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  المقدمة- 1
 

/ األول بحلول شهر تشرين 1مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية  في إعداد21 تتلخص مهمة فريق عمل رابطة باريس– 1
 .  لتساعد الدول على تتبع تقدمها في مجال بناء قدراتها اإلحصائية2002كتوبر أ

 
 تشكل هذه المبادرة أول محاولة منظمة على الصعيد الدولي لتطوير مؤشرات بناء قدرة إحصائية قابلة للتطبيق في - 2

ويمكن أن تكون المتابعة الدقيقة من خالل المؤشرات، فعالة جداً لتحفيز طاقة منتجي ومستخدمي . كافة الدول
وقد أدت الحاجة لمراقبة التطورات اإلحصائية لتوجيه جهود المجموعة .  البيانات بغية تحسين اإلنتاج اإلحصائي

 . المهمة السريعة وال البسيطةوآخرين إلعداد مؤشرات للمراقبة، وخاصة أن عملية إعداد المؤشرات ليست ب
 
 تعززت المبادرة نتيجة الطلب الملح لدى مختلف القطاعات خالل السنوات القليلة الماضية، ومن بين التوجهات – 3

التي أوجدت تلك الحاجة كان االهتمام المتزايد باإلحصاءات لتوفير بيانات ذات مصداقية حول أهداف التنمية  
عالوة على ذلك، تشجع التركيبة المالية الدولية، التي تدعم العولمة وجود . د من الفقرالمتفق عليها دولياً للح

المعلومات الدقيقة والحديثة، حيث تأخذ اإلحصاءات الوطنية بشكل متزايد سمات السلعة الدولية ذات االستخدام 
 . العام

 
اجات التي ينبغي معرفتها حول القدرة   أوجد التطور اإلحصائي أيضاً إدراكاً بأن هناك الكثير من االحتي- 4

 فكيف يمكن تحديد االحتياجات؟ وكيف يمكن قياس التقدم؟ وخصوصاً في موضوع الدعم الفني الذي –اإلحصائية 
 إذ يرغب كل شخص في أن يعرف ما هي نتائج هذا –يواجه، أكثر من أي وقت آخر، دعوات ملحة للمساءلة 

د المخصصة؟ وما هي الدروس المستفادة؟ وما هي الطريقة األفضل للمضي  الدعم، وكيف يمكن مقارنتها بالموار
قدماً؟ يريد المانحون نتائج قابلة للقياس، وتريد السلطات الوطنية أن تعرف فيما إذا تم استخدام مواردها الخاصة 

كل ذلك في للوصول إلى النتائج، وقد لخصت اآلنسة كارسون، مدير دائرة اإلحصاء في صندوق النقد الدولي، 
 2: حول مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية21ندوة باريس 

 
 ".آن األوان للبحث بجدية في قضية القدرة اإلحصائية، وبنائها ومؤشرات بنائها" 

 
 في حين أن مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية قابلة للتطبيق بشكل عام على جميع الدول بمختلف مراحل التنمية – 5

تواجه تحديات إحصائية، وبعبارة " التي 3 أنها تكون أيضاً مفيدة بشكل أكثر تحديداً للدولاإلحصائية فيها، إال
 ":أخرى

 
الدول التي تعاني من نواقص رئيسية في اإلحصاءات المتوفرة، وهي بحاجة إلى بناء قدرة إحصائية كبيرة،  •

 بما في ذلك التغييرات األساسية لتحسين العمليات اإلحصائية؛  

 .تي ال تستطيع  تطوير قدراتها اإلحصائية دون مساعدة خارجية بسبب محدودية مواردها المحليةوالدول ال •
 

                                                           
 .2001مايو /  تأسست في شهر أيار 1
 دولة نامية حول مؤشرات 20 لتقديم المشورة إلى حوالي     2002إبريل  /  نيسان 30-29ل    تـم استضافتها من قبل صندوق النقد الدولي خال          2 

 .بناء القدرة اإلحصائية
 مـثل الـدول الفقيـرة ذات المديونية العالية، والدول التي تطبق إستراتيجية الحد من الفقر، والدول األخرى التي تحتاج إلى قروض ميسرة     3

 .جيةوأشكال أخرى من المساعدات الخار
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 من خالل قراءة سريعة للظروف اإلحصائية التي تعيشها هذه الدول، سوف تساعد مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية – 6
دة، وفي مراقبة األنشطة المؤدية إلى هذه الدول في معرفة نقاط قوتها وضعفها، وفي التخطيط لتحقيق أهداف محد

 .هذه األهداف
 
 ويمكن أن تساعد مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية ايضا في تسهيل االتصال والتنسيق بين المنظمات المشاركة في – 7

عالوة . تقديم الدعم الفني من خالل وضع معايير قياس موحدة في مجال احتياجات الدول لبناء قدراتها اإلحصائية
لى ذلك، يمكن للمؤشرات أن تتابع التطور اإلحصائي مع مرور الزمن، وكذلك تزويد الجهات المانحة بوسائل ع

 .إضافية تساعدها في تقييم مساعداتها الفنية
 

 كيف مضى فريق العمل في تنفيذ مهامه؟
 

 . ثفةتخللها تنفيذ أعمال مك) 2002 ونيسان 2001أيار وأيلول (اجتمع الفريق في ثالث مناسبات 

وعمل الفريق في البداية على بلورة رؤية مشتركة حول ماهية القدرة اإلحصائية وكيفية بناء تلك القدرة ليقرر 
بعد ذلك طريقة العمل األكثر فاعلية، كما وناقش بعض التجارب في مجال بناء القدرة اإلحصائية، باستخدام 

اجة لقدر كبير من العمل الدؤوب لمعالجة وأدرك الفريق أن هناك ح. مداخالت األعضاء كأساس للنقاش
معروفين على * وتحليل مجموعة من الخطوط العريضة والوثائق ذات العالقة، حيث تم توظيف ثالثة خبراء

/ وأخيراً، تم عقد ندوة دولية في مقر صندوق النقد الدولي في شهر نيسان. الصعيد الدولي لمساعدة الفريق
 . حكومة تتمتع بخبرة في مجال بناء القدرة اإلحصائية20 لمعرفة وجهات نظر 2002إبريل 

 
تطوير مؤشرات عامة يمكن أن تكون قابلة ) 3الملخصة في الملحق (وكان الهدف من تلك العملية المكثفة 

لالستخدام بشكل مستقل على مستوى المؤسسة، والجهات المانحة، والدولة، أي مؤشرات قابلة للمقارنة على 
 . المؤشرات التي تم التوصل إليها معروضة في هذا التقرير. المستوى الدولي

 ـــــــــــ

 .السيد ديفيد الين، والسيد تيم هولت، والسيد جان فان تونجيرن* 
 

 
 هيكلية الوثيقة 

يصف الجزء األول المؤشرات الكمية والنوعية،  . باإلضافة إلى المقدمة، تم تقسيم الوثيقة إلى أربعة أجزاء  – 8
ويبحث الجزء الثالث في ). أداة اإلدارة، وأداة المقارنة الدولية(لجزء الثاني أداتي تطبيق المؤشراتويوضح ا

النواحي اإلدارية المتعلقة بمؤشرات بناء القدرة اإلحصائية، ويعرض الجزء األخير ملخصا ويضع مؤشرات  
 .مةبناء القدرة اإلحصائية في سياق اإلطار األوسع للظروف اإلحصائية المستدي

 
.  استمارة لجمع المعلومات حول مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية لالستخدامات الوطنية والدولية 1 يعرض الملحق – 9

 3ويلخص الملحق  .  4 نتائج فحص أجري في دولتين تم عرضها بنفس صيغة االستمارة2ويعرض الملحق 
دت إلى تطوير مؤشرات بناء القدرة عمل الفريق، مسلطا الضوء على البحث المكثف واالستشارات التي أ
 .اإلحصائية، وكيف قادت متطلبات االتساق والشمول والدقة أسلوب العمل

 
                                                           

تقرير السيد فان تونجيرن حول فحص مؤشرات ). استشاري(فان تونجيرن . هاريسون إعدادها بتعاون وثيق مع السيد جيه.  تولت اآلنسة ام 4
مهام لفحص أطر مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية   (، تحت   "21برابطة باريس   "بناء القدرة اإلحصائية موجودة على موقع االنترنت الخاص         

 ”Missions to test the SCB indicators frameworks in selected countries“) ختارةفي دول م
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 ما هي مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية، باختصار؟ 
 

تقيس مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية الظروف اإلحصائية في بلد معين من خالل منشور يجمع العناصر الممثلة 
 : لهذه الظروف

الموازنات السنوية الممولة محلياً وخارجياً، والموظفين ( ستة عشر مؤشرا كميا تغطي الموارد  •
 .، والمنتجات اإلحصائية)المسوح والسجالت اإلدارية(، والمدخالت )والتجهيزات

، وعلى العمليات )المؤسسية والتنظيمية(ثمانية عشر مؤشرا نوعيا تركز على النواحي ذات الصلة بالبيئة  •
 .إلحصائية الجوهرية، وعلى المنتجات اإلحصائيةا

 
 .ويمكن جمع هذه المؤشرات باستعمال استمارة يمكن إدارتها ذاتياً من قبل المؤسسات المنتجة للبيانات

 
يمكن تطبيقها على مستوى مجموعة من مؤسسات إنتاج (ويمكن استعمال المؤشرات ألغراض المقارنة الدولية 

 ).وتطبق على مستوى يعد خصيصاً لمالءمة احتياجات محددة(ولالستخدامات الوطنية ) البيانات واإلحصائيات
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  وصف مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية– 2
 المؤشرات الكمية 

 
 تشمل الموظفين والموازنة الموارد و5. توفر المؤشرات الكمية مقاييس للموارد والمدخالت والمنتجات اإلحصائية– 10

 هي عبارة عن مصادر البيانات، والتي يتم المدخالت. حلياً ودوليا، وكذلك األجهزة المختارةالسنوية الممولة م
 من  المنتجات اإلحصائيةويتم تعريف . قياسها من حيث المسوح التي يتم تنفيذها والسجالت اإلدارية المستخدمة

ومجاالت  ....) نترنت، الخ المنشورات، البيانات الصحفية، صفحة اال(قنوات إصدار البيانات / خالل وسائط
 . اإلنتاج اإلحصائي

 
 :  تغطي المؤشرات الكمية الستة عشر التي تم اختيارها المجاالت التالية– 11

 
 التمويل الحكومي للعمليات الجارية والرأسمالية؛ •

 تمويل الجهات المانحة على شكل نقدي وأيام عمل الخبراء؛ •

 الجهات المانحة المساهمة في التمويل؛ •

  الموظفين والدوران الوظيفي؛عدد •

األجهزة الرئيسية، وأجهزة الحاسوب الشخصية، وشبكة : (ICT)أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •
 .الحاسوب، والدخول إلى االنترنت

 المسوح والسجالت اإلدارية المستخدمة كمصادر بيانات؛ •

 ة المنتجة؛نوع البيانات المنتجة، بما في ذلك اإلسناد الزمني والمؤسس •

 عدد إصدارات البيانات؛   •

 .أشكال نشر البيانات •
 

 تعطي هذه المؤشرات الكمية فكرة عامة عن عمق وروح األنشطة اإلحصائية من حيث التمويل، والموظفون،  – 12
إال أن هذه  . وعدد المسوح والسجالت اإلدارية المستخدمة كمصادر بيانات، وتنوع المخرجات اإلحصائية

كذلك  . أولها، عدم وجود معايير قياسية يمكن تقييم المؤشرات على أساسها.  ودة لعدد من األسبابالفائدة محد
فإن، مؤشرات المخرجات ال تقيس الفاعلية، ألنها ال تظهر إلى أي مدى تستعمل اإلحصاءات بشكل فعال، وال 

تخدمة ال يمكن أن تكون متعلقة توفر مؤشرات الموارد مقياسا مناسبا لقياس الكفاءة، ألن مقدار المصادر المس
على سبيل المثال، في الدول في مرحلة االقتصاديات . (فعلياً بجميع الخصائص المطلوبة للمخرجات اإلحصائية

).  المتحولة يمكن أن يوجد طاقم إحصائي كبير ولكن مخرجاته ليست بالضرورة متكافئة مع عدد الموظفين
مية ضمن إطار الطرق المستخدمة للقيام باألنشطة اإلحصائية، كما وتبقى هنالك حاجة لمراجعة المؤشرات الك

 . تم قياسها بواسطة المؤشرات النوعية
 

 المؤشرات النوعية 
 

الرؤية األوسع للعناصر الموجودة في البيئة اإلحصائية، والعملية اإلحصائية،   تتضمن المؤشرات النوعية– 13
وألن إطار تقييم جودة البيانات .  الحتياجات المستخدمينوخصائص المنتجات اإلحصائية من حيث تلبيتها

                                                           
نعم أو (كمية تحديداً، فيمكن أن  تشمل، على سبيل المثال، أسماء المؤسسات المانحة والدخول إلى االنترنت ) رقمية( ليس جميعها مؤشرات  5

 ).ال
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(DQAF) المطروح من قبل صندوق النقد الدولي، يتضمن مختلف هذه الجوانب، فقد تم تبني تركيبته ،
 .المكونة من ستة أجزاء في مرحلة مبكرة جداً من عملية اشتقاق وعرض المؤشرات النوعية

 
 بالمتطلبات المؤسسية مؤشر نوعي، من ضمنها ست مؤشرات تتعلق 18 بشكل إجمالي، تم التوصل إلى – 14

بالدقة  ؛ وأربع مؤشرات تتعلق بسالمة المنهجية؛ ومؤشر واحد يتعلق بالتكامل، ومؤشران يتعلقان الضرورية
بإمكانية الوصول إلى المعلومات  ؛ ومؤشران يتعلقان بقابلية توفير الخدمة؛ وثالث مؤشرات تتعلق والموثوقية

 : وهذه المؤشرات تغطي اآلتي. صائيةاالح
 

البيئة القانونية والمؤسساتية، وظروف الموارد المطلوبة ألداء العمليات اإلحصائية، والحصول على تعاون  •
 .الجهات المعنية والسلطات اإلدارية، وإدارة العمليات اإلحصائية

 .الظروف المهنية والثقافية التي تجري فيها العمليات اإلحصائية •

 .برة المنهجية المطلوبة لتأسيس مصادر بيانات، وعالقاتها بالمنتجات اإلحصائيةالخ •

 .المجتمع الذي سيتم تغطيته، والمسوح، واستبيانات المسح، ومصادر البيانات اإلدارية •

 .المهارات واألساليب الالزمة لتحويل البيانات األولية إلى منتجات إحصائية •

 واستعمال األساليب اإلحصائية، والتحقق من صحة البيانات الوسيطة تقييم وفحص دقة البيانات األولية، •
 .وتقييمها، وتقييم المخرجات اإلحصائية

عالقة اإلحصاءات باالهتمامات االجتماعية واالقتصادية، بما في ذلك القدرة التحليلية لتأكيد قضايا محددة،   •
 . وتحديد القضايا التي تحتاج إلى فحص إضافي

 .يت، واالتساق الداخلي والبيني لإلحصاءاتالدورية، والتوق •

 .األساليب والقنوات المستخدمة لضمان التعميم الواسع والمختص للمنتجات اإلحصائية •
 

 على 4ينطبق المستوى :  يجري تقييم كل مؤشر حسب مستوى تقييم من أربع درجات، يرفق معه مقاييس معيارية– 15
 2 على األنشطة اإلحصائية المتوسطة التطور؛ والمستوى 3توى األنشطة اإلحصائية المتطورة جداً؛ والمس

 على 1على األنشطة التي في مرحلة التطور ولكن ال تزال تعاني من العديد من العيوب؛ وينطبق المستوى 
 إلى األنشطة التي ال حاجة 4 أو 3تم تصميم المعايير على نحو تشير فيه المعايير . األنشطة غير المتطورة

 . أي دعم خارجيفيها إلى
 

  قد  6بينما تعمل األوصاف القياسية للمؤشرات النوعية على الحد من الذاتية المتضمنة فيها، فإن هذه األوصاف  - 16
فعلى سبيل المثال، تساعد مقارنة الردود   . تحتاج إلى تعديل مستمر من خالل اكتساب الخبرة جراء استعمالها

عالوة على ذلك، إذا . لخبير المستقل في تأكيد صحة األوصاف القياسيةمن التقييم الذاتي مقابل وجهات نظر ا
، فقد تكون هناك حاجة إلعادة التوزين بشكل أفضل لضمان 3 و 4تركزت التقييمات المدونة على المستويات 

 ). بخصوص التطبيق التجريبي للمؤشرات4راجع القسم  (4 إلى 1أن تشمل الردود جميع المستويات من 

                                                           
 .33 إلى 25وص المؤشرات المتعلقة بالبيانات، الصفحات ، تفاصيل األوصاف القياسية بخص1 راجع الملحق  6
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 بيقات مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية تط– 3
 

 يمكن استعمال المؤشرات سواء كأداة إدارية لظروف محددة، أو كأداة لتفعيل المقارنات الدولية للقدرة اإلحصائية - 17
 .بين الدول

 
 )2-1راجع الملحق (المؤشرات كأداة إدارية وطنية 

 
كأداة إدارة مفيدة، حيث تلقي الضوء على الموارد،   بالنسبة لمنتجي البيانات، يمكن للمؤشرات أن تخدم - 18

. والنشاطات، والمشاكل والفرص بطريقة منظمة، وبذلك تسلط الضوء على الخيارات المتاحة لصناعة القرار
وتكمن الفائدة الرئيسية للمؤشرات في تعدد استعماالتها، حيث يمكن تطبيقها على جميع المخرجات اإلحصائية 

 .لبياناتوأي مؤسسة منتجة ل
 

 على سبيل المثال، إذا كانت النية تتجه نحو تقييم القدرة على إنتاج مخرجات إحصائية محددة، مثل احصاءات – 19
، فإن استخدام المؤشرات النوعية سوف يتضمن نقاط القوة والضعف في اإلنتاج 7العمل، أو الصحة أو التعليم

 . اإلحصائي الحالي لهذه اإلحصاءات
 

ل تقييم قدرة مؤسسات إنتاج البيانات، يستطيع منتجو البيانات استخدام كل من المؤشرات الكمية وفي حا  - 20
والنوعية إللقاء الضوء على مصادر التمويل، والموارد المستخدمة للموظفين والبيانات األولية، والمخرجات،  

 .ولتوفير مؤشرات لتقييم أداء عملية اإلنتاج اإلحصائي
 

 8.ج التي يتم الحصول عليها من المؤشرات أن تفي بثالث وظائف متداخلةيمكن للنتائ  - 21

 .أوالً، إنها توفر عرضا سريعا لسمات أساسية للظروف اإلحصائية  - 22
 

.  ثانياً، بالتركيز على نقاط القوة والضعف، سوف تساعد هذه المؤشرات في عملية تخطيط التنمية اإلحصائية  - 23
لمؤشرات محبطة من حيث التحسينات المرجوة، فإن الفائدة الرئيسية لها تكمن في إعطاء وبينما قد تكون نتائج ا

وهذا يسهل كثيرا . رؤية منتظمة حول المجاالت التي تحتاج إلى تقوية على أساس القدرة االستيعابية الراهنة
فمثالً، قد يكون . فسهعملية تحديد األولويات، ويساعد في تالفي تشتت الجهود على كافة الجبهات في الوقت ن

للوفاء ببعض الشروط اإلحصائية المطلوبة أولوية على تطوير منهجيات متقدمة، في ظل وجود نقص حاد في 
وفي حاالت أخرى، قد يكون التركيز على وضع تشريع إحصائي أكثر مالءمة، أو توظيف، . الموارد المادية

 .وتطوير بنية تنظيمية أقوى
 

 تطبيق المؤشرات على فترات زمنية مختلفة في مراقبة وتقييم التطور الحاصل على الظروف    ثالثاً، سوف يساعد- 24
فقد تم تصميم هذه المؤشرات بغية توضيح القدرة في جوانب متعلقة باألنشطة اإلحصائية،  . اإلحصائية

 .للمساعدة في متابعة تطور مثل هذه الظروف
 
 
 

                                                           
 ".مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية، االستعمال الوطني "2-2 األمثلة واردة في الملحق  7
 .2001؛ موريسون وخواجا، 2001 لعرض كيفية تطبيقها للوفاء بهذه الوظائف الثالث، يرجى مراجعة كارسون، الليبرتي وخواجا،  8
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 )1-1راجع الملحق (ارنة بين الدول مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية ألغراض المق  
 

 ألغراض المقارنة بين الدول، كان التحدي الرئيسي يتمثل في إيجاد نقاط مرجعية مشتركة بين المؤسسات المنتجة - 25
 وقد وجد 9.لإلحصاءات والبيانات في جميع الدول، وذلك حتى تكون نتائج المؤشرات قابلة للمقارنة بين الدول

 المجال أن نطاق االستخدامات المحتمل سيكون واسعا، ويتراوح ما بين تطبيقها على كل  فريق العمل في هذا
أو تطبيقها على قاعدة ) مع احتمالية أن ال يكون باإلمكان جمعها بتاتا، ألن التكلفة قد تفوق المنفعة(حالة ممكنة 

 .ضيقة جداً لتبقى عديمة الفائدة ألغراض المقارنة
 

أوالً، .  المرجعية التي ستكون مشتركة بين الدول، أظهرت المجموعة العديد من المخاوفعند تحديد النقاط  - 26
كانت النية تتجه بأن يقوم منتجو البيانات أنفسهم بتطبيق هذه المؤشرات، وهذا يستلزم القيام باختيار المتغيرات 

لك على أن تكون كما يدل ذ. ذات العالقة فعال وضمان توفيرها بشكل معقول دون تحمل عبء إضافي
والمتطلب اآلخر تمثل في تصميم نماذجها على نحو يساعد  . المؤشرات دقيقة وواضحة مع تعليمات مالئمة

منتجي البيانات في استخدامها ألغراض جمعها ونشرها، مع المحافظة على أدنى قدر من اجراءات التدقيق 
اجة لتحفيز منتجي البيانات بغية جمع هذه وأخيراً، كان هنالك أيضاً ح. المطلوبة بين هاتين الوظيفتين

المؤشرات، وهذا استلزم توعيتهم حول االستخدامات الممكنة، بما في ذلك لألغراض الخاصة بمنتجي البيانات 
 .أنفسهم

 
ثانياً، الهدف يتمثل في أن يعترف المجتمع الدولي بمجموعة مشتركة من المؤشرات ويقبلها كممثلة للظروف    - 27

وقد أدى هذا الهدف إلى عدد من المتطلبات، منها أن تعمل المؤشرات على توفير رؤيا ثاقبة .  للدولاالحصائية
في الوقت ذاته، يطلب من المؤشرات أن تعرض صورة تمثيلية . حول الوضع، وهذا يتطلب تقليص عددها

 توجيه اإلجراءات التي وافية لألوضاع اإلحصائية للدول، إلتاحة المجال للمقارنة بين الدول، وللمساعدة في
كما ينبغي أيضا أن توفر المؤشرات قراءة تمكن من تتبع التغيرات في األوضاع مع مرور . سيتم اتخاذها

وأخيراً، ينبغي أن تكون المؤشرات متوفرة للمجتمع الدولي، مما يستلزم وجود مؤسسة راعية على . الزمن
 . مستوى المجتمع الدولي لكي تقوم بهذا الدور

 
الذي أجري في ، ومن خالل االستغالل المكثف لنتائج االختبار المعمق  بعين االعتبارهذه المخاوفآخذين  – 28

 المبدأ وكان.  المرجعية التي سيتم تطبيق المؤشرات عليها ألغراض المقارنةالنقاط فقد تم تحديددولتين، 
 ذاتنفيذ هوقد تم .  الكامللمقياسديل لكبالرئيسي يرمي إلى الحصول على مقياس تمثيلي لألنشطة اإلحصائية، 

المؤشرات يمكن أن تطبق : عليهاالتي ستطبق وحدات  من العددب من خالل قياس أنواع المؤشرات المبدأ
لقد تم فحص عدد  . على عدد أقل من الوحداتاألكثر تعقيداً ، والمؤشرات وحداتالالمباشرة على عدد أكبر من 

 تعرض التكلفة العالية جداً (االستجابة  الجهد على كل مستوى لتقليل عبء  الخيارات، وتم بذل المزيد منمن
 :  إليه على النحو التاليالتوصل، وكان الخيار الذي تم ) للخطرمؤشراتال

 
 لنظام اإلحصائي؛المستوى الكلي ل واحد يطبق على مخرجات مؤشر •

 ثلة؛   مؤشر مخرجات وموارد لتطبيقها، على األكثر، على ثالث مؤسسات مم16 •

 . مؤشرا نوعيا لتطبيقها على ثالث مجموعات بيانات ممثلة18 •
 

                                                           
 ".مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية، االستعمال الدولي "1-2ة واردة في الملحق  األمثل 9
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 مؤشرات النظام الكلي 
 

 على مستوى النظام، تم تقليص المؤشرات إلى الحد األدنى للتقليل من عبء االستجابة، حيث أن المعلومة الوحيدة – 29
خر سنة تعود إليها هذه اإلحصاءات  التي سيتم تسجيلها على ذلك المستوى هي أنواع اإلحصاءات المنتجة، وآ

. ولتحديد قائمة من اإلحصاءات، تم استعمال تصنيف األمم المتحدة للمواضيع اإلحصائية. والمؤسسة المنتجة لها
وبالنسبة للنظام اإلحصائي، فهو مكون من مجموعة من المؤسسات التي تختلف من دولة إلى أخرى من حيث 

 عليها، مما جعلها بداية في غاية الصعوبة لتحديد المؤسسات في جميع الدول،  العدد والتركيبة والسلطة المشرفة
وقد تم التغلب على هذه المشكلة من خالل الطلب من المؤسسة المكلفة بالتنسيق اإلحصائي في الدولة تحديد  

 10.المؤسسات المنتجة إلى جانب المخرجات المنشورة
 

 المؤشرات المتعلقة بالمؤسسة 
 

طبيق جميع المؤشرات الكمية على مؤسسات مختارة من بين المؤسسات المنتجة للبيانات، حيث ال يمكن يتم ت  – 30
وقد تم اختيار المؤسسات . تقييم جميع المؤسسات المنتجة للبيانات وذلك العتبارات خاصة بعبء اإلستجابة

أسهل من فعله، وأصبح السؤال لكن ثبت أن الحديث عن هذا االقتراح . بناء على توفر المخرجات ذات العالقة
ما هو المعيار الذي يمكن استعماله الختيار المخرجات ذات العالقة؟ وهل يجب أن تكون هذه المخرجات ذات  

 هل هي التي تخص الدول  –عالقة بالقضايا الراهنة الرئيسية؟ وعلى أي مستوى سيتم اعتبار القضايا الراهنة 
نتجات سيتم اختيارها، ولماذا؟ وهل هذه المنتجات ضمن القدرات أم التي تخص المجتمع الدولي؟ وأي الم

 اإلدارية لظروف الدول؟ 
 

لقد تم تسوية هذه القضية باختيار المؤسسات المنتجة للبيانات التي تعتبر ممثلة لألنشطة اإلحصائية في ثالثة   - 31
لبيئة أيضاً اعتبرت كمجال هام، إال ا(االقتصادية، والديمغرافية، واالجتماعية : مجاالت إحصائية واسعة، هي

أنه لم يتم تقييمها في الوقت الحاضر ألن اإلحصاءات المتوفرة في هذا المجال، بشكل عام، أقل تطوراً وتفتقر  
ونظراً إلمكانية اشتراك عدد من المؤسسات في ). إلى المعيارية، وينطبق هذا على الدول المتقدمة والنامية

الخ في ...ؤسسة اإلحصاء الوطنية، والبنك المركزي، ووزارة المالية، والخزينة، مثل م(مجال إحصائي واحد 
، فقد تم اتخاذ قرار يتمثل في أن تقوم مؤسسة واحدة فقط بالكتابة عن كل مجال؛ وأن تكون )المجال االقتصادي

، والسكان، )جماليالناتج المحلي اإل(هذه المؤسسة هي المنتجة الوحيدة للبيانات في مجال الحسابات القومية 
بالنسبة للدول التي تكون األنشطة اإلحصائية فيها مركزية، فإن هذا قد يعني  . إنفاق األسرة على التوالي/ ودخل

/  وجود مؤسسة واحدة تعد تقارير جميع المؤشرات الكمية، بينما في دول أخرى، قد يعني هذا ثالث وزارات
التركيب مكتب اإلحصاء الوطني، وفي عدد آخر من وعلى األرجح، سوف يشمل هذا . مؤسسات مختلفة

البلدان، قد يشمل البنك المركزي، وقد يشمل أيضا في عدد قليل من البلدان وزارات التخطيط، والشئون 
وبالرغم من التغير في عدد المؤسسات من بلد إلى آخر، إال أن هذا األسلوب يمتاز . أو المالية/ االجتماعية و

اإلحصائية المسئولة عن فئات البيانات الثالث التي تمثل النظام ) المؤسسات(المؤسسة بالتركيز على قدرة 
 . اإلحصائي في الدولة

 
 للمجاالت اإلحصائية الثالث، كبديل  ةاألساليب البديلة التي تم تجاهلها لصالح هذه الرؤيا التمثيلي  – 32

المؤسسات الثالث ) 2(نتجة للبيانات ، تغطية لجميع المؤسسات الم) 1: (للرؤيا الكاملة، تشتمل على
                                                           

 . باعتراف الجميع، قد ال يكون هذا الدور التنسيقي موجودا، أو واضحا جداً في بعض البلدان 10
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–المسئولة بشكل نموذجي عن الجزء األكبر من البيانات االقتصادية، والمالية، واالجتماعية 
لم يتم تفضيل الخيار . الديمغرافية، وهي مكتب اإلحصاء الوطني، والبنك المركزي، ووزارة المالية

ف عملية فصل الموارد المستخدمة في األنشطة األول نظراً لتعدد المؤسسات والصعوبات التي تكتن
اإلحصائية التي تعتبر أنشطة ثانوية بجانب األهداف الرئيسية للمؤسسة، مثل األنشطة الخاصة 

كما وأن الخيار الثاني لم يتم تفضيله بسبب إمكانية التحيز . بقطاعات الصحة والتعليم والبيئة والعدل
لحجج المطروحة لتبني نطاق أوسع من المؤسسات إمكانية وقد اشتملت ا.  لإلحصاءات االقتصادية

توفير تغطية أفضل لألنشطة اإلحصائية في البلد، وعلى نمو القدرة اإلحصائية من خالل توزيع 
وقد اشتملت الحجج المطروحة الداعية إلى عدم استخدام . المؤشرات على عدد أكبر من المؤسسات

 .د جميع المؤسسات وصعوبة إعداد التقاريرالنطاق األوسع على وجود مصاعب في تحدي
 

 المؤشرات المتعلقة بالبيانات 
 

تماشياً مع المفهوم القاضي بأن تكون المؤشرات ممثلة لألنشطة اإلحصائية فقط، بدالً من قياس جميع األنشطة،   - 33
، والسكان،  سوف يتم تطبيق المؤشرات النوعية على ثالث مخرجات إحصائية وهي إجمالي الناتج المحلي

حيث يعتبر . إنفاق األسرة، وهي تمثل المجاالت االقتصادية، والديمغرافية، واالجتماعية، على التوالي/ ودخل
الناتج المحلي اإلجمالي مقياسا شامال لإلنتاج؛ وتعتبر مستويات السكان والتغيرات الحاصلة نتيجة للنمو  

وحيثما تقوم  . إنفاق األسرة مقياس أساسي للفقر/ تبر دخلوالهجرة الطبيعية عناصر ديمغرافية أساسية؛ فيما يع
نفس المؤسسة بإنتاج هذه المخرجات الثالث، سوف يكون تصنيف هذه المؤشرات متشابه في جميع 

وفي المقابل،  . اإلحصاءات ضمن محاور مختلفة مثل المتطلبات، والتكامل، وقابلية الخدمة وإمكانية الوصول
صائية غير مركزية بشكل كبير، كما هو الحال غالباً في الدول النامية واالنتقالية، عندما تكون األنشطة اإلح

 .سوف تختلف المؤشرات النوعية فيما بين المنتجات اإلحصائية
 

 وذلك من ؛وباختصار، سوف توفر مؤشرات النظام الكلي لمحة موجزة حول اإلنتاج اإلحصائي في بلد معين  - 34
وسوف تتيح . ات الصادرة مع سنة اإلسناد لها وتحديد المؤسسات المنتجةخالل إدراج جميع اإلحصاء

المؤشرات المتعلقة بالمؤسسة مؤشراً على اتساع وعمق األنشطة اإلحصائية المنفذة في بلد معين، وتوفر 
المؤسسات المسئولة / كما تم توفيرها من المؤسسة(مقارنات عامة لمستويات األنشطة اإلحصائية بين الدول 

وسوف تتيح المؤشرات المتعلقة بالبيانات لمحة موجزة حول القدرة ). ن مجموعات البيانات التمثيلية الثالثع
وسوف تسهل هذه المؤشرات عملية المقارنة بين المجاالت . الداخلية إلنتاج مجموعات البيانات التمثيلية

هر نواحي قوة وضعف العملية الواسعة لإلحصاءات الموجودة داخل البلد؛ باإلضافة إلى ذلك، سوف تظ
 .اإلحصائية لكل مجموعة من مجموعات البيانات
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  إدارة مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية– 4

 
القسم . توزع خالل فترات زمنية) 1راجع الملحق (يستطيع منتجو البيانات جمع المؤشرات باستخدام استمارة   - 35

ارة االستمارة على الصعيدين الوطني والدولي، ويقترح أن يتم أدناه يراجع محتوى االستمارة، ويوضح كيفية إد
 .تطبيق المؤشرات في البداية على أساس تجريبي

 
 محتوى االستمارة   

 
تتألف االستمارة من جدول يحتوى على مؤشرات النظام الكلي، والمؤشرات المتعلقة بالمؤسسة، والمؤشرات    - 36

تم تصميم الجدول ليخدم ). 1راجع الملحق (ات الخاصة بتعبئة المعلومات المتعلقة بالبيانات، إلى جانب التعليم
 .كأداة لجمع ونشر المؤشرات مع أدنى حد من التدقيق المطلوب بين هاتين الوظيفتين

 
لتالئم المتطلبات ) الكمية(والبيانات ) النوعية(كأداة إدارية، يمكن أن تغطي االستمارة مؤشرات المؤسسة   - 37

على سبيل المثال، إذا كانت . ، ومع إغفال مؤشرات النظام الكلي)2-1راجع الملحق (المتوفرة المحددة و
األولوية لتقييم إحصاءات العمل، أو إحصاءات التعليم، سوف يتم تعبئة المؤشرات الكمية والنوعية من قبل 

هذا قراءة لألولويات وسوف يوفر . المنتجة للبيانات والمسئولة عن هذه اإلحصاءات) المؤسسات(المؤسسة 
 .الوطنية، ويساعد في تخطيط ومراقبة تطور العمل تبعاً لذلك

 
، من الضروري أن يتم جمع مؤشرات موحدة حسب النقاط المرجعية )1-1راجع الملحق (كأداة مقارنة دولية   - 38

 . والتي يتم تحديدها لجميع البلدان
 

 إلحصائية اإلدارة الوطنية الستمارة مؤشرات بناء القدرة ا
 

على الصعيد الوطني، يمكن أن تكون إدارة االستمارة مسئولية المؤسسة المنتجة للبيانات وهي المسئولة عن   - 39
ويجب أن  تكون المؤسسة هي المسئولة عن توفير . تنسيق األنشطة اإلحصائية على المستوى الوطني
اض اإلدارة، يجب أن تكون هذه المؤسسة على وألغر.  االستمارة للمؤسسات المنتجة للبيانات ذات العالقة

وتستطيع المؤسسة المنسقة . دراية بمختلف استخدامات المؤشرات التي يمكن أن تتم بشكل فعال داخل الدولة
، إن 11أن تنشر نتائج مثل تلك التطبيقات على موقعها اإللكتروني وفي أوراق استراتيجيات الحد من الفقر

 .وجدت
 

بئة االستمارة لألغراض الدولية، يجب أن تتأكد المؤسسة المنسقة من أن االستمارة قد أرسلت إلى   على صعيد تع- 40
المؤسسات ذات العالقة، وتمت متابعتها وتم جمع الردود، وتم القيام بإجراءات التدقيق على النحو المطلوب 

نتائج إلى الوحدة الدولية كما ويجب أن تقوم بإرسال ال). مثل تلخيص النتائج وتنسيقها في جدول واحد(
 . المسئولة عن إدارة االستمارة

 
 
 

                                                           
من تحسين اإلجراءات الحكومية للحد  توثق أوراق استراتيجية الحد من الفقر، الجهد الجاري الذي تستطيع من خالله الدول المتدنية الدخل  11

لمـزيد مـن المعلـومات، يرجى الرجوع إلى         . مـن الفقـر وزيـادة فاعلـية كـل مـن المـوارد المحلـية والمسـاعدات التـنموية                   
http://www.worldbankorg/poverty/strategies. 
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 اإلدارة الدولية الستمارة مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية 
 

وبشكل  .  على الصعيد الدولي، تستطيع المؤسسة الدولية الراعية أن تدير االستمارة بالنيابة عن الجهة المانحة- 41
 الفقيرة التي تعاني من مديونية عالية والدول التي تتبنى استراتيجية أولي، يمكن أن تستهدف االستمارة الدول

كما ويجب أن . الحد من الفقر، وكذلك الدول األخرى التي تحتاج إلى مساعدة خارجية في مجال اإلحصاء
 .تكون المؤسسة الدولية الراعية أيضاً مسئولة عن المتابعة على الردود ونشر النتائج

  
ذه المؤسسة أن تقوم بنشر نتائج االستمارة بشكل واسع، مثالً على الصفحة اإللكترونية الخاصة يتعين على ه  - 42

 . النظام العام لنشر البيانات– وكذلك على لوحة نشرات صندوق النقد الدولي 21برابطة باريس 
 

 التطبيق التجريبي الستمارة مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية 
 

األول، قد يتيح ذلك فترة زمنية يمكن خاللها . بية لتنفيذ االستمارة وذلك لثالثة أسبابتم اقتراح فترة تجري  – 43
تشجيع منتجي البيانات بشكل فعال الستخدام المؤشرات كأداة إدارية الحتياجاتهم الفورية، مثل تقديم طلب  

يد الوعي وهذا سوف يز). كالتعليم أو الصحة(للحصول على مساعدة بخصوص مخرجات إحصائية محددة 
كما وتشجع المنتجين على عرض الحقيقة كما هي  . بشأن المؤشرات وفائدتها، إذا تم جمعها بالشكل الصحيح

حيث تعزز التوجه الطبيعي لمنتجي البيانات المتمثل في تقديم (عليه من أجل الحصول على التمويل الالزم 
وعندما يتم جمع البيانات الخاصة ). نةبيانات محايدة لتجنب التقليل من شأن جهودهم اإلحصائية الراه

وإلى الحد . بالمشروع المعني، سوف يكون منتجو البيانات في موقع يمكنهم من استغالل وظائفهم المختلفة
 .الذي تكون فيه المؤشرات مفيدة لعملياتهم الخاصة، أي أن يكون منتجو البيانات هم المالكون للمؤشرات

 
وقت للمؤسسة المنتجة للبيانات والمسئولة عن تنسيق اإلحصاءات في البلد  للتعود   الثاني، هذا سوف يتيح ال  - 44

 في البداية االتصال بهذه المؤسسات 21وتستطيع رابطة باريس . على استمارة مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية
، وتشجيع لتوضيح الغرض من المسح وترتيبات إعداد التقرير، ووضع استراتيجية متابعة معرفة بشكل جيد

كما تستطيع الجهة . إقامة عالقة جيدة مع المؤسسات الرئيسية التي يتوقع التواصل معها ألغراض االستمارة
 .المانحة أن تقدم التشجيع لجمع المؤشرات على المستوى الوطني

  
لية لترسيخ الثالث، يمكن أن تساعد الخبرة المستفادة من استخدام المؤشرات في األغراض اإلدارية والدو  - 45

 خالل تلك 21ومن الضروري لرابطة باريس . المحتوى واإلجراءات اإلدارية لالستمارة على الصعيد الدولي
الفترة أن تكون على اطالع مستمر على التطبيقات التي تجري للمؤشرات وإعادة عقد فريق العمل إذا كانت 

بط دقيق بغية تعزيز أهميتها وفاعليتها وبشكل محدد، قد تحتاج المؤشرات إلى ض. هناك تغييرات مضمونة
 . كمقياس للقدرة اإلحصائية

 
وباختصار، سوف تفيد الفترة التجريبية في ترويج وجود تلك المؤشرات ونشر الوعي حول فائدتها المحتملة   - 46

 ويمكن القيام بذلك على عدة جبهات، مثل أن تكون جزءا من ورش عمل رابطة. بالنسبة لمنتجي البيانات
، وورش عمل النظام العام لنشر البيانات ، وأوراق استراتيجيات الحد من الفقر، ومن خالل الجهات 21باريس 

 .كما وتساعد الفترة التجريبية في تأكيد مالءمة المؤشرات كمقياس للقدرة اإلحصائية. المانحة الدولية
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 الخالصة واالستنتاجات  - 5
 

يم القدرة اإلحصائية على الصعيد الدولي جعل من المستحيل تقريباً تقييم التقدم إن غياب توفر إطار شامل لتقي  - 47
وقد أصبح هذا النهج غير قابل لإلستمرار في ظل إعطاء المزيد  . مع مرور الزمن وتحديد وتغيير األولويات

 إلى 21 باريس من االهتمام للسياسات المستندة على البرهان خالل السنوات القليلة الماضية، مما دفع رابطة
وتمثلت مهمة فريق  . 2001مايو / تشكيل فريق عمل حول مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية في شهر أيار

العمل في البداية في تحديد مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية التي قد يستخدمها منتجو البيانات ألغراضهم 
التي ) حصاءات والمؤسسات المنتجة للبياناتلإل(ومن ثم تقدم العمل حتى تم وضع النقاط المرجعية . الذاتية

 . سيتم تطبيق المؤشرات عليها ألغراض مقارنة النتائج بين الدول
 

 مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية  
 

وتغطي المؤشرات الكمية .  مؤشرا نوعيا18 مؤشرا كميا و 16تتألف مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية من   - 48
المسوح والسجالت ( الممولة للموازنة السنوية، والموظفين، واألجهزة، والمدخالت والخارجية الموارد المحلية

في حين تغطي المجموعة النوعية النواحي ذات العالقة بالبيئة اإلحصائية . والمنتجات اإلحصائية) اإلدارية
 .اإلحصائية، والعمليات اإلحصائية الرئيسية، والمنتجات )النواحي القانونية، والمؤسسية والتنظيمية(

 
تخدم المؤشرات الكمية، التي تركز على اإلحصاءات المنتجة، في تقييم قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها في   - 49

وتوفر هذه المؤشرات داللة على األنشطة اإلحصائية، وتتلخص فائدتها الرئيسية في أنه يمكن . إعداد منتجاتها
 إظهار مدى النجاح في الحصول على الموارد، ىبالموارد إلوتهدف المؤشرات الخاصة . قياسها بشكل فعلي

كما تدعم .  والتي تشمل التمويل من الحكومة ومن الجهات المانحة، ومصادر البيانات، والموارد البشرية
موقف المؤسسة التفاوضي للحصول على موارد كافية، والمقدرة على استعمال الموارد في عملية اإلنتاج 

 .  األداء المنشودللوصول إلى مستوى
 

فيما ) 1: (تخدم المؤشرات النوعية أكثر كمقاييس لكفاءة وفاعلية اإلنتاج اإلحصائي، وتساعد في إظهار التالي  - 50
إذا كانت الموارد كافية واألنشطة منظمة ) 2(إذا كانت البيئة القانونية والمؤسساتية مشجعة لإلنتاج اإلحصائي 

إذا كان التكامل والمهنية ) 4(انت الثقافة السائدة قابلة للتعديل لتعزيز جودة العمل، إذا ك) 3(لزيادة اإلنتاجية، 
إذا تم تنفيذ العمليات اإلحصائية الرئيسية طبقاً ) 5(محميين وكانت إجراءات الشفافية موجودة ومطبقة، 

إذا كانت ) 6(لنحو المالئم، للمنهجيات الصحيحة وتم استخدام البيانات األولية المتوفرة واألساليب الفنية على ا
إذا كانت خصائص اإلحصاءات ) 7(هناك اجراءات مطبقة للمحافظة على المنتجات ذات الصلة بالموضوع، 

وعليه فإن المؤشرات يمكن أن تساعد في تقييم كل من إنتاج .  المنتجة تتناسب مع احتياجات المستخدمين
 . لمؤسسات المنتجة للبيانات من الجهة األخرىمجموعات بيانات محددة من جهة، وصحة وحسن أداء ا

 
يستطيع منتجو البيانات استخدام مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية كأداة إدارة داخلية للحصول على لمحة موجزة   - 51

ولتطوير إمكانية المقارنة الدولية، هناك حاجة لجمع المؤشرات وفق  . عن قدراتهم في إنتاج إحصاءات مختارة
 . لمرجعية التي تم وضعها لجميع الدولالنقاط ا
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 القدرة اإلحصائية المستديمة
 

 تمثل مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية األسلوب المنظم األول على الصعيد الدولي إلنتاج مؤشرات بناء قدرة - 52
د من الضوء على وهذه تعتبر بداية واعدة، كما أنها ستساعد في إلقاء المزي. إحصائية قابلة للتطبيق بين الدول

الظروف اإلحصائية للدول، وتتيح وسائل تقاسم النتائج بشكل منتظم، وتوفر آلية لمقارنة بناء القدرات 
 . اإلحصائية بين الدول

 
 يتلخص الهدف من مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية في توفير وسيلة إضافية لتعزيز المناخ الذي تصبح فيه - 53

وتحتاج الدول التي ال تكون أنظمتها .  أساسيا للسياسات القومية واإلدارة السليمةالمعلومات اإلحصائية داعما
اإلحصائية مستديمة، بفعل اعتمادها بشدة على المساعدة الخارجية، إلى العمل بغية الوفاء باالحتياجات 

 سوف تضاعف وعندما يتبين للسلطات الوطنية أن اإلحصاءات تشكل أهمية لها ، فإنها على األرجح. الوطنية
 . تمويلها لألنشطة اإلحصائية

بدون هذه القدرة الجوهرية والموارد المستمرة المخصصة لدعمها، فإنه لن يتم خدمة " 
وحيثما . االحتياجات اإلحصائية للدولة نفسها وال احتياجات المجتمع الدولي بشكل مؤكد

إلضافي لتلبية حاجة تكون هذه القدرة الجوهرية هشة، فإن التزويد المتقطع للتمويل ا
إحصائية محددة سوف يكون أقل تأثيراً، ولن يكون بديالً لما يمكن أن يسميه المرء 

 .12""االستدامة اإلحصائية"

                                                           
، تقييم )UNSC (2002) 2001( التابعة لألمم المتحدة  أصدقاء رئيس مفوضية اإلحصاء التابعة لألمم المتحدة في اجتماع مفوضية اإلحصاء 12

 . المؤشرات اإلحصائية المشتقة من اجتماعات قمة األمم المتحدة
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 استمارة مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية: 1الملحق 
 21فريق عمل رابطة باريس 

 حول مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية
 

 2002سبتمبر /أيلول
 

سوف تكون المؤشرات مهمة لمنتجي . الستمارة معلومات على شكل مؤشرات حول بناء القدرة اإلحصائيةتجمع هذه ا
 :ومستخدمي البيانات، بما في ذلك الجهات المانحة، وذلك لالستخدامات التالية

 
 .إعطاء لمحة سريعة حول الظروف اإلحصائية للبلد •

 ؛  التركيز على الفرص من خالل إبراز نقاط القوة والضعف •

 .تعتبر وسيلة لتتبع نتائج جهود بناء القدرة مع مرور الوقت •
 
 

موريسون، . رئيساً، والسيد ت/ اآلنسة لوسي الليبيرتي( الرئاسة -صندوق النقد الدولي: يتألف أعضاء فريق العمل من
. ا للسر، والسيد مأمين/ هاريسون. السيدة م( أمانة السر -، والبنك الدولي)الخواجا. بوفيه والسيد س. والسيد جيه

، واللجنة االقتصادية لألمم )دي فريس. السيد دبليو(، وقسم اإلحصاء في األمم المتحدة )إيلي. بيلكينداس، والسيد جي
، واللجنة االقتصادية لألمم المتحدة لمنطقة أوروبا )كارلسون. اآلنسة ب(المتحدة لمنطقة أمريكيا الالتينية والكاريبي، 

 ).السيد المين ديوب(، ومكتب اإلحصاء األفريقي )ابرونش.  ئي–السيد جيه (
 

 .فان تونجيرن. هولت والسيد جيه. الين، والسيد ت. السيد دي: مستشارون لدى فريق العمل
 

، هي عبارة عن اتحاد شراكة بين 1999نوفمبر /، والتي انطلقت فعالياتها في تشرين ثاني21رابطة باريس 
ويعتبر هذا . نمية محليين، وإقليميين ودوليين وغيرهم من مستخدمي اإلحصاءاتإحصائيين، وسياسيين، وخبراء ت

االتحاد بمثابة منتدى عالمي وشبكة تهدف إلى تعزيز وتسهيل أنشطة بناء القدرة اإلحصائية والتأثير فيها وتحقيق  
ون االقتصادي والتنمية، االستخدام األفضل لإلحصاءات، ويتكون منظموه المؤسسون من األمم المتحدة، ومنظمة التعا

 .والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمفوضية األوروبية 
 
 

  2002واشنطن العاصمة، أيلول 
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 1/2       الصفحة           1-1الملحق 

 مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية، االستخدام الدولي
 :فترة اإلسناد    :السكان     : الدولة

 مؤشرات النظام الكلي 

  تعود إليها البيانات اإلحصائية، وذكر اسم المؤسسة الرئيسية المنتجة للبيانات آخر سنة مرجعيةيرجى ذكر (بيانات إحصائية صادرة ومنشورة 

 فئة البيانات السنة المرجعية اسم المؤسسة فئة البيانات السنة المرجعية اسم المؤسسة

إحصاءات اقتصادية حسب   
 النشاط

 ميةالحسابات القو  

الزراعة، والغابات والثروة   
 السمكية

 إحصاءات األسعار  

 ميزان المدفوعات   الصناعة  
 المالية والتأمين   الطاقة  
 التجارة الدولية   تجارة التجزئة  
 السكان   االتصاالت  
 إنفاق األسرة/ دخل   المواصالت  
 الصحة   البيئة والمصادر الطبيعية  
 التعليم   )حدد(أخرى   
 إحصاءات القوى العاملة   )حدد(أخرى   
 السياحة   )حدد(أخرى   
 الثقافة   )حدد(أخرى   

 
 )خالل فترة االسناد(مؤشرات متعلقة بالمؤسسة 

أذكر إذا (إنفاق األسرة /  دخل-3  المجموع- 4
) 2 ،1# كانت المؤسسة مختلفة عن 

أذكر إذا كانت ( السكان -2
 )1#ة عن المؤسسة مختلف

 :المؤسسة المنتجة لإلحصاءات حول  الناتج المحلي اإلجمالي-1

 )االسم (:المؤسسة    
 تمويل حكومي    
 )القيمة، العملة(جاري     
 )القيمة، العملة(رأسمالي     
 تمويل المانحين    
 )القيمة، العملة(األموال     
 أيام عمل خبراء المساعدات الفنية    
 )االسم(مؤسسة المانحة ال    
     

 )موظفون منتظمون، معبرا عنهم بمعادل الدوام الكلي (موظفو اإلحصاء
 العدد    
 (%)الدوران الوظيفي     
 أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     
 )ال/نعم(وحدة خادم رئيسية     
 )ال/نعم(شبكة داخلية     
 )ال/نعم(نشر باالنترنت     
 )عدد(حواسيب شخصية مستخدمة     
 )العنوان(موقع إلكتروني     

 )4؛ الربع سنوية تحسب مصدرا واحدا، وليس 12السجالت االدارية الشهرية يحسب مصدراً واحداً، وليس /المسح الشهري) (عدد (مصادر بيانات مستخدمة
 تعدادات أسرية/ مسوح    
 تعدادات أخرى/ مسوح    
 داريةسجالت إ    

 ) إصدارات4 إصدارا؛ والربع سنوية تحسب 12االصدارات الشهرية تحسب  (إصدارات البيانات
 كتب سنوية/ منشورات    
 إصدارات أخرى    
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 2/2       الصفحة          1-1الملحق 

 مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية، االستخدام الدولي
 :فترة اإلسناد           :الدولة

 متعلقة بالبياناتمؤشرات 

  الناتج المحلي اإلجمالي –1  السكان– 2 إنفاق األسرة/  دخل– 3

 )االسم(المؤسسة    

 غير متطور: 1غير متطور بشكل كبير؛ : 2متطور؛ : 3متطور جداً؛ : 4: مقياس التصنيف

  متطلبات أساسية-0
 جمع المعلومات والحفاظ على السرية مكفول بموجب القانون 0-1   

 معمول بهو
  التنسيق الفعال لإلحصاءات0-2   
  مستوى الموظفين ومالءمة الخبرات0-3   
  مالءمة المباني واألجهزة0-4   
  اجراءات التخطيط، والمتابعة والتقييم المطبقة0-5   
  تركيز النظام على الجودة0-6   

 :  التكامل– 1
  استقاللية العمليات اإلحصائية1-1   
  معايير الثقافة المهنية واألخالقية1-2   

  سالمة المنهجية -2
 اإلقليمية المطبقة/  المعايير الدولية2-1   

  الدقة والموثوقية– 3
  كفاءة البيانات األولية3-1   
  مراقبة التجاوب3-2   
  التحقق من صحة بيانات السجالت اإلدارية3-3   
 يطة والنهائية التحقق من صحة المخرجات الوس3-4   

  قابلية توفير الخدمة-4
  التشاور مع المستخدمين4-1   
  آنية المخرجات اإلحصائية 4-2   
  دورية المخرجات اإلحصائية 4-3   

  إمكانية الوصول– 5
  نجاعة التعميم 5-1   
  المعلومات الوصفية المحدثة للبيانات5-2   
    

 : ...........................بريد إلكتروني: .....................    فاكس: .................    هاتف: ........................ ولاسم الشخص المسؤ:      لالتصال

 ): ..................................................إن وجد(اسم مكتب اإلحصاء الوطني 

 ـــ:        إذا كان نعم، سنة آخر تحديث للخطة       نعم      ة؟     ال هل لدى مكتب اإلحصاء الوطني خطة استراتيجي
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 1/2  الصفحة              2-1الملحق 
 مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية، االستخدام الوطني

 
 :فترة االسناد    :السكان     :الدولة

 )خالل فترة االسناد(مؤشرات متعلقة بالمؤسسة 

 :المؤسسة المنتجة للبيانات اإلحصائية حول  ........-1  .......-2 .....  ...-3  .......– 4
 ):االسم (المؤسسة    

 تمويل حكومي
 )القيمة، العملة(جاري     
 )القيمة، العملة(رأسمالي     

 تمويل المانحين
 )القيمة، العملة(األموال     
 أيام عمل خبراء المساعدات الفنية    

 )االسم (مانحةالمؤسسة ال
     
     

 )موظفون منتظمون، معبرا عنهم بمعادل الدوام الكلي (موظفو اإلحصاء
 العدد    
 (%)الدوران الوظيفي     
 أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     
 )ال/نعم(وحدة خادم رئيسية     
 )ال/نعم(شبكة داخلية     
 )ال/نعم(نشر باإلنترنت     
 )عدد(حواسيب شخصية مستخدمة     
 )العنوان(موقع إلكتروني     

 )4؛ الربع سنوية تحسب مصدرا واحدا، وليس 12السجالت اإلدارية الشهرية تحسب مصدراً واحداً، وليس /المسح الشهري) (عدد (مصادر بيانات مستخدمة
 تعدادات أسرية/ مسوح    
 تعدادات أخرى/ مسوح    
 ريةسجالت إدا    

 ) إصدارات4 إصدارا؛ والربع سنوية تحسب 12اإلصدارات الشهرية تحسب  (إصدارات البيانات
 كتب سنوية/ منشورات    
 إصدارات أخرى    
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 2/2  الصفحة              2-1الملحق 
 مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية، االستخدام الوطني

 
 :سنة التقرير        :الدولة

  بالبياناتمؤشرات متعلقة

 :إحصاءات في  .......– 1  ........– 2 .....-3 ....-4
 : اسم المؤسسة  

 غير متطور: 1غير متطور بشكل كبير؛ : 2متطور؛ : 3متطور جداً؛ : 4: مقياس التصنيف

  متطلبات أساسية-0
 جمع المعلومات والحفاظ على السرية مكفول بموجب 0-1 

 القانون ومعمول به
  التنسيق الفعال لإلحصاءات0-2 
  مستوى الموظفين ومالءمة الخبرات0-3 
  مالءمة المباني واألجهزة0-4 
  إجراءات التخطيط، والمتابعة والتقييم المطبقة0-5 
  تركيز النظام على الجودة0-6 

 :  التكامل– 1
  استقاللية العمليات اإلحصائية1-1 
 ر الثقافة المهنية واألخالقية معايي1-2 

  سالمة المنهجية -2
 اإلقليمية المطبقة/  المعايير الدولية2-1 

  الدقة والموثوقية– 3
  كفاءة البيانات األولية3-1 
  مراقبة التجاوب3-2 
  التحقق من صحة بيانات السجالت اإلدارية3-3 
 طة والنهائية التحقق من صحة المخرجات الوسي3-4 

  قابلية توفير الخدمة-4
  التشاور مع المستخدمين4-1 
  آنية المخرجات اإلحصائية 4-2 
  دورية المخرجات اإلحصائية 4-3 

  إمكانية الوصول– 5
  نجاعة التعميم 5-1 
  المعلومات الوصفية المحدثة للبيانات5-2 

 : ..................... فاكس: .................    هاتف: ........................ لاسم الشخص المسؤو:      لالتصال

 : ...........................               بريد إلكتروني

 



 21 

 استمارة مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية
 التعليمات

 
رة اإلحصائية، وسوف يتم استيفاء االستمارة  الهدف من هذه االستمارة هو جمع معلومات حول مؤشرات بناء القد:عام

 .وإدارتها من قبل المؤسسة المسئولة عن تنسيق األنشطة اإلحصائية في البلد
 

 :يرجى تعبئة الجدول المرفق وإرساله إلى: عنوان إعادة االستبانة
 

PARIS 21     
2 rue Andre-Pascal 
75775 Paris  
CEDEX 16 

 : تصال علىلمزيد من المعلومات، يرجى اال
 

 contact@paris21.org) بريد إلكتروني (    014524 9051) هاتف: (21رابطة باريس 
 

مؤشرات النظام الكلي، : مطلوب توفير المعلومات المبينة في الجدول المرفق، والمكون من ثالثة أجزاء، هي: النطاق
 مؤشرات متعلقة بالمؤسسة، ومؤشرات متعلقة بالبيانات

 
 وتركز على المخرجات اإلحصائية للبلد، وتهدف هذه المؤشرات إلى إعطاء رؤية شاملة حول    الكلي،مؤشرات النظام

إحصاءات البلد وإلى تحديد كل من السنة األخيرة التي تعود إليها هذه اإلحصاءات، ومؤسسات انتاج البيانات المشاركة 
 . في إنتاج اإلحصاءات

 
س واسعة للموارد المستخدمة في اإلحصاءات والمسوح التي تم إجراؤها، وتركز على مقاييمؤشرات تتعلق بالمؤسسة، 

إنفاق / التي تنتج إجمالي الناتج المحلي، والسكان، ودخل) المؤسسات(اإلصدارات الصادرة عن المؤسسة / والنشرات
ي مجاالت ويتلخص الهدف منها في إعطاء لقطات سريعة حول اتساع وعمق األنشطة اإلحصائية الجارية ف. األسرة

المؤسسات / إحصائية واسعة هي المجال االقتصادي والديمغرافي واالجتماعي، حسبما يتم قياسها من جانب المؤسسة
 .المنتجة لمجموعات البيانات الثالث

 
تركز على البيئة القانونية، والمؤسسية والتنظيمية، ومراحل العملية، وخصائص المخرجات مؤشرات تتعلق بالبيانات، و

إنفاق األسرة، وتهدف إلى إعطاء رؤية مقارنة ثاقبة لمجاالت / جة من تجميع الناتج المحلي اإلجمالي، والسكان ودخلالنات
 . اإلحصاء الواسعة داخل الدولة

 
يتم استيفاء مؤشرات النظام الكلي عن جميع المؤسسات المشاركة في إنتاج اإلحصاءات الرسمية الرئيسية : الشمول
الناتج (المسئولة عن إنتاج الحسابات القومية ) المؤسسات(سمين المتعلقين بالمؤسسة والبيانات، المؤسسة ويغطي الق. للدولة

وإذا قام مكتب اإلحصاء الوطني بإنتاج مجموعات البيانات الثالث، . إنفاق األسرة/ ، والسكان، ودخل)المحلي اإلجمالي
لكن إذا كان .  وص القسمين المتعلقين بالمؤسسات والبياناتعندئذ تكون المعلومات المطلوبة من ذلك المكتب فقط بخص

البنك المركزي ينتج احصاءات الناتج المحلي اإلجمالي، ومكتب اإلحصاء الوطني ينتج بيانات السكان، ووزارة التخطيط 
 للقسمين  إنفاق األسرة، عندئذ يجب تسجيل المعلومات الخاصة بكل من المؤسسات الثالث بالنسبة/ تنتج بيانات دخل

 . المتعلقين بالمؤسسة والبيانات
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 .يرجى تحديد اسم البلد، وعدد سكانها، والفترة الزمنية التي تشير إليها االستمارة: تحديد البلد، والسكان، وفترة االسناد

 
 مؤشرات النظام الكلي

 
 .هذا القسم يتعلق بجميع اإلحصاءات المنتجة في البلد

 
بصرف ) 1995مثل، اإلحصاءات المالية الحكومية األخيرة قد تعود لعام (يها كل مؤشر أذكر آخر سنة إسناد يعود إل

 .النظر عن السنوات التي نشرت فيها اإلحصاءات
 

بالنسبة للمجاالت اإلحصائية التي صدرت عنها مجموعات مختلفة، ويمكن أن يكون ذلك بتواريخ نشر مختلفة أيضاً، على 
إلحصاءات الصحية الخاصة بمعدالت انتشار اإليدز، وإحصاءات التطعيم، وعبء المرض،  سبيل المثال قد يتم جمع كافة ا
في هذه الحالة يمكن اختيار مجموعة إحصائية محددة منها وتعريفها على أنها تمثل  .  ونشرها في مجموعات مختلفة

ؤسسة الرئيسية المسئولة عن وفي هذه الحالة يجب على مؤسسة التنسيق اإلحصائي التشاور مع الم. اإلحصاءات الصحية
 . تحديد أي مجموعة يمكن اختيارها، مع األخذ بعين االعتبار أولويات سياسة الدولة

 
في االستمارة، تعود للمجموعات اإلحصائية الرئيسية التي تعتبر هامة بما فيه الكفاية على )" أذكرها(فئات أخرى "البنود  

لنوع االجتماعي، أو المواصالت أو اإلعاقة، وفي حال وجود مثل هذه جدول أعمال سياسات الدولة، مثل إحصاءات ا
 .المجموعات يتم إدراجها في االستمارة عند تعبئتها

 
 مؤشرات متعلقة بالمؤسسة

 
، وليس فقط المعلومات حول فئات البيانات الثالث )المؤسسات(هذا القسم يتعلق بمجموع األنشطة اإلحصائية للمؤسسة 

 ). المؤسسات(يف المؤسسة المستخدمة في تعر
 

وإن لم  . المنتجة للبيانات والمعلومات المطلوبة هي حول األنشطة خالل فترة االسناد) المؤسسات(يجب تحديد المؤسسة 
ينبغي االنتباه إلى ضرورة استخدام (تكن المعلومات المطلوبة متوفرة بشكل نهائي، يجب تقديم أفضل تقديرات متوفرة 

 ). تيفاء االستمارة لضمان التناسق في استيفائها مع الزمننفس المنهجية في اس
 

لألغراض اإلحصائية خالل فترة االسناد، ) الممولة محلياً(يبين النفقات الجارية والرأسمالية للموازنة : التمويل الحكومي
و آالف أو ماليين وحدة نقد  مئات، أ(مع استثناء النفقات الممولة من قبل المانحين، مع ذكر وحدات ومبالغ النقد المستخدم 

وقد ال يكون هناك موازنات محددة لألنشطة اإلحصائية، خصوصاً عندما يتم إنتاج اإلحصاءات كجزء من  ). مستخدمة
يرجى حساب التقديرات الدقيقة للموارد والتي تأخذ بعين االعتبار جميع األنشطة اإلحصائية  . الوظائف األخرى للوزارات

 السجالت اإلدارية، وجمع البيانات، والتدقيق، والفحص الداخلي للبيانات وإجراء التقديرات تصميم المسوح ونماذج(
 ). الالزمة للبيانات المفقودة، فحص وتنظيف البيانات، ومعالجة البيانات واستخراج النتائج، والنشر

 
 الدولة لألغراض اإلحصائية خالل  أذكر النفقات وأيام عمل خبراء المساعدات الفنية التي حصلت عليها: تمويل المانحين

عند تسجيل النفقات، يرجى ذكر وحدات ومبالغ النقد  . فترة االسناد بتمويل من الجهات المانحة أو بموجب اتفاقيات شراكة
بخصوص أيام المساعدات الفنية الممولة من جهة ). مئات، أو آالف أو ماليين من وحدة النقد المستخدمة(المستخدم 

بيان عدد أيام المساعدات الفنية ذات العالقة باألنشطة اإلحصائية بغض النظر عما إذا كان قد تم شمل  مانحة، يرجى 
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يرجى أيضاً ذكر أسماء المؤسسات المانحة التي شاركت في التمويل .  المبالغ النقدية الخاصة بذلك في بنود النفقات أم ال
 .خالل فترة االسناد

 
ميع الموظفين في مؤسسة إنتاج البيانات والمساهمين في اإلنتاج اإلحصائي، بدءاً من وهم ج: عدد الموظفين اإلحصائيين

يجب أن يغطي ذلك العدد  ). مثل اإلحصائيين، واالقتصاديين، والسائقين، وموظفي الطباعة(جمع البيانات وحتى تعميمها 
تشير كلمة موظفين إلى الموظفين الدائمين . الموظفين في جميع المكاتب الرئيسية واإلقليمية لمؤسسات اإلنتاج اإلحصائي

والمستخدمين بموجب عقود طويلة األمد، ولكنها تستثني الموظفين المؤقتين الذين يتم تعيينهم خالل فترات التعدادات  
إضافة إلى ذلك، يجب معادلة . والمسوح الشاملة، حيث يتم فيها توظيف عدد كبير من العاملين الميدانيين بشكل مؤقت

 الدوام الجزئي إلى ما يعادل عددهم في الدوام الكامل، وذلك من خالل تقسيم معدل الساعات التي يعملها موظفو  موظفي
 . الدوام الجزئي على معدل الساعات التي يعملها موظفو الدوام الكامل

 
"  فترة االسنادعدد موظفي اإلحصاء الذين تركوا العمل خالل"تعرف بأنها : (%)الدوران الوظيفي لموظفي اإلحصاء 

والمغادرات تشمل المغادرات الدائمة .  ومقسوما على عدد موظفي اإلحصاء عند بدء فترة االسناد100مضروبا في 
 ).ال يؤخذ بعين االعتبار هنا موضوع الدوام الكامل والدوام الجزئي. (وكذلك اإلجازات التي تزيد على عام واحد

 
؛ وإذا لم يكن هناك شبكة داخلية؛  إذا لم يتوفر وحدة خادم رئيسية" ال" اكتب :معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أجهزة الحاسوب الشخصية  ". نعم"وبخالف ذلك، اكتب . وإذا لم يكن هناك نشر للبيانات من خالل شبكة االنترنت
لعملية اإلحصائية كما هو عدد أجهزة الكمبيوتر الشخصي المستخدمة بانتظام في ا: المستخدمة في العملية اإلحصائية أي

وإذا كان لدى المؤسسة موقع . في نهاية فترة االسناد؛ ويستثنى من ذلك أجهزة الكمبيوتر التي لم تعد مستخدمة بانتظام
 . على شبكة االنترنيت، يتم ذكر العنوان

 
ومصادر بيانات  ) تمسوح بالعينة، وتعدادا(وتشمل عدد المسوح المميزة : مصادر البيانات المستخدمة خالل العام

شركات أو ( خالل السنة ألغراض اإلحصاءات األسرية أو التي تغطي وحدات أخرى المستخدمةالسجالت اإلدارية 
المخرجات الثالث / وليس فقط تلك التي تخص المجاالت(سجل أعداد جميع المجاالت اإلحصائية الصادرة ). حكومة

 مسحا؛  واحسب المسح الربعي كمسح  12 كمسح واحد، وليس احسب المسح الشهري). المستخدمة كمعرف للمؤسسة
 . واحد، وليس أربعة مسوح؛ واحسب مصدر البيانات اإلدارية المحدث شهرياً أو ربعياً كمصدر واحد ايضاً وهكذا

 
يجب أن  و. ويمثل هذا المؤشر األعداد التقريبية لإلصدارات اإلحصائية في كل فئة خالل فترة اإلسناد: إصدارات البيانات

تشمل إصدارات البيانات النشرات، والبيانات الصحفية سواء المكونة من صفحة واحدة أو عدة صفحات، وكذلك  
أذكر في التقرير أعداد اإلصدارات .  أو المواقع اإللكترونيةCD-ROMsإصدارات البيانات من خالل األقراص المدمجة 

). المخرجات الثالث المستخدمة كمعرف للمؤسسة/ ص المجاالتوليس فقط تلك التي تخ(اإلحصائية في جميع المجاالت 
على افتراض ( على أنها اثنا عشر إصداراً يوتحسب كل من اإلصدارات الشهرية أو التحديثات الشهرية للموقع اإللكترون

صدارات، ؛ واحسب اإلصدارات الربعية على أنها أربعة إ)أن االثني عشر إصدارا قد صدرت فعالً خالل فترة اإلسناد
 . وهكذا

 
 مؤشرات متعلقة بالبيانات 

 
يقيم هذا القسم عملية إنتاج ثالث مجموعات من البيانات المحددة والتي تعتبر ممثلة للمجاالت اإلحصائية الثالث 

 .االقتصادية، والديمغرافية واالجتماعية
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المتطلبات : ي التالية للعمليات اإلحصائيةويتم تقييم إنتاج كل مجموعة بيانات من خالل ثمانية عشر مؤشرا تغطي النواح

أربعة (؛ الدقة والموثوقية )مؤشر واحد(؛ سالمة المنهجية )مؤشران(، التكامل )ستة مؤشرات(األساسية للمؤسسة 
 ). مؤشران(؛ وإمكانية الوصول للمعلومات )ثالثة مؤشرات(؛ قابلية توفير الخدمة )مؤشرات

 
مثل أن تصدر مؤسسة اإلحصاء المركزية إحصاءات  (مجموعات البيانات الثالث يمكن أن تقوم مؤسسة واحدة بإعداد 

وفي مثل هذه الحاالت، قد يكون التقييم ). إنفاق األسرة/ الناتج المحلي اإلجمالي، واحصاءات السكان، واحصاءات دخل
ن المؤشرات المتعلقة على سبيل المثال، يمكن أن تكو. متشابه لجميع مجموعات البيانات بالنسبة لمجاالت محددة

بالمتطلبات األساسية، والتكامل، وقابلية الخدمة، وإمكانية الوصول مطبقة على جميع المؤسسة وبذلك تكون تقييماتها 
لكن مؤشرات كل من سالمة المنهجية، والدقة والموثوقية قد تكون مختلفة عبر . متشابهة لجميع مجموعات البيانات

فمثالً، يمكن .  إال أنه قد تكون عناصر الدقة والموثوقية هي نفسها عبر جميع البيانات.مجموعات البيانات اإلحصائية
حدوث ذلك إذا قامت دائرة منفصلة تتولى اإلشراف على المسوح، والتعدادات، والسجالت اإلدارية بتوفير الخدمة لجميع 

 . الخاصة بالمؤسسة) قتصاديةمثل جميع اإلحصاءات االجتماعية أو جميع اإلحصاءات اال(أو لبعض المجاالت 
 

لكل مخرج إحصائي، يتم تقييم المؤشرات الثمانية عشر طبقاً لنطاق من أربع مستويات، وكل مستوى يعرض معه وصف 
يغطي الوصف القياسي لكل مؤشر عدة نواحي؛ وهي مبينة بشكل منفصل لكل مستوى من ). أنظر أدناه(قياسي 

 . مي موحدالمستويات األربعة باستخدام رمز رق
 

 بأنه يوفر أفضل الظروف 4، حيث يعرف المستوى 1 وحتى 4يعتبر تدريج قياس المعدالت األربعة نسبي، وينحدر من 
ويجب قراءة المعايير القياسية ذات المستويات األربعة لكل .  الظروف األقل تفضيال1ًلإلنتاج اإلحصائي، والمستوى 

يرجى . الظروف الحقيقية للمؤسسة المنتجة للبيانات ولكل مخرج إحصائيمؤشر قبل اختيار المستوى الذي يصف أقرب 
 .ذكر المستوى الذي يعبر عن غالبية الظروف المعيارية لذلك المستوى

 
 إلى األنشطة المتوسطة التطور  3 على األنشطة اإلحصائية المتطورة جداً لمؤشر ما؛ ويشير المستوى 4ينطبق المستوى 

 يشير إلى 1 إلى أنشطة قيد التطور ولكنها ال تزال تعاني من عدة عيوب، والمستوى 2توى في مؤشر ما؛ ويشير المس
ويساعد هذا التصنيف في تحديد المجاالت التي تحتاج إلى دعم فني خارجي؛ وبشكل عام، فإن . األنشطة غير المتطورة

 .  ال يبرران الحاجة إلى أي دعم خارجي4 أو 3التصنيفين 
 

يرجى ذكر إذا ما كان هنالك مكتب إحصاء وطني، وإذا ما كان لديه خطة استراتيجية، وآخر : نيمكتب اإلحصاء الوط
 . سنة تم فيها تحديث تلك الخطة
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 وصف قياسي للمؤشرات المتعلقة بالبيانات
 

 المتطلبات األساسية للجودة                 /  0
  جمع المعلومات والحفاظ على سريتها مضمون بموجب القانون ومعمول به                                     0-1

   1المستوى          2المستوى          3المستوى          4مستوى     ال  
يوجد إمكانية حقيقية للوصول إلى                    ) 1(

جمع المعلومات األساسية             ( المعلومات    
المطلوبة، والوصول إلى المعلومات              

حسبما هو         )   اإلدارية الخاصة بالقطاع العام            
منصوص عليه بموجب قانون                

 . اإلحصاءات    
يحمل القانون المؤسسات المنتجة                     ) 2(

ل المسئولية لجمع ونشر            للبيانات كام      
 . مجموعة من اإلحصاءات          

ينص القانون على أن جميع البيانات                         ) 3(
الفردية يجب أن تستخدم ألغراض                  

ما لم      (إحصائية فقط، وأن تبقى سرية                   
 ). يوافق المبحوث على نشرها               

هنالك عقوبات مقررة على مخالفة                        ) 4(
السرية والتي تشكل رادعاً فعاالً لعدم التقيد                         

م القضائي الراهن         ويضمن النظا     .  بذلك  
 . تطبيق قانون اإلحصاءات             

يوجد عملياً إمكانية وصول محدودة إلى                       )  1(
جمع المعلومات األساسية المطلوبة               ( المعلومات    

والوصول إلى المعلومات اإلدارية الخاصة                 
حتى لو كانت مثل تلك اإلمكانية                  )  بالقطاع العام       

 منصوصا عليها بموجب قانون اإلحصاءات                      
ون المؤسسات المنتجة للبيانات                   يحمل القان      )   2(  

المسئولية لجمع ونشر مجموعة من                  
 . اإلحصاءات    

ينص القانون على أن جميع البيانات                         )  3(
الفردية تستخدم لألغراض اإلحصائية فقط وأن                       

 ). ما لم يوافق المبحوث على نشرها                  (تبقى سرية       
العقوبات المقررة على إفشاء البيانات                    ) 4(

لتقيد بالسرية،           السرية غير كافية للردع وا         
والنظام القضائي الراهن متطور بما فيه الكفاية                          

 .  لضمان تنفيذ شامل لقانون اإلحصاءات                    

ال يوجد عملياً إمكانية وصول فعالة إلى                   ) 1(
جمع المعلومات األساسية المطلوبة              ( المعلومات    

والوصول إلى المعلومات اإلدارية الخاصة                
مكانية     حتى لو كانت مثل تلك اإل           )  بالقطاع العام       

 . منصوصا عليها بموجب قانون اإلحصاءات                     
 
  القانون ال يحدد المسئولية لجمع ونشر                       ) 2(

 . مجموعة من اإلحصاءات          
 
ال يوجد نص واضح حول سرية البيانات                   ) 3(

 . الفردية  
 
ال يوجد عقوبات على إفشاء البيانات                          )  4(

وال يضمن النظام القضائي الراهن                .  الفردية  
 . إلحصاءات    بشكل كاف تنفيذ قانون ا              

  

قانون اإلحصاءات غير موجود، وال يتيح                         )  1(
إمكانية الوصول إلى المعلومات اإلدارية               

 . المتوفرة لدى القطاع العام          
 
ال يوجد مسئولية محددة في القانون حول                     ) 2(

 . جمع ونشر اإلحصاءات           
 
ال يوجد أي محافظة على سرية البيانات                     ) 3(

 . الفردية  
 
اء البيانات          ال يوجد عقوبات على إفش                )  4(

وال يضمن النظام القضائي الراهن                .  الفردية  
 تنفيذ قانون اإلحصاءات              

  التنسيق الفعال لإلحصاءات0-2
تحدد الترتيبات واإلجراءات القانونية أو                      ) 1(

الرسمية األخرى المسئوليات عن تنسيق العمل                    
اإلحصائي وتطوير المعايير اإلحصائية، وهذا                        

 : يطبق بشكل فعال من خالل             
تطور برامج التنسيق الوطنية للفعاليات                    ) 2(

اإلحصائية وتحديد النقص في البيانات لتلبية                          
احتياجات المستخدم؛ وإزالة االزدواجية في                       
الجهود اإلحصائية، بما في ذلك نشاطات جمع                      

أو المشاركة في         /  اإلحصاءات المشتركة و       
 . البيانات حسب الحاجة           

تطوير أطر عمل معيارية، ومفاهيم،                      )  3(
تصنيفات، ومنهجيات لدى جميع المؤسسات                          و 

 . المنتجة للبيانات       

تحدد الترتيبات واإلجراءات القانونية أو                      ) 1(
الرسمية األخرى المسئولية عن تنسيق العمل                      

 . اإلحصائي، ولكن ذلك غير فعال بشكل كاف                    
 
يوجد بعض النقص ولكن ليس كثيرا في                  ) 2(

 .  أو ازدواجية في الجهد اإلحصائي              / البيانات و      
 
يتم تطوير أطر عمل معيارية وغيرها،                       ) 3(

 . ولكن هناك بعض األمثلة على عدم التقيد                   

ال تحدد الترتيبات واإلجراءات القانونية أو                          )  1(
الرسمية األخرى المسئولية عن تنسيق العمل                    

 . اإلحصائي، وال يوجد أي تنسيق                
يوجد نقص في بيانات كثيرة في مجاالت                     ) 2(

الجهد اإلحصائي          أو ازدواجية في         / محددة و   
المخرجات اإلحصائية الصادرة عن مؤسسات                     (

 ) . مختلفة قد تفتقر إلى التناسق والترابط                   
ال يتم بشكل فعال تطوير أطر عمل                  ) 3(

 . معيارية ويوجد عدم تقيد ملموس                  

ال يوجد أي ترتيبات وإجراءات قانونية أو                           )  1(
رسمية أخرى تحدد المسئولية عن تنسيق العمل                       

 . اإلحصائي    
وجد نقص في البيانات وازدواجية ملموسة                         ي )  2(

 . في الجهد اإلحصائي        
أطر العمل المعيارية وغيرها غير متطورة                    ) 3(

قد تقوم المؤسسات            . وال يتم مراعاتها بشكل عام              
المنتجة للبيانات بإصدار واستخدام النتائج                        
اإلحصائية المتعارضة مع تلك الصادرة عن                

 . المؤسسات األخرى        

 



 26 

 
 ألساسية للجودة           المتطلبات ا       /  0
  مستوى الموظفين ومالءمة  الخبرات                  0-3

   1المستوى          2المستوى          3المستوى          4المستوى       
عدد الموظفين كاف لمتابعة النشاطات                   )  1(

اإلحصائية الجارية وتطوير النتائج لتلبية                      
 .االحتياجات المستجدة ذات األولوية                

مستوى الرواتب وظروف العمل مالئمة                  ) 2(
لعمل ومنافسة لظروف اإلدارة العامة                 لطبيعة ا  
 . في الدولة   

 . هناك سيطرة على الدوران الوظيفي                 )  3(
معظم، إن لم يكن جميع، الموظفين متعلمين                     ) 4(

 . حسب المستويات المطلوبة           
يمتلك معظم الموظفين المؤهالت المالئمة                      )  5(

القيادة واإلدارة؛ المنهجيات؛               (للمهام المطلوبة      
تصميم المسوح وأساليبها؛              المعايير اإلحصائية؛        

إعداد االستمارات؛ تكنولوجيا المعلومات                     
واالتصاالت؛ نشر البيانات؛ الكتابة والعرض                   

بمعنى أن      ( ويتم استخدامها بشكل فعال              )  الخ  ... 
يتم استخدام المهارات بشكل متواصل ويتم                        

 ) الحفاظ عليها وتطويرها على هذا النحو                       
ارات    هناك درجة عالية من اكتساب المه              )  6(

 . من المساعدات الفنية المقدمة إلى الدولة             
يوجد حرية في التعيين المباشر للموظفين                       )  7(

الذين يتمتعون بالخلفية األكاديمية والمهارات                         
، وتؤمن        )ضمن الموازنة المتوفرة         (المطلوبة   

المؤسسات التعليمية مصدرا جيدا من الموظفين                      
 . المؤهلين بشكل مناسب           

المشاريع ضمن نفس              توزيع الموارد بين            )  8(
المؤسسة أو الوحدة، وبين المكاتب الرئيسية أو                    
واإلقليمية يتماشى مع أعباء العمل وأولويات                      

 .الجهات المستفيدة        

عدد الموظفين بالكاد يكفي لمتابعة                  )  1(
النشاطات اإلحصائية الجارية، وغير كاف                      
لتطوير النتائج لتلبية االحتياجات المستجدة ذات                        

 . األولوية   
ستوى الرواتب وظروف العمل غير                   م ) 2(

مالئمة إلى حد ما لطبيعة العمل، وبالكاد منافسة                   
 . لظروف اإلدارة العامة في الدولة         

الدوران الوظيفي يربك العمل في بعض                   ) 3(
 األحيان     

نسبة كبيرة متعلمة من الموظفين إلى               ) 4(
المستوى المطلوب، لكن ال يوجد وظائف                       

متخصصة    وموارد كافية لجميع المهارات ال            
 ) . 5 ( 4المذكورة في المستوى          

قد ال يتم في بعض األحيان استخدام                     )  5(
مستوى نشاط          ( الموظفين الموجودين بشكل فعال                 

 ). غير كاف الستخدام مهاراتهم بشكل منتظم                     
اكتساب المهارات يتم بدرجة محدودة من                     ) 6(

 .المساعدات الفنية المقدمة إلى الدولة             
باشر للموظفين           يوجد حرية في التعيين الم            )  7(

الذين يتمتعون بالخلفية األكاديمية والمهارات                       
، ويوجد         )ضمن الموازنة المتوفرة        ( المطلوبة   

تزويد معقول من الموظفين المؤهلين بشكل                       
 . مناسب   

توزيع الموارد بين المشاريع ضمن نفس                        )  8(
المؤسسة أو الوحدة، وبين المكاتب الرئيسية أو                     

 . لاإلقليمية معقول لكنه ليس األمث            

عدد الموظفين غير كاف بشكل واضح                     )  1(
 . لمتابعة النشاطات اإلحصائية الجارية               

مستوى الرواتب وظروف العمل غير                     ) 2(
مالئمة لطبيعة العمل، وغير منافسة لظروف                   

 . اإلدارة العامة في الدولة      
 . فقدان الموظفين المهرة مشكلة كبيرة              )  3(
نسبة من الموظفين ال يوجد لديهم مستويات                           )  4(
لتعليم المطلوب، أو هناك غياب لبعض                     ا

 . المهارات المتخصصة المطلوبة       
الموظفون يقومون بمهام قد تكون أدنى                          ) 5(
)   مثل ممارسة أعمال كتابية من قبل متخصص                  (

حيث أنه من       ( أو بعيدا عن مستوى مهاراتهم                 
األفضل أن ينفذ العمل المتخصص من قبل                  

 . مختصين    
نية أو     اكتساب المهارات يتم بدرجة متد                 ) 6(

معدومة من المساعدات الفنية المقدمة إلى                   
 . الدولة 

قد يكون تعيين الموظفين محكوم بإجراءات                        )  7(
الخدمة المدنية المطبقة بشكل واسع، وقد ال يقود                     
إلى تعيين موظفين بالمهارات المطلوبة للعمل                     

وقد يكون هناك أيضا توفير غير                          .  اإلحصائي    
 .  ب مالئم للموظفين المؤهلين بشكل مناس                    

توزيع الموارد بين المشاريع ضمن نفس                         )  8(
المؤسسة أو الوحدة، وبين المكاتب الرئيسية أو                    
اإلقليمية، بشكل عام غير مطابق ألعباء العمل                           

 . وأولويات الجهات المستفيدة             

عدد الموظفين غير مالئم تماماً لمتابعة                       )  1(
 . النشاطات اإلحصائية الجارية            

 غير      مستوى الرواتب وظروف العمل              ) 2(
مالئمة لطبيعة العمل وغير منافسة لظروف                     

 اإلدارة العامة في الدولة       
 . فقدان الموظفين المهرة مشكلة رئيسية                )  3(
نسبة كبيرة من الموظفين ال يتوفر لديهم                         )  4(

مستويات التعليم المطلوب، وهناك غياب                         
 . للموظفين ذوي المهارات المتخصصة المطلوبة               

تكون أدنى        الموظفون يقومون بمهام قد                  ) 5(
)   مثل ممارسة أعمال كتابية من قبل متخصص                 (

حيث أنه من       ( أو بعيدا عن مستوى مهاراتهم                
األفضل أن ينفذ العمل المتخصص من قبل                 

 ). مختصين    
لم يحصل فعليا اكتساب للمهارات من                 ) 6(

 .المساعدات الفنية المقدمة إلى الدولة             
تعيين الموظفين محكوم بإجراءات الخدمة                        )  7(

المطبقة بشكل واسع، والنتيجة تعيين                      المدنية  
 . موظفين يفتقرون للتعليم والمهارات المطلوبة                     

يوجد حاالت كثيرة كان فيها تخصيص                   ) 8(
الموارد بين المشاريع ضمن نفس المؤسسة أو                          
الوحدة، وبين المكاتب الرئيسية أو اإلقليمية،                        
غير متوافق كلياً مع أعباء العمل وأولويات                      

 .الجهات المستفيدة        
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 المتطلبات األساسية للجودة                 /  0
 اإلنترنت      مالءمة  المباني، واألجهزة وخدمة              0-4

   1المستوى          2المستوى          3المستوى          4المستوى       
مباني مكاتب المؤسسات المنتجة للبيانات                        ) 1(

سليمة إنشائياً، وتوفر أمنا كافيا، بما في ذلك                            
السماح بالدخول فقط للموظفين المصرح لهم،                        

جود مرافق وأنظمة كمبيوتر محمية                    مع و   
 بالكامل    

المكان مالئم من حيث المساحة ومخدوم                     ) 2(
اإلنارة، والكهرباء، والتدفئة، والتبريد،                      (جيداً   

 ). واالتصاالت     
المكاتب،       (األثاث والتجهيزات المكتبية              ) 3(

والكراسي، وخزائن الملفات، وأجهزة الكمبيوتر                      
الهواتف،      واألجهزة المتعلقة بها، والبرامج، و             

 . مالئمة ألداء المهام المطلوبة         ) الخ 

مباني مكاتب المؤسسات المنتجة للبيانات                        ) 1(
سليمة إنشائياً وتوفر األمن المالئم، على الرغم                        
من وجود نطاق معين للتحسين في تقييد إمكانية                           

أو    / دخول األشخاص المصرح لهم فقط، و                 
 توفير مرافق وأنظمة كمبيوتر محمية بالكامل                     

لمكان إلى حد ما ضيق المساحة وهناك                   ا) 2(
اإلنارة، والكهرباء،            (نقص في الخدمات          

 ) . والتدفئة، والتبريد، واالتصاالت              
األثاث والتجهيزات المكتبية مالئمة بشكل                      ) 3(

 . معقول ألداء المهام المطلوبة          

مباني مكاتب المؤسسات المنتجة للبيانات                        ) 1(
سليمة إنشائياً إلى حد معقول، ولكن بعض                      

واحي األمن وحماية مرافق الكمبيوتر غير                    ن 
 . كافية  

المكان ضيق المساحة وهناك نقص في                    ) 2(
اإلنارة، والكهرباء، والتدفئة،                (الخدمات    

 ). والتبريد، واالتصاالت          
األثاث والتجهيزات المكتبية غير مالئمة                ) 3(

لدرجة أن لها أثرا ملموسا على كفاءة وفاعلية                        
 . النشاطات اإلحصائية         

ي مكاتب المؤسسات المنتجة للبيانات                     مبان   ) 1(
غير سليمة إنشائياً وال يتم معالجة قضايا األمن                            

مثل تقييد الدخول باألشخاص المصرح لهم،                        (
 ) ومرافق وأنظمة كمبيوتر محمية بالكامل                  

المكان غير مالئم من حيث المساحة أو                     ) 2(
اإلنارة، والكهرباء، والتدفئة،                (الخدماتً    

 غير منتظمة وتعاني من              )والتبريد، واالتصاالت          
 . انقطاع متكرر وكثير          

التجهيزات المكتبية غير مالئمة بشكل كبير                  ) 3(
 . إلى درجة تعيق النشاطات اإلحصائية               

 
  مقاييس التخطيط، والمتابعة والتقييم المطبقة                       0-5

يتم استخدام جميع أنظمة المعلومات                  ) 1(
اإلدارية بشكل منتظم في جميع المجاالت السبعة                     

 . جة أدناه  المدر  
استجابة إلى الحاجة لتغيير األولويات،                       ) 2(

تتمتع اإلدارة بمرونة في إعادة توجيه الموارد                          
بين المشاريع اإلحصائية ضمن نفس المؤسسة،                        

 .وبين المكاتب الرئيسية أو اإلقليمية                
يجري تقييم النشاطات اإلحصائية بشكل                      ) 3(

 . دوري من قبل المؤسسة المنتجة للبيانات                  
م نشاطات المشاريع من قبل مؤسسات                         تقيي    )  4(

التمويل الخارجي متكامل تماماً مع عملية                    
 . المراقبة من جانب مؤسسة إنتاج البيانات                  

يتم استخدام أنظمة المعلومات اإلدارية                  ) 1(
بشكل منتظم في خمسة على األقل من المجاالت                       

 . السبعة المدرجة أدناه       
استجابة إلى الحاجة لتغيير األولويات،                       ) 2(
تمتع اإلدارة ببعض المرونة المحدودة إلعادة                     ت

توجيه الموارد بين المشاريع اإلحصائية ضمن                        
نفس المؤسسة، وبين المكاتب الرئيسية أو                    

 . اإلقليمية   
نادرا ما تتم بعض التقييمات للنشاطات                       )  3(

 . اإلحصائية من قبل المؤسسة المنتجة للبيانات                   
بشكل عام، ال يوجد أي تكامل بين تقييم                           )  4(

نشاطات المشاريع من قبل مؤسسات التمويل                           
الخارجية وعملية المراقبة من جانب مؤسسة                       

 . إنتاج البيانات       

يتم استخدام أنظمة المعلومات اإلدارية               ) 1(
بشكل منتظم لتغطية اثنين إلى أربعة فقط من                  

 . المجاالت السبعة المدرجة أدناه          
ال تستطيع اإلدارة التجاوب مع األولويات                       )  2(

ة نتيجة للقيود الكبيرة المفروضة على                 المتغير 
المرونة في إعادة توجيه الموارد بين المشاريع                          
اإلحصائية ضمن نفس المؤسسة، أو بين                     

مثالً عدم توفير              (المكاتب الرئيسية أو اإلقليمية             
 ). أموال لدعم الموازنة عند الحاجة              

لم تنفذ أية تقييمات معتبرة للنشاطات                       ) 3(
 . سة المنتجة للبيانات        اإلحصائية من قبل المؤس           

يتم تقييم نشاطات المشاريع من قبل                       ) 4(
مؤسسات التمويل الخارجي بشكل منفصل عن                        
نشاطات المعالجة من جانب المؤسسة المنتجة                     

 . للبيانات    

ال يتم استخدام أنظمة المعلومات اإلدارية                     )  1(
لمراقبة أداء المؤسسة المنتجة للبيانات بشكل                      

السبعة المدرجة        منتظم في أي من المجاالت            
 . أدناه  

يوجد لدى اإلدارة مرونة قليلة أو معدومة                   )  2(
إلعادة توجيه الموارد والوصول إلى أموال                  

 . الموازنة  
لم تنفذ أية تقييمات للنشاطات اإلحصائية                         ) 3(

 . من قبل المؤسسة المنتجة للبيانات               
لم تنفذ أية تقييمات لنشاطات المشاريع من                        ) 4(

 .  ارجي   قبل مؤسسات التمويل الخ             
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سجالت مشاركة الموظفين في التدريب الداخلي والخارجي، بما              ) 6
 . الخ الدولية أو اإلقليمية  ...في ذلك الندوات، والدورات  

 . األداء الشخصي للموظف والتغذية الراجعة حول ذلك   ) 7

تنفيذ المشاريع الرئيسية من حيث التكاليف، والموظفين وبيع             ) 4
 . المنتج

نة؛ مثالً تكلفة معالجة استمارة التعداد السكاني،                تكاليف إنتاج معي     ) 5
 . واستمارة التعداد االقتصادي    

التي توضح الرؤيا،     ) أو المشتركة (الخطط اإلستراتيجية     ) 1
 . واألهداف واالستراتيجيات   

برامج العمل السنوية الخاصة بمؤسسة إنتاج البيانات ومكوناتها                ) 2
 . الرئيسية  

 . ات الموازنةتحديد ومراقبة نفقات وإيراد      ) 3
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 المتطلبات األساسية للجودة                 /  0
  التركيز التنظيمي على الجودة             0-6

   1المستوى          2المستوى          3المستوى          4المستوى       
 . تركز اإلدارة بشدة على موضوع الجودة                ) 1(
يتم مراقبة مختلف نواحي الجودة، ويتم                     )  2(

العمل على المشاكل واالقتراحات الهادفة إلى                   
حسينات، وتجري عمليات مراجعة                  إدخال الت    

 . دورية للجودة، ويتم تطوير اإلبداع بشكل فاعل                        
تؤدي هذه النشاطات إلى تحسينات واضحة                      ) 3(

 . في نواح من الجودة، مثل الجدول الزمني                 
هذا مدعم بسياسة وأدلة واضحة لإلجراءات                   )  4(

الخاصة بجمع، ومعالجة ونشر البيانات، ويتم                        
م استخدامها بشكل            الحفاظ عليها محدثة، ويت             

 . منتظم من قبل الموظفين             

 . تهتم اإلدارة بالجودة         ) 1(
يتم تسجيل المشاكل واالقتراحات الهادفة                        ) 2(

إلى التحسين والعمل عليها حسبما يكون مالئما،                         
 . لكن ال يوجد آلية منتظمة لمراجعة الجودة             

اإلبداع يؤدي بشكل متقطع إلى بعض                     ) 3(
 مثل الجدول       التحسينات في نواح من الجودة،               

 . الزمني  
توجد أدلة عملية للسياسة واإلجراءات                   )  4(

الخاصة بجمع ومعالجة ونشر البيانات، لكن قد                      
يتم استخدامها بشكل غير منتظم من قبل                        

 .  الموظفين     

 . ال تهتم اإلدارة بشكل خاص بالجودة                 ) 1(
تسجيل المشاكل واالقتراحات لغرض                    )  2(

 لتحسين       التحسين محدود، وال يوجد آلية منتظمة                
 . النشاطات القائمة        

 . ال يوجد تركيز قوي على اإلبداع                 ) 3(
قد يوجد عدد محدود من األدلة العملية                      )  4(

للسياسة واإلجراءات الخاصة بجمع ومعالجة                    
ونشر البيانات حول بعض المجاالت، ونادراً ما                           

 . يتم استخدامها من قبل الموظفين                 

 .اإلدارة ال تهتم بموضوع الجودة             ) 1(
يوجد آليات محددة لتسجيل المشاكل أو                  ال  ) 2(

 . لتقديم مقترحات للتطوير             
 . ال يوجد أي تركيز على اإلبداع              ) 3(
ال يوجد أي أدلة عملية حول سياسة                ) 4(

المؤسسة وإجراءاتها الخاصة بجمع البيانات                       
 ومعالجتها ونشرها            

 
  التكامل      –  1
  استقاللية العمليات اٌإلحصائية             1-1

ل مهني قوية وراسخة             توجد ثقافة استقال            ) 1(
جداً، ومحمية غالباً بموجب األحكام القانونية أو                          

مثل    ( أو األعراف اإلحصائية           / المؤسسية و      
اختيار مدة زمنية لإلدارة العليا، وتوفر تنسيق                      
لوصول المعلومات من المؤسسات والجهة التي                    
تحدد السياسات العليا، وحماية من التدخل                        

 ). السياسي     
ر والخطوط العريضة         اختيار المصاد       ) 2(

واألساليب اإلحصائية، ومضمون وتوقيت                     
النشرات اإلحصائية، مستند فقط إلى االعتبارات                        

.   اإلحصائية، وال يوجد أي تدخل خارجي                 
يستطيع الموظفون المختصون التعليق علنا على                            
القضايا اإلحصائية وهم يقومون بذلك فعليا، بما                          

ى   في ذلك الرد على االنتقادات الموجهة إل                 
 .اإلحصاءات واألساليب االحصائية              

ثقافة االستقالل المهني راسخة إلى حد                    )  1(
 . كبير  

 
مع ذلك، فإن بعض النشاطات اإلحصائية                       ) 2(

مثل مضمون وتوقيت               (4المدرجة في المستوى        
خاضع لموافقة رسمية أو               )  النشرات اإلحصائية        

غير رسمية من جانب الوزراء أو كبار                     
 . المسئولين السياسيين             

 . يوجد استقالل مهني في بعض النواحي                   )  1(
 
مع ذلك، فإن عددا من النشاطات                        ) 2(

اإلحصائية خاضع لموافقة رسمية أو غير                      
رسمية من جانب الوزراء أو كبار المسئولين                        

 . السياسيين       

ال يوجد اعتراف باالستقالل المهني                    )  1(
 . كضرورة للعمليات اإلحصائية         

 
ائي     قد تخضع إحدى نواحي العمل اإلحص                 )  2(

لموافقة رسمية أو غير رسمية من جانب                        
 . الوزراء أو كبار المسئولين السياسيين                    
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  التكامل       –  1
 المهنية واألخالقية             المعايير         ثقافة      1-2

   1  المستوى        2  المستوى        3  المستوى        4  المستوى     
  الممارسة المهنية واألخالقية القوية                         وثقافة      ال )  1(
الذي يجري فيه العمل                      المناخ     توفر     الراسخة جداً           و

 . اليومي    
 السرية،      على  الحفاظ التام       تشمل هذه الثقافة        ) 2(

   المهنية   القدرات    والموضوعية العلمية، والمحافظة على                
، وعدم       ) أو الندوات    التدريب    من خالل       (ها  وتطوير     

، والتشاور مع          إمكانية الوصول      التحيز في اإلصدار و        
 . اجميع     تهم  وخدم    ين  المستخدم    

 السياسات         من خالل    مدعومة     افة  إن هذه الثق      ) 3(
الواضحة حول سلوك الموظفين، وكذلك                    التعليمات     و

 .  بالعمليات اإلحصائية        الخاصة   بالشفافية       
 بنود وشروط العملية            نشر  تستلزم الشفافية           ) 4(

 إمكانية الوصول إلى البيانات              بما في ذلك    اإلحصائية،     
 وإعطاء إشعار مسبق حول التغييرات                       إصدارها،     قبل   

 . النشاطات      يات، وإصدار تقرير سنوي حول                 في العمل  

هناك إقرار بالحاجة إلى ممارسة مهنية                   )  1(
 . قوية  

  
 قد يتم فيها           مجاالت    عملياً، هناك         )  2(

استخدام البيانات الفردية ألغراض غير                      
 وتدريب الموظفين            تطوير    ال يتم     و   ،إحصائية   

 ال يتم التشاور مع              أو بشكل فعال،       
 .    أو خدمتهم     المستخدمين      

  
ال   عمول بها        الموالممارسات       السياسات        )3(

 .والتكامل    تعزز بشكل محدد المهنية           
  
 المعلومات      ببعض   يتم تزويد الجمهور             )  4(

ويتم      .  حول بنود وشروط العملية اإلحصائية                 
  بالتغييرات      نشر التوضيحات الخاصة          
 النتائج        نشر  الرئيسية في الوقت الذي يتم فيه                  

 . مسبقا    اإلحصائية، لكن ليس         
  

 يوجد إقرار بالحاجة إلى ممارسة                   ال)  1(
 . مهنية 

  
 الممارسة     نواحي    يتم إهمال بعض         ) 2(

 . ةاليومي    األعمال     في   كبير   المهنية بشكل     
  
 الخطية غير        والممارسات     السياسات        ) 3(

موجودة بخصوص النواحي المهنية               
 . الموظفين     واألخالقية لسلوك          

  
 بنود وشروط           على  الجمهور غير مطلع          ) 4(

 .ئية العملية اإلحصا    

حول       راسخة     ال يوجد فعلياً أي ثقافة            )  1(
 .مهنية   ال الممارسات    

  
 مهملة جداً،      المهنية نواحي الممارسة       ) 2(

أن العديد من الممارسات المهنية ال               إلى حد  
 . ة اليومي   ألعمال   ا  أي أثر على      يوجد لها    

  
 الخطية غير        والممارسات      السياسات        )3(

 المهنية لسلوك        فيما يخص األخالق         موجودة     
 . الموظفين     

  
 بنود وشروط           على  الجمهور غير مطلع          ) 4(

 .العملية اإلحصائية     

 
  سالمة المنهجية           –  2
  المعايير الدولية أو اإلقليمية المطبقة                            2-1

وحيثما يكون          (  الحالية المقبولة دولياً                    المفاهيم     )  1(
 لتالئم       ضبطها   تستعمل ويتم       )  مالئما، إقليمياً           

 . مالئماً    االحتياجات الوطنية حيثما يكون                     
 بشكل واسع        ةاإلحصائية مطابق          المخرجات        ) 2(
 . دولياً    لمعايير المقبولة              ل 
 مجموعة واسعة من التصنيفات                     استعمال     يتم    ) 3(

الكلية          لربط المجاميع          ذات العالقة      الدولية والجداول             
 ويتم تطبيقها على مستوى                   التفصيلية       البيانات        مع

 . تفصيلي   
تضمن      اإلحصائي الدولية التي               العمل    أطر    ) 4(

وحيثما       (  الحالية المقبولة دولياً                    المفاهيم     )  1(
  كبير،     تستعمل بشكل        )  يكون مالئما، إقليمياً               

في   دم التقيد اإلحصائي             ع على الرغم من           
  إمكانية      التي لها أثر متوسط على                  المجاالت      

 .  مقارنة النتائج اإلحصائية                
مقارنة          ةحصائية محدود          اإل  المخرجات      )  2(

 . المعايير المقبولة دولياً                  مع  
 مجموعة واسعة من               استعمال     يتم    ) 3(

  ذات العالقة       التصنيفات الدولية والجداول                 
  التفصيلية       البيانات       معلربط المجاميع الكلية                 

وحيثما        ( احالي      المقبولة دولياً         المفاهيم     ) 1(
  ما،   تستعمل إلى حد         )  يكون مالئما، إقليمياً               

لكن يوجد مجاالت هامة من عدم التقيد                       
 على إمكانية مقارنة                 ةر جوهري     ا والتي لها أث        

 .   اإلحصائية       النتائج    
 جداً     ة اإلحصائية محدود           المخرجات        )  2(

 . ر المقبولة دولياً            مقارنة بالمعايي            
يتم استعمال تصنيف دولي أساسي                      )  3(

  المجاميع       لربط     )  ISICمثل    ( أكثر     أو   واحد    
الكلية مع البيانات الدقيقة وال يوجد أي                         

يثما    وح  ( المفاهيم الحالية المقبولة دوليا                  ) 1(
غير مستخدمة، مما          )  إقليميا    يكون مالئما،        

يؤدي إلى انعدام إمكانية مقارنة النتائج                   
 . اإلحصائية    

ع   اإلحصائية م     تتوافق المخرجات         ال  ) 2(
 . دولياً   المعايير المقبولة        

  في جميع المخرجات             تختلف التصنيفات         )  3(
  لجداول     اإلحصائية وليس هناك أي استخدام                   

 . المطابقة   
 غير مستخدمة          إلحصائي   اأطر العمل    ) 4(
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 . التفصيل    ويتم تطبيقها على مستوى معتدل                     . جداً  االنسجام في المفاهيم تستخدم إلى حد كبير                           
 الدولية التي       اإلحصائي     أطر العمل     ) 4(

لمفاهيم تستخدم إلى حد                  تضمن االنسجام في ا          
 . ما 

 . المطابقة      استعمال لجداول            
 الدولية التي       اإلحصائي     أطر العمل     ) 4(
 . مستخدمة    غير   وحد المفاهيم          ت 

 . بشكل فعال      
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 لموثوقية        وا   الدقة    –  3
 األولية     بيانات    ال    مالءمة      3-1

   1  المستوى        2  المستوى        3  المستوى        4  المستوى     
 ذات جودة عالية لألغراض اإلحصائية                        األولية    بيانات     ال  ) 1(

 . مجتمع الهدف       وتتعلق بجميع          
م    التي يتم جمعها، فإن تصمي                   المعلومات       بخصوص     )  2(

يتم     و  المطلوبة؛       المعلومات         للوصول إلى        ح سليم     و المس   
ها وتنقيحها بشكل منتظم حسب المطلوب، وكذلك                            تمراجع     

 . ات العين     الختيار     األمر بالنسبة         
 جودة عالية وتخدم               ذو السكان      سجل     ومنشآت  ال  سجل    ) 3(

 األساسية       المسوح    كبنية تحتية مشتركة لدعم مزيج من                          
 . التكميلية        وجمع البيانات         

 التعريفات           وافق    اإلدارية، تت        السجالت    صوص   بخ )  4(
  هو  ة مع ما     إداري     ألغراض      فيها   والمفاهيم المستخدمة             

امكانية إجراء بعض              مطلوب لألغراض اإلحصائية، مع                 
في     المفصلة        اإلدارية    الستغالل المعلومات             التعديالت      

 . ألغراض اإلحصائية          ا

 مالئمة بشكل عام              األولية   بيانات     ال  ) 1(
مجتمع      ال يكون       قد .   للغرض اإلحصائي         

منع    النقص ال ي     هذا   لكن    الهدف كامل،       
 .   البيانات      استخدام     

 صحيح عموما          حو المس   تصميم     ) 2(
المعلومات المطلوبة؛ إال أن                   لوصول إلى      ل 

، قد     ات  العين     اختيار     ح، وكذلك       و تصميم المس       
 حسبما هو        ا وتنقيحه     اال يتم مراجعته          

 . مطلوب   
  مالئمان      السكان       سجل     و منشآت  ال  سجل    )  3(

 .  ام لألغراض اإلحصائية             بشكل ع    
 اإلدارية، قد ال            السجالت    بخصوص     )  4 (

 والمفاهيم المستخدمة               التعريفات       تكون    
نموذجية لألغراض اإلحصائية، لكنها تتيح                            

لقد تم      .   المطلوبة        للتقديرات       ا  قريب    اتقدير    
 بشكل جدي       تعارض     استيعاب النواقص وال ت           

 .  الرئيسية      اإلحصائية       مع األهداف      

  كبيرة      نواقص      األولية   نات   بيا   ال   في  يوجد    )  1(
، وتتيح اشتقاق           مجتمع الهدف        من حيث     

 .    فقط   جزئية     إحصائية     صورة    
 من فاعلية تصميم               يحد   النقص     هذا ) 2(

لمعلومات التي            ل  نات ح واختيار العي         و المس   
 .   يتم جمعها      

السكان        سجل    و منشآت  ال  يتضمن سجل       ) 3(
 .   لألغراض اإلحصائية             كبيرة    نواقص     

 اإلدارية،        بيانات السجالت        بخصوص    ) 4(
  التعريفات والمفاهيم المستخدمة                     تعارض      ت

عن تلك المطلوبة               بشكل ملموس          فيها  
  أو تمنع استعمالها           /  اإلحصاءات، و     ألغراض   

 . اإلحصائية     بشكل فعال لألغراض             

ة   ر نواقص خطي        األولية   بيانات     ال تتضمن    )  1(
لألغراض اإلحصائية، كما أن أجزاء هامة                 

ى نحو       أو ممثلة عل    مفقودة     مجتمع الهدف      من  
 . ضعيف جداً   

 غير مالئم         المسوح    قد يكون تصميم         )  2(
، ويتجاهل أجزاء جغرافية أو                 كبير   بشكل   

  في  ،  المجتمع    قطاعات هامة أخرى من              
 . المعلومات التي يتم جمعها          

السكان       سجل    و  منشآت     اليتضمن سجل       )  3(
 . نواقص خطيرة لألغراض اإلحصائية                

  بيانات السجالت           في يوجد تباينات هامة              )  4(
رية عن تلك المطلوبة بشكل نموذجي،                   اإلدا 

 . استخدامها     مما يضعف إمكانية      

 
 
 راقبة التجاوب        م 3-2

 المسوح والتعدادات              في  تجاوب     معدالت ال     راقبة    م يتم    ) 1(
  توثيقها     ، ويتم     ) الميدانية      رقابة      مثل، ال      ( مستمر    بشكل    

 . ومراجعتها        
االختالفات في معدالت              فهم   ت  فعال ل     برنامج     يوجد    )  2(

هناك بحوث         ومختلف فئات المبحوثين              التجاوب لدى        
من خالل االختبارات التجريبية إذا                     ( ومبادرات للتحسين            

 . )كان مالئما        
  لحساب     الطرق الصحيحة إحصائياً                  استعمال     يتم    ) 3(

  التحيز      خفيف    عدم التجاوب من أجل ت                حاالت وتعديل      
 . الناشئ عن عدم التجاوب              

،   راقبة      معقولة لم        محاوالت   تجري      )  1(
 على    تجاوب    معدالت ال      ومراجعة      وتسجيل   
 .والتعدادات        المسوح     

  االختالفات      المحاوالت لفهم          بعض  توجد    ) 2(
لدى مختلف فئات               تجاوب   في معدالت ال       

  على  وهناك محاولة واحدة                المبحوثين،       
 .  لتحسين في الثالث سنوات األخيرة                 ل األقل   

 االستخدام للطرق            بعض  يوجد    ) 3(
  حاالت   وتعديل       لحساب  الصحيحة إحصائيا            

  التحيز       خفيف  جاوب من أجل ت        عدم الت     
 . الناشئ عن عدم التجاوب              

،   مراقبة       محدودة ل       محاوالت   تجري      )  1(
  االستجابة       ومراجعة معدالت            وتسجيل   

 لكن   لمسوح والتعدادات،            ل 
 هذه    خدام    إجراء فعال الست          يوجد  ال  ) 2(

 .  تطوير الجودة         المعلومات ل        
 قليل للطرق الصحيحة               استخدام     يوجد    ) 3(

 عدم      االت ح وتعديل       لحساب   إحصائيا       
 الناشئ عن          التحيز      خفيف   التجاوب من أجل ت           

 . عدم التجاوب       

  وتسجيل     ال يتم بشكل عام مراقبة             ) 1(
   هناك     يوجد    ال  ال مث  ( التجاوب    معدالت   

 ) . فحوص ميدانية       
  
)2  (–  
  
 وتعديل       لحساب    ال يوجد أي محاولة           )  3(

  تعدادات    المسوح وال    في  عدم التجاوب         حاالت   
ن عدم       التحيز الناشئ ع         خفيف    من أجل ت     

 .  التجاوب    
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  الدقة والموثوقية             –  3
  التحقق من صحة بيانات السجالت اإلدارية                    3-3

   1المستوى          2المستوى          3المستوى          4المستوى       
هناك اتصاالت مستمرة وفعالة مع السلطات                   )  1(

وتتم متابعة          .  اإلدارية التي توفر بيانات أولية              
إمكانية الحصول على بيانات إضافية بشكل                   

 . ستمر  م 
يتم استعمال البيانات اإلدارية بشكل منتظم                       ) 2(

لألغراض اإلحصائية، وتستخدم آلية فعالة لتقييم                          
جودة بيانات السجالت االدارية ألغراض                     
احصائية لضمان مقارنة قيمها التجميعية بالقيم                         
التجميعية التي يتم الحصول عليها من مصادر                       
أخرى ولفحص إمكانية استخدامها للمقارنة                     

 .   تناسقها الداخلي مع مسح ما إذا توفر                   و 
يتم مناقشة التغييرات في اإلجراءات                  ) 3(

اإلدارية التي قد تؤثر على بيانات ذات عالقة أو                       
مثل الشمول، والتعريفات،                 (دقة البيانات        

 . قبل أن تعمم     )  والتصنيفات      
فرصة تطوير الوظيفة اإلحصائية متوفرة                    )  4(

 . داري  دائما عندما يتم تحديث النظام اإل                 

يتم االحتفاظ باتصاالت منتظمة مع                     )  1(
ويتم     .  السلطات اإلدارية التي توفر بيانات أولية                 

متابعة إمكانية الحصول على بيانات إضافية                     
 . بشكل غير فعال         

يوجد استعمال محدود فقط للسجالت                     ) 2(
اإلدارية لألغراض اإلحصائية، واإلجراءات                    
  الجارية لفحص مالءمتها لألغراض اإلحصائية                     

 .  محدودة   
التغييرات في اإلجراءات أو األنظمة                  ) 3(

 .   اإلدارية تحدد مسبقاً         
يوجد بعض الفرص للتغيير مع األخذ بعين                         )  4(

 . االعتبار األغراض اإلحصائية، ولكن بصعوبة                   

تجري اتصاالت غير منتظمة مع                  )  1(
السلطة اإلدارية وال يوجد أي محاولة               

راض    لتوسيع استخدام البيانات اإلدارية لألغ                     
 . اإلحصائية    

يوجد استعمال عشوائي فقط وغير                       )  2(
منتظم للسجالت اإلدارية في األغراض                 

 . اإلحصائية    
التغييرات على اإلجراءات أو األنظمة               ) 3(

اإلدارية تعرف فقط عند إعالنها، مما يؤدي                       
 .إلى انقطاع في السلسلة اإلحصائية              

ال يوجد أي إمكانية فعالة للتأثير على                    )  4(
المخططة لخدمة األغراض            التغييرات    

 . اإلحصائية    

إمكانية الوصول إلى السجالت االدارية صعبة                    ) 1(
 أو ممنوعة، وبناء عليه            

ال يتم استعمال البيانات اإلدارية بشكل عملي                    ) 2(
 . لألغراض اإلحصائية        

في حالة استخدام البيانات اإلدارية ألغراض                    )  3(
 . إحصائية، سوف تكون دقة البيانات غير مرضية                     

 تغيير البيانات اإلدارية يحدث من دون سابق                           )4(
 .  إشعار إلى موظفي اإلحصاء           

 
  التحقق من صحة البيانات األولية والنتائج الوسيطة والنهائية                              3-4

يتم باستمرار فحص التناسق الداخلي                      )  1(
 . ومقارنة بيانات المسوح مع بيانات التعداد                      

يتم مقارنة المجاميع المشتقة من بيانات                       ) 2(
سوح والسجالت االدارية الحديثة مع                  الم

مجموعات البيانات ذات العالقة الخاصة                  
بالسنوات الماضية، سواء بيانات مسوح أو                        

مطابقة، فحص، وتسوية                 (سجالت إدارية       
 ) . الفروق، وتعديلها حيثما يكون ضروريا                    

تجري عملية تقييم وفحص البيانات                     ) 3(
الوسيطة والنتائج اإلحصائية، بما في ذلك فحص                          

 . التناقضات اإلحصائية         
يتم إجراء دراسات تنقيح ومراجعة بشكل                       )  4(

منتظم لفحص مصداقية البيانات األولية،                   
 . وتحسين عملية إعداد التقديرات األولية الالحقة                      

تجري بعض العمليات لفحص المطابقة                 ) 1(
الداخلية للبيانات المأخوذة من مسح ما                   

 .واستبيانات التعداد           
ات للمجاميع المشتقة في              تتم بعض المقارن         ) 2(

مجموعات بيانات مماثلة في السنوات السابقة                          
ومع البيانات المأخوذة من مصادر بيانات أخرى                          

 ومع ذلك،    .  للمسوح والسجالت اإلدارية          
ال يتم التحقق من البيانات الوسيطة والنتائج                       ) 3(

 . اإلحصائية بالمقارنة مع البيانات األخرى                   
 التنقيح       قد يتم تنفيذ بعض دراسات               )  4(

والمراجعة لفحص البيانات األولية، لكن ال يتم                    
استخدام النتائج لتحسين عملية إعداد التقديرات                            

 . األولية الالحقة     

تجري عمليات محدودة لفحص التناسق                    ) 1(
الداخلي للبيانات المأخوذة من مسح ما                     

 .واستبيانات التعداد           
تتم المقارنات بشكل محدود مع                   ) 2(

الخاصة بالسنوات           مجموعات البيانات            
السابقة ومع البيانات المأخوذة من مصادر                      
البيانات األخرى للمسوح والسجالت                    

 اإلدارية، و     
ال يتم التحقق من البيانات الوسيطة                   ) 3(

والنتائج اإلحصائية بالمقارنة مع البيانات                        
 . األخرى   

ال يتم تنفيذ أية دراسات تنقيح                 ) 4(
 . ومراجعة   

اخلي لالستبانات          ال يتم فحص التناسق الد           ) 1(
 . الفردية  

ال يوجد مقارنات فعالة مع مجموعات البيانات                           )  2(
ذات العالقة الخاصة بالسنوات السابقة ومع البيانات                        
المأخوذة من مصادر البيانات األخرى سواء مسوح                        

 .  أو سجالت إدارية        
ال يتم التحقق من البيانات الوسيطة والنتائج                        ) 3(

 . انات األخرى       اإلحصائية بالمقارنة مع البي            
 . ال يتم تنفيذ أية دراسات تنقيح ومراجعة                     ) 4(
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  قابلية توفير الخدمة               –  4
  التشاور مع المستخدمين              4-1

   1المستوى          2المستوى          3المستوى          4المستوى       
 يتم تطوير ثقافة حوار المنتجين                   1(

والمستخدمين بصورة منتظمة يشارك فيها                       
 الحكومة       المستخدمون وخبراء من داخل وخارج                   

هذه المشاورات، سواء الرسمية              .  وبشكل فعال       
أو غير الرسمية، تشمل كل ما يتصل بالنتائج                        

كيفية فهم الدقة والموثوقية،               (اإلحصائية الحالية       
،   ) وفائدة النتائج بما في ذلك العرض والتفسير                      

والنقص في البيانات، واالحتياجات الجديدة،                          
 . التكامل    واألولويات، وفهم المستخدم للمهنية و                  

هذه المشاورات تعتبر جزءا من اإلجراءات                  )  2(
المشتركة وتؤثر على القرارات الصادرة                   

 .بخصوص برنامج العمل وتطوره               
يعتبر اآلخرون عموما المؤسسة المنتجة                      )  3(

للبيانات على أنها مؤسسة مهنية، ومستقلة،                       
 . وموضوعية وذات قيمة          

يتم التشاور مع المستخدمين حول جميع أو                          ) 1(
 ). 1 ( 4معظم البنود المدرجة في المستوى                

العملية غير متضمنة بشكل كامل في              ) 2(
عمليات صنع القرار وقد يتم إهمال بعض                     

 . قطاعات المستخدمين            
يعتبر اآلخرون المؤسسة المنتجة للبيانات                     ) 3(

بشكل عام على أنها مؤسسة مهنية، ومستقلة،                           
 .   وموضوعية وذات قيمة          

 مع    يوجد بعض االتصاالت          ) 1(
جزء    ( المستخدمين لكنها غير منتظمة                

  4أساسي من البنود المدرجة في المستوى                     
، وربما يعود ذلك، من            )غير مغطاة    )  1(

بين أمور شتى، إلى بعد موقع مكتب                      
 . اإلحصاءات عن المستخدمين الرئيسيين                    

ال تتعلق عملية التشاور مع             )  2(
.   المستخدمين بعمليات صنع القرار الداخلي                   

ك بعض مجموعات           وقد ال تشار        
 .المستخدمين الهامة        

ال يقدر اآلخرون المؤسسة المنتجة                   )  3(
للبيانات بشكل جيد من ناحية المهنية،                     
واالستقاللية، والموضوعية وقيمتها                   

 .   للمجتمع   

ال يوجد اتصاالت فعالة مع المستخدمين                  ) 1(
وما يحصل من       )  باستثناء ربما الوزارات الرئيسية                 (

 يغطي جزءا بسيطا فقط                اتصاالت مع المستخدمين          
ربما بسبب         )  ( 1 ( 4من البنود المدرجة في المستوى                 

بعد موقع مكتب اإلحصاء بعيدا عن المستخدمين                            
 ). الرئيسيين      

 . ال يوجد متابعة لالتصاالت مع المستخدمين                    )2(
ال يقدر اآلخرون المؤسسة المنتجة للبيانات                       )  3(

بشكل جيد من ناحية المهنية، واالستقاللية،                        
 . وعية وقيمتها للمجتمع           والموض   

 
 
  اآلنية في المخرجات اإلحصائية                   4-2

يتم إصدار النتائج اإلحصائية قبل األوقات                     
المحددة حسب توصيات المعيار العام لنشر                    

وتصل أو تكون ضمن المعيار الخاص                 ( البيانات     
لنشر البيانات بخصوص مجموعات بيانات                          

 ). االقتصاد الكلي     

ة ضمن الحدود        يتم إصدار النتائج اإلحصائي            
 . الزمنية لتوصيات المعيار العام لنشر البيانات                  

  1.5وقت إصدار البيانات اإلحصائية ضمن                 
مرة من الحدود الزمنية لتوصيات المعيار                 

 . العام لنشر البيانات         

  1.5مواعيد إصدار البيانات اإلحصائية يزيد على                        
مرة عن الحدود الزمنية لتوصيات المعيار العام                    

، أو ال يوجد برنامج منتظم إلصدار                   لنشر البيانات       
 .النتائج اإلحصائية         

  دورية المخرجات اإلحصائيةً                 4-3
يزيد عدد مرات إصدارات المخرجات                  
اإلحصائية عما هو وارد في توصيات المعيار                       

وتصل أو تكون ضمن            ( العام لنشر البيانات            
توصيات المعيار الخاص لنشر البيانات                     

 . د الكلي بخصوص مجموعات بيانات االقتصا                   

عدد مرات إصدار النتائج اإلحصائية يلبي                    
التوصيات ذات العالقة في المعيار العام لنشر                     

 . البيانات    

عدد مرات إصدار النتائج اإلحصائية ال                
تلبي التوصيات ذات العالقة بالمعيار العام                 

 . لنشر البيانات       

ال يوجد برنامج منتظم إلصدار النتائج اإلحصائية،                            
 . مستقبلية غير مؤكد          وتوقيت الطبعات ال         
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  إمكانية الوصول          –  5
  نجاعة النشر        5-1

   1المستوى          2المستوى          3المستوى          4المستوى       
تصل النتائج اإلحصائية في آن واحد إلى                    ) 1(

جميع المستخدمين، ويتم نشرها في مختلف                          
مثل الصحف، واألقراص المدمجة،              ( الوسائل     

ة،    واألقراص المرنة، والمواقع اإللكتروني                 
والبريد اإللكتروني، والبيانات الصحفية،                     

 ) . والمكتبات    
البيانات اإلحصائية مصممة جيداً ويمكن                    ) 2(

تفهمها، ويتم استعمال الجداول والرسوم البيانية                          
 . لتسهيل فهمها      

يوضح النص النواحي الرئيسية من النشرة                  ) 3(
ويتم     .  إلى المستخدمين ويتيح تفسيرا محايدا                   

مثال حسب المناطق           (ة عرض البيانات المفصل       
لتلبية احتياجات           )  الجغرافية، أو نوع الوحدات           

 . المستخدمين      
يتم تزويد اإلصدارات الموسمية والتحليلية                   ) 4(

 . المتسلسلة حيثما يكون مالئما              
البيانات األولية والبيانات المنقحة مبينة                     ) 5(

بشكل واضح، ويتم بشكل دوري تقديم                        
لتنقيح       توضيحات على التعديالت؛ وسياسة ا                   

 .  معلنة كلياً  
يتم نشر رزنامة االصدارات مسبقا وتشتمل                         )  6(

 . على تواريخ االصدار المخططة           
 تصدر المخرجات طبقاً لرزنامة االصدار                 ) 7(

قد يتم إصدار النتائج اإلحصائية إلى               )  1(
المستخدمين بأوقات مختلفة ويتم إصدارها في                          

 . بعض الوسائل المتوفرة فقط             
ية تخرج بشكل رئيسي في             النتائج اإلحصائ        ) 2(

 . نصوص قصيرة وجداول           
لكن    (يوجد بعض التفسير للنتائج الرئيسية                     )  3(

ال تزيد عن عرض زيادة أو انخفاض في                   
نادراً ما يتم استخدام الرسوم البيانية                       ) .  القيمة 

والبيانات المفصلة متوفرة فقط في                 . واألشكال     
 . بعض المواضيع     

 . سلسلة  يوجد بعض النشرات التحليلية المت              ) 4(
ال يتم دائماً تحديد البيانات األولية والبيانات                         ) 5(

المنقحة بشكل واضح، وال يتم نشر سياسة                      
 . التنقيح    

يتم نشر رزنامة اإلصدارات مسبقا وتشتمل                         )  6(
 على تواريخ اإلصدار المخططة            

تصدر المنتجات بشكل عام طبقاً لرزنامة                      )  7(
 اإلصدارات   

يتم إعالن النتائج اإلحصائية                  )  1(
للمستخدمين بأوقات مختلفة ويتم نشرها من                           

 . خالل وسائل إعالم محدودة              
تتألف النتائج اإلحصائية إلى حد كبير                 ) 2(

من جداول يصعب استيعابها ومع قدر قليل                      
ال يتم إصدار        .  من النصوص التوضيحية          

 . الجداول البيانية والصور          
 .النتائج الرئيسية غير موضحة              ) 3(
 .تحليلية   ال يوجد سلسلة نشرات            ) 4(
البيانات األولية والبيانات المنقحة غير                       ) 5(

 . معرفة، وسياسة التنقيح غير منشورة                   
 . يتم نشر رزنامة اإلصدارات مسبقا                ) 6(
المنتجات بشكل عام ال يتم إصدارها                    ) 7(

 . طبقاً لرزنامة اإلصدارات          
 
 

تصدر النتائج اإلحصائية فقط كجزء من                    ) 1(
 . البيانات األخرى        

تائج اإلحصائية من بعض األرقام                    تتألف الن    )  2(
 . الرئيسية وبعض المسائل األخرى القليلة                

 . ال يوجد أي تفسير للنتائج اإلحصائية                   ) 3(
 .ال يوجد سلسلة نشرات تحليلية              ) 4(
 .النتائج اإلحصائية غير منقحة               ) 5(
 . ال توجد رزنامة معلنة مسبقا لإلصدارات                  ) 6(
في    يختلف توقيت إصدار النتائج اإلحصائية                  ) 7(

 .  فترات مختلفة      
 

  بيانات توضيحية محدثة حول البيانات                         5-2
يتوفر كم كبير من المعلومات الموثقة حول                      ) 1(

المفاهيم، والتعريفات، والتصنيفات، والمنهجية،                         
ومصادر البيانات، والدقة، وما إلى ذلك، ويمكن                         
الوصول إليها بحرية من قبل المستخدمين ويتم                         

 .تحديثها باستمرار           
 قائمة المنتجات متوفرة على نحو واسع                         )2(

 . ومحدثة بشكل منتظم          
يتم توفير معلومات محددة عند نشر                        )  3(

 البيانات،  على سبيل المثال حول دقة البيانات                        

معظم المعلومات متوفرة، لكن يوجد بعض                      ) 1(
.   النواقص، سواء في اكتمالها، أو حول حداثتها                          

على سبيل المثال، قد ال تصف األوصاف،                      
لتعريفات والمعايير الطبعة الحالية؛ وقد ال يتم                       وا

إضافة آخر إجراءات الدقة تلقائياً عندما يظهر                      
 آخر إصدار، أو      

يوجد نشرات جزئية، أو قوائم عينة من                      ) 2(
المنتجات، لكن قد ال تكون متوفرة بشكل واسع                          

 . وقد ال تكون محدثة بشكل منتظم                 

بعض أجزاء الوثيقة متوفر، لكن يوجد                   ) 1(
 فجوات هامة فيها، و             

النشرات أو قوائم المنتجات غير                   ) 2(
 . متوفرة بشكل جاهز وهي غير محدثة                    

ال تتوفر أية معلومات حول دقة                )  3(
 . البيانات    

قدر قليل جداً من المعلومات موثق، ويتعذر                    ) 1(
 . على المستخدمين الوصول إليه بشكل فعال                  

 . ال يتوفر أي نشرة أو قائمة منتجات                  ) 2(
 . ال تتوفر أية معلومات حول دقة البيانات                    ) 3(
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يتم توفير بعض المعلومات حول دقة                    ) 3(
 . انات   البي 
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 1/2 الصفحة           1-2الملحق 
 مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية، االستخدام الدولي

 
 2001: فترة اإلسناد    مليون18.3 :السكان     موزمبيق:لةالدو

 مؤشرات النظام الكلي  
  تعود إليها البيانات، وذكر اسم المؤسسة الرئيسية المنتجة للبيانات آخر سنة مرجعيةيرجى ذكر (بيانات منتجة ومنشورة 

السنة  اسم المؤسسة
 المرجعية

السنة  اسم المؤسسة فئة البيانات
 المرجعية

 فئة البيانات

المعهد الوطني لإلحصاء  الصناعة  2001 )مسح اقتصادي(المعهد الوطني لإلحصاء   الحسابات القومية 2000
 إحصاءات األسعار 2001 المعهد الوطني لإلحصاء الطاقة 2001 )مسح اقتصادي(المعهد الوطني لإلحصاء 
 ميزان المدفوعات 2001 نك المركزيالب االتصاالت 2001 )مسح اقتصادي(المعهد الوطني لإلحصاء 
 المالية والتأمين 2001 البنك المركزي المواصالت 2001 )مسح اقتصادي(المعهد الوطني لإلحصاء 
 )السلع(التجارة الدولية  2001 المعهد الوطني لإلحصاء السياحة 2001 )مسح اقتصادي(المعهد الوطني لإلحصاء 
 السكان 1999 المعهد الوطني لإلحصاء الثقافة 2001 )مسح اقتصادي(المعهد الوطني لإلحصاء 
البيئة والموارد  2001 المعهد الوطني لإلحصاء 

 الطبيعية
 إنفاق األسر/ دخل 2001 المعهد الوطني لإلحصاء

المالية ): حدد(أخرى  2001 البنك المركزي
 الحكومية

 الصحة 2001 وزارة الصحة

): حدد(أخرى  2001 المعهد الوطني لإلحصاء
 إنشاءات

 التعليم 2001 وزارة التربية والتعليم

 ):حدد(أخرى  2001 المعهد الوطني لإلحصاء
 النوع االجتماعي

 إحصاءات القوى العاملة ال يتوفر ال يتوفر

 ):حدد(أخرى  2001 المعهد الوطني لإلحصاء
 الجريمة والعدل

 الزراعة، الغابات والثروة السمكية 2001 وزارة الزراعة

المعهد الوطني لإلحصاء  )حدد(ى أخر  
 )مسح اقتصادي(

 تجارة التجزئة 2001

 
 )خالل فترة اإلسناد(مؤشرات متعلقة بالمؤسسة 

حدد إذا كانت (إنفاق األسر /  دخل-3  اإلجمالي– 4
 ) 2 ، 1# المؤسسة مختلفة عن 

حدد إذا ( السكان -2
كانت المؤسسة مختلفة 

 )1#عن 

المؤسسة المنتجة إحصاءات   الناتج المحلي االجمالي-1
 :حول

 /المعهد الوطني لإلحصاء دائرة السكان، إحصاءات حيوية واجتماعية/ المعهد الوطني لإلحصاء --
Contas Nacionais 

 اسم المؤسسة

 تمويل حكومي 
 )القيمة، العملة(جاري   مليون دوالر0.94  مليون دوالر0.94
  مليون دوالر0.58

 راجع بيانات الناتج المحلي االجمالي
 )القيمة، العملة(رأسمالي   مليون دوالر0.58

 تمويل المانحين 
 )القيمة، العملة(األموال   مليون دوالر 2.41 ال يتوفر  مليون دوالر2.41

أيام عمل خبراء المساعدات  ال يتوفر ال يتوفر ال يتوفر
 الفنية

 )االسم (المؤسسة المانحة 
 

مم المتحدة للطفولة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، البنك الدولي، النرويج، السويد، الدنمارك، صندوق األ
 .منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، إيطاليا، االتحاد األوروبي، البرتغال، وكالة التنمية األمريكية

 )موظفون منتظمون، معبرا عنهم بمعادل الدوام الكلي(موظفو اإلحصاء 
 العدد 344 نات الناتج المحلي االجماليراجع بيا 344
 (%)الدوران الوظيفي  %1.5 راجع بيانات الناتج المحلي االجمالي 1.5%

 أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 )ال/نعم(وحدة خادم رئيسية    
 )ال/نعم(شبكة داخلية    

 )ال/نعم(نشر باالنترنت  129 ال يتوفر 129
أجهزة حاسوب شخصي  )محدودة (نعم )محدودة(نعم  

 )عدد(مستخدمة 
 )عنوان(موقع إلكتروني    

 )4؛ الربع سنوية تحسب مصدرا واحدا، وليس 12السجالت االدارية الشهرية يحسب مصدراً واحداً، وليس /المسح الشهري) (عدد(بيانات مرجعية مستخدمة 
 تعدادات أسرية/ مسوح 0 1 1
 تعدادات أخرى/ مسوح 5 4 9

 مصادر إدارية 13 3 16
 ) إصدارات4 إصدار؛ والربعي يحسب 12اإلصدار الشهري يحسب  (إصدارات البيانات

 كتب سنوية/ منشورات 18/2 16/0 34/2
 إصدارات أخرى 1 0 1
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 2/2 الصفحة           1-2الملحق 

 مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية، االستخدام الدولي
  2001: ة اإلسنادفتر        موزمبيق: الدولة

 مؤشرات متعلقة بالبيانات
   الناتج المحلي اإلجمالي– 1  السكان– 2 إنفاق األسر/  دخل– 3
 : اسم المؤسسة المعهد الوطني لإلحصاء  

 غير متطور: 1غير متطور بشكل كبير؛ : 2متطور؛ : 3متطور جداً؛ : 4: مقياس التصنيف
  متطلبات أساسية-0

ومات والحفاظ على السرية مكفول بموجب القانون  جمع المعل0-1 3 3
 ومعمول به

  التنسيق الفعال لإلحصاءات0-2 2 2
  مستوى الموظفين ومالءمة الخبرات0-3 3 3
  مالءمة المباني واألجهزة0-4 2 2
  مقاييس التخطيط، والمتابعة والتقييم المطبقة0-5 2 2
  تركيز النظام على الجودة0-6 2 2

 : مل التكا– 1
  استقاللية العمليات اإلحصائية1-1 3 3
  معايير الثقافة المهنية واألخالقية1-2 2 2

  سالمة المنهجية -2
 اإلقليمية المطبقة/  المعايير الدولية2-1 3 3

  الدقة والموثوقية– 3
  مالءمة البيانات األولية3-1 2 2
  مراقبة التجاوب3-2 2 3
 نات السجالت اإلدارية التحقق من صحة بيا3-3 2 2
  التحقق من صحة النتائج الوسيطة والنهائية3-4 3 2

  قابلية توفير الخدمة-4
  التشاور مع المستخدمين4-1 2 3
  آنية المخرجات اإلحصائية4-2 2 2
  دورية المخرجات اإلحصائية 4-3 2 2

  إمكانية الوصول– 5
  نجاعة التعميم 5-1 2 2
 الوصفية المحدثة للبيانات المعلومات 5-2 2 2

 mz.gov.dade@ine: بريد إلكتروني ) 258-1 (940 930: المؤسسة المعهد الوطني لإلحصاء؛ هاتف رقم     السيد سعد داد، : الشخص لالتصال
 .......................): ...........................إن وجد(اسم مكتب اإلحصاء القومي 

 ـــ: ، إذا كان نعم، سنة آخر تحديث للخطة....نعم ....       هل لديه خطة استراتيجية؟     ال 
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 1/2 الصفحة           1-2الملحق 
 مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية، االستخدام الدولي

 2001: اإلسنادفترة                   مليون8.3 :السكان      بوليفيا: الدولة
 مؤشرات النظام الكلي 

  تعود إليها البيانات، وذكر اسم المؤسسة الرئيسية المنتجة للبيانات آخر سنة مرجعيةيرجى ذكر (بيانات منتجة ومنشورة 
 فئة البيانات السنة المرجعية اسم المؤسسة فئة البيانات السنة لمرجعية اسم المؤسسة

المعهد الوطني لإلحصاء  الصناعة  2001 )تصاديمسح اق(المعهد الوطني لإلحصاء   الحسابات القومية 2001
 إحصاء األسعار 2001 المعهد الوطني لإلحصاء الطاقة 2001 )مسح اقتصادي(المعهد الوطني لإلحصاء 
 ميزان المدفوعات 2001 البنك المركزي االتصاالت 2001 )مسح اقتصادي(المعهد الوطني لإلحصاء 

 المالية والتأمين 2001 البنك المركزي المواصالت 2001 )مسح اقتصادي(ي لإلحصاء المعهد الوطن
 التجارة الدولية  2001 المعهد الوطني لإلحصاء السياحة 2001 )مسح اقتصادي(المعهد الوطني لإلحصاء 

 السكان 1999 المعهد الوطني لإلحصاء الثقافة 2001 ال يتوفر
 إنفاق األسر/ دخل 2001 المعهد الوطني لإلحصاء وارد الطبيعيةالبيئة والم 2001 وزارة البيئة

تمويل ): حدد(أخرى  2001 البنك المركزي
 حكومي

 الصحة 2001 وزارة الصحة

 التعليم 2001 وزارة التربية والتعليم ) ....حدد(أخرى  2001 
 ملةإحصاءات القوى العا ال يتوفر المعهد الوطني لإلحصاء ).....حدد(أخرى  2001 
 الزراعة، الغابات والثروة السمكية 2001 وزارة الزراعة ) ...حدد(أخرى  2001 
المعهد الوطني لإلحصاء  )حدد(أخرى   

 )مسح اقتصادي(
 تجارة التجزئة 2001

 
 )خالل فترة اإلسناد(مؤشرات متعلقة بالمؤسسة 

إنفاق األسر /  دخل-3  اإلجمالي– 4
حدد إذا كانت المؤسسة (

 ) 2 ، 1# ن مختلفة ع

حدد إذا كانت ( السكان -2
 )1#المؤسسة مختلفة عن 

 :المؤسسة المنتجة لإلحصاءات حول  الناتج المحلي االجمالي-1

 /المعهد الوطني لإلحصاء 2نفس رقم  --
Encuestas y Censos/ 

Esttadisticas e 
Indicadores  

 /المعهد الوطني لإلحصاء
Cuentas Nacionales 

 :اسم المؤسسة

 تمويل حكومي 
 )القيمة، العملة(جاري    مليون بيزو بوليفي29
  

/ (      مليون بيزو بوليفي29
 )القيمة، العملة(رأسمالي  )
 تمويل المانحين 

 )القيمة، العملة(األموال  / ( ) مليون بيزو بوليفي66   مليون بيزو بوليفي29
 فنيةأيام عمل خبراء المساعدات ال ال يتوفر  ال يتوفر

 )االسم (المؤسسة المانحة   
  #1 
  #2 
 

 
BID, CAF,  ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صندوق األمم المتحدة للسكان، السويد، كندا 
 3#  اليابان، ألمانيا

 )موظفون منتظمون، معبرا عنهم بمعادل الدوام الكلي(موظفو اإلحصاء 
 العدد 350  350

 (%)ظيفي الدوران الو 17%  17%
 أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 )ال/نعم(وحدة خادم رئيسية    
 )ال/نعم(شبكة داخلية    
 )ال/نعم(نشر باالنترنت  نعم  
 )عدد(أجهزة حاسوب شخصي مستخدمة  400  
 )عنوان(موقع إلكتروني    

 )4؛ الربع سنوية تحسب مصدراً واحداً، وليس 12حسب مصدراً واحداً، وليس اإلداري الشهري  ي/المصدر المسحي) (عدد (بيانات مصدر مستخدمة
 تعدادات أسرية/ مسوح 0 2 2
 تعدادات أخرى/ مسوح 9 0 9
 سجالت إدارية 0 0 0

 ) إصدارات4 إصدارا؛ الربعي تحسب 12اإلصدار الشهري يحسب  (إصدارات البيانات
 كتب سنوية/ شوراتمن  كتب سنوية4)/ منشور (18 )منشورات (7 29

 إصدارات أخرى 250-300 0 250-300
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 2/2 الصفحة           1-2الملحق 

 مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية، االستخدام الدولي
 

  2001: فترة اإلسناد        بوليفيا: الدولة
 مؤشرات متعلقة بالبيانات

 الناتج المحلي – 1  السكان– 2 إنفاق األسر/  دخل– 3
 لياالجما

 

 : اسم المؤسسة المعهد الوطني لإلحصاء  
 غير متطور: 1غير متطور بشكل كبير؛ : 2متطور؛ : 3متطور جداً؛ : 4: مقياس التصنيف

  متطلبات أساسية-0
 جمع المعلومات والحفاظ على السرية مكفول بموجب القانون 0-1 3 3

 ومعمول به
  التنسيق الفعال لإلحصاءات0-2 2 3
 ستوى الموظفين ومالءمة الخبرات م0-3 3 3
  مالءمة المباني واألجهزة0-4 3 3
  مقاييس التخطيط، والمتابعة والتقييم المطبقة0-5 2 2
  تركيز النظام على الجودة0-6 2 3

 :  التكامل– 1
  استقاللية العمليات اإلحصائية1-1 3 3
  معايير الثقافة المهنية واألخالقية1-2 3 3

 منهجية  سالمة ال-2
 اإلقليمية المطبقة/  المعايير الدولية2-1 2 4

  الدقة والموثوقية– 3
  كفاءة البيانات األولية3-1 2 3
  مراقبة التجاوب3-2 3 3
  التحقق من صحة بيانات السجالت اإلدارية3-3 2 2
  التحقق من صحة النتائج الوسيطة والنهائية3-4 3 2

  قابلية توفير الخدمة-4
  التشاور مع المستخدمين4-1 3 3
  آنية اإلنتاج اإلحصائي4-2 3 3
  دورية المخرجات اإلحصائية 4-3 2 3

  إمكانية الوصول– 5
  نجاعة التعميم5-1 3 3
  المعلومات الوصفية المحدثة للبيانات5-2 3 3

  
: المعهد الوطني لإلحصاء، بوليفيا؛ هاتف رقم: المؤسسة القومي؛السيد جبرئيل تشافيز، رئيس وحدة اإلحصاء : اسم الشخص المسؤول:      لالتصال

 ؛ )591-2 (224 866: ؛ فاكس)2-591 (220 327
 _bo.gov.@ine1macroeconomicas: بريد إلكتروني

 ..........................): ........................إن وجد(اسم مكتب اإلحصاء القومي 
 : ....، تاريخ اإلصدار....نعم ....       هل لدى مكتب اإلحصاء القومي خطة استراتيجية؟     ال 
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 1/2 الصفحة           2-2الملحق 
 مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية، االستخدام الوطني

 2001: فترة اإلسناد    مليون18.3 :السكان     موزمبيق:الدولة
 مؤشرات متعلقة بالمؤسسة خالل فترة اإلسناد

 :المؤسسة المنتجة لإلحصاءات حول  التعليم– 1  الصحة– 2  أخرى 3  أخرى- 4
 :اسم المؤسسة وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة -- --

 تمويل حكومي 
 )القيمة، العملة(رأسمالي جاري   
  

 ال يتوفر ال يتوفر
 )قيمة، العملةال(رأسمالي جاري 

 تمويل المانحين 
 )القيمة، العملة(األموال   
  

 ال يتوفر ال يتوفر
 أيام عمل خبراء المساعدات الفنية

 )االسم (المؤسسة المانحة    
   #1  
   #2 
  

 
 ال يتوفر

 
 ال يتوفر

 #3 
 )موظفون منتظمون، معبرا عنهم بمعادل الدوام الكلي(موظفو اإلحصاء 

 موظفين دائمين على 3  
المستوى الوطني، 

 430والموظفين في 
مستشفى في األقاليم، و 

  في المقاطعات11

، أقاليم 6قومي  (185
 )164، مقاطعات 33

 العدد

 (%)الدوران الوظيفي  %0 ال يتوفر  
 أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 )ال/نعم(وحدة خادم رئيسية     
 )ال/نعم(شبكة داخلية     
 )ال/نعم(نشر باالنترنت  نعم ال  
 15 مركزي، 6 (21  136  

 )في األقاليم
 )عدد(أجهزة حاسوب شخصي مستخدمة 

 )العنوان(موقع إلكتروني     
 )4داً، وليس ؛ والربعي يحسب مصدراً واح12اإلداري الشهري تحسب مصدراً واحداً، وليس /المسح الشهري: المصدر) (عدد (مصادر بيانات مستخدمة

 تعدادات أسرية/ مسوح 0 0  
 تعدادات أخرى/ مسوح 0 0  
 سجالت إدارية 13 3  

 ) إصدارات4 إصدارا؛ والربعي يحسب 12اٌإلصدار الشهري يحسب  (إصدارات البيانات
 كتب سنوية/ منشورات 3 4  
 إصدارات أخرى 0 0  
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 2/2 الصفحة           2-2الملحق 

 لقدرة اإلحصائية، االستخدام الوطنيمؤشرات بناء ا
 

  2001: فترة اإلسناد       موزمبيق: الدولة
 مؤشرات متعلقة بالبيانات

  التعليم– 1  الصحة- 2   أخرى- 4
 : اسم المؤسسة وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة

 غير متطور: 1ير؛ غير متطور بشكل كب: 2متطور؛ : 3متطور جداً؛ : 4: مقياس التصنيف
  متطلبات أساسية-0

 جمع المعلومات والحفاظ على السرية مكفول 0-1 2 2 
 بموجب القانون ومعمول به

  التنسيق الفعال لإلحصاءات0-2 2 2 
  مستوى الموظفين ومالءمة الخبرات0-3 2 2 
  مالءمة المباني واألجهزة0-4 3 2 
 والتقييم المطبقة إجراءات التخطيط، والمتابعة 0-5 2 2 

  تركيز النظام على الجودة0-6 2 2 
 :  التكامل– 1

  استقاللية العمليات اإلحصائية1-1 2 2 
  معايير الثقافة المهنية واألخالقية1-2 2 2 

  سالمة المنهجية -2
 اإلقليمية المطبقة/  المعايير الدولية2-1 2 2 

  الدقة والموثوقية– 3
 يانات األولية المستخدمة كفاءة الب3-1 2 2 
  مراقبة التجاوب3-2 2 2 
  التحقق من صحة بيانات السجالت اإلدارية3-3 2 2 
  التحقق من صحة النتائج الوسيطة والنهائية3-4 2 2 

  قابلية توفير الخدمة-4
  التشاور مع المستخدمين4-1 2 2 
  أنية المخرجات اإلحصائية4-2 2 2 
 خرجات اإلحصائية  دورية الم4-3 2 2 

  إمكانية الوصول– 5
  نجاعة التعميم5-1 2 2 
  المعلومات الوصفية المحدثة للبيانات5-2 2 2 

   
، بريد  )258-1 (940 930: المعهد الوطني لإلحصاء؛ هاتف رقم: المؤسسة Contas Nacionais السيد سعد داد، مدير: اسم الشخص المسؤول:      لالتصال
 mz.gov.dade@ine: إلكتروني
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 1/2 الصفحة           2-2الملحق 
 مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية، االستخدام الوطني

 2001: فترة اإلسناد   مليون8.3 :السكان    بوليفيا: الدولة
 مؤشرات متعلقة بالمؤسسة خالل فترة اإلسناد

 :المؤسسة المنتجة لإلحصاءات حول  التعليم– 1  الصحة– 2  أخرى 3  أخرى- 4
-- -- Ministerio de Salud y 

Asistencia Social 
 :اسم المؤسسة وزارة التربية والتعليم

 تمويل حكومي 
 )القيمة، العملة(جاري   
  

  دوالر 65.000  دوالر100.000
 )القيمة، العملة(رأسمالي رأسمالي 

 تمويل المانحين 
 )القيمة، العملة(األموال   دوالر330.000  دوالر110.000  
 أيام عمل خبراء المساعدات الفنية ال يوجد 60  
 )االسم (المؤسسة المانحة    
  BID BID  #1  
     #2 
     #3 

 )موظفون منتظمون، معبرا عنهم بمعادل الدوام الكلي(موظفو اإلحصاء 
 العدد 300 150  
 (%)الدوران الوظيفي  يتوفرال  40%  

 أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 )ال/نعم(وحدة خادم رئيسية     
 )ال/نعم(شبكة داخلية     
 )ال/نعم(نشر باالنترنت  نعم )محدود(نعم   
 )عدد(حواسيب شخصية مستخدمة  180 140  
 )العنوان(موقع الكتروني     

 )4؛ والربعي يحسب مصدراً واحداً، وليس 12اإلداري الشهري  يحسب مصدراً واحداً، وليس /المصدر المسحي) (دعد (مصادر بيانات مستخدمة
 تعدادات أسرية/ مسوح 0 0  
 تعدادات أخرى/ مسوح 0 0  
 سجالت إدارية 1 1  

 ) إصدارات4 إصدارا؛ الربعي يحسب 12اإلصدار الشهري يحسب  (إصدارات البيانات
 كتب سنوية/ وراتمنش 2 12  
 إصدارات أخرى 0 0  
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 2/2 الصفحة           2-2الملحق 

 مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية، االستخدام الوطني
 

  2001: فترة اإلسناد       بوليفيا: الدولة
 مؤشرات متعلقة بالبيانات

  التعليم– 1  الصحة- 2   أخرى- 4
Ministerio de 
Salud y 
Asistencia 
Social 

وزارة التربية 
 والتعليم

 : اسم المؤسسة

 غير متطور: 1غير متطور بشكل كبير؛ : 2متطور؛ : 3متطور جداً؛ : 4: مقياس التصنيف
  متطلبات أساسية-0

 جمع المعلومات والحفاظ على السرية مكفول بموجب 0-1 4 2
 القانون ومعمول به

  التنسيق الفعال لإلحصاءات0-2 2 2
  مستوى الموظفين ومالءمة الخبرات0-3 4 2
  مالءمة المباني واألجهزة0-4 3 2
  إجراءات التخطيط، والمتابعة والتقييم المطبقة0-5 3 2

  تركيز النظام على الجودة0-6 3 2 
 :  التكامل– 1

  استقاللية العمليات اإلحصائية1-1 4 2 
 قية معايير الثقافة المهنية واألخال1-2 4 2 

  سالمة المنهجية -2
 اإلقليمية المطبقة/  المعايير الدولية2-1 4 2 

  الدقة والموثوقية– 3
  كفاءة البيانات األولية3-1 2 2 
  مراقبة التجاوب3-2 3 2 
  التحقق من صحة بيانات السجالت اإلدارية3-3 4 2 

  التحقق من صحة النتائج الوسيطة والنهائية3-4 2 2 
 لية توفير الخدمة قاب-4

  التشاور مع المستخدمين4-1 4 2 
  آنية المخرجات اإلحصائية4-2 4 2 
  دورية المخرجات اإلحصائية 4-3 4 4 

  إمكانية الوصول– 5
  نجاعة التعميم 5-1 3 2 
  تحديث البيانات المؤهلة لالستخدام العام5-2 3 2 

: ؛ فاكس)591-2 (220 327: المعهد الوطني لإلحصاء، بوليفيا؛ هاتف رقم: المؤسسة ؛ SNAيس وحدة اإلحصاء القوميالسيد جبرئيل تشافيز، رئ: الشخص لالتصال
 ؛ )2-591 (224 866

 _bo.gov.@ine1macroeconomicas: بريد إلكتروني
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  في تحديد21 باريس  عمل فريق عمل رابطة منهجية: 3الملحق 
 مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية

 
تم منذ البداية األخذ بعين االعتبار بأن مؤشرات بناء القدرات اإلحصائية سيتم اختيارها من خالل عمليات إحصائية   – 1

بير إضافة إلى هذا التعقيد، العدد الك.  طويلة ومعقدة، والتي قد تختلف بشكل كبير من مخرج إحصائي إلى آخر
والمتنوع من المؤسسات ذات العالقة بالنظام اإلحصائي في الدولة الواحدة، واالختالف الكبير في المجاالت وجودة 

 .البيانات التي تنتجها هذه المؤسسات
 
آخذين هذا التعقيد بعين االعتبار، فقد استند العمل الذي أدى إلى تعريف المؤشرات على األبحاث الخاصة بأفضل   - 2

وتضمن العمل أيضا مشاورات مكثفة من خالل عرض المسودات األولية من . رسات اإلحصائية والمراجع األدبيةالمما
إضافة إلى .  المؤشرات على الوكاالت المانحة والدول المتلقية للمنح، وتم طلب مداخالتهم عليها إلغنائها بشكل فعال

وفحصها تحت ظل الظروف التي تعيشها الدولة، بما في  المراجعة المركزة للمؤشرات من قبل فريق العمل وآخرين، 
 .ذلك إجراء فحص رسمي لمسودات المؤشرات في دولتين، حيث ساعد ذلك في تحسين إضافي عليها

 
يعرض هذا الملحق لمحة موجزة حول األسلوب الذي تبناه فريق العمل، ويلخص اإلجراءات التي أدت إلى وضع   - 3

في المرحلة األولى تم اعتماد إطار العمل المنهجي لتحديد السلسلة الكاملة للنشاطات .  ئيةمؤشرات بناء القدرة اإلحصا
وقد تم عرض إطار ). 2002مايو / المرحلة األولى، استمرت حتى أيار  (10اإلحصائية، ومن ثم اشتقاق المؤشرات
حصاء وجهات نظرها حوله، مما أدى  دولة متلقية للدعم الفني في مجال اإل20العمل والمؤشرات في ندوة قدمت فيها 
وخضعت ). 2002يونيو/ المرحلة الثانية، استمرت حتى منتصف حزيران  (11إلى صياغة مسودة ثانية من المؤشرات

 12مسودة المؤشرات الثانية إلى تعديالت إضافية بعد اختبارها، بما في ذلك االختبار الشامل الذي جرى في دولتين
 هذا األسلوب إلى الخروج بمؤشرات بناء القدرة اإلحصائية وإلى تطوير آليه خاصة بكيفية وأدى. 13والتشاور المكثف

/  في شهر تشرين األول 21المرحلة الثالثة، انتهت بعرض مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية على رابطة باريس (إدارتها 
 ). 2002أكتوبر

 
 الطريق إلى اختيار المؤشرات:  المرحلة األولى–أ 

 
 لنشاطات اإلحصائيةوصف ا

 
ركز العمل في مرحلة التطوير على عملية اإلنتاج، وكانت الفكرة بأن يتم  تطوير مؤشرات يمكن تطبيقها على أية   - 6

لقد تم ايالء عناية فائقة إليجاد مقياس ما . مخرجات إحصائية ألي مؤسسة منتجة للبيانات وفي أي مرحلة من التطور
وفي الحقيقة، فإن العنصر الرئيسي في اإلحصاءات القابلة . حصاءات قابلة لالستعمالللقدرات المطلوبة إلنتاج إ

.  لالستعمال يكمن في جودة إنتاجها، وبنفس األهمية، يتوقف استخدام اإلحصاءات على الثقة التي يوليها لها المستخدمون
 كإطار مرجعي للمراجعة المنتظمة  -دولي  المقدم من قبل صندوق النقد ال-وقد تم االعتماد على إطار جودة البيانات 
القانون، والمستخدمين، (حيث يستند إطار جودة البيانات إلى البيئة الخارجية . للنواحي الجوهرية في العمليات اإلحصائية

                                                           
 .، بشكل كبير في عملية تعريف المؤشرات في المرحلة األولى من العمل)مستشار( ساهم السيد دافيد الين،  10
 .، مع السيد الين)المرحلة الثانية(ت النوعية، واشتقاق المؤشرات الكمية  عمل السيد تيم هولت، مستشار، على توحيد المؤشرا 11
 . السيد جان فان تونجيرن، مستشار، أجرى االختبار 12
فيليبس، . عباسي، والسيد آر. هولت، والسيد زد.  شارك في ندوة صندوق النقد الدولي أفراد فريق العمل، السيدة سي كارسون، والسيد تي 13

 .هيمان باإلضافة إلى عدد آخر. تورنبول، والسيد فان تونجيرن، والسيد اليناند والسيد جيه. والسيد بي
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وقد ثبت أن تركيبة هذا اإلطار . ، واإلجراءات، بما فيها الدعم اإلداري والفني، والمخرجات)والمبحوثين، والموارد
 . أجزائه الستة مفيدة جداً في تحديد المحاور العريضة التي استخرجت منها المتغيرات التي يصلح استخدامها كمؤشراتب

 
 ووفر هذا 14.مؤشرات بناء القدرة اإلحصائيةقام فريق العمل بوضع وصف لألنشطة اإلحصائية ضمن إطار بغية تحديد   - 7

، )القانون، والمستخدمين، والمبحوثين، والتمويل(تي تتأثر بالبيئة الخارجية الوصف أسلوبا منظما للعمليات اإلحصائية ال
، كما وتم األخذ بعين االعتبار العملية اإلحصائية، والدعم اإلداري )المخرجات(والهيكليات، واإلجراءات، والوظائف 

 اإلحصائية، وجميع المؤسسات عالوة على ذلك، ومن خالل التركيز على الجوانب المشتركة بين جميع األنظمة. والفني
المنتجة للبيانات، وجميع المخرجات اإلحصائية، تم تجريد اإلطار من التفاصيل الدقيقة للدول، وهذا ضمن شمولية 

 . وعمومية إطار العمل الذي سيتم اشتقاق المؤشرات منه
 

 كيفية الوصول إلى تحديد للمؤشرات؟
 
 :خراج المؤشرات، حيث يجب أن تكون المؤشرات تمثلت الخطوة التالية في العمل في است- 8
 

 سهلة التطبيق نسبياً، •

 .مع تبسيط عملية قياساتها بقدر اإلمكان •

وأن ال تتجاوز تكلفتها قيمة المعلومات المشتقة منها، والوصول إلى نتائج تكون متجانسة بين مختلف   •
 .ضاالمؤسسات المنتجة للبيانات في الدولة، وبين الدول، وفي التوقيت أي

 
والتي ) مثل المالءمة والدقة (15لقد ثبت أن إطار جودة البيانات بأجزائه الستة مفيد جداً في تحديد المحاور الواسعة   - 9

 .تستخرج منها المتغيرات ذات العالقة بالنشاطات اإلحصائية التي تستند عليها المؤشرات
 

إطار العمل الخاص بتحديد مؤشرات ومن . التالي) 1(ي جدول كان تسلسل اشتقاق هذه المؤشرات على النحو المبين ف  - 10
 بيان محدد والتي تمثل خليطا من األنشطة 100 إعداد القائمة األولى المؤلفة من أكثر من بناء القدرة اإلحصائية، تم

وكانت هذه . اتاإلحصائية، ومؤشرات لقياس األداء واختيارها من المصادر ذات العالقة بأداء المؤسسات المنتجة للبيان
 وأدت إلى طبعة مبسطة من المؤشرات التي 16القائمة موضعا للتشاور المكثف مع المؤسسات المانحة المتعددة األطراف

 : مؤشرا منها على أساس أنها34تم اختيار 
 

 مفهومة لإلحصائيين، ومزودي البيانات، والمستخدمين؛ •

قد تم تطبيقها على مجموعة مختلفة من الظروف تغطي مجاالت واسعة من العمليات اإلحصائية، وعليه ف •
 اإلحصائية؛  

قابلة للتعديل على ضوء القياس أو المقارنة بأفضل الممارسات، وعلى هذا النحو، يمكن تصنيفها طبقاً لمعيار  •
كبير، تم االلتزام بها، تم االلتزام بها إلى حد كبير، لم يتم االلتزام بها إلى حد (التصنيف ذي الدرجات األربعة 

 ).لم يتم االلتزام بها
 

                                                           
تم نشر الوثيقة .  إعداد لوسي الليبيرتي، ماكيكو هاريسون، سرمد خواجا، جان فان تونجيرن، دافيد الين، كانديدا اندريد، وبيفيرلي كارلسون 14

 . 21 على الموقع اإللكتروني الخاص برابطة باريس
 .  الشروط المؤسسية المطلوبة مسبقاً، والتكامل، وسالمة المنهجية، والدقة والموثوقية، وقابلية توفير الخدمة وإمكانية الوصول 15
 

روبا،  مكتب اإلحصاء األفريقي، وهيئة اإلحصاء األوروبية، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، مفوضية األمم المتحدة االقتصادية لمنطقة أو 16
 . قسم اإلحصاء التابع لألمم المتحدة والبنك الدولي
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 تطور المرحلة األولى من تطوير مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية: 1الجدول 

عدد (المرحلة األولى 
 )المؤشرات المقترحة

عدد المؤشرات 
 المرشحة

 األبعاد العناصر

6 
9 
1 

32 
44 
16 

28 
11 

7 

 البيئة القانونية والمؤسساتية 0-1

  الموارد0-2 

 ودة االهتمام بالج0-3 

  متطلبات أساسية-0

1 
1 
1 

9 
8 
3 

6 
6 
3 

  المهنية1-1 

  الشفافية1-2 

  المعايير األخالقية1-3 

  التكامل-1

1 
1 
0 
0 

3 
2 
2 
0 

2 
1 
1 
0 

  المفاهيم والتعريفات2-1

  النطاق2-2

 التقسيم القطاعي/  التصنيف2-3

  أساس التسجيل2-4

  سالمة المنهجية-2

1 
0 
2 
1 
 
0 

11 
6 
3 
5 
 
2 

5 
5 
3 
3 
 
1 

  البيانات األولية3-1

  األساليب اإلحصائية3-2

  التحقق من صحة البيانات األولية وتقييمها3-3

 التحقق من صحة البيانات الوسيطة والمخرجات 3-4
 اإلحصائية وتقييمها

  دراسات المراجعة والتنقيح3-5

  الدقة والموثوقية-3

2 
1 
0 
1 

11 
7 
3 
4 

7 
5 
3 
3 

  األهمية4-1

 لتزام بالدورية  اآلنية واال4-2

  االتساق4-3

  مراجعة السياسة والممارسة4-4

  قابلية توفير الخدمة-4

2 
1 
2 

16 
6 
9 

11 
5 
4 

  إمكانية الوصول إلى البيانات5-1

  إمكانية الوصول إلى المعلومات الوصفية للبيانات5-2

  مساعدة المستخدمين5-3

  إمكانية الوصول-5

 
توصل إليها في المرحلة األولى نوعية بطبيعتها وقابلة للتطبيق على أية مؤسسات منتجة للبيانات كانت البيانات التي تم ال  - 11

وقد كان . وأية منتجات إحصائية، حيث شكلت أداة يتم تطبيقها على مخرجات محددة من قبل مؤسسة إنتاج البيانات
وقد تم اعتبارها . عالقة بالموضوعالهدف من ذلك هو مقياس لقدرات تلك المؤسسة على إنتاج المخرجات ذات ال

 .مؤشرات محفزة للطلب على البيانات، من خالل تطبيقها على المخرجات لتتوافق مع حاجات المستخدمين
 
 
 

 المؤشرات النوعية والكمية: المرحلة الثانية  -ب 
 

اتها اإلحصائية، حول العمل الذي ، لمعرفة وجهات نظر الدول، التي تتلقى مساعدات إحصائية لتعزيز قدر17تم عقد ندوة  - 12
أنجز حتى تاريخه من قبل فريق العمل، وتم عرض االستراتيجية التي تم تبنيها لتطوير المؤشرات، كما تم وصف 

، وتم أيضا 18النشاطات اإلحصائية التي سيتم بناء عليها إعداد المؤشرات باستعمال إطار جودة البيانات كمنهجية أساسية
وقد اتفق المشاركون في الندوة على المنهجية المختارة، وأدركوا فائدة المؤشرات المقترحة . وليةعرض المؤشرات األ

هذا، وقد برزت أيضا حاجة لضرورة أن توفر . كأدوات لمساعدة منتجي البيانات في تحسين إدارة عملياتهم اإلحصائية
 .ل إعطاء نتائج يمكن مقارنتها عبر الدولالمؤشرات بعض متطلبات المساءلة لبعض الجهات الرئيسية، وذلك من خال

                                                           
/  نيسان 30-29 حول مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية، التي استضافها صندوق النقد الدولي في واشنطن بتاريخ 21 ندوة رابطة باريس  17

 .  دولة نامية20، حيث شارك فيها حوالي 2001إبريل 
 ".إطار تحديد مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية"الندوة كانت  الورقة األساسية المقدمة في  18
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أخيراً، اعتقد أنه ال ينبغي االستخفاف باالختيار بين تقييم العملية وتقييم الواقع، فاألجدر بنا هنا أن نقيم ونقدر األداء " 

لفعلي ضعيف  إذا كانت العملية جيدة ولكن األداء ا. الجيد أكثر من أن نقيم إذا ما كان هنالك عملية لمراجعة األداء
 )تيم هولت. (19"عندئذ فإن ذلك سوف يؤدي إلى تشويه النتائج) وهذا موضوع شائع جداً(

 
بعبارة أخرى، هنالك حاجة لتعزيز الفائدة من هذه المؤشرات مع مرور الوقت وعبر مجموعات البيانات والدول وذلك    - 13

. مخرجات اإلحصائية الفعلية، أو المدخالت أو البيئةبتقليص هامش التفسير غير الموضوعي، وتطبيق المؤشرات على ال
 .وقد تم القيام بهذا من خالل توحيد المؤشرات النوعية الموجودة وطرح مؤشرات كمية إلضافتها إلى مؤشرات العملية

 
ة، كان هناك وفي حاالت معين.  نشأت عملية تفاعلية يكون فيها أثر متبادل للمؤشرات مع المتغيرات المختارة ومقاييسها- 14

مثل معدل  (توجه للتركيز على المتغيرات التي تتضمن مقاييس موضوعية وليس بالضرورة أن تكون ذات صلة 
وفي حاالت أخرى، يأتي قياس المتغيرات ). التجاوب على المسوح التي قد تكون مصممة بشكل سيئ في المقام األول

نية بأن يتم نشر البيانات بصورة دورية وفاعلة وضمن مواعيد مثالً تعريف اآل(ذات العالقة من تعريفاتها التطبيقية 
مثالً العمل بقانون (ولكن بخصوص متغيرات أخرى، كان المفهوم بسيطا جداً ). محددة مسبقا يوفر مقياسا لاللتزام بها

أحيانا ممكنا، وفي أوقات كثيرة، ال يكون القياس المباشر . ، لكن ثبت أن تعريفها التشغيلي مبهم وغامض)اإلحصاءات
ويمكن أن يتم إنتاج المقياس بشكل مشترك من متغيرات متعددة، إال أن المقاييس الموضوعية الخاصة بالمتغيرات  

فيها إلى الحد ) عدم الموضوعية(المشتركة نادراً ما تتوفر، مما أدى إلى مقاييس كان ينبغي أن يتم تقليص الذاتية 
ب باستعمال مقياس ترتيبي، أعطيت رتب وصفية لكل مستوى من مستويات وقد تم التعامل مع هذا الجان. األدنى

 ". غير المتطورة"إلى " المتطورة جداً" تمثل مستويات مختلفة من األنشطة اإلحصائية من 1 حتى 4مقاييسه، من 
 

 الكمية التي تركز على إلتمام هذه النسخة الجديدة من المؤشرات النوعية التدريجية، تم استحداث مجموعة من المؤشرات  - 15
ومن حيث المضمون، فإنها تحدد كميات عناصر الموارد، والمدخالت والمخرجات . الموارد، والمدخالت والمخرجات

والمدخالت .  والموارد تشمل، الموظفين والموازنة السنوية الممولة محلياً وخارجياً، وكذلك أجهزة مختارة. اإلحصائية
ويتم تقييم . اسها من خالل المسوح المنفذة ومن خالل البيانات اإلدارية المستخدمةهي مصادر البيانات، ويتم قي

المنشورات، والبيانات الصحفية، والموقع اإللكتروني، (المخرجات اإلحصائية من خالل وسائط وقنوات نشر البيانات 
ر، فإن المؤشرات تعطي فكرة عن نظراً لكونها كمية إلى حد كبي. ، والمجاالت التي تغطيها اإلحصاءات الصادرة)الخ

حجم النظام اإلحصائي، ومستوى التمويل الخارجي، وعدد المسوح والبيانات اإلدارية المستخدمة كمصادر بيانات، 
 . كما توفر مقارنات سريعة للقدرة اإلحصائية بين الدول. وتنوع المخرجات اإلحصائية

 
 ة على أي مستوى يمكن تطبيق المؤشرات النوعية والكمي

 
 كان التحدي التالي يكمن في تحديد النقاط المرجعية للمؤسسات المنتجة لإلحصاءات والبيانات التي سيتم تطبيق المؤشرات  - 16

وفي تلك المرحلة، تم اتخاذ الخيار بتطبيق المؤشرات الكمية على مستوى النظام . عليها ألغراض المقارنة الدولية
 .ة على مستوى مؤسسات مختارةاإلحصائي بكامله، والمؤشرات النوعي

 
صعوبة النظام : األول. كان تطبيق المؤشرات الكمية على مستوى النظام اإلحصائي صعبا العتبارين على األقل  - 17

اإلحصائي ألنه غير ممثل من قبل منظمة واحدة، وهو على األغلب بناء فكري، مكون من مجموعة المنظمات التي 
عالوة على ذلك، وهذا هو االعتبار الثاني، . العدد، والتركيبة والسلطة التي يتبعون إليهاتختلف من دولة إلى أخرى في 

                                                           
 . مذكرة داخلية مرسلة إلى رئيس فريق العمل 19
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الوحدات المنتجة للبيانات والوزارات المنتجة للبيانات اإلدارية يختلف ليس فقط بين الدول، / فإن الفصل بين المؤسسات
وتختلف تركيبة النظام بين . ة ضمن نفس الدولةبل أيضاً مع الوقت نتيجة للتغيرات التي تجري في البنية المؤسساتي

الدول، حيث تم ترك مسألة تعريف المؤسسات المكونة له ألغراض المؤشرات إلى المؤسسة المنتجة للبيانات والتي 
 .تتحمل المسئولية عن التنسيق اإلحصائي في الدولة المعنية

 
 المنتجة للبيانات إلى نشوء نوعين رئيسيين من التحديات، أيضاً، أدى تطبيق المؤشرات الكمية على مستوى المؤسسة  – 18

وكان التحدي األكبر هو الحفاظ على أن تكون تكلفة تطبيق المؤشرات ضمن المعقول، حيث ال يمكن تقييم جميع 
وقد اشتمل النوع األول من التحدي على اختيار المؤسسات المنتجة للبيانات . المؤسسات وال جميع مخرجاتها

وقد كان الخيار أن يتم اختيار المؤسسات التي تنتج المخرجات اإلحصائية . ات اإلحصائية التي سيتم تقييمهاوالمخرج
فما هو المعيار الذي .  يشار إلى أن قول هذا الشيء كان أسهل من تنفيذه. التي تعتبر ذات الصلة األقوى بالموضوع

 تكون ذات صلة بالقضايا الراهنة الرئيسية؟ وهل القضايا سنستخدمه الختيار المخرجات ذات الصلة؟ هل تحتاج إلى أن
الراهنة يجب أن تكون على مستوى الدول أم على مستوى المجتمع الدولي؟ ما هي المخرجات التي سنختارها ولماذا؟ ما 

ل مع هذه  هي النتائج المتوقعة ولماذا؟ هل هذه المخرجات تقع ضمن اإلمكانيات اإلدارية لظروف الدول؟ لقد تم التعام
القضايا من خالل حصر الخيار في عدد محدود من المجاالت اإلحصائية الرئيسية، واختيار مخرجات إحصائية تمثيلية 
لكل مجال، وتم من خالل حصر المجاالت والمخرجات بعدد قليل الحصول على عينة ممثلة وفاعلة من المؤسسات ومن 

 . المخرجات، مع المحافظة على تكلفة منخفضة
 

في المرحلة الثانية، تم فحص المؤشرات في دولتين، وتم عرض المسودة، التي تم تعديلها مع بعض النتائج األولية    - 19
 . 2002يونيو/  في شهر حزيران 21المشتقة من االختبار في اجتماع اللجنة التوجيهية لرابطة باريس 

 
 مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية:  المرحلة الثالثة–ج 

 
تكونت المرحلة الثالثة من مراجعة نتائج االختبارات، وإجراء المزيد من التعديالت على المؤشرات، وإجراء جولة   - 20

 .أخرى من المشاورات، واستعراض اإلجراءات اإلدارية لتفعيل استعمال مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية
 

بغي أن يبقى ضمن الحدود القابلة إلدارتها، وأن كشفت االختبارات، من ضمن أمور أخرى، أن نطاق المؤشرات ين  - 21
 . بعض المؤشرات النوعية تطلبت تمييزا أكثر تنظيما بين مستوياتها

 
على ضوء نتائج االختبار، والمالحظات اإلضافية التي تم تلقيها على النسخة الثانية من المؤشرات تم إعداد نسخة   - 22

تحديد النقاط المرجعية الخاصة بالمؤسسات المنتجة لإلحصاءات والبيانات جديدة، وتركزت التعديالت بشكل رئيسي في 
 . ألغراض المقارنة الدولية، وقد كان ذلك نتيجة لرؤيا وفهم مشترك لمضمون المؤشرات التي تم التوصل إليها

 
وبذلك تم تطوير . راتوقد تم القيام بعمل تمهيدي لمراجعة اإلجراءات اإلدارية التي ستكون مطلوبة لتطبيق المؤش  - 23

. 2002أكتوبر/  في شهر تشرين األول 21التقرير النهائي الخاص بفريق العمل والذي سيتم عرضه على رابطة باريس 
 . علما بأنه قد تم توزيعه بشكل واسع للتعليق عليه

  
 
 
 
 

 


