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UNSD 

 ندوة رفيعة المستوى حول مستقبل اإلحصاءات االقتصادية في المنطقة العربية 

 2020ير كانون الثاني/ينا 21-22 

 فندق االنتركونتننتال

 السعودية الرياض، المملكة العربية

 مؤقت جدول األعمال

 

أنشأت الدورة الخمسون للجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة فريق أصدقاء الرئيس المعني باإلحصاءات 
االقتصادية. طلبت اللجنة من مجموعة أصدقاء الرئيس عقد اجتماعات على مدار العام المقبل لمناقشة ما إذا 

ما إذا ي مجاالت التنمية ذات األولوية أو كانت التحديثات الحالية المخططة لنظام اإلحصاءات االقتصادية تراع
للتنمية المستدامة.  2030أوسع للتقدم المحرز لدعم خطة  مقاييس تضمين كانت هناك ثغرات بما في ذلك في 

كما طلبت اللجنة من مجموعة أصدقاء الرئيس أن تدرس ما إذا كانت البنية التحتية لإلدارة والحوكمة اإلحصائية 

نظام اإلحصاءات االقتصادية كافية لتلبية الحاجة إلى نظام إحصائي اقتصادي سريع االستجابة الحالية التي تدعم 
وشامل. طُلب من مجموعة أصدقاء الرئيس تقديم تقرير في الدورة الحادية والخمسين للجنة اإلحصائية باألمم 

 .المتحدة
 

إلسكوا وتستضيفها الهيئة العامة لإلحصاء تنظم هذه الندوة الرفيعة المستوى قسم اإلحصاء في األمم المتحدة وا
منصة استشارية للدول األعضاء في األمم المتحدة في اإلسكوا الندوة توفر في المملكة العربية السعودية.

والمنطقة العربية حول أولويات التحديث المفاهيمي لنظام اإلحصاءات االقتصادية. عالوة على ذلك ، فإنه يوفر 
ت في المبادرات الحالية بشأن تحديث اإلطار المفاهيمي، ومناقشة ما إذا كانت البنية الفرصة لتحديد الثغرا

التحتية لإلدارة والحوكمة موجودة لمعالجة هذه األولويات ، وكذلك لضمان تلبية االحتياجات ذات األولوية في 
 .المستقبل على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية

 
ذي سوف والمنظورا إقليميا لألولويات والبنية التحتية اإلحصائية والحوكمة تتضمن ج المتوقع لالجتماع ئتاالن

 . (2020) العالمي وتقرير اللجنة اإلحصائية في في دورتها الخامسة والخمسينالنقاش ملية ع يصب في
 

  

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 ندوة رفيعة المستوى حول مستقبل اإلحصاءات االقتصادية في المنطقة العربية: السعودية

 2020كانون الثاني/يناير  21-22 

 فندق االنتركونتننتال

 الرياض، المملكة العربية

 مؤقت جدول األعمال

 تسجيل المشاركين 08:30 -09:00

  كلمات الترحيب واالفتتاح 09:00 – 09:30
 ، الرئيسالهيئة العامة لإلحصاء السعودية

 االسكوا ، يوراي ريتشان مدير اإلحصاء
 ، مساعد المديرا، إيفو هافنجاألمم المتحدةيء شعبة اإلحصا

 (ERIL) مدير البحوث االقتصادية والتعليم المؤسسي ،البنك اإلسالمي للتنمية، عارف سليمان

 المملكة العربية السعودية ، ناتالي فوستير ، المنسق المقيم ،مم المتحدةاأل

 لإلحصاءات االقتصاديةنظام سريع االستجابة وذو صلة  - 1الجلسة  9:30 – 11:30
الحتياجات لستحدد هذه الجلسة ما الذي يجعل نظام اإلحصاءات االقتصادية مستجيبًا ومالئًما 

مواضيع مثل بما تخص السياسية الناشئة. وسيحدد أولويات السياسات العالمية واإلقليمية 
المناخ والتغير الرقمنة والعولمة والرفاه االقتصادي وعدم المساواة واالستدامة وتغير 

التكنولوجي والقطاع غير الرسمي. عالوة على  تطورحضر والتالديمغرافي وال-االجتماعي
ذلك، سوف يحدد ما أسهمت به النظم اإلحصائية الوطنية واإلقليمية والعالمية في أولويات 

 .2030في سياق خطة التنمية المستدامة لعام والسياسة العربية والعالمية 

 االسكوا، مدير اإلحصاء ،الجلسة، يوراي ريتشانرئيس  

 

10:45 - 9:30 
 المملكة العربية السعودية في مستقبل اإلحصاءات االقتصادية 

 المملكة العربية السعوديةالهيئة العامة لإلحصاء  

فريق أصدقاء الرئيس المعني باإلحصاءات االقتصادية وأولويات السياسة العالمية وتحديث  

 اإلحصاءات االقتصادية ،نظام 
 األمم المتحدةبء ، شعبة اإلحصااإيفو هافنج

  أولويات السياسة اإلقليمية واإلصالح المؤسسي لتلبية االحتياجات اإلحصائية الجديدة 

 اإلسكوا ئيس شعبة اإلحصاءات االقتصادية، فاء أبو الحسن، رو
 من فلسطين  اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات االقتصادية ورئيس

 احتياجات البيانات االقتصادية للتنمية المستدامة ، 

 البنك اإلسالمي للتنمية،

 حان الوقت للتغيير: توسيع إطار نظام الحسابات القومية ليشمل االستدامة والرفاهية 
 بيتر فان دي فين، رئيس الحسابات القومية، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 البيانات االقتصادية للسياسات االقتصادية اإلقليمية ،احتياجات  

 االسكوا مختار الحسن، مدير قسم التنمية االقتصادية والتكاملمحمد 
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 مناقشات المجموعة في جلسات متفرقة 11:30-10:45
 ما هي أولويات السياسة اإلقليمية والقطرية؟

 صورة جماعية 12:30-11:30

 استراحة قهوة / شاي 

 تقرير المجموعات من جلسة النقاش والطاولة المستديرة 13:30-12:30

 الغداءاستراحة  14:30-13:30

كيف يمكن لنظام  -التحول المؤسسي واألساليب الجديدة والخدمات واألدوار  - 2الجلسة  16:30-14:30

 إحصائي اقتصادي ان يكون ذو صلة وسريع االستجابة
هذه الجلسة كيف يمكن لنظام اإلحصاءات االقتصادية أن يكون أكثر استجابة وأهمية  ناقشست

متطلبات السياسة الجديدة من خالل التحول المؤسسي والبنية التحتية التكنولوجية الجديدة 

واألساليب والخدمات الالزمة لتلبية االحتياجات المتغيرة لصانعي السياسات واالقتصاديين. 
ة على ما إذا كانت األطر الحالية تدمج مصادر البيانات الجديدة وطرقها وتتيح ستركز المناقش

 2030خطة التنمية المستدامة لعام لالبيانات الجزئية لتلبية احتياجات واضعي السياسات 

 ، مساعد مدير شعبة اإلحصاء باألمم المتحدةاهافنجرئيس الجلسة: إيفو  

استخدام مصادر البيانات الجديدة واألساليب المستخدمة بما في ذلك المبادرات العالمية في  14:30 15:30
البيانات الضخمة، وخدمات البيانات الجديدة المتعلقة بمشاركة البيانات، وتبادلها وربطها بما 

 في ذلك البيانات الجزئية كما سيناقش الدور الجديد كمراقبين للبيانات
 مايكل سميديس ، مكتب اإلحصاءات األسترالي

 متكاملة في المنطقة العربية،اقتصادية إحصاءات تحديث ضمن نظام ال 

 االسكوا لحسابات القومية،، عمر هاكوز، المستشار اإلقليمي لاالسكوا

، واستخدام مصادر وطرق جديدة لبيانات METAC-مبادرات صندوق النقد الدولي 

 كندا،  حالة دراسة مناالقتصاد الكلي، مع 
  METACعصام السماك ، المستشار اإلقليمي لصندوق النقد الدولي

مختارة من اإلحصاءات قطاعات  مبادرات في استخدام مصادر وطرق جديدة للبيانات في 

 في المنطقة العربية، االقتصادية
 ماجد سكيني، احصائي ومنسق برنامج المقارنات الدولية، االسكوا

 الخليجية المتعلقة بمشاركة البيانات وتبادلها وربطها ،خدمات البيانات  
 المركز االحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةأحمد الفريد،  

 التحول المؤسسي في المملكة العربية السعودية 
 المملكة العربية السعوديةالهيئة العامة لإلحصاء 

 الجانبيةمناقشة جماعية في الجلسة  15:30 16:30

كيفية وجود نظام ذي صلة  -التحول المؤسسي، واألساليب الجديدة، والخدمات واألدوار
 .وسريع االستجابة لإلحصاءات االقتصادية

 تقرير المجموعات من جلسة النقاش والطاولة المستديرة 
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 يناير 22األربعاء 

 مراجعة لليوم األول 09:00 – 10:00

هيكل الحوكمة الذي يضمن وجود نظام لإلحصاءات االقتصادية سريع االستجابة  - 3الجلسة  11:30 – 10:00

التفكير في آليات التنسيق والحوكمة الحالية لتحديث المعايير اإلحصائية الدولية ،  وذات صلة
ودور المنطقة في هذه اآلليات لوضع المعايير وتنفيذها لإلحصاءات االقتصادية. كيف يمكن 

 لجعلها أكثر كفاءة وفعالية واستجابة ومالءمة؟تحسين هذه اآلليات 

 معهد العربيالرئيس الجلسة:  

 ة الحالية لمعايير اإلحصاءات االقتصاديةبلترتيبات اإلدارا 
 مايكل سميديس ، مكتب اإلحصاءات األسترالي

  وضع المعايير وتنفيذها على المستوى اإلقليمي 
  االسكواجد سكيني، ما

 وتنفيذها على المستوى اإلقليميوضع المعايير  

 صندوق النقد الدولي

 استراحة قهوة / شاي 11:30-12:30

 مناقشات المجموعة في جلسات متفرقة 12:30-13:30
 هيكل الحوكمة الذي يضمن وجود نظام لإلحصاءات االقتصادية سريع االستجابة وذات صلة

 المستديرةتقرير من مجموعات جلسة االستراحة ومناقشة الطاولة 

 الغداءاستراحة  13:30-14:30

 إعادة بناء اإلحصاءات االقتصادية في البلدان الخارجة من الصراع 4الجلسة  14:30-15:30

 رئيس الجلسة: فلسطين  

  اليمن 
  العراق 

 ليبيا

 مناقشة عامة 

 االستنتاجات والتوصيات 5الجلسة   15:30-16:30

 عرض توصيات الندوة 
 واالسكو األمم المتحدةء  باإلحصاشعبة 

 مناقشة عامة 

 مالحظات ختامية 

 الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية
 االسكو

 األمم المتحدةء  بشعبة اإلحصا
 لتنمية لاالسالمي بنك ال

 


