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 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 

تشرين  10-9( في المنطقة العربية، TAGESاالستشارية لإلحصاءات االقتصادية ) لجنة الفنيةال

 العربية، القاهرة، جمهورية مصر 2016الثاني/نوفمبر 
https://www.unescwa.org/events/tages-statistics-arab-region 

 

 

 جدول االعمال المقترح
 

 2016تشرين الثاني/نوفمبر  9األربعاء  –اليوم األول 

 
 افتتاح ومقدمة -الجلسة األولى 

 مالحظات افتتاحية 

 مقدمة ألغراض وأهداف االجتماع 

 (E/ESCWA/SD/2016/EGM/2/1) 

  وظائف اللجنةلعرض  

((E/ESCWA/SD/2016/EGM/2/2 

  مناقشة جدول األعمال المقترح(E/ESCWA/SD/2016/EGM/2/3) 

09:00 – 10:30 

 11:00 - 10:30 استراحة

 الرئيسونائب  انتخاب الرئيس 

 المقترح اعتماد جدول األعمال  

11:10 - 11:30 

 الوظائف الرئيسية –الجلسة الثانية 

 مراجعة وإقرار الشروط المرجعية 

 iالمجاالت ذات األولوية

  اإلحصاءات االقتصاداة والحسابات القومية في مجال ولواات األاستعراض 

  (E/ESCWA/SD/2016/EGM/2/4)اإلسكوا  

 أعضاء اللجنة من الدول 

األولواات على المستوى العالمي: جدول أعمال : المتحدةشعبة اإلحصاء باألمم  

 اإلحصاءات االقتصاداة والحسابات القومية ولح  اإلحصائيةللجنة ا

 

  العالقة مع المبادرات القائمة ذات الصلة على المستوى العالمي واإلقليمي ودون اإلقليمي

 :والوطني

 اإلسكوا 

سجل األعمال تحداث اإلنتاج اإلحصائي:  :شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة 

 اإلحصاءات االقتصاداة المتكاملة.و االحصائي

 ECA, IMF, UNDP, LAS   

11:30 - 12:00 

  مناقشة واتخاذ القرار

https://www.unescwa.org/
https://www.unescwa.org/events/tages-statistics-arab-region
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  استراتيجية تطوار اإلحصاءات االقتصاداة-االستراتيجية الوطنية لتطوار اإلحصاء 

 اإلحصاء: وفاء أبو الحصن، رئيسة شعبة اإلسكوا 

 مصر 

 األردن 

12:00-12:30 

 تطبيق المعايير والمنهجيات الدولية المعنية 

 :2008العالقة بنظام الحسابات القومية 

لنظام  عمليةالتوجيهات ال نجدول أعمال البحوث ع: شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة 

مؤشرات قصيرة الوحول الخدمات المصرفية اإلسالمية ) 2008الحسابات القومية 

 المدى(

المستشار اكوز، عمر ه iiفي المنطقة 2008تنفيذ نظام الحسابات القومية االسكوا:  

 اإلقليمي المعني بالحسابات القومية

 

 التصنيفات الدولية ذات الصلة

 قتصاداة، التصنيف الدولي للتجارةالتصنيف الصناعي الدولي لألنشطة اال 

 العام لنشر البياناتالنظام  ميزان المدفوعات، المعيار الخاص لنشر البيانات، 

IMF/METAC 

 

 :لدولا

 فلسطين 

 البحران 

12:30 - 13:00 

  مناقشة واتخاذ القرار

 14:00 - 13:00 غداء

  تعزيز تبادل المعرفة حول أفضل الطرق والممارسات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة في

 المنطقة

  iii :التالية قليميةاإلتوجيهية المبادئ دراسات حول الاإلسكوا  عدتا

  ستخدام في البلدان العربية ومصادر البياناتاالو لعرضاجداول 

 المؤشرات االقتصاداة على المدى القصير للمنطقة العربية 

 سجل األعمال اإلحصائي 

 مماثالت القوة الشرائية والحجم الحقيقي القتصادات غرب اسيا  

    : ماجد سكينياإلسكوا

  إطار المحاسبة االقتصاداة البيئية في منطقة اإلسكوا 

 واتخاذ القرار مناقشة

14:00 - 14:30 

  مساهمة األعضاء في اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات االقتصادية واللجنة اإلحصائية

 مع أوراق علمية ودراسات حالة، ومنهجيات الدول

 الكوات 

 المغرب 

 تونس 

14:30 - 15:00 

  مناقشة واتخاذ القرار

 15:30 - 15:00 استراحة
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 المجموعة األساسية من المؤشرات االقتصادية -الجلسة الثالثة 

 اقتراح مجموعة أساسية من المؤشرات االقتصادية   

(E/ESCWA/SD/2016/EGM/2/5) 

مجموعة أساسية من اإلحصاءات االقتصاداة )سيتم تحدادها من قبل : اإلسكوا 

 من أجل اتخاذ القرارات التي اتعين على جميع الدول في المنطقة اللجنة( الالزمة

 أن تطمح إلى إنتاجها على المدى الطوال

 مجموعة عمل 

15:00 - 16:40 

 16:30 - 16:00 مناقشة واتخاذ القرار

 2016تشرين الثاني/نوفمبر  10الخميس  -اليوم الثاني 

   

 العالقة مع أهداف التنمية المستدامة –الجلسة الرابعة 

  االقتصاديةتوفر البيانات حول المجموعة األساسية لإلحصاءات 
المؤشرات الرئيسية لمراقبة االقتصاد والستخدامها كسلسلة مدخالت لتنفيذ نظام الحسابات 

  2008القومية 

 مجموعة عمل 

09:00 -10:00 

  العالقة مع المؤشرات االقتصادية ألهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني لرصد

 التقدم المحرز

 اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  

 المؤشرات االقتصاداة ألهداف التنمية المستدامة: المتحدةشعبة اإلحصاء باألمم  

 إلحصاءات االقتصاداةل دعامة مشروع التنميةوالرصد على المستوى العالمي و

 مجموعة عمل 

10:00 - 11:00 

  مناقشة واتخاذ القرار

 11:00 - 10:00 استراحة

 والتنسيق والتواصل الشراكة -الجلسة الخامسة 

 مجاالت بناء القدرات في مجال اإلحصاءات االقتصادية 
 ما هي الموارد المطلوبة

 مجموعة عمل

11:30 - 12:00 

  مناقشة واتخاذ القرار

 الشراكة والتنسيق المؤسسي 
المنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية ودورها في تموال وتقدام المساعدة التقنية وغيرها من 

تبادل المعلومات عن أنشطتها وتوجيه التدراب أو لعلى استعداد والمبادرات في جميع أنحاء المنطقة 

 المساعدة التقنية الحتياجات البلدان

 (UNSD, ESCWA, ECA, IMF, UNDP, LASGCC Stat) 

12:30 - 13:00 

 14:00 - 13:00 غداء

 التواصل ونشر الوعي 
 مناقشة

14:00 - 14:30 

 العضوية والوظائف 
 مناقشة واتخاذ القرار

14:30 - 15:00 

 الطريق الى األمام –الجلسة السادسة 

 16:00 - 15:00 للجنة وبرنامج العمل الخطة المستقبلية 

 16:30 - 16:00 االختتام 



4 

 

 2016تشرين الثاني/نوفمبر   11الجمعة  -اليوم الثالث 

 التنسيق بين الوكاالت حول اإلحصاءات االقتصادية 

(UNSD,UNESCWA UNECA, UNDP, LAS) 

09:00 – 11:00 

 11:30 - 11:00 استراحة
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 ثائق المرجعيةالو

i Report of the Economic and Social Commission for Western Asia on the main achievements of 

statistical development in the region E/CN.3/2016/17. 

 Report of the Economic and Social Commission for Western Asia on the main achievements 

of statistical development in the region E/CN.3/2011/ 20         

 Advisory group on economic statistics in Arab region Terms of reference  

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

 Strategic issues related to official statistics in the Western Asia Region . 

ESCWA/SD/2010/IG.1/4(Part I) 

 
ii Report on the extent of 2008 SNA implementation in the Arab region. 

E/ESCWA/SD/Background Paper 2. http://css.escwa.org.lb/sd/2163/21-2.pdf 

 Support for Implementation Strategy for 2008 SNA and Economic Statistics in the Arab 

Region. http://css.escwa.org.lb/sd/2163/21-1.pdf 

 

 iii Study on Selected Methodological Issue in Economic Statistics 2014: Guidelines for 

Compilation of Supply and Use Tables in the Arab Countries and Data Sources 

E/ESCWA/SD/2014/technicalpaper.2 

 Study on Selected Methodological Issue in Economic Statistics: Short-Term Economic 

Indicators for The Arab Region E/ESCWA/SD/2013/10 

 Statistical Business registers Country Practice Tunisia,  

 Purchasing Power Parities and the Real Size of Western Asia Economies  A Comprehensive 

Report of the 2011 Round of the International Comparison Program in Western Asia Region 

 Framework for Environmental Economic Accounting in the ESCWA Region 

E/ESCWA/SD/2009/3  

  Statistical Commission Report on the forty-seventh session E/2016/24-E/CN.3/2016/34 Ar 

                                           

http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-17-ESCWA-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-17-ESCWA-E.pdf
http://css.escwa.org.lb/sd/2163/21-2.pdf
http://css.escwa.org.lb/sd/2163/21-1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e_escwa_sd_14_tp-2_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e_escwa_sd_14_tp-2_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e_escwa_sd_14_tp-2_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e_escwa_sd_14_tp-2_a.pdf
https://www.unescwa.org/publications/study-short-term-economic-indicators-arab-region
https://www.unescwa.org/publications/study-short-term-economic-indicators-arab-region
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.escwa.un.org/icp2011/docs/b-pub-6-15.pdf
http://www.escwa.un.org/icp2011/docs/b-pub-6-15.pdf
https://www.unescwa.org/publications/framework-environmental-economic-accounting-escwa-region
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/Report-on-the-47th-session-of-the-statistical-commission-A.pdf

