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 مبادرة اإلحصاءات العربية "عربستات"خلفية 

 

من أجل وضع السياسات القرار في  يوالمؤشرات االقتصادية الركيزة األساسية لصانع اإلحصاءاتجودة  تعتبر

ي ي عتمد الت ساسيةألاإلحصائية االمؤشرات  بغاية األهمية في انتاجعمل اإلحصائي ال عدي  . ستدامةتحقيق التنمية الم  

حصائية ذات إلر البيانات ايتوفأدركت العديد من الدول أهمية  ، فقدالقرار اتخاذعليها بشكل أساسي في 

 .واجهة التحدياتالستعمالها في التخطيط السليم والتنبؤات االقتصادية والمالية واالجتماعية لم عاليةالمصداقية ال

بين جميع مؤسسات الدولة لتوحيد البيانات اإلحصائية  ا  وتعاون ا  كبير ا  جهد ءاتعملية نشر اإلحصا تتطلب

  .نشرها في الوقت المناسبوالم جمعة عن القطاعات لضمان مصداقيتها 

بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبتشجيع من محافظي الدول  نّظمت وزارة المالية المغربية السياق، هذا في

"اإلحصاءات االقتصادية بعنوان  2012مايو  14ي مدينة الرباط يوم العربية مؤتمرا  إقليميا  لكبار المسؤولين ف

شارك في المؤتمر، ممثلون عن األجهزة اإلحصائية في عدة  الكلية والمالية لرسم السياسات القائمة على األدلة".

ون في عدد من المؤسسات اإلقليمية ذات العالقة. ناقش المجتمعودول عربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي 

المؤتمر التحديات التي تواجه العمل اإلحصائي وكيفية تطوير اإلحصاءات االقتصادية والمالية في الدول العربية 

عات اإلقليمية األ خرى لتطوير اإلحصاءات.   وس ب ل إطالق إطار للتعاون اإلقليمي على ِغرار التجمُّ

" بغرض دفع جهود عربستاتتحت مسمى " مبادرة أو إطار إحصائي عربي وجودأكَّد الجميع على أهمية 

وتعزيز التعاون اإلحصائي بين الدول العربية، والتعاون الفني بين صندوق  ،تطوير النظم والقدرات اإلحصائية

 .النقد الدولي وصندوق النقد العربي في هذا الشأن

 دبي في المنعقد عربال المالية وزراء مجلس اجتماع في" عربستات" العربية اإلحصاءات مبادرة إطالق تم

 الفنية اللجنة أعمال بتولي العربي النقد صندوق وتكليف ،2013 عام أبريل في المتحدة العربية االمارات بدولة

 اإلحصاءات إعداد أجل منفي الدول العربية  اإلحصائيةة نظماأل تحسينعلى  عربستات أهداف تنطوي. للمبادرة

 اإلحصائية واألدلة المنهجيات أحدث على تمادباالع واالجتماعية والمالية االقتصادية

 مبادرة اإلحصاءات العربية "عربستات" رسالة

بين الدول  " إلى دعم وتطوير قدرات األنظمة اإلحصائية وتعزيز التعاون اإلحصائيعربستاتتهدف مبادرة "

ات اإلحصائية والمصارف المعونة للمؤسسو المشورةالتدريب و وتقديم العربية مع المؤسسات االقليمية والدولية

 في االنسجام وتحقيق اإلحصائي التعاون تعزيزو المركزية ووزارات المالية في مجال العمل اإلحصائي

 .العربية الدول بين اإلحصائي العمل منهجيات
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 "عربستات" أهداف مبادرة

بين الدول  " إلى دعم وتطوير قدرات األنظمة اإلحصائية وتعزيز التعاون اإلحصائيعربستاتتهدف مبادرة "

للمؤسسات اإلحصائية والمصارف المركزية  المعونة وتقديم المشورة العربية مع المؤسسات االقليمية والدولية

 : على النحو التاليهذه األهداف تتلخص  ووزارات المالية في مجال العمل اإلحصائي.

 الكوادر العربية في مجال العمل والتحليل اإلحصائي.قدرة وتنمية  تطوير .1

 تعزيز أنشطة البحث العلمي في مجال العمل اإلحصائي في الدول العربية. .2

توثيق التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب العملية بين الهيئات والمؤسسات اإلحصائية في الدول  .3

 العربية.

ت والمؤشرات االقتصادية والديموغرافية من أجل وضع السياسات وتحقيق تطوير آليات جمع اإلحصاءا .4

 أهداف التنمية.

 تطوير وتحديث أ طر المنهجيات والمفاهيم ودعم منهجية تجميع اإلحصاءات وفقا  للمعايير الدولية. .5

يات تطوير قدرات الدول العربية على إنتاج إحصاءات اقتصادية ومالية واجتماعية منتظمة حسب المنهج .6

 المتعارف عليها دوليا .

إرساء البنية المناسبة لنشر اإلحصاءات والتشجيع على استخدامها في رسم السياسات تقديم المساعدة في  .7

 االقتصادية.

تعزيز وإقامة شراكات مع المؤسسات اإلحصائية اإلقليمية والدولية لتطوير وتحسين فعالية وكفاءة االنظمة  .8

 .االحصائية في الدول العربية

 خطة العمل

 " الوسائل التالية :عربستاتيتطلب لتحقيق األهداف االستراتيجية لمبادرة اإلحصاءات العربية "

 

 المنهجياتب المتعلقة الدولية الممارسات أفضل مع توافقها أساس على العربية الدولاحتياجات  فهم ➢

 يسعى بعضها بينما حصائية،اإل المنهجيات أحدث العربية الدول بعضت طبق حيث  ،المعتمدة اإلحصائية

 .قدراتهاوتطوير  تحسين إلى
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منهجيات وضع خارطة طريق للخطة الخماسية تستند على احتياجات الدول العربية من األدلة وال ➢

  اإلحصائية.

في  بناء القدرات المؤسسيةل ةعدة الفنيالتدريب والمساتقديم لاالقليمية والدولية  التعاون مع المؤسسات ➢

، واالصالحات االقتصادية مالية الحكومةوميزان المدفوعات، وتالية: الحسابات القومية، المجاالت ال

 والمالية.

في أهم المجاالت اإلحصائية )االقتصادية، النقدية،  من الدول العربية متخصصة عمل فرق تشكيل ➢

 لها،رة الفنية الدعم والمشوالتدريب واحتياجات الدول العربية وتقديم  المالية، والديمغرافية( لرصد

 اعدادكذلك و والمنهجيات اإلحصائية األدلة ألحدث واالنتقال لتغييرا آليةفعيل توضع األطر ل إضافة إلى

لذلك واعداد التقارير حول أهم االنجازات لمناقشتها خالل  ةزملالا ةالزمني ولاوالجد التنفيذية الخطط

 االجتماع السنوي للجنة الفنية.

 لدول العربية المتقدمة إحصائيا  .تجارب ا االستفادة من ➢

 تبادل الخبرات مع المؤسسات االقليمية والدولية.  ➢

بالتنسيق مع معهد  المؤسسية قدراتالتطوير  هم فيأهيلية متخصصة تسالبرامج تدريبية وت وضع مخطط ➢

 .في الصندوق السياسات االقتصادية

تخصصة  ➢ فيهل على سبيل المثال ال ئية الهامة في بعض المجاالت اإلحصاعقد المؤتمرات والندوات الم 

 ، الخ. ةاإلحصاءات االجتماعيو، الرسمي: القطاع غير الحصر

وضع آلية وبرنامج عمل لنشر البيانات حسب جدول زمني معلن من خالل االعتماد على نظام النشر  ➢

 .e-GDDSالعام المعزز 

صبح مصدرا  رئيسيا  للمعلومات لت ةواالجتماعي والمالية االقتصادية اإلحصاءات بيانات قاعدة تطوير ➢

 التي تحتاجها الدول العربية.

 


