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U N I T E D  N A T I O N S  

Economic and Social Commission 

for Western Asia 

 N A T I O N S  U N I E S  

Commission économique et sociale 

pour l’Asie occidentale 

 
 إجتماع فريق الخبراء حول اإلحصاءات قصيرة األجل

 2016فبراير /شباط 16-18
 عّمان، األردن

 
 جدول األعمال

 2016فبراير /شباط 16 الثالثاء: اليوم األول
 

 الوقت الموضوع
 9:00-8:30 تسجيل المشاركين

 

 )اإلسكوا، شعبة اإلحصاء باالمم المتحدة، دائرة اإلحصاءات العامة(إفتتاح اإلجتماع  -
 9:30-9:00 )اإلسكوا(أهداف اإلجتماع  -

 

  األجل قصيرةإلحصاءات مالمح عن األرضية الدولية واإلقليمية ل : الجلسة األولى
 اإلسكوا: الجلسة رئيس

 )شعبة اإلحصاء باالمم المتحدة( األجل ةقصير اتإلحصاءا برنامج العمل العالمي حول   -
 )اإلسكوا( األجلقصيرة ات ءاالحصا  حول اإلسكوا مشروع عنعامة  لمحة -
ات ءاالحصا لدول الخليج العربية حولدول مجلس التعاون المركز اإلحصائي ل طريقخارطة  -

 )المركز اإلحصـائي الخليجي (األجلقصيرة 
قصيرة األجل ات ءاالحصا بشأن مطبوع المبادئ التوجيهية األقليمي  حول مسودةعامة لمحة   -

 )خبير اإلسكوا(األعضاء في اإلسكوا  الدول بعضتجارب  بناء على
 )كوااإلس( منطقة اإلسكوا في ونشر اإلحصاءات قصيرة األجل  توفر وطرق تجميع حول  اإلقليمي التقييم -

 
 مناقشات

9:30-11:00 

 11:30-11:00 استراحة

 التقديرات السريعة لإلحصاءات قصيرة األجل: الجلسة الثانية
 دنيس وارد: رئيس الجلسة

 )شعبة اإلحصاء باالمم المتحدة( عامة على الدليل حول التقديرات السريعةلمحة  -
لناتج ل) Flash Estimates(ات المبكرة التقديرتجربة المكتب اإلحصائي األوروبي حول  -

 )المكتب اإلحصائي األوروبي (ي المحلي اإلجمال
 
 اتمناقش

11:30-12:30 

 
 دنيس وارد: رئيس الجلسة تجميع والتحدياتالطريقة : الربع سنوي الناتج المحلي اإلجمالي/الحسابات القومية: الجلسة الثالثة
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 )بة اإلحصاء باالمم المتحدةشع( الربع سنويالناتج المحلي اإلجمالي  حول عامة لمحة -
التحديات والفرص : في المنطقة العربيةالربع سنوي  تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي   -

 )اإلسكوا( لتحسينل
 
 اتمناقش

12:30-1:30 

 2:30-1:30 استراحة الغداء
 عروض الدول

 جمهورية مصر العربية -
 المملكة االردنية الهاشمية -
 لبنان -
 فلسطين -
 قطر -
 ُعمان -
 تونس -

 
 اتمناقش

2:30-4:30 

 2016فبراير /شباط 17األربعاء : اليوم الثاني

 الجوانب المنهجية: اإلنتاج والمبيعات :الجلسة الرابعة
 .شعبة اإلحصاء باالمم المتحدة /السيد بنسون سيم :رئيس الجلسة

 خبير( اإلنتاج والمبيعاتطرق تجميع واستخدام مؤشرات : المفاهيم والتعاريف اإلحصائية -
 )اإلسكوا

 )اليونيدو(طرق التجميع : مؤشر اإلنتاج الصناعي -
 )اإلسكوا(والمبيعات البيانات والتحديات اإلقليمية في تجميع ونشر مؤشرات اإلنتاج توفر  -

 
 اتمناقش

 
 عروض الدول

 فلسطين -
 جمهورية مصر العربية -
 يةالمملكة االردنية الهاشم -

 
 اتمناقش

9:00-11:00 

 11:30-11:00 استراحة

 
 إحصاءات اخرى قصيرة األجل : الجلسة الخامسة

 كالوس ابيرجير /السيد: :رئيس الجلسة
وحدة القيمة   مؤشرات مختلفة، ألغراض والخدمات، السلع من ، ر المنتجيناسعال الرقم القياسي -

والدراسات  لإلحصاءات الوطني المعهد( والواردات الصادراتسعار أل الرقم القياسي/ 
  )نسيالفراالقتصادية 

 )شعبة اإلحصاء باالمم المتحدة(طرق التجميع ومصادر البيانات : ديون األسر المعيشية  -
 )خبير اإلسكوا(العالقة بين اإلحصاءات قصيرة االجل  -

11:30-1:30 
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شعبة (ة االجل قصير لإلحصاءات الفوقية والبيانات البيانات نموذج حول دليلال عن عامة لمحة -
 )اإلحصاء باالمم المتحدة

 
 اتمناقش

 14:30-1:30 استراحة الغداء

 علوماتالم نظمةوأ البياناتمن اجل  جمع  مصادرال تحسين: السادسة الجلسة
 دنيس وارد /السيد:رئيس الجلسة

 )شعبة اإلحصاء باالمم المتحدة( األجل قصيرة لالحصائيات برنامج تنفيذ  -
 )اليونيدو( والممارسة المفاهيم :  للرقم القياسي الصناعي ية الموسم التالتعدي  -
 )االقتصادي السويسري المعهد KOF(  االقتصادي الميل استطالعات  -
 الفرنسيوالدراسات االقتصادية  لالحصاءات الوطني المعهدو-المكتب اإلحصائي األوروبي  -

 )عزيز سامي جان( القومية الحساباتلتجميع  ERETESبرنامج 
 
 اتمناقش

2:30-4:30 

 2016فبراير / شباط  18الخميس : اليوم الثالث

 نطباعيةواإل المركبة القيادية، المؤشرات واستخدام وإنتاج تجميع: الجلسة السابعة
 االن غالي/السيد: رئيس الجلسة

 )KOF االقتصادي السويسري المعهد( قطاع األعمال دورة حليلتالمؤشرات المركبة ل -
 )خبير اإلسكوا(العربية  تجربة المنطقة:مؤشرات األعمال التجارية وثقة المستهلك  -
 )شعبة اإلحصاء باالمم المتحدة( الدورية ةمركبال مؤشراتال حول الدليل عن عامة لمحة -

 
 اتمناقش

9:00-11:00 

 11:30-11:00 استراحة

 إنتاج اإلحصاءات قصيرة األجل في صعوباتالتحديات وال: الجلسة الثامنة
 اإلسكوا: رئيس الجلسة

 ة مناقشة الطاولة المستدير -
 الوطني اليونيدو والمعهد ,االقتصادي السويسري المعهد ,شعبة اإلحصاء باالمم المتحدة( -

  ممثلي الدول  ،المركز اإلحصـائي الخليجي  الفرنسيلالحصاءات والدراسات االقتصادية 
 مصر،األردن، لبنان، فلسطين، قطر،ُعمان، تونس -

11:30-1:00 

 2:00-1:00 استراحة الغداء

 المالحظات الختامية واالستنتاجات: سعةالجلسة التا

 3:00-2:00 لى األمامإوصيات والطريق تال -

 


