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  المرتكزة على األدلة وضع السياساتل ءاإلحصافي مجال بناء القدرات 
  

  الوطنية اإلحصائيةتعزيز القدرات  في مجالاالحتياجات والتقدم المحرز 
  

  موجـز
  

، ه األجهزة اإلحصائية الوطنية في تطوير أنشطتهاتحرزأدم الذي للتق اًعرضتتضمن هذه الوثيقة   
اللجنة تقييم احتياجات األجهزة اإلحصائية الوطنية في منطقة ل 2006عام  نتائج مسحأساس على 

للوضع الراهن إلمكانيات األجهزة  تحليالً وتقدم الوثيقة . )اإلسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
أحرزته من تقدم في  وما ،اإلحصائية الوطنية وقدراتها في تطبيق المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية
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  .ومدى االستفادة من السجالت اإلدارية
  

تعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية في تكون لهذه الدراسة فائدة أن لإلسكوا  يذيةوتأمل األمانة التنف  
عملية إعداد خطة عمل لبناء القدرات على المستوى اإلقليمي في وفير إطار لتفي البلدان األعضاء و

  .والطويلاألجلين القصير 
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  ةـقدمم
  
األعضاء في  البلدانفي ه األجهزة اإلحصائية الوطنية تحرزألتقدم الذي ل اًعرض ن هذه الوثيقةتتضم  -1

هذه لتقييم احتياجات  2006عام الذي أجري في مسح النتائج ، على أساس في تطوير أنشطتهااإلسكوا 
ف وضع بناء القدرات اإلحصائية بهد"بعنوان  2006عام التي صدرت في  دراسةكانت الو . األجهزة

تقييم االحتياجات في مجال بناء قدرات األجهزة اإلحصائية الوطنية في بلدان : السياسات المدعومة باألدلة
بيروت، (سابعة التها دورفي اإلحصائية  إلى اللجنةوقدمت  )E/ESCWA/SCU/2006/IG.1/7الوثيقة (" اإلسكوا

زة اإلحصائية الوطنية وأنشطتها وبرامج لهياكل األجه تحليالًتضمنت ) 2006نوفمبر /تشرين الثاني 7-9
جراء إأنشطة هذه األجهزة في تطبيق التوصيات والمعايير والتصنيفات الدولية، وفي  كما تناولت ،عملها

  .السجالت اإلداريةعلى  االعتماد ومدى ،وتنفيذ المسوح والتعدادات
  
ط الضعف في عمل األجهزة تشخيص نقاإلى من خالل تقييم نتائج المسح،  ،الدراسة ت تلكوهدف  -2

التقييم مدى تطبيق المبادئ األساسية  شملو.  اإلحصائية الوطنية وتقديم المقترحات الالزمة لتحسينها
ضمن إطار محدد ال يتناول فعالية النظم اإلحصائية أو قدرة أو إرادة  ىجر هلإلحصاءات الرسمية، علماً بأن

  .حسين اإلدارة والسياسةالدول في استعمال اإلحصاءات التي تنتجها لت
  
منتظم تقييم  بإجراء سابعةالتها دورفي اإلحصائية  أوصت اللجنة ة،الدراستلك ألهمية  ونظراً  -3
  .لرصد التقدم المحرزالحتياجات في مجال بناء قدرات األجهزة اإلحصائية الوطنية في منطقة اإلسكوا ل
  
تشرين  16- 14بيروت، (ثامنة التها دورفي ة اإلحصائي لى اللجنةإسكوا قدمت اإل ،2008وفي عام   -4

في تنفيذ برامج عملها في إطار األجهزة اإلحصائية الوطنية تقييم األول لنتائج استبيان ال) 2008أكتوبر /األول
  .)E/ESCWA/SD/2008/IG.1/5 الوثيقة( 2006ورصد تقدمها منذ عام  المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية

 2010لأللفية، ودورة  اإلنمائيةاألهداف : ع ذات أولوية في مجال اإلحصاء وهيتقييم مواضيال وشمل
  .ان والمساكن، والحسابات القوميةلتعدادات السك

  
 287قرار ال) 2008 مايو/أيار 29- 26صنعاء، (ين عشروالفي دورتها الخامسة  اإلسكوا رتصدأو  -5
فيه أقرت والذي ، ت المرتكزة على األدلةتعزيز القدرات اإلحصائية بهدف صنع السياسابشأن ) 25- د(

لالحتياجات في مجال بناء قدرات األجهزة اإلحصائية  دوريتوصية اللجنة اإلحصائية بشأن إجراء تقييم 
التزام بلدان  بشأن) 25-د( 283قرار الت أصدركما .  بهدف رصد التقدم المحرز اإلسكواالوطنية في منطقة 

تبني المبادئ ي توصي فيه البلدان بذوال ،ية لتعزيز األنظمة اإلحصائية الوطنيةمنطقة اإلسكوا بالمعايير الدول
األساسية لإلحصاءات الرسمية والعمل على تطبيقها بما يكفل مصداقية المؤسسة اإلحصائية وحيادها 

  .مصداقية الرقم اإلحصائي على المستويات الوطني واإلقليمي والدوليويعزز واستقالليتها 
  
لنتائج  الثالثالتقييم لى اللجنة اإلحصائية في دورتها التاسعة، عالمعروضة  ،هذه الوثيقةوتتضمن   -6

وبرامج عملها في إطار  تطوير أنشطتهامدى التقدم الذي أحرزته البلدان في  لتحديد 2010استبيان عام 
  .األساسية لإلحصاءات الرسميةالعشرة المبادئ 
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  ة اإلحصائية الوطنيةألجهزالتحديات التي تواجه ا  -أوالً
  
في مجال  في اآلونة األخيرة عضاء في اإلسكواالبلدان األ تهحرزذي أعلى الرغم من التقدم ال  -7

 نعآنية تواجه تحديات كبيرة في مجال إنتاج ونشر معلومات موثوقة وعديدة  بلدان ، ال تزالاإلحصاء
على الصعيد  ما نشر منها سقناتعدم ي البيانات وفجوات فتعاني من البلدان فالكثير من   .اإلنمائية مؤشراتال

  .الوطني
  
ضعف أو /عدم التعامل و هو لى عدم توفر بيانات بشكل دوريإولعل من أهم األسباب التي تؤدي   -8

تباع منهجيات اوعدم  ،التنسيق بين منتجي البيانات الوطنية داخل البلدان وبين البلدان والوكاالت الدولية
 إلى وللمنتجين توفير البيانات الوصفية للمستخدمين في شحالما يؤدي  غالباًو . ميز بالشفافيةمعتمدة دولياً تت

  .الدوليةالمصادر وودون الوطنية  الوطنية بين المصادر البيانات فيتضارب 
  
لتحقيق األدلة  على ترتكزتصميم وتنفيذ سياسات تواجه البلدان األعضاء الكثير من العقبات في كما   -9
القضايا بصورة كافية عكس ال تالبيانات ألن وذلك  ،لأللفية ألهداف اإلنمائيةومن ضمنها ا ،داف اإلنمائيةألها

جتماعي النوع اال منظورومنها معالجة التي تستلزم الالقضايا النمطية  الجميع شرائح المجتمع وذات األهمية ل
لأللفية  تحقيق األهداف اإلنمائيةفي  محرزلتقدم اللتقييم الوالتحليل ورصد لاعمليات في وضرورة إدماجه 

الجنسين على الصعيد المساواة بين  وتحقيقمن أجل الرفاه المجتمعي  وجهة لتحقيقهاوفعالية السياسات الم
  .الوطني

  
من اعتماد ي القرار صانع يحرم المنطقةفي بلدان  لبيانات الوطنية ودون الوطنيةتاحة اإعدم كما أن   - 10

ومن أهم  . ع السياسة العامة وفي توجيه الموارد الالزمة لتحقيق األهداف المرجوةوضفي األدلة الالزمة 
عن معت، ن جإ، وفر معلومات قيمةتي تال تعدادات السكان والمساكن ،مصادر البيانات دون الوطنية

ة والهجر، ةالمعيشي األسرخصائص ، ولإلناثمدة الزواج ، واألولالعمر عند الزواج ، ووالوفيات ةالخصوب
  .وغير ذلك ،وخصائصها اإلعاقةو ،الدوليةو الداخلية

  
نطاق في تحديد حيوياً  حصائية دوراًعب الميزانية المخصصة للمكاتب اإلتل ،من البلدان وفي الكثير  - 11

رفع مستوى مهارات العاملين في النظام ل عمل اتم ورشيتنظ يفو ة ذات الصلة،نشطاألصائي وحاإل العمل
ولعل من أهم المعوقات   .علىأ أجورلحصول على ل أخرى لى مؤسساتإن تسربهم دوول ؤلحاو، اإلحصائي

  .في معظم البلدانحصاء ستراتيجية الوطنية لتطوير اإلاالوتنفيذ ستكمال اعدم  في هذا المجال
  

  التقدم المحرز نحو تعزيز القدرات اإلحصائية الوطنيةتقييم أهمية   -اًنياث
  

لتحليل في الوقوف على الوضع الراهن لكل بلد وما أحرزه من تقدم منذ عام تكمن أهمية هذا ا  - 12
طاراً استراتيجياً لعمل اإلسكوا في المستقبل إفيوفر بذلك  ،يبين نقاط القوة والضعف لكل بلد، وهو 2006
.  سطما يمكن للبلدان األعضاء أن تنجزه في ظل ظروفها وأولويات عملها في األجلين القصير والمتوويبرز 
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تبادل أفضل الممارسات وتسهيل عملية من أجل وباإلضافة إلى ذلك، يظهر هذا التحليل الميزة النسبية لكل بلد 
  .التوأمة في إطار التعاون اإلقليمي بين بلدان الجنوب

له  األساسية لإلحصاءات الرسميةالعشرة المبادئ في إطار الوطنية المكاتب اإلحصائية عمل ن تقييم إ  - 13
توفر نتائج التقييم معلومات عن  ،فعلى المستوى الوطني . مختلفةعلى عدة مستويات وفي مجاالت ة أهمي

 والتقدم المحرز لكل مبدأ خالل الفترة المشمولة بالدراسة،، في البلد المعني مبادئلاهذه  تطبيقلالحالة الراهنة 
مع  فيها شاركالتروس المستفادة التي يمكن الدو، اااللتزام بهتطبيق ية فوكي مبادئال في تنفيذ أوجه القصورو

  .على أفضل وجه ئدامبكل من تلك التحقيق التي تساهم في عوامل الو، باقي البلدان
  

لباقي  ستبيان مستوى أنشطة كل بلد مقارنة بالوضع الحاليين نتائج اال، تباإلقليميوعلى المستوى   - 14
على أكمل وجه ضمن  المبادئ تنفيذفي مماثلة تسهم  نشطةأتطبيق بغية التوجه إلى  في المنطقة البلدان

  . األعضاءعتبار الظروف المحلية المشابهة والقابلة للمقارنة للبلدان االفي خذةً آ ،مكانيات المتاحةاإل
  

 األساسية لإلحصاءاتالعشرة مبادئ همية تطبيق الألللترويج  اًمهم اًدور التحليل العب هذيكما   - 15
الوطني على حصائي اإلعمل الالمطلوب لتنفيذ وارد المالية والبشرية والدعم السياسي توفير المو رسميةال

 شمل الخصائص التقنيةي وطني تقييمإجراء ب ذه المقارنةه نتائج استكماليمكن و  .أساس تلك المبادئ
 ات والمسوح الوطنيةتنفيذ التعداد والشركاء فيالبنية التحتية المادية، وموارد الميزانية والتنظيمية والبشرية و
  .جودة مخرجاتهاضمان و
  

وطنية  ستراتيجيةالكل بلد له أهمية قصوى في وضع  المبادئبراز ما هو غير مطبق من إولعل   - 16
لى تعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية إضافة باإل ،وحشد الموارد الالزمة لتطبيقهالتنفيذ خطة عمل مستقبلية 

  .عملية إعداد خطة عمل لبناء القدرات على المستوى اإلقليميار لوفير إطتفي البلدان األعضاء و
  

األساسية لإلحصاءات العشرة لمبادئ التالي قياس التقدم المحرز لكل بلد في تطبيق االفصل ويتناول   - 17
  .قترحات عملية لكل بلدومالوطنية  االنجازاتبراز أهم إمع  الرسمية

  
  األعضاءبلدان الصاءات الرسمية في تطبيق المبادئ األساسية لإلح  -اًلثاث

  
األعضاء، وذلك بلدان النشطة النظام اإلحصائي الوطني في برصد التقدم المحرز أل اإلسكواقامت   - 18
تبويب ردود البلدان من خالل  ،2006منذ عام  مبادئ األساسية لإلحصاءات الرسميةتطبيق التقييم مدى ل

  .2008و 2006 ينعامال يل استُكملت بمعلومات من استبيانفي جداو 2010مسح عام ئلة سعلى أ األعضاء
  .قليميالوطني واإل يينعملية التقييم على المستو لىإ نضم السودانا 2010 عام ستبياناوفي 

  
  أنشطة النظم اإلحصائية الوطنيةفي م المحرز تقدالرصد   -ألف

  
بين في البلدان األعضاء  مبادئ األساسية لإلحصاءات الرسميةتطبيق ال مكن تصنيف مدىي  - 19

وقد ال تمثل هذه المعدالت مقياساً حقيقياً   .بيق لكل منهاطحسب معدالت الت ،ومتقدم ،وجيد ،متوسط/ضعيف
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على أساس واحد  النسبي التطبيقمستوى تدّل على بهذه المبادئ ونوعية التطبيق، إال أنها  البلدانلمدى التزام 
  .2006منذ عام عبر السنوات  اتقدمه رصديمكن فيه المقارنة بين البلدان و

  
 البلدان عدد منفي  مبادئ األساسية لإلحصاءات الرسميةفي تطبيق التقدماً ملحوظاً  1الجدول ويبين   - 20

مصر، والعراق، و، ةسوريوالجمهورية العربية الالبحرين، العربية المتحدة، و ماراتاإلواألردن، مثل 
بين  المستوى الجيد إلىهذه البلدان من المستوى المتوسط  انتقلت، حيث اليمنوالسعودية، المملكة العربية و

  .  متقدمإلى المستوى الفلسطين و اإلمارات العربية المتحدةكل من انتقل كما   .2010و 2006 يعام
  

  لإلحصاءات الرسمية األساسيةلمبادئ البلدان األعضاء لتطبيق  مدى  -1الجدول 
  )2010و 2006(

  

2006  

  )65Κ -80Κ(جيد   )أقلو 64Κ(سط متو/ضعيف
 81Κ(متقدم 

  )وأكثر
األردن، اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، 

الجمهورية العربية السورية، العراق، قطر، الكويت، 
    عمان، فلسطين  لبنان، مصر، المملكة العربية السعودية، اليمن

  ، الكويت، لبنانالسودان  2010

عربية السورية، الجمهورية الالبحرين، األردن، 
المملكة العربية مصر، ، عمان، قطر العراق،

  السعودية، اليمن
اإلمارات العربية 

  فلسطينالمتحدة، 
  

 2006 ينالعامبين األساسية  المبادئ جميعفي تطبيق التقدم الذي أحرزته البلدان  1يبين الشكل و  - 21
  .2010و
  

  بادئ األساسيةتطبيق جميع الماألعضاء في بلدان التقدم   -1الشكل 
  )2010و 2006(
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  لإلحصاءات الرسمية األساسية المبادئمن مبدأ كل تطبيق آليات   -باء
  

ظهار ما تحقق إبهدف  2في الجدول  2010عام  استبيانعلى تبويب ردود البلدان األعضاء  جرى  - 22
منطقة أن  2 ويتبين من الجدول . لإلحصاءات الرسمية العشرةاألساسية  المبادئفي مجال تطبيق مستلزمات 

، أي في المستوى األدنى 2010 عام عموماً فيفي المائة من المبادئ األساسية  66حوالي  تطبقاإلسكوا 
 إذا ماو . 2006 عام المائة عن نتيجة تقييمفي  10بمقدار زيادة مهمة  ذه النسبة تُعتبره غير أن  .للجيد

  .في المائة 69تصبح نسبة التقدم المحرز حوالي  ،جماليالتقييم اإلمن لسودان بيانات ا ستثنيتا
  

في  إلى أن تقدماً عاماً قد أحرز 2006 عام بالمقارنة مع بيانات 2 وتشير البيانات الواردة في الجدول  - 23
 ،9و، 6و، 1 ئدامبال(ال يزال تطبيق أربعة منها  ه، غير أنفي تطبيق مجمل المبادئ األساسية بلدانجميع ال

   .ضعيفاً) 10و
  

  المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية تطبيقمعدل   -2الجدول 
  )2010( بحسب كل مبدأ وكل بلد    

  

الردود نسبة 
 باإليجاب

)٪( 
مجموع الردود 

 باإليجاب

 المبدأ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 43عدد األسئلة  13 9 2 2 3 2 5 3 1 2
 البلد عدد الردود باإليجاب

 األردن 8 5 2 2 3 1 3 3 0 1 28 65
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81 35 2 1 3 5 1 2 2 2 8 9 
اإلمارات العربية 

 المتحدة

 البحرين 8 8 2 2 3 1 4 3 1 2 34 79

70 30 1 0 3 4 1 3 2 2 6 8 
الجمهورية العربية 

 السورية

 السودان 3 1 2 1 1 1 3 0 0 0 12 28

 العراق 7 6 2 2 2 1 3 3 0 2 28 65

77 33 0 0 3 4 1 3 2 2 8 10 نماع 

 فلسطين 12 7 2 2 3 2 3 3 1 2 37 86

 قطر 11 6 2 2 2 2 4 2 1 2 34 79

 الكويت 5 7 2 1 1 1 3 1 0 0 21 49

 نلبنا 5 3 2 1 1 1 3 1 0 0 17 40

 مصر 8 7 2 2 2 1 3 3 0 1 29 67

 المملكة العربية السعودية 10 8 2 2 2 1 4 2 1 1 33 77

 اليمن 10 5 2 2 1 1 3 3 1 1 29 67

 مجموع الردود باإليجاب 114 85 28 25 29 16 49 33 6 15 400 

 66 54 43 79 70 57 69 89 100 67 63 
الردود باإليجاب نسبة 
 )٪( )مع السودان(

  69 58 46 85 71 58 72 92 100 72 66 
 لردود باإليجابانسبة 
  )٪( )بدون السودان(

  
  .هتنفيذلالممارسات الوطنية اآلليات ووأبرز  المبادئ بدأ منعرض لكل موفيما يلي   - 24
  

  ولالمبدأ األ
  

إن اإلحصاءات الرسمية عنصر ال غنى عنه في النظام اإلعالمي ألي مجتمع ديمقراطي، بما 
تقدمه للحكومة واالقتصاد والجمهور من بيانات عن الحالة االقتصادية والديمغرافية 

قيق ذلك، يتعين أن تقوم الوكاالت المعنية باإلحصاءات ولتح . واالجتماعية والبيئية
الرسمية بجمع ما يثبت فائدته العملية من البيانات اإلحصائية وتوفيره للمواطنين بتجرد 

  .وفاء بحقهم في التماس المعلومات
  

 المبدأ األولساسية لتحقيق العناصر األعلى  اإلحصاءات تحتوي ستراتيجية وطنية لتطويرا إعداد  - 25
والتي نجح في تنفيذها عدد عليها االطالع أهمية اإلحصاءات الرسمية وعدم تحيزها وتكافؤ إمكانيات المعني ب
  :يهوهذه العناصر  . من البلدان

  
 ستراتيجية وطنية لتطويرا إعداده وهو يشمل باألخص ملياتعالتخطيط التنظيمي وستكمال ا  )أ(  

بمعزل عن  ينفذويشمل جميع القطاعات ) متعدد السنواتأو (برنامج عمل سنوي  اإلحصاءات تحتوي على
  ؛التدخالت السياسية
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ال يكون هناك نخبة من بحيث  إتاحة جميع اإلحصاءات لجميع المستخدمين في الوقت نفسه،  )ب(  
  ؛لضمان الشفافيةنفسه طالع دون اآلخرين على جميع البيانات وفي الوقت المسؤولين لهم األحقية في اال

  
متى يتم  ايعلن فيهنترنت على اإل ةزنامة مسبقوشر رنبعالم التعامل مع اإلل في بل السأفض  )ج(  

للمنشورات والوثائق والخدمات  غتالوانشر كومتى يتم  ،السنةفي بداية  المجموعات اإلحصائية المختلفة نشر
  ؛، في نهاية السنةتنفذاألخرى التي 

  
نشاء إمن خالل نترنت اإل ات علىإلحصاءاحة اتإهي في  النشر والتسويقأفضل ممارسة في   )د(  

عدة طرق وب بحريةيمكن تنزيلها والتي مجانية المنشورات الو بياناتلل  (knowledge base)رفاالمع ةاعدق
   .ستخدام من قبل الباحثينوهي قابلة لال ،استيراد بياناتهاو
  

  المبدأ الثاني
  

اإلحصائية، وفقا  تقوم الوكاالت نأعلى الثقة في اإلحصاءات الرسمية، يلزم  حفاظاً
المهنية، بتحديد أساليب وإجراءات  العتبارات فنية دقيقة تشمل المبادئ العلمية واآلداب

  .وعرضها جمع البيانات اإلحصائية وتجهيزها وتخزينها
  

   ،المبادئ العلمية واآلداب المهنيةالمعني بمن أبرز الممارسات الوطنية في تطبيق المبدأ الثاني   - 26
  :ما يلي

  
التوقيع على تعهد دعوتهم إلى ، ولقراءتها وفهمها برزمة المبادئ التوجيهية نياألخصائي تزويد  )أ(  

 واباعتبار أن ما اطلع ئهوبعد انتها معمله أثناءحصاءات العامة قسم بااللتزام بالمبادئ التوجيهية وقانون اإلالو
  ؛حصاءات العامةاإلفي الجهاز يبقى ضمن نطاق قانون  معليه أثناء عمله

  
 لتغطية تدريبرنامج عمل بوميزانية اإلحصاءات  وطنية لتطويرالستراتيجية ن االيتضم  )ب(  

  ؛الحكوميةواإلدارات من مختلف الوزارات الموظفين في النظام اإلحصائي 
  

  ؛نترنتباإل ةطتبرم ةاسب آليوحبجميع العاملين في الجهاز المركزي لإلحصاء  زويدت  )ج(  
  

  ؛إلنتاجات اإلحصائيةل) إدارة الجودة(رنامج النوعية اإلدارية نشاء بإ  )د(  
  

  .General Data Dissemination System-GDDS)(نشر البيانات لالعام نظام الشتراك في اال  )ه(  
  

  لثالمبدأ الثا
  

للتفسير السليم للبيانات، تقوم الوكاالت اإلحصائية وفقاً للمعايير العلمية بعرض  تيسيراً
  .علومات المتعلقة بمصادر اإلحصاءات واألساليب واإلجراءات التي تطبق بشأنهاالم
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، التطبيقأعلى مستوى في  الشفافية وتحليل البياناتالمساءلة وتطبيق المبدأ الثالث المعني بيعتبر   - 27
  :وذلك عن طريق القيام بما يلي

  
  ؛صائيةحشورات اإلفي جميع المنتجات والمنفصل خاص بجودة البيانات تخصيص   )أ(  
  .البيانات الوصفية لهاتضمين مع  منفذةعداد تقارير تحليلية لنتائج كافة المسوح الإ  )ب(  

  
  رابعالمبدأ ال

  
   .للوكاالت اإلحصائية أن تعلق على أي تفسير خاطئ أو استعمال غير سليم لإلحصاءات

  
 الحيلولة دون إساءة االستعمالالمعني بلمبدأ الرابع في تطبيق ا الجيدة الوطنية من أبرز الممارسات  - 28

   :ما يلي ،امج تعليميةروتوفير ب
  

كإطالق األرقام اإلحصائية في  ،العمل المنظم والدوري والمتكامل على تثقيف المستخدمين  )أ(  
  ؛التدريب والتثقيفبهدف ورشات العمل 

  
 فياإلحصائي الجهاز ولي ؤمس مشاركةو )شهرياً(فية وإعالمية دورية امؤتمرات صح تنظيم  )ب(  

  ؛البرامج التليفزيونية واإلذاعية لنشر الوعي اإلحصائي
  

 ينيعلى المستو فيين والمستخدمين عموماًامتكاملة تشمل عناوين الصحنشاء قاعدة بيانات إ  )ج(  
  .حصائيهاز اإلجال ةشطأنحصاء وإلاألخبار الوطنية حول ا وتزويدهم بأهمالوطني والخارجي 

  
  المبدأ الخامس

  
يجوز الحصول على البيانات، لألغراض اإلحصائية، من أي مصدر كان، سواء من 

وينبغي للوكاالت اإلحصائية وهي  . اإلحصائية أو السجالت اإلدارية االستقصائيةالدراسات 
عناصر النوعية والتوقيت والتكاليف والعبء الذي يقع  االعتبارتختار المصدر أن تضع في 

  .على كاهل المجيبين
  

ت أكدحيث  ،مصادر اإلحصاءات الرسميةتشير الدراسة إلى تقدم في تطبيق المبدأ الخامس المعني ب  - 29
صدار إدارية المتعلقة بلوصول إلى عدد كبير من السجالت اإللإمكانية وجود حصائية غالبية األجهزة اإل
  :ما يلي الوطنية ومن أهم الممارسات.  يذ المسوح األساسيةفلى تنإة فضاباإل ،المؤشرات التنموية

  
  ؛تبسيط االستمارات وعدم االزدواجية في طلب البيان  )أ(  

  
تخفيض عدد المسوح الميدانية وتجميعها في مسح واحد لتخفيف الزيارات الميدانية لألسر   )ب(  

  ؛والمؤسسات
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لإلحصاء قواعد البيانات لدى اإلدارة العامة والبيانات في السجالت السكانية  توفرمن  ةستفاداال  )ج(  
  ؛عن النزول الميداني عوضاً

  
  ؛تخفيض عدد المسوح بزيادة عدد المواضيع في المسوح  )د(  

  
  ؛زدواجية في جمع البياناتالتنسيق مع الجهات األخرى في إجراء المسوح الميدانية لتقليل اال  )ه(  

  
من مسح طالما  سلوب تصميم العينة لتجنب تكرار اختيار نفس وحدة المعاينة في أكثرأمراجعة   )و(  

  ؛سرية والمنشآتفي المسوح األ كان ذلك ممكناً
  

للمسوح األسرية يتم تحديثه باستمرار ويتم اختيار عينات ) العينة الشاملة(د إطار معاينة ووج  )ز(  
  .المسوح منه، وإطار خاص بالمنشآت

  
  المبدأ السادس

  
لتي تجمعها الوكاالت اإلحصائية فراد ااأليتعين إضفاء السرية التامة على البيانات المتعلقة ب

ألغراض إعداد اإلحصاءات، سواء تعلقت بأشخاص طبيعيين أو معنويين، ويتعين 
  .في األغراض اإلحصائية استخدامها قصراً

  
  .  البلدان إلى عدم توفير البيانات الفردية الخام ألغراض إحصائية للمستخدمينمعظم أشار   - 30

لية معالجة هذه البيانات والحفاظ على سريتها كما هو منصوص عليه في ويعود السبب إلى عدم المعرفة بآ
 انضمت إلى برنامج البيانات المعجل مصرمن فلسطين و ويشار هنا إلى أن كالً.  قانون اإلحصاء

(Accelerated Data Programme)  اتالممارسومن   .يشمل التدريب على سرية البيانات الفردية الخامالذي 
   :يما يلهذا اإلطار في الجيدة 

  
والحفاظ على  توفير بيانات خام مؤهلة لالستخدام العام من خالل معالجة البيانات الفردية  )أ(  
  ؛سريتها

  
توقيع بعد الفراد والمؤسسات المعنيين باستخدام البيانات الحفاظ على سرية البيانات الفردية لأل  )ب(  

  .حصائية فقطإغراض م البيانات ألاتفاقية استخدام وترخيص تسمح لهم باستخداعلى 
  

  عبالمبدأ السا
  

  .ن على المأل القوانين واإلجراءات والتدابير التي تعمل بموجبها النظم اإلحصائيةتعلَ
  

القوانين واإلجراءات والتدابير التي تعمل بموجبها النظم المعني بإعالن  ،المبدأ السابعيستدعي   - 31
استراتيجية ، وكذلك استكمال وتطبيق اإلحصاءات العامةديث قانون أن تعمل البلدان على تح ،اإلحصائية

وطنية لتطوير اإلحصاءات، كما هو موصى به في خطة عمل مراكش لإلحصاء، الصادرة عن اجتماع 
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ومن   .2004عام  في المائدة المستديرة الدولي الثاني المعني باإلدارة من أجل نتائج التنمية في المغرب
  :ما يلي الممارسات الجيدة

  
  ؛معمول به المؤسسات الوطنية األخرى التي تنتج بيانات إحصائيةالإلحصاء اقانون يشمل   )أ(  
  ؛هناك التزام قانوني لملء االستبيانات الصادرة عن المكتب الوطني لإلحصاء  )ب(  
  .رئاسة مجلس الوزراء إلىيرفع رئيس المكتب الوطني لإلحصاء تقاريره   )ج(  

  
  المبدأ الثامن

  
والفعالية في  االتساقلتنسيق بين الوكاالت اإلحصائية داخل البلدان أمر ضروري لتحقيق ا

  .النظام اإلحصائي
  

إلى تحسين عملية التنسيق بين السعي  ،التنسيق على المستوى الوطنيالمعني ب ،المبدأ الثامنيستدعي   - 32
وتوحيد المصطلحات  ،انات اإلحصائيةع جميع الشركاء من منتجي البيوم الوكاالت اإلحصائية داخل كل بلد

لتقوم بدور اإلحصائية الوطنية جهزة دور األماسة إلى تعزيز الحاجة ال تزال و . اتوالتعاريف والتصنيف
ومن   .نترنت لتوفير البياناتمربوطة باإل قاعدة بيانات مركزية لى إنشاءإو ،وكالة التنسيق المركزية

  :يلي في هذا اإلطار ماالممارسات المميزة 
  

عام المصلحة لضمان  الحكومية ترتبط بمدير الهيئاتمن عدد من مكونة لجنة تنسيق  إنشاء  )أ(  
توحيد الجهود بين والحكومية مع المصلحة في مجال المعلومات  األجهزة أعمالالمشاركة الفعالة في تنسيق 

  ؛د المصلحة بالمعلوماتالحكومية وقيام كل جهاز حكومي من خالل مركز معلومات لديه بتزوي األجهزة
  

  ؛جمع منها بيانات لضمان تنظيم العملتُتوقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات التي   )ب(  
  

  ؛زودة بالبياناتممع العديد من الجهات الحكومية ال الربط اإللكتروني  )ج(  
  

  ؛له عالقة مباشرة بجميع الجهات المعنيةتكون الوطنية  اتلتصنيفلإنشاء مكتب   )د(  
  

  ؛عداد دليل للمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية المستخدمة في التعدادات والمسوحإ  )ه(  
  

  ؛ودولياً عداد دليل للمؤشرات اإلحصائية المطبقة محلياًإ  )و(  
  

بهدف  اتالحكومية التي تستخدم التصنيف ودونتوزيع استبيان على جميع المؤسسات الحكومية   )ز(  
  ؛توحيدها ومن ثم المستخدمة اتحصر جميع التصنيف

  
  ؛إعداد دليل البيانات اإلحصائية لجميع األنشطة  )ح(  

  
  ؛بناء بنك االستمارات  )ط(  

  
  .منسجمة مع التصنيفات الدوليةتكون و الوطنيحصائية تتواءم مع الواقع إتطوير تصنيفات   )ي(  
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  المبدأ التاسع
  

لتصنيفات واألساليب قيام الوكاالت اإلحصائية في كل بلد من البلدان باستخدام المفاهيم وا
  .الدولية يعزز اتساق النظم اإلحصائية وكفاءتها على جميع المستويات الرسمية

  
الدولية يسجل أدنى مستوى في معدل تطبيق  اتال يزال المبدأ التاسع المعني باستخدام التصنيف  - 33

في تحت المبدأ التاسع،  ،توحيد المفاهيم والتطبيقات المستخدمة ضرورة التأكيد على وال بد من  .المبادئ
لن يكون باإلمكان وضع فسوف  ،ما لم يتم ذلكو.  مختلف المواضيع اإلحصائية في إطار منطقي منسق

احتياجات مستخدمي البيانات الكلية أو لجعل المعلومات المستقاة من مصادر  هيكلية للبيانات اإلحصائية لتلبية
  .مختلفة متطابقة

  
.  وجود نقص في إدارة الخدمات اإلحصائية دليالً على الدولية اتفتصنيق التطبي ويعتبر التأخر في  - 34

، يجب أن تتضمن التدابير التنظيمية المطلوبة لتنسيق التصنيفات والمعايير والتعاريف ذاتهوفي السياق 
.  لياًمع ما هو مطبق دو البلدوالمفاهيم، تأسيس قسم إداري يكون مسؤوالً عن مطابقة ما يستخدم على مستوى 

له أهمية بالنسبة  المنشود تطبيقها تحت المبدأ العاشر، تبادل المعلومات والممارسات والتعاون التقنين أكما 
إجراء المسوح والمشاريع من خالل  هاتحسين نظمو إلى تطوير نطاق اإلحصاءات الرسمية ونوعيتها

  .(*)لأللفية اإلنمائية مؤشراتالفيها  توفير البيانات المطلوبة الحتساب مؤشرات التنمية، بمالالمشتركة 
  المبدأ العاشر

  
التعاون الثنائي والمتعدد األطراف في مجال اإلحصاءات يسهم في تحسين نظم اإلحصاءات 

  .الرسمية في جميع البلدان
  

عما  2010 عام في التعاون الثنائي والمتعدد األطرافالمبدأ العاشر المعني بتضاعف معدل تطبيق   - 35
 يتلقو مشاريع التعاون الدوليشتراك البلدان في الى ارتفاع إويعود ذلك .  2008ه في عام عليكان 

  .اءخبرالستعانة باالو مساعدات تقنية
  

  )2010و 2006(ئ األساسية دامبمن الالتقدم المحرز في تطبيق كل   -2الشكل 
  

                                                            
 إطار للرصد ومقترحات للتحسين، الدورة الثامنة للجنة اإلحصائية،: اإلسكوا، األهداف اإلنمائية لأللفية (*)

E/ESCWA/SD/2008/IG.1/4. 
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  لوبة لبناء قدراتالمطحتياجات االبشأن مقترحات   -رابعاً
  األجهزة اإلحصائية الوطنية

  
، مقترحات بشأن االحتياجات المطلوبة لبناء قدرات األجهزة اإلحصائية الوطنية هذا الفصليتضمن   - 36

الواردة من  الدراسة والردودشملتها المجاالت التي  اللذين تناوالد إلى التحليل والتقييم استنباال تم إعدادها
فيما يلي و.  في دورتها التاسعة للمناقشة معروضة على اللجنة اإلحصائيةوهذه المقترحات   .عضاءاأل البلدان

  :البلدان األخذ بها من رجىالتي ي عرض لتلك المقترحات
  

وطنية الستراتيجية نفيذ االاستكمال وتوقانون اإلحصاءات العامة أي قانوني الطار حديث اإلت  )أ(  
  ؛اإلحصاءات لتطوير

  
بين منتجي البيانات الوطنية داخل  الجيد التنسيقرساء إالبيانات بشكل دوري من خالل توفير   )ب(  

  ؛البلدان وبين البلدان والوكاالت الدولية
وتوفير  القضايا ذات األهمية لجميع شرائح المجتمعإدراج العمل مع راسمي السياسات على   )ج(  

تقييم جتماعي في تحليل ورصد والنوع اال منظور دماجإبمعالجة القضايا النمطية والبيانات دون الوطنية 
وجهة لتحقيقها من أجل الرفاه المجتمعي وفعالية السياسات الم تحقيق األهداف اإلنمائيةفي التقدم المحرز 

  ؛الجنسين على الصعيد الوطنيالمساواة بين  وتحقيق
  

يمكن تنزيلها في والتي انية مجالمنشورات الو بياناتلل  (knowledge base)رفاالمع ةاعدقنشاء إ  )د(  
  ؛وبحرية استيراد بياناتها من قبل الباحثينعدة طرق 

  
  ؛العمل المنظم والدوري والمتكامل على تثقيف المستخدمينتطوير   )ه(  
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  ؛جراء مسوح األسر المعيشية المتكاملةإوللمسوح ) العينة الشاملة(إطار معاينة تطوير   )و(  
  

  ؛إلنتاج البيانات الالزمة لقياس مؤشرات التنميةتطوير السجالت اإلدارية   )ز(  
  

والحفاظ على  توفير بيانات خام مؤهلة لالستخدام العام من خالل معالجة البيانات الفردية  )ح(  
  ؛واالشتراك في برنامج البيانات المعجل سريتها،

  
  ؛نترنت لكل موظف إحصائيتوفير حاسب الكتروني مربوط باإل  )ط(  

  
رزمة المبادئ  مع نيألخصائيوتوفيره ل خالقيات المهنة في العمل اإلحصائيأحول تطوير دليل   )ي(  
  ؛التوجيهية

  
المجموعات اإلحصائية  يعلن فيه متى يتم نشرنترنت على اإلزنامة مسبق وشر بيان رن  )ك(  
ي ف قد تمت للمنشورات والوثائق والخدمات األخرى التي غتالوانشر كيليه بعد ذلك السنة، وفي بداية  المختلفة

  ؛نهاية العام
  

من  والمنظمات الدولية متعدد األطراف بين الوكاالتالالستفادة من التعاون الدولي الثنائي وا  )ل(  
  شرط أن يكون التعاون الدولي جزءاً  ،أجل تحسين نظم اإلحصاءات الرسمية وإجراء المسوح والمشاريع

  ؛المهارات التقنيةب وتزويدهاقدرات هذه األجهزة  لتحسين ال يتجزأ من عمل األجهزة اإلحصائية الوطنية
  

داخل البلد بالتشاور توحيد المفاهيم والتطبيقات المستخدمة في مختلف المواضيع اإلحصائية   )م(  
التدابير التنظيمية المطلوبة لتنسيق التصنيفات والمعايير والتعاريف  عن طريق اتخاذ وبالتنسيق مع الشركاء
 يينسم إداري يكون مسؤوالً عن تنسيق المفاهيم والتعاريف والمعايير على المستووالمفاهيم، وتأسيس ق

  .الوطني والدولي
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  المرفق
  

  ومستلزماتها المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية
  

  المبدأ األول
  

اإلحصاءات الرسمية عنصر ال غنى عنه في النظام اإلعالمي ألي مجتمع ديمقراطي، بما تقدمه للحكومة  إن  
ن تقوم أولتحقيق ذلك، يتعين  . والبيئية واالجتماعيةوالديمغرافية  االقتصاديةوالجمهور من بيانات عن الحالة  واالقتصاد

العملية من البيانات اإلحصائية وتوفيره للمواطنين بتجرد وفاء  ءات الرسمية بجمع ما يثبت فائدتهالوكاالت المعنية باإلحصا
  .بحقهم في التماس المعلومات

  
  ؛يةالهيئات االستشار  -  
  ؛التشاور مع المستخدمين  -  
  ؛التخطيط والعمليات التنظيمية  -  
  ؛اإلحصاءات) عرض(تقديم   -  
  ؛النشر والتسويق  -  
  ؛النشرسياسات   -  
  .متعامل مع وسائل اإلعالال  -  

  
  المبدأ الثاني

  
العتبارات فنية دقيقة تشمل  ئية، وفقاًتقوم الوكاالت اإلحصا أنعلى الثقة في اإلحصاءات الرسمية، يلزم  فاظاًح  

  .المبادئ العلمية واآلداب المهنية، بتحديد أساليب وإجراءات جمع البيانات اإلحصائية وتجهيزها وتخزينها وعرضها
  

  ؛تطبيق األساليب اإلحصائية  -  
  ؛المعايير اإلحصائية  -  
  ؛التدريب اإلحصائي  -  
  ؛البحث واالبتكار  -  
  .إدارة الجودة  -  

  
  مبدأ الثالثال
  

للمعايير العلمية بعرض المعلومات المتعلقة بمصادر  للتفسير السليم للبيانات، تقوم الوكاالت اإلحصائية وفقاً تيسيراً  
  .ق بشأنهاباإلحصاءات واألساليب واإلجراءات التي تط

  
  .المفاهيم والمصادر واألساليب  -  

  
  المبدأ الرابع

  
  .ي تفسير خاطئ أو استعمال غير سليم لإلحصاءاتللوكاالت اإلحصائية أن تعلق على أ  

  
  ؛التعامل مع إساءة االستخدام  -  
  .برامج تعليمية للمستخدمين  -  
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  المبدأ الخامس
  

 االستقصائيةيجوز الحصول على البيانات، لألغراض اإلحصائية، من أي مصدر كان، سواء من الدراسات   
عناصر النوعية  االعتبارالت اإلحصائية وهي تختار المصدر أن تضع في وينبغي للوكا . اإلحصائية أو السجالت اإلدارية

  .والتوقيت والتكاليف والعبء الذي يقع على كاهل المجيبين
  

  ؛تقليل عبء اإلبالغ  -  
  ؛تصميم النماذج  -  
  .الوصول إلى السجالت اإلدارية  -  

  
  المبدأ السادس

  
فراد التي تجمعها الوكاالت اإلحصائية ألغراض إعداد األبيتعين إضفاء السرية التامة على البيانات المتعلقة   

  .في األغراض اإلحصائية معنويين، ويتعين استخدامها قصراً اإلحصاءات، سواء تعلقت بأشخاص طبيعيين أو
  

  ؛السرية  -  
  ؛الوصول إلى البيانات الجزئية  -  
  .الخصوصية  -  

  
  المبدأ السابع

  
  .والتدابير التي تعمل بموجبها النظم اإلحصائية ن على المأل القوانين واإلجراءاتتعلَ  

  
  ؛التشريعات اإلحصائية  -  
  .موقع اإلحصائيين الوطنيين  -  

  
  المبدأ الثامن

  
  .والفعالية في النظام اإلحصائي االتساقالتنسيق بين الوكاالت اإلحصائية داخل البلدان أمر ضروري لتحقيق   

  
  ؛الترتيبات التنظيمية إلنتاج اإلحصاءات  -  
  .تنسيق األنشطة اإلحصائية  -  

  
  المبدأ التاسع

  
قيام الوكاالت اإلحصائية في كل بلد من البلدان باستخدام المفاهيم والتصنيفات واألساليب الدولية يعزز اتساق النظم   

  .اإلحصائية وكفاءتها على جميع المستويات الرسمية
  

  .المعايير الدولية  -  
  

  المبدأ العاشر
  

  .ي والمتعدد األطراف في مجال اإلحصاءات يسهم في تحسين نظم اإلحصاءات الرسمية في جميع البلدانالتعاون الثنائ  
  

  ؛األنشطة الدولية  -  
  .التعاون الفني  -  

  
 -----  


