
 

 

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 

، 2018 أغسطس/آب 28-27) في المنطقة العربية، TAGESاالستشارية لإلحصاءات االقتصادية ( لجنة الفنيةالاجتماع 
  و

  2018آب/أغسطس  30-29إقليمية حول جداول العرض واالستخدام، ندوة 

  اللبنانيةجمهورية ال، بيروت

  1توضيحية مذكرة

 مقدمة  .أ

 شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة بالتعاون معو اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) شعبة اإلحصاء في تنظم
)UNSD(،  ااجتماع) للجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات االقتصاديةTAGESالى  27خالل الفترة من  ،) للبلدان العربية

آب/أغسطس  30الى  29، تليه الندوة اإلقليمية حول جداول العرض واالستخدام خالل الفترة من 2018أغسطس آب/ 28
  .لبنان مقر االسكوا في بيروت،في وذلك  2018

  
  االهداف  .ب

ً  المنجز العمل استعراض اجتماع اللجنة الفنية لإلحصاءات االقتصادية الى هدفي  في المحددة األولوية ذات للقضايا وفقا
 مع بالتنسيق االقتصادية لإلحصاءات اإلقليمية البرامج وتنفيذ صياغة عندسيتم اخذه بعين االعتبار  الذيو األول االجتماع

سوف توجه اللجنة الفنية عمل األمانة العامة بشأن القضايا المنهجية والفنية ذات  .اإلسكوااألمانة المتمثلة بإدارة اإلحصاء 
ن الصلة بتطوير ومراجعة البرامج المتعلقة باإلحصاءات االقتصادية بشكل دوري، وسوف تسهم في تعزيز التنسيق والتعاو

اسية في الوقت المناسب للتخطيط دولي بهدف إنتاج ونشر مؤشرات اقتصادية أسمي والعلى الصعيدين الوطني واإلقلي
 وأهداف التنمية المستدامة. 2030جدول أعمال التنمية عام ب تعلقةمالتلك وللرصد وال سيما 

 

 لمحة عامة  .ج

أساسية لوضع السياسات االقتصادية، وتطوير قطاع ركيزة إن تطوير اإلحصاءات االقتصادية في المنطقة العربية يشكل 
اإلقليمي، وتوزيع الثروة والرفاهية االجتماعية، باإلضافة إلى االستخدامات التحليلية. ويعتمد األعمال، وتحقيق التكامل 

تطوير هذه اإلحصاءات على األسس القانونية والترتيبات المؤسسية والبنية التحتية المالئمة. كما ان استخدام المعايير الدولية 
يف في تجميع ونشر هذه اإلحصاءات يضمن االتساق والنوعية والتوقيت والتصنيفات، والمبادئ التوجيهية، والمفاهيم والتعار

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

منطقة بشأن تطوير العمل اإلحصائي اإلقليمي في  هاتقريرلغربي اسيا (االسكوا)  قدمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية
. وحّدد التقرير األخير 20162السابعة واألربعون عام تها غربي آسيا للجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة في دور

األولويات لإلحصاءات الرسمية والفرص واإلنجازات؛ والتحديات الرئيسية التي تواجه التنمية اإلحصائية في المنطقة نظراً 
  للتنمية المستدامة. 2030بثقة عن خطة لزيادة الطلب على البيانات المن

                                                            
  بدون تحرير رسمي  نشرت الوثيقة1
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 للمنطقة) TAGES( االقتصادية إلحصاءاتة لاالستشاري اللجنة الفنية إنشاءقرار  على لإلسكوا اإلحصائية اللجنة وافقت
 وتحديدها األولويات الستعراضوذلك  لهذه اللجنة الرئيسية المهام مع 3 2015 عام في اإلسكوا اقترحتهالذي  العربية
 عام في عشرة الثانية دورتها خالل   اإلسكوا، في اإلحصائية اللجنة استعرضتكما . التحديات لمواجهة وسائل واقتراح
 اللجنة من وطلبت ،2016 عام في القاهرة في عقد الذي 4ة االستشاري اللجنة الفنية جتماعال النهائي التقرير ،2017
  5عشرة؛ الثالثة دورتها في اإلحصائية اللجنة تقرير وتقديم العمل مواصلة

بالتقارير المقدمة إلى اللجنة  وايضا لإلسكوابتوصيات اجتماعات اللجنة اإلحصائية  إن أعمال هذه اللجنة سوف تسترشد
واستراتيجية تنفيذ  ،6القضايا االستراتيجية ذات الصلة باإلحصاءات الرسمية في منطقة غرب آسيااإلحصائية لإلسكوا حول 
  .8واستراتيجيات بناء القدرات لتطوير اإلحصاءات االقتصادية في المنطقة العربية ،72008نظام الحسابات القومية 

 واالستخدام العرض ولاجداالقتصادية، تركز االسكوا على تطوير  إلحصاءاتاوفي سياق دعم قدرات الدول في تطوير 
)SUT ( اإلجمالي المحلي الناتج لحساب طرق ثالثة يوفر إطارو القومية، الحسابات نظام في أساسي مكونالعتبارها 

 األدنى الحد بيانات مجموعة من كجزء واالستخدام العرض جداول بتجميع يوصى. هاتساق من للتحقق فعالة كأداة ويعمل
 التوجيه لتوفير الجهود مضاعفة على اإلقليمية واللجانء في األمم المتحدة اإلحصا شعبة وتعمل). MRDS( لالحتياجات

 جداول عن جديداً  دليالً  2018 عام في المتحدة األمم في اإلحصاء شعبة أصدرت. اإلقليمية التدريبية والدورات المنهجي
ً  ألفريقيا االقتصادية اللجنة ونفذت ،9والتطبيقات اإلضافات مع المخرجات/  والمدخالت واالستخدام العرض  لبناء برنامجا
 التنمية حساب مشروع ضمن اإلسكوا أدرجت ولذلك،. وتطبيقها أفريقيا فيواالستخدام  العرض جداول تجميع بشأن القدرات
ً  واإلحصاءات، بالبيانات الخاص  وهي اآلن األعضاء، الدول بين والتوأمة ثنائية، تقنية مساعدة وقدمت العرض، مكونا
 بالتطورات تعريفو للمناقشة، منبًرا توفرالتي و ،لإلحصاءات االقتصاديةتلي اجتماع اللجنة الفنية  إقليمية ندوة عقد بصدد

  .واالستخدام العرض تجميع جداول من المستفادة والدروس الممارسات وأفضل الجديدة

) TAGESضاء اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (تم توجيه الدعوات إلى المكاتب اإلحصائية الوطنية من أع
، وممثلي المنظمات اإلقليمية العاملة في تطوير والمحاسبين القوميين ةاالقتصادي اترؤساء إدارات اإلحصاءلمشاركة 

مكاتب اإلقليمية لألمم ، وال، اللجان اإلقليميةالدوليالبنك ، IMF-METACمثل اإلحصاءات االقتصادية في المنطقة 
 .، ومراكز األبحاثجامعة الدول العربيةو ،المتحدة

 مواعيد ومكان انعقاده   .د

 28الى  27خالل الفترة من  ،) للبلدان العربيةTAGESللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات االقتصادية (اسيتم عقد اجتماع 

 2018آب/أغسطس  30الى  29، تليه الندوة اإلقليمية حول جداول العرض واالستخدام خالل الفترة من 2018أغسطس آب/
    .لبنان مقر االسكوا في بيروت،في وذلك 

  

  لوجستية معلومات  .ه

 15 في مهلة اقصاها وارسالها مع نسخة من جواز سفر ساري المفعولاستمارة التسجيل  استكمالن ركيالمشا رجى مني
  :إلتاحة الوقت الكافي إلجراء الترتيبات الالزمة للسفر 2018 تموز/يوليو

                                                            
 E/ESCWA/SD/2015/IG.1/CRP.2 الفريق االستشاري المعني اإلحصاءات االقتصادية في المنطقة العربية الشروط المرجعية 3
4 https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/final_report.pdf   
5 E/ESCWA/SD/2017/IG.1/7/Report5 April 2017. -Report of the Twelfth session of the Statistical Committee. Beirut, 4  
 (/4الجزء األول)ESCWA/SD/2010/IG.1 آسيا غرب منطقة في الرسمية باإلحصاءات الصلة ذات االستراتيجية القضايا .  6
  (الجزء الثاني) E/ESCWA/SD/2010/IG.1/4 .2008القومية  الحسابات نظام تنفيذاستراتيجية 7
8Term Economic Indicators for The Arab Region-Methodological Issue in Economic Statistics: ShortStudy on Selected    
9https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SUT_IOT_HB_wc.pdf   
 



 

مساعد، شعبة  ئي، إحصاوسيم حمود السيد إلى ،)TAGESاالقتصادية (للجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات فيما يتعلق با
   ،hammoudw@un.orgبريد الكتروني: ،  349 978 1 961هاتف، اإلسكوا اإلحصاءات في

  الى االنسة سديم سبيتي هاتف 2018آب/أغسطس  30-29فيما يتعلق بالندوة اإلقليمية حول جداول العرض واالستخدام، 
  sbeiti@un.orgبريد الكتروني 761 978 1 961+

 .األعمال جدول في للمشاركين المعلومات من مزيد توفير سيتم

 للحصول على 2018 أغسطس 27 يوم صباًحا 8:30 الساعة في المبنى إلى الوصول المشاركين من يرجى 
 .المبنى إلى الدخول بطاقات

 اللغتين بين الفورية الترجمة توفير سيتم. لالجتماع الرسمية اللغات هي واإلنجليزية العربية: اللغات. 
 نفقتهم على االجتماع يحضرون الذين المشاركون يحتاج. مترعاه الذين للمشاركين التذاكر اإلسكوا تصدر: السفر 

 .بهم الخاصة السفر ترتيبات إجراء إلى الخاصة
 إلسكوال يمكن. لبنان إلى دخول تأشيرات على للحصول بهم الخاصة الترتيبات اتخاذ المشاركين على: التأشيرات 

 .بكتاب لتسهيل الحصول على التأشيرة -عند الطلب-تزويد المشاركين 
 مع األسعار الخاصة  الفنادقب قائمةل اارس سيتم. بهم الخاصة الفندق بترتيبات القيام المشاركين من يطلب: اإلقامة

 .باإلسكوا
 المناسب الوقت فيبه  لمشاركينسيتم ابالغ ا معلوماتلل تحديث أي. 

  الرابط التالي: على متاح واإلسكوا لبنان عن العملية المعلومات بعض عن كتيبيوجد 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/welcometoescwa15.pdf  
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