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  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
  
 

ر ـ   تقري
  

   وطنية لتطوير اإلحصاءات اتاستراتيجي تصميمحول ورشة عمل 
  االجتماعي في اإلحصاءات القطاعية لنوع ا وإدماج

 2008مارس /آذار 26-24، اسطنبول
  

  زـموج
  

تطوير إحصاءات "، ضمن مشروع )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  متنظ  
األمم االستئماني للعراق التابع لمجموعة صندوق له الالذي يمو " النوع االجتماعي الوطنية في العراق

وطنية لتطوير اإلحصاءات وإدماج النوع  اتاستراتيجي تصميم حولورشة عمل  اإلنمائية،المتحدة 
 ).2008مارس /آذار 26- 24، اسطنبول(االجتماعي في اإلحصاءات القطاعية 

  
التخطيط ) أ: (وھدف ورشة العمل تعزيز معرفة المشاركين ومھاراتھم في المجاالت التالية  

 النوع االجتماعيمنظور  إدماج) ب(إحصائي وطني كلّي وشامل؛ االستراتيجي من أجل تطوير نظام 
تصميم استراتيجيات إحصائية وطنية استنادا إلى ) ج(في التخطيط االستراتيجي واإلحصاءات القطاعية؛ 

  .المبادئ التوجيھية والتوصيات الدولية
  

تيجي في تطوير أھمية التخطيط االسترا) أ: (ورشة العمل المواضيع التالية في أثناءنوقشت   
تجربة قطر ) ج(وطنية لتطوير اإلحصاءات؛  اتمراحل تصميم استراتيجي) ب(اإلحصاءات الوطنية؛ 

في اإلحصاءات القطاعية  إدماج إحصاءات النوع االجتماعي) د(في إعداد االستراتيجية اإلحصائية؛ 
  .وتصميم االستراتيجيات اإلحصائية الوطنية

  
للمواضيع الرئيسة ونقاط البحث التي تناولتھا ورشة العمل  اًن ھذا التقرير استعراضويتضم  

  .والنواتج التي خلصت إليھا
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  ةـقدمم
  
 اتاستراتيجي تصميم حولورشة عمل ) اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  متنظ  -1

 24النوع االجتماعي في اإلحصاءات القطاعية في اسطنبول من منظور وطنية لتطوير اإلحصاءات وإدماج 
اءات النوع االجتماعي تطوير إحص"وقد عقدت ورشة العمل في إطار مشروع   .2008مارس /آذار 26إلى 

ذه اإلنمائية وتنفاألمم المتحدة االستئماني للعراق التابع لمجموعة صندوق له الالذي يمو " الوطنية في العراق
ن المشروع ويتضم  .اإلسكوا بالتعاون مع الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات في العراق

بإدماج منظور النوع تدريب على المفاھيم واألساليب المتعلقة مجموعة من أنشطة بناء القدرات التي تشمل ال
تقوم على إدماج منظور النوع إحصائية وطنية  اتفي كافة األنشطة اإلحصائية ووضع استراتيجياالجتماعي 
 .في اإلحصاءات القطاعية االجتماعي

  
اآلنف الذكر والجھود مت ورشة العمل في إطار الجھود الرامية إلى تحقيق أھداف المشروع وقد نُظ  -2

المعايير الدولية في مجال  مراعاةاألھداف و بلوغالدولية المبذولة من أجل مساعدة البلدان العربية على 
اإلحصاءات وتحسين إحصاءاتھا الرسمية الوطنية في ضوء خطة عمل مراكش في مجال اإلحصاء 

صنعاء، (ات اإلحصائية في المنطقة العربية والتوصيات الصادرة عن المنتدى اإلقليمي الثالث حول بناء القدر
وفي اجتماع المائدة المستديرة الدولي الثاني المعني بتوجيه اإلدارة نحو   ).2007أبريل /نيسان 19- 17

المساعدات وأصحاب المصلحة  متلقو، أجمع )2004فبراير /شباط 6-4مراكش، (تحقيق النتائج اإلنمائية 
وفي ھذا  . ي دعم السياسات اإلنمائية في البلدان وقياس أثر التدخالتن على أھمية اإلحصاءات فوالمانح

السياق، توصي خطة عمل مراكش في مجال اإلحصاء بتعميم التخطيط االستراتيجي للنظم اإلحصائية من 
وھي  . أجل استيفاء شروط الرصد والتقييم المتعلقة باألھداف اإلنمائية لأللفية والخطط اإلنمائية األخرى

الوطنية للتوصل إلى  اءات المتصلة بالسياسات التنمويةبوجه خاص إلى إدماج اإلحصاءات في اإلجر تھدف
خطط استراتيجية إنمائية لإلحصاءات ترتبط ملكيتھا وإدراتھا بالمجتمعات المحلية وتشمل البيانات المتعلقة 

  .بكافة القطاعات والمستخدمين
  
لتوجيھية المتعلقة بتطوير اإلحصاءات التي صدرت عن المشاركون تدريبا حول المبادئ ا وتلقى  -3

إدماج منظور النوع وحول سبل  (PARIS21) 21منتدى الشراكة في اإلحصاء من أجل التنمية للقرن 
وقد عرضت تجربة قطر في إعداد االستراتيجية الوطنية لتطوير  . في اإلحصاءات القطاعية االجتماعي

    .خرى الدروس والممارسات الجيدة التي اكتسبوھا من تجاربھماإلحصاء فتبادل ممثلون عن بلدان أ
  واستطاع المشاركون أن يضعوا المفاھيم المدرجة موضع التنفيذ من خالل مشاركتھم في مجموعة من تمارين 

  في النظم  (SWOT)نت القيام بتحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر التي تضمأفرقة العمل 
  ة ببلدانھم؛ كما توصلوا إلى إعداد رؤى ومھمات وتحديد المجاالت ذات األولوية اإلحصائية الخاص

  ويمكن االطالع على العروض وتمارين أفرقة العمل والمعلومات   .على صعيد اإلحصاءات الوطنية
الموقع التالي المتاح على شبكة اإلنترنت  لىاألساسية والمواد المرجعية المتعلقة بورشة العمل ع

www.escwa.un.org/divisions/main.asp?division=sd.  
  
يبرز ھذا التقرير المواضيع الرئيسة ونقاط البحث التي تناولتھا ورشة العمل والنواتج التي خرجت   -4
  .بھا
  

  النواتج  -أوالً
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حديد مجموعة من المسائل التي ينبغي النظر فيھا لدى تصميم انتھت ورشة العمل إلى ت  -5
  :وھذه المسائل ھي التالية  .(NSDS) االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات

تصميماً يأخذ في االعتبار جميع  (NSDS)لتطوير االحصاءات االستراتيجية الوطنية تصميم   )أ(  
األولويات اإلنمائية الوطنية واألولويات اإلحصائية بين فق تواالعلى ويحرص الوطنية  ةاالستراتيجيجوانب 

 مع العمليات اإلنمائية الوطنية؛ األولويات االحصائية وعلى حسن تزامن
  

لتي تضمن حول السبل ا سعةوان عملية التخطيط االستراتيجي مداوالت أن تتضم وجوب  )ب(  
 عامة؛كسلعة  يه اإلعالم في تعزيز اإلحصاءاتالقوي، إلى جانب الدور الذي يؤد يااللتزام والدعم السياس

  
أو تعديل األحكام  جديدةإجراء استعراض دقيق لألحكام القانونية القائمة بھدف إضافة أحكام   )ج(  

اإلحصائي  تنظيماستعراض معمق للباإلضافة إلى المدرجة في القوانين اإلحصائية دعما لألنشطة اإلحصائية، 
 وھيكليته؛

  
في الوطنية لتطوير اإلحصاءات،  ةديد من أصحاب المصلحة في تصميم االستراتيجيإشراك الع  )د(  

، عبر تنظيم حوارات بين مستخدمي البيانات ومنتجيھا، والتركيز من ھذا المنطلق على المراحل المناسبة
ليات كذلك، من الضروري استحداث ھيكو  .ىخراف األطرم احتياجات األاآلراء مع تفھالتشاور والتوافق في 

  اللجنة االستشارية الوطنية لإلحصاءات بغية المساعدة على التخطيط للتطوير اإلحصائي وتنفيذه ورصده؛ مثل
  

بالمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية وغيرھا من المعايير  االسترشاد على نحو دقيق  )•(  
خذ األكذلك، من المھم و  .الوطنية لتطوير االحصاءات ةلدى تصميم االستراتيجي والتوصيات الدولية

  االحتياجات الوطنية وااللتزامات الدولية في االعتبار وبالتالي تحقيق توازن في عملية التصميم؛ب
  

الوطنية لتطوير اإلحصاءات  ةته في تصميم االستراتيجينظام اإلحصائي برمإدراج الضرورة   )و(  
 إجراءبھدف لصعيدين الوطني والدولي األمر الذي يستلزم تحديد اإلحصاءات والمؤشرات الالزمة على ا

وينبغي إدراج ھذه اإلحصاءات ضمن االستراتيجية كجزء من تعميم   .رفع التقارير عنھاالرصد وعملية 
أفقي بشكل ، مثالً(اإلحصاءات القطاعية، إضافة إلى تعيين الوكالة المناسبة أو المسؤولة عن جمع البيانات 

  ؛)على المستويات المركزية واإلقليمية والمحليةعمودي بشكل على مستوى الوزارات؛ و
  

تصميم استراتيجيات بحيث تتضمن المبادئ القائمة على النتائج، بما فيھا اإلحالة إلى نتائج   )ز(  
  مختلف االحتماالت؛لجدوى التحليل 

  
حمالت الدعوة التي تستھدف العديد من أصحاب المصلحة في مختلف القطاعات ضرورية   )ح(  

أما أصحاب المصلحة ھؤالء فھم من السياسيين   .كسلعة عامةلى الدعم لتطوير اإلحصاءات للحصول ع
والمسؤولين في شؤون التخطيط اإلنمائي وفي الوزارات األساسية، ومجتمع األعمال التجارية، والباحثين 

عوة إلى التطوير ويمكن تعزيز حمالت الد . ، والمانحين والوكاالت الدوليةواألكاديميين، والمجتمع عموماً
  اإلحصائي بتوثيق العالقة مع األوساط اإلعالمية؛

  
وحفظ بنية تحتية إحصائية  تأسيسإلى يحتاج الوطنية لتطوير اإلحصاءات  ةتصميم االستراتيجي  )ط(  

تضم من جملة أمور السجالت التجارية وأطر المسوح والتصنيفات اإلحصائية ھا، متسليمة والعمل على ديمو
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دل المعلومات اإلحصائية؛ كما يستوجب إنتاج بيانات متسقة ومتناغمة حول مختلف المواضيع ومراكز تبا
  قضايا السكان والقضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية؛ اإلحصائية، بما فيھا مثالً

سبل ضمان الموارد المالية على الوطنية لتطوير اإلحصاءات  ةاالستراتيجينص أن توجوب   )ي(  
بناء فالتمويل مسألة أساسية تضاف إليھا مسألة  . وغيرھا من الموارد على المديين القصير والطويلوالبشرية 

  ما تدريب العاملين في المجال اإلحصائي ومستخدمي اإلحصاءات ومنتجيھا؛القدرات اإلحصائية، ال سي
  

رات في وضع آليات الرقابة بھدف إحداث تغييفي الجيدين حسن الرصد والتقييم أھمية   )ك(  
الوطنية لتطوير اإلحصاءات حيثما تدعو الحاجة، وضمان استدامة اإلجراءات الحالية وإرساء  ةاالستراتيجي

 .ثقافة قائمة على المعرفة وبالتالي التعلّم من التجارب السابقة
  

  مواضيع البحث والمناقشة  -ثانياً
  

  الوطنية في تطوير اإلحصاءات ةأھمية االستراتيجي  -ألف
  
 اتأھمية االستراتيجي" هعنوان جعفر، من شعبة اإلحصاء في اإلسكوا، عرضاًندى مت السيدة قد  -6

تناولت فيه الشروط األساسية والعناصر الالزمة لتصميم االستراتيجيات " االحصاءات تطويرفي الوطنية 
 (MAPS) وقد أشارت إلى خطة عمل مراكش  .الوطنية لتطوير اإلحصاءات فحددت بذلك أسس ورشة العمل

  الشراكة في االحصاء من أجل التنمية في مجال اإلحصاء ومختلف المنتديات العربية التي عقدھا منتدى 
وقد تناولت في   .الوطنية لتطوير اإلحصاءات ةبھدف تعزيز تصميم االستراتيجي (PARIS21) 21 للقرن

وأشارت السيدة جعفر إلى   .عرضھا مواطن الضعف والتحديات المطروحة على صعيد اإلحصاءات الوطنية
الوطنية  ةوورقة استراتيجية مكافحة الفقر باعتبارھما سابقين لالستراتيجي (GDDS)نظام النشر العام للبيانات 

شراكة في االحصاء من المنتدى ت لھا من قبل التي وضعو (PRSP)لتطوير اإلحصاءات ومبادئ توجيھية 
  .(PARIS21) 21باريس 21أجل التنمية للقرن 

  
بلده قد أصدر  أنل البحرين إلى ار ممثفأش  .تلت ھذا العرض كلمات موجزة ألقاھا المشاركون  -7

فالبحرين تخطط  . مرحلة التنفيذ فيستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات، وھو اآلن لال أولياً مشروعاً
 تقييم آخر لالحتياجات، وتعدجراء ، وھي جاھزة إل2010لالنضمام إلى نظام النشر العام للبيانات بحلول عام 

كذلك عرض مشارك  . 2011للمرحلة الثانية من تصميم االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات في عام 
ما الجھود المتواصلة الھادفة إلى وضع مشروع ال سي ر الذي شھده بلده في ھذا المجال،من العراق التطو

  .2008سبتمبر /يغته النھائية بحلول أيلولالوطنية لتطوير اإلحصاءات في ص ةاالستراتيجي
  

  تصميم االستراتيجيات اإلحصائية الوطنية  -باء
  
المبادئ " وطنية لإلحصاء اتاستراتيجيتصميم  " هعنوانومته السيدة جعفر تضمن العرض الذي قد  -8

ھي تشمل و  .21الشراكة في االحصاء من أجل التنمية للقرن التوجيھية والتوصيات التي وضعھا منتدى 
مختلف أوجه العملية ومراحلھا، بما في ذلك التقييم األولي، والشروط المؤسسية المسبقة، ومستلزمات 

  .ة، وتحديد األولويات والتطبيقوتطوير الرؤية والمھم التمويل،
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تزامنھا مع لضمان عند أھمية استعراض القوانين اإلحصائية الوطنية  شاركونف المتوقو  -9
فأشار ممثل  . ما أمست باطلةوجه القوانين رببعض أ إلى أن حصائية الوطنية، نظراًاالستراتيجية اإل

القانون اإلحصائي في اإلمارات قد خضع للمراجعة ورفع إلى البرلمان  مارات العربية المتحدة إلى أناإل
لالضطالع ز المكتب اإلحصائي المركزي حيث تمنحه صالحيات إضافية تعزھذه المراجعة ف . لموافقة عليهل

ة للبيانات وآليات التنسيق الفعالة بين كما ركزت المناقشات على المصادر الرسمي . بطائفة أكبر من األنشطة
ضرورة أن  إلى شاركونوأشار الم . ما حيثما تكون العملية ال مركزيةلف منتجي البيانات الوطنية ال سيمخت
  .نات الوطنيةالقانون اإلحصائي بوضوح على المصدر الرسمي للبيا ينص

  
  تصميم االستراتيجيات اإلحصائية الوطنيةمراحل   -جيم

  
حسين، مستشار جھاز اإلحصاء في قطر، ست عروض تبعتھا تمارين أفرقة العمل  أحمد قدم السيد  - 10

دة التي يرتكز إليھا التخطيط اھيم واإلجراءات والممارسات الجيالتي تھدف إلى تدريب المشاركين على المف
وكانت ھذه العروض على  . تيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات وتصميمھا وإعداد ميزانيتھا وتنفيذھاالسترا

  :الشكل التالي
  

أھمية  )1( :الجوانب التاليةالعرض تناول ھذا .  "تصميم خارطة الطريق: المرحلة األولى"  )أ(  
ذات  اختيار لجنة )2(اإلحصاءات؛  لتحقيق االستراتيجيات الوطنية لتطوير يةتوفر االلتزام واإلرادة السياس

  الوطنية لتطوير اإلحصاءات؛  ةدة للعمل على تصميم االستراتيجيقاعدة واسعة واختصاصات متعد
تحديد الشركاء وآليات التنسيق  )4(العوامل التي ينبغي أخذھا في االعتبار لدى تصميم خارطة الطريق؛  )3(

  تصميم استراتيجية للتواصل؛ )5(الفعالة؛ 
  

العرض ھذا اطّلع المشاركون خالل .  "للنظام اإلحصائيتقييم الوضع الراھن : المرحلة الثانية"  )ب(  
 . (SWOT) تحليلي إلجراء تقييم يستند إلى ھيكلية تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطرعلى إطار 

قدرات  )1(: اصر التاليةز العرض على الخطوات والمعايير التي تدخل في تقييم كل عنصر من العنوقد رك
نوعية البيانات  إلى إطار العمل لتقييم توفر البيانات ونوعيتھا استناداً) 2(الكيانات المنتجة للبيانات؛ 

  األطر القانونية والمؤسسية؛ )4(مستلزمات البيانات؛  )3(ومؤشرات بناء القدرات اإلحصائية؛ 
  

المشاركون خالل متابعتھم تلقى .  "األولوياتوتحديد والرسالة الرؤيا : المرحلة الثالثة"  )ج(  
تحديد األولويات  )2(تطوير رؤيا للعمل اإلحصائي الوطني؛  )1(: على الجوانب التالية اًالعرض الثالث تدريب

وقد تناول  . وضع استراتيجيات فعالة لتحقيق الرؤى واألھداف )3(المتعلقة بتطوير اإلحصاءات الوطنية؛ 
تمدة للتعريف باألولويات مع اإلشارة إلى أدوات التقييم القائمة، بما فيھا إطار العمل العرض المعايير المع

لتقييم نوعية البيانات ونظام النشر العام للبيانات، إضافة إلى قائمة مرجعية حول القضايا الرئيسية التي ينبغي 
  إدراجھا لدى تصميم االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات؛

  
العرض كيفية تحويل الرؤية ھذا تناول .  "الخطة التنفيذية وتقدير الكلفة: حلة الرابعةالمر"  )د(  

دة تشمل تطوير وقد تضمن أنشطة محد  .والمھمة واألولويات االستراتيجية اإلحصائية إلى خطة فعالة
  لفتھا؛الموارد البشرية واالستثمار في البنية التحتية اإلحصائية وتطويرھا والنواتج اإلحصائية وك
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العرض اإلطار المتعلق ھذا تناول .  "مرحلة التنفيذ والمراقبة والتقييم: المرحلة الخامسة"  )•(  
بتنفيذ خطة العمل، ورصد عملية التنفيذ ورفع التقارير بشأنھا، وتقييم النواتج من أجل التخطيط للمرحلة 

  .التالية
  

مشاركة ) أ: (ال على عدد من القضايا منھازت المناقشات التي جرت ضمن بنود جدول األعموقد رك  - 11
دور اإلعالم في رفع ) ج(آليات التنسيق بين مختلف الكيانات المنتجة للبيانات؛ ) ب(أصحاب المصلحة؛ 

مشاركة الحجم مسألة ار ممثل اإلمارات العربية المتحدة ثفأ  .عامةكسلعة مستوى الوعي بأھمية اإلحصاءات 
فيھا، وإلى ضرورة التوصل إلى مقايضة مثلى  ايشاركويمكن أن حل التي المرامن قبل أصحاب المصلحة و

ة الحفاظ وشدد مشارك من العراق على أھمي  .جيدوالتنسيق الالفعلي بين المشاركة الواسعة النطاق والتعاون 
انھم تجارب بلدممثلو البلدان  شاركو . تھاھا تضمن الملكية الوطنية واستدامواسعة النطاق ألنعلى مشاركة 

آليات التنسيق القائمة، وأجمعوا على ضرورة أن يكون المكتب اإلحصائي المركزي وحول مفھوم المشاركة 
ة البيانات المتعلقة تجمع كاف وزارة التربية في العراق مثالًف . المصدر الرئيسي والرسمي للبيانات الوطنية

وفي   .مات بنشرھا باعتباره المصدر الرسمييقوم الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلو بالتعليم ثم
وقد أجمع المشاركون  . قطر، تنتج الوزارات األساسية البيانات ثم يقوم جھاز اإلحصاء في قطر بمراجعتھا

المساءلة، مع تصلح في عملية عامة كسلعة على ضرورة إشراك اإلعالم بغية تعزيز دور اإلحصاءات 
المعالجة الالزمة على صعيد دقة التبليغ إجراء تستدعي التي قد التي قد تثار وبعض المسائل اإلشارة إلى 

  .وصحة تفسير البيانات
  

  الوطنية  تصميم االستراتيجياتقائمة مرجعية خاصة ب  -لدا
  لتطوير اإلحصاءات وتطبيقھا

  
ل في تصميم لع المشاركون من خالل ھذا العرض على قائمة مرجعية بالعناصر األساسية التي تدخاط  - 12

إلى المبادئ التوجيھية والتوصيات الصادرة عن منتدى  استناداً االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات
مساعدة البلدان في تقييم وقد وضعت ھذه القائمة المرجعية ل.  21الشراكة في االحصاء من أجل التنمية للقرن 

وتتضمن المواضيع والمؤشرات  ،ھا اإلحصائيوضعھا الحالي على صعيد اإلدارة االستراتيجية لتطور
الوطنية لتطوير اإلحصاءات في اإلجراءات والمحتويات  ةاالستراتيجيإدماج ) أ: (والمجاالت الرئيسية التالية

تصميم ) ب(مع االلتزامات اإلقليمية والدولية؛  الخاصة بمجمل السياسات اإلنمائية ذات الصلة وذلك تماشياً
ية لتطوير اإلحصاءات على قاعدة المشاركة التي تشمل مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج؛ الوطن ةاالستراتيجي

ل األساس الذي تقوم عليه ا تشكالوطنية لتطوير اإلحصاءات وشموليتھا كونھ ةتماسك االستراتيجي) ج(
جات على صعيد تقييم الوضع الحالي للنظام اإلحصائي، واالحتيا) د(استدامة تطوير اإلحصاءات الوطنية؛ 

  .بناء القدرات وسبل بلوغ مستوى التطوير المتوخى
  

  تصميم وفي  في اإلحصاءات القطاعيةتماعي منظور النوع االجإدماج   -ھاء
  الوطنية لتطوير اإلحصاءات ةاالستراتيجي

  
 في اإلحصاءات القطاعية وفيمنظور النوع االجتماعي حول كيفية إدماج  مت السيدة جعفر عرضاًقد  - 13

النوع ز العرض على أھمية إحصاءات ومؤشرات وقد رك . الوطنية لتطوير اإلحصاءات ةتصميم االستراتيجي
منظور النوع االجتماعي وإدماج  النوع االجتماعي، والمفاھيم واإلجراءات التي يستند إليھا تحليل االجتماعي

في إنتاج اإلحصاءات  جتماعياالنوع منظور المت أمثلة على كيفية إدماج كما قد . في العمل اإلحصائي
إدماج ع المشاركون على سبل واطل . القطاعية المتصلة بمجاالت الزراعة والتجارة والنقل واالتصاالت
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استعراض تجربة كل من األردن وعمان في وذلك بفي االستراتيجيات اإلحصائية منظور النوع االجتماعي 
قضايا ولويات اإلقليمي المقترح ألطار اإلمت السيدة جعفر وقد  .الوطنية لتطوير اإلحصاءات اتاالستراتيجي

عنھا في المنطقة، لرصد األھداف اإلنمائية لأللفية ورفع التقارير المستخدمة والمؤشرات النوع االجتماعي 
إطار ويعتبر  . تطوير اإلحصاءات في جتماعينوع االمنظور الإدماج إجراء عملية وذلك كمثال على كيفية 

كونه اإلطار الثالثي األبعاد األول الذي يربط في ھذا المجال  رائداً ”GISIN“لقضايا والمؤشرات األھداف وا
في منھاج عمل بيجين، والمؤشرات ذات المقترحة األھداف اإلنمائية لأللفية ومجاالت االھتمام الحاسمة بين 

  .تحسسة للنوع االجتماعيالصلة الخاصة بالمنطقة والم
  

  اإلحصائية في قطر االستراتيجية  -واو
  

االستراتيجية اإلحصائية في قطر كمثال على تصميم االستراتيجيات حول  م السيد حسين عرضاًقد  - 14
عرضه بتقديم خارطة الطريق واإلطار الزمني والرؤية والمھمة في  فاستھل . الوطنية لتطوير اإلحصاءات

لى أھداف االستراتيجية التي مشاركين عوأطلع ال . االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات في قطر
وضع المعايير المتعلقة بإنتاج بيانات ) ب(استيفاء الشروط المتعلقة بالبيانات؛ ) أ: (ن النقاط الست التاليةتتضم

تحسين اإللمام بالشؤون ) •(تعزيز الحوار بين المستخدم والمنتج؛ ) د(بناء القدرات اإلحصائية؛ ) ج(جيدة؛ 
د السيد حسين على االستراتيجيات الموازية كذلك شد . توسيع نطاق نشر البيانات في قطر) و(اإلحصائية؛ 

ونوقشت  . التي تناولت تنمية الموارد البشرية والتواصل واإلعالم، ونوعية البيانات واإلحصاءات القطاعية
وأنھى  . وتطبيقھا تركيبة وصالحيات اللجنة الفنية التي أنشئت من أجل اإلشراف على تصميم االستراتيجية

  .السيد حسين عرضه بتقديم لمحة عامة عن اإلنجازات المتوقعة خالل فترة الخمس سنوات المقبلة
  

  عروض إضافية  -زاي
  

، "المصنع" خطة رئيسية نھجال حصائيةاإلخطة التصميم مقترح ) أ: (قدمت العروض اإلضافية التالية  - 15
تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ) ب(؛ في العراق المعلومات الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجياأعدھا 

مسودة االستراتيجية الوطنية لإلحصاء في ) ج(جھاز اإلحصاء في قطر؛  أعدھافي اإلحصاء في قطر، 
  .الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلوماتأعدھا العراق، 

  
  تمارين أفرقة العمل  -حاء

  
ن التمارين العملية ضمن أفرقة العمل من أجل تطبيق المفاھيم والمبادئ قام المشاركون بعدد م  - 16

التالي وھذه التمارين والعروض متاحة على العنوان  . التوجيھية التي استعرضت خالل ورشة العمل
www.escwa.un.org/divisions/main.asp?division=sd ،وھي كما يلي:  

  
  يجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات؛مدخل إلى تصميم االسترات: 1التمرين   )أ(  
 تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر؛: 2التمرين   )ب(  
 التعريف بالرؤية والمھمة وتحديد األولويات؛: 3التمرين   )ج(  
 قائمة مرجعية حول الشروط األساسية لالستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات؛: 4التمرين   )د(  
  .”GISIN“ "األھداف والقضايا والمؤشرات" إطار: 5التمرين   )•(  

 
  تنظيم االجتماع  -ثالثاًً
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  مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف

  
استراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات وإدماج النوع االجتماعي في  تصميم حولورشة عمل عقدت   - 17

 .2008س مار/آذار 26إلى  24اإلحصاءات القطاعية في فندق أرمادا في اسطنبول من 
  

  االفتتاح  -باء
  

ت بالمشاركين ن شعبة اإلحصاء في اإلسكوا، فرحبسيدة جعفر، مھا التألق ةاالجتماع بكلم افتتح  -18
ثم أطلعت المشاركين على الجھود التي بذلتھا اإلسكوا   .وعرضت أھداف التدريب واإلنجازات المتوقعة منه

االستراتيجيات الوطنية لتطوير  تصميمصاءات الوطنية وبھدف دعم البلدان األعضاء في تطوير اإلح مؤخراً
المبادئ التوجيھية والتوصيات  حتوي علىالتي تاإللكترونية ھذه الجھود المكتبة ومن نواتج  . اإلحصاءات

الدولية والتجارب القطرية والممارسات الجيدة في مختلف المواضيع والمجاالت اإلحصائية، إضافة إلى 
ھذه  زت السيدة جعفر على أھمية تصميمورك . ت الوطنية لتطوير اإلحصاءاتاالستراتيجيا تصميم

ضوء خطة عمل مراكش في مجال اإلحصاء والتوصيات الصادرة عن المنتديات العربية على االستراتيجيات 
 اواستكمالھالوطنية لتطوير اإلحصاءات  تھااستراتيجيا تصميم والتي تدعو فيھا الدول إلىذات الصلة  ةالثالث

ع نطاق حصائية الوطنية التي يمكن أن توسدت على أھمية تنوع النظم اإلكما شد . اوالمباشرة بتطبيقھ
ورشة العمل  وأشارت إلى أن . والممارسات الجيدة ،والتحديات المشتركة ،وتبادل الخبرات ،المناقشات

جيدة ونقاط الضعف في ھذا سيتخللھا استعراض لالستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات والممارسات ال
  .المجال من أجل البناء على التجارب اإلقليمية

  
 يشار جھاز اإلحصاء في قطر والخبير الرئيستفي الكلمة االفتتاحية التي ألقاھا السيد حسين، مسو  - 19

   . عبير عما يرجونه من ورشة العمللورشة العمل، دعا المشاركين إلى التعريف عن أنفسھم والت
  

  لحضورا  -جيم
  

اإلحصائية الوطنية في اإلمارات العربية المتحدة  جھزةورشة العمل عشرة ممثلين عن األشارك في   - 20
وقام خبيران من اإلسكوا  . إعداد استراتيجياتھا اإلحصائية الوطنية تتولىالتي ووالبحرين والعراق وقطر 

ثائق والمبادئ التوجيھية الخاصة بمنتدى إلى الو وجھاز اإلحصاء في قطر بتقديم مواد ورشة العمل استناداً
ن ويتضم . ، والتجارب على الصعيدين اإلقليمي والقطري21 الشراكة في االحصاء من أجل التنمية للقرن

  .ھذا التقرير قائمة كاملة بالمشاركين والخبراء والمنظمينمن الثاني  مرفقال
  

  جدول األعمال  -دال
  

  .ھذا التقريرمن الرابع  مرفقرد في الاوالل اعتمدت ورشة العمل جدول األعما  - 21
  

  التقييم  -ھاء
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ع استبيان تقييم مأله تسعة مشاركين من أصل عشرة مشاركين  - 22 وترد نتائج  . بھدف تقييم التدريب، وزِّ
  .ھذا التقريرمن األول  مرفقالتقييم في ال

  
  الوثائق  -واو

  
  .لوثائق التي استعرضت خالل ورشة العملابھذا التقرير قائمة من الثالث  مرفقن اليتضم  - 23
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  األول رفقالم
  
  التقييم

  
تسعة من أصل عشرة مشاركين في ورشة العمل استبيانات التقييم التي تصنّف االجتماع من النواحي استكمل   

وجاءت نتائج   ).5( إلى جيد جداً) 1( التنظيمية والفنية والتقنية وفق مقياس من واحد إلى خمسة يتراوح من درجة سيء جداً
  :تقييم على الشكل التاليال
  

  ؛في المائة من المجيبين صنّفوا ورشة العمل بالجيدة أو الجيدة جداً 89  -  

 ؛عة خالل ورشة العمل بالجيدة أو الجيدة جداًقيموا نوعية مواد التدريب الموز في المائة تقريباً 90  -  

  ؛أفرقة العمل بالجيدة أو الجيدة جداً في المائة من المجيبين صنّفوا نوعية تمارين 67  -  

  لتبادل الخبرات؛ جداً اًأو جيد اًأجمع كافة المجيبين على اعتبار ورشة العمل منتدى جيد  -  

  ؛الترتيبات التنظيمية التي سبقت ورشة العمل وتخللتھا كانت جيدة أو جيدة جداً أجمع كافة المجيبين على أن  -  

 مكانية استخدام المعارف التي اكتسبوھا في عملھم أو تقاسمھا مع نظرائھم؛وا إرأفي المائة  75أكثر من   -  

 .لثا المجيبين أو أكثر عقد ورش عمل للمتابعةثطلب   -  
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  (*)الثاني رفقالم
  

  قائمة المشاركين
  

  البلدان المشاركة  - ألف
  

  العراق
  

  السيدة ثناء عباس سلمان حلمي
  رئيس باحثين أقدم 

  ة البشريةمديرية إحصاءات التنمي
  ي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلوماتالجھاز المركز

  فندق المروة، العلوية
  بغداد
  +964 790 1740386: ھاتف

  thanaa53@yahoo.com: بريد إلكتروني
  

  اميليو ماتوكالسيد 
  إحصاءات مستشار

TATWEER-USAID 
  الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات  

  فندق المروة ،العلوية
  دادبغ

  +964 790 11 03095 :ھاتف
 iraq.com-ematuk@msi :بريد إلكتروني

    efmatuk@yahoo.com  
  

 السيد علي ھادي مروح
 حصائيينإرئيس 

  الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات  
  فندق المروة ،العلوية
  بغداد
  +964 790 2881142: ھاتف

  kot20002000@yahoo.com :بريد إلكتروني
  

  دة أسيل ناظم عبدالحميدالسي
  باحث أقدم

  الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات  
  فندق المروة، العلوية
  بغداد
  +964 790 1598386 :ھاتف

 aseel_altuhafi@yahoo.com: بريد إلكتروني
  
  
  
  

  السيدة نسرين سامي سوادي
 االدارةعام  مدير

  ات  الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلوم
  فندق المروة، العلوية
  بغداد
  +964 790 192 6267 :ھاتف

 nesreen_atia@yahoo.com: بريد إلكتروني
  

  سالمة محمود المھدي السيدة
 مديرة إحصاءات البناء والتشييد

  ي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلوماتالجھاز المركز
  فندق المروة، العلوية
  بغداد
  +964 790 1744231: ھاتف

  salama_almahdy@yahoo.com :نيبريد إلكترو
  

 السيد عبدالزھرة محمد وحيد
  مسؤل األعالم

  الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات  
  فندق المروة، العلوية
  بغداد
  +964 790 3327036: ھاتف

 abedalzahra@yahoo.com :بريد إلكتروني
  

  البحرين
  

  شمس نبيل محمد  السيد
 دارة االحصاءإمدير 
 ھاز المركزي للمعلوماتالج
 33305: .ب.ص
 عيسى مدينة
  +973 44 399111: اتفھ

  +  973 17878120 :خليوي
  +973 17878119: فاكس

 bnshms@cio.gv.bh: بريد إلكتروني
  
  
  
  
  

____________________  

 .صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني(*)    
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  اإلمارات العربية المتحدة
  

  مأمون اديب كساب السيد
  إحصاءات خبير
  االقتصاد وزارة
  904: .ب.ص
  ظبي أبو

  +971 26123312: ھاتف
  +971 508 350914: خليوي
  +971 2627703: فاكس

  mkassab@economy.ae :بريد إلكتروني
    kassab_999@yahoo.com  

 قطر
  

  المالكي منصورالسيد 
  إدارة تقنية المعلوماتمدير 

 جھاز االحصاء
 1855: .ب.ص

 الدوحة
  +974 551 7020: خليوي

  +974 483 8429: سكفا
  mansoor@planning.gov.qa: بريد إلكتروني

  
  الخبراء  - باء

  
  السيد أحمد حسين

  مستشار
 جھاز االحصاء

 1855: .ب.ص
  قطر دولة الدوحة،
 +9745507115: خليوي
  +974 4839999: فاكس

  ov.qaahussein@planning.g: بريد إلكتروني
    ahmad.hussein@gmail.com  

  

  السيدة ندى جعفر
  إحصائية

  شعبة االحصاء
  )اسكواإل(دية واالجتماعية لغربي آسيا للجنة االقتصاا

  11-8575: .ب.ص
  لبنان ،بيروت
  +961 1 978 462: ھاتف
  +961 1 981 510: فاكس

   jafarn@un.org:بريد إلكتروني

  المنظمون  - جيم
  

  السيدة غيدا تمساح
  باحث إحصاء

  )اسكواإل(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
  11-8575: .ب.ص

  لبنان ،بيروت
  +961 1 978 433: ھاتف
  +961 1 981 510: فاكس

  temsahg@un.org :بريد إلكتروني
  
  

  دينا قرانوحالسيدة 
  باحث إحصاء
  شعبة االحصاء
  )اسكواإل(ادية واالجتماعية لغربي آسيا اللجنة االقتص

  11-8575: .ب.ص
  لبنان ،بيروت
  +961 1 978 462: ھاتف
  +961 1 981 510 :فاكس

   karanouh@un.org:بريد إلكتروني
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  الثالث رفقالم
  

  قائمة الوثائق
  

  العنوان

  ة لتطويرھاواإلستراتيجية الوطني اتأھمية اإلحصاء

  عملية تصميم اإلستراتيجية

  مراحل إعداد اإلستراتيجية

  تصميم خارطة الطريق: المرحلة األولى

  تقييم الوضع الراھن وتطوير الرؤيا: المرحلة الثانية

  "مصنعال"نھج م من ةيئتصميم خطة رئيسية احصا

  الرؤيا وتحديد الخيارات اإلستراتيجية: المرحلة الثالثة

  الخطة التنفيذية وتقدير الكلفة: الرابعةالمرحلة 

  ذ والمراقبة والتقييممرحلة التنفي: المرحلة الخامسة

  تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في قطر

  ستراتيجيةعة خطوات عملية لتصميم وتنفيذ االقائمة مراج

  جيةإدماج إحصاءات النوع االجتماعي واإلحصاءات القطاعية في اإلستراتي

  اإلحصائي الوطنياإلحصاءات القطاعية في النظام  إدماج

  لتطوير اإلحصاءات تجربة دولة قطر في إعداد اإلستراتيجية الوطنية

  )21الشراكة في االحصاء من أجل التنمية للقرن (إلحصاءات لدليل تعميم اإلستراتيجية الوطنية 

Design of a Statistical Master Plan with a “Factory Approach”  

PARIS 21 Statistical Capacity Building Indicators  

  ملخص تحليل الوضع القائم في النظام اإلحصاء األردني

  األردن: الرؤية والرسالة واألھداف

PARIS 21 Use and Practice of SWOT Analysis  

ي المقترحة والمؤشرات المراعية لمنظور قضايا النوع االجتماع: (”G Is In“)مسودة إطار األھداف والقضايا والمؤشرات 
  النوع االجتماعي في البلدان العربية

  الرسمية إلحصاءاتالمبادىء األساسية ل

Fact Sheet on the General Data Dissemination System (GDDS)  

Fact Sheet on the Data Quality Assessment Framework (DQAF)  
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  الرابع رفقالم
  
  عمالجدول األ

  
   2008مارس، /آذار 24 ،اليوم األول

 
  االفتتاح  9.00-9.30

  
  تنظيم األعمال     

  
  االستراتيجيات الوطنية في تطوير اإلحصاءاتأھمية     -1  9.30-10.30

  السيدة ندى جعفر، اإلسكوا        
  

  االستراتيجيات اإلحصائية الوطنيةتصميم     -2    
  اإلسكوا السيدة ندى جعفر،        

  
  1تمرين ال    

  
  تصميم االستراتيجيات اإلحصائية الوطنيةمراحل     -3  10.30-11.00

  ندى جعفر، اإلسكوا        
  

 إستراحة  11.00-11.30
  

  تصميم خارطة الطريق : المرحلة األولى    -4  11.30-1.00
  الدكتور أحمد حسين، مستشار في اإلحصاء        

  
  تقييم الوضع الراھن وتطوير الرؤيا: المرحلة الثانية    -5    
 الدكتور أحمد حسين، مستشار في اإلحصاء        

  
  الغذاء  1.00-2.00

  
  2تمرين ال  2.00-4.00

  الدكتور أحمد حسين، مستشار في اإلحصاء    
  

  2008مارس، /آذار 25 ي،اليوم الثان
  

  " مصنعال"نھج م من ةيئتصميم خطة رئيسية احصا    -6  9.00-9.30
   ز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات  الجھا في إحصاءات مستشار، اميليو ماتوكالسيد         

  
  الرؤيا وتحديد الخيارات اإلستراتيجية: المرحلة الثالثة    -7 9.30-10.00

 الدكتور أحمد حسين، مستشار في اإلحصاء        
  

  3تمرين ال  10.00-11.00
  

  استراحة  11.00-11.30
  

  لفةالخطة التنفيذية وتقدير الك: المرحلة الرابعة    -8  11.30-12.00
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  الدكتور أحمد حسين، مستشار في اإلحصاء        
  

  )تابع( 2008مارس، /آذار 25 ،اليوم الثاني
  

  4تمرين ال  12.00-1.00
  الدكتور أحمد حسين، مستشار في اإلحصاء    

  
  الغذاء  1.00-2.00

  
 ذ والمراقبة والتقييم مرحلة التنفي: المرحلة الخامسة    -9  2.00-4.00

 تشار في اإلحصاءأحمد حسين، مسالدكتور         
  

 قطر اإلحصاء في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في    
  اإلحصاءجھاز  ،إدارة تقنية المعلوماتمدير  ،المالكي منصورالسيد     

 
  2008مارس، /آذار 26 ،اليوم الثالث

  
  مرجعية خاصة بتصميم االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات وتطبيقھاقائمة   -10  9.00-10.00

  مستشار في اإلحصاء الدكتور أحمد حسين،        
  

 5تمرين رقم ال    
  

وفي تصميم االستراتيجيات الوطنية اإلحصاءات القطاعية في  جتماعينوع االمنظور الإدماج   -11  10.00-11.00
  لتطوير اإلحصاءات

  السيدة ندى جعفر، إحصائية باإلسكوا         
  

 6تمرين ال    
  

  ستراحةإ  11.00-11.30
  

 اإلحصائي الوطنيإدماج اإلحصاءات القطاعية في النظام   -12  11.30-1.00
 مستشار في اإلحصاء الدكتور أحمد حسين،        

  
 لتطوير اإلحصاءات تجربة دولة قطر في إعداد اإلستراتيجية الوطنية  -13  
  الدكتور أحمد حسين، مستشار في اإلحصاء        

  
  الغذاء  1.00-2.00

  
 اختتام الجلسة  2.00-3.00


