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تشرين  10-9( في المنطقة العربية، TAGESإلحصاءات االقتصادية )ة لاالستشاري لجنة الفنيةال

 العربيةمصر القاهرة، جمهورية ، 2016الثاني/نوفمبر 

 أ والشروط المرجعية ةمفاهيميمذكرة 

 لمحة عامة .أ

وير قطاع وتطاالقتصادية،  السياساتأساسية لوضع  ركيزةيشكل تطوير اإلحصاءات االقتصادية في المنطقة العربية إن 

ويعتمد  .التحليليةالتكامل اإلقليمي، وتوزيع الثروة والرفاهية االجتماعية، باإلضافة إلى االستخدامات تحقيق و، األعمال

ايير الدولية استخدام المع كما ان .والبنية التحتية المالئمةعلى األسس القانونية والترتيبات المؤسسية  تطوير هذه اإلحصاءات

توقيت العية ونوالو االتساق نضميوالتصنيفات، والمبادئ التوجيهية، والمفاهيم والتعاريف في تجميع ونشر هذه اإلحصاءات 

 على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي. تنشرفي مجال اإلحصاءات االقتصادية التي  والتطابق

ي منطقة فاإلحصائي اإلقليمي العمل قريرين بشأن تطوير لغربي اسيا )االسكوا( ت االقتصادية واالجتماعية قدمت اللجنة

التقرير  حّددو. ت 6120 عامو، ب 1201 واألربعون عام السابعة تهافي دورالتابعة لألمم المتحدة  اإلحصائية للجنةآسيا  يغرب

األولويات لإلحصاءات الرسمية والفرص واإلنجازات؛ والتحديات الرئيسية التي تواجه التنمية اإلحصائية في المنطقة  األخير

 للتنمية المستدامة. 2030نظرًا لزيادة الطلب على البيانات المنبثقة عن خطة 

لتحديات، إنشاء الفريق االستشاري التقني في اإلحصاءات ا ومواجهة المحددةاستعراض األولويات اقترحت اإلسكوا من أجل 

 .2015إلسكوا خالل دورتها الحادية عشرة في عام االلجنة اإلحصائية إلى  ث (، في المنطقة العربيةTAGESاالقتصادية )

مانا وفقا آلراء أعضائها، ض قابلة للتعديل شروط والشروط المرجعية له وهياللجنة على اقتراح لتشكيل الفريق وافقت 

 لالستمرارية الكافية والمرونة في عملها، وأنها تضم ممثلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص؛

صلة القضايا االستراتيجية ذات الحول لإلسكوا اللجنة اإلحصائية  سوف تسترشد بالتقارير المقدمة إلى هذه اللجنةأعمال إن 

بناء  بناء استراتيجياتو، 2008ح  نظام الحسابات القومية واستراتيجية تنفيذ ،ج باإلحصاءات الرسمية في منطقة غرب آسيا

 .خ األساسية المقترحة لتطوير اإلحصاءات االقتصادية في المنطقة العربية ومجموعة من المؤشرات االقتصادية القدرات

 هدفال .ب

ة صياغة وتنفيذ البرامج اإلقليمية لإلحصاءات االقتصادي جلمن أ أولوية ذاتإلى تسليط الضوء على القضايا هذه اللجنة هدف ت

منهجية األمانة العامة بشأن القضايا ال للجنة الفنية عملا هتوج. سوف سكواالمتمثلة بإدارة اإلحصاء في اإلبالتنسيق مع األمانة 

                                                           
 بدون تحرير رسمي نشرت الوثيقة أ  

 المنطقة في العمل اإلحصائي تطوير مجال في تحققت التي االرئيسية اإلنجازات عن آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة تقرير ب 
/CN.3/2016/17E 

 CN.3/2011/20E/  المنطقة في العمل اإلحصائي تطوير مجال في تحققت التي االرئيسية اإلنجازات عن آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة تقريرت 
  .2E/ESCWA/SD/2015/IG.1/CRPالمجموعة االستشارية المعنية باإلحصاءات االقتصادية في اإلسكوا الشروط المرجعية  ث 
  ESCWA/SD/2010/IG.1(/4الجزء األول(( االستراتيجية ذات الصلة باإلحصاءات الرسمية في منطقة غرب آسيا القضايا ج 
  E/ESCWA/SD/2010/IG.1/4 . )الجزء الثاني( 2008استراتيجية تنفيذ نظام الحسابات القومية  ح 
  E/ESCWA/SD/2013/10 المؤشرات االقتصادية القصيرة االمد راسة المؤشرات االقتصادية للمدى القصير في المنطقة العربيةد خ 

https://www.unescwa.org/
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-17-ESCWA-A.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-17-ESCWA-A.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc11/2011-20-ESCWA-A.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc11/2011-20-ESCWA-A.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc11/2011-20-ESCWA-A.pdf
https://www.unescwa.org/ar/node/14786


 

2 
 

زيز التنسيق سهم في تعت، وسوف بشكل دوري لبرامج المتعلقة باإلحصاءات االقتصاديةاومراجعة  بتطويرذات الصلة والفنية 

الوطني واإلقليمي والصعيد الدولي بهدف إنتاج ونشر مجموعة المؤشرات االقتصادية األساسية في  ينوالتعاون على الصعيد

 من اللجنة تتألفو .ف التنمية المستدامةوأهدا 2030رصد وال سيما جدول أعمال التنمية عام لللتخطيط ولالوقت المناسب 

 .االعضاء لبلدانودعم اعمل اللجنة  توجيهلأوراق فنية  تقديمل الخبرة من عالية مستويات لديهم أعضاء

 المهام الرئيسية .أ

 :العتمادها أدناه مطروحةلفريق االستشاري التقني في اإلحصاءات االقتصادية ل مقترح الشروط المرجعية

تسليط الضوء على القضايا ذات األولوية في صياغة وتنفيذ برامج إقليمية لإلحصاءات االقتصادية بالتنسيق مع أمانة   .1

التقدم  دوري حولباستعراض  على المدى القصير والطويل والقيامأولويات البلدان األعضاء في اإلسكوا  اتباعااللجنة 

 المحرز في العمل؛

 المعايير الدولية والمنهجيات المتبعة في جمع ونشر اإلحصاءات االقتصادية؛ إسداء المشورة بشأن تنفيذ  .2

معرفة بما في ذلك تحديد وجمع أفضل الممارسات الوطنية واإلقليمية في مجال اإلحصاءات االقتصادية، ال تبادل تعزيز .3

 ووضع مبادئ توجيهية عملية ذات الصلة واألدلة المتعلقة بأفضل الممارسات؛

 عمل لتنفيذ األنشطة ذات األولوية المتفق عليها لبرنامج اإلحصاءات االقتصادية وأوراق ت فنيةتقديم مدخال .4

لجهود، ا االقتصادية بالتشاور مع األمانة التنفيذية لإلسكوا، وتنسيقتحديد مجاالت بناء القدرات المعنية باإلحصاءات   .5

 الموارد على المستوى اإلقليمي والدولي؛ لتوحيد

في االعتبار  مع األخذ، 2020ت إلى اللجنة لوضع مجموعة أساسية من المؤشرات االقتصادية بحلول عام تقديم توصيا .6

 تفاوت القدرات اإلحصائية الوطنية وأولويات السياسة العامة؛

دعوة المنظمات ذات الصلة والمؤسسات األكاديمية، ومراكز البحث والخبراء المستقلين في مجال اإلحصاءات  .7

 المشاركة والمساهمة في اجتماعات المجموعة االستشارية؛االقتصادية 

دعم الحوار بين منتجي ومستخدمي اإلحصاءات االقتصادية، واإلسهام في الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي داخل  .8

 .المنطقة العربية ألهمية اإلحصاءات االقتصادية في توجيه صانعي السياسات في صنع القرار

 

 ةاالستشاري أعضاء اللجنة .ب

ي االعتبار فلإلسكوا فقرة حول عضوية اللجنة مع األخذ اللجنة الفنية الذي استعرضته اللجنة اإلحصائية  انشاء تضمن اقتراح

 ;والدولي واإلقليمي الوطني والتمثيل د الجغرافيالتوازن الخبرات العالية لألعضاء و

من الث ثالمشرق، من بلدان  ثالثإلسكوا البلدان األعضاء: لالمكاتب اإلحصائية الوطنية  من ممثليناللجنة تألف ت  .1

مات منظ مع؛ لنزاعاتا من البلدان التي تعاني من نينثشمال أفريقيا، ووا من بلدان ثالثوبلدان مجلس التعاون الخليجي، 

اإلسالمي  يقيا، والبنك، واللجنة االقتصادية ألفراإلحصاء في األمم المتحدةشعبة  مثل: األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية

.  ويمكن دعوة GCC-STATمركز إحصاءات الخليج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولللتنمية، المكاتب اإلقليمية 

ممثلين آخرين من األوساط األكاديمية، ومعاهد البحوث االقتصادية والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، من ذوي الخبرة 

 ;كمراقبين تبعًا لالحتياجاتفي مجاالت محددة 

 مكتب ومع للجنةا ضمن االتفاقب عضاء جددأل والتعيين إعادة التعيينتتم لفترة أربع سنوات. و ةاالستشاري اللجنةعين ت .2

 ;إلسكوال اإلحصائية اللجنة

 لوقت الكافي ألداء الواجبات المسندة؛لأعضاء الفريق االستشاري تكريس  .3

                                                           
En.pdf-CRP2-http://css.escwa.org.lb/SD/3570/7bE/ESCWA/SD/2015/IG.1/CRP.2    د 
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ينبغي أن يكون ممثل المجموعة االستشارية على مستوى مدير إدارة اإلحصاءات االقتصادية أو الحسابات القومية أو  .4

 ;لضمان فعالية عمل المجموعة االستشارية مستوى تقني عاليمستشار في اإلحصاءات االقتصادية أو ما يعادل 

 .لشروط العضويةوستغطي اإلسكوا مشاركة خبراء من الدول األعضاء المستوفين  .5

 

 المهمات .ت

منتظمة  اجتماعات افتراضية الهكون وستجتمع سنويًا، تبتطوير اإلحصاءات االقتصادية سوف  ةالمعني ةاالستشاري لجنةال

قدم تقريرا توسخالل هذه السنة الستعراض معظم القضايا عن طريق المناقشة اإللكترونية وتبادل رسائل البريد اإللكتروني. 

 سنوي إلى اللجنة اإلحصائية في اإلسكوا خالل اجتماعاتها؛على أساس 

 ;وسيعمل لمدة عامين بعد ذلك سيكون مؤهاًل إلعادة التعيين اللجنة من قبل الرئيس سوف ينتخب .1

سنوات  4تستعرض المجموعة االستشارية اختصاصات الفريق بالتشاور مع "اللجنة اإلحصائية في" اإلسكوا كل   .2

 ها.مهاملضمان مالءمة وكفاءة 

 

 إدارة وتنظيم داخل اللجنة .ث

سيتم انتخاب الرئيس ونائبه خالل االجتماع األول للمجموعة االستشارية بالتفاصيل والجدول الزمني لترتيبات تعده اإلسكوا 

 :الرئيسمسؤوليات  منو .الجلسات نسوف يكون للجنة رئيساسنوات.  4التصويت. وسيعمل الرئيس لمدة من خالل 

أخذ بعين االعتبار قرارات االجتماعات وور مع األمانة العامة بالتشا اللجنة اتجتماعال عمالاألجدول  مسودةوضع  .1

 السابقة، فضال عن الطلبات الواردة من البلدان األعضاء؛ 

 سكوااإلحصائية لإللجنة ال خالل اجتماعات الفريق االستشاري، وتلخيص المناقشات وإعداد تقرير إلىإدارة الجلسات  .2

 عن نتائج كل اجتماع والمسائل األخرى المتعلقة بعملها. 

المعنية  للجنةلتقديمها  حسب المواضيعطلب من األعضاء وغير األعضاء تقديم مساهمات إلى برنامج االجتماع  .3

 باإلحصاءات استنادًا إلى التقرير الذي أعدته األمانة العامة

 .واألمانة الرئاسة مع بالتنسيق االجتماع تقارير وإعداد المالحظات دوينتل "ايطوع مقرريتقدم  .4

 .الرئيس انتخابا الصباحية قبل الجلسة يديرون المضيف البلد وممثل اإلسكوا ممثل ة:الحظم

 

 سكرتاريةال .ج

 :هاومن مسؤوليات وسوف تقوم االسكوا بدور السكرتارية للجنة

 تابعةم باللجنة والتقارير الضرورية باإلضافة إلىتقديم الدعم والمشورة في تحضير جدول أعمال االجتماعات الخاصة  .1

 األمور اللوجستية،

تقديم المشورة حول استراتيجية حشد الموارد للبرامج ذات الصلة، وذلك حسب الحاجات واألولويات المذكورة في خطة  .2

 العمل،

يذ ار المستجدات لتحسين وتنفأفضل الممارسات واألخذ بعين االعتب ل المعلومات ذات العالقة، تبادل المعرفة حولتباد .3

 المختلفة، االبرامج وعناصره

 مراجعة األداء حسب النتائج المرجوة، .4

 القيام بمراجعات دورية للبرامج إذا تم الطلب من اللجنة اإلحصائية، .5
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 عن اإلسكوا
 

( لتحفيز 55-)د 1818آب/أغسطس بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  9أنشئت اللجنة االقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا( في 
 النشاط االقتصادي في البلدان األعضاء، وتعزيز التعاون في ما بينها، وتشجيع التنمية

 

  وتتمثل أهدافها الرئيسية:
 

 ماعية في البلدان األعضاءتحفيز التنمية االقتصادية واالجت 

 تعزيز التفاعل والتعاون بين البلدان األعضاء 

 تشجيع تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة 

 تحقيق التكامل اإلقليمي بين المنطقة العربية والمناطق األخرى 

 إطالع العالم على ظروف بلدان المنطقة واحتياجاتها 

 

ألمم المتحدة وسائر المنظمات والدول األعضاء، ء في لشعبة اإلحصالعمل كنقطة محورية إقليمية نشعبة اإلحصاء في اإلسكوا 

االقتصادية واالجتماعية ذات جودة عالية والمؤشرات في المنطقة  والمؤشرات وتسعى جاهدة إلى تحسين إنتاج ونشر اإلحصاءات

 تعزيز النظم اإلحصائية الوطنية بتقديم الدعم لكما تقوم العربية. 
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