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 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 

تشرين الثاني/نوفمبر  10-8( في المنطقة العربية، TAGESاالستشارية لإلحصاءات االقتصادية ) لجنة الفنيةالاجتماع 

  ، القاهرة، جمهورية مصر العربية2016

 1توضيحية مذكرة

 لمحة عامة .أ

أساسية لوضع السياسات االقتصادية، وتطوير قطاع ركيزة إن تطوير اإلحصاءات االقتصادية في المنطقة العربية يشكل 

األعمال، وتحقيق التكامل اإلقليمي، وتوزيع الثروة والرفاهية االجتماعية، باإلضافة إلى االستخدامات التحليلية. ويعتمد 

ة والترتيبات المؤسسية والبنية التحتية المالئمة. كما ان استخدام المعايير الدولية تطوير هذه اإلحصاءات على األسس القانوني

والتصنيفات، والمبادئ التوجيهية، والمفاهيم والتعاريف في تجميع ونشر هذه اإلحصاءات يضمن االتساق والنوعية والتوقيت 

 واإلقليمي والدولي. والتطابق في مجال اإلحصاءات االقتصادية التي تنشر على الصعيد الوطني

تقريرين بشأن تطوير العمل اإلحصائي اإلقليمي في منطقة لغربي اسيا )االسكوا(  قدمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية

. وحّدد 20163، وعام 20112السابعة واألربعون عام تها غربي آسيا لللجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة في دور

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

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

ق االستشاري التقني في اقترحت اإلسكوا إنشاء الفري ،من أجل استعراض األولويات المحددة ومواجهة التحدياتو

إلى اللجنة اإلحصائية اإلسكوا خالل دورتها الحادية عشرة في  4(، في المنطقة العربيةTAGESاإلحصاءات االقتصادية )

وافقت اللجنة على اقتراح تشكيل الفريق والشروط المرجعية له وهي شروط قابلة للتعديل وفقا آلراء وقد . 2015 عام

 .من المجتمع المدني والقطاع الخاصارية الكافية والمرونة في عملها، وأن تضم ممثلين أعضائها، ضمانا لالستمر

إن أعمال هذه اللجنة سوف تسترشد بالتقارير المقدمة إلى اللجنة اإلحصائية لإلسكوا حول القضايا االستراتيجية ذات الصلة 

استراتيجيات بناء ، و62008لحسابات القومية ، واستراتيجية تنفيذ نظام ا5باإلحصاءات الرسمية في منطقة غرب آسيا

 .7القدرات لتطوير اإلحصاءات االقتصادية في المنطقة العربية ومجموعة من المؤشرات االقتصادية األساسية المقترحة

 الهدف .ب

تهدف هذه اللجنة إلى تسليط الضوء على القضايا ذات أولوية من أجل صياغة وتنفيذ البرامج اإلقليمية لإلحصاءات 

االقتصادية بالتنسيق مع األمانة المتمثلة بإدارة اإلحصاء في اإلسكوا. سوف توجه اللجنة الفنية عمل األمانة العامة بشأن 

ير ومراجعة البرامج المتعلقة باإلحصاءات االقتصادية بشكل دوري، وسوف القضايا المنهجية والفنية ذات الصلة بتطو

ات الدولي بهدف إنتاج ونشر مؤشركما للصعيد تسهم في تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيدين الوطني واإلقليمي 

داف التنمية المستدامة.وأه 2030اقتصادية أساسية في الوقت المناسب للتخطيط وللرصد وال سيما جدول أعمال التنمية عام 

                                                           
 بدون تحرير رسمي  الوثيقةنشرت 1

E/CN.3/2016/17 22 

/CN.3/2011/ 20  E 3 

E/ESCWA/SD/2015/IG.1/CRP.2 4 

 (/4الجزء األول(ESCWA/SD/2010/IG.1 آسيا غرب منطقة في الرسمية باإلحصاءات الصلة ذات االستراتيجية القضايا . 5 
 )الجزء الثاني( E/ESCWA/SD/2010/IG.1/4 .2008القومية  الحسابات نظام تنفيذاستراتيجية 6

  E/ESCWA/SD/2013/10دراسة المؤشرات االقتصادية للمدى القصير في المنطقة العربية7 
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 مواعيد ومكان انعقاده واللغات .ت

الجهاز المركزي  بالتعاون مع 2016نوفمبر  10إلى  9من  جمهورية مصر العربيةفي  القاهرة فياألول سيتم عقد االجتماع 

عربية فورية بين اللغتين اليتم توفير ترجمة وف . سسيةالرئي. سوف تكون اللغة اإلنكليزية لغة العمل للتعبئة العامة واإلحصاء

 واإلنجليزية.

 

 لوجستية معلومات .ث

، وسيم حمود إلى وارسالها مع نسخة من جواز سفر ساري المفعولاستمارة التسجيل  استكمالن ركيالمشا رجى مني

، في hammoudw@un.orgبريد الكتروني: ،  349 978 1 961، تاإلسكوا إحصاءات مساعد، شعبة اإلحصاءات في

 ة تأمينين مسؤوللسفر. يتحمل المشاركوإلجراء الترتيبات الالزمة ل يكافالوقت الإلتاحة  2016أكتوبر  1 اقصاهامهلة 

 األعمال جدول على للمشاركين المعلومات من المزيد توفير وسيتموسوف ) التأشيرات الخاصة بهم للسفر )إذا لزم األمر

 .الحجز لتسهيل وفندق

 

 المراجع .ج

 لجنة األمم المتحدة اإلحصائية في الدورة السابعة واألربعين.  إلىالمقدم  اإلحصائي اإلقليمي في غرب آسيا،التطوير تقرير 
  E/CN.3/2016/17   

 إلى لجنة األمم المتحدة اإلحصائية في الدورة الثانية واألربعين.المقدم التطوير اإلحصائي اإلقليمي في غرب آسيا، تقرير 
  E/CN.3/2011/20   

)الجزء  ESCWA/SD/2010/IG.1/4الغربية لمسائل االستراتيجية ذات الصلة باإلحصاءات الرسمية في منطقة آسيا ا
 األول(

امج . تنفيذ األنشطة المتعلقة باإلحصاء في إطار برنالتقدم المحرز في مجال اإلحصاء منذ انعقاد الدورة التاسعة للجنة اإلحصائية
 ؛E/ESCWA/SD/2012/IG.1/5(Part III))عمل اإلسكوا 

 على الصعيد اإلقليمي، وبنية معمارية مصاحبة لتنفيذه 2008استراتيجية تنفيذ نظام الحسابات القومية  
E/ESCWA/SD/2010/IG.1/4 الجزء الثاني() 

الفريق االستشاري المعني اإلحصاءات االقتصادية في المنطقة العربية الشروط المرجعية 
E/ESCWA/SD/2015/IG.1/CRP.2 

 E/ESCWA/SD/2013/10 القصيرة االمد االقتصاديةالمؤشرات 

 

 الجلسات .ح

 الجتماع األول: ا خاللالتالية  الجلسات ستعراضسيتم ا
  رئيس استعراض جدول االعمالالانتخاب  مقدمة، .1
 األولوية  تمجاال من اإلحصاءات االقتصادية في كل لتطوير تهااستراتيجيواإلسكوا أنشطة  .2

 وميةقالحسابات ال
 سجالت االعمال والمسوح االقتصادية

 احصاءات االسعار
 المؤشرات االقتصادية قصيرة األجل

 المستدامة  ةالتنمياهداف 
 اإلحصاءات لقطاعية األخرى: التجارة، والصناعة، الطاقة والبيئة

 المجموعة األساسية المقترحة من المؤشرات االقتصادية األخرى .3
 العمل وخطة األولوية ذات المجاالت مناقشة .4

https://www.unescwa.org/ar/node/14786
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فر ونوعية اإلحصاءات االقتصادية على تومدى  /تقييممراجعةنتائج  حولمختارة البلدان الالتطورات الوطنية من  .5
دية إلحصاءات االقتصاتطوير االتي تؤثر على الوطني الصعيد الوطني؛ التحديثات على استراتيجية التخطيط 

 والتنسيق الوطني إلنتاج ونشر اإلحصاءات االقتصادية 
 منظمات أخرى في المنطقة ومن مناطق أخرى في اإلحصاءات االقتصادية مبادرات المعلومات بشأن  بادلت .6
  الفنية واللجنة اإلحصائيةاللجنة  في عضاءاألمناقشة مساهمة  .7
 يالمستقبلالعمل  .8

 

 

 للمراجعة .خ

 اإلسكوا اإلحصاء، شعبة  ةاالقتصادي اتلإلحصاءافريق 

Ms. Wafa Aboul Hosn 

Chief, Economic Statistics Section  

Energy and Environment Statistics  

Tel: (961 1) 978-353   

Email: aboulhosn@un.org 

Mr Omar Hakouz 

Regional Advisor  

National Accounts 

Tel: (961 1) 978-342 

Email: hakouzo@un.org 

Majed SKAINI 

ICP Regional Coordinator for WA  

National Accounts and Price 

Statistics  

Tel: (+961) 1 978362 

Email: skaini@un.org  

Fathia Abdel Fadil 

Short-term Statistics  

Tel: +961 1 978 359 

E-mail:abdelfadil@un.org 

Majed Hamoudeh 

Trade and Industry Statistics  

Tel: +961 1 978 456 

E-mail: hamoudeh@un.org 

Wassim Hammoud 

Statistics Assistant,  

Tel: +961 1 978 349 

E-mail: hammoudw@un.org  

Roy Doumit 

Statistics Assistant,  

Tel: +961 1 978 368 

E-mail: doumitr@un.org  

 For Logistic: Nadine Al- Hallak 

Administrative Assistant,  

Tel: (+961-1) 978274 

E-mail: al-hallak@un.org  
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