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الفقر؟  لتخفيض  جيدة  إحصاءات  إلى  نحتاج  لماذا 

تلعب اإلحصاءات دورا حيويا في تخفيض الفقر وفي التنمية العاملية.  وتقدر قوة 
اإلحصاءات باستخداماتها التي تغطي تصميم األطر ومراحل التنفيذ لسياسات 
أيضا  اإلحصاءات  وتستخدم  الفقر.   تخفيض  استراتيجيات  مثل  العامة،  الدولة 
إن أهداف  دوليا.   املقررة  التنمية لأللفية  أهداف  باجتاه حتقيق  التقدم  في مراقبة 
التنمية لأللفية والتي تشمل ـ تخفيض نسبة الفقراء فقرا مدقعا إلى 
النصف، تخفيض عدد األطفال منخفضي الوزن ونسبة األطفال، وخاصة 
ووفيات  األطفال  وفيات  وتخفيض  املدرسة،  إلى  يذهبون  ال  الذين  البنات، 
األمهات عند الوالدة، ووقف انتشار مرض نقص املناعة املكتسبة ـ تعني 

بالضبط احلاجة إلى املعلومات اإلحصائية لتخفيض الفقر.
تبني املعلومات اإلحصائية املوثوقة حقيقة معيشة الناس اليومية.  إن صورة 
حياتهم  طبيعة  هي  وما  فقراء  هم  وملاذا  الفقراء،  يعيش  أين  تخبرنا  هذه  اجملتمع 
سياسات  ومراقبة  لوضع  املطلوبة  البيانات  املعلومات  هذه  توفر  ومعيشتهم.  
الوسائل  وتوفر  إلى موارد  التي حتتاج  اجملاالت  الضوء على  وتسلط  فاعلة.   تنموية 
ملتابعة التقدم وتقييم اآلثار املترتبة على السياسات اخملتلفة.  إن اإلحصاءات اجليدة 
تعتبران  واللتان  القرارات  اتخاذ  عملية  في  واملسؤولية  الشفافية  درجة  من  ترفع 
احلكم على جناح  الناخبني من  الرشيدة من خالل متكني جمهور  للحاكمية  ضرورة 
السياسات احلكومية ومساءلة احلكومة حول هذه السياسات.  كما أن اإلحصاءات 

اجليدة ضرورية إلدارة وتوفير اخلدمات األساسية.
بالرغم من اإلدراك املتزايد ألهمية اإلحصاءات أكثر من أي وقت مضى، فإن دوال 
نامية كثيرة ينقصها املقدرة إلنتاج وحتليل واستخدام الكم والنوع من املعلومات 
رسم  على  سلبا  ذلك  وينعكس  فعال.   تنموي  تقدم  الجناز  املطلوبة  اإلحصائية 
شعوب  وتبقى  قراراتها   عن  احلكومات  مساءلة  تتعذر  حيث  العامة،  السياسات 
فإن  النامية،  الدول  في  املوارد  حملدودية  ونظرا  ذلك.   بسبب  فقيرة  احلكومات  هذه 
اإلحصاءات اجليدة ضرورية لضمان استخدام املوارد املتوافرة واملرصودة للتنمية بأكبر 
فاعلية ممكنة.  إن أكثر البلدان حاجة لإلحصاءات هي غالبا تلك التي ال تستطيع 
كلفة  ويغطي  كبير  بنفع  يعود  سوف  اإلحصاءات  في  االستثمار  ولكن  إنتاجها، 

توفيرها ملرات عديدة من خالل حتسني تخصيص املوارد.

للفقر لعكسي  ا لعد  لميةا لعا ا لتنمية  ا في  ت  ا ء حصا إل ا ر  و د

فاعلية كلفة اإلنفاق الصحي في تنزانيا

كمردود  واإلعاقات  الوفيات  تخفيض  في  ممكن  تأثير  اكبر  على  احلصول  أجل  من 
لإلنفاق الصحي العام، فإن هنالك حاجة ملعلومات حول األمراض ذات األثر السلبي 
األكبر على الوضع الصحي للسكان )عبء املرض( وحول كيفية تخصيص النفقات 
الصحية للتصدي لألمراض اخملتلفة )خارطة اإلنفاق(.  ولكن غالبا ما تكون الدول 
أنظمة  مجال  في  ضعفا  األكثر  الدول  بالذات  هي  األكبر  الصحية  املشاكل  ذات 

املعلومات الصحية.

تلك  في  نقصا  التسعينيات  منتصف  في  تنزانيا  في  الريفية  املناطق  عانت 
تنزانيا جلمع معلومات حول  ريادي في منطقتني في  املعلومات.   مت وضع مشروع 
فاعلية كلفة اإلنفاق على التدخالت الصحية ومعلومات حول عبء األمراض وتوزيع 
اإلنفاق الصحي محليا.  مت في ضوء هذه املعلومات إعادة تخصيص املوارد لتحسني 
فاعلية اإلنفاق الصحي.  ويعتقد أن إعادة تخصيص املوارد الصحية املتاحة 
للقطاع العام على أساس الدليل اإلحصائي، بعد رفدها باحلد األدنى من 
املوارد اإلضافية، أثرت تأثيرا كبيرا على النواجت الصحية، مخفضة نسبة 
وفيات الرضع واألطفال إلى 50% خالل فترة ثالث سنوات بزيادة 18% فقط 

في اإلنفاق الصحي )أي ما يعادل 0.80 دوالر أمريكي للفرد الواحد(.

]      “البيانات هي عنصر أساس في أي تخطيط تنموي.]

دون توفر البيانات، فإن جهود الدولة للتخطيط للنمو

      املستقبلي ولرفاه مواطنيها ال ميكن أن يتحقق

على أرض الواقع، وقد يُصيبها بسبب ذلك خلل   

األستاذ بيتر أنياجن نيوجنو، وزير التخطيط والتنمية الوطنية، كينيا



سياق مضمون التنمية

عمل الدولة: اإلستراتيجيات واألطر

45

في الحرب على الفقر”

[“تمثل البيانات السليمة  [

اإلحصاء  ومكتب  فيتنام   - العام  اإلحصاء  مكتب  بني  املؤسسي  التعاون  تقييم 
السويدي

متت توأمة مكتب اإلحصاء العام الفيتنامي 
 1995 منذ  السويدي  اإلحصاء  ومكتب 
اإلحصاءات  توفير  أسلوب  تطوير  بهدف 
والتكلفة  اجليدة  النوعية  ذات  االقتصادية 
ضوء  وفي  املناسب.  الوقت  في  القليلة 
السويدي  اإلحصاء  يقدم  التعاون،  هذا 
فنية  ومساعدة  طويل  ألجل  مستشارين 
اإلحصاء  ملكتب  القصير  املدى  على 
للمشروع  الثالث  املراحل  في  الفيتنامي.  
اإلحصاء  مجاالت  في  التدريب  متويل  مت 
وتعليم اللغة االجنليزية واجلوالت الدراسية 
إن  الدولية.   االجتماعات  في  واملشاركة 
مكون اجلانب اخلاص بتكنولوجيا املعلومات 
في هذا املشروع، مبا في ذلك توفير معدات 
املعلومات بشكل كبير، ساعد  تكنولوجيا 
في أن يؤسس املشروع إستراتيجية شاملة 
لتكنولوجيا املعلومات في مكتب اإلحصاء 
في  لالستثمارات  الحقا  أدى  مما  الفيتنامي 

تكنولوجيا املعلومات.

يبني تقييم حديث للمشروع بأن املشروع كان ناجحا جدا في دعم حتول فيتنام إلى 
اقتصاد السوق وهذا بدوره كان سببا رئيسيا في النمو االقتصادي الذي كان مسؤوال 
عن تخفيض في حاالت الفقر.  ومبا أن اإلحصاءات هي جزء من »البنية التحتية« 
االنفتاح  تشجيع  في  أيضا  املشروع  ساهم  فقد  احلديث،  الدميقراطي  للمجتمع 
املطلقة  بالسرعة  حاليا  الفيتنامي  العام  اإلحصاء  مكتب  يوفر  والدميقراطية.  
إحصاءات اقتصادية رئيسة ذات نوعية جيدة.  لقد مت بناء القدرات اإلحصائية في 

فيتنام كما زاد استعداد احلكومة الفيتنامية لتوفير املوارد ملكتب اإلحصاء.

التقييم  خلص  اإلحصاء،  في  املعنيني  الشركاء  مقابالت  إلى  باالستناد 
واخملططني،  السياسات  راسمي  إلى  وصلت  اجليدة  اإلحصاءات  أن  إلى 
وأنهم بدورهم استندوا في رسم سياساتهم وخططهم وبرامجهم إلى 
القابلة  اإلحصائية  القدرات  بناء  تأثير  واضح على  وهذا مثال  اإلحصاءات 

لالستمرار في تعزيز صناعة القرار باالستناد إلى الدليل املعلوماتي.

الدولي المصور: جينادي راتوشينكو / البنك 

للفقر لعكسي  ا لعد  لميةا لعا ا لتنمية  ا في  ت  ا ء حصا إل ا ر  و د

ماليني البشر يعيشون على اقل من 1 دوالر في اليوم عام 2003
)باالستناد إلى احدث تقديرات لكل دولة(

472 جنوب آسيا 
320 شبه الصحراء اإلفريقية 
213 شرق آسيا والباسيفيك 
179   -  والتي تشمل الصني 

49 أمريكا الالتينية والكاريبي 
9 أوروبا ووسط أسيا 
5 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

1068 اجملموع 

 - وطنية  لسياسات  عمل  أُطر  بتطوير  حاليا  الدخل  منخفضة  الدول  معظم  تقوم 
مثل استراتيجيات مكافحة الفقر وأُطر عمل إدارة االقتصاد الكلي والقطاعي - كجزء من 
عملية رسم السياسات الجناز التقدم التنموي وتخفيض الفقر.  تسلط هذه االستراتيجيات 
القوي  األساس  توفير  أجل  من  اإلحصائية  للمعلومات  احلاجة  على  الضوء  العمل   واطر 
لذلك  السياسات.   تنفيذ  فعالية  رصد  إلى  إضافة  التنموي  والوضع  الفقر  لتشخيص 
فان هناك حاجة لإلحصاءات للمساعدة في الدفع إلى األمام الجناز النواجت التي 
تهدف السياسات لتحقيقها وليس فقط لقياس التقدم املنجز نحو حتقيقها.  
إنتاج  القدرة على  لبناء  إطارا  الوطنية لتطوير اإلحصاءات  توفر االستراتيجيات 

إحصاءات وطنية واحملافظة عليها.

سالحا أساسيا
تاداو شينو، الرئيس السابق للبنك اآلسيوي للتمنية



تنسيق إجراءات المانحين لتصبح مجتمعة أكثر فاعلية.  .3
االعتراف بالحاجة إلى إحصاءات أفضل من اجل فعالية اكبر للمساعدات ....   .4

الشركاء في  بين  المتبادلة  المساءلة  والنواتج في إطار من  التنفيذ  .... مع مراقبة 
التنمية 

DFID الدليل للجميع: إستراتيجية إحصاء دائرة التنمية الدولية البريطانية

يعمل إحصائيو دائرة التنمية الدولية البريطانية، وكجزء من إستراتيجيتهم لتحسين 
فعالية المساعدات، على ضمان االستخدام الفعال لإلحصاءات والبيانات عن طريق:

حث كل شخص في دائرة التنمية الدولية البريطانية على مراقبة التقدم المحرز   •
)على كل المستويات مثل المشروع والبرنامج والسياسة( كجزء روتيني من السلوك 

اإلداري.
تحسين نظام جمع البيانات ومراقبة الجودة في دائرة التنمية الدولية البريطانية.  •

تحسين أساليب نشر المعلومات والنتائج وتبادلها.  •

تركز الحكومات والمانحين، أكثر من أي وقت مضى، على النتائج المرغوبة وعلى اآلثار 
المترتبة على جهودهم التنموية وعلى استخدام المعلومات لتحسين عملية اتخاذ القرارات 
ودعم السياسات.  وبنفس الوقت يحتاج المواطنون إلى إحصاءات إلبقاء حكوماتهم تحت 
المساءلة.  لذلك فإن اإلحصاءات ضرورية، ليس فقط لمراقبة التقدم في التنمية، بل النجاز 
إن االعتراف  التي تقيسها اإلحصاءات.   النواتج  باتجاه تحقيق  والدفع  التنموي  التقدم 
بالدور المهم والخطر لإلحصاءات شيء؛ والقيام بما يلزم لتفعيل هذا الدور شيء 
آخر.  يبقى الكثير مما يجب عمله لضمان استخدام أفضل إلحصاءات أفضل 

كجزء من البيئة الممكنة للتنمية.

تحتاج الدول من أجل تطوير إحصاءاتها إلى المساعدات المالية والفنية، باإلضافة 
إلى مواردها الذاتية.  ستكون هذه عملية طويلة المدى، وبحاجة إلى زيادتها وإدامتها.  من 
الضروري أن تكون المساعدات المقدمة للدول المحتاجة منسقة وفاعلة، فقد أظهرت 
  /PARIS21( 21 مراجعة حديثة من قبل الشراكة في اإلحصاء من أجل التنمية للقرن
باريس 21( للدعم المقدم من المانحين في مجال بناء القدرات االقتصادية في إفريقيا 
غياب التنسيق. مع إشارة بعض المانحين إلى أن التعاون غير كاف بينهم وان بعض البرامج 
مانحا   13 لدى  أساسي  اعتبار  التنسيق  إن  اإلحصائية.   القدرات  بناء  بهدف  ال تصمم 
يساعدون اإلحصاء في موزمبيق و11 مانحا في تنزانيا، و10 مانحين في أوغندا و9 مانحين 
في ساحل العاج.  على أن هذا ال يعني فشل التنسيق في هذه البلدان، وإنما يعني أن 

التنسيق قضية هامة.

األهداف اإلنمائية لأللفية، الغايات والمؤشرات

اتفق رؤساء الدول في اجتماعهم في مؤتمر القمة األلفية والمنظم من قبل األمم 
والمأمول  لها  المصاحبة  العالمية  والغايات  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  على  المتحدة 
تحقيقها بحلول عام 2015.  لقد برهنت األهداف اإلنمائية لأللفية بأنها أداة قوية لبناء 
اإلرادة السياسة المطلوبة، وتوفير بؤر تركيز لعمل الحكومات والمجتمع المدني على حد 
سواء.  ومن أجل تحقيق األهداف، ال بد من توفير معلومات شاملة لرصد التقدم المحرز 
تجاه األهداف الوطنية والدولية، ووضع السياسات واالستراتيجيات، ودفع المجتمع الدولي 
إلى العمل واتخاذ اإلجراءات المناسبة.  لقد تم تطوير مجموعة من المؤشرات لقياس 
التقدم المحرز تجاه األهداف اإلنمائية لأللفية والغايات المصاحبة لها،  وبدورها تعتمد 
التقارير  توثق  وموثوق.   المؤشرات على معلومات من نظام إحصائي وطني قوي 
الفردية لكل دولة حول األهداف اإلنمائية لأللفية التقدم المحرز في كل دولة وتقيم القدرات 
اإلحصائية فيها كعنصر أساسي في قياس مدى إمكان وصول الدولة إلى تحقيق األهداف 

اإلنمائية لأللفية الخاصة بها.

فعالية المساعدات 

تساعد اإلحصاءات الجيدة المانحين على اتخاذ قرارات تخصيص المساعدات وعلى 
مراقبة استخدام المساعدات ونواتج التنمية.  أدرك إعالن باريس حول فعالية المساعدات 
)آذار 2005( الحاجة إلى إحصاءات أفضل من اجل مساعدات فاعلة ومؤثرة.  فقد أكد وزراء 
التنمية في الدول المتقدمة والنامية، المسؤولون عن تعزيز التنمية، ورؤساء مؤسسات 

التنمية الدولية والثنائية على الحاجة إلى:

جعل المراقبة في أيدي الدول الشريكة.  .1
توافق دعم المانحين مع إستراتيجية التنمية في الدول الشريكة ومع مؤسساتها   .2

وإجراءاتها.
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األهداف اإلنمائية لأللفية
القضاء على الفقر المدقع والجوع الهدف األول:	

تحقيق تعميم التعليم االبتدائي الهدف الثاني:	

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الهدف الثالث:	

تخفيض معدل وفيات األطفال الهدف الرابع:	

تحسين الصحة اإلنجابية الهدف الخامس:	

مكافحة فيروس نقص المناعة/	االيدز والمالريا وغيرها من األمراض الهدف السادس:	

ضمانة االستدامة البيئية الهدف السابع:	

إقامة شراكة عالمية من اجل التنمية الهدف الثامن:	

للفقر لعكسي  ا لعد  لميةا لعا ا لتنمية  ا في  ت  ا ء حصا إل ا ر  و د



النظام العام لنشر البيانات - مشروع المرحلة 2 إلفريقيا الناطقة باالنجليزية

باالنجليزية، هناك  الناطقة  إفريقيا  البيانات في  العام لنشر  النظام  خلفا لمشروع 
الدول  البريطانية سيستمر في مساعدة  الدولية  التنمية  دائرة  ترعاه  مشروع جديد 
بإدخال األساليب والطرق المتبناة دوليا والممارسات الفضلى لإلحصاءات الرسمية.  
ويركز المشروع على النتائج والتفاعالت اإلقليمية من خالل تقديم نماذج لمساعدات 
ويهدف هذا  وتقيم بطريقة منسقة.  وتنفذ  أن تخطط  يمكن  والتي  فنية محددة، 
األسلوب إلى إدامة بناء القدرات من خالل تحسينات قابلة للقياس في مناطق متفق 
عليها، وتشجيع االلتزام المتبادل بالنتائج والملكية من كال الطرفين الدول المشاركة 

ومقدمي المساعدات الفنية.

لقد تم توسيع المشروع الجديد )»نماذج لتعزيز اإلحصاءات« 2006-2009( ليغطي 21 
دولة في إفريقيا، عمليا كل الدول التي تستخدم اللغة االنجليزية كلغة عمل.  وينفذ 
المشروع بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من اجل مساعدة الدول 
في تحسين نوعية اإلحصاءات الخاصة بالمالية واالقتصاد الكلي وكذلك اإلحصاءات 
المساعدات  الفقر.  وستشمل  واستراتيجيات تخفيض  والديموغرافية  االجتماعية 
الفنية زيارات خبراء والتدريب أثناء العمل وورش عمل لتبادل الخبرات وتعلم الممارسات 
أيلول 2006 في مدينة  الموسع في  بالمشروع  العمل  وبدأ  الفضلى في اإلحصاء.  

كيب تاون.

سوف يستمر المشروع في حث الدول لمواءمة األنشطة مع األولويات الوطنية ولتعزيز 
التنسيق واالستخدام الفاعل للترتيبات داخل الهيئة.  لضمان التفاعل والتعاون القوي، 
داخل  المختلفة  والهيئات  اإلقليمية  الهيئات  وثيق مع  أن تعمل بشكل  الدول  على 
اإلقليم الواحد ومع من يزودنها بالمساعدات الفنية في حقل اإلحصاءات.  وستبذل 
الجهود لمساعدة الدول الراغبة في االنتقال من النظام العام لنشر البيانات إلى معايير 
نشر البيانات الخاص ليعزز وصول هذه الدول إلى أسواق المال والتكامل بشكل أفضل 

مع االقتصاد العالمي.

وتشمل المرحلة األولى للمشروع، 2001-2006، 15 دولة أصبحت جميعها، باستثناء 
البيانات، بعد أن نجحت جميعها بتحضير  واحدة، مشاركة في النظام العام لنشر 
البيانات المتعلقة بإنتاج البيانات ووضع الخطط للتحسين، وأدرجت في نشرة هيئة 
صندوق النقد الدولي لمعايير نشر البيانات.  وقد تبنى المشروع األصلي أكثر من 200 
زيارة بغرض تقديم مساعدات فنية ودعم ورش العمل لرفع الوعي بالنظام العام لنشر 

البيانات في معظم هذه الدول.

بناء القدرات اإلحصائية ألجل نتائج تنموية أفضل

بأنه يمكن تحسين اإلحصاءات من خالل أسلوب استراتيجي شامل،  التجربة  بينت 
يهدف إلى إنتاج بيانات أفضل حاليا إضافة إلى بناء قدرات إحصائية مستدامة للمستقبل 
وليس كما كان الحال سابقا على أساس جهود تدريجية تميل إلى إنتاج اإلحصاءات دون بناء 

القدرات على إعادة إنتاجها في المستقبل.

أن الموارد المالية محدودة في معظم الدول النامية، وعليه فإنه يجب اخذ قرارات بعناية 
يَُسّهل ذلك  أن  بأقصى فاعلية وكفاءة.  ويمكن  السبل لتطوير اإلحصاءات  حول أفضل 
من خالل تصميم وتنفيذ خطط إحصائية إستراتيجية، استراتيجيات وطنية لتطوير 
اإلحصاءات، متوافقة مع استراتيجيات وأطر عمل السياسات الوطنية.  ومن المفيد أن 
يبنى على ما هو موجود بالفعل وعلى ما هو في طور التطوير من خالل برامج مثل النظام 
العام لنشر البيانات الموضوع من قبل صندوق النقد الدولي، والتي يشارك فيها فعليا 
عدد كبير من الدول، وكذلك من خالل عمل شبكة الصحة القياسية، لتوسيع توفير 

واستخدام أنظمة المعلومات الصحية الوطنية الدقيقة في الوقت المناسب.
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تعميم التخطيط االستراتيجي لإلحصاءات 

إن تعميم التخطيط االستراتيجي لإلحصاءات هو اإلجراء األول الرئيسي في خطة 
عمل مراكش لإلحصاءات، المتفق عليها في اجتماع الطاولة المستديرة الدولي الثاني 
حول اإلدارة من أجل نتائج تنموية، الذي عقد في مراكش/ المغرب في شباط 2004.  أكدت 
تأسيس  النامية على  الدول  21، مساعدة  باريس  في  الشركاء  نية  مراكش  خطة عمل 
قدرات إحصائية مستدامة وتحقيق التزام وطني باإلحصاءات.  تهدف خطة عمل مراكش 
إلى تسريع الخطى في تحسين بيانات التنمية باالستناد إلى إجراءات ترمي إلى مساعدة 
اإلجراءات من خالل  إلى مجموعة  الوصول  وتم  والدولية.   الوطنية  اإلحصائية  الهيئات 
التعاون بين عدد من الشركاء، والبناء على ما توصل إليه فريق المهمة في منتدى الشراكة 
في اإلحصاء من اجل التنمية الذي يبحث في وسائل تطوير اإلحصاءات لمراقبة أهداف 

التنمية.

إجراءات خطة عمل مراكش الستة بشأن اإلحصاء

تعرضت المجموعة األولى من اإلجراءات إلى االحتياجات الوطنية التالية:

تعميم التخطيط االستراتيجي لإلحصاء  .1
التحضير لجولة تعداد السكان لعام 2010  .2

زيادة االستثمار في اإلحصاء  .3

وعالجت المجموعة الثانية المسئوليات الدولية التالية؛

تأسيس شبكة دولية لمسوح األسر  .4
تحسين مراقبة تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية  .5

تحسين المساءلة الدولية في اإلحصاء  .6

يهدف تعميم التخطيط االستراتيجي لإلحصاء إلى تمكين الدول النامية من 
جعل تنمية وتطوير إحصاءاتها الخاصة باستراتيجياتها الوطنية لتطوير اإلحصاء عنصرا 
أساسيا في عمليات التنمية.  أقرت خطة عمل مراكش غاية باريس 21، بأن تصمم الدول 
النامية -منخفضة الدخل- وتنفذ إستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاء مع العمل إلنتاج 
لأللفية في  اإلنمائية  لألهداف  الثانية  المراجعة  بحلول موعد  أفضل  إحصاءات وطنية 
2010.  وابتداء من 2007 ينتقل التركيز من مساعدة الدول على تصميم إستراتيجيتها 

إلى المساعدة في التنفيذ.

شبكة القياسات الصحية: »معلومات أفضل، قرارات أفضل، صحة أفضل«

أسست شبكة القياسات الصحية كشراكة عالمية 
قرارات  اتخاذ  تعني  أفضل  أن معلومات  على أساس 
أفضل، ينتج عنها صحة أفضل لكل شخص.  وتجمع 
هذه الشراكة منتجي ومستخدمي البيانات الصحية 
معا في جهد مشترك يهدف إلى زيادة توفير واستخدام 
معلومات صحية موثوقة وفي وقت مناسب من خالل 
المعلومات  نظم  تعزيز  إلى  الهادفة  الدول  خطط 
الصحية  بالمعلومات  المعنيين  أثبت جمع  لديها.  
على  الصحية،  المقاييس  شبكة  رعاية  تحت  معا 
أثرا  له  أن  والقطري،  واإلقليمي  العالمي  المستوى 
شبكة  لدعم  المتلقية  البلدان  في  ظاهرا  تحويليا 

القياسات الصحية منذ إطالقها عام 2005.

لقد مهدت شبكة القياسات الصحية بعمل األرضية 
إلدخال تحسينات بارزة وواضحة على نظم المعلومات 
مع  الشراكة  هذه  تعمل  العالم.   حول  الصحية 
الرسميين المحليين في العديد من الدول، منخفضة 
ومتوسطة الدخل، لبناء قدرات وخبرات أكبر بهدف 
الدول  تستخدم  الصحية.   المعلومات  نظم  تعزيز 
دعم شبكة القياسات الصحية لتقييم وضع أنظمة المعلومات الصحية القائمة 
فيها وصياغة خطط شاملة لتعزيز هذه النظم، وتساعد الشركاء في الشبكة في 
تنفيذ هذه الخطط في هذه الدول.  يجب دمج مثل هذه الخطط في اإلستراتيجيات 
بما  بعامة  والتطوير  بالصحة  المتعلقة  الخطط  لتطوير اإلحصاءات وفي  الوطنية 
دعم  خالل  من  الدخل،  منخفضة  دول  تقوم  الفقر.   مكافحة  استراتيجيات  فيها 
شبكة القياسات الصحية، بتحديد الوسائل والطرق لزيادة تغطية ونوعية أنظمتها 
المعلوماتية لتسجيل الوقائع الحيوية: الوالدات والوفيات وأسبابها.  وتعمل شبكة 
الخبرات  الدول في  إبداعية لمشاركة  الدول إليجاد أساليب  الصحية مع  القياسات 
اتخاذ  في عملية  البيانات  واستخدام  توفير  تعزيز  المستفادة حول كيفية  والدروس 
لنظم  الموضوعة  المعايير  تكون  أن  إلى   2010 بحلول  الشبكة  وتهدف  القرارات.  
المعلومات الصحية مقبولة ومطبقة عالميا لتكون المرشد في جمع المعلومات، 
وإعداد التقارير واستخدام المعلومات الصحية في الدول النامية والوكاالت الدولية 
ليصبح من الممكن تقديم تقارير ذات مصداقية عن المؤشرات الصحية الرئيسية 

وعن عمل نظام الصحة والمرض.
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مساعدة الدول في التحضير جلولة 2010 لتعداد السكان

تعتبر التعدادات السكانية العمود الفقري ألي نظام إحصائي وطني، وهي حيوية لوضع 
أساس لقاعدة معلوماتية على األقل كل عقد من الزمن.  فهي توفر معلومات عن حجم 
وطبيعة وموقع سكان الدولة.  كما أنها توفر معلومات لرصد التقدم المنجز تجاه األهداف 
اإلنمائية لأللفية، وتسمح بعمل تقديرات جيدة للدولة بكاملها باالستناد إلى مسوح العينة، 
وتوفر األساس لتقرير نظام التمثيل السكاني.  كما أنها توفر معلومات أساسية حول موقع 
ومكونات السكان، وهي معلومات ضرورية، على سبيل المثال لتخطيط الجهود نحو توفير 

التعليم والصحة للجميع.

إن تكلفة وتعقيدات عملية التعداد، واألهمية السياسية العالمية لها، تضعها في 
خانة مختلفة عن األنشطة التي تقوم بها األجهزة اإلحصائية الوطنية.  إن حجم السكان 
أكبر بكثير عما كان عليه قبل 10 سنوات، ولذلك فإن كلف إجرائها ارتفعت، مع أن الحصول 

على تمويل إلجرائها أصبح أكثر صعوبة من ذي قبل.

تضمنت أنشطة خطة عمل مراكش البحث عن سبل لتقليل كلفة إجراء تعدادات 
سكانية، وتطوير وتحسين طرق إجراء تقديرات سكانية ما بين التعدادين، ومساعدة الدول 
في الترويج ألهمية إجراء تعداد للسكان من اجل الحصول على التمويل، والتخطيط وتزويد 

الدول بالمعرفة الفنية واإلرشاد.

االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات

إن اإلضافة في أسلوب وضع االستراتيجيات الوطنية لإلحصاء هو أنها تنظر إلى بناء 
القدرات اإلحصائية من خالل منظور اإلدارة والتنمية، وتنظر إلى السياسة التنموية 
وأفضل ممارسات اإلدارة من خالل منظور اإلحصاءات، وهذا كله من اجل إحراز نواتج 
تنموية أفضل.  يضع هذا األسلوب التخطيط االستراتيجي وتحديد األولويات ضمن 
سياق النظام اإلحصائي الكلي، بما في ذلك إنتاج اإلحصاءات من قبل الوزارات المعنية 

ومعالجة قضايا المؤسسة التنظيمية.

النظام اإلحصائي  أين سيصل  رؤية حول  الوطنية لإلحصاءات  ستوفر اإلستراتيجية 
الوطني في غضون 5 إلى 10 سنوات، كما ستوفر إطار عمل وخطة عمل قوية لبناء 
قدرات إحصائية قادرة على تلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية من البيانات عبر 
كل القطاعات، بحيث تركز خطط التطوير على المجاالت التي هي بحاجة أكثر إلى 
بناء القدرات اإلحصائية، وتبني على العمل الموجود وتوفر إطار عمل متماسك لقرارات 

التمويل الحكومي ولتنسيق مساهمات المانحين الخارجية.

تأخذ أي إستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات أشكاال متعددة حسب تجربة القطر 
والتقدم الحاصل فيه في مجال اإلحصاء.  ويمكن ألي إستراتجية جيدة ممولة بشكل 
وأن  أداء أي نظام إحصائي وطني  أن تحدث تغييرا كبيرا في  مناسب ومنفذة بنجاح 
تساعد الدول التي تدور في دائرة مفرغة من العجز في التمويل وضعف في األداء في 

التتحرر من ذلك.

وجدت دول كثيرة أنها تحتاج إلى قيادة لمتابعة إنجاز الخطط اإلستراتيجية.  وتأمين 
الدعم الكافي من أعلى جهة حكومية لتنفيذ إستراتيجيتها الوطنية.  إن التنسيق 
بين عناصر النظام اإلحصائي المختلفة والدعم القوي من قبل المانحين شيء أساسي 
وضروري.  ولتكون األنشطة الوطنية والدولية فاعلة بشكل تام فالبد من وضعها ضمن 

سياق إستراتيجية الدولة الوطنية لتطوير اإلحصاء.

بشكل عام، بّين تقرير الشراكة في اإلحصاء من اجل التنمية للقرن 21، أنه من بين 
105 دول شملها التقرير )نيسان 2006(، 34 دولة أصبحت إستراتيجيتها في وضع 
التطبيق وأن 54 دولة في مراحل مختلفة من تصميم إستراتيجياتها، وأن 17 دولة ليس 
لديها إستراتيجية ولم تبدأ بعد في وضعها، مع أن عددا منها عّبر عن نيته في عملها. 
وتجدر المالحظة بأن بعض الدول التي لديها إستراتيجيات لديها النية لتحديثها أو 

تطويرها في ضوء أسلوب التخطيط االستراتيجي الوطني لإلحصاء.
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دور المفوضية األوروبية في إجراء تعداد السكان 2006 في نيجيريا

إن إجراء تعداد للسكان في نيجيريا، الدولة األكثر سكانا في إفريقيا، مهمة معقدة 
وصعبة وجدلية.  مع استحقاق االنتخابات في نيجيريا عام 2007، تم تنفيذ تعداد 
ناجح للسكان عام 2006.  ال يساعد التعداد فقط في تعيين حدود المناطق االنتخابية 
كمتطلب دستوري، لكنه يمكن النيجيريين من بناء الثقة في مؤسساتهم، وانتخاباتهم 
ونواح أخرى.  من اجل دعم هذه المهمة، وّقعت المفوضية األوروبية اتفاقية تمويل 
نهاية  التعداد في  برنامج  لدعم 
خالل  من  نفذت  والتي   2004
برنامج  مع  تشاركيه  اتفاقية 
األمم المتحدة اإلنمائي.  سيعزز 
للتعداد  النيجيري  البرنامج 
إلى  باالستناد  السياسات  رسم 
اإلحصائي،  والدليل  المعلومة 
للمواطنين،  الخدمات  وتوصيل 
الشفافية  ثقافة  وترسيخ 

والمساءلة.

المفوضية  مساهمة  غطت 
والبالغة 116.5 مليون  األوروبية 
يورو خالل 2004-2007 مكافآت ل 800,000 من جهاز التعداد.  ووفرت التدريب لجهاز 
وتكنولوجيا معالجتها،  البيانات  إدخال  وعملية  التعداد،  استبيانات  وتوفير  التعداد، 
باإلضافة إلى دعم مشاريع مراقبة التعداد الوطني وبعثات المراقبة الخارجية.  وبدورها، 

ساهمت كل هذه اإلجراءات بتعزيز مصداقية التعداد.

وضعت الهيئة الوطنية للسكان في نيجريا إستراتيجية لتعزيز مساواة النوع االجتماعي 
خالل عملية إجراء التعداد.  ستشكل البيانات حال توفرها قاعدة معرفة حول قضايا 
ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وثقافية لسنوات عديدة قادمة.  وستساعد بيانات 
التعداد نيجيريا في ضمان تجذير إسناد جهود رسم السياسات والمراقبة إلى معلومات 

سليمة، وبذلك التمكن من أفضل تنفيذ لها محققة أعظم نفع لسكانها.
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مبادرة شبكة القياسات الصحية ورصد الوقوعات الحيوية

إن معرفة حجم السكان وتركيبته وتغيراته )المواليد والوفيات وأسباب الوفيات( هو 
متطلب مسبق أساسي للحاكمية الرشيدة وعالمة من عالماتها.  لقد لفتت األهداف 
اإلنمائية لأللفية )والتي يتعلق بعض منها في الوفيات( انتباه راسمي السياسات على 
المستوى الوطني والعالمي إلى الحاجة لبيانات سكانية دقيقة وفي وقتها.  ولحد اآلن، 
هناك نقص في مثل هذه المعلومات في معظم الدول النامية حيث تبقى الوالدات 

والوفيات في الغالب دون تسجيل، ويبقى فهم أسباب الوفيات ضعيفا.

تشكل معالجة االختالل المدهش في التوازن بين الطلب والعرض في موضوع البيانات 
أحد أهداف شبكة القياسات الصحية.  والى هذا الحد، فإن شبكة القياسات الصحية 
دولية وجهود بحثية لتحسين  ترويجية  آخرين في إطالق حملة  منخرطة مع شركاء 
تغطية ونوعية اإلحصاءات الحيوية- مبادرة رصد الوقوعات الحيوية.  تمتد الحاجة 
ويشمل  الصحي،  القطاع  أبعد من  ما هو  إلى  السكانية  والمسؤولية لإلحصاءات 
المحلية  الحكومة  الوطنية،  المكاتب اإلحصائية  المبادرة  الرئيسيين في  الشركاء 
ووزراء الداخلية وكذلك هيئات اإلحصاء والتنمية المتعددة.  وتشمل النواتج المتوقعة 
اإلجماع حول ابتداع أساليب لتحسين اإلحصاءات الحيوية مثل المراقبة الديموغرافية 
على  الحصول  يكون  حين  الشفوي  الوفاة  سبب  واستعمال  العينة  تسجيل  ونظم 

شهادة طبية تبين سبب الوفاة الفعلي غير ممكن.

يشكل رصد التقدم المحرز تجاه الهدف الخامس من األهداف اإلنمائية لأللفية من 
خالل تعقب مستويات وفيات األمهات عند الوالدة تحديا كبيرا للبلدان التي تفتقد إلى 
نظم تسجيل مدني جيدة.  ومع قرب الوصول إلى عام 2015، فإن شبكة القياسات 
الصحية وشركاءها يروجون ألساليب أفضل لقياس وفيات األمهات عند الوالدة في بلدان 
ال يتوفر فيها حاليا مصادر أخرى للبيانات.  وتَُعدُّ جولة تعداد السكان والمساكن 2010 
مصدرا ممكنا للمعلومات التي استغلت بشكل غير كاف حتى اآلن.  ومع أن التعداد 
شمل أسئلة عن وفيات األسرة خالل السنة السابقة، فإن إضافة بعض األسئلة حول 
وقت حدوث الوفاة المتعلقة بالحمل يمكن أن يوفر معلومات مهمة بطريقة تعكس 
فاعلية الكلفة.  ومع اإلدراك بأن التعداد ال يمكن أن يوفر كل المعلومات المطلوبة حول 
وفيات األمهات عند الوالدة، فإن التعداد يَُعدُّ فرصة ثمينة ال تعوض للبلدان التي تنوي 
إجراء تعداد.  من أجل هذا فإن شركاء شبكة القياسات الصحية يطورون بناء القدرة 

على اإلرشاد والدعم في الدول من خالل إقامة ورش عمل لتحليل البيانات.

المصور: تريفور سامسونا / البنك الدولي
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تعزيز نظام اإلحصاء الوطني في طاجاكستان: تفعيل الشراكة

ينفذ في طاجاكستان مشروع TAJSTAT  بتمويل مشترك يهدف إلى مساعدة لجنة 
بريطانيا  الدولة لتنفيذ خطة إحصائية متكاملة لسنوات متعددة.  وضعت  إحصاء 
والسويد، الشركاء الرئيسيين للتمويل، مساهماتهم في صندوق ائتمان يدار من قبل 
البنك الدولي.  ويشمل الشركاء الفنيون كال من تركيا واليابان واإلحصاء األوروبي.  اتفق 
الشركاء على إجراء مراقبة ومراجعة نصفية معا.  وتم تنسيق مكونات المشروع مع 
صندوق النقد الدولي ومنظمة الزراعة والغذاء الدولية وصندوق األمم المتحدة للطفولة 

وبنك التنمية اآلسيوي لتجنب التكرار ولزيادة الفاعلية والتأثير.

حصلت لجنة إحصاء الدولة قبل هذا المشروع على تمويل من صندوق تمويل بناء القدرات 
بناء قدراتها اإلحصائية  البلدان في  الدولي المخصص لمساعدة  اإلحصائية/البنك 
وتقديم المساعدة الفنية لتطوير خطة إحصائية متكاملة لسنوات متعددة شاملة 
كامل نظام اإلحصاء الوطني، بما في ذلك الوزارات والهيئات ذات العالقة.  أقرت الحكومة 
بارز قدرات  ، حيث ستعزز وتحسن بشكل  هذه الخطة وتدعم تنفيذها بشكل كبير 
لجنة إحصاء الدولة والهيئات األخرى التي تتعامل مع جمع البيانات ونشرها.  إن الهدف 
الرئيسي للمشروع هو تحسين كفاءة وفعالية نظام اإلحصاء الوطني لتمكين الدولة 
من توفير بيانات مناسبة موثوقة وفي وقتها لرسم السياسات المستندة إلى البيانات 

والمعلومات، ولدعم الحكومة في إستراتيجيات تخفيض الفقر وفي عملية التنمية.

أنشأت الحكومة لجنة توجيهية على مستوى عال للمشروع تجتمع مرتين في السنة.  
كما تم أيضا تشكيل فريق تنسيق للمشروع ليشرف على تنفيذ المشروع ويقوم بأعمال 
اإلشراف اإلداري اليومي على المشروع.  وسيساعد هذا الفريق لجنة إحصاء الدولة في 
تنفيذ المشروع، ولن ينفذوا المشروع بأنفسهم، وذلك تمشيا مع إرشادات إعالن باريس 

وسياسة البنك في إجراءات تنفيذ المشروع.

زيادة اخملصصات التمويلية للبلدان لتحسني قدراتها اإلحصائية

النامية.   الدول  الوطنية في  هناك ضعف كبير في االستثمار في نظم اإلحصاءات 
هناك اآلن زيادة في فرص التمويل مثل دعم الموازنة المباشر، بما في ذلك مراقبة وتقييم 
برامج إستراتيجية تخفيض الفقر.  كما تم تطوير أدوات جديدة مثل صندوق التمويل لبناء 
القدرات اإلحصائية/البنك الدولي، والذي ساهم في مساعدة بلدان كثيرة في تصميم 
وهناك  اإلستراتيجيات.   تنفيذ  الصندوق في  أن يساعد هذا  إستراتيجيتها، كما يمكن 
مشاريع للصندوق جارية حاليا في سبع دول ومشاريع على وشك التنفيذ في بعض دول 

أخرى.

وكجزء من التزامها بأجندة قاعدة النتائج، هناك مؤسسات أخرى وفرت موارد لمساعدة 
البلدان في تصميم وتحديث إستراتيجيتها الوطنية لتطوير اإلحصاء في إفريقيا، البنك 

اإلفريقي للتنمية، وفي بريطانيا دائرة التنمية الدولية، على سبيل المثال.
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     “...قمنا بحث كل بنوك التنمية الدولية وكل المانحين 

على زيادة الدعم لتعزيز قدرات اإلحصاء و قدرات
المؤسسات ذات العالقة في دول الشراكة”

[بالغ لجنة التنمية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 23 ابريل 2006 [

المصور: كيرت كارنيمارك / البنك الدولي
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كل شيء نعمله”
“المعلومات هي أساس  

األستاذ فرانسيس اوماسوا، مدير عام سابق / وزارة الصحة، أوغندا
] [

الشبكة الدولية للمسوح األسرية

أدوات إدارة البيانات الجزئية
من اجل توثيق المسوح والتعدادات ونشرها وحفظ بياناتها

ENGLISHFRANCAISESPANOLRUSSIAN

هناك غالبا توثيق ضعيف في 
مجموعات بيانات المسوح 

والتعدادات وصعوبة في الوصول 
إليها.

توفر مجموعة أدوات IHSN حلول 
صديقة للمستخدم:

توثيق مجموعة البيانات بما 
ينسجم مع المعايير الدولية 

وأفضل الممارسات:
استخدام أسهل وأكثر أمانا   >

للبيانات
حفظ المعلومات   >

الستخدامها مستقبال
تحديد قضايا موثوقة وقابلة   >

للمقارنة، ألجل تحسين جودة 
المسوح مستقبال.

توفير منتجات إحصائية صديقة 
للمستخدم من اجل نشر 

سهل للبيانات وللمعلومات عن 
المنتجات والممارسات اإلحصائية 

في كل مجال.
استخدام أوسع ومتنوع  	>

للبيانات الموجودة
تعزيز القدرات التحليلية  	>

للدولة
زيادة الشفافية والحاكمية  	>

الرشيدة

info@surveynetwork.org :لإلتصال

المجال، كما أن هناك ضعف في استغالل مجموعة بيانات المسوح األسرية.  تنوي الشبكة 
النامية،  الدول  المسوح األسرية في  الدولية للمسوح األسرية تحسين فعالية وكفاءة 
من خالل تطوير المعرفة ببرامج ومنهجيات المسوح األسرية ومن خالل نشر واستخدام 
أفضل للبيانات.  تعمل الشبكة على جمع منتجي المسوح، والممولين والمستخدمين 
بيانات المسوح لرسم السياسات وللمراقبة.  كما تعمل على  معا لتحسين استخدام 
تحديد، وتشجيع، وتنفيذ حلول منسقة ومستمرة لمشاكل تتعلق بتوفير البيانات وتوقيتها 

وموثوقيتها ومالءمتها، وقابليتها للمقارنة، ونشر واستخدام بيانات مسوح األسر.

عمل حتسينات ملحة ملراقبة األهداف اإلمنائية لأللفية

األول يخص  أنشطة كجزء من خطة عمل مراكش لإلحصاءات:  ثالثة  تم تخطيط 
التعاريف والمنهجيات من اجل حساب مؤشرات  الدولية للعمل على تحسين  الوكاالت 
التنمية الرئيسية، أينما كانت هناك حاجة لذلك.  الثاني هو تحسين معرفة المنتجين 
للبيانات ومستخدميها باألهداف اإلنمائية لأللفية ومؤشرات رئيسية أخرى.  الثالث هو 
مساعدة البلدان في تحديد نقاط الضعف لديها وإدخال تحسينات على المدى القصير 
على العمليات اإلحصائية ذات العالقة مثل المسوح األسرية.  والهدف من ذلك هو تحسين 
تقديرات المؤشرات الرئيسية وسرعة الحصول عليها.  وهذا النشاط األخير يدعى »برنامج 
تسريع البيانات«، وسيتم تطويره مبدئيا وبشكل ريادي في اثنتي عشرة دولة.  والغاية من 
برنامج تسريع البيانات هو مساعدة الدول الريادية أالثنتي عشرة في تحديد نقاط الضعف 
لديها وإدخال تحسينات على المدى القصير على العمليات اإلحصائية ذات العالقة، مثل 
المسوح األسرية، من اجل الحصول على تقديرات المؤشرات الرئيسية أو تحسينها، بما 

في ذلك تلك المتعلقة باألهداف اإلنمائية لأللفية.

إطالق شبكة دولية ملسوح األسر

على الرغم من الحصول على بيانات تنموية رئيسية من مسوح األسر، إال أن هناك 
ضعف في النظام الحالي الموجود.  فال يتم إجراء المسوح بتكرارات مناسبة، وال تمول 
كثير من الدول النامية برامج مسوحها، وال يتم تنسيق جيد بين البرامج الدولية في هذا 

1

للبيانات 2 تشخيصا  أَجرِ 
التوضيحية.

3
 PDF، CD-ROM،( أوتوماتيكيا  النواتج  استخرج 
website( من اجل تسهيل التشارك في البيانات )للدولة 

أن تحدد سياسة النشر لديها(.

باستخدام محرر  توثيقا مفصال  إليها  وأضف  بياناتك  أورد 
.DDI التدقيق المتخصص
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زيادة مسؤولية النظام اإلحصائي الدولي

اإلجراء الرئيسي ضمن خطة عمل مراكش لإلحصاءات الذي يجب أن تقوم به وكاالت 
اإلحصاء الدولية هو تطوير وتبني مجموعة مبادئ تنسيقية تحكم أعمالها.  يعتبر توفر 
لإلدارة  مهم  متطلب  والموثوقة  والمترابطة  المنسقة  الدولية  البيانات  من  مجموعة 

بالنتائج.

الوكاالت الدولية ومجموعة الخبراء الخاصة بمؤشرات التنمية األلفية

دوائر  التنمية لأللفية  الدولية ومجموعة خبراء مؤشرات  الوكاالت  تشمل مجموعة 
ضمن األمانة العامة لألمم المتحدة، وعدد من وكاالت األمم المتحدة ضمن نظام 
األمم المتحدة وخارجه،  ووكاالت حكومية مختلفة وإحصائيين وطنيين ومنظمات 
أخرى مهتمة بتطوير بيانات األهداف اإلنمائية  لأللفية على المستوى الوطني والدولي 

بما في ذلك المانحين والخبراء المستشارين.

التنمية لأللفية مسؤولة  الدولية ومجموعة خبراء مؤشرات  الوكاالت  إن مجموعة 
عن إعداد البيانات وتحليلها لرصد التقدم تجاه مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية.  
وتراجع هذه المجموعة وتحدد منهجيات وقضايا فنية خاصة بالمؤشرات وبأدلة اإلنتاج، 
وتساعد على تحديد األولويات واالستراتيجيات من اجل الحصول على دعم الدول في 

جمع وتحليل البيانات وتقديم التقارير حول األهداف اإلنمائية لأللفية.

للمعايير  أفضل  وتوثيق  تطوير  على  السابقة  السنوات  عبر  المجموعة  شجعت 
لأللفية-  اإلنمائية  األهداف  مؤشرات  وتحليل  جمع  في  المستخدمة  والمنهجيات 
والتغلب على  ذي معنى،  بأسلوب  الدولة  بيانات  لتجميع  الطرق  إيجاد  ذلك  بما في 
مشاكل المقارنة، وكذلك ـ وهذا هو األكثر أهمية ـ على توفير تحليل ذو داللة لألرقام 
المجمعة التي تمثل الوضع المحلي.  وينجز هذا العمل من خالل فرق فرعية تقوم 
آليات  على الموضوع أنشئت ضمن مجموعة الوكاالت الدولية والخبراء، ومن خالل 
الوكاالت الدولية التي تربط وكاالت متخصصة في مختلف الحقول المغطاة باألهداف 

اإلنمائية لأللفية.
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برنامج ريادي لتسريع البيانات
اسُتثمر الكثير في إجراء المسوح األسرية.

لماذا ال نستطيع قياس ومراقبة النتائج بشكل أفضل ؟
يحتاج قياس ورصد نواتج التنمية إلى مجموعة من بيانات المسوح في وقت مناسب 

موثوقة وقابلة للمقارنة، ذات صلة ومتاحة.  لكن:

برنامج تسريع البيانات مهمة 1
توثيق البيانات ونشرها

توثيق مجموعات البيانات   •
الموجودة بإتباع المعايير الدولية 

والممارسات الفضلى )أدوات 
)IHSN

عدم التصريح بمصادر البيانات   •
الجزئية

تحديد وتنفيذ سياسات نشر   •
شفافة ومنفتحة

برنامج تسريع البيانات مهمة 2
تحليل وتقييم بيانات المسوح
تقييم مالءمة وقابلية المقارنة   •

وموثوقية بيانات المسوح 
الموجودة.

تحليل بيانات إستراتيجية   •
تخفيض الفقر أو استراتيجيات 

القطاعات األخرى
صياغة توصيات لتحسين وتناغم   •

برنامج المسوح

برنامج تسريع البيانات مهمة 3
توفير الدعم لجمع البيانات

مساعدة الدول في تنفيذ   •
تدريب أكثر على برامج المسوح 

متماشية مع أولويات محددة 
بوضوح

قضية 1
ال يتم دائما استغالل البيانات 

الموجودة كامال
ضعف القدرات/االهتمام لدى   •

منتجي البيانات
البيانات ليست دائما متاحة   •

لمستخدمين ثانويين )ألسباب فنية 
وتمويلية ولوجود عقبات سياسية(

النقص في المعلومات حول   •
منهجيات المسوح والممارسات 

اإلحصائية يخلق صعوبة أو 
مخاطرة في استخدام البيانات

قضية 2
عدم تناغم المنهجيات والمفاهيم 

غالبا ما تكون المسوح مفاجئة؛   •
يعطى انتباه قليل لتناغم 

المفاهيم والمنهجيات.
المؤشرات المتحصلة ليست قابلة   •
للمقارنة تماما، وينتج أحيانا نتائج 

متناقضة ومشوشة

قضية 3
تكرار المسوح وتوقيتها ليس 

األمثل
برامج المسوح غالبا ما توجه من   •

قبل المانحين
وجود فجوات بالبيانات في بعض   •

الحاالت، وتكرار نشاطات في 
حاالت أخرى

يمول برنامج تسريع البيانات من قبل تسهيالت منح التنمية/خطة عمل مراكش 
لإلحصاءات - البنك الدولي.  وينفذ كأحد برامج باريس 21 مع شركاء دوليين 

مختلفين.

للفقر لعكسي  ا لعد  لميةا لعا ا لتنمية  ا في  ت  ا ء حصا إل ا ر  و د
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أمثلة أخرى على الكيفية التي يساعد فيها باريس 21 في
تطوير اإلحصاءات

شبه  اإلفريقية  للمناطق  واقتصادي  إحصائي  )مرصد  اإلفريقي  اإلحصاء  مثال: 
الصحراوية(: نهج إقليمي للمساعدات الفنية

واالجتماعية  االقتصادية  اإلحصاءات  تطوير  تعزيز  اإلفريقي هي  اإلحصاء  إن مهمة 
والبيئية في الدول األعضاء وتطوير كفاءتهم في هذه المجاالت.  ويعترف باإلحصاء 
اإلفريقي كمركز للمهارات اإلفريقية لتطوير اإلحصاءات، وينفذ برامج ومشاريع للعديد 

من الشركاء الدوليين الممولين والفنيين في عدد من الدول اإلفريقية.

يدعم اإلحصاء اإلفريقي 
تب  مكا نشطة  أ
في  وطنية  إحصائية 
)يضم  األعضاء  الدول 
والباب  عضوا   18 حاليا 
مفتوح ألي دولة افريقية 
لتصبح  صحراوية  شبه 
والسلطة  عضوا(.  
ء  لإلحصا نونية  لقا ا
لنسبة  با يقي  فر إل ا
في  تتمثل  ألعضائها 
 ، هيم لمفا ا حيد  تو
لية  و لد ا يير  لمعا ا و
والطرق اإلحصائية.  كما 
يحث اإلحصاء اإلفريقي 
على التكامل االقتصادي 
واإلقليمي من خالل سعيه إلى االتساق وقابلية المقارنة في البيانات اإلحصائية.  من 
أجل هذا، فإن اإلحصاء اإلفريقي يساعد مكاتب اإلحصاء الوطنية في جمع البيانات، 

ومعالجة البيانات ونشرها باإلضافة إلى تحليل البيانات وتفسيرها.

النظم اإلحصائية،  وإدارة  تنظيم  التالية:  المجاالت  اإلفريقي  يغطي عمل اإلحصاء 
والحسابات القومية واالقتصاد الكلي ومسوح األسعار ونفقات األسرة.  وابرز أنشطة 
اإلحصاء اإلفريقي هو توفير التدريب وتقديم المساعدات الفنية في الموقع من خالل 
في  اإلقليمية  وشبه  اإلقليمية  العرقية  العمل  ورش  وكذلك  العمل  وورش  الندوات 

مواضيع ذات صلة.

المصور: آمي فايتل / البنك الدولي

مثال: دائرة التنمية الدولية البريطانية )DFID( تدعم نظام إحصاء كينيا

اإلحصاء  نظام  لتعزيز  إستراتيجية  خطة  الكيني  لإلحصاء  المركزي  المكتب  طّور 
الوطني في كينيا.  ستساهم كل من الحكومة الكينية ودائرة التنمية البريطانية ) 
6.5 مليون جنيه إسترليني(، والبنك الدولي )20 مليون دوالر( خالل السنوات الخمس 

القادمة بمساهمات مالية هامة لتنفيذ هذه الخطة.

لقد أقرت كينيا قانونا جديدا لإلحصاءات كجزء مهم من الخطة اإلستراتيجية.  أعطى 
اإلحصاءات  تناول  في  أكثر  استقاللية  لإلحصاء  المركزي  المكتب  الجديد  القانون 

واستقاللية اكبر في توظيف موظفين ذوي كفاءة عالية واالحتفاظ بهم.

تم تطوير برنامج مسح األسرة، ومكن دعم دائرة التنمية البريطانية من إتمام مسح 
موازنة األسرة الكينية المتكامل.  وهناك خطط إلجراء مسوح جديدة حول الحاكمية 

الرشيدة واإلعاقة في المستقبل القريب.

ويغطي التمويل المقدم من دائرة التنمية البريطانية أيضا إنتاج اإلحصاءات في وزارات 
حكومية أخرى وكذلك تقديم دعم لمؤسسات البحث الخارجية.  كما تم تعزيز نظم 
البيانات اإلدارية في الشرطة وخدمات السجن من خالل توفير المعدات والدعم الفني 
الالزمين، وهناك أعمال مشابهة أخرى مخطط لها في مجال التجارة والصناعة.  كما 
تم تأسيس مركز بحث للفقر المزمن في جامعة نيروبي الستكشاف كيفية وأسباب 

انتقال المواطنين من والى دائرة الفقر.

باإلضافة إلى الدعم المقدم إلنتاج اإلحصاءات، فإن دائرة التنمية البريطانية تقدم 
الوطنية  والتمنية  التخطيط  وزارة  أنشأت  لقد  البيانات.   استعمال  لتعزيز  الموارد 
الكينية  مديرية للمراقبة والتقييم.  تنسق هذه المديرية إنتاج تقارير االنجاز السنوي 
إلستراتيجية اإلنعاش االقتصادي الكينية باإلضافة إلى قضايا مراقبة وتقييم أوسع 

عبر الحكومة.

للفقر لعكسي  ا لعد  لميةا لعا ا لتنمية  ا في  ت  ا ء حصا إل ا ر  و د



مثال: حساب التنمية لألمم المتحدة: دفع اإلجراءات اإلقليمية الى األمام

يساعد اإلحصاء في األمم المتحدة الدول على إنشاء نظم إحصائية قوية من خالل 
التدريب والخدمات االستشارية، ومشاريع إقليمية وتحت إقليمية.  ويتم التركيز في 
وبناء شبكات من اإلحصائيين  السنوات األخيرة على تحسين تعاون جنوب - جنوب 
في األقاليم وشبكات بينية داخل اإلقليم الواحد، من اجل إيجاد تجمعات قوية من 

اإلحصائيين الذين يبنون على نقاط قوة وإنجازات بعضهم البعض.

العمومية.   الجمعية  وفرتها  للتمويل  آلية  هي  المتحدة  لألمم  التنمية  حساب  إن 
وتقر مقترحات المشاريع كل سنتين.  ومثل هذه االقتراحات موجهة بفعالية نحو بناء 
القدرات اإلقليمية.  وقد نفذ قسم اإلحصاء في األمم المتحدة منذ 1999 خمسة 
 )CARICOM( مشاريع شملت أكثر من 65 دولة في األقاليم التالية: التجمع الكاريبي
آسيا  لغرب  واالقتصادية  االجتماعية  واللجنة   )ASEAN( آسيا ورابطة جنوب شرق 
)ESCWA( والتجمع االقتصادي لدول غرب إفريقيا )ECOWAS(، والتجمع التنموي 

.)SADC( لجنوب إفريقيا

ويتم تنفيذ كل مشروع تحت قيادة لجنة توجيهية مكونة من رؤساء األجهزة اإلحصائية 
في الدول األعضاء.  حيث يقررون أولويات المشروع وطرق التنفيذ، وضمان استمرارية 
المشروع.  والمحصلة الواضحة لذلك هي تماسك وتعاون إقليمي أقوى في تطوير 

اإلحصاءات.

وفي إقليم جنوب إفريقيا، تضم اللجنة التوجيهية للمشروع الذي أطلق حديثا شركاء 
دوليين ذوي أنشطة في اإلقليم.  مما يحث ويحفز على تنسيق العمل الجاري، ويشجع 
البعض على التعلم من خبرات البعض اآلخر مع تجنب التكرار.  وبنفس الوقت، فإنها 
تضمن اتساقا تاما لمكونات المشروع المختلفة مع االستراتيجيات الوطنية الكلية 

لتطوير اإلحصاءات.
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مثال: بناء القدرات من خالل التعاون المؤسسي - ترتيبات توأمة فريدة في موزمبيق

عقدت مؤسسة اإلحصاء الوطنية الموزمبيقية منذ عام 2002 اتفاقيات توأمة مع 
ثالثة مكاتب إحصائية وطنية لثالث دول هي الدنمرك والنرويج والسويد.  إن الفكرة 
اإلحصاء  مؤسسة  تستخدم  أن  في  هي  المؤسسي  التعاون  هذا  خلف  الرئيسية 
والترتيبات  والمنهجيات  الكفاءات  الصلة من  ذات  اإلجراءات   الموزمبيقية  الوطنية 
المؤسسية، وعمليات األداء...الخ،  للمكاتب 
طويلة  ترتيبات  في  الثالث  االسكندينافية 
األمد، مدعومة من مانحين من الدول الثالث 
تنفيذ خطة  المشروع في  ويساعد  ذاتها.  
إستراتيجية خمسيه لتعزيز نظام اإلحصاء 
الوطني في موزمبيق، مع التركيز على دعم 
المشروع  ترتيبات  وتؤكد  الفقر.   تخفيض 
على التنسيق بين المانحين واعتبار الدنمرك 
الشراكة،  يقودان  الموزمبيقي  واإلحصاء 
ومسؤولية اإلحصاء الموزمبيقي عن أنشطة 
وخطط  عمليات  مع  وتكاملها  المشروع 

المؤسسة.

الدول  في  اإلحصاء  نظم  وتتماثل 
مؤسسة  نظام  مع  الثالث  االسكندينافية 
ترتيبات  يسهل  مما  الموزمبيقية  اإلحصاء 
ثالثة مراجعات  إجراء  وتم  الفريدة.   التوأمة 
وعلى  ايجابية.   جميعها  وكانت  خارجية 
سبيل المثال، سلطت مراجعة وسط الفترة 
التركيز  مثل  النجاح  أسباب  على  الضوء 
األمد،  طويل  واالرتباط  القدرات،  بناء  على 
والتمويل المؤكد، والتزام مؤسسة اإلحصاء 

الموزمبيقية ونوعية الدعم المقدم.

المصور: راي ويتلين / البنك الدولي

للفقر لعكسي  ا لعد  لميةا لعا ا لتنمية  ا في  ت  ا ء حصا إل ا ر  و د



مثال شبكة القياسات الصحية ــ
انجاز األطراف المعنيين بدعم إدارة التنمية بالنتائج في سيراليون

تشمل األطراف المعنية في نظام المعلومات الصحي في سيراليون كال من مكتب 
وزارة الصحة ووكاالت دولية مختلفة  المركزي ومكاتب وبرامج مختارة في  اإلحصاء 
األمم  ومنظمة  للطفولة  المتحدة  األمم  ومنظمة  العالمية  الصحة  )منظمة 
المتحدة لمكافحة مرض نقص المناعة(.  لقد أكملت األطراف المعنية بدعم من 
شبكة القياسات الصحية تقييم نظام المعلومات الصحي ووضعت مسودة خطة 
الرئيسية  اإلستراتجيات  وشملت  سنوات.    10 لمدة  الصحي  للنظام  إستراتيجية 

التالية:
إنشاء مستودع بيانات متكامل ليقدم معلومات مجمعة على مستوى المنطقة   •
 )logistics( من مصادر روتينية )برامج عمودية معينة، ومراقبة وخدمات التسهيالت
والموارد البشرية والتمويل(، بغرض توفير إيجازات منتظمة للمساعدة في اتخاذ 
التسهيالت  راجعة عن  تغذية  والحصول على  المنطقة،  إجراءات على مستوى 
الصحية وتوقيتها، ونقل الكتروني كامل إلى مستخدمين متعددين على المستوى 

الوطني؛
والتسهيالت  األسرية  الوطنية  المسوح  لتنسيق  سنوات  لعشر  خطة  تصميم   •

الصحية؛
القياس الدقيق لوفيات األمهات عند الوالدة مع تعداد السكان الوطني 2014؛  •

إكمال حسابات الصحة الوطنية وألول مرة عام 2007 وتحديثها سنويا بعد ذلك؛  •

يأتي هذا التحسن في التنسيق واالستثمار في استراتيجيات معلومات صحية رئيسية 
البريطانية مع رسميين  التنمية  ودائرة  الدولي  البنك  تعاون  فترة  تماما مع  متزامنا 
حكوميين لتصميم دعم رئيسي جديد للقطاع الصحي: 30 مليون دوالر، منحة ألربع 
سنوات من البنك الدولي/صندوق إفريقيا لتحفيز النمو من اجل تسريع بقاء األطفال 
البريطانية  التنمية  لدائرة  والتنمية و40 مليون جنيه إسترليني/برنامج 10 سنوات 
التحسن في  واإلنجابية وصحة األطفال.  سيتيح  الجنسية  الصحة  لزيادة خدمات 
التنسيق واإلشراف في نظام المعلومات الصحي للدولة مراقبة وتقييم االحتياجات 
للبرامج الجديدة بحيث تتوافق مع األنشطة الرئيسة مضمنة في خطة إستراتيجية 

نظام المعلومات الصحي للعشر سنوات وتتم تلبيتها من خالل هذه األنشطة.
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ماذا بعد؟

الفقر  القضاء على  إلى إحصاءات جيدة من اجل  الحاجة  باختصار  الكتيب  بّين هذا 
بفاعلية.  لقد زاد الوعي خالل السنوات األخيرة بأهمية اإلحصاءات، وبخاصة في سياق 
استراتيجيات خفض الفقر، واألهداف اإلنمائية لأللفية، ومتطلبات استخدام اإلدارة لتحقيق 
نتائج تنموية أفضل.  ومهما يكن، فإن ذلك لم يرافقه زيادة في الموارد والجهد المبذول 

لبناء قدرات إحصائية مستدامة، ال من الدولة النامية وال من الشركاء المانحين.

إن المعلومات المتوافرة حاليا في العديد من الدول الفقيرة غير كافية إلحراز تقدم 
لتطوير اإلحصاءات.   بها  الملتزم  الموارد  زيادة في  إحداث  المطلوب  فإنه من  لذا  فعال.  
النامية نفسها.  وعلى  الدول  المانحين ومن  تأتي من  أن  الزيادة يجب  وإلدامة ذلك، فإن 
بالنفع ويغطي  المدى الطويل، فإن االستثمار في استعمال أفضل لإلحصاءات سيعود 
كلف توفيرها بمرات عديدة  أكثر من خالل  التحسينات على فعالية وكفاءة تخصيص 
الموارد للتنمية.  وال حاجة ألن تأتي الزيادة في االستثمارات مباشرة على شكل منفصل 
للدعم اإلحصائي.  إنه جزء طبيعي وضروري من إطارات عمل أوسع واستراتيجيات تنموية 
موجودة.  وعلى سبيل المثال، فإن دعم الموازنة المباشر، واستراتيجيات تخفيض الفقر، 
وطرق القطاعات العريضة تتطلب جميعها إحصاءات في وقت مناسب وموثوقة لتوجيه 
التحسينات على  المطلوبة فقط من خالل  المعلومات  السياسات.  وستتوفر  ومراقبة 

النظم اإلحصائية الوطنية والدولية.

      “نحن بحاجة إلثبات فاعلية سياستنا ونجاحها.
               لذلك فإنه من الحيوي أن يكون

        بإمكاننا وبشكل دقيق ومعقول تقييم السياسة النافذة.
   إنني من أولئك الذين يرون أننا لم نستثمر بشكل كاف

                           في بناء القدرات اإلحصائية.”
د. دونالد هبيروكا، وزير المالية والتخطيط االقتصادي السابق، رواندا

] [
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كيف يمكن أن تساعد باريس 21؟

تركز الشراكة في اإلحصاء جهودها في مساعدة كل الدول منخفضة الدخل لتنفيذ 
االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاء مع رؤية إلنتاج إحصاءات وطنية أفضل بحلول 
وقت المراجعة التالي لألهداف اإلنمائية لأللفية عام 2010.  وانتقل االهتمام من مساعدة 
الدول على صياغة استراتيجيات وطنية لتطوير إحصاءاتها، من خالل ورش عمل إقليمية 
تعالج مراحل رئيسية من تصميم االستراتيجيات، إلى المساعدة في التنفيذ.  إن الشراكة 
في اإلحصاء ليست وكالة تمويلية لكنها تعمل بشكل رئيسي من خالل الترويج، والتأثير، 
والتسهيالت وتعلم الدروس.  تعتمد األنشطة العملية على جهود الدول الداخلة في شراكة 

مع المنظمات اإلقليمية، والوكاالت الدولية المتخصصة والمانحين.

معظم ما تقوم به أمانة باريس 21 يتعلق ببناء التواصل الفعال والمحافظة عليه 
وبتعاون الشركاء؛ والترويج:

التخاذ القرارات ورسم السياسة المستندة إلى البيانات  •
لالستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاء لتوفير إطار عمل متماسك لكل عمليات   •

بناء القدرات اإلحصائية، بغض النظر عن أنها ممولة وطنيا أو من المانحين
لزيادة الدعم المالي والفني لبناء القدرات اإلحصائية.  •

ويتوفر مجموعة من الموارد الترويجية المتنوعة تالئم أنواع الجمهور المختلفة.  وقد 
طورت باريس 21 إرشادات لمساعدة الدول لتصميم وتنفيذ استراتيجياتها الوطنية لتطوير 
اإلحصاءات.  تتوفر كل هذه الوثائق - ومعها ثروة من المعلومات من مؤسسات دولية ثنائية 
وأخرى متعددة في قاعدة المعرفة لالستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاء على موقع 

باريس 21 على الشبكة العنكبوتية الدولية. 

للقرن 21 مع شركاء من  التنمية  أجل  اإلحصاء من  الشراكة في  تعمل سكرتارية 
ذلك  بما في  لإلحصاء،  الوطنية  اإلستراتيجية  بأسلوب  للنهوض  اإلقليمية  المنظمات 
األنشطة  ودعم  المستهدف،  الجمهور  وتحديد  معينة،  رسائل  تحديد  في  المساعدة 
المعنية،  والوطنية  الدولية  اإلطراف  وتحديد  االستراتيجيات؛  تنفيذ  وإطالق  الترويجية، 
والمشاركة في ورش عمل اإلطراف المعنية، ونشر وثائق اإلستراتيجية الوطنية لتطوير 
اإلحصاءات لألطراف المعنية، وتوفير دورات تعليمية مختصرة للمساعدة في تطوير الخبرات 

في التخطيط االستراتيجي، وتسهيل عمل بعثات المراجعة بين الدول النظيرة.

اجتماع الطاولة المستديرة الدولي الثالث حول دور اإلدارة في تحقيق النتائج التنموية، 
هانوي 7-5 شباط/فبراير 2007

الدولي  المستديرة  الطاولة  اجتماع  يوفر 
النتائج  تحقيق  في  اإلدارة  حول  الثالث 
التنموية الذي ُعِقد في فيتنام في شباط 
الدولي  2007، منبرا للمجتمع اإلحصائي 
تصميم  مرحلة  من  االنتقال  إلى  ليشير 
االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات 
إلى مرحلة تنفيذها، مضمنا عناصر أخرى 
مثل  لإلحصاءات  مراكش  عمل  خطة  من 
وبرنامج  األسر  لمسوح  الدولية  الشبكة 
في  الشركاء  سيؤكد  البيانات.   تسريع 
باريس 21 تأكيدا مزدوجا على الدول لتفي 
البيانات  إنتاج  من  الفورية  باحتياجاتها 
خالل تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لتطوير 
إحصائية  نظم  بناء  وكذلك  اإلحصاءات 

مستدامة للمستقبل.

النظم اإلحصائية، فالبد  لضمان ديمومة 
لإلحصاءات،  الوطني  التمويل  زيادة  من 
الدولي  الدعم  في  كبيرة  بزيادة  مدعومة 
اجتماع  راجع  القدرات.   ببناء  بقوة  للبدء 
الطاولة المستديرة الثالث ما الذي يعمل 
والذي ال يعمل في بناء القدرات اإلحصائية، 
كما راجع تطبيق مبادئ إعالن باريس  على 
داخل  النامية  الدول  في  الوطنية  اإلحصاء  المقدم ألنظمة  والتقني  الفني  الدعم 

السياق األوسع لمفهوم استخدام اإلدارة في تحقيق النتائج التنموية.
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الدولية  الشبكة  لتأسيس  الريادية  المراحل  إدارة  21  مسؤولية  باريس  إلى  أسندت 
لمسح األسر وبرنامج تسريع البيانات  في دول رائدة وكذلك مشروع  ميتاقورا حول إحصاءات 

حقوق اإلنسان والتي دخلت المرحلة الثانية عام 2007.

لمزيد من المعلومات حول باريس 21:

PARIS21 Secretariat 
OECD/DCD 
2 rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 
contact@paris21.org 
Tel: +33 1 45 24 90 51 
Fax: +33 1 45 24 94 06
www.paris21.org 
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تود أمانة باريس 21 شكر كل الذين ساهموا في إعداد هذا الكتيب والذين ابدوا المالحظات 
على مسودات سابقة، بما في ذلك أعضاء اللجنة التوجيهية للشراكة في اإلحصاء من 

اجل التنمية للقرن 21 ومؤسسات شريكة أخرى.

تصميم فيف ارجنت لالتصاالت/ فرنسا
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الشراكة في اإلحصاء من اجل التنمية للقرن 21 )باريس 21(

تعتبر باريس 21 شراكة كونية فريدة من اإلحصائيين الوطنيين والدوليين ومحترفي 
التنمية وصانعي السياسات والمحللين ومستخدمين آخرين لإلحصاءات الملتزمين 
تأسست هذه  التنموي.   التقدم  في  اإلحصاءات  بمساهمة  تغيير حقيقي  بإحداث 
المفوضية  بواسطة   1999 ثاني/نوفمبر  تشرين  في  دولي  اجتماع  عقب  الشراكة 
األوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية واألمم المتحدة 
االقتصادي  التعاون  باريس 21 مستضافة من قبل منظمة  وأمانة  الدولي.   والبنك 

والتنمية في باريس.

إلى  القرارات وتنفيذها باالستناد  اتخاذ  باريس 21 هو تطوير ثقافة  إن هدف 
المعلومة والدليل والذي سيؤدي إلى تحسين الحاكمية وفعالية الحكومة 

في تخفيض الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية.


