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الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

المؤشرات االحصائيةقراءة في 

2020جوان 15-17



2العرض 

ة دور اإلحصاء في إعداد ومتابع
تنفيذ السياسات وتقييمها



المحاور

عالقة:السياساتوصنعاإلحصاء:األولالمحور❖

.التنمويةباألطرافاالحصائيين

.المؤشراتاعدادمتطلبات:الثانيالمحور❖

.االحصائيينعملمساحة:الثالثالمحور❖

ومقترحاتتوصيات❖





موقع اإلحصاء في رسم السياسات

:المستوى الفني 

، انتاج البيان االحصائي.1

، بناء المؤشر.2

.بناء نظام الرصد والمتابعة.3

:السياساتمستوى 

تحويل البيان االحصائي الى معلومة،. 1

الى معرفة، المؤشر  والمعلومة تحويل . 2

.  حيحوآليات متابعة وتصالى سياسات وتدخالتونظام الرصدتحويل المعرفة . 3

المنظومةمسؤولية

اإلحصائية  
المخططين/واالحصائيين

مسؤولية األطراف األخرى 

باحثين، حكومة )
...(.ومستخدمين



الفنية متطلبات المسؤوليات 

إحصائيةمهارات-

تحليليةمهارات-

التخطيطمهارات-

وتفاوضيةتواصليةمهارات-

معاوالعملاالختالفالدارةمهارات-

مسار تشاركي تفاعلي 



الهدف



المحور الثاني

متطلبات بناء المؤشرات



أهداف المؤشرات 

.تالسياساوفاعليةتقدمحولموثوقةبمعلوماتتزود❖

.القطاعاتومستقبلالراهنالوضعمناقشةفيتفيد❖

.الضعفونقاطالقوةنقاطتحديدعلىتساعد❖

طويرتعمليةفيوالتخطيطالقراراتاتخاذعلىتساعد❖
.السياسات



نظام المعلومات

اساتالسيواضعيويزودجيدمعلوماتنظامتتطلبالتخطيطخطواتجميع❖
المناسبالوقتوفيالالزمةبالبياناتالفاعلينوسائروالمخططين

القطاعاتحالةعنكاملبتشخيصالمعلوماتنظاميسمحأنينبغي❖
وهيئة،التحتيةوالبنيةااللتحاق،وشروطالقيد،:مثالالتربية)المدروسة
(النظاموأداءوالتكاليف،التدريس،

محويسالضرورية،القراراتاتخاذالسياساتلصانعييتيحأنينبغي❖
لتخطيطواالميزانيات،بإعدادوكذلكللتطورسيناريوهاتبوضعللمخططين

.المؤسساتوإدارةالمواردوتخصيصالبناءات،أوالتوظيفلعمليات



مصادر المعلومات

التعدادات •

اإلحصائية المسوحات•

السجالت اإلدارية والتقارير : قواعد البيانات اإلدارية•

قواعد البيانات الدولية•

البيانات الضخمة؟•



المرتكزات

مواصفات مدى االلتزام باالتفاقيات المبرمة مع المستخدمين بشأن: االكتمال❖

اإلحصاء

نهجي؟هل اإلحصائيات تتم مقارنتها مع بعضها البعض بشكل م: المقارنة❖

، القيم التكرار، االختالف في المجاميع حسب اختالف الخصائص: التحقق❖

...المفقودة

عض، مقارنة البيانات من مصادر بيانات مختلف عن بعضها الب: االتساق❖

منهجية، تصانيف، سالسل زمنية متواصلة،: جدول توفر البيانات❖

...تعاريف،



صعوبات اعداد المؤشرات

تجميع البيانات وتحديد مصادرها،❖

...االكتمال، االتساق: التأكد من جودة البيانات❖

.تعقيد وضبابية األهداف والمقاصد: فهم المطلوب❖

والبياناتتعقيد المعلومات❖

ملوطرق العتحديد الشركاء: التنسيق والتعاون والتكامل❖



:ثالثالمحور ال

المخططين/االحصائيينمساحة عمل 



اتالواقع الى مؤشرترجمة 

الخاصية األكثر اهميةالموضوع

الهدف

:االستجابة للواقع والتعبير عن وجهة التغيير المطلوب

. يصاغ الهدف على أساس المعرفة العميقة للواقع التنموي والمشكالت واسبابها ودينامياتها

الغاية

ي فغايات غالبا ما يكون هناك مجموعة : الترابط القوي والسببي مع الهدف الذي يندرج ضمنه

ان للغايات د وال ب. الهدف الواحد، يفترض ان تكون مترابطة في ما بينها بمعنى تآزرها لتحقيق الهدف المشترك

.تتمتع بمواصفات فنية أيضا أي ان تكون محددة وقابلة للقياس ومزمنة

المؤشر

ققت اذا تح: المطلوب تحقيقه واإلنجاز المطلوب قياسهالغاية المالءمة والتعبير عن جوهر 

االختيار المالءمة يفترض ان يجري اختيار المؤشرات بناء على قواعد علمية من ضمنها علم اإلحصاء، والقيام ب

ا، او كونه ، وبحسب كونه مؤشر نتيجة او مؤشرا وسيط(كمي او نوعي)المالئم للمؤشر األفضل بحسب طبيعته 

.مؤشر مخرجات او مدخالت او أداء او مدركات، مع تفضيل مؤشر النتيجة كلما كان ذلك متاحا



المخططين/مسؤوليات االحصائيين

بهوالعاملينلإلحصاءوالعلميةالمهنيةاالستقالليةضمان❖
االحصائيالمجالفيالسلوكومدوناتالرسميةلإلحصائياتاألساسيةالمبادئاحترامضمان❖
اهدافراتمؤشنصفحواليالحتسابالكافيةالبياناتتوفيرمنالتمكنعدمأسبابمعالجةفيالمساهمة❖

األخرى،واالجنداتالمستدامةالتنميةاهدافمعصعوبةاكثروالوضعالنامية،الدولفيااللفية
الفقروقياساتالنموونسبالمحليالناتجحسابمثلرئيسيةبياناتودقةمالءمةعدممعالجة❖

...والالمساواة
ودللحدالعابرةوالمسؤولياتوالالمساواةبالثروةالمتعلقةالهامةالمؤشراتمنكثيرغيابمعالجة❖

.الخ....واالستدامة
.النوعيةوالمؤشراتالكميةالمؤشراتبينبالجمعاالهتمام❖
.االجتماعيالتواصلوسائلوبينبينهالخلطمنوحمايتهلإلحصاءالعلميالطابعصيانة❖
اإلحصائيةالثقافةدعم❖
المستعملينالىووصولهاالحصائياإلنتاججودةضمان❖
السياسيالتوظيفعنباالحصاءالنأي❖
العامفيالمسجلةالتكنولوجيةالتطوراتومسايرةالفنيالتعاوندعم❖



ومقترحاتتوصيات

أدواراملوتكوالمستخدمينالعلمي–البحثيوالمجتمعالقرارصانعيمعسليمةعالقةقيامضمان❖
ومحددة،واضحة

الكميثالبحومناهجالمفاهيمتطورلمواكبةاإلحصائيةواألدواتوالوسائلالمناهجلتطويرجهدبذل❖
...والتشاركيوالنوعي

يا،ووطنوإقليميادولياالمطلوبةللمؤشراتموسعةقائمةمعوشاملموحدوطنيرصدنظامإنشاء❖
ططالخورصدبتصميميتعلقمافيالعملمراحلمختلففيالمخططين/االحصائيينمشاركة❖

،التنموية
الدوليةريروالتقاالمقارناتألغراضللرصدكبيرجهدتخصيصبدلالوطنيةاألهدافعلىالتركيز❖
مليةععلىوالتركيزالدولية،المؤسساتوسطوةضغوطمنوالتحرربالنفس،الثقةمنالمزيد❖

.لبلداوضعمعالمتناسبةالرصدوأنظمةالمؤشراتوضعفيأصيلجهدوبذلالوطني،التكييف
منةالمنطقفيالمتراكمةالخبرةالىيستندأصيلمعرفيانتاجاجلمنوإقليميدوليتعاون❖

فاوتبتالعربيةالدولمجموعتشملقياسيةأدلةتطويراجلمنالمختلفة،والمنهجياتالتجارب
تتطلبلتياواالحتاللوالنزاعالحربظروفمعللتكيفقابلةأيضاوتكونفيها،التنميةمستويات

.خاصةمعالجة
الوطنية،دلةاألانتاجفيالمتاحةالبياناتمنالقصوىواالستفادةالوطنيالتكييفمساربينالجمع❖

المحدودةوالكلفةةبالبساطوتتميزالدول،بيناإلقليميةللمقارناتتصلحأدلةإلنتاجإقليميمساروبين
.متكرربشكلأساسهاعلىمصممةمسوحاتتنفيذعلىوالقدرة


