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:كواواقع استخدام سجالت األعمال اإلحصائیة في بلدان االس

الت في عدد قلیل من بلدان المنطقة العربیة قام بتأسیس سجالت إحصائیة للمؤسسات أو ال ز
طور التأسیس

العدید من بلدان االسكوا یبدي معرفة باإلرشادات الدولیة لكن لیس بدرجة كافیة

75 %برة أو من بلدان االسكوا التي لم تؤسس لسجالت إحصائیة عن المؤسسات لیس لدیھا خ
كوادر بشریة مؤھلة في ھذا المجال 

لیعتھا عملیة البلدان التي ال زالت في طور التأسیس لسجالت أعمال إحصائیة تعاني مشاكل في ط
تحدیث السجالت وتصنیفھا 

ضعف التدریب المقدم من المنظمات اإلقلیمیة والدولیة الى بلدان المنطقة

الحاجة الى تبادل الخبرات مع البلدان ذات التجربة في انشاء السجالت



:معوقات إستخدام سجالت األعمال اإلحصائیة في البلدان العربیة

:المعوقات التشریعیة•
تفاظ غیاب قوانین داعمة لألجھزة اإلحصائیة تمكنھا من االح: عدم توفر القوانین المساندة

بسجالت عن المؤسسات  

یة ولكن ھزة اإلحصائجوجود قوانین قدیمة تعطي السلطة لأل: عدم كفایة التشریعات القائمة
نصوصھا غیر ملزمة لإلدارات الحكومیة األخرى

ن وجود قوانین أقوى في محتواھا م: وجود تشریعات تتعارض مع التشریع االحصائي
القانون المرتبط باإلحصاء مما یجعل اإلدارات الحكومیة األخرى تحجم عن التعاون

ى من بلدان االسكوا تؤید بأن أھم مشكلة تواجھھا في تأسیس سجل مؤسسي لد% 70حوالي •
األجھزة اإلحصائیة تتمثل في ضعف التشریعات



:المعوقات التقنیة•

ألنشاء سجل أعمال احصائي یستوعب الوحدات المساندة  عدم وجود البنیة االلكترونیة
اإلحصائیة وتصنیفھا حسب األنشطة أو القطاعات المؤسسیة أو الكیان القانوني الخ

 جھات السجالت االداریة المتوفرة لدى القواعد بیانات  الستیعابعدم وجود بنیة الكترونیة
الحكومیة والخاصة األخرى والتي تحتفظ ببیانات عن المؤسسات االقتصادیة

أدواتھا في  العجز عن تطویر تواصل تقني مع الجھات التي تقوم بتسجیل المؤسسات الستغالل
السجالت اإلحصائیة وخاصة التي تغلق منھا أو تعتبر غیر ناشطة تحدیث

 یة الالزمة من بلدان االسكوا تعاني بدرجات مختلفة من ضعف في البنیة االلكترون% 60حوالي
إلنشاء السجالت



:التعاون بین األجھزة اإلحصائیة والجھات األخرى•

إدارات عدیدة ذات مھام خاصة ولدیھا سجالت إداریة تامة عن المؤسسات ال تقوم بالتعاون مع 
اناتاألجھزة اإلحصائیة وتزویدھا بنسخ عن السجالت العتبارات عملھا الخاص وسّریة البی

القة  عدم وجود رقم تعریفي موّحد لدى األجھزة اإلحصائیة واإلدارات الحكومیة األخرى ذات الع
للمؤسسات والمنشآت االقتصادیة 

ات في عدم القدرة على استغالل الیات العمل الحكومیة الموجودة الخاصة تسجیل وإغالق المؤسس
السجالت المتوفرة لدى األجھزة اإلحصائیة عن المؤسسات تحدیث

ّبع من قبل ضعف التزام الجھات األخرى باتباع التصنیف االقتصادي لألنشطة االقتصادیة المت
األجھزة االحصائیة



:سجالت األعمال في المنطقة العربیةاالحتیاجات لتطویر 

السودان المغرب تونس  مصر فلسطین العراق سوریا

1 8 8 3 عدد الموظفین

2 6 2 2 توفر الخبرة

5 5 7 1 التدریب

6 2 7 3 4 9 التقنیات المناسبة

3 4 5 4 المعونة الفنیة

1 1 3 1 6 5 التشریعات المساندة

2 1 2 9 6 البیاناتمصادر 

2 2 7 نطاق تغطیة البیانات

4 9 1 8 الدولیة الخاصة بسجالت األعمال االحصائیة الرشاداتابالمعرفة 




