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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 اإلحصائيةاللجنة 
 الدورة الرابعة عشرة

 2021شباط/فبراير  11-10، دورة افتراضية

 من جدول األعمال المؤقت (ھ) 4البند 

 ذة في مجال اإلحصاءاألنشطة المنف  

 أنشطة اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات االقتصادية

 مذكرة من األمانة التنفيذية

تحيل األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( إلى اللجنة اإلحصائية تقرير 
الذي حمل عنوان اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات االقتصادية في المنطقة العربية عن اجتماعها الثالث، 

 فيھذا االجتماع قد ع  و ."طقة العربيةندوة رفيعة المستوى حول مستقبل اإلحصاءات االقتصادية للمن"
الهيئة العامة من  ةاستضافب، 2020كانون الثاني/يناير  22و 21يومي  ،الرياض، المملكة العربية السعودية

 األمم المتحدة.في  اتبالتعاون مع شعبة اإلحصاءولإلحصاء 

المنظمات  يوممثلالخبراء عدٌد من و ،في اإلسكوا اءعضأدول عشر  عن ممثلون وحضر االجتماع
األولويات اإلقليمية والتحديات التي تواجه التحديث المفاھيمي لنظام اإلحصاءات  واناقش ،الدولية واإلقليمية

أعضاء اللجنة ل تباد  و .2030التنمية المستدامة لعام  خطةاالقتصادية في ضوء السياسات العالمية الناشئة و
مصادر البيانات الجديدة والمتعلقة باإلقليمي والدولي ي ين مستوعلى ال قائمةالالمبادرات المعلومات بشأن 

كندا أمثلة من أستراليا وأمريكا الالتينية و، واستعرضوا التحتية اإلحصائيةى نوالتطبيقات الناجحة وتحديث الب  
على  حوكمة اإلحصاءات االقتصادية عمليات على أيضا   اّطلع المشاركونوالمملكة العربية السعودية. و

 .لتصبح أكثر تشاركية وكفاءة هاتفعيل بشأنتوصيات قدموا و ،المستوى اإلقليمي

في األمم  إلى اللجنة اإلحصائيةفعت نتائج اجتماع اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات االقتصادية ر  و
 حصائيةللجنة اإلاو .2020 التي ع قدت في نيويورك في آذار/مارس ،والخمسين حاديةالفي دورتها  المتحدة

 اعتماد التوصيات الواردة فيه.ظر في نالمدعوة إلى أخذ العلم بتقرير االجتماع و في اإلسكوا
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 ةـمقدم

ألمم المتحدة فريق أصدقاء الرئيس المعني باإلحصاءات في ان للجنة اإلحصائية يالخمسالدورة ئ في أنش   -1
لنظام اإلحصاءات  عقد اجتماعات إقليمية لمناقشة التحديثات المخطط لها حاليا  الدورة وطلبت . االقتصادية
نطاقا  دمج مقاييس أوسع يشمل بما  ،ثغراتالومجاالت التنمية ذات األولوية بحث في المن خالل  ،االقتصادية

 حوكمةفي حالة فريق أصدقاء الرئيس نظر يطلبت اللجنة أن و. 2030للتقدم في دعم خطة التنمية المستدامة لعام 
التحتية اإلحصائية التي تدعم نظام اإلحصاءات االقتصادية كافية ى نالب  ما إذا كانت و ،اإلحصاءات االقتصادية

 الفريقمن كما طلبت ل. وشمالوابة ستجيتّسم بحسن االلإلحصاءات االقتصادية  لى نظامعالمتزايد  طلبلتلبية ال

مت اللجنة نظ  وفي ھذا السياق،  تها الحادية والخمسين.في دور ألمم المتحدةفي اتقديم تقرير للجنة اإلحصائية 
ندوة رفيعة  ،المتحدةاألمم في  اتمع شعبة اإلحصاء تعاونبال ،االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

في المملكة هيئة العامة لإلحصاء استضافتها ال، المستوى حول مستقبل اإلحصاءات االقتصادية في المنطقة العربية
ي العربية السعودية في الرياض،   ا  بياناستمت صم   سكوا قدوكانت اإل. 2020يناير كانون الثاني/ 22و 21يوم 

قبل شهر من تاريخ المطروحة بشأن القضايا  ھاللحصول على ردود ،عبر اإلنترنتأرسلته للبلدان األعضاء 
 .لهذا التقرير نيالثا قمرفالفي  هعرض نتائجت  و ،الندوة

 توصياتال  -أوالا 

بمجموعة من  ات االقتصادية في المنطقة العربيةءرفيعة المستوى حول مستقبل اإلحصاالتمت الندوة اخت   -2
التوصيات الثالث. وتعلّقت  عملالمجموعات مناقشات ومفتوحة الجلسات المداوالت والتوصيات، في ضوء نتائج ال

( دور ج)م اإلحصائية الوطنية؛ ظ  لن  لالمؤسسي تحول الو( التحديث ب)اإلقليمية؛  اتالسياس( أولويات أبما يلي: )
 ة.اإلقليمية والدولية والجهات المانح ظماتمنال

 متعلقة بأولويات السياسات اإلقليميةالتوصيات ال  -ألف

أن المنطقة العربية  خذ بعين االعتبارمع األ ،الندوة بالتركيز على األولويات اإلقليمية التاليةت أوص -3
الناشئة لمواكبة خطة العالمية  السياساتتتوافق مع أولويات السياسات اإلقليمية  نّ وأ ،متنوعة في مستويات التنمية

 :2030لعام ستدامة مالتنمية ال

  ؛ية لمقياس شامل للناتج المحلي اإلجماليموقفي الحسابات ال غير الرسميالقتصاد ا )أ(

، ورأس المال لجهوية/المناطقيةامع التركيز على الحسابات  ،االقتصادي وعدم المساواةالرفاه  )ب(
 ؛وتحليل توزيع مؤشرات االقتصاد الكلي )الدخل والنفقات والعمالة واألصول والوصول إلى الخدمات( ،البشري

  ؛على الهجرة والنزوح مع التركيز ،الديمغرافي-ر االجتماعيالتغي   )ج(

سالسل القيمة العالمية، ودور الشركات و ،كترونيةلمع التركيز على التجارة اإل ،والعولمةالرقمنة  )د(
جة لمعاو المتعددة الجنسيات، وجداول المدخالت والمخرجات الوطنية واإلقليمية، وتبادل بيانات التجارة الخارجية

 اإلحصاءات؛ھذه التباينات في 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%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
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%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
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%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
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حسابات ور المناخ والكوارث، اإلحصاءات المتعلقة بتغي  وھداف التنمية المستدامة، أواالستدامة  (ھ)

 .(SEEA)الطاقة والمياه 

ن األولويات اإلقليمية المختارة من األولويات العالمية، ينبغي معالجة القضايا مع التركيز على كل مل -4
 في نظام إحصائي متكاملأھمية الدعم القانوني، وتوفير الموارد البشرية والمالية، والمساعدة التقنية، وبناء الثقة 

من خارج النطاق التقليدي  طلبات من مستخدمي البياناتتلبية ال فيكي يقوم بدور أساسي وبالسرعة المطلوبة 
 .2030في سياق خطة التنمية المستدامة لعام ولإلحصاءات االقتصادية فيما يتعلق بالسياسات العالمية 

 اإلحصاءات االقتصاديةظام للدول لدعم تنفيذ نهة وج  المالتوصيات   -باء

 ،مستوى البلدمة في اإلحصاءات االقتصادية على توحيد المفاھيم والتعاريف والتصنيفات المستخد   )أ(
لتحقيق التكامل عبر النظام اإلحصائي الوطني وضمان  ،وتوحيد أدلة الترميز والتصنيفات في السجالت اإلدارية

 ؛وبين البلدان زمنيا  قابلية المقارنة 

العمليات اإلحصائية لتحسين استخدام البيانات اإلدارية،  مواكبة التكنولوجيا الحديثة في تطوير )ب(
والسجالت المتكاملة، ومصادر البيانات الجديدة، والبيانات الضخمة، وربط البيانات الجزئية، والترميز الجغرافي، 

 ؛المفتوحة منصات لتبادل البياناتالو

 ؛لضمان سرية البيانات اإلحصائية، لألجهزةتحتية ال يةتطوير وتأھيل البن )ج(

شمل أعضاء ترق ف  لات حاضنمن خالل  ،اقتصادية جديدة إلحصاءات اتختباراالرب واتجالتطوير  )د(
  ؛النظام اإلحصائي الوطنيمن 

  ؛تعزيز قدرات العاملين في المجاالت اإلحصائية الجديدة (ھ)

 ؛التطورات الجديدة لضمان االستخدام األفضل للبياناتتحديث التشريعات لتعكس إحصاءات  )و(
 ؛مع ضمان السرية ،لطلب من القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات التعاون بشأن تبادل البياناتاو

طر ضمان الجودة لمصادر البيانات المختلفة )على سبيل المثال، للبيانات اإلدارية، تطوير أ   )ز(
 ؛للبيانات الضخمة، إلخ(و

 ،بدعم من الحكومة ،إعطاء األولوية لتحديث نظام اإلحصاءات االقتصادية حسب احتياجات البلد )ح(
 ؛االستراتيجيات اإلحصائية الوطنية وآليات التنفيذ التي تعالج تلك المجاالت اإلحصائية الجديدةوتبني 

البيانات والمستخدمين من جي نت  تعزيز الشراكات والتواصل بين الوكاالت اإلحصائية الوطنية وم   )ط(
لضمان مالءمة اإلحصاءات ولالستخدام األفضل  ،م ومؤسسيفي إطار منظ   ،الوكاالت الحكومية والقطاع الخاص

 ؛للبيانات المتاحة
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 ؛واالقتصاديين واألكاديميين ةاالقتصادي اتخبراء في اإلحصاءمن الإنشاء شبكة  )ي(

لتقنيات متخصصين باج طالب يالمناھج وضمان تخر التعاون مع الهيئات األكاديمية لتحديث )ك(
 ؛الحديثة

 ؛بل المكاتب اإلحصائيةتعزيز االتصال والتواصل من ق   )ل(

دعوة الدول للمشاركة في فريق العمل واللجان المعنية بتحديث اإلحصاءات االقتصادية وتفعيل  )م(
 .التوجيهية المبادئآليات مراجعة 

 الوكاالت اإلقليمية والدولية والجهات المانحة  لىإهة موج  اللتوصيات ا  -جيم
 في الدول ةلدعم تنفيذ نظام اإلحصاءات االقتصادي

بتحديث المبادئ التوجيهية  دوليلألمم المتحدة والمجتمع اإلحصائي ال ءشعبة اإلحصا الطلب من )أ(
ورأس المال البشري  ھيةوالمنهجيات المتعلقة باالقتصاد العالمي والرقمي ورأس المال الطبيعي والرفا

 ؛والتصنيفات الدولية

 ؛باللغة العربية والتوجيهاترشادات اإلتوفير  )ب(

 ؛تقديم إرشادات حول أفضل الممارسات الستخدام السجالت اإلدارية ومصادر البيانات البديلة )ج(

مراجعة  مشاركة فيليصبح أكثر  ،العالمي واإلقليمي والوطنيى تكييف نظام الحوكمة على المستو )د(
 ؛المبادئ التوجيهية والمنهجيات المتعلقة بالتطورات الجديدة في اإلحصاءات االقتصادية

تطوير الشراكات والمبادرات من أجل حلول البيانات المبتكرة والدعم المتبادل بين الدول من خالل  (ھ)
م ومنهجيات التكنولوجيا ظ  بشأن ن   تالممارساوإنشاء آلية إقليمية لتبادل المعرفة وأفضل  ،الشراكة متعددة البلدان

  ؛الجديدة المناسبة للوضع اإلقليمي

  ؛ق عليهاإلحصاءات االقتصادية على أساس األولويات المتف  ل اتختبارالرب وااتجالالتعاون في  )و(

التطورات الجديدة في مواكبة تطوير قدرة المكاتب اإلحصائية في المنطقة العربية على  )ز(
 ؛تصادية واستخدام مصادر البيانات الجديدة، بمشاركة األكاديميين ومراكز البحوثاإلحصاءات االق

دعم قدرة البلدان التي تمر بأزمات على إعادة بناء النظام اإلحصائي الوطني باستخدام مصادر  )ح(
 ؛التحتيةالبنية مع التدريب والمساعدة التقنية وتطوير  ،بيانات بديلة
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المنظمات و المركز اإلحصائي الخليجيو ئيةاإلحصاالبحوث العربي للتدريب والطلب من المعهد  )ط(

وبناء القدرات في مواضيع تحديث نظام اإلحصاء  لتدريباإلقليمية األخرى التعاون وتنسيق دعمها في ا
 ؛االقتصادي

اإلسكوا في تطوير مشروع متعدد السنوات لدعم قدرات دعوة البنك اإلسالمي للتنمية للمشاركة مع  )ي(
 مثل المحاسبة عن سالسل القيمة العالمية. ،االقتصادية الجديدةاءات الدول العربية في مجال اإلحص

ا   ع المناقشةيضامو  -ثانيا

 الجلسة األولى  -ألف

إلى تحديد  ،االقتصادية"صلة لإلحصاءات نظام سريع االستجابة وذات " ، وعنوانهاھدفت الجلسة األولى -5
مثل  ،صلة بأولويات السياسات العالمية واإلقليمية الناشئة اوذ ا  ما يجعل نظام اإلحصاءات االقتصادية متجاوب

ر االجتماعي والديمغرافي ر المناخ والتغي  تغي  وواالستدامة  الرقمنة والعولمة والرفاه االقتصادي وعدم المساواة
م اإلحصائية الوطنية ظ  كيفية مساھمة الن  الجلسة وجي والقطاع غير الرسمي. وتناولت والتحضر والتطوير التكنول

 .2030العربية والعالمية في سياق خطة التنمية المستدامة لعام  اتواإلقليمية والعالمية في أولويات السياس

إلى رؤية المملكة شارة الجلسة باإل في المملكة العربية السعودية رئيس الهيئة العامة لإلحصاء استهلو -6
، وتعزيز التنمية اإلقليمية ينالسعودي   لمجتمع واالقتصادلمزيد من االنفتاح القائمة على  ،2030العربية السعودية 

أقرت الرؤية االحتياجات اإلحصائية وقد واإلسكان، وتحسين الخدمات الحكومية، والدعوة إلى الحيطة المالية. 
تجميع الحسابات المتعلقة بوااللتزام بتحديث االتصاالت في مجال التطوير اإلحصائي. وأشار إلى تحديات القياس 

، لقياس عدم مفصلةإنتاج إحصاءات أكثر دقة وفي الوقت المناسب والمزيد من البيانات الو، الجهوية/اإلقليمية
في  اإلحصائية لياتكأساس لجميع العم 2020. وسلط الضوء على أھمية تعداد الثروة المساواة وتحليل توزيع
المشكلة تكمن ربط المجتمع السعودي بسوق العمل. و ، وأنه مهم ألنه يساھم فيفي المستقبلء الهيئة العامة لإلحصا

 اء السجالت.الحاجة إلى التعاون مع الوزارات لبن، واالستطالعاتإجراء عدد كبير من الحالية في 

 المنتجةالوحدات اإلحصائية أن تعتمد أھمية على السعودية المملكة العربية مندوب كد أذلك، بعد و -7
صدارھا وفق إو ،دةاإلحصائية المعتم   اتنيفصوالت جهزة الحكومية المختلفة التعاريف  في األ اإلداريةللسجالت 

االقتصادية تأتي في  اإلحصاءاتأن معظم إلى مان مندوب ع  لفت . والمختلفة مناسبة لتستفيد منها األجهزةة دوري
 على األسواقهيمن لشراكة مع القطاع الخاص الذي يتكتسي االغالب من القطاع الخاص، وليس من الحكومة، لذلك 

ل المعرفة مع تباد  رسمي وفي االقتصاد غير الالمغربية اإلحصائية  ةخبرالمندوب المغرب تناول . وأھمية كبرى
الهيئة العامة رئيس  رد  والحاجة إلى مزيد من التوجيه بشأن الرقمنة. أكد على دان العربية في ھذا المجال، والبل

لخدمة ليس فقط لخدمة الحكومة ولكن  ،القطاع الخاصبأن جميع البيانات يجب أن يتم جمعها من لإلحصاء 
  .ا  لمجتمع أيضا

عن مجموعة معلومات أساسية في األمم المتحدة،  اتشعبة اإلحصاء ممثلإيفو ھافينغا، السيد  عرضو -8
العالمية وتحديث نظام اإلحصاءات  اتأصدقاء الرئيس المعنية باإلحصاءات االقتصادية، وأولويات السياس

االقتصادية في أربعة مجاالت مختلفة )إحصاءات االقتصاد الكلي، وإحصاءات األعمال والتجارة، وإحصاءات 

http://gccstat.org/
http://gccstat.org/
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 تحقيق(، لتلبية وإدارة االتجاھات العالمية للتنمية المستدامة. وأشار إلى أنه لالمعيشية وإحصاءات األسر ،األسعار

، يلزم تنفيذ إصالحات مختلفة داخل الوكاالت اإلحصائية، منها اإلصالحات 2030خطة التنمية المستدامة لعام 
أكثر مرونة واستجابة، حصائي النظام االاإلحصائية والمؤسسية والتحويلية. كما تطرق إلى الحاجة إلى أن يكون 

توثيق لتحسين عملية صنع القرار وتحديد األولويات، السيما  الضمن قيود،  واقترح خطوات لتنفيذ تلك التغييرات
 ستغاللال نظامال اكرشإ وأخيرا   ،أكثر ابتكارا  النظام كون يتحدي من أجل أن اللزيادة التعاون والتنسيق و تشبيكوال

 .اتاستجابة الخبر

توصيات اإلقليمية، ومتابعة  اتحول أولويات السياس ا  ملخص ،من اإلسكوا ،وفاء أبو الحسنالسيدة قدمت و -9
اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات االقتصادية، والتي تتفق مع التوصيات الصادرة عن اللجنة اإلحصائية 

توجيه العمل مما يتيح عة أصدقاء الرئيس، لمجمو لإلسكوا في دورتها الثالثة عشرة، وأولويات السياسة العالمية
خطة التنمية المستدامة لعام تحقيق في ضوء التحديث اإلحصائي المقترح لوفي المنطقة وفقا  لألولويات المحددة. 

الحسابات نطاق توسيع تطلب في اإلطار المفاھيمي لإلحصاءات االقتصادية ت ، فإن التدابير األوسع نطاقا  2030
رات في نظام لتغي  اتنفيذ في ما يتعلق بنتائج المسح  عرضتكما األساسية لتشمل رأس المال البشري والطبيعي. 

، وثغرات البيانات في نسبة التطبيق في معظم الدولانخفاض و ،في الدول العربية 2008الحسابات القومية لعام 
مع طمأنة  ،تطبيق تدابير أوسع نطاقا  المتعلقة بديات والفرص من أھداف التنمية المستدامة، والتح 9و 8 ينالهدف

 دعم اإلسكوا المستمر للمكاتب اإلحصائية الوطنية.بشأن الدول األعضاء 

البيانات االقتصادية للتنمية المستدامة. متطلبات  ،من البنك اإلسالمي للتنمية ،ف سليمانيعرالسيد قدم و -10
مع التركيز على فوائد البيانات واإلحصاءات ودور ثورة البيانات  ،للبنكالنموذج والخدمات التشغيلية وعرض 

تم إدراج األولويات اإلقليمية للمشاريع التي تم تنفيذھا وفي سياق الشركات ومؤسسات التنمية المتعددة األطراف. 
 قة العربية.مع البنك اإلسالمي للتنمية آلسيا وأفريقيا، وتوقع أن تقدم الندوة رؤى حول أولويات المنط

 ،قتصاديةاال السياساتوضع  البيانات فيمستخدمي  نظروجهة من مختار الحسن من اإلسكوا، السيد قدم و -11
"االحتياجات من البيانات االقتصادية للسياسات االقتصادية اإلقليمية" وتطوير النماذج وتحسين  حول عرضا  

إطارا  شامال  للبيانات عبر النظام االقتصادي والبيانات  د  عالسياسات، وتحديدا  مصفوفة المحاسبة االجتماعية التي ت  
اإلحصائية الالزمة لبناء المصفوفة. وقدم مثاال  على دعم اإلسكوا للمملكة العربية السعودية بشأن مصفوفة 

 المحاسبة االجتماعية.

عرض ب، والتنميةبيتر فان دي فين، رئيس الحسابات القومية في منظمة التعاون االقتصادي السيد ساھم و -12
 ،أن الوقت قد حان لتوسيع إطار نظام الحسابات القومية لمراعاة االستدامة والرفاھيةفيه ضح وأعبر اإلنترنت 

دمج بل أيضا  ب ،تعظيم النمو االقتصادي تتعلق فقط بال)أكثر فأكثر أصبحت متعددة األبعاد  اتالسياسمسائل ألن 
مثل استخدام "مؤشرات  ،منظمة في ھذا المجالعمل اللى عالعرض أمثلة وتضمن شيخوخة(. الر المناخ وتغي  

لوضع  اتمتطلبات السياسوفي ما يتعلق بولوحة بيانات مؤشرات أھداف التنمية المستدامة.  (1)الحياة"ھي كيف 

                                                

(1) http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm. 
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التوزيعية، ، والجوانب (2)سرلوحة الرفاھية االقتصادية لأل  لكل من أوسع  اييسقمفي المركز"، تم تطوير  نسان"اإل

 والنتائج التجريبية لألنشطة المنزلية غير مدفوعة األجر.

( ھل تتلقى مكاتب اإلحصاء أ)ناقشت ثالث مجموعات في جلسات منفصلة األسئلة الثالثة التالية: و -13
العالمية وما ھي األولويات  ةالوطنية من مستخدمي اإلحصاءات االقتصادية الطلبات المتعلقة بمواضيع السياس

الجديدة واآلثار المترتبة على اإلحصاءات والحسابات الجديدة في ات ( ما ھي متطلبات السياسب)ليمية؟ اإلق
للتقدم في المنطقة  ا  ( ھل ھناك طلب على السياسات والمستخدمين لتدابير متكاملة وأوسع نطاقج)المنطقة العربية؟ 

المقرر ملخص في  جاءوي المنطقة العربية؟ على أنها إحصاءات اقتصادية ف ا  العربية، والتي ال تصنف عموم
مواجهة ولكن  ،العالمية من المستخدمينة طلبات تتعلق بمواضيع السياس ىتلقاألجهزة تأن المناقشة لجلسة 

، وتوفير الموارد البشرية والمادية، وتلقي الدعم الفني ا  قانوني ا  تتطلب دعم اتتلبية احتياجات السياسفي التحديات 
أھم األولويات أنشطة القطاع وتضمنت وإنشاء وحدات إحصائية.  ،وجود نظام إحصائي متكاملو ،وبناء الثقة

ر المناخي، ولكن غير الرسمي، والتجارة اإللكترونية، وقضايا المساواة، والحسابات دون الوطنية، وقضايا التغي  
مع كل نظير ضمن برامج رؤية أنها تعمل بالتعاون لإلحصاء هيئة العامة الذكرت مجموعة وبطريقة محدودة. 

مثاال  على التعاون الوثيق مع ھيئة ممثل الهيئة  ، ومعظمها متوافق مع أھداف التنمية المستدامة. كما قدم2030
 ر المناخي واالستفادة من البيانات المتاحة.ما يتعلق بإصدار مؤشرات التغي   األرصاد الجوية في

 الجلسة الثانية  -باء

تناولت وفي األمم المتحدة،  اتإيفو ھافينغا، مساعد مدير شعبة اإلحصاءالسيد برئاسة انية ع قدت الجلسة الث -14
كيفية وجود نظام مالئم ومتجاوب لإلحصاءات : ل المؤسسي، واألساليب الجديدة، والخدمات واألدوارالتحو  

 .االقتصادية

ة أن يكون أكثر استجابة ھذه الجلسة كيف يمكن لنظام اإلحصاءات االقتصاديالمشاركون في  ناقشو -15
 ،ةثديحال االتكنولوجيو ،والبنية التحتية ،ل المؤسسيالجديدة من خالل التحو   اتومالءمة لمتطلبات السياس

ركزت المناقشة والسياسات واالقتصاديين. واضعي واألساليب والخدمات المطلوبة لتلبية االحتياجات المتغيرة ل
على ما إذا كانت األطر الحالية تدمج مصادر البيانات وطرقها الجديدة وتوفر البيانات الجزئية المتاحة لتلبية 

 .2030احتياجات واضعي السياسات في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 

في استخدام مصادر مايكل سميديس، من مكتب اإلحصاءات األسترالي، "المبادرات العالمية السيد قدم و -16
 ،البيانات وربطها تبادلبما في ذلك البيانات الضخمة وخدمات البيانات الجديدة المتعلقة ب ،وطرق جديدة للبيانات

لبيانات". كما عرض العوامل المختلفة على اكمشرفين لألجهزة بما في ذلك البيانات الجزئية والدور الجديد 
ية مثل ثورة البيانات، والقياسات الجديدة، وتكلفة اإلحصاءات والطلبات في مشهد اإلحصاءات االقتصادوالمتغيرة 
أمثلة على البيانات االقتصادية التي تم الحصول عليها من بيانات الماسح الضوئي للمعامالت وق دمت الناشئة. 

ة تمانيئاالومدفوعات البطاقات  دام والمدخالت والمخرجاتالحتساب مؤشرات األسعار وجداول العرض واالستخ
 ناتاللبي العالميةبنية منصة مجموعة العمل أما وبيانات الرواتب. ميزان المدفوعات كمصدر بيانات لعبر الحدود 

لية مثل وتم تقديم بعض المنتجات اإلحصائية الجديدة حول الحسابات الك . ھيكل مختلف هي، ف(GWG) ضخمةال

                                                

(2) https://www.oecd.org/sdd/na/household-dashboard.htm. 
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وحسابات العمل ومكوناتها األربعة  صحةوالدخل وحسابات السياحة وتوزيع النظام المحاسبة البيئية واالقتصادية 

باألدوار الجديدة لـمكاتب اإلحصاء الوطنية، حيث العرض )الوظائف واألشخاص والحجم والمدفوعات(. واختتم 
 البيانات ھي خدمة، وأصل، ويمكن الوصول إليها، وآمنة وخاصة.

حول "الحداثة ضمن إحصاءات اقتصادية متكاملة في  ا  عرض ،عمر ھاكوز، من اإلسكواالسيد قدم و -17
بما في ذلك نظام الحسابات  ،نظام حديث ومتكاملإنشاء على متطلبات في عرضه ركز والمنطقة العربية". 

كمرجع أساسي باإلضافة إلى سجل األعمال اإلحصائي، وتعديل منهجية جمع البيانات، وتطبيق أطر  ،القومية
استخدام جداول العرض واالستخدام لتقدير الناتج المحلي اإلجمالي، وتنظيم تقويم متقدم لضمان جودة البيانات، و

البيانات  إلصدار البيانات، والربط بين سجل األعمال اإلحصائي والسجالت اإلدارية، والتنسيق بين مستخدمي
مية، وميزان المدفوعات، رابط بين نظام الحسابات القوتالعمل لضمان االتساق والمواصلة مطلوب وال. هاومنتجي

وإحصاءات مالية الحكومة، واإلحصاءات النقدية، واإلحصاءات القطاعية، واإلحصاءات المالية. عالوة على 
  وتقدير للقطاع غير الرسمي. ،ذلك، تم عرض منهجية لتنفيذ المسوحات الهيكلية مع مختلف مكونات المنهجية

جديدة  ا  مصادر وطرقفي اعتماد تجربة كندا فقدم ، لدوليصندوق النقد ا مثلعصام السماك، مالسيد  ماأ -18
مثل بيانات الماسح الضوئي لمؤشر أسعار المستهلك، واالقتصاد الرقمي، واالستعانة بمصادر خارجية،  ،للبيانات

االقتصاد الرقمي وتأثيراته على تناول ووتحليل مياه الصرف الصحي، وموازنة جداول العرض واالستخدام. 
إلى جانب  ،على السوق الكندية Airbnbمع مثال على قياس تأثير  ،استخدام األصول الخاصة والبياناتاإلنتاج و

مزايا إضافية مثل التوقيت السيد السماك حصاء كندا للتغلب على التحديات. تم ذكر إھيئة الخطوات التي اتخذتها 
النقد الدولي بشأن موازنة جداول العرض أداة صندوق ال ، أعطى مثا  التكلفة، وكذلك القيود. وأخيرانخفاض و

 واالستخدام.

المبادرات التي اتخذتها اإلسكوا في استخدام مصادر عرض من اإلسكوا،  ،ماجد سكينيالسيد واستكمل  -19
مثل استخدام بيانات الطقس والبيانات  ،وطرق جديدة اللتقاط البيانات في مجاالت إحصائية اقتصادية مختارة

ق لتحليالت السالمة المرورية، واستخدام مصادر البيانات اإلنسانية لتحليل وفهم سلوكيات المتعلقة بجودة الطر
للبيانات حول األنشطة التجارية والعناوين  ليل الهاتفدالالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في لبنان، و

للحصول على البيانات من  (web scraping) استخراج البيانات الضخمة عبر المواقع االلكترونيةواالتصاالت، و
تحديد مثل  ،ع أي تغييرات، وبيانات الماسح الضوئي التي يمكن استخدامها لعدة أغراضمصادر متعددة ولتتب  

 تعادالت القوة الشرائية ومتوسط األسعار التفصيلية والتحليل االقتصادي المتقدم.

خدمات  العربية، عاون لدول الخليجالمركز اإلحصائي لدول مجلس التالسيد أحمد الفريد، من وعرض  -20
المعنون مشروع . وتناول الالبيانات في دول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بمشاركة البيانات وتبادلها وربطها

المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون  الذي يربط إلكترونيا  بين "(MRSA)"نهاية متكاملة لنهاية الحل اإلحصائي 
والمراكز اإلحصائية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف إنشاء قاعدة بيانات العربية  لدول الخليج

عالية الجودة لإلحصاءات الوطنية للدول األعضاء على المستوى دون اإلقليمي، حيث يتم تجميع ومركزية محدثة 
 .البيانات وتبادلها ومعالجتها ونشرھا إلكترونيا  وبشكل آمن

عبر  ا  جيوفاني سافيو، من اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، عرضوقدم السيد  -21
في استخدام المصادر واألساليب الجديدة للبيانات في منطقة أمريكا الالتينية ذة المنف  اإلنترنت حول المبادرات 
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ي للناتج المحلي اإلجمالي والفقر وأھداف استخدام االستشعار عن ب عد إلجراء تصنيف مكانوفي والبحر الكاريبي، 

 (web scraping)لكترونية البيانات الضخمة عبر المواقع اإل استخراج داةأاستخدام والتنمية المستدامة األخرى، 
 من الناتج المحلي اإلجمالي.في المائة  15إلى  10 لحصول علىلوأداة جوجل تريندز 

الفريق  رقد طوّ فلجمع األسعار. ح مسوتوقف عن استخدام ال االحصائيالجهاز أن إلى  مانممثل ع  شار أو -22
بعد عدة سنوات من العمل واالختبار. من ناحية ذلك تحقق ولكن  ،من المنافذ ا  لجمع األسعار تلقائي ا  طرقالعامل 
إذا كانت ا طرح أسئلة حول مالجمع التلقائي ي أنّ  مدير المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائيةأكد أخرى، 
، وما إذا كان جمع على السواء مشكلة في الحصول على عينات تمثيلية في المناطق الحضرية والريفيةھناك 

    والبيانات موثوقة. ا  البيانات مستدام

ل المؤسسي أولويات التحو   هفي عرضفي المملكة العربية السعودية  ممثل الهيئة العامة لإلحصاءناقش و -23
دعم العمالء وبناء شراكات استراتيجية، واإلنتاج اإلحصائي بأحدث شمل االستراتيجية التي ت ، وكذلكفي المملكة

خطة العمل عرض المعايير الدولية، والثقافة والمعرفة اإلحصائية، واستخدام التكنولوجيا وبناء القدرات. كما 
 ل االستراتيجي.واإلطار الزمني لتحقيق التحو  

التحول المؤسسي، واألساليب الجديدة، والخدمات واألدوار،  جموعاتناقشت ثالث م، الجلسة خاللو -24
المناقشات على النحو مواضيع يمكن تلخيص ووكيفية وجود نظام مالئم ومتجاوب لإلحصاءات االقتصادية. 

 ؛ ( وضع مبادئ توجيهية ومنهجيات محدثة لمواكبة التطورات في اإلحصاءات االقتصاديةأ)التالي: 
تحديث العمليات اإلحصائية، بما في ذلك توحيد المفاھيم والتعاريف لمصاحبة الالزمة لاإلجراءات ا( ب)

( مواكبة التطور في التكنولوجيا الحديثة واألنظمة والبرامج ج؛ )طريوالتصنيفات المستخدمة على المستوى الق  
( تحديث التشريعات والقوانين د)؛ ا  الجديدة في جمع البيانات ومعالجتها وتبادلها والعمل على ربط البيانات مكاني

والتنسيق مع األوساط  ،تعزيز القدرات البشرية من خالل التدريب( ھ)؛ لضمان االستخدام األقصى للبيانات
 األكاديمية لتحديث المناھج بما يتماشى مع المجاالت اإلحصائية الجديدة والخبرة في البيانات.

 الثالثةالجلسة   -جيم

. الهادي السعيدي، مدير المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائيةالسيد برئاسة ع قدت الجلسة الثالثة  -25
إلى التفكير في آليات التنسيق والحوكمة الحالية لتحديث المعايير اإلحصائية الدولية، ودور ھذه الجلسة ھدفت و

جعلها أكثر وين اآلليات لتحس ، وذلكالمنطقة ضمن ھذه اآلليات لوضع المعايير وتنفيذھا لإلحصاءات االقتصادية
 كفاءة وفعالية واستجابة ومالءمة.

من مكتب اإلحصاءات األسترالي، ترتيبات الحوكمة الحالية لمعايير  ،مايكل سميديسالسيد قدم  -26
وأكثر ، للقضايا الناشئة استجابةو أكثر مرونةترتيبات لتكون الوالحاجة إلى تحسين  ،اإلحصاءات االقتصادية

يجب  ھذه ترتيبات الحوكمةو . وأكثر كفاءة في التشغيل وتقديم قيمة أكبر للدول ،عيضاف الموعبر مختل ا  ارتباط
 ترتيبات الحوكمةأن ت عنى بقترح ي   ذلككالمساءلة والتنسيق والشفافية.  ھمهاأ توجيهيةمبادئ تعتمد على  نأ

 ،المقبلة الخطوات ھمأ ماأ .مجموعة كللمرجعية  شروط إسناد معمنها،  كل اختصاص حسبمجموعات خبراء 
زيادة التعاون والتنسيق، وإنشاء شبكة من رؤساء المجموعات الحالية، بما في ذلك المجموعات العاملة في  يفه

، وصندوق النقد الدولي وغيرھا، (OECD)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ثل ممنظومة األمم المتحدة، 
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، تالشركات المتعددة الجنسياومنسقة مثل المنصات الرقمية، الطلب من الشبكة حل مشكلة القياس بطريقة و
 .االقتصاد غير الرسمي، وإيجاد آلية لتجربة واختبار النظام وأن تكون أكثر ابتكارا  و

وفاء أبو الحسن، من اإلسكوا، تعليقات حول العملية اإلقليمية لوضع وتنفيذ المعايير في  السيدةقدمت و -27
ممثلي البلدان في المجموعات  منرعاية الخالل عدة قنوات، مثل المشاركة واإلحصاءات االقتصادية من 

البحثية من المنظور اإلقليمي،  الخططرق العمل ذات الصلة ومجموعات المدن، والمساھمة في االستشارية وف  
حصاء مع مكاتب اإلتتابع اإلسكوا أن  أضافتواالتصال بالدول األعضاء والتنسيق مع الشركاء اإلقليميين. و

الوطنية في المنطقة المشاورات العالمية بشأن معايير ومنهجيات اإلحصاءات االقتصادية التي بدأتها شعبة 
جمع ب تقوم، ووتقوم باستعراضه المحتوى العربيفي اإلسكوا ساھم تذلك، في األمم المتحدة. ك اتاإلحصاء
لدان العربية في تنفيذ وتخصيص المعايير متابعة ودعم الببلمعالجة قضايا محددة في المنطقة، و المساھمات

 وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة.

 ، محددة لصندوق النقد الدوليالمعايير ال تحديث بشأنحوكمة عن  ا  عصام السماك موجزالسيد قدم و -28
وتحديث المواد حول مصادر  التطورات دمجلالعقارات أسعار المستهلك ودليل ومؤشر أسعار  مثل أدلة مؤشر
عملية تحديث دليل أسعار المستهلك: المفاھيم تطّرق إلى ورق الحساب ذات الصلة. وط   هارق جمعالبيانات وط  

لتجارة اإللكترونية واالقتصاد الرقمي في مجال ااألخيرة  التطورات لتعكسعملي ونظري( والممارسات )دليل 
لكترونية البيانات الضخمة عبر المواقع اإلأداة استخراج بيانات الماسح الضوئي و -ومصادر البيانات الناشئة 

(web scraping). اإلحصائية في األمم المتحدة واللجنة لدول األعضاء بين المشاورات الرسمية ا استمرتقد و
عامة في  اتتم إطالق مشاور، مؤشر أسعار العقارات السكنيةبالنسبة لو. 2019أكتوبر /األول تشرين 31حتى 
وغيرھم من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء ھذا المؤشر  عيمفتوحة لمجمّ  وكانت، 2019نوفمبر /الثاني تشرين
 جربة الدليل مع العديد من البلدان.ت تتم كذلك،. العالم

 ؛المجموعة ھيكل الحوكمة الذي يضمن وجود نظام سريع االستجابة وذات صلةت ناقشفي ھذه الجلسة، و -29
في إطار ھذه ودور المنطقة  ؛لتحديث المعايير اإلحصائية الدوليةدة المعتم  وآليات التنسيق والحوكمة الحالية 

التي شملتها لنقاط الرئيسية وفي ما يلي اإلحصاءات االقتصادية. عداد اوضع المعايير وتنفيذھا إلفي اآلليات 
 :اتلمناقشا

ذوي الخبرة ليكونوا واختيار الممثلين  ،الجغرافي هاأھمية المشاركة الفاعلة من جانب البلدان، وتمثيل )أ(
قادرين على المساھمة في عملية تحديث المعايير اإلحصائية الدولية )سواء من خالل تبادل رسمي مع مكاتب 

، دليل متاح على اإلنترنت للمراجعة( قبل اعتماد المنهجيات والمعايير الدوليةمن خالل أو  ،اإلحصاء الوطنية
 ؛بتقديم المساعدة المنظمات اإلقليميةقيام على ضرورة  جموعةت الممتطلبات المنطقة. وشددل مراعاة   وذلك

 ا  عقبة مهمة في عملية الحوكمة، خاصة وأن الترجمة في بعض األحيان ال تتوافق تمامتمثّل اللغة  )ب(
 ؛فقطليزية كاإلنباللغة تجري مداوالت مجموعات الخبراء أّن ، وليزيةكاإلنباللغة المع ّد مع الدليل 

ساھمت اإلسكوا في لقد ضرورة بذل جهود أكبر لتمكين المنطقة من المشاركة بشكل أكثر فعالية.  )ج(
الطلب ي قترح و. على الموارد المتاحةتوقف يذلك تغطية مشاركة بعض الدول في بعض المجموعات واللجان، لكن 

 ؛الدول العربيةبين ب تجارالمنصة المعرفة لتبادل نطاق في األمم المتحدة توسيع  اتمن شعبة اإلحصاء



E/ESCWA/C.1/2021/3(Part V) 

 
-12- 

 
تشكيل مجموعة من الخبراء على مستوى المنطقة العربية إلبداء المالحظات وتقديم مساھمة قوية  )د(

لجنة من اإلحصائيين واألكاديميين وغيرھم وفلسطين  تونسفي نشئت أ  على المستوى الدولي. على سبيل المثال، 
 لتقديم المشورة.

 الرابعة الجلسة  -دال

على إعادة بناء اإلحصاءات االقتصادية في ورّكزت فلسطين، دولة ممثل رئاسة بلسة الرابعة الجع قدت  -30
تطور اإلحصاء في فلسطين منذ عام ن تاريخية عتقديم لمحة بدأ رئيس الجلسة بو نزاعات.الالبلدان الخارجة من 

في ذلك  الخبرات الدولية وأحدثهامن يستفيد كان الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مشيرا  إلى أن ، 1994
للبيانات  غنيا   وتطوير سجالت األعمال اإلحصائية وفرا مصدرا   2017إلى أن تعداد المنشآت لعام لفت . والوقت

  االقتصادية في فلسطين.

متوقفا  عند حول تاريخ الجهاز المركزي لإلحصاء في العراق،  موجزةقدم ممثل العراق مداخلة و -31
التي بذلتها مديرية الحسابات القومية،  الجهودو على العراقحرب السيس النظام اإلحصائي بعد صعوبات إعادة تأ

مة لتقديرات الناتج المحلي اإلجمالي. وأشار إلى أن العراق سيستفيد من تجربة فلسطين في والمنهجيات المستخد  
ما يتعلق بجداول العرض  الدولية في طلب الدعم الفني من المنظماتوقد التعداد اإللكتروني للسكان والمؤسسات. 

 والناتج المحلي اإلجمالي الفصلي. ،واالستخدام، والقطاع غير الرسمي، والناتج المحلي اإلجمالي حسب المحافظة
 نلك ،تتعاني من النزاعا دولكه الجلسة في ھذليبيا الجمهورية العربية السورية و شاركتن أفترض كان ي  و

المساعدة  سكواإلمن ا بتطل قد وكانت الدول العربية التي تعاني من النزاعات حضور.م يتمكنوا من اللممثليها 
قدم مندوب اليمن مداخلة حول تداعيات الحرب في وامها اإلحصائي. اجتماعات سابقة إلعادة بناء نظعدة  في

إلعادة بناء النظام  ،اليمنتعطيل األنشطة اإلحصائية. ودعا المنظمات والدول إلى تقديم الدعم لبناء القدرات في 
مت ت  التحتية. واخت   ىاإلحصائي الوطني باستخدام مصادر بيانات بديلة مع التدريب والمساعدة التقنية وتطوير البن

ضع خارطة طريق لت ،مساعدة اليمن والدول التي تمر بأزماتإلى الجلسة بدعوة المنظمات والجهات المانحة 
 إلعادة بناء النظام اإلحصائي.

عرضها على لتلخيصها و ،مناقشات المجموعات والجلسةفي ضوء نتائج توصيات ال تمّد  ق  ، في الختامو -32
األولويات في على تركيز الفي األمم المتحدة إلى أن الندوة سمحت ب اتشعبة اإلحصاءممثل  أشاروالمشاركين. 

التجارة اإللكترونية في إطار  :، ھيات ذات األولويةمسائل السياسمن على عناصر معينة بالتحديد و ،المنطقة
 ؛دور الشباب ميةھأو ؛والهجرة ورأس المال البشري ؛ليس فقط بالطريقة التقليدية ،والقطاع غير الرسمي؛ الرقمنة

مجاالت العمل  عددتقليص ب بتقديم نصيحة كالمهاختتم رئيس الهيئة العامة لإلحصاء ووتنويع عناصر االستدامة. 
 وتجميع الموارد وتوفير فرص للتدريب.، تصاديةلمستقبل اإلحصاءات االق
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ا   تنظيم األعمال  -ثالثا

 الزمان والمكان  -ألف

األمم في  اتباالشتراك مع شعبة اإلحصاء ،مت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(نظ   -33
لمنطقة العربية، استضافتها الهيئة العامة في اندوة رفيعة المستوى حول مستقبل اإلحصاءات االقتصادية  ،المتحدة

ي لإلحصاء   .2020كانون الثاني/يناير  22و 21في المملكة العربية السعودية، وذلك في الرياض، يوم 

 االفتتاح  -اءب

، السيدة ة لألمم المتحدة في المملكة العربية السعوديةالمقيم ةقالمضيف والمنّس  البلد والندوة مو منظّ م قد   -34
تسليط بكونراد بيسندورفر، رئيس الهيئة العامة لإلحصاء، السيد الجلسة افتتح وكلمات الترحيب. ناتالي فوستيه، 

 ما يتعلق بما يلي:  في، وذلك االقتصاد يةبنالضوء على أھمية نظام اإلحصاءات االقتصادية في اإلبالغ عن 
؛ مثل االعتماد على الطاقة ،القطاعاتمن قطاع كل ( دور ب؛ )ةالعولمة والرقمنحيث من  ،( االتجاھات العالميةأ)
 ،مثل الحاجة إلى بيانات متطورة، والحاجة إلى بناء القدرات ،( المستويات المختلفة في احتياجات البياناتج)

 والحاجة إلى مزيد من التفاصيل الدقيقة.

. مينمنّظ  للشكر تقدم بالو ،بالمشاركينيوراي ريتشان، مدير شعبة اإلحصاء في اإلسكوا السيد ورحب  -35
 قياسضرورة إجراء في ضوء التي توفر استجابة إقليمية تعاونية  ،رفيعة المستوىالالندوة ھذه أھمية  وأشار إلى

واالستجابة بشكل أفضل  ،دعم وضع سياسات قائمة على األدلة. والهدف من ذلك سع لإلحصاءات االقتصاديةأو
حيث يتم تضمين مؤشرات االقتصاد الكلي في حسابات العديد من مؤشرات ب ،2030لعام  لخطة التنمية المستدامة

لى ضرورة ع وشّددحول وسائل التنفيذ.  17حول الفقر إلى الهدف  1أھداف التنمية المستدامة األخرى من الهدف 
لجمع بين واادية إلجراء تحديث تدريجي لنظام اإلحصاءات االقتص ،تحديد األولويات على المستوى اإلقليمي

 ر الديمغرافي والبيئي واالجتماعي.مقاييس النشاط االقتصادي والتغي  

شبكة االقتصاديين الجديدة  لىإوأشار  .في األمم المتحدة اتشعبة اإلحصاء لمةكإيفو ھافينغا السيد  وأدلى -36
المستدامة لتنمية اتطوير "اقتصاديات ل ،بما في ذلك اللجان اإلقليمية ،جميع وكاالت األمم المتحدة تضمنالتي ت

متعدد األبعاد في االقتصاد يغطي االقتصاد والبيئة والمجتمع في دعم خطة التنمية  هج  مع ن  "، اتجاه جديد جديدةلا
نظام اإلحصاءات االقتصادية ل ا  اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة أطلقت تحديث أنّ إلى  لفت. و2030المستدامة لعام 

برئاسة كبير  وذلك ،تحت إشراف مجموعة أصدقاء الرئيس لإلحصاءات االقتصادية 2019ذار/مارس آفي 
للحصول على  ،المجموعات اإلحصائية على المستوى العالميوبمشاركة  اكندإحصاء ھيئة  فياإلحصائيين 

جية لمعايير اإلحصاء األطر المنهوآرائهم حول المتطلبات الجديدة لتحديث مكونات نظام اإلحصاءات االقتصادية 
 التحتية.ى والعمليات اإلحصائية والبن

 م المؤسسي في البنك اإلسالمي للتنميةعارف سليمان، مدير البحوث االقتصادية والتعل  السيد  رحبو -37
الحاجة أّكد على ودعم بناء القدرات اإلحصائية. وبأھمية  1987عام منذ الشراكة مع اإلسكوا منّوھا  ب، بالحضور

انات متسقة وموثوقة وفي الوقت المناسب من أجل مواءمة أنشطة تمويل التنمية التي يقوم بها البنك اإلسالمي إلى بي
من خالل التحديد الصحيح للقطاعات الحاسمة ذات األولوية  ، وذلكللتنمية مع التطلعات اإلنمائية للبلدان األعضاء
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التحديات ونمو مصادر البيانات وتعقيدات المع ازدياد و. على ھذا األساسلتدخالت اوصياغة استراتيجيات 

رق ووسائل استخدام مصادر البيانات المختلفة بشكل غير مسبوق، أصبحت الحاجة إلى استكشاف ط  وكميتها 
تمكينها من تقديم إحصاءات ودعم الدول األعضاء من شركاء التنمية ليتمكن لتحسين جودة البيانات ضرورية 

 ام.أفضل على نحو مستد

فيها  نوھتة  قة المقيمة لألمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، كلمناتالي فوستيه، المنّس  السيدة لقت وأ -38
ثروة الھو  اننساالدة على أّن مشّد  و ،الماضيةا  على مدى الثالثين عامم خد  است   مقياسكدور تقرير التنمية البشرية ب
في النقاش حول التنمية العالمية. وذكرت أيضا  أن قياس عدم المساواة يحتاج  نقطة تحول  ل شك  مما ، حقيقية للدولال

التنمية البشرية مؤشرات إلى تقييم شامل لعدم المساواة يتجاوز الدخل والثروة ويأخذ في االعتبار عدم المساواة في 
التكنولوجيا وتحسين األدوات الستفادة الكاملة من او ،مثل الصحة والتعليم والكرامة وحقوق اإلنسان ،الرئيسية

  .م الحالية للقياس والتحليلظ  العالمية لتناسب احتياجات المنطقة وتحسين الن  

 الحضور  -يمج

عن األمم المتحدة والمنظمات  ممثال   14و دولة عضوا   12عن  ممثال   26و مشاركا  أربعون حضر الندوة  -39
 الدولية واإلقليمية األخرى والخبراء المستقلين.
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 )*(المرفق األول
 

 ينالمشاركقائمة 

 الدول األعضاء في اإلسكوا  -ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 محمد عبدالرزاق
 دائرة اإلحصاءات العامة

 مدير اإلحصاءات االقتصادية
 00962796219244ھاتف: 
 mrazaq@dos.gov.jo :لكترونيإبريد 

 Mohammad.AbdelRazzaq@dos.gov.jo 
 

 الجمهورية التونسية
 

 الياس العاصمي
 المعهد الوطني لإلحصاء

 االقتصادية اترئيس قسم اإلحصاء
 0021671780504ھاتف: 
 asmi.elyes@ins.tn: لكترونيإبريد 
 

 الجمهورية العراقية
 

 زياد حسين
 الجهاز المركزي لإلحصاء

 مدير الحسابات القومية
 009647901744224ھاتف: 
 ziyadtariq_hu@yahoo.com: لكترونيإبريد 
 

 مانسلطنة ع  
 

 خالد المظفر
 والمعلوماتالمركز الوطني لإلحصاء 

 مدير اإلحصاءات االقتصادية
 0096899330511ھاتف: 
 kmudhafar@ncsi.gov.om: لكترونيإبريد 
 

 محمد السليمي
 رئيس إحصاءات االستثمار األجنبي

 0096895555885ھاتف: 
 msulaimi@ncsi.gov.om: لكترونيإبريد 
 
 

 عبد الرحمن الهنائي
 رئيس قسم المسوح واإلحصائيات االقتصادية

 0096824223701ھاتف: 
 arahaman@ncsi.gov.om: لكترونيإبريد 

 
 دولة فلسطين

 
 صالح الكفري

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 مدير اإلحصاءات االقتصادية

 00970599230119ھاتف: 
 saleh@pcbs.gov.ps: لكترونيإبريد 

 
 دولة الكويت

 
 أديان معارفي

 الجهاز المركزي لإلحصاء
 رئيس قسم إحصاءات التجارة

 aamarafi@csb.gov.kw :لكترونيإبريد 
 aamarafi@me.com 

 
 مريم كرم

 الجهاز المركزي لإلحصاء
 محلل أول إحصاء

 
 العربيّة مصرجمهوريّة 

 
 مصطفى عبدالمحسن

 حصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل
 مدير اإلحصاءات االقتصادية

 1224010103ھاتف: 
 mostafa3031960@yahoo.com :لكترونيإبريد 
 

 يةالمغربالمملكة 
 

 مصطفى زفري
 المندوبية السامية للتخطيط
 مدير الحسابات القومية

 00212660102237ھاتف: 
 m.zafri@hcp.ma: لكترونيإبريد 

_____________________________ 

 )*( صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني. 
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 المملكة العربية السعودية

 
 كونراد بيسندورفر .د

 الهيئة العامة لإلحصاء
 kpesendorfer@stats.gov.saبريد إلكتروني: 

 
 عبدهللا الباتل

 الهيئة العامة لإلحصاء
 00966505208457ھاتف: 

 aalbatil@stats.gov.sa: بريد إلكتروني
 

 فوزان الفوزان
 الهيئة العامة لإلحصاء

 00966505421080ھاتف: 
 falfawzan@stats.gov.sa: بريد إلكتروني

 
 محمد الفراج

 مدير اإلحصاءات االقتصادية
 الهيئة العامة لإلحصاء

 00966114014138 ھاتف:
 55982 009668282 

 malfarraj@stats.gov.sa: بريد إلكتروني
 

 لعزيز العتيقعبد ا
 رئيس في مكتب المستشار 

 الهيئة العامة لإلحصاء
 00966554499099ھاتف: 

 a.alateeq@stats.gov.sa: بريد إلكتروني
 

 عبدهللا السويد
 الهيئة العامة لإلحصاء

 alsowayed@stats.gov.sa: بريد إلكتروني

 محمد سعد الدخيني
 الهيئة العامة لإلحصاء

 00966532369933ھاتف: 
 msdukhainy@stats.gov.sa: بريد إلكتروني

 
 روى الشنقيطيأ

 القرارمركز التحليل اإلحصائي ودعم 
 الهيئة العامة لإلحصاء

 966118277921ھاتف: 
 Arwalshangiti@stats.gov.sa: بريد إلكتروني

 
 أسيل المنصور

 اإلدارة العامة لالبتكار والتطوير االحصائي
 الهيئة العامة لإلحصاء

 966114014138ھاتف: 
 Aseel_almansour@stats.gov.sa: بريد إلكتروني

 
 وزارة االقتصاد والتخطيط
 راكان عبدالعزيز الدخيل
 مستشار نائب الوزير
 الهيئة العامة لإلحصاء

 00966558668868ھاتف 
 raldukheil@mep.gov.sa: بريد إلكتروني

 
 يةاليمنالجمهورية 

 
 طارق المذحجي

 الجهاز المركزي لإلحصاء
 رئيس الوحدة الفنية قسم اإلحصاءات االقتصادية

 00967733699143ھاتف: 
 almthagi11@gmail.com: بريد إلكتروني

 
 والدولية اإلقليمية المنظمات  -باء

 
 اإلحصائيةالمعهد العربي للتدريب والبحوث 

 االردن
 

 الهادي السعيدي
 مدير المعهد

 5549805-6-962ھاتف: 
 saidi@aitrs.org: بريد إلكتروني

 
 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز اإلحصائي لدول
 مانسلطنة ع  

 
 أحمد الفريد

 االقتصادية اترئيس قسم اإلحصاء
 0096824346409ھاتف: 

 aalfarid@gccstat.org: بريد إلكتروني
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mailto:alsowayed@stats.gov.sa
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 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

 
 سارة السلطان

 اقتصادي
 00966504135758جوال: 

 
 ثراء

 أوسمة مصبح
 ثراء الدولية

 00966505171613جوال: 
 omusabeh@hotmail.com: بريد إلكتروني

 
مركز الشرق األوسط اإلقليمي  -صندوق النقد الدولي 

 لبنان - للمساعدة الفنية
 

 عصام السماك
 للحسابات القوميةالمستشار اإلقليمي 

 0096171489592ھاتف: 
 IAlsammak@imf.org: بريد إلكتروني

 
 البنك اإلسالمي للتنمية 

 
 عارف سليمان

 (ERIL)م المؤسسي مدير البحوث االقتصادية والتعل  
 المملكة العربية السعودية

 00966126466632ھاتف: 
 areef@isdb.org: بريد إلكتروني

 أبو كمارا
 البنك اإلسالمي للتنمية

 شعبة البحوث واإلحصاءات االقتصادية اإلحصائية 
 00966126466631ھاتف: 

 ACamara@isdb.org: بريد إلكتروني
 

 حدةمكتب المنسق المقيم لألمم المت
 المملكة العربية السعودية

 
 ناتالي فوستيه

 المنسق المقيم لألمم المتحدة
 ext. 302 5301-488 11( 966)+ھاتف: 
 504441616( 966)+جوال: 

 fustier@un.org :بريد إلكتروني
  nathalie.fustier@one.un.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 منظمات األمم المتحدة  -جيم

 
 مفوضية شؤون الالجئين

 مجلس التعاون الخليجي اإلقليمي لدول التمثيل
 المملكة العربية السعودية -الرياض 

 
 حمد محسنأ

 نائب الممثل اإلقليمي 
 mohsen@unhcr.org: بريد إلكتروني

 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 محمد مضوي
 نائب الممثل المقيم

 00966552651763جوال: 
 Mohammedsiddig.Mudawi@undp.org: بريد إلكتروني

 
 ياسين حسن ياسين

 الحكم واإلدارةظمة نأرئيس فريق 
 00966504275478ھاتف: 

 Yassin.yassin@undp.org: بريد إلكتروني

 جود السحيباني
 مساعد برامج

 00966531565655ھاتف: 
 

 في األمم المتحدة اتشعبة اإلحصاء
 الواليات المتحدة األمريكية

 
 إيفو ھافينغا
 مساعد مدير

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
 0012129634859ھاتف: 

 havinga@un.org: بريد إلكتروني
 

 مايكل سميديس
 المستشار اإلقليمي للحسابات القومية 

 اإلحصاءات األستراليمكتب 
 0019173673782ھاتف: 

 michael.smedes@un.org: بريد إلكتروني
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 (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
 يوراي ريتشان

 اإلحصاء شعبةمدير 
 009611978351ھاتف: 

 riecan@un.org: بريد إلكتروني
 

 محمد المختار الحسن
 التنمية االقتصادية والتكامل شعبةمدير 
 009611978438ھاتف: 

 elhacene@un.org: بريد إلكتروني
 

 وفاء أبو الحسن
 قسم اإلحصاءات االقتصادية ةرئيس

 قسم اإلحصاء
 009611978353ھاتف: 

 aboulhosn@un.org: بريد إلكتروني
 

 عمر ھاكوز
 مستشار إقليمي للحسابات القومية

 قسم اإلحصاء
 009611978342ھاتف: 

 hakouzo@un.org: بريد إلكتروني

 ماجد سكيني
 إحصائي، قسم اإلحصاء

 009611978362ھاتف: 
 skaini@un.org: بريد إلكتروني

 
 وسيم حمود

 مساعد إحصاء، قسم اإلحصاء
 009611978349ھاتف: 

 hammoudw@un.org: بريد إلكتروني
 

 روي ضومط
 مساعد إحصاء، قسم اإلحصاء

 009611978368ھاتف: 
 doumit@un.org: بريد إلكتروني
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 الثاني المرفق
 

 نتائج االستبيان
 

 سكوا حول مستقبل اإلحصاءات االقتصادية في الدول العربيةإلاستطالع ا

مجاالت ذات أولوية لتحديث نظام اإلحصاءات االقتصادية. وتشمل ھذه: دت مجموعة أصدقاء الرئيس عدة حد   -1السؤال 
ر المناخ، واألصول غير الملموسة، واإلنتاج الرقمنة، والعولمة، والرفاه االقتصادي، وعدم المساواة االقتصادية، واالستدامة، وتغي  

 .المنزلي، ورأس المال البشري والقطاع غير الرسمي

 .من خالل مبادرات عالمية ا  الت األولوية ھذه تتم معالجتها حاليتم اإلقرار بأن معظم مجا

 كر أعاله، ھل ھناك فجوات/قضايا ذات امتداد عالمي تحتاج إلى معالجة؟باإلضافة إلى ما ذ  

 .نعم  6

 .ال جواب  1

 تتعلق بالفجوات/القضايا: اقتراحات  5

 .ما بعد الصراعمة لتقدير النشاط االقتصادي في المناطق المعالجات المستخد  

 .بعين االعتبار األبحاث المتطورة وتطوير المؤشرات المرتبطة بالبيئة أخدا   2008تحيين نظام المحاسبة الوطنية لسنة 

 حصاءات االستثمار االجنبي.إضافة موضوع مصادر بيانات إنقترح 

 .جتماعية/المنافسةاإلحصاءات الجهوية واإلقليمية/عدم المساواة اال

 .التنافسية، إحصاءات سلسلة القيمةالقدرة 

ل مؤسسي كبير، بما في ذلك زيادة استخدام مصادر إجراء تحو   ا  ي طلب من المكاتب اإلحصائية الوطنية أيض -2السؤال 
ر تفصيال  رق وعمليات جديدة لربط البيانات، والقيام بتحليل أكثالبيانات الجديدة، وتحسين التوقيت، ومعالجة مشكالت الدقة، وتقديم ط  

بشأن التأثير االجتماعي والبيئي للنشاط االقتصادي، ومتابعة أدوار جديدة كأمناء بيانات الستخدام البيانات اإلدارية والكبيرة. ھناك 
العديد من المبادرات العالمية )مثل عمل لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن مشاركة البيانات، وعمل يوروستات بشأن 

.  هال  الت العالمية، والمجموعة الرفيعة المستوى المعنية بالتحديث( التي تجري حاليا  لدعم مكاتب اإلحصاء الوطنية في تحو  السج
 ها؟ل  ھل ھناك حاجة إلى مبادرات عالمية إضافية يمكن أن تدعم مكاتب اإلحصاء الوطنية في تحو  

 .عالمية إضافية مبادرات  2

 ال جواب  1

 التالي: ، على النحومبادرات عالمية إضافيةهناك حاجة إلى نعم،   9

 .لكترونيةلى المرحلة اإلإحصائية في مختلف المجاالت واالنتقال من مرحلة الجمع الورقي للبيانات لكوادر اإلاتدريب 

 .اإلحصائيةحصائية وتقوية القدرات لمساعدة الدول على وضع القوانين عصرنة ورقمنة مراحل إنتاج المعلومات اإل

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccL3q7HBVzldKgZ-wcVknMHRUOUFLOTdLSzJJOTM3WDlZSlFSM0dWNlBJVC4u
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ل المؤسسي ألجهزه اإلحصاء داخل الدول بعد نقترح مبادرة لتقييم أثر االستراتيجيات الوطنية للتطوير اإلحصائي في التحو  
ى انتهاء مدة تنفيذھا وقبل البدء في إعداد االستراتيجية التالية، مع زيادة تفعيل المشاركة في المبادرات المذكورة لتحقيق أقص

 استخدامها في تطوير اإلحصاءات االقتصادية. استفادة يمكن

 .إصدار القانون اإلحصائي/تكوين المجلس الوطني لإلحصاء لتنظيم وتنسيق العمل اإلحصائي

 .ھناك حاجة لتحسين عملية الربط وبناء القدرات في مجال السجالت اإلدارية

 .العمل على الدعم الرسمي للتنمية

 .ها وفي جهودھا لبناء قدراتهال  إضافية يمكن أن تدعم مكاتب اإلحصاء الوطنية في تحو  نعم، ھناك حاجة إلى مبادرات 

 Data Gaps"مبادرات فجوات البيانات في البلدان الناشئة  (2)؛ "Street Pulse Initiative"مبادرة نبض الشوارع  (1)

Initiatives in Emerging Countries". 

االقتصادية )الذي يشمل العديد من المؤسسات واللجان وترتيبات اإلدارة األخرى( إلى تطور نظام اإلحصاءات  -3السؤال 
كة تهدف إلى تقديم مجموعة كاملة ومتماسكة من البيانات حول االقتصاد. ھل ھناك ما بمرور الوقت، مسترشدا  بمبادئ مشتر   حد  

صادية الكلية الرئيسية )الحسابات القومية، ميزان المدفوعات، حاجة إلى إعادة النظر في ھيكل الحوكمة الداعم ألطر المحاسبة االقت
إذا كان األمر كذلك، فهل يمكنك تقديم اقتراحات بشأن كيفية جعل ھيكل الحوكمة أكثر  ؟اإلدارة المالية العامة، نظام المحاسبة البيئية(

 كفاءة وفعالية؟

 .ال حاجة  1

 .جواب ال  1

 .النظر في هيكل الحوكمةهناك حاجة إلى إعادة  :إجابات  9

 .حصائيھمية الحوكمة في الحد من الفساد وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية وبناء الثقة بين المواطن والجهاز اإلأالتوعية ب

  .قانون اإلحصاء وتحديثه وتفعيله دراسة

  .تحسين حوكمة منظومة اإلحصاء الوطنية من أجل تدعيم أسس التنمية المستدامة

 عند جمع وإعداد ونشر البيانات. ةلتزام بالشفافيصدار تعاميم تتعلق باالإللتوجيه بتبني الدول ا

وطنية عليا تحت إشراف صانعي القرار للعمل  ةلدول بتشكيل لجناقترح توصية ي   ،لجعل ھيكل الحوكمة أكثر كفاءة وفعالية
وذلك لتطبيق وتوحيد المفاھيم واألدلة وتطبيق أطر ة، لعلى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية وتفعيل دور اللجان المشك  

 ولة عن إحصاءات االقتصاد الكلي.ؤالمحاسبة االقتصادية والكلية وذلك نظرا  لتنوع الجهات المس

 .الهياكل الحكومية/توقيع مذكرات تفاھم/تكوين لجان خبراء مشتركةرقمنة 

 .النطاق الوطني الفرعي والشركات الصغيرة والمتوسطة

تعديل اإلطار  (3)تحسين البنية التحتية لتبادل البيانات.  (2)بناء قدرات الشركاء والتنسيق بين جميع مصادر البيانات.  (1)
 .ل البياناتلزما  لتبادالقانوني ليكون م  
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 .والشركات الصغيرة والمتوسطة النطاق على مستوى المحافظاتأن يكون 

تعديل اإلطار  (3)تحسين البنية التحتية لتبادل البيانات.  (2)بناء قدرات الشركاء والتنسيق بين جميع مصادر البيانات.   (1)
 لزما  لتبادل البيانات.القانوني ليكون م  

 شركات الصغيرة والمتوسطة والالنطاق دون الوطني 

تركز معظم اإلعدادات الحالية على دعم إنتاج بيانات االقتصاد الكلي بينما يطلب المستخدمون بشكل متزايد  -4السؤال 
 أكثر تفصيال .  رؤى  

الجزئية، ل التحديات المتعلقة بالوصول إلى البيانات بالنظر إلى تزايد توافر البيانات المصنفة والتفصيلية وعدم تحم  
 كيف يمكن تعزيز اآلليات الحالية أو تكييفها لتلبية هذه االحتياجات، أو هل هناك حاجة إلى آليات جديدة؟

اقترح المستجيبون . وعلى أهمية تلبية احتياجات المستخدمين مع الحفاظ على سرية البيانات واالمجيبين وافق من  11
 :ما يلي

  .2008ة للبيانات المالية وتطبيق نظام الحسابات القومية داء بالنسبتطبيق موازنة البرامج واأل

  .بالنسبة لمستخدمي البيانات ةلى بيانات أكثر فاعليإمن الممكن تطوير األنظمة المحوسبة للوصول 

نتاج المعطيات الضرورية والمالئمة لحاجيات إليات التنسيق بين مختلف المنتجين لبرمجة عمليات آضرورة تعزيز 
 .لينالمستعم

 .2008استكمال كافة التوصيات المتعلقة بنظام الحسابات القومية بالتوجيه بالتذكير 

وحدات العد سواء ى ستخدام العام على مستونسبة من البيانات المؤھلة لالة نوصي بقيام األجهزة اإلحصائية بزيادة إتاح (1)
تعزيز اآلليات الحالية والتي تتمثل في إضافة عدد من  (2) األسر أو المنشآت لمستخدمي البيانات كبند من إجراءات النشر

 .البيانات التفصيلية ضمن المعيار الخاص لنشر البيانات

  .ستعمال تقنيات إخفاء الهويةابي حصائحترام القانون اإلاالعمل على التنسيق بين توافر البيانات المصنفة والتفصيلية مع 

 ي. ات مبتكرة جديدة واستخدام الذكاء االصطناعاج إلى البدء في البحث عن أدويحتاال

 أدوات السياسات للدول األعضاء.تطوير يمكن تعزيز اآلليات الحالية من خالل المزيد من بناء القدرات، و

 ف. ما يتم تصوير نظام اإلحصاءات االقتصادية على أنه رد فعل وبطيء في التكي  ا  غالب -5السؤال 

كذلك، فهل هناك حاجة إلى ترتيبات مؤسسية جديدة لجعلها أكثر استجابة للتغييرات في  هل توافق؟ إذا كان األمر
 احتياجات المستخدم والسياسة؟

 ب.ال جوا  1

 :إلى ما يلي 9وأشار من المجيبين على أن الترتيبات الجديدة ضرورية،  11وافق 
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مستوى المحافظات وكذلك الحال بالنسبة لمؤشرات على مستوى شهري وعلى الناتج المحلي اإلجمالي  عدادإتهيئة متطلبات 
 .المالية العامة

  .عن االقتصاد وإصدار مؤشرات سريعة أكثر شموال  ة ورشإلى تنظيم حاجة ال

  .وضع برنامج منسق لإلحصاءات المتكاملة يركز على تجاوز المشاكل الوطنية التي تعترض إعداد حسابات االقتصاد الكلي

 ولكن األمر يرتبط باإلمكانيات المتوفرة لدى األجهزة اإلحصائية الوطنية. ،ما نوافق الى حد  

ى عن رصد كافة التغييرات والتطورات االقتصادية على مستوولة ؤمسنوصي بإنشاء وحدات داخل األجهزة اإلحصائية تكون 
باإلضافة إلى إجراء التحليل االقتصادي المتعمق  ،والعالم وتوصيف ھذه التغييرات بشكل فني وتفصيلي كاملة الدول

باإلضافة إلى توفير  ،لإلحصاءات االقتصادية بشكل دوري وإتاحة ھذه التحليالت االقتصادية إلى المستخدمين ومتخذي القرار
 المؤشرات قصيرة األجل لكافة األنشطة االقتصادية.

 .االستقاللية والشفافيةتحقيق 

 .بياناتلي للتبادل اآلتطبيق الين الكيانات، ومذكرات تفاھم بإبرام 

 المزيد من الموارد للمكاتب اإلحصائية.توفير مزيد من االستقالل وتحقيق 

باإلضافة  ،يمكن القيام بذلك من خالل تطوير البنية التحتية التي ستكون قادرة على مراقبة التغييرات في وقت واحد !نعم موافق
 .إلى بناء نظام متكامل لمراقبة حركة االقتصاد في وقت واحد من خالل بناء مؤشرات في الوقت المناسب/في وقت واحد

ن لألساليب والعمليات الجديدة التي تحدث خارج نطاقات وكاالت اإلحصاء ا، ھناك ابتكار وتجربة ھاما  أخير -6السؤال 
 اط األكاديمية.الرسمية، على سبيل المثال في األوس

 هل تحتاج المنظمات اإلحصائية الوطنية والمنظمات الدولية إلى تسريع وتيرة االبتكار ودرجة التجريب؟

 .ربما  1

 .ال إجابة  1

 :ما يليأضيف إليها منها  8نعم،  :ردود 10

 .كاديميةوساط األحصائية واألجهزة اإلمة وتبادل الخبرات بين األءموا

مساعدة ، : المساعدة في تجهيز منهج )مادة( للحسابات القوميةمثال   ،التنسيق والترتيب مع ھذه المؤسساتلى زيادة إحاجة ال
 .مراكز األبحاث لإلحصاء في تنقيح بيانات اإلحصاءات االقتصادية

 .متها مع حاجات المستعملينءاالبتكار والتجريب عامالن كفيالن بتعزيز جودة المعطيات ومال ،نعم

 اإلمكان من خالل التنسيق والتعاون الوثيق مع ھذه األوساط األكاديمية.قدر بتكار والتجريب عمليات اال نرى تشجيع

 ،تحتاج المنظمات اإلحصائية الوطنية والمنظمات الدولية إلى تسريع وتيرة االبتكار واالستفادة من أبحاث األكاديميين، نعم
 ولكن بما يتناسب مع مبادئ اإلحصاءات الرسمية.
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ديدة للمستعملين مع تسريع وتيرة جيجب أن تعمل المنظمات اإلحصائية الوطنية والمنظمات الدولية على التأقلم مع المتطلبات ال
 .ك مع األوساط األكاديميةراالبتكار وتبسيط المعلومة/التحفيز على العمل المشت

 .ولكن بتمويل إضافي من المانحيننعم، 

يجب أن تكون مدخالت ھذا المركز من خالل االبتكارات و. أيضا   ا  دوليدعوم وفير مركز دولي منعم، نقترح ما يلي: إنشاء وت
بل البرنامج من ق   ومدعوما   ا  ، يجب أن يكون مستداما  التجريب. أيضاستنتاجات وكذلك تنظيم مؤتمر لعرض النتائج وها، وتجريب

وتشجيع البلدان على االبتكار باإلضافة إلى تقديم جوائز سنوية رعاية المن أجل إضفاء الطابع المؤسسي والتنظيم و ،اإلحصائي
 .تحفيزية

بين األولويات اإلقليمية الناشئة صعوبة الحفاظ على نظام إحصائي وإعادة بنائه أثناء الحروب وما بعد الحرب  -7السؤال 
ء اإلحصاءات االقتصادية في مجمل جهود واالحتالل والصراعات. إذا كان بلدك واحدا ، كيف تعامل مكتبك مع عملية إعادة بنا

 إعادة اإلعمار؟

 :اإلجابات أدناه توقدم ،دول اعتبرت هذا السؤال ذا صلة ببلدها  3

نشطة تم تعديل الناتج المحلي االجمالي بالنسبة للمحافظات التي تعرضت الحتالل داعش من خالل تعديل ناتج بعض األ
من خالل االعتماد على عدد السكان الذين لم يغادروا تلك المحافظات ونسب  ،والتشييدكالزراعة، الصناعة التحويلية، البناء 

 .المحاصيل التي تنتجها تلك المحافظات وغيرھا من المؤشرات

 .ز على الجوانب المهمة، والمناطق التي يمكن الوصول إليها، واستخدم التقنيات الجديدة للوصول/التقديريركالت

جميع التحديات في ظل االحتالل والتي يمكن مواجهة و ،خبرة طويلة في بناء نظام خاص بها من الصفرفلسطين بدولة تتمتع 
 شاركها مع اآلخرين.ت

----- 
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