماعهاااا التاااي وافقااات عليهاااا الل (20/5/2015

إحصااءات اإلعاقاة  فاي الا ول  –إعا ا   تجاارب الا ول فاي": موضوع محور االجتماع الحالي للجناة هاو
 العربية

ة مان هاذا االجتمااع، وكماا لكوادر األجهبة اإلحصائي حرصا من األمانة العامة على تحقيق أقصى فائدة  -
فااي  خبياارا وفااد األمانااة العامااة  فماان المقاارر أن يضاامجاارى العماال بااه علااى ماادار االجتماعااات السااابقة، 

فااي أعمااال اللجنااة، باإلضااافة إلااى تقديمااه ورقااة  ليشااارك، وذلااك والسااكانية مجااال اإلحصاااءات االجتماعيااة
 عمل حول موضوع المحور.

 

  
 

 ة:من اللجنة املوقر املطلوبو 

واملناقشة واختاذ التوصيات على عروض أوراق وجتارب الدول العربية تفضل باالطالع ال 

املناسبة فيما خيص موضوع احملور مع مراعاة االلتزام بتوصيات اللجنة الفنية الدائمة يف 

 هذا الشأن.
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  اإلحصائية: أعدتها األجهزةأوراق العمل اليت -البند الثالث  -

 

 
 

عماان سالطنة  بناء على توصيات اللجنة فاي اجتماعهاا الساابع عشار، حيات أبادت كال البندتم إدرا  هذا  -
 .مصر العربية استعدادها لعرض تجربة كل منها في الموضوعات التالية ةوجمهوري

 عمان سلطنة تجربة   - إجراء اإلسقاطات السكانية -
 .تجربة جمهورية مصر العربية - العنف القائم على النوع االجتماعي -

 االسكوا -استخدام التكنولوجيا في التعداد  -
 

 و املطلوب من اللجنة املوقرة:

اختاذ التوصيات والتفضل باالطالع على هذه التجارب ومناقشة سبل االستفادة منها،  

 املناسبة يف هذا الشأن.
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ــد  ــعالبنـ ــروع  – الرابـ ــاع ) مشـ ــال االجتمـ ــود جـــدول أعمـ ــة  40بنـ ــة الدائمـ ــة الفنيـ ( للجنـ
 إلحصاءل

 والثالثي  التوصية التالية: التاس في اجتماعها اللجنة الفنية ال ايمة لإلحصاء  أص رت -
 علىالرابعين  الفنية الدائمة اللجنة أعمال جدول بنود مشروع مقترح بعرض العربية الدول لجامعة العامة قيام األمانة" 

 "النهائية. بالصيغة إعداده ليتم الفرعية اإلحصائية اللجان
 :المقترح من قبلها للجنة الفنية الدائمة لإلحصاء 40االجتماع  مشروع بنود جدول أعمالفيما يلي و  -
 

 والثالثين التاسعمتابعة تنفيذ توصيات االجتماع  -أ  البن  األول:
والثالثااين  التاسااعنشاااط إدارة اإلحصاااء وقواعااد المعلومااات فيمااا بااين االجتماااعين  -ب

 للجنة واألربعين
 2018النشاط اإلحصائي لألجهبة اإلحصائية العربية، والتعاون فيما بينها عام  ثاني:البن  ال

 تقارير وتوصيات اللجان الفرعية البن  الثالث:
 الموضوعات التي تطلب األجهبة اإلحصائية إدراجها على جدول أعمال اللجنة البن  الراب :
 التعاون اإلحصائي العربي الدولي البن  الخامس:

 2030التنمية المستدامة  مؤشرات ن  السا س:الب
   التنمية المستدامةالمتعلقة بأهداف البيئة  مؤشرات البن  الساب :
 إحصاءات السياحة البن  الثام :
 المستجدات في مجال التعداد البن  التاس :
 2019برنامج عمل إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات لعام  البن  العاشر:

 ي عشر:البن  الحا 
 

 لجنة التنسيق اإلحصائي  - أ
 النشاط اإلحصائي وبرامج العمل السنوية للمن مات العربية المتخصصة - ب

للجنااااة الفنيااااة الدائمااااة  الواحااااد واالربعااااينبنااااود مشااااروع جاااادول أعمااااال االجتماااااع  -أ  :الثاني عشرالبن  
 لإلحصاء

الدائماة لإلحصااء ولجانهاا األربعاين للجناة الفنياة الواحد و موعد ومكان االجتماع  -ب 
 الفرعية وفرق العمل

 عشر: الثالثالبن  
 

 ما يستجد من أعمال
 

 و املطلوب من اللجنة املوقرة:
للجنة الفنية الدائمة  40شروع جدول أعمال االجتماع البنود املقرتحة ملالقيام بدراسة  

للجنة اجدول أعمال ليتم إعداد مشروع  وذلك، اللجنة خاصة ما يتعلق مبجال عمل ءلإلحصا

 موضوعاتما تراه من إدراج ، والفرعيةء متضمنا وجهة نظر اللجنة الفنية الدائمة لإلحصا

 .هذه البنودعلى 
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 عشر للجنة التاسعبنود مشروع جدول أعمال االجتماع - اخلامسالبند 
 

، أعمالاهمحاور ضاوع يتناول هذا البند تحديد مشروع بنود جدول أعمال االجتمااع القاادم للجناة وتحدياد مو  -
ياااتم اختياااار موضاااوع المحاااور بحيااات يكاااون مااان بنااااء علاااى توصااايات اللجناااة الفنياااة الدائماااة لإلحصااااء، و 

الموضوعات ذات األهمية لمع م األجهبة اإلحصائية العربياة، وتعطاى األولوياة للموضاوعات الجديادة أو 
 تلك التي تواجه فيها مع م األجهبة صعوبات ومشكالت.

 

   :يهكمحاور ألعمالها عدد من الموضوعات بتناول مدار اجتماعاتها السابقة  ىلاللجنة ع قامت -
 .تحقيق التكامل بين التعدادات والمسوح السكانية .1
 ماهية اإلحصاءات والمؤشرات االجتماعية البيئية. .2
 منهجية خط الفقر. .3
 التحليل اإلحصائي لمؤشرات الفقر بمفهومه الشامل. .4
االجتماعيااااااااااة واالقتصااااااااااادية( حسااااااااااب مسااااااااااتويات إنفاااااااااااق                مقارنااااااااااة المؤشاااااااااارات اإلحصااااااااااائية )  .5

 ودخل األسرة طبقا ألحدت مسح متاح.

مؤشرا( مع إبراب  48استعراض جهود األجهبة اإلحصائية العربية إلعداد مؤشرات األلفية الجديدة ) .6
 أهم الصعوبات التي تواجه إعداد كل مؤشر ومقترحات بالحل.

 في مواءمة مخرجات التعليم لسوق العمل في الدول العربية.دور مسوح القوى العاملة  .7

الادول  فيتطوير مسوح األسر المعيشية لتوفير بيانات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .8
 .العربية

 .اإلجراءات الفنية واإلحصائية لضبط جودة بيانات المسوح األسرية في الدول العربية .9

 السكانية.في اإلحصاءات  اإلداريةالسجالت  داماستختجارب الدول العربية في  .10

 .تجارب الدول في مجال إحصاءات ومؤشرات النوع االجتماعي .11

 .إحصاءات ومؤشرات الشباب .12

 –التحديات والصعوبات  –تجارب الدول في مجال التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية )الواقع  .13
 التطوير(

الرعاية الصحية واالجتماعية واتجاهاات -خصائصال –النوع  –إعداد إحصاءات المسنين )الحجم  .14
 المستقبل( 

 مسح احصاءات االعاقة .15

 

 و املطلوب من اللجنة املوقرة:

 .للجنة القادماالجتماع  أعمال حمور و حتديد مشروع بنود جدول أعمال 
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 ما يستجد من أعمال  -  السادسالبند 

 

 

 

 

 

 

 

**************************** 


