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 قديمت
 

صندوق النقد  ، أعد  "عربستات" العربية اإلحصاءات لمبادرة الفنية جتماع اللجنةاالستعدادات الفي إطار 

االستبيان إلى  ل  رس  جتماعات المقبلة للجنة الفنية. أ  العربي استمارة حول المواضيع التي يمكن مناقشتها في اال

استبيان معبأة من ق بل  21دوق ، استلم الصن2017 يوليو 7 بتاريخعضاء ألالدول افي لصندوق محافظي ا

واستبيان واحد من  ،أجهزة إحصائية 5ارات المالية، ووز 5بنوك مركزية وسلطات النقد العربية، و 10

 المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية(.)المراقبين 

 

الجمهورية الجزائرية ، الجمهورية التونسيةاإلمارات العربية المتحدة، جوبة من الدول اآلتية: دولة جاءت األ

، دولة الكويتدولة قطر،  ،المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، سلطنة ُعمان، الديموقراطية الشعبية

 .والجمهورية اإلسالمية الموريتانية ،، المملكة المغربيةالعربية جمهورية مصر، جمهورية لبنان

 

المواضيع التي يمكن مناقشتها في الدول العربية حول يقدم هذا التقرير نتائج االستبيان فيما يتعلق بمقترحات 

 .بخصوصها الفنية والمعونة التدريب توفير أو حولها، بحوث إعداد أو االجتماعات المقبلة للجنة الفنية
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يمطر التيرا خلي ا عاه التمالات الادر  ال ري  لم ا    الت   المواضي   م مقترحات حوه 
 "لربستات"

 

حصاءات المالية اإلعلى تطبيق االدلة والمنهجيات اإلحصائية الدولية في مجال  العربية أجوبة الدول تركزت

اقترحت معظم  فيمامالية الحكومة والتجارة الخارجية. والنقدية وميزان المدفوعات والحسابات القومية و

اإلحصائية العربية أهمية تطوير قواعد البيانات اإلحصائية وتكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين  األجهزة

 ن متخصصة في المواضيع اإلحصائية في إطار مبادرة "عربستات".االدول وإحداث لج

 

 وزا ات المالي والً:  

 في الدول العربية: وزارات الماليةا يلي الردود المجمعة من نستعرض فيم

 

ما المواضي  اإلحصائي  األكثر   مي  بالرس   لمؤسستطم الموقر  الت  ترتؤون التركيز لاي ا عاه  .1

 ال ري ؟االلتمالات المق ا  لادر  

 .نشر البيانات ومشاركتها مع الدول األعضاء .1

 تتعلق بالمواضيع التالية:التقارير والدراسات التي  .2

 (.GFS 2014)الحكومة إحصاءات مالية  •

 .نات الكبيرة وكيفية استخدامهاالبيا •

 ودين القطاع الخاص. إحصاءات الدين العام •

 .(Sectoral Accountالحسابات القطاعية )ٍ •

 كافة مراحل اعداد الموازنة. في المالياإلحصاءات الخاصة بمدى تحقيق االنضباط  •

اإلحصاءات الخاصة بمدى التكامل والتعاون بين اإلدارات المالية بالجهات اإلدارية  •

 .وزارة المالية ومسئولي

 (SDDSالمعايير الدولية مثل ) .3

وأوجه التعاون وتبادل الخبرات مع  2014الى احصاءات مالية الحكومة  االنتقالدراسة امكانية  .4

 هذا المجال. فيل متقدمة حققت مراح التيالدول 

 مراحل إعداد الموازنة وتنفيذها. فياإلحصاءات الخاصة بمدى تحقيق معايير الشفافية واإلفصاح  .5

كل اإلحصاءات المتعلقة بقطاعات االقتصاد الكلي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة لعمل اللجنة الفنية.  .6

أو لتجويد وإغناء  وفي هذا اإلطار، نقترح من بين األولويات موضوع وضع خارطة طريق إلنشاء

 البيانات اإلحصائية العربية. قاعدة

 حول المواضيع اإلحصائية. المساعدة الفنية والدورات التدريبية التي يقدمها صندوق النقد العربي .7

 آليات التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في المجال اإلحصائي. .8

خاصة لكلية المتعلقة بالمالية العامة صادية اتعميق التعريف والتكوين في مجاالت المجاميع االقت .9

وكذا التكوين حول التصنيف الوظيفي للنفقات  ،جداول الموازنة –ية واالقتصادية جدول العمليات المال

 )تصنيف / مدونة صندوق النقد الدولي(.
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مر بير  ذه المواضي ، ما المواضي  الت  تحتاج خلى القيام بد اسات حول ا،  و ترظيم و ش لمل  .2

 بشأن ا؟ و  و ات تد ي ي  

 .أفضل المعايير الدوليةو المواضيع المالية .1

 الدورات التدريبية: .2

 .دورات تدريبية عن إحصاءات مالية الحكومة •

 .(Sectoral Accountورشة عمل عن الحسابات القطاعية ) •

 .(SDDSورشة عمل عن المعايير الدولية مثل ) •

 .دورة تدريبية عن كيفية تعبئة جداول الدين العام )قاعدة بيانات الدين العام( •

كافة مراحل الموازنة واالنتقال إلحصاءات مالية  في الماليتحقيق االنضباط دورات في  •

 .2014الحكومة 

عربية موحدة لتجميع أهم اإلحصاءات االقتصادية والمالية دراسة لتصميم قاعدة بيانات إحصائية  .3

 ألنترنيت لتسهيل الولوج إليها.وتصميم موقعها على بوابة عربستات على ا

دعم مختلف المؤسسات العربية المسؤولة عن إعداد البيانات اإلحصائية المتعلقة بمختلف القطاعات  .4

اع الخارجي والدين العام والدين الخارجي والقطاع بما فيها الحسابات القومية والمالية العامة والقط

 تحسين قدراتها في هذا المجال.النقدي والمالي، وذلك بشكل يساهم في 

توحيد المعايير والمصطلحات والمنهجيات اإلحصائية سواء من حيث إعداد وتجميع البيانات  .5

 ومعالجتها وكذا نشرها.

 والتصنيف الوظيفي للنفقات. الموازنة جداولو جداول العمليات المالية واالقتصادية .6

 

 

  تراول ا؟ما تقييمطم لالتمالات السابق  لادر  ال ري  لام ا    مر حيث المواضي  الت  وق   .3

االجتماعات السابقة للجنة الفنية للمبادرة من حيث المواضيع جيدة ونحتاج التعرف على تجارب  .1

 .االجتماع أكثر فائدةالدول في المواضيع المشار اليها أعاله ليكون 

تواجه  التيمن حيث تحديد اهم المشاكل  ىبشكل عام بالنسبة للمرحلة االول الموضوعات كانت مهمة .2

خر اجتماعين تم تحديد عدد من المقترحات لبدء العمل على حل هذه المشاكل آالمبادرة ولكن خالل 

هم المقترحات أ أحدحيث يعد هذا االستبيان في حد ذاته من  ،األعضاءلتحديات اإلحصائية للدول وا

 فاعلية. أكثرلجعل اجتماعات اللجنة 

 أعمال وتنظيم التحضير حيث من سواء العربي النقد صندوق به يقوم الذي المهم بالدور التنويه .3

 الدولي النقد صندوق خاصة األخرى والدولية اإلقليمية األطراف مشاركة تشجيع أو اللجنة، اجتماعات

 .اللجنة أعمال في العربية الدول ممثلي ومساهمة مشاركة إلى إضافة

" عربستات" العربية اإلحصاءات مبادرة تطوير حول الصندوق يعدها التي االستبيانات أهمية .4

 إحدى لتوصيات كثمرة وذلك المستقبلية العمل برامج ولوضع العربية الدول احتياجات على للوقوف

 .للمبادرة الفنية للجنة السابقة االجتماعات

 .واضيع هامة لكن الوقت كان ضيقا  تناولت االجتماعات السابقة م .5

سبقا للمشاركين حتى يتمكنوا–لم تصل المواضيع  .6  .من تحضير األسئلة والمالحظات م 

 .في قرص أو كتيب عدم الحصول على جل المواضيع مترجمة عربيا   .7
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 ؟ادر  ال ري  ولعا ا  كثر فعَالي الما مقترحاتطم لتيوير التمالات  .4

مستقبلية مع امانة اللجنة االجتماعات ال برنامجركة الدول األعضاء باقتراح ووضع أهمية مشا .1

 .الفنية

التعرف على تجارب الدول في المواضيع المشار اليها أعاله عن طريق تقديم أوراق عمل وكذلك  .2

 عرض تجارب تلك الدول.

 االجتماع عمل خطة وضع في جدي بشكل االستبيان هذا خالل من الدول توصيات تؤخذ ان رجوالم .3

 طويلةو عملية حلول وضع في الدولي النقد صندوق خبراء مع التحديات هذه مناقشة ليتم القادم

 تعزيز رأسها وعلى األخرى الدول مع المشاكل هذه حل في واسع تاريخ من لهم لما ذلكو األجل

 .النتائج بأفضل للخروج المتشابهة حصائيةاإل التحديات ذات الدول خبرات تبادل

نتجة القطاعات بين للتنسيق وفعالة عملية آلية وضع .4  .العربية الدول في اإلحصائية للبيانات الم 

 خاصة اإلحصائية القطاعات مختلف في العربية الدول خبراء تضم متخصصة لجان خلق .5

 ووضع العربية البلدان بين التعاون تحسين أجل من اللجان هذه أشغال وتفعيل والمالية االقتصادية

 .حدة على مجال كل في عمل برامج

 .وإنجازها تتبعها وطرق كيفية وتحسين وعملية واقعية سنوية عمل برامج تحديد .6

 وعدد االجتماعات. زيادة مدة االجتماعات .7

 .مشاركين بها في الوقت المناسبتحديد مسبق لمواضيع االجتماعات وإخبار ال .8

في شكل قرص أو )طبع المواضيع ونتائج االجتماعات وإرسالها للمشاركين بعد انتهاء االجتماعات  .9

 .كتيبات(

اإلحصائ ؟ وما    وله تعزيز فرص  لدوه العربي  لتدا ب م ف  المداهكيف تقيمون استعراض ا .5

 ت ا ه  ذه التدا ب والخ رات؟

ولكن نحتاج ان  ،ةمناسبكانت استعراض الدول العربية لتجاربهم في المجال اإلحصائي بالنسبة إلى  .1

تذليل ومعالجة تلك  يةفي المجال االحصائي وكيف اهجادول الصعوبات والعقبات التي توالتقدم 

 الصعوبات والعقبات.

 .اإلحصائية القطاعات حسب العربية الدول خبراء تجمع خاصة عمل ورشات تنظيم .2

 قتصاديةاال خاصة اإلحصائية القطاعات مختلف في العربية الدول خبراء تضم متخصصة لجان خلق .3

 .المتخصصة اللجان هذه أشغال وتفعيل والمالية

 العربية. في مجال تبادل الخبرات بين الدولالتنسيق  .4
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 كيف تقيمون مشا ك  األطراف اإلقايمي  والدولي  األعرى ف   ذا االلتماع؟ .6

مشاركة كل من صندوق النقد الدولي وكذلك المركز الخليجي االحصائي كانت مناسبة ونحتاج منهم  .1

 .القتصادات الدول العربية ةالتطرق في األمثلة الى الدول العربية او دول مشابه

 كل المجاالت. في جدا   فاعلةو هادفة المشاركات كانت .2

 .اإلحصاءات مجال فيلتجاربهم المميزة  والدولية اإلقليمية األطراف مشاركة جودة .3

 كل طرف من المبذولة الجهود تنسيق من تمكن أن شأنها من األخرى اإلقليمية األطراف مشاركة .4

 .العربية البلدان بين اإلحصاءات مجال في جهة

 من لالستفادة اإلحصائي المجال في المتميزة الدولية اإلحصائية بعض المراكز دعوة يقترح .5

 وزيادة مشاركة المنظمات الدولية واالجتماعات.، خبراتها

 .يرجى زيادة التنسيق والتعرف على اهتمامات كل هذه األطراف حسب المناطق .6

 

 

  ي  مقترحات  عرى ترون ا  ام  لتيوير العمل اإلحصائ  ف  ال ادان العربي ؟ .7

 ثالثة أيام. أقصىقصيرة كحد  او القيادية وتكون مددها اإلشراقيةتقديم ورش عمل للوظائف  .1

 من خالل الزيارات الميدانية.وذلك  عربية الناجحة في العمل االحصائيالتعرف على تجارب الدول ال .2

المعايير الدولية ومنها المعيار الخاص إلى  االنضمامصعوبات في  مساعدة الدول العربية التي تواجه .3

 GFSالسنوي )إلحصاءات مالية الحكومة والكتاب االحصائي ، (SDDSلنشر البيانات )

Yearbook) ،( والحسابات القطاعيةSectoral Account) إحصاءات الدين العام )قاعدة و

 .بيانات الدين العام(

 من واحد ممثل وليس االعتبار في دولة كل في المختلفة حصائيةاإل الجهات ممثلي جميع راءآ خذأ .4

 كل احتياجات يعكس ومما وتنوعها المطروحة لألفكار إثراء من لذلك لما البلد نفس في واحدة جهة

 . االعتبار في وأخذها الجهات

 عمل خطط لوضع المتقاربة الخبرات ذات للبلدان اللقاء هامش على عمل مجموعات تنسيق يتم نأ .5

 توصل التي العملية الحلول ألفضل والوصول الخبرات تبادل من االستفادة إمكانية لبحث منطقية

 وإمكانية جدواها مدى لبيان المسؤولين على األفكار هذه عرض يتم ثم البلدان، بعض بالفعل اليها

 .تنفيذها

ستفيدين المبادرة عليها ترتكز واضحة عمل وخطة برنامج إعداد أهمية .6  خبرات من بذلك م 

 .والدولية واالقليمية العربية المؤسسات

 االقتصادية اإلحصاءات أهم لتجميع موحدة عربية إحصائية بيانات قاعدة تطوير في التسريع .7

 .إليها الولوج لتسهيل تاإلنترن على عربستات بوابة على موقع وإنشاء والمالية

 التعاون وتكثيف العربية الدول في اإلحصائية والمنهجيات والمصطلحات المعايير توحيد على العمل .8

 ".عربستات" العربية اإلحصاءات مبادرة إنجاح أجل من والدولية اإلقليمية المؤسسات مع

 من العربية الدول في اإلحصائية المؤسسات قدرات وتحسين تطوير على للمساعدة الجهود مواصلة .9

 . الدولية والمنهجيات األدلة ألحدث وفقا اإلحصائية والمؤشرات البيانات إعداد من تمكينها أجل

 .العربية الدول بين اإلحصاءات مجال في والتطوير البحث أنشطة تشجيع .10

 .ول العربية في المجال اإلحصائيما بين الدفيالتنسيق رفع مستوى  .11
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 ثانياً: ال روك المركزي  ومؤسسات الرقد العربي 

 المركزية ومؤسسات النقد العربية: البنوكا يلي الردود المجمعة من نستعرض فيم

 

 

ما المواضي  اإلحصائي  األكثر   مي  بالرس   لمؤسستطم الموقر  الت  ترتؤون التركيز لاي ا  .1

 ال ري ؟عاه االلتمالات المق ا  لادر  

مدى مواكبتها أو تطابقها مع أحدث في الدول العربية المشاركة و األدلة اإلحصائية المطبقة حاليا   .1

 اإلحصاءات التالية:خاصة فيما يتعلق بـ مدة دوليا  األدلة اإلحصائية المعت

 .مدفوعات ووضع االستثمار الدوليإحصاءات ميزان ال •

 .إحصاءات الدين الخارجي •

 .الماليةواإلحصاءات النقدية  •

 .إحصاءات االستثمار األجنبي •

 .إحصاءات أدوات الدين •

 .الحكومةمالية إحصاءات  •

 .مؤشر سعر التصدير واالستيراد .2

 .التجارة الخارجية إحصاءات .3

 الحسابات القطاعية. .4

 حسابات القطاع غير الرسمي. .5

 .م القياسي لألسعار االستهالكيةالرق .6

 .توقعات االقتصاد الكلي .7

 .مؤشرات سوق العمل .8

 المعلومات بالمصارف المركزية.أهمية تحديث وتطوير ن ظم تقنيات  .9

املة تسهل تبادل قاعدة بيانات شاملة ومتكأهمية إدارة أنظمة البيانات للبنوك المركزية عبر إحداث  .10

 المعلومات.

أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المختلفة المنتجة للبيانات االقتصادية قصد إعداد جدول  .11

 تقييمها من حيث التدفقات.والعمليات المالية 
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مر بير  ذه المواضي ، ما المواضي  الت  تحتاج خلى القيام بد اسات حول ا،  و ترظيم و ش لمل  .2

 بشأن ا؟ و  و ات تد ي ي  

 الرئيسية. التحدياتو تبادل الخبرات بين الدول العربية .1

 .توحيد المفاهيم حول إحصاءات القطاع الخارجي .2

 .الوفاء بهاالمعايير الدولية إلحصاءات االقتصاد الكلي وأهمية  .3

سابات القطاعية والح الدين الخارجيو إحصاءات أدوات الدين حولدورات تدريبية وورش عمل  .4

 والمالية وميزان المدفوعات، حسب الطبعة السادسة. واإلحصاءات النقدية

 احصاءات االستثمار االجنبي. .5

 مؤسسات التمويل االصغر(.)المالية غير المصرفية  المؤسساتاحصاءات  .6

 .العاملين بالخارجحواالت  .7

 .وداحصاءات تجارة الحد .8

 التحويالت الجارية مع التركيز على تحويالت العمالة الوافدة. .9

 األفراد. استثمارات .10

 مؤشر أسعار العقارات. .11

 .2008والحسابات المالية والنقدية وفق نظام  الدوليالعالقة بين ميزان المدفوعات ووضع االستثمار  .12

 .(Big Data) البيانات الكبيرةالتدريب على استخدام  .13

 دورات تكوينية في منهجية وطريقة تقييم األصول من حيث التدفق. .14
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 ؟ر حيث المواضي  الت  وق  تراول اما تقييمطم لالتمالات السابق  لادر  ال ري  لام ا    م .3

لمواضيع أكثر أيضا  تقييم أكثر من بنك مركزي لالجتماعات السابقة وتتطلع )جيدة جدا  ومفيدة(:  .1

 فائدة.

رج من الخطوط تجسد في التد األول إلى الثالث االجتماعمن  سجلت مبادرة "عربستات" تطورا   .2

)عرض تجارب الدول المشاركة  االستراتيجية( إلى مسائل أكثر تخصيصا  العريضة )البرمجة و

 االستفادة في المجال التطبيقي.اإلقليمية( مما يساعد على الدولية والمؤسسات وخبرات 

ضيق الوقت المخصص الجتماعات اللجنة حال دون التعمق في د المجاالت اإلحصائية وتعد .3

 المواضيع الخصوصية.

 أثر الموضوعكان لهذا ، حيث حصائية في الدول العربيةاإل دلة والمنهجياتاأل موضوعالتركيز على  .4

عامة دولية معتمدة  ومبادئالى عناصر  حصائيةفي اخضاع االحصاءات في المؤسسات اإل كبير

 .حصائيةلجودة البيانات اإل كإطار

 مستوى مع ملتتالء األخرى والدولية اإلقليمية واألطراف الدول تجارب مواضيع اختيار على التركيز .5

 .االجتماع وأهداف المشاركين

 .البيانات جودة وتحسين العربية الدول في حصائيةاإل القدرات تطوير حيث من كبيرة أهمية لها .6

. اليها العربية الدول وانضمام البيانات نشر نظام معايير تقديم على التركيز تم   السابقة االجتماعات في .7

م وضرورية مهمة خطوة كانت قبلة اجتماعات على لن قد   .ومثمرة فعالية كثرأ م 

 المعايير تطبيق في يسهم بما العربية الدول الحتياجات وفقا  حيث تم  اختيارها  جيده المواضيع .8

 الفعلية الحتياجاتها ومواكبة الدولية اإلحصائية

 حيت من غنية كانت للمبادرة الفنية للجنة السابقة االجتماعات إطار في تناولها تم التي المواضيع .9

 تواجه التي اإلحصائية التحديات طرح أجل من الفرصة اتاحت أنها كما ،اتوالخبر التجارب مشاركة

 .لها ناجعة حلول إيجاد أجل من والتدارس المنطقة دول مختلف
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 فعَالي ؟ما مقترحاتطم لتيوير التمالات الادر  ال ري  ولعا ا  كثر  .4

 مناقشة نماذج اإلبالغ المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي. .1

 اللجنة الفنية كاآلتي: أعمال تقسيم .2

عرض تجارب ويشمل الخطوط العريضة للمبادرة ومحور عام: يشترك فيه جميع المشاركين  •

 اإلقليمية وخبرات المؤسسات الدولية والدول المشاركة 

مالية ومحاور خاصة: تقسيم العمل حسب االختصاص )الحسابات القومية، ميزان المدفوعات،  •

 المالية...( واإلحصاءات النقدية والحكومة، 

 .أوراق عمل وعرض تجارب الدول تقديم .3

 .االجتماعات الالحقة برنامجإعطاء الفرص للدول األعضاء لتقديم مقترحات حول  .4

في الجانب االحصائي  محدد برنامجيه االتفاق على تنفيذ فاجتماعان في العام، االول يتم ن يعقد أ .5

 .كااللتزام بتطبيق معيار او بناء قاعدة بيانات

س موقف تنفيذ كل دولة والتطورات الجديدة التي تمت عك هماع الثاني بنهاية العام يتم فييعقد االجت .6

 .خالل العام في الجانب االحصائي لكل دولة

ع المشاركين كال  في . أي تقسيم المواضيع وتوزيجلسات نقاش مصغرة لمواضيع محددة عمل .7

 .الكبرى االستفادةبلده وذلك من أجل  اهتماموحسب  اختصاصه

ضمن مبادرة عربستات بالتنسيق مع صندوق النقد العربي والدولي  (e-GDDS) تبني إطار .8

 والمؤسسات العربية المعنية.

 ما فيها القطاعات االجتماعية.تكوين فرق عمل قطاعية في مختلف المجاالت ب .9

 منسق وطني لكل دولة.تعيين  .10

 التركيز على مواضيع متخصصة وفنية .11

 تحسين التنسيق وتنويع المواضيع المطروحة .12

ستفادة القصوى من سيتم طرحها من قبل اللجنة لتحقيق اال التيبالمواضيع  مسبق برنامجوجود  .13

 االجتماعات 

من  طوال العام بين اللجنة الفنية والدول االعضاء بما يمكن تلك الدول ةوجود قنوات تواصل دائم .14

 الوصول الى المشورة الفنية وتبادل الخبرات على مدار العام

تحدد مسؤولية كل خطة عمل و، ات اإلحصائية التي تواجه كل بلدٍ وضع استراتيجية لتقييم التحدي .15

 األطراف وأساليب معالجة هذه الصعوبات
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اإلحصائ ؟ وما    وله تعزيز فرص  لدوه العربي  لتدا ب م ف  المداهكيف تقيمون استعراض ا .5

 ت ا ه  ذه التدا ب والخ رات؟

واستعراض تجارب الدول العربية قد يساعد البلدان األخرى على اقتراح بعض الحلول المفيدة تبادل  .1

 من أجل االستفادة وإزالة العقبات.

مفيدة حيث مكنت المشاركين من التعرف أكثر على المنظومات اإلحصائية  كانت العروض عموما   .2

من المؤسسات  األدلة اإلحصائية المعتمدة حاليا  مدى اتساقها مع والمعتمدة في الدول العربية األخرى 

لكنه  ظومة اإلحصائية في البلد المعنيلكن، في أغلب الحاالت، لم يشمل العرض كامل المنوالدولية. 

 اقتصر على الجانب المتعلق بمؤسسة العارض.

في جانب عرض الدول لتجاربهم، نالحظ أن المتحدثين يقوموا بعرض شامل عن عمل مؤسساتهم في  .3

 اختيارأن يتم  نرىمجال اإلحصاء األمر الذي يؤدي إلى تشابه معظم العروض المشاركة. وعليه 

يها وعرضها لكي تستفيد بقية الدول من تجربة مواضيع محددة تكون لدى بعض الدول نقاط قوة ف

 وخبرات بعضها البعض.

ا للدول  .4 أحدث األدلة والمنهجيات الصادرة من المنظمات الدولية مواكبة من اجل جيدة جد ا خصوص 

كصندوق النقد الدولي، ويمكن االستعانة بخبراء تلك الدول كمساعدة فنية للدول األخرى التي تسعى 

 اإلحصائية.لتطوير أنظمتها 

هذه الدول في المجال عروض تجارب الدول العربية مفيدة اذ انها تساعد على معرفة خبرات  .5

كإاالحصائي  شار   ضافة الى التفاعل ومناقشة طرق تجميع االحصاءات وتحليلها وفق ميزة كل بلد م 

العقبات استعراض الدول العربية لتجاربها اإلحصائية هو استعراض مثمر خاصة مع تشابه  .6

 .المجال االحصائي فيمن تبادل الخبرات والتجارب  إلحصائية بين تلك الدول بما يمكنا

في غني. غير أن كثرة العروض  ا  ائي جدكان استعراض الدول العربية لتجاربهم في المجال اإلحص .7

خلين احبذا لو يتم تقليص عدد المتد ة.ظل ضيق الوقت حال دون استيعاب كل المعلومات المقدم

 دول أقل حتى تتاح الفرصة من أجل تعميق الحوار. على تجربة االقتصارو

 
 

 كيف تقيمون مشا ك  األطراف اإلقايمي  والدولي  األعرى ف   ذا االلتماع؟ .6

حيث تساعد على فهم متطلبات نموذج اإلبالغ المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي،  مفيدة للغاية، .1

 وأية تطورات جديدة.

عمق التمكن من االختصاص حيث تميزت بالمهنية و ،قيمة كانت مشاركة األطراف اإلقليمية والدولية .2

المشاركين حول اإلمكانات الموفرة من قبل هذه المؤسسات  نارةستاالمنوط بعهدة كل منهم إضافة إلى 

 للنهوض بالقدرات في الدول المعنية.

 .بالنسبة للدول العربية (e-GDDS)عكس أهمية نظام  العرض الذي مشاركة مفيدة خاصة .3

دورات سابقة. وبما أن المشاركين وورش عمل و اجتماعاتمعظم المشاركات والعروض مكررة في  .4

المواضيع التي تساعد على تطوير العمل  اختيارمن المناصب العليا، فعليه نرجو  االجتماعفي هذا 

 اإلحصائي في الدول العربية.

 كانت بناءة. ختلف األطراف في المجال اإلحصائيالخبرات من م مشاركة ذوي .5

 .ات اإلقليمية والدولية المرتبطة بشكل مباشر بالعمل االحصائيمجيدة جد ا مع التركيز على المنظ .6

ساسية لالستفادة من خبراتهم ومناقشة أالدولية األخرى في هذا االجتماع مشاركة االطراف اإلقليمية و .7

 .العالقةوحل  بعض االمور 

مكنت مشاركة األطراف اإلقليمية والدولية في هذا االجتماع من إثراء النقاش عبر تقديم تجاربها في  .8

المجال اإلحصائي والتعريف بالصعوبات التي تواجه كل منطقة نظرا  للخصائص التي تتميز بها 

 كذلك تقديم بعض الحلول التي تم العمل عليها.و
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  ام  لتيوير العمل اإلحصائ  ف  ال ادان العربي ؟ ي  مقترحات  عرى ترون ا  .7

 البيانات من بدءا   موحدة، معايير تتبع التي البيانات وتبادل لنشر آلية روابط طريق عن نظام إنشاء .1

 .المنطقة في الرئيسية المركزية البنوك عبر النقدية،

القومية، ميزان  تقسيم العمل حسب االختصاص لتكوين فرق حسب نوعية اإلحصاءات )الحسابات .2

 .إلحصاءات المالية والنقدية...(المدفوعات، مالية الحكومة، ا

التنسيق مع الجهات الرسمية في الدول المشاركة لتحديث التشريعات المتعلقة باإلحصاء وفق المعايير  .3

 .ن ذلك استقاللية الهياكل المعنيةالدولية م

لجداول عمل  النظم المتأخرة بالنظم المتقدمة طبقا  توفير التدريب والمعونة الفنية لإلسراع في إلحاق  .4

 .مضبوطة ووفقا للمعايير الدولية لتتسنى المقارنات من خالل قواعد بيانات موحدة

االشتراك في معيار صندوق النقد الدولي الخاص بنشر  معوقات والحلول التي تسهل عمليةال بحث .5

 (.SDDS)البيانات 

 حصائيةوالمنهجيات الحديثة والمتقدمة في جمع واعداد البيانات اإل حصائيةالتركيز على الطرق اإل .6

المعلومات والحاسبات  اضافة الى االستفادة من التقدم الهائل في جانب تكنولوجيا ،وتحليلها

 المختلفة. حصائيةوالبرمجيات اإل

والمؤسسات والهيئات المسؤولة  حصائيةضرورة التنسيق المتواصل بين االجهزة والمؤسسات اإل .7

 عن اعداد وتجهيز االحصاءات. 

يل الفاقد نشر االحصاءات وتقل تطوير اساليب النظام االحصائي من خالل ستدامةوا تبني تطوير .8

 ونشرها. حصائيةاإل الزمني بين اعداد التقارير

 حصائيةواالساليب اإل رقمواكبة التطور التقني وتحسين استخدام انظمة تقنية المعلومات بتطوير الط .9

 .العالميةلتحليل المعلومات بما يتوافق مع االحصاءات والمقارنات  والتقنية

التي لديها قواعد ائية واالستفادة من تجارب الدول حصإببناء قواعد بيانات  ءالدول االعضا إلزام .10

 .بيانات

لكي يتم التعاون معها من قبل بيان أهمية البيانات اإلحصائية للجهات والمؤسسات المانحة للبيانات  .11

مستخدمي البيانات اإلحصائية بالشكل الصحيح والمثمر لتعزيز التطوير وتحقيق األغراض المرجوة 

 منها.

التركيز على تطوير األنظمة اإلحصائية في الدول العربية التي لم تطبق األدلة والمنهجيات الحديثة  .12

 .تخصصةلإلحصاءات وذلك من خالل ورش العمل الفنية الم

 مبادرة "عربستات".لتوجيهية  ومبادئنشرة سنوية  إصدار .13

 .الموقع االلكتروني لمبادرة "عربستات"تطوير  .14
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 األل ز  اإلحصائي ثالثاً: 

 في الدول العربية: من األجهزة اإلحصائيةا يلي الردود المجمعة نستعرض فيم

 

ما المواضي  اإلحصائي  األكثر   مي  بالرس   لمؤسستطم الموقر  الت  ترتؤون التركيز لاي ا عاه  .1

 ال ري ؟االلتمالات المق ا  لادر  

 منومتناسقة إتاحة أجماليات متكاملة وكذلك في األنظمة اإلحصائية الوطنية  الحسابات القومية دور .1

 أصحاب القرار.شأنها مساعدة 

 تحديات.تنمية المستدامة في الوطن العربي: آفاق وأهداف ال مؤشرات متابعة .2

 اللجوء إلى مصادر البيانات اإلدارية المتوفرة بأقل تكلفة حتى تساند تدريجيا  تكثيف االستعانة و .3

 .(حات اإلحصائية، التعدادات العامةوالمصادر التقليدية المكلفة )المس

اإلحصائية )إعداد  واألجهزةالبنوك المركزية و الماليةتي بين وزارات اطرق تطوير التعاون المؤسس .4

العمل على مشاريع مشتركة كإعداد الحسابات المالية أو حسابات بروتوكوالت تعاون ومفاهمة( و مثال  

 الحكومة.

 .الخ(والسياحة ...  )البيئةعية االحصاءات الفر .5

 .احصاءات الفقر .6

 .سجالت االعمال .7

والقطاع اللوجيستي لكونهم من القطاعات الواعدة، والتي يتم التركيز التركيز على قطاع السياحة  .8

 .عليها في التنويع االقتصادي

 .التوسع في استخدام البيانات اإلحصائية من السجالت اإلدارية .9

 .التعدادات السكانية .10

 .البيانات المفتوحة .11

 .اإلسقاطات والتقديرات المستقبلية للمؤشرات االقتصادية .12

 .صاءات االستثمار األجنبي المباشرمتقدمة في مجال إحتجارب الدول ال .13

 .تجارب الدول المتقدمة في مجال اإلحصاءات الشهرية بأنواعها أو األسبوعية .14

 إحصاءات النقل والبيئة.و رب الدول في مجال احصاءات الطاقةتجا .15

 ( لألغراض اإلحصائية.Big Data) استخدام البيانات الكبيرة .16

 .لإلحصاءات الرسمية للدولالوطنية  االستراتيجية .17

بين الدول العربية على مستوى األجهزة  اإلحصائيبناء القدرات لألنظمة اإلحصائية وتعزيز التعاون  .18

 .االجتماعيةإعداد ونشر البيانات سواء االقتصادية أو  فياإلحصائية العربية 

 (.سنوي /سنويكليا  )ربع  2008إلى نظام  1993نظام الحسابات من تحويل  .19

 مالية الحكومة. اتإحصاء .20
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مر بير  ذه المواضي ، ما المواضي  الت  تحتاج خلى القيام بد اسات حول ا،  و ترظيم و ش لمل  .2

 بشأن ا؟ و  و ات تد ي ي  

إضافة  إلى معظم مصادر البيانات اإلحصائية الحسابات القومية باعتبارها المكان التي تؤول إليه  .1

واستخدام جداول المدخالت  التصانيفالمصطلحات والمفاهيم والدور التي تلعبه في توحيد 

الهيئات التي ال تهدف إلى الربح ضمن الحسابات  والستخدام وإبراز العرضجداول المخرجات وو

 .القومية

المستدامة متابعة أهداف التنمية ومؤشرات للالقيام بالدراسة على مستوى الوطن العربي بطريقة شاملة  .2

تعريفها، وقابلتها للتجزئة مع تحديد مميزات هذه المؤشرات من حيث مصادرها، و المتوفرة حاليا  

هذه الدراسة تحديد المؤشرات غير المتوفرة  ىتتول والتفصيل حسب الجنس والتشتت. كما يجب أن

ى التعاون الفني، من حاجيات إل 2030مع اإلشارة إلى اآلليات الضرورية لتوفيرها قبل عام  حاليا  

توفير اإلمكانات المالية. كما يجب أن تقوم هذه الدراسة بإعطاء توجيهات إلعادة تعزيز القدرات وو

 .2030النظر في األنظمة اإلحصائية الوطنية لتكييفها مع متطلبات أهداف التنمية المستدامة آلفاق 

 .في الحسابات االقتصادية الرسميغير  القطاعمنهجيات إدماج وطرق  .3

 .احصاءات الفقر .4

 .سجالت االعمال .5

 .دورات متخصصة في جداول حسابات السياحة الفرعي .6

 ورشة في الربط بين المحاسبة القومية والمحاسبة التجارية. .7

وزارات المالية واألجهزة اإلحصائية للدول ائيات المساعدات اإلنمائية بين ورشة متخصصة في إحص .8

 العربية.

 .حصائي المعمقالتحليل اإل .9

 االقتصادية.خاصة  للمؤشرات حصائي التنبؤ اإل .10

 .استخدام التقنيات الحديثة في عرض ونشر البيانات اإلحصائية .11

 .تصميم االستبيانات واستمارات جمع البيانات اإلحصائية وضوابطها .12

 .الجاهزة لتحليل البيانات اإلحصائية البرامج اإلحصائيةاستخدام  .13

 .إعداد اإلحصاءات االقتصادية االستفادة من السجالت اإلدارية فيطرق  .14

 عن تركيب األرقام القياسية. إعداد ورشة .15

 فين لبناء القدرات اإلحصائية.تأهيل الموظ .16

تغطية الحسابات  فيهذه االحصاءات  فياإلحصاءات الخاصة بالنقل والطاقة والبيئة للقصور الشديد  .17

 .القومية للدول

 (.Big Data)استخدام البيانات الكبيرة  .18

 مالية الحكومة. تإحصاءا .19
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  تراول ا؟ما تقييمطم لالتمالات السابق  لادر  ال ري  لام ا    مر حيث المواضي  الت  وق   .3

 .المواضيع التي تم  تناولها ذات أهمية معتبرةجميع  .1

على تجربة البلدان العربية في مجال العمل اإلحصائي  طالعلالسمحت أغلبية هذه المواضع  .2

بعض الصعوبات اإلشارة إلى أهم التحديات و على حالة األنظمة اإلحصائية العربية مع واالطالع

 على مدى تباين األنظمة اإلحصائية من بلد آلخر. باالطالعكما سمحت  توجهها.التي 

وتحتاج  نسبة الختالف وكثرة المواضيع المطروحةكثر للنقاش ألمواضيع ممتازة ولكن تحتاج لوقت ا .3

 إلى أن تركز على مواضيع معينة.

جيدة ونقترح التركيز على موضوع واحد في كل اجتماع بالنسبة لتجارب دول عربستات بدال  من  .4

 اإلحصاءات.تجارب 

تواجه  يالتوالتحديات  العربي اإلحصائيالعمل  فيمن العرض لتجارب الدول الناجحة  االستفادةتم  .5

 هذه الدول.

 منها: التيقيمة للجنة الفنية تضيف فيه الخروج بإنجازات  .6

 .الصندوق فيقاعدة اإلحصاءات االقتصادية العربية المتوفرة  •

 الجديد للصندوق. اإللكترونيربط قاعدة اإلحصاءات بالموقع  •

 الموقع الجديد للصندوق. فيإدراج حيز لمبادرة عربستات  •

 حول المبادرة.إثراء الموقع بوثائق  •

 

 

 ؟ادر  ال ري  ولعا ا  كثر فعَالي ما مقترحاتطم لتيوير التمالات ال .4

 مع ضرورة وضع خريطة (2022 – 2017)للفترة  "عربستات" العمل على تفصيل استراتيجية .1

النتائج المرجوة من خالل هذه الطريق تبين األهداف الرئيسية والفرعية المسطرة خالل كل سنة و

 .االستراتيجيةرية لتطبيق هذه اإلمكانات خاصة المالية الضروإضافة  إلى هداف األ

ألهداف التنمية المستدامة حتى يتسنى للوطن  (2030) برنامجمع  االستراتيجيةربط بعض جوانب  .2

 هداف.العربي توفير جل المؤشرات لمتابعة هذه األ

 .بالمواضيع المعنين والفنين االداريين الدعوة تشمل نأ .3

 .منها واالستفادة ومناقشتها اإلحصاءات تطوير مجال في الدول تجارب عرض .4

 .التدريب وشمولية واستدامة استمرارية لضمان للمتدربين بيانات قاعدة عمل .5

 .فيها العملي الجانب وتكثيف التدريبية الدورات زيادة .6

 .التدريب بعد المستمرة المتابعة .7

 .دول عربستاتفاهيم والتصانيف بين التفكير في توحيد الم .8

 .اإلحصائيمجال العمل  فيللدول عرض الجديد للتجارب الناجحة  .9

 المؤسسات اإلقليمية والدولية.تكثيف التعاون مع   .10

 للمبادرة. الحاليمتابعة ما تم إنجازه من توصيات اللجنة الفنية السابقة للوقوف على الوضع   .11
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اإلحصائ ؟ وما    وله تعزيز فرص دوه العربي  لتدا ب م ف  المداه كيف تقيمون استعراض ال .5

 ت ا ه  ذه التدا ب والخ رات؟

التي تملك خبرات في بحيث البلدان المتقدمة العربية الخبرات بين البلدان التجارب و وتعزيزتبادل  .1

 العكس.و دان األقل تقدما  تعزيز قدرات البلجاالت إحصائية معينة تقوم بدعم وم

إدخال بطريقة تدريجية إطار لضمان جودة البيانات في المراحل المختلفة للعمليات اإلحصائية مع  .2

 .التفكير في طريقة إلعداد مدونة للممارسات اإلحصائية في الدول العربية

 .تجارب بين الدولللتقارب  يمذكرات التفاهم بين الدول تعط .3

 شروعات مشتركة بين األعضاء.تكرار االجتماعات وورش العمل والقيام بأنشطة وم .4

التركيز على موضوع واحد في كل اجتماع لتجارب الدول واختيار هذا الموضوع في االجتماع  .5

 .السابق لهذا االجتماع

 هذا المجال. فيالدول ذات التجارب الناجحة  فيعقد االجتماعات المستقبلية  .6

 استخدامهاإثراء قاعدة البيانات اإلحصائية للمبادرة بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه الدول وسهولة  .7

 منها. لالستفادة

 

 

 كيف تقيمون مشا ك  األطراف اإلقايمي  والدولي  األعرى ف   ذا االلتماع؟ .6

فيما يخص خاصة  مجال اإلحصائيال المشاركة باستعراض وتبادل تجاربها فيقامت األطراف  .1

 ،ة جمع وتحليل البيانات اإلحصائيةكيفيلى إرساء بعض المعايير الدولية والعمل عي والتنسيق المؤسس

 لجميع. لال شك أن هذا كان مفيد و

خاصة وان بعض المنظمات تنفذ ورش عمل واجتماعات وتدريب مشابه  ا  مشاركة االطراف مهم جد .2

 .ويمكن تفادى مثل هذه المشاكل ،نفس االقليم فيلبرامج منظمة اخرى 

 .المسائل التشاركية فيتقديم الدعم المشترك للمنظمات  .3

 المتعلقة بالتجارة الخارجية واألسعار واألرقام وكذلك المنظماتممتازة المنظمات الدولية  مشاركة .4

 .القياسية

تكثيف مشاركة األطراف اإلقليمية والدولية يعمل على إنجاح مبادرة اإلحصاءات العربية بشكل كبير  .5

 مجاالت التدريب. فيوما يقدمونه من مشورة فنية، وكذا  يأو ماد نيتقلما يتم توفيره من دعم سواء 
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 العربي ؟ ي  مقترحات  عرى ترون ا  ام  لتيوير العمل اإلحصائ  ف  ال ادان  .7

 يع مراحل العمليات اإلحصائية.تكنولوجيات اإلعالم والتواصل في جم تكثيف اللجوء إلى استعمال .1

إلى نتائج ملموسة كإعداد أدلة في مختلف مجاالت اإلحصاء وإصدار بعض  الوصول تدريجيا   .2

 .(إلخ.... النقدية،المنشورات المتخصصة )التجارة الخارجية، الحسابات االقتصادية، التضخم، الكتلة 

 (.NSDS)بكل دولة  حصائياإلصميم استراتيجية وطنية للنظام ت .3

 .كل دولة فياإلحصاء يث قانون تحد .4

 .اإلحصائيلتوفير التمويل للعمل يجاد منصة إ .5

 (.SDGS)مؤشرات التنمية المستدامة  فيلسد الفجوة  ةخطوضع  .6

 .اون مع الدول المتقدمة احصائيا  لية للتعآايجاد  .7

 .الزيارات للتعرف على تجارب الدول العربية المختلفة تبادل .8

بين  تبادل الخبرات اإلحصائيةو ة المتعلقة بالتحليل اإلحصائيزيادة ورش العمل والدورات التدريبي .9

 .ات العاملين في مجال اإلحصاءلتنمية مهارالدول العربية مهم 

 ر اإلحصائية والتصانيف الفنية.توحيد المعايي .10

 العربية واإلقليمية بشكل أكبر.تفعيل دور المنظمات  .11

 .عضاء وعمل قاعدة بيانات لهمدول األالاالستفادة من الخبراء االحصائيين في  .12

الشراكة مع األجهزة اإلحصائية العربية ووحدات البحث العلمي في إعداد دراسات وبحوث علمية  .13

 .يوظف فيها التحليل اإلحصائي
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 المراق ير ابعاً: 
 

ما المواضي  اإلحصائي  األكثر   مي  بالرس   لمؤسستطم الموقر  الت  ترتؤون التركيز لاي ا عاه  .1

 ؟االلتمالات المق ا  لادر  ال ري 

دراسة وتحليل للخطط االستراتيجية اإلحصائية للبلدان العربية والممولة كليا  وتحت التنفيذ حسب  .1

 مصدر التمويل.

المقدم للبلدان العربية للبحث والتطوير حول االستهالك واالنتاج المستدام تقدير حجم الدعم  .2

والتكنولوجيات السليمة بيئيا ، وتقدير التدفقات المالية إلى البلدان العربية دعما ألبحاث وتطوير الطاقة 

لموافق عليه النظيفة وإنتاج الطاقة المتجددة، بما في ذلك النظم الهجينة. وتقدير مقدار التمويل الكلي ا

 للدول العربية من أجل تعزيز تطوير وانتقال ونشر وانتشار التقنيات البيئية السليمة.

 قياس الفقر متعدد اإلبعاد والموارد المتولدة داخليا  وخارجيا  والموجة مباشرة لبرامج الحد من الفقر.  .3

 ث المختلفة. غير المباشرة المترتبة على الكوار اس الخسائر االقتصادية المباشرةقي  .4

 منهجيات قياس قيمة العقار ورقمه القياسي. .5

 .االقتصادقياس مساهمة القطاعات غير الرسمية من   .6

منهجيات قياس الناتج المحلي السياحي اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي الكلي ومعدل   .7

 النمو في الناتج السياحي للدول العربية.

 .ائتمانتقدير نسبة المشروعات الصغيرة ولديها قرض أو خط   .8

ورقة عن كلفة االستخدام التي يتحملها العامل الوافد كنسبة من دخله السنوي الذي يتلقاه في الدولة   .9

 المستقبلة له ومقدار إنفاقه السنوي وتحويالته إلى بالده.

الرسمية بين الدول العربية كنسبة من قياس حجم التحويالت )بالدوالر األميركي( الرسمية وغير   .10

 الناتج المحلي اإلجمالي لكل دولة.

 قياس حصة صادرات الدول العربية في الصادرات العالمية.  .11

ورقة عن مقدار المبالغ بالدوالر األميركي التي خ صصت للمشاركة بين القطاع العام والخاص   .12

 والمجتمع المدني.

و ش لمل مر بير  ذه المواضي ، ما المواضي  الت  تحتاج خلى القيام بد اسات حول ا،  و ترظيم  .2

 ؟ و  و ات تد ي ي  بشأن ا

وتقييم مدى  2030التنمية المستدامة  برنامجمؤشر( من  232دراسة لمؤشرات مختارة )من بين  .1

لمتطلبات توفير إحصاءات عن هذه المؤشرات وإعداد  لالستجابةجاهزية المؤسسات العربية المختلفة 

 وتقديم تقارير دورية عنها محلية وإقليمية ودولية.

 تحليلها وأوجه استعمال مخرجاتها.تدريب على التنقيب عن البيانات والوصول إلى البيانات الضخمة و .2

 االجتماعية.و والبيئية ذات األبعاد االقتصاديةاإلحصاءات األسرية  .3

 ؟ ر حيث المواضي  الت  وق  تراول اتقييمطم لالتمالات السابق  لادر  ال ري  لام ا    مما  .3

 المالية البحتة. على الموضوعات االقتصادية االقتصاردة التنويع في الموضوعات وعدم زيا
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 ؟ادر  ال ري  ولعا ا  كثر فعَالي ما مقترحاتطم لتيوير التمالات ال .4

ستقدم في االجتماعات قبل وقت كاٍف من قبل اللجنة الفنية بما يسمح بتعديلها قبل مراجعة العروض التي 

 موعد هذه االجتماعات.

اإلحصائ ؟ وما    وله تعزيز فرص  لدوه العربي  لتدا ب م ف  المداهكيف تقيمون استعراض ا .5

 ت ا ه  ذه التدا ب والخ رات؟

نحو مدخل جديد يعتمد على استضافة األجهزة لتحول من استضافة الدول لخبراء للتدريب المحلي ا

 /دارسين/ق مبادرات إحصائية جديدة لمقيميناإلحصائية والمالية العربية التي أحرزت تقدما  في تطبي

 معارف تطبيقية وأدوات جديدة. الكتسابمتدربين من أجهزة عربية أخرى ولفترات قصيرة ومحددة 

 والدولي  األعرى ف   ذا االلتماع؟كيف تقيمون مشا ك  األطراف اإلقايمي   .6

 كان عدد األطراف المشاركة كاٍف ومتنوع.

  ي  مقترحات  عرى ترون ا  ام  لتيوير العمل اإلحصائ  ف  ال ادان العربي ؟ .7

أسرع للبلدان العربية نحو اعتماد جميع المبادئ والتعريفات والتصنيفات والمعايير اإلحصائية  انتقال .1

 الدولية المحدثة في أعمالها اإلحصائية ومخرجاتها.

السجالت اإلدارية كمصدر مستمر ومحدث للبيانات باستخدام نظام  واكتمالاالهتمام بتحسين جودة  .2

للتصنيف الموحد لكافة المنشآت من أجل زيادة استخدام بيانات هذه السجالت في وضع السياسات 

 القرار. واتخاذ

 

 الخاص 
 

ل  وزارات من  صاءات العربية "عربستات"، كلأعضاء اللجنة الفنية لمبادرة اإلحبي ن االستبيان، الذي ش م 

التي تحضر اجتماع ألجهزة اإلحصائية والمؤسسات او المالية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية

مجاالت الفي  ، خاصةمهام الصندوق تتوافق مع، أن مقترحات الدول العربية بصفة مراقباللجنة الفنية 

 والتدريب وتطوير أسواق المال العربية.الدراسات والبحوث واإلحصاء والدعم الفني لمتمثلة في نشاط ا

 

مجموعة من مقترحات المؤسسات اإلحصائية حول تطوير مبادرة اإلحصاءات العربية "عربستات" 

تخص توفير موقع إلكتروني للمبادرة وتبادل الخبرات بين الدول العربية وتوفير المعونة الفنية للدول 

 وتطبيق المنهجيات والمعايير الدولية.التي تحتاج إلى تطوير النظام اإلحصائي 


