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مقدمة
     يحتــل العمــل اإلحصــايئ موقعــا بــارزاً يف أنشــطة القطــاع 

الــدول العربيــة. وتحظــى إدارة اإلحصــاء  االقتصــادي بجامعــة 

وقواعــد املعلومــات بإهتــام خــاص مــن أجــل إنتــاج ونــر 

ــتخدمي  ــع مس ــات جمي ــي احتياج ــودة، تلب ــة الج ــاءات عالي إحص

العربيــة. اإلحصــاءات 

     تكــرس إدارة اإلحصــاء وقواعــد املعلومــات جهودهــا مــن أجــل، 

تنفيــذ األنشــطة والربامــج التــي تعمــل عــى تحقيــق أهدافهــا 

وغاياتهــا لتفعيــل وتعزيــز العمــل اإلحصــايئ العــريب املشــرك، والتــي 

ترمــي بدورهــا لتحقيــق جــزء مــن أهــدف القطــاع االقتصــادي الذي 

ــة للمواطــن يف  ــر الرفاهي ــع مســتوى املعيشــة وتوف يســعى إىل رف

البــاد العربيــة.

     ويســعدين أن أتقــدم بهــذا التقريــر إللقــاء الضــوء عــى أنشــطة 

إدارة اإلحصــاء وقواعــد املعلومــات منــذ إنشــائها ســنة 1969.

     آمــا أن يلبــي هــذا التقريــر الغــرض الــذي تــم إعداده مــن أجله.
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إدارة اإلحصاء وقواعد املعلومات

• رؤية إدارة اإلحصاء وقواعد املعلومات	

التســع للنهــوض  الــدول العربيــة مــن خــال إداراتــه  يســعى القطــاع االقتصــادي بجامعــة 

باالقتصاديــات العربيــة، بهــدف رفــع مســتوى املعيشــة وتوفــر الرفاهيــة للمواطــن يف البــاد العربيــة، 

ومــن أجــل تحقيــق هــذا الســعي تقــوم إدارة اإلحصــاء وقواعــد املعلومــات بإنتــاج ونــر إحصــاءات 

ــي  ــن صانع ــة م ــاءات العربي ــتخدمي اإلحص ــع مس ــات جمي ــي احتياج ــودة، تلب ــة الج ــة عالي عربي

ومتخــذي القــرار وراســمي السياســات ومخططــني وباحثــني إىل غــر ذلــك مــن أنــواع املســتخدمني 

ــة. لإلحصــاءات العربي

• رسالة إدارة اإلحصاء وقواعد املعلومات	

ــة بهــدف تحقيــق معظــم  يســعى القطــاع االقتصــادي اىل العمــل يف مختلــف املجــاالت االقتصادي

ــراتيجية  ــن اس ــة م ــة املنطلق ــة واالجتاعي ــة االقتصادي ــرة التنمي ــهم يف مس ــي تس ــداف الت االه

ــق جــزء مــن  ــات لتحقي ــوم إدارة اإلحصــاء وقواعــد املعلوم العمــل العــريب املشــرك، وبدورهــا تق

مســرة هــذه التنميــة بـــ :  

تطوير ودعم العمل اإلحصايئ العريب املشرك. 9

تطوير وتحسني العمل اإلحصايئ العريب عى املستوى القطري. 9

متابعة ومواكبة املستجدات والتطورات عى الساحة العاملية يف مجال العمل اإلحصايئ. 9

• مهام إدارة اإلحصاء وقواعد املعلومات	

القيام باألمانة الفنية للجنة الفنية الدامئة لإلحصاء ولجانها الفرعية:. 1

اللجنة الفرعية لإلحصاءات السكانية واالجتاعية. 9

اللجنة الفرعية لإلحصاءات االقتصادية. 9

اللجنة الفرعية للحسابات القومية. 9

اللجنة الفرعية لبناء القدرات اإلحصائية العربية. 9

لجنة التنسيق اإلحصايئ بني األمانة العامة واملنظات العربية املتخصصة. 9

وذلــك باإلضافــة إىل فــرق العمــل واللجــان الفرعيــة األخــرى التــي تصــدر بهــا توصيــات مــن 

ــي. ــس االقتصــادي واالجتاع ــا املجل ــة لإلحصــاء ويقره ــة الدامئ ــة الفني اللجن

تنفيــذ االلتزامــات اإلحصائيــة لقــرارات القمــة العربيــة واملجالــس الوزاريــة العربيــة ومختلــف . 2

اللجــان املنبثقــة عنهــا.

ــدم . 3 ــريب وتخ ــي الع ــادي واالجتاع ــع االقتص ــور الواق ــي تص ــة الت ــرات اإلحصائي ــدار الن إص
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ــة. ــادر الوطني ــى املص ــك ع ــدة يف ذل ــرك، معتم ــريب املش ــل الع ــداف العم أه

االقتصاديــة . 4 القطاعــات  عــن مختلــف  اإلحصائيــة  واملعلومــات  للبيانــات  قواعــد  إنشــاء 

وإدارتهــا. وصيانتهــا  تحديثهــا  ومتابعــة  العربيــة  الــدول  يف  واالجتاعيــة 

ــي . 5 ــل الت ــوث وأوراق العم ــات والبح ــة للدراس ــة الازم ــات اإلحصائي ــات واملعلوم ــر البيان توف

ــة. ــة واإلقليمي ــة والدولي ــات العربي ــرات واملنتدي ــا يف املؤمت ــة به ــة العام ــارك األمان تش

ــدول . 6 ــتخدمة يف ال ــة املس ــم اإلحصائي ــف واملفاهي ــات والتعاري ــد املصطلح ــى توحي ــل ع العم

العربيــة، حيــث يســهل معــه عقــد املقارنــات فيــا بــني الــدول العربيــة وفيــا بينهــا وبــني دول 

العــامل.

ــاء . 7 ــى االرتق ــل ع ــي تعم ــة الت ــدوات اإلحصائي ــل والن ــة وورش العم ــدورات التدريبي ــداد ال إع

ــا. ــا بينه ــادل الخــربات في ــة وتب ــة العربي ــوادر اإلحصائي ــي للك باملســتوى الفن

 اتخــاذ اإلجــراءات لتنفيــذ املنــح الدراســية التــي تقدمهــا الجامعــة العربيــة للكــوادر اإلحصائيــة 8. 

العاملــة باألجهــزة اإلحصائيــة العربيــة.

العمل عى رفع القدرات الوطنية لألجهزة اإلحصائية العربية.. 9

املشاركة يف إعداد امللحق اإلحصايئ للتقرير االقتصادي العريب املوحد.. 10

إجــراء البحــوث والدراســات اإلحصائيــة التحليليــة التــي تخــدم العمــل العــريب املشــرك وإعــداد . 11

التوقعــات املســتقبلية للظواهــر االقتصاديــة واالجتاعيــة العربيــة إذا مــا تطلــب األمــر ذلــك.

ــام مبســح شــامل يتجــدد . 12 ــك مــن خــال القي ــة وذل ــة العربي ــل الخــربات اإلحصائي إصــدار دلي

ــة  ــة يف املنطق ــاريع اإلحصائي ــراء املش ــد إج ــربات عن ــذه الخ ــتفادة به ــرض االس ــتمرار بغ باس

ــة. العربي

إصدار دليل النشاط اإلحصايئ السنوي لألجهزة اإلحصائية.. 13

ــواع املســتخدمني املهتمــني بالشــئون . 14 ــف أن ــة ملختل ــة االحتياجــات اإلحصائي العمــل عــى تلبي

ــة. العربي

العمــل عــى التنســيق اإلحصــايئ فيــا بــني مؤسســات العمــل العــريب املشــرك وذلــك مــن خــال . 15

لجنــة التنســيق اإلحصــايئ بــني األمانــة العامــة واملنظــات العربيــة املتخصصــة مبــا يعمــل عــى 

ــزة  ــى األجه ــبء ع ــض الع ــؤدي إىل تخفي ــات وي ــارب البيان ــة وتض ــرار واالزدواجي ــاىف التك ت

اإلحصائيــة العربيــة ومصــادر البيانــات الوطنيــة األخــرى.

إعداد مروع املوازنة السنوية لإلدارة.. 16

إعــداد تقاريــر املتابعــة واإلنجــاز للقمــة العربيــة واملجلــس االقتصــادي واالجتاعــي ومجلــس . 17

الجامعــة.
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املشاركة يف أعال املجلس االقتصادي واالجتاعي. . 18

تنفيذ أية تكليفات أخرى ميكن أن توكل لإلدارة.•••. 19

• الهيكل التنظيمي واملهام 	

تتضمن إدارة اإلحصاء ثاثة اقسام:

قسم إعداد البيانات.1. 

قسم قواعد البيانات واملعلومات.2. 

قسم التعاون العريب املشرك.3. 

• مهام قسم إعداد البيانات	

 العمــل عــى توفــر االحتياجــات اإلحصائيــة املطلوبــة لخدمــة أغــراض العمــل والتعــاون العــريب  9

املشــرك وتنفيــذ قــرارات القمــم العربيــة، وقــرارات املجالــس الوزاريــة املتخصصــة العاملــة يف 

نطــاق القطــاع االقتصــادي باألمانــة العامــة، ولجميــع أنشــطة القطــاع االقتصــادي. 

ــد  9 ــة لقواع ــة الازم ــات اإلحصائي ــى البيان ــول ع ــة للحص ــات العربي ــادر البيان ــال مبص  االتص

البيانــات وللنــرات والدراســات والتقاريــر التــي تقــوم اإلدارة بإعدادهــا.

اســتخدام املواقــع اإللكرونيــة ملصــادر البيانــات اإلحصائيــة العربيــة والدوليــة، ومتابعــة  9

مســتجداتها.

 إعداد االستبيانات الازمة للحصول عى البيانات اإلحصائية عند الحاجة لذلك. 9

ــار  9 ــب الختب ــايئ املناس ــل اإلحص ــراء التحلي ــمولها، وإج ــاقها وش ــة اتس ــات ودراس ــز البيان تجهي

ــة. ــدارات اإلحصائي ــات أو اإلص ــد البيان ــتخدامها يف قواع ــل اس ــا قب ــات ومعالجته ــودة البيان ج

متابعة املستجدات والتطورات فيا يخص التصانيف اإلحصائية. 9

دراســة املنهجيــات والتعاريــف واملصطلحــات املســتخدمة يف الــدول العربيــة ومقارنتهــا مــع مــا  9

هــو متبــع دوليــا.

التعاون مع قسم قواعد البيانات من أجل إصدار التقارير والنرات والتقارير اإلحصائية. 9

ــة،  9 ــا للطباع ــة وتجهيزه ــات اإلحصائي ــر والدراس ــرات والتقاري ــع الن ــة لجمي ــة الفني املراجع

ــا. ــة إلصداره ــراءات الازم ــاذ اإلج واتخ

• مهام قسم قواعد البيانات واملعلومات	

العمــل عــى بنــاء قواعــد البيانــات العربيــة التفصيليــة لجميــع قطاعــات األنشــطة االقتصاديــة  9

واالجتاعيــة. 

إدخال البيانات التي يتم تجهيزها من قبل قسم إعداد البيانات يف قواعد البيانات. 9

مراجعة البيانات بعد تحميلها عى قواعد البيانات والتأكد من اتساقها وسامتها. 9
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متابعة أعال صيانة قواعد البيانات وتأمينها. 9

تحديث البيانات واملعلومات التي تحتويها قواعد البيانات بصفة مستمرة. 9

متابعــة التطــورات يف الربمجيــات والتطبيقــات الازمــة إلعــداد الجــداول اإلحصائيــة واملــؤرشات  9

واملقاييــس اإلحصائيــة املختلفــة.

إجــراء املقارنــات التطويريــة لنظــم املعلومــات املطبقــة بــاإلدارة مــع النظــم املطبقــة يف األجهزة  9

اإلحصائيــة العربيــة واملنظــات العربيــة واملنظــات اإلقليميــة والدوليــة ذات العاقة.

ــة املســتخدمة يف املجــاالت املختلفــة  9 متابعــة التطــورات واملســتجدات يف التصانيــف اإلحصائي

للبيانــات، والعمــل عــى تطويــر اإلصــدارات اإلحصائيــة وقواعــد البيانــات مبــا يتناســب معهــا.

وضع برامج التدريب املطلوبة للعاملني بالقسم. 9

اإلرشاف عى موقع اإلدارة عى شبكة االنرنت ومتابعة تحديث محتواه. 9

• مهام قسم التعاون العريب املشرتك	

تنفيذ األنشطة املعتمدة لبناء وتعزيز القدرات اإلحصائية العربية. 9

التنســيق والتعــاون مــع األجهــزة اإلحصائيــة العربيــة ومصــادر البيانــات الوطنيــة العربيــة يف  9

جميــع مجــاالت العمــل اإلحصــايئ.

التعــاون والتنســيق مــع املنظــات العربيــة املتخصصــة يف جميــع مجــاالت العمــل اإلحصــايئ،  9

ومراعــاة تجنــب التكــرار واالزدواجيــة وتضــارب البيانــات والعمــل عــى تخفيــض العــبء عــى 

مصــادر البيانــات اإلحصائيــة العربيــة، وذلــك بهــدف نــر بيانــات جيــدة ومتكاملــة ومتســقة 

عــن الــدول العربيــة مــن جميــع مؤسســات العمــل العــريب املشــرك.

ــاالت  9 ــف مج ــة يف مختل ــة ذات العاق ــة واإلقليمي ــات الدولي ــع املنظ ــيق م ــاون والتنس التع

النشــاط اإلحصــايئ، واملشــاركة يف األنشــطة اإلحصائيــة التــي تعقدهــا ملتابعــة التطــورات 

ــدول  ــا يف ال ــة تطبيقه ــة ومتابع ــاحة الدولي ــى الس ــة ع ــطة اإلحصائي ــتجدات يف األنش واملس

ــأنها. ــة بش ــر العربي ــة النظ ــني وجه ــى تضم ــل ع ــة، والعم العربي

ــة  9 ــة والدولي ــات العربي ــع املنظ ــة م ــر الفني ــوث والتقاري ــات والبح ــرات والدراس ــادل الن تب

ــة. ــة ذات العاق واإلقليمي

القيام باألمانة الفنية للجنة الفنية الدامئة لإلحصاء ولجانها الفرعية 9

عقــد اجتاعــات لجنــة التنســيق اإلحصــايئ بــني األمانــة العامــة واملنظــات العربيــة املتخصصــة  9

باإلضافــة إىل فــرق العمــل واملنتديــات واألنشــطة التــي تصــدر بهــا توصيــات مــن اللجنــة الفنيــة 

الدامئــة لإلحصــاء ويقرهــا املجلــس االقتصــادي واالجتاعي 

إجــراء البحــوث والدراســات وأوراق العمــل الازمــة لعمــل اللجــان اإلحصائيــة، ولعمــل إدارات  9
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القطــاع االقتصــادي مبــا يدعــم العمــل العــريب املشــرك.

العمــل عــى تقويــة التعــاون بــني املنتجــني واملســتخدمني للبيانــات اإلحصائيــة العربيــة، وذلــك  9

مــن أجــل تحســني جــودة البيانــات ورفــع كفاءتهــا يف تلبيــة احتياجــات املســتخدمني، والتعــاون 

يف هــذا الشــأن مــع األمانــات الفنيــة املعنيــة يف األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة.

 متابعة التطورات الدولية يف العمل اإلحصايئ. 9

املشــاركة يف االجتاعــات والنــدوات واملؤمتــرات التــي تدعــى لهــا اإلدارة وإعــداد أوراق العمــل  9

املطلوبــة عرضهــا.

اقراح مجاالت وبرامج التعاون اإلحصايئ العريب واإلقليمي والدويل. 9

توزيع النرات والدراسات اإلحصائية التي تصدرها اإلدارة عى الجهات العربية والدولية. 9

وضع خطط التدريب للعاملني يف اإلدارة واإلرشاف عى تنفيذها. 9

العمــل عــى توحيــد املنهجيــات واملصطلحــات والتصانيــف اإلحصائيــة املســتخدمة يف الــدول  9

العربيــة.

ــدورات  9 ــية، وال ــة الدراس ــة اإلحصائي ــدول العربي ــة ال ــح جامع ــذ من ــراءات لتنفي ــاذ اإلج اتخ

التدريبيــة للكــوادر اإلحصائيــة العربيــة العاملــة باألجهــزة اإلحصائيــة العربيــة.

تقديم املعونة واملشورة الفنية لألجهزة اإلحصائية العربية وخاصة يف الدول األقل منواً. 9

متابعة تحديث محتوى موقع اإلدارة عى شبكة االنرنت. 9

ــات  9 ــة احتياج ــة خاص ــة العربي ــات اإلحصائي ــتخدمني للبيان ــات املس ــتمر الحتياج ــد املس الرص

ــاج اإلدارة. ــطة وإنت ــال وأنش ــر أع ــل تطوي ــن أج ــة، م ــة للجامع ــة العام إدارات األمان

• إنجازات إدارة اإلحصاء وقواعد املعلومات	

يف ضــوء مهــام إدارة اإلحصــاء وقواعــد املعلومــات، وتنفيــذاً لربامــج عملهــا الســنوية التــي توافــق 

عليــه اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء، وتتخلــص منجــزات اإلدارة فيــا يــي:

أوال : يف مجال النرش اإلحصايئ:

إصدار النرات اإلحصائية التالية عى موقع إدارة اإلحصاء وقواعد املعلومات:

املجموعــة اإلحصائيــة لــدول الوطــن العــريب- 14 قطــاع )الســكان وقــوة العمــل، الزراعــة،  9

الطاقــة، الصناعــة، النقــل، االتصــاالت واملعلومــات، األســعار، التعليــم، الصحــة، الحســابات 

ــاء،  ــييد والبن ــتدامة، التش ــة املس ــة والتنمي ــة، البيئ ــات، النقدي ــزان املدفوع ــة، مي القومي

اإلحصــاءات الدوليــة(.

النرة املتخصصة للتجارة الخارجية لدول الوطن العريب. 9

النرة املتخصصة للسياحة يف دول الوطن العريب. 9
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كتيب املؤرشات العربية »دول عربية أرقام ومؤرشات«. )إصدار ورقى( 9

كتيب »تعريف إدارة اإلحصاء وقواعد املعلومات ولجانها«.)إصدار ورقى( 9

ثانيا : يف مجال االجتامعات:

أ -  تلعب إدارة اإلحصاء وقواعد املعلومات سنوياً دور األمانة الفنية لاجتاعات التالية:

اللجنة الفنية الدامئة لإلحصاء. 9

اللجنة الفرعية لإلحصاءات السكانية واالجتاعية. 9

اللجنة الفرعية لإلحصاءات االقتصادية. 9

اللجنة الفرعية للحسابات القومية. 9

اللجنة الفرعية لبناء القدرات اإلحصائية العربية. 9

لجنة التنسيق اإلحصايئ بني األمانة العامة واملنظات العربية املتخصصة. 9

وذلــك باإلضافــة إىل فــرق العمــل واللجــان الفرعيــة األخــرى التــي تصــدر بهــا توصيــات مــن 

اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء ويقرهــا املجلــس االقتصــادي واالجتاعــي.

ب -املشــاركة يف اجتاعــات مجلــس جامعــة الــدول العربيــة، واملجلــس االقتصــادي 

ــك يف األنشــطة  ــا. وكذل ــة له ــة املتخصصــة واللجــان التابع ــس الوزاري واالجتاعــي، واملجال

ــة.  ــة ذات الصل ــة والدولي ــة واإلقليمي ــات العربي ــا املنظ ــي تعقده الت

ج - املشاركة يف إعداد إحصاءات التقرير االقتصادي العريب املوحد.

ثالثا : مجاالت التعاون:

ــة العامــة  ــز العمــل اإلحصــايئ باألمان ــي اإلحصــايئ يشــكل أحــد ركائ نظــرا ألن التعــاون الفن

للجامعــة العربيــة والــذي يهــدف إىل تطويــر وتعزيــز قــدرة األجهــزة اإلحصائيــة العربيــة عــى 

توفــر البيانــات اإلحصائيــة املتميــزة بالدقــة والشــمول والحداثــة يف مختلــف املجــاالت بحيــث 

تســاعد عــى النهــوض بخطــط التنميــة االقتصاديــة، لــذا:

ــح . 1 ــرة من ــم ع ــام 1995 بتقدي ــذ ع ــنويا من ــاء( س ــة )إدارة اإلحص ــة العام ــوم األمان تق

دراســية لكــوادر األجهــزة اإلحصائيــة العربيــة للدراســة يف املركــز الدميوغــرايف بالقاهــرة، 

ويقــوم املركــز بإعفــاء هــؤالء الدارســني مــن نفقــات الدراســة التــي تزيــد عــى ســبعة 

آالف دوالر للــدارس الواحــد، وتقــوم إدارة اإلحصــاء بتخصيــص جــزء مــن موازنتهــا 

لتحمــل نفقــات اإلقامــة وتذاكــر الســفر للمرشــحني العــرة مــن قبــل األجهــزة 

ــة. ــة العربي اإلحصائي

تقــوم األمانــة العامــة )إدارة اإلحصــاء( ســنوياً بتخصيــص جــزء مــن موازنتهــا الســنوية . 2

لدعــم أنشــطة املعهــد العــريب للتدريــب والبحــوث اإلحصائيــة.
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تقــوم االمانــة العامــة بالتعــاون مــع املنظــات العربيــة والدوليــة واإلقليميــة يف مختلــف . 3

مجــاالت النشــاط اإلحصــايئ خاصــة يف مجــال عقــد الــدورات التدريبيــة وورش العمــل 

والنــدوات للكــوادر اإلحصائيــة العربيــة فضــاً عــن حضــور االجتاعــات وتبــادل النرات 

والدراســات والبحــوث والتقاريــر الفنيــة والتصانيــف الدوليــة.

رابعا : مجال قواعد البيانات:

الخلفية التاريخية. 1

ــم 500/د16/ج1970/12/16-3(  9 ــي )رق ــادي واالجتاع ــس االقتص ــرار املجل ــن ق تضم

املنشــئ للجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء مهــام عــدة كلفــت بهــا اللجنــة مــن بينهــا » 

دراســة النــرة التفصيليــة للتجــارة الخارجيــة العربيــة التــي تصدرهــا األمانــة العامــة 

لجامعــة الــدول العربيــة وتطويرهــا.......«، كــا دعــا هــذا القــرار الــدول العربيــة إىل 

ــة فــور  ــة واحصــاءات التجــارة الخارجي ــة العامــة بالنــرات اإلحصائي ــاة األمان »مواف

ــادة  صدورهــا حتــى يتســنى إصــدار النــرات املجمعــة يف أقــرب وقــت ممكــن لزي

ــني  ــن ب ــإن م ــة ف ــة العربي ــذ إنشــاء إدارة اإلحصــاء بالجامع ــدة املرجــوة«. ومن الفائ

ــة،  ــدة، وحديث ــة جي ــة عربي ــات إحصائي ــات ومعلوم ــر بيان ــية توف ــا الرئيس مهامه

وقابلــة للمقارنــة، باالعتــاد عــى املصــادر الوطنيــة املوثــوق بهــا، وإتاحتهــا لجميــع 

املســتخدمني. 

تتمتــع بيانــات التجــارة الخارجيــة بأهميــة خاصــة يف البيانــات الازمــة لتلبيــة  9

ــد مــن مجــاالت العمــل العــريب املشــرك، وعــى وجــه الخصــوص  احتياجــات العدي

منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــربى التــي أقرتهــا القمــة العربيــة بالقــرار )ق.ق 

ــات  ــاء مبتطلب ــك للوف ــا، وكذل ــل تنفيذه ــة مراح 197 د.غ ع - 1996/6/23( وملتابع

التحضــرات إلقامــة االتحــاد الجمــريك العــريب الــذي قــررت القمــة االقتصاديــة 

العربيــة اســتكال كافــة متطلبــات إقامتــه والتطبيــق الكامــل لــه عــام 2015 متهيــدا 

ــة املشــركة )ق.ق:7 د.ع )1( – ج 4 -2009/12/20(، إىل  للوصــول إىل الســوق العربي

جانــب تنفيــذ مــا يصــدر عــن املجلــس االقتصــادي واالجتاعــي مــن قــرارات يف هــذا 

ــوص. الخص

وقــد صــدر عديــد مــن قــرارات املجلــس االقتصــادي واالجتاعــي التــي تؤكــد عــى 

أهميــة توفــر بيانــات التجــارة الخارجيــة التفصيليــة، مــن بــني هــذه القــرارات: )ق 

1434- د.ع 69-2002/2/13( الــذي تضمــن تكليــف اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء 

بإعطــاء األهميــة الازمــة إلعــداد اإلحصائيــات عــى املســتوى القطــري واإلجــايل مبــا 
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يخــدم متطلبــات منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــربى.  )ق 9/1718– د.ع 81 – 

2008/2/14( و)ق 9/1736- د.ع.82 -2008/8/28( و)ق 1762 د.ع. 83 – 2009/2/12( 

الــذي تضمــن »الطلــب مــن الــدول األعضاء إعــداد تقاريرهــا الدوريــة وفقــا للمنهجية 

املقــرة مــن قبــل املجلــس االقتصــادي واالجتاعــي متضمنــة إحصــاءات شــاملة عــن 

التجــارة البينيــة واإلجاليــة تغطــي سلســلة زمنيــة آلخــر خمــس ســنوات، وأن تراعــي 

ــي  ــى باق ــة ع ــق املنطق ــا يف تطبي ــي تواجهه ــات الت ــا للعقب ــد عرضه ــفافية عن الش

الــدول األعضــاء، وذلــك حتــى تتمكــن األمانــة العامــة مــن إصــدار نــرة إحصائيــة 

بصفــة دوريــة تعــرض عــى اجتــاع لجنــة التنفيــذ واملتابعــة يف شــهر فربايــر/ شــباط 

مــن كل عــام.«  إىل غــر ذلــك مــن القــرارات العديــدة التــي صــدرت يف هــذا الشــأن.

  الوضع الحايل2. 

ــن املصــادر  ــة م ــدول العربي ــات ال ــر بيان ــة توف ــدم، وبالنظــر إىل أهمي ــا تق ــى م ــاء ع بن

ــع املســتخدمني  ــا لجمي ــمية وإتاحته ــة الرس ــزة اإلحصائي ــية األجه ــة أساس ــة وبصف الوطني

ســواء يف األمانــة العامــة أو خارجهــا، ومتشــيا مــع التطــور يف مجــال إعــداد ونــر البيانــات 

اإلحصائيــة يف األجهــزة اإلحصائيــة ويف املنظــات الدوليــة واإلقليميــة، فقــد رشعــت األمانــة 

العامــة لجامعــة الــدول العربيــة يف بنــاء قواعــد بيانــات إحصائيــة لتغطــي مختلــف 

القطاعــات االقتصاديــة واالجتاعيــة. يقــوم القطــاع االقتصــادي حاليــا ببنــاء قواعــد بيانــات 

إحصائيــة للــدول العربيــة يف إدارة اإلحصــاء وقواعــد املعلومــات، وتتــم مراعــاة مــا يــي يف 

بنــاء هــذه القواعــد:

ــم االعتــاد بصفــة أساســية  9 ــة الدامئــة لإلحصــاء يت ــة الفني ــات اللجن ــاء عــى توصي بن

ــة  ــات عــى مــا توفــره األجهــزة اإلحصائي ــات املدرجــة يف قواعــد البيان يف توفــر البيان

الرســمية. 

تتــم إتاحــة الوصــول إىل هــذه القواعــد للمســتخدمني يف األمانــة العامــة وخارجهــا مــن  9

خــال نظــام عــى نحــو مــا تقــوم بــه األمــم املتحــدة وعديــد مــن األجهــزة اإلحصائيــة 

لعربية. ا

ــر التــي تقــوم  9 ــة والتقاري ــم اســتخدام هــذه القواعــد يف إعــداد النــرات اإلحصائي يت

اإلدارة بإصدارهــا )املجموعــة اإلحصائيــة – نــرة التجــارة الخارجيــة – الــدول العربيــة 

يف أرقــام ومــؤرشات - نــرة الســياحة – نــرة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات الــخ...(، 

كــا يتــم االعتــاد عليهــا يف تلبيــة احتياجــات األمانــة العامــة )وعــى وجــه الخصــوص 

القطــاع االقتصــادي( مــن البيانــات واملعلومــات اإلحصائيــة، ويف توفــر البيانــات 
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ــة  ــذ منطق ــة تنفي ــي وملتابع ــادي واالجتاع ــس االقتص ــرارات املجل ــذ ق ــة لتنفي الازم

التجــارة الحــرة العربيــة الكــربى، واالتحــاد الجمــريك العــريب، فضــا عــن مــا تطالــب بــه 

القمــم العربيــة مــن بيانــات ســواء إلعــداد الدراســات والتقاريــر التــي تعــرض عليهــا 

أو تنفيــذ نتائــج ومقــررات هــذه القمــم. وكذلــك لخدمــة أغــراض املجالــس الوزاريــة 

املتخصصــة واللجــان املنبثقــة عنهــا.

ــات التــي تحتويهــا القاعــدة، ومــن  9 ــة العامــة عــى دقــة وســامة البيان تحــرص األمان

ــات مــن  ــة إدخــال البيان ــاء مرحل ــك تقــوم بإجــراء املراجعــات املســتمرة أثن أجــل ذل

ــك تجــري  ــزة، وكذل ــره األجه ــا توف ــات القاعــدة مل ــة محتوي ــد مــن مطابق أجــل التأك

مراجعــات للتقاريــر املســتخرجة مــن القاعــدة مــع مــا تنــره الــدول ســواء مطبوعــا 

ــة.  ــة العربي ــزة اإلحصائي ــة لألجه ــع اإللكروني ــى املواق أو منشــورا ع

تم بناء هذه القواعد عى مرحلتني: 9

املرحلة األوىل: قاعدة بيانات تفصيلية للتجارة الخارجية لدول الوطن العريب  9

املرحلة الثانية: قواعد بيانات لفصول املجموعة اإلحصائية والسياحة. 9

خامسا: موقع إدارة اإلحصاء: 	 	

قامــت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة حاليــا بإطــاق موقــع عــى اإلنرنــت عى 

غــرار مــا هــو حاصــل يف األمــم املتحــدة واملنظــات الدوليــة املختلفــة، يتضمــن تفاصيــل 

ــت  ــا، ورابطــه عــى شــبكة االنرن ــد بياناته ــا وقواع ــا وأنشــطتها وإصداراته ــن مهامه ع

هــو: www.arabstat-economic.orgوتعمــل اإلدارة بصفــة مســتمرة عــى تطويــر هــذا 

املوقــع وتحديــث البيانــات املنشــورة عليــه، لتحقيــق االســتفادة مــن إنتــاج اإلدارة لعــدد 

أكــرب مــن املســتخدمني. 

كــا يتيــح هــذا املوقــع إمكانيــة البحــث واالســتعام يف قاعــدة بيانــات التجــارة 

ــة  ــم )عمل ــات بالقي ــلع واالتجاه ــي للس ــتوى التفصي ــى املس ــة ع ــة العربي الخارجي

وطنيــة ودوالر وبالنســب املئويــة(، كــا يتيــح البحــث واالســتعام يف قواعــد بيانــات 

الزراعــة، النقــل، االتصــاالت والطاقــة. يجــري العمــل عــى تطويــر البحــث واالســتعام 

عــرب املوقــع يف قواعــد بيانــات الســياحة التفصيليــة وباقــى قطاعــات املجموعــة 

ــة. اإلحصائي

سادسا : دليل األجهزة اإلحصائية العربية:

تقــوم إدارة اإلحصــاء ســنويا بإصــدار دليــل األجهــزة اإلحصائيــة العربيــة، وهــو يتضمــن 

وســائل االتصــال بهــذه األجهــزة وأنشــطتها املختلفــة. ويتــم توزيــع هــذا الدليــل عــى 
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األجهــزة اإلحصائيــة العربيــة للتعريــف مبــا تقــوم بــه األجهــزة األخــرى ولتعزيــز ودعــم 

التعــاون فيــا بينهــا، كــا يتــم توزيعــه عــى املنظــات العربيــة، باإلضافــة إىل إتاحتــه 

عــى موقــع اإلدارة.

سابعا : تقديم الخدمات ملستخدمي البيانات اإلحصائية:

ــتخدمي  ــات ملس ــى البيان ــات ع ــة الطلب ــى تلبي ــام ع ــدار الع ــى م ــرص اإلدارة ع تح

ــا. ــة أو خارجه ــة العام ــواء يف األمان ــة س ــة العربي ــات اإلحصائي البيان
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اللجنة الفنية الدامئة لإلحصاء

• التعريف - الخلفية التاريخية	

ــة  ــة فني ــرار رقــم 500 ســنة 1970 بتشــكيل لجن ــرر املجلــس االقتصــادي واالجتاعــي مبوجــب ق ق

ــة  ــزة اإلحصائي ــاء األجه ــن رؤس ــون م ــادي تتك ــس االقتص ــاق املجل ــل يف نط ــاء تعم ــة لإلحص دامئ

ــرك  ــريب املش ــل الع ــات العم ــا مؤسس ــى لحضوره ــم، وتدع ــوب عنه ــن ين ــة أو م ــدول العربي يف ال

ــة.  ــة والدولي ــات اإلقليمي واملنظ

واقرحــت اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء يف اجتاعيهــا األول والثــاين إنشــاء مركــز إحصــايئ عــريب 

إال أن املجلــس االقتصــادي واالجتاعــي مل يوافــق عــى هــذا املقــرح، وأصــدر قــراره )ق630/د21/

ج5-1975/12/8( باســتبعاد إنشــاء املركــز املقــرح عــى أن يتــم تدعيــم الجهــاز اإلحصــايئ باألمانــة 

العامــة للجامعــة وأجهــزة املنظــات، وهــذا مــا يتــم العمــل بــه حتــى اآلن. 

عقــدت اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء األوىل اجتاعاتهــا عــام 1972 بالقاهــرة تاهــا 38 اجتاعــاً 

ومل تنعقــد يف الســنوات)1980 و1990 و2011 و2012و2015و2016(.

ــة أو مــن  ــة العربي ــة الدامئــة لإلحصــاء برؤســاء األجهــزة اإلحصائي ــة يف اللجن ــدول العربي تتمثــل ال

ينــوب عنهــم، وتراوحــت نســبة مشــاركة الــدول يف االجتاعــات العــرة األخــرة بــني %55 و77% 

)أي مــن 12 إىل 17 دولــة( ويف هــذه اللجنــة يتوجــب فيهــا إكــال النصــاب أي حضــور نصــف الــدول 

العربيــة زائــد واحد.

ــد  ــد عق ــى موع ــاق ع ــم االتف ــني. يت ــدة يوم ــنوياً مل ــاء س ــة لإلحص ــة الدامئ ــة الفني ــع اللجن تجتم

ــع رؤســاء  ــك بالتشــاور م ــرق العمــل وذل ــة وف ــات اللجــان الفرعي ــاد اجتاع ــد انعق ــاع بع االجت

ــة. ــة العربي ــزة اإلحصائي األجه

• اهداف اللجنة الفنية الدامئة لإلحصاء	

النهــوض باإلحصــاء العــريب يف جميــع مجاالتــه، وتعزيــز القــدرات اإلحصائيــة العربيــة، ومعالجة  9

املشــاكل اإلحصائيــة التــي تواجــه األجهــزة اإلحصائيــة العربيــة وتبــادل الخــربات واملعلومــات 

واملشــورة الفنيــة فيــا بينهــا.

بنــاء وتطويــر القــدرات اإلحصائيــة العربيــة، كــا أن لهــا دوراً مبــارشاً يف توفــر االحتياجــات  9

اإلحصائيــة مــن البيانــات واملــؤرشات لخدمــة العمــل العــريب املشــرك.

• مهام اللجنة الفنية الدامئة لإلحصاء	

إقــرار خطــط العمــل اإلحصــايئ باألمانــة العامــة للجامعــة العربيــة واملنظــات العربيــة،  9

ــط. ــذه الخط ــذ ه ــه تنفي ــي تواج ــات الت ــة الصعوب ــى إزال ــل ع ــا والعم ــة تنفيذه ومتابع

ــك مــن خــال متابعــة  9 ــني مؤسســات العمــل العــريب وذل ــا ب ــق التنســيق اإلحصــايئ في تحقي

نتائــج اجتاعــات لجنــة التنســيق اإلحصــايئ بــني األمانــة العامــة واملنظــات العربيــة خاصــة 
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ــدأ  ــا مبــا يحقــق مب ــة الحصــول عليه ــكل منهــا وكيفي ــة ل ــق باالحتياجــات اإلحصائي ــا يتعل في

التكامــل يف الحصــول عــى البيانــات اإلحصائيــة مــن جانــب وتــاىف االزدواجيــة والعمــل عــى 

تخفيــض العــبء عــى األجهــزة اإلحصائيــة العربيــة ومصــادر البيانــات الوطنيــة األخــرى مــن 

ــب آخر. جان

إقــرار خطــط عمــل اللجــان الفرعيــة اإلحصائيــة ومتابعــة تنفيذهــا وإصــدار التوصيــات  9

الازمــة لدعــم عمــل تلــك اللجــان ومبــا يعمــل عــى تطويــر عمــل األجهــزة اإلحصائيــة العربيــة 

ــم  ــد التعاريــف واملفاهي ــة، وتوحي ــة اإلحصائي خاصــة يف مجــاالت اســتخدام التصانيــف الدولي

ــات. ــن البيان ــر وتخزي ــز ون واملصطلحــات، وســبل جمــع وتجهي

ــربات  9 ــادل الخ ــدف تب ــة به ــدورات التدريبي ــدوات وال ــد الن ــل وعق ــرق وورش العم ــاء ف إنش

املكتســبة مــن املروعــات اإلحصائيــة التــي تطبقهــا الــدول العربيــة ودراســة مختلــف القضايــا 

الفنيــة اإلحصائيــة مبــا يعمــل عــى االرتقــاء باملســتوى العمــي والعلمــي للكــوادر اإلحصائيــة 

العربيــة.

ــي  9 ــة والت ــة العربي ــة للجامع ــة العام ــة لألمان ــات اإلحصائي ــع البيان ــر جم ــى تيس ــل ع العم

تؤهلهــا التخــاذ اإلجــراءات الفنيــة املناســبة لتنفيــذ قــرارات القمــة العربيــة ومجلــس جامعــة 

الــدول العربيــة واملجالــس الوزاريــة املتخصصــة يف املجــاالت املختلفــة مبــا يحقــق تعزيــز ودعــم 

العمــل العــريب املشــرك.

ــا يف  9 ــز قدراته ــة وتعزي ــا اإلحصائي ــر أنظمته ــى تطوي ــة ع ــة العربي ــزة اإلحصائي ــة األجه إعان

ــة  ــا األمان ــي تقدمه ــة الت ــة الفني ــج املعون ــرار برام ــايئ وإق ــاط اإلحص ــل النش ــف مراح مختل

العامــة لجامعــة الــدول العربيــة لألجهــزة اإلحصائيــة العربيــة ومتابعــة تنفيذهــا، مــع التأكيــد 

ــك. ــا أمكــن ذل ــذ هــذه الربامــج كل ــة يف تنفي ــة العربي عــى االســتعانة بالخــربات اإلحصائي

دعــم التعــاون اإلحصــايئ مــع املنظــات الدوليــة واإلقليميــة مبختلــف أشــكاله مــع الركيــز عــى  9

املشــاركة العربيــة يف اجتاعــات اللجــان وفــرق العمــل التــي تعقدهــا تلــك املنظــات مــن أجل 

ــة مــن جانــب، ولعــرض وجهــة النظــر  متابعــة التطــورات واملســتجدات عــى الســاحة الدولي

ــة يف  ــة العامل ــات الجامعــة العربي ــك باالســتعانة ببعث ــة بشــأنها مــن جانــب آخــر. وذل العربي

مقــار تلــك املنظــات يف توفــر املعلومــات املناســبة للجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء ملســاعدتها 

يف اختيــار األســلوب املناســب للمشــاركة.

العمل عى توفر املوارد املالية الازمة إلنجاز برامج نشاط اللجنة. 9

رفــع تقريــر وتوصيــات االجتــاع الســنوي للجنــة للمجلــس االقتصــادي واالجتاعــي التخــاذ مــا  9

يــراه بشــأنها.

أية مهام أخرى تحددها اللجنة يف اجتاعاتها من أجل دعم العمل العريب املشرك. 9
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•  منجزات اللجنة الفنية الدامئة لإلحصاء	

ــة،  9 ــة العربي ــزة اإلحصائي ــني األجه ــا ب ــيق في ــاون والتنس ــق التع ــى تعمي ــة ع ــت اللجن عمل

وزيــادة االســتفادة باإلمكانــات والخــربات املتاحــة يف املنطقــة العربيــة، ورفــع كفــاءة الــدول 

ــي  ــة تلب ــة للمقارن ــة ومتســقة وقابل ــة متكامل ــؤرشات عربي ــاج إحصــاءات وم ــة يف إنت العربي

ــريب املشــرك. ــل الع احتياجــات العم

ــا يخــص اإلحصــاء،  9 ــدويل في ــريب ال ــاون الع ــق بالتع ــودا تتعل ــة بن ــات اللجن ــاول اجتاع  تتن

واهتمــت اللجنــة مبتابعــة أنشــطة العمــل اإلحصــايئ عــى الســاحة الدوليــة، وبحثــت تطبيــق 

ــي تواجــه  ــات الت ــة واملشــكات والصعوب ــدول العربي ــة يف ال املســتجدات والتطــورات الدولي

ــق  ــا تطبي ــة حالي ــع اللجن ــال، تتاب ــق، وعــى ســبيل املث ــة التطبي ــة يف عملي ــزة اإلحصائي األجه

ــة. ــدول العربي ــة 2008 يف ال نظــام األمــم املتحــدة للحســابات القومي

ــدول  9 ــة يف ال ــات اإلحصائي ــف واملنهجي ــات والتصاني ــد املصطلح ــى توحي ــة ع ــت اللجن عمل

ــة. ــدول العربي ــروف ال ــة وظ ــاة خصوصي ــع مراع ــا م ــر دولي ــو مق ــا ه ــار م ــة، يف إط العربي

قامــت اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء بإنشــاء اللجــان الفرعيــة وفــرق العمــل التــي تخــدم  9

أغراضهــا، وترفــع اللجــان الفرعيــة وفــرق العمــل توصياتهــا إىل اللجنــة الدامئــة يف اجتاعاتهــا 

الســنوية، كــا تقــوم اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء برفــع تقاريــر وتوصيــات اجتاعاتهــا إىل 

املجلــس االقتصــادي واالجتاعــي العتادهــا.

ــني  9 ــة للتنســيق اإلحصــايئ ب ــا األول لجن ــة الدامئــة لإلحصــاء يف اجتاعه ــة الفني أنشــأت اللجن

األمانــة العامــة ومجلــس الوحــدة االقتصاديــة وقــد أصبحــت هــذه اللجنــة اآلن تشــمل جميــع 

ــد  ــة، وتعق ــرك ذات العاق ــريب املش ــل الع ــات العم ــة ومؤسس ــة املتخصص ــات العربي املنظ

هــذه اللجنــة ســنويا عــى هامــش اللجنــة الدامئــة لإلحصــاء.

شــكلت اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء أربــع لجــان إحصائيــة فرعيــة هــي: اللجنــة الفرعيــة  9

للحســابات القوميــة، واللجنــة الفرعيــة لإلحصــاءات االقتصاديــة، واللجنــة الفرعيــة لإلحصــاءات 

الســكانية واالجتاعيــة، واللجنــة الفرعيــة للتدريــب اإلحصــايئ، ويتــم رفــع تقاريرهــا وتوصياتها 

إىل هــذه اللجنــة، ويف اجتاعهــا )38( أوصــت اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء بتغيــر مســمى 

اللجنــة الفرعيــة للتدريــب اإلحصــايئ ليصبــح »اللجنــة الفرعيــة لبنــاء القــدرات اإلحصائيــة«. 

ــة إىل  ــا. وإضاف ــع يف نطــاق اختصاصاته ــي تق ــات الت ــن هــذه اللجــان املوضوع ــاول كل م تتن

هــذه اللجــان قامــت اللجنــة الفنيــة الدامئــة بتشــكيل العديــد مــن فــرق العمــل للقيــام مبهــام 

ــات  ــف واملصطلح ــات والتعاري ــد املنهجي ــل توحي ــق عم ــم: فري ــددة، وه ــدد مح ــددة مل مح

ــي  ــل املعن ــق العم ــكانية، وفري ــجات الس ــة والس ــوح األرسي ــداد واملس ــتخدمة يف التع املس

ــر  ــق عمــل تطوي ــات واالتصــال يف الوطــن العــريب، وفري ــا املعلوم ــاس مجتمــع تكنولوجي بقي

ــاءات  ــدين واإلحص ــجيل امل ــر التس ــل تطوي ــق عم ــرك، وفري ــريب املش ــايئ الع ــل اإلحص العم

الحيويــة يف الــدول العربيــة، وتتــوىل إدارة اإلحصــاء وقواعــد املعلومــات األمانــة الفنيــة للجــان 
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الفرعيــة وفــرق العمــل املنبثقــة عــن اللجنــة الدامئــة، وتتعــاون يف ذلــك مــع األمانــات الفنيــة 

املعنيــة يف الجامعــة ومــع املنظــات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة. كانــت مــدة 

انعقــاد هــذه اللجــان وفــرق العمــل 3 أيــام ومــن أجــل تشــجيع زيــادة املشــاركة فيهــا، أوصــت 

ــام انعقــاد هــذه  ــة الدامئــة لإلحصــاء، يف اجتاعهــا الثامــن والثاثــني، بتقليــص عــدد أي اللجن

اللجــان إىل يومــني مــع زيــادة ســاعات العمــل اليوميــة فيهــا.

ــة  9 ــزة اإلحصائي ــة إىل األجه ــة العام ــن األمان ــدم م ــي املق ــون الفن ــة الع ــة مبتابع ــت اللجن قام

ــرك.  ــريب املش ــايئ الع ــل اإلحص ــة، وللعم العربي

ــه برنامــج العمــل  9 ــة يناقــش مــن خال يتــم ســنويا تخصيــص بنــد عــى جــدول أعــال اللجن

ــة،  ــل اللجن ــن قب ــاده م ــم اعت ــة، ويت ــات بالجامع ــد املعلوم الســنوي إلدارة اإلحصــاء وقواع

ــر  ــة يف توف ــة العام ــع األمان ــة م ــزة اإلحصائي ــل األجه ــاون وتفاع ــادة تع ــؤدي إىل زي وهــذا ي

ــج. ــة يف الربنام ــطة املدرج ــذ األنش ــات تنفي متطلب

ــة املتخصصــة،  9 ــة ســنويا خطــط وبرامــج العمــل اإلحصــايئ يف املنظــات العربي تناقــش اللجن

وتحــرص اللجنــة عــى دعــم التعــاون بــني األجهــزة اإلحصائيــة وهــذه املنظــات.

ــرض  9 ــة، يع ــة العربي ــزة اإلحصائي ــني األجه ــاون ب ــة التع ــم وتقوي ــة يف دع ــار دور اللجن يف إط

ــة عــن أنشــطتها الســنوية،  ــزة اإلحصائي ــي تســتوفيها األجه ــاذج الت ــة الن ســنويا عــى اللجن

وتتضمــن هــذه النــاذج معلومــات حــول األجهــزة وبرامجهــا وخططهــا الســنوية، وإصداراتهــا 

واألنشــطة التــي قامــت بهــا، كــا تقــوم األجهــزة عــن طريــق األمانــة العامــة بتبــادل برامجهــا 

التدريبيــة الســنوية. 

كذلــك تحــرص اللجنــة عــى االســتفادة مــن التجــارب الرائــدة الناجحــة، واألنشــطة املتميــزة  9

ــرض  ــك بع ــون ذل ــايئ، ويك ــل اإلحص ــدان العم ــة يف مي ــزة اإلحصائي ــا األجه ــوم به ــي تق الت

ومناقشــة هــذه التجــارب يف اجتاعــات اللجنــة الدامئــة أو اللجنــة الفرعيــة املختصــة، أو بقيــام 

الــدول التــي لديهــا مثــل هــذه التجــارب والخــربات الناجحــة بتوثيقهــا وإرســالها إىل األمانــة 

العامــة لتعميمهــا عــى جميــع األجهــزة العربيــة.

• توصية اللجنة الفنية الدامئة لإلحصاء للجانها الفرعية وفرق العمل	

أوصــت اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء بأهميــة قيــام اللجــان الفرعيــة بالركيــز عــى إصــدار عدد 

ــا  ــك أصــدرت يف اجتاعه ــق مبوضــوع املحــور، كذل ــا يتعل ــة في ــات العملي محــدود مــن التوصي

الســادس والثاثــني التوصيــة التاليــة:

»دعــوة اللجــان اإلحصائيــة الفرعيــة إىل العمــل عــى مراعــاة أن تكــون التوصيــات التــي تصــدر 

ــا  ــه«. ك ــي املحــدد ل ــذ واإلطــار الزمن ــة بالتنفي ــة املعني ــد الجه ــع تحدي ــذ م ــة للتنفي ــا قابل عنه

أكــدت يف معظــم اجتاعاتهــا عــى رضورة مشــاركة جميــع األجهــزة اإلحصائيــة العربيــة يف هــذه 

ــة إليهــا. ــادة قدرتهــا يف املهــام املوكل ــذ نتائجهــا لزي اللجــان، ويف تنفي
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• برنامج عمل اللجنة الفنية الدامئة لإلحصاء يف اجتامعاتها	

متابعة تنفيذ توصيات االجتاع السابق.. 1

متابعة نشاط إدارة اإلحصاء وقواعد املعلومات فيا بني االجتاعني.. 2

النشاط اإلحصايئ لألجهزة اإلحصائية العربية، والتعاون فيا بينها.. 3

اقرار ما تراه مناسبا حول تقارير وتوصيات اللجان الفرعية وفرق العمل.. 4

طــرح ومناقشــة املوضوعــات التــي تطلــب األجهــزة اإلحصائيــة إدراجهــا عــى جــدول أعــال . 5

اللجنــة.

عرض التعاون اإلحصايئ العريب الدويل.. 6

اقــرار مــا تــراه مناســبا بالنســبة لتوصيــات املجالــس الوزاريــة فيــا يخــص اإلحصــاءات . 7

ــة املســتدامة إحصــاءات الســياحة  ــة والتنمي ــل: )إحصــاءات البيئ ــة مث ــة واالجتاعي االقتصادي

ــخ...( ال

اقرار ما تراه مناسبا لربنامج عمل إدارة اإلحصاء وقواعد املعلومات للعام املقبل.. 8

عــرض نتائــج توصيــات لجنــة التنســيق اإلحصــايئ بــني الجامعــة العربيــة ومنظاتهــا املتخصصــة، . 9

واالطــاع عــى أنشــطتها اإلحصائيــة وبرامــج اعالهــا الســنوية.

النظــر يف بنــود مــروع جــدول أعــال االجتــاع القــادم للجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء مــع . 10

تحديــد موعــد ومــكان االجتــاع.
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اللجنة الفرعية لإلحصاءات السكانية واالجتامعية

 التعريف - الخلفية التاريخية	•

ــة لإلحصــاءات الســكانية  ــة فرعي ــة بتشــكيل لجن ــة الدامئــة لإلحصــاء توصي ــة الفني أصــدرت اللجن

واالجتاعيــة يف اجتاعهــا 21 ســنة 1996 والــذي اقــره املجلــس االقتصــادي واالجتاعــي وعقــدت 

ــنة 2002  ــدا س ــا ع ــرة م ــا بالقاه ــا جميعه ــا 17 اجتاع ــرة 1996 تاه ــا يف القاه أوىل اجتاعاته

ــم  ــوب عنه ــن ين ــات اللجــان بخــرباء متخصصــني أو م ــدول العــريب يف اجتاع ــت ال ــس. ومتثل بتون

ــة(. ــني %36 و%77 )أي مــن 7 إىل 17 دول ــدول يف هــذه اللجــان ب وتراوحــت نســبة مشــاركة ال

 األهداف	•

تجتمــع اللجنــة الفرعيــة لإلحصــاءات الســكانية واالجتاعيــة ســنوياً، ويتــم رفــع تقريــر وتوصيــات 

هــذه اللجنــة اىل اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء التخــاذ مــا تــراه بشــأنها.

تهدف اللجنة إىل ما يي:

بنــاء وتطويــر القــدرات اإلحصائيــة العربيــة يف مجــال اإلحصــاءات الســكانية واالجتاعيــة، كــا  9

أن لهــا دوراً مبــارشاً يف توفــر االحتياجــات اإلحصائيــة مــن البيانــات واملــؤرشات لخدمــة العمــل 

العــريب املشــرك.

تبــادل الخــربات مــا بــني الــدول العربيــة يف كيفيــة إعــداد البيانــات واملــؤرشات والتعــرف عــى  9

املفاهيــم واملصطلحــات التــي تســاعد عــى إصــدار البيانــات واملــؤرشات يف أدق صــورة ممكنــة.

ــا  9 ــر أنظمته ــى تطوي ــوا ع ــل من ــدول االق ــة ال ــة وخاص ــة العربي ــزة اإلحصائي ــاعدة األجه مس

ــاالت اإلحصــاءات  ــاج اإلحصــايئ يف مج ــاء مبســتوى اإلنت ــا، واالرتق ــز قدراته ــة وتعزي اإلحصائي

ــا. ــة تنفيذه ــة ومتابع ــة الفني ــم املعون ــع تقدي ــة م ــكانية واالجتاعي الس

العمل عى توحيد التعاريف واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية بني الدول العربية. 9

مواكبــة أحــدث التطــورات الدوليــة واإلقليميــة املتعلقــة بهــذا القطــاع لدعــم التعــاون  9

اإلحصــايئ. 

منجزات اللجنة الفرعية لإلحصاءات السكانية واالجتامعية	•

ــق  9 ــى تعمي ــت ع ــا وعمل ــاق اختصاصاته ــن نط ــع ضم ــات تق ــان موضوع ــذه اللج ــت ه تناول

ــات  ــتفادة باإلمكان ــادة االس ــة، وزي ــة العربي ــزة اإلحصائي ــني األجه ــا ب ــيق في ــاون والتنس التع

ــاءات  ــاج إحص ــة يف إنت ــدول العربي ــاءة ال ــع كف ــة، ورف ــة العربي ــة يف املنطق ــربات املتاح والخ

ــرك. ــريب املش ــل الع ــات العم ــي احتياج ــة تلب ــة للمقارن ــقة وقابل ــة ومتس ــة متكامل ــؤرشات عربي وم

ــة  9 ــزة اإلحصائي ــا األجه ــوم به ــي تق ــزة، الت ــدة الناجحــة، واألنشــطة املتمي عــرض التجــارب الرائ

العربيــة يف ميــدان هــذا العمــل اإلحصــايئ املتخصــص، مــع مناقشــتها وتوثيقهــا ثــم تعميمهــا عى 

جميــع األجهــزة اإلحصائيــة العربيــة لاســتفادة منهــا.
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• أهم القضايا التي ناقشتها اللجان الفرعية لإلحصاءات السكانية واالجتامعية	

االجتاع األول: غر متوفر.. 1

ــداد . 2 ــدول يف: الخــربات املكتســبة يف التع ــارب ال ــرض تج ــاين: 16-1996/11/19  “ع ــاع الث االجت

ــاين واملنشــآت«. العــام للســكان واملســاكن« - » التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملب

االجتــاع الثالــث: 12-1999/10/14 تقييــم نتائــج مشــاركة األجهــزة اإلحصائيــة العربيــة يف . 3

ــدول  ــرار بال ــع الق ــا يف صن ــة ودوره ــؤرشات البيئي ــول امل ــريب األول ح ــر الع ــات » املؤمت اجتاع

ــام األجهــزة اإلحصائيــة العربيــة بــدور فعــال يف إعــداد وإصــدار املــؤرشات  العربيــة وكيفيــة قي

ــة«. البيئي

ــة . 4 ــة العربي ــزة اإلحصائي ــلتها األجه ــي أرس ــات الت ــع: 22-2001/12/23 » الدراس ــاع الراب االجت

ــكانية «. ــوحات الس ــدادات واملس ــني التع ــل ب ــق التكام ــا يف تحقي ــأن تجاربه بش

االجتاع الخامس: 19-2002/10/21 » ماهية اإلحصاءات االجتاعية والبيئية ومؤرشاتها «.. 5

االجتاع السادس: 7-2003/10/9 » منهجية تحديد خط الفقر«.. 6

االجتاع السائع: 3-2004/10/5 » التحليل اإلحصايئ ملؤرشات الفقر مبفهومه الشامل«.. 7

ــة . 8 ــة واالقتصادي ــة )االجتاعي ــؤرشات اإلحصائي ــة امل ــن: 27-2005/11/29 »مقارن ــاع الثام االجت

ــاح«. ــا ألحــدث مســح مت ــاق ودخــل األرسة طبق حســب مســتويات اإلنف

االجتــاع التاســع: 5-2006/11/7 » اســتعراض جهــود األجهــزة اإلحصائيــة العربيــة إلعــداد . 9

ــداد كل  ــي تواجــه إع ــات الت ــراز أهــم الصعوب ــع إب ــدة )48 مــؤرشاً( م ــة الجدي مــؤرشات األلفي

ــل«.  ــات بالح ــؤرش ومقرح م

االجتــاع العــارش: 28-2007/10/30 » دور مســوح القــوى العاملــة يف مواءمــة مخرجــات التعليــم . 10

لســوق العمــل يف الــدول العربيــة «.

ــات . 11 ــر بيان ــية لتوف ــوح األرس املعيش ــر مس ــر: 26-2008/10/28 » تطوي ــادي ع ــاع الح االجت

ــة «. ــدول العربي ــاالت يف ال ــات واالتص ــا املعلوم ــتخدام تكنولوجي اس

االجتــاع الثــاين عــر: 17-2009/5/19 » اإلجــراءات الفنيــة واإلحصائيــة لضبــط جــودة بيانــات . 12

املســوح األرسيــة يف الــدول العربيــة «.

االجتــاع الثالــث عــر: 19-2010/9/21 » تجــارب الــدول العربيــة يف اســتخدام الســجات . 13

اإلداريــة يف اإلحصــاءات الســكانية«.   

االجتــاع الرابــع عــر: 18-2011/10/20 » تجــارب الــدول يف مجــال إحصــاءات ومــؤرشات النــوع . 14

االجتاعي«.

االجتــاع الخامــس عــر: 6-2012/11/8 » تجــارب الــدول يف مجــال إحصــاءات ومــؤرشات . 15

ــباب«. الش

االجتــاع الســادس عــر: 28-2014/10/30 » تجــارب الــدول يف مجــال التســجيل املــدين . 16

واإلحصــاءات الحيويــة )الواقــع – التحديــات والصعوبــات – التطويــر( «.
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االجتــاع الســابع عــر: 19-2015/5/20 » تجــارب الــدول يف مجــال إعــداد إحصــاءات املســنني . 17

)الحجــم- النــوع – الخصائــص- الرعايــة الصحيــة واالجتاعيــة واتجاهــات املســتقبل(.

االجتاع الثامن عر: “إحصاءات اإلعاقة يف الدول العربية«. 18
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اللجنة الفرعية لإلحصاءات االقتصادية

التعريف - الخلفية التاريخية	•

ــة بتشــكيل  ــام 1993 توصي ــن عــر ع ــا الثام ــة الدامئــة لإلحصــاء يف اجتاعه ــة الفني أصــدرت اللجن

ــدورة  ــي يف ال ــادي واالجتاع ــس االقتص ــا املجل ــي اقره ــة، والت ــاءات االقتصادي ــة لإلحص ــة فرعي لجن

53 بقــرار رقــم 1203 وعقــدت أوىل اجتاعاتهــا ســنة 1994 بالقاهــرة تاهــا 14 اجتاعــاً جميعهــم 

بالقاهــرة، ويف ســنة 2004 تــم ضــم اللجنــة الفرعيــة للحســابات القوميــة لهــذه اللجنــة االقتصاديــة، 

ويف ســنة 2009 رأت اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء ان محــاور جــداول اعــال هــذه اللجــان متركــزت 

عــى موضوعــات الحســابات القوميــة لــذا قامــت اللجنــة الدامئــة لإلحصــاء بفصلهــا مــرة اخــرى.

ــم وتراوحــت  ــوب عنه ــة بخــرباء متخصصــني أو مــن ين ــة يف اجتاعــات اللجن ــدول العربي ــت ال متثل

ــة( ــدول يف هــذه اللجــان بــني %27 و%63 )أي مــن 6 إىل 14 دول نســبة مشــاركة ال

األهداف	•

تجتمــع اللجنــة الفرعيــة لإلحصــاءات االقتصاديــة ســنوياً، ويتــم رفــع تقريــر وتوصيــات هــذه اللجنــة 

اىل اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء التخــاذ مــا تــراه بشــأنها.

تهدف اللجنة إىل ما يي:

ــا  9 ــة، كــا أن له ــة يف مجــال اإلحصــاءات االقتصادي ــة العربي ــر القــدرات اإلحصائي ــاء وتطوي بن

دوراً مبــارشاً يف توفــر االحتياجــات اإلحصائيــة مــن البيانــات واملــؤرشات لخدمــة العمــل العــريب 

املشــرك.

ــات  9 ــراتيجية والصناع ــات االس ــة والصناع ــال الزراع ــايئ يف مج ــل اإلحص ــر العم ــة تطوي دراس

التحويليــة والطاقــة والبنــاء والتشــييد والنقــل واملواصــات، املاليــة، تجــارة الجملــة والتجزئــة، 

ــة، الســياحة واالســعار. ــزان املدفوعــات، التجــارة الخارجي مي

ــات واملــؤرشات والتعــرف عــى  9 ــة إعــداد البيان ــة يف كيفي ــدول العربي ــني ال ــادل الخــربات ب تب

ــة. ــورة ممكن ــؤرشات يف أدق ص ــات وامل ــدار البيان ــى إص ــاعد ع ــي تس ــات الت ــم واملصطلح املفاهي

ــا  9 ــر أنظمته ــى تطوي ــوا ع ــل من ــدول األق ــة ال ــة وخاص ــة العربي ــزة اإلحصائي ــاعدة األجه مس

ــاالت اإلحصــاءات  ــاج اإلحصــايئ يف مج ــاء مبســتوى اإلنت ــا، واالرتق ــز قدراته ــة وتعزي اإلحصائي

ــا. ــة تنفيذه ــة ومتابع ــة الفني ــم املعون ــع تقدي ــة م االقتصادي

العمل عى توحيد التعاريف واملفاهيم واملصطلحات اإلحصائية بني الدول العربية. 9

مواكبــة أحــدث التطــورات الدوليــة واإلقليميــة املتعلقــة بهــذا القطــاع لدعــم التعــاون  9

اإلحصــايئ.  
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منجزات اللجنة الفرعية لإلحصاءات االقتصادية	•

تناولــت هــذه اللجنــة موضوعــات تقــع ضمــن نطــاق اختصاصاتهــا وعملــت عــى تعميــق التعاون  9

ــربات  ــات والخ ــتفادة باإلمكان ــادة االس ــة، وزي ــة العربي ــزة اإلحصائي ــني األجه ــا ب ــيق في والتنس

املتاحــة يف املنطقــة العربيــة، ورفــع كفــاءة الــدول العربيــة يف إنتــاج إحصــاءات ومــؤرشات 

ــي احتياجــات العمــل العــريب املشــرك. ــة تلب ــة للمقارن ــة ومتســقة وقابل ــة متكامل ــة عربي اقتصادي

ــة  9 ــزة اإلحصائي ــا األجه ــوم به ــي تق ــزة، الت ــطة املتمي ــة، واألنش ــدة الناجح ــارب الرائ ــرض التج ع

العربيــة يف ميــدان هــذا العمــل اإلحصــايئ املتخصــص، مــع مناقشــتها وتوثيقهــا ثــم تعميمهــا عــى 

ــة لاســتفادة منهــا. ــة العربي ــع األجهــزة اإلحصائي جمي

• أهم القضايا التي ناقشتها اللجان الفرعية لإلحصاءات االقتصادية )محاور جداول االعامل(.	
)عقدت كل هذه االجتامعات يف مقر االمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة(

االجتــاع األول: )12-1994/12/13( » تحديــد أعــال اللجنــة الفرعيــة لإلحصــاءات االقتصاديــة . 1

مــع تحديــد اســلوب عملهــا مــع اســتعراض تقاريــر االجهــزة العربيــة حــول أحــدث التعــدادات 

واملســوحات التــي قامــت بهــا «. 

ــة . 2 ــة العام ــزي للتعبئ ــاز املرك ــة الجه ــن تجرب ــدوة ع ــاين: )25-1995/11/27( »ن ــاع الث االجت

واإلحصــاء املــري يف إجــراء التعــداد االقتصــادي االول ســنة 91 /92«.

االجتــاع الثالــث: )22-1997/11/25( » اجتــاع خــرباء األجهــزة اإلحصائيــة العربيــة مــع خــرباء . 3

اليونيــدو لدراســة أوجــه التعــاون بــني الــدول العربيــة واملنظــات الدوليــة«.

االجتاع الرابع: )غر متوفر(.. 4

االجتــاع الخامــس: )27-2005/9/28( » تطبيقــات مفهــوم االســتحقاق يف إطــار عمليــات . 5

التوزيــع يف الحســابات القوميــة«.

االجتــاع الســادس: )قطــاع الحســابات القوميــة( )19-2006/9/21( » تجــارب الــدول يف القطــاع . 6

غــر املنظــم يف إطــار نظــام األمــم املتحــدة 1993 «.

االجتــاع الســابع: )قطــاع الحســابات القوميــة( )9-2007/9/11( » التجــارب التطبيقيــة يف . 7

ــتخدام«. ــرض واالس ــداول الع ــاء ج ــال بن مج

االجتــاع الثامــن: )قطــاع الحســابات القوميــة( )14- 2008/10/16( » الحســابات الربعيــة . 8

)الفصليــة( باألســعار الجاريــة واألســعار املثبتــة 2008 «.

 االجتــاع التاســع: )13- 2009/10/15( » تركيــب حســابات الراكــم وامليزانيــات بالنســبة لقطــاع 9. 

ــات املالية«. املؤسس

االجتــاع العــارش: )3- 2010/8/5( » تجــارب الــدول يف تنفيــذ املســوح االقتصاديــة مــن حيــث: . 10

الشــمول – آليــة التنفيــذ- اســتخراج النتائــج – التوقيــت، ومــدى وفائهــا لتطبيــق نظــام 

الحســابات القوميــة 2008 «.

االجتــاع الحــادي عــر: )10/30-2011/11/1( » التجــارة الخارجيــة )الســلع والخدمــات( مبــا يف . 11
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ذلــك التجــارة االلكرونيــة وعاقتهــا مبيــزان املدفوعــات )الشــمول – التصانيــف - أســس التقييــم- 

توقيــت تســجيل الصفقــات -  املشــكات املتعلقــة ببعــض العمليــات... الــخ(«.

ــة . 12 ــوح اإلحصائي ــودة يف املس ــم املفق ــر القي ــر: )18-2012/11/20( » تقدي ــاين ع ــاع الث االجت

ــا«. ــر املغطــاة إحصائي ــر املنظــم واألنشــطة غ ــاس القطــاع غ ــة لقي ــات املتبع واملنهجي

االجتــاع الثالــث عــر: )9-2014/11/11( » تجــارب الــدول فيــا يخــص أســاليب قيــاس تجــارة . 13

الخدمــات )املحليــة والدوليــة( مــن حيــث: الشــمول، املفاهيــم، التصانيــف املســتخدمة، أســاليب 

التقديــر «.

االجتــاع الرابــع عــر: )7-2015/10/8( » البيانــات الضخمــة )تعريفهــا - أنواعهــا - مصادرهــا - . 14

موثوقيتهــا -تجــارب الــدول يف اســتخدامها....( - ســجل األعــال اإلحصــايئ )املفهــوم – األهميــة 

ــودة...( -  ــر الج ــف - معاي ــات - التصاني ــادر البيان ــه - مص ــجل وتحديث ــاء الس ــة بن – منهجي

ــاب -  ــرق الحس ــمول - ط ــف - الش ــوم - التعاري ــة )املفه ــة والدولي ــة املحلي ــارة اإللكروني التج

ــة...( «. ــم - املصــادر اإلحصائي أســس التقيي

ــذ . 15 ــة يف تنفي ــة العربي ــا األجهــزة اإلحصائي ــي تواجهه االجتــاع الخامــس عــر: » املشــكات الت

ــول املتبعــة بشــأنها«. ــع الســنوية والحل املســوح الســنوية ورب

• الخطط املستقبلية وأهم القضايا التي ستتناولها اللجنة الفرعية لإلحصاءات االقتصادية	

منهجيات األرقام القياسية ألسعار املستهلكني وأسعار املنتجني. 9

جودة البيانات ومدى تأثرها عى تركيب الرقم القيايس للتجارة الخارجية. 9

تبادل التجارب حول استخدام املسوح امليدانية لألرقام القياسية للتجارة الخارجية. 9

تجارب الدول يف إنجاز البحوث واملسوح االقتصادية وحل املشكات التي تواجهها. 9

التجارة اإللكرونية.  9

التجارة يف الخدمات. 9

الحسابات التابعة )الصحية – البيئية - التعليمية - السياحية - الزراعية الخ...(. 9

املؤرشات قصرة املدى/ الرسيعة. 9

التجارة الخارجية يف السلع. 9

االستثار.  9

استطاعات الرأي يف مجال اإلحصاءات االقتصادية. 9

موضوعات اخرى حسب احتياجات واقراحات الدول. 9
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اللجنة الفرعية للحسابات القومية

• التعريف - الخلفية التاريخية	

أصدرت اللجنة الفنية الدامئة لإلحصاء يف اجتاعها الثاين والعرين عام 1997 توصية بإنشاء اللجنة 

الفرعية للحسابات القومية.

عقــدت اللجنــة الفرعيــة للحســابات القوميــة. اجتاعهــا األول يف 1998 بالقاهــرة واصــدرت هــذه 

اللجنــة توصيــة يف اجتاعهــا األول )القاهــرة: 21-1998/11/24( اآليت نصهــا:  »عقــد اجتــاع دوري 

ســنوي للجنــة الفرعيــة للحســابات القوميــة خــال الســنوات الخمــس القادمـــة ملتابعــــة مراحــــل 

ــل  ــبة لتذلي ــبل املناس ــراح الس ــال واق ــذا املج ــة يف ه ــربات العربي ــادل الخ ــام وتب ــق النظــ تطبيــ

العقبــات التــي تواجــه تطبيقــه.

عقــدت اللجنــة 11 اجتاعــا - 8 منهــا يف القاهــرة، االجتــاع الثالــث ســنة 2000 يف عــان )االردن(، 

االجتــاع الرابــع ســنة 2001 يف املنامــة )البحريــن(، االجتــاع الخامــس ســنة 2002 بتونــس، 

ومــن ســنة 2005 اىل 2010 تــم دمــج اللجنــة الفرعيــة للحســابات القوميــة مــع اللجنــة الفرعيــة 

لإلحصــاءات االقتصاديــة ثــم يف ســنة 2011 قــررت اللجنــة الدامئــة لإلحصــاء فصــل اللجنتــني مــرة 

اخــرى.

ــم وتراوحــت  ــوب عنه ــن ين ــة بخــرباء متخصصــني أو م ــة املشــاركة يف اللجن ــدول العربي ــت ال متثل

ــة(. ــني %36 و70 % )أي مــن 8 إىل 15 دول ــدول يف هــذه اللجــان ب نســبة مشــاركة ال

تجتمــع اللجنــة الفرعيــة للحســابات القوميــة ســنوياً، ويتــم رفــع تقريــر وتوصيــات هــذه اللجنــة 

اىل اللجنــة االقتصاديــة للموافقــة عليهــا ومــن ثــم اىل اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء التخــاذ مــا 

تــراه بشــأنها.

• األهداف واملهام	

بنــاء وتطويــر القــدرات اإلحصائيــة العربيــة يف مجــال احصــاءات الحســابات القوميــة، كــا أن لهــا 

ــريب  ــل الع ــة العم ــؤرشات لخدم ــات وامل ــن البيان ــة م ــر االحتياجــات اإلحصائي ــارشاً يف توف دورا مب

املشــرك بنــاء وتطويــر القــدرات اإلحصائيــة العربيــة يف مجــال احصــاءات الحســابات القوميــة، كــا 

ــل  ــة العم ــؤرشات لخدم ــات وامل ــن البيان ــة م ــات اإلحصائي ــر االحتياج ــارشاً يف توف ــا دورا مب أن له

العــريب املشــرك.

ــم املتحــدة  9 ــق نظــام األم ــن تطبي ــة م ــة العربي ــزة اإلحصائي ــادل الخــربات املكتســبة لألجه تب

ــة 1993. ــابات القومي للحس

تبــادل الخــربات مــا بــني الــدول العربيــة يف كيفيــة إعــداد البيانــات واملــؤرشات والتعــرف عــى  9

ــة اىل  ــم واملصطلحــات التــي تســاعد عــى االنتقــال مــن نظــام 68 للحســابات القومي املفاهي

نظــام 1993 واىل نظــام 2008.
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ــاء اىل  9 ــل باالرتق ــدول االق ــة ال ــاعدتها خاص ــة ومس ــة العربي ــزة اإلحصائي ــدارة األجه ــز ق تعزي

تطويــر أنظمتهــا يف مجــال الحســابات القوميــة، واالرتقــاء مبســتوى اإلنتــاج اإلحصــايئ يف هــذا 

املجــال مــع تقديــم املعونــة الفنيــة ومتابعــة تنفيذهــا.

ــم  9 ــد التعاريــف واملفاهي ــة والعمــل عــى توحي ــة واالقليمي ــة أحــدث التطــورات الدولي مواكب

ــة لدعــم التعــاون اإلحصــايئ. ــدول العربي ــني ال ــة ب واملصطلحــات اإلحصائي

• منجزات اللجنة الفرعية للحسابات القومية:	

ــق  9 ــى تعمي ــت ع ــا وعمل ــاق اختصاصاته ــن نط ــع ضم ــات تق ــة موضوع ــذه اللجن ــت ه تناول

ــات  ــتفادة باإلمكان ــادة االس ــة، وزي ــة العربي ــزة اإلحصائي ــني األجه ــا ب ــيق في ــاون والتنس التع

ــاءات  ــاج إحص ــة يف إنت ــدول العربي ــاءة ال ــع كف ــة، ورف ــة العربي ــة يف املنطق ــربات املتاح والخ

ــل  ــات العم ــي احتياج ــة تلب ــة للمقارن ــقة وقابل ــة ومتس ــة متكامل ــة عربي ــؤرشات اقتصادي وم

ــرك. ــريب املش الع

ــة  9 ــزة، التــي تقــوم بهــا األجهــزة اإلحصائي عــرض التجــارب الرائــدة الناجحــة، واألنشــطة املتمي

العربيــة يف ميــدان هــذا العمــل اإلحصــايئ املتخصــص، مــع مناقشــتها وتوثيقهــا ثــم تعميمهــا 

عــى جميــع األجهــزة اإلحصائيــة العربيــة لاســتفادة منهــا.

• أهم القضايا التي ناقشتها اللجنة الفرعية للحسابات القومية )محاور اعامل االجتامعات(:	

االجتــاع األول: 21-1998/11/24 »تبــادل الخــربات املكتســبة لألجهــزة اإلحصائيــة العربيــة مــن . 1

تطبيــق نظــام األمــم املتحــدة للحســابات القوميــة 1993 «.

االجتــاع الثــاين: 20-1999/11/23 » اقــراح الســبل لتذليــل عقبــات تطبيــق نظــام الحســابات . 2

ــة 1993 «. القومي

االجتــاع الثالــث: 11-2000/11/14 » تركيــب الحســابات للقطــاع املــايل والحكومــي باألســعار . 3

الجاريــة والثابتــة«.

ــز عــى . 4 ــع: 24-2001/12/26 »تركيــب الحســابات للقطــاع غــر املــايل مــع الركي االجتــاع الراب

ــة «. ــة عربي ــكل دول ــة ل القطاعــات التــي لهــا أهمي

ــد . 5 ــية« وتحدي ــاع األرس املعيش ــابات لقط ــب الحس ــس: 22-2002/10/24 »تركي ــاع الخام االجت

القطــاع غــر املنظــم واالقتصاديــات الخفيــة ومــا يطلــق عليــه االقتصــاد غــر الرســمي وتوضيــح 

كافــة الصعوبــات التــي تواجــه إعــداد حســابات هــذا القطــاع وكيفيــة التغلــب عليهــا والجوانــب 

اإليجابيــة التــي أفرزتهــا عمليــة اإلعــداد ودور مســوح نفقــات ودخــل األرس يف هــذا املجــال مــع 

إبــراز الجــداول املتعلقــة بالتطبيــق العمــي للقطــاع«.

االجتــاع الســادس: 9/30-2003/10/2 »حســابات العمليــات الخارجيــة يف نظــام األمــم املتحــدة . 6

ــات  ــداد، الصعوب ــة يف اإلع ــراز املنهجي ــد عــى رضورة إب ــع التأكي ــة 1993، م للحســابات القومي

واملشــاكل وكيفيــة حلهــا، عــى أن تتضمــن األوراق الجــداول والحســابات التــي يتــم تركيبهــا«.
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االجتــاع الســابع: 28-2004/9/30 »معالجــة الخدمــات املاليــة املحتســبة املقــدرة بطريقــة غــر . 7

ــى الحســابات  ــك ع ــر ذل ــني( وأث ــوك والتأم ــاما البن ــى املســتخدمني )ش ــا ع ــارشة وتوزيعه مب

ــة«. القومي

االجتــاع الثامــن: 25-2011/10/27 »املشــكات املتعلقــة بركيــب حســابات قطــاع العــامل . 8

الخارجــي«.

االجتــاع التاســع: 11-2012/11/13 »تجــارب الــدول يف تطبيــق الحســابات الجاريــة وفــق . 9

مفاهيــم وأطــر وتعاريــف وتصانيــف نظــام الحســابات القوميــة 2008 «.

االجتــاع العــارش: 4-2014/11/6 »تجــارب الــدول العربيــة يف حســاب الخدمــات املاليــة . 10

وخدمــات التأمــني وفــق نظــام الحســابات القوميــة 2008 «.

ــايل . 11 ــب الحســاب امل ــة يف تركي ــدول العربي ــاع الحــادي عــر: 4-2015/10/5 »تجــارب ال االجت

ــة 2008«. ــة وفــق نظــام الحســابات القومي لقطــاع املروعــات املالي

االجتــاع الثــاين عــر: »تجــارب الــدول العربيــة يف إعــداد وتركيــب الحســابات الربعيــة وفــق . 12

ــة واملثبتــة«. ــاج واإلنفــاق باألســعار الجاري نهجــي اإلنت

• الخطــط املســتقبلية وأهــم القضايــا التــي ســتتناولها اللجنــة الفرعيــة للحســابات القوميــة )محــاور 	

اعــامل االجتامعــات القادمــة واملقرتحــة مــن قبــل هــذه اللجنــة(:

تركيــب الحســابات التابعــة: الســياحة - النفــط - التعليــم - الصحــة البيئــة الزراعــة... )كيفيــة  9

ــام -  ــن النظ ــه م ــتهدف تطبيق ــع املس ــا م ــا - مواءمته ــتخدامها - نوعيته ــدى اس ــا- م تركيبه

ــة توفرهــا(. ــوب -كيفي ــب املطل ــدول -  التدري احتياجــات ال

تقديــر األصــول الثابتــة لقطــاع الحكومــة العامــة والهيئــات التابعــة لهــا بهــدف تســهيل تركيــب  9

حســابات الراكــم وتقديــر معــدالت اإلهاك.

تجــارب الــدول يف مجــال تركيــب جــداول العــرض واالســتخدام واملدخــات واملخرجــات  9

واالهتــام بطــرق توحيــد املصفوفــات.

اســتعراض الفجــوات اإلحصائيــة املتنوعــة واألنشــطة غــر املغطــاة إحصائيــاً وطــرق وأســاليب  9

تقديــر قيمهــا.

مصفوفة تكنولوجيا املعلومات. 9

تجارب الدول يف تقدير اإلنفاق العائي بحيث ال يكون متماً حسابياً. 9

تركيب املؤرشات الرسيعة للحسابات القومية. 9

تجارب الدول يف تقدير التكوين الرأسايل الثابت وعدم احتسابه متماً حسابياً. 9

موضوعات أخرى حسب احتياجات واقراحات الدول. 9
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لجنة التنسيق اإلحصايئ بني الجامعة العربية

 ومنظامتها املتخصصة

• التعريف - الخلفية التاريخية	

ــيق األعــال  ــا بتشــكيل لجنــة تنس ــدء عمله ــاء منــذ ب أوصــت اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحص

اإلحصائيــة بــني الجامعــة العربيــة ومنظاتهــا املتخصصــة ومجلــس الوحــدة االقتصاديــة. وبنــاء عليه 

تقــوم إدارة اإلحصــاء وقواعــد املعلومــات بعقــد اجتــاع لجنــة التنســيق اإلحصــايئ مــع مؤسســات 

العمــل العــريب املشــرك عــى هامــش كل اجتاعــات اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء للتنســيق مــا 

بينهــا، وقــد أصــدرت اللجنــة يف اجتاعهــا الخامــس والعريــن )عــان: 15-2000/11/16( التوصيــة 

التاليــة: » قيــام إدارة اإلحصــاء باألمانــة العامــة للجامعــة العربيــة بتفعيــل عمــل لجنــة التنســيق 

اإلحصــايئ بــن األمانــة العامــة واملنظــات العربيــة واملعهــد العــريب للتدريــب والبحــوث اإلحصائيــة 

ــه يف  ــل إلي ــم التوص ــا ت ــة  م ــى اللجن ــرض ع ــى أن تع ــم ع ــا بينه ــاون في ــق التع ــادة وتعمي لزي

ــا «. اجتاعاته

• مهام اجتامع لجنة التنسيق اإلحصايئ.	

ــني  9 ــايئ ب ــل اإلحص ــاج العم ــة يف إنت ــادي االزدواجي ــل وتف ــيق والتكام ــق التنس ــة تحقي أهمي

الجامعــة العربيــة ومنظاتهــا املتخصصــة.

توحيد الرؤية حول توحيد املنهجيات والتعاريف واملصطلحات اإلحصائية. 9

ــل  9 ــة مــن أجــل تقلي ــزة اإلحصائي ــات مــن األجه ــب البيان ــة التكــرار يف طل  دراســة ســبل إزال

ــا.  العــبء عليه

 االطاع عى تقارير أنشطتها اإلحصائية السنوية وبرامج عملها السنوية. 9

• منجزات لجنة التنسيق اإلحصايئ 	

- تنفيذ مهام اللجنة.

ــة كل يف  ــات إحصائي ــر بيان ــاج وتوف ــن أجــل إنت ــة املتخصصــة م ــع املنظــات العربي ــاون م - التع

ــة. ــا اإللكروني ــى مواقعه ــا ع ــه ونره ــال اختصاص مج

ــة  ــايئ بصف ــا اإلحص ــث إنتاجه ــر وتحدي ــة تطوي ــام مبتابع ــى االهت ــة ع ــات العربي ــث املنظ - ح

ــتمرة.  مس

- دراســة املتطلبــات الازمــة لربــط قواعــد بيانــات مؤسســات العمــل العــريب املشــرك. عــرب منظومــة 

عربيــة متكاملــة تتــاح لجميــع املســتخدمني وهــي »بوابــة الشــبكة العربيــة للمعلومــات« املصممــة 

مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة. 
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فريق عمل التدريب اإلحصايئ

• التعريف - الخلفية التاريخية	
تــم إدراج بنــد التعــاون العــريب يف مجــال التدريــب اإلحصــايئ عــى جــدول اعــال اللجنــة الدامئــة 
لإلحصــاء يف اجتاعهــا الثالــث والثاثــني مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة خــال الفــرة 
)4-2008/11/6(، وذلــك بنــاء عــى طلــب الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء بجمهوريــة 

مــر العربيــة.
وإدراكاَ مــن اللجنــة الدامئــة ألهميــة التدريــب اإلحصــايئ يف رفــع كفــاءة العمــل باألجهــزة اإلحصائيــة 
أصــدرت توصيــة التــايل نصهــا: »إنشــاء اللجنــة الفرعيــة للتدريــب اإلحصــايئ يشــارك فيهــا املســئولون 
عــن التدريــب يف األجهــزة اإلحصائيــة العربيــة تكــون أمانتهــا الفنيــة إدارة اإلحصــاء وقواعــد 
ــة بإعــداد مهــام اللجنــة مــع الرتكيــز  ــة الفني ــة، وتكليــف األمان املعلومــات بجامعــة الــدول العربي

عــى بحــث مشــكات التدريــب يف األجهــزة عــى أن تعقــد اجتاعهــا األول خــال عــام 2009.«

   عقدت 3 اجتاعات جميعهم بالقاهرة. 

• مهام فريق عمل التدريب اإلحصايئ. 	

حــر واقــع وإمكانــات التدريــب اإلحصــايئ يف املنطقــة العربيــة، وذلــك مــن خــال اســتبيان يتــم . 1

إعــداده لهــذا الغــرض.

ــة / أهــداف . 2 ــة يتضمــن: اســم الوظيف ــف اإلحصائي ــف الوظائ وضــع إطــار عــريب موحــد لتوصي

ــارات.  ــدرات وامله ــارف والق ــة / املع ــة / الشــهادات العلمي ــام الوظيف ومه

ــة حــول . 3 ــة العربي ــة ملســئويل التدريــب يف األجهــزة اإلحصائي العمــل عــى تنظيــم ورشــة تدريبي

قيــاس العائــد مــن التدريــب، والتعــرف عــى التجــارب الدوليــة يف هــذا الشــأن.

• أهم القضايا التي ناقشتها اللجنة الفرعية للتدريب اإلحصايئ.	

 االجتاع األول: )4-2009/8/6( »وضع خطة ملهام الفريق «.1. 

االجتاع الثاين: )25-2012/11/27( »تعزيز جودة التدريب اإلحصايئ يف الدول العربية«.. 2

 االجتــاع الثالــث: )18-2014/11/20( »آليــات تطويــر التدريــب اإلحصــايئ يف األجهــزة اإلحصائية 3. 

العربيــة )تحديــد االحتياجــات التدريبيــة - إعــداد الخطــط والربامــج - تنفيــذ التدريــب - متابعــة 

ــم التدريب(«. وتقوي

ــة  ــخ 6-2014/12/7 التوصي ــني بتاري ــن والثاث ــا الثام ــة يف اجتاعه ــة الدامئ ــة الفني أصــدرت اللجن

التــايل نصهــا: » تغيــر مســمى اللجنــة الفرعيــة للتدريــب اإلحصــايئ ليصبــح »اللجنــة الفرعيــة لبنــاء 

القــدرات اإلحصائيــة«، وأن يكــون التدريــب اإلحصــايئ أحــد مجــاالت عملهــا. ودعــوة هــذه اللجنــة 

إىل القيــام يف اجتاعهــا األول بالعمــل عــى االســتفادة مــن نتائــج تحليــل اســتيفاء االســتبيان الــذي 

قــام بإعــداده فريــق عمــل تطويــر العمــل اإلحصــايئ العــريب املشــرك مــن أجــل تشــخيص واقــع 

العمــل يف األجهــزة اإلحصائيــة العربيــة«.
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فريق عمل تطوير العمل اإلحصايئ

• التعريف - الخلفية التاريخية	

ــة الدامئــة لإلحصــاء يف اجتاعهــا الســادس والثاثــني بالدوحــة: . 1 ــة الفني ــة اللجن ــاء عــى توصي بن

)19-2012/3/20( التــايل نصهــا: »تشــكيل فريــق عمــل برئاســة ســلطنة عــان وعضويــة كل مــن 

الكويــت ومــر واملغــرب واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة والهيئــة العربيــة للطــران 
املــدين، واالســتعانة بخــرات كل مــن مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، واملعهــد العــريب 
ــك  ــس 21، وذل ــكوا وباري ــط، واالس ــريب للتخطي ــد الع ــة، واملعه ــوث اإلحصائي ــب والبح للتدري
ــة  ــديئ لخط ــور مب ــع تص ــرتك، ووض ــريب املش ــايئ الع ــل اإلحص ــر العم ــات تطوي ــة متطلب لدراس
اســرتاتيجية لتحقيــق ذلــك، عــى أن يقــوم الفريــق يف اجتاعــه األول بتحديــد مهامــه وبرنامــج 
ــه فريــق العمــل عــى اللجنــة يف اجتاعهــا القــادم« ــه الزمنــي، وأن يتــم عــرض مــا يتوصــل إلي عمل

ــة الدامئــة لإلحصــاء يف اجتاعهــا الســابع والثاثــني )القاهــرة: . 2 ــة الفني ــة اللجن ــاء عــى توصي وبن

ــة  ــة، واملنظم ــة اليمني ــايئ بالجمهوري ــاز اإلحص ــام الجه ــا:» انض ــايل نصه 28-2013/1/29( الت

ــوة  ــق العمــل، ودع ــة إىل فري ــة العربي ــس الوحــدة االقتصادي ــة، ومجل ــة الزراعي ــة للتنمي العربي
ــه «. ــة يف أعال ــاركة الفاعل ــه إىل املش ــع أعضائ جمي

عقــد فريــق العمــل 5 اجتاعــات جميعهــا بالقاهــرة. االجتــاع األول: )2012/6/25-24(، . 3

االجتــاع الثــاين: )25-2012/9/27(، االجتــاع الثالــث: )4-2012/12/5(، االجتــاع الرابــع: )15-

 )2014/10/21-19( الخامــس:  االجتــاع   ،)2013/4/16

• مهام فريق عمل تطوير العمل اإلحصايئ.	

التعرف عى واقع العمل اإلحصايئ العريب املشرك من خال استبيانات تعد لهذا الغرض. 9

تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات يف العمل اإلحصايئ العريب املشرك. 9

ــر  9 ــم اســراتيجية تطوي ــن أجــل تصمي ــريب، م ــل اإلحصــايئ الع ــر العم وضــع تصــور أوىل لتطوي

ــرك. ــريب املش ــايئ الع ــل اإلحص العم

•  أهداف فريق عمل تطوير العمل اإلحصايئ.	

 إعــداد تقريــر مقــارن لاســراتيجيات اإلحصائيــة الوطنيــة وعاقتهــا بالعمــل اإلحصــايئ العــريب  9

املشــرك 

 تحديد قامئة املؤرشات اإلحصائية التي تفي باحتياجات العمل العريب املشرك،  9

• املنجزات	

 قــام فريــق العمــل بتصميــم اســتبيان خــاص باألجهــزة اإلحصائيــة واســتبيان خــاص باملنظــات  9

العربيــة املتخصصــة للتعــرف عــى واقــع العمــل اإلحصــايئ العــريب املشــرك فيهــا، وقــام املعهــد 

العــريب للتدريــب والبحــوث اإلحصائيــة بتحليلهــا بالتعــاون مــع الجامعــة العربيــة. 
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 تــم تحديــد نقــاط القــوة والضعــف يف 17 جهــاز احصــايئ عــريب بحســب نتائــج االســتبيان و4  9

منظــات عربيــة متخصصــة.

ــة إىل  9 ــة العربي ــزة اإلحصائي ــع العمــل اإلحصــايئ يف األجه ــق بواق ــج االســتبيان املتعل ــة نتائ إحال

ــة. ــاء القــدرات اإلحصائي ــة لبن ــة الفرعي اللجــان اإلحصائي

تــم االتفــاق عــى قامئــة املــؤرشات اإلحصائيــة التــي متثــل الحــد األدىن مــن متطلبــات العمــل  9

ــة. العــريب املشــرك وتــم تعميمهــا عــى كافــة األجهــزة اإلحصائي

تــم تشــخيص الواقــع اإلحصــايئ يف إدارة اإلحصــاء وقواعــد املعلومــات بالجامعــة العربيــة وأبــرز  9

مــا فيــه كان الضعــف الحــاد لعــدد املوظفــني العاملــني والحاجــة املاســة لدعمهــا بعــدد مناســب 

مــن املوظفــني األكفــاء املؤهلــني لــي تتمكــن اإلدارة بالقيــام بدورهــا كأمانــة فنيــة للجنــة الفنيــة 

الدامئــة لإلحصــاء ولجانهــا الفرعيــة.

تــم تشــخيص الواقــع اإلحصــايئ يف بعــض املنظــات العربيــة املتخصصــة والتــي تعــاين بدورهــا  9

ــل اإلســتبيانات الخاصــة بهــذه املنظــات إىل  ــم تحوي مــن ضعــف عــدد اإلحصائيــني لديهــا وت

فريــق العمــل اإلقتصــادى و اإلجتاعــى املشــرك. 
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فريق العمل املعني بتطوير نظم التسجيل املدين
 واإلحصاءات الحيوية يف الدول العربية

• التعريف - الخلفية التاريخية	

أصــدرت اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء يف اجتاعهــا الســابع والثاثــني املنعقــد يف مقــر الجهــاز 

املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء بالقاهــرة يومــي 28-2013/1/29، التــايل نصهــا: » تشــكيل فريــق 

عمــل يضــم جميــع الــدول العربيــة، وشــبكة القياســات الصحيــة، ومنظمــة الصحــة العامليــة، واألمانة 
ــل  ــام بالعم ــك للقي ــات(، وذل ــد املعلوم ــاء وقواع ــة )إدارة اإلحص ــدول العربي ــة ال ــة لجامع العام
ــر نظــم التســجيل املــدين واإلحصــاءات  ــذ خطــة لتطوي املشــرك والتعــاون مــن أجــل وضــع وتنفي

الحيويــة يف الــدول العربيــة«. 
ــاءات  ــدين واإلحص ــجيل امل ــم التس ــر نظ ــي بتطوي ــل املعن ــق العم ــاع األول لفري ــد االجت ــم عق ت

الحيويــة يف الــدول العربيــة مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة خــال الفــرة 

.2014/5/22-20

• األهداف واملهام	

ــدول 1.  ــدين بال ــجيل امل ــام التس ــل نظ ــل عم ــراءات مراح ــن إج ــب يتضم ــداد كتي ــى إع ــل ع العم

العربيــة، وإتاحتهــا لجميــع املعنيــني ووضعهــا عــى موقــع يخصــص للفريــق عــى بوابــة جامعــة 

ــة. ــدول العربي ال

الحصــول عــى تجــارب الــدول وخرباتهــا وإتاحتهــا لجميــع املعنيــني بهــدف االســتفادة مــن تجــارب 2. 

الــدول وتبــادل الخــربات فيــا بينهــا.

وضــع خطــة للرويــج والتعريــف بأهميــة وجــود نظــام تســجيل مــدين ســليم وفعــال ومتكامــل، 3. 

ــة  ــد اإلداري ــب الفوائ ــات بجان ــم السياس ــط ورس ــداف التخطي ــة أه ــدوره يف خدم ــف ب والتعري

ــه. ــة املســتخرجة من والخدمي

الحصــول عــى جميــع التوصيــات والتعريفــات واملعايــر الدوليــة الخاصــة بنظــام التســجيل املــدين 4. 

وتوفرهــا للمعنيــني يف الــدول العربيــة.

االهتــام مبتابعــة ورصــد تنفيــذ االســراتيجيات الوطنيــة يف بالــدول العربيــة واملســاهمة يف حــل 5. 

املشــكات الطارئــة.

ــن خــال 6.  ــدول عــى إنجــاح النظــام، م ــة ملســاعدة ال ــة والفني ــوارد املالي ــر امل العمــل عــى توف

البحــث عــن الجهــات املانحــة وتقديــم الدعــم الفنــي واملشــورة أو توفرهــا مــن خــال التعــاون 

ــة. ــة واإلقليمي مــع املنظــات الدولي

اقــراح األنشــطة واآلليــات التــي تســاهم يف دعــم بنــاء القــدرات للــدول العربيــة وتوفــر الدعــم 7. 

الفنــي املطلــوب للــدول يف تنفيــذ خططهــا.
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ــاج 8.  ــن إنت ــدول م ــن ال ــة لتتمك ــدول العربي ــدين يف ال ــجيل امل ــم التس ــاء بنظ ــعي إىل االرتق الس

املــؤرشات الحيويــة )وفيــات الرضــع، وفيــات األطفــال، وفيــات األمهــات( مــن خــال الســجات 

ــوحات. ــى املس ــاد ع ــس باالعت ولي

التعــاون مــع املنظــات والجهــات الدوليــة واإلقليميــة وإيجــاد اآلليــات التــي تعمــل عــى توفــر 9. 

متطلبــات هــذه املنظــات والجهــات يف مجــال عمــل الفريــق، واســتفادتها مــن مخرجــات النظــام 

يف الــدول العربيــة.

إنشاء قاعدة بيانات لفريق العمل لدى جامعة الدول العربية .. 10

تحديد مكامن القوة و الضعف ليستفيد منها جميع الركاء و املنظات املعنية.. 11

تحديد مؤرشات قياس التقدم املحرز و توحيدها بني الدول العربية الخ...... 12

•  املنجزات	

ــة،  ــة والدولي ــات االقليمي ــة، واملنظ ــدول العربي ــص ال ــات تخ ــدار توصي ــل بإص ــق العم ــام فري ق

والجامعــة العربيــة، لتنفيذهــا متهيــدا لعقــد االجتــاع الثــاين لفريــق العمــل املعنــي بتطويــر نظــم 

التســجيل املــدين. أمــا مــن أهــم التوصيــات التــي تخــص إدارة اإلحصــاء وقواعــد املعلومــات هــي: 

» أهميــة دعــم إدارة اإلحصــاء بعــدد مناســب مــن املوظفــني املختصــني يف مجــال التســجيل املــدين 
واإلحصــاءات الحيويــة، وذلــك ليمكــن لــإلدارة القيــام باألعــال املطلوبــة لفريــق العمــل ومتابعــة 

تنفيــذ توصياتــه«.
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فريق عمل قياس مجتمع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصال يف الوطن العريب

• التعريف - الخلفية التاريخية	

أصــدرت اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء يف اجتاعهــا الســادس والثاثــني )الدوحــة - قطــر: 19-

ــة الكويــت يضــم خــرباء مــن  ــق عمــل برئاســة دول ــة: » تشــكيل فري ــة التالي 2012/3/20( التوصي

ــطني،  ــة فلس ــان، ودول ــلطنة ع ــراق، وس ــة الع ــمية، وجمهوري ــة الهاش ــة األردني ــن اململك كل م
ودولــة قطــر، واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة واالســكوا، وبالتعــاون مــع املنظمــة العربيــة 
ــاري  ــح معي ــذ مس ــة تنفي ــم منهجي ــاالت، لتصمي ــدويل لاتص ــاد ال ــاالت، واالتح ــا االتص لتكنولوجي
ــة  ــه دول ــا أبدت ــات واالتصــال يف الوطــن العــريب....، ونظــرا مل ــا املعلوم ــاس مجتمــع  تكنولوجي لقي
ــا يف  ــع بقائه ــل م ــق العم ــة فري ــويل رئاس ــا يف ت ــدم رغبته ــن ع ــاع االول م ــد االجت ــت بع الكوي

عضويــة الفريــق، أصــدرت اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء يف اجتاعهــا الســابع والثاثــني )مقــر 

ــة: ــة التالي ــرة: 28-29 /2013/1( التوصي ــاء - القاه ــة واإلحص ــة العام ــزي للتعبئ ــاز املرك الجه

ــة  ــن اململك ــه كا م ــم يف عضويت ــل، ويض ــق العم ــة فري ــة رئاس ــر العربي ــة م ــوىل جمهوري »تت
األردنيــة الهاشــمية، وجمهوريــة العــراق، وســلطنة عــان، ودولــة فلســطني، ودولــة قطــر، ودولــة 
ــة  ــع املنظم ــك م ــاون يف ذل ــكوا، والتع ــة واالس ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــت واألمان الكوي

ــاالت« ــدويل لاتص ــاد ال ــاالت، واالتح ــا االتص ــة لتكنولوجي العربي
عقــد فريــق العمــل اجتاعــان- مبقــر االمانــة العامــة بالقاهــرة: االجتــاع االول: 2014/9/25-23، 

ــاين: 2016/3/29-28  ــاع الث واالجت

• أهداف فريق عمل قياس مجتمع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الوطن العريب	

تصميــم منهجيــة تنفيــذ مســح معيــاري لقيــاس مجتمــع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال يف الوطــن 

العــريب وفــق املعايــر والتوصيــات الدوليــة، مــع األخــذ بعــني االعتبــار خصوصيــة املنطقــة العربيــة، 

وعــرض نتائــج عمــل فريــق العمــل عــى اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء يف اجتــاع قــادم.

• محاور اجتامعات فريق عمل قياس مجتمع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الوطن العريب.	

ــال  ــات واالتص ــا املعلوم ــوح تكنولوجي ــي مس ــة تغط ــه األول بدراس ــل يف اجتاع ــق العم ــام فري ق

ــاص  ــاع الخ ــة القط ــاين بدراس ــه الث ــية، ويف اجتاع ــة األساس ــاع البني ــي وقط ــاع العائ يف كل: القط

ــي. ــاع الصح ــي( والقط ــي - الجامع ــل الجامع ــم )قب ــي والتعلي ــاع الحكوم والقط

• املنجزات	

أوىص فريــق عمــل قيــاس مجتمــع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال اىل العمــل عــى تنفيــذ مســح 

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال للقطــاع العائــي كل ســنة أو ســنتني وعــى أن تشــمل اســتاراته 

الحــد األدىن مــن البنــود التــي حددهــا فريــق العمــل لكل مــن: للقطــاع العائــي، والقطــاع الحكومي، 
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ــا  ــف وطــرق حســاب مــؤرشات تكنولوجي ــزام بتعاري ــم مــع االلت والقطــاع الخــاص، وقطــاع التعلي

االتصــال واملعلومــات بحســب مــا هــو متبــع دوليــاً. وعــى أن تشــمل الجــداول التــي تنرهــا الــدول 

عــن مــؤرشات القطــاع العائــي تفصيــات بحســب الفئــات العمريــة لــكل مــن الريــف والحــر كــا 

اوىص الفريــق بتزويــد االمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة )إدارة اإلحصــاء وقواعــد املعلومــات( 

ــا االتصــال واملعلومــات بــدءاً مــن 2010 وحتــى أحــدث ســنة متاحــة للعمــل  مبــؤرشات تكنولوجي

عــى إدراجهــا يف قواعــد بيانــات اإلدارة مــع تحديــث هــذه البيانــات بصفــة دوريــة. كــا أكــد فريــق 

ــا املعلومــات  ــات االتصــاالت وتكنولوجي العمــل عــى الحــرص لدعــم التعــاون والتنســيق بــني هيئ

واألجهــزة اإلحصائيــة بالــدول العربيــة فيــا يخــص تنفيــذ مســوح تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال. 

وبعــد نهايــة اعــال هــذا الفريــق قامــت االمانــة العامــة بتعميــم كل نتائجــه عــى كافــة االجهــزة 

اإلحصائيــة العربيــة.
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فريق عمل توحيد املنهجيات للتعداد واملسوح األرسية 
والسجالت السكانية

• التعريف - الخلفية التاريخية	

أصــدرت اللجنــة الفنيــة الدامئة لإلحصــاء يف اجتاعها الســابع والعرين )تونــس: 2002/10/27-25( 

التوصيــة التاليــة: »تشــكيل فريــق العمــل املكلــف بدراســة كيفيــة توحيــد املنهجيــات والتعاريــف 

ــن  ــن كل م ــكانية م ــجات الس ــة والس ــوح األرسي ــدادات واملس ــتخدمة يف التع ــات املس واملصطلح
األردن وتونــس وفلســطني ومــر واليمــن واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة مــع االســتعانة 

بخــربات االســكوا يف هــذا املجــال«
عقد الفريق 5 اجتاعات جميعها مبقر االمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

• أهداف فريق عمل توحيد املنهجيات للتعداد واملسوح األرسية والسجالت السكانية.	

ــداد  9 ــتارة التع ــات اس ــية ملحتوي ــارص االساس ــى العن ــاق ع ــدة واالتف ــة موح ــم منهجي تصمي

ــكاين. الس

توحيد التعاريف واملصطلحات األساسية املستخدمة يف التعدادات السكانية. 9

اقراح استارة موحدة للتعداد واملسوح األرسية والسجات السكانية. 9

• محاور اجتامعات فريق عمل توحيد املنهجيات للتعداد واملسوح األرسية والسجالت السكانية.	

االجتــاع األول: 15-2005/11/17 »دراســة التعاريــف املســتخدمة يف التعــداد الســكاين ومناقشــة 1. 

االســتارة التعداديــة لحــر الســكان ومكوناتها األساســية«.

والتعاريــف 2.  الســكانية،  والســجات  األرسيــة  »املســوح  الثــاين: 2006/10/31-29  االجتــاع 

املســتخدمة فيهــا«.

االجتــاع الثالــث: 23-2007/10/25 »جــداول مخرجــات الســكان الصــادرة عــن األمــم املتحــدة 3. 

ومــدى تطبيقهــا يف الــدول العربيــة، وعاقتهــا بتصميــم االســتارات التعداديــة«.

ــتارة 4.  ــكنية. اس ــروف الس ــكان والظ ــتارة الس ــة اس ــع: 21-2008/10/23 »دراس ــاع الراب االجت

ــة«. ــاين واســتارة املنشــآت واســتارة مســح القــوى العامل املب

االجتــاع الخامــس: 12-2009/5/14 كتيــب »أســس ومبــادئ التعــداد العــام للســكان واإلســكان 5. 

واملنشــآت«.

• املنجزات 	

ــام للســكان واإلســكان واملنشــآت «  ــداد الع ــادئ التع ــق العمــل كتيــب » أســس ومب أصــدر فري

ــكنية  ــروف الس ــتارة األرسة والظ ــات اس ــية ملحتوي ــارص األساس ــداد والعن ــة التع ــن منهجي يتضم

ــة  ــزة اإلحصائي ــة االجه ــم عــى كاف ــة، عم ــدول العربي ــداد الســكان واالســكان واملنشــآت يف ال لتع

ــه. ــتفادة من ــه واالس ــتعانة ب ــة لاس العربي
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قرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي املتعلقة بإدارة 

اإلحصاء وقواعد املعلومات

• قرار: )ق364/د13/ج1968/5/18-3(	

يف عــام 1986 ويف دورتــه الثالثــة عــرة، أصــدر املجلــس االقتصــادي قــراراً بإقامــة جهــاز إحصــايئ 

يف الجامعــة العربيــة نصــه كالتــايل: »أن تقــوم األمانــة العامــة بإقامــة جهــاز إحصــايئ يف الجامعــة 

العربيــة تكــون مــن بــني مهامــه دراســة أســاليب اإلحصــاء الزراعــي يف الــدول العربيــة والعمــل عــى 

توحيــد هــذه األســاليب، مــا أمكــن ذلــك، وتطويرهــا طبقــاً ألحــدث الطــرق العلميــة يف هــذا املجــال 

وجمــع البيانــات واإلحصــاءات الازمــة للتنســيق الزراعــي بــني مختلــف الــدول األعضــاء«.      

• قرار: )ق425/د14/ج1969/1/25-2(	

اطلــع املجلــس عــى مــا جــاء بتقريــر اللجنــة األوىل عــن هــذا املوضــوع، واذ يؤكــد قــراره رقــم 364 

ــة  ــايئ يف الجامع ــاز إحص ــة جه ــأن إقام ــخ 1968/5/18 بش ــرة بتاري ــة ع ــه الثالث ــذ يف دورت املتخ

العربيــة واوىص مبــا يــي: 

»توســيع مهــام هــذا الجهــاز بحيــث تشــمل اإلحصــاءات املتعلقــة مبختلــف أوجــه النشــاط 

االقتصــادي يف البــاد العربيــة مبــا يف ذلــك اإلحصــاء الزراعــي«.         

• قرار: )ق470/د15/ج1970/2/5-2(	

املركــز اإلحصــايئ يف الجامعــة العربيــة: اطلــع املجلــس عــى مــا جــاء بتقريــر اللجنــة األوىل حــول 

هــذا املوضــوع، ويــويص مبــا يــي:

توصيــة الــدول األعضــاء مبوافــاة املركــز اإلحصــايئ بالنــرات اإلحصائيــة العامــة ونــرات التجــارة . 1

الخارجيــة الســنوية فــور صدورهــا وكذلــك بالنــرات الشــهرية والربــع ســنوية للتجــارة الخارجيــة 

ــر  ــت مبك ــة يف وق ــدول العربي ــة لل ــارة الخارجي ــة التج ــدار مجموع ــز اص ــنى للمرك ــى يتس حت

يســمح باالســتفادة منهــا بأكــرب قــدر ممكــن. 

توصيــة الــدول األعضــاء بالعمــل مــا أمكــن إلصــدار نــرات للتجــارة الخارجيــة مســتقباً طبقــاً . 2

للتصنيــف الــدويل املوحــد )املعــدل( للتجــارة الخارجيــة. 

 تسجيل شكرها للجهاز اإلحصايئ ملا أنجزه من أعال.3. 

• قرار: )ق500/د16/ ج1970/12/16-3( 	

أنشــأت اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء مبوجــب قــرار املجلــس االقتصــادي واالجتاعــي رقــم 500 

نصــه كالتــايل:

أوالً : تشــكيل لجنــة فنيــة دامئــة لإلحصــاء تعمــل يف نطــاق املجلــس االقتصــادي تتكــون مــن رؤســاء 

األجهــزة اإلحصائيــة يف الــدول العربيــة أو مــن ينــوب عنهــم، وتجتمــع دوريــا للعمــل عــى: 
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ــار أ.  ــني األقط ــربات ب ــادل الخ ــات وتب ــل املقارن ــه وعم ــع مجاالت ــاء يف جمي ــوض باإلحص النه

ــة. العربي

وضــع سياســة طويلــة األجــل لإلحصــاءات العربيــة التــي يقــوم بإعدادهــا الجهــاز اإلحصــايئ ب. 

بجامعــة الــدول العربيــة، لتنســجم مــع اإلحصــاءات التــي تصدرهــا املنظــات واملؤسســات 

العربيــة األخــرى منعــاً لــازدواج يف األعــال، ومتابعــة تنفيــذ هــذه السياســة ومراجعتهــا.

االتفــاق عــى النــاذج النهائيــة املوحــدة للجــداول اإلحصائيــة التــي يصدرهــا الجهــاز ج. 

اإلحصــايئ وأهــم البيانــات واإلحصائيــات التــي يجــب أن تتضمنهــا هــذه النــاذج.

معالجــة املشــاكل اإلحصائيــة التــي تواجــه الــدول العربيــة مــن ناحيــة والجهــاز اإلحصــايئ د. 

مــن ناحيــة أخــرى وتبــادل املشــورة الفنيــة واملعلومــات فيــا بــني الــدول العربيــة والجهــاز 

اإلحصــايئ.

دراســة النــرة التفصيليــة للتجــارة الخارجيــة العربيــة التــي تصدرهــا األمانــة العامــة 	. 

لجامعــة الــدول العربيــة وتطويرهــا بالشــكل الــذي يتــاءم وحاجــة األجهــزة اإلحصائيــة يف 

ــا. ــرة ومحتوياته ــذه الن ــة إىل ه ــدول العربي ال

 تقديم تقرير سنوي للمجلس عن أعالها واالقراحات والتوصيات التي تراها.و. 

ثانيا:كا يويص املجلس: 

ــم أ.  ــة التابعــة لهــا ليت ــاط اتصــال« يف األجهــزة اإلحصائي ــة بتســمية »ضب ــدول العربي ــام ال قي

االتصــال املبــارش بــني الجهــاز اإلحصــايئ والســادة ضبــاط االتصــال بالنســبة للبيانــات 

ــه.  ــارشة أعال ــايئ ملب ــاز اإلحص ــا الجه ــي يطلبه ــاءات الت واإلحص

دعــوة الــدول العربيــة إىل موافــاة الجهــاز اإلحصــايئ بالنــرات اإلحصائيــة واحصــاءات ب. 

التجــارة الخارجيــة فــور صدورهــا حتــى يتســنى للمركــز اصــدار نراتــه املجمعــة يف أقــرب 

ــدة املرجــوة.  ــادة الفائ وقــت ممكــن لزي

تسجيل الشكر للمركز اإلحصايئ عى ما انجزه من أعال.ج. 

)أبــدى رئيــس وفــد اململكــة العربيــة الســعودية تحفــظ حكومتــه عــى الفقــرة »ا« مــن ثانيــاً 

مــن هــذه التوصيــة(   

• قرار: )ق561/د17/ج1971/12/18-2(	

ــأن،  ــذا الش ــة األوىل يف ه ــر اللجن ــاء بتقري ــا ج ــى م ــس ع ــع املجل ــاء: اطل ــة لإلحص ــة الدامئ اللجن

ويــويص مبــا يــي،

تكليف األمانة العامة بدعوة اللجنة لاجتاع خال شهر فرباير )شباط( 1972.. 1

التأكيــد عــى الــدول األعضــاء بــرورة حضــور مندوبيهــا للمشــاركة يف اجتاعــات اللجنــة يف . 2

الزمــان واملــكان اللذيــن تحددهــا األمانــة العامــة.
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• قرار: )ق574/د18/ج1972/12/10-2(	

االجتــاع األول: اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء وأعــال الجهــاز اإلحصــايئ: يوافــق املجلــس عــى 

ــاء  ــة لإلحص ــة الدامئ ــة الفني ــات اللجن ــى توصي ــة ع ــة:» املوافق ــة اآلتي ــة االقتصادي ــة اللجن توصي

وتدعيــم الجهــاز اإلحصــايئ باألمانــة العامــة لتمكينــه مــن تحقيــق املهــام املوكلــة إليــه، مــع تأجيــل 

انشــاء املركــز اإلحصــايئ بالشــكل الــذي اقرحتــه اللجنــة الفنيــة«. 

• قرار: )ق630/د21/ج1975/12/8-5( 	

ــة  ــة الدامئ ــة الفني ــات اللجن ــى توصي ــس ع ــع املجل ــة: »اطل ــدول العربي ــايئ لل ــز إحص ــاء مرك إنش

لإلحصــاء يف اجتاعهــا الثــاين، وعــى مــروع النظــام األســايس للمركــز اإلحصــايئ العــريب املقــرح، 

ــم  ــم تدعي ــرتح عــى أن يت ــز اإلحصــايئ املق ــس اســتبعاد انشــاء املرك ــرر املجل ــد املناقشــة يق وبع

ــامت«.  ــزة املنظ ــة وأجه ــة للجامع ــة العام ــايئ باألمان ــاز اإلحص الجه

• قرار: )ق631/د21/ج1975/12/8-5(      	

ــة العامــة حــول  ــرة األمان ــس مبذك ــة ببغــداد: »احــاط املجل عقــد مؤمتــر عــريب للحســابات القومي

اقــراح الجمهوريــة العراقيــة يف عقــد مؤمتــر عــريب للحســابات القوميــة ببغــداد ويقــرر املوافقــة عى 

عقــد هــذا املؤمتــر خــال عــام 1976«.

• قرار: )ق657/د22/ج1976/12/16-2(      	

قــرارات وتوصيــات االجتــاع الثالــث للجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء: اطلــع املجلــس عــى تقريــر 

اللجنــة االقتصاديــة يف هــذا الشــأن واســتمع اىل مــا أبــداه الســادة األعضــاء بهــذا الخصــوص ويقــرر:

»عــى اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء العمــل عــى إعــداد وتجهيــز املعلومــات والبيانــات 

اإلحصائيــة الازمــة لألمانــة العامــة للجامعــة العربيــة عــن الــدول العربيــة وازالــة اوجــه االزدواجيــة 

والتضــارب يف العمــل اإلحصــايئ بــني األمانــة العامــة للجامعــة ومجلــس الوحــدة االقتصاديــة 

ــة«.  ــة املتخصص ــات العربي ــزة واملنظ واألجه

• قرار: )ق658/د22/ج1976/12/16-2(             	

ــة  ــر اللجن ــع املجلــس عــى تقري ــة ببغــداد عــام 1977: اطل عقــد مؤمتــر عــريب للحســابات القومي

ــة يف هــذا الشــأن ويقــرر: االقتصادي

املوافقــة عــى عقــد املؤمتــر العــريب للحســابات القوميــة يف بغــداد يف النصــف الثــاين مــن عــام أ. 

.1977

ــر ب.  ــذا املؤمت ــاركة يف ه ــة للمش ــة املتخصص ــات العربي ــة واملنظ ــدول العربي ــع ال ــوة جمي دع

ــر. ــة باملؤمت ــات املتعلق ــوث والدراس ــم البح وتقدي

• قرار: )ق689/د23/ ج1977/9/22-2(             	

ــة  ــر اللجن ــا جــاء بتقري ــس عــى م ــع املجل ــة الدامئــة لإلحصــاء: اطل ــة الفني ــع للجن ــاع الراب االجت

ــة  ــة الدامئ ــة الفني ــع للجن ــاع الراب ــات االجت ــاً بتوصي ــذا املوضــوع، وأحــاط عل ــة بشــأن ه الثاني

لإلحصــاء ويؤكــد عــى أهميــة مراعــاة مبــادئ التنســيق بــني الجامعــة واملنظــات العربيــة يف مجــال 
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اإلحصاء والسابق اقرارها من قبل املجلس. 

• قرار: )ق 731/د 24/ج1978/2/22-2(	

ــر  ــى تقري ــس ع ــع املجل ــس:» اطل ــا الخام ــة لإلحصــاء يف اجتاعه ــة الدامئ ــة الفني ــات اللجن توصي

اللجنــة الثالثــة بخصــوص توصيــات اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء يف اجتاعهــا الخامــس ويقــرر 

املوافقــة عليهــا بالصيغــة املرفقــة«.

• قرار: )ق792/د27/ج1979/9/5-3(	

يف اجتاعها الخامس: توصيات اللجنة الفنية الدامئة لإلحصاء )مرفق القرار رقم 731(

تكليــف األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بإعــادة دراســة موضــوع املعونــة الفنيــة وتبــادل 

الخــربات يف مجــال اإلحصــاء وذلــك يف ضــوء الدراســات املقدمــة مــن الــدول األعضــاء واحتياجاتهــا يف 

هــذا املجــال عــى أن تتقــدم األمانــة العامــة يف االجتــاع املقبــل مبــروع متكامــل باإلطــار الشــامل 

ــذ ومصــادر  ــات التنفي ــا أولوي ــا به ــاث ســنوات مبين ــة تغطــي ث ــة زمني ــة وبخطــة تنفيذي للمعون

التمويــل.

ــة  ــدول العربي ــة لل ــزة اإلحصائي ــة لألجه ــم املشــورة الفني ــة بتقدي ــة للجامع ــة العام ــف األمان تكلي

التــي تطلــب ذلــك وإيفــاد مــا تطلبــه هــذه الــدول مــن خــرباء لحــني وضــع برنامــج املعونــة الفنيــة 

املشــار إليــه.

تأكيــد أهميــة وجــود مركــز لتوثيــق ومعالجــة البيانــات يف األمانــة العامــة للجامعــة يأخــذ باالعتبــار 

حاجــة املنظــات واألجهــزة العربيــة املتخصصــة ويســتند عــى دراســة جــدوى فنيــة اقتصاديــة.

 مناشــدة الــدول العربيــة غــر األعضــاء يف املعهــد العــريب للتدريــب والبحــوث اإلحصائيــة باالنضــام 

. ليه إ

املوافقــة عــى تقريــر اللجنــة الفرعيــة الخــاص بوضــع برامــج إحصائيــة محــددة لألجهــزة 

العربيــة. واملنظــات 

تدعيم مكتب اإلحصاء التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية ماديا وبريا.

ــازي  ــاط جه ــني نش ــيق ب ــوع التنس ــت يف موض ــيق بالب ــة للتنس ــة العربي ــة الجامع ــف لجن تكلي

اإلحصــاء يف كل مــن

األمانة العامة للجامعة ومجلس الوحدة االقتصادية العربية.

ــاء  ــات األعض ــام الحكوم ــن قي ــة لضم ــة الدامئ ــة االقتصادي ــان الفني ــاد اللج ــد انعق ــت مواعي تثيب

ــايل:  ــو الت ــى النح ــددة ع ــد املح ــاركة يف املواعي ــا واملش ــمية ممثليه بتس

اللجنــة الدامئــة للمواصــات: تجتمــع ســنويا ملــدة اســبوع خــال األســبوع األخــر مــن شــهر . 1

أكتوبــر.

اللجنــة الدامئــة لألرصــاد الجويــة: تجتمــع مــرة واحــدة كل ســنتني خــال األســبوعني األول مــن . 2

شــهر ينايــر. 

اللجنة الدامئة لإلحصاء: تجتمع سنويا وملدة أسبوع األول من شهر يناير.. 3
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• قرار: )ق805/د28/ج1980/2/13-3(	

اللجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء »اطلــع املجلــس عــى مــا جــاء مبذكــرة األمانــة العامــة للجامعــة 

حــول توصيــات االجتــاع الســادس للجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء الــذي عقــد ببغــداد خــال الفرة 

)17-1979/11/22(. ويقــرر املوافقــة عــى التوصيــات بصيغتهــا املتخــذة خــال تلــك االجتاعــات«

• قرار: )ق851/د30/ج1981/2/27-23-3(	

تقريــر وتوصيــات االجتــاع الســابع للجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء »اطلــع املجلــس عــى مذكــرة 

ــة  ــة الدامئ ــة الفني ــابع للجن ــاع الس ــات االجت ــوص توصي ــة بخص ــة العربي ــة للجامع ــة العام األمان

لإلحصــاء الــذي عقــد بالربــاط )26-1981/1/30( وعــى توصيــة لجنــة الشــؤون االجتاعيــة 

ــرر: ــرأي  يق ــادل ال ــة وتب ــد املناقش ــات وبع ــدة التوصي ــأن ع ــة بش ــيق واملتابع ــات والتنس واملنظ

ــات الخاصــة  ــة التوصي ــور واحال ــاع املذك ــا وردت خــال االجت ــات ك ــى التوصي ــة ع 1 - املوافق

ــس  ــة ملجل ــة التابع ــة الدامئ ــة واملالي ــة اإلداري ــاء إىل اللجن ــال اإلحص ــة يف مج ــة الفني باملعون

ــة.  ــوارد مالي ــن م ــا م ــزم له ــا يل ــص م ــة لتخصي ــة العربي الجامع

2 - املعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية:

أ - حــث الــدول األعضــاء عــى دعــم املعهــد العــريب للتدريــب والبحــوث اإلحصائيــة ببغــداد 

واملشــاركة يف منهــاج عملــه خــال املرحلــة الثالثــة ودعــوة الــدول غــر املنضمــة إىل 

ــه.  ــاركة في ــام واملش االنض

ب - يستمر املعهد يف تنفيذ مهامه خال املرحلة الثالثة كا هو محدد له. 

ج - أن تســير أعــال املعهــد وكل مــا يتعلــق بإجــراءات تطبيــق وتنفيــذ منهــاج عملــه هــو مــن 

اختصــاص مجلــس امنائه.

•  قرار: )ق887/د31/ج1981/9/1-2(       	

املركــز الســكاين الدميغــرايف بالقاهــرة: »اســتعرض املجلــس مذكــرة األمانــة العامــة للجامعــة بشــأن 

ــة  ــل األمان ــه الســيد ممث ــذي قدم ــز الســكاين )الدميغــرايف( بالقاهــرة، واســتمع إىل العــرض ال املرك

العامــة للجامعــة. كــا اطلــع عــى مذكــرة الجمهوريــة العراقيــة بهــذا الخصــوص، وبعــد املناقشــة 

وتبــادل الــرأي.  يقــرر:

»املوافقــة عــى مقــرح الجمهوريــة العراقيــة القــايض بأحــداث قســم خــاص بالدراســات الدميغرافيــة 

ــذا  ــز مســتقل له ــن إنشــاء مرك ــدالً م ــك ب ــة وذل ــب والبحــوث اإلحصائي ــريب للتدري ــد الع يف املعه

الغــرض توخيــاً لاقتصــاد يف النفقــات واإلرساع يف إعــداد الكــوادر املتخصصــة يف املجــاالت اإلحصائية، 

كــا يــويص بدعمــه ماليــاً مــن قبــل مجلــس الجامعــة«. 

• قرار: )ق890/د32/ج3-1982/2/6(    وقرار: )ق 944  د 35/ج 2-1983/9/7(    وقرار: )ق 957 – د 	

36/ج3 – 1984/2/9(    وقــرار: )ق989 د38/ ج2- 23- 1985/2/25(    وقــرار: )ق1006/د 40 – 

ج1986/2/27/2(    وقــرار: )ق1028/د42-ج1987/2/12-3(
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•  قرار: ) ق 1052 /د 44 ج 1 –1988/2/3 (	

تقرير وتوصيات االجتاع الرابع عر للجنة الفنية الدامئة لإلحصاء

اطلــع املجلــس عــى تقريــر األمانــة العامــة، كــا أحيــط علــاً بتقريــر وتوصيــات االجتــاع . 1

الرابــع عــر للجنــة الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء.

يؤكــد املجلــس عــى قــراره الســابق رقــم 381 بتاريــخ 1981/9/1 بعــدم إنشــاء أجهــزة جديــدة . 2

ــة  ــب عــى الحاســبات اإللكروني ــريب للتدري ــد الع ــربراً إلنشــاء املعه ــرى م ــذا ال ي ــاً وله حالي

ــر وميكــن  ــوارد ذكرهــا يف التقري ــات ال ــق واملعلوم ــة الدامئــة للتوثي ــة الفني أو إنشــاء اللجن

االســتعانة باألجهــزة القامئــة لاضطــاع مبهــام األجهــزة املقرحــة وتوســيع اختصــاص اللجنــة 

الفنيــة الدامئــة لإلحصــاء ليشــمل مجــال التوثيــق واملعلومــات.

• قرار:)ق 1075/ د ع 46 ج 1989/2/23/1( وقرار:)ق1100 دع.48/ ج1-1990/2/21(         وقرار:)ق 	

1161-د51-ج2-14-1992/9/17(    وقــرار:)ق 1203 – د. 53 – ج1 – 1994/2/9(    وقــرار:)ق 

1240- د.ع/55-ج1-1995/3/16(    وقــرار:)ق1276-م ق-دع57-ج1-1996/6(       وقــرار:)ق 

ق2/1366-د.ع62-ج1998/9/9-1(       ( وقــرار:     )1997/2/19  – ج2   –  59 د.ع   –1/1325

وقــرار:)ق1/1392- د.ع64 - ج1 - 1999/9/16(    وقــرار:)ق 1425  – د.ع 68 – 2001/9/12(    

ــرار:)ق  ــرار:)ق 1477 – د.ع71-2003/2/26(      وق ــرار:)ق 1434- د.ع 69-2002/2/13(     وق وق

1510– د.ع73-2004/2/19 (    وقــرار:)ق1557-د.ع75-2005/2/17(       وقــرار:)ق1613-د.ع77-

2006/2/16(     وقــرار:)ق1690-د.ع79-2007/2/15(      وقــرار:)ق1728-د.ع2008/2/14-81(    

وقــرار:  )ق1828-د.ع2010/2/11-85(     وقــرار:  وقــرار:)ق2/1770-د.ع2009/2/12-83(    

وقــرار:)ق2050-      )2013/2/14-91 د.ع  وقــرار:)ق1952-      )2012/9/13-90 د.ع  )ق1937- 

د.ع2015/2/19-95(

ــد  ــة وبع ــة الدامئ ــة الفني ــات اللجن ــر وتوصي ــى تقري ــي ع ــادي واالجتاع ــس االقتص ــع املجل اطل

ــاء«. ــة لإلحص ــة الدامئ ــة الفني ــاع الجن ــات اجت ــر وتوصي ــى تقري ــة ع ــرر: »املوافق ــة.  يق املداول



جامعة الدول العربية 

 األمانة العامة

 القطاع اإلقتصادى

إدارة اإلحصاء وقواعد املعلومات

www.arabstat-economic.org

رقم اإليداع :

م058/)02/17(/01-ن)0119(

طبع مبطبعة جامعة الدول العربية

فرباير 2017




	F2 COVER15
	تعريف إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات
	F2 COVER back

