
االستراتيجية الوطنية 

لتطوير اإلحصاء 

NSDS

Arab Institute for Training and Research in Statistics 

Part 3
7 Mar. 2022

www.aitrs.org
info@aitrs.org

ائي دورة حول اإلدارة والقيادة والتخطيط االستراتيجي في المجال االحص
2022مارس / أذار 29فبراير لغاية / شباط 21

http://www.aitrs.org/
mailto:info@aitrs.org
https://www.facebook.com/AITRS1977/
https://www.facebook.com/AITRS1977/
https://vimeo.com/user43602376
https://vimeo.com/user43602376
https://twitter.com/AITRS_
https://twitter.com/AITRS_




األهداف العامة

ابهةلمجالوطنيةاالحصائيةللنظمالضروريةالقدراتتطوير
ختلفمبينالتنسيقوضمانالبيانات،الىالمتزايدةالطلبات
االحصائية،العمليةفيالمتدخلين

مرنةاالحصائياتلتطويروطنيةاستراتيجياتوتنفيذاعداد
ابةاالستجقصدحديثةوطرقآلياتعلىباالعتمادجدوىوذات
ياتاالولومنالمتأتيةاالحصائيةالبياناتالىالحاجياتالى

والدولية،واالقليميةوالوطنيةالمحلية

المعلوماتيةالنظمغرارعلىخصوصيةمواضيعادراج
ثالكوارزمنالهشةوالوضعياتاالجتماعيوالنوعالجغرافية

.االحصائياتلتطويرالوطنيةاالستراتيجياتضمن



األهداف الخصوصية

لتطويريةالوطناالستراتيجياتبتوافقالمرتبطةالتحدياتفهم
االقليميةوالدوليةالمستواتعلىالتنمويةبالبرامجاالحصائيات
والمحلية،والوطنية

لتطويرالوطنيةاالستراتيجياتوتنفيذاعدادمسارفهم
مبادئلطبقااالستراتيجياتحياةدورةباستعمالاالحصائيات

،21باريس

االجتماعيالنوعإحصاءاتمثلخاصةمواضيعمناقشة
حياةدورةعلىوآثارهااألزماتوإدارةوالهشاشة

االحصائيات،لتطويرالوطنيةاالستراتيجيات

وتنفيذاعدادفيالدولوخبراتممارساتمشاركة
إلىةباإلضاف،االحصائياتلتطويرالوطنيةاالستراتيجيات

تلالستراتيجياالمحددوالسياقاالجتماعيالنوعإحصاءات
األزماتحالةفياالحصائياتلتطويرالوطنية



النتائج المنتظرة

لتطويرالوطنيةاالستراتيجياتومسارعملإطارفهم
واإلقليميةالوطنيةالتنميةبخططذلكيرتبطوكيفاالحصائيات،

المستدامة،التنميةوخطط

ميةالتنبرامجمنالبياناتعلىالطلبمواءمةإلىالحاجةإدراك
االستراتيجياتعملإطارمعوالوطنيةواإلقليميةالعالمية
،االحصائياتلتطويرالوطنية

قيوالتنسيالقياديلدورهاالوطنيةاإلحصائيةاالجهزةإدراك
الوطنيةتاالستراتيجياومراقبةوتنفيذتطويرفيومسؤوليتها

البياناتإنتاجفيمساهماتهاإلىباإلضافة،االحصائياتلتطوير
القرارات،واتخاذالسياساترسمفيللمساعدةالالزمة

النوعإحصاءاتمثلخاصةموضوعاتدمجأهميةفهم
تاالستراتيجياحياةدورةفيواألزماتوالهشاشةاالجتماعي
االحصائياتلتطويرالوطنية



برنامج التدريب

بناءالىاألكيدةوالحاجةالبياناتعلىالطلب

ائياتاالحصلتطويرالوطنيةاالستراتيجيات

لتطويروطنيةاستراتيجيةاعدادمسار

اإلحصاء

وقتلإلحصاءاالستراتيجيالتخطيط

والهشاشةاالزمات



الجزء األول

الطلب على البيانات والحاجة األكيدة 

االستراتيجيات الوطنية لتطوير الى بناء 
االحصائيات



البرنامج

اءباالحصوعالقتهاوالدوليةاالقليميةالتنميةواجنداتالوطنيةالتنميةخطط

واالحصاءالتنمية

الوطنيالصعيدعلىالتنميةتخطيط

للتنميةالوطنيالمخطط

2030المستدامةالتنميةأجندة

المستدمةالتنميةاهدافمنكغايةاالحصائياتتطوير

2030واجندةاالقليمية،االستراتيجياتالوطنية،التنميةمخططات

اتاالحصائيلتطويرالوطنيةواالستراتيجياتالوطنيةالمخططات،2030أجندة

جنداتواالالوطنيةالخططحاجياتلتلبيةاالحصائيةالنظمتواجهالتيالتحديات
والدوليةاالقليمية

االحصائيالتنسيق

االحصائياتلتطويرالوطنيةاالستراتيجياتأهمية

التحياترفععلىاالحصائيةاالجهزةقدرة



التنمية الوطنية وأجندات خطط 

اءالتنمية االقليمية والدولية وعالقتها باالحص



التنمية واالحصاء

:التنمويةالخططتتضمن

والنقلوالصحةالتربية:القطاعيةالمخططات....،

مقاومةاالمية،علىالقضاءالفقر،مقاومة:الوطنيةالبرامج
ي،الصحالصرفللشراب،الصالحالماءالتنوير،التصحر،
،...العلميالبحثاألخضر،االقتصاد

لمطاراتاالسدود،االتصال،تكنولوجياالتنقل،:التحتيةالبنى
،....المساكنوالموانئ،

روةالثوخلقالبشريةوالتنميةواالستثماراالقتصاديالنمو....

والمؤشراتالبياناتالوطنيةاالولوياتتحديد



تخطيط التنمية على الصعيد الوطني

الوطني؟الصعيدعلىبالتنميةالمقصودما

ها،لشعباالجتماعيةالرفاهيةتحسينعلىالدولةقدرة

ادي،واقتصوثقافياجتماعيتغيير:والتغييرالنمو
،(المتحدةاألممتقرير)والكميالنوعي

للثروات،العادلالتوزيع

مخزونفيالمساهمةالمدنيةالقوىلجميعالفعليالتأثير
جون)والمهاراتوالمعرفةوالبشريةالماديةالموارد

.(اقتصاديخبير،فايزي



التنميةتخطيط

واإلجراءاتاالستراتيجياتتتضمنوطنيةخطةاعداد

أبعادهميعبجالنموتحقيقخاللمنإيجابيتغييرلتحقيق

ةرفاهيلتحسينللثروةالعادلوالتوزيعكفؤةوإدارة

،السكان

بدونالجميعأهدافتعزيزعلىيعملودامجشاملمسار

!الركبعنيتخلفأحدتركعدم-اقصاء

التكلفةومحددالنتائجعلىويعتمدموجه



المخطط الوطني للتنمية

المخطط 
الوطني 
للتنمية

التربية

الصحة 

النقل

الفالحة

البنية 
التحتية

الثقافة

قطاع خاص 

ومجتمع مدني

مواطنين 

ومجموعات 

المجتمع 

االكاديمي

الحكومة

الموارد

أنشطة/مشاريع/برامج

استراتيجيات

تاثيرات متوسطة 

المدى

التأثيرات طويلة المدى



2030أجندة التنمية المستدامة 

قدمالتمنعال  مستوىلتحقيقالطموح
مجموعةحولواسعنطاقعلىوالرقي

غاية،169وهدفًا17:التنميةقضايامن

رأكبمنيعتبرالفقربأناالعتراف
العالمي،المستوىعلىالتحديات

عنيتخلفأحدتركعدم"إلىالدعوة
الىاالولويةاعطاءمع"الركب

كثروأالركبعنتخلفااألكثراألشخاص
هشاشة،

يميةاإلقلالتنميةلخططالمشتركالمرجع
فقةمتواتكونأنعلىالعملمعوالوطنية

التنميةوأولوياتاألخرىالبرامجمع
.والوطنيةاإلقليمية



تطوير االحصائيات كغاية من اهداف التنمية 

المستدمة

وحديثةالجودةعاليةبيانات"إلىالحاجة
والعمروالجنسالدخلحسبمصنفةوموثوقة،
عوالموقواالعاقةالهجرةووضعاالثنيواالنتماء
،"الجغرافي

232اعتمدتها)غاية169وهدفًا17ورصدلقياسمؤشًرا
،(2017يوليو6فيالمتحدةلألممالعامةالجمعية

فيراتالثغذلكفيبماالمنهجية،القضايابمعالجةااللتزام
واإلبالغوالرصدالبياناتحيثمنوالمنهجيةالقدرات

والرصدالبيانات-(17.19و17.18الغايتان)والمساءلة
ـوالمساءلةواإلبالغ



تطوير االحصائيات كغاية من اهداف التنمية 

المستدمة

17.18الغاية:
بماة،الناميالبلدانفيالقدراتلبناءالدعمتعزيز،2030عامبحلول

امية،النالصغيرةالجزريةوالدولنموااألقلالبلدانذلكفي
حديثةوالجودةعاليةبياناتتوفرفيالقصوىالزيادةبهدف

والعرقوالعمروالجنسالدخلحسبمصنفةبهاوموثوق
الجغرافيوالموقعواإلعاقةالهجرةوحالةاالثنيواالنتماء
الوطنية،بالسياقاتالصلةذاتالخصائصمنوغيرها

17.19الغاية:
سقيالتطويرالمتوفرةالمبادراتعلىاالعتماد،2030عامبحلول

اإلجمالييالمحلالناتجتكملالتيالمستدامةالتنميةفيالمحرزالتقدم
،الناميةالبلدانفياإلحصائيةتعزيزالقدراتوتدعم



تطوير االحصائيات كغاية من اهداف التنمية 

المستدمة
17.18الغاية:

نمواألقلاالبلدانذلكفيبماالنامية،البلدانفيالقدراتلبناءالدعمتعزيز،2030عامبحلول
عاليةاتبيانتوفرفيالقصوىالزيادةبهدفالنامية،الصغيرةالجزريةوالدول
والعرقوالعمروالجنسالدخلحسبمصنفةبهاوموثوقوحديثةالجودة

منوغيرهاالجغرافيوالموقعواإلعاقةالهجرةوحالةاالثنيواالنتماء
الوطنية،بالسياقاتالصلةذاتالخصائص

17.18.1

مقارنةكاملبالتصنيفهامعالوطنيالمستوىعلىالمنتجةالمستدامةالتنميةمؤشراتنسبة

اتلإلحصاءاألساسيةللمبادئوفقًاوذلكالدراسة،قيدبالغاية
الرسمية،

17.18.2

األساسيةلمبادئامعتتالءمإحصائيةتشريعاتلديهاالتيالبلدانعدد
الرسميةلإلحصاءات

17.18.3

زاالنجاوبصددبالكاملممولوطنيإحصائيمخططلديهاالتيالبلدانعدد
التمويلمصدرتحديدمع

SNDS



تطوير االحصائيات كغاية من اهداف التنمية 

المستدمة
17.19الغاية:

المتوفرةالمبادراتعلىاالعتماد،2030عامبحلول
تكمللتياالمستدامةالتنميةفيالمحرزالتقدمقياسلتطوير
فيئيةاإلحصاتعزيزالقدراتوتدعماإلجماليالمحليالناتج
،،الناميةالبلدان
17.19.1

بلدانالفياإلحصائيةالقدراتتعزيزأجلمنالمعبأةللمواردالجمليةالقيمة

،االمريكيبالدوالرالنامية
17.19.2

علىوالمساكنللسكاناألقلعلىواحداً تعداداً أجرت(أالتيالبلداننسبة
٪80والمواليدمن٪100تسجيلتم(بوالماضية،العشرالسنواتمدى
الوفياتمن

17.19و17.18الغايتينعلىالمسؤولةهي21باريس

SNDS



مخططات التنمية الوطنية، االستراتيجيات االقليمية، واجندة 

2030

المخطط 
الوطني 
للتنمية

التربية

الصحة 

النقل

الفالحة

البنية 
التحتية

الثقافة

قطاع خاص 

ومجتمع مدني

مواطنين 

ومجموعات 

المجتمع 

االكاديمي

الحكومة

أهداف غير منفصلة عن بعضها وال 
لكنها.... متوازية



مخططات التنمية الوطنية، االستراتيجيات االقليمية، واجندة 

2030

المخطط 
الوطني 
للتنمية

التربية

الصحة 

النقل

الفالحة

البنية 
التحتية

الثقافة

قطاع خاص 

ومجتمع مدني

مواطنين 

ومجموعات 

المجتمع 

االكاديمي

الحكومة

تضمن االدماج

تتطلب القيادة

تدعم التملك

تستجيب الى االلتزامات 
الدولية

اهداف 
مندمجة



اطار : 2030المخططات التنموية الوطنية وأجندة 

نتائج متبادل

متكاملةولكنها....متوازيةوالمنفصلةالليستاألهداف!

لتنميةاخططإعدادفيبالتسريعالمستدامةالتنميةأهدافساهمت
،للتنميةإقليميةاستراتيجياتوكذلكالوطنية

عام62منوطنيةتنمويةخططلديهاالتيالبلدانعددزاد
.2018عام134إلى2006

2015منذعليهاالمصادقالوطنيةالتنميةخططمن٪91استناد
.المستدامةالتنميةأهدافإلىصراحة

الوطنيةةالتنمويباألولوياتيتعلقومشتركمتكاملنتائجإطار
.والعالميةواإلقليمية

الجديدةالبياناتعلىالطلبزيادة



طلبات متزايدة على البيانات متأتية من المخططات

الوطنية واالجندات االقليمية والدولية

ةمصنفوموثوقة،وحديثةالجودةعاليةبيانات"إلىالحاجة

الهجرةووضعاالثنيواالنتماءوالعمروالجنسالدخلحسب

،"الجغرافيوالموقعواالعاقة

نشر وابالغ

موارد

احصائيات 

محلية

احصائيات 

النوع 

االجتماعي

احصائيات 

تربية : قطاعية

وصحة ونقل 

وفالحة 

....وبيئة

احصائيات 

رسمية

نظام 

االحصاء منظومة 

؟بيانات



، المخططات الوطنية واالستراتيجيات 2030أجندة 

الوطنية لتطوير االحصائيات
(2017المتحدة،باالمماالحصاءادارة)المستدامةالتنميةلبياناتالعالميةتاونكيبعملخطة

تمعوالمجالسياساتوواضعيالحكوماتالتزامإلىتدعوأفضل،بياناتأجلمنعالميةرؤية
:يجيةاستراتمجاالتستةخاللمناالحصائياالنتاجلدعمالضروريةاإلجراءاتالتخاذالدولي

دامةالمستالتنميةأجلمنالبياناتبشأناإلستراتيجيةوالقيادةالتنسيق

الوطنيةاإلحصائيةالنظموتحديثابتكار

خطةمتابعةعلىالتركيزمعاألساسيةاإلحصائيةوالبرامجاألنشطةتعزيز
2030

المستدامةبالتنميةالمتعلقةالبياناتواستخدامنشر

المستدامةالتنميةبياناتأجلمنالمتعددينالمصلحةأصحابشراكات

القدراتلبناءالجهودوتنسيقالمواردحشد

االستجابةاالحصاءلتطويرالوطنيةاالستراتيجياتاعدادمساريعتبر
!الستةجيةاالستراتيالمجاالتانجاحخاللهامنيتمالتياإلستراتيجية



التحديات التي تواجه النظم االحصائية لتلبية حاجيات

الخطط الوطنية واالجندات االقليمية والدولية

انية،المكوالتغطيةوالتوقيت،الدقة،:الموجودةالبياناتجودةتحسين
والموثوقية،والتفصيل

امواستخدوتحديدالجديدة،الموضوعات/المجاالتعنالبياناتإنتاج
يفحتى-جديدةومنهجياتأساليبوتطويرللبيانات،جديدةمصادر
!األزماتأوقات

وحديثةمبتكرةوعملياتأنظمة

والفنيةواإلداريةالقياديةالقدراتتنمية

التمويلنيكوأنويفضلاالحصائي،االنتاجتمويلعلىوالمحافظةالرفع
وطنيا

اإلحصاءاتاستخداملزيادةالدعوةتكثيف

طنيةالواالحصائيةبالنظمالقدراتلتنميةشاملنهجوتنفيذتطوير
(CD4.0)



الداخل  التنسيق 

دها،سعلىوالعملالفجواتلتحديدالواضحةوالبرمجةالمحكمالتخطيط❖
اناتالبيجمعوطرقالتنظيمحيثمناالحصائيةالهياكلتحديثضرورة❖

المنتجةالبياناتجودةوضمانعنهاواالبالغ
يباقومساعدةالتنسيقفيالمحوريالوطنيالجهازاإلحصائيدوردعم❖

.والتدريباالنتاجمستوىعلىالوطنيةاالحصائيةالمنظومةمكونات
نمالمنتظرةوالمخرجاتدقةبكلالعملونطاقوالمشموالتاالدوارتحديد❖

نتاج،االفيلالزدواجيةتجنبالإلحصاءالوطنيةبالمنظومةعنصركلعمل
المهمةتنفيذلىعالقدرةلضماندقةبكلوالتقييموالمتابعةالتنسيقآليةتحديد❖

ملينالمستعلكافةاإلحصائيةالبياناتتوفيرفيالمتمثلةاالساسية
هازالجقبلمنوجودتهااالحصائيةالبياناتوموثوقيةودقةإتساقضمان❖

وضعلخالمناالحصائيةالهياكلمعوالتنسيقبالتعاونالوطنياإلحصائي
كيفيةووالمنهجياتالتصانيفتتضمنعمليةوادلةمالئمةتوجيهيةمبادئ

مكوناتكلمعوتقاسمهاعنهاواالبالغللمؤشراتاالحصائيةالمعالجة
.االحصائيةالمنظومة



كالفهمزيادة❖   االحصلإلنتاجالمتكاملةوالطبيعةللتحدياتالمشتر
  ائ 

الوطن 

اتيجياتواالهدافجهة،منالبياناتمنالحاجياتبي   المواءمة❖ واالستر
يالماليةالقدراتاىلاستنادا أخرى،جهةمنواولوياتها الوطنية بالبالد ةوالبشر
  انتاجلضمانالالزمةالتمويالتضخامةباعتبار 

اجيات،الحكليلن   احصائ 

ورةواالعالمالتواصلمنظوماتتطوير ❖ ياتاإلحصائبأهميةالتحسيسوض 
  اساس  مدخلباعتبارها 

 
األجياللكلأفضلمستقبلبناءف

يكها الفنيةقدراتها وتعزيز لإلحصاءالوطنيةالمنظوماتدعم❖   وتشر
 
مراحلكلف

اتيجياتالتنمويةاالهدافوتنفيذ اعداد  بكلرها دو وتحديد الوطنية،واالستر
  قصوىأهميةمناالحصائيةللبياناتلما وضوح

 
االجنداتذ تنفيمسار تأمي   ف

وتقييمها،ومتابعتها والدوليةالوطنية

شفافو واضحعملاطار وتحديد لالحصاءالمنتجةالمؤسساتكلبي   التشاور ❖
  بما دقة،بكلالمسؤولياتتحديد مع

 
االمممةمنظو مكوناتمعالعالقةذلكف

،المتحدة والمانحي  



التشاور مع المستعملي   

اكضمان❖ لإلستعمالوقابلةمفيدةبياناتوإنتاجاالحصائياتمستخدم  إشر
  
 
  بما المصلحة،أصحابجميعطرفمنالمناسبالوقتوف

 
ذلكف

ياجاتهمإحتلتلبيةجديدةبياناتمصادر علواإلعتمادالدوليةالمنظمات
  أساس  دور الوطنيةاإلحصائيةللنظمإن"ونظرا 

 
وإدارةونشر توليد ف

  البيانات،
ستكملأنوينبغ 

ُ
  معالمجتمنوتحليالتببياناتت

المدئ 
،"الخاصوالقطاعاألكاديميةواألوساط

التنميةذ تنفيبشأنوشفافةومفتوحةشاملةومحليةوطنيةحواراتإجراء❖
خارطةتطوير اجلمنالوطنية،األولوياتوتحديد تأطت  علللمساعدة

االحصائياإلنتاج

ني   والمواطالحكوماتمنالمصلحةأصحابلمختلفالمتبادلةالمساءلة❖
كاءالخاصوالقطاع   والشر

 
  االنتاجف

ادوارهمبخصوصاالحصائ 
  ومشاركاتهم

 
يلالمتصلةالعملياتكلف امجبتت   ارضعلئيةاالحصاالت 

احهانجلضمانللتنفيذ قابلةومشاري    عبرامجاىلوترجمتها الواقع



التنسيق مع األطراف الدولية

حيثنمموحد اطار لتحديد االقليم  المستوىعلالتنسيق❖
اتواالولوياتاالهداف امل،التكبهدفالقدراتودعموالمؤشر

االمممةمنظو مكوناتكلبي   الدوىل  المستوىعلالتنسيق❖
  االساسيي   والالعبي   والمانحي   المتحدة

 
  اال الحقلف

حصائ 
لدعمودةالموجوالماليةالتقنيةاالمكانياتكلاستغالللضمان
.الدولجهود 

النخراطلاالحصائيةللهياكلوالدوليةاالقليميةالمنظماتدعم❖
  
 
مكمللكسبيالضخمةالبياناتواستخدامالمعلوماتثورةف
  بديلأو 

  التقليديةللطرقجزئ 
 
بهدفركيبها وتالبياناتجمعف

  الموجودةالثغراتسد 
 
تللمعلوماالتقليديةالمصادر ف

.الناجحةبالتجاربواالستئناساالقرانمنالتعلمدائرةتوسيع❖



االتنسيق بي   األطراف الدولية فيما بينه

يؤثر ال حنر المنظماتبي   المنافسةعلاإلمكانقدر االبتعاد ❖
صلةمواعلالوطنيةاالحصائيةالهياكلقدرةعلسلبا 

،انتاجها   
االحصائ 

اكةالتعاونتفعيل❖ اإلقليميةالمنظماتبي   والتشبيكوالشر
  والجهوية

  تشتغلالنر
 
كفضاءف الهياكلوتمكي   مشتر

ذلك،منةلالستفادالفنيةاالمكانياتمنالوطنيةاالحصائية

ةوخاصالدوليةالمنظماتبي   والتكاملالتنسيقدعم❖
دتها ومساعتعاونها وتقويةالمتحدةاألمملمنظومةالتابعة
الوطنية،االحصائيةللهياكل



اتيجيات الوطنية لتطوير االحصائ ياتأهمية االستر

جمةفضاء❖ اجاإلنتبخصوصالوطنيةاألولوياتلتر
  
  االحصائ 

الوطن 

.والمستعملي   المنتجي   بي   تنسيقالية❖

والتقييمللمتابعةاطار ❖

.التمويالتلجلبوسيلة❖



قدرة االجهزة االحصائية على رفع التحيات

علىقادرةالحاليوضعهافيالوطنيةاإلحصائيةالنظمهل
البيانات؟علىوالمتزايداإلضافيالطلبتلبية

نسيقوتالقيادةعلىالقدرةلديهاالوطنيةاالحصائيةاالجهزةهل
لينالمتدخمعشراكاتوإقامةالوطنيةاإلحصائيةالنظممكونات

البيانات؟نظاممجالفي

لتاميناالمكانياتوكذلكالتنسيقلتامينواضحةالياتتوجدهل
ومنهااالحصائيةلالنشطةوالخارجيالداخليالتمويل

االحصائياتلتطويرالوطنيةاالستراتيجيات



مسار اعداد استراتيجية وطنية 

لتطوير اإلحصاء

SNDS



العناصر

والمزاياواالهدافالمفهوم:االستراتيجية

االستراتيجيةالعداداإلرشاديالدليل

تفصيليعرض:االستراتيجيةحياةدورة

االستراتيجيةو4.0القدراتاطارتنمية

والصعوباتالتحديات

حديثةالستراتيجيةالرئيسيةالنجاحعوامل

االستنتاجات

نقاش



مفهوم االستراتيجية

؟الوطنيةما هي استراتيجية تطوير اإلحصاءات 

إطار:
حيثمناإلحصائيةالقدراتعلىتحسيناتبإدخالالسماح

طيطالتخلضمانوذلكالتحتية،والبنيةالقدراتبناء،األنشطة
،والموارداألهداف،الرؤية:الجيد

مسار:
ثبحيالتصميم،وخطواتمراحلكلفيتشاركيةمقاربةاتباع

االحصائيالنظامفيالمصلحةأصحاببينالتنسيقتحقق
النظامخارجمنالمهتمينذلكفيبماوالماليين،الفنيينوالشركاء
العمومي،اإلحصائي

انتاج:
إلنتاجالدوللفائدةالتكلفةومحددةمفصلةعملوخطةرؤيةتوفير

.سنوات10-5لمدةرسميةإحصاءات



هداف اال: االستراتيجيات الوطنية لتطويراالحصاء

والمزايا

فيبماي،واإلقليمالوطنيالصعيدعلىالتنميةبرامجمعتتواءم
المستدامة،التنميةأهدافعنواإلبالغاالدماجذلك

اساتوالسيالتنميةعملياتفياإلحصائياتدمجعلىتشجع
خطيطالتفيالتنميةأولوياتدمجعلىأيضاتشجع]والحوكمة
[اإلحصائي

ه،وإدارتاالحصائيللنظامالتنظيميالجانبتطويرتسهل
عام،بشكلالبياناتومنظومة

أصحاب[وتشبيك]تعبئةخاللمناإلدماج/المشاركةتضمن
البيانات،منظومةوشركاءالرئيسيينالمصلحة

اإلحصائيةالقدراتتنميةتدعم



الدليل: اإلرشادات العداد االستراتيجية 

يجيةاالستراتإعدادفيومرجعياتالمعرفةتوفير

علىيجيةاالستراتحياةدورةلهيكلةوفقًاتنظيمهاتم
والخطواتوالمراحلالمستوياتأساس

3.0نسخة:تحديثآخر

تشاركيةمقاربة
المستخدماستشارة

مرجعيةمجموعة

2021يناير:اإلطالق



الدليل االرشادي حول اعداد االستراتيجيات 

3.0الوطنية لتطويراالحصاء 

https://nsdsguidelines.paris21.org/node/608



صاءمسار اعداد االستراتيجيات الوطنية لتطويراالح

يةاالستراتيجحياةدورة
اعدادهامساريهيكل
،مستوياتثالثةحول

منمستوىكلويتكون
كلوتحتوي،مراحلعدة

منالعديدعلىمرحلة
.الخطوات

يةاالستراتيجاعدادمسار
التحضيرمن،شاملهو
فيذالتنالىالتصميمالى

أـ مرحلة 
التحضير

ب ـ مرحلة 
التصميم 

ج ـ مرحلة 
التنفيذ 

دورة حياة 

االستراتيجية



حصاءدورة حياة االستراتيجيات الوطنية لتطويراال

أـ مرحلة 
أولية

ب ـ مرحلة 
التصميم 

ج ـ مرحلة 
التنفيذ 

التحضير. 2

اشراك . 1
اصحاب 
المصلحة

تحديد . 4
االطار 

واالهداف 
ةاالستراتيجي

تشخيص . 3
النظام 

االحصائي

وضع . 5
البرنامج 
التنفيذي

التقييم. 7

التنفيذ . 6
والمتابعة

وثيقة مرجعية. 1.1

خارطة طريق. 1.2
برنامج تحسيسي. 1.3

احداث الفرق. 2.1

الشروع في المسار. 2.2
ورشات تدريب. 2.3

تقييم قدرات النظام. 3.1

تقييم المخرجات . 3.2

والخدمات

تقييم الحاجيات. 3.3

اعداد التقرير . 3.4
والمصادقة

االعداد والتكلفة. 5.1

خطة التمويل. 5.2

تقييم المخاطر. 5.3

مالمتابعة والتقيي. 5.4

اعداد . 5.5

االستراتيجية 
والمصادقة عليها

الرؤية، الرسالة، . 4.1

القيم

تحديد االهداف . 4.2

والمبادرات

تقديم الرؤية . 4.3
والرسالة واالهداف

ةنشراالستراتيجي. 6.1

حشد التمويل. 6.2

تنفيذ خطة العمل. 6.3

المتابعة . 6.4

واالعالم المتواصل

التقويم . 6.5

والمصادقة

انجاز تقييم . 6.6

مرحلي

مراجعة . 6.7

االهداف والخطة 
والتمويل

االستعداد . 7.1

للتقييم النهائي

انجاز التقييم. 7.2

المصادقة على . 7.3
التقييم ونشره



المرحلة االولوية

أـ مرحلة أولية

التحضير. 2

اشراك . 1
اصحاب 
المصلحة

وثيقة مرجعية. 1.1

خارطة طريق. 1.2
برنامج تحسيسي. 1.3

احداث الفرق. 2.1

الشروع في المسار. 2.2
ورشات تدريب. 2.3

بيئة لعملية اعداد االستراتيجية الى خلقاألولي يهدف المستوى 

:الالحقة، مما يستدعيالمراحل مالئمة لتنفيذ 

 االطر السياسية والتنظيمية للمشروع،تحديد

ية،الوعي وضمان مشاركة األطراف المعنية باالستراتيج
خارطة طريق العداد االستراتيجية/اعتماد خطة عمل.



مشاركة أصحاب المصلحة

أـ مرحلة أولية

اشراك . 1
اصحاب 
المصلحة

وثيقة مرجعية. 1.1

خارطة طريق. 1.2
برنامج تحسيسي. 1.3

للمشاركة الفعالة تهيئة الظروف • 

في مسار اعداد المصلحة ألصحاب 

االستراتيجية،

السياسة المركزية العداد • 

نمية األهداف الوطنية للت: االستراتيجية

ين الصلة ليتم أخذها بعذات والمؤشرات 

االعتبار،

االحتياجات من البيانات، تحديات• 

.النظام االحصائي ومنظومة البيانات



المرحلة التحضيرية

التحضير. 2أـ مرحلة أولية
احداث الفرق. 2.1

الشروع في المسار. 2.2
ورشات تدريب. 2.3

:المرحلة الخطوات المتعلقة بــــتشمل هذه 

التنظيم،• 

االعداد،• 

.الحشد• 

طريق لتنفيذ خارطةالتنظيمي وضع اآلليات المؤسسية واإلطار 
.اعداد وثيقة االستراتيجية



مرحلة التصميم

ب ـ مرحلة 
التصميم 

تحديد . 4
االطار 

واالهداف 
ةاالستراتيجي

تشخيص . 3
النظام 

االحصائي

وضع . 5
البرنامج 
التنفيذي

تقييم قدرات النظام. 3.1

تقييم المخرجات . 3.2

والخدمات

تقييم الحاجيات. 3.3

اعداد التقرير . 3.4
والمصادقة

االعداد والتكلفة. 5.1

خطة التمويل. 5.2

تقييم المخاطر. 5.3

مالمتابعة والتقيي. 5.4

اعداد . 5.5

االستراتيجية 
والمصادقة عليها

الرؤية، الرسالة، . 4.1

القيم

تحديد االهداف . 4.2

والمبادرات

تقديم الرؤية . 4.3
والرسالة واالهداف

ثة يغطي مستوى التصميم ثال

ل أنشطة رئيسية بهدف الحصو

:على وثيقة االستراتيجية

نظام تشخيص وضع ال/ تقييم • 

االحصائي

تحديد األهداف  •

تيجيإسترااإلطار / االستراتيجية

اعداد خطة العمل• 



تشخيص النظام االحصائي/تقييم

ب ـ مرحلة 
التصميم 

تشخيص . 3
النظام 

االحصائي

تقييم قدرات النظام. 3.1

تقييم المخرجات . 3.2

والخدمات

تقييم الحاجيات. 3.3

اعداد التقرير . 3.4
والمصادقة

لماذا التقييم؟
اإلنتاجوتحديات فهم أفضل للمشاكل • 

اإلحصائي،
.  جيدةالمستخدمين بإحصائياتتلبية طلب • 

اسية أبعاد أسأن يشمل التقييم ثالثة يجب 

:للنظام االحصائي
اهم،احتياجاتهم ورض-مستخدمو البيانات • 

جودة البيانات،–اإلنتاج اإلحصائي • 

واإلطارالتشريعي الحوكمة -النظام • 

.والقدراتوالموارد 



ضبط االهداف االستراتيجية

ب ـ مرحلة 
التصميم 

تحديد االطار . 4
واالهداف 
االستراتيجية

الرؤية، الرسالة، . 4.1

القيم

تحديد االهداف . 4.2

والمبادرات

تقديم الرؤية . 4.3
والرسالة واالهداف

:تحقيق المخرجات التالية
االستراتيجيةالتوجهات • 

إطار النتائج• 

ةأنشطثالثة المرحلة تشمل هذه 

:أساسىة
جيةتحديد التوجهات االستراتي• 

إطار النتائجتطوير • 

والتملكتعزيز المشاركة • 



اعداد خطة العمل

ب ـ مرحلة 
التصميم 

وضع البرنامج . 5
التنفيذي

االعداد والتكلفة. 5.1

خطة التمويل. 5.2

تقييم المخاطر. 5.3

مالمتابعة والتقيي. 5.4

اعداد . 5.5

االستراتيجية 
والمصادقة عليها

:تتمثل خطة العمل في 
كلفة خطة العمل،  •

خطة التمويل،• 

استراتيجية حول المخاطر • 

وكيفية التخفيف منها،
المتابعة والتقييمإطار • 

تكوننهاية هذا المستوى ، في 

االستراتيجية مكتملة وجاهزة
للمصادقة



مرحلة التنفيذ

ج ـ مرحلة التنفيذ 
التقييم. 7

التنفيذ . 6
والمتابعة

ةنشراالستراتيجي. 6.1

حشد التمويل. 6.2

تنفيذ خطة العمل. 6.3

المتابعة . 6.4

واالعالم المتواصل

التقويم . 6.5

والمصادقة

انجاز تقييم . 6.6

مرحلي

مراجعة . 6.7

االهداف والخطة 
والتمويل

االستعداد . 7.1

للتقييم النهائي

انجاز التقييم. 7.2

المصادقة على . 7.3
التقييم ونشره

راحل  يغطي مستوى التنفيذ كل م

االنجاز والمتابعة والتقييم  

من ذلكويتضح . لالستراتيجية
:خالل الرسم البياني التالي

تقييم نهائي
تقييم نصف 

مرحلي
ةنشر االستراتيجي

التنفيذ



المتابعة والتنفيذ

ج ـ مرحلة التنفيذ 

التنفيذ . 6
والمتابعة

ةنشراالستراتيجي. 6.1

حشد التمويل. 6.2

تنفيذ خطة العمل. 6.3

المتابعة . 6.4

واالعالم المتواصل

التقويم . 6.5

والمصادقة

انجاز تقييم . 6.6

مرحلي

مراجعة . 6.7

االهداف والخطة 
والتمويل

:   اتيجية بـيتعلق تنفيذ ومتابعة االستر
االستراتيجيةنشر • 

يجية لتنفيذ االسترتالموارد حشد  •

التنفيذ• 

المستمرةالمتابعة • 

التحديث والمصادقة على خطط• 

العمل السنوية

نصف مرحليتقييم • 

تحديث• 



التقييم

ج ـ مرحلة التنفيذ 

التقييم. 7

االستعداد . 7.1

للتقييم النهائي

انجاز التقييم. 7.2

المصادقة على . 7.3
التقييم ونشره

ر من يحتوي التقييم على كم كبي

المعلومات وتعطي فرة واضحة 

على مدى انجاز مكونات 

.االستراتيجية

 داء، تحسين األيهدف التقييم إلى

ازه األحيان يتم انجكثير من وفي 

.خالل مرحلة التنفيذ

 انجاز التقييم بواسطة يمكن
.اطراف مستقلة



في مسار اعداد 4.0عناصر تنمية القدرات 

لتطويراالحصاءاالستراتيجيات الوطنية 

استراتيجيةكانتسواءالعميقة،اإلصالحاتعلى4.0القدراتتنميةنهجيشجع
تجابةواالسالسابقةالتجاربعلىوبناء  .اإلحصائيةللقدراتدعما  أوتشغيلية،
مقاربةCD4.0يوفرالعالم،حولاالحصائيةالنظمعنهاعبرتالتيلألولويات

.اإلحصائيةالقدراتحيثمنالبلداناحتياجاتلتلبيةمنظومية/شاملة

اعدادطريقوخارطةسياسات/المرجعيةالوثيقة:األوليالمستوىخالل
االستراتيجية

4.0القدراتتنميةلمنهجالرئيسيةالوظائفشرح.1

ةاالجهزقياداتبمشاركةعملنموذجوإنشاءالبلدان،بعضفيCD4.0نهجتأثيرعرض.2
.ومناسبشاملنهجإلىالحاجةبخصوصاالحصائية

ولويةاالذاتاإلستراتيجيةاألهدافوتحديدالتقييممرحلة:التصميممستوىخالل

.المختارةاألولويةذاتالقطاعاتبمصفوفةيتعلقفيماالحاليةالقدراتتقييم-1

CD4.0مصفوفةمنانطالقاللتغييرمتماسكةمنهجيةتطوير.2

التقييم:التنفيذمستوىخالل

ذاتالقدراتمنللرفعاالستراتيجيةاعدادعمليةفيالمنفذةالمختلفةالمراحلتقييم
CD4.0مصفوفةعلىاعتمادااألولوية



الوطنية الحديثة االستراتيجيات تحديات 

لتطويراالحصاء

يرلتطوالوطنيةواالستراتيجياتعامبشكللإلحصاءاتجديدةتحديات
خاصبشكلاالحصاء

أهدافواإلقليميةواالجنداتللتنميةالوطنيةالخططمنالبياناتعلىكبيرطلب•
المستدامةالتنمية

األخرىواألزماتCOVID-19بسببالبياناتطلب•

:بـــتتعلقاستراتيجيات•
قطاعيةوبياناتإحصاءات

الوطنيةدونأيالمناطقحسبوالبياناتاإلحصاءات

اإلقليميةواإلحصاءاتالبيانات

البيئيةاإلحصاءاتأواالجتماعيالنوعمثلالعرضيةاإلحصاءات

لإلحصاءاتوالمستدامالرشيدالتمويل•

البياناتعلم،اإلحصائيةالثقافة،البياناتنشر•

(...ت،لـالبياناالجديدةالمصادر،اإلحصائياإلنتاج،التشاريع)القدراتتنمية•

التحدياتمنأخرىوأنواعالمختلفةواألزماتالهشاشة•



الصعوبات

دموارعلىالحصولفيالجهودوفشلالذاتيةالمواردنقص

.خارجية

لهاالعاملينحماسوتدنيالخطةتنفيذفيالجديةعدم.

اإلداريةاإلجراءاتوتباطؤالبيروقراطية.

نفيذهالتالفعليةالقدراتيفوقبماالخطةفيالمفرطالطموح.

فهمءسويخلقمماالخطةصياغةفيوالمفصلالزائدالتعقيد

.هامعااليجابيالتفاعلعنعزوفهمأوألدوارهمالمنفذينلدى

ةللعمليالكافيبالشكلوالمعلوماتالبياناتتوفرعدم

.التخطيطية



الصعوبات

الخطةلتنفيذالالزمالزمنكفايةعدم.

توياتبمسالخطةلتنفيذالالزمةوالخدماتالسلعأسعارارتفاع

ازنةالموفيعجزإلىويؤديالتكاليفيرفعممامتوقعةغير

.المخططة

داثهاإحالتخطيطيريدالتيللتغييراتالقائمالواقعمقاومة.

تقراراالسرأسهاوعلىواالجتماعيةالسياسيةالبيئةتوفرعدم

.الخطةتنفيذإلنجاحالمطلوبةالشروطكإحدىالسياسي

عتهوضعمايختلفوضعايخلققدالتكنولوجيالتقدمسرعة

.أهدافمنالخطة



وطنية اللالستراتيجيات عوامل النجاح الرئيسية 

لتطويراالحصاء

االستراتيجيةلتنفيذالرئيسيةالنجاحعوامل•
يجياتاستراتفيباإلحصاءاتصريحواعترافقويسياسيدعم

الوطنيةالتنمية

أصحاب/الرئيسيةالمستخدمينمجموعاتمعحقيقيحوار
مؤسساتالمدني،المجتمعالخاص،القطاعالحكومة،)المصلحة
المتعلقةتلكسيماالومساهماتهم،احتياجاتهمحول(البحث

تنميةالوأهدافالوطنيةالتنميةخطةتقييم/والرصدبـالتخطيط
المستدامة

االحصائيالنظاممكوناتجميعتدمجمشتركةإستراتيجية

خطةبتنفيذاالحصائيالنظاممكوناتجميعوالتزاممساهمة
العمل

الشركاءمنالمنسقوالدعمالوطنيالتمويل

االستراتيجيةتنفيذعندفعالةمتابعة



استنتاجات

وئها، التأكيد على وضع رؤية ورسالة وإرساء قيم تعمل في ض

لق التركيز على أهمية تحليل الواقع الحالي واعتباره المنط
الصحيح للتطوير في المستقبل، 

 التشديد على ضرورة وضع أهداف استراتيجية مجزأة إلى
أهداف فرعية، 

راتيجية اعتبار الخطة التنفيذية الجزء العملي لنقل الخطة االست
.  من نصوص إلى واقع عملي

راتيجية التأكيد على أهمية متابعة وتقييم خطوات تنفيذ االست
معرفة والوقوف على تقدم العمل وتصحيح االنحرافات الحاصلة و

.  مستوى األداء المتحقق



نقاش

/المراحل/المستوياتمختلفتساهمكيف
التحديات؟رفعفيالخطوات

األولوياتمعاالستراتيجيةمواءمة:السياسيالدعم
القرار؟صنعفياإلحصائيةوالثقافةالوطنية

وكمةالح/االحصائيالنظاممكوناتبينالتنسيقنقص

والمستخدمونالمنتجون)المصلحةأصحابالتزام–
(البياناتمنظومة

االستدامة:لالستراتيجيةوخارجيداخليتمويل



اء التخطيط االستراتيجي لإلحص

وقت االزمات والهشاشة



العناصر

األزمة؟هيما

الهشاشة؟هيما

األزماتإدارة

مسارNSDS

مناقشة



ما هي األزمة؟

وقواعدهوجودهوتهددككلالنظامعلىماديًاتؤثراضطرابات
.األساسية

"...علىالقدرةعدممعمنظمةأوجماعةأوفرديواجههموقف
اضغطيخلقمماوالعادية،الروتينيةاإلجراءاتباستخداممواجهته
."المفاجئالتغييرنتيجة

"...دولةأومنظمةأومجتمعأوفردبقاءأواشتغاليهددحرجموقف.
.مكانأيوفيوقت،أيفيشخص،أييصيبأنويمكن

عها،نومنوفريدةمتوقعةغيرفهي:رئيسيةخاصياتثالثلألزمة
يءشكلعلىاالزماتتؤثر.كبيرحدإلىعليهاالسيطرةيمكنوال

قيدلىعالبقاءأوبوظيفةالقيامعلىالقدرةوتفقدهشخصكلوعلى
هياراالنمنالطبيعية،االضطراباتمناألزماتبعضتتأتى.الحياة

."البشريالسلوكسوءأوالتكنولوجي



؟ما هي الهشاشة

الدولةقدرةومحدوديةللمخاطرالتعرضبينالجمع
أوالتحكمأوإدارةعلىالمجتمعاتأو/وواألنظمة
.المخاطرهذهمنالتخفيف

والفقرفالعنذلكفيبماسلبيةنتائجإلىيؤديأنيمكن
...والسياسيالبيئيوالتدهورالنزوح،المساواة،وعدم

عبرةمختلفبطرقعنهويعبرالشدةمنطيفعلىيقاس
والمجتمعيةواألمنيةوالسياسيةوالبيئيةاالقتصاديةاألبعاد

؟االحصائيالنظامعنماذا
اتالفهاأواإلحصائيةالمواردفقدان•

األخرىالحكوميةاألولوياتمعالتنافس•



إدارة األزمات

الناميةغيرةالصالجزريةالدولذلكفيبماالنامية،البلدانفياالحصائيةالنظمتعتبر
ةعرضأوتظرراالنظمأكثرمنالمنخفضالدخلوذاتنمواً واألقلالهشةوالدول
االزمات،زمنللخطر

لمجابهةوشاملةواضحةخطةاالحصائيةالنظملدىيكونأنالضروريمن
:االزمات

مجموعةاأيضً تعالجأنيجببلبالكوارثالمتعلقةالمخاطرعلىتقتصرالخطة•
.الطوارئوحاالتاألزماتمنواسعة

النظاممكوناتوباقياالحصائيللجهازكافيةإرشاداتالخطةتوفرأنيجب•
استعادةةكيفيفيالتصرفوفيالمحتملالتأثيرمنتخففأنشأنهامناالحصائي

.ذلكاالمرتطلباذاالمناسبةالبناءإعادةأو/وعافيتهاالحصائيالنظام

منكواحدةالمخاطرمعبالتعاملتتعلقخطةالحديثةاالستراتيجيةتتضمنأنيجب
مجابهةفيةكياإلستراتيجيةتشملقد.التأثيراتمنللتخفيفالرئيسيةمخرجاتها
االزمة،خاللاالشتغالاستمراريةضماناالزمة،منالتعافيوالطوارئ،الكوارث
.أساسيةكعناصرالتغييروإدارةوالتواصلاإلدارة

النسبةباإلنفاقأولوياتبينمنتكونالقداإلحصائيات:المحتملةالتحدياتأحد
كبارمنمالدعحشدبمكاناألهميةمنلذلك،.متناسبًاتموياًل تتلقىالوقدللحكومة
.التنميةوشركاءالقراروصناعالسياسيينالالعبين



التخطيط االستراتيجي وقت االزمات

االحصائيةللنظمبالنسبةتحديات:
البياناتعلىالطلبزيادة•

االبتكار:اإلجراءاتفيالتغيير•

القدرةضعف•

البياناتمنظومةمعالمنافسةتصاعد•

اإلحصاءاتمكانةلرفعاالتصال/الدعوة•

أزمةمتأوهشةأوضاعمنتعانيالتيللدولبالنسبةاالستراتيجية:
والمرونةاالستعداد•

،السيناريوهات،لالنقاذخطةالمخاطر،تحليل•

الخطرحافةعلى:

؛التطوير،التمويل،االحصائي،بالنظامصلبةنواةوجودLNOB
(SDGs)



جية؟أين يمكن االستفادة من مسار اعداد االستراتي

ب ـ مرحلة 
التصميم 

تحديد . 4
االطار 

واالهداف 
ةاالستراتيجي

تشخيص . 3
النظام 

االحصائي

وضع . 5
البرنامج 
التنفيذي

تقييم قدرات النظام. 3.1

تقييم المخرجات . 3.2

والخدمات

تقييم الحاجيات. 3.3

اعداد التقرير . 3.4
والمصادقة

االعداد والتكلفة. 5.1

خطة التمويل. 5.2

تقييم المخاطر. 5.3

مالمتابعة والتقيي. 5.4

اعداد . 5.5

االستراتيجية 
والمصادقة عليها

الرؤية، الرسالة، . 4.1

القيم

تحديد االهداف . 4.2

والمبادرات

تقديم الرؤية . 4.3

والرسالة واالهداف

 لق يتعتقييم النظام االحصائي فيما

وفة بالكوارث المعرالمرتبطة بـالمخاطر 

المحتملة وغيرها من المصادر 

.للمخاطر

 تحديد األهداف االستراتيجية

والمخرجات بواقعية وحسب أولويات 
.النظام االحصائي

 وتكاليفها، تحديد إجراءات محددة

زها الرئيسية والتدابيرلتجاوالمخاطر 
ذات والقطاعات للنظام االحصائي

.أومجاالت معينة/ واألولوية 

المتابعة والتقييم



نقاش

الخبراتتبادل:األزماتحالةمنالمستفادةالدروس

ادف،هوبشكلالمناسبالوقتفي-البياناتعلىالطلبزيادة

البيانات،منظومةمنالمنافسةتصاعد

األولوياتمعاالستراتيجيةمواءمة–االحصائيالنظامتنسيق
المدىعلىاألولوياتمقابلالقصيرالمدىعلى

  والطويل،المتوسط

والتواصل،النشر

التمويل.



مع الشكر الجزيل


