
 

 

 

 

 2025 للمنطقة العربية نحو نظام الحسابات القومية )عبر االنترنت( تأسيسية ندوة
 )بتوقيت بيروت(  4:00إلى  1:30تموز/يوليو من الساعة  5

 مسودة جدول األعمال

 

 دقائق( 10)  افتتاح الندوة وأهدافها 1:30

 ا، مساعد المدير جينافإيفو ه المتحدة،شعبة اإلحصاء في األمم 

 نبيل شمس ، المدير العام د. ، (GCC-Stat) يمركز اإلحصاء الخليج

 اإلحصاء والتكنولوجيا، دير قسم م، االسكواي ريشان، يوراالسكوا، 

 ة شعبة االحصاءاالقتصادي اتاإلحصاءمدير ، نأبو الحسوفاء 

   2008نظرة عامة على تحديث نظام الحسابات القومية لعام األولى: الجلسة  

ستقدم هذه الجلسة لمحة عامة عن عملية تحديث نظام الحسابات القومية، والهيئات اإلدارية، وعملية صنع 

 . 2025القرار، وخطوات إدخال التطوير الجديد في نظام الحسابات القومية لعام 

 المتحدة،شعبة اإلحصاء في األمم   ،لقوميةالحسابات ا ، رئيس قسمهيرمان سميث

 دقائق( 5)   المصادقة –اإلجراءات  .1 

 دقائق(  5) الجدول الزمني .2 

 دقائق(  5) مساهمة اإلسكوا وخطة التحديث .3 

 دقائق(  5) أسئلة / تعليقات  -نقاش المائدة المستديرة  .4 

 فرق العمل والمذكرات اإلرشادية الجلسة الثانية:   2:00

يتم تطوير جدول أعمال البحث من قبل فرق عمل من الخبراء الذين لديهم خبرة في الموضوعات الجديدة 

ويقومون بكتابة إرشادات ومذكرة تنفيذ عملية، والتي تهدف إلى أن تصبح قلب تحديث نظام الحسابات  

الجلسة تقريًرا محدثًا حول مواضيع المالحظات اإلرشادية التي يتم تطويرها وحالة  القومية. ستقدم هذه 

 جدول أعمال البحث.

 البنك الدولي  ،ريك روالند ميترو، اقتصاديأ

 دقائق(  10)  مواضيع البحث .1 

 دقائق( 10) المالحظات اإلرشادية  –الحالة  .2 

 دقائق( 10)  المشاورات العالمية .3 

المذكرات  واعداد  التمويل اإلسالمي والحسابات القومية قيادة موضوع المدخالت اإلقليمية:  .4 

منير   المغرب  الصرافة،مكتب  ،أمينة الخصيب ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينياالرشادية: 

 دقائق(  10)   كوز.هاعمر  ،اإلسكواو، راندي

 دقائق(  15) أسئلة / تعليقات  -نقاش المائدة المستديرة  .5 

 دقائق( 5) ةاستراح 

 التقييم والتقديرات التجريبية / التنفيذ المبكر  3:00

من المستجدات في تحديث نظام الحسابات القومية مقارنةً بالتمارين السابقة، إدراج التقييمات األساسية 

التجريبية. سيتم إجراء هذا التمرين في عدد من البلدان المتطوعة. الهدف من هذه وتجميع مكون التقديرات 

 الجلسات هو تعريف المشاركين بهذا المكون الجديد وشرح نطاقه 

 

 دقائق(  10) المبادرة .1 

 دقائق(  10) حالة التنفيذ الحالية .2 

التعاون لدول الخليج  االسكوا، المركز االحصائي لدول مجلس التواصل على الصعيد اإلقليمي  .3 

 دقائق( 10) صندوق النقد الدولي العربية،

 ق( ائدق 10)أسئلة / تعليقات  -لمائدة المستديرة نقاش ا .4 

 ق(ائدق 10اختتام االجتماع والمضي قدماً ) .5 

 دقائق(  5مسح عبر اإلنترنت ) .6 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%84%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-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%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%A9-2025
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%84%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-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%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%A9-2025

