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  ii

  تقديم
ان  دى ص د اإلدراك ل درات تزاي ز الق ى تعزي ة إل ة بالحاج دولي للتنمي ع ال سياسة والمجتم عي ال

ك إستراتيجيات مكافحة                     ا في ذل ة بم ة الوطني اإلحصائية لدعم تصميم ومراقبة وتقييم خطط التنمي
  .الفقر واإلستراتيجيات القطاعية واألهداف األلفية للتنمية

اني حول اإل دولي الث ستديرة ال ة الم اع الطاول د اجتم باط حيث أآ ي ش ة ف ائج التنمي  2004دارة بنت
ة للنهوض      تراتيجيات وطني ى وضع إس ة إل راآش الحاج اع م ن اجتم صادرة ع ل ال ة العم وخط
باإلحصاء لتطوير اإلدارة بالنتائج المستندة إلى قاعدة دليل من خالل توفير إطار عمل إستراتيجي              

ر   ى الفق زة عل صاءات ذات صلة ومرآ وير إح ي ج .  لتط ام  فاإلحصاءات ه ن نظ ي م زء أساس
  .المراقبة والتقييم للدول

درات              ز الق يتوقع أن توفر أي إستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاء في أي قطر، إستراتيجية لتعزي
ر مجمل   اإلحصائية   وطني      عب ة لتطوير اإلحصاء         .   النظام اإلحصائي ال إن اإلستراتيجية الوطني

 للوصول   المعالمو عشر سنوات وستحدد     ستقدم رؤية حول وضع النظام اإلحصائي خالل خمس أ        
ك  ى ذل ات        .  إل ستمر لحاج يم الم د للتقي امل وموح ل ش ار عم تراتيجية إط رض اإلس وف تع وس

ذه       ة ه ة لمواجه درات المطلوب اء الق صاء ولبن ات اإلح ور وألولوي ي تتط ات الت ستخدمي البيان م
ة  ًا وفعالي سيقًا وتعاون ر تن ة أآث ات بطريق ضًا إط.  األولوي تقدم أي وارد وس شد الم ل لح ار عم

ة           ) وطنية ودولية (وتسخيرها   ى إستراتيجية اإلدارة الموجه ستندة إل ة م ووضع أساس إلدارة فاعل
  .بالنتائج

لقد تم إعداد هذه الخطوط العريضة في األصل لمساعدة الدول النامية في إعداد خطط إستراتيجية                
دني،            وطنية لتطوير اإلحصاء، لكنها ستكون مفيدة أيضًا لشرآاء ا         ك المجتمع الم ا في ذل ة بم لتنمي

دان                      ساعدات للبل ة وأشكال أخرى من الم ساعدة الفني ديم الم دوليون وتق شرآاء ال المستشارون وال
ة               ائج التنمي ا من أجل إدارة أفضل لنت تفادة منه ذه الخطوط   .  لتحسين نوعية اإلحصاءات واالس ه

ة، نظرًا لالختالف الو        دان والمؤسسات التي      واإلرشادات ليست وصفة موحدة ملزم ين البل اسع ب
ستخدمها سبة    .  ست اؤه وخاصة بالن م بن ذي ت ع ال ي الواس م المعرف ى الك ادات إل ذه اإلرش ستند ه ت

داف      ارير األه ر، وتق يض الفق تراتيجيات تخف ي اس سبة ف رات المكت ائج والخب ة بالنت إلدارة التنمي
در  اء الق ي بن ساعدة ف ة الم رامج الدولي ة والب ة للتنمي شر  األلفي ام لن ام الع ل النظ ات اإلحصائية مث

دد            (GDDS)البيانات   سنوي المتكامل المتع امج اإلحصائي ال ة اإلحصائية     (MISP) والبرن ، المظل
م المتحدة حول إدارة          ) اإلحصائية  برنامج البنك الدولي لإلقراض لدعم بناء القدرات      ( ، آتيب األم

ا يخص          الخ، واستنادا إلى خبرات الب    ... األجهزة اإلحصائية    ا فيم لدان المختلفة وخاصة من إفريقي
ة لإلحصاء  تراتيجيات الوطني صميم االس ضة   .  ت ة عري ذه األدل ون ه ضروري أن تك ن ال ن م لك

ة                 ى تصميم اإلستراتيجيات الوطني ذي سيعمل عل ق ال ة للفري وعامة بشكل آافي بحيث توفر مقدم
رة          اهيم ألول م ة        وستعزز   .  لإلحصاء والذي سيتعرض إلى بعض المف صائح القابل ة بالن ذه األدل ه

ة     تراتيجية الوطني ة لإلس دة المعرفي ي القاع شورة ف دان المن رات البل االت وخب ة ح ق دراس للتطبي
  .لتطوير اإلحصاء

رن           ة للق شراآة في اإلحصاء من أجـل التنمي دى ال  21أود أن أشكر أعضاء اللجنة التوجيهية لمنت
)PARIS21( ط ا ول الخط ة ح ق المهم ضاء فري ذلك  ، وأع صاء وآ وير اإلح تراتيجية لتط إلس

دولي                  د ال لآلخرين الذين قدموا النصح وقاموا بمراجعة المسودات األولى بما في ذلك صندوق النق
ب        ديرين لمكت ة الم يس هيئ ا، رئ ن آيرغيري سور ب ادة والبروفي ا بالم ذي زودن دولي ال ك ال والبن

م يكن باإل     . اإلحصاء األوغندي ومستشار أمانة المنتدى     شارآة         إذ ل دليل دون م ذا ال ان إنجاز ه مك
  .هؤالء جميعًا

  انطوان سيمون بتري  
  مدير أمانة المنتدى  
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  مقدمة. 1الفصل األول 

  نظرة عامة للدليل.   1.1

ة    وير اإلحصاء، موجه ة لتط تراتيجيات الوطني ذ االس صميم وتنفي دعم ت دليل، الموضوع ل ذا ال ه
دراء                      داد االستراتيجيات، أي م ة إع ذين سينخرطون مباشرة في عملي بشكل رئيسي إلى هؤالء ال

ة اإلحص ةأنظم ي  .  اء الوطني شراآة ف دى ال واد طورت بواسطة منت ة م ن مجموع و جزء م وه
ة في تحسين أداء      ).(PARIS21 21اإلحصاء من أجل التنمية للقرن     دان النامي ساعدة البل   وذلك لم

  :وتشمل مجموعات المواد األخرى على.  أنظمتها اإلحصائية

 .اسيين، والمهتمين باإلحصاءورقة حول آسب التأييد، موجهة إلى متخذي القرار، والسي •
 .مجموعة مبادئ رئيسة آأساس لعملية إعداد اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء •
ة لتطوير                • ة لإلستراتيجية الوطني دة معرفي مجموعة مواد خاصة بالممارسات الجيدة وقاع

صاء ة  1اإلح تراتيجيات المتعلق ذ االس داد وتنفي ة بإع سة الخاص ات الرئي ي العملي  تغط
 .طوير األنظمة اإلحصائية الوطنيةبت

دى   ة المنت دى أمان واد ل ذه الم وفر ه ة،  PARIS21تت ائق مطبوع ك وث ي ذل ا ف ة بم كال مختلف  بأش
ة   راص مدمج ى أق ت، وعل ى اإلنترن ا    .  وعل ت وآلم رور الوق ع م ا م ع به ا والتوس تم تطويره ي

ات     تحصلت خبرة أآثر في تطبيق عمليات وضع االستراتيجيات الوطنية لتطوير           اإلحصاء في بيئ
شمل             .  مختلفة وبلدان مختلفة   دة ست واد الممارسات الجي وبخاصة فان مجموعة الوثائق المتعلقة بم

م                   ك األم ا في ذل واد من منظمات أخرى بم دة من الم ة متزاي ى آمي مع مرور الوقت الوصول إل
  .المتحدة وآذلك الهيئات اإلحصائية الوطنية

 عملية، توفر الخطوط العريضة للعمليات الرئيسة المنخرطة في           لقد صمم هذا الدليل ليكون وثيقة     
ن        رات م ى خب ة الوصول إل ذلك إمكاني صائية وآ درات اإلح اء الق تراتيجي لبن نهج اس وير م تط

  :مختلف بقاع العالم وتشمل المجاالت الرئيسة المغطاة على

شة األسباب وراء رغب               • ة ومناق دول النامي دان في     مراجعة لألنظمة اإلحصائية في ال ة البل
 .تطوير إستراتيجية وطنية للنهوض باإلحصاء

 .ملخص بأسلوب التخطيط اإلستراتيجي وما سيشمله •
 .نظرة حول العناصر الرئيسة الواردة في إعداد إستراتيجية وطنية لإلحصاء •
 .مراجعة لالحتياجات الالزمة لقيادة وإدارة عملية اإلعداد •
 .يين في آل مراحل التمرينالحاجة إلى استشارات ومشارآة آل المعن •
 .تقييم لألنظمة اإلحصائية ومقدمة حول اإلدارات والعمليات الرئيسة •
 .الحاجة إلى رؤية متوسطة ورؤية طويلة المدى •
 .تحضير خطة تفصيلية للتنفيذ •
ارير حول              • داد التق ة وإع ق بالمراقب ا يتعل ذ، وبخاصة فيم ى التنفي ال من التخطيط إل االنتق

  .التقدم باإلنجاز
  

                                                 
 .وير اإلحصاءاتسوف تكون قاعدة المعرفة لالستراتيجية مكتبة مرجعية فعلية لوثائق تتعلق بتط" آيف تدون،"معروفة سابقا بـ  1



  2

  آيفية استخدام المواد.   2.1

ي   درات اإلحصائية ف اء الق تراتيجي لبن ق أسلوب اس دليل لتطبي تخدامها آ ة الس ذه الوثيق أعدت ه
ًا للتعليمات    ا آتيب ر منه ة، أآث دول النامي ا استخدام أسلوب     . ال تم فيه ي ي ة الت حيث ستختلف الكيفي

ى قطر وسيعتمد بشكل جوهري  التخطيط االستراتيجي لتطوير اإلحصاء بشكل واضح من قطر إل       
ة      ة لإلحصاء، والهياآل اإلداري .  على عدد من العناصر بما في ذلك الوضع الحالي، والبيئة المحلي

ا هي                             ر حول االحتياجات التي يجب أن تؤخذ في الحسبان وم شكل أآث دليل يرآز ب إن ال لذلك ف
ب        ات يج ون أدوات وعملي ن أن يك ه م ر من ا أآث ب عمله ي يج ياء الت ل  األش ي العم ا ف .  تطبيقه

ة،        صائح عملي صاء ن وير اإلح ة لتط تراتيجية الوطني دليل اإلس ة ل دة المعرفي ي القاع يتوفر ف وس
  .وحاالت دراسة، وخبرات الدول

ا يخدم              ستبدل بم ومن المتوقع انه مع استخدام الدليل أثناء الممارسة العملية، فان المواد سُتكيف وت
دان     احتياجات األنظمة اإلحصائية المختل    ة للبل راء      .  فة والظروف المختلف ستخدمين والق وُيحث الم

دة   بة ومفي ا مناس ي يرونه ة الت دليل بالطريق ف ال تخدام وتكيي دى  .  الس ة منت إن أمان ن ف ا يك ومهم
 ترغب في الحصول على أآبر قدر PARIS21) ( 21الشراآة في اإلحصاء من اجل التنمية للقرن 

ديل أو توسع           ممكن من التغذية الراجعة وبخاصة لت      ى تع اج إل ة التي تحت .  حديد األجزاء من الوثيق
صائية       ة اإلح ى األنظم تراتيجي عل يط االس ق التخط ة لتطبي ة صحيحة أو خاطئ د طريق ال يوج ف

ق   با خالل التطبي ون مناس ن أن يك ا يمك و م م ه ار األه ان المعي ا ف ة، وعموم ة .  الوطني إن األمان
ي اإلحصاء من  شراآة ف دى ال ة لمنت رن العام ة للق ي تحسين 21اجل التنمي ين ف  تحث آل المعني

واد، وبخاصة المشاطرة             ذه الم ة تطوير ه فعالية وآفاءة اإلحصاءات الرسمية للمساهمة في عملي
  .أو غير قابل للتطبيق/فيما هو قابل للتطبيق، و) المشارآة(

  نظرة شاملة حول التخطيط االستراتيجي. 2الفصل 

  راتيجي مهم لإلحصاء؟لماذا التخطيط االست.   1.2

ام             شكل ع د المجتمع ب ذلك تزوي ة وآ ال الحكوم دة إلدارة أعم تحتاج آل البلدان إلى إحصاءات جي
ات        (فاإلحصاءات الرسمية   .  بمعلومات حول ما يحدث    معلومات رقمية تنتج وتنشر بواسطة الهيئ

ة دودة، ولمراقب      ) الحكومي وارد المح صيص الم سياسات وتخ م ال دعم رس ة ل ي مهم دم وه ة التق
 .الوطني ولجعل الحكومات أآثر شفافية وعرضه للمسائلة

دة                  ات  .  إن األنظمة اإلحصائية في عديد من الدول النامية هشة وتعمل تحت ضغوط متزاي فالطلب
زة     ضع األجه ائج، ت لوب اإلدارة بالنت ى أس د عل ات آالتأآي ن عملي ة ع ات، الناجم دة للبيان المتزاي

الذين هم  (وبنفس الوقت فان مدراء الهيئات اإلحصائية       .   شديدة اإلحصائية الضعيفة تحت ضغوط   
ة   ة المرآزي ن اإلدارة الحكومي زء م ة    ) ج يض الكلف اق، وتخف يض اإلنف ضغوط لتخف ضعون ل يخ

اءة  سين الكف ة         . وتح ة ثق ن محدودي اني م صائية تع ة اإلح ن األنظم د م ان العدي ذلك ف ة ل و نتيج
ياء في المدى القصير             الجمهور في موثوقية وسالمة المعلومات وم       ل األش درة لتحوي ة الق . حدودي

ق          ا وتتعل ذ به ب األخ عبة يج رارات ص اك ق ان هن شرية ف ة والب وارد المادي درة الم ل ن ي ظ وف
  .باإلحصاءات التي ستنتج، وبالمنهجيات التي ستتبع وآيفية نشر البيانات واستخدامها

شطة اإلح   ضمان إدارة األن تراتيجي ضروري ل يط االس ى  إن التخط ؤ إل ال وآف شكل فع صائية ب
ات   را للبيان ضاغطة آثي ات ال ة االحتياج ن لتلبي د ممك صى ح تراتيجية  .  أق داد لإلس يوفر اإلع وس

ة             الوطنية وتنفيذها الحقا، الفرصة للشرآاء الرئيسيين لتقييم الوضع الحالي لإلحصاءات، ومراجع
ددات   ة المح دى لمعالج طة الم ة متوس وير خط ة، وتط ات المطلوب وازي لوضع  البيان ط م ،  وبخ
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ان        ك، ف وق ذل دى، وف ة الم ط طويل ى خط زة عل صاءات، مرآ وير اإلح ة لتط تراتيجية وطني إس
ستمر              ة يجب أن ت ادرات القائم ة    .  التحسينات الحالية لإلحصاءات تحت المب ا أديرت عملي وإذا م

زود الوسائل                   ا أن ت ؤ، فيمكنه شكل آف للنهوض  تحضير اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء ب
راف       ع األط ة جمي مان موافق ستقبل، وض ن المناصرين للم ور م ي جمه صاء، وتبن بوضع اإلح

هناك أمثلة عديدة تشير إلى أنه حيثما وجد تصميم           .  أصحاب المصلحة على األولويات المستقبلية    
ة      ن الحلق روج م صائي للخ ام اإلح ساعد النظ ا ت تراتيجي فإنه يط االس ة التخط دة لعملي وإدارة جي

ة      الم ة الوطني ود الكلي ي الجه ارز ف شكل ب ساهم ب ضعيف ولت از ال اقص واإلنج ل الن ة للتموي فرغ
دراء                   .  للتنمية ا م شاآل التي يواجهه إن التخطيط االستراتيجي ال يوفر عالجًا سحريًا لحل آل الم

صميمًا وإدارًة حريصة، ويجب أن ال تؤخذ                .  األنظمة اإلحصائية  إنها تمرين معقد وتحٍد يتطلب ت
  .استخفافب

تحتاج آل األجهزة اإلحصائية الكفؤة ألن تخطط وتدير أنشطتها اإلحصائية لتتعامل مع األوضاع              
  :التالية، المنطبقة على األنظمة اإلحصائية الوطنية أو مكونات بعينها

مع األخذ في االعتبار بأن آثيرا من       (عند فشل اإلحصاءات المعروضة في تلبية الطلب عليها          •
ضعيفة      الطلب يمكن أ    ة التصميم واإلدارة             ) ن يحبط بالتوقعات ال ان تلبي ال ف ى سبيل المث وعل

ة         (والتقييم للسياسات التنموية الوطنية      ر أو استراتيجيات القطاعي أو /و) آسياسات تخفيف الفق
 .المتطلبات الدولية مثل مراقبة التقدم المحرز في األهداف األلفية التنمية

ى تحسي • ة إل اك حاج ون هن دما يك وطني عن ام اإلحصائي ال ي النظ ة ف ي مجاالت حرج نات ف
 .وعند تحديد نقاط ضعف حرجة في النظام

 .في حال محدودية الموارد، فإن استخدامها يجب أن يكون ضمن أولويات •
تج       • ى المن ستمر عل ب م اد طل صاءات وإيج وض بوضع اإلح ة للنه اك حاج ون هن دما يك عن

 .والخدمات اإلحصائية

  إستراتيجية جيدة؟آيف يتم تصميم .   2.2

ل      ل الهيك ل مث ى عوام صاء عل وير اإلح ة لتط تراتيجية وطني وى أي إس كل ومحت د ش ا يعتم بينم
  :اإلداري للحكومة، ومستوى النمو واإلمكانيات، فان اإلستراتيجية تشمل التالي

تأسيس آليات للتشاور مع جميع الشرآاء الرئيسيين في النظام اإلحصائي، بما في ذلك منتجي                •
 .خدمي ومزودي البياناتومست

ار          • ستخدمين آخذين في االعتب ك نظرة الم ا في ذل الي للنظام اإلحصائي بم يم للوضع الح تقي
 .برامج التطوير القائمة

ين من            • شرآاء اآلخرين المعني ده الحكومات وال ا تري ه حول م ان متفق علي ة، وضع بي الرؤي
ان   النظام اإلحصائي عند نقطة زمنية مستقبلية فالرؤية تحدد        هدفا يقر من قبل الجميع، فهي بي

 .أو إفادة تبين المستوى المرغوب لإلحصاء
ك                • ا في ذل ة بم ى المحددات وتحقق الرؤي تحديد متطلبات اإلجراءات اإلستراتيجية للتغلب عل

 .وضع أولويات لإلجراءات المطلوبة
تراتيجية        • راءات اإلس ذه اإلج ع ه ة لوض ة تمويلي ي وخط دول زمن صيلية وج ل تف ة عم  خط

 .موضع التنفيذ من أجل إنجاز النتائج المرغوبة
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ة تحديث                     • ارير لغاي ة التق ك مؤشرات وآتاب ا في ذل تحديد آليات لمراقبة التقدم في اإلنجاز، بم
 .اإلستراتيجية وتكيفها مع المتغيرات

  البناء على ما هو موجود.   3.2

اج   إن نقطة البداية الجوهرية هو اإلدراك بأن هناك مبادرات عديدة يُ     ة تحت عمل بها، وان بلدان قليل
صفر ن ال دأ م ي  .  ألن تب ة الت ادرات واألنظم ن المب دد م سنوات الماضية تطوير ع د شهدت ال فق

روجت للممارسات الفضلى لإلحصاء، وُاستخدمت آإطار للتخطيط االستراتيجي وساعدت في            
صائي   وير اإلح ل التط مية   .  تموي صاءات الرس ية لإلح ادئ األساس ة    ال2إن المب ن اللجن اة م متبن

ادئ األساسية التي يجب                  يم والمب اد حول الق ه واإلرش م المتحدة، وضعت التوجي اإلحصائية لألم
ا            ة     .  إتباعها إلنتاج إحصاءات مفيدة وذات نوعية عالية تكسب ثقة المستخدمين به د أدت األزم ولق

 اإلحصاءات الرسمية   المالية في منتصف التسعينات من القرن الماضي إلى زيادة اإلدراك بأهمية  
صائية      ا اإلح وير أنظمته دول لتط ل ال ن قب ا م صيلية إلتباعه ايير واضحة وتف ى مع ة إل .  والحاج

ق                    اون الوثي دولي بالتع د ال إن صندوق النق ورسما على المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية، ف
وير أدل       دأ بتط مية ب صاءات الرس ستخدمين لإلح ين والم ن المنتج ع م ال واس ع مج اج م ة إلنت

ات       ذه البيان ل ه ات           .  واستخدام مث شر الخاص للبيان ار الن وفر معي ام       3(SDDS)وي ذي وضع ع  ال
اج            1996 يًال بضرورة إنت ة دل ة الدولي  للدول المقترضة والتي تنوي االقتراض من األسواق المالي

ى مواع       وي عل د الق ذه   ونشر مجموعة من اإلحصاءات االقتصادية والمالية الرسمية مع التأآي د ه ي
ات  ات  .  البيان شر البيان ام لن ام  4(GDDS)إن النظام الع ذي وضع ع دان 1997 وال  موجه لكل البل

رات   ن المؤش ريض م ال ع ات لمج ة البيان سين نوعي ى تح ي عل شكل أول ز ب رى، ويرآ األخ
وفر إطار      ).  3.6أنظر الفقرة   (االقتصادية، المالية، والديموغرافية واالجتماعية عبر الوقت        ا ي آم

ات ع ة البيان يم نوعي ل تقي ات  (DQAF)5م شر البيان ام لن ام الع ن النظ صيال م ر تف يكال أآث  ه
(GDDS)    ات ن البيان ة م ات معين ودة مجموع يم ج رة  (  لتقي ر الفق اء  ).  4.6انظ رات بن إن مؤش

رن         ة للق القدرات اإلحصائية الموضوعة من قبل أمانة منتدى الشراآة في اإلحصاء من أجل التنمي
ستن21 ة   الم وة وضعف األنظم اط ق د نق دان لتحدي ساعد البل ات، ي ة البيان يم نوعي ى إطار تقي دة إل

اييس    د بمق ن خالل التزوي ة م رآاء التنمي ين ش سيق ب سهل التواصل والتن ة وي اإلحصائية الوطني
صائية      درات اإلح اء الق دان لبن ات البل ول احتياج شارآة ح وافرة    .  م ة ومت ذه أدوات مهم ل ه آ

  .بل المدراء في التحضير والتنفيذ للخطط اإلستراتيجية للتطوير اإلحصائيالستخدامها من ق
نظم اإلحصائية                          درات ومنتجات ال اء الق ساهم في بن ة ت ة وقطاعي ة وإقليمي هناك أطر أخرى دولي

دد               سنوي المتع ذي طور بواسطة       (MISP)الوطنية بما في ذلك البرنامج اإلحصائي المتكامل ال  ال
ا                   مكتب إحصاء االتحاد األ    ا مع دول شرق أوروب ي، من خالل عمله ي، اإلحصاء األوروب وروب

  .وأعضاء رابطة الشعوب البريطانية للدول المستقلة، ودليل األمم المتحدة للتنظيمات اإلحصائية
ة التخطيط االستراتيجي                     د تصميم عملي ادرات الموجودة عن من المهم االستفادة القصوى من المب

ى                  .  اتهاوفي التحضير لإلستراتيجية ذ    ام، عل ات الع شر البيان ة في نظام ن شارآة الدول ففي حال م
ات المعلومات وخاصة خطط التحسين والتطوير ستوفر                   : سبيل المثال  ائق حول منهجي فان الحق

صيال   ر تف يط أآث يم وتخط دا لتقي دة ج ة   .  أرضية جي يم نوعي ل تقي ار عم ديثا إط تخدام ح د اس وق
ات  ودة البيا (DQAF)البيان يم ج ايير       لتقي ول المع ر ح ن تقري زء م ال، آج بيل المث ى س ات، عل ن

                                                 
2 http://unstats.un.org/unsd/goodprac/bpabout.asp 
3 http://dsbb.imf.org/Applications/web/sddshome 
4 http://dsbb.imf.org/Applications/web/gdds/gddshome 

فر تقرير مراقبة المعايير  يو(ROSC). هو نموذج تنظيمي حول مراقبة المعايير والقواعد  تقييم نوعية البيانات عملإطارإن  5
. والقواعد تقييم مفصل إلحصاءات مختارة عن االقتصاد الوطني الكلي

http://www.imf.org/external/np/sta/dsbb/2003/eng/dqaf.htm 
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وة                  اط الق د نق دا لتحدي ة ج ذه المعلومات ستكون قيم والقواعد بواسطة صندوق النقد الدولي، فإن ه
وفرة                      .  والضعف واد مت ديثا، ستكون م ة أخرى ح حتى لو لم يتم استخدام هذه األطر أو أطر دولي

ة أن    .  اخلية ومصادر أخرىمفيدة من تقارير حديثة، ومن مراجعات د  ى الدول ك فعل واألهم من ذل
داد                   اٍر في إع تستمر في تنفيذ خطط لتحقيق التحسينات المحددة تحت هذه المبادرات بينما العمل ج

ا       ة وضع خطة           .  اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء والمصادقة عليه ومن الطبيعي أن عملي
  .لخطط الموضوعة للتطويرإستراتيجية وطنية ستأخذ في االعتبار ا

  التنفيذ.   4.2

ة                          ا ضمن الوقت المحدد والموازن دافها فعلي ذ وتحقق أه ك التي تنف إن اإلستراتيجية الجيدة هي تل
ة                .  المحددة ة للعملي وافر    .  ويتأتى أقصى النجاح في الغالب من التصميم واإلدارة الدقيق بحيث يت

يدة يمكن أن تساعد مدراء اإلحصاء في وضع        وبشكل آبير خبرات ومواد خاصة بالممارسات الج      
ر المضمن            ع من التغيي ستفيد الجمي ى صياغة إستراتيجية        .  قراراتهم، ولن ي دليل عل ذا ال يرآز ه

ة           ة الخاص دة المعرف ي قاع ع ف وف تجم صاحبة س ائق م وفير وث صاء، وت وير اإلح ة لتط وطني
ضايا المخت ة الق صاء لتغطي وير اإلح ة لتط تراتيجية الوطني اد باإلس ذ واألبع ة بالتنفي ة المتعلق لف

  . عدد من هذه القضايا9 و8تتناول الفصول .  المحيطة

  اإلدارة اإلستراتيجية لألنظمة اإلحصائية الوطنية. 3الفصل 
  مقدمة.   1.3

ة                   1يوضح الشكل    ة التخطيط االستراتيجي في التحضير إلستراتيجية وطني ة استخدام عملي  آيفي
ل                    تبدأ ال .  لتطوير اإلحصاء  تج قلي ان المعمول أو المن و آ ى ل يم للوضع الحالي حت ة بتقي م  .  عملي ث

ة   د نقط ام اإلحصائي عن سيين حول وضع النظ شرآاء الرئي ة ال ين رغب ة تب ال لوضع رؤي االنتق
ستقبل ي الم ة ف ضمن  .  زمني تراتيجية ت ي إجراءات إس ن خالل تبن ك م ق ذل ة تحقي د آيفي م تحدي ث

ة  تمرارية(ديموم وير) اس ة  .  التط ست خطي ة لي ان العملي د ف ستقيمة(وبالتأآي ، وان اإلدارة )م

  :الرؤية
 أين نرغب أن نكون؟

  :خطة العمل
 آيف نحقق االنجاز؟

  :التقييم
 أين نحن اآلن؟

 االنطالق

  :التطبيق
 آيف نبقى هنا؟

  القدرات اإلحصائيةالقدرات اإلحصائية

 ملكية الدولة

  آسر الدائرة المفرغة–توضيح اإلدارة اإلستراتيجية : 1الشكل 

  التزام سياسيالتزام سياسي
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روف         ر الظ ع تغي ف م ة وتكي ة، ومراقب ة منتظم ة راجع ي تغذي ستمرة ف ؤة م تراتيجية الكف اإلس
ذي يحدد              .  واالحتياجات ذها هو ال ورق، وان تنفي ى ال ومهما يكن فان اإلستراتيجية الجيدة هي عل

  .9 و8فصيل أآثر في الفصل وثم تناول قضايا التنفيذ بت.  نجاحها

  أهمية ملكية وتحكم الدولة.   2.3

ام              ى النظام الع ة عل ادرات قائم ق عن مب ة لتطوير اإلحصاء انبث إن أسلوب اإلستراتيجية الوطني
ر              (GDDS)لنشر البيانات    ة وضع إستراتيجية مكافحة الفق ى عملي ر إل شكل آبي  (PRS) واستند ب

ة           ولقد أآدت الخب  . في الدول النامية   شابهة أهمي رات المكتسبة من هذه المبادرات وأساليب أخرى م
أن تكون عملية وضع اإلستراتيجية شاملة، تشمل آل الشرآاء الرئيسيين، وملكية واسعة وتعكس               

ة   ائج المرغوب از النت ا إلنج ي يجب عمله ات الت ى المتطلب ضة عل ة عري ستند .  موافق ويجب أن ت
ا       ى احتياج ار            المتطلبات المشار إليها عل ة باالعتب ة وأخذ الظروف المحلي دان الفردي ومن  .  ت البل

تج خاص                       ضمان أن المن ل القطر ول ة من قب دارة ومملوآ أجل جعل عملية وضع اإلستراتيجية م
ذا ال يحول         .6بالقطر فإن القرارات الرئيسة يجب أن تؤخذ من قبل القطر نفسه            ومن الواضح أن ه

ة و  ساعدات فني ن م ار ع ث األقط ذ  دون أن تبح ع وتنفي ي وض ساعدها ف رى لت ساعدات أخ م
ا             دا في        . االستراتيجيات وفي حاالت عديدة فان هذا النوع من الدعم يلعب دورا مهم م ج ومن المه

زم                    ة وضع اإلستراتيجية أن تلت حال اشتراك جهات خارجية بما في ذلك الجهات المانحة في عملي
  .اف الشرآاءبمبادئ ملكية الدولة والتنسيق الفعال بين جميع األطر

  ما المطلوب عمل؟ العناصر الرئيسة لعملية تصميم إستراتيجية.  3.3

ن العناصر    ددًا م ك ع ضمنا ذل ق، مت شكل دقي دار ب ات ت دة عملي تراتيجية جي داد إلس ب اإلع يتطل
وسوف يعتمد بناء اإلستراتيجية، بشكل جوهري،  .  الرئيسة وإتاحتها إلى تحليل ومراجعة منتظمة   

ائم       ا هو ق ات الموجودة        على م ات والعملي ى اآللي يعتمد مدى االستمرار لكل عنصر أو           .  وعل وس
رار                 مرحلة على عدة عوامل بما في ذلك مدى الحاجة إلى اإلستراتيجية، وفعالية عمليات صنع الق

وطني    صاء ال ام اإلح ل نظ ة وهيك ل الحكوم ن قب ل    . م رامج العم ل بب ستمر العم ب أن ي ا يج آم
ات الم دى الهيئ ادة ل تراتيجيةالمعت داد لإلس رة اإلع ة خالل فت وال التوقف عن . عني ون مقب ن يك ول

ة لتطوير اإلحصاء، ألن   تراتيجية الوطني رة التحضير لإلس اج المنتجات اإلحصائية خالل فت إنت
دعم                       وفير ال ى استمرارهم في ت سيين وسيؤثر عل ذلك ربما يؤثر سلبًا على عدد من الشرآاء الرئي

  .لإلحصاء

ر بم د التفكي ار،  وعن م األقط ي معظ ة لتطوير اإلحصاء ف تراتيجية وطني داد إس ه إلع ا يجب عمل
  :فيوصى بأن يؤخذ في االعتبار المراحل التالية في الفصول المشار إليها

  5 الفصل –) خريطة الطريق لتصميم خطة وطنية إستراتيجية لإلحصاء(إطالق العملية : Iمرحلة 

 القرار ووضع خطة إلعداد إستراتيجية وطنية لتطوير  المخرجات الرئيسة لهذه المرحلة هو اتخاذ 
ه                   .  اإلحصاء رة وجدت أن دان آثي ي، لكن بل ى الوضع المحل وتعتمد الطريقة التي يتم فيها ذلك عل

وزراء، أو                        رار من مجلس ال ال، ق ى سبيل المث من األفضل أن يتم اتخاذ القرار بشكل رسمي، عل
رار تتضمن   بعض العم.  من الوزير المسئول عن اإلحصاء   ليات المفيدة في الحصول على هذا الق

  :التالي

                                                 
اللجنة (اء تم تناول هذه القضايا في دليل األمم المتحدة حول بعض المبادئ اإلرشادية للممارسات الجيدة في التعاون الفني لإلحص 6

  ).2003فبراير /روما، شباط(وفي المنتدى عالي المستوى حول أجندة التناغم والتبسيط ) 1999مارس /اإلحصائية لألمم المتحدة آذار
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ر                    • م أآث دهم وجعله رار وآسب تأيي سياسات ومتخذي الق خلق حوار مع السياسيين وصانعي ال
ي         شراآة ف دى ال ل منت ن قب نظم م ة ت ل إقليمي ة عم ي ورش راآهم ف الل إش ن خ ساسية، م ح

 .21اإلحصاء من أجل التنمية في القرن 
ة   مشارآة مدراء أنظمة  • داد ومراقب  اإلحصاء الوطنية في النقاش حول السياسات الوطنية، آإع

 .أو في النظام العام لنشر البيانات/إستراتيجية مكافحة الفقر و

ة                 داد إستراتيجية وطني ة إع حال اتخاذ القرار بتحضير االستراتيجية، على الهيئات التي تقود عملي
ق ت امج أو خارطة طري ذلك، لتطوير اإلحصاء تحضير برن يقوم ب ن س ل، وم دد خطوات العم ح

  .ومتى سيعمل عند اتخاذ القرار وآيفية إيجاد مصادر التمويل

  6 الفصل –تقييم الوضع الراهن للنظام اإلحصائي الوطني : IIمرحلة 

  :من خالل البناء على العمليات الموجودة، يجب إجراء مجموعة من التقييمات بما في ذلك

 .دةجمع وتحليل الوثائق الموجو •
د الفجوات                  • ستقبلية لإلحصاءات، وتحدي ة والم ستخدمين، والحاجة الحالي تحديد مدى رضا الم

 .بالبيانات الموجودة
 .تقييم آل منتج إحصائي رئيسي مقارنة بمعايير النوعية المتفق عليها •
 .تقييم أساليب ونوعية اإلحصاءات •
ودة    • درات الموج صر الق ك (ح ال ذل درات   : مث ة، والق ة التحتي وارد البني ة، والم ة ) الفني لتلبي

 .االحتياجات المحددة من البيانات وتجسير فجوة البيانات
 .والترتيبات التنسيقية) العالقات(مراجعة اإلطار المؤسسي والقانوني، والروابط  •
ل   • تخدام أدوات آتحلي ة باس ل التنظيمي يم العوام رص   (SWOTتقي ضعف، الف وة، ال اط الق نق

 ).والتهديد

  7 الفصل –رؤية وتحديد الخيارات اإلستراتيجية وضع : IIIمرحلة 

  :تبنى هذه األنشطة على التقييم بما في ذلك

 .تحديد رؤية ورسالة متفق عليهما •
 .االتفاق على النتائج المرغوبة •
 .وضع االستراتيجيات واألولويات واستخدام البدائل لتحقيق الرؤية والنتائج •

  8 الفصل –تحضير الخطة التنفيذية : IVمرحلة 

ى أن   ارة إل م اإلش ن المه صحيحة"م تراتيجيات ال ام   " االس ل نظ وب لجع و مطل ا ه ل م ست آ لي
ؤ من خالل خطة عمل                     . إحصائي وطني آفؤ   شكل مناسب وآف ذ االستراتيجيات ب إذ يجب أن تنف

  .محددة المواعيد والكلفة، بما في ذلك خطة تمويلية تتضمن اقتراحات حول مساعدات خارجية

  9الفصل –مراقبة وتقييم تنفيذ، : Vمرحلة 

ائق                         ستمرة وأن تحضير الوث ة م ة اإلدارة اإلستراتيجية آعملي ار يجب أن يؤخذ هو رؤي أهم اعتب
ة  ل البداي ة يمث ة    .  األولي ى مرن ن أن تبق د م ال ب ؤة ف صائية آف ة اإلح ون األنظم ل أن تك ن أج وم

ة المحي    ي البيئ ر ف ات والتغيي ن البيان دة م ات الجدي ع الطلب ة م ةومتجاوب ة  .  ط إن أي خط ذلك ف ل
اج       ة، وتحت رة الحقيقي ي ضوء الخب ا ف ديل عليه راء تع ي إج شكل حتم ب ب دى تتطل طة الم متوس
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ال          تراتيجية وإدخ ة اإلس دم، ومراجع يم التق ة وتقي ات لمراقب ضع آلي تراتيجية ألن ت اإلدارة اإلس
  .التعديالت عند الحاجة

  التغطية. 4الفصل 

  حصاء الوطنية اإلحصاءات الوطنية وأنظمة اإل1.4

ام في      "ُتجمع اإلحصاءات الرسمية وتجهز وتنشر بواسطة الدوائر والهيئات الحكومية           آعنصر ه
ول       ات ح وفير بيان ور بت صاد والجمه ة واالقت ا الحكوم دم به ع، وتخ ات ألي مجتم ام المعلوم نظ

ة     ة والبيئي ة واالجتماعي صادية والديموغرافي اع االقت ال   7"األوض سياسات وإلع ع ال دعم وض م  ل
تستخرج هذه البيانات من خالل  .  متخذي القرار وخلق حوار عام بين الحكومة والجهات األخرى       

ستخرج                       ا ت ادة م إلدارة، وع ة ل واتج ثانوي دادات والمسوح، وآن عدد من العمليات بما في ذلك التع
د   شعار عن بع ك االست ي ذل ا ف رى، بم ائل أخ ة، أو بوس سجالت اإلداري ن ال ات م وتؤسس .  بيان

سيق                    األ ى التن ة باإلضافة إل شطة إحصائية معين سئولة عن أن جهزة اإلحصائية المرآزية لتكون م
ة أن               .  على المستوى الكلي   اك احتمالي دا، هن ة ج حتى في الدول ذات األجهزة اإلحصائية المرآزي

حتى لو آانت الجهة اإلحصائية المرآزية مسئولة عن         .  تكون بعض الهيئات تقوم بمهام إحصائية     
ع ات      جمي شر معلوم ز ون تقوم بتجهي دوائر س اك بعض ال إن هن ة، ف سوح الوطني دادات والم  التع

سئول عن          .  إحصائية من العمليات اإلدارية المسئولة عنها      ال، م فالبنك المرآزي، على سبيل المث
ات   . اإلشراف البنكي وسوف يقوم بتجهيز ونشر إحصاءات مالية وبنكية        شابه، هيئ وهناك بشكل م

وزارة الما يم      آ إن وزارة التعل ذلك ف ة وآ ة الحكوم ن مالي صاءات ع شر إح ز وتن وف تجه ة س لي
  .ستعمل الشيء نفسه بالنسبة إلحصاءات التعليم

ر                  شر بواسطة أآث تج وتن إن مفهوم اإلحصاءات الوطنية يندرج على اإلحصاءات الرسمية التي تن
م           . من هيئة  وفير أه دور حول ت ة ي  المؤشرات ومجموعة   والمفهوم األساسي لإلحصاءات الوطني

ة   ضمانات حول نوعي ات ب ستخدمي البيان زود م ي ت ن خالل إطار متماسك، والت ا م ات مع البيان
ات ال، : وسالمة البيان بيل المث ى س ات، عل شر البيان ام لن ام الع ه النظ ستند إلي دأ أساسي ي ذا مب وه

ات من مختلف المصادر وح                 ات بالبيان ا توضع    حيثما تجهز وتنشر أوصاف للطرق والمنهجي يثم
  .خطط لتحسين تغطية ونوعية وسالمة البيانات

وير          ة لتط تراتيجية وطني صميم إس ة ت دء بمرحل د الب سية عن ة المؤس رض للتغطي ن التع د م ال ب
صاء صائية       . اإلح ة اإلح ى الهيئ سي عل شكل رئي تراتيجية ب ط اإلس ن الخط د م زت العدي د رآ فق

ش   ة ون ة تغطي ا بتحسين نوعي ة وأولت اهتمامه سئوليات المرآزي ي هي من م ر اإلحصاءات والت
أما البيانات المهمة للتنمية الوطنية والتي ليست جزءًا من عمل الهيئة المرآزية لإلحصاء              .  الهيئة

ا  تم تغطيته م ي ام     .  فل ي نظ تراتيجية تغط ط إس صميم خط ؤخرا لت دان م ض البل زت بع ورآ
شكل أوسع      ا     .  اإلحصاءات الوطني ب ذه االستراتيجيات هيئ از    وتضم ه ت إحصائية أخرى آالجه

  .المرآزي لإلحصاء ولذلك أصبحت تغطي بشكل أوسع من حيث البيانات واستخدامها

ة                    شطة التي تغطى باإلستراتيجية الوطني ات، واألن شارآة، ومجموعة البيان في تقرير الهيئات الم
اك     لتطوير اإلحصاءات في أي بلد فإنه سيكون قرارًا وطنيًا يعتمد على عدد من العوامل               ، لكن هن

ة لتطوير اإلحصاء                    داد إستراتيجية وطني احتمالية أن يكون عدد من الميزات في اعتماد عملية إع
  :بأوسع تغطية ممكنة بما في ذلك

                                                 
  .المبادئ الرئيسة لألمم المتحدة حول اإلحصاءات الرسمية 7
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اون               • سيق وتع ى تن شجع عل ة لتطوير اإلحصاء ست إن عملية واسعة لتصميم إستراتيجية وطني
ا                   د وزي رار الجه ل تك ساعد في تقلي ا ي اول االحتياجات       أآبر في اإلحصاء، بم ة ويتن دة الفعالي

 .القطاعية
سوف تساعد هذه العملية على توجيه المعروض من المنتجات اإلحصائية للتوافق مع الطلب                 •

في مجاالت مثل مراقبة إستراتيجية مكافحة الفقر، فعلى سبيل المثال، يمكن الحصول             .  عليها
ى ا      .  على مؤشرات من أآثر من هيئة      سه عل ة     وينطبق الشيء نف ستخدمة لمراقب لمؤشرات الم

ة     ة للتنمي داف األلفي اه أه رز تج دم المح ال    .  التق من مج رات ض ذه المؤش ضمين ه وبت
رار أو                ة، تك اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء، فيمكن إعداد خطط معينة لتحسين تغطي

 .توقيت البيانات وإجراءات أخرى للنوعية
ات           توسيع التغطية لتشمل مجموعات البيانات       • ستخدمين، إن شمول هيئ ي الم الرئيسة التي تعن

ى               )الوزارات القطاعية : مثال(أخرى   ام باإلحصاءات وسيؤدي إل ادة االهتم ساعد في زي ، سي
 .جمهور أوسع وزيادة االهتمام بتنفيذ اإلستراتيجية

رات                      • ى الخب اء عل ة، والبن وم اإلحصاءات الوطني ام بتطوير مفه تطوير ودعم مستوى االهتم
ال من                    المتراآ ى سبيل المث ة، وعل ة اإلحصاءات الوطني مة لتاريخه في تنسيق وتحسين نوعي

 .خالل االنخراط في النظام العام لنشر البيانات

اء                ة لتطوير اإلحصاء وبن داد إستراتيجية وطني ة إع تم مناقشة عملية ضم هيئات أخرى في عملي
  . شعبية أوسع لإلحصاءات بشكل مفصل في الفصل السادس

ات           يقترح ا  لدليل المتأتي من عدة دول بأن تتم عملية تطوير مفهوم اإلحصاءات الوطنية وضم هيئ
دريجي    شكل ت صاء ب وير اإلح ة لتط تراتيجية الوطني ال اإلس رى ضمن مج درك .  أخ ا ال ُت وربم

ستقال                  اء م و . ميزات المشارآة الفاعلة من قبل جميع الهيئات من الخارج، ولذا يفضل بعضها البق
زات، هو       في هذه الظر  شارآة من خالل توضيح المي وف فإن األسلوب التدريجي الذي يشجع الم

  .األآثر آفاءة من تلك المشارآة التي تتم نتيجة ضغوط خارجية

   الترآيز على الطلب آما هو الحال في العرض2.4

ليكون آفؤا، ال بد من أن يرآز مفهوم نظام اإلحصاء الوطني والتخطيط االستراتيجي على جانب              
ات   ا ي النتاج ضافة ف ة الم يم القيم دف تنظ ك به ستخدم وذل ون صديقًا للم ب ويك ات / لطل المخرج

صائية ائنهم   .  اإلح ة زب م نوعي صاء فه ديري اإلح ى م ر، فعل اءة أآب ستخدمين بكف ة الم لخدم
تظم          شكل من ه   .  واحتياجاتهم من البيانات، سعيًا لتطوير آليات للحصول على تغذية راجعة ب ذا فإن ل

ستخدمون  .   شمول جميع الشرآاء الرئيسيين في تصميم إستراتيجية وطنية لإلحصاء    ال بد من   فالم
هم المستهلكون لإلحصاءات، وال يمكن استدامة النظام اإلحصائي إذا لم تكن خدمات ومخرجات                

  .النظام اإلحصائي تلبي حاجة المستخدمين

صاءات،         ستخدمي اإلح ن م ة م رة ومختلف داد آبي اك أع د، هن ي أي بل ك ف شمل ذل انعي : وي ص
ة           سياسيين بكاف ة، وال به الحكومي ة وش ات الحكومي ي الهيئ رارات ف ذي الق سياسات ومتخ ال
ر   ات غي دني، والمنظم ع الم ات المجتم اديميين، ومنظم ين، واألآ احثين، والمحلل ستوياتهم، والب م

انحين وو        ع الم ة ومجتم ة والدولي ات اإلقليمي اص؛ والهيئ اع الخ ات القط ة؛ وهيئ ائل الحكومي س
  .اإلعالم والجمهور بشكل عام

ك                     ا في ذل ة بم ويملك مستخدمو البيانات إمكانية لعب دور رئيسي في تطوير اإلحصاءات الوطني
ات    ات اإلحصائية، ووضع أولوي سياسات واالحتياج ضايا ال شترك لق م م وير فه اه تط دفع باتج ال



  10

اق   ع اإلحصاءات واالتف داف لجم ذلك توضيح األه تج اإلحصائي، وآ ائل للمن ضل الوس ى أف  عل
  . لنشر المعلومات

ة تطوير                          سا من عملي ات جزءا رئي واع مستخدمي البيان ة أن شارة المناسبة لكاف ديم االست يشكل تق
ستقبل                      شارات في الم ديم االست ل، تضمن تق ات عم ذلك وضع آلي إستراتيجية وطنية لإلحصاء وآ

  ). لتفصيل أآثر6أنظر الفصل (

  تويات مختلفة إحصاءات الستخدامها من مس3.4

ار استخدام اإلحصاءات                   ة في االعتب يجب أن يأخذ التخطيط االستراتيجي ألنظمة إحصائية وطني
ي    دولي واإلقليم وطني، ال ي وال ستوى المحل ى الم ة عل ستويات مختلف ل م ن قب ز .  م ا يترآ وبينم

ا التزامات بإتاحة                إن عليه وطني، ف ي ال ى المستوى المحل ا  اهتمام البلدان بشكل رئيسي عل  بياناته
ة        ة التي التزمت          .  الوطنية وتوفير تقارير حولها للهيئات اإلقليمية والدولي وأحد االلتزامات المهم

ام                   ة ع ة الثالث م المتحدة لأللفي ارير       2000بها الدول عندما وقعت على إعالن األم د بتق  هو التزوي
ة  ة للتنمي داف األلفي ي األه رز ف دم المح ول التق ة ح زام أعض.  منتظم ة وإلت ات اإلقليمي اء المنظم

صاءات       د اإلح شترآة بتوحي اريبي الم وق دول الك ة، وس ا التنموي وب دول إفريقي ة جن آمجموع
ة   ات اإلقليمي ة للهيئ صائية المنتظم ال اإلح ة وإرس ارير   . الوطني زام بالتق ضمين االلت ا يجب ت آم

  .ءوااللتزامات األخرى آجزء من عملية إعداد إستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصا

ة آحجر أساس في تطوير                  ة الالمرآزي ي عملي شطة في تبن دة ن إن دول عدي ة أخرى، ف ومن جه
تها زودة          . سياس ة آم ة المحلي ات الحكوم اول احتياج ضرورة تن راف ب ضا االعت م أي ن المه وم

وير اإلحصاء   ة لتط تراتيجية وطني ة تحضير إس ي عملي ات ف ستخدمة للبيان دة .  وم تمكن قاع وس
ة  المعرفة ألي إسترات  يجية وطنية لإلحصاء من إتاحة مواد ووثائق حول اإلحصاء للحكومة المحلي

ة   ذه العملي ة له دول المختلف اول ال ة تن ان آيفي ع تبي دول ذات  .  م ي ال دا ف ر تعقي ضايا أآث ذه الق وه
انون               اد حسب دستور وق ة لالتح سئوليات للحكومات المختلف ا الم الهيكل االتحادي، التي تحدد فيه

  .آل منها

رح              وفي   الدول التي هي في مرحلة مبكرة من إعداد اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء، فتقت
  . الخبرة، بأن يتم بناء القدرات على المستوى المرآزي قبل الترآيز على الحكومة المحلية

شترآة،    اهيم م اريف ومف ات وتع ا عملي ق فيه ي يجب أن يطب ة اإلحصائية، الت ة األنظم إن طبيع
ا ق بيان يط    لخل لوب التخط تخدام أس ب اس ك يتطل إن ذل تخدام ف ة لالس ة وقابل ا موثوق ة فيه ت وطني

ة        ات المرآزي ون العملي ادة أن تك م ع ن المه فل، وم ى األس ى إل ن األعل أني م تراتيجي المت االس
  .صحيحة وتعمل بكفاءة قبل أن يعطى االهتمام لالحتياجات المحلية

وجي الحديث            دم التكنول إن التق ة من               ومهما يكن، ف اول االحتياجات المحلي ساعد في تن يمكن أن ي
اليب    ات واألس سابق؛ وبخاصة التقني ي ال ا ف ان ممكن ا آ ة مم اءة وفعالي ر آف ة أآث ات بطريق البيان
ه                       ذلك آل ر ف صغيرة، ورسم خرائط الفق اطق ال ات للمن دير البيان ي، وتق آنظام المعلومات الجغراف

ل لال          شكل قاب ات ب ة         سيوفر الفرص إلعداد البيان ستويات المحلي ى الم وفر  .  ستخدام ومجمع عل وي
دليل                    ة الخاص ب أيضًا مزيدا من المعلومات حول هذه العمليات وعمليات أخرى في قاعدة المعرف

  .إستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاء
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  )عملية إعداد اإلستراتيجية(قيادة العملية . 5الفصل 

   الحاجة إلى دعم ومراقبة القيادة السياسية1.5

سياسة،    مو ال ك راس ي ذل ا ف زا، بم ى مرآ ون األعل سياسيون، والموظف ادة ال ر الق ن أن يق د م ال ب
داد                ة اإلع وا مشمولين بعملي والمخططون الماليون، انطالق عملية اإلعداد لإلستراتيجية وأن يكون

  :لإلستراتيجية في مرحلة مبكرة وذلك من أجل

 .م سياسي لتطوير واستخدام اإلحصاءاتحشد التأييد بكفاءة أآبر لإلحصاء، وخلق التزا •
ة       • أتي برؤي ر وت ع أوضاع القط سجمة م تراتيجية من داد لإلس ات اإلع ون عملي ضمان أن تك

 .واستراتيجيات وخطة عمل واقعية وقابلة للتطبيق
رارات   • ى ق صديق عل اذ أو الت ال(اتخ بيل المث ى س ديل  : عل ة، تع ة لإلحصاءات الوطني الرؤي

اد  انوني، وإيج ار الق ي   اإلط تثمار ف ات، واالس د األولوي سيقية، وتحدي ات التن  اآللي
 )الخ...اإلحصاء

سياسية  ة ال يتفاوت حسب الترآيب تراتيجية س داد اإلس ي إع سياسيين ف ادة ال ستوى انخراط الق إن م
ادة                 .  وحسب آليات اتخاذ القرار في القطر      اك ضرورة ألن ينخرط الق دان، هن د من البل ففي العدي

دان أخرى يمكن    السياسيون في آل مر    احل عملية اإلعداد، والموافقة على آل مرحلة، بينما في بل
ديم     د االنطالق، بتق ة، وبع د البداي ات عن ة العملي ى انطالق صادقة عل ى الم م عل صر دوره أن يقت

  .توصيات إستراتيجية عند نهاية عمليات اإلعداد

ادة سياسيين                    د أو ق ادة       وأوضحت الخبرة في عدد من األقطار أن وجود قائ ون قي  مناصرين يتول
انحين في             .  عمليات اإلعداد سينجم عنه نتائج أفضل       اه مجتمع الم إن جلب انتب ك، ف ر من ذل وأآث

داد  ة اإلع اح عملي يعزز نج رة س ة مبك إن  .  مرحل ودين، ف شرآاء الموج مول ال ى ش وباإلضافة إل
تم من                ائق      إمكانية تحديد المانحين الممكن أن يساهموا في هذا العمل يمكن أن ي ة وث  خالل مراجع

دانهم  ساعدة القطر  (خطط بل ي م دولي ف ك ال تراتيجية البن ال اس بيل المث ى س ة )عل د نقط ، وتحدي
  ).قائد لعمليات التنسيق من جانب المانحين(مرجعية إلرساء التنسيق بين المانحين 

  )التصميم( فريق اإلعداد 2.5

ادة سياسية    آما هي الحاجة إل   (تحتاج أي استراتيجية وطنية لإلحصاء       ة       ) ى قي ادة فني ى إدارة وقي إل
شرآاء اآلخرين من                      ق مع الموظفين وال شكل وثي لتنسيق عملية إعداد االستراتيجية، وأن تعمل ب

د           .  النظام الوطني لإلحصاء   ويمكن إدارة عملية إعداد االستراتيجية آمشروع قائم لوحده يقوده قائ
رأس اجتم   ع لي سؤولية رفي ستوى م أثير وم ق ذو ت ستوى   فري ن م خاص م ا أش شارك فيه ات ي اع

  .وظيفي عال من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني

ه   .   يلعب جهاز اإلحصاء الوطني في معظم األقطار دورًا مفصليًا في اإلحصاءات الوطنية            لذا فإن
ة     تراتيجية وإمكاني ذ لالس صميم والتنفي ة الت ي عملي يا ف از دورا أساس ضل أن يلعب الجه ن المف م

ق   دعم اإلداري للفري ديم ال سكن وتق ة وال ائل الراح ق بوس د الفري ق .  تزوي ون فري يجب أن ال يك
ة أشخاص        .  التصميم موسعًا ألن ذلك غير عملي      إن تشكيل فريق أساسي مرن من ثالثة إلى أربع

اعًال                      ضايا متخصصة ف ضايا التصميم ولق ة لق اد مختلف اول أبع باإلضافة إلى أشخاص آخرين لنتن
ومن المهم التفكير بالعملية آاملة حتى التطبيق ومن المتوقع أن ينخرط الفريق األساسي             .  ًاومناسب

ق األساسي و        .  إلى ما بعد مرحلة التصميم     ق األوسع من       /ويجب أن يتشكل أعضاء الفري أو الفري
ة، وهياآل أخرى                       ة المعني وزارات القطاعي ك ال ا في ذل وطني بم جميع مكونات نظام اإلحصاء ال
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آزية من الحكومة، وتضم خليط من اإلحصائيين، المحللين ومستخدمين آخرين لإلحصاءات            المر
ر،     ة الفق تراتيجية مكافح ة آاس ات ذات عالق ي عملي رطين ف سيين منخ اعلين رئي ى ف باإلضافة إل

ال             ى سبيل المث ات، عل شر البيان ام لن رارات صعبة             .  والنظام الع اك ق ومن المحتمل أن يكون هن
ل تغ ة مث ادة وتخفيض حجم المؤسساتومؤلم امج اإلحصائي وإع ر اهتمامات البرن إن .  يي ذا ف ل

وفر من خالل شمول عضوية                     ى الموضوعية، والتي يمكن أن ت هناك حاجة إلشارة واضحة عل
ضايا بموضوعية         .  واسعة بما في ذلك شخص أو شخصين مستقلين لمساعدة الفريق لتناول هذه الق

ة    اك حاج ون هن اد أن يك ن المعت ة وم ة مراجع ى      لعملي افة إل سة باإلض ات الرئي ل الهيئ ضم آ ت
وعتين             اك مجم ون هن ن أن يك ن الممك ال م بيل المث ى س ة، عل ارج الحكوم ن خ ستخدمين م م

  . توجيهيتين منفصلتين لتقديم المشورة على أبعاد فنية ولالطالع على إدارة العملية

لتصميم وقتا آافيا من قبل ومن المهم أن يعطى جميع المشارآين المنخرطين في عملية ا
  .مؤسساتهم ليلعبوا الدور المتوقع منهم في الفريق

ق التصميم                 ديم النصح لفري ويمكن أن  .  لقد وجدت بلدان عديدة أنه من المفيد إستخدام مستشار لتق
ى               درة عل ديهم الق ستقلون ول م م دان أخرى فه شابهة في بل ات م رات وعملي ينقل االستشاريون خب

ئلة صع  ه أس ة      توجي ارات تنظيمي ك مه ي ذل ا ف ل بم ذا الحق ي ه راء ف دة آخب معة جي م س بة؛ وله
سيرية صميم   .  وتي ي ت ادة ف دوليون القي شاريون ال ذ االست د أخ رة، فق االت آثي ي ح ن فف ا يك ومهم

ة                         .  االستراتيجيات ول المحلي ات أو من الحل ة للعملي ة المحلي ك من الملكي ل ذل لكن يجب أن ال يقل
  .ك حاجة ألن يعكس ذلك في الشروط المرجعيةوربما هنا.  للقضايا

   تصميم خارطة طريق إلعداد استراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاء3.5

ى          ة حرجة، وطبيعي أن نجاح المراحل األخرى متوقف عل ة مرحل صميم العملي ة ت ر مرحل تعتب
حيح   شكل ص ة ب ذه المرحل ذ ه ة،    .  تنفي ذه المرحل الل ه ة، خ رارات مهم ذ ق ن أن تؤخ د م  وال ب

  :وستجيب على األسئلة التالية، من بين أسئلة أخرى

ل               ) نتأآد(آيف نضمن    • ة من قب ا مملوآ ة وأنه أن اإلستراتيجية مرتبطة بأهداف التنمية الوطني
  القطر؟ وما هو المنتج الذي سينتج ومتى؟

 ما هي الترتيبات التي يجب عملها لتنفيذ اإلستراتيجية بطريقة فعالة؟ •
  ما هي المواعيد؟* 
   هم األطراف الرئيسين؟من* 
  آيف نضمن أن اإلستراتيجية عملية وقابلة للتطبيق؟* 
  آسب الدعم السياسي والمصادقة على اإلستراتيجية ورفع التقارير؟: ما هي آليات* 

ساعدة؟ وإذا        • ى م هل نحن آدولة لدينا القدرات والمهارات لحمل المهمة أو هل نحن بحاجة إل
ة وآيف      /المساعدة المطلوب؟ هل هو تمويلي، و     آانت اإلجابة نعم، ما هو نوع        أو مساعدة فني

  يمكن الحصول عليها؟

ك               ا في ذل سية بم ات الرئي سيتم وضع خريطة لعملية تصميم اإلستراتيجية، مبينة المراحل والعملي
ذ اإلستراتيجية             ز    . وبشكل ناقد آيف ومتى يمكن تأمين االلتزام السياسي والمالي لتنفي سيكون تحفي

ة              المانحين ساعدات الثنائي  المحتملين في هذه المرحلة مهمًا لإلستراتيجية لتخدم آإطار متماسك للم
  .والمتعددة
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  . بناء جمهور الزبائن، تحديد الشرآاء الرئيسيين وإدارة االستشارات4.5

ن      صاء وم وير اإلح تراتيجية لتط ًا إس ي وضعت خطط دول الت ن ال صلة م رات المتح ت الخب ألق
تر   صميم إس ات ت شاملة     عملي صاالت ال ة االت ى أهمي ضوء عل ر، ال ة الفق اتيجيات مكافح

سيين               .  واالستشارات شرآاء الرئي د ال لذلك فإنه من الضروري في مرحلة مبكرة من اإلعداد تحدي
ل ي العم شارآتهم ف ات لم شرآاء . وان توضع اآللي ل ال ن خالل تحلي ك م ي ذل ادر ف ن أن يب ويمك

شرآ  ة ال يحدد عالق ذي س سيين، وال مولهم  الرئي دى ش ل م وطني ويحل ام اإلحصائي ال ي النظ اء ف
وسيوفر التحليل فهمًا لدور النظام اإلحصائي الوطني بما في         . ومدى تأثيرهم النسبي بهذه الطريقة    

  .ذلك مجموعات المستخدمين الرئيسين

ن   ة م ات متنوع كال ودرج ى أش اجون إل ة ويحت ات مختلف ين اهتمام شرآاء المختلف يكون لل س
ستويات اال شارآة/نخراطم سي أو  .  الم ق الرئي ن الفري زءًا م ون ج بعض ألن يك اج ال ا يحت وربم

بعض             ).  أو لتقديم المشورة  (الفريق الموسع للتصميم     شارة ال ضا الست اك حاجة أي وربما تكون هن
سياسية         .  منهم للمشارآة، قبل مراحل عمليات اإلعداد      وسيكون البعض اآلخر جزءًا من اإلدارة ال

  .ات إقرار إعداد اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء ومخرجاتهوالفنية وعملي

ال،              اع األعم ك قط ي ذل ا ف ع، بم شكل واس ة ب ر الحكومي ات غي راك المنظم ة إلش اك حاج هن
اديميين دني واألآ ع الم ات المجتم ة .   ومنظم ات المظل ن أن تلعب المنظم  دور umbrellaويمك

اتحادات المجتمع المدني، غرف التجارة، منظمات        : لوهناك وعلى سبيل المثا   .  الوسيط المناسب 
وآذلك األفراد األآاديميين ذوي المعرفة واالهتمام ولديهم الوقت يمكن أن تكون           . اتحادات التجارة 

  .لهم إضافة واضحة آمستخدمين ومحللين للبيانات

دما يكون                       ة التصميم عن سية خالل عملي ضايا ومراحل رئي اك ق اك   ومن المحتمل أن تكون هن  هن
ا                .  حاجة الستشارات ونقاش واسع    ة وطلب المشورة حول الرؤي ال إطالق العملي على سبيل المث

ات                 . وإعداد مسودة التقارير   شارة األوسع بالعملي ذه االست ط ه د رب وربما يكون من الممكن والمفي
سياسات ر أو أطر ال تراتيجية مكافحة الفق ة إس ال حول تحديث ومراقب بيل المث ى س  األخرى، عل

رى نهم    .  األخ ع م ول المتوق م ح سيين وإعالمه شرآاء الرئي شمل ال ل ت ة عم ل ورش ا . عم وربم
  :تشمل

ب، أن     • شكل مناس ت ب ا طبق ادئ إذا م ذه المب ف له ة وآي ادئ اإلدارة ذات العالق ف بمب التعري
  .تؤدي إلى تحسينات هامة في اإلحصاءات الوطنية

ك   تقديم مقترحات حول تصميم إستراتيجية وطنية لتطوير       •  اإلحصاء واإلعداد للتنفيذ بما في ذل
 .مخطط للعمليات والمواقيت

 .تعريف المشارآين بالخبرة الدولية ذات العالقة، وباألدلة، والمعايير، والمفاهيم واألطر •
  .بدء عمليات االستشارة حول إنجاز النظام الوطني لإلحصاء بتلبيته احتياجاته من المعلومات •

  وضع خطة لالتصال .5.5

ة  اك حاج راف     هن ع اإلط صاء جمي وير اإلح ة لتط تراتيجية الوطني صميم اإلس ق ت ي فري  ألن يبق
ى     اء عل سية، واإلبق ائل رئي صال رس داد، وإي رة اإلع وال فت ا يجري ط ل م م بك ى عل ة عل المعني

ال      ى سبيل المث انيين والجمهور    : استمرار العزم وآسب تأييد واسع لإلستراتيجية، وعل ين البرلم ب
ق     ومن المهم   .  العام غالبًا التشاور واالتصال والظهور بمظهر الذي يشاور ويتواصل من أجل خل

ذا      . التزام وملكية للعمليات بين أناس أآثر من هؤالء المنخرطين في عملية اإلعداد            بطء ه ا ي وربم
د وضع خطة لالتصال                     ى مدى أطول، ومن المفي د عل ه فوائ العمل التقدم المنجز، لكن سينتج عن

  .مالي وبشريوضرورة توفير دعم 
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ين                  شاهدين مختلف ة من االتصال أو الرسائل لم من خالل    . ربما يكون هناك حاجة ألساليب مختلف
دم في اإلنجاز                  توجيه نبذة مختصرة أو رسالة إعالمية لكل الشرآاء الرئيسيين، وتقارير حول التق

ا            .  والترحيب بأي مداخالت ومشارآات    وفير إيج ات بت اك حاجة لترتيب ز منفصل   وربما يكون هن
ة        ارير منتظم وفير تق ذلك ت د، وآ شريع جدي ال لت بيل المث ى س ية عل داد األرض انيين، إلع للبرلم

  ).اللجان التوجيهية: مثال(للمسؤولين عن اإلدارة الفنية والسياسية لعملية إعداد اإلستراتيجية 

ارير     بناء الدعم وإيصال الرسالة بشكل عام يمكن أن يتم من خالل وسائل اإلعالم بما في               ك التق  ذل
  .البوسترز/ الصحفية واإليجازات، والمقابالت اإلذاعية والتلفزيونية والملصقات

  

  .تقييم الوضع الحالي للنظام اإلحصائي الوطني. 6الفصل 

  الحاجة إلى تقييم. 1.6

 وطبيعي أن تهدف أي خطة إستراتيجية        8ستبدأ دول قليلة جدًا التخطيط اإلستراتيجي من الصفر،       
وطني الموجود        إلى تحسي   ال ستكون              .  ن نظام اإلحصاء ال ى سبيل المث وفي معظم الحاالت، عل

اة من صندوق                   الدول مشترآة في النظام العام لنشر البيانات أو نظام النشر الخاص للبيانات المتبن
  .  النقد الدولي أو ربما لديها تقييم بواسطة إطار تقييم نوعية البيانات لنماذج البيانات

دف اإل اليب      إن ه يع األس ود وتوس ى الموج اء عل و البن صاء ه وير اإلح ة لتط تراتيجية الوطني س
ات            د أولوي ك تحدي ي ذل ا ف ات، بم ستخدمي البيان ات وم ات البيان ة قطاع ة آاف ودة لتغطي الموج

ار     ي االعتب ذ ف صائية واألخ ات اإلح سهيلالمنتج يط    ت سية للتخط ة والمؤس اد التنظيمي  األبع
  . اإلستراتيجي

سن آخطوة أولى عند تصميم أي إستراتيجية، إجراء تقييم معمق للوضع الحالي للنظام             من المستح 
رامج التطوير والتحسين   ار ب ي االعتب ذ ف ستخدم واألخ ن منظور الم ك م ي ذل ا ف اإلحصائي، بم

ة دا. القائم ستقال وناق ا، وموضوعيا، وم يم واقعي يم . ويجب أن يكون التقي ستخدم التقي ويجب أن ي
  . المعايير واألطر الدولية أينما آان ذلك مناسبًاوالمقارنة معات  أفضل الممارس

ويجب أن يؤدي التقييم إلى فهم مالئمة مخرجات وتنظيم وإدارة النظام الوطني اإلحصائي بشكل 
  :وتحديدًا يجب أن تؤدي إلى فهم. عام
ات ا     • ن المعلوم ستقبًال م ة م ات المتوقع ة واالحتياج ستخدمين الحالي ات الم صائية احتياج إلح

ات        ودة والبيان ات الموج ي البيان وات ف ودة والفج صاءات الموج ة لإلح دى مالئم يم لم والتقي
  .المخططة واألولويات، وقدراتهم في استخدام آفوء للمعلومات اإلحصائية

ستخدمين               • ا للم وفر فيه سرعة التي ت وافرة، ومصادرها وال سياسات  (ما هي اإلحصاءات المت
 ).النشر والمطبوعات

ستخدمين   التر • ين والم ين المنتج صاءات وب ين لإلح ين المنتج ة ب سيقية والترابطي ات التن تيب
 .لإلحصاءات وآيفية تحديد األولويات عبر النظام اإلحصائي الوطني

 .اإلطار القانوني والمؤسسي الذي يعمل من خالله المنتجين لإلحصاءات •
صا       • ام اإلح ة  إدارة النظ ك آيفي ي ذل ا ف ة بم اد التنظيمي وارد   األبع ات الم وطني، سياس ئي ال

 .البشرية، ونقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

                                                 
ابق دمر تماما، أو بلدان جديدة ال يوجد فيها مؤسسات ربما يكون هناك استثناءات لبلدان برزت من الصراعات وربما يكون النظام الس 8

  .إحصائية أو بدائية تماما
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الطرق واألساليب، استخدام المعايير الدولية، والمحددات       (نوعية اإلحصاءات وآيفية إنتاجها      •
ات، قواعد       (وآذلك آيفية تجهيزها وتحليلها وأرشفتها      ) والمشاآل ا المعلوم سياسات تكنولوجي
 ).البيانات

ا       (رات الحالية للنظام اإلحصائي الوطني      القد • ة لتكنولوجي ة التحتي ة، واإلحصائية، والبني المادي
 ).المعلومات واالتصاالت، والموارد البشرية والمالية

  
ويتضمن هذا، األخذ بالحسبان آراء المجموعات الرئيسية من المنتجين والمستخدمين 

ود من جميع اإلحصاءات الرسمية لإلحصاءات، ومقارنة االحتياجات مع المخزون الموج
والهيئات التي تنتجها، مع أخذ المخزون من آل االلتزامات اإلحصائية الموجودة، والتشريع أو 
أي سلطة أخرى يتم بموجبها جمع وتجهيز البيانات، ومالئمة البنية التحتية وعمليات اإلنتاج 

ودة لبناء القدرات، وتوافر الموارد واإلدارة، وآفاية الموارد المالية المحلية، والبرامج الموج
  .الفنية والمالية الخارجية

  

  تقييم رضا واحتياجات المستخدمين.  2.6

ة، وشرآات القطاع                    ات الحكومي سياسيين، والهيئ ات من ال هناك أنواع عديدة من مستخدمي البيان
ائل اإلعالم              اديميين، ووس ور،   العام والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، واألآ ، والجمه

انحين  ة والم ات الدولي م    .  والهيئ ددة وه راض متع ة ألغ صاءات مختلف ى إح اجون إل ؤالء يحت فه
تخدامهم لإلحصاءات   ي اس د ف ستوى التعقي دراتهم وم ث ق ن حي ون م بط بعض . يختلف ا تث وأحيان

ب   ار الطل ي االعتب ذ ف ا يجب األخ ن هن وافرة، وم ات المت ي المعلوم نقص ف ة ال االحتياجات نتيج
ة احتياجات                ا ه ال يمكن تلبي ى المعلومات اإلحصائية، وأن ى الطلب الحالي عل لممكن باإلضافة إل

ا        ا وفهمه م ترآيبه المستخدمين من اإلحصاءات بشكل مناسب إال إذا تم تحديدها بشكل صحيح، وت
ة                 . وتحديد األولويات إلنتاجها   ة طويل شكل ثابت قائم ديهم وب ستخدمين ل ى أن الم ويجب التأآيد عل

اتهم             د أولوي ستخدمين لتحدي ساعدة الم د لم ذا  .  من االحتياجات اإلحصائية وال بد من بذل آل جه ه
رات يتطلب        ذه التغي باإلضافة إلى أن احتياجات المستخدمين وأولوياتهم تتغير باستمرار ورصد ه
اليب                    ذا من خالل أس أن يكون التشاور والحوار مع المستخدمين في نشاط مستمر، ويمكن عمل ه

ستخدمين  م ات الم ين احتياج ة لتخم ق      .  ختلف ل أن فري ن المحتم إن م ام، ف شكل ع يم ب ع التقي وم
ة احتياجات   يم عتب ل تقي ن يوصى بعم ودة، لك ات الموج ى العملي اء عل ن البن يتمكن م صميم س الت

  . مستخدمي البيانات من أجل اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء
ياء              يجب أن يهدف التشاور والتحاور مع          ى أش ى تأسيس، باإلضافة إل مستخدمي اإلحصاءات إل

  :أخرى التالي
  آيفية استخدام اإلحصاءات في عملياتهم؟ •
توافر اإلحصاءات المطلوبة وآيف أنها يمكن أن تكون محددة بسبب النقص في اإلحصاءات                •

 .المناسبة
ة                 • ة، والدق ة اإلحصاءات الموجودة من حيث العالق ساق   تقييم المستخدمين لمدى مالئم ، واالت

 .واإلتاحة) الجغرافيًا، والنوع االجتماعي، الخ(واالآتمال والتوقيت ومستوى التفعيل 
ي تطوير   • شارآة ف ي الم م ف سين لإلحصاءات ودوره ين الرئي ع المنتج ستخدمين م ة الم عالق

 .النظام اإلحصائي الوطني
 . المعلوماتاحتياجاتهم الحالية والمستقبلية من اإلحصاءات وأولوياتهم والفجوة في •
ة                     • اتهم من اإلحصاءات ضمن اإلستراتيجية الوطني ة احتياج ة تلبي تفكير المستخدمين في آيفي

 .لتطوير اإلحصاءات
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أحد أساليب شمول مستخدمي اإلحصاءات في النقاش والحوار هو تحديد المهتمين في مجموعات     
ستخدمين      ؤالء الم ع ه صاالت م ل ات ات وعم ن البيان ة م تعمال . معين شكل اس اوين  ي ة العن  قائم

وطني         ام ال ع النظ لوا م ذين يتواص ؤالء ال ة ه صاءات ومعرف ع اإلح ستخدمة لتوزي ة الم البريدي
سيين          ستخدمين الرئي د الم دة لتحدي ة جي ة بداي رى نقط صائية األخ ات اإلح صاء والهيئ لإلح

ستخدمين                       . لإلحصاءات ارة من آل مجموعة من مجموعات الم د من شمول مؤسسات مخت ال ب
سي  ردي أو ضمن مجموعات صغيرة،             : نالرئي شكل ف ا ب م إم تم معه ذي ي شاور ال اش والت في النق

يجب أن تضمن عملية التصميم أخذ مشورة        .  بينما يمكن دعوة آخرين للمشارآة من خالل الكتابة       
  .صانعي السياسات ومتخذي القرارات وآذلك مشاورة الجهاز الفني في المؤسسات المستخدمة

ات  يم ورش ا أن تنظ شمول    آم ر ل لوب آخ و أس ات ه شر البيان ام لن ام الع ول النظ ة ح ل وطني عم
ورش منتجي ومستخدمي                    ذه ال شمل ه المستخدمين والذي القى نجاحًا في عدد من الدول، بحيث ت

ة  ات المانح صاءات والهيئ ة     . اإلح ا أهمي ة له صائية معين يع إح ع مواض ورش م ذه ال ل ه وتتعام
ورش  .  بين منتجي ومستخدمي اإلحصاءاتللمشارآين باإلضافة إلى تشجيع الحوار  وأثبتت هذه ال

دم             ارير عن التق وفر تق ة اإلحصاءات، وت شارآين ألهمي ام الم رة في جلب اهتم دة آبي ة وفائ أهمي
  .  المنجز في تحسين وتطوير البيانات ومناقشة قضايا جديدة

  تقييم وتخطيط األنظمة اإلحصائية.   3.6

د احتياجات  ة لتحدي وة الثاني ة والمخطط  الخط يم المنتجات اإلحصائية القائم و تقي ستخدمين ه الم
ايير        . إنتاجها من قبل النظام اإلحصائي الوطني مقابل االحتياجات        ل مع ويجب قياس آل منتج مقاب

ات أو                ة البيان يم نوعي ة    SCBIمتفق عليها، وعلى سبيل المثال استخدام إطار تقي اد النوعي ذا  .   أبع ل
  .ط أينما آان ذلك ضروريًايجب تحديث أو تعديل الخط

  دور النظام العام لنشر البيانات

وير  ة لتط تراتيجية الوطني صميم اإلس ي ت ًا ف ات دورًا مرآزي شر البيان ام لن ام الع يلعب النظ س
شر    9يشارك عدد آبير من األقطار    . اإلحصاء في معظم البلدان    ام لن  وفي آل األقاليم في النظام الع

ن   رًا م ذت آثي د نف ات وق وير    البيان تراتيجي لتط لوب إس وير أس ا لتط وب عمله وات المطل  الخط
ة                  . اإلحصاءات رة مهم ات خطوة مبك ستجد البلدان التي لم تشارك بعد بأن النظام العام لنشر البيان

إنه من المفيد تفحص معالم النظام العام لنشر البيانات لمعرفة آيفية مساهمة النظام              . في سبيل ذلك  
  .ةفي تطوير خطة إستراتيجي

ل    دى الطوي ى الم ا عل ن خالله دول م ة تخطط ال ة هيكلي و عملي ات ه شر البيان ام لن ام الع إن النظ
ة احتياجات صانعي  شر بواسطة النظام اإلحصائي لتلبي ع وتن ي تجم ات الت ة البيان لتحسين نوعي
ي النظام  شارآة ف دول الم دد ال ين، تح ي واحتياجات المحلل صاد الكل ة واالقت سياسات االجتماعي ال
اه         س اتج ي تعك صاءات الت ة لإلح ط التطويري ن الخط ة م ي مجموع تنجزها ف ي س ا الت أولوياته

ات  وارد والمعيق م الم درآين حج ر م رعة التغيي دة  . وس ات مفي شر البيان ام لن ام الع ة النظ أن عملي
دًا التي       ر تعقي  للبلدان ذات األنظمة اإلحصائية البدائية وآذلك للدول ذات األنظمة اإلحصائية األآث

  .تتطلع لالشتراك في النظام الخاص لنشر البيانات
شر   ع ون ة الخاصة بتطوير وجم ات الممارسات اإلحصائية القوي شر البيان ام لن ام الع شجع النظ ي

ة       ة والديموغرافي ة واالجتماعي ام خاص الحتياجات     .  اإلحصاءات االقتصادية والمالي أعطي اهتم
ة وس    ق بنوعي اد تتعل ة بأبع ستخدمين المتمثل ور الم ات للجمه ة البيان وع  . المة وإتاح شكل مجم ت

                                                 
 دولة تشارك في نظام النشر الخاص 57هذا باإلضافة إلى .  2004سبتمبر / دولة في النظام العام لنشر البيانات حتى أيلول76شارك ت 9

  .للنظام الخاص نفس األبعاد النظام العام.  لبيانات دول آانت مشارآة سابقا في النظام العام لنشر ا4للبيانات منها 
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ة المدى للتطوير                     صياغة سياسات طويل ًا ل ًا قوي مجاالت األولوية للنظام العام لنشر البيانات أساس
  .اإلحصائي الذي يمكن دمجه مباشرة في خطة إستراتيجية

  10:يتمحور النظام العام لنشر البيانات حول أربعة أبعاد رئيسية
  .الدورية والمواعيد: تغطية البيانات •
 .شفافية المنهجيات، المصادر والتدقيق: نوعية البيانات •
 .الشفافية، والموضوعية، والمهنية: سالمة البيانات •
 .جدول زمني بالنشر والنشر للجميع بنفس الوقت: اإلتاحة للجمهور •

ى الممارسات الف                      شجع عل ات التي ت شر البيان ام لن ضلى في   هذه األبعاد تلخص أسلوب النظام الع
سية الخاصة      االت الرئي ى المج ود إل ات تع شر البيان ام لن ام الع ات النظ ة بيان صاءات، تغطي اإلح

) بيانات العقارات، المالي، التمويل، القطاع الخارجي       (بالبيانات المالية و وبيانات االقتصاد الكلي       
ك مؤشرات عن ال                     ا في ذل ة بم ة والديموغرافي ات االجتماعي ى البيان سكان والصحة،   باإلضافة إل

  ). شامًال مؤشرات أهداف أللفية للتنمية(والتعليم، والفقر 
ات والممارسات اإلحصائية  ائق عن المنهجي ات حق شر البيان ام لن ي النظام الع شارآون ف د الم ُيع

ين داخل          . الحالية في آل مجال  سياسات والمحلل ات، وصانعي ال دة لمنتجي البيان ائق مفي ذه الحق ه
  . وخارج الحكومة

ات، بحيث                      ة البيان ائج حول نوعي ى نت إن تحليل أساليب ومنهجيات جمع البيانات يؤدي مباشرة إل
وتشجع الدول ألن   . يحضر المشارآون خطط قصيرة ومتوسطة األجل لتحسين نظمهم اإلحصائية        

دون          سين ب ا التح تم فيه ن أن ي ي ال يمك االت الت د المج ط ولتحدي ذه الخط ول ه ة ح ون واقعي تك
  .ية وفنية خارجيةمساعدات مال

ة        ة بالثق ة المتعلق ضايا الحرج ات الق شر البيان ام لن ام الع ي النظ ة ف سالمة واإلتاح دا ال اول ُبع يتن
ات              ات جمع البيان والمصداقية من قبل المستخدمين التي يمكن أن تعزز من خالل المهنية في عملي

ة من         ونشرها، ويعتمدان مباشرة على المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية           ، وتصدر آل هيئ
سجام       دى ان ات وم ع البيان ة بجم ة المتعلق ائق المنهجي ول الحق ادة ح ات إف شر البيان ات ن هيئ

  .الممارسات اإلحصائية الحالية مع الممارسات الدولية الجيدة
ا ال تغطي    دان، إال أنه ل البل ات ضرورية لك شر البيان ام لن ام الع اة بالنظ ات المغط ع أن البيان وم

إن أسلوب نظام      . 11ات البيانات المطلوبة لنظام إحصائي رسمي آامل      جميع مجموع  ا يكن ف ومهم
ًا                      ك تمرين ا يجعل ذل ات مم ى مجموعات أخرى من البيان سحب عل نشر البيانات العام يمكن أن ين

دان  ر البل ة نظ ن وجه دًا م ات   . مفي ع الهيئ ى جمي ات عل ة البيان المة وإتاح ضايا س سحب ق ا تن آم
  .نظام العام لنشر البيانات في هذه المجاالت يعتبر شامالالمنتجة، لذا فإن ال

ات   شر البيان ام لن ام الع زات النظ د مي سيق اإلحصائي داخل القطر أح ز التن ر تعزي تغطي .  يعتب
ا         ادة م ات وع ة هيئ ل ثالث مجموعة بيانات النظام العام لنشر البيانات بيانات تنتج على األقل من قب

ات ى عشر هيئ شجع. تصل إل ا ت ضم آم ات ت شر البيان ام لن ام الع شكيل لجان النظ ى ت دان عل  البل
دان          ر من البل ات في آثي شر البيان ممثلين من آل الهيئات ذات العالقة، وينوه بإقامة النظام العام لن
ا،                 على أنه إدارة أساسية في إعالم الهيئات حول المعلومات المجمعة، وأين يوجد تكرار في جمعه

  .لية في جمع ونشر البياناتوأين يمكن تحقيق الفعا

                                                 
  .http://dsbb.imf.orgالنظام العام لنشر البيانات تفاصيل حول أبعاد وتغطية البيانات على الشبكة العنكبوتية على صفحة  10
ضيع اإلحصائية التي يمكن أعد قسم اإلحصاء في األمم المتحدة تصنيفًا لألنشطة اإلحصائية التي تعرض المجاالت الكاملة للموا 11

  .http://unstats.un.org/unsd/methods/statact/acc-class.htmيمكن االطالع على هذه التصانيف .  تغطيتها باإلستراتيجية
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إن .  إن من األهمية مالحظة أن تقييم وتخطيط األنظمة اإلحصائية ليس تمرينًا يجري لمرة واحدة              
ات،               النظام العام لنشر البيانات يوفر تقييم منتظم لنوعية البيانات وممارسات النشر، وتقييم لألولوي

  . التحسين، وإعادة تقييم اإلستراتيجيةوتخمين احتياجات المستخدمين، وتقارير عن التطوير و
د                      ا صندوق النق ات، والتي يحتفظ به شر البيان إن الحقائق المنهجية المتعلقة ببيانات النظام العام لن

ة، ات اإللكتروني ة اإلعالن ى لوح دولي عل ل  12ال ع آ ة للتواصل م ائل فعال تخدامها آوس ن اس  يمك
ي اال   د ف ازات والتقي ول اإلنج شرآاء ح راف ال انحين  األط ه الم ات، وتنبي ات واألولوي حتياج

  .المحتملين لالحتياجات من الموارد المالية والفنية
  ).SCBI(ومؤشرات بناء القدرات اإلحصائية ) DQAF(إطار عمل تقييم نوعية البيانات 

يم بالتفصيل                          ات في إطار واحد ليق شر البيان ام لن اد النظام الع يدمج إطار تقييم نوعية البيانات أبع
ا              .  معين من البيانات   حقل ة بتمكينه ويخدم إطار التقييم عدة مستخدمين،  ويخدم أوًال سلطات الدول

ة اإلحصائية         ذاتي لألنظم يم ال يم تحضير خطط للتطوير بأهداف           . من التقي ذا التقي ل ه شجع مث وي
  .جيدة، التي من الممكن أن تساعد في آسب دعم المانحين آلما آانت هناك حاجة لذلك

دم ا يخ اد  آم زودًا بنظرة عن األبع ام، م ات من القطاعين الخاص والع ستخدمي البيان  اإلطار م
  .المكونة لنوعية البيانات لتمكين المستخدمين من قياس نوعية البيانات ألغراضهم الخاصة

ة       اد للنوعي ة األساسية       ) 1: (يحدد اإلطار ستة أبع ات النوعي ات       ) 2(متطلب د سالمة البيان ) 3(تأآي
ات صحة المنهج ة ) 4(ي ة والموثوقي دار) 5(الدق ة واالقت ة) 6(المنفع شير .  الوصول واإلتاح وي

صائية      ة اإلح ل ضمنها األنظم ي تعم انوني الت ي والق ل التنظيم ى الهيك اني إل دين األول والث البع
وفرة                   .  الوطنية ات المت ة البيان يم نوعي ات، إذ إن أطر تقي أما األبعاد األربعة األخرى فتخص البيان
ي  حالي ات ه ن البيان ة م ات معين عار   : ًا لمجموع ية ألس ام القياس ومي، واألرق دخل الق سابات ال ح

ة، واإلحصاءات    ة الحكومي ين، وإحصاءات المالي عار المنتج ية ألس ام القياس ستهلكين، واألرق الم
ر           اييس الفق دخل، ومق دفوعات، وال زان الم ات            . النقدية، ومي ة البيان يم نوعي يمكن تطبيق إطار تقي

شكل خاص،      العا ذه المظاهر   (م من قبل البلدان ألي مجموعة من البيانات التي يعتبرونها مهمة ب ه
وان              ارز تحت عن ان أخر، وب ذ     "مدروسة في مك  وفي قاعدة     8في الفصل     " تحضير خطة التنفي

  ).13.المعرفة في اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء
ش         دى ال رن             وتشمل مؤشرات بناء القدرات اإلحصائية لمنت ة للق راآة في اإلحصاء من أجل التنمي

ة النظراء                21 ذاتي ومراجع  مؤشرات آمية ومؤشرات نوعية الستخدامها من قبل البلدان للتقييم ال
  .  لمستوى التطور ألنظمتهم اإلحصائية

  :ُحدد ثالثة مستويات من مؤشرات القياس وهي
ا ا          • سنة          مؤشرات النظام بشكله الواسع وتحدد اإلحصاءات التي ينتجه ك ال ا في ذل لقطر بم

  .المرجعية التي تنطبق عليها والهيئات المنتجة
ة لإلحصاءات  • ات المنتج ى الهيئ ق عل ات وتنطب ة خاصة بالهيئ رر .  مؤشرات نوعي وتق

شمل       ات التي ست ات                   .  البلدان الهيئ د من شمول الهيئ ه ال ب دان، فإن ين البل ة ب لكن للمقارن
 .حلي اإلجمالي، والسكان ودخل ونفقات األسرةالمسئولة عن إنتاج إحصاءات الناتج الم

ات            • شمل المقارن مؤشرات خاصة بنوعية البيانات وتنطبق على سالسل إحصائية معين وت
ان        ًا ب ات ودخل األسرة، علم سكان ونفق الي، وإحصاءات ال ي اإلجم اتج المحل ة الن الدولي

  .14التغطية هي قرار القطر
                                                 

  http://dsbb.imf.org: حقائق عن معلومات آل الدول المشارآة يمكن مشاهدتها على الموقع 12
 ليقوموا بالتقييم معا  نصغيرة من موظفي النظام اإلحصائي الوطني ومن الشرآاء الرئيسيييمكن لفريق التصميم أن يحدد مجموعات  13

  .وتأآيد قيادتهم للنتائج
 SCBI.تقرير ملخص حول مؤشرات بناء القدرات اإلحصائية  14
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  .ة   تقييم البيئة القانونية والتنظيمي4.6

صادية،      ة االقت يم البيئ د وتقي ستلزم تحدي وطني ت صائي ال ام اإلح ة للنظ ة الخارجي ة البيئ إن دراس
ة                اءة وفعالي واالجتماعية، والسياسية، والقانونية، والتقنية، التي يمكن أن تكون داعمة أو معيقة لكف

وعي اإلحصائي في القطر؛ وم                  .  النظام ة مستوى ال تفادة  ال بد أيضًا من مراجعة ومعاين دى االس
رارات؛ ومدى          اذ الق سياسات واتخ ا رسم ال ستند إليه دليل ي من استخدام اإلحصاءات وبخاصة آ
شكيل        ياغة وت ادة ص ة، وإع ا الحكوم ي تقوده سياسات الت ات وال ن العملي صاءات ع الم اإلح إع

  .البرامج التي يمكن أن تؤثر على اإلستراتيجية

يم نوع     ل تقي ار عم إن إط ك ف ى ذل افة إل امن   باإلض ل مك لوب تحلي ات وأس ة البيان وة  "ي اط الق نق
اطر  رص، والمخ ضعف والف دات /وال رص   " SWOTالتهدي دد الف ك، فيح ي ذل ساعد ف ن أن ي يمك

تبنى                          وة التي س اط الق شكل واسع، ويحدد نق ات ب والتهديدات للنظام التي هي خارج سيطرة الهيئ
تعالجها  ي س د الت اط التهدي تراتيجية ونق ا اإلس يتوفر.  عليه ة،  س ول تفحص البيئ ادي ح ل إرش  دلي

ل   لوب تحلي ول أس تراتيجية    SWOTوح دليل اإلس ة ب ة الخاص دة المعرف ي قاع رى ف  وأدوات أخ
  .الوطنية لتطوير اإلحصاء

ة حول          اد التنظيمي هذا الجزء من التقييم يتعلق باإلطار المؤسسي للنظام اإلحصائي الوطني واألبع
ا ات لعملياته ة إدارة الهيئ ن. آيفي ات ويمك ة البيان يم نوعي ل تقي ساعد إطار عم ي )DQAF( أن ي  ف

  :مراجعة المواضيع التالية
ك             • التشريعات والصالحيات اإلحصائية التي تعمل بموجبها الهيئات اإلحصائية، بما في ذل

م المتحدة حول        .  دورها ومهامها ومالئمة التشريعات اإلحصائية الوطنية      يقدم آتيب األم
ة بنموذج يفسر لقانون إحصائي وطني، والذي يمكن أن تستخدمه          إدارة الهيئات اإلحصائي  

  .الدول لتقييم مدى مالئمة تشريعاتها اإلحصائية الوطنية
ال                   • ى سبيل المث ك، عل تم عمل ذل : آليات التشاور بين منتجي ومستخدمي البيانات وآيف ي

ين المنتجين       ستخدمين والمنتجين، وب سهم  لجان وترتيبات أخرى حول التعاون بين الم  أنف
 .ومدى االتساق بين المصادر، مع اإلدراك بان نماذج مختلفة تناسب أوضاع بلد معين

ستقلة أو     : وضع وموقع الهيئة اإلحصائية في الحكومة وعلى سبيل المثال  • ة م هل هي هيئ
 .شبه مستقلة، أو هل هي جزء من وزارة أو دائرة حكومية

ة الم         • ة واإلستراتيجيات، والثقاف د         مدى وضوح المهم ا، والدرجة التي تتقي ؤسسية وهيكله
 .بها الهيئات باألخالق المهنية والمعايير والقواعد الدولية

ة   • ق بمالئم ا يتعل شرية فيم وارد الب ارات، (سياسات الم رات، والمه املين، والخب دد الع ع
ؤهالت صاء،   ) والم ادر اإلح وافز لك ل الح ى، وهيك اء عل ين، واإلبق ا والتعي وإداراته

امل  وير الع ستمر     (ين وتط ي الم وير المهن ي، والتط صائي األول دريب اإلح وإدارة ) آالت
 .المعرفة

 .الموارد المالية والبنية التحية •

  تطوير الرؤية والخيارات اإلستراتيجية. 7الفصل 

ة "التي توضح عمل الهيئة أو النظام، و       ": المهمة"يصف هذا الفصل المفاهيم المتداخلة لـ        ": الرؤي
ع    ا تتطل ين م ي تب ة      الت ق المهم تراتيجي لتحقي يط اإلس ع؛ والتخط دف رفي ه آه ى تحقيق ة إل الهيئ

ـة         .  والرؤية؛ وخطة األولويات   يتوافــر معلومـات تفصيلية أآثر فــي قاعـدة المعرفـة لإلستراتيجي
  .)NSDS(الوطنية لتطويــر اإلحصـاء 
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  .تأسيس الرؤية.   1.7

سيا من التخطيط اإل              ة جزءا رئي رين الرؤي ة         .  ستراتيجي يعتبر تم ديل رؤي شمل صياغة أو تع وت
  .النظام اإلحصائي الوطني) رسالة(ومهمة 
ب  ة"تجي ؤال"المهم ى س ا:  عل و عملن ا ه ام م ة أو آنظ ا آهيئ رر وجودن و مب ا ه وفر . ؟ وم وت

ات،    ر األولوي يات لتقري األساس
ط،  تراتيجيات، والخط واإلس

ويجب أن يحدد بيان    . والمهمات
ة ا : المهم دف، والزب ئن، اله

دمات،  ات أو الخ والمنتج
ات      سفة، والتقني واألسواق، والفل
ل  ن قب ستخدمة م ية الم األساس
ق   صائي لتحقي ام اإلح النظ

ه ان . رؤيت ون بي ب أن يك يج
ة،  ًا، ويعطي الطاق ة ملهم المهم
ائن  وادر والزب زًا للك . ومحف

ا    ق اهتمام ب أن تخل ويج
ل   ن قب ة م عورا بالمهم ا، وش ا عاطفي د ارتباط شترآا، وتوج ا م ة وموظفيه دراء الهيئ يتم .  15 م س

انون   ن ق صاء م ة لإلح ة المرآزي ة للهيئ وطني، وبخاص صائي ال ام اإلح ة للنظ تقاق المهم اش
  .اإلحصاء أو من أي تشريع آخر يبين مهمة األنشطة اإلحصائية

ة" ق "الرؤي ى خل ل عل ، تعم
ستقبل        ة لوضع الم صورة ملزم
زة     ل قف ذي يمث وب وال المرغ

. لحاضر نوعية من الماضي وا     
ؤال    ى س ة عل ب الرؤي وتجي

أن نصبح        : رئيس اذا نرغب ب م
 10-5على المدى الطويل، ربما     

د        شمل فوائ سنوات من اآلن؟ وت
ة  ر   "الرؤي ن التفكي روج ع الخ
دود ة    "المح اء الثق شجيع وبن زام، وت ام وااللت شجيع االهتم ات، وت داف واالتجاه ف باأله ، وتعري

  .يةباإلضافة إلى خلق الوالء من خالل الملك
ا؟ من         : يجب طرح األسئلة التالية عند التأسيس لرؤية  ا هو الهدف منه ة؟ م ى رؤي لماذا الحاجة إل

ة                صورة بدق ذه ال ان       . سنجتذب إليها؟ لهذا فإنه يجب صياغة الرؤية بما يحيط به يجب أن يكون بي
زاً       ًا ومحف ادة            . الرؤية دقيقًا وإيجابيًا، وملهم ة قصيرة، وع د    ويجب أن تكون صياغة الرؤي  ال تزي

  .عن جملة أو جملتين ويجب أن تشمل األهداف، والقيم، والمعتقدات والنتائج المتوقعة
  :يجب مالحظة النقاط التالية حول عملية الرؤية

ا                   • ستفاد منه ة يافطات وشعارات ال ي ة والمهم ات الرؤي ويجب أن   .  يجب أن ال تكون بيان
  ".تساير الكالم" الهيئاتتحفز الهيئات لتحسين األداء وبخاصة إذا آانت إدارة

                                                 
15 Fred R. David, Concepts of Strategic Management, 6th Edition, Prentice Hall International, Inc.  

  أمثلة من بيانات الرؤية
 لتصبح مرآز :بيان رؤية إلحصاءات جنوب أفريقيا -

ة في اإلنتاج اإلحصائي معرفة رئيسي يوفر القياد
ويشجع ثقافة إسناد السياسات والتخطيط وصناعة القرار 

  .إلى دليل عملي
إن مكتب : الفلبين-بيان رؤية مكتب اإلحصاء الوطني  -

اإلحصاء الوطني هو المزود،   وبمستوى عالمي 
 . بالمنتجات والخدمات اإلحصائية والتسجيل المدني

  حصائيةأمثلة عن بيان المهمة ألجهزة إ
للتزويد بمعلومات : بيان مهمة المؤسسة اإلحصائية لجمايكا

إحصائية ذات عالقة وفي وقتها ودقيقة وبالخدمات الفنية 
  ومنسجمة مع المعايير الدولية للزبائن المحليين والدوليين

إلنتاج،وتنسيق، : بيان مهمة المكتب اإلحصائي األوغندي
ليات صنع دعم عم: ونشر اإلحصاءات الرسمية من أجل

القرار في جميع مناحي الحياة، وتشكل وتعزز عمليات 
التخطيط الوطني والمحلي، وتشكل وتعزز تحليل السياسات 

العامة والحوار، وتراقب أثر المبادرات والسياسات 
  .والبرامج الحكومية
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اك    • ة  "سيكون هن ة للرؤي لبيًا،        " قتل ون، المفكرون س ادة المتعب ديون، الق ك التقلي ا في ذل بم
أثيرهم          ". المفكرون قصيرو المدى، والرافضين    إن االتصاالت الجيدة يمكن أن تقلل من ت

 .السلبي على العملية

  .األولويات واإلستراتيجيات.   2.7

ة هي        حيث يتأآد أين يقف ا     الخطوة التالي ه، ف أن يصل إلي لنظام اإلحصائي والوضع الذي ُيرغب ب
  .تحديد الطرق البديلة للوصول إلى األهداف المرغوبة

د   تراتيجي تحدي يط اإلس رين التخط ضمن تم تراتيجيةيت داف اإلس راد   (األه ة الم ازات الكلي اإلنج
ات إلنجاز ا        (اإلستراتيجياتو) تحقيقها ة       جميع الوسائل والمنهجي ا والرؤي ). ألهداف المصرح به

سعى  تراتيجية وت داف اإلس الل     األه دها خ م تحدي ة ت ضايا مهم تراتيجية أو ق ضايا إس ة ق  لمعالج
  . مرحلة التقييم

ا يجب أن تكون                 ن، آم در ممك ر ق ى أآب ام، وعل ى األم ع إل ة وتتطل يجب أن تكون األهداف خالق
د وأن تكون          شكل جي ة      (SMARTمحددة ب ة، وقابل ة بدق ة لإلنجاز، ذات صلة          معين اس، وقابل  للقي
  ).بالموضوع، ومحددة بوقت

  .سيتم قياس وتقييم أداء اإلستراتيجية مقابل هذه األهداف وسيتم تطوير مؤشرات لذلك

  :وبشكل عام، فإن الخيارات اإلستراتيجية يجب أن
دور حول               • سية ويجب أن ت . القوى المساعدة أو قوى اإلنجاز        تهدف إلى حل قضايا رئي

ه                 وبش ا بتوجي ة أو المناصرين له كل خاص، فإن اإلستراتيجيات يجب أن تدعم قائد العملي
  .السياسة واإلستراتيجية التي ستتم من خالل األفراد والشراآات  والموارد، والعمليات

 .ترآز على التغيرات الهيكلية التي من المحتمل أن توجه التغيير وتديمه •
وعي  • ون موض صنة أي أن تك ن الشخ د ع ال(ة، تبتع بيل المث ى س اة : عل ب المحاب تجن

ل    (وأن يكون شمولي      ) الشخصية، التسييس، العواطف، والنزعات الشخصية      تجنب المي
 ).إلى إعطاء وزن آبير لعامل واحد

 ".األهم"و" المهم"تميز بين  •
 .تسأل دائمًا إذا آان أي نشاط هو نشاط إستراتيجي وما إذا آان سيحدث تغييرًا •
 .نت اإلستراتيجية واقعية أو قابلة للتطبيقتتحقق فيما إذا آا •
 .ُتعيد النظر في اإلستراتيجيات التي فشلت في السابق •
رة               • ة المتغي ة للبيئ ة ومالئم دم استجابة مرن تضمن أن اإلستراتيجيات المختارة يمكن أن تق

 .وأنها ُتكِمل بعضها البعض

تراتيج     ارات إس د خي تخدامهما لتحدي ن اس سين يمك لوبين رئي اك أس دخالت  هن لوب الم ا أس ية هم
ات ي  . وأسلوب المخرج ا ف تخدام آالهم تم اس لوبين دون اآلخر، وي د األس ل بأح صر العم وال يقت

ان ب األحي ل    . أغل ذب آ ساواة، تجت ة، والم اءة، والفعالي ل الكف ضايا مث ار ق ي االعتب ذ ف وأن األخ
ات  دخالت والمخرج اهر الم تر  (مظ ل اإلس ة دلي دة معرف ي قاع ر التفاصيل ف ة أنظ اتيجية الوطني

  ).لتطوير اإلحصاءات

ات                 DQAFيتطلع أسلوب المدخالت، المدروس من قبل، بعض أبعاد إطار عمل تقييم نوعية البيان
  :إلى قضايا البنية التحتية مثل

  .الفعالية المؤسسية •
 .مالئمة الموارد المادية والرأسمالية •
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 .مالئمة الموارد البشرية •
 .موارد المعرفة •
 .فعالية اإلدارة •

ات           شر البيان ام لن ل النظام الع ة     ) GDDS(ويتطلع أسلوب المخرجات، مث يم نوعي وإطار عمل تقي
  : إلى قضايا المخرجات اإلحصائية مثل)DQAF(البيانات 
  الشمول، ودورية وتوقيت المناسب لإلحصاءات •
 اإلتاحة للجمهور •
 سالمة البيانات •
 نوعية البيانات •

ا      ضادة            يواجه المخططون اإلستراتيجيون ألي نظ ة ومت ات واسعة مختلف . م إحصائي وطني أولوي
ة االحتياجات التي               ) 2.6قسم  (إن عملية التشاور     ذلك الرسائل الواضحة حول أولوي ستساعد، وآ

ر               PRSs)(ستوفر بواسطة عملية السياسات الوطنية وخطط التنمية، مثل إستراتيجيات مكافحة الفق
  .MDGs إنجاز األهداف األلفية للتنمية وااللتزامات الدولية مثل إصدار التقارير حول

اٍل في                     يجب أن يؤخذ القرار النهائي حول ما سيشمل أو ال يشمل في برامج العمل على مستوى ع
  .الحكومة وربما تتم المساعدة بواسطة لجنة إحصائية وطنية

  إستراتيجيات بناء القدرات.   3.7

وير  ضروري تط ن ال ه م ات، فإن رار األولوي م إق ه ت ث أن ين حي درات لتمك اء الق تراتيجيات بن  إس
  . إلنتاج واالستفادة من المخرجات اإلحصائية المستقبليةNSS)(النظام اإلحصائي الوطني 

  :ومن المحتمل أن تشمل هذه اإلستراتيجيات التالي
  .تحسين التنسيق واإلدارة واإلطار القانوني لإلحصاءات •
 .تطوير الموارد البشرية •
 .التمويل •
 ت واإلجراءات اإلحصائية بما في ذلك اإلحصاءات القطاعية والنشرتعزيز العمليا •
 .االستثمار في البنية التحتية المادية واإلحصائية •

صل   ي ف يم ف ياق التقي ي س اط ف ذه النق م التعرض له صل 6ت ذ ف ياق التنفي ي س د 8 وف يتم التزي  وس
  .حصاءبإرشادات أخرى في دليل المعرفة دليل اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإل

  تحضير الخطة التنفيذية. 8الفصل 

  تخطيط التنفيذ 1.8
ى              ة لتطوير اإلحصاء بحاجة إل األساليب اإلستراتيجية الواسعة والواردة في اإلستراتيجية الوطني
ذي يجب                            ا ال ر م ة أآث ل، توضح بدق ة أو خطة عم صيلية وإجراءات تنفيذي شطة تف ترجمة إلى أن

شمل خط         ة وخطة           عمله، وبواسطة من، ومتى؟ وسوف ت ة إجمالي صيلية، وموازن ة تف ة العمل آلف
  ).أنظر إلى التفاصيل في قاعدة المعرفة لإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء(تمويلية 



  23

يجب أن تحدد اإلجراءات واألنشطة الالزمة لمعالجة آل قضية من القضايا اإلستراتيجية المحددة              
يتم            ويجب أيض  . والوصول إلى آل من األهداف المصاحبة      ائج والمخرجات التي س ًا أن تحدد النت

  ).9أنظر الفصل (إنجازها وتحديد الوسائل للمراقبة وتقديم التقارير حول التقدم في اإلنجاز 

  :وباختصار، فإنه من المفيد تحديد األنشطة واألفعال تحت العناوين التالية
 لهيئات الرئيسية النظام اإلحصائي الوطني آكل ولإلطار عمل تنظيم وإدارةالتغيرات  •

  : يمكن أن يشمل
o     سية ادئ الرئي س المب د يعك شريع جدي ديم بت صاء الق انون اإلح تبدال ق اس

  .لإلحصاءات الرسمية ويوفر شرعية فعالة لكل نشاط إحصائي
o توفير آليات فعالة لتنسيق وإدارة النظام اإلحصائي. 
o مراجعة مكان ووضع الهيئات اإلحصائية في الحكومة. 
o ع مك سين ورف د  تح سين التأيي ام وتح شكل ع ة ب ي الحكوم صاءات ف ة اإلح ان

 . اإلحصائي

  
ا              تطوير الموارد البشرية   • ات اإلحصائية بم ستخدمين بالهيئ  وليشمل آل أنواع الموظفين الم

في ذلك المدراء، واإلحصائيين المهنيين، والمهنيين اآلخرين، والكتبة، والموظفين اآلخرين          
  :الداعمين مثل

o بما في ذلك مراجعة فرص التدريب اإلحصائية األوليةتعيين موظفين جدد ، 
o تحسين مهارات، وقدرات، وخبرات العاملين الموجودين  
o توفير مسار مهني مناسب للموظف. 
o تحسين حوافز الموظفين وتقليل فرص دوران الموظفين والفاقد. 
o ربط الحوافز باإلنجاز. 
o وضع برنامج مصمم جيدًا إلدارة تطوير وتدريب الموظفين. 

سينات • تثمارات والتح امًال    االس صائية، ش ة واإلح ة المادي ة التحي ن البني ل م ي آ ة ف  مطلوب
  :المظاهر التالية

o ترتيبات مكتبية.  
o تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
o وسائل المواصالت 
o  تطوير أطر تسجيل األعمال، وأطر العينات 
o تطوير نظام معلومات جغرافي وطني وقاعدة بيانات 
o ة ميدانية إلدارة وتنفيذ المسوح الميدانية والتعداداتتطوير منظم 
o تطوير قاعدة بيانات 
o وضع آليات لنشر البيانات اإلحصائية بما في ذلك مواقع اإلنترنت 

  : متضمنةالمنتجات اإلحصائية واإلدارة، •
o تحسين جمع وإدارة البيانات اإلدارية.  
o دةتكملة فجوات البيانات من خالل تنفيذ مسوح وتعدادات جدي. 
o      سجالت        (تحسين دورية المنتجات اإلحصائية بما في ذلك التعدادات، المسوح وال

 ).اإلدارية
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o تكامل التعدادات والمسوح المختلفة وتحسين آفاءة العمل اليومي. 
o ال بيل المث ى س ات، عل ة البيان سين نوعي ادة : تح أخير، وزي رة الت يض فت تخف

 .معدالت االستجابة
o ئي وإعداد التقاريرتعزيز وتقوية التحليل اإلحصا. 
o تحسين أساليب نشر وتصميم المنتجات اإلحصائية. 

  تقدير آلفة وتمويل اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء   2.8

  . قبل تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء فهناك حاجة لتقدير آلفتها بعناية
  : تخدم الميزانية التنفيذية األغراض التالية

  .وع الكلف الجارية والرأسمالية للتطويرات المخطط لهاتوضيح مجم •
 .تحديد العبء المتوقع على الموازنة الوطنية وأي متطلبات تمويلية خارجية •
وارد    • دات، وللم ال، للمع بيل المث ى س وارد، عل تخدام الم ة اس صيل آيفي ن التف وع م ين بن تب

 .الخ) التعدادات، المسوح(البشرية وجمع اإلحصاءات 

ش ة      يجب أن ت ذلك آلف وطني وآ صائي ال ام اإلح درات النظ وير ق ة تط ن آلف ل م ة آ مل الموازن
ة تطوير النظام                   ادة في آلف شكل منفصل بحيث أن أي زي ذه ب تنفيذها، ومن الطبيعي أن توضح ه

ة تحضير          . وإنتاج أو تعديل المخرجات يجب أن يتم بشكل واضح         ذه الحال د في ه ا من المفي وربم
  :لفةالميزانية تحت بنود مخت

  .الحالة الثابتة وهي تقدير الكلفة على أساس بقاء سير العمل بنفس النمطية •
ة يمكن             • رات تنظيمي زات مؤسسية وتغي الزيادة في آلفة تطوير النظام، بما في ذلك إي تعزي

 .الخ..أنظمة الموارد البشرية والبرامج التطويرية وآليات التنسيق : أن يحتاج لها، مثال ذلك
ة ا "آلفة   • ة الحال دير النظام          " لثابت ة لتق ة المطلوب ة الجاري ادة في الكلف دة، موضحة الزي الجدي

 .هذه الحالة المستقبلية يمكن أن تسمح بالتطوير المستمر. الجديد وإنتاج المنتجات الجديدة

سية               ة الرئي ال    (هناك حاجة إلى النفقات الرأسمالية لإلنفاق على الموجودات الثابت ى سبيل المث : عل
ستقبلي                )بكة الحواسيب األبنية،ش اق الجاري الم ة لإلنف ديرات واقعي ، وهناك أهمية خاصة لعمل تق

ا دة حال تطويره ة والمنتجات الجدي ي األنظم سير ف تمرار بال وب لالس ة .  المطل يم آلف ويجب تقي
ة   ساعدة الفني ال(الم شارات: مث ة     ) االست مالية أو جاري ف رأس ة آكل ة أو دولي ت محلي واء آان س

  .ى إذا ما آانت مساعدات فنية لتحسين أو تيسير النظامباالعتماد عل
ل     وير اإلحصاء أن تكم ة لتط تراتيجية وطني د إس ي ُتع رق الت ى الِف ًا، فيجب عل ان ممكن ا آ وأينم

ا      سية أو آله شطة الرئي بعض األن ة ل اليف والمنفع ل التك راء تحلي ي   .  إج ل ف ذ التحلي ا يأخ وربم
ال      االعتبار آلف الطرق البديلة لجمع وتجه      ة استخدام مصادر      : يز البيانات، على سبيل المث مقارن

ة       ذ في القطر أو                    . إدارية مع عمل مسوح بالعين شابهة تنف شطة م ة مع آلف أن ويمكن عمل مقارن
  . أقطار أخرى في اإلقليم أو مع بعض المعايير الدولية الموضوعة أينما آانت متوافرة

لوطنية لتطوير اإلحصاء في منتدى الشراآة في       إن فريق مهمة تحديد آلف وتمويل اإلستراتيجية ا       
ة           21،16اإلحصاء من أجل التنمية في القرن        ال  ( يبحث فيما إذا آانت ممكنًا تطوير آلف معياري مث

  ).ذلك، آلفة المسوح المختلفة، تأسيس تسجيل اإلعمال، تسيير األنظمة اإلدارية

                                                 
16 http://www.paris21.org/pages/task-teams/active-teams/introduction/index.asp?id_active_team=9  
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ة ف          ادرة وراغب ة ق شكل آامل    في بعض البلدان النامية، قد تكون الحكوم ل اإلستراتيجية ب . ي تموي
ة                      ات الحكوم ل خارجي ليكمل موازن ا ضرورة لتموي دة يكون فيه . ومهما يكن فهناك حاالت عدي

ومن المهم أن يدرس فريق التصميم آيفية تمويل اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء، ويبحث             
  .ن في مرحلة مبكرةفي جذب االهتمام وااللتزام من قبل الحكومة والشرآاء الخارجيي

يس فقط                    وبما أن التنفيذ سيستغرق سنوات عديدة، فيجب عكس األنشطة الواردة في خطة العمل ل
ـط           اق لمدى متوسـ ـل اإلنف فـي الموازنة السنوية القادمة بل في خطـط ذات أمد أطول، آإطار عمـ

)MTEF( دت ا وج ي ت    . ، أينم ة ف شارآة الحكوم ون م أن تك روف ب ذه الظ ي ه وير ويوصى ف ط
إن                          ك ف د من ذل ة، وأبع ة الموازن الي في عملي اإلحصاء في السنوات األولى متفقة مع الظرف الم

  .مستوى التمويل المقترح يجب أن يقدر بشكل واقعي

  :التمويل الخارجي

. أشكاًال مختلفة بما في ذلك المنح والقروض      ) مساعدات التطوير الرسمية  (يأخذ التمويل الخارجي    
تراتيجية ي صدقت   إن أي إس شارآة والت ى أساس الم ي أعدت عل وير اإلحصاء والت ة لتط  وطني

انحين           ساعدات الم سيق م ة لتن ة مهم وفر آلي ن أن ت سيين، يمك شرآاء الرئي ل ال ن قب ت م ودعم
إذ إن دعم المانحين ألي إستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاء         . لإلحصاءات ولحشد موارد إضافية   
  : المختلفة، بما في ذلكيمكن أن ُينظم بعدد من األساليب

د   • انح واح ن م م م الزم     –دع ارجي ال ل الخ ل التموي ديم آ د لتق انح واح ق م ن أن يواف  يمك
  .لتطبيق اإلستراتيجية

ددين        • انحين متع ة من         –دعم من م ل أجزاء مختلف ون لتموي انحون مختلف  يمكن أن يوافق م
سيق وت            . اإلستراتيجية اك حاجة لتن انحين،      ومن أجل أن يعمل ذلك جيدًا، هن ل الم وافق تموي

 .بوضع آليات مساءلة وآليات إعداد تقارير، ويفضل أن يستند ذلك إلى أنظمة الحكومة
ل  • لة التموي ان أو أن   –س ى صندوق ائتم ين إل انحين مختلف ن م ساعدات م ه الم ن توجي  يمك

  : 17وفوائد سلة التمويل الواحدة هي. يصبح جزءا من دعم الموازنة
o  ة ة اإلداري ل الكلف اذج   تقلي ستخدمي نم انحين، م ن الم دد م ع ع يتعامل م ث س حي

 .موحدة لتقدير التقدم ولإلجراءات المالية
o تسليط الترآيز على مخرجات متفق عليها. 
o تحسين التنسيق وفعالية مساعدة المانحين. 

ل                    درات اإلحصائية، أحد مصادر التموي اء الق يعتبر صندوق ائتمان البنك الدولي، المخصص لبن
صياغة إستراتيجياتها           المهمة من ا    ساعدة األقطار ل ائيين لم انحين الثن دولي      . لم ق البنك ال ا أطل آم

د   امج جدي ذ  STATCAP –برن دعم تنفي ى قروض ل دان في الحصول عل ساعدة البل ى م  يهدف إل
ة لتطوير اإلحصاء   ي    . إستراتيجية وطني ر حول الموضوع ف صيلية أآث وفير معلومات تف يتم ت س

  .يةقاعدة معرفة اإلستراتيج

  )االستدامة(االستمرارية 

ه في حال          ل في أن شطة اإلحصائية تتمث هناك مشكلة رئيسية في العديد من المشاريع الداعمة لألن
شطة   تمرارية األن ن اس ال يمك انحين، ف ل الم اء تموي ام   . انته صبح النظ م أن ي ن المه ه م ذلك فإن ل

أن تؤآد خطة تنفيذ اإلستراتيجية     لذا فإنه يوصي ب   . اإلحصائي الوطني مستمرًا على المدى الطويل     
شطة اإلحصائية التي دعمت                      ه األن ستمر في ة التي ست الوطنية لإلحصاء بشكل واضح على الكيفي

                                                 
  .2003أآتوبر /تشرين أول- عمليات وتحديات إتمام خطة مؤسسة مكتي اإلحصاء األوغندي–تجربة التوثيق  17
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دعم الخارجي            ه من        . من خالل اإلستراتيجية الوطنية حال توقف ال ذا، فإن ومن أجل أن يحدث ه
ى ا            ة وعل ساعدة خارجي دئيا بم ة مب ا    الضروري أن توضح األنشطة المدعوم ادة دعمه ة زي لحكوم

  .تدريجيًا لهذه األنشطة
وآلما زادت نسبة الدعم الخارجي، آلما زادت أهمية النظر إلى قدرة وقابلية الحكومات على دعم                

د   دى البعي ى الم سها عل شطة بنف ذه األن صادر    .  ه ن م ات ع ي أن تبحث الحكوم ادئ ه د المب أح
وطني      ) إذا احتاجت (خارجية   تثمار للتطوير   (لتطوير نظام اإلحصاء ال ا تخطط لتلبي       )االس ، لكنه

داده         دة     :"الكلف الجارية المصاحبة للنظام الجديد حينما يتم إع ة الجدي ة الثابت ة الحال ة  ". آلف إن عملي
تم                     ى ي ة حت دائل مختلف دات، من ضمنها تحضير ب دة تأآي تحضير خطة العمل يحتمل أن تحتاج ع

  . ضية آيفية استمرار األنشطة والتطويراتتطوير خطة مالية قابلة للتنفيذ وأن يتم تناول ق

  التنفيذ، والمراقبة، والتقييم. 9الفصل 

  اإلدارة اإلستراتيجية آعملية مستمرة.   1.9
سها،                    ة اإلستراتيجية نف ة من نوعي ر أهمي ابالن    "إن القدرة على تنفيذ اإلستراتيجية أآث روبرت آ

ة      إن تحضير خطة اإلستراتيجية هي في ال           18".وديفيد نورتن  ع نقط البداي ال      . واق ذ فع دون تنفي وب
  . لإلستراتيجية، فإن آل الجهود التي استثمرت في إعداد اإلستراتيجية ستضيع

وي  ذها ق تراتيجية وتنفي صميم اإلس ون ت أن يك ائج ب اح النت ب نج ات . يتطل ل ترتيب ذلك يجب عم ل
م أ   ن المه صاءات، وم وير اإلح ة لتط تراتيجية الوطني ؤ لإلس ذ آف بة لتنفي ضًا إدراك أن مناس ي

دة يجب          التغيرات حتمية وبخاصة مع اإلطار الزمني األطول لإلستراتيجية، لذلك فإن الخطة الجي
  .أن تبني آليات مرنة للتجاوب مع التغيرات، والمشاآل، والفرص أثناء عملية التنفيذ

تج أ           حسن الخطط   وحقًا أن أآثر عمليات اإلدارة اإلستراتيجية فعالية ليست بالضرورة تلك التي تن
ر ع التغي ة للتجاوب م ي تتضمن المرون ك الت ا هي تل ات . لكنه سية لعملي ات الرئي إن المتطلب ذا ف ل

ز،           دم المنج ول التق ارير ح داد التق ة وإع ر، وللمراقب ات إلدارة التغيي ضمن آلي و أن تت ذ ه التنفي
 إدارة الوقت وأن    ومن المهم أيضاً  . ولمراجعة اإلستراتيجية والتكيف وإحداث التغير أينما لزم ذلك       

ا يتفق مع دورة                       ذها بم ة لتطوير اإلحصاء وتنفي داد اإلستراتيجية الوطني تتابع خطوات عملية إع
  .الموازنة الحكومية وعمليات أخرى، مثال ذلك مراجعة وتحديث أطر السياسات الوطنية

  إدارة التنفيذ.   2.9
  :ومن المحتمل أن تتضمن ترتيبات تنفيذ اإلستراتيجية ما يلي

ر  • ل      –إدارة التغيي يتطلب، وبك صاءات س وير اإلح ة لتط تراتيجية وطني ذ أي إس  إن تنفي
از اإلحصائي المرآزي وبخاصة ألخذ                     ك الجه تأآيد، إحداث تغيير في هيئات بما في ذل

 . األدوار والمسئوليات الجديدة
رى                  شيء الطبيعي أن ي إن التغيير صعب وقد يكون مؤلمًا للبعض في ظروف عديدة، وال

م يفضلونه             ذلك، فه ر وب م        . البعض أنهم يستفيدون من عملية التغيي ا يفكر آخرون أنه بينم
ام المخطط    اج هياآل اإلدارة    . يخسرون، لذلك غالبًا ما يحاولون وضع العقبات أم ذا تحت ل

ان          وعملياتها أن تأخذ مكانها إلدارة عمليات التغيير، وتوفير تعويضات للمتضررين إذا آ
  ً.ذلك ممكنا

                                                 
18 The Strategy-focused Organization by Robert S. Kaplan and David P. Norton, Harvard Business 

School Press, Massachusetts, 2001  
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ادة            هناك • ك القي التواصل مع    :  حاجة لتطوير إدارة القدرات لتنفيذ اإلستراتيجية، بما في ذل
داخلي      دعم ال ى ال ة عل وعي، والمحافظ ق ال صلحة، خل سيين أصحاب الم شرآاء الرئي ال

 . للعملية) الداعمين(والخارجي، باإلضافة إلى آسب المناصرين 
داد مروجين لإلس            ات         يمكن أن يكون هناك أيضًا حاجة إلع تراتيجية خالل عدد من الهيئ

ساعدة في المحافظة                     ر والم ة التغيي يم اآلخرين حول عملي ستطيعون تعل ذين ي الرئيسية ال
 .على الدعم

م              • هناك حاجة لتطوير القدرات إلدارة وظائف رئيسية آاإلدارة المالية والشراء، ومن المه
ش     وطني ب صائي ال ام اإلح ي النظ صب ف ي ت وارد الت ضًا إدارة الم ساءلة  أي د والم كل جي

 . حولها
ذ اإلستراتيجية تأسيس                  انحين المنخرطين في تنفي ترغب آل من الحكومات الوطنية والم
 .وإنتاج أدلة مالية وأدلة مشتريات واضحة متطابقة مع اإلجراءات والقواعد الموضوعة

ا وترتيب          : اشتراك وتحفيز العاملين   • ى ترجمته ذ النظام إل ا  تحتاج خطط الهيئة وخطط تنفي ه
ة      راد وأنظم ل األف ى خطط لعم ل، وإل ال عم ل مج داف لك نوية وأه ل س رامج عم ي ب ف

 .الترقية والحوافز

  التقارير والرقابة والتقييم.   3.9
ة لتطوير اإلحصاء إدارة          إعداد التقارير يحتاج   ذ اإلستراتيجية الوطني  حول التقدم المنجز في تنفي

  .  مؤشرات اإلنجاز وآليات إرسال التقاريرفعالة وإطار عمل للمساءلة، بما في ذلك تحديد
ائج المتفق                         ذ وتحقيق النت ة التنفي دم المحرز خالل عملي يم التق ال بد من تحديد مؤشرات األداء لتقي

  . عليها مسبقا في نهاية اإلستراتيجية، واستخدام قائمة من المؤشرات المختصرة
درات اإلحصائية المط           ى         يمكن االستفادة من مؤشرات بناء الق دى، باإلضافة إل ورة بواسطة المنت

يم                       دم وتقي ة التق ات في رقاب ة البيان يم نوعي أطر عمل أخرى آالنظام العام لنشر البيانات وإطار تقي
ن         ا، وم ا ودوريته ب إنتاجه ارير الواج ول التق رار ح ذ ق ب أخ ا يج تراتيجية، آم ازات اإلس إنج

 مستخدمين ويجب أن تؤدي إلى عملية     ينتجها، ولمن توزع، ويمكن لمؤشرات األداء أن تخدم عدة        
  .التعلم اإلستراتيجي لتعزيز األداء المستقبلي

ـ            مراقبة ا ضروري ل ضمان أن   ) i: ( تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء ومدى فعالياته
ت،         د تحقق ة ق شطة، والمخرجات،         ) ii(األهداف المعلن ة المدخالت واألن ا إذا     ) iii(متابع د م تحدي

ت ع صحيح،  آان سار ال ى الم سير عل ذ ت ة التنفي شاآل ) iv(ملي شاآل أو الم ه اإلدارة حول الم تنبي
ضمان توافق األداء            ) v(الممكنة قبل أن يصبح الوضع حرجًا،        اقتراح أخذ إجراءات تصحيحية ل

دة       ة الجدي وء التجرب ي ض تراتيجية ف ديل اإلس تراتيجية أو تع ع اإلس ة   .  م الل مراقب ن خ م
تراتيجية وتت ع       اإلس ن وض ورة ع ى ص صول عل دراء الح ستطيع الم رات األداء، ي ع مؤش ب

راءات    ذ إج ستفادة، وأخ دروس الم ة، وال دافها المعلن يرها بخصوص أه اه س تراتيجية، واتج اإلس
ديل اإلستراتيجية      ى أن تؤخذ إجراءات            .  تصحيحية وإمكانية تع ة إل ة فعال وسوف ال تكون الرقاب

  .استجابة لما تم قياسه وأخبر عنه
ر األهداف والظروف            و في هذا المعنى، فإن اإلستراتيجية ستكون وثيقة حية تتطلب تعديل مع تغي

راض      ب ألغ ات تطل وفير معلوم ة ضرورية لت تكون الرقاب سبة، وس رات المكت ي ضوء الخب وف
  .المساءلة

دادها،                             ى يجب إع دادها، ومت ارير التي يجب إع ا هي التق ة، وم رر من يعمل المراقب يجب أن يق
  . يجب أن تعطى هذه التقارير ألخذ إي إجراء عليهاولمن 
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وفي النهاية، وربما عند منتصف خطة العمل، يجب عمل تقييم للوقوف على أهم المحددات وعلى               
م مالحظة أن    19أنجح األنشطة وبشكل عام لتقييم مدى تحقيق اإلستراتيجية لألهداف المرسومة،            ث

  . على التعلم من أجل المستقبلالتقييم يعمل بشكل أفضل عندما يتم الترآيز 
  .يجب أن يأخذ تقييم فعالية اإلستراتيجية ذلك في االعتبار

  .النقاط الرئيسية لإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء. 10الفصل 

ي  ة وأن تلب ادئ التالي ي بالمب ن أن تف صاء م وير اإلح دة لتط ة جي تراتيجية وطني د ألي إس ال ب
ر، وإستراتيجيات             االحتياجات من المعلومات لت     يم إستراتيجية تخفيض الفق ة، وتقي صميم، ومراقب

ة           ة للتنمي ة أخرى، واألهداف األلفي سير       .  تنموية وطني ي أن العمل ي ذا ال يعن ومن الطبيعي أن ه
  .آالمعتاد

ة     "إن اإلدارة بالنتائج ربما تتطلب        ر في العقلي يس            " تغي ذا ل ة، وه ة نحو إحصاءات التنمي الموجه
  ".الربح والخسارة" ون هناك قرارات عديدة صعبة يجب أخذها فالتغيير يتضمن سهًال وسوف يك

سياسات   وير ال ات تط ياق وعملي من س صاء ض وير اإلح ة لتط تراتيجية الوطني ل اإلس إن تكام
  :يوجب.  الوطنية
 بمستوى رسمي     تدعم وتناصر   لتنفيذ اإلستراتيجية و   دعم والتزام سياسي  الحصول على    •

  .وطني رفيع
ات  الترآيز   • ساعدة       على الطلب من البيان ذلك م ستخدم، وآ ات صديقة للم  وأن تكون البيان

ات                ة لالحتياجات واألولوي الحكومات الوطنية لإلدارة بالنتائج من خالل االستجابة األولي
 .الوطنية من المعلومات وتضمن االحتياجات وااللتزامات اإلقليمية والوطنية

ة وتكمل        تمولتطوير اإلحصاءات آسلعة وطنية عامة، و      • ان    ( من موازنة الحكوم ا آ أينم
 .بالدعم الدولي) ذلك مناسبًا

ة  أن  • ة الوطني ة التنمي ن سياس زء م ه آج يم   توج ة وتقي صميم، ومراقب ك الت ي ذل ا ف ، بم
ة أخرى،          ة وطني ة، وخطط تنموي ر، واإلستراتيجيات القطاعي إستراتيجيات تخفيض الفق

 .ق األهداف األلفية للتنميةباإلضافة إلى تقييم التقدم المنجز في تحقي
ك              التشريعات واإلجراءات احترام   • ان ذل ا آ رات أينم راح التغيي  الوطنية ذات العالقة، واقت

 .ممكنًا، واحترام االلتزامات الدولية واإلقليمية والثنائية التي تمت من قبل القطر
ستمرة،                 • ات الم ة والعملي شطة الجاري ى األن اء عل سياق   والعمل ضمن   التكامل مع والبن  ال

 . الثقافي والمؤسسيالوطني

تراتيجية   داد اإلس ب إع ار     )NSDS(يج ن إط زء م ائج آج سهيل اإلدارة بالنت امل، وت لوب ش  بأس
  :من خالل.  القطر للمراقبة والتقييم، وتلبية معايير النوعية

اج    • تراتيجية نت ون اإلس وافقي   أن تك اء ت د وبن ة تأيي اء   عملي ي بن ساعدة ف زام ، للم االلت
  .ات، مع عمليات واضحة للتشاور خالل طوال الفترةوالشراآ

اج  • تراتيجية نت ون اإلس راآة  أن تك ات ش ًة، وعملي ة حقيقي ة وطني ادة وملكي ات بقي عملي
سيين           شاملة شرآاء الرئي ون، المنتجون،      ( بما في ذلك مجموعات ال ستخدمون، المحلل الم

ية، المساعدات الثنائية،   الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، منظمات إقليمية ودول       
 ).والهيئات التخصصية

                                                 
 تتضمن DSBBالمشارآون في النظام العام لنشر البيانات ملتزمون بإبقاء الحقائق المنهجية حول المعلومات اإلحصائية محدثة على  19

  .هذه الحقائق معلومات حول التنفيذ الحديث لخطط التطوير
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ادئ     • ائج  دمج مب ة لتطوير اإلحصاء وإدارة              اإلدارة بالنت  في تصميم اإلستراتيجية الوطني
ذها بمؤشرات األداء  ال(تنفي بيل المث ى س ات اإلحصائية: عل د بالمعلوم ضعيفة، ) التزوي

وتقارير حول األداء،    ) قيةرضا المستخدمين، الحاآمية، دعم السياسات الوطنية، والموثو      
 .وخطة المراقبة والتقييم

صاءات         • دة لإلح م المتح سية لألم ادئ الرئي من المب وفة ض ادئ الموص يم والمب اع الق إتب
 .الرسمية إلنتاج بيانات عالية الدقة مفيدة التي تحظى بثقة المستخدمين

ى  • اء عل ة  البن رات الدولي يات والخب ايير والتوص ن المع المع تفادة م ة،   واالس ة العالمي رف
 .وتحقيق االتساق بين الدول

  
ة        وفر األساس لديموم املة ومتماسكة وت يجب أن تكون اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء ش

  :من خالل." المالئمة للهدف"تطوير العمل اإلحصائي وبنوعية 
ل   • مول آام وطني  ش صاء ال ام اإلح شر      نظ ا، ون ات، وتحليله ع البيان ك جم ي ذل ا ف /  بم

سيق    واال ات التن ى آلي افة إل ة، باإلض نظم اإلداري سوح وال دادات، الم ن التع تفادة م س
  ).مدرآين بأن التنفيذ بحاجة إلى أن يكون متتابعًا(والتشاور 

ضا معالجة             المستمرتوفير منبر للتطوير     • نفس الوقت أي  لإلحصاءات على مدى طويل وب
 .الحاجة الفورية للبيانات الالزمة لتقدم التنمية

ة    موارد لصناعة القرار المستند إلى الدليل مع          توفير • ة للغرض   "النوعي ذات  (".المالئم
 )صلة، دقيقة، دقة المواقيت، واالستقاللية

دم  • ك أن يخ ل متماس ار عم ة    آإط ب أنظم صاء ولتجن ة لإلح ة والثنائي ساعدات الدولي  للم
 .موازية للمراقبة واحتياجات التقييم العامة لبرامج المانحين

 .ن تلبية االحتياجات الوسطية لإلحصاء ستستمر خالل عمليات التطويراإلدراك با •
  

يجب أن توضح اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء أين يقف النظام اإلحصائي حاليًا، وماهية             
  :وأن تعمل اإلستراتيجية على. التطوير التي يحتاجها وآيفية إنجاز ذلك

وفير   • اليت يم للوضع الح وطني  للنظام اإلحصائ تقي ن نحن؟ (ي ال يم شامل ، )أي دمج تقي
 . مقاسه مقابل معايير متفق عليهاللمخرجات اإلحصائية

ة    • راءات القائم شطة واإلج ى األن ة عل صائي والمحافظ اج اإلح ى اإلنت اء عل الل اإلبق  خ
 .عملية تحضير اإلستراتيجية

جيات اإلستراتي ، ووضع    )إلى أين نرغب في الوصول      (رؤية لإلحصاءات الوطنية  تقديم   •
ة از الرؤي اك  (إلنج ى هن صل إل ن أن ن ف يمك سية  , )آي ددات المؤس تعالج المح ي س والت

آيف نعرف     (ومؤشرات األداء  آل أطر تخطيط اإلحصاء،       ) تكامل(والتنظيمية وإدماج   
 .ليس خطة عمل فقط، و)أننا وصلنا

ض  • اج بع ةإدم تراتيجيات الفرعي وااإلس ة، والم ادة واإلدارة، واإلدارة المالي رد  للقي
ة    ة التحتي صال، والبني شرية، واالت ات  (الب ا المعلوم ك تكنولوجي ال ذل شر، )مث ، والن

ر،          (باإلضافة إلى مجاالت العمل الفني       ومي، إحصاءات الفق دخل الق مثال ذلك حسابات ال
 ).وإحصاءات الصحة

 :، والذيبرنامج متكامل حول بناء القدرات اإلحصائيةوضع  •
 .تراتيجيةسيبني قدرات لتطبيق وتبني اإلس  
ات     ى معلوم صاءات إل ول اإلح ين     يح ة وتعل شر، والدعاي ل، والن الل التحلي ن خ  م

 .المستخدمين
 ).ال يمكن عمل آل شيء بنفس الوقت ( األولويات والمواقيت يحدد 
 .لخطط العمل يوفر إطار عمل للتنفيذ السنوي  
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ون   رنأن يك شة وم ل للمناق ا، قاب راتواقعي ع التغي ل م افي للتعام شكل آ ي  ب  ف
هل     ستفادة، وس دروس الم ات، وال ن المعلوم دة م ات الجدي ات، واالحتياج األولوي

 !التحقيق ما أمكن
ه واقعي من حيث              : االحتياجات المالية يحدد    ستخدمين لكن يتجاوب مع احتياجات الم

ال األخذ                . (الموارد ى سبيل المث ة؛ عل ة الكلف ابع فعالي وهذا يتضمن عمل أولويات، تت
  )ق البديلة إلنتاج المعلومات آالمصادر اإلدارية ومسوح العينةفي االعتبار الطر
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