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 تمهيد

 

لعام المقترح "عربستات" العربية اإلحصاءات مبادرة عمل برنامج يرتكز 

 األدلة من العربية الدول واحتياجات الفنية اللجنة توصيات على 2018

   .الدولية اإلحصائية والمنهجيات

محاور، عدة 2018 لعام المقترح "عربستات" مبادرة  عمل برنامج يتضمن 

 الهياكل في العاملة الكوادر وتأهيل الفنية والمشورة الدعم تقديم إلى تهدف

 .العربية الدول لفائدة اإلحصاءات توفير إلى إضافة .العربية بالدول اإلحصائية

 2018 عربستاتبرنامج عمل مبادرة 
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 تطوير وتأهيل الكوادر العاملة في الهياكل اإلحصائية: المحور األول

 األدلة أحدث استخدام على العربية اإلحصائية الهياكل في العاملة البشرية الكوادر كفاءة تعزيز إلى المحور هذا يهدف

 واالقتصادية اإلحصائية المجاالت في ُمتخصصة تدريبية دورات توفير خالل من وذلك اإلحصائية، والمنهجيات

 في اإلحصائية الهياكل حث إلى الفنية اللجنة أمانة تسعى السياق، هذا في .والدولية واالقليمية المحلية بالخبرات باالستعانة

 االقتصادية السياسات معهد ينظمها التي اختصاصهم مجال في التدريبية الدورات بعض في المشاركة على العربية الدول

 :التالية المجاالت تغطي والتي العربي النقد صندوق في

 المدة تاريخ االنعقاد الدورة التدريبية  

 أسبوع 2018فبراير  8-4 التحليل اإلحصائي المتقدم 1

 أسبوعين 2018ابريل  5-مارس 25 التنمية المالية والشمول المالي 2

 أسبوعين 2018سبتمبر  27-16 مؤشرات السالمة المالية 3

 أسبوع 2018نوفمبر  4-8 االقتصادية والتنبؤات النمذجة 4

 أسبوع 2018ديسمبر  14-3 اإلحصاءات النقدية والمالية 5

 أسبوع 2018ديسمبر  29-25 تجميع إحصاءات ميزان المدفوعات 6
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 2018عام  المعونة الفنية: المحور الثاني

  

تقديم خالل من الدولية اإلحصائية والمنهجيات األدلة تطبيق على العربية الدول مساعدة إلى المحور هذا يهدف 

 .والدولية واالقليمية المحلية المؤسسات مع بالتعاون اإلحصائية، المجاالت مختلف في لها الفنية المعونة

 

الدول في اإلحصائية والمنهجيات األدلة حول المستجدات استبيان عن المنبثقة العربية الدول احتياجات إلى ستنادا  ا 

 القومية، بالحسابات تتعلق التي البعثات من العديد في الدولي النقد صندوق جانب إلى الصندوق سيشارك العربية،

 .(E-GDDS) البيانات لنشر المعزز العام والنظام األسعار، إحصاءات المدفوعات، ميزان
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 .اإلحصاءات توفير :الثالث المحور

 

 البيانات قاعدة تطوير إلى "عربستات" لمبادرة الفنية اللجنة أمانة هبصفت العربي النقد صندوق يسعى

 الحديثة المعلومات تقنية واستغالل واالجتماعية، والنقدية والمالية االقتصادية القطاعات كافة ةتغطي

 على المتوفرة االقتصادية البيانات قاعدة في وادراجها مباشرة، العربية الدول من البيانات على للحصول

   .للصندوق االلكتروني الموقع
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 (الطلب جانب) العربية الدول في المالي الشمول حول المسح إنجاز متابعة :الرابع المحور

 

 المركزية المصارف إلى سيرسل حيث ،(الطلب جانب) العربية الدول في المالي الشمول حول استبيان إعداد تم

   :يتطلب الذي الميداني المسح إلنجاز اإلحصائية األجهزة مع التنسيق ستتولى التي العربية النقد وسلطات

السكانية التعدادات على باالعتماد المسح، في ستشارك التي األسر من عينة اختيار. 

الشركات سجالت على باالعتماد الشركات من عينة اختيار. 

المسح هذا نتائج حول تقرير بإعداد "عربستات" لمبادرة الفنية اللجنة دعم . 
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 والدولية واالقليمية العربية المؤسسات مع التعاون تعزيز :الخامس المحور

 

 التي هدافاأل ولتحقيق العربية، اإلحصائية الهياكل لدى (الفنية والمعونة التدريب) القدرات تعزيز بهدف

 اإلقليمية والمؤسسات الدولي النقد صندوق مع التنسيق تعزيز سيتم "عربستات" مبادرة أجلها من أنشئت

 . المجال هذا في الفاعلة والدولية


