
 

 

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 

  ٢٠١٨آب/أغسطس  ٣٠-٢٩إقليمية حول جداول العرض واالستخدام، ندوة 

  اللبنانيةجمهورية ال، بيروت

  ١توضيحية مذكرة

 مقدمة  .أ

شعبة اإلحصاء في األمم  وبالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) شعبة اإلحصاء في تنظم
، ٢٠١٨آب/أغسطس  ٣٠الى  ٢٩ندوة إقليمية حول جداول العرض واالستخدام خالل الفترة من  )،UNSDالمتحدة (

للجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات  ثانياالجتماع اللبنان. تأتي هذه الندوة مباشرة بعد  مقر االسكوا في بيروت،في وذلك 
  .آب/أغسطس ٢٨-٢٧ي تعقده اإلسكوا في الفترة الممتدة من ذ، والدان العربية) للبلTAGESاالقتصادية (

  
  االهداف  .ب

تهدف الندوة حول جداول العرض واالستخدام إلى تحسين تجميع اإلحصاءات االقتصادية من أجل تحقيق تغطية أشمل 
العرض واالستخدام هي تحسين شمولية فمن أهم الفوائد المرجوة من بناء جداول تساهم في رصد أهداف التنمية المستدامة. 

إحصاءات الناتج المحلي لجميع األنشطة االقتصادية وتحسين االتساق بين جميع اإلحصاءات االقتصادية وتوفير تقديرات 
لألنشطة غير الرسمية، حيث تعتبر جداول العرض واالستخدام إطار العمل المثالي لتحقيق األغراض المذكورة أعاله، وفقا 

 لممارسات الدولية في مجال الحسابات القومية.ألفضل ا

 
 لمحة عامة  .ج

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

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

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

 واالستخدام العرض ولاجداالقتصادية، تركز االسكوا على تطوير  إلحصاءاتافي 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  ٢٠١٨ عام في المتحدة األمم في اإلحصاء شعبة أصدرت. اإلقليمية التدريبية والدورات المنهجي
ً  ألفريقيا االقتصادية اللجنة ونفذت ،٢والتطبيقات 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

                                                            
  بدون تحرير رسمي  نشرت الوثيقة١
٢https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SUT_IOT_HB_wc.pdf   
 



 

 بالتطورات تعريفو للمناقشة، منبًرا توفرالتي و ،تلي اجتماع اللجنة الفنية لإلحصاءات االقتصادية إقليمية ندوة عقد بصدد
 .واالستخدام العرض تجميع جداول من المستفادة والدروس الممارسات وأفضل الجديدة

  
 مواعيد ومكان انعقاده واللغات  .د

مقر في وذلك  ٢٠١٨آب/أغسطس  ٣٠الى  ٢٩الندوة اإلقليمية حول جداول العرض واالستخدام خالل الفترة من سيتم عقد 
يتم توفير ترجمة فورية بين اللغتين وف سو سيةالرئيلغة العمل ستكون اللغة اإلنكليزية  نإ لبنان. االسكوا في بيروت،
  العربية واإلنجليزية.

  
  لوجستية معلومات  .ه

ً استمارة التسجيل  استكمالن ركيالمشا رجى مني في مهلة  وارسالها مع نسخة من جواز سفر ساري المفعولإلكترونيا
 sbeiti@un.org بريد الكتروني 761 978 1 961+  الى االنسة سديم سبيتي هاتف ٢٠١٨ تموز/يوليو ١٥ اقصاها

  .إلتاحة الوقت الكافي إلجراء الترتيبات الالزمة للسفر

 .األعمال جدول في للمشاركين المعلومات من مزيد توفير سيتم

 بطاقات للحصول على ٢٠١٨ أغسطس ٢٩ يوم صباًحا ٨:٣٠ الساعة في المبنى إلى الوصول المشاركين من يرجى 
 .المبنى إلى الدخول

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

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

 .بكتاب لتسهيل الحصول على التأشيرة -عند الطلب-تزويد المشاركين 
 بالفنادق مع األسعار الخاصة  ل قائمةاارس 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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