الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
مشاركة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في نشاط مشروع االسكوا “تعزيز
القدرات اإلحصائية في إنتاج ونشر المؤشرات االقتصادية قصيرة األجل من اجل تحقيق
نمو مستدام”
2017-2016

آية الرابي
هبة هندي
كانون األول  /ديسمبر 2017

أهم المؤشرات االقتصادية قصيرة األجل التي يصدرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك ،المنتج ،كميات اإلنتاج
الصناعي (شهري) ،ومؤشر الرقم القياسي ألسعار الجملة (ربعي)

المؤشرات الرئيسية الخاصة بالتجارة الخارجية (شهري)

المؤشرات الرئيسية الخاصة بالحسابات القومية (ربعي)

اجتماع فريق الخبراء حول االحصاءات االقتصادية قصيرة االجل

➢ خالل مشروع تعزيز القدرات اإلحصائية الذي قدمته (االسكوا) ،شارك الجهاز في االجتماع التمهيدي الذي
تم عقده لعرض احتياجات دول األعضاء حول مؤشرات قصيرة األجل ،ومن ثم تم عقد سلسلة من الورش

التدريبية التي سلطت الضوء على أكثر من مؤشر.
➢

مكان وتاريخ انعقاد االجتماع  :األردن 18-16 ،شباط /فبراير 2016

➢

الهدف الرئيسي لالجتماع:

 .1حث دول االعضاء على توسيع دائرة إعداد اإلحصاءات قصيرة األجل تماشياً مع التوصيات الدولية حول
موضوع المؤشرات االقتصادية قصيرة االجل.

الموضوع.
ً
 .2تحديد احتياجات دول االعضاء للورش التدريبية والبعثات والزيارات الدراسية حول

تابع  -اجتماع فريق الخبراء حول االحصاءات االقتصادية قصيرة االجل

➢

وقائع االجتماع:

 .1تم استعراض تقييم عام لتقدم الدول في إعداد المؤشرات قصيرة األجل.

 .2تم استعراض التحديات التي تواجه الدول العربية في العمل على المؤشرات ،بدءا من جمع البيانات،
واشتقاق المتغيرات الى قراءة النتائج ومقارنتها.
 .3تم تقديم عرض من الدول حول الحسابات القومية الربعية واألسعار.
 .4تم تقديم عروضات من قبل الخبراء حول المؤشرات الخاصة باألرقام القياسية للصادرات والواردات.
 .5ضرورة االستفادة من المعايير واألدلة الدولية التي صدرت عن شعبة االحصاء حول الموضوع.

 .6ضرورة االستفادة من معايير الجودة التي طرحتها المنظمات الدولية.
 .7تقديم عرض من قبل الخبراء حول برنامج  ERETESوضرورة استخدامه.

تابع  -اجتماع فريق الخبراء حول االحصاءات االقتصادية قصيرة االجل
➢المتابعات:
 .1تم تزويد االسكوا بالمؤشرات قصيرة االجل المتوفرة في فلسطين ،حيث يتم توفير  36مؤشر من اصل 67
مؤشر متفق عليهم دوليا.
 .2تم تزويد االسكوا باالحتياجات التدريبية المطلوبة حول المؤشرات الغير متوفرة في فلسطين.
 .3تم تزويد االسكوا باالستبيان حول التقنيات المستخدمة في جمع ومعالجة اإلحصاءات قصيرة األجل ذات
األولوية.
 .4تم العمل على تطوير مصادر البيانات الخاصة بمؤشرات األسعار.
 .5بناء على بدء تطبيق فلسطين لبرنامج  ERETESمن خالل  ،INSEEفقد تم االتفاق على تعميم التجربة
لإلحصاء األردني إال أن هذا المقترح لم يتم.

المؤشرات االقتصادية للورش التدريبية التابعة لمشروع تعزيز القدرات االحصائية
المؤشرات االقتصادية التي تم التطرق لها خالل الورش
التدريبية التي نفذتها االسكوا :
 .1مؤشرات األرقام القياسية للتجارة الخارجية.
 .2مؤشر الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي.
 .3مؤشر إنتاج البناء.
 .4مؤشر الميول االقتصادية.
 .5مؤشر أسعار العقارات السكنية.
 .6األرقام القياسية لحجم التداول الصناعي والتجاري.

 .1مؤشرات األرقام القياسية للتجارة الخارجية
الورش التدريبية التي تناولت مؤشر األرقام القياسية للتجارة الخارجية:
ورشة العمل التدريبية الثانية حول اإلحصاءات القصيرة األجل ،القاهرة 9-6 ،آذار /مارس 2017

➢الهدف من الورشة:

 .1عرض ومناقشة مواد تدريبية من قبل خبراء متخصصين في المنهجيات المتعلقة بتجميع ًواحتساب األرقام
القياسية للتجارة الخارجية وبالتالي تحقيق االستفادة المطلوبة من حيث طريقة وآلية احتساب األرقام القياسية.
 .2االستفادة من التجارب في معالجة مشاكل وحدات الكمية في الواردات والصادرات تمهيدا الحتساب الرقم
القياسي.

 .3إعداد مقترح أولي لتطبيق يساعد الدول في احتساب األرقام القياسية للواردات والصادرات.

➢المتابعات:

 .1تطويرًوزيادةًجودةًالبياناتًمنًخاللًزيادةًالشمولًلوحدةًالكميةًوالكميات.

 .2بعدًزيادةًالشمولًللكمياتًيتمًتعديلًبرنامجًاإلدخالًالمستخدمًفيًالتجارةًالخارجيةًبحيث يتمًالتركيزًعلىً
وحدةًالكميةًوالكمياتًللسلعًوخاصةًالتيًيتمًتبادلهاًمنًخاللًفواتيرًالمقاصةً(التجارةًمعًإسرائيل).

 .1مؤشرات األرقام القياسية للتجارة الخارجية (تابع)

 .3تم تزويد االسكوا ببيانات الصادرات والواردات الفلسطينية المرصودة للسنوات الثالثة األخيرة ألغراض
الفحص على التطبيق الجديد لألرقام القياسية.
➢ التوصيات:

 .1االستفسار بخصوص التطبيق الخاص باحتساب األرقام القياسية للتجارة الخارجية حيث كان من المخطط
ن جاهز خالل شهر  10/2017للبدء بالتنفيذ في أربعة دول (مصر ،األردن ،الكويت ،وقطر) ،في
أن يكو ً
حال كان التطبيق جاهز نود االطالع عليه لالستفادة منه عند بدء العمل بإنتاج األرقام في فلسطين.

 .2مؤشر الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي
الورش التدريبية التي تناولت مؤشر اإلنتاج الصناعي:
ورشة العمل التدريبية األولى حول اإلحصاءات القصيرة األجل ،تونس 17-14 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2016

➢الهدف من الورشة:

 .1عرض ومناقشة مواد تدريبية من قبل خبراء متخصصين في المنهجيات المتعلقة بتجميع واحتساب
اإلحصاءات القصيرة األجل حسب التوصيات الدولية الخاصة بمؤشر اإلنتاج الصناعي.
 .2تبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة في مجال اإلحصاءات القصيرة األجل الخاصة بمؤشر اإلنتاج
الصناعي.

➢ المتابعات:

 .1تقييم وضع الجهاز المركزيً لإلحصاء الفلسطيني حول نشر هذا المؤشر مقارنة مع البلدان األخرىً.

 .2االستفادة من رأي الخبير يامادا حول استخدام معادلة السبير المعدلة في احتساب الرقم القياسي ألسعار
المستهلك  CPIلتحديث سنة األساس لعام  2017باالعتماد على بيانات مسح إنفاق واستهالك األسر لعام
 2017والذي سيتم تنفيذه في الربع األول من عام .2018

 .3مؤشر إنتاج البناء

الورش التدريبية التي تناولت مؤشر اإلنتاج في البناء:
ورشة العمل التدريبية األولى حول اإلحصاءات القصيرة األجل ،تونس 17-14 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2016
➢مالحظات:
 .1تمًإلغاءًالمحورًالخاصًبمؤشرًاإلنتاجًللبناءًمنًأجندةًورشةًالعملًوذلكًلعدمًتمكنًالخبيرًالمختصًفيً
هذاًالمجالًمنًالحضورًلظروفًطارئة.

 .3مؤشر إنتاج البناء(تابع)

زيارة خبير (جيراردو جافيالنز) لمهمة استشارية حول إنتاج ونشر مؤشر اإلنتاج للبناء ،األردن 8-6 ،تشرين
األول /أكتوبر 2016
➢الهدف من الورشة:

 .1تقديمًالمساعدةًالفنيةًلدولةًفلسطينًفيًمجالًإنتاجًمؤشرًالرقمًالقياسيًلإلنتاجًفيًللبناء.

ورشة العمل التدريبية الثانية حول اإلحصاءات القصيرة األجل ،القاهرة 9-6 ،آذار /مارس 2017
➢الهدف من الورشة:

 .1عرضًومناقشةًموادًتدريبيةًمنًقبلًخبراءًمتخصصينًفيًالمنهجياتًالمتعلقةًبتجميعًواحتسابًاإلحصاءاتً
القصيرةًاألجلًحسبًالتوصياتًالدولية.
 .2تبادلًالمعرفةًوالخبراتًوالممارساتًالجيدةًفيًمجالًاحتسابًمؤشرًاإلنتاجًفيًالبناء.

 .3مؤشر إنتاج البناء(تابع)

➢المتابعات:

ي العمل على توفر ومالئمة البيانات الخاصة ببعض السجالت ذات العالقة ضمن المصادر المختلفة ،مثل
 .1جار ً
و ازرة األشغال العامة ،اتحاد المقاولين ،و ازرة الحكم المحلي ،ونقابة المهندسين لتقديم بيانات أكثر تفصيالً على
مستوىً القطاعين المنظم وغير المنظم لبناء المؤشر وتحسين آلية التقدير المعتمدة لحساب إنتاج البناء في
الحسابات القومية.
 .2تمًوضعًخطةًعملًلجمعًبياناتًربعيهًعنًمؤشرًإنتاجًالبناء.
 .3تمًالحصولًعلىًاستمارةًمنقحةًلمؤشرًإنتاجًالبناءًبدولةًقطرًوتمًتعديلهاًوإضافةًبعضًالبنودًوإرسالهاًإلىً
االسكوا ولمًيصلًردًبخصوصهاًلغايةًاآلن.

 .4مؤشر الميول االقتصادية

ورشة عمل حول التقديرات السريعة والمؤتمر  33لمركز البحوث الدولي لمسوح الميول االقتصادية،
كوبنهاغن ،الدنمارك 16-13ايلول /سبتمبر 2016

➢الهدف من الورشة:
 .1توفير منتدى للحوار بين منتجين ومستخدمين التقديرات السريعة حول دور هذه التقديرات في اإلحصاءات
الرسمية ،مع التركيز بشكل خاص على احتياجات المستخدمين فيما يتعلق بهذه التقديرات ًوتوقيتها ونوعيتها.
 .2مناقشة المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات بشأن اإلحصاءات قصيرة المدى ،ومؤشرات دورة األعمال
التجارية ،والتقديرات السريعة ومسوح الميول االقتصادية.
 .3تسليط الضوء على أهمية المؤشرات قصيرة األجل والتي تعتبر ضرورية في صناعة السياسات كونها توفر
بيانات حديثة قريبة من فترة اإلسناد.
➢المتابعات:
 .1تمًعقدًندوةًداخليةًللتعميمًواالستفادة.

 .5مؤشر أسعار العقارات السكنية

ورشة عمل تدريبية حول مؤشرات أسعار العقارات السكنية ،تونس 18-14آب /أغسطس 2017

➢الهدف من الورشة:
 .1عرض ومناقشة مواد تدريبية من قبل خبراء مختصونً في المنهجيات المتعلقة بتجميع واحتساب مؤشر أسعار
العقارات السكنية كما اشتملت العروض أمثلة تطبيقية وتمارين عملية حول احتساب المؤشر.
ى لتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة
 .2منب ار للخبراء من البلدان األعضاء ،وكذلك خبراء من مناطق أخر ً
في مجال مؤشرات أسعار العقارات السكنية ومؤشرات أسعار المنازل األخرىً.

➢ المتابعات:
 .1تم عقد اجتماعات مع مصادر السجالت اإلدارية في سلطة التراخيص واألراضي وضريبة األمالك ًوتم تقييم
جودة البيانات المتوفرة لديهم وجاريً العمل على تطويرها.
 .2بناء قاعدة بيانات خاصة بأسعار العقارات السكنية بعد التعاونً مع مصادر البيانات المختلفة والحصول على
المدخالت الخاصة بإنتاج هذه المؤشرات.

 .6األرقام القياسية لحجم التداول الصناعي والتجاري
الورش التدريبية التي تناولت مؤشرات قيمة التداول:
 .1ورشة العمل التدريبية األولى حول اإلحصاءات القصيرة األجل ،تونس 17-14 ،تشرين الثاني /نوفمبر2016
 .2ورشة عمل تدريبية حول األرقام القياسية لحجم التداول ،مسقط 24-22آيار /مايو2017

➢الهدف من الورش:

 .1عرض ومناقشة مواد تدريبية من قبل خبراء مختصونً في المنهجيات المتعلقة بتجميع واحتساب األرقام القياسية
لحجم التداول بما في ذلك مؤشرات التداول في تجارة التجزئة وفي الصناعة بحسب التوصيات الدولية.

 .6األرقام القياسية لحجم التداول الصناعي والتجاري( -تابع)

 .2مناقشة المصادر المختلفة للبيانات.
ق النشر.
ق واألساليب المختلفة لجمع وإنتاج مؤشرات التداول وطر ً
 .3عرض ومناقشة الطر ً
الممارسات الجيدة في
 .4منب اًر لخبراء البلدان األعضاء ،وكذلك خبراء من مناطق أخرى ،لتبادل المعرفة والخبرات و ً
مجال مؤشرات التداول.
➢المتابعات:
 .1جاريً العمل على احتساب هذا المؤشر بعد الحصول على البيانات الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن
والمنشآت  2017حيث انه يوجد تغطية الحتياجات مؤشر التداول الصناعي بما انه يتوفر مثبط خاص
بمؤشر األرقام القياسية لحجم التداول الصناعي.
 .2دراسة استمارة سلسلة المسوح االقتصادية – قسم الصناعة – والتعديل أينما لزم األمر سواء في االستمارة
والتصنيف المستخدم من أجل الحصول على بيانات سنوية صحيحة الشتقاق األوزان الخاصة بتركيب مؤشر
التداول الصناعي.

 .6األرقام القياسية لحجم التداول الصناعي والتجاري( -تابع)

 .3دراسة وتجميع كافة االحتياجات من اجل استقطاب بعثات فنية لدراسة ما تم توفيره والبدء بإنتاج مؤشر األرقام
القياسية لحجم التداول الصناعي.
 .4سيتم دراسة تغطية احتياجات مؤشر التداول لتجارة التجزئة مستقبالً بعد توفير البيانات الالزمة إلعداده.

تقييم منسق اإلحصاء للمشروع

➢ يعتبر مشروع ”تعزيز القدرات اإلحصائية في إنتاج ونشر المؤشرات االقتصادية قصيرة األجل من اجل تحقيق
ى وكفاءة القدرة اإلحصائية في الجهاز المركزيً لإلحصاء الفلسطيني.
النمو المستدام“ بالغ األهمية في رفع مستو ً
➢ تمثلت استفادة اإلحصاء الفلسطيني في االطالع على تجارب البلدان األعضاء وتبادل المعرفة والخبرات
والممارسات الجيدة في مجال المؤشرات االقتصادية قصيرة األجل.
➢ زيادة الثقة في المؤشرات التي ينتجها الجهاز المركزيً لإلحصاء الفلسطيني وتعزيز جودة البيانات المتوفرة لدينا
ومعرفة مدى نجاح تجربتنا.
➢ التعرف على منهجيات وآلية احتساب مؤشرات جديدة مثل مؤشر انتاج البناء ،مؤشر الرقم القياسي لحجم
التداول ومؤشر أسعار العقارات السكنية.

تقييم منسق اإلحصاء للمشروع  -تابع

ن هناك مرحلة ثانية للمشروع لألسباب التالية:
➢ ضرورة أن يكو ً

 .1أهمية المؤشرات االقتصادية قصيرة المدى في رسم السياسات ومستخدمي البيانات.

 .2ضرورة إرسال بعثات تقييميه لمصادر البيانات المتوفرة ومالئمتها كمدخالت إلنتاج المؤشرات الجديدة.

 .3عرض تجربة رائدة لدولة عربية من دول المنطقة حول إنتاج إحدى المؤشرات الجديدة (مؤشر إنتاج البناء،
ومؤشر حجم التداول) وتعميم التجربة على الدول األعضاء.

 .4عدم شمول كافة المؤشرات االقتصادية قصيرة األجل حيث تم التركيز على المؤشرات الخاصة باألسعار واألرقام
القياسية بشكل اكبر من مؤشرات الحسابات القومية.
 .5التركيز على ) (Sub regional workshopsنظ ار للتركيز على عدد اقل من المشاركين واألخذ بعين االعتبار
خصوصية الدول.
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