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2015-2013المنجزات خالل الفترة  توصيات االجتماع األول للجنة الفنية

ت في تم إرسال ثالثة استبيانات لتقييم وضع اإلحصاءا

الستبياننتائج االمؤسسات االحصائية العربية وإعداد تقرير 

إعداد استبيان لتقييم درجة تطور الوضع

اإلحصائي 

ة في تنظيم برنامجين تدريبيين حول الحسابات القومي

أبوظبي 

صائيةالبرامج التدريبية لفائدة المؤسسات اإلح

طنيالوالمكتبكوادرلفائدةتدريبيتينورشتينعقد

.القوميةالحساباتحولموريتانيافيلإلحصاء

تنظيم ورش عمل محلية في الدول العربية

إلىالدوليالنقدصندوقمعمشتركةبعثةأولايفاد

طويرتفيلإلحصاءالوطنيالمكتبمساعدةتهمموريتانيا

السنويةالقوميةالحسابات

ار دولة اختي: توفير الدعم الفني للدول العربية

وثالث أو أربع دول 2013أو دولتان في عام 

2014في 

ية تصميم المرحلة االولى من قاعدة اإلحصاءات االقتصاد

مكن أحدث التقنيات المعلوماتية التي يالعربية باعتماد

استخدامها كجزء من قاعدة اإلحصاءات  لمبادرة 

«عربستات»

ة مناقشة تطوير قاعدة بيانات وإحصاءات خاص

«عربستات»بمبادرة 

حيز خصصيللصندوق سجديداالليكتروني موقع تصميم

في ،  تم االنتهاء من تصميم الموقع«عربستات»بادرة لم

.2016مارس 

 تصميم وإطالق موقع إلكتروني لمبادرة

«عربستات»

مع تحديد ضباط االتصال في الدول العربية فيما يهم ج

إحصاءات التقرير االقتصادي العربي الموحد

التصال وتعيين ضباط اتجميع البيانات ونشرها

لهذا الغرضحصائيةإلفي المؤسسات ا
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لتي لم تتحقق تفعيل وإعادة التأكيد على إنجاز توصيات اللجنة الفنية المقررة في االجتماع األول ا1.

ين منسقين منها توسيع قاعدة اإلحصاءات العربية وتمكين الولوج إليها عبر االنترنت وتعي. بعد

.ألنشطة المبادرة في المؤسسات اإلحصائية المعنية

طبيق معايير فيما يخص توصندوق النقد الدولي الترحيب بالتعاون بين صندوق النقد العربي 2.

لخدمة مبادرة اإلحصاءات العربيةe-GDDS))النظام العام المعزز لنشر البيانات 

".عربستات"

."عربستات"أنشطة مبادرة اإلحصاءات العربية  وتنسيق متابعة 3.

محدد وضع استراتيجية محددة حديثة بناًء على احتياجات كل دولة عربية ضمن جدول زمني4.

.لعربيةاسيتم إرساله الحقاً إلى الدول لتحقيق أهداف االستراتيجية ووفقاً الستبيان 
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المنجزات   المهام

ية إعداد االستبيان لتحديد احتياجات المؤسسات االحصائ

زة البنوك المركزية ومؤسسة النقد ووزارات المالية واألجه)

.تبياننتائج االستم إعداد تقرير حول(. اإلحصائية العربية

درةاستبيان االحتياجات وآفاق تطوير المبا

تم تنظيم ستة دورات تدريبية في أبوظبي تهم مجال 

صادياإلحصاءات والنُظم االحصائية وأساليب التنبؤ االقت

.   وتحليل تنافسية التجارة الخارجية

البرامج التدريبية وورش العمل

موريتانياإلىالدوليالنقدصندوقمعمشتركةبعثةثانيايفاد

ةالبعثإلىإضافةالقوميةالحساباتتطويرإلىتهدف

حولالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةإلىاألولىالمشتركة

.المدفوعاتميزانإحصاءات

توفير الدعم الفني للدول العربية

قبل للمنسقين الذين تم تعيينهم أو اقتراحهم منقائمة إعداد

.مؤسساتهم

 ئيةصاالحفي المؤسسات اُمنسقين تعيين

العربية

وابةصندوق النقد العربي عضو في مجموعة التنسيق  للب

ثة للمشروع العربية للتنمية، حيث ساهم في تنفيذ المراحل الثال

.2016قبل  اطالق البوابة في مارس 

 مساهمة الصندوق في عملية إنشاء البوابة

العربية للتنمية

لعربي تقوم  الدائرة االقتصادية والفنية في صندوق النقد ا

.بمهام التنسيق في إطار أمانة اللجنة الفنية للمبادرة

عربستات"متابعة وتنسيق أنشطة مبادرة" 
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عدد المشاركين  البرامج التدريبية

27 تنافسيةتحليل أداء التجارة الخارجية وقياس القدرة ال

25 اآلفاق والمستجدات: االقتصادات العربية

24 إحصاءات مالية الحكومة

30 القطاع العامإحصاءات دين

(2016أكتوبر)مبرمجة  االحصاءات النقدية والمالية

(2016نوفمبر)مبرمجة  االقتصاديأساليب التنبؤ
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الهدف بعثاث المعونة الفنية

ندوق النقد قامت البعثة بتقييم مدى تنفيذ توصيات ص

تجميع الدولي المتعلقة بتحسين المصادر الرئيسية ل

.إحصاءات ميزان المدفوعات

ات البعثة المشتركة مع صندوق النقد الدولي إلى دولة االمار

2015نوفمبر 19-8العربية المتحدة خالل الفترة  

الوطنيالمكتبجهوداستكمالالبعثةاستهدفت

حيثة،السنويالقوميةالحساباتتحديثفيلإلحصاء

2013لعاميالنهائيةالقوميةالحساباتبمراجعةقامت

ERETESبرمجيةعلىأداةوتصميم2014و

نويةالسالقوميةللحساباتتقديراتإعدادمنتُمكن

.2015لعامالمؤقتة

ريتانيا البعثة المشتركة الثانية مع صندوق النقد الدولي إلى مو

2016مايو 20-9خالل الفترة 
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متابعة إنجاز توصيات االجتماع األول للجنة الفنية➢

«عربستات»الموقع االلكتروني 

إدراج حيز لمبادرة 
في الموقع« عربستات»

الجديد للصندوق

تم إثراء الموقع بوثائق 
حول المبادرة

«عربستات»قاعدة االحصاءات 

قاعدة اإلحصاءات  
االقتصادية العربية 
المتوفرة في الصندوق

تم ربط قاعدة 
اإلحصاءات بالموقع 
اإللكتروني الجديد 

للصندوق
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الخالصة. 4

النقداتومؤسسالمركزيةالبنوكتقدمهالتيالمستمروالدعمالتعاونتثمين▪

صلوالمتواالمثمروالتعاونالعربية،اإلحصائيةواألجهزةالماليةووزارات

.«عربستات»أنشطةإنجازفيالدوليالنقدصندوقمع

طوير تنوع احتياجات المؤسسات اإلحصائية حيث تتطلب بذل كل الجهود لت▪

.وتوفير االمكانيات الالزمة لعملها« عربستات»مبادرة 

.العمل على االستفادة من التجارب الناجحة في العمل االحصائي العربي▪

مج المبادرة في اختيار البراالفنية ومنسقي أعمال ضرورة مساهمة اللجنة ▪

.السنوية ومتابعة إنجازها
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