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. 21بطلب من لجنة تسيير باريس  21لقد تم انجاز هذه المذآرة من طرف قطاع معالجة البيانات التابع للبنك الدولي بالتعاون مع وآالة باريس
ير من وتشكل هذه المذآرة جزءا من    برنامج متابعة نتائج الطاولة المستديرة الثالثة حول تسيير نتائج النمو المنعقد في هانوي في شهر فبرا

ولي التي جرت فعالياتها في وآذالك الجمعية حول زيادة دعم اإلحصاء المنعقدة خالل جمعيات البنك الدولي ومنظمة النقد الد 2007عام 
  .     2007من عام  لواشنطن في شهر ابري

 
 



 

 ملخص
 
تتناول هذه المذآرة مدى أهمية مسالة زيادة دعم االستثمار في قطاع النظم الوطنية لإلحصاء وآيفية انجاز ذلك عن 

في قطاعات الصحة  طريق تطبيق خطة النظام شامل و استخالص الدروس من الخطط التي تم استخدامها بنجاح 
آما أنها تحاول إثبات مدى أهمية وجود نظام وطني فعال لإلحصاء من اجل . والتعليم و الزراعة، على سبيل المثال

، )لوازم المصالح الحكومية(يعتبر اإلحصاء ضروري بالنسبة لقطاعات التسيير المالي والتموين. تسيير نتائج النمو
لخطط التنموية المناسبة، استهداف المصادر الضعيفة، استخدام فعال للمساعدات، و لتوفير البيانات الالزمة لتطوير ا

  . متابعة وتقييم النتائج
  

التسيير من اجل التوصل إلى نتائج، المنعقدة لقد أآد وفود البلدان المشارآة في الطاولة المستديرة الدولية الثالثة حول 
يجب أن تكون أية زيادة في الدعم مبنية  هلتوصل إلى نتائج ايجابي، انه من اجل ا2007في هانوي إبان شهر فبراير 

على عالقة مباشرة مع االستراتجيات الوطنية للحد من الفقر أو برامج تنموية أخرى تكون بدورها مبنية على 
ه استراتجيات وطنية واقعية تتم صياغتها بصفة محكمة، آما يجب أن تشمل الدعم المنسق والمكيف الذي قد يقدم

الكثير من البلدان إما قد خطط أو بصدد التخطيط إلستراتجية وطنية لإلحصاء؛ وبالتالي فان ما قد يجب فعله .  المانح
  .اآلن هو اعتماد نظرية البرنامج الشامل من اجل تنفيذ هذه المشاريع واالستراتجيات

  
راتجية الوطنية لإلحصاء آإطار من اجل عادة ما يتطلب تطبيق نظرية البرنامج الشامل على اإلحصاء استخدام اإلست

الهدف هو جعل مساعدة المانحين بناءة مع . التنسيق فيما بين المانحين  من جهة وبين القطاعات من جهة أخرى
تخفيض تكاليف المعامالت وذالك بفضل تحديد األهداف والنتائج المرتقبة وعن طريق وضع آليات مشترآة للتنفيذ 

  . ة التقاريرومراقبة التقدم و آتاب
  

بينما قد يكون من الضروري وجود إستراتجية وطنية جيد من اجل تنسيق نظرية لتطوير اإلحصاء، فانه بات من 
  :هناك عناصر أخرى من المحتمل أن تكون مهمة هي األخرى ؛ من بينها. الواضح جدا إنها ليست آافية

 أن تكون ملكية وقيادة الحكومة واضحة •
 مشارآة آل المانحين •
 دماج برامج اإلحصاء في  الميزانية والتخطيط الوطني إ •
 التأآد من أن اإلستراتجية الوطنية تحدد و تتعامل مع نظام اإلحصاء بصفة شاملة •
 "مناسبة الغرض"التأآد من أن اإلستراتجية الوطنية  تحدد النتائج الرئيسية انطالقا من مبدأ   •
 إقامة هياآل و طرق تنفيذ موحده •
 ويل المناسبةإقامة نظم التم •

  
سيكون على البلدان أن تقرر بالتعاون مع شرآائها في التنمية ما إذا آان النظام الشامل سيفي بحاجياتها، مع انه من    

وهذا يشمل . الممكن أن يكون من المفيد جدا تحديد المعايير التي تثبت أن نظرية البرنامج الشامل ستالقي نجاحا واسعا
  :ما يلي

    اإلنتاج اإلحصائي األقل تطوراالبلدان ذات  .

البلدان التي لديها خطة أو إستراتجية جيدة (ةإمكانية تحقيق نتائج ايجابي ىالبلدان التي تتوفر عل. 
  . )سارية المفعول

  البلدان ذات الحاجة الماسة إلى تطوير قدراتها اإلحصائية .

  .البلدان ذات القدرات الجيدة في مجال التسيير .



  تي تحظى باألولوية من طرف شرآاء التنميةالبلدان ال. 
من اجل استخدام نظرية النظام الشامل في دعم تنفيذ اإلستراتجية الوطنية لإلحصاء، يجب إتباع مجموعة من 

  :  الخطوات من بينها
 تطوير أدوات اإلرشادات و الممارسات السليمة للبلدان التي تود استخدام نظرية النظام الشامل •
 عايير تحديد البلدان التي قد تكون مناسبة لتطبيق نظرية النظام الشاملاالتفاق على م •
 مساعدة البلدان على استفاء المعايير من اجل تطبيق النظرية  •
 إبداء البلدان و المانحين عن تعهدهم •
توسيع دائرة أخصائيي اإلحصاء ذوي الخبرة و الخبراء اآلخرين الذين بإمكانهم تقديم إرشادات تقنية و  •

 يمية لدعم النموتنظ
تطوير اإلجراءات الخاصة لدعم البلدان ذات االحتياجات الخاصة، وخاصة البلدان التي تخرج من ورطة  •

 الصراعات هذا باإلضافة إلى مساعدة األمم الصغيرة جدا
  

  الخطوات الموالية
  :تم اقتراح الخطوات الموالية على النحو التالي

و خالل جمعية رفيعة  2007ملتقى في باريس في شهر نوفمبر في مواصلة المباحثات على مستوى رفيع  .1
خالل المنتدى العالي الثالث حول فعالية  2007المستوى للجنة دعم التنمية التي ستنعقدة في شهر دجمبر 

 .  2008المساعدات والذي سينعقد في أآرا، غانا في شهر سبتمبر من العام 
 
 

سيتم تشجع البلدان على إبداء . نظرية النظام الشامل في إطار الدعم التي تعتبر مناسبة لتطبيقتحديد البلدان  .2
 .اهتمامها، على الرغم من أن اختيار بدء المراحل سيترتب على المعايير المذآورة أعاله

 
 

حول آيفية إمكانية تطبيق اإلستراتجية الوطنية بفضل  تحضير أدوات اإلرشادات والممارسات السليمة .3
ستكون هناك نسخة أولية من المسودة مع حلول منتصف شهر سبتمبر بينما . م الشاملاستخدام نظرية النظا

 .  2007ستكون النسخة النهائية جاهزة مع نهاية شهر أآتوبر من عام 
 
 

بما في ذالك مستخدمي المعطيات، والمنتجين، والممولين و ( اجتماعات المعنيين على مستوى البلد  .4
ستتعاون معهم من اجل تسهيل  21تتبنى البلدان النظرية، فان باريس عندما ). المانحين المحتملين 

 .اجتماعات المعنيين الموجودين في داخل تلك البلدان
 
 

  .وآذالك الدعم المقدم في مجال تطوير القدرات اإلحصائية ءقدرات البلدان في مجال اإلحصا  تحسين رقابة .5
  
  
  
  
  تطوير البيانات ل يو مجموعة البنك الدول 21باريس  اسكرتا ري

   
 
 
 

 
 



 
               

 لماذا نحتاج إلي زيادة دعم اإلحصاء في الدول النامية؟
من الضروري وجود إحصاء يمكن االعتماد عليه في التوثيق، قياس النمو و آتابة التقارير حول النتائج على المستوى 

عف القدرات اإلحصائية وانخفاض وتيرة النمو و ألنه تم إثبات وجود عالقة وطيدة بين ض. الوطني والمحلي والدولي
بالمائة من سكان القارة اإلفريقية في إطار   60تشير التقديرات إلى انه قد تم تعداد اقل من . فعالية المساعدات الدولية

 2010، هذا باإلضافة إلى آون التحضيرات جارية إلجراء تعداد سكاني في عام  2000برنامج لتعداد السكان في عام 
مع تسارع اقتراب موعد بلوغ أهداف النمو لأللفية، وبالتالي فالكثير من الدول تحاول تحسين  برامجها التخطيطية 

  . والجدولة المالية وطرق التسيير، وبالتالي أصبح من الضروري تحسين وتوفير إحصاء يمكن االعتماد عليه
  

لثالثة حول التسيير من اجل نتائج تنموية، المنعقدة في هانوي لقد أعربت وفود الدول المشارآة في الطاولة المستديرة ا
، عن دعمها الكامل لما يعرف بخطة مراآش لإلحصاء التي تمت  المصادقة عليها خالل 2007فبراير من عام 

 آما أشارت تلك الوفود إلى وجود بعض العقبات التي قد تحول دون الوصول إلى نتائج.  2004الملتقى الثاني من عام 
ولقد اتفق المشارآين في  آل . تنموية أفضل، ويمكن رد هذه العقبات إلى سوء استخدام االستثمار في قطاع اإلحصاء

، على مدى أهمية 2007من الملتقى األول والثاني وآذالك لجنة المتابعة، المنعقدة في واشنطن في شهر ابريل من عام 
. 1مستوى نتائج النمو وقياس مدى فعالية المساعدات الدولية وجود إحصاء يمكن االعتماد عليه من اجل الرفع من

هناك إجماع واسع اآلن يقول بان الطريق الوحيد لتوفير البيانات الضرورية لدعم جهود النمو هو دعم وترقية نظم 
لدولية على الرغم من أهمية دور المجموعة الدولية في تنسيق وترقية استخدام المعايير ا. وطنية مستدامة لإلحصاء

تعتبر . والممارسات السليمة، فان النظم الوطنية لإلحصاء مازالت وستبقى المرجع الرئيسي  لبيانات النمو
االستراتجيات الوطنية التي يتم بناؤها على أسس سليمة من اجل  تطوير اإلحصاء و التي تهتم بمتطلبات البيانات 

، تشكل حجر الزاوية 1لضرورية إليجاد نظام إحصائي فعالوتوفير خطط لالستثمار في المؤسسات والبني التحتية ا
ومن ثم فالشيء  الذي يجب فعله اآلن هو تنفيذ هذه الخطط و  .لما يعرف بخطة  مراآش لإلحصاءبالنسبة 

ولكن مازال يجب تحقيق  2004عام  خطة مراآش لإلحصاءلقد تم تحقيق تقدم آبير منذ إبرام اتفاق . االستراتجيات
د  ممثلي آل من الدول النامية ومانحي المساعدات الذين شارآوا في ملتقى هانوي على ضرورة الدعم وأآ. الكثير

والشرط األساسي للقيام بذلك هو تجاوز . واإلسراع  في الجهود التي بدئت في مراآش واالتفاق على جدولة التدخالت
من تنامي الوعي بأهمية اإلحصاء، مازالت  على الرغم .مرحلة تحضير الخطط و االستراتجيات و البدء في تنفيذها

 تمشكلة انجاز و تحليل و استخدام اإلحصاء قائمة في أغلبية برامج المساعدات وآذالك في العديد من الميزانيا
  :فان الدعم ضروري من اجل يوبالتال. الوطنية

. ور بين المانحين والدول الشريكةإعطاء األولوية إلدخال تحسينات على القدرات اإلحصائية في إطار سياسة التحا . 
يجب على هذه الدول النظر في آيفية التغلب على العقبات على مستوى انجاز واستخدام اإلحصاء في استراتجيات 

  .الحد من الفقر وسياسات أخرى

مساعدة المزيد من الدول على تنفيذ خططها واستراتجياتها عن طريق نظام منسق إليصال المساعدات على  .
والبنوك اإلقليمية للتنمية، تمكن العديد من الدول من تطوير  و البنك الدولي 21بمساعدة من باريس . ستوى الوطنيالم

  .استراتجيات أو العمل على تطويرها ولكن تطبيق هذه االستراتجيات لم يحظى باالهتمام الالزم
  

نت العمليات منسقة بين المانحين لتفادي وجود أن المساعدات التنموية تكون أآثر فعالية آلما آا ةلقد أثبتت التجرب
أصبحت برامج الدعم ترآز أآثر فأآثر على دعم االستراتجيات الوطنية  2000منذ عام . مشاريع متفرقة ومتشتت

للحد من الفقر، وقد القى الدعم المنسق نجاحا في بعض الدول، بينما في بلدان أخرى تم تطوير برامج تشمل عدة 
و حتى عهد . دعم تطبيق االستراتجيات الوطنية في قطاعات حيوية آالصحة والتعليم و الزراعةقطاعات من اجل 

وقد أآد . قريب لم يتم تطبيق هذه النظريات على نطاق واسع فيما يخص االستثمارات في مجال القدرة اإلحصائية
زيادة في دعم اإلحصاء يجب أن اجل ضمان نجاح أية عملية للالمشارآون في ملتقيات هانوي وواشنطن على انه من 

تكون هذه العملية نابعة من ومبنية على االستراتجيات الوطنية للحد من الفقر أو برامج وطنية أخرى للتنمية تعتمد 
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ويجب أن تكون هذه االستراتجيات مبنية على أسس .  وطنية محكمة تهدف إلى تطوير اإلحصاء تعلى استراتجيا
وبصفة خاصة . عتبار، و بطريقة منسقة وموحدة، المساعدات التي يقدمها المانحصحيحة وسليمة تأخذ بعين اال

يجب تسليم المساعدات التي يقدمها المانح في إطار تطوير الطاقات البشرية والمادية تمشيا مع ما يعرف بإعالن 
        2.باريس حول فعالية المساعدات

  
في زيادة دعم اإلحصاء عن طريق نظام شامل آالنظام الذي تم سيوضح ما تبقى من هذه المذآرة ما يمكن استخدامه 

: من آال الطرفان هآما أنها توضح أيضا ما يجب القيام بي. استخدامه من قبل في قطاعات الصحة و التعليم و الزراعة
األخير مبني  من اجل تنفيذ برنامج إحصائي  يجب أن يكون هذا. الدول النامية و المانحين من اجل تنفيذ هذه النظريات

تطوير المصادر البشرية وتغيير : على إستراتجية وطنية واضحة ومحكمة التحضير تتناول أولويات االستثمار
  .     السياسات

 
 االستراتجيات الوطنية لتطوير اإلحصاء 

 
بان األعمال  عندما يقرر احد البلدان النامية القيام بتحضير إستراتجية وطنية لتطوير اإلحصاء يكون بذالك قد أقر

وبالتالي فان النظم الوطنية لتطير اإلحصاء يجب أن ال يقتصر اهتمامها على بيان واحد أو على . آعادتها ليست خيارا
آما يجب أن تعالج المسائل . وآالة واحدة للبيانات فحسب ولكن يجب أن يشمل اهتمامها آافة النظم اإلحصائية الوطنية

واء وآذالك المسائل المتعلقة بالمؤسسات والقدرات البشرية، وبصفة أهم، يجب أن التقنية واإلحصائية على حد الس
راجع (تكون هذه النظم عقالنية وقابلة للتنفيذ، وتكون قد قامت بتحديد األولويات انطالقا من مستوى توفر المصادر

  ).1الخانة رقم
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اتجيات وطنية  ستستفيد من رآائز برنامج تنفيذي ناجح إن البلدان التي قامت بصياغة أو ما تزال بصدد صياغة استر

الن األساليب التي ترتكز عليها اإلستراتجية تشبه إلى حد آبير تلك التي تم إتباعها في التحضير الستراتجيات الحد من 
ذه الن القاسم المشترك بين ه. الفقر آما أنها قريبة جدا من المتطلبات الضرورية إلقامة نظام شامل و ناجح

. االستراتجيات هو أنها تأخذ آوسيلة طريقة طويلة األمد انطالقا من تقييم للحاجيات واألولويات بإشراك آل المعنيين
والشيء الذي يجب فعله اآلن هو فهم آيفية تطبيق هذه النظرية في مجال اإلحصاء، وتحديد ما يلزم  فعله من طرف 

  .مية وآذالك المانحين من اجل البناء على ما تم انجازه من قبلالشرآاء، وخاصة وآاالت اإلحصاء في الدول النا
 

 آيف يمكن استخدام نظرية النظام الشامل في اإلحصاء؟
 

، من جمع وتوثيق و معالجة واستخدام و هفي الظروف العادية قد ال يعتبر اإلحصاء الرسمية والنشاطات المرتبطة بي
صادية لبلد ما، قطاعا مستقال، بل على العكس آثيرا ما ينظر إليه نشر للبيانات حول الظروف االجتماعية و االقت

مع أن الطريقة التي يتم بها تحضير إستراتجية إحصائية . آجزء من نشاطات يتم القيام بها في إطار قطاعات مختلفة
ظام شامل أو شاملة أو تشمل على األقل األجزاء الرئيسية لبرنامج إحصائي وطني توفر إطار يمكن أن يستخدم فيه ن

  .لتوفيره المساعدة التقنية و المالية بصفة منسقة ومالئمة) نظرية مبنية على برنامج(برنامج افتراضي 
  

من اجل تطبيق هذه النظرية على اإلحصاء يتم اللجوء عادة إلى استخدام المخطط أو اإلستراتجية الوطنية التي تمت 
دمة من طرف المانح، وجعلها بناءة عن طريق تقليص  تكاليف المصادقة عليها آإطار عمل لتنسيق المساعد المق

اإلجراءات وذالك بفضل تحديد األهداف والنتائج التي يجب تحقيقها وآذالك عن طريق وضع نظم مشترآة للتنفيذ و 
. دم المانحالنظرية وال تتطلب نظاما جديدا خاصا بتسيير المساعدة التي يق هال توفر هذ. مراقبة التقدم وآتابة التقارير

في العادة هناك إمكانيات متعدد للتمويل يمكن استخدامها، يمكن أن نذآر منها على سبيل المثال طرق التمويل 
ربما يواصل المانحون دعمهم للبرامج المستقلة . التقليدية، التمويل المرآز، دعم الميزانية أو أي تأليف بين االثنين

لبيانات الصحية أو عمليات أساسية آاإلحصاء السكاني من اجل توزيع نسب آبرنامج اإلحصائيات االقتصادية ونظم ا
العنصر األهم في هذه العملية هو أن تندمج آل هذه المعطيات في إطار . التمثيل في غرفتي البرلمان والشيوخ

د تتطلب أآثر من آما أنه من الجدير بالذآر أن مدة التنفيذ قد تستغرق عدة سنوات وق. اإلستراتجية الوطنية لإلحصاء

  اءاإلحصاء عبر النظام الوطني لإلحص أن توفر إطارا متماسكا للدعم الدولي لتطوير اإلحصاء و مشاريع

  :تطوير اإلحصاء يجب أن تكون اإلستراتجية الوطنية ل.  1الخانة رقم 
  
  تحت الملكية و القيادة الوطنية، و أن تحظى بدعم سياسي قوي.  1
  
  أن ترآز على الطلب و أن تندمج في السياسة الوطنية للتنمية مع أخذ التعهدات اإلقليمية والدولية بعين االعتبار. 2
  
  اغتها بطريقة تشاوريه على المستوى الداخلييأن تكون قد تمت ص. 3
  
  استراتجيين لصالح اإلحصاء الوطني اقوم بتقييم آل القطاعات اإلحصائية وحاجيات المستخدمين وان توفر رؤية ومخططأن ت. 4
  
أن تقوم بصياغة برنامج بناء لتطوير اإلحصاء حسب األولويات وتبعا لمسطرة زمنية من اجل تطوير القدرات والتوصل إلى  . 5

  و المراقبة و التقويم؛ مع المحافظة على قدر من المرونة للتكيف مع التغيراتنتائج و ذالك بفضل مخططات التنفيذ، 
  
  أن تتعامل مع الصعوبات واإلجراءات، بما في ذالك المصادر، من اجل نظم ونتائج إحصائية مستدامة. 6
  
  باالستفادة من أفضل الممارسات والمعايير الدولية "التناسب مع الغرضأن تعمل على تشجيع مبدأ . 7
  
     NSDSات الوقت من اإلحصاء خالل يأن تبني على ما هو موجود أو ما يوجد قيد االنجاز من اجل سد حاج. 8 
 
 حاجيات المستخدمين، ولكن باستخدام عقالني للمصادرب تفيأن .  9
  

10 .



ومن الممكن أن تختلف الجدولة الزمنية تبعا الختالف مصادر التمويل تمشيا . مرحلة تمويل واحدة من طرف المانحين
  .هومن ثم فانه من المهم جدا  ديمومة التمويل و إمكانية التكهن بي. مع الجدولة المالية لكل مانح

   
 آيف يمكن لنظرية النظام الشامل أن تعمل؟

 
ى الرغم على أنه من  المؤآد ضرورة وجود إستراتجية وطنية آشرط للقيام بعملية منسقة بخصوص تطوير عل

نذآر منها . توجد هناك بعض العناصر األخرى التي من الممكن أن تكون مهمة. إحصائي، إال أنها ليست آافية لوحدها
  :على سبيل المثال ما يلي

على الرغم من أن السياسة الوطنية لتطوير اإلحصاء تولي  -ةتحديد ممتلكات وقيادة الدولة والحكوم. 
اهتماما آبيرا لقيادة وملكية الدولة، قد تؤدي الضغوطات على بعض البلدان، في بعض األحيان، من اجل صياغة 
إستراتجية، إلى تطوير برامج ووثائق بمعزل عن اإلطار العام لمشاريع البلد وبغياب عالقات واضحة قد تربطها 

حتى انه في بعض الحاالت يتم تحضير االستراتجيات الوطنية . ستراتجيات الحد من الفقر ووثائق سياسات أخرىبا
لتطوير اإلحصاء من طرف وآالة إحصاء دون أن يكون لهذه األخير تفويض واضح ومن دون مشاورات موسعة، 

عادة ما يكون النظرية الشاملة . ات العلياءوآثيرا ما يتم انجاز الوثائق من طرف خبراء قبل أن يتم عرضها على الجه
أآثر فعالية آلما آانت مبادرة التحضير الستراتجيات وطنية لتطوير اإلحصاء  نابعة من مكان عالي المستوى في 

  .الحكومة وآذالك أيضا آلما آان المسار واضح المهمة

المحدودة في مجال التسيير، لقد تم  في قطاعات أخرى وخاصة في البلدان ذات الكفاءات -إشراك آل المانحين. 
وقد يشمل هذا الدور دعم تطوير ملفات حول . إثبات مدى جدوائية أن يقوم المانح الناشط في القطاع بدور قيادي

. السياسات واالستراتجيات، والمساعدة في تنسيق المعامالت بين الحكومة والمانحين وتوفير بعض المساعدات المالية
مل جدا أن يكون هذا الدور مهما في مجال اإلحصاء وبصفة خاصة عندما يكون المانح الرئيس ذا آما انه من المحت

ولكن من اجل أن تكون النظرية فعالة تعتبر مشارآة آل . خبرة في مجال اإلحصاء الرسمي ونظم اإلحصاء الوطنية
ع على الدعم القائم أو الدعم الذي المانحين في مجال اإلحصاء الموجودين في البلد مهمة جدا، بما في ذالك االطال

ففي بعض البلدان، خاصة تلك التي بصدد تحضير مخططها االستراتجي األول، آثيرا ما . يخطط المانحون لتقديمه 
يتم تسيير المسألة من طرف مانح واحد، و يكون قد تم إشراك المانحين اآلخرين في مرحلة متأخرة، على سبيل 

ومن ثمة تعتبر اإلستراتجية حصيلة عمل المانح الرئيسي . ات عمل لمناقشة النتائج النهائيةالمثال، بمشارآتهم في ورش
يجب أن تتم مناقشة النظرية من طرف لجنة يكلفها المانحون . بينما يكتفي الشرآاء اآلخرين  بمصالح وملكية محدودة

  .  ةبالتنظيم، آما يجب أن يتم وضعها على أجندة مجموعة المانحين بصفة مناسب

عادة يعتبر دمج مخطط اإلحصاء هذا أولوية  -دمج مخطط اإلحصاء في التخطيط الوطني والميزانية  .
 ريعتبر العنص. بالنسبة لتمويل برامج تطوير اإلحصاء، وقد يصبح أآثر أهمية في حالة القيام بتنفيذ برنامج شامل

ائيات التي تنص على العمليات التي تحظى األهم في هذه العملية هو تحديد غالف المصاريف والمصادر اإلحص
 ةتعتبر البرامج التي ال تأخذ بعين االعتبار قدرة المصادر المتوفرة غير عقالني. باألولوية من اجل التوصل إلى نتائج

فانه من المهم جدا أن تتم الموافقة على حاجيات التمويل الطويل األمد من اجل ضمان  يوبالتال. وال يمكن انجازها
  .يذ تمويالت االستثمار وتدعيم تحسن االنجازاتتنف

ومن اجل  - التأآد من أن البرنامج الوطني لتطوير اإلحصاء يعالج النظام اإلحصائي بصفة شاملة .
النظرية يجب أن ال تقتصر هذه األخيرة على الوآالة المرآزية فحسب، حتى في حالة وجود  التأآد من ضمان فعالية
ا عن مدى صعوبة تحديد حدود نظام إحصائي بصفة دقيقة، لكنه من المهم جدا إشراك رغم. نظام إحصائي مرآزي

وذالك عبر نشاطات آتسجيل األحداث الهامة التي . في مرحلة مبكرة آل الوآاالت المسئولة عن سلسلة بيانات أساسية
ضيق الذي قد يقتصر على وآالة و قد يؤدي الترآيز ال. غالبا ما ال تدمجها بعض البلدان في تعارفها لإلحصاء الرسمي

اإلحصاء المرآزية إلى صعوبة في بناء دائرة واسعة لإلحصاء توفر التماسك المطلوب على مستوى النظام الوطني 
تعتبر  قابلية التنفيذ واالستدامة عنصرا أساسيا في نجاح تنفيذ اإلستراتجية . لإلحصاء بإشراك آل المانحين المعنيين

لك بناءا على أن تحديد مدى قابلية التنفيذ يجب أن ينبني على مشاورات ومباحثات على نطاق الوطنية لإلحصاء وذا
يجب أن تكون ). وخاصة المانحين والجهات الوطنية العليا المعنية باتخاذ القرارات(واسع بين آافة الجهات المعنية 



وسيتوقف مدى . حدودة جدا؛ بين هذا وذاكالتكلفة اإلجمالية للمشروع في الحيز المعقول، الهي طموحة جدا والهي م
ديمومة المشروع على فعالية تطوير الكفاءات وصالبة اإلستراتجية الوطنية لإلحصاء مع مرور الزمن هذا من جهة، 

  ومن جهة أخرى بين األنظمة السياسية و المالية المختلفة

من اجل  –م اإلحصائي الشامل التأآد من أن اإلستراتجية الوطنية لإلحصاء تحدد وتتعامل مع النظا .
. فعالية اآبر يجب أن ال تقتصر النظرية على الوآالة المرآزية فحسب، حتى وان آان النظام اإلحصائي القائم مرآزيا

بينما قد يكون من الصعب تحديد حدود النظام اإلحصائي بصفة دقيقة، فانه من األهمية بمكان إدماج الوآاالت المعنية 
مثال، الوزارات المعنية بتوفير الخدمات آوزارة الصحة و وزارت التعليم و وزارت المياه و (ساسية بجمع البيانات األ

وقد يشمل هذا عمليات تدوين األحداث الهامة والتي غالبا ما ال يتم أخذها بعين االعتبار في اإلحصاء ). البني التحية
إذا ما تم الترآيز  -تشمل آل المانحين المعنيينسيكون من الصعب بناء مرجعية واسعة لإلحصاء . الرسمي للدول

يعتبر . توفر التماسك الالزم على مستوى النظام الوطني لإلحصاء - بصفة محدودة على وآاالت اإلحصاء المرآزية 
القطاع و الوزارات الوصية من أهم المستخدمين لإلحصاء ولكنهم آثيرا ما يعانون من ضعف في التعامل مع وآالة 

يجب  أن تحظى حاجيات القطاع بأولوية هامة على مستوى اإلستراتجية الوطنية لتطوير : لمرآزيةاإلحصاء ا
  .  اإلحصاء آما انه يجب أن يؤخذ بعين االعتبار الدعم القائم أو المرتقب المقدم من طرف المانحين

يجب أن  – التأآد من أن النظام الوطني لتطوير اإلحصاء يحدد النتائج التي تتماشى مع الغرض. 
توفر اإلستراتجية الوطنية لتطوير اإلحصاء عريضة معقولة لتطوير اإلحصاء الوطني بصورة مستديمة وعلى المدى 

تحدد النتائج اإلحصائية و : يجب أن. تطور النمو الطويل، وفي نفس الوقت القيام بمعالجة المعطيات الملحة من اجل
أهداف لتحليل ونشر البيانات؛  إقامةلإلحصاء واالستطالع؛  امة برامجإقاآلليات الالزمة من اجل الوصول إلى ذالك؛ 

البناء على المعلومات الموجودة؛ ووضع برامج تقنية وتشريعية بناءة لتربية القدرات البشرية مدعومة بإستراتجية  بث 
  جارية من اجل المحافظة على العالقة بين الممولين ومستخدمي البيانات   

  
حتى في حال وجود نظام إحصائي مرآزي، فانه البد من أن ت الالزمة للتنسيق والتسيير  توفير الكفاءا. 

ففي آافة البلدان تقريبا . تكون هناك وآاالت متعددة تشترك في عملية اإلنتاج، والنشر واستخدام اإلحصائيات الرسمية
ير اإلحصاء وتنسيق النظام الوطني تلعب الوآالة المرآزية لإلحصاء دورا رياديا في تطوير النظام الوطني لتطو

التقنية والمهنية، والقيام في نفس الوقت بالسهر  ةسيتطلب مسار النظام الشامل من هذه الوآالة أن توفر القياد. لإلحصاء
من المهم جدا التأآد من مدى قدرة الوآالة على تسيير وتوفير القيادة للقطاعات . على تسيير التغيرات الداخلية

سيتوجب ابتكار وتقوية المجلس الوطني لإلحصاء . األخرى التي ستحتاج أيضا إلى قدرات تسيير مناسبة والوآاالت
آما تجب إقامة حلقة .من اجل ضمان التنسيق بين آافة منتجي البيانات والتحاور مع المستخدمين وأصحاب القرار

  .وصل بين هذا المجلس و لجنة التنسيق التابعة للمانحين
  

قد تصبح نظرية النظام الشامل شبه معقدة في حالة تعدد وآاالت التنفيذ   - ئات ومناهج تنفيذ موحدة إقامة هي  .
ففي العادة يتم التأآد من وجود هيئة للتنفيذ والموافقة على طرق اقتناء اللوازم، التسيير . و المانحين ونظم التمويل

. لك بفضل استخدام إطار أو وثيقة تكون قد تمت الموافقة عليهالمالي ومراقبة آل هذه األشياء قبل البدء في التنفيذ وذا
وبالتالي فانه من المحتمل أن يحتاج العديد من البلدان إلى .  يجب أن تعتمد هذه اإلجراءات تدريجيا على النظام المحلي

  .مساعدة معتبرة وإرشادات تقنية من اجل تمكينهم من القيام بهذا اإلحصاء

توجد ثالثة نظم رئيسية للتمويل من اجل الحصول على تمويل ما يعرف بالنظام  -اسبةإقامة نظم مالية من .
  :ه وسلبياته لكن االختيار األخير يبقى مرهون بظروف البلدتالشامل، ولكل واحد من هذه النظم ايجابيا

خاص باإلدارة وآتابة يمثل جمع آل التمويالت أفضل حل للتنسيق و المراقبة مع تكليف الطرف المستفيد بالجانب ال. 1
  . التقارير

  الحصول على تمويالت مختلفة من عدة مانحين إضافة إلى مشارآات أخرى يتم تسييرها على بصفة مستقلة. 2



 االتمويل المتوازي في حالة اتخذ  الشرآاء اإلجراءات الالزمة مع المستفيد من التمويل، الشيء الذي قد يوفر قدر. 3
  .لمستفيد لكن عملية التسيير و التنسيق قد تكون صعبة شيئا مامن المرونة للمانحين و ا

في قطاع البني التحتية، ستحتاج بلدان عديدة إلى  رباإلضافة إلى تمويل االستثما -تنسيق المساعدة التقنية. 
ى رفع آما ستحتاج زيادة دعم اإلحصاء إل. مساعدة تقنية من اجل تحسين عملياتها اإلحصائية والتكيف مع التغيرات

قد توفر توأمة اإلجراءات، حيث توجد وآالة إحصاء راسخة، . حجم الدعم التقني و تنسيق أآثر فعالية بين المزودين
المساعدة التقنية لنظام اإلحصاء التابع للبلد المستفيد، وربما تكون أآثر فعالية في القطاعات التي تعاني من نقص حاد 

ات األخرى وجود مانح متخصص في اإلحصاء يكون مقيما في البلد من اجل دعم قد تشمل الترتيب. في الخبرات التقنية
      TAالنظام الوطني لإلحصاء في جمع المعلومات المناسبة ل 

  

في قطاعات أخرى، وبصفة خاصة في البلدان التي تعاني من نقص في قدرات  - ضرورة وجود ممول رئيسي .
وقد يشمل ذالك . انح، الذي آان له السبق في العمل في القطاع، بدور القائدالتسيير، تم إثبات مدى فعالية أن يقوم الم

. دعم تطوير السياسات ووثائق االستراتجيات، ودعم تبادل المعلومات بين الحكومة و المانحين توفير بعض التمويل
  .ومن الممكن أن يكون هذا الدور مهما بالنسبة لقطاع اإلحصاء

  
لممكن زيادتها؟ما هي النشاطات التي من ا  

 
سيكون على البلدان وبالتعاون مع شرآائها في التنمية أن تقرر ما إذا آان النظام الشامل سيفي بحاجياتهم، ولكن من 

بصفة عامة . الممكن أن يكون من المفيد جدا تحديد المعايير التي تثبت أن نظرية البرنامج الشامل ستالقي نجاحا واسعا
آثر في البلدان التي لديها حاجة واضحة إلى التطوير، وحيث توجد خطة أو إستراتجية  يبدو أن النجاحات تتحقق أ

وطنية جيدة لتطوير اإلحصاء، وآذالك وجود طلب قوي على مستوى الحكومة لدعم اإلحصاء باإلضافة إلى وجود 
ا ما تترتب على مسائل ولكن من الجدير ذآره أن القرارات المتعلقة بمنح المصادر آثير. قدرة جيدة على التسيير 

متعددة من بينها، فيما يخص المانح، الخيارات اإلستراتجية و السياسية، وعضوية البلدان في  تجمعات إقليمية و تحديد 
  .االحتياجات والنتائج المتوخية من ذالك، وحضور البلد

  
بلدان المناسبة الستخدام برامج يمكن استخدام الكثير من المعايير التي تتقاطع مع بعضها البعض من اجل تحديد ال

موحدة ومكثفة لدعم تنمية القدرات في مجال اإلحصاء مع الحرص على أن تكون البلدان المعنية تنتمي إلى نفس 
وتبقى هذه المعايير مجرد مؤشرات وبالتالي فان القليل من . اإلقليم الجغرافي لضمان إمكانية توسيع حجم االستفادة

في التنمية من معرفة ما إذا آانت  اولكن األخذ بهذه المعايير قد يساعد البلدان وشرآاؤه. يقهاالبلدان سيتمكن من تحق
  :  وتشمل المعايير ما يلي. نظرية البرنامج الشامل تناسب حاجياتهم

  

 إلى إيجاد نظم إحصائية هناك العديد من العناصر التي قد تؤدي -البلدان ذات اإلنتاج اإلحصائي األقل تطورا .
 اقل تطورا، ولكن الطريق الوحيد لتحديد البلدان األآثر حاجة إلى تحسينات إحصائي هو البحث عن المعطيات 

.ونشرها  MDG التحليلية آاالستطالعات األسرية، و اإلحصاءات ومؤشرات 

 البلدان التي لديها خطة أو إستراتجية جيدة(ةإمكانية تحقيق نتائج ايجابي ىالبلدان التي تتوفر عل. 
يعتبر وجود خطة إحصائية معيارا أساسيا ولكنه من المهم معرفة نوعية تلك الخطة آما لو  – )سارية المفعول

ستحظي باألولية آل البلدان األعضاء في الجمعية العالمية للتنمية . آانت ستستخدم آأساس لنظرية النظام الشامل
  .المؤهلة لالستفادة من القروض و المنح  

تشمل مؤشرات الطلب و االلتزام وإدماج اإلستراتجية  –حاجة الماسة إلى تطوير قدراتها اإلحصائية البلدان ذات ال.
اإلحصائية مع إستراتجية الحد من الفقر أو إستراتجية التنمية ، وإعالن البلد عن حاجته إلى المزيد من الجهود المكثفة 

يق المشارآة المالية في اإلحصاء و الميزانية و من طرف المانح باإلضافة إلى تعهد قوي من طرف البلد، عن طر
  .تحديد الحاجيات



قد تشمل المعايير القدرة على امتصاص المساعدة عن  - البلدان ذات القدرات الجيدة في مجال التسيير .
ما انه من آ. طريق جهود أآثر آثافة يقدمها المانح باإلضافة إلى نظام يقوده البلد المستفيد لتنسيق المساعدات الخارجية

  .المهم أيضا مدى قدرة البلد على المراقبة و آتابة التقارير حول تنفيذ الخطة

على الرغم من انه باإلمكان تحديد البلدان  -البلدان التي تحظى باألولوية من طرف شرآاء التنمية. 
البلدان قد يتوقف على المستهدفة انطالقا من تحليل سيستماتيكي للحاجيات أو وضعية  المؤسسات، إال أن اختيار 

فمثال، قد يرآز بعض الشرآاء على مجموعات من البلدان ذات األولوية . خيارات سياسية بالنسبة للشرآاء في التنمية
و ستواصل هذه العناصر في لعب دور مهم في اختيار البلدان ومن . الخ...نظرا ألسباب تاريخية أو جغرافية أو إنسانية

ن اجل إدماج هذه العناصر تجب زيادة تبادل المعلومات حول مختلف أعمال المشاريع، مع وم. ثمة يجب عدم تجاهلها
  .الحرص على أخذ التفاصيل الخاصة بالمستفيد، نوعية الدعم و مجاالت النشاطات

   
ل على استعداد تام للمشارآة و التزام آام) من مانحين و بلدان مستفيدة(ولكنه من الهم جدا أن يكون آال الطرفان 
فمثال، يجب  -قد تتفاوت سرعة تنفيذ مختلف عناصر نظرية النظام الشامل. بالقيام بما في وسعهم تمشيا مع قدراتهم

بينما قد . اطالع المانحين في آافة البلدان وفي أسرع وقت ممكن على حسن التنسيق و فعالية الدعم المتبادل بينهم
  .  سبيل المثال؛ القدرة على تسيير نظرية النظام الشامليتطلب األمر في حاالت أخرى تطوير القدرات، على 

 
 ما يلزم فعله 

 
من اجل استخدام البرنامج الشامل في دعم تنفيذ النظام الوطني لتطوير اإلحصاء، يجب إتباع مجموعة من 

  .اإلجراءات
لبرنامج من اجل دعم هناك حاجة إلي تقديم التوجيه ومساعدات أخرى إلى البلدان التي ترغب في استخدام ا: أوال

فهم النظم المالية؛ تحديد األهداف؛ تطوير : وقد يتم الترآيز في مجاالت خاصة على أشياء من بينها. نموها اإلحصائي
آليات تسيير مناسبة وفعالة؛ فهم المسطرة السنوية للتخطيط و التقييم؛ تطوير طاقات التسيير المالي و التزويد؛ 

ويمكن بناء الخطوة األولى على أمثلة حية أو دراسات ومن ثمة توفير .ابة التقاريروالحرص على نظم الرقابة وآت
نظرية مبنية على (لقد تم في بعض البلدان إتباع برنامج افتراضي . المعلومات والدروس المستخلصة على نطاق واسع

. هذه التجارب و االستفادة منهامن اجل تطوير نظام وطني لتطوير اإلحصاء و بالتالي فانه من المهم مراجعة ) برنامج
يمكن استخدام هذه الحالة و حاالت أخرى تم ).  2انظر الخانة رقم (توجد أمثلة جيدة من آينيا، طاجيكستان و أوغندا 

الحصول  - فيها استخدام النظام الشامل من اجل اختبار مدى إمكانية تنفيذ المشروع والعقبات التي قد تعترض سيره
  . واستخالص الدروس التي تمكن االستعانة بها في حالة تطبيق أوسع للبرنامج -ي، على سبيل المثالعلى موافقة المعن

  
  

                                                        



 
لنظرية النظام الشامل والتي تحتاج يجب أن يتفق المانحين و ممثلي البلدان على معايير تحديد البلدان المناسبة : ثانيا 

قد تشمل هذه الطريقة أسلوبا لمراقبة القدرات اإلحصائية الموجودة في البلد وإعادة . إلى جهود مكثفة من طرف المانح
حتى اآلن ال تتوفر المعلومات المتعلقة . تحديث هذه المعلومات بصفة منتظمة بواسطة لوحة البيانات على سبيل المثال

سيكون من األهمية بمكان . ت األولية للبلدان ومدى تقدمهم في تطوير القدرات اإلحصائية، بما فيه الكفايةبالحاجيا
تنسيق عمليات من هذا النوع بشكل عام من طرف المانحين والوآاالت الدولية من اجل دعم زيادة االستثمار في هذه 

  .البلدان
 

ن اجل التمكن من استفاء شروط تطبيق النظرية، على سبيل المثال، سيحتاج العديد من البلدان إلي المساعدة م:ثالثا
سيحتاج العديد من البلدان إلى العون من اجل تسهيل التنسيق بين المانحين، و تقديم اإلرشادات بخصوص تجميع نظم 

عوبات في التمويل بينما؛ في بعض البلدان قد يكون الطلب في مجال اإلحصاء محدودا أو قد تواجه هذه البلدان ص
بينما قد يشكل تطوير نظرية النظام الشامل حل وسط، في بعض الحاالت، قد يكون من الضروري التفكير في . التسيير

يمكن انجاز ذالك عبر برامج قصيرة إلى . إمكانية العمل على تقوية المنهجية بصورة مؤقتة وعلى المدى القصير
  ات التي تحظى باألولوية والتي ال تحتاج إلى تشريع جديد أو متوسطة األمد ترآز بشكل خاص على قطاعات البيان

من اجل القيام . إعادة هيكلة اإلدارة بصفة معتبرة ، وتكون ستؤدي إلى نتائج فورية وتعمل على تطوير قدرات التنفيذ  
 العملية، يجب أن يكون هناك نظام تمويل سريع وفعال

 
:بالنسبة للبلدان يكون ذالك على النحو التالي. زامهميجب على البلدان والمانحين إبداء الت: رابعا  

وجود إستراتجية قائمة لإلحصاء أو قيد االنجاز مصحوبة بدعم سياسي رفيع المستوى؛ .   

إرسال طلب من طرف وزير المالية أو الوزير المسئول عن اإلحصاء موجهة إلى المجموعة المانحة من اجل  .
  .تجية الوطنية لتطوير اإلحصاء مع اقتراح استخدام نظرية البرنامج الشاملالحصول على الدعم لتنفيذ اإلسترا

يمكن تحديد المصادر الضرورية داخل إطار المصادر الوطنية، آاإلطار المتوسط للمصروفات على سبيل . 
(MTEFs) المثال 

 

فتح المباحثات مع الممثلين المحليين للمانحين .   

.  
 

استخدام نظرية القطاع الشامل في طاجاآستان. 2الخانة رقم   
 

Trust Fund for Statistical Capacity Building عملت حكومة الطاجاآستان على تطوير خطة إحصائية مندمجة بدعم مادي من 
تمويل مشترك بين عدة مانحين من بينهم           يتم انجاز المخطط بفضل. التابع للبنك الدولي، ويتم تنفيذ هذه الخطة على امتداد عدة سنوات

التابع للبنك الدولي   STATCAP مشروع 
  

:   بعض الخصوصيات الرئيسية لهذا المخطط  
.واضحةلقد تم تطوير المخطط بناءا على نية واضحة، بأنه سيتم انجازه، تم وضعها آأولوية و تمت صياغة تمويله وآانت إجراءات انجازه عقالنية و  

مل المخطط مجمل النظام الوطني لإلحصاء، بما في ذالك تلك التي تقع تحت اإلدارة المباشرة للمكتب الوطني لإلحصاء؛يش  
 يندرج المخطط في السياق العام لإلستراتجية الوطنية للتنمية في طاجيكستان؛

 يوجد دعم سياسي قوي لتطوير اإلحصاء؛
يساعد في تنسيق نشاطات المانحين ويساعد في تسهيل التواصل بين الوآاالت الحكومية ) ة خاصة، في هذه الحاليالبنك الدول(يوجد ممول رئيسي 

 الرئيسية؛
وآان هناك اهتمام قوي لدى المانحين بتطوير اإلحصاء؛ - آانت هناك مشاورات مبكرة بين المسئولين الوطنين و المانحين  

قرير إستراتجية المساعدة الوطنية؛  مع برمجة الممول الرئيسي آما تمت إضافة المشروع إلى ت   TATCAP تمت موازاة توقيت مشروع 
إلى استكمال انجاز مشروع  (MISP – Tajikistan’s NSDS) لقد سارت المرحلة االنتقالية من استكمال انجاز مشروع اإلحصاء المندمج    

.بسهولة  تم فيها الحفاظ على الحرآية بصفة منتظمة  STATCAP 
ذ عبر توأمة اإلجراءات مع مجموعة أوروبية تتكون من خمسة وآاالت لإلحصاء، وتم انجازه اعتمادا على طرق و معايير البنك تمت عملية التنفي

.    الدولي للمنافسة و اقتناء الالزم  



الذين يهتمون بدعم اإلحصاء، على استخدام النظرية و إذا آان ) قل مجموعة منهمأو على األ(موافقة آل المانحين .  
  من الممكن الحصول على مانح رئيسي للمساعدة في تنسيق المباحثات مع الحكومة 

  تحديد المبادرات الموجودة في إطار اإلحصاء مع فهم تام لكفيت إمكانية إدخالها في البرنامج االفتراضي. 
 

من تضافر الجهود من اجل توسيع دائرة األخصائيين في اإلحصاء وخبراء آخرين بإمكانهم تقديم  البد: خامسا
الدعم التقني و التشريعي و التنظيمي  إلى البلدان النامية لتمكينها من دعم وتنفيذ برامجهما و خاصة البرنامج  

خدام مساعدة دول أنفسهم و تشجيع من المهم است. الوطني لتطوير نظم اإلحصاء وبرامج اإلصالح التابعة له
.  التعاون التقني بين دول الجنوب في آافة الخبرات الموجودة داخل األقاليم و شبه المناطق و المجموعات اللغوية

سيكون لمراآز التكوين اإلقليمية دور هام في دعم الترقية المهنية ألخصائيي اإلحصاء والخبراء اآلخرين و 
بإمكان المراآز اإلقليمية التي تتميز في معالجة مواضيع إحصائية  .التنظيم و االستشارة ترقية الكفاءات في مجال

من اجل دعم  OECDستكون هناك حاجة إلى مساعدة دول. خاصة لعب دور فعال في توفير المساعدة التقنية
ذالك رصد المزيد من  وسيشمل. التعاون بين البلدان النامية فيما يخص تكوين المكونين ودعم المراآز اإلقليمية

وربما تدعو الضرورة إلي توسيع دائرة الخبراء عن طريق التعليمات و معطيات  OECD NSOsتعهدات توفير 
آما ذآر آنفا، يجب الحرص على توأمة اإلجراءات و . أخرى ألخصائي ومسيري اإلحصاء وخبراء آخرين

وربما يحتاج . نظم اإلحصاء في البلدان الناميةتوسيع دائرتها آلما سمحت بذالك الخبرات المتوفرة في مجال 
المانحون إلى تطوير آفاءاتهم وطرق وصولهم إلى الخبرات لكي يفهموا ويشارآوا في برامج تطوير القدرات في 

  .  اإلحصاء؛ علما بان هذا القطاع حديث ومهم جدا بالنسبة للعديد من المانحين
  

 
البلدان التي لها احتياجات خاصة، وخاصة البلدان التي تخرج من يجب الفصل بين اإلجراءات لمساعدة : سادسا

للبلدان التي تخرج من ورطة النزاعات . مليون نسمة 0،5ورطة النزاعات و البلدان التي ال تتجاوز آثافتها السكانية 
علي انجاز أبسط  احتياجات خاصة وآثيرا ما تنعدم فيها القدرات الالزمة للقيام بإستراتجية وطنية  أو حتى اإلشراف

وبالتالي فان هذه البلدان تحتاج إلى مساعدات تقنية ومالية معتبرة إليجاد القدرات األساسية من . النشاطات اإلحصائية
من األرجح أن تعطى األولوية لتعداد السكان وجمع وتدوين المعطيات االقتصادية . اجل تنفيذ مشاريع إحصاء تمهيدية

ر بناء القدرات البشرية و التشريعية قد يأخذ بعض الوقت فان هذا الشكل من المساعدات وبما أن مسا. و االجتماعية
المباشرة قد يكون ضروريا طوال عدة سنوات أو على األقل على المدى المتوسط، رغما عن أن الهدف يجب أن يكون 

نظرية مبنية على (فتراضي التحضير لبرنامج وطني لتطوير نظم اإلحصاء ومن ثمة المرور قدما إلى البرنامج اال
 .                          لتمويل المزيد من مشاريع دعم القدرات) برنامج

 
 
بينما قد ال تكون أولوية األولويات، البلدان ذات آثافة سكانية منخفضة، وبشكل خاص الجزر و األمم الصغيرة؛ لكنها 

  اجع اقتصاد هذه األمم فإنها تعاني من ارتفاع فيونتيجة لتر. تواجه عدة مشاآل في تطوير نظمها اإلحصائية
وبالتالي فان دعم اإلحصاء    . أآثر من البلدان األخرى آما أن مصادرها البشرية باتت محدودة  costs per capita  

ومي في هذه البلدان يجب أن يكون اآبر من الدعم في األماآن األخرى، بما في ذالك تلك منها التي قد يضعها دخلها الق
مع انه من الممكن توفير الدعم بناءا على األسس المتبعة في شبه المنطقة بالتعاون . في الفئة المتوسطة حسب األرقام

من الضروري مواصلة التفكير من .  بين البلدان على تنسيق برامجها الوطنية لتطوير نظم اإلحصاء و تنفيذ الخطط
.  ذه البلداناجل التوصل إلى دعم فعال لقطاء اإلحصاء في ه  

 
 
 
 
 
 
 



  الخطوات الموالية
  :تم اقتراح الخطوات الموالية على النحو التالي

  
      و خالل جمعية رفيعة  2007في ملتقى في باريس في شهر نوفمبر مواصلة المباحثات على مستوى رفيع   ,1

لي الثالث حول فعالية خالل المنتدى العا 2007المستوى للجنة دعم التنمية التي ستنعقدة في شهر دجمبر 
 .  2008المساعدات والذي سينعقد في أآرا، غانا في شهر سبتمبر من العام 

 
 

سيتم تشجع البلدان على إبداء . التي تعتبر مناسبة لتطبيق نظرية النظام الشامل في إطار الدعمتحديد البلدان  .2
 .ر المذآورة أعالهاهتمامها، على الرغم من أن اختيار بدء المراحل سيترتب على المعايي

 
 

حول آيفية إمكانية تطبيق اإلستراتجية الوطنية بفضل  تحضير أدوات اإلرشادات والممارسات السليمة .3
ستكون هناك نسخة أولية من المسودة مع حلول منتصف شهر سبتمبر بينما . استخدام نظرية النظام الشامل

 .  2007م ستكون النسخة النهائية جاهزة مع نهاية شهر أآتوبر من عا
 
 

بما في ذالك مستخدمي المعطيات، والمنتجين، والممولين و ( اجتماعات المعنيين على مستوى البلد  .4
ستتعاون معهم من اجل تسهيل  21عندما تتبنى البلدان النظرية، فان باريس ). المانحين المحتملين 

 .اجتماعات المعنيين الموجودين في داخل تلك البلدان
 
 

  .وآذالك الدعم المقدم في مجال تطوير القدرات اإلحصائية ءدرات البلدان في مجال اإلحصاق  تحسين رقابة .5
  
  
  
  
  لتطوير البيانات  يو مجموعة البنك الدول 21باريس  اسكرتا ري

   
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  تطبيق إعالن باريس حول فعالية المساعدة في مجال تمويل االستثمار في اإلحصاء: 1ملحق رقم 

 
ميثاقا دوليا تم توقيعه من طرف أآثر من مائة  2005اتفاقية باريس التي تم اعتمادها في شهر مارس من عام  تعتبر

لقد أآد هؤالء آلهم التزام دولهم ومؤسساتهم بزيادة الجهود من اجل . وزير ومدير وآالة وأعضاء سامون آخرين
ة وذالك بفضل استخدام جملة من اإلجراءات و توحيد، وموازاة وتسيير برامجهم سعيا للوصول إلى نتائج معتبر

  .مؤشرات النمو التي تمكن مراقبتها
 

. 1ملحق رقم   
، اتفاقية دولية تم توقيعها  2005مارس  2يشكل  إعالن باريس حول فعالية المساعدات، والذي تمت المصادقة عليه 

ك يكون قد أآدوا تعهد بلدانهم و منظماتهم وبذال. من قبل أآثر من مائة وزير، ورئيس وآالة، و أعضاء سامون آخرين
بان يضاعفوا الجهود من اجل تالف، وموازاة، وتسيير برامج الدعم الموجودة لديهم من اجل التوصل إلى نتائج 

خاصة أن اإلعالن يلزم الموقعين بإتباع خمسة . مرضية وذالك باستخدام وعمليات ومؤشرات للتنمية تمكن مراقبتها
  : مبادئ

 
أن تمارس البلدان الشريكة دورا قياديا وفعاال في سياساتها واستراتجياتها التنموية وان تشرف بصفة فعلية : ةالملكي

  على تنسيق العمليات التنموية؛ 
حيث يقدم المانح آل الدعم بناءا على االستراتجيات الوطنية للتنمية و استنادا إلى اإلجراءات و المؤسسات : تآلف

  الوطنية
  بشكل عام ب التأآد من انه يتم تنفيذ عمليات المانحين بصفة منسقة، شفافة و فعالةيج: التنسيق

حيث يتم تحسين المصادر و طريقة اتخاذ القرارات من اجل التوصل إلى نتائج : التسيير من اجل التوصل إلى نتائج
  معتبرة؛

ل النتائج التنموية التي يجب التوصل التأآد من أن المانحين والشرآاء يشعرون بالمسؤولية حيا:تتقاسم المسؤوليا
  .إليها

 
يشكل اإلحصاء عنصرا مهما بالنسبة لتنفيذ و مراقبة إعالن باريس، و بالتالي فان المعطيات التي قد توفرها النظم 
. الوطنية لإلحصاء مهمة جدا في دعم اتخاذ القرارات و التوصل إلى نتائج آما تشكل إحدى أهم وسائل مراقبة التقدم

انه من المهم أيضا التفكير في آيفية تطبيق آل هذه المبادئ على البرامج والمشاريع التي تدعم تطوير القدرات في  آما
مجال اإلحصاء، وبصفة خاصة التأآد من آون هذه المبادئ تشكل العمود الفقري ألية مبادرة قد تهدف إلى زيادة دعم 

  .المانحين
آش لإلحصاء والمبادئ الرئيسية لإلحصاء الرسمي المعتمدة من طرف توجد عالقات وثيقة بين آل من مخطط مرا

وباختصار، فإن تطبيق مبادئ إعالن باريس على زيادة االستثمار في النظم . هيئة األمم المتحدة و إعالن باريس
  :الوطنية لإلحصاء قد يستلزم ما يلي

اساتهم واستراتجياتهم التنموية؛ ويسهر المانحون أن تمارس البلدان الشريكة دورا قياديا فعاال في سي :الملكية .  
  .على احترام ذالك

دعم المانحين لإلحصائيات  آلما قامت البلدان النامية بتحضير وتنفيذ إطار استراتجي فعال و عمل برامج تآلف .  
 هفي إطار تطوير هذتهدف إلى تطوير اإلحصائيات الوطنية وآذالك عند ما يقوم المملين بتقديم الدعم التقني والمالي 

  .النظم الوطنية لإلحصائيات

يتطلب من البلدان النامية إن تمارس قيادة فعلية في إطار تنسيق مساعدات ونشاطات المانحين عبر برامج : التنسيق .
  .ومشاريع محكمة التنسيق



تتم صياغتها ال من   يعني ذالك أن النظم الوطنية لتطوير اإلحصاء يجب أن: التسيير من اجل التوصل إلى نتائج .
فحسب، ولكن من اجل التأآد أيضا من أن هذه المعطيات يتم استخدامها  اجل الحصول على بيانات و مؤشرات أفضل

   .في دعم اتخاذ القرارات بناءا على أسس واضحة
يذ نتائج النظم يعني ذالك أن تتفق البلدان النامية و المانحين على انه تجب عليهم مراقبة تنف :تتقاسم المسؤوليا. 

. الوطنية لتطوير اإلحصاء في إطار مسؤولية مشترآة علما بان تطوير نظام إحصائي مستدام قد يأخذ بعض الوقت
يجب أن يتفق آل الشرآاء على المؤشرات و األهداف الضرورية لمراقبة التزويد بالمعلومات، اإلنتاج، تحقيق نتائج 

آما يجب االتفاق على األهداف التي يرجى .  نظام إحصائي أآثر فعاليةلإلحصاء و إيجاد  يأآثر،التأثير االيجاب
بلوغها و اإلجراءات الضرورية التي يلزم إتباعها في حالة تمت مالحظة أن عملية التنفيذ ليست على الطريق 

 .   الصحيح
اإلحصاء  يشكل الجدول اآلتي ملخصا لمجمل المشارآات التي تقدم بها الشرآاء في برنامج زيادة دعم    

 الشرآاء الحاجيات األدوار المشارآات
االعتراف بأهمية اإلحصاء .  
توفير التمويل الالزم .  
دعم استقالل وآاالت اإلحصاء .  

 

قرارات مبنية على أسس  .
.واضحة

دعم وتمويل استخدام اإلحصاء .
 

إحصاء جيد النوعية .  
 

صانعي القرار في  .
البلدان النامية

 

ة والتسيير تقوية القياد .  
NSS تنسيق أفضل على مستوى .  

إتباع اإلرشادات التقنية وأحسن الممارسات .  
 

رؤية وإستراتجية بناءة وذات   .
NSSنوعية جيدة إلحصاء

 
 

طاقم خبراء إحصاء  .
مؤهلين ودعم سياسي 

.رفيع المستوى  
الدعم التقني في مجال . 

 المصادر والمعايير 
 

خبراء اإلحصاء في  .
النامية البلدان

 

الترآيز على مدونة النتائج لبرامج الدعم .  

الترآيز على تطوير القدرات اإلحصائية و  .
 الحاجيات من البيانات

تنسيق أفضل بين المانحين .  

مناقشة آيفية تقييم تقدم النمو .  
  

قرارات مبنية على أسس  .
.واضحة

تأييد استخدام البيانات في  .
.اإلحصاء

الدعم المالي .
 

إحصاء جيد النوعية .  
 

صانعي القرار في دول .
ووآاالت المانحين  OECD

 

 NSO انعكاس دور الدعم التقني على أهداف .  
االعتراف بالحاجبات و مواطن ضعف  .

 منتجي البيانات

.تأييد اإلحصاء .

تطوير المنهجية .
اإلرشادات والتكوين

 

الدعم من طرف  .
 وآاالت الدعم الوطنية

 

إلحصاء في  خبراء ا .
OECD   دول

 

اعتماد مدونة النتائج في برامج الدعم .  

الترآيز على تطوير القدرات اإلحصائية و    .
الحاجيات من البيانات   
تنسيق الدعم .  

.تأييد اإلحصاء .

استخدام اإلحصاء .

التمويل .
 

إحصاء جيد النوعية .  
 

/ صانعي القرار الدوليين .
ين اإلقليميين و المانح

 

الترآيز على تطوير القدرات اإلحصائية و  .
 الحاجيات الملحة من البيانات

الترآيز على األولويات الوطنية .  

تنسيق أفضل بين الوآاالت .  

تأييد استخدام المعايير الدولية  .
لجمع البيانات

البيانات المتشابه للبلد   .

الدعم التقني .

مصادر إحصاء وطني .
  ذات نوعية جيدة

 

خبراء اإلحصاء  .
اإلقليميين  / الدوليين

 

التعامل أآثر مع منتجي البيانات و نظم  .
 التسيير 

حملة تحسيسية .

المصادر التقنية و المالية .
إحصاء جيد النوعية .  
 

الخ...المحللين  .
 
 



 الشرآاء الحاجيات األدوار المشارآات
 



ما هي نظرية البرنامج أو القطاع الشامل؟: 2الملحق رقم   
 

البرنامج أو القطاع الشامل يتم استخدامها على نطاق واسع، شيئا ما، في دعم التنمية في منذ عدة سنوات و نظرية 
يعتبر التعريف األآثر شيوعا هو أنها تشكل نظاما لتمويل تطوير القدرات و . قطاعات الصحة و التعليم و الزراعة

مصاريف مشاريع تابعة لقطاع تدعم سياسات التمويالت المعتبر و ... " تحسين الخدمات داخل قطاع محدد حيث 
واحد، تحت قيادة الحكومة، وتتبنى نظريات موحدة على مستوى القطاع وذالك مع التوجه نحو االعتماد على            

     3 " اإلجراءات المعتمد من طرف الحكومة في عمليات سحب األموال وتبرير التمويالت  
 
  :من بين الميزات العامة يمكن ذآر ما يلي 
  
طية قطاع آامل؛ سياسات في إطار متماسك؛ إدارة المشروع من طرف مسئولين محليين بما في ذالك آل المانحين تغ

بينما تم استخدام عبارة . المشارآين في المشروع؛ استخدام إجراءات تنفيذ موحدة؛ و دعم تقني على المدى الطويل
نظرية مبنية على (ام عبارة البرنامج االفتراضي نظرية القطاع الشمل في قطاعات آالصحة و التعليم، تم استخد

  .حديثا آبديل، خاصة عندما تكون النظرية مطبقة على مشروع آبير آالتنمية الريفية) برنامج
 

لم يتم تطبيق العبارة بعد على البرامج والمشاريع التي تدعم التطوير اإلحصائي على الرغم من أن القليل من البرامج 
يؤآد براون و دارسين آخرين على أن الدرس األساسي الذي يمكن استخالصه من الخبرة هو . قد يدخل في التعريف   

قد تكون صالحة للتطبيق على تمويل و تنفيذ البرامج التنموية ولكنها ال تشكل مخططا   تشكل نظرية  SWAp أن 
كل هذه الخصائص هدفا مبتغى قد ال يكون من الضروري توفر الخصائص في آل األمثلة، في الواقع قد تش. تفصيليا

. وليست حقيقة على ارض الواقع  
 

 ماذا يلزم؟
 

صياغة إستراتجية  )نظرية مبنية على برنامج(أساسا، يتطلب االنتقال إلى تطبيق نظرية البرنامج االفتراضي 
تم مصحوبة بمخطط التمويل الضروري تماشيا مع األموال المتوفرة، و تحضير مخطط تنفيذي مفصل يكون قد 

غالبا ما يتم انجاز هذه النشاطات في إطار . انجازه باتفاق مع الجهة المانحة، يكون هذا يشتمل على نظام مراقبة األداء
لقد جرت العادة على أن هذه النشاطات ليس من الضروري أن تتم بطريقة خطية وربما تحدث بشكل . تعاون متبادل
من المهم أيضا أن نفرق بين . شكل نهائي قبل البدء في تنفيذ المشروعقد ال يتم استكمال تنفيذها ب يمتوازي وبالتال

يشتمل العديد من المشاريع .  النظرية، التي تشكل  مرجعية العالقات بين البلد والمانح، والترتيبات المالية الخاصة
مية من جهة  وبين شرآاء الموجودة على ترتيبات مالية مختلفة، تبعا لمستوى التفاهم بين الحكومة و شرآائها في التن

التنمية أنفسهم من جهة أخرى؛آتكاليف وفوائد مختلف األدوات، قدرة الوآاالت المحلية على تقديم نتائج، ومدى 
  . مسئولية هذه الوآاالت  أمام المعنيين

 
من طرف  من الجدير بالذآر أن فترة التنفيذ قد تطول لعدة سنوات حتى أنها قد تضم أآثر من مرحلة تمويل واحدة

مما يجب ذآره أيضا هو انه ليس من الضروري توفير آل التمويالت في نفس الفترة الزمنية؛ من المحتمل . المانح
من المهم جدا . جدا أن تخضع التمويالت ذات المصادر المختلفة لمسطرة زمنية مختلفة تبعا للدورة المالية للمانح

  . يمواصلة التمويل وإمكانية التكهن به
 

طاعات أخرى إلى مدى أهمية إشراك آل المانحين منذ وقت مبكر و مشارآتهم في تطويرفي ق  SWAps تشير دراسات  
. اإلستراتجية و تنفيذها  

 
 

                                                 
براون، ميك فوستر، اندي نورتن و   تأليف أدريان ا" حالة نظريات القطاع الشامل"، 142صفحة رقم   Working 3تم اخذ هذا التعريف من  

 the Overseas Development Institute من طرف  2001فيليكس ناشولد وتم نشرها في يناير من عام     
  SWAps تعتبر هذه الوثيقة مرجعية حول 

  



 ما هي الفوائد؟
يمكن . عموما، تتمتع النظرية بالقدرة على الترآيز بشكل مباشر على النتائج المستخلصة في نطاق تشاوري بناء

  :ة لمشاريع القطاع الشامل التي يتم التخطيط لها وتنفيذها بجدية في ثالثة نقاط أساسيةتلخيص الفوائد المتزايد

قد تنم قوة ملكية وقيادة الدولة عن إمكانية آبيرة للنجاح وتحقيق الفوائد، بما في ذالك دعم و تحسين القدرات : أوال .
   التشريعية

  تواجه القطاع ستقود ال محالة إلى توزيع عقالني للمصادرالقدرة على مواجهة القضايا األساسية التي قد : ثانيا. 

يمكن الرفع من مستوى الفعالية عن طريق الحد من تكاليف آتابة التقارير و المعامالت المالية و آذالك الحد : ثالثا .
  . من التكرار

 
 

  ما هي قيمة التكاليف؟
  

أآثر مرونة من البرامج ) ظرية مبنية على برنامجن(ال شك أن نظرية القطاع الشامل ونظرية البرنامج االفتراضي 
الشيء الذي سيؤثر سلبا . التي يتم تطويرها بصفة انفرادية والتي قد يستغرق التحضير لها وقتا أطول و جهود أآبر

في حالة السعي إلى التوصل إلى نتائج سريعة من اجل المحافظة على مستوى الحرآية في حالة إعادة  ةعلى المر دودي
قد تؤدي ضرورة موافقة آل المعنيين و المانحين إلى صعوبات أآثر خالل سير المشاورات و من شبه المؤآد . يكلةاله

ويقع العبء األآبر من إمكانية نجاح العملية على عاتق الوآالة الحكومية الرئيسية، إما أن . أنها قد تستغرق وقتا أآثر
 .  وحدها وإما أن تكون بحاجة إلى المساعدة للتمكن من ذالكتكون هذه الوآالة قادرة على القيام بالعملية ل
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