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شكر وتقدير

برنامج المقارنات الدولية هو من أكبر البرامج

العامة واإلحصاء ،مصر؛ وأحمد العرداوي ،الجهاز

اإلحصائية ،بحيث يقوم البنك الدولي ،برعاية اللجنة

المركزي لإلحصاء ،العراق؛ وضرغام عبيدات ومحمد

العالمي ،بينما تتولى وكاالت التنفيذ اإلقليمية إدارته

السلطان وسحر الرديني ،اإلدارة المركزية لإلحصاء،

اإلحصائية لألمم المتحدة ،بإدارته على المستوى
على المستوى اإلقليمي.

وفي المنطقة العربية ،قام المكتب اإلقليمي لبرنامج

عبد الرزاق ،دائرة اإلحصاءات العامة ،األردن؛ وهدى

الكويت؛ ومحمد المالكي ،المندوبية السامية للتخطيط،
المغرب؛ وأحمد الميمني ،المركز الوطني لإلحصاء

والمعلوماتُ ،عمان؛ وأسماء سويلم ،جهاز التخطيط

المقارنات الدولية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية

واإلحصاء ،قطر؛ ومحمد الفراج ،الهيئة العامة لإلحصاء،

البرنامج ،وذلك بقيادة ماجد سكيني ،المدير اإلقليمي

المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،دولة فلسطين؛ والعالم

مساعدة باحثة ،ومساعدة سابقة من جاال العاكوم،

وعلي بوهارون وبدرية عبدهلل ،الهيئة االتحادية

لغربي آسيا (اإلسكوا) بإدارة وتنفيذ دورة  2017من

المملكة العربية السعودية؛ وأشرف سمارة ،الجهاز

لبرنامج المقارنات الدولية ،بمساعدة سديم سبيتي،

عبد الغني محمد ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،السودان؛

مساعدة باحثة ،تحت إشراف يوراي ريتشان ،مدير

للتنافسية واإلحصاء ،اإلمارات العربية المتحدة.

قسم اإلحصاءات االقتصادية .وتولى ماجد سكيني

ً
الفرق الوطنية
ونعرب عن تقديرنا أيضا ألعضاء ِ

شعبة اإلحصاء وبدعم من وفاء أبو الحسن ،رئيسة

وسديم سبيتي إعداد هذا التقرير ،بما في ذلك النتائج
اإلقليمية والتحليالت المرتبطة بها.

لبرنامج المقارنات الدولية وخبراء الحسابات القومية

الذين دعموا المنسقين الوطنيين في تنفيذ أنشطة

البرنامج :حال حسن ومريم بن دينة ،البحرين؛ وأماني

نعرب عن تقديرنا لمكتب برنامج المقارنات الدولية في

عبد الخالق ودعاء مبروك ومينا نصحي ،مصر؛

النطاق الدولي ،بإشراف من هايشان فو ،مديرة مجموعة

العراق؛ ومعاوية الزغول ،األردن؛ وفاطمة المطيري

برنامج المقارنات الدولية في المنطقة العربية .ونتوجه

وعبدالعزيز السنيدي وخلف السليماني وخميس

البنك الدولي ،بقيادة ندى حمادة ،مديرة البرنامج على
بيانات التنمية ،لدعمهما وللتنسيق وتمويل أنشطة

وآالء إسماعيل و ّ
عمار محمود وغزوان الدجيلي،

ووضحة الثويني ،الكويت؛ ويطو أيت خلو ،المغرب؛

بالشكر إلى جميع أعضاء فريق برنامج المقارنات الدولية
ً
وتحديدا ميزوكي
العالمي على عملهم ودعمهم الفني،

وعبدهلل المجلي ،المملكة العربية السعودية؛ وأمينة

مساعدة كبيرة في أنشطة البرنامج اإلقليمية.

غبوش ،دولة فلسطين؛ وهاجر مصطفى وحنان

ياماناكا وماركو ريسانين ويوري ديكانوف ،الذين قدموا

ولم يكن نجاح البرنامج ليتحقق لوال الجهود الجبارة

التي بذلتها مكاتب اإلحصاء الوطنية في  12دولة

عربية شاركت في دورة  2017في المنطقة العربية.

العلوي وسلطان البلوشيُ ،عمان؛ ورقية الكربي ،قطر؛
خصيب وأسيل زيدان وإيناس مصطفى ورانيا أبو
صديق ونجاة عبد العاطي وزينب ساله ،السودان؛

وعبدالشافي العشماوي وعبد العفو جمعة وموسى

العباده ،اإلمارات العربية المتحدة.

ونتوجه بشكر خاص للمنسقين الوطنيين الذين يقودون

كما نتوجه بشكر خاص إلى البلدان األعضاء في مجلس

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية ،البحرين؛

أنشطة برنامج المقارنات الدولية ،فقد ساهم دعمها

أنشطة البرنامج في البلدان المشاركة :شذى إسماعيل،

وماجدة محمود ومحمد إدريس ،الجهاز المركزي للتعبئة

التعاون الخليجي لتمويلها الذاتي لمشاركتها في معظم
المستمر في نجاح البرنامج ككل وتحقيق نتائجه.
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