
 

 
 

 
 

 

 

 مذكرة المعلومات األساسية بشأن
 للبلدان العربيةاإلحصائية  األعمالسجالت ورشة العمل اإلقليمية حول 

 
     2016 سبتمبر/  أيلول 29 – 26

 عمان، المملكة األردنية الهاشمية
 
 قدمـةم
 

بوصفها أحد  حصائيةاإل سجالت األعمالبفي المنطقة العربية مؤخراً تهتما  االتزايد 
البنى التحتية الهامة للعمل االحصائي حيث تشكل اطاراً للوحدات اإلحصائية التي تعتمد  مكونات

إطاراً منخفض التكاليف  سجالت األعمالعليها اإلحصاءات االقتصادية المختلفة. كما تقد  
واألعباء للمعاينة وبما يرفع من كفاءة الجهاز االحصائي في إعداد إحصاءات اقتصادية ذات 

في تهذا المجال  زيادة الوعي واإلحاطة بالمستجداتومساتهمة في ة ويعتمد عليها. نوعية جيد
األم  لجنة  تنّظ ، االحصائية سجالت األعمالوخاصة بعد صدور االرشادات الدولية الخاصة ب

شعبة اإلحصاء التابعة وبالتعاون مع  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(المتحدة 
ورشة العمل اإلقليمية ، في نيويورك والمعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائيةلألم  المتحدة 

اإلحصائية للبلدان العربية في عمان بالمملكة األردنية الهاشمية وذلك  سجالت األعمالحول 
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ية في المنطقة تهدف ورشة العمل الى المساتهمة في تطوير االحصاءات االقتصاد

 سجالت األعمالالعربية بشكل عا  وبناء القدرات الوطنية في مجال تطوير واستخدا  

خاصة التنقيح  اإلحصائية المتوافقة مع االرشادات الدولية والتصنيف االقتصادي ذات العالقة

. وتهدف الورشة على وجه الخصوص الى تعزيز معرفة المشاركين بالمفاتهي  ومنهجيات األخير

اإلحصائية المتضمنة باإلرشادات الدولية، واستخدامات تهذه  سجالت األعمالالعمل الخاصة ب

السجالت كإطار معاينة للمسوح االقتصادية والصناعية، ودورتها في تقدي  بدائل أقل كلفة وجهداً 

من المسوح التقليدية المتعارف عليها. كما ستوفر ورشة العمل فرصة للمشاركين لالطالع على 

في العمل االحصائي االقتصادي من  سجالت األعمالارب عدد من الدول في مجال تطوير تج

 داخل وخارج المنطقة العربية وبما سيشكل فرصة مواتية لتبادل الخبرات بين المشاركين. 

 

 التالية: موضوعات الوستشمل المحاور الرئيسية لورشة العمل على مدى أربعة أيا  

 

 شادات دولية بشأنهاوظهور إر سجالت األعمالية الخاصة بالتطورات الدول ستعراضا .1

االيجابيات المتوفرة الستخدا  السجالت بالمقارنة مع األساليب التقليدية في المسوح   .2

 االقتصادية

 وتصميمها وتحديثها والتحديات التي تواجه تهذه العملية سجالت األعمالبناء   .3

 ومصادر البيانات  أنواع الوحدات اإلحصائية المستخدمة وخصائصها .4
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والمسائل الخاصة بتصنيف  (ISIC4)التصنيف المّوحد لجميع األنشطة االقتصادية  .5

 الوحدات في السجالت اإلحصائية

 استعراض لتجارب وطنية إقليمية وعالمية .6

تطبيقات ذات العالقة كما ستشتمل ورشة العمل على اجتماع المائدة المستديرة حول ال .7

 باإلحصاءات االقتصادية المتكاملة والحسابات القومية.
 

 الجهات المنظمة والداعمة
 

لجهودتها في بناء القدرات في المنطقة العربية في الموضوعات المستجدة في استمراراً 
التعاون وباللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( العمل االحصائي الرسمي، تعقد 

المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، وشعبة اإلحصاء في نيويورك ومشاركين مع 
 محتملين من مكاتب إحصاء إقليمية ومنظمات أخرى.

 
 المنتدى انعقادمقر وموعد 

 
المملكة ، عمان -ورشة العمل في قاعة االجتماعات الرئيسية بفندق جنيفا قد ستع
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 تها:مشاركجهات المتوقع ال
 

سيشارك في ورشة العمل متخصصون في اإلحصاءات االقتصادية من األجهزة 
باإلضافة الى عدد من المختصين من أجهزة إحصاء إقليمية  اإلحصائية في الدول العربية

 وخبراء من عدد من المنظمات الدولية.

 
 المنتدىلغة 

 
 .مع توفر ترجمة فورية باللغتين ربية واإلنجليزيةالع

 
  اإلقامة

 
يقو  المشاركون باتخاذ ترتيبات اإلقامة والسفر الخاصة لمشاركته  باجتماعات المنتدى 

قا  المعهد العربي للتدريب . ولمساعدة المشاركين فقد عمانفندق اإلقامة في  اختياربما في ذلك 
جنيفا عمان حيث ستعقد من فندق  أسعار خاصة للمشاركين الحصول علىب والبحوث االحصائية

 ، كما تهو مبين أدناه:ورشة العمل في القاعة الرئيسية لالجتماعات بالفندق المذكور
 دوالر أمريكي( 92دينار أردني )حوالي  65         المفردة:  الغرفة 
 (أميركيدوالر  105 دينار أردني )حوال  75      المزدوجة:  الغرفة 
 .وجميع الضرائبطار السعر وجبة اإلف يشمل

 + 9626 5858100على رق  تهاتف الفندق: للحجز الرجاء االتصال 
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 المملكة األردنية الهاشميةتأشيرة الدخول إلى 
 

على المشاركين من البلدان العربية التي يحتاج مواطنوتها الى تأشيرة دخول )فيزا( الى 
ز السفر الخاص بمرشحيها الى االسكوا للقيا  بما يلز  األردن سرعة ارسال صورة عن جوا

 الستصدار تأشيرات دخول له .
 
 

 المراسالت
 

 :إلىورشة العمل الصلة بالمشاركة في  يرجى توجيه كافة المراسالت ذات
 

 اإلسكوا 

 يوراي رايتشان السيد  

 مدير، شعبة االحصاء

 وسي  حّمود السيد /عناية

 قس  اإلحصاءات االقتصادية

 009611 - 978349تهاتف: 

 009611 - 981510فاكس: 
 hammoudw@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 

  
بنموذج االستمارة المرفقة بكتاب موافاتها كما ترجو األمانة التنفيذية لإلسكوا بسرعة 

 في موعد أقصاه  بلدان العربية وذلكالدعوة عن واقع استخدا  سجالت األعمال اإلحصائية في ال
ت  تقديمها اعداد ورقة عمل حول الموضوع سي، وذلك حتى يتسنى 2016 آب/أغسطس 30

 .خالل اجتماعات الورشة
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