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 مقدمة

 

 2015أكتوبر  21-20" الذي عقد في مدينة أبوظبي بتاريخ عربستاتتلبية لتوصيات االجتماع الثاني لمبادرة "

إلحصاءات العربية بضرورة اعداد استبيان حول أهم احتياجات الدول العربية وآفاق تطوير مبادرة ا

ستبيان وارساله إل" بإعداد اعربستاتأمانة اللجنة الفنية لمبادرة " ته"، قام صندوق النقد العربي بصفعربستات"

 .2016إلى الدول العربية في السادس من مارس عام 

  

 ضمن االستبيان خمسة محاور موزعة على النحو التالي :ت

 

 . مدى تطبيق األنظمة والمناهج اإلحصائية (1

( والنظام الخاص e-GDDSإجراءات المؤسسات لالنضمام إلى النظام العام المعزز لنشر البيانات ) (2

 (.SDDSلنشر البيانات )ٍ

 التدابير المتخذة لتطوير قواعد البيانات اإلحصائية في المؤسسات المعنية. (3

 احتياجات المؤسسات في مجال التدريب والمعونة الفنية. (4

 ".عربستاتير مبادرة اإلحصاءات العربية "اقتراحات المؤسسات لتطو (5

 فيما يلي أهم االستنتاجات حسب المحاور الواردة في االستبيان :

 

 المحور األول : مدى تطبيق األنظمة والمناهج اإلحصائية 

 

يتضمن هذا المحور أربعة أسئلة فرعية حول أهم اإلجراءات والتدابير التي انتهجتها الدول العربية خاصة فيما 

ودليل مالية الحكومة لعام  ،ودليل ميزان المدفوعات الطبعة السادسة ،2008تعلق بنظام الحسابات القومية ي

 .2008ودليل اإلحصاءات النقدية والمالية لعام ، 2014

 

  2008 اإلجراءات المعتمدة من قبل المؤسسات لتطبيق نظام الحسابات القومية لعام  .1

 

أربعة وومراكز إحصائية،  ةأجهز عشر إلىمؤسسة عربية موزعة  16من  ا  استلم صندوق النقد العربي ردود

  ةماليتي ووزار ،ومؤسسات نقد عربية بنوك مركزيــــة
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. كليبشكل  2008تُطبق منظومة الحسابات القومية لعام  واحدة دولة عربيةأن ستبيان إلانتائج من خالل تبين 

. في حين ستة دولبشكل كلي  1993ومة الحسابات القومية لعام العربية التي تطبق منظ عدد الدولبالمقابل بلغ 

  . 2008 منظومة وأ 1993الدول بشكل جزئي منظومة الحسابات القومية  بقيةعتمد ت

تبين أن  بعض ، 2008فيما يتعلق باإلجراءات التي اعتمدتها الدول العربية لتطبيق نظام الحسابات القومية 

والزراعة  مينأوالمالية والت سوحات االقتصاديةالمُ  اتامت بتعديل استبيانق دول 4وعددها الدول العربية 

سوحات عداد المُ إفي ( ISIC 4)اعتماد التصنيف الصناعي الموحد تم ، كذلك 2008تماشى مع نظام تسر لألوا

. (CPC)و (COFOG)وكذلك التصانيف  االقتصادية والتي تستخدم في تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي

ووضع منهجيات لتوزيع س المال أفة إلى أن بعض الدول انتهت من اعداد الحسابات الجارية وحساب رإضا

قامت بعض الدول العربية . 2008خدمات الوساطة المالية المحتسبة بطريقة غير مباشرة حسب توصيات نظام 

 .2008الحسابات القومية لجميع القطاعات بما يتفق مع نظام  إلعداد بإعداد دليل فني

 

في ، 1993الدول العربية مازالت تعتمد منظومة الحسابات القومية لعام  من عدد: أتضح أن  أهم االستنتاجات

بإدخال تعديالت على ، 2008لى منظومة الحسابات القومية إنتقال إلجراءات اإتطبيق  في شرع هاحين أن بعض

  .2008تماشي مع نظام يالذي المحدث  التصنيف الصناعياعتماد سوحات االقتصادية والديمغرافية والمُ 

 

 أهم  إجراءات المؤسسات لتطبيق دليل ميزان المدفوعات الطبعة السادسة  .2

 

بنك مركزي  13إلى عشرة مؤسسة عربية حول هذا البند موزعة  تسعةمن  ا  أستلم صندوق النقد العربي ردود

 . واحدة ماليةووزارة ، أجهزة إحصائية  خمسةو ،ومؤسسة نقد عربية

 

 ةدول 13مقابل  ،تطبق الطبعة السادسة لميزان المدفوعات بشكل كليدول عربية  ةستأن إلى تشير النتائج 

عتمد الطبعة السادسة ت 4وعددها عربية مازالت تعتمد الطبعة الخامسة. جدير بالذكر أن بعض الدول العربية 

 .بشكل جزئيحصاءات ميزان المدفوعات إمن 

 

قامت نتقال إلى ميزان المدفوعات الطبعة السادسة، إلالتي اعتمدتها الدول العربية ل فيما يتعلق باإلجراءات

تحديث و ،ريبية لكوادرها حول اعداد ميزان المدفوعات حسب الطبعة السادسةالدول بعقد دورات تد بعض

وفقا للطبعة سوحات للقطاعات االقتصادية وتصنيفها واجراء المُ للحصول على البيانات المحدثة  االستبيانات

المنجزة في إطار أنظمة تسجيل المعامالت المتعلقة بالسلع في ارة الخاص نظام التج يتبنكذلك  ،السادسة

 المعامالت المتعلقة بالبضائع المنجزة في  (من بند السلع)وحذف في السابق،  سجلالمستودعات حيث لم تكن تُ 
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تصنيف المشتقات المالية تحت بند و ،بنود 7بدل  بند 12 ىتقسيم حساب الخدمات إلو ،اطار النظام الجمركي

وضع خطة تهدف إلى ضبط التدفقات المالية ضافة إلى إمستقل بدل تسجيلها ضمن استثمارات الحافظة. 

   واالستثمارات المباشرة.

 

ن "الطبعة الخامسة" في اعداد إحصاءات ميزاعتمد على عربية مازالت تدولة  13: تبين أن  أهم االستنتاجات 

بإجراءات  تقام الدول التي تعتمد على الطبعة الخامسة هاضمنمن  ثمانية دول عربيةفي حين أن المدفوعات. 

 هامة تسهل عملية االنتقال إلى الطبعة السادسة من ميزان المدفوعات.

 

 2014التدابير التي اتخذتها المؤسسات لتطبيق دليل مالية الحكومة  .3

 

وزارت مالية،  خمسةعشرة مؤسسة عربية موزعة كما يلي:  خمسة من ا  استلم صندوق النقد العربي ردود

 أجهزة إحصائية. ستةو ومؤسسة نقد عربية،بنوك مركزية  أربعةو

 

 خمسة دول هناك. بالمقابل، كلي بشكل 2001طبق دليل إحصاءات مالية الحكومة تدول عربية  تسعةاتضح أن 

 .1986طبق دليل مازالت تُ واحدة  عربيةودولة ،  2014دليل مالية الحكومة  بشكل جزئي عربية تطبق

 

قامت ، 2014فيما يتعلق باإلجراءات التي اعتمدتها الدول العربية لتطبيق دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

حيث تم اعتماد ، التابعة لهاوالدوائر  وزارة الماليةفني من عمل ق يتشكيل فروخطة عمل بإعداد الدول بعض 

كما تم  ،االجتماعي التقاعدق يداوصن ،خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية 2014دليل  فيطاة البنود المغ

اعادة  ، وكذلكالحسابات لدى وزارة المالية هيكلدة تصنيف ااعو ،بند مستقلفي قطاع الحكومي الضمين ت

األدلة حدث أاستعمال لى الكوادر عتأهيل إضافة إلى تصنيف هيكلة التغطية المؤسسية لقطاع الحكومة العامة. 

 صندوق النقد العربي. يُقدمهاوالمنهجيات واالستفادة من الدورات التدريبية التي 

 

رغم إحراز تقدم ، 2001تعتمد على دليل إحصاءات مالية الحكومة الدول العربية  مازالتأهم االستنتاجات :

 .2014ومة من بعض الدول في التمهيد لالنتقال إلى دليل إحصاءات مالية الحك
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 2008التقدم في دليل اإلحصاءات النقدية والمالية لعام مدى 

 

ومؤسسة نقد  بنك مركزي 11إلى مؤسسة عربية موزعة  خمسة عشراستلم صندوق النقد العربي ردودا  من 

عربية تطبق دليل ة دولعشرة  اثنيأن إلى تشير النتائج  .إحصائيين ينوجهاز ،، ووزارتي ماليةعربية

  .بشكل كلي 2008صاءات النقدية لعام اإلح

فيما يتعلق باإلجراءات والتدابير التي اعتمدتها الدول العربية لتطبيق دليل اإلحصاءات النقدية والمالية لعام 

البنوك عمال أطوير وتتثبيت مواعيد تجميع ونشر بنود اإلحصاءات النقدية ب، قامت بعض الدول 2008

 عملت بعض. كما 2008المعتمدة في دليل والمؤسسات المالية  ،يداع االخرىوالبنوك ومؤسسات اال ،المركزية

حصاءات الفوائد الدائنة والمدينة لدى المصارف التجارية بإصدار تعميم جديد، وكذلك إتحسين على الدول 

 إلدارة اإلحصاء في  (SR-3)عامالت النقدية والمُ  (SR-2)سوحات اإليداع األخرى ومُ  (SR-I)ارسال مسح 

 .(ICS)البنك المركزي بواسطه نظام 

 

ويمكن العمل  ،2008الدول العربية تطبق دليل اإلحصاءات النقدية والمالية  غالبيةاتضح أن أهم االستنتاجات : 

على تطبيق  للُمساعدةعلى تأهيل وتطوير الكوادر العاملة في المؤسسات النقدية والمالية في بقية الدول العربية 

 .هذا الدليل

 

 لالنضمام إلى نظام النشر الخاص والعام المعزز  المتخذة محور الثاني : اإلجراءاتال

 

، بعد أن أقرت اللجنة المؤقتة 1995بدأ العمل في صندوق النقد الدولي على معايير نشر البيانات في أكتوبر 

نات االقتصادية والمالية آنذاك )اآلن اللجنة النقدية والمالية الدولية( إنشاء نظام لحث الدول على نشر البيا

الذي ينطبق على جميع الدول  GDDS)للعموم. يتكون النظام من معيارين: النظام العام لنشر البيانات )

( ُمخصص للدول األعضاء التي SDDSالنظام الخاص لنشر البيانات )واألعضاء في صندوق النقد الدولي، 

ت الموافقة على المعيار الخاص من قبل المجلس تسعى للوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، وقد تم

 . 1997، والنظام العام في ديسمبر من عام 1996التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مارس 

وأثناء المراجعة التاسعة للمديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي لُمبادرات معايير البيانات،  2015في مايو

لُمساعدة الدول التي تُعاني  (e-GDDS )دم حول تعزيز إطار النظام العام المعززتمت الموافقة على اقتراح ُمق

نشر بياناتها ضمن إطار النظام العام  علىمن ضعف نسبي في قدراتها اإلحصائية واالتفاق معها على التركيز 

 حسينتنشرها، وكذلك  علىالمعزز من أجل دعم الشفافية وتشجيعها على تنمية إحصاءاتها ومساعدتها 
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(. يوضح جدول رقم NSDPالوصول إلى البيانات عن طريق إدراج ملخص وطني على صفحة البيانات ) 

 :النظامين ينة لهذ( التالي الدول العربية الُمنضم  2)

 

 

 (2جدول رقم )
 

 

 *نضمة إلى معايير نشر البياناتالدول العربية المُ 
 

 

 e-GDDSنظام النشر العام المعزز   
اص نظام النشر الخ

SDDS 

 
 

 ×   األردن

 
 

   × اإلمارات

 
 

   × البحرين

 
 

 ×   تونس

 
 

   × الجزائر

 
 

   × جيبوتي

 
 

   × السعودية

 
 

   × السودان 

 
 

   × ةسوري

 
 

   × العراق

 
 

   × سلطنة عمان

 
 

 ×   فلسطين

 
 

   × قطر

 
 

   × القمر المتحدة

 
 

   × الكويت

 
 

   × لبنان

 
 

   × ليبيا

 
 

 ×   مصر

 
 

 ×   المغرب

 
 

   × موريتانيا

 
 

   × اليمن

 
 

 5 16  للدول العدد اإلجمالي

 
 .(http://dsbb.imf.org/pages/sdds/home.aspx ) المصدر : صندوق النقد الدولي                                  

 .البيانات لنشر العام المعيار من ة  شمولييمتاز بأكثر  ياناتالب لنشر الخاص المعيار ُمتطلبات*                            
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 منها سعيا   البيانات جودة تحسين غرضبالتي اعتمدتها الدول العربية   اإلجراءاتأهم ( 3) رقم الجدول يبين

 : الدولي النقد لصندوق التابعة النشر معايير إلى لالنضمام

 

 (3جدول رقم )

 مام إلى معيار نشر البياناتلالنض المتخذة اإلجراءات

 التفاصيل الدول

 األردن
بعد أن استوفى  2010يناير  28منذ  (SDDS)إلى المعيار الخاص لنشر البيانات  األردن أنضم

 .جميع الشروط المطلوبة

 اإلمارات
أشارت الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء أن اإلمارات منضمة لمعيار النشر العام المعزز، وقد 

 تم تشكيل فريق عمل من أجل رسم خارطة طريق لتحديد آلية لتوفير ونشر البيانات. 

 البحرين
 في 22 أصل من مؤشر 16 نشر استوفتبأنها اإللكترونية  والحكومة المعلومات هيئةأشارت 

 ا  حالي اإللكترونية الحكومةالمعلومات و هيئة تقوم، كما والتوقيت الدورية حسب 2015 ديسمبر

 .نتجينالمُ  ألسعار القياسي الرقم إلصدار ادباإلعد

 . 2001 يونيو 20منذ  (SDDS)نظام النشر الخاص اعتمدت تونس  تونس

 الجزائر

بإعداد منهجيات  ت. كما قام2009منذ ابريل  (GDDS)إلى نظام النشر العام  انضمت الجزائر

. 2007يوليو  2ا في حصاءات المديونية العامة والمصادقة عليهإحصاءات قطاع الحكومة وإ

وفق جداول عمليات االدارة العمومية  العامة قطاع الحكومةإحصاءات إضافة إلى ذلك تم اعداد 

حسب النوع  اريفالمصاعداد وتدفق الخزينة واإليرادات المصنفة حسب نوع اإليراد وكذلك 

  االقتصادي ووظائف الحكومة.

 السعودية

 ،(SDDS)سعيا  لالنضمام إلى المعيار الخاص  18أصل متطلب من  12 بإستيفاءالسعودية قامت 

البيانات المالية وفقا لدليل مالية  إعدادبقامت وزارة المالية بالتنسيق مع صناديق التقاعد  حيث

من جهة . 2017لحكومة العامة للعام المالي اتنوي التوسع في نشر بيانات . كما  2014الحكومة 

 منها جميع المتطلبات المتعلقة بهذا المعيار خاصةالسعودي  العربياستوفت مؤسسة النقد أخرى، 

البيانات المالية والتي تشمل مسح البنك المركزي وشركات اإليداع وكذلك أسعار الفائدة واسعار 

الصرف ووضع االستثمار الدولي واألصول االحتياطية الرسمية وبيانات المسح المنسق للمحفظة 

 .(+SDDS)المعيار  االستثمارية والخاصة بمتطلبات

 السودان

 لإلحصاءالمركزي  ويقوم الجهاز، 2003منذ عام  إلى النظام العام لنشر البياناتالسودان أنضم 

بتوفير بيانات القطاع الحقيقي ويشمل الحسابات القومية واالرقام القياسية من جميع المصادر 

  .الحكومية

 .(GDDS)نضمة للمعيار أشار المكتب المركزي لإلحصاء أن سورية مُ  سورية

وهو ملتزم بتوفير جميع المؤشرات  2008منذ عام  (GDDS)إلى نظام النشر العام العراق انضم  العراق

المطلوبة منه وكذلك اعتماد أحدث األساليب والنماذج اإلحصائية بغرض تطوير انظمته 
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 .2015منذ عام  (GSBPM)عتمد نماذج ياإلحصائية. جدير بالذكر ان العراق 

سلطنة 

 ُعمان

حاليا  بالتنسيق مع جميع الجهات األخرى الستيفاء شروط االنضمام العماني يعمل البنك المركزي 

 2014تطبيق دليل مالية الحكومة لقام مؤخرا  بتشكيل فريق  حيثإلى نظام النشر الخاص، 

 والتنسيق بين جميع الوحدات الحكومية. 

 .2012منذ أبريل  (SDDS)الخاص  النشر معيارانضمت فلسطين إلى  فلسطين

 قطر

وزارة المالية ووزارة التخطيط مع تنسيق كامل  وجودإلى  القطري أشار المصرف المركزي

ويجرى العمل حاليا  على  ،التنموي واإلحصاء من أجل االنضمام إلى نظام معيار النشر الخاص

تم االنتهاء من تجهيز  ت.تشكيل فرق عمل فنية وعقد اجتماعات دورية لتذليل جميع الصعوبا

الوثائق المطلوبة لقطاع مالية الحكومة فيما يتعلق بوصف البيانات وخالصة البيانات الوطنية 

 الممارسات. أفضل ومواعيد نشر البيانات وجداول المقارنة مع

 .باستكمال كافة المتطلبات الخاصة بالنظام العام المعزز  الكويتي يقوم البنك المركزي الكويت

 لبنان
تجديد البيانات اإلحصائية الصادرة عن ل ا  ، ويسعى حالي 2003منذ عام  لنظام المعززلانضم لبنان 

 المؤسسات المعنية في الدولة من أجل تحديثها.

 إلى النظام العام لنشر البيانات. 2009 منذأن ليبيا انضمت إلى أشار المصرف المركزي  ليبيا

 .2005يناير  30منذ  (SDDS)لنظام المعيار الخاص  مصر انضمت مصر

 المغرب
ويعمل بنك المغرب حاليا  على ، 2005منذ عام  (SDDS)إلى نظام النشر الخاص المغرب  انضم

ذلك من خالل  (+SDDS)االستجابة لجميع الشروط المطلوبة لالنضمام إلى نظام النشر الخاص 

 تغطية شاملة لكافة الشركات في القطاع المالي.تحسين جودة اإلحصاءات والعمل على ضمان 

 موريتانيا
كإطار مرجعي إلعداد البيانات االحصائية. كما  (SDDS)نظام النشر الخاص  موريتانيا ستخدمت

 على الموقع الكتروني للبنك المركزي الموريتاني.  ا  نشر البيانات دوريم يت

 (.GDDSنظام )لضمة أشار الجهاز المركزي لإلحصاء أن اليمن من اليمن
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 التدابير المتخذة لتطوير قواعد البيانات اإلحصائية : المحور الثالث

 

 البيانات قواعد لتطوير العربية الدول انتهجتها التي اإلجراءات أهمالتالي ( 4) رقم جدولال يوضح

 :واالجتماعية والمالية االقتصادية

 

 (4جدول رقم )

 لتطوير قواعد البيانات في الدول العربية أهم اإلجراءات والتدابير

 التفاصيل الدول

 األردن
هت دائرة اإلحصاءات تان كما .ستخدمينالمُ لبي احتياجات يوجد في البنك المركزي قاعدة بيانات تُ 

  .العامة من انشاء قاعدة بيانات

 اإلمارات

بهدف توفير بيانات دقيقة ذات  قامت وزارة المالية بإطالق بوابة اإلمارات لتقارير مالية الحكومة،

جودة عالية وبناء قاعدة الكترونية للبيانات المالية على مستوى الدولة تضمن تكامل البيانات 

 ووضعببناء قاعدة بيانات  االتحادية للتنافسية واإلحصاء المالية لجميع القطاعات. كما قامت الهيئة

يم األداء وقياس ينظام تق اداعد، وخصصةتحت اشراف ادارة مت هازمة لتشغيلالبعض األنشطة ال

 نجازات المتعلقة بالمؤشرات.الا

 البحرين

قام مصرف البحرين المركزي باستحداث نظام الكتروني يربط المصارف وبعض المؤسسات 

 هيئة تعتزمالمالية بالمصرف مباشرة يتم من خالله تزويد المصرف باإلحصاءات والبيانات. 

 أخذ سيتم حيث تكاملة،المُ  اإلحصائية للبيانات قاعدة عمل كترونيةاإلل والحكومة المعلومات

 ألغراض بسهولة متاحة يجعلها مما بيانات،ال قواعد في مركزيا وتخزينها مصادرها من البيانات

 والتحليل. الدراسة

 كتروني.اللقاعدة بيانات إحصائية على الموقع االمعهد الوطني لإلحصاء وجد في ي تونس

 الجزائر
لتطوير وتحديث قاعدة البيانات االحصائية (SIGAPE) عتمدت وزارة المالية ذكاء األعمال ا

 .ساسية لإلحصاءألا المبادئوالسياسات بما يتالءم مع  اتبالمديرية العامة للتقدير

 السعودية

 (DataMart)ونظام  (BI)ذكاء األعمال باعتماد نظام تم تحديث األنظمة في وزارة المالية 

في و ،(ERP)الخزينة يوفر العديد من التقارير لدائرة الخزينة تحت مسمى بإدارةخاص ونظام 

باستخدام برنامج  حصائيةاإلبيانات القاعدة  تحديثفقد تم  النقد العربي السعودي مؤسسة

(Fame)كما قامت الحديثة.  البيانات قاعدة باالعتماد على استخراج جميع التقارير ا  حالي ع، ويق

العمل دوريا  على وبتطوير قاعدة البيانات بحيث يتم عرض التقارير  لإلحصاء عامةالهيئة ال

  تحديثها.
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 .العمل على تطوير قاعدة بيانات لجميع المنتجات اإلحصائية في الجهاز المركزي جاري السودان

  .قاعدة بيانات في المكتب المركزي لإلحصاء توجد سورية

 العراق

متوفرة على ، المدىبتطوير قاعدة بيانات لسالسل زمنية طويلة قي العراالبنك المركزي  قام

اعداد و م تغيير البرنامج المستخدم في مسح الفنادق والتجارةكما تلبنك. لااللكتروني موقع ال

 خرجات.والمُ  دخالتللمُ منظومة كاملة 

 سلطنة عمان
على سالسل زمنية طويلة يتم  بوابة للبيانات والمؤشرات االقتصادية واالجتماعية تحتوي انشاءتم 

 من الجهات الحكومية. ا  تغذيتها الكتروني

  .حفظالوتخزين الفي عالية تطوير قاعدة بيانات ذات كفاءة وقدرة المركزي لإلحصاء ب جهازقام ال فلسطين

 قطر

رات والمؤسسات، علما  اوالعديد من الوزالقطري لكتروني بين المصرف المركزي االربط التم 

البيانات النقدية والمالية يتم ربطها آليا ونشرها في الوقت المحدد سواء كانت شهرية أو  عظممُ ن بأ

تصنيف كافة بنود اإليرادات والمصروفات  إلعادةكذلك تم تصميم قاعدة بيانات الكترونية  فصلية.

 .1990بدءا  من عام 

 ؤشرات االقتصادية واإلحصائية.على تطوير قاعدة بيانات للمالكويتي يعكف البنك المركزي  الكويت

 .لتسهيل عملية التخزين واالسترجاعانشاء قاعدة بيانات داخلية تم  لبنان

 ليبيا
جاري العمل على استحداث قاعدة بيانات تشمل اإلحصاءات النقدية والمصرفية والمالية 

 .وإحصاءات القطاع الخارجي

 مصر

لعديد من االبحاث واستخدام أحدث األدلة، تم إضافة إلى تطوير أسلوب جمع البيانات وتجميع ا

الموقع لفية على ألنشر بيانات او التعليم والصحة والبيئةالمتعلقة بتطوير العديد من قواعد البيانات 

بإطالق موقع الكتروني يسهل المصري ألمم المتحدة. كما قام البنك المركزي االلكتروني ل

 استرجاع البيانات.

 المغرب

انشاء مصالح ، والدوليةلمنهجيات لمطابقة  ومة معلوماتية لدعم اتخاذ القراراتاحداث منظتم 

تقوية التعاون مع مختلف المؤسسات ، ومركزية للمعلومات المالية المتعلقة بالحسابات البنكية

 .2012 عام جديدة منذ استقصاءاتالمنظومة اإلحصائية بإطالق إثراء و ،المنتجة لإلحصاءات

 موريتانيا

تهدف إلى نشر قاعدة بيانات  ،على اعداد بوابة الكترونيةالموريتاني البنك المركزي  يعمل

-2011)بتنفيذ خطة عمل  لإلحصاء إحصائية شاملة لمختلف القطاعات. كما قام المكتب الوطني

 واكبة االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر.لمُ  حديثهاوهو بصدد ت (2015

 اليمن

إلحصاء بتحديث قواعد البيانات بالتصانيف الدولية المعتمدة وخصوصا  قام الجهاز المركزي ل

(. صمم الجهاز HSبيانات التجارة الخارجية، حيث تم تبويب البيانات حسب النظام المنسق )

 المركزي لإلحصاء قاعدة بيانات الستخدامها في اإلحصاءات االقتصادية والسكانية واالجتماعية.
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 اجات المؤسسات في مجال التدريب والمعونة الفنيةاحتي :  المحور الرابع

 

 :الفنية والمعونة التدريب مجال في العربية الدول احتياجات أدناهكما هو موضح  تنوعت

 

 :  التالية المجاالت في الكوادر تدريب .1

 .المدفوعات ميزان إحصاءات  ▪

 . الحكومة مالية إحصاءات  ▪

 .والمالية النقدية اإلحصاءات  ▪

 .لألسعار القياسية رقاماأل إحصاءات ▪

 .السنويةالفصلية و القومية الحسابات  ▪

 .والعمل واالجتماعية  الديمغرافية اإلحصاءات  ▪

 .الخارجي والدين الدولي االستثمار  ▪

 .االسالمي التمويل إحصاءات  ▪

 .والبيئة الطاقة إحصاءات ▪

 .اإلحصائية لألغراض” Big Data“ الكبيرة البيانات استخدام .2

 . االقتصادية التنبؤات وأساليب االقتصادية  النماذج ناءب . كيفية3

 .التدفقات حسب األصول تقييم طرق .4

 المدخالت جداول خاصة اإلحصائية المجاالت جميع في العربية الدولبعض  تجارب من . االستفادة5

 .واالستخدام العرض وجداول والمخرجات

 .تقديم معونة فنية في المجاالت اإلحصائية .6

 .العربية الدول بين ميدانيةال والزيارات الخبرات تبادل .7

 

 تطوير مبادرة اإلحصاءات العربية "عربستات"حول االقتراحات  : المحور الخامس

 

اإلحصائية للدول  بياناتالتطوير قاعدة ووضع استراتيجية للمبادرة، تمحورت اقتراحات الدول العربية حول 

 المنهجيات الدولية في انتاج اإلحصاءات ونشرها.أحدث اعتماد لدول على تقديم الدعم لو ،العربية

 

 ."عربستات" العربية اإلحصاءات مبادرة تخدم واالجتماعية االقتصادية للبيانات قاعدة . تطوير1

 . ئيةاإلحصا المجاالت من العديد في العربية الدول بين التعاون . تعزيز2



اإلحصاءات العربية "عربستات" ةاستبيان آفاق تطوير مبادر نتائج       

 

12  

 

 .العربية الدول بين الخبراء دلوتبامتخصصة  عمل ورشبرامج تدريبية و . عقد3

 لتحديث الرسمية الجهات مع والتنسيق والمالية االقتصادية اإلحصاءات في متخصصة عمل فرق . تكوين4

 .الدولية المعايير وفق باإلحصاءات المتعلقة التشريعات

 .العربية الدول في بالخبراء خاصة بيانات قاعدة .  تطوير5

تعزيز  أجل من والمعوقات لمواجهة التحديات اإلحصائي المجال في  العربية لالدو إلى فنية بعثات . ارسال6

 .المعنية المؤسسات في العاملين قدرات لتطوير الجهود تكثيف وكذلك كفاءة اإلحصاءات

 . العربية الدول تواجه التي التحديات لتقييم استراتيجية . وضع7

 وتقوية العربية الدول تجارب من واالستفادة حصائياإل العمل تحديات ناقشةلمُ  سنوية لقاءات تنظيم .8

 .الفنية بالجوانب يتعلق فيما المباشر للتنسيق اتصال بنقاط وتزويدها اإلحصائية أنظمتها بين التنسيق

 ونشر اعداد في الفنية المشورة وتوفير اإلحصائية القدرات بناء حول الدول حتياجاتال شامل تقييم .9

 . االقتصادية البيانات

 مستويات وزيادة اإلحصائية، المجاالت مختلففي  الدولية اإلصدارات أحدث تطبيق على الدول .مساعدة10

 .اإلحصائية البيانات قواعد تطوير في اإلقليمية التجارب من واالستفادة الدولية المؤسسات مع التعاون

 " .عربستات"اإلحصاءات العربية   لمبادرة عمل وخطط استراتيجية . وضع11

 توحيد الُمؤشرات اإلحصائية. .12
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 المالحق
 

 عربستات""استبيان آفاق تطوير مبادرة اإلحصاءات العربية 

 لتطورات في تطبيق األنظمة والمناهج اإلحصائية: اأوالا 

 

  2008ما اإلجراءات المعتمدة من قبل مؤسستكم في تطبيق نظام الحسابات القومية  ▪

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ما أهم تقدم مؤسستكم في تطبيق دليل ميزان المدفوعات الطبعة السادسة ▪

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 2014ما التدابير التي اتخذتها مؤسستكم نحو تطبيق دليل مالية الحكومة  ▪

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 2008ما التقدم في تطبيق دليل إحصاءات المالية والنقدية  ▪

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ا  ( e-GDDSمجال االنضمام إلى النظام العام المعزز لنشر البيانات ) ماهي إجراءات مؤسستكم في: ثانيا

 (SDDSوالنظام الخاص لنشر البيانات )ٍ

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ا   ماهي التدابير المتخذة في مؤسستكم لتطوير قواعد البيانات اإلحصائية  :ثالثا

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ا  ماهي أهم احتياجات مؤسستكم في مجال التدريب والمعونة الفنية يمكن إدراجها في خطة عمل    :رابعا

 مبادرة اإلحصاءات العربية "عربستات"

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ا   مؤسستكم لتطوير مبادرة اإلحصاءات العربية "عربستات" ماهي اقتراحات: خامسا

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 




