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38T34U38TT اجتماع اللجنة الفنیة االستشاریة لإلحصاءات االقتصادیة 

34UT6-7    عبر اإلنترنت   4:00-1:30 -و  12:00 –  9:30، 2021یولیو 
 المؤقت  جدول االعمال

 
 2021تموز/ یولیو   6  

 تسجیل المشاركین  9:00–9:30

  كلمات الترحیب واالفتتاح 9:30–10:00
 االسكوا، یوراي ریتشان مدیر اإلحصاء 
 شعبة اإلحصاء یاألمم المتحدة 
المملكة العربیة السعودیة. اإلحصاءات االقتصادیة في  كونراد بیسندورفر، مدیر الھیئة العامة لإلحصاء،  

 المملكة العربیة السعودیة أثناء وبعد الجائحة 

 أسئلة وأجوبة 

ألنشطة وبرامج العمل المنھجیات المتبعة والمشاكل التي واجھت التطبیقات في الدول عرض  1:الجلسة  10:15-10:00
 ضمن أربعة من األولویات اإلقلیمیة التي أوصت بھا اللجنة االستشاریة في اجتماعھا السابق: 

 االسكوا ورئیس اللجنة : رئیس الجلسة

 انتخاب رئیس للجنة  حول اقتراح  10:30-10:15

 والحسابات القومیةاالقتصاد الرقمي  - 2الجلسة  12:00-10:30

 االسكواوفاء أبو الحسن، ، واالستخدام اإلرشادیة للبلدان العربیة العرضجداول   10:45-10:30

  في دول مجلس التعاون الخلیجيجداول العرض واالستخدام التقدم المحرز في بناء   11:00-10:45
 مركز اإلحصاء الخلیجي 

 والحسابات القومیة الرقمياالقتصاد   11:00 11:30
أوستوالزا التعاون ،  رودولفو  منظمة  والبیانات،  اإلحصاء  مدیریة  التجارة،  إحصاءات  قسم  رئیس 
 االقتصادي والتنمیة

 موجز من أعضاء مجموعات العمل العالمیة: 11:45-11:30
 المنصة اإلقلیمیة دولة االمارات العربیة المتحدة -العالمیة ألمم المتحدة المنصة 
 العمل (البیانات الضخمة) سلطنة عمان  عن البیانات الضخمة الخبراءلجنة  
 فلسطین – إحصاءات العمل والتجارةعمل  مجموعة 
 اإلسكوا ماجد سكیني، االسكوا دول  طرق جدیدة لجمع إحصاءات األسعار في  

 مناقشة 12:00-11:45

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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-tages-%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%A9-1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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-tages-%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%A9-1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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-tages-%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%A9-1
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  المنظم في الحسابات القومیة االقتصاد غیر 3. لجلسةا 4:00-1:30

 فلسطین   رئیس الجلسة:
 القتصاد غیر المنظم في الحسابات القومیة ا  2:00-1:30

  ، إدارة اإلحصاء، صندوق النقد الدولي أول ، اقتصاديأوستنبول  
 وأجوبةأسئلة  2:45-2:00
  العمالة غیر المنظمة مراجعة معاییر إحصاءات 3:00-2:45

 منظمة العمل الدولي  ،مایكل فروش ثاي 
 األنشطة غیر الرسمیة في المنطقة العربیة   3:30-3:00

  االسكواعمر ھاكوز،  
 أسئلة وأجوبة   3:45-3:30
 الیوم االول وتوصیات  مناقشة  4:00-3:45
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 الرقمنة والتجارة اإللكترونیة، وتبادل بیانات التجارة الخارجیة 4الجلسة  9:30–12:00

 محمد نوار العوا، المستشار اإلقلیمي التكنولوجیا من أجل التنمیة، االسكوا   رئیس الجلسة:
 االسكوا  ماجد حموده، قیاس التجارة الرقمیة في المنطقة    10:00-9:30

 ، وبناء القدرات قیاس حجم التجارة الرقمیة دلیل  10:15-10:00
 منظمة التجارة العالمیة، باربرا كارمیلینا د أندریا أدریان، كبیر اإلحصائیین

 أسئلة وأجوبة   10:30-10:15
 ، للتجارة الرقمیة/ التجارة اإللكتروني مسح األونكتاد منھجیة  11:00-10:30

 األونكتاد  توربیورن فریدریكسون، وسكارلیت فوندیر 
 األعمال قطاع حالة حول تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في  دراسة  11:30-11:00

 فلسطین  ،رانیا أبو غبوش، الجھاز المركزي لإلحصاء  
 وتوصیات  مناقشة  12:00-11:30
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 واالستدامة   .الحسابات الجھویة/المناطقیة 5 الجلسة 4:00-1:30

 ماجد سكیني، االسكوا رئیس الجلسة:

   المقاربات والتحدیات، االستخدامات  الحسابات الجھویة:  1:45-1:30
 شعبة اإلحصاء یاألمم المتحدة مایكل ستینجر،  

 الحسابات الجھویة: تحدیات التجمیع   2:00-1:45
 عمر ھاكوز، اإلسكوا  

 المغرب - الحسابات الجھویة/المناطقیة  2:15-2:00
  مناقشة  2:45-2:15

 سبة البیئة االقتصادیة واإلحصاءات المتعلقة بتغیُّر المناخ والكوارث،  احنظام المنشطة حول األ  3:00-2:45
 وفاء أبو الحسن، االسكوا 

 كمعیار احصائي جدید   ،حسابة البیئة االقتصادیةنظام الم التطورات في 3:15-3:00
 شعبة اإلحصاء یاألمم المتحدة،  ألیساندرا ألفیري

 توصیات و مناقشة  3:30-3:15
 خالصة وختام  4:00-3:30

 


