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 اإلحصاءات عام مدير كلمة
 1/11/1014عمان 

 

   حصاء لهيئة األمم المتحدةإلمكتب اممثلي  يداتالس
  االسكوا – اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياالسيدة ندى جعفر ممثلة 

 والسادة ممثلي مركز االبحاث والدراسات للدول االسالمية 
 هالسيدات والساد

قابب  عببا يتبب ا    عببر ح و   ببت حرحيببيل اجلمببا اقطيببيلح  بحببيل عابب   ي ببا  اذا بببيطيببيل أ  ن  قي بب  
خنببببببة اقمنببببببة مبببببا ببببببماإل اق بببببراب واقبببببباحث  واإلحصبببببا ي  متثلببببب ن عصببببب يا   -قي ببببباء عاببببب االاقباقغبببببة   

ا مببام ممرب ب اقمب إل االعيمبباع     وهب   ال اق بشبةم ضبب إل  حب   ميحبباوب يتب يا  ق -واملسيشبابيا واقبعب ي 
عاهيمببببام كبببببي علبببب  ببببب يد بيتبببب  اقسيايتببببات اال يصببببا ية  حيربببب وم ضبببب إل اق بشبببب   .االحصبببباءاتانيببببام 

مايببيل  مببا وحبب   مشببابكة كببت .يحسبب  مرشببرات اقمبب إل االعيمبباع ق كمببا يشببات مببد     واالعيماعيببة
مركبببال اال بببار واقدبايتبببات و  االحصببباء ةيابببة ا مببب  امليحبببدق واقلةمبببة اال يصبببا ية واالعيماعيبببة قغبببر  ايتبببيا

 قدقيت واضح عل  ا مهية اقيت ح قيها هاذه املريتسات ةاذا امل ض إل. قلدو  االيت مية
  اململاببة ا ب نيببة اةاكيببة كانببئ مببا  وا ببت املريتسببات   ا ببرق اإلحصبباءات اق امببةإن املشببابك ن اقاببرامح 

 حصباءات اق امبة ب ب  ق بان ن  حيب  ببدب  و  1141  عبام  ع بد ح يتبيا اململابة انشائاق طمية اقيت 
مبا  حصباءات اقرييبةنيبام اإلعلب  ااقبدا رق  وعملبئ ح1011 قسبمة 11 واق ان ن امل د  ب   1190ق ام  14

اعيببب ت كمبببا  حمسبببة  مبببا امل بببايي اقدوقيبببة وعاقيببباأ حاببب ن  اعلبببة قلم ابنبببات اقدوقيبببة.املصبببا ب ا وقيبببة و بببا 
 .واملسبامه  عريتب  اقسيايتبات اال يصبا ية واالعيماعيب  ايتيندام اقبيانات اإلحصا ية ك يتيلة قليغيبي اقدا رق

املببر ق عببا  حبب  ي اإلحصبباءات   يتبببيت بببة عبباقم إل االعيمبباع ح ل ضببايا ا اق كمببا  وقببئ اقببدا رق اهيمامببا  
 بببي إحصبباءات ح حيبب  إن ايتببيندام ح  اقببدا رق سبب  احصبباءات اقمبب إل االعيمبباع  مببا  بب    واقرعببت
االعيماع  ي ين شياا   ويتا ما جمر  ح دمي املرشرات عا اقمسباء واقرعبا ح  هب  ييضبما  يضبا  إنيبام  اقم إل

وح بببدمي اقبيانببببات اقببببيت ح اببببا  وضبببباإل حيبببباق اقمسببباء واقرعببببا  ومسببببامهيه     يببببا اجل انببببيل اال يصببببا ية 
 وحتليلهببببا    ببببا اقبيانببببات املي ل ببببة عبببباقم إل االعيمبببباع  و ببببد ح يتبببب ئ اقببببدا ره واالعيماعيببببة واقسيايتببببية.

وذقب   عبت علب  مسبي ى اظا ربات  حسيلال عل  املسي ى اق طين  قلمسيندم  وبماإل اق راب وإحاحيها
عماء   اعد عيانات احصا ية مينصصة ك اعدق اقبيانات اجلمدبيبة اقبيت حشبات اقم طبة االيتايتبية  ما    

ح لببيا اق ةبب ات عبب  وضببا اقسيايتببات اقببيت مببا شبب  ا  شببابيا اقببيت حسببيهد  قاا ببة ا طببل واقبب ام  وامل



2 
 

علببب  مبببدى اقياامبببت    قلي بببر اق يتبببيلة االكثبببر  مهيبببة  ح يببب  بببا  اجلمسببب    كا بببة اضببباالت اضبببا ة ا  
 وضاإل ع  اجلمس .    وضاإل اال يصا ية واالعيماعية واقصحية واقسيايتية  وغيها ما اا 

اق ديببببد مببببا اإلشببببا ات   شبببب   ة  املمصببببرم  ق ببببد ح  ببببئ املببببر ق ا ب نيببببة  بببب   اق  بببباال بببب ق املشببببابك نح 
ح وعلب  اقشباملة اقيمميبة عمليبة   هام با حمم ي با ميطلببا ي يب  اق مبت املبر ق   مشبابكة إنكمبا  حاضباالت

حيببب  حبببد   عامل ابنببب  مبببا اقرعببتاقببرغ  مبببا ذقببب   مببا  اقبببئ مسبببامه  املببر ق   اق ببب ق اق املبببة  ون املسببي ى 
 اقبيانبات اقصبا بق عبا اقي ريبر اقسبم   ملسبح اق ماقبة واقبطاقبة علب   ن نسببة مشبابكة املبر ق    ب ق اق مبت

نشبطة اال يصبا ية اقبيت ح مبت ببا املبر ق االب نيبة وعاقمرر إ  ا %. 1231 حشات ما نسبي  1012عام    
 نشباط  اقي لبي  واقصبحة واق مبت االعيمباع  و ن نشبا  ق حظ  ن اكثبر مبا نصبمل املشبيغ ت يبكبالن  

  حببب  اعيببباذ   طببباإل   %ح4134اقي لبببي  حرببب  عاقمسببببة ا كببب  مبببا املشبببيغ ت حيببب  اعيببباذ  حببب اأ 
املشبببيغ ت. كمبببا حشبببي نيبببا   اقي ريبببر اقسبببم    اإلنبببارمبببا جممببب إل % 1431اقصبببحة واق مبببت االعيمببباع  
املشبببيغ ت مسبببيندمات عببب عر  اإلنببباراقغاقبيبببة اق رمببب  مبببا إ   ن  1012ملسبببح اق ماقبببة واقبطاقبببة ق بببام 

 علبب   مبا .ا ببا ي ملببا   اق طباإل  %4434مبمها ي ملبا   اق طبباإل اياب م  و% 9134وان  1939%
 1011ا عضباء   اقم اعبات املهميبة   عبام  اإلنبار نسببة ابح  بئ   د اق امةح املشابكة   ايياق ب يد
ابح  بئ نسببة اإلنبار    كمبا %11إ   اإلنبار   عضب ية اقم اعبات اق ماقيبةوابح  ئ نسبة % 2131إ  

 .قم ا اق بق اقالممية% 21عض ية االحالا  اقسيايتية ا  
يحسبب  ق مببدى كبببي ا  همببا  ال   االشببا  امليح ببى علبب  ببب يد حبب  ي اقبيانببات اجلمدبيببة مببا علبب  اقببرغ  و 

عمببببا  اقيةابيببببة  او املاقيببببةح و اق ماقببببةح كاقي ليديببببة   اال يصببببا ية   اي بببب   املميةببببة اقبيانبببباتن عيببببة وكميببببة 
ي يتببا   حبب  ي قل املايتببة ةاعببايعلبب  همببا  نركببدو عببت وغيهبباح ح واإليتبباان واقم ببت واالحصبباالتواقالباعيببةح 

 ع بببجمل اضيم ببباتح  ذات طبي بببة حسايتبببة  و مبببا اقصببب يل  يايتبببها ا اببببة واملرشبببرات اقر ميبببة بيانبببات اق
وحشبببات هببباذه  .اقصبببراعات اببببة   اقبببدو  اقبببيت ح بببا  مبببا  عببباق ممل اق بببا   علببب  اجلبببمااملي ل بببة كيلببب  

اق بشبببب  مببببد    قاطبببب إل وحبببببا   اقببببر   حبببب   اقيةبببباب  اقدوقيببببة اقماعحبببب    انيببببام احصبببباءات اقمبببب إل 
االعيمبببباع  وكي يببببة ا ماعهببببا   االحصبببباءات اق طميبببب    اضبببباالت اال يصببببا ية واالعيماعيبببب  واقسيايتببببي  

 واق مت. واقصحي 
اقرعبت    يبا ميبا يا  إ  عانيلوقي اليال  وب املر ق   عملية اقيممية اقشاملة وانط  ا  ما  مهية ح اعدها  

حت يببى املسبباواق عبب  و  اييبباق اعاعيبابهببا حشببات نصببمل اضيمبباص وضببروبق ببببد اقي اعببد قسببد اق ةبب ق اقم عيببة
مايببيل االحصبباء ةياببة ا مبب  امليحببدق مببا اقي بباون م ابببل  ح مببت  ا ببرق االحصبباءات اق امببة  كمببا  .اجلمسبب 

   قلمسببامه  مركببال اال ببار واقدبايتببات قلببدو  االيتبب مية و واقلةمببة اال يصببا ية واالعيماعيببة قغببر  ايتببيا
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رشببرات ذات املببببد ومياع ببة  مببا اعببتسبباعد   حتسبب  مرشببرات اقمبب إل االعيمبباع  حاجل انببيل اقببيت  إثببراء
 برابات وبيتب  اقباحث    اختاذ اقباي  اقسيايتات وميناذ  اق رابات و   دمةاق   ة عاقم إل االعيماع ح 

  ا ببببب اء   ك  وعهببببب    عهبببببح اببببببت ع ضبببببت ا مبببببت م  ببببب   إن . ب ن   امل دمبببببةسيايتبببببات اقبببببيت   بببببت ا اق
 .واقباحث  واإلحصا ي 
اال يصببببببا ية مايببببببيل االحصبببببباء ةياببببببة ا مبببببب  امليحببببببدق و اقلةمببببببة  إ  اجلاليببببببت عاقشببببببار  ح عبببببب و  ا يببببببام 

ونركبد حرببما اجلهب   املباذوقبة عل   مركال اال ار واقدبايتات قلدو  االيت مية و واالعيماعية قغر  آيتيا
وعبب   احت يببى املسبباواق عيمهبب  علبب  ح ثيببى وح اليببال هبباذا اقي بباون قا ببا ق ممهببا   بببياغة يتيايتببات حسبباه  

 .  كا ة جماالت ايياق تاقرع

 ركاح حواقس م عليا  وبمحة اهلل وع
 


