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مشروع اإلسكوا لتعزيز القدرات اإلحصائية للبلدان األعضاء في اإلسكوا في إنتاج ونشر الموضوع: 

 قصيرة األجل من أجل تحقيق نمو مستدام االقتصاديةالمؤشرات 

 

 السكنية العقارات أسعار مؤشرات ورشة عمل تدريبية حول

 2017 أغسطس/  آب 18 - 14 تونس، 

 المذكرة التوضيحية

 مقدمة

 

لغربي اسيا )االسكوا( موضوع تطوير اإلحصاءات في جميع  واالجتماعيةأولت اللجنة االقتصادية 

الوطنية إلنتاج  ، وتقوم بتنفيذ عدة أنشطة لدعم القدراتالقطاعات في بلدان المنطقة العربية اهتماما كبيرا

تعزيز القدرات اإلحصائية تنفيذ مشروع االسكوا  تتابع، . وفي هذا اإلطارونشر إحصاءات جيدة النوعية

للبلدان األعضاء في اإلسكوا في إنتاج ونشر المؤشرات االقتصادية قصيرة األجل من أجل تحقيق نمو 

وقد تم تنفيذ عدد  وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركاؤها بما في ذلك شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة. مستدام،

عدة  من خالل تنظيم، في مجموعة من المؤشرات القصيرة األجل من األنشطة لدعم القدرات الوطنية

ات الدعم زيارفي مجاالت متخصصة من المؤشرات القصيرى األجل، باإلضافة الى ورش عمل تدريبية 

 الفني.

 

تنظم  سوف، فإن االسكواواستكماال لبناء القدرات الوطنية في المؤشرات االقتصادية قصيرة األجل، 

 آب 18 الى 14في الفترة الممتدة من  وذلك، السكنية العقارات أسعار مؤشراتتدريبية حول  عملورشة 

 .تونس تونس،في  2017 أغسطس /

 

 األهداف  -ألف 

 ،السكنية العقارات أسعارمؤشرات  بياناتعرض ومناقشة الطرق واألساليب المختلفة لجمع    (أ)

 مناقشة المصادر المختلفة للبيانات،( )ب

 عرض ومناقشة أساليب االحتساب وطرق النشر،)ج( 

، بما في ذلك السكنية العقارات أسعارمنهجيات جمع واعداد مؤشرات بدعم وتحسين المعرفة )د( 
 األخرى، المنازل سعارأل واألرقام القياسيةالمؤشرات 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية 

 لغربي آسيا )اإلسكوا(
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تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين في هذا المجال والتعرف على الممارسات الجيدة في )هـ( 
 المناطق األخرى.

 المشاركون –باء   

 خبراء وطنيين من األجهزة اإلحصائية من بلدان منطقة االسكوا •
    خبراء من مناطق إقليمية أخرى •
 .خبراء من منظمات إقليمية ودولية •
•  

 اللغة المستخدمة – جيم

 تستخدم اللغة العربية واالنكليزية في ورشة العمل.

 سوف يكون هنالك ترجمة فورية من العربية إلى االنكليزية وبالعكس.

 

 زمان ومكان انعقاد الورشة – دال

فندق أفريقيا في  في 2017 أغسطس/  آب 18 الى 14 من الفترةسوف تعقد ورشة العمل في 

 .تونس تونس،

 تونس ،1001 تونس، بورقيبة، الحبيب شارع 50رقم  عنوان الفندق:

  +216 71 347 477هاتف: 

 

 ترتيبات اإلدارية - هاء

الى  تأشيرة الدخول على للحصولعلى كافة المشاركين في الورشة القيام باإلجراءات الالزمة  -1

 تونس.

نفقة  سوف تقوم وحدة السفر في االسكوا بالترتيبات الالزمة لحجز تذكرة السفر للمشاركين على  -2

 .االسكوا وسوف ترسل التذكرة االلكترونية إليهم عبر بريدهم االلكتروني

 يطلب من المشاركين على نفقة االسكوا: -3

عبر البريد االلكتروني التالي: السيد وسيم حمود إرسال صورة عن جواز سفرهم إلى  -أ
hammoudw@un.org 

 إحضار في أول يوم للورشة الوثائق التالية:  -ب

 (iبطاقة/ بطاقات صعود الطائرة )  (boarding pass)  

 (ii جواز )سفرال 

 (iiiتذكرة السفر التي تم استعمالها ) 
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 لمزيد من المعلومات االتصال بـ - واو

 

 السيدة فتحية عبد الفاضل
 شعبة اإلحصاء باالسكوا

 961-1-987359هاتف: 
  abdelfadil@un.orgالبريد االلكتروني: 

 
 حمود  وسيم لسيدا

 شعبة اإلحصاء باالسكوا
 961-1-978349هاتف: 

 hammoudw@un.org: االلكترونيالبريد 
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