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 شكر وتقدير
 
أن تقّدم في هذه الوثيقة اإلطار المفاهيمي ( اإلسكوا)يسّر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

 وقد ُأعد هذا اإلطار في سياق.  لتعزيز االستخدام الفعال لإلحصاءات في صياغة السياسات المستندة إلى األدلة
رصد األهداف في مجال اإلحصاء من أجل المؤسسات توثيق التعاون بين ئية ومشروع تعزيز القدرات اإلحصا

 .اإلنمائية لأللفية وتفعيل التعاون اإلقليمي وتبادل المعرفة، الممّول من حساب التنمية التابع لألمم المتحدة
 
وإلى  ،لدكتور أحمد حسينالمتقن الذي أنجزه ايعود ُحسن إعداد هذا اإلطار إلى العمل المنهجي وو 

ال سيما السيد ، م مقترحات قيمة أسهمت في إثراء مضمونهى مراجعة اإلطار وقّدفريق الخبراء الذي توّلجهود 
هذا اإلطار هو ثمرة كذلك، .  عبد العزيز محمد فرح علي، والمهندس زياد عبيدات، والسيد نور الدين ابن سينا

هذا تنسيق من أجل ال سيما السيدة ندى جعفر،  شعبة اإلحصاء في اإلسكوا،الجهود الدؤوبة التي بذلتها 
 .ومراجعة اإلطار ووضعه في صيغته النهائية  .يهمشروع واإلشراف علال
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 ةـمقدم
 
السياسات وصنع القرار أن االستخدام الفعال للبيانات اإلحصائية أمر أساسي وضع يدرك المعنيون ب 

التي  ،األهداف اإلنمائية لأللفيةو . تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامةسهم في تسليمة ذ قرارات التخا
بحلول عام  ذه األهدافه رصد التقدم نحو تحقيقالغرض منها  مؤشرًا 06و غاية 12ثمانية أهداف وتضمن ت

 . مجاالت التنميةختلف ماستخدام اإلحصاءات في بالمتزايد الهتمام الدولي اهي دليل على  ،1622
 
تطوير فما زال من الضروري ، سكوااإل لبلدان بناء القدرات اإلحصائيةلومع أن جهودًا كبيرة بذلت  

في أوجه الضعف التركيز على تطوير ومن هنا أهمية  . مجال استخدام اإلحصاءات في صياغة السياسات
ل المتصلة كامشلوإيجاد حلول سريعة ل ،العامة دورها في صياغة ومتابعة السياساتفي العملية اإلحصائية و

 ،في مجال اإلحصاء تحقيق النجاحاتل ها عدد من البلدانالحلول التي استخدممن المفيد اإللمام ب لذلك، . بها
، التي سكوااإلحصائية الوطنية في منطقة اإلجهزة األو.  عّدة دول متقدمةفعلت ماما كما ، تذه الحلوله وتعزيز
صياغة استراتيجيات هدف لمتخذي القرارات بوفيرها مهمة جمع البيانات وتحليلها ونشرها وت إليهاأوكلت 

قع على عاتقها مهمة تلبية تو ،التنمية الوطنية، هي في األساس جزء من البناء المؤسسي لبلدان المنطقة
 .االحتياجات الوطنية من البيانات اإلحصائية الالزمة لعملية التنمية الوطنية

 
األهداف بتحليل مؤشرات  ،بالتعاون مع اللجان اإلقليمية ،في األمم المتحدة اتوم شعبة اإلحصاءوتق 

فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني ضعت بالتعاون مع باستخدام منهجيات ُواإلنمائية لأللفية، 
ومختلف حرزه بلدان العالم لتقدم الذي تلسنوي داد تقييم بإعو ،لأللفية اإلنمائيةبمؤشرات تحقيق األهداف 

، كما التقدم واتجاهاتههذا مستويات إلى المعلومات الخاصة بكل بلد شير وت . األهداف هذه نحو تحقيقالمناطق 
 مؤشراتالقاعدة الرسمية لبيانات  حسب.  منطقته الجغرافيةبمستوى تقدم بلد الواحد تقارن مستوى تقدم ال

ويتضح  . (1)ة على الصفحة اإللكترونية لشعبة اإلحصاء في األمم المتحدةوالمنشور لأللفيةاألهداف اإلنمائية 
األهداف يتمكن من بلوغ هذه بلدان العالم لن عددا كبيرا من أن  1622 األمم المتحدة عام أجرتهمن التقييم الذي 

 . 1622بحلول عام 
 
إلى هذه التباينات عزى د ُتقو.  تفاوت بين البيانات الوطنية والدوليةالأوجه إلى البيانات تشير و 

في حال ، أو إلى استخدام التقديرات الدولية المّتبعة إلعدادها أو المنهجية إعداد البيانات توقيتاالختالف في 
إتاحة البيانات التعريفية والتنسيق بين البلدان والوكاالت الدولية، عزيز تمن شأن و . توفر بيانات وطنيةعدم 

القدرة تعزيز وإذا ُوجدت، بين هذه البيانات  نطاق واسع، الحد من أوجه التفاوت على ((Metadataللمؤشرات 
 .على تفسيرها

 
 االستخدامبشأن تعزيز  ًامفاهيمي ًاإطار ، األولى من نوعها على المستوى اإلقليمي،ذه الدراسةتقّدم هو 

 راحل صياغتها ورصد تنفيذهافي كافة موذلك  ،الفعال لإلحصاءات في صياغة السياسات المستندة إلى األدلة
 وإعدادتحديد على ين صخصتوضع مبادئ توجيهية تساعد الخبراء والم إلىوهي محاولة تهدف .  وتقييمه

في صياغة السياسات في بناء قاعدة  وتوثيق الممارسات الجيدة في مجال االستخدام الفعال لإلحصاءات
 .عربيةمعلومات معرفية عن الممارسات الناجحة في المنطقة ال

 
توثيق التعاون بين مشروع تعزيز القدرات اإلحصائية وفي سياق إعداد هذا اإلطار المفاهيمي ندرج وي 

الممول من حساب  ،المؤسسات لرصد األهداف اإلنمائية لأللفية من خالل التعاون اإلقليمي وتبادل المعرفة

                                                
(1) http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.asp. 



-3 -

المشروع هذا ويهدف  . األخرى جان اإلقليميةنفذه شعبة اإلحصاء في اإلسكوا بالتعاون مع الل، والذي تالتنمية
األهداف اإلنمائية لأللفية على الُصعد الوطنية تحقيق قابلة للمقارنة عن وزيادة توافر بيانات حديثة : إلى ما يلي

مؤشرات الإنتاج عزيز تمن أجل التنسيق اإلحصائي جهود تحسين القدرات اإلحصائية وو واإلقليمية والدولية؛
ما في بين المصادر الوطنية واإلقليمية والدوليةالتخفيف من أوجه التعارض و اإلنمائية لأللفية؛عن األهداف 

  .مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفيةيتصل ب
 
، منها إتاحة الفرصة لألجهزة فوائدالعدد من في هذا المجال البلدان  هاالتي حققتدراسة اإلنجازات لو 

الُنهج المعتمدة إلزالة الصعوبات وفادة منها، ستاالسُبل و ،تائج هذه اإلنجازاتنلتعرف على لالوطنية اإلحصائية 
في اإلحصائية  واألجهزة األفرادواالستفادة منها كال من تعميم التجارب والخبرات ساعد وسي.  أمام تحقيقها

باإلحصاءات الموثوقة  اعد البيانات الوطنيةوق تزويدهدف ب ،قدرات اإلحصائية وتوفير البيانات الشاملةالتعزيز 
ناجحة استخدام األدلة اإلحصائية إحصائية سياسات اعتماد تطلب ي ،وفي المقابل . بالتخطيط للتنميةصلة ذات ال

القرار من امتالك المهارات الالزمة للتعرف على األدلة الفاعلة صانعي ن حوث تمّكإجراء بفي كل مراحلها، و
 .شورة للحكوماتالملتقديم استخدامها بهدف  ،والمفيدة

 
ويشير  ،شروط نجاحهايبّين و ،لسياسات المستندة إلى األدلة ومكوناتها الحقيقيةبا تعريفًااإلطار م قّدوي 

 ، وذلكالقرارالبيانات التي يحتاج إليها صانعو إلى ضرورة التعرف على عملية صنع السياسات ودورتها وعلى 
العالقة بين اإلطار كما يستعرض  . البيانات وتحليلها ونشرهايتسنى لألجهزة اإلحصائية تحديد أولويات جمع ل

، من جهة والمتطلبات الحقيقية لبناء القدرات اإلحصائية وفقًا للمعايير الدوليةمن جهة، والسياسات  اتاإلحصاء
ن اإلطار يبّيكذلك، .  سياسات تنموية فاعلةلوضع توظيف مخرجات العملية اإلحصائية سن لُح ثانية، وذلك

سُبل يفية استخدام المؤشرات اإلحصائية في كل مرحلة من مراحل صياغة السياسات ورصدها وتقييمها، وك
معايير اختيار الممارسات اإلطار ويحدد .  قياس النتيجة واألثرتهدف إلى للرصد والتقييم آليات بناء وتشغيل 

ة في مجال االستخدام الفعال الممارسات الجيدتتضمن المبادئ التوجيهية إلعداد معلومات ، والناجحة
 .السياساتنع لإلحصاءات في ص

 
والجدير بالذكر أن اللجنة اإلحصائية لبلدان اإلسكوا في دورتها العاشرة المنعقدة في القاهرة في الفترة  

قد اعتمدت اإلطار المذكور كوثيقة مفاهيمية ووافقت على تطويره بشكل  1620يناير /كانون الثاني 06-02
ذية تنظيم سلسلة من األنشطة تهدف إلى بناء القدرات اإلحصائية للبلدان األعضاء يلفت األمانة التنفدوري، وك

 .السياسات ورصد وتقييم آثارها التنموية إعدادفيما يتعلق باستخدام اإلحصاءات في 
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 اإلطار المفاهيمي  -أواًل
 

 الهدف  -ألف
 
تسليط الضوء إلى إلحصاءات في صياغة السياسات ل لالفعاستخدام االتعزيز لاإلطار المفاهيمي يهدف  

استخدام اإلحصاءات ودورها في تحليل وصياغة السياسات ورصد األداء : ما يليوضرورة على أهمية 
دور بناء القدرات اإلحصائية في توفير المؤشرات الالزمة لرصد ومتابعة األهداف اإلنمائية  تعزيز  ؛وتقييمه

الممارسات الوطنية الناجحة في مجال استخدام فيها ق توَث معرفية إعداد قاعدة؛ الوطنيةلأللفية وأهداف التنمية 
تعلم ون من التعرف عليها بنفسهم واللمستخدماوسهلة االستعمال، كي يتمكن متاحة على أن تكون  ،اإلحصاءات

 األساسيةُتنشر وفقًا للمبادئ على بيانات ُتْجمع وُتحلل ومن خالل االعتماد اتخاذ قرارات سليمة  ؛وتبادلهامنها 
 .جودة البياناتل الدوليةلمعايير للإلحصاءات الرسمية و

 
 التوثيق فوائد  -باء

 
 : ما يليواتخاذها نهجا لبناء القدرات الوطنية  النجاحقصص تتضمن فوائد التعّرف على  
 
تها، الشعور بملكيزيز علتالوطنية، النجاحات نجازات واإلحفظ جمع ومن ألجهزة اإلحصائية ا تمكين- 2

بناء الثقة ، وبثقة أكبر المشابهة لتلك التي واجهت تحقيقها كلالمشحل ارصدها، والتحفيز على والتشجيع على 
في مجال  كلامش حّلمواجهة تحديات ولأيضا ولتحقيق ذلك، و.  النهوض بهابالقدرات اإلحصائية المحلية و
هذه لعوامل التي أسهمت في تحقيق يجب تحديد االنجاح، قصص التي شهدت اإلحصاء لم تواجهها البلدان 

الُنهج التي بل تعلم  ،اإلحصائية لحّل جميع المشاكل تكرار الحلول نفسهاذلك ال يعني و.  ةدقب هاتحليلو النجاحات
 .كل مشابهةاتواجه مش ن األجهزة اإلحصائية في المنطقة العربية عمومًاأ، مع اُتبعت للتوصل إلى هذه الحلول

 
خلق قاعدة  إلىوالحلول يؤدي تلك المشاكل تحليل في مجال إن تراكم التجارب الناجحة والخبرات - 1

 . االستخدام الفعال لإلحصاءات في صياغة السياساتفي مجال تجارب المعلومات أساسية حول تتضمن ة يمعرف
تحليل السياسات ورصد التقدم  وتضم المكتبات الكثير من الوثائق والتقارير المتعلقة بأهمية اإلحصاءات في

لوضع اإلجراءات التي يجب اتخاذها الستخدام اإلحصاءات بفعالية ال تتناول  أنهاغير .  في تنفيذها المحرز
 .حليل السياسات التنمويةوت
 
لإلحصاءات  األساسيةُتْجمع وُتحلل وُتنشر وفقًا للمبادئ  إحصاءات إلىتستند التجارب الناجحة  -0

 في الوقت المناسبوللمستخدمين يتيحها تتصف بالشمول والتي  ،جودة البياناتلالدولية معايير للو (2)الرسمية
مثل المعيار العام  ،نشر البيانات بشفافية واعتماد معايير عالمية هالوطني الذي يقع على عاتق اإلحصائيالنظام 

والمعني د من صندوق النقد الدولي المعتم ((SDDS، والمعيار الخاص لنشر البيانات (GDDS)لنشر البيانات 
هذه التجارب  حويرجع نجا.  الممارسات في مجال إنتاج البيانات ونشرها وتحسينهاالمتصلة بلبيانات الوصفية با

(GIS, GGIM)نظم المعلومات المكانية والسكانية ل اتإدارإنشاء تطوير قواعد بيانات تفاعلية وأيضا إلى 
(3) . 

                                                
وقد دعت اللجنة .  2991المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية عن اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في عام صدرت  (2)

 .ا في اتخاذ القرارات وخدمة األبحاثالبلدان األعضاء إلى العمل على نشر البيانات اإلحصائية بشفافية، وتزويد المستخدمين بها، لتوظيفه

يمكن االستفادة من التجارب الناجحة في البلدان المتقدمة، ومنها على سبيل المثال تجربة مكتب اإلحصاء األسترالي الذي  (3)
 . 1662التعداد الذي ُنّظم في عام  أبدع في استخدام التكنولوجيا المعاصرة في نشر البيانات، خصوصًا في نشر نتائج

(http://www.abs.gov.au.) 
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المتطورة من التجارب المهمة التي تسهم مباشرة في استخدام  األساليباستخدام خالل من وُيعد نشر البيانات 
كما أن توفير .  البيانات اإلحصائية بفعالية في صياغة سياسات مبنية على األدلة ورسم استراتيجيات ناجحة

قتصادية يسهم في الا-االجتماعيةصنيفات بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي وغيرها من الت
 .الموارد للفئات المستهدفةمدروسة لتخصيص خطط وضع 

 
 أهمية البيانات اإلحصائية  -جيم

 
ر كم كبير من البيانات اإلحصائية غير المنشورة لدى األجهزة اإلحصائية توّف إلىتشير المعلومات  

 إدراكخدمين، إما لعدم المست في تصرف هاوضع وأمن السجالت هذه البيانات ج استخرعدم االوطنية، و
أهمية بناء القدرات على ذلك يؤكد و.  القدرة على نشرهاضعف ل إمامستخدمين، وبالنسبة إلى الأهميتها 

بشكل أساسي على التعاون بين  انيعتمدلذين همية التحليل والبحث الوأ ،توفير المؤشرات الالزمةلاإلحصائية 
يحول دون استفادة غير أّن ضعف هذا التعاون .  ز البحوثاألجهزة اإلحصائية الوطنية والجامعات ومراك

تطوير نوعية البيانات ساعد في قد تآراء المستخدمين وتعليقاتهم، التي ألجهزة اإلحصائية الوطنية من ا
رتكز عليه يوتوفر أساسًا متينًا  ،واألكاديميينلمسائل ذات األولوية من وجهة نظر الباحثين تحديد ااإلحصائية و

أنه ال يمكن لإلحصاءات غير .  قابلة للرصد والتقييممستندة إلى األدلة وحلول وسياسات لوضع  القرار صانعو
إجراءات مؤسسية مثل تعزيز اتخاذ ألن ذلك يتطلب  ،وحدها أن تضمن فعالية تنفيذ تلك السياسات وآثارها

 .  هذا اإلطارُيعنى بها ال نواح هي المساءلة، واالستعانة بمراجعين للسياسات، وتشجيع مشاركة المعنيين، و
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 األدلة إلىالسياسات المستندة فوائد   -ثانيًا
 

 األدلة إلىتعريف السياسات المستندة   -ألف
 
السياسات العامة في مجال لة ااألدلة المعنيين على اتخاذ قرارات فع إلىلسياسات المستندة اتساعد  

ألدلة المتوفرة في جوهر عملية تطوير السياسات وذلك عن طريق وضع أفضل ا ،والبرامج والمشاريع
 . المباشر على األهداف النهائية هاتأثيرعلى وهي تلقي الضوء على آلية عمل السياسات وليس  . (4)وتنفيذها

 .وعقالنيوعلمي عمل منهجي يستدعي القيام بهذه السياسات وضع و
 
األدلة في كل مرحلة من مراحل تطوير األدلة استخدام  إلىالسياسات الفاعلة المستندة وتستدعي  

القرار من امتالك المهارات الالزمة للتعرف صانعي ن يتمكل ،السياسات وجمع البيانات اإلحصائية وتنفيذ البحوث
نصيحة جيدة سداء إن بالسياسات من والمعني، لن يتمكن غياب األدلة الجيدةفي و . على األدلة الفاعلة والمفيدة

 جيدة التوقيتو ة بالسياساتمتصلوأن تكون  ؛الموضوعيةو الدقةتسم بت أناألدلة جيدة، يجب لتكون و . للحكومات
 .إليها الوصوليسهل سهلة االستخدام وأن تكون و ؛ةيحقيقعلى وقائع ة؛ وأن تدّل جاهزو
 

 استخدام األدلة فوائد  -باء
 
 .في خمسة جوانبوذلك  ،(5)صياغة السياساتفي  دورًااستخدام األدلة القوية وقد يؤدي  
 

 السياساتعلى صعيد  قضايا المطروحةال تسليط الضوء على  -2
 
الضوء على القضايا االقتصادية  إلقاءستخدم البيانات اإلحصائية واألدلة المختلفة في عندما ُتذلك يحدث  

مع المدني ووكاالت يبدأ موظفو القطاع الحكومي ومنظمات المجتئذ، عند . حديثًاالكامنة أو الناشئة واالجتماعية 
حلول  يجادإلالتصدي لها ووضع سياسة أو برامج جديدة بالقضايا والمطالبة هذه  تداولب اإلعالمالتنمية ووسائل 

 .هال
 

 تصميم واختيار السياسات  -1
 
ومن الضروري أن  . هاأثرفهم ُيو ،وطبيعتها أبعادهاُتحّدد  ،وتحليلها القضية المطروحةبعد تحديد  

 .تالسياسانص عليها يمكن من اختيار التوصيات التي ستمما الفهم على التطبيقات اإلحصائية، يعتمد هذا 
 

 للسياسات يةلمستقبلاآلثار ا استشراف  -0
 
االستشراف من خالل ويساعد .  لسياسات في حال استمرارهاالمستقبلي لثر األّقع تسهم األدلة في تو 

وينطبق .  قّررللجدول الزمني الم أهداف السياسات وفقًاتحقيق  نيةمكاتعزيز إاستخدام النماذج اإلحصائية في 
 .في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةثار المتوّقعة على اآل األمرهذا 

 
 رصد تنفيذ السياسات  -1

 
من ذلك وتسهم البيانات اإلحصائية في رصد تحقيق نتائج البرامج والمشاريع المتعلقة بالسياسات،  

النتائج  باتجاهالقادرة على قياس التقدم وظام متكامل للرصد يعتمد على عدد من المؤشرات، تطوير ن خالل
آلية العمل من  تناول، وتم لمتخذي القرار بشكل دوريقّدهذا النظام ُتإعداد تقارير عن ومن المتوقع  . المرجوة

 .ت والمخرجات والنتائجحيث المدخال
                                                

(4) Sophie Sutcliffe and Julius Court (2006). 

(5) Othman (2005) Taylor (2005), ,Carla Abou Zaher (2011). 
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 ة الكافية التخاذ القـراراتـر األدلوُفت

 توفير أدلة موثوق بها ُسبل

 تقييم مردود السياسات  -2
 
  . منذ بداية العمل المتوّقع للسياسات يار وسائل قياسية لتقييم المردوداختينبغي  
 

 السياسات واألدلة  -جيم
 
لى األدلة توفر األدلة في كل مرحلة من مراحل صياغة السياسات، ستندة إيتطلب نجاح السياسات الم 

 الالزمةسات المهارات السيا وصانعكتسب ن يأالبحوث وضمان  إجراءومنها جمع البيانات واالستثمار في 
السياسات القائمة نجاح إلال بد من استيفائها هناك سبعة شروط و  .الدليل الصحيح وغير الصحيح بينللتمييز 

سياسة لفشل اتحديد طبيعة المشكلة ُيبما أن عدم ، للقيام بالتحليل الالزممالئم النهج ال اختيار :هي ،(6)على األدلة
لنظر عن الفرضيات صرف اب األدلة، موضوعية؛ والمتسقةووافر البيانات الجيدة تو ؛أو تنفيذهارجو وضعها الم

في تقييم  يةلاالستقالو ؛توفير الموارد البشرية المؤهلةو ؛األدلة بالسرعة الالزمةهذه توفير و ؛ند إليهاالمست
 .ة السياساتصياغمرحلة  فيالبيانات  إدماجقابلية و ؛البحوث الفنية

 
 لألدلةت الحقيقية المكونا  -1شكل ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Gary Banks AO, Australian Government (2009), Challenges of evidence-based policy making :المصدر

                                                
(6) .Gary (2005) 

 القدرة
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 االستخدام الفعال لإلحصاءات فييا ذات األولوية القضا  -ثالثًا
 
مكونات يجب تحديد م الفعال لإلحصاءات، فيما يتعلق باالستخدا األولويةتحديد القضايا ذات  من أجل 

بناء القدرات اإلحصائية المؤسسية، وعملية صنع السياسات، وحوكمة السياسات، واتساق وتكامل عملية 
 .السياسات، والعملية اإلحصائية والسياسات

 
 بناء القدرات اإلحصائية المؤسسية عملية  -ألف

 
استخدام البيانات اإلحصائية بفعالية في  هوالناجحة  الممارساتالتعّرف على ن الهدف النهائي من إ 

معرفة القدرات اإلحصائية التي تتمتع بها األجهزة  أهميةمن هنا تنبع و . لى األدلةستندة إصياغة السياسات الم
فإن المهمة  ،لذا . بحكم القوانين المحلية المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية، التي هي اإلحصائية الوطنية

ئيسية لهذه األجهزة هي جمع ونشر البيانات اإلحصائية المتعلقة بالجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية الر
 مة بالبيانات التعريفيةمدّع إليهاوتوفيرها للمستخدمين الوطنيين والدوليين ومساعدتهم على الوصول 

(Metadata)  . الوطني بكامله عن طريق  اإلحصائيظام لناوويمكن معرفة القدرات اإلحصائية لألجهزة الوطنية
 تنفيذيةالخطط الو اتاإلحصاء االستراتيجية الوطنية لتطوير( أ): تقييم مدى توفر المكونات التسعة التالية

الوطني، خصوصا ما يتعلق باالستقاللية المهنية  اإلحصائيوالقانونية للنظام  اإلداريةالبيئة ( ب)المتصلة بها؛ 
جمع البيانات ونشرها مة لعملية ، والقوانين المنِظاألعمالاألفراد وشركات ة لبيانات وسريوالشفافية في نشر ا

الوقوف دوريا على احتياجاتهم من ، من أجل حوار بين منتجي البيانات ومستخدميهاتعزيز ال( ج)؛ واستخدامها
اإلحصائية المتعلقة ساسية ألاى البن( د)؛ ؤسسي مستدامالحوار في إطار مهذا ن يتم أمن المفيد و.  البيانات

طر أنات ونظم المعلومات الجغرافية ووقواعد البيا األعمالكسجالت السكان وسجالت  ،اإلداريةبالسجالت 
والجهات الحكومية والمنظمات غير  األعمالوشركات  األفرادالمعاينة، والمنهجيات المتعلقة بجمع البيانات من 

 المستخدمة في جمع البيانات اإلحصائية اتيات واألساليب والتصنيفمعرفة المنهج( هـ)؛ الحكومية وغيرها
وتوفر معايير لتبادل ، Quality Assurance Framework))جودة البيانات ضمان وجود إطار وطني ل( و)ها؛ ونشر

(SDMX) البيانات على الصعيد الوطني والدولي
ة الموارد البشرية الكافية للقيام بالمهمة اإلحصائي( ز)؛ (7)

بيانات حديثة ودقيقة يسهل ( ط)؛ لرفع قدرات العاملين بشكل مستدامبرامج تدريبية ( ح)؛ هايلإالموكلة 
 .القرارصنع استخدامها في 

 

 عملية صنع السياسات  -باء
 
 عملية صياغة السياسات، واحتياجات متخذي القرار وغيرهم من مستخدمي البياناتمكّونات  تحديدن إ 

عند اختيار ، ال سيما لتحديد أولويات عملية جمع البيانات اإلحصائية وتحليلها ونشرها، ضروري حصائيةاإل
لدراسة المّتبع شيوعا  األكثرل النهج ويفّص.  اإلحصاءات بشكل فعالفيها خدمت الممارسات الجيدة التي اسُت

لدورة  ًامفاهيمي ًاوذجنم 1 الشكلتضمن وي.  (8)عدد من العناصر الوظيفية إلىالعملية هذه السياسة العامة 
 . بل يتخللها تقدم وتراجع ،عمليات السياسة العامة انسيابية كالخط أو الدائرةويجب أال تكون .  السياسة العامة

الفعلي أو المرجّو مسار الفهم في ساعد تن أالتي يمكن و ،ويبين هذا اإلطار المراحل أو العناصر الفنية للسياسة
 ألهدافاتحديد  ؛لحالة الراهنةاتقييم  :بما يليدورة السياسة العامة الفعالة سمح ت ينبغي أنو.  لهذه العمليات

                                                
(7) http://www.sdmx.org. 

(8) Sophie Sutcliffe, Julius Court (2005). 

http://www.sdmx.org./
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قوية  إدارةبموازاة توّفر للتنفيذ، فعالة  إجراءاتاتخاذ  ؛بوضوح لسياسات واالستراتيجياتصياغة ا ؛بالتفصيل
 . والموضوعيةوالفعالية  نظام للرصد والتقييم يتميز باألمانةوضع و ؛حقيقيةللموارد ومساءلة فعالة تعبئة و
 

 دورة السياسات العامة  -2شكل ال
 

 
 .Sophie Sutcliffe (2005), Young and Quinn (2002) :رالمصد

 
 :مراحلعدة وتوزيعها على يمكن تبسيط دورة السياسات العامة و 
 

 لسياسةقضية موضوع اتحديد ال  -2
 
نة االجتماعية واالقتصادية والبيئية المتداخلة المكّو األبعادو المشكلةطروحة أو يجب تحديد القضية الم 

ولذلك، .  وتحديد أهداف تحليل البيانات ،حلولتحتاج إلى التي تحديد المشاكل أو التحديات يمكن ئذ، وبعد . اله
غرافية ص الديممعرفة الخصائو ؛حددةحظا في منطقة م األقل األسرالزيادة في عدد  أسبابمعرفة يجب 

 واألسر حظًا األقل األسرالكامنة وراء خصائص  األسبابمعرفة و ؛المعنية لألسرواالجتماعية واالقتصادية 
تلك  أسبابحول تصور ، باإلضافة إلى وضع في ضوء نتائج التحليل ، وذلكأفضلظروف  توفر لهاتالتي 

 .المشكلة أو القضية
 

 تحليل السياسات  -1
 
وهناك عدة .  فرق عمل لجمع البيانات ومناقشة تفاصيل السياسة إنشاءيل السياسات مرحلة تحل تتضمن 

الشرح ليها مرحلة ت، قيد الدراسة األولي للمسألةشرح ال، منها االعتبار في هذه المرحلة فيقضايا يجب أخذها 
 دخالتتحديد الُميجب و . بناء نموذج خاص للسياسةلمسألة، وبعد ذلك هذه ابناء نموذج عام ل ثم ،المفّصل

المصادر، وجمع المعلومات من خالل آليات مختلف حصاءات من اإلمن خالل تقييم مدى توفر  ،اإلحصائية
 .المدخالت اإلحصائية في دورة السياسات العامة 0ويبين الشكل  . استشارية

تحليل   -2

 السياسات

عرض   -3

 الخيارات وتحليلها

تحديد   -1

 الموضوع

الرصد  -5

 ييموالتق

 قراراتخاذ   -4
 بشأن وضع

 وتنفيذها السياسة

 دورة السياسة العامة
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 المدخالت اإلحصائية في دورة السياسات العامة  -3شكل ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :بعدد من الوسائلالتحليلية المتبعة  األساليب طيبسيمكن تو 
 

 الرسوم البيانية  -2
 
توزيع ، من خالل يعد الرسم البياني من الوسائل التي تعطي صورة مباشرة ومبسطة عن المسألة 

وهناك الكثير من الرسوم البيانية التي يمكن استخدامها في .  فئات وتحديد العالقات فيما بينها لىعالبيانات 
 .تحليلمطروحة للبيعة القضايا التساعد في فهم طالتي مبسطة التكرارية الجداول ال ، باإلضافة إلىثيل البياناتتم
 

 المقاييس اإلحصائية  -1
 
استخدام بعض المقاييس اإلحصائية المبسطة مثل النسب المئوية يمكن  ،عند تحليل السياسة 

 .ةالمعياري اتوالمتوسطات واالنحراف
 

 ات المكانية والخرائطالتوزيع  -0
 
وغيرها من تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في استخدام  واألطالسالخرائط المكانية  إعدادسهم ي 

 .السياسات إعدادسهلة االستخدام لمساعدتهم في وتيح لمتخذي القرار وسائل مبسطة يو ،البيانات بفعالية
 

 رض الخيارات وتحليلهاع  -1
 
النظر في اآلثار المترتبة على وعن طريق تطوير وتحليل الخيارات  اتغ السياستصا ،في هذه المرحلة 
عمل تحليلي أحيانا القيام بو، جري التركيز على األدلة العملية لتحسين فعالية المبادراتيو . ئة المستهدفةفال
نظر ينبغي عدم الو . نفيذيةبرامج الختبار المشاريع التتنظيم الث ووبحالقيام بالوبانتظام عملية الخبرات تعّلم الو

ينبغي أخذ األسئلة التالية في و.  المتصلة بهابمعزل عن القضايا األخرى ة عالجالمطروحة للمالقضايا  إلى
 هيما و ؟الخالصات أو النتائج التي يمكن اعتمادها أهمما هي  :نتائجالخالصات وصياغة العند االعتبار 

 تحديد الموضوع

 تحليل السياسات

 الحـلول

 صد التقدم المحرز وتقييم النتائجر

 
المدخالت 

 اإلحصائية

 دورة السياسات العامة
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هل و ؟واقعيةهل الخالصات و ؟إحصائيًاتبرير الخالصات والنتائج  هل من الممكنو الممكنة؟الحلول البديلة 
 ؟اختلفت النتائج عن التوقعات األولية

 
 رصد التقدم المحرز وتقييم نتائج السياسات  -2

 
التقارير حول التقدم  وإعدادهذه المرحلة هو بناء نظام فعال لرصد تنفيذ المشاريع األول في هدف ال 

واستخدامها في قياس  األداءوذلك عن طريق تطوير منظومة من مؤشرات  ،يعالمشارهذه الذي تحرزه 
  . القرارات المستقبلية ذالتخا األسسيشمل التقييم فعالية تنفيذ السياسات وتحسين  أنويجب  . اتنجازاإل
 

 (Policy Governance) حوكمة السياسات  -جيم
 
مجموعة شاملة من المبادئ المتكاملة التي ى عل ،أو سلطة إدارة السياسات ،السياساتحوكمة ترتكز  

.  لمجالس اإلدارةمالكة ال اتداراإلساعد في تطبيق المساءلة على أن ت ،إذا ما طبقت بشكل منتظم ،من شأنها
تحدد و.  تهاطبيعة سلطبتحديد و ،لوجود مجالس اإلدارة األساسيةحوكمة السياسات باالعتراف باألسباب تبدأ و

 أساسيةعشرة مبادئ  (The International Association of Policy Governance) دارة السياساتالمنظمة الدولية إل
 .(9)حوكمة ناجحةتكون الينبغي استيفاؤها ل

 
 الملكية  -2

 
 ، لمؤسسةل المنوطة بهم المسؤولية األخالقية ينالمالكمجموعة وسلطته ب اإلدارةمجلس مسؤولية بط ترت 

دير العمل ويخدم مصلحة ة مجلس اإلدارة هي أن يمهمأّن ، والذين يعتبرون القانونيينمالكين اللم يكونوا  ما
 أصحابن جميع يالمالكال ُيقصد بمصطلح  ،إطار نموذج حوكمة السياساتفي و . المؤسسة ومصالحهم

 ن ن والزبائوفالموظف ،ولذلك.  المصلحة، وإنما الذين هم في وضع مماثل للمساهمين في شركة أسهم عادية
 .ال يعّدون مالكين

 
 وضع الحوكمة  -1

 
، ودوره المنوطة بها المسؤولية األخالقيةطة ة القيادة أو السللحلقة متميزة في سلسشّكل مجلس اإلدارة ي 

وليس  -والمجلس .  ؛ فهو موجود ليمارس السلطة ويبني قدرات اآلخرين بناًء سليماال مستشارًا ًاأن يكون آمر
بشأن أية مل المسؤولية الكاملة والمباشرة لعملية الحوكمة ونتائجها، مثلما يخضع للمساءلة يتح -الجهاز الوظيفي
 .آلخرين اضهفّومهمة أو سلطة 

 
 مول مجلس اإلدارةش  -0

 
هيئة يتخذ مجلس اإلدارة قرارات موجهة إلى اإلدارة وإلى المجلس نفسه وإلى أعضائه ولجانه بوصفه  

 . وليست مجموع سلطات فردية ،ةين سلطة المجلس هي سلطة جماعوهذا يعني أ.  كاملة ومتكاملة
 
 

                                                
(9) http://www.policygovernanceassociation.org. 
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 سياسات الغايات  -1
 
 ؛المستهدفةة والمستفيدالفئات و ؛فوائد المرجّوةوالالنتائج والتغيرات  يايحدد مجلس اإلدارة كتاب 
 . لمنظمةتحقيقها نجاح ايجّسد منظمة، ورئيسي للهدف الالفوائد هذه التشكل و.  التكاليفوات ولوياألو
 

 وسائل مجلس اإلدارةالمحّددة لسياسات ال  -2
 
ته وعالق هوسلوك هوأداء تهوأنظمالمضافة  هتوقيم هوتصرفات هممارسات يًاكتاب أو يقّرر المجلسحّدد ي 

 هأو أحكام هقراراتبما أن و . التفويض والمسؤوليةمن حيث  كوناته الفرعية ومع الجهة التنفيذية في المنظمةبم
وينبغي أن تكون .  غايات الموظفين ووسائلهمعن تمييزها من أجل ، ُتدعى وسائلهي فبحّد ذاتها،  يةاغليست 

أو  وبلغة حوكمة السياسات، فالوثائق.  بعضها البعضتصرفات المجلس وقراراته ووثائقه كلها منسجمة مع 
  .المجلس في اإلدارةأنها عملية الحوكمة وتفويض بالنصوص التي تحتوي على هذه القرارات فقط تصنف 

 .ما دام يحافظ بدقة على المفهوم ،بإمكان المجلس أن يطلق عليها أي مسمى يراه مالئما ،ولكن
 

 قيود التنفيذيةمحّددة للسياسات الال  -0
 
الحظر لكي يتسنى له في آن أو  وسائل جهازه الوظيفي وإجراءاته بطريقة النهيبشأن المجلس قرر ي 

مفهوم وحسب .  المفرطة المفروضة عليهاقيود غير الأن  يتخلص من و ؛الوسائلواحد أن يتجنب تحديد 
أن يطلق  وللمجلس ،أنها قيود تنفيذيةبالمستندات التي تتضمن هذه القرارات فقط  ُتصّنف  ،حوكمة السياسات

 .يراعي المفهوم بدقةعلى أن يها أي مسمى عل
 

 اتقياسات السياس  -7
 
مجلس المتعلقة بالغايات، وعملية الحوكمة، وتفويض إدارة المجلس، والقيود وضع قرارات العملية بدأ ت 

من شأنها  مستويات أكثر تفصياًلإلى عند اللزوم ثم تنتقل .  وشمواًل التنفيذية، على المستوى األكثر اتساعًا
 هذه الوثائقو.  تضييق المجال أمام تأويل المستويات العليا، واستكمال مستوى واضح واحد في العملية الواحدة

، تها، ورؤيالمؤسسة مهمةلإلشارة إلى المجلس الذي يستخدمه عبير التالنصوص وافية، وتحّل محل أو 
 ،بلغة حوكمة السياساتوذلك  ،"سياسات"تسمية طلق عليها ُتو.  تها، وميزانيتها، واستراتيجيها، وقيمتهاوفلسف

 .  فظ بدقة على المفهومولكن يمكن للمجلس أن يطلق عليها أي مسمى ما دام يحا
 

 السلطةتفويض   -8
 
ومسؤوليته  هدورهو يدرك أهمية فرفيع، مسؤول تنفيذي سلطة إلى اختار المجلس تفويض ال في حال 

والمجلس، على أي حال، ال يفّوض السلطة أو المسؤولية ذاتها  . بوصفه الصلة الوحيدة بين الحوكمة واإلدارة
 .في أكثر من مسألة واحدة

 
 سليمالتأويل ال  -9

 
ض فّوالمسؤول الميمنح المجلس  ،في سياسات المجلس بتفويض قرارات غير تلك المدّونة ما يتعلق في 

ما يخص الغايات والقيود التنفيذية، يكون  وفي.  لهذه السياساتمنطقي وسليم أي تأويل عتماد الحق في ا
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عملية الحوكمة وتفويض إدارة المجلس، يكون  وفي . ، في حال وجوده، هو المفوضكبيرالمسؤول التنفيذي ال
 إذا منح المجلس صراحة هذا التفويض لعضو آخر من إال ،الحوكمةاألول عن مسؤول المفوض هو الالمسؤول 

 . أعضائه أو للجنة من لجانه
 

 الرقابة  -26
 
تأويل  ا إذا كانتقييم عادل ومنهجي لمإجراء يراقب مجلس اإلدارة األداء التنظيمي، عن طريق  

ضمن الحدود التي يقتضيها التأويل السليم لسياساته الخاصة بالقيود  ، وذلكسليمًا سياساته الخاصة بالغايات
 .  هذا التقييمإجراء فهو الذي يتوّلى ، كبيروفي حال وجود مسؤول تنفيذي .  التنفيذية

 

 العراق ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر فيالمنطلقات األساسية لال  -1اإلطار 
 
 .بجميع محاور االستراتيجية أساسيااللتزام الحكومي  -2
 
لوضع والتخفيف من الفقر اإلطار العام للجهود الوطنية نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ستراتيجية اتشكل  -1

 .الدعم الدولي المطلوبحشد سياسات متوسطة وقصيرة األجل لتعبئة الموارد المحلية و
 
 .بخطة التنمية الوطنية الخمسية وبالموازنات السنويةالستراتيجية اترتبط  -0
 
 .الفقر ظاهرة متعددة الجوانب اعتبار -1
 
صياغة من أجل ه، وذلك ومجتمع هطبيعة اقتصادو ستراتيجية وفقا لالحتياجات الخاصة بالعراق وواقعهصياغة اال -2

 .األولويات واألهداف والحلول الممكنة للفقر
 
 .الفقربالحد من ستراتيجية فرصة للحوار حول تشخيص وفهم مصادر النمو االقتصادي وعالقته اال اعتبار -0
 
 .ستراتيجيةإشراك البرلمان في جميع مراحل إعداد اال -7
 
 .التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص -8
 
وبين تخفيض أعداد الفقراء على  ،ن الفقر اآلنمنظور يحقق التوازن بين المساعدة الفورية للخالص ماالنطالق من  -9

 .المدى البعيد
 

 .مساعدة أنفسهملأهمية التخلص من نظرة اإلحسان التي تطبع جهود التخفيف من الفقر إلى منظور تمكين الفقراء  -26

 

 
 هاوتكامل اتساق السياسات  -دال

 
.  ىخراألسياسات الير متضاربة مع دامة وغالتنمية المست أهدافتكون السياسات متسقة مع  أنينبغي  

التي ترعى خصائص هذه  قائمة من المبادئفي الميدان االقتصادي منظمة التعاون والتنمية  وقد وضعت
للتنمية  األمدحوكمة طويلة في مجال ناجحة في عدد من البلدان التجارب استنادا إلى ال السياسات،
صحاب أشراك إ ؛اق الداخلي عن طريق تكامل السياساتكبر قدر من االتسأنجاز إ: أهمها ،(10)المستدامة

                                                
(10) OECD 2002, Improving Policy coherence and Integration for Sustainable Development: A check list. 
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المعرفة العلمية  إدارةتحسين  ؛واحد توجهواالتفاق على  اآلراء بينوذلك لضمان عدم التضارب  ،المصلحة
أما المبادئ المتصلة .  لرفع مستوى مفهوم التنمية المستدامة داخل وخارج الحكومة األساستكون  أنالتي يجب 

لى مفهوم موحد إالتوصل  :يمكن اختصارها بما يليفتكامل السياسات في التنمية المستدامة، تحسين اتساق وب
تكييف الظروف إلدارة تكامل  ؛مؤسسية لقيادة التكامل آليةتوّفر  ؛لتزام والقيادةتوافر اال ؛للتنمية المستدامة
 األساسيةبعض العناصر  1ن الشكل ويبي  .نوع المعرفة والمدخالت العلميةإدارة ناجحة لت ؛التنمية المستدامة

 .بالتنمية المستدامة ةالمتعلق اترارتقييم الممارسات المؤسسية واتخاذ القل
 

 في البناء المؤسسي تخاذ القرار من أجل التنمية المستدامةا  -4شكل ال
 

 
 .OECD 2002, Governance for Sustainable Development.  Five OECD case Studies: المصدر

 
 السياساتوضع العملية اإلحصائية في دور   -هاء

 
العديد من القضايا ذات العالقة بالعملية اإلحصائية حول يتمحور االستخدام الفعال للبيانات اإلحصائية  

بوسائل النشر التي تعتمدها األجهزة  إليهاالبيانات اإلحصائية الالزمة، وسهولة الوصول توفر  نفسها، خصوصًا
هذه البيانات ونوعيتها ومالءمتها للقضايا التنموية التي يعمل بها مستخدمو البيانات ومتخذو دقة اإلحصائية، و

.  ، وغيرهم من المهتمين بالشأن التنموياإلعالمال سيما الباحثون واألكاديميون والعاملون في وسائل  ،القرار
واألجهزة اإلحصائية تنشر .  الدعوةة أنشطوفي  ،وتستخدم البيانات اإلحصائية في صياغة السياسات وتحليلها

نشر وُت.  منها على سبيل المثال الجداول اإلحصائية ذات المتغيرات المتعددة ،البيانات اإلحصائية بأشكال متعددة
مجموعات وظيفية لتكون مؤشرات للتنمية البشرية المستدامة، ولألهداف اإلنمائية في المؤشرات اإلحصائية 

.  األهداف الثمانيةهذه م البلدان العربية  تقارير عن التقدم المحرز في تحقيق وأصدرت معظ.  لأللفية
تقدير ما تبقى من وقت حتى تقوم لو ،واستخدمت تلك المؤشرات لقياس ما تم إنجازه على صعيد األهداف

 . 1666العالمي عام  اإلعالنكما جاء في  ،1622بحلول عام األخرى بتحقيق األهداف 
 
معدالت أو نسب مئوية أو متوسطات وأرقام تتخذ شكل المؤشرات المذكورة التي البلدان استخدمت وقد  

عن طريق بناء قواعد بيانات وطنية تتعلق باألهداف  ، وذلكفي رصد التقدم نحو تحقيق األهداف ،مطلقة
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في عملية   DevInfoوقد طورت بلدان عدة تطبيقات لقواعد بيانات تفاعلية باستخدام برنامج.  اإلنمائية لأللفية
 .الرصد

 
تحليلية  إحصائية أساليباالستخدام الفعال لإلحصاءات في صياغة وتحليل السياسات استخدام ويستدعي  

دون غيرها، أو ارتفاع ة المدين أحياءحد أفي  األمية أسبابمثل ارتفاع  ،الكثير من الظواهر أسبابلمعرفة 
ساعد متخذي القرار على يالتحليلية  األساليباستخدام  أنما ك . معدالت الفقر لدى العاملين في مهن معينة

التي يتصدون اكل ساعدهم في اختيار الحلول المناسبة للمشيالكامنة وراء حدوث الظواهر، و األسبابمعرفة 
ئية الوطنية في األجهزة اإلحصا هتواجو.  أفضلساعدهم كذلك في تخصيص وتوزيع الموارد بشكل يلها، و

 .عددًا من التحديات يةالمنطقة العرب
 

 توفر البيانات اإلحصائية  -2

 
 تأمين البيانات للمستخدمين وفقًاتتمثل في تواجه األجهزة اإلحصائية في المنطقة العربية  تحديات عدة  

من متخذي القرار ومنظمات المجتمع  اإلحصاءاتيتزايد الوعي بأهمية حين في   ،الحتياجاتهم المتزايدة
بالطلب على البيانات ونشرها بأشكال يسهل  اإليفاء أمامن الكلفة الباهظة لجمع البيانات تقف عائقا إال ا.  المدني

دورية نشر البيانات والمؤشرات التي تتعلق برصد الظواهر التنموية ينبغي التشديد على و.  التعامل معها
جة البيانات والمؤشرات المنَت أهميةمن ويزيد .  كبيرة أهميةالتي توليها الدول ، وكاألهداف اإلنمائية لأللفية

مثل الجنس والتوزيعات الجغرافية والريف والحضر وغيرها من توزيعات  ،حسب عدد من المتغيرات هافيصنت
تساعد المسؤولين على اتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع تمكين المرأة أن و، تستخدم في عملية الرصد والمراقبة

 .والتنمية الريفية
 

 اإلحصائية األنشطةصنيف ت  -1
 
لوصف  1669كتوبر أ/تشرين األولاإلحصائية هو تصنيف دولي أعد في  األنشطةن تصنيف إ 

وكجزء من نظام تبادل  ،لبناء قاعدة البيانات الدولية ستخدم أساسًاُيهو و.  الرسمية بحسب الفئة اإلحصاءات
يجب و.  معظم المبادرات اإلحصائية الدولية في أيضاستخدم وُي ،(SDMX)البيانات والمعلومات التعريفية 

بين هذا التصنيف والتصانيف اإلحصائية المعيارية الدولية المعروفة والمستخدمة في عمليات جمع التمييز 
التصنيف الصناعي الدولي الموحد والتصنيف الدولي الموحد للتعليم  ومنها مثال ،ونشر البيانات اإلحصائية

اإلحصاءات : مجاالتخمسة اإلحصائية حسب  األنشطةهم مكونات تصنيف أت وقد ُحدد.  (أسكد) 1622
البنود و ؛متعددة المجاالتال واإلحصاءات البيئةو ؛اإلحصاءات االقتصاديةو ؛الديمغرافية واالجتماعية

القضايا االستراتيجية واإلدارية و ؛تحليلهاونشرها و معالجتهاواإلحصائية العامة ومنهجية جمع البيانات 
  .إلحصاءات الرسمية على المستويين الوطني والدوليل
 

 سرة الدولية للتصنيفات اإلحصائيةباأل االلتزام  -0
 
البلدان والمنظمات الدولية في عمليات ها ستخدمتي تمن التصنيفات اإلحصائية الدولية الكبير هناك عدد  

مع  ،التصنيفات بحيث تالئم أوضاعها الوطنيةوتقوم البلدان عادة بتكييف تلك .  جمع البيانات ونشرها وتحليلها
ومتابعة التصنيفات المذكورة  البحث فيويضطلع بمهمة .  مقارنتها على الصعيد الدولي إمكانيةالحفاظ على 

فريق في هذا الاجتمع قد و.  فريق مختص يدعى فريق الخبراء المعني بالتصنيفات اإلحصائية الدولية هاتطوير
من قضايا التصنيفات، بما فيها والية الفريق وترتيبات  مجموعةوناقش  1622مايو /أيار 16 إلى 28الفترة من 
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األسرة الدولية "عمله، واستعرض التقدم المحرز بشأن العديد من التصنيفات، واتفق على استخدام تعبير 
م جمعها وعرضها وتتأثر نوعية البيانات التي يت.  للتعبير عن التصنيفات اإلحصائية" للتصنيفات اإلحصائية

ر استنتاجات وخالصات تعّب إلىلتوصل لواستخدامها بمدى االلتزام باستخدام التصنيفات اإلحصائية المنقحة 
وعلى مدى .  فمن الضروري متابعة التطورات المتعلقة بالتنقيح المستمر لتلك التصنيفات.  عن الواقعفعال 
استكمال تنقيح التصنيف الدولي الموحد للتعليم  ،الشركاءبالتعاون مع  ،أنجز معهد اليونسكو لإلحصاء ،عامين

بتكوين فريق عمل يهتم بمتابعة التصنيفات اإلحصائية  سكوان تقوم بلدان اإلألالحاجة ملحة و.  1622( أسكد)
فضل الممارسات في وضع التصنيفات الوطنية المعتمدة على التصنيفات أوتقديم االقتراحات بشأنها وتشجيع 

عرض معظم التصنيفات والمفاهيم لاألمم المتحدة موقعا خاصا في  اتحصاءشعبة اإل أنشأتكذلك،  . الدولية
 .(11)اإلحصائية

 
 مصادر البيانات اإلحصائية  -1

 
ومسوح  األسريةالمسوح و ؛التعدادات السكانية واالقتصادية، وهي مصادر البيانات اإلحصائيةتتنوع  

 .أنواعهاعلى  ريةاإلدالسجالت وا ؛المنشآت االقتصادية
 
 للسكان والمساكن ةالعام اتالتعداد (أ)
 
للبيانات اإلحصائية المتعلقة بعدد السكان ونموهم وخصائصهم وتوزيعهم  ًاأساسي ًامصدرُتعتبر  

ألمم المتحدة ء في اوقد دعت لجنة اإلحصا.  جزء من النظام اإلحصائي الوطني المتكاملهي و.  الجغرافي
ويؤمن التعداد ثروة .  مدتها عشر سنوات دورة تعداداتكل في  األقلنفيذ تعداد واحد على تإلى بلدان العالم 

حساب مؤشرات األهداف اإلنمائية في كبيرة من البيانات يمكن استخدامها في تحليل السياسات وصياغتها و
ف متطلبات التنمية على نقطة انطالق لإلسقاطات السكانية التي يمكن استخدامها في استشراوهو يوّفر .  لأللفية

المجاالت الصحية مختلف تحديد االحتياجات من الخدمات في ، وذلك من خالل المتوسط والبعيدجلين األ
 .واالتصالوسائل النقل والتعليمية والسكنية و

 
 األسريةلمسوح ا (ب)
 
حية المسوح الصمن بينها ، ذه المسوحهمتنوعة من مجموعة  بتنفيذتقوم األجهزة اإلحصائية  

هامة نتج  بيانات ي اماه امسح القوى العاملة، ومسح الدخل واإلنفاق الذي يعد مسح، وواالجتماعية والديمغرافية
وهو القضاء على الفقر  من األهداف اإلنمائية  لأللفية 2للهدف  وفقًا، وذلك ستخدم في تقدير مستويات الفقرُت

 اتمسح القوى العاملة من األدلة المستخدمة في رسم سياس وتعد معدالت البطالة التي يوفرها . المدقع والجوع
 . أوصت بها منظمة العمل الدوليةالتي مؤشرات العمل الالئق وحساب سوق العمل 

 
 المسوح االقتصادية (ج)
 
 ،اإلجماليالناتج المحلي مستويات القياسية و واألرقامتأمين البيانات المتعلقة باألسعار لمة اه أداةهي  

 .إلى اعتمادها ستخدم أدلة في تحليل السياسات االقتصادية والدعوةُتي وتلك الت
 

                                                
(11) efault.asphttp://unstats.un.org/unsd/class/family/d. 

http://unstats.un.org/unsd/class/family/default.asp
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 اإلداريةالسجالت  (د)
 
 ،في معظم البلدان العربيةعيفة ضالسجالت اإلدارية ن ماإلحصائية بيانات لما زالت عملية استخراج ا 

ساسية األى البنحسنت ما تفكل . البياناتهذه  نتاجالزمة إلال اإلداريةلعدم اكتمال حوسبة السجالت  نظرًا
  .تهاودوريتطورت نوعية البيانات اإلحصائية  ،اإلدارية

 
 نشر البيانات اإلحصائية (هـ)
 
.  بحاثهمأستخدامها في تطبيقاتهم والللمستخدمين  وإتاحتهابنشر البيانات  إالمل العملية اإلحصائية تال تك 

لألجهزة اإلحصائية  ،قواعد البياناتالت، ال سيما واالتصاالتطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وسمح 
 أّنغير .  الالزمة لبناء قواعد البيانات التفاعلية األدواتبتخزين البيانات واسترجاعها بسهولة فائقة، وتأمين 

من عزز البيانات سيهذه التقدم في نشر  أنوال شك في .  في بداياتها في منطقتنا تزال ماهذه التطبيقات 
 . إلى اعتمادها ا في مجال تحليل السياسات والدعوةاستخدامه

 
 اتساق البيانات (و)
 
الحصول على البيانات المتعلقة باالنتظام  فيمكن مثاًل.  البيانات اإلحصائية من مصادر مختلفةُتستقى  

.  تتضاربما  غالبًا نتائج هذه المصادرغير أّن .  األسريةالمسوح  أيضًاو اإلداريةفي الدراسة من السجالت 
تطوير المنهجيات  من شأنو . العمل على  توحيد المفاهيم والتعاريف المتعلقة بالظواهر نفسهالك، ينبغي لذ

 .أكبرصياغة السياسات بسهولة لين بيانات متناسقة تأم فيأن يسهم المستخدمة في جمع البيانات 
 
 تحليل البيانات (ز)
 
 ًااهتمام نتائجالستنتاجات واال إلىلتوصل لليل البيانات تحتولي األجهزة اإلحصائية الوطنية أن  جبي 

ومراكز األجهزة هذه العالقة بين ، وفي األجهزة اإلحصائية الوطنية ضعيفةتزال  الغير أن هذه العملية  . ًاكبير
هيل وتس واألكاديميينمين البيانات للباحثين ألى األجهزة اإلحصائية تلك، عذلو.  قويةالبحوث والجامعات ليست 

 .السياساتعملية وضع نتائج تسهم في توجيه  إلىمهمتهم في تحليل البيانات والتوصل 
 
 نوعية البيانات (ح)
 
.  القراروتحليلها وفي صنع السياسات وضع قصد بنوعية البيانات مدى صالحيتها لالستخدام في ُي 
 ايتكون منهسسية والتنظيمية الثمانية التي لمتطلبات المؤ، ينبغي تقييم استيفائها لعدد من ادقة البياناتلتقييم و

توقيت توّفرها في و ؛لظاهرةادقتها في وصف و ؛صلتها بالموضوع قيد الدراسة :وهي ،إطار ضمان الجودة
النزاهة في و ؛المعتمدة لوضعها سالمة المنهجيةو ؛تماسكهاو ؛تها للتفسيريقابلو ؛إليهاالوصول  إمكانيةو ؛مناسب
 .إعدادها

 
 هاومستخدمي ون بين منتجي البياناتالتعا (ط)
 
ن التعاون بين منتجي البيانات اإلحصائية ومستخدميها يعود بالفائدة على النظم ألتجارب عدد من ا أثبت 

.  من تحديد األولويات في جمع البيانات ونشرها وتحليلها ةالوطني ةإلحصائيجهزة ان األويمّك ة،اإلحصائي
لك، لذ.  ما بينهامن التضارب فيخفف وياإلحصائية المنتجة  عية البياناتفي تطوير نوهذا التعاون يسهم و
وقد .  وأساليبهاسهم في تطوير عمليات جمع البيانات والبناء على تعليقاتهم يور المستمر مع المستخدمين االتشف
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الس مج إنشاءخطوات عملية لمأسسة عملية التشاور، وذلك عن طريق  سكوامن بلدان اإلكبير اتخذ عدد 
، هيئات أخرىطاع الخاص وقالحكومية ومؤسسات ال واإلداراتالمستوى تتمثل فيها الوزارات رفيعة استشارية 

، وتقديم دعم كبير جاتهم من البياناتاد احتييتحدإلى و ،المصلحة أصحابب بين يقراألمر الذي أدى إلى الت
 .الوطنيةحصائية إلا جهزةلأل
 
 حصاءات الرسميةلإل األساسيةبادئ اعتماد الم (ي)
 
لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة اإلحصائية  األساسيةالمبادئ اعتماد التجارب نجاح  يستدعي 

ينبغي أن  ،لذا.  اإلحصاءعملية  أخالقيات تتناولالمبادئ ال سيما وأن هذه ، 2991عام في المتحدة  لألمم
سرية البيانات المتعلقة  خصوصًا ،الرسمية حصاءاتاإل أخالقياتمبادئ البيانات المنتجة والمستخدمة تراعي 

 .(المرفق الثالث) األعمالباألفراد وشركات 
 
القرار أو صياغة صنع لالبيانات اإلحصائية الالزمة  وإنتاجدارة إل الدورة اإلحصائية 2 الشكلتناول وي 

ها نات بناء على طلب مستخدميوتتم عملية جمع البيا.  هاوتحليل واالجتماعية والبيئية االقتصاديةالسياسات 
تقّدم الجهة المستفيدة المحتملة بعد منها تبدأ المرحلة األولى و.  ن القطاعين الحكومي والخاصالمحتملين م

 المعيشية وفقًا األسرثم جمع البيانات من ذي الصلة، تصميم المسح مرحلة البيانات، تليها بطلب للحصول على 
بعد .  زمني محدد مسبقًا النتائج وفقًا لجدولتحديد وآليا لبيانات امعالجة بعد ذلك ولمعايير ومفاهيم متفق عليها، 

 ،وفي ختام الدورة.  القرار وصانعاالستنتاجات التي يحتاج إليها  إلىوالتوصل البيانات تبدأ عملية تحليل  ،ذلك
عملية الرصد وتبدأ .  ئجهارصد تنفيذها ونتاو اوتقييمه السياساتوضع و اتالقرارصنع تخدم البيانات في سُت

 .إحصائيمشروع  أيانطالقة ع والتقييم م
 

 الدورة اإلحصائية  -5الشكل 
 

 
 

 ,Jessica Gardner, Why relevant MDG-related data may not be reaching policy and decision and decision-makers? Daejeon : المصدر

Korea October 2010.                                                                                                                                                                                     
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 ارير التنمية البشريةفي مصر إلعداد تق هاومستخدميالتعاون بين منتجي البيانات   -2اإلطار 
 
من حساب مؤشرات التنمية في مصر معهد التخطيط القومي في إعداد تقارير التنمية البشرية المعني بفريق الن تمّك 

الجهات و ،لجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءبا ًةممثل ،لبياناتة لمنتجالجهات البالتعاون بين  ، وذلكالبشرية
رصد ومتابعة من خاللها يمكن هي أداة  مؤشرات التنمية البشريةو . معهد التخطيط القوميب ةثلمم ،لبياناتل ةمستخدمال

هذه وربط من حيث مستويات التنمية، لمحافظات ، وترتيب ايةمصرالمحافظات الفي  مستوى التنمية البشرية سنويًا
 :أبرزهاو ،تحديد الخصائص الرئيسية للفقراءنتج ذلك عن و.  مؤشرات الفقرب المستويات

 
 .لتنمية البشريةيات امستوأدنى التي تسّجل يتركز الفقراء في المحافظات  -2

 .بليالوجه الِقذات محافظات ال فييتركز الفقر  -1

 .المناطق الحضرية فيالمناطق الريفية أعلى منها  فيمعدالت الفقر إذ  ،الريف فييتركز الفقر  -0

على نوعية االحتياجات االستهالكية  يرًاثاألسرة كفي يث يؤثر عدد المعالين أسر كبيرة الحجم، ح فيلفقراء ايعيش  -1
  .هذه االحتياجاتعلى تلبية لألسرة وعلى قدرتها 

  .رتفاع نسبة اإلعالةاألمر الذي يعني ا ،مرتفعلدى الفقراء خصوبة المعدل  -2

إما  ،االلتحاق بالمدارسفي  انقصذه األسر ، تسّجل هوبالتالي.  لاطفاألسر الفقيرة مستوى عمالة األيرتفع لدى  -0
 .لتسرب منهنتيجة ل إمابالتعليم و االلتحاقبسبب اإلحجام عن 

  .لها سيداتيمستوى الفقر في األسر التي تعرتفع ي -7

 .في األسرة ستوى الفقرعلى ميؤثر المستوى التعليمي لرب األسرة  -8

 .من غير الفقراءنى دأبمعدالت النشاط االقتصادي  فيالفقراء يسهم  -9
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 القراروضع السياسات وصنع والبحوث إجراء   -رابعًا
 

 البحوث  -ألف
 
وقد بدأت الجهات .  ستند إلى األدلةت سليمةلتوصل إلى قرارات لالبحوث  باستخدام يتزايد االهتمام حاليًا 

وفي مجال .  الصلةاث ذات بحاألالسياسات للقيام بواضعي اجات األفراد والمؤسسات وتيحالبحثية تستجيب ال
تتمثل ، (research to action) "التطبيق إلىمن البحث "مية سأطلقت عليه تنموذج ُيعتمد  ،االجتماعيةالبحوث 

هذه جراء إمن العوامل التي تحقق األهداف المرجوة من هو البحوث  إليهأن تطبيق ما توصلت أهميته في 
كل االذي يستطيع الناس من خالله تحديد المش ،ي نهج المشاركةوهذا هو الحال ف.  عليها واإلنفاقالبحوث 

تخصيص موارد إلجراء بحوث متنوعة ب (13)عدة وتهتم حكومات  .(12)االجتماعية وتقديم الحلول الناجعة لها
قرارات سليمة وسياسات مستندة  التخاذفي هذا المجال، وذلك الخبرات  تتضمن معرفيةبناء قاعدة  إلىتهدف 

 .ةاألدل إلى
 
وبحوث السياسات هي .  "العملية المنتظمة لجمع وعرض المعلومات"ويمكن تعريف البحوث بأنها  

واقعية لمعالجة مشكلة أو  وإجراءاتالقرار بتوصيات صانعي تزود المجتمعات وتي نوع خاص من البحوث ال
دراسة استنتاجاتها اجعتها وتم مرتو: البحوث المتوفرة( أ: )منهافي عدة أنواع، البحوث تقع و.  مسألة معينة

التحليل ( ب) ؛مع الخبراء والمعنيينة نتائجها لبحوث والمقاالت المنشورة ومناقشلمراجعة تضمن ، وتونتائجها
رسوم شكل ها وعرضها على اإلحصائية لوصف األساليبيعتمد على تفحص قواعد البيانات واستخدام : الثانوي

، حيث تجمع المطروحة كلالمشة استراتيجيات في معالجفعالية اال باختبارعنى ُت: ميدانية اختبارات( ج) ؛بيانية
كون التي من المفترض أن ت اتستراتيجيثر هذه االأحلل لتحديد ُتالذي تحّقق، ثم ر التغّيالمتصلة بالبيانات 

كل امشالتحديد علومات غير رقمية لتقوم على تجميع وتحليل م: الطريقة الوصفية( د) ؛ائجالنتمرتكزة على 
على مقابالت قوم ، وقد توأسبابهاستخدم في جمع البيانات عن المشكلة ُت: المسوح( هـ) ؛حلول لها وإيجاد

واستطالعات الرأي هي نوع من المسوح، تستخدم .  متنوعة ورقية أو رقمية استماراتاستخدام  شخصية أو
تشتمل على تسجيل وتحليل الخبرة العملية : لةدراسات الحا( و) ؛لى األدلةإدة نتائجها في اتخاذ القرارات المستن

تحديد السلوك ومتغيرات أخرى بشأن في وتساعد دراسات الحالة .  للمؤسسة أو المجتمع بشأن قضية محددة
تحليل ( ز) ؛وضوععن تعقيدات المكرة وافية وغالبا ما تعطي ف المطروحة، القضية أو المشكلة االجتماعية

بين مقارنة من أجل الالتي يستخدمها الباحث  األساليبتشتمل على مجموعة من  :ئدكاسب أو الفواالتكاليف والم
 .لمجتمع عند تحديد الخياراتتي يكتسبها االالكلفة والمنافع 

 
 القرارعملية صنع تحليل لإطار   -باء

 
 على فهمالقرار صانعي قدرة في أوجه الضعف القرار في تحديد صنع تطوير إطار أولي لتحليل  يسهم 
د يحدتأن تسفر عن شأنها عداد أجندة للبحوث من إل يسّهو، مجاالت السياساتضمن مختلف لعالقات المتبادلة ا

النتائج في شكل قديم تسهم في تقد ضة عوامل عاِروأية هامة مخرجات  ةأي، ويؤدي إلى تحديد الخيارات أفضل

                                                
(12) Steven Dukeshire and Jernnifer Thurlow (2002). 

 لدعم البحث العلمي في العديد ( في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي سنويًا 1.8نحو )موارد مالية  تخصص قطر (13)

اتخاذ قرارات سليمة في مجال السياسات وتهدف من وراء ذلك إلى بناء قاعدة صلبة من الخبرات والمعرفة التي تمكن من  . من المجاالت
 باإلضافة إلى ذلك، أعدت قطر استراتيجية وطنية للبحوث تشكل إضافة هامة إلى استراتيجية التنمية الوطنية  .المستندة إلى األدلة

1622-1620. 
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 إلنتاجالمعتمدة التدابير المؤسسية  0شكل ن الّيويب  .(14)عن الصحة والثروة ونوعية البيئة إحصائيةمؤشرات 
المؤسسات  والفكرة هي تحديد وضع  .مفاهيمي عام طارإل ، وذلك وفقاالصحة على صعيد البلدانحول البحوث 

 .القرار في القطاع الصحيصانعي البحثية وعالقتها ب
 

 ل المؤسساتال يتجزأ من عم الصحة جزءًاحول البحوث  العتبارطار مفاهيمي عام إ  -6الشكل 
 

 
 .The Alliance for Health Policy and Systems Research/WHO, April 2012: المصدر

                                                
(14) Subhrendu Pattanayak and others (2006). 
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 السياسات ومفهوم الرصد والتقييم  -خامسًا
 

 الرصـد  -ألف
 
عليقات تحصل األطراف المعنية بواسطتها على ت ،أنها عملية متواصلةبيمكن تعريف عملية الرصد  

 فعملية الرصد ال تقتصر . (15)اوأهدافههذه األطراف  م الحاصل في تحقيق أغراضمنتظمة حول التقدوردود 
مما يساعد على  ،أيضًا حقيق النتائجفي تبل  ،سير األعمال أو األنشطة فقطالمحرز في تقدم العلى مراجعة 
لرصد هو أن افي الميدان االقتصادي منظمة التعاون والتنمية رى تو.  ار لبلوغ الهدف المرجوتصحيح المس

عن تطور الالزمة والمعنيين بالمعلومات  اإلدارةتزويد بهدف عملية منتظمة لجمع البيانات عن مؤشر معين 
يهدف الرصد بعبارة أخرى،   .ةنجاز األهداف واستخدام الموارد المخصصإمستوى  إلى اإلشارةمع  ،التدخالت

التعرف بشكل دوري  :ما يلي هع مراحلتتضمن جمي، وينبغي أن سير العمل باتجاه تحقيق النتائجمدى تحديد  إلى
المخرجات حقيق كان تإذا دراسة ما  ؛تحقيق النتائجئق أمام الوقوف على العوا ؛على مدى تحقق النتائج المرجوة

 استراتيجيةمراجعة  ؛النتائجالمخرجات تسهم في تحقيق هذه ما كانت  وإذاللخطة الزمنية،  يتم وفقًاالمتوقعة 
االستفادة  أسرع؛النتيجة بشكل  إلىفي التوصل الدخول في شراكات جديدة تسهم  األمرقد يتطلب و . الشراكة

ويتطلب ذلك استخدام المعلومات المكتسبة ودراستها .  جل شراكة أوسعأمن الدروس وتكوين قاعدة معرفية من 
 .بشكل معمق لضمان تحقيق النتائج المرجوة

 
 التقييم  -باء

 
التقييم هو إجراء دقيق وصارم ومستقل يطبق على إلى أن  األمم المتحدة اإلنمائيدليل برنامج يشير  

في صنع  همةالموضوعة والمسا األهدافتحديد المدى الذي وصلت إليه في تحقيق لنجزة والجارية مالنشطة األ
ريع والبرامج من القضايا، من بينها األنشطة والمشا وعلى غرار الرصد، ينطبق التقييم على الكثير . القرار

ويكمن الفارق الرئيسي بين الرصد والتقييم في   .والقطاعات والمنظمات والمحاورواالستراتيجيات والسياسات 
أن األخير يتم بصورة مستقلة من أجل تزويد المدراء والعاملين بتقرير موضوعي عما إذا كانوا على المسار 

جيته، ويتضمن المزيد من التحليالت هءاته وتصميمه ومنالتقييم أكثر دقة في إجرا أنإضافًة إلى  . الصحيح
في تساعد  توفير المعلومات التيفكالهما يهدف إلى   .غير أن الغاية من الرصد والتقييم متشابهة جدًا.  المعمقة

 .األداء، وتحقيق النتائج المقررةالقرار، وتحسين تحسين عملية صنع 
 
على مستوى أي  ،مختلف المستوياتعلى د والتقييم من وحدات الرص ةلكل وحدينبغي أن يكون و 

وبصورة عامة تتضمن .  إطار مرجعي واضح خاص بها، يحدد دورها ومسؤولياتها ،مثاًل النتائجالمشروع أو 
عقد لقاءات منتظمة مع األطراف  ؛لتقييملوضع أطر الرصد المنهجية وإعداد خطة  :ه المسؤوليات ما يليهذ

تولي مهام الرصد والتقييم الميدانية المشتركة بغية تقدير  ؛تحقيق النتائجباتجاه لتقدم المعنية من أجل تقييم ا
مستوى نجاح النتائج المتحققة في طرح حديد ت ؛استخالص الدروس والممارسات الجيدة ؛قاتواإلنجازات والمع

القدرات اإلضافية تحديد  ؛قضايا النوع االجتماعي ومصالح وحقوق الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع
 .المطلوب تنميتها بين األطراف المعنية والشركاء

 
بخصوص مجاالت النتائج المحددة، ، رفع التقارير بصورة منتظمة إلى األفراد والهيئات التوجيهية 

ضمان جودة أعمال الرصد والتقييم،  ر؛السياسات وصنع القراوضع مليات واغتنام الفرص للتأثير على ع

                                                
(15) United Nations, Handbook on Planning Monitoring and Evaluating for Development Results, UNDP 2009.  

                     .                                                                                                                            http://web.undp.org/evaluating/handbook/ 
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تقدير مالءمة إطار الرصد والتقييم على أسس منتظمة تستند إلى نشوء  ؛عند اللزومبشأنها ادات وتقديم اإلرش
 .أولويات إنمائية جديدة أو ظروف متغيرة

 
 على النتائج ةالرصد والتقييم المعتمدعملية   -جيم

 
من ، ظم ومستمرلنتائج بشكل منتاتحسين إلى دة على النتائج تعريف عملية الرصد والتقييم المعتِمتهدف  

لحساب لمعلومات اجمع وتحليل من خالل نفيذ أهداف التنمية، وفي تالمؤسسات الحكومية  أداءمتابعة خالل 
متابعة ، ببساطة، تعني الرصدفعملية .  النتائج المتوقعةهذه الخطوات بومقارنة نتائج  ،األساسية تالمؤشرا

االعتبار في  خذ، إذ يأأوسع بعدًا ، فيكتسبالتقييمأما .  تحقيق األهداف المحددةلغاية المؤشرات في قيمة ر تغّيال
 . ونتائجهالذلك تخذة المخطوات العملية الفحسب، بل أيضا تحقيق األهداف باتجاه التقدم ليس 

 
التي المعلومات والبيانات  أنواعمنطقي يبين  إطارعبر هذا التقييم وعرض  ،تقييم النتائجيمكن و 

النتائج التتابعية المنطقية إلى  7النموذج المنطقي المعروض في الشكل شير يو.  مرحلةخدمت في كل اسُت
هادفة المثال التالي السياسات الصحية اليتناول و.  المعني كل مرحلة من مراحل السياسة أو المشروعالمتصلة ب

 إلى أدى األطفالعالجة الجفاف عند م فينجاح ال أنبّين يو ،عن طريق الفم األطفالالجفاف عند إلى معالجة 
وهذا اإلطار مستمد من دليل تدريبي  . سنوات 2دون  األطفالمعدالت وفيات  انخفاضإيجابية، أهمها نتائج 

مكن استخدام هذا يو.  (16)النتائج إلى وصواًل ،بين تتابع خطوات الرصد والتقييميوهو ، فاليونيسأعدته 
كما هي الحال في األهداف اإلنمائية  ،شّعبةكانت النتيجة المتوقعة مت إذاخاصة  ،النموذج في العديد من البرامج

 .لأللفية
 

 حد األهداف اإلنمائية الوطنيةأ راحل عملية تنفيذملرسم توضيحي   -7الشكل 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
  
 
 
 
 

   
 

 Glen M. Farrell, Commonwealth of Learning, Vancouver (2009), A Handbook on Result-Based monitoring and evaluation: المصدر

at the Commonwealth of Learning.                                                                                                                                                               

                                                
(16) Glen M. Farrel, Result-Based monitoring and evaluation at the commonwealth of Learning, 2009, Canada. 
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 أقلوسنوات  من عمر خمس يات األطفالوفمعدالت خفض 

 أفضل لمحلول معالجة الجفاف لضبط اإلسهال عند األطفال ستخداما

  حملة إعالمية 15إنجاز 

  يصح نيف 111تدريب 

 األمهات بخدمات معالجة الجفاف رفع مستوى وعي 

  محلول الجفاف استخدامتوفير خدمات 

 إعداد حملة إعالمية لتثقيف األمهات 

  توفير خدمات محلول الجفافمجال في تدريب العاملين الصحيين 

 ر أو الهدفاألث

 جالنتائ

 

 رجاتخالم

 األنشطة

 أطباء - موازنة – معالجة الجفافلمواد  - نومتدرب المدخالت
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 ائجالنتترتكز على د والتقييم للرص آليةتصميم وبناء وتشغيل   -دال
 
أهدافها التنموية باالعتماد تنفيذ مسار متابعة ل العربية بلدانالتسترشد به  دلياًلعدة مبادرات دولية شكل ت 

الحد  إلى رميالتي تو لأللفيةاألهداف اإلنمائية قع ت ،وفي مقدمة هذه المبادرات.  ائجعلى النتآليات ترتكز على 
ع مدى تتّبويمكن   .1622بحلول عام وتحقيق أهداف وغايات إنمائية أخرى  معيشةالمن الفقر وتحسين مستوى 

لتصميم  الالزمةالخطوات  8ويبين الشكل .  ائجالنتلقياس المعتمدة األهداف باستخدام المؤشرات هذه تحقيق 
 .ائجعلى النت ةالقائمالرصد والتقييم  آليةوبناء 

 
 ائجعلى النت ةالقائمرصد والتقييم ال آليةتصميم وبناء وتشغيل   -8ل الشك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Jody Zall Kusek. Ten steps to a Result –Based Monitoring and Evalution system: المصدر

 

 
 الجهوزيةالقيام بتقييم مدى االستعداد و   
 

 االتفاق على النتائج لغرض الرصد والتقييم   
 

 اختيار المؤشرات الرئيسية لرصد النتائج   
 

 تطوير مؤشرات تبين الوضع الراهن   
 

 التخطيط لتحسين النتائج   
 

 رصد النتائج   
 

 ادوار التخطيط   
 

 إعداد التقارير عن النتائج   
 

 استخدام النتائج   
 

 ى نظام الرصد والتقييم لدى الجهة المعنيةالمحافظة عل   
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يم تعتمد على النتائج في للرصد والتقيوآليات مكن إعداد ُنظم ي ،وفي إطار األهداف اإلنمائية لأللفية 
 قبلنظام الرصد مر بها الخطوات المنطقية التي ي إلى 8 الشكلويشير .  العديد من القطاعات والسياسات

مسار ع تتّبذلك أنه يجب عني يوال  . (17)القرارصنع استخدامها في شأنها وتقارير ب وإصدارنتائج  إلىالوصول 
 .نفسهوقت ال فيواحد  من نشاط أكثرتنفيذ أو عدم محدد 

 
 جهوزيةلمدى االستعداد واإجراء تقييم  (أ)
 
لى ترتكز عللرصد والتقييم  آلية إنشاءعلى تحديد قدرة الحكومة وشركائها في التنمية يهدف ذلك إلى  

 .والرغبة في ذلك النتائج
 
 االتفاق على نتائج الرصد والتقييم (ب)
 
وضع وموارد ال تخصيصمحددة، يتم على أساسها نتائج استراتيجية عني ذلك االتفاق على تحقيق ي 

 .الحكومة وشركائها في التنمية أنشطة
 
 تطوير مؤشرات محورية لمتابعة النتائج (ج)
 
ه كافة عمليات جمع وّجتلتقييم للرصد ولآلية نشاء إلو المحرزة لتقييم النتائجهذه الخطوة أساسية  

 . اإلبالغ بشأنهاالبيانات وتحليلها و
 
 لبيانات األولية عن المؤشراتجمع ا (د)
 
ق أو لم يتحقق من نتائج بوصف وقياس قياس ما تحّقيبدأ و.  بصورة أوليةلمؤشرات قياس ا ذلكيعني  

 . الظروف المبدئية التي تتعامل معها النتائج
 
 التخطيط للتحسينات وتحديد أهداف واقعية (ـه)
 
 .وإطاره الزمنيمحددة، تحقيق نتيجة  ن أجلم إحرازهم الواجب التقّدقيس وضع أهداف مؤقتة تيجب  
 
 متابعة النتائج (و)
 
 ينالمسؤولتحديد لو ؛هابشأن بالغاإلولجمع البيانات وتحليلها  إرشادات توجيهيةفي هذه المرحلة وضع ت 

ت تتناول هذه اإلرشاداو.  التكاليفتحديد و ؛وضع الحدود الزمنيةو ؛لمراقبة الجودةالسبل  وإيجاد ؛األنشطةعن 
نشر بالشفافية والمتصلة ب األدلةتحدد و ،والمجتمع المدني التنميةفي ئها الحكومة وشركا تومسؤوليادور أيضا 

 .البيانات وتحليلها
 
 المعلومات لدعم اتخاذ القرارم يتقي (ز)
 
طوات اتخاذ الخالتقييم في تقييم النتائج ووالتحليالت المعنية بلدراسات ة نتائج ايتم التركيز على مساهم 

 .ها بالكاملو تحقيقالالزمة نح

                                                
(17) Jody Zall Kusek (2004). 
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 حولهاتقارير إعداد تحليل النتائج و (ح)
 
 .قديمهارير ومواعيد تاالتقهذه شكل  ، كما ُيحّددبشأنها تقاريرعداد يتم تحديد النتائج التي سيتم إ 
 
 النتائج استخدام (ط)
 
تلك إيصال تائج، وإنما في مبنية على الن اتفي توليد معلومبكل بساطة  األساسيةالقضية ال تتمثل  

إدارة الحكومة أو في االعتبار عند يتسنى لهم أخذها ل ،في الوقت المناسبولى مستخدمين مناسبين إالمعلومات 
 .المنظمة

 
 ضمان استمرار نظام الرصد والتقييم داخل الحكومة (ي)
 
 عدة لى أن تلبي هذه اآللية ع ،ضمان استمرار الرصد والتقييم داخل الحكومةل ةمستدام آليةإنشاء  ينبغي 

 . المعلومات والمساءلة والحوافز والقدرةصحة الثقة وووالجدارة  يةالطلب والهيكل، هي أساسيةمعايير 
 

 2113-2111البرنامج التنموي التنفيذي في األردن   -9الشكل 
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 السياسات التنموية واألهداف اإلنمائية لأللفية  -سادسًا
 

 اإلنمائية لأللفيةاألهداف   -ألف
 
للعديد من مؤتمرات  وهي تمثل تتويجًا.  أهداف إنمائية متفق عليها دوليًاهي األهداف اإلنمائية لأللفية  

األمم المتحدة في العقد الماضي، بما في ذلك مؤتمرات القمة بشأن التنمية المستدامة  نظمتهاالقمة التي 
محدد وتحقيقها  ،ةكمّيو ،هداف عالميةذه األوه . نمية االجتماعيةوالمستوطنات البشرية  والمرأة والسكان والت

وهي .  بين الجنسين والتعليم المساواةُوضعت لمعالجة الفقر المدقع والجوع والمرض، ولتعزيز وقد .  المدة
نص وي . الصحة الجيدة والتعليم والمأوىالتمتع بحق الجميع في ، منها حقوق اإلنسان األساسيةعدد من تجسيد ل

بالعمل تزام لاالعلى الهدف الثامن من األهداف اإلنمائية لأللفية، المتعلق ببناء شراكة عالمية من أجل التنمية، 
 .(18)التجارة والحصول على التكنولوجياتتعزيز و ،وتخفيف الدين ،مجاالت المساعدة اإلنمائيةشتى في 

 
تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية إلى التعّهد باأللفية وبشأن عالن اإل كل من وخالل العقد الماضي، أّدى 

، مؤتمرات القمة واالجتماعاتعدد من لتزامات وإقامة شراكات غير مسبوقة أعيد التأكيد عليها في عدد من اال
 ، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة(1661، المكسيك، مونتيري)المؤتمر الدولي لتمويل التنمية منها 

ب والحكومات تحديات والشعواجه تو.  (1662، نيويورك)، ومؤتمر القمة العالمي (1661، جوهانسبرغ)
، مثل أزمة ًاعالميكتسب طابعا يبعضها اآلخر بينما ببلدان أو مناطق بعينها،  هاتعلق بعضيجديدة غير متوقعة 

تفاق على خطة عمل الهو اوالتحدي اليوم .  ا السنوات الماضيةمالغذاء واألزمة االقتصادية اللتين شهدته
هذه لتحقيق رجو عن التاريخ الم كانت ثالث سنوات تفصلحتى ولو و.  لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

األهداف  رفوتو.  بذلكلتزام غياب االل ًانظرقائما  هااحتمال عدم تحقيقما زال ، ف1622عام بحلول  األهداف
الذي قد تكون آثاره ر المناخ تغّيمعالجة لفي مجال التنمية، و لةالمساءلتحقيق اإلنمائية لأللفية إطارا تاريخيا 

   .لفقر المدقعاخفض معّدالت مدّمرة، و
 
.  لتسريع تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية على الصعيد الوطني وأعد فريق التنمية في األمم المتحدة إطارًا 

هذه تنفيذ التي تحول دون  اتقالمعوأهم ديد تحتسمح لها بمنهجية  ار للحكومات وشركائهيوّفذا اإلطار وه
 ويبدأ اإلطار بتحديد األهداف التي  . ساعدها على تخطيهاتو ،األهداف والتقدم في تحقيق األهداف الفرعية

الشركاء المقترحة، يجب على المنهجية حسب و.  نجازهاإبالمعنية تهتم الدولة التي وبعيدة المنال ال تزال 
 ؛كل بلدفي د التدخالت ذات األولوية تحدي :(19)هي أربع خطواتتخاذ اهداف من خالل ذه األهمن معالجة كل 

 ؛التي ينبغي تنفيذها إلزالة هذه المعّوقات التدخالت ذات األولويةة واألولوي المعوقات ذاتتحديد وترتيب و
 .ورصد تنفيذهاالحلول هذه ذ يتنفلتخطيط وال ؛ينفذها عدة شركاءحلول وتحديد 

 
ة، واإلقليمي ةن من تطبيقها على الصعد الوطنيمّكمما ي ،نةومربالفي اإلطار ذكورة هجية الممنال تّتسمو 

تنفيذ يسمح و.  االستراتيجيات القائمةاتجاه تنفيذ أو تدفع ب ،قطاعيةالعامة والستراتيجيات وضع االتساعد في  كما
برنامج ختبر قد او.  نمية الوطنية والقطاعيةوضع خطة تنفيذية شاملة لإلسراع في تنفيذ أهداف التبهذا اإلطار 

 ،بلدان 26تسريع تنفيذ األهداف اإلنمائية في ل اإطار ،فريق األمم المتحدة للتنميةاإلنمائي، ال سيما األمم المتحدة 
1626ديسمبر /كانون األولفي  هاعتمداإلسكوا، ثم  من منطقة األردنمنها 

(20). 
                                                

استعراض تطلعي : الوفاء بالوعد ،متابعة قمة األلفيةلألمم المتحدة حول تقرير األمين العام ، الجمعية العامة لألمم المتحدة (18)
 .  1626فبراير /شباط 21، الدورة الرابعة والستون، 1622رنامج عمل متفق علية لبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام لتعزيز وضع ب

(19) UNDP, UNDG, Bureau for the development of Policy Programme, MDG Acceleration framework: Operational 

                              .                                                                                                                     www.undp/povertyOctober 2011,   Note, 

(20) www.undg.org/index.cfm?p=1505. 
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 ء القدراتبنا  -باء
 
، حلقة عمل للتنمية صندوق األفريقيالو سكوااإلاألمم المتحدة، بالتعاون مع في نظمت شعبة اإلحصاء  

لتبادل البيانات اإلحصائية  SDMX ، بشأن استخدام مبادرة 1622و يولي/تموز 20إلى  26إقليمية في عمان من 
العمل تدريب عملي على استخدام هذه المبادرة،  حلقةتخلل و.  رصد األهداف اإلنمائية لأللفيةمن والوصفية 

على برامج نظام زينها خبحيث يمكن تتدريب على تحويل قواعد بيانات األهداف اإلنمائية إلى شكل خاص و
جهزة األ داخلأوصت حلقة العمل بوضع استراتيجيات لتحسين التنسيق و.  (DevInfo)معلومات التنمية 

وساعدت حلقة العمل المشاركين على فهم فوائد .  الدوليةجهزة واألجهزة ألاهذه اإلحصائية الوطنية، وبين 
حد ال ومنهاين الوطني والدولي، في اإلبالغ عن البيانات والمعلومات الوصفية على المستويلمبادرة استخدام ا

ق حسين التنسيتو ؛عداد التقاريروالحد من عبء إ ؛وفورات في الميزانيةوتحقيق  من أوجه التباين في البيانات؛
 .اإلحصائية الوطنيةجهزة األداخل 

 
عمليات تبادل البيانات والبيانات لالبلدان عن رغبتها في اعتماد معيار  تأعربوخالل ورشة العمل،  

 جهزة ألتنظيم دورات تدريبية إضافية  سكوااإلمن  تطلبو ؛لقة باألهداف اإلنمائية لأللفيةالوصفية المتع
 من شعبة اإلحصاء تطلب، وتعزيز المهارات في مجال المبادرةبهدف وزارات المعنية اإلحصاءات الوطنية وال

ي تبادل البيانات ف SDMXاستخدام مبادرة في  لبلدان األكثر تقدمًالتعزيز قدرات اتنظيم حلقة عمل دولية 
ستخدام واجهة بينية ال عن دعمهاالبلدان أعربت كذلك، .  أللفيةلوالبيانات الوصفية المتعلقة باألهداف اإلنمائية 

الدروس لالستفادة من و . (DevInfo) األهداف اإلنمائية لأللفية في هذا النظامالمتصلة ب معلوماتهاتخزن 
مع احتياجات البلدان النامية في  يةالتدريب هاموادعلى تكييف شعبة اإلحصاء عمل من حلقة العمل، ستكتسبة الم

 .XMDSبشأن استخدام مبادرة تي سُتعقد مستقبال لقات العمل الدمج هذه المواد في حعلى مناطق أخرى، و
 
هذه بالخبراء المعني  قيوقد خضع تعريف هيكل بيانات األهداف اإلنمائية لأللفية الذي وضعه فر 

وأبرزت نتائج االختبارات وجود أوجه قصور .  المبادرة لعدد من االختبارات خالل السنوات القليلة الماضية
وأجرت شعبة   .تفسيراتالتعريفات وشمول الاالزدواجية وعدم ثل تعريف، مهذا الولى من في النسخة األ

الدورة العشرين خالل رض التعريف المنقح وُع.  تحسين أدائه الوظيفيلتعريف هذا الل تنقيحًا شاماًلاإلحصاء 
ثّم ُوضع  ،1622أكتوبر /المشترك بين الوكاالت الذي عقد في مانيال في تشرين األولالخبراء الجتماع فريق 

 . (21)على الموقع الشبكي لمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية
 

 المغربفي ص برنامج تقييم استراتيجيات التنمية لتحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية ملّخ  -3طار اإل
  (األهداف اإلنمائية لأللفيةكأداة لتحليل  ”MAMS“نموذج )

 
برنامج تقييم استراتيجيات التنمية لتحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية للتخطيط في المغرب  نّفذت المندوبية السامية 

منذ انطالق تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية و.  ني ومالي من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدوليفدعم ، بالمغربفي 
تحقيق معظم كّثف المغرب جهوده الهادفة إلى ، ةواقتصادي ةاجتماعيوبرامج تحقيق إنجازات و، 1662في عام البشرية 

تفاعل وأثر هذه اإلنجازات لتقييم منهجية شاملة إلى اعتماد المغرب وسعى .  1622بحلول األهداف اإلنمائية لأللفية 
على فرضية الوثيرة  ة رتكزالمورنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالمعتمدة من تلك بديلة لمنهجية لوضع و.  فيما بينها هدافاأل

 منهجية أخرى أكثر شموال عتماد ال البنك الدوليمن برنامج وهذا الخبراء من المغرب استشار ، 1622بحلول عام القارية 
محاكاة أهداف األلفية لديناميكي  ذج اقتصاديولى تطبيق نمترتكز عملة اأعدت المندوبية السامية للتخطيط مقاربة شف.  ودقة

 .ةمن أجل التنمي

                                                
تقرير األمين العام،  -لأللفية اإلنمائية دافاأله لرصد التنمية مؤشراتاللجنة اإلحصائية، الدورة الثالثة واألربعون،  (21)

E.CN.3/2012/29 . 
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 (تابع) 3اإلطار 

 
تحليل و ؛ على االقتصادوبالتالي  أسواق عوامل اإلنتاجعلى  هتقييم آثار هداف األساسية للبرنامج فيوتتلخص األ 

المرتبطة ية وغير الخدمية قطاعات الخدممختلف الي فستثمارات والسلع والخدمات االوتياجات من فرص العمل حاال
عمل ونمو مستويات التعزيز أسواق من خالل  يةموارد االقتصادالزيادة على هداف غ هذه األبلو أثرإبراز و ؛بأهداف للتنمية

لتخفيف من امن أجل السيناريوهات مختلف العتماد المتوّقعة  تحديد النتائجو الطويل؛ جلاالستثمارات على األزيادة الدخل و
 .طاعات األخرىوالق أللفيةنمائية لاإلهداف األالمرتبطة بية قطاعات الخدمالالتنافس على الموارد بين 

 
يصف هذا النموذج و.  الصرف الصحيو والمياهوحدات مرتبطة بالفقر والصحة والتعليم “ MAMS”يتضمن نموذج  

 بعددتتعلق وحدات ويتضمن أيضا .  التكامل بين النفقاتعلى نحو يفّسر أوجه ، من خاللهاهذه األهداف اآلليات التي تتفاعل 
المتغيرات و العواملات وحدإحدى هذه التناول تو.  عالقاتها الوظيفية ومرونتها المطابقةباإلضافة إلى  ،افهدهذه األمن 

 .هذه األهدافمحرز في تنفيذ التقدم ال علتتّبخدمة قتصادية والمؤشرات المستاالجتماعية واال
 
خبراء من باإلضافة إلى  ،ك الدولين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنمأشرف على هذه التجربة خبراء وقد  

توفير اإلحصاءات الالزمة لتنفيذ هذه في وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة ت شاركو.  المندوبية السامية للتخطيط
من )ثالث سنوات إعداد النموذج المغربي وتكييفه ودعم قدرات األطر المغربية في هذا المجال وقد استغرق .  التجربة
األهداف اإلنمائية على امة تأثير السياسات العلمحاكاة ربة بمثابة وكانت هذه التج.  (1626مارس /لغاية آذار 1667أواخر 
ن تطوير قاعدة عالبرنامج وأسفر هذا .  ، من جهة أخرىها، من جهة، وتقييم تأثيرات األزمة العالمية على تحقيقلأللفية

-1667ندوبية السامية للتخطيط والقطاعات الحكومية المعنية في الفترة لمتها انجزالتي أالمعطيات من البحوث اإلحصائية 
  .مراحل الحقةفي قييمها وتكييفها وكذا محاولة ت 1626

 
عدة في تم تنفيذها  ،1621-1622الفترة وفي  . جيدة ةاعتمادها كممارسوجب  ،نجاح هذه الممارسةإلى  ونظرًا 

 دوبية السامية للتخطيط عددا من السيناريوهات لحل المشاكل في منظومة التقاعدإذ اقترحت المن، من بينها التقاعد، مجاالت
   .المغرب في السنوات المقبلةفي 
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 أهمية البيانات اإلحصائيةحول التوعية   -سابعًا
 

 التوعية  -ألف
 
 األفراد نفذها مجموعة منتها وعّدتعملية هي بشأنها البيانات اإلحصائية والدعوة  أهميةحول التوعية  
ير في سياسات المؤسسات ومنظمات المجتمع يحداث تغإمن أجل  ،التأثير في السياسات العامةتهدف إلى و

م البيانات استخدستدعي اعمل أو نشاط  يوتمكينهم من تنفيذ فراد وعي األإلى تعزيز و ؛اإلعالمالمدني ووسائل 
وضع من أجل  اإلحصاءاتاستخدام  بأهميةعنيين توعية الموإلى  ؛هااإلحصائية في رسم السياسات ورصد تنفيذ
 .الخطط واتخاذ القرارات المبنية على األدلة

 
 التشاورنشر البيانات ومثل أخرى ومفاهيم  ،اإلحصاءأهمية شأن التمييز بين التوعية بيجب و 

البيانات  اجوإنت اإلحصاءاستراتيجيات وطنية لتطوير  إعداديجب  ،ي البلدان العربيةفو . بشأنهاوالتواصل 
االرتقاء بكامل  إلىتهدف  وأنشطةتشتمل تلك االستراتيجيات على برامج  أنيجب و.  الالزمة للتخطيط للتنمية

عمليات بناء القدرات اإلحصائية الوطنية المؤسسية والبشرية على معلومات بشأن و، العملية اإلحصائية الوطنية
توفير  إلى نشطةاألهذه البرامج ونفيذ من الطبيعي أن يؤدي تو . وعالقة المخرجات اإلحصائية بالتنمية الوطنية

 .ومؤشرات برامج الحد من الفقر لأللفية اإلنمائيةمؤشرات األهداف من مجموعة 
 
 ،لأللفيةدعائية لكل هدف من األهداف اإلنمائية  أنشطةبرامج التوعية المعتمدة على تشتمل  أنيجب و 

توقف وي.  فاهداألهذه على متخذي القرار لوضع البرامج الكفيلة بتحقيق  حشد الدعم الالزم والتأثيرمن أجل 
الجهات القرار وكل من صانعي والقّيمين على هذه الحملة العالقة بين قوة نجاح حملة التوعية والدعاية على 

 .خرىالمعنية األ
 محركات التغيير  -باء

 
اتخاذ دعا إلى ولفية كإطار دولي للتنمية، األهداف اإلنمائية لأل 1666عام في حدد المجتمع الدولي  

 واإلداريةالمؤسسات السياسية ُدعيت  ،وعلى الصعيد الوطني . 1622بحلول عام ا بلوغهالتدابير الالزمة ل
وتسهم استراتيجيات التوعية والدعاية  . لتحقيق تلك األهداف العمل معًاإلى  واألفرادومنظمات المجتمع المدني 

جهرة اإلحصائية التغيير والتطوير في األ حداثالتي يبذلها المعنيون بإالجهود دعم في حصاء إلافي مجال 
 .لإلحصاءالوطني لجهاز الوطنية وفي ا

 
 اإلحصاءفي مجال تطوير خطة استراتيجية للتوعية والدعاية سُبل   -جيم

 
لتبادل ورشة عمل  َدعق اإلحصاء أهميةحول خطة استراتيجية للتوعية تتضمن  الُسبل المقترحة لتطوير  

المؤسسات االجتماعية ؛ ستراتيجيةاالتحددها رات المطلوبة التي يالتغي: األفكار وتحديد العناصر التالية
 األفراد؛ ر والتطويريالتغي إحداثفي قادرة على التأثير األجهزة اإلحصائية الووالسياسية واالقتصادية 

ل الرسائل اص؛ وسبل إيالدعايةوسائل أفضل ؛ وفزات الالزمةالمحو بقيادة عملية التغييرالمعنية المؤسسات و
 .البيانات اإلحصائية واستخدامها بأهميةعلى آلية رفع مستوى الوعي وفيما يلي مثال عملي .  المستهدفين إلى
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 المناهج الدعائية المتبعة المواد الدعائية الرسائل الرئيسية المعنيون بالتوعية أهداف التوعية

هداف ما هي أ
 حملة التوعية؟

 ؟من يقوم بالتوعية
من  يحقق و ؟ولمن

 ها؟فاهدأ

الرئيسية ما هي الرسائل 
التي ينبغي أن يوصلها 

 ؟منّفذو حملة التوعية

ما هي المواد الدعائية 
ن تسهم في أ مكنيالتي 

 ي؟نجاز الهدف الدعائإ

المناهج  أفضلما هي 
 فاهدأالمتبعة لتحقيق 
 ؟الحملة

 تحسين وتعزيز
خدام البيانات است

اإلحصائية في 
إلى التوعية الهادفة 

 تغييرإحداث 

 اإلعالموسائل 
 ؛وراء كل رقم قصة 
  قياسهتستطيع ما ال 

 إدارتهتستطيع ن ل

ومؤتمرات بيانات 
تنشر ت مقاال؛ وصحفية

 في الصحف

طرق مباشرة اعتماد 
 اإلعالمرجال تستهدف 

 
منظمات المجتمع 

 المدني 
مد ننا سنعتاعتمد علينا أل

 عليك

رسائل و مواد مدرسية
 برامج موسيقيةو نصية

سابقات وم إذاعيةو
 كتابية

  إذاعيةبرامج تنظيم 
جوائز وتقديم للشباب 
  فيها؛ للفائزين

  طرق غير اعتماد
نشر ، مثل مباشرة

 مطوياتال

 
القرار في صانعو 

 الحكومية  اإلدارات

  بيانات نوعية توفير 
  كثر أخطط وضع

 فعالية
  اجحة نتنمية تحقيق 

اجتماعات عقد ندوات و
 عمل

 طرق مباشرةاعتماد 

 

 مجتمع األعمال 
 الشباب 
 مراكز البحوث 
  الجامعات

 والمعاهد

 تعرف على حقيقة
 األسواق

  عروض
PowerPoint  

 تقارير إعداد ال
كتيبات نشر الو
جتماعات عقد االو
 مؤتمراتالو

 طرق مباشرةاعتماد 

 .Paris 21, Advocating for the National Strategy for the Development of Statistics, p. 20: المصدر

 
 األنشطةن تتضمن استراتيجية التوعية خطة تنفيذية تشتمل على أضرورة  إلى  Paris 21يل ويشير دل 

مراحل تنفيذ جميع في تحديد العناصر الرئيسية  ؛ستراتيجية التوعيةالالتخطيط المعني بفريق التشكيل  :التالية
الجدول الزمني  تحديد ؛التمويلمصادر ولتوعية ل األساسيةمواد التوفير  ؛الخطة والموازنة إعداد طة؛األنش

 .األنشطةلتنفيذ 
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 الممارسات الجيدة تحديدالمبادئ التوجيهية ل  -ثامنًا
 

 الممارسات الجيدة اختيارمعايير   -ألف
 
يمكن  تحسينًا حدثتات قد أالممارسهذه ون تكن أ :اختيار الممارسات الجيدة ما يلي أهم معاييرتتضمن  

تخدمو البيانات مس إعدادهان يشترك في أ ؛معّينة إحصائيةمشكلة ل ناجحًا ن تكون قد قدمت حاًل؛ أقياسه
 ةضحاالممارسة وكون ن تأ ؛قابلة للتكرار والتطوير والتكييفأن تكون الممارسة  ؛هاومنتجو اإلحصائية

ات الممارسهذه في المسَتخدمة البيانات كون تن أ ؛فهمها خريناآلعلى ي يسهل ج لكاألهداف والعمليات والنتائ
 .ومستدامة إبداعية

 
 توثيق الممارسات الجيدة  -باء

 
التي شهدت هذه المؤسسة أن تستخدمها التي يمكن كتسبة لدروس الماتوثيق التجارب الجيدة هو تسجيل  

 مشابهةوتحديات كل امشليجاد حلول إلمؤسسات أخرى دمها أن تستخأو  ،ةالمستجدتحديات اللمواجهة التجارب 
، حلولهذه ال يجادإللألسلوب الذي استخدم  مفصال اوصفيتضمن التوثيق ن أويجب   .تواجهها هذه المؤسسات

وبالتالي، .  النجاح إلى أدتالتي والظروف المؤاتية عتمدة المللخيارات شرحا و ،أو القضيةشكلة تحليال للمو
مبادئ توجيهية تساعد المعنيين  إعداد أهميةمن هنا و.  سرد لألحداث أو الوقائعمجرد التوثيق يكون ينبغي أال 

 .توقفون عندهاالدروس الناجحة التي سيتحديد على 
 

 يدةجمكونات تحديد الممارسات ال  -جيم
 
 .عددًا من المكونات الممارساتتحديد لالمبادئ التوجيهية  تتضمن 
 

 أو التحدي الموضوع تحديد  -2
 
ال االستخدام الفّعكان حلها ممكنا، بل ناجحا، من خالل المشكلة التي وصف ي الدقة في توخ يجب 

أو البطالة أو األمية أو التسرب المدرسي، أو  المشكلة بمسائل كالفقروقد تتعلق هذه .  للبيانات اإلحصائية
وقد تتعلق التجربة الناجحة .  ماعية واالقتصاديةبتمكين المرأة والحماية االجتماعية وغيرها من القضايا االجت

للعوائق أمام تنفيذ حل  إيجادفي  أسهمتالتي  اإلضافية، أو تطوير مجموعة من المؤشرات إحصائيبتنفيذ مسح 
 .األهداف اإلنمائية لأللفيةغايات 

 
هذه عتبر ُتو  .ة وحكومةدولرئيس  276أكثر من  1666عام في األهداف اإلنمائية لأللفية  اعتمدوقد  

في عملية التنمية الوطنية،  هادماجإوال بّد من  . 1622بحلول عام  هاعالمية للتنمية يجب تحقيق أجندةاألهداف 
نجح ذي قوم البلد اليأن من هنا أهمية و.  الوطنيةالمحلية وال يتجزأ من استراتيجية التنمية  ءًابحيث تصبح جز

ات ستخداماالتشكل و . وتبادلها تجربتهبتوثيق أللفية اإلنمائية لألهداف لتوطين ا استخدام اإلحصاءاتفي 
المخطط وضع لستخدام بيانات التعداد العام للسكان والمساكن ، مثل اة لإلحصاءات ممارسات جيدةتكاريباال

  . لمواصالتا وأالنقل كل امشأو حل  ،تغذية نظم المعلومات الجغرافيةأو  ،للمدنظيم المكاني أو التنالتوجيهي 
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في مجال  اإلحصاءاتاستخدام إلى  (22)لجمعية الملكية اإلحصائية في بريطانياويشير دليل صادر عن ا 
 :، وهيوتوثيقها هذه التجاربجمع لتعريفية المبادئ ويتناول أهم ال ،التجارب الجيدة باعتبار ذلك منالتواصل 

 
لتوعية وذلك بهدف ا ،قات العامةتحقيق أهداف العالمن أجل توظيف البيانات اإلحصائية  شرح (أ) 

 ؛لتأثير في سلوك الجمهورادة أو القرار بقضايا محدصانعي عالم إأو  عمومًا

عن حقيقية  ةالبيانات اإلحصائية تعطي صور أنوالتأكيد على ، اإلحصاءاتم اتخدتحديد سبب اس (ب) 
 ؛السياسات تحدثهالذي  األثرستخدم لقياس وُتواقع ال

 ؛العالقات العامة ةنشطأالتي يجب استخدامها في  صاءاتاإلحأن يحّدد  (ج) 

 ؛المستخدمة في عملية التواصل اإلحصاءاتل نتائج المسح أو حّلأن ي (د) 

 ؛لحصول على البياناتة لستخدممالمنهجية الحول تقارير  إعدادأن يتضمن  (هـ) 

قضية لل أفضلفهم  إلىجل التوصل أوعرضها من  إعدادهاالمؤشرات التي يجب تحديد  (و) 
 ؛المطروحة

  .في البياناتحديد أوجه القصور ت (ز) 
 

 النتائجتحديد   -1
 
التي تغيرات الاالستخدام الفعال لإلحصاءات مجال تحديد الممارسات الجيدة في عملية نتائج تتضمن  

وقد تتمّثل .  قييملتالمعتمد لسلوب األووعرضا لمنهجية قياس هذا التغّير  ؛هاوآثارالممارسات نتيجة هذه  تحققت
تطوير نظام في أو  ؛سهم في  صياغة استراتيجية لمكافحة الفقرتبناء قاعدة معلومات عن الفقر في النتيجة 

وجود المرأة في العديد من المناصب عزيز تمن أجل  النوع االجتماعي في عملية التنمية إدماجلرصد وتقييم 
أو بناء قاعدة بيانات ؛ حظًا األقلالمعيشية  األسرساعد في تحديد تبيانات  نتاجإل إحصائيأو تنفيذ مسح ؛ القيادية

ها؛ واستهالك هاوتسهيل تصدير هاونقل الطاقة إنتاجمن أجل مؤشرات عن الطاقة على الصعيد الوطني تضمن ت
ر ّوالتصقد حدث على صعيد التغيير هذا وقد يكون  . الطاقة والبيئة والتنمية المستدامةبشأن وضع السياسات أو 

في عملية  ستخدمُي دليالالتي تشكل نتيجة لالستخدام الفعال للبيانات اإلحصائية أو المفهوم، وذلك أو الرأي 
 .ذلك أمكنكلما  األساسسنة  المتصلة بها وتحديدنجاز ذكر مؤشرات اإلوعند تحديد النتائج، يجب .  التغيير

 
 تفاصيل التجربة أو الممارسة  -0

 
ذة المنّف اتوالجه ها،نفيذتها الجغرافية، وسبل تمنطقو، أو الممارسة التجربةهدف التفاصيل تتضمن  

 ،نجازاإلوالكاملة واإلطار الزمني، وتاريخ البدء  والعناوين األسماءة، بما في ذلك كيشرجهات الواللها، 
 .رصد والتقييمآلية المتبعة، وال واآلليةمعتمدة والميزانية ال ،األداءومؤشرات 

 
 النجاحعوامل   -1

 
في  أسهمتالبيانات اإلحصائية أو  توفيرفي  تعاونتالجهات الحكومية أو غير الحكومية التي ؤّمن قد ت 

 .هذه العوامل طرح الحلول المناسبة

                                                
(22) Andrew Garatt , Adrian Penrose, MCPIR (2010). 
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 التحديات والحلول  -2
 
نوعية ، والتغلب عليهابل ُسو ،نجاح التجربة أو الممارسةالتي واجهت  األساسيةالتحديات يتضمن ذلك  

 . مهايوتقي، ومنهجية جمع هذه البيانات مستخدمةات الالبيان
 

 التوصيات  -0
 
مكتسبة الدروس واللنجاح التجربة أو الممارسة،  األدنىمتطلبات الحد تشير هذه التوصيات إلى  

ظروف رتبط بيالممارسات بالرغم من أّن نجاح هذه بادلها مع اآلخرين، من المفيد تالتي والممارسات الجيدة 
 ، وال تنجح في منطقة أخرى في البلدتجربة ناجحة في بلد مابالتالي قد تكون ال، ووزمانية وواقعية معّينة يةمكان
 .آخربلد ، أو في نفسه

 
 الخطط المستقبلية واالستدامةتحديد   -7

 
ات الجيدة استدامة هذه الممارسالهادفة إلى ضمان خطط لالخطوط العريضة ليتضمن ذلك تحديد  

ر البيانات اإلحصائية استدامة توّفالمقترحة لضمان  ليات، واآلالمطلوبةوالبشرية موارد المالية الو والناجحة
 .وتطوير نوعيتها

 
 من المستفيدينالمنتظمة  اآلراء والردود  -8

 
وجميع الذين كان لهم دور في التجربة الناجحة، الفنيين القرار وصانعي  آراء وردوديجب توثيق  

 .يكن لهم دور فيهان والخبراء الذين لم الباحثيوكذلك آراء 
 

 مةالمستندات والوثائق الداع  -9
 
 أية إضافةويمكن  . هاحولالمستندات والوثائق الداعمة للممارسات الجيدة في نهاية التقرير رفق ُت 

خالل تنفيذ هذه خدمت المراجع التي اسُت مثل، ضروريةالناجحة الممارسة و معّدعتبرها يقد معلومات 
  .ذلك في ساهمواالذين  وإنجاحه وعن األشخاص هذا العمللتوّلي كلت للجان التي ُشومعلومات عن ا ممارسة،ال
 

 خالصةال  -تاسعًا
 
في مجال االستخدام الفعال للبيانات والتجارب الناجحة الممارسات الجيدة  وتوثيقيشّكل تحديد  

 سكوااإلحصائية في منطقة اإل لألجهزةيمكن األهمية  أداة بالغة إليهااإلحصائية في صياغة السياسات والدعوة 
 وسيسهم.  المشابهة أو حّتى المختلفة في المجال نفسهتحديات من أجل مواجهة ال يهااالستفادة منها والبناء عل

فز البحث الجاد وح ؛تشجيع التعلم المتبادلو ؛لتفكير التحليلي والتعلم الذاتيتشجيع اهذا اإلطار المفاهيمي في 
عم تحقيق أهداف دمن أجل تلبية االحتياجات من البيانات والمعلومات اإلحصائية، و ؛ن حلول للتحديات القائمةع

خدام الفعال تعزيز االستهدفها  معرفيةاألفراد والمؤسسات في إنشاء قاعدة  ةساهمتعزيز مو التنمية الوطنية
 .للبيانات اإلحصائية
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 المرفق األول
 

 قائمة المؤشرات لألهداف اإلنمائية لأللفية
 

 (مكنأ إذا ،ريفوال حضرأو حسب الحسب الجنس  ،تكون جميع المؤشرات مصّنفة أنيجب )
 

 داف اإلنمائية لأللفيةاأله

 المؤشرات لمتابعة التقدم المحرز الهدف والغاية

 القضاء على الفقر المدقع والجوع: 1دف اله

تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن  :أ-2 الغاية
 2996لى النصف في الفترة من إدوالر واحد في اليوم 

 1622إلى 

في   (PPP)واحد نسبة الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر 2-2
 (أ)اليوم

 نسبة فجوة الفقر 2-1

 حصة أفقر خمس من االستهالك القومي 2-0

المنتجة والعمل الالئق و تحقيق العمالة الكاملة :ب-أالغاية 
 للجميع، بمن فيهم النساء والشباب

 

 معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عامل 2-1

 نسبة العمالة إلى السكان 2-2

سبة الذين يعملون ويقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد في ن 2-0
 اليوم

نسبة الذين يعملون لحسابهم الخاص والعائلة العاملة المساهمة  2-7
 في العمالة الكاملة

تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع  :ج-أالغاية 
 1622 إلى 2996النصف في الفترة ما بين  إلى

ألطفال ناقصي الوزن دون الخامسة من معدل انتشار حاالت ا 2-9
 العمر

نسبة السكان الذين ال يحصلون على الحد األدنى من استهالك  2-26
 الطاقة الغذائية

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي: 2الهدف 

 ضمان تمكن األطفال في كل مكان، البنين منهم: 1الغاية 
بتدائي البنات على حد سواء، من إتمام مرحلة التعليم االو

 1622بحلول عام 

 عليم االبتدائيتصافي نسبة القيد في ال 1-2

نسبة عدد التالميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف األول  1-1
 ر في المرحلةيويصلون إلى الصف األخ

 تتراوحمعدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى السكان الذين  1-0
 سنة 11إلى  22أعمارهم من 

 بين الجنسين وتمكين المرأة المساواةتعزيز : 3الهدف 

بين الجنسين في التعليم االبتدائي  التفاوتإزالة : 0الغاية 
، 1662والثانوي، ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 
عام  يتجاوزوإزالته في كل مراحل التعليم في موعد ال 

1622 

والثانوي نسبة البنات إلى البنين في مراحل التعليم االبتدائي  0-2

 العاليو

حصة النساء من الوظائف المدفوعة األجر في القطاع غير  0-1
 الزراعي

 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية 0-0

 تخفيض معدل وفيات األطفال: 4الهدف 

تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة : 1الغاية 
 1622و 2996بمقدار الثلثين في الفترة ما بين 

 معدل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر 1-2

 معدل وفيات الرضع 1-1

نسبة األطفال الذين بلغوا سنة واحدة من العمر، الملقحين ضد  1-0
 الحصبة
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 األمهاتتحسين صحة : 5الهدف 

بمقدار ثالثة  األمهاتتخفيض معدل وفيات : أ-2الغاية 
 1622و 2996أرباع في الفترة ما بين 

 وفيات األمهاتنسبة  2-2

نسبة الوالدات التي تتم بإشراف موظفي صحة من ذوي  2-1
 االختصاص

تحقيق حصول الجميع على خدمات الصحة : ب-2الغاية 
 1622اإلنجابية بحلول عام 

 سائل منع الحملمعدل انتشار و 2-0

 معدل الوالدات لدى الشباب  2-1

زيارة واحدة على األقل )تغطية العناية الطبية قبل الوالدة  2-2
 (وأربع زيارات

 عدم تلبية الحاجة إلى تنظيم األسرة 2-0

 اإليدز وغيرهما من األمراض/مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية: 6الهدف 

وقف انتشار فيروس نقص المناعة : أ-0الغاية 
 القضاء عليهو 1622اإليدز بحلول عام /البشرية

 

شرية لدى السكان في معدل انتشار فيروس نقص المناعة الب 0-2
 عامًا  11إلى  22الفئة العمرية من 

 خر وصال جنسي شديد التعّرض للخطرآفي  الرافلاستخدام  0-1

، الذين عامًا 11-22النسبة المئوية للسكان من الفئة العمرية  0-0
 تتوفر لديهم معرفة صحيحة شاملة لفيروس االيدز

مدارس إلى مواظبة نسبة مواظبة اليتامى بسبب االيدز على ال 0-1
 عامًا 21-26غير الميتمين من الفئة العمرية 

الوصول الشامل  1626تحقيق في عام : ب-0الغاية 
اإليدز /للعالج من فيروس نقص المناعة البشرية

 لألشخاص المحتاجين

فيروس نقص المناعة من نسبة السكان الذين يعانون  0-2
العقاقير ضد اإليدز المتقدم والذين يحصلون على /البشرية

 الفيروس

وقف انتشار المالريا وغيرها من األمراض : ج-0الغاية 
 وبدء القضاء عليه 1622الرئيسية األخرى بحلول عام 

 

 معدالت وقوع والوفيات المتصلة بالمالريا  0-0

دون الخامسة من العمر الذين ينامون تحت  األطفالنسبة  0-7
  لألسرةشبكات معالجة 

دون الخامسة من العمر الذين لديهم حرارة  األطفالنسبة  0-8
 ويعالجون بعقاقير مالئمة ضد المالريا 

 معدالت وقوع واالنتشار والوفيات المرتبطة بالسل 0-9

التي تم عالجها في إطار و نسبة حاالت السل التي اكتشفت 0-26
 نظام العالج لفترة قصيرة تحت المراقبة 

 البيئةضمان توفر أسباب بقاء :  7الهدف 

دمج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات : أ-7الغاية 
 تقليص هدر الموارد البيئيةو والبرامج القطرية

 نسبة مساحة األراضي المكسوة بالغابات 7-2

نصيب الفرد و الكربون، المجموع أكسيدانبعاثات غاز ثاني  7-1
 من الناتج المحلي اإلجمالي  (PPP)ولكل دوالر

 ة لألوزوندالمواد المستنفاستهالك  7-0

 نسبة مخزون السمك ضمن الحدود البيولوجية اآلمنة 7-1

 نسبة مجموع كمية المياه المستخدمة 7-2

تحقيق و الحد من خسارة التنوع البيولوجي،: ب-7الغاية 
 1626تخفيض كبير في معدل الخسارة بحلول 

 نسبة المساحات البرية والبحرية المحمية 7-0

 ائنات المهددة باالنقراضنسبة الك 7-7
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تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم : ج-7الغاية 
الصرف الصحي و الحصول على مياه الشرب المأمونة

 1622إلى النصف بحلول عام 

نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول باطراد على مصدر  7-8
 محسن للماء، في الحضر والريف

على الوصول إلى المرافق النسبة المئوية للسكان القادرين  7-9
 الصحية السليمة

، تحسن 1616أن يكون قد تحقق، بحلول عام : د-7الغاية 
مليون نسمة على األقل من سكان  266ملموس في حياة 

 األحياء الفقيرة

 (ب)ةنسبة سكان الحضر المقيمين في أحياء فقير 7-26

 إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية: 8الهدف 

عض المؤشرات المبينة أدناه بصورة مستقلة بالنسبة يجري رصد ب 
، وأفريقيا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول ألقل البلدان نموًا

 الجزرية الصغيرة النامية

 
مالي يتسم و المضي في إقامة نظام تجاري: أ-8الغاية 

 عدم التمييزو القابلية للتنبؤ بهو دبالقواعالتقيد و باالنفتاح
التنمية، وتخفيف وطأة و لتزاما بالحكم الرشيد،تشمل ا

 العالميو الفقر على الصعيدين الوطني

 المساعدة اإلنمائية الرسمية

ما يقدم منها إلى و مجموع المساعدة اإلنمائية الرسميةو صافي 8-2
أقل البلدان نموا، كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي 

 ابعة لمنظمة التنميةلمانحي لجنة المساعدة اإلنمائية الت
 االقتصاديالتعاون في الميدان و

الخاصة ألقل البلدان  االحتياجاتمعالجة : ب-8الغاية 
 نموًا

 
تشمل قدرة صادرات أقل البلدان نموا على الدخول معفاة 
 من التعريفات الجمركية والخضوع للحصص؛ وبرنامجًا

ة لتخفيف عبء الديون الواقع على البلدان الفقير معززًا
 المثقلة بالديون وإلغاء الديون الثنائية الرسمية

م المساعدة اإلنمائية الرسمية بصورة أكثر سخاء إلى يوتقد
 البلدان التي أعلنت التزامها الحد من الفقر

نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية الكلية المخصصة  8-1
ة حسب القطاع والمقدمة من مانحي لجنة المساعدة اإلنمائي
 إلىالتابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي 

التعليم األساسي والرعاية )األساسية  االجتماعيةالخدمات 
 (الصحية األولية والتغذية والمياه المأمونة والصرف الصحي

نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية غير المربوطة  8-0
اإلنمائية التابعة لمنظمة  المساعدةالمقدمة من مانحي لجنة 

 التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

في البلدان النامية غير  المتلقاةالمساعدة اإلنمائية الرسمية  8-1
 الساحلية كنسبة مئوية من دخولها القومية اإلجمالية

المساعدة اإلنمائية الرسمية المتلقاة في الدول الجزرية  8-2
 ئوية من دخولها القومية اإلجماليةالصغيرة النامية كنسبة م

 
معالجة االحتياجات الخاصة للبلدان النامية : ج-8الغاية 

عن )غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية 
طريق برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية 

الصغيرة النامية ونتائج الدورة االستثنائية الثانية 
 (امةوالعشرين للجمعية الع

 
المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية : د-8الغاية 

باتخاذ تدابير على المستويين الوطني والدولي لجعل 
 في المدى الطويل تحمل ديونها ممكنًا

 الوصول إلى األسواق

حسب القيمة )نسبة مجموع واردات البلدان المتقدمة النمو  8-0
، مية وأقل البلدان نموًابلدان الناالمن ( وباستثناء األسلحة

 المعفاة من الرسوم الجمركية

متوسط التعريفات الجمركية والحصص التي تفرضها البلدان  8-7
المتقدمة النمو على المنتجات الزراعية والمنسوجات 

 والملبوسات الواردة من البلدان النامية

تقديرات الدعم الزراعي المقدم في بلدان منظمة التعاون  8-8
ة في الميدان االقتصادي كنسبة مئوية من ناتجها والتنمي

 المحلي اإلجمالي

نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة لبناء القدرات  8-9
 التجارية
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 القدرة على تحمل الديون 

ذ القرار في مجموع عدد البلدان التي وصلت إلى مرحلة اتخا 8-26
لدان الفقيرة إطار المبادرة المتعلقة بتخفيف أعباء ديون الب

 إلىللبلدان التي وصلت ( التراكمي)المثقلة بالديون والعدد 
 نقطة االستيفاء في إطار المبادرة

مقدار تخفيف عبء الديون الملتزم به في إطار المبادرة  8-22
 المتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون

تكاليف خدمة الديون كنسبة مئوية من صادرات البضائع  8-21
 والخدمات

التعاون مع شركات المستحضرات : ه-8الغاية 
الصيدالنية إلتاحة العقاقير األساسية بأسعار ميسرة في 

 البلدان النامية

نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على األدوية األساسية  8-20
 بأسعار ميسرة بصورة مستدامة

التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد : و-8الغاية 
الجديدة، وخاصة تكنولوجيا المعلومات التكنولوجيات 

 واالتصاالت

 نسمة 266عدد خطوط الهاتف الثابت لكل  8-21

 نسمة 266عدد خطوط الهاتف الجوال لكل  8-22

 نمن السكا 266عدد مستخدمي االنترنت بالنسبة إلى  8-20

 .قر الوطنية، حيثما توفرتإلى خطوط الف ًاالمؤشرات استناد ، ينبغي استخداملرصد اتجاهات فقر البلدان (أ) 

تقاس النسبة الفعلية للمقيمين في أحياء فقيرة باستخدام مؤشر غير مباشر، هو سكان الحضر المقيمون في أسر معيشية تتحقق فيها  (ب) 
فضل من مرافق أ دةاالستفاعدم إمكانية ( 1)عدم إمكانية الوصول إلى مورد مياه أفضل؛ ( 2: )واحدة من الخصائص األربع التالية على األقل

 .   أماكن سكن مشيدة بمواد غير متينة( 1) ؛(أشخاص أو أكثر في كل غرفة 0)اظ االكتظ( 0)للصرف الصحي؛ 
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 المرفق الثاني
 

 اإلحصائية األنشطةتصنيف 
 

 صاءات الديمغرافية واالجتماعيةاإلح: المجال األول
 
 السكان والهجرة 2-2 
 العمالة 2-1 
 التعليم 2-0 
 الصحة 2-1 
 الدخل واالستهالك 2-2 
 الحماية االجتماعية 2-0 
 المستوطنات البشرية واإلسكان 2-7 
 العدل والجريمة 2-8 
 الثقافة 2-9 
 نشطة السياسية وغيرها من األنشطة االجتماعيةاأل 2-26 
 استخدام الوقت 2-22 
 

 اإلحصاءات االقتصادية: المجال الثاني
 
 الكلي، والمؤشرات قصيرة المدى والتعديالت الموسميةإحصاءات االقتصاد  1-2 
 الحسابات الوطنية والحسابات االقتصادية، االقتصاد غير الملحوظ 1-1 
 إحصاءات األعمال 1-0 
 قطاع اإلحصاءات 1-1 

 الزراعة والغابات ومصايد األسماك 1-1-2  
 الطاقة 1-1-1  
 التعدين والتصنيع والتشييد 1-1-0  
 لالنق 1-1-1  
 السياحة 1-1-2  
 المصرفية، والتأمين، واإلحصاءات المالية 1-1-0  
 خدمات أخرى 1-1-7  

 المتعلقة بالقطاعين المالي والعام واإلحصاءاتمالية الحكومة  1-2 
 التجارة الدولية وميزان المدفوعات 1-0 
 األسعار 1-7 
 نتاجية؛ والتنافسيةاإلو؛ تكلفة العمالة 1-8 
 تكنولوجياالعلوم وال 1-9 
 

 متعددة المجاالتال اإلحصاءاتالبيئة و :المجال الثالث
 
 البيئة 0-2 
 الصغيرة اإلقليميةحصاءات المناطق إ 0-1 
 مؤشراتهاو حصاءات المتعددة المجاالتاإل 0-0 

 ظروف المعيشة، والفقر 0-0-2  
 والفئات السكانية الخاصة االجتماعيالنوع  0-0-1  
 تمجتمع المعلوما 0-0-0  
 العولمة 0-0-1  
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 المؤشرات المتعلقة باألهداف اإلنمائية لأللفية 0-0-2  
 التنمية المستدامة 0-0-0  

 ما شابه ذلكو الكتب السنوية أو الحوليات 0-1 
 

 تحليلهاو؛ نشرهاو البنود اإلحصائية العامة ومنهجية جمع البيانات؛ معالجتها؛ : المجال الرابع
 
 البيانات الوصفية 1-2 
 التصانيف 1-1 
 مصادر البيانات 1-0 

 تعدادات السكان والمساكن؛ سجالت السكان والمساكن والمباني 1-0-2  
 التي تتبعالتعدادات الزراعية، والسجالت والمسوح  1-0-1  
 مسوح األسر المعيشية 1-0-0  
 التي تتبعالمسوح و سجالت األعمال التجارية 1-0-1  
 ر المسوحغي إداريةمصادر أخرى  1-0-2  
 الربط بين البياناتو تحرير البيانات 1-0-0  

 المعلومات اتكنولوجياستخدامه من  يتمكل ما و هيكلة المواقع االلكترونيةو بناء قواعد البياناتو تخزين البيانات، 1-1 
 االتصاالتو

 والترويج لمحو األمية اإلحصائية النشر والتسويق 1-2 

 عن البيانات اإلفصاحمن  الحمايةو السرية اإلحصائية 1-0 

 تحليل البيانات 1-7 
 

 القضايا االستراتيجية واإلدارية لإلحصاءات الرسمية على المستويين الوطني والدولي: المجال الخامس
 
 القانونية األدواتوغيرها من  اإلحصاءطر المؤسسية؛ دور اإلحصاءات الرسمية؛ قانون ألالمبادئ وا 2-2 
 ووضع األولويات، والعالقات مع المستخدمين والمستجيبين البرامج اإلحصائية 2-1 

 اإلحصاءالبرامج اإلحصائية في إطار االستراتيجية الوطنية لتطوير  2-1-2  
 جميع البرامج اإلحصائية األخرى، وتحديد األولويات، والعالقات مع المستخدمين والمستجيبين 2-1-1  

 أطر الجودة والتقييم 2-0 
 بشرية والتدريبالموارد ال 2-1 
 (بما في ذلك معايير لتبادل البيانات اإللكترونية ومشاركة البيانات)الموارد التكنولوجية  2-2 
 تنسيق العمل اإلحصائي الدولي 2-0 
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 المرفق الثالث
 

 المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية

 
 إن اللجنة اإلحصائية، 
 
ية الرسمية أساس الزم للتنمية المستدامة في الميادين االقتصادية أن المعلومات اإلحصائ إذ تضع في اعتبارها 

 والديمغرافية واالجتماعية والبيئية، وللتبادل المعرفي والتجاري بين دول وشعوب العالم،
 
أن ثقة الجمهور في المعلومات اإلحصائية الرسمية مسألة جوهرية، وأنها تتوقف إلى حد بعيد على إذ تضع في اعتبارها  

 ترام القيم والمبادئ األساسية التي تشكل لب أي مجتمع ديمقراطي يسعى إلى فهم ذاته واحترام حقوق أفراده،اح
 
أن نوعية اإلحصاءات الرسمية، وبالتالي نوعية المعلومات المتاحة للحكومة واالقتصاد ً أيضاإذ تضع في اعتبارها  

المستجيبين من أجل توفير البيانات المالئمة والموثوق بها  رسات وسائوالجمهور، ترتهن إلى حد بعيد بتعاون المواطنين والمؤس
 المطلوبة للعمليات الضرورية لجمع اإلحصاءات وبالتعاون بين مستعملي اإلحصاءات ومنتجيها بغية تلبية احتياجات المستعملين،

 
جال اإلحصائي من أجل وضع معايير بالجهود التي تبذلها المنظمات الحكومية وغير الحكومية النشطة في الم وإذ تذكر 

 ومفاهيم لتسهيل المقارنة بين البلدان،
 
 المعهد اإلحصائي الدولي بشأن آداب المهنة، بإعالن وإذ تذكر أيضًا 
 
يتسم  2991أبريل /نيسان 22الذي اعتمدته اللجنة االقتصادية ألوروبا في ( 17)بأن القرار جيم  وقد أعربت عن رأيها 

 بأهمية عالمية،
 
أن الفريق العامل للخبراء اإلحصائيين، الذي كلفته لجنة اإلحصاءات التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية  وإذ تالحظ 

آلسيا والمحيط الهادئ بدراسة المبادئ األساسية، قد وافق من حيث المبدأ، في دورته الثامنة المعقودة في بانكوك في تشرين 
 التي وضعتها اللجنة االقتصادية ألوروبا، وأكد أن تلك المبادئ منطبقة على جميع الدول، ، على الصيغة2990نوفمبر /الثاني

 
أن المؤتمر المشترك للمخططين واإلحصائيين والديمغرافيين األفارقة قد رأى، في دورته الثامنة،  وإذ تالحظ أيضًا 

 تتسم بأهمية عالمية، صاءات الرسمية، أن المبادئ األساسية لإلح2991مارس /المعقودة في أديس أبابا في آذار
 
 :هذه المبادئ لإلحصاءات الرسمية تعتمد 
 
إن اإلحصاءات الرسمية عنصر ال غنى عنه في النظام اإلعالمي ألي مجتمع ديمقراطي، بما تقدمه للحكومة - 2 

ولتحقيق ذلك، يتعين أن تقوم الوكاالت   .واالقتصاد والجمهور من بيانات عن الحالة االقتصادية والديمغرافية واالجتماعية والبيئية
المعنية باإلحصاءات الرسمية بجمع ما يثبت فائدته العملية من البيانات اإلحصائية وتوفيره للمواطنين بتجرد وفاء بحقهم في 

 .التماس المعلومات
 
عتبارات فنية دقيقة تشمل حفاظًا على الثقة في اإلحصاءات الرسمية، يلزم أن تقوم الوكاالت اإلحصائية، وفقًا ال- 1 

 .المبادئ العلمية واآلداب المهنية، بتحديد أساليب وإجراءات جمع البيانات اإلحصائية وتجهيزها وتخزينها وعرضها
 
تيسيرًا للتفسير السليم للبيانات، تقوم الوكاالت اإلحصائية وفقًا للمعايير العلمية بعرض المعلومات المتعلقة - 0 

 .األساليب واإلجراءات التي تطبق بشأنهابمصادر اإلحصاءات و
 
 .للوكاالت اإلحصائية أن تعلق على أي تفسير خاطئ أو استعمال غير سليم لإلحصاءات- 1 
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يجوز الحصول على البيانات، لألغراض اإلحصائية، من أي مصدر كان، سواء من الدراسات االستقصائية  -2 
كاالت اإلحصائية وهي تختار المصدر أن تضع في االعتبار عناصر النوعية وينبغي للو.  اإلحصائية أو السجالت اإلدارية

 .ل المجيبينهوالتوقيت والتكاليف والعبء الذي يقع على كا
 
يتعين إضفاء السرية التامة على البيانات المتعلقة بأفراد التي تجمعها الوكاالت اإلحصائية ألغراض إعداد - 0 

 .عيين أو معنويين، ويتعين استخدامها قصرًا في األغراض اإلحصائيةاإلحصاءات، سواء تعلقت بأشخاص طبي
 
 .تعلن على المأل القوانين واإلجراءات والتدابير التي تعمل بموجبها النظم اإلحصائية- 7 
 
 .التنسيق بين الوكاالت اإلحصائية داخل البلدان، أمر ضروري لتحقيق االتساق والفعالية في النظام اإلحصائي- 8 
 
قيام الوكاالت اإلحصائية في كل بلد من البلدان باستخدام المفاهيم والتصنيفات واألساليب الدولية يعزز اتساق - 9 

 .النظم اإلحصائية وكفاءتها على جميع المستويات الرسمية
 
ع التعاون الثنائي والمتعدد األطراف في مجال اإلحصاءات يسهم في تحسين نظم اإلحصاءات الرسمية في جمي- 26 
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