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 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 

 ( في المنطقة العربيةTAGESاالقتصادية ) االحصاءات حول ةاالستشاري اللجنة الفنية اجتماع

 

 2018أغسطس  28 -27

 بيروت، لبنان

 قاعة الميزانين -بيت األمم المتحدة 

 

 جدول األعمال مسودة

  

 2018أغسطس  27 -اليوم األول 
 االفتتاح والتقديم:

 االفتتاح - 10:00 – 09:00

 وكيل األمين العام واألمين التنفيذيحمد علي الحكيم، مسعادة  ،اإلسكوا -

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية: إيفو ، اإلحصاء في األمم المتحدة شعبة

  .ساعد مديرمو هافينجا؛ مدير قسم اإلحصاءات االقتصادية

: صالح الكفري ، االقتصادية حول االحصاءات االستشارية رئيس اللجنة الفنية

 ادية ، مدير قسم اإلحصاءات االقتص

 للتعريف بالمشاركينجولة  -

 أهداف االجتماع -

 اعتماد جدول األعمال -

 والمجاالت القومية والحسابات االقتصادية اإلحصاءات أولويات استعراض -

 سكوااال الحسن، أبو وفاء. االهتمام ذات الجديدة

 نقاش

 : اإلسكوارئيس الجلسة - الجلسة األولى: اإلعداد المؤسسي

ات واستراتيجية اإلحصاء (NSDSلتطوير اإلحصاءات ) الوطنية االستراتيجية 10:00-11:00

  والحسابات القوميةة االقتصادي

 انتجارب البلد -

 مصر  -

 األردن   -

 قاشن

 استراحة قهوة 11:00-11:30

  

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.unescwa.org/
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 فلسطين واإلحصاءات الداعمة، رئيس الجلسة: 2008تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام   :الثانية الجلسة

 2008 لعام القومية الحسابات نظام تنفيذ في والتحديات التقدم 11:30-13:00

 شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة ، عرض عام   -

 المستشار هاكوز، عمر اإلقليمية. الفجوات واالحتياجات تقييم   -

 االسكواالقومية، لحسابات ل اإلقليمي

 لبنان -

 المغرب -

 بلدان اخرى    -

 المنظمات المشاركة   -

 لتنمية لاالسالمي بنك ال

 نقاش  

 الغداء استراحة 14:00 - 13:00

 في الحسابات القومية اإلسالمي التمويل 14:00-14:30

  االسكواو ء في األمم المتحدةشعبة اإلحصا -

 التجارة والصناعة إحصاءات 14:30-15:00

 فانوس،ماجد حمودة ورمزي  .البيانات التحديثات األخيرة على تجميع ونشر   -

 سكوااال

 انتجارب البلد   -

 الكويت -

 اإلقليمية البرامج األسعار إحصاءات 15:00-15:30

 سكوا، االسكيني ماجد األسعار حصاءاتإل اإلقليمية البرامجتطوير 

 انتجارب البلد   -

 فلسطين -

 نقاش 15:30-16:00

 2008ونظام الحسابات القومية لعام  جداول العرض واالستخدام 16:00-16:10

 ، شعبة اإلحصاء باألمم المتحدةباألمم المتحدة ءاإلحصا شعبة دليل   -

جداول  حول ندوةال سيتم مناقشتها خالل تحديث والموضوعات التي   -

 العرض واالستخدام

 وتلخيص المواضيع مناقشة 16:10-17:00

  

 2018أغسطس  28 -اليوم الثاني  

 :رئيس الجلسة . البنية التحتية والعمليات : الجلسة الثالثة

 سجالت األعمال اإلحصائية والتصنيفات االقتصادية 09:00-10:00

 سكوا.اال حمودة،ماجد  اإلقليمية.المنظورات    -

 تجارب البلد   -

 تونس  -

 فلسطين ،تاتميد س عمل مجموعة حول تحديث   -

 نقاش
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 األعمالمسوحات االقتصادية /  المسوحات 10:00-11:00

 تجارب البلد   -

  المغرب -

 السعودية -

 مصر -

لحسابات لالمستشار اإلقليمي  هاكوز، عمر االحتياجات من أجل التغيير.   -

 االسكواالقومية، 

 نقاش

 استراحة قهوة 11:00-11:30

المرتبطة المؤشرات  األساسية،المجموعة  ، قصيرة األجلاإلحصاءات  المؤشرات االقتصادية: :4الجلسة 

 :الجلسة ، رئيس بأهداف التنمية المستدامة

11:30-

12:00          

 قصيرة االجل االقتصادية  االحصاءات

 قصيرة األجل.اإلحصاءات  حول مشروع االسكوا استكمال   -

 سكوااال ،طومضوروي  وفاء أبو الحسن

شعبة اإلحصاء باألمم  :االجل قصيرة اإلحصاءات االقتصادية مستجدات   -

 المتحدة

 الدول مالحظات   -

أهداف  مع والربط العربية دولللساسية من المؤشرات االقتصادية األمجموعة ال 13:00 -12:00

 التنمية المستدامة

ومؤشرات جامعة الدول  من المؤشرات االقتصادية اساسية مجموعة اقتراح    -

وعمر  وفاء أبو الحسن هداف التنمية المستدامة،با ذات الصلة االقتصاديةالعربية 

 سكوااال ،هاكوز

والرصد  بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلةاالقتصادية المؤشرات     -

 اتءاالحصاحول التنمية  مشروع حساب ركيزة - على المستوى العالمي

 شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة االقتصادية.

 اإلقليمية التجربة   -

 تجارب البلد   -

 نقاش

 الغداء استراحة 14:00 - 13:00

  المؤشرات االقتصادية حول عمل مجموعات 14:00-15:00

 مجموعات العمل تقرير 15:00-16:00

 نقاش

االقتصادية  حول االحصاءات االستشارية الفنيةاللجنة والمضي قدما في  ختامال 16:00-17:00

(TAGES) 
  

 


