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 توطئة

  إل  يتوقف  (األفريقي االحتاد) 2063 عام  طةخو  (املتحدة األمم) 2030 لعام املستدامة التنمية  خطة جناح  إن
. املستدامة التنميةيف سبيل  ورصدها هلا والتخطيط  العامة السياسات حتديد على أفريقيا مشال بلدان قدرة على كبري  حد

  ارها وانتش املالئمة السياسات أثر وتقييم رصد فإن اخلطتان، حددهتا اليت والغايات لألهداف الكبري العدد إل النظروب
  بيانات  وجود إل حاجة وهناك. العالية اجلودة ذات اإلحصائية البيانات من واسعة طائفة توافر شيء كل  قبل يتطلب
  مستنرية  خبيارات ماوالقي األولويات حتديد على بالقدرة أفريقيا مشال بلدان تزويد أجل من وحديثة اجلودة وعالية مصنفة
 البلدان، هذه امنه تعاين يتال البيانات يف ةاملزمنالندرة  شكلت ذلك ومع. ةتداماملس التنمية لدعم أفضل سياسات وتنفيذ
 .األهداف تلك حتقيق أمام رئيسية  عقبة   واملالية التقنية القدرات إل االفتقار  ملعاجلة  احلوافز بضعف ةاملرتبط

 األهداف مجيع واعتماد 2030 ملعا املستدامة التنمية خطة بتنفيذ التزاما نفسها على املعنية البلدانقطعت  وقد
  اختارت   ، 2030  لعام   املستدامة  التنمية  خطة   إل   إلضافة با  األفريقية،  البلدان  فإن   ذلك،   على  وعالوة .  تنميتهاب  الصلة  ذات
 املستدامة  التنمية  أهداف  غايات   عن   بيانات  توافر   ويشكل.  ومستدامة  شاملة   لتنمية  القاري   املرجع  وهي   ، 2063  عام   خطة

 بلدان من بلد كل  يعتمدها اليت للمؤشرات الوطين  اإلطار  من  البيانات هذهه ال بد من أخذ أن إل  بالنظر ا، حتدي   ومؤشراهتا
  اإلمنائية   السياسات  يف  املبني  النحو  على  الوطنية  األولويات  إل  يستند  أن  واملؤشرات  األهداف  الختيار  وينبغي.  أفريقيا  مشال

 .والربامج واخلطط  الوطنية

 والوكاالت البلدان لدى  املتاحة البيانات ضوء يف املستدامة التنمية أهداف حتقيق  عن األولية التقارير يمتقي وجرى 
  . 2063  عام  وخطة  2030  عام  خطة  تنفيذ  يف  البلدان  تبذهلا  اليت  اجلهود  مجيع  تعكس  ال  البيانات  أنيف    شك  وال.  الدولية

  البشر  لصاحل بااللتزام للوفاء أكثر محاسة تُبدي  أن للبلدان غيينب أنه املتاحة املعلومات من بوضوح يتبني ذلك، ومع
 حتوالت إجراء أفريقيا مشال بلدان على وسيتعني. املستدامة التنمية خطة صميم يف أيضا االلتزام هذا ورد وقد. والكوكب

 .املتعددين املصلحة أصحاب وإشراك الدويل، التعاون وتكثيف متعمقة، هيكلية

 احلالة اهليكلي‘‘  لتحولحداث اإل البيانات تسخري: أفريقيا مشال يف البيانات ’’ثورة املعنون التقرير ويستعرض
  قدرة   وحيلل  اإلحصائية،   البيئات  يف  الرئيسية   الفاعلة  اجلهات  حيدد  مث.  أفريقيا  مشال  بلدان  يف  الوطنية  اإلحصائية  للنظم  الراهنة
. واستخدامها  جيدة  نوعية  ذات  بيانات  إنتاج  يف  البلدان  هذه  تواجهها  اليت  والقيود  الثغرات  وحيدد  الوطنية  اإلحصائية  النظم

  والتقين   واملؤسسي التشريعي اجملال يف  أفريقيا مشال بلدان تواجهها اليت للقيود متعمقا حتليال  يقدم ال التقرير فإن وباختصار، 
 اإلقليمي التعاون يف املصلحة حابوأص السياسات ملقرري  العملية واحللول األولوية ذات لإلجراءات أيضا بل ب،سفح

 .التنمية خدمة يف البيانات وضع يف يرغبون الذين والدويل

  البيانات يف  الفجوة وسد  البيانات ثورة من القصوى  لالستفادة اتباعها  ينبغي اليت الطريق أيضا التقريريقرتح و 
 احتياجات حتديد يف املبادرة زمام تأخذ أن  أفريقيا مشال بلدان يف الوطنية للحكومات وينبغي. املستدامة التنميةب املتعلقة
  الغاية،   هلذه  وحتقيقا.  إنكارها  ميكن  ال   ورقة  اإلقليمي،  سيما  ال  التعاون،  يشكل  السياق،  هذا  ويف.  الوطنية  اإلحصائية  النظم
  اإلمنائيني  والشركاء الوطنية السلطات: املصلحة أصحاب مجيع تشمل اليت البيانات على اتفاق  هناك  يكون أن ينبغي

 . املدين واجملتمع  اخلاصة الفاعلة واجلهات

  ينبغي  املفص لة، البيانات جودة حيث  من 2063 عام وخطة 2030 عام خطة تطلباتاالستجابة مل سبيل ويف
  ه بوج  وعليها.  هاعمل  نطاق  عيوتوس  اجلديدة  التكنولوجياتناصية  اإلمساك ب  أفريقيا  مشال  بلدان  يف  الوطنية  اإلحصائية  للنظم



 ز 

  أو /و الدورية  االستقصائية والدراسات  السكانية التعدادات مثل التقليدية، املصادر من املستقاة البيانات  توحيد خاص
 الزيادة وستسمح. املكانية اجلغرافية املعلومات مثل جديدة، مصادر من املستمدة البيانات من غريها مع اإلدارية البيانات
 حلول إل  لتوصلل واسع  نطاق  على فرص  إجياد  يف  الرقمية الثورة خالل من ةديداجل البيانات مصادر  عدد يف  السريعة
 البيانات ) الوصفية البيانات استخدامحمل وسي. معززة رمسية بيانات وهياكل آليات يف إدماجه جيب ما وهو مبتكرة،

.  ككل  السكان على علوماتملا من بفعالية لالستفادة اسرتاتيجيات وضع لىع البلدانَ  البيانات توافر لزيادة( الضخمة
 املعاهد بني جديدة اسرتاتيجية شراكات وإقامة الفعالة، لالقتصادات اهليكلي التحول من التكنولوجي االبتكار وسيمكِّن

  لتحسني  الالزمة  اجليدة النوعية ذات البيانات  لتوفري  املدين واجملتمع األكادميية  واألوساط   اخلاص والقطاع الوطنية  اإلحصائية
 . اخلطتني درص

. التنمية أجل منجودة  ذات بيانات توفري على البلدان لقدرة الراهنة احلالة بعرض التقرير مسح لقد وأخريا،
  للناس   أفضل  مستقبل  رؤية  حتقيق   يف  بالغة   أمهية  ذا  املوثوقة  واإلحصاءات  البيانات  استخدام  حتسني   يعد  ذلك   إل  وباإلضافة 
  وحنن  . 2015  سبتمرب/أيلول  يف  القمة  مؤمتر  يف   العامل  قادة  اعتمدها  اليت  ، 2030  عام  خطة  يف   املبني  النحو  على  والكوكب،

 احمللي الصعيدين على بالسياسات املتعلقة للقرارات املعلومات وتوفري  احملرز  التقدم رصد أجل من  أفضل بيانات إل  حباجة
 .  والعاملي واإلقليمي والوطين

 نعاس هاشم ليليا 

 مديرة

 ألفريقيا  االقتصادية للجنة اإلقليمي دون املكتب
 أفريقيا  مشال يف
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 ما نعرفه عن  
  الرامية العامة السياسات 

 بيانات تطلبي التنمية إل
 جودة وذات موثوقة

   التحديات

  التنمية  أهداف حتقيق  ميكننا   ال 
معرفة أفضل   دون  املستدامة

 لسكان ل  املعيشية الظروفب

 ما يجب تغييره 
  ميكن  البيانات  ثورة بفضل  

  صورةب  البيانات يف  الفجوة  سد
 تكلفة   وأقل  سرعأ

 المؤسسياإلطار 

  التقنية  البشرية املوارد
  إل   ترقى ال  واملالية
 االحتياجات  مستوى 

 

 اإلطار القانوني

  عات تشري   بلد  أي  ميلك ال
  مبادئ  مع  متاما   تتسق

 املتحدة  األمم

 

 أهداف التنمية المستدامة  

  عن  البيانات  ثلثي حنو
 جتمع  ال ا مؤشراهت

 البيانات األساسية 

  جتمع ال  البلدان معظم 
 أساسية  إحصائية   بيانات

 
 ودولية إقليمية دعم آليات وضع

 النتائج على القائمة التمويل آليات استخدام تعزيز -8

   مناسبة متويل آليات  وضع -9 

 

 الوطنية  اإلحصائية النظم دعم

  إنشاء أجل من واملعايري واللوائح القوانني تكييف -1
 موثوقة بيانات وضع على قادرة مؤسسات

 والتقنية البشرية القدرات بناء -2

 للبيانات املخصص التمويل تعزيز -3

 املنهجية: اإلحصاءات ملصداقية مبادئ  وضع -4
 .واملوثوقية  التوقيت وحسن والدقة ةاملالئم

  التقليدية غري  البيانات مصادر استخدام -5

 األساسية اإلحصاءات برامج تعزيز -6

   اإلحصائية البيانات لنشر اسرتاتيجيات وضع -7
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 عامة  مقدمة

 مالعا السياق -1

 (املتحدة  األمم)  2030  لعام   املستدامة  التنمية  خطة  يف   احملرز   التقدم  وتقييم  لرصد  أساسي   أمر   اإلحصائية   البيانات
  االقتصادية،  السياسات وضع يف مفيدة تكون وحىت. تكفي ال  اإلنتاج زيادة ولكن. (األفريقي االحتاد) 2063 عام وخطة
  االحتفال وشدد. منها وموثوقاجودة  ذات البيانات هذه  تكون أن جيب  لة،املساء ممارسة  عن فضال وتقييمه، أثرها ولرصد
 على  أفضل‘‘  حياة أجل من  أفضل ’’بيانات شعار  حتت ( 2015 أكتوبر/األول تشرين) لإلحصاء الثاين  العاملي  باليوم
  السياسات  وضع يف هبا  لالسرتشاد  املشاكل لتحديد ومصنفة وحديثة اجلودة عالية  بيانات البلدان لدى  تكون أن ضرورة

 للبلدان اإلحصائية،  القدرات تنمية جمال  يف  وتنفيذها شاملة هنج تصميم من بد  ال  مثة ومن. املستدامة التنمية تدعم اليت
 .سواء حد على اإلمنائي التعاون  يف الفاعلة واجلهات

 قدرة تعزيز أجل من قارةلا صعيد وعلى الوطين الصعيد على جهودا ذلتبَ  قدل أفريقيا، مشال ببلدان يتعلق وفيما
  مواءمة  سرتاتيجيةاو   لإلحصاء  األفريقي  بامليثاق   األول  املقام  يف  األمر  يتعلق  القاري،  الصعيد  فعلى.  الوطنية  اإلحصائية  النظم

  ويف  أبابا  أديس يف 2009 عام يف األفريقي االحتاد وحكومات دول رؤساء قمة مؤمتر اعتمدها اليت أفريقيا يف اإلحصاءات
  واستخدامها   ونشرها جودة    ذات  إحصاءات  إنتاج  لتنسيقني  مرجعيإطارين    املبادرتان   هاتان  وتشكل .  كمباال  يف  2010  عام
 اسرتاتيجيات  بتصميم  البلدان  بعض  تعهدت  الوطين،  الصعيد  وعلى.  خاصة  بصفة  أفريقيا  مشال  بلدان  ويف  عام  بوجه  أفريقيا  يف

 وطنية  إمنائية  خطط   وضع  يف  أخرى   بلدان  فكرت  ذلك،  وخبالف(.  لسوداناو   موريتانيا)  اإلحصاءات  لتطويروتنفيذها    وطنية
  اإلحصائية  البيانات حتكم اليت والسياسات والتشريعات القانونية  األطر على  إصالحات إدخال عن  فضال األجل، طويلة

 اإلحصاءات إنتاج يف اري كب   تقدما أفريقيا مشال يف الوطنية اإلحصائية النظم أحرزت وقد(. اجلزائر تونس، املغرب، مصر،)
 خطة  لتنفيذ  اإلحصاءات  جمال  يف   االحتياجات  فإن  التقدم،  هذا  ورغم.  اجلديدة  التكنولوجيات  استخدام  جانب   إل   ونشرها

  وال  عد  تُ  ال املؤشرات لتقييم الالزمة  البيانات فإن  وبالفعل. املتاحة البيانات  بكثري تتجاوز  2063 عام  وخطة 2030 عام
  بدرجة  ولكن أيضا، النمو املتقدمة البلدان للبيانات االفتقار هذا وخيص. وقدراهتا البلدان معظم وسائل وتتجاوز حتصى

 .أقل

واليوم، ال تقوم بعض بلدان مشال أفريقيا جبمع بيانات عدد كبري من اإلحصاءات األساسية رغم أن اإلطار متوفر  
  ، (2063 وعام  2030 عام خطيتؤشرات التنمية املستدامة )والوفيات والزراعة، وما إل ذلك(، ناهيك عن م)الوالدات 

  تواجه  ولكنها  الفقر، عن بيانات البلدان جلميع وتتوافر (1) .به اخلاص  سياقه  يف  وضعه بلد لكل ينبغي الذي  اإلطار  وهو
  أيضا دانالبل وتواجه. املناسب الوقت يف بذلك القيام يف أو سنوات مخس عن تقل فرتات يف بيانات إنتاج يف صعوبات
 غري البلدان يف  والوفيات الوالدات من كبريا  عددا فإن لذلك، ونتيجة . املدنية احلالة عن شاملة  بيانات مجع يف حتديات
  غري  البيانات ومعظم متوفرة، غري املستدامة التنمية بأهداف املتعلقة مؤشرا 232الــ ثلثي قرابة البلدان، مجيع ويف . مسج لة

 مقرري  على يستحيل مث ومن الكايف، بالقدر مصنفة غري تكون ما كثريا  فإهنا البيانات، وافرتت عندما وحىت. مستكملة
 دون املنطقة بلدان بعض قتصد   وقد. السكانية الفئات خمتلف حاالت ومقارنة  لرصد تدابري أو برامج وضع السياسات

  األساسية  املبادئ  مع  متاما تتسقوهي  ،صاءاتحاليت حتكم اإل والتنظيمية التشريعية  النصوص أو /و القانون على اإلقليمية
 

 أفريقيا من بلد إل آخر. الغرض من هذا التقرير ليس تصنيف البلدان حبسب األداء، بل:ختتلف النظم الوطنية يف بلدان مشال   (1)
 حتديد القيود املفروضة على إنتاج اإلحصاءات؛ -
 جراء تقييم شامل لتوافر البيانات؛إ -
 تقييم اجلهود املبذولة لتنظيم اإلنتاج اإلحصائي. -
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  هناك  تزال وال . اآلن حىت ذلك أخرى  بلدان تفعل مل بينما ، (2005 املتحدة، األمم) املتحدة لألمم الرمسية لإلحصاءات
 .اجاتاالحتي مع تتناسب ال الرمسية لإلحصاءات املخصصة واملالية والتقنية  والبشرية املؤسسية فاملوارد : رئيسية حتديات

 يف املعقود البيانات، ثورة عن املستوى  الرفيع املؤمتر أعقاب يف جاء الذي  البيانات على أفريقيا آراء توافق ويدعو
  تنفيذها  ميكن رئيسية وإجراءات تدابري اختاذ إل  أفريقيا، مشال بلدان فيها مبا األفريقية، البلدانَ  ،2015  عام يف  أبابا أديس
(.  2015  ألفريقيا،  االقتصادية  اللجنة)  الوطنية  اإلحصائية  للنظم  اإلحصائية  القدرات  وتعزيز  بياناتلا  يف  الفجوة  هذه  ملعاجلة
 جديدة مصادر من املفيدة البيانات من املزيد إنتاج إمكانية الوطنية اإلحصائية واملكاتب للحكومات البيانات ثورة وتتيح

  فالتكنولوجيات . عنها بديال تكون أن ال  ، هاوتعزز  الرمسية اتاإلحصاء ُتكمِّل أنيفرتض  ابتكارية  وتكنولوجيا وأدوات
  والالسلكية  السلكية االتصاالت وبيانات( الساتلية الصور)  اجلغرافية البيانات سيما  ال البيانات، جلمع اجلديدة واألساليب 

  وأقل   وأسرع   أسهل   إمنائية   اسرتاتيجيات  وضع  أجل   من  السياسات  صناع   إليها   حيتاج   اليت  البيانات  جتعل   االستشعار   وبيانات
 . (Initiative Global Pulse des Nations Unies, 2012) تكلفة

البيانات وحققت نتائج مشجعة. فتونس، واملغرب، ومصر، على سبيل   ثورةَ  وقد باشرت بعض البلدان بالفعل
إلجراء  لوحية  بياسو حاملثال، حسنت من كفاءة ودقة مجع بيانات لتعدادات ودراسات استقصائية لديها باستخدام 

ر ُتستخدم مقابالت الشخصية. ويف مصر، ُتستخدم بالفعل قاعدة بيانات مكانية لتحديد األراضي املزروعة. ويف اجلزائ
املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب يف التحقيقات. ومع ذلك، بالنسبة لعدد من البلدان )ليبيا، وموريتانيا، والسودان(،  

ويتعلق األمر م لثورة البيانات. ظ مما ينبغي القيام به: فهذه البلدان تواجه حتديات يف االستغالل املنتال يزال هناك الكثري
ر إل القدرات واملعارف والفرص املتاحة أو املوارد. ويف الواقع، ال تزال هناك حتديات رئيسية يف بلدان االفتقا بوجه خاص ب 

 إمكاناتمن ا تنطوي على ثورة البيانات واالستفادة بشكل كامل مملمثل االستخدام األمشال أفريقيا السبعة. فهي تعوق 
درات يف جمال املوارد البشرية واملنصات واألدوات التكنولوجية.  . وسُتخصص استثمارات كبرية يف بناء القإلحداث التحول

اكل اإلدارية الالزمة لتحسني إدارة  وهناك حاجة أيضا إلصالح اإلطار القانوين والتشريعات والسياسات لتهيئة البيئات واهلي
 الزيادة الكبرية يف حجم البيانات وسرعتها وتنوعها.  

‘‘ يف هذا السياق. وهو  يلتحول اهليكلإلحداث االبيانات  تسخري مشال أفريقيا: ويندرج تقرير ’’ثورة البيانات يف 
بيانات من شأهنا منظومات إلقامة سبل املضي قدما يتناول تقييم احلالة الراهنة للنظام اإلحصائي الوطين يف مشال أفريقيا و 

 حتقيق كامل إمكانات ثورة البيانات املفضية إل التحول.

  األهداف -2

  اليت  السبعة  البلدان  من  بلدان  ستة  يف  الوطنية  اإلحصائية  للنظم  الراهنة  احلالة  عن  مستكملة  معلومات  التقرير  يقدم
يف   الرئيسية  الفاعلة اجلهات التقرير وحيدد. البلد عن وثائق استعراض ت  أنه م غر  ليبيا يتناول ال  وهو . أفريقيا مشال  يضمها
 إنتاج سبيل يف تواجهها اليت والقيود الثغرات وحيدد الوطنية، اإلحصائية النظم لقدرة حتليال   وجيري  اإلحصاءات،بيئات 
  منها  تعاين اليت والتقنية واملؤسسية التشريعية دللقيو  متعمقا حتليال التقرير يعرض  وال. واستخدامها جيدة نوعية ذات بيانات
  واملؤسسات السياسات ملقرري  العملية واحللول األولوية ذات اإلجراءات أيضا  يعرض  إنه بل فحسب،  أفريقيا مشال بلدان

  ثالثة  يقحقلت التقرير ويسعى. التنمية خلدمة  البيانات تسخري يف الراغبني الدويل، التعاون يف  املصلحة  وأصحاب األفريقية
 :حمددة أهداف

 بيانات  إنتاج  على  قدرهتا  يف  والنظر  الفاعلة  وعناصرها   اإلحصائية  البيانات  بيئات  ملكونات  حتليل  إجراء -
   ؛2063  عام وخطة املستدامة التنمية أهداف عن موثوقة
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   ؛هؤالء الفاعلون واجههاي اليت والعوائق الثغرات حتديد -
 البيانات ثورة من االستفادة من أفريقيا مشال بلدان متكِّن سةملمو  تدابري واختاذ طريق خارطة وضع -

 . الوطنية اإلحصائية النظم وتعزيز
  المنهجية -3

 : أمهها أساسا،  مصادر ثالثة من التقرير إلعداد الالزمة املعلومات مُجعت
  وقد. ياأفريق ويف  العامل يف البيانات ثورة عن املنجز العمل االعتبار يف أخذ حيث: الوثائق استعراض -

 بلدان  يف  الوطنية  اإلحصائية  النظم  عن  ووثائق  االسرتاتيجية،  والدراسات  التقارير،   استعراض  أيضا  جرى 
 والعالقات  الرئيسية،  الفاعلة  اجلهات:  البياناتبيئات    بتحديد  االستعراض  هذا  مسح  وقد.  أفريقيا  مشال

 للنظم التنظيمية واألطر اإلحصاءات حتكم اليت  والتشريعية والقانونية السياسية  واألطر وتفاعالهتا، 
 . الوطنية اإلحصائية

 واملوظفني املسؤولني  مع االستبيانات أساس  على املقابالت هذه أجريت: اخلربة ذوي  مع املقابالت -
 املستدامة بالتنمية مباشرة املتصلة الوزارات ملختلف القطاعية اإلحصاءات هياكل عن املسؤولني
:  هي  بلدان  مخسة  يف  نُظمت  اليت  الزيارات  أثناء  املقابالت  هذه  وأجريت  .الوطنية  اإلحصائية   واملكاتب

 حتديد  ‘ 1’ :يلي  مبا   االستبيانات  هذه  يف   األمر  تعلق  وقد .  وموريتانيا  ومصر،  واملغرب،  والسودان،   تونس،
 حتديد ‘ 2’ ؛2063 عام  وخطة 2030 عام  خطة عن  اإلحصائية املعلومات وتوافر  البيانات مصادر 

 من هام جزء ُكرس  وقد. العمل من مزيدا تتطلب اليت واجملاالت البيانات  يف تراثغ من تبقى ما
 هذا  أُجرى   وقد .  وتوزيعها  إنتاجها  ت  اليت  البيانات  وجودة  الوطنية  اإلحصائية  النظم  لتقييم  االستبيانات

 البيانات عيةو ن تقييم وإطار  اإلحصاء جمال يف املتبعة للممارسات األوروبية باملدونة باالستعانة التقييم
 .الدويل النقد صندوق وضعه الذي 

 يف  ألفريقيا االقتصادية للجنة اإلقليمي دون املكتب نظمه االجتماع هذا: املخصص اخلرباء اجتماع -
  وإقرارها، الدراسة نتائج ملناقشة اإلقليمية دون املنطقة يف البلدان مجيع من خرباء مع أفريقيا مشال

 البيانات،  ثورة  عن  اإلمنائية  املبادرات  من  غريها  وكذلك  االستشاريني،   اخلرباء  من  املقدم  املرحلي  والتقرير
 .الدراسة عن النهائي التقرير إلثراء اخلرباء فريق اجتماع يف اخلرباء بعض قدمها اليت

 الخطوط العريضة -4
   :التايل النحو على هذا الدراسة تقرير بنية تقوم
  وضمان  األساسية  البيانات  لتوفري   أفريقيا  مشال  يف  الوطين  اإلحصائي  النظام  الستعداد  تقييما  األول  الفصل  يقدم

  جيري : املقارنة من نوعا التقييم سيكون بذلك، البيانات تسمح وحيثما. 2063 عام وخطة 2030 عام خطة رصد
 مشال بلدان ةقدر  عن صورة الفرع  هذا ويعرض. أخرى  ببلدان مقارنة  أفريقيا مشال بلدان يف  البيانات توافر نتائج تقييم

  احملرز  للتقدم الشامل الرصد حتقيق يف  تواجهها اليت التحديات أيضا  وحيدد. بالتنمية املتعلقة البيانات إنتاجعلى  أفريقيا
 -تقليدية  غري-  جديدة  منهجيات   وجتريب  واالبتكار  احلالة   دراسات  ويعرض .  2063  وعام   2030  عام   خطيت  تنفيذ  يف

 وميكن. النمو املتقدمة البلدان أو/و املناطق من وغريها األفريقية البلدان يف واُعُتمدت البيانات،  ثورة سياق يف ُوضعت
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  الثغرة   لسد  البيانات  على  املتزايد  الطلب  تلبية   يف  املسامهة   وميكنها   أفريقيا   مشال  بلدان  يف  التجارب  هذه  من  العديد  تعميم
 . احلالية البيانات يف

 دون حتول اليت العقبات وحيدد أفريقيا، مشال يف الوطنية صائيةحاإل النظم سياقات الثاين الفصل ويستعرض
.  اإلحصائي  اإلنتاج  عن  واملسؤولني   املوظفني  أوساط   يف  أجري   الذي   التقييم  نتائج   ويعرض.  جيدة  نوعية   ذات  بيانات  مجع

 واملنتجات  ‘ 3’   األساسية  اإلحصائية  والعمليات  ‘ 2’   اإلحصائية،  األنظمة  إلدارة  ‘ 1’   النوعية  اجلوانب  على  التقييم  وتركز
  واالتساق  النزاهة؛ وشرط ؛ ( واملؤسسي القانوين  اإلطار ) النوعية  متطلبات: أبعاد ستة يف  تنظيمه ت  وقد. اإلحصائية
 .عليها واحلصول البيانات استخدام على والقدرة  واملوثوقية؛ والدقة املنهجي؛

 بلدان  يف  الوطنية  اإلحصائية  النظم  وتعزيز  اناتبيال  ثورة  من  لالستفادة  ملموسة  إجراءات  الثالث   الفصل  ويقرتح
  للحاجة 2063 عام  وخطة املستدامة التنمية أهداف بشأن  البيانات  لثورة الرئيسية األهداف وتستجيب . أفريقيا مشال

  التشريعية النصوص  حيث  من  واستخدامها، البيانات إنتاج سلسلة  كامل  على تؤثر اليت العديدة، الثغرات سد إل
  بني  والتنسيق األساسية،  املؤشرات لقياس والطرائق البيانات وتوافر واملعايري،  املؤسسي، واإلطار  ،وكمةاحلو  ،ظيميةوالتن

  ينقسم أن  إل 2063 عام وخطة املستدامة التنمية أهداف يف البيانات ثورة منوذج ويشري. املعنية اجلهات خمتلف
  واالستثمار   اإلحصائية النظم تعزيز ‘ 1’  :عنصرين إل  أفريقيا مشال نبلدا يف الوطنية اإلحصائية للنظم الفعال اإلصالح

  إعداد أجل من ودولية إقليمية دعم آليات  وضع ‘ 2’  اإلحصائية؛  القدرة بتحسني  سياسيا التزاما يتطلب ما  وهو  فيها، 
  تستند اليت  الثالثة اجملاالت العنصرين من واحد كل  ويضم. والدويل اإلقليمي الصعيدين على للمقارنة  قابلة مؤشرات

 اإلنتاج وعملية التمكينية، البيئة: لإلحصاءات األفريقي وامليثاق املتحدة األمم إلحصاءات األساسية  املبادئ  إليها
 .  ونشرها  البيانات واستخدام اإلحصائي،
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   أفريقيا شمال في الهيكلي والتحول اإلحصائية البيانات :األول الفصل
 أهداف  لرصد   ةالموثوق  البيانات  في  عجز:  أفريقيا   شمال  في  اإلحصائية  اناتالبي  توافر   :األول الفرع

   2063 عام وخطة المستدامة التنمية
  للسكان األخري العام التعداد) أفريقيا  مشال بلدان يف  املتاحة البيانات كمية  يف التحسن بعض من الرغم على

  قياس   يزال  وال.  كافية  غري  الوطنية  اإلحصائية  للنظم  املكونة  العناصر  تبقى  ،(الدورية  االستقصائية  والدراسات  واملساكن،
  واألمن،  البيئة  وكذلك  الزراعية،   واحليازات  والتجارة  والفقر  االقتصادي   والنمو  والوفيات  الوالدات  مثل  األساسية،  البيانات

 البيانات  ندرة  يف  الضعف  اذه  ويتجلى.  اإلقليمية  دون  املنطقة  يف  الستة  البلدان  من  بلدين  يف  سيما  ال   اآلن،  حىت  عيفاض
  نوعيتها،  ضعف ويف( احلسبان يف املأخوذ القطاعات وعدد العينات، حجم وحمدودية ،ئية االستقصاالدراسات  تواتر)

 . األساليب أو املصادر خمتلف بني كبرية  اختالفات وجود بسبب  تربز ما كثريا  اليت

 األساسية  البيانات في المزمن العجز   -أوال
 البلدانمتلك  وعموما، (2).وبكفاءة مستمر حنو على البيانات مجع يف صعوبة أفريقيا مشال نبلدا بعض جتد

. االجتماعية املؤشرات بعض تسجيل استكمال يف التحدي  يبقى ذلك، ومع. السكانية والبيانات املدنية للحالة انظام
  السابقة والتعدادات والصحية، الدميغرافية ئية االستقصاالدراسات  من الدميغرافية البيانات بعض تقدير يتم ذلك، ومع

 . السكانية بالتوقعات قةلاملتع واالفرتاضات

(  1982-1981 األساس  سنة) قدمية أساس سنوات استخدام حيد   السودان، مثل البلدان، بعض ويف
  دراسات لا أو التعدادات من املستمدة البيانات إل االفتقار  عن فضال  األسعار،  وإحصاءات القومية  للحسابات

  السودان،   فيف.  والفقر  واإلنتاجية  النمو  لقياس  موثوقة  اقتصادية  إحصاءات  إنتاج  على  قدرهتا  من  األخرية،  االستقصائية
  القرن  مثانينيات إل املستهلكة، السلع وحتديد( اإلنتاج قطاعات ) االقتصاد  هيكل تعكس  اليت  األساس، سنة تعود

  هيكل  تطور  وال   التاريخ  ذلك  منذ  ظهرت  اليت  اإلنتاجية  القطاعات  ال  سبانحلا  يف  هذه  األساس  سنة  تأخذ  وال.  العشرين
  وقلة ( احلسان يف  تؤخذ مل اجلديدة القطاعات  أن  مبا ) حقيقة املنتجة  الثروة من يقلِّل أن شأنه من ما  وهو  االستهالك،

 . النمو تقدير

 
 1 اإلطار

 المدنية الحالة في التسجيل مزايا
 .والدول األفراد على كبرية  مبزايا تعود أساسية عامة منافع عن عبارة املدنية األحوال وإحصاءات نيةاملد احلالة يف التسجيل

 األفراد على تعود التي المزايا -1
 بناء يف يساهم وهو. العامة اخلدمات إل الوصول وييسر املدنية، احلقوق احرتام يف املدنية للحالة شامل نظام وجود يساهم

 للحالة شامل نظام وجود ويساعد. أنفسهم األفراد بني العالقة وكذلك والدولة، األفراد بني القانونية والعالقات رادفلأل القانونية اهلوية
 

 أفريقيا من بلد إل آخر. والغرض من هذا التقرير ليس تصنيف البلدان حبسب األداء، بل:ختتلف النظم الوطنية يف بلدان مشال   (2)
 حتديد القيود املفروضة على إنتاج اإلحصاءات؛ -
 امل لتوافر البيانات؛إجراء تقييم ش -
 تقييم اجلهود املبذولة لتنظيم اإلنتاج اإلحصائي. -
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 على احلصول من األفراد ميكن وهو. املالية واملخصصات والصحة التعليم مثل العامة اخلدمات يف حقهم تأكيد يف األفرادَ  املدنية
 االنتخابات، يف واملشاركة اإلرث، حقوق إثبات أو ممتلكات وشراء العمل، سوق إل والولوج ،(ريفمص حساب فتح) املالية اخلدمات

 (2014 العاملية، الصحة منظمة/الدويل البنك) ذلك إل وما
 الحكومات على تعود التي المزايا -2

 :احلكومات على تعود مزايا ثالث عن يقل ال ما نورد أن ميكن
 وتقدمي  والربامج،  السياسات  بصياغة  للدولة  يسمح  املدنية  احلالة  يف  التسجيل:  العامة  نالشؤو   وإدارة  احلوكمة  تعزيز 2-1

 إحصاءات  وجود  يسمح  املثال،  سبيل  على  الصحة،  جمال  ويف.  واملستقبل  احلاضر  يف  لالحتياجات  بفعالية  والتخطيط  للسكان،  اخلدمات
 نظام  وجود  ويساعد. للخطر  املعرضة  والفئات  العمومية  الصحية  اطراملخ  بتحديد  الوفاة  وأسباب الوفيات  يف  االجتاهات  عن  هبا  موثوق
 .الالزمة باملوارد خارطة وتقدمي ومكاهنا التدخالت طبيعة حتديد على السياسات واضعي املدنية للحالة شامل

 تنتجها اليت بالبيانات مقارنة واضحة مزايا املدنية احلالة إلحصاءات: الدميغرافية للديناميات الدقيق التحليل 2-2
. واإلقليمي  الوطين  ودون  الوطين  املستوى:  املستويات  خمتلف  على  والوفيات  للمواليد  دورية  تقديرات  تقدمي  على  تساعد  وهي.  التحقيقات

 والضمان التأمني خدمات واستخدام واالقتصادية، االجتماعية والتنمية السكاين، النمو ديناميات لفهم أساسية التقديرات وهذه
 .هبا موثوق دميغرافية توقعات بوضع تسمح امك.  االجتماعي
 لألشخاص  وحمد ثة  شاملة  قوائم  املدنية  احلالة  يف  للتسجيل  الكاملة  النظم  توفر:  االنتخابية  العمليات  فعالية  حتسني 2-3

 بالطابع  وضارة  كبري  كلبش  موثوقة  غري  املدنية،  احلالة  على  تعتمد  ال  اليت  االنتخابية  والقوائم.  املختلفة  االقرتاعات  يف  للتصويت  املؤهلني
 .لالنتخابات الدميقراطي
 المستدامة التنمية أهداف رصد على تعود التي المزايا -3

 نظام  وجود  ويتيح  املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق  يف  احملرز  التقدم  لرصد  موثوقية  األكثر  البيانات  رمصد  املدنية  احلالة  نظم  تعد
 الصحة وحتسني األطفال، وفيات من واحلد االبتدائي، التعليم بتعميم املتعلقة اتؤشر امل لقياس الزمة دقيقة بيانات بتوافر مكتمل

 وأوجه واجلغرافية االجتماعية التفاوتات ومن األمراض، من وغريها واملالريا البشرية املناعة نقص بفريوس اإلصابة من احلد النفاسية،
 .اجلنسني بني املساواة عدم
 
  عام  منذ األقل على واحدا سكانيا  تعدادا أو واحدة استقصائية دراسة أجرت اليت البلدان 1 اجلدول حيددو 
  املعيشية، األسر معيشة ونفقات السكان،: وهي أال احملددة اخلمسة واالقتصادية االجتماعية اجلوانب بشأن 2000
  وعالوة(. 2016 هيم،راإب مو مؤسسة ) الرمسي غري والقطاع العاملة،  والقوى  األراضي، وملكية الزراعي القطاع وهيكل

  بلدان،  ثالثة  أن  بيد.  األخرية  العشر   السنوات  يف  للسكان  تعدادا  أجرت  أفريقيا  مشال  بلدان  وسائر  ليبيا   فإن  ذلك،  على
 اهتماما احلالة هذه وتستحق (3) .2000 عام منذ الزراعي للقطاع واحدا تعداد أجرت واملغرب ومصر، اجلزائر، وهي

  مجيع يف املستخدمة املنهجية وتستند. العمل فرص  وإجياد  الوطين اإلنتاج يف الزراعي اعقطال أمهية  إل بالنظر خاصا
  الزراعة،  وزارات أن والواقع. متطورة إحصائية  مصادر  إل  الزراعي القطاع حسابات  لتجميع تقريبا  أفريقيا مشال بلدان

  احملاصيل، بإنتاج لقةعاملت اإلحصائية  ئية االستقصا الدراسات نتائج  تنشر اإلدارية،  اإلحصاءات نشر إل  باإلضافة 
 . املاشية وأعداد واألسعار، 

.  2008  لعام  القومية  للحسابات  املتحدة  األمم  نظام  يستخدمان  نياللذ  نيالوحيد  نيالبلد  واملغرب  تونسوتعد  
  املقدمة  القومية   اباتحسلل  األولية   النتائج  وُقدِّمت   2008  لعام  القومية  احلسابات   نظام  إل  للتو   حتولت   فقد   موريتانيا   أما
 األخرى البلدان تزال وال. 2018 أكتوبر/األول تشرين يف الوطين اإلحصائي النظام يف األخرى  الفاعلة اجلهات إل

  ملقارنة  القابلية مسألة يثري وهذا(. السودان)  1968 عام  نظام وحىت بل 1993 لعام القومية احلسابات نظام تستخدم
  وقد . السابقة السنة أرقام إل استنادا استقراء اإلمجايل احمللي الناتج يكون األحيان نم كثري  ويف. النمو معدالت

 
 .2020– 2018 الفرتة خالل سيجرى الزراعي للقطاع تعداد أول تونس، يف (3)
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  ولذلك، . اإلمجايل احمللي الناتج تقييم يف ، (ذلك إل وما  األساسية، السلع وأسعار  النفط  أسعار ) فرضيات استخدمت
 . مالحظاتاعتبارها  من بدال منو فرضيات باعتبارها األرقام  يف النظر مواصلة ينبغي

 عن األقل على استقصائيتني دراستني والسودان، وتونس، واملغرب، وموريتانيا،  مصر، بلدان، مخسة أجرت وقد
  لبعض بالنسبة أنه، بيد. األخرية العشر السنوات خالل( املعيشية لألسر االستقصائية  الدراسات أو) الفقر من احلد

 التغريات وتبقى. منهجية زاوية من للمقارنة  قابلة غري قصائية تاالس اتراسالد فإن  وموريتانيا، السودان فيها  مبا البلدان،
 .  كبري  حد إل  معروفة غري املساواة وعدم الفقر مستويات يف
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 1اجلدول 

 توافر البيانات األساسية في بلدان شمال أفريقيا

 

 الوضع في بلدان شمال أفريقيا أساليب جمع البيانات  المجال

 

  التعدادات؛ ؛ةاملدني احلالة إحصاءات
 االستقصائية الدراسات

 احلالة لتسجيل شامل نظام على البلدان تتوافر
 .فةخمتل مستويات وعلى حمدود املدنية،

 

 تعدادات البلدان مجيع أجرت ليبيا، باستثناء التعدادات

 .املاضية عشرة اخلمس السنوات خالل

 

 غري وموريتانيا السودان يف االستقصائية الدراسات املعيشية رلألس االستقصائية الدراسات
 .املنهجية الناحية من للمقارنة قابلة

 

 اللذان الوحيدان البلدان مها واملغرب تونس اإلدارية البيانات القومية؛ احلسابات
 لعام القومية احلسابات نظام يستخدمان

2008  

 

 تعدادات صرمو  واملغرب، اجلزائر، جتري التعدادات
 .زراعية

 

 وتونس واملغرب، ومصر، اجلزائر، جتري االستقصائية الدراسات
 .للعمالة استقصائية دراسات

 

  

 في التسجيل
 المدنية الحالة

 السكان

الفقر وعدم 
 المساواة

  النمو 
 قتصادياال

 

 الزراعة

 العمالة
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 2063وخطة عام   2030خطة التنمية المستدامة لعام  عن لإلبالغ الرئيسية التحديات -ثانيا 

. احملك  على  أفريقيا  مشال  بلدان  يف  الوطنية  اإلحصائية  النظم  2063  عام  وخطة  املستدامة  التنمية  أهداف  تضع
 طابع  ذات  كبرية  حتديات  هناك  تزال  وال.  كبرية  صعوبات  وتواجه  املؤشرات  من  للعديد  بيانات  البلدان  مجيع  بعدُ   متلك  وال

 األهداف لرصد املوجهة البيانات إنتاج بني  التوفيق إل احلاجة  ذلك يف  مبا  عليها،  التغلب ينبغي واسرتاتيجي منهجي
 .الوطين الصعيد على العام العمل خلدمة  بيانات وإنتاج والعاملية ةاإلقليمي

  2030  عام  خطةتشتمل  و .  الرصد  أجل  من  البيانات  من  كبرية  كمية  2063  وعام   2030  عام  خطتا  وتتطلب
 وحددت.  غاية  174و  هدفا   20  فتتضمن  2063  عام  خطة  أما.  مؤشرا  232إل    مقسمة  غاية   169و  هدفا  17على  
  مؤشرا 63 ،2063 عام  خطة لتنفيذ ،2023-2014 للفرتة األفريقي االحتاد مفوضية وضعتها اليت األول اخلطة

  األفريقي، يةمالتن مصرف/األفريقي االقتصادية  اللجنة) املستدامة التنمية أهداف ملؤشرات مطابقة 40 منها  رئيسيا، 
2017 )  . 
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 1 البياين الرسم

 2063 عام وخطة المستدامة التنمية أهداف

 

حرز يف تنفيذ خطة تقرير عن التنمية املستدامة يف أفريقيا: رصد التقدم  .2017 ألفريقيا، االقتصادية واللجنة األفريقي التنمية مصرف: املصادر
ُ
امل

  ية املستدامة.مهداف التنوأ 2063عام 
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   2063 عام  وخطة المستدامة التنمية أهداف لرصد الموثوقة البيانات في  عجز 1-ثانيا 

  لبلدان  احلالية  القدرات  وفهم  حتليل  أجل  من  صلة   ذات  عناصر  بإتاحة   البيانات  توافرعن    رطةا خ  وجود  يسمح
  تعكس  ن أ أيضا وينبغي . 2063 عام وخطة املستدامة التنمية أهداف بشأن موثوقة مؤشرات إنتاج على أفريقيا مشال

  وقدرهتا البيانات وتواتر تتوافق أن  جيب  ذلك،  إل وباإلضافة . ومنهجياته  وتعاريفه  املؤشر مفهوماجلودة  ذات البيانات
  من واإلعاقة، اهلجرة حيث من والوضع اإلثين، واألصل والدخل، واملوقع واجلنس السن حبسب مصنفة تكون أن على
 خلف أحد أي  ترك ’’عدم يف املتمثل املستدامة التنمية هلدف األساسي للمبدأ املالئم النحو على االستجابة أجل

  يف  46 فإن ذلك، إل وباإلضافة . حتديا أفريقيا مشال يف اخلطتني لرصد الالزمة  البيانات توافر مدى  ويطرح. الركب‘‘ 
  مصر،  يف  املائة يف 43و ائر،اجلز  يف مُجعت املستدامة التنمية أهداف يف احملرز التقدم لرصد الالزمة  البيانات من املائة

 . تونس يف املائة يف  38.5و  السودان، يف املائة يف  35و املغرب، يف املائة يف  48و

 
 2 اإلطار

 2063 عام وخطة المستدامة التنمية أهداف لرصد أفريقيا شمال لبلدان اإلحصائية النظم استعداد مدى تقييم

 عن للمسؤولني استبيانات قدمنا ،2063 عام وخطة املستدامة التنمية أهداف رصد جمال يف أفريقيا مشال بلدان استعداد لتقييم
 بالتنمية االستبيانات هذه وتتعلق. بالتنمية املتعلقة البيانات بإنتاج املعنية الوطنية اإلحصائية واملكاتب املختلفة الوزارات يف اإلحصاءات

 مزيدا تتطلب اليت واجملاالت الثغرات دحتدي ‘2’اإلحصائية، املعلومات وتوافر اتالبيان مصادر حتديد ‘1’ :يلي مبا األمر ويتعلق. املستدامة
 البيانات، توافر وحسب. وتواترها البيانات توافر مدى لتحديد خصيصا البيانات جماالت بتحديد قلاملتع االستبيان وضع ت. العمل من

 والوضع  اإلثين  واألصل  والدخل  واملوقع  واجلنس  العمر)  الفردية  ائصصاخل  حسب  وتصنيفها  البيانات  مجع  تواتر  مثل  إضافية،  معلومات  مُجعت
 يف املتمثل األساسي املبدأ مناسب، بشكل تليب، أن ميكن البيانات مجع نظم كان  إذا ما دراسة هو ذلك من واهلدف(. واإلعاقة كمهاجر

  .‘‘الركب خلف أحد أي ترك ’’عدم: املستدامة التنمية أهداف حتقيق

 اإلحصائية  املكاتب  موظفو  يقد م  مل  احلاالت،  بعض  ففي:  املشاكل  بعض  يثري  النتائج  تفسري  فإن  مُجعت،  اليت  املعلومات  إل  واستنادا
 مل  أخرى،  حاالت  ويف.  ووكاالهتم  إداراهتم  غري  أخرى  وكاالت  أو  إدارات تنتجها  ما عادة  اليت  بالبيانات  معرفتهم  عدم  بسبب  معلومات  أي

 الالزمة الوطنية البيانات حتديد الوطنيني اجمليبني على الصعب من جيعل قد ما وهو بعُد، املعامل واضحة 2030 عام خطة مؤشرات تكن
 الوظائف  نسبة  :2-9-8  املؤشر  أو  الفقر؛  من  احلد  لربامج  مباشرة  احلكومة  ختصصها  اليت  احمللية  املوارد  نسبة  :1-أ-1  املؤشر:  مثال)  للرصد

 اجمليبني  بني  فيما  اليقني  عدم  أوجه  أيضا  التقييم  وكشف(.  والسياحة  الصناعة  يف  للوظائف  إلمجايل  بالعدد  ةنر مقا  املستدامة  السياحة  قطاع  يف
 يف ُمنتجة البيانات بعض كان  إذا ما يعرفون ال بأهنم املسؤولني بعض رد وقد. املؤشرات بعض إلنتاج الالزمة البيانات توافر مدىبشأن 

إل  تعزى اليت الوفيات) 1-9-3 العاملي للمؤشر املطلوبة البيانات كانت  إذا ما اجمليبني بعض يعرف ال املثال، سبيل فعلى. البلدان تلك
 واملمارسات الصحية املرافق كفاية  وعدم املأمونة، غري املياه إل تعزى اليت الوفيات) 2-9-3 واملؤشر (املساكن ويف احمليط اهلواء تلوث

 لإلحصاءات الرمسية باملؤسسات املتصل وغري املستقل البحث إطار يف مُجعت قد تكون أن نميك ألهنا مُجعت؛ قد (السيئة الصحية
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  مجيع  تعاريف  ألن  حذرة  املستدامة  التنمية  أهداف  مؤشرات  توفر  مدى   عن  االستقصائية  الدراسات  تكون  أن  وينبغي
 رصد  مؤشرات  بشأن  للبيانات  املنتجة  املصاحل  من  كبري  عدد  استشارة  متت  وقد.  واضحة  بصورة  حتدد  مل  والبيانات  املؤشرات
  تتخذ وهي. متغرية بطبيعة املؤشرات وتتسم. 2017 سبتمرب/أيلول قائمة يف املدرجة 232الــــ املستدامة التنمية أهداف
 جمال  يف  املؤشرات  بعض  تدخل  ال  الواقع  وحبكم.  التشريع  حالة  أو  حسابات،  أو  سنوية،  متوسطة  معدالت  أو  نسب،  شكل

  السياسات  فيذنت يف وإمنا اإلحصاء،
  اإلجابة )  ثنائي  املؤشر  فإن  مث  ومن.  العامة
  إطار  يف البلد حالة  يصف( ال أو بنعم

  ال  ولذلك،. التشريع أو العامة  السياسة
 املعاهد عاتق على ذلك يقع أن ميكن

  أفضل  يف هي اليت لإلحصاءات الوطنية
 البيانات مجع تتول  جهة األحوال

 . اإلحصائية

 تعترب  232ـــــالـ املؤشرات بني منو 
  فإن  مث ومن. إحصائية  غري منها 37

 جبميع الفقر على القضاء ’’ : 1 اهلدف
 ذا  مؤشرا  يتضمن  مكان‘‘   كل  يف  أشكاله 

  هو   املطروح  والسؤال.  إحصائي  غري  طابع
  يبينه  الذي  النحو على  الكوارث، خماطر   من للحد خططا أو  اسرتاتيجيات أو  سياسات  نفذت قد البلدان كانت   إذا ما
 سنداي   إلطار   وفقا   الكوارث  خماطر   من   للحد  وطنية  اسرتاتيجيات  ونفذت  اعتمدت  اليت  البلدان  ’’عدد  3-5-1  ؤشرملا

 (. 2030-2015)الكوارث‘‘  خماطر من للحد

  

 3 اإلطار
 اإلحصائيةغير  مقابل المؤشرات اإلحصائية المؤشرات

ويتعلق األمر  -وتوزيعها على الصعيد الوطين المتاحة اإلحصائية المؤشرات إنتاجيتم 
الوطنية أو إدارات اإلحصاءات يف الوزارات  باملؤشرات اليت تقوم املكاتب اإلحصائية

 املختلفة جبمعها وجتميعها.
 مل يتم جتميعها لعدة أسباب: المتوفرة غير اإلحصائية المؤشرات

 يانات الالزمة لوضعها؛هي مؤشرات ال ميكن حساهبا بسبب عدم توفر أو تعقيد الب -
القصري واملتوسط   ىاملدهي مؤشرات ال تُنتج الوقت الراهن ولكنها ميكن أن تُنتج على   -

: متوسط نسبة 1-7-11املؤشر )ومع ذلك، ينبغي توضيح تعريفها  -والطويل
املساحة احلضرية املبنية املخصصة لألماكن العامة، حسب نوع اجلنس والعمر وحالة 

 اإلعاقة(؛
ال تتعلق باإلحصاء، بل بتنفيذ السياسات العامة )مثل املؤشر   اإلحصائية  غير  المؤشرات

 دارة(.، مبا أن هناك عددا البلدان مل تنفذ سياسات هجرة متسمة حبسن اإل10-7-2
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 2 البياين الرسم

 تونس في  المستدامة التنمية أهداف من هدف كل مؤشرات توافر

 

 

سها جيدا الدوائر ملؤشرات تتعلق باملواضيع اليت تعرفها وتدر األهداف اليت يتوافر بشأهنا أكرب عدد من او 
 والنمو الالئق العمل فرص توفري’’  8 اهلدف ويتضمناإلحصائية مثل العمل، والنمو االقتصادي، والتعليم، والصحة. 

  لى عو .  لتونس  10و  للمغرب  12و  ملصر،   13و  للجزائر،  17  بني   من  متاحا   مؤشرا  14  املثال  سبيل  على  االقتصادي‘‘ 
 ابتكارا  أكثر  موضوعات  إل  تشري   ما  كثريا  نسبيا  أقل  بصورة  املؤشرات  بشأهنا  تتوافر  اليت  األهداف  فإن  ذلك،  من  العكس

 الذي املائية‘‘  ياةاحل’’: 14 اهلدف حال هي وهذه. والعدالة والسالم البيولوجي التنوع مثل لدراستها صعوبة أكثر أو
 . للمغرب شيء وال  ملصر  مؤشرات 3تتوافر  بينا  ؛بالنسبة لتونس العشرة شراتاملؤ  بنيمن توافر بشأنه أي مؤشر ي ال

 3 البياين الرسم

 المستدامة  التنمية أهداف من هدف كل  مؤشرات توافر
 

 
 

  املتوفرة، اإلحصائية املؤشرات

  املتوفرة، غري اإلحصائية املؤشرات

اإلحصائية املؤشرات  
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 4 اإلطار

 الفئة حسب المتحدة األمم تصنيف إلى استنادا المؤشرات توافر

 :فئات 3 يف فةمصن املستدامة التنمية أهداف مؤشرات الدويل، الصعيد على

 بانتظام؛ البلدان تُنتجها وبيانات عامليا، وموحدة متبعة ومنهجية املفهوم، حيث من واضح مؤشر :األول الفئة

 موجودة؛ غري أو حينها يف منتجة وبيانات عامليا، وموحدة متبعة ومنهجية املفهوم، حيث من واضح مؤشر :ةالثاني الفئة

 .وضعال/ختبارقيد اال منهجيته أن أو منهجية بشأنه توجد ال مؤشر :الثالثة الفئة

 

وباإلضافة إل االفتقار إل البيانات لرصد أهداف التنمية املستدامة، فإن البيانات املتاحة جمزأة وقدمية، ويف بعض  
 األحيان غري كافية، ولذلك من الصعب مقارنتها. وبالنسبة لبعض املؤشرات، ال توجد بيانات إال لعام واحد.  

 تفصيلية  مؤشرات توفيرفي  صعوبات  2 – ا ثاني

  عامل  اجلنسني، بني واملساواة اإلنسان حقوق احرتام يسوده عامل إل 2030 لعام املستدامة التنمية خطة تتطلع
 و’’ضمان الركب،‘‘  خلف أحد أي  ترك ’’عدم: هي املستدامة التنمية أهداف حتملها اليت والرسائل. التمييز من خال
 عن  ختلفا    أشد  هم  من  إل  أوال  الوصولبو”  اجملتمع،‘‘   شرائح  ومجيع  والشعوب  األمم  مجيع  لصاحل  املوضوعة  بالغايات  الوفاء
   . “الركب

  1  اهلدف  بشأن  مؤشرات  إنتاج  على  قادرة   7  بني  من  بلدان  5  أن   أفريقيا  مشال   يف  املتاحة   البيانات  مالحظة  وتبني
  هذه  تقسيم وميكن. (اجليد التعليم) 4و (والرفاه اجليدة الصحة ) 3و ، (الفقر على القضاء) املستدامة التنمية أهداف من

  بلد أي  لدى  تتوافر ال  ذلك، ومع(. ريفي/حضري ) واإلقامة والسن اجلنس نوع  حسب فردية  خصائص وفق املؤشرات
  ثال،ملا سبيل على تونس ففي . اإلعاقة  أو  اهلجرة حيث من والوضع اإلثين، واألصل والدخل الثروة  حسب  مصنفة  بيانات

 وتبلغ اجلنس، نوع حسب مصنفة أعاله املذكورة الثالثة األهداف عن املتاحة البيانات من املائة يف 29 تكون أن ميكن
 .والعمر اإلقامة  مكان  حسب  التوايل على املائة يف  13و 22

 املدرسية تداداالتع فاستمارات. اإلدارية البيانات مجع جمال  يف  الوطنية املعايري ختتلف قد احلاالت،  بعض ويف
  املناطق  على القائمة اخلصائص حسب  الطلبة عن البيانات جتمع البلدان مجيع قرابة أن  إل تشري  املثال سبيل على

  عدد  يف إال  جُتمع ال  اإلعاقة ذوي  أو للخطر املعرضني األطفال عن البيانات  فإن ذلك، ومع. اجلنس ونوع الريفية/احلضرية
  معظم  عن متاما  غائبة ( واملشردون الر حل) السكان من أخرى  فئات ومثة  ؛(وتونس واملغرب، ر،اجلزائ) البلدان من جدا قليل

 (. والسودان موريتانيا سيما ال) الوطنية اإلحصاءات
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 :املصادر
Indicators and a Monitoring Framework for the Sustainable Development Goals: Launching a data revolution for the SDGs, 

2015 (A report to the Secretary-General of the United Nations by the Leadership Council of the Sustainable Development 

Solutions Network; Guido Schmidt-Traub, Eve de la Mothe Karoubi, and Jessica Espey) . 

 

 المستدامةالحذر في استعراض البيانات المتعلقة بأهداف التنمية   3-ثانيا 

  اإلحصائية  باملكات تنشرها اليت املستدامة التنمية أهداف مؤشرات حلساب الالزمة اإلحصائية املعلومات ُتستمد
 البيانات، مجع إجراءاتبالنظر إل و . واحملاسبية اإلدارية البيانات ومن والتعدادات، االستقصائية، الدراسات من الوطنية،

  5اإلطار  

 المستويات األربعة لرصد أهداف التنمية المستدامة

 الصعيد  املستدامة،  التنمية  أهداف  لرصد  مستويات  أربعة  يف  بالنظر (2015  العام  األمني)  املتحدة  لألمم العام  لألمني  التجميعي  التقرير  يوصي
 .لذلك تبعا تتباين اليت املؤشرات من عددا وتتضمن خمتلف، غرض منها لكل والعاملي، واملواضيعي واإلقليمي الوطين،

 المستدامة  التنمية أهداف لرصد  األربعة المستويات

 

  د بل كل  حيدد :الوطني الصعيد  على الرصد 
  تكون  ال  قد اليت الوطنية املؤشرات وطبيعة عدد
  تتيح و . الدويل الصعيد على للمقارنة قابلة

  لتوجيه  الفرص من املزيد الوطنية البيانات
  باستعراض املتعلقة السياسية القرارات

  والفئات   اإلقليمية،  دون  املناطق  بني  االختالفات
  اهلامة  اجملاالت من وغريها بلد، كل  يف احملرومة

  لألطر   ميكن  مث،  ومن.  واحمللية  الوطنية  اساتسيلل
  احمللية   السياقات  على  التعر ف  للمؤشرات  الوطنية
  جمموعة  إدراج أيضا وسيتم. أفضل  بشكل
  جهود  يف للرصد العاملية املؤشرات من حمدودة
  ميكن  أنه من الرغم وعلى. الوطنية  الرصد

  فإنه  رمسية، بيانات مصادر من استخالصها
 غري  البيانات إدراج تقرر أن أيضا للبلدان ميكن

 . الوطنية   املؤشرات  يف  الرمسية

 لتبادل منربا يتيح :اإلقليمي المستوى على الرصد 
  بني  املتبادل والتعلم األقران واستعراض املعارف،

 أن املؤشرات من جملموعة إال  ميكن وال . املناطق
  االهتمام  ذات والقضايا األولويات أخذ على تساعد
  منطقة بلدان  فيها تشرتك) االعتبار نيبع املشرتك

  التنمية   أهداف  رصد  إل  األطر  بعض  هتدفو (.  معينة
.  اإلقليمية السياسات سياق يف حتديدا املستدامة

  التنمية   أهداف   مؤشرات  من  جمموعة  حال  هي  هوهذ
  من تتألف اليت األورويب، االحتاد لدى املستدامة

  مة املستدا التنمية أهداف برصد تسمح مؤشر 100
 األفريقي االحتاد وضع خمتلف، سياق ويف .17الـــ

  يف للمنطقة اإلمنائية األهداف من طموحة جمموعة
.  إليها‘‘  نصبو  اليت  أفريقيا’’:  2063  عام  خطة  إطار

  إطارها  يف   واملؤشرات  األهداف  بني  اخلطة  هذه  وتوائم
 ولكنها املستدامة،  التنمية أهداف بشأن اإلقليمي

  االحتاد )  باملنطقة  خاصة  رىأخ  مؤشرات  أيضا  تشمل
 (2015  األفريقي،

 :العالمي  الصعيد   على  الرصد 

  من حمدودة جمموعة على يقوم
  املعايري  مع املتوائمة املؤشرات

  بعناية  واملختارة املوحدة الدولية
  عن عامة حملة تقدمي أجل من

  من  كل  حتقيق  يف احملرز التقدم
  هذه  وحددت. األهداف
  انطالقا  األول املقام يف املؤشرات

  والقابلة  الرمسية البيانات من
  البلدان،  مجيع على للتطبيق

  سوى يغطي ال  بعضها ولكن
  املالريا )  البلدان  من  فرعية  جمموعة

  املناطق  بلدان على ينطبق ال 
  الساحلية  غري  والبلدان املعتدلة،

 (. احمليطات  عن  بيانات  جتمع  ال 

  المستوى  على الرصد 
  مستوى  يضيف :المواضيعي

  القابلة  شراتمؤ لل رصد  
 مثل) معني قطاع يف للمقارنة
  والطاقة  والبيئة التعليم

  شاملة  قضية أو( والصحة
(.  اجلنسانية  املسائل مثل)

  املواضيعية  املؤشرات وتتيح
  على  احملرز التقدم لرصد  إطارا

  على  للمقارنة قابل أساس
  وتقدم  الوطين، عرب  الصعيد

 أكثر  القطاعية  لألولويات  رؤية
 . العاملي   الرصد  رإطا  من  عمقا
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 سبيل  على التالية، األمثلة وتقدم. احلذر من بكثري النتائج أخذ جيب ،اجلمع ومنهجيات االستقصائية الدراسات وتواتر
 . املؤشرات هذه بناء يف  الدقيقة والفروق  اليقني عدم أوجه عن عامة  حملة  احلصر، ال املثال

 خطأ  هوامش  على  تنطوي   أهنا  كما.  تقديرات  األمر  واقع  يف  هي  الرمسية  اإلحصاءات  تظهرها  اليت  الفقر  معدالتو 
  األسر  استهالك عن  استقصائية دراسات إل  عموما يستند الفقر معدل فإن الواقع، ويف . ا هب  حُتسب  اليت الطريقة عن تنجم

  بصفة   املشكلة  وُتطرح.  إدارية  مبصادر   األحيان  بعض  يف  النتائج  هذه  وتُقارن(.  الوطنية  اإلحصائية  املكاتب   هبا  تقوم)  املعيشية
  بالضرورة  قائمة  الفقر  معدالت  تقديرات  تكون  وحيث  تواترا،  أقل  االستقصائية   الدراسات  فيها   تكون  اليت  البلدان  يف  خاصة

 .ضاتافرتا أساس على

  استقصائية  دراسات  من  مستمدة  بيانات  وتونس  واملغرب،  وموريتانيا،  مصر،   سوى   متلك  ال   أفريقيا،   مشال  بلدان  ويف
  الفقر ملعدالت احلالية  فالتقديرات للجزائر بالنسبة  ما أ  .2018 إل  2014 من املعيشية  لألسر  االستهالكي  اإلنفاق  عن

  يف  0.8) شخصألف  320بالـــــ املتعلقة التقديرات أن يعين وهذا .2011 لعام االستقصائية الدراسة أساس على قائمة
  ألحد   ووفقا   ،(مدقع  فقر)  اليوم  يف  املتحدة  الواليات  دوالرات  من  دوالر   1.25  دون  يعيشون  كانوا  الذين(  السكان  من  املائة

 . سابقة دراسة منُحسبت انطالقا  للفقر، رمسي تقدير

  املعيشية   األسر  عن  االستقصائية  الدراسات  أن  هو  الفقر  معدل  حساب   يف  دهاديحت  ت  اليت  الرئيسية  املشاكل  ومن
(  ذلك إل وما  املسنني املعوقني، ) اخلريية  املؤسسات تؤويهم الذين واألشخاص  نو املشردف: الفئات من العديد أغفلت

  وموريتانيا،  اجلزائر، يف سيما ال ) يشية عامل األسر عينة تشكيلة يف حمددين غري  رعاة ، أو رُحَّال عنوان، بال نو املتنقل والسكان
 األحياء  يف  يعيشون  الذين  األشخاصَ   املعيشية  ألسرعن ا  االستقصائية  الدراسات  تتجاهل  العملية،  املمارسة  ويف(.  والسودان
  اليت   يةالسكان  الفئات  فإن  أخرى،  وبعبارة.  اخلطرة  واألماكن(  معهم  مقابلة  وإجراء  حتديدهم  صعوبة  بسبب)  الفقرية  احلضرية

 .الدراسات تشملها ال  -الركب خلف  أحد أي  ترك عدم- إليها الوصول املستدامة التنمية أهداف تريد

 ولكن  املدنية،  احلالة   يف  للتسجيل  شاملة   نظما  أفريقيا  مشال  بلدان  مجيع  متلك  :الرضع  وفياتشكوك في بيانات  
  بوجه  تستند إهنا حيث حتديا، تشكل الرضع بوفيات علقةاملت البيانات فإن مث،  ومن. كامل  غري والوفيات للوالدات سجلها

(. اليونيسيف عن صادرة املؤشرات متعددة عنقودية استقصائية دراسة) املعيشية األسر عن  ائيةاالستقص الدراسات إل عام
  التاريخ   نع  ىتتخل  فهي.  والوفيات  املواليد  عن  مكتملة  غري  معلومات  االستقصائية   الدراسات  هذه  جتمع  حاالت،  عدة  ويف

 .افرتاضات إل تسند الرضع وفيات تقديرات فإن  مث ومن. للوالدات الكامل

  يف  به  القيام ينبغي مما  الكثري هناك يزال ال  أفريقيا، مشال بلدان يفال بد من مواجهته:  د  ، تحالنفاسية الوفيات
  كل  أرواحهن يفقدن الالئي النساء عدد قياس القيام يف الوقت املالئم ب الصعبها من بعض ففي . النفاسية الوفيات  جمال
 النظرية، الناحية ومن. ضعالو  أثناء وحىت بل ،ضعالو  بعد يوما  42 فرتة خاللو  ،خاضاملالوالدة و  ملضاعفات نتيجة سنة

  خارج  مينت أفريقيا مشال بلدان يف النساء من العديد ولكن املستشفيات، سجالت من البيانات على احلصول ميكن
 . النفاسية الوفيات بتقدير يتعلق فيما املعيشية لألسر االستقصائية للدراسات العنان طلقيُ  وهذا .املستشفيات

  أن  النفاسية  الوفيات حلساسية وميكن. إشكالية  يطرح  السياق هذا يف االستقصائية  الدراسات استخدام أن بيد
  النفاسية  الوفيات  فإن أعم، وبصورة. ياناتستباال على الردود يف الوفاة  أسباب عن اإلفصاح عدم على األسرة أفراد حتمل
  جتد أن املرجح ومن(. مولود ألف بكل تقاس اليت الرضع وفيات مبعدل مقارنة حي، مولود ألف بكل تقاس) نسبيا نادرة

  أخت  و أ أخ هلم  تويف أو املعيشية أسرهتم يف  نفاسية  وفاة عرفوا الذين اجمليبني من قليال املعيشية لألسر  استقصائية  دراسة
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 البلدان  ملعظم  وبالنسبة .  جدا  مرتفعا   النفاسية  الوفيات  بتقديرات  املرتبط   اخلطأ  هامش  يكون  وبذلك.  باحلمل  تتعلق  ألسباب
 . النمط  هذا أساس  على النفاسية الوفيات تقدير يتم أفريقيا،  مشال يف

  .2015 عام يف  السبعة  ريقيافأ  مشال بلدان يف النفاسية  الوفيات معدل تقديرات يف  االجتاهات  3 اجلدول قدميو 
  . 1377و  516  بني  يرتاوح  رمبايفيد بأنه    الثقةفاصل    ولكن  ،2015يف عام    602  األمهات  وفياتعدد  بلغ    موريتانيا،  ويف
  عام  يف  العليا العتبة عند ولكن ، 1990 يف الثقة اصل لف الدنيا العتبة  من أدن  النفاسية  للوفيات احلقيقي  العدد كان  وإذا

  مستويات يفاملرتفعة  اخلطأ هوامش  تشكك  وال . الفرتة خالل يزداد أن  عندئذ ميكن النفاسية الوفيات  عدد فإن  ، 2015
 . أيضا اجتاهاهتافحسب، بل يف  النفاسية الوفيات

 2 اجلدول

 ( 2015)  بلدكل   حسبالرُّضع  وفيات معدل
 

 التغي ر متوسط النفاسية الوفيات معدل 
 معدل في السنوي

  النفاسية الوفيات
2015-1990 

 التغي ر في التيقن عدم فترة
 الوفيات معدل في السنوي

 النفاسية
 
199

0 

 
199

5 

 
200

0 

 
200

5 

 
2010 

 
201

5 

 
 التقدير
 األدنى

 التقدير
 األعلى

 3.5 0.8 - 1.8 140 147 148 170 192 216 الجزائر
 5.9 3.8 4.7 33 40 52 63 83 106 مصر
 8.8 2.8 5.7 9 9 11 17 25 39 ليبيا

 5.1 2.7 3.8 121 153 190 221 257 317 المغرب
 3.2 - 1.2 1.4 602 723 750 813 824 859 موريتانيا
 5.4 2.0 3.5 311 349 440 544 648 744 السودان

 4.3 1.4 3.0 62 67 74 84 112 131 تونس
          

 :املصادر
Trends in maternal mortality: 1990 to 2015 Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and 

the United Nations Population Division (Tendances de la mortalité maternelle : estimations de lesti, de l de lat, 

du FNUAP, du Groupe de la Banque mondiale, de la Division de la population du Secr la Div de lde l, 1990-

2015). 

 

 6اإلطار 

 الموثوقية اإلحصائية للبيانات اإلدارية من أجل رصد أهداف التنمية المستدامة

البيانات اإلدارية هي البيانات اليت جُتمع من طائفة واسعة من املؤسسات العامة. وتشكل جمموعة غري متجانسة من البيانات 
طقة، وعدد الوظائف اليت أنشأهتا باء لكل مريض يف املستشفى أو املنالفورية أو الوسيطة، مثل عدد األطتقيس يف أغلب األحيان النتائج  

 الوزارة يف أعقاب منح إعانة أو عدد الطلبة حسب كل ختصص.

اإلدارات   المركزي، يف العديد من األجهزة أو  وتدار بشكلوتتسم البيانات اإلدارية حبجمها الكبري، فضال عن أهنا عموما حُتفظ 
وهذه اإلدارات ما يسمح   الديوان الوطين لإلحصاءإلحصاءات التفاقات بني  ن مشال أفريقيا، خيضع إنتاج هذه االقطاعية. ويف بعض بلدا

 بالتايل بوضع مؤشرات إحصائية ذات نوعية جيدة. 

 ويوضح املثال التايل التكامل بني اإلحصاءات الرمسية والبيانات اإلدارية. 

 تتصل  وهي.  الوطنية  اإلحصائية  املكاتب  جتمُعها  الطريقة  هبذه  اإلدارات  خمتلف  تُنتجها  اليت  اإلدارية  املصادر  ذات  ياناتالب:  مثال
 بشكل االحتياجات لتلبية سيما ال للمستخدمني، ومتاحة منها ومتحقَّق جمهزة وهي. والبيئية االقتصادية االجتماعية القطاعات مبجمل
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. األحيان  بعض  يف  مشاكل  يطرح  بعضها  تلقي  وتوقيت  هذه،  البيانات  مصادر  واستخدام.  خاص  بوجه  القومية  احلسابات  واحتياجات  عام
 على احلصول وإمكانية والتواتر، والنطاق والتصنيفات والتعاريف واملفاهيم املعنية الوحدات) باملضمون تتعلق حتديات حتديد أيضا ت وقد

 (.واملوقع املواد
 

 املصدر: خرباء استشاريون.

 اإلحصاءات في العجز لسد بياناتلا ثورة تسخير :الثاني الفرع

   (4)البيانات ثورة تعريف   -أوال

 املستدامة  التنمية  ألغراض  البيانات  ثورة  بتسخري  املعين  املتحدة  لألمم  التابع  املستقل  االستشاريني  اخلرباء  فريق  يعرِّف
  موضوعاهتا،  وتنوع ونشرها، منتجيها، وعدد هبا، تُنتج اليت والسرعة البيانات، حجم يف ’’انفجارا باعتبارها البيانات ثورةَ 

  والبيانات  النوعية،  البيانات  مثل  األخرى   واملصادر   األشياء،  وإنرتنت  احملمولة  اهلواتف  مثل  اجلديدة،  التكنولوجيات  فيه   تتسبب
 شرائح مجيع من البيانات على الطلب بتزايدهذه الثورة  تعلقتو . التصورات‘‘  من املستقاة والبيانات املواطنني، من املستقاة
 اجلديدة البيانات ’’تكامل هي املستدامة التنمية أجل من البيانات ثورة فإن ، نياالستشارياخلرباء  لفريق وبالنسبة. اجملتمع

 األغراض متعددة مالءمة وأنسب  املناسب الوقت يف متاحة تكون تفصيال، وأكثر اجلودة عالية معلومات إلنتاج والتقليدية
 االنفتاح خالل من البيانات من الفائدة ’’زيادة مع توافقت يوه.‘‘ التنمية ورصد تشجيع هبدف اسيم ال واملستخدمني،

  لبيانات   املربر  غري  االستخدام  عن  تنجم  أن   ميكن  اليت  اإلنسان  وحقوق  اخلصوصية  على  التعدي   وجتنب   الكبريين،  والشفافية 
  البيانات  بإنتاج األمر يتعلق عندما  تنشأ أن  ميكن اليت اةاملساو  عدم أوجه  من  حد أدن إل والتقليل واجلماعات، األفراد

  وزيادة   حمسنة،   وقرارات  وسياسات  الذات،  على  اعتمادا    أكثر  ’’سكان  إل   تدا متفإهن   وأخريا ،.  واستخدامها‘‘   إليها   والوصول
 .‘‘ والكوكب للناس  أفضل نتائج  إل يؤدي  ما  واملساءلة،  املشاركة 

 واألدوات املبتكرة، البيانات مصادر  عن فضال البيانات، مستخدميدوائر  من عةواس طائفة إشراك عملية وتسمح
  ألفريقيا  تسمح  اليت  واملعلومات  املواطنني؛  وإشراك  اخلدمات،  وتقدمي  القرارات،  باختاذ   مصنفة،   بيانات   إلنتاج  والتكنولوجيات

  فضال  الرمسية، اإلحصاءات مبادئ  وحترتم اتالبياندوائر  مجيع بني جتمع شراكة’’  وهي. بنفسها نفسها عن احلديث بتويل
 لتحقيق  املستخدم  حنو   موجه  هنج   أساس   وعلى  البيانات  ينتج  غينبيئي    نظام   إلنشاء  البيانات،  قيمة  سلسلة  عرب  االنفتاح  عن

 فريقستدامة، ميع‘‘ )عالَــم جدير بأخذه احلسبان: تعبئة ثورة البيانات من أجل التنمية املللج الشاملة  والتنمية العام  الصاحل
 (. 2014، املستدامة التنمية ألغراض  البيانات ثورة بتسخري املعين املستقل االستشاريني اخلرباء

  والرصد  البيانات  ثورة  ملواكبة  األفريقية   البيانات  بشأن  اآلراء  توافق   إليها   دعا   اليت   الرئيسية  اإلجراءات  تكون   أن  وميكن
 : التايل النحو على األفريقية البلدان يف 2063 عام وخطة  2030 عام خطة لتنفيذ الفعال

 واجملتمعات  املدين  واجملتمع  األكادميية  واألوساط  اخلاص   والقطاع  احلكومة  تشمل  للبيانات  شاملة إقامة بيئة  ’’  -
 بطريقة التنميةالختاذ القرارات يف جمال  اإلعالمية اجلوانب فهم ميكنهم الذين اإلمنائيني والشركاء احمللية

 
 انظر، (4)

(Un monde qui compte : mobiliser la révolution des données pour le développement durable, Groupe consultatif 

d’experts indépendants sur la révolution des données pour le développement durable, 2014). 
 البيانات ثورة بتسخري املعين املستقل االستشاريني اخلرباء بأخذه احلسبان: تعبئة ثورة البيانات من أجل التنمية املستدامة، فريق)عالَــم جدير 

 (.2014، املستدامة التنمية ألغراض



20 

 أصحاب  على وجيب احمللي، اجملتمع هذا  إشراك يف استباقي  بدور  تقوم أن احلكومات على وجيب . منسقة
 احلكومة‘‘؛ مع كةالشرا  على الضوء تسليط  اآلخرين املصلحة

  واألطر  القدرات،من حيث  الحتياجاتل تقييمإجراء  لبيانات، بيئة ا تعزيز يف  حامسة أول ’’كخطوة -
  واحمللي  الوطين الصعيدين على البيانات يف والثغرات القوة  ومواطن ، اركةاملش واملؤسسات واملالية،  القانونية

 املعامل حتدد للتطبيق قابلة طريق خارطة ووضع املصلحة أصحاب خمتلف أدوار على التعرف أجل من
 الرئيسية‘‘؛

 هاميموتع  مطلوبة  بيانات  أي   إنتاج  تكاليف  متويل  يكون  حىت  العملية  زمام  تتول  أن  احلكومات  على  جيب’’  -
 ومستدامة‘‘؛ وطنية  مصادر من تأيت موارد من

 مجيع تشمل أن ميكن حبيث  اإلحصائية لتنميةجمال ايف  احلالية الوطنية االسرتاتيجيات تقييم إعادة ’’جيب -
 البيانات‘‘؛خدمي مست رئدوا

  بيانات، لادوائر  تنتجها  اليت املفتوحة البيانات على ق يصدِّ  أن ميكن هيكل حتديد احلكومات على ’’جيب -
 الواردة اإلحصائية املعلومات الحتياجات واألمهية والفرص واملوثوقية للجودة هبا معرتف معايري إل استنادا

  املصلحة‘‘؛ أصحاب خمتلف من

 ثورة يف  الزاوية حجر  وموثوقة هامة  بيانات تنتج اليت املدنية األحوال تسجيل نظم وضع يكون  أن ’’جيب -
  وإدارة والتعليم والصحة  والعمالة  واالقتصاد بالسكان املتعلقة البيانات نظم مدع جيب وباملثل،. البيانات
 على القرار اختاذ عملية يف للمساعدة احملدد الوقت يف موثوقة بيانات إنتاج لضمان والزراعة األراضي

 واحمللي‘‘؛ الوطين الصعيدين

 وتعزيز  املعارف  لنقل  كاسرتاتيجية  هاوتعزيز   وتشجيعها  واخلاص   العام   القطاعني  بني  شراكات  اعتماد  ’’جيب -
 املستدام‘‘؛ التعاون

  لتحسني   البيانات  مجيع  ليشمل  الرمسية  البيانات  ومعايري  قواعد  انطباق  نطاق  توسيع  اإلمكان،  قدر  ’’ينبغي، -
 وموثوقيتها‘‘؛ صحتها

 والتحليل  بعد   عن  االستشعار   ذلك  يف   مبا  واملتكاملة،   االبتكارية   والتكنولوجيات  املنهجيات  تشجيع  ’’جيب -
 خدامها‘‘؛واست وحتليلها البيانات مجع  حتسني هبدف املكاين، اجلغرايف

 والتقييم‘‘؛ الرصد يف  اجلنسانية لالعتبارات املراعية اإلحصائية واملؤشرات البيانات ’’إدماج -

  ادحتاال ومفوضية  ألفريقيا،  االقتصادية  واللجنة األفريقي، التنمية مصرف)  األفريقية للمؤسسات ’’ينبغي -
  االقتصادية   اللجنة)  اإلمنائيني  الشركاء  مبساعدة  البيانات  ثورة  بشأن  اآلراء  توافق  تنفيذ  زمام  تتول  أن(  األفريقي
 التنمية وتقرير اإلمنائي، املتحدة األمم وبرنامج األفريقي، ةيالتنم ومصرف األفريقي، واالحتاد  ألفريقيا،
 (. 2017 املستدامة، التنمية وأهداف 2063  عام خطة تنفيذ يف  احملرز التقدم رصد: أفريقيا يف املستدامة
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 7 اإلطار

 (2015)اللجنة االقتصادية ألفريقيا،  مبادئ توافق اآلراء بشأن البيانات في أفريقيا

 األخرى‘‘؛ والفئات واإلعاقة والدخل والعمر اجلنس نوع حسب العامة اإلدارة مستويات أدن يف البيانات تصنيف ’’جيب -

 ومتاحة‘‘؛ جمانية املدنية احلالة يف التسجيل نظم تكون أن وجيب. احلسبان يف ألخذهم السكان عدد ابسح ’’جيب -

 افرتاضي‘‘؛ بشكل مفتوحة تكون أن وجيب. للجميع مفتوحة تكون أن وجيب الشعب ختص الرمسية ’’البيانات -

 انطالق‘‘؛ كنقطة  الرمسية لإلحصاءات األساسية املبادئ عتمدت أن البيانات مستخدميدوائر  على ’’جيب -

 ؛وتنسيقها‘‘ البيانات منظومة إلدارة نظام إنشاء إل حاجة هناك’’ -

 مصادر  بوصفها  به  املوثوق  البيانات  مستخدمي  أوساط  توفرها  اليت  املفتوحة  بالبيانات  تعرتف  أن  األفريقية  احلكومات  على  جيب’’ -
 ؛‘‘الوطين الصعيد على اإلحصائية للمعلومات صحيحة

 ؛‘‘فعالة بصورة االبتكارات من وغريها للبيانات اجلديدة واألشكال التكنولوجيا اعتماد يينبغ’’ -

 ؛‘‘املنظومة كامل  عرب الطلب على قائمة بيانات ثقافةتعزيز على التشجيع  البيانات مستخدمي دوائرل ينبغي’’ -

 ؛‘‘الفكرية امللكية وحقوق الشخصية البيانات احرتام جيب’’ -

 ؛‘‘باملوضوع الصلة ووثيقة ومفهومة بسيطة معلومات إل تالبيانا ترمجة جيب’’ -

 ؛‘‘احملدد الوقت يف ومنتجة ومتاحة ومفيدة، موثوقة، املعلومات تكون أن جيب’’ -

 ؛‘‘االحتياجات لتلبية البيانات إنتاج يتم أن جيب’’ -

 .‘‘اجلنسانية لالعتبارات مراعية جوانبها كافة  يف البيانات ثورة تكون أن ب’’جي -

 االستشاريون اخلرباء: راملصد

 للتنمية  أداة: البيانات ثورة  -ثانيا 

 بالتنمية المتعلقة  البيانات في  العجز تقليص  1-ثانيا 

  بعض  ويف. ونشرها النتائج حتليل إل البيانات مجع من اإلحصائية، العملية مراحل مجيع على البيانات ثورة تؤثر
 التعدادات، مثل التقليدية، البيانات مجع مصادر موثوقية لتحسني ةيدجد وتكنولوجيات تطبيقات اعتماد جيري  البلدان،

  ومجعها  البيانات إلنتاج جديدة مصادر  ُتستخدم أخرى، بلدان ويف. والوفيات املواليد وسجالت االستقصائية  والدراسات
 .  (2016 الدويل، البنك) تقامسها  أو البيانات إلتاحة جديدة منصات أو

  املعلومات إلنتاج الرئيسية املصادر  هي اإلدارية البيانات ومجع والتعدادات  االستقصائية تالدراسا أن  يف شك  وال
 تتطلب املتغريات من وغريها والعمالة التجارية،  واألعمال واملزارع،  للسكان، موثوقية األكثر التقديرات أن غري . اإلحصائية

  البيانات ثورة وتوفر. ومتسقة دقيقة بيانات على صولاحل أجل من العينات أخذ وقواعد والتصنيفات املنهجيات تنقيح
 .( 8 اإلطار ) للبيانات التقليدية املصادر هذه لتحسني  الالزمة األدوات الصلة ذات والتكنولوجيات

  القطاع  هبا  حيتفظ   اليت  املعلومات  باستغالل  املستدامة  التنمية  أجل  من  البيانات  ثورة  البلدان  بعض  ستخدمتا    وقد 
  الديوان الوطين لإلحصاء)  الوطين اإلحصائي النظام يف الفاعلة اجلهات وتربم. الربح تستهدف ال اليت ظماتنامل أو  اخلاص

  الشراكات هذه هلا وتتيح. الربح تستهدف الاليت  معو  الربح تستهدف اليت املنظمات مع شراكات( القطاعية واإلدارات
 البيانات)‘‘ الوصفية البيانات’’  بذلك ويُقصد. والدقيقة ة فصلامل البيانات من واالستفادة البيانات مجع تكاليف خفض

 املتحدة، األمم) النتائج استخالص  أجل من وحتليلها املعقدة البيانات منضخمة  كميات  اختيار تتيح اليت( الضخمة
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  وأجهزة   صلة،املف  اهلاتفية   املكاملات   وسجالت  االجتماعي،  التواصل  وسائل  مثل  للمعلومات،  جديدة  مصادر   ومثة .  ( 2012
  تنوعا  أكثر حنو  وعلى أكرب، وبسرعة البيانات من املزيد إنتاج إمكانية تتيح الساتلية، والصور االنرتنت  ومواقع االستشعار، 

 (. والتنوع  واملوثوقية والسرعة، احلجم، إل  هنا اإلشارة) ودقة

  أن  أفريقيا مشال  لبلدان وميكن ن،البلدا من خمتارة  جمموعة يف أجريت  إفرادية حاالت دراسات  8 اإلطار  ويستعرض
 اللجنة)  املستدامة  التنمية  أجل  من   واستغالهلا  جيدة  بيانات  وإنتاج  البيانات   يف  املستمرة  الفجوة  لسد  الدراسات  هذه  تكيف

 . ( 2017 ألفريقيا، االقتصادية

 

 8 اإلطار

 البيانات والنظم اإلحصائيةالمصادر الجديدة لجمع 

 

 وتستخدم  تنتج‘و 2’البيانات  إلدارة  التقليدية  اآلليات  تعزز‘1’أن  الصلة  ذات  والتكنولوجيات  اجلديدة  البيانات  ملصادر  ميكن  كيف  التالية  التجارب  تبني
 .اإلحصائية املعلومات من كبرية  كميات

 الوصفية للبيانات المبتكر االستخدام

: المكانية الجغرافية والبيانات االستشعار أجهزة بيانات -1
 لتقدير( المكانية الجغرافية البيانات) ليةالسات الصور استخدام
  الفقر مستويات

تتحدد مستويات الفقر عادة من الدراسات االستقصائية لألسر 
املعيشية. وجُترى هذه الدراسات االستقصائية كل مخس سنوات وال 
تغطي سوى عينة صغرية من السكان. وللتغلب على هذه القيود، 

صور اجلغرافية املكانية لتوفري تستخدم بعض املكاتب اإلحصائية ال
ملستويات الفقر. ويف هذا الصدد، اختار   تقديرات أكثر موثوقية وأسرع

مكتب اإلحصاءات األوغندي مواد التسقيف كمؤشر غري مباشر على 
مستويات الفقر. فأسطح القش موطن للطفيليات واألمراض وتتطلب 

يشية، تعمد الكثري من الصيانة. وعندما تتحسن أوضاع األسر املع
ضة عن القش األسر غالبا إل حتسني مساكنها عن طريق االستعا

التقليدي بالصفائح املموجة. تظهر التغريات اليت تؤثر على األسطح 
واملناظر الطبيعية عند فحص صور األقمار الصناعية مع مرور الوقت. 

منوذجا تصميميا للقياس يسمح  ‘‘لنبضكمباال لخمترب  ’’وقد وضع 
سقف. ويستخدم النموذج األويل اآليل للصور الساتلية لألباجلرد 

يات حاسوبية ملعاجلة الصور تتعرف على األسطح وطالئها اخلارجي جمبر 
 وحتسبها تلقائيا. 

 

 الهواتف استخدام: والالسلكية السلكية االتصاالت بيانات -2
ضمان و  حيوانية ألمراض بؤر وجود احتمال عن لإلبالغ النقالة
 التطعيم حمالت متابعة

يف كينيا، أقامت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( شراكة 
مع الكلية البيطرية امللكية ومنظمة غري حكومية حملية هي شركة 

. (EpiCollect)لدعم جتربة رائدة للتطبيقات املتنقلة، هي  ’’فيتيد‘‘
 ويتيح هذا التطبيق تتبع محالت التطعيم ورعاية احليوانات.

  البيانات إلدارة التقليدية األساليب تحسين 

 منهجيات تحسن أن الجديدة للتكنولوجيات يمكن -1
 . االستقصائية الدراسات

ففي مجهورية تنزانيا املتحدة وكينيا ونيجرييا، جيري استخدام قواعد 
بيانات جغرافية مكانية كبرية ملعاجلة مسائل تباطؤ النمو، وحمو 
األمية واحلصول على وسائل منع احلمل. ومبا أن العديد من أنواع 

ثل االرتفاع البيانات االجتماعية والصحية ترتبط بظواهر مادية، م
راضي والبعد عن الطرق واملدارس، فقد استخدمت واستخدام األ

البيانات اجلغرافية املكانية جنبا إل جنب مع مصادر البيانات 
التقليدية األخرى )الدراسات االستقصائية والتعدادات( لتحديد 
الوضع االجتماعي والصحي للمجتمعات احمللية اليت ال تؤخذ يف 

ي يتيح عدم جتاهل هذه تيار العينات، األمر الذاالعتبار عند اخ
 والفتيات‘‘ النساء ورفاه الضخمة ’’البياناتاجملموعات. 

(Data2X, 2017) ، 

 جمع عملية تحسن أن الجديدة للتكنولوجيات يمكن -2
 التعدادات والدراسات االستقصائية بيانات

يف الدراسة االستقصائية للفريق الوطين يف أوغندا 
الدراسة االستقصائية االجتماعية و  ،(2012/2011)

والدراسة  ،(2014/2013)واالقتصادية الريفية يف إثيوبيا 
، 2016االستقصائية اجملتمعية يف جنوب أفريقيا يف عام 

احلاسوب، اسُتخدمت أجهزة تتيح إجراء مقابالت فردية مبساعدة  
، لتحسني كفاءة ودقة اسيب احملمولةاللوحية أو احلو   باسيو مثل احل

 . االستقصائية ات والدراساتع بيانات التعدادمج

 موثوقية تحسن أن الجديدة للتكنولوجيات يمكن  -3
  اإلدارية البيانات

يدرس املعهد اإلحصائي الوطين جلنوب أفريقيا استخدام بيانات 
ا من خالل القراءة البصرية من سالسل تفصيلية ت احلصول عليه
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يهات اليت تنتقل بسرعة عن طريق األجهزة الرقمية، ميكن التنبضل وبف
الكشف عن األمراض احليوانية وعزهلا يف وقت قياسي. وميكن لإلنذار 

ا يتيح اة عشرات اآلالف من احليوانات، ماملبكر أن حيول دون وف
احملافظة على أسباب املعيشة واألمن الغذائي للسكان ويقي من انتشار 

 ن تنتقل أحيانا إل البشر. ميكن أاألمراض اليت

 وتحليل" غوغل" اتجاهات استخدام: االجتماعية الشبكات -3
 لقياس الشعور الذاتي بطيب العيش المشاعر

أجريت التجربة يف الواليات املتحدة. كان هناك حديث عن بناء مؤشر 
. واملؤشر هو مزيج من ‘‘اجتاهات غوغل’’للرفاه الفردي على أساس 

للدراسة اه الذايت ئيسية اليت تتوافق مع مقاييس الرفالكلمات الر 
يتعلق األمر . و للتحليالت غالوباليت أجرهتا مؤسسة  االستقصائية

يف املناطق املكتظة سكان  ية مصممة لقياس وحتليل رفاه القاييس تقليدمب
. كما أظهرت التجربة أنه من املمكن استخدام حمركات وغري املكتظة

لتحديد األبعاد الرئيسية للرفاه. والكلمات البحث على اإلنرتنت 
العمل، واألمن املايل، واحلياة األسرية،  الرئيسية املرتبطة بالبحث عن

 وامل احملددة للرفاه الذايت يف الواليات املتحدة.والرتفيه هي الع

 ,GWG)الستهالك  البيع بالتجزئة بغرض حساب مؤشر أسعار ا

2017a)  . 

وتعمل جمموعة البنك الدويل يف شراكة مع احلكومة الكولومبية 
مكاملات اهلاتفية لقياس للتقييم استخدام السجالت التفصيلية ل

 الدخل وعدم املساواة

 تسجيل تحسن أن الجديدة لتكنولوجياتل يمكن  -4
  الحيوية اإلحصاءات

م املتحدة للطفولة قامت حكومة أوغندا، بدعم من منظمة األم
التصاالت األوغندية، بتجربة استخدام )اليونيسيف( وشركة ا

اهلواتف احملمولة لتسجيل املواليد من خالل حل أُطلق عليه اسم 
هذا النظام من سلسلة  نظام اإلبالغ الطوعي املتنقل. ويتألف

العمليات التالية: تبلغ األم أحد مسؤويل احلكومة احملليني عن 
الوالدة مباشرة أو عندما تذهب إل املستشفى مع  الوضوع بعد

يل املثال(. مث طفلها )ألخذ اجلرعة األول من اللقاحات على سب
يتم نقل املعلومات املرسلة بواسطة رسالة نصية قصرية مشفرة 

إل قاعدة بيانات حكومية. وبعد التحقق من قبل موظف   بسيطة
ية وتُعطى إل إداري يف املستشفى، ُتطبع شهادة ميالد رمس

الشخص الذي قام بالتبليغ. وقد مكنت هذه التكنولوجيا البسيطة 
لقرى من حتقيق معدل تسجيل مواليد بلغ وغري املكلفة بعض ا

 يف املائة تقريبا. 100نسبة 

 للتكنولوجيات الجديدة أن تحسن نشر البياناتيمكن  -5
ت. يف مجهورية تنزانيا املتحدة، ُوضعت عدة منصات لنشر البيانا

. ‘‘قاعدة البيانات االجتماعية االقتصادية’’وتشمل هذه املنصات  
وهي قاعدة بيانات تنشر اإلحصاءات الرمسية من خمتلف 

االقتصادية،   يةاإلدارات، فضال عن العديد من املتغريات االجتماع
مبا يف ذلك الدخل، واإلنفاق االستهالكي، ومستويات اإلملام 

صول على التعليم واخلدمات الصحية. بالقراءة والكتابة، وفرص احل
ووفقا ملصادر البيانات، ميكن لقاعدة البيانات أن تفكك البيانات 

لمقاطعات واملقاطعات الفرعية. للى الصعيدين الوطين واإلقليمي  ع
عدة البيانات لوحة متابعة على شبكة اإلنرتنت تسمح ولقا

  بإخضاع املؤشرات الرئيسية للتحليل اإلحصائي.
 

 

 ريونصدر: اخلرباء االستشاملا

 

 وجمعها  البيانات إنتاج  تكاليف تقليص   2 - ثانيا 

اإلحصائية الوطنية على توفري املوارد من خالل   النظمَ  التقليدية غري  البيانات مصادر استخدام يساعد  أن ميكن
  تكلفةتبلغ سبيل املثال،  على’’ والبيانات وعدم وجود تكاليف استثمارية يف اهلياكل األساسية إلدارة البيانات. بادل ت

أسرة معيشية لكل   13 000تشمل حوايل و سنوات،  10على مدى جتري برنامج يتكون من ست دراسات استقصائية، 
مليون   1.8حوايل استقصائية )يف بلد من بلدان شرق أفريقيا(، باستخدام استبيانات ورقية تقليدية تتطلب املعاجلة، دراسة 

سنوات. وتتطلب هذه الدراسات االستقصائية عدة خطوات، مبا يف ذلك استنساخ  10رة مدهتا دوالر أمريكي لكل دو 
عاجلتها مركزيا، ونقل االستبيانات، والتعديالت العادية املدخلة على االستبيان، وتوفري املوظفني وآالت جتهيز البيانات وم
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احلرة ملعاجلة بيانات هذه االستبيانات ميكن أن يقلل من  جمياتالبيانات. ولكن استخدام تكنولوجيا الروبوت احملمول والرب 
. وتشري تقديرات تكاليف تقييم ائةيف امل 60مليون دوالر أمريكي، أي مبعدل توفري أكثر من   1.2تكاليف املعاجلة مبقدار 

’’معاجلة  ة إل أن عنصر االحتياجات اخلاصة مبتابعة أهداف التنمية املستدامة لشبكة األمم املتحدة حللول التنمية املستدام
يتطلب للتنمية    الدوليةسنة يتعلق مبؤشرات التنمية يف مجيع بلدان املؤسسة    15مدته    ةاستقصائيدراسات  لربنامج    ‘‘ البيانات

مليون دوالر أمريكي. وميكن أن يوفر استخدام التكنولوجيات اجلديدة لعنصر واحد فقط من عناصر الربنامج، وهو   74
اليونيدو، اليونيسيف، منظمة رصد البيانات املفتوحة، البنك   ،21)باريس    ‘‘ مليون دوالر أمريكي  44حنو    ،البياناتمعاجلة  

قييم لالحتياجات من أجل رصد أهداف التنمية املستدامة وتنمية القدرات اإلحصائية،  الدويل  البيانات من أجل التنمية: ت
مع إريك سوانسون، وشايدا بادي، وزاك كريستنسن  باالشرتاك ؛(املستدامة التنمية حلول)شبكة  إبسي جسيكا ؛ 2017

)مراقبة البيانات املفتوحة(؛ أليكس فيشر، مارك ليفي، غريغ ييتمان، أليكس دي شريبينني، روبرت تشني، ويو تشيو )احتاد  
جريفني  مورتن    ؛( 21الشبكة الدولية للمعلومات عن علوم األرض(؛ جيفري غرينويل، تيلو كالين، ويوهانس جوتنغ )باريس  

(SFU)موتيفانس   ألربت (؛  الدويل)البنك    ميلز  النيت   وصمويل  أرياس،غرانت كامريون، آنا ميلينا أغيالر ريفريا، فيكتوريانو    ؛  
 )اليونسكو(. 

واعدة، ال يزال التحكم فيها يطرح حتديات   هذهالبيانات غري التقليدية اجلديدة  مصادر بينما ميكن أن تكون و 
فيما يتعلق بتقاسم البيانات واخلصوصية.   توقعةئلة اليت تثريها املخاطر املاألس  نل، من املهم اإلجابة عملثابيل اعلى سفكبرية.  

الضوء على    ( 2015)املنتدى االقتصادي العاملي،    ‘‘ التنمية القائمة على البيانات: مسارات التقدم’’ ويسلط التقرير املعنون  
عن تبادل مجيع بياناهتا.   -اليت تستهدف الربح وتلك اليت ال تستهدف الربح  سواء تلك -إحجام العديد من املنظمات 

غالب ا ما تبقى البيانات اليت حتتوي على معلومات حمددة عن العمالء أو عن اسرتاتيجية املنظمة املعنية سرية. كما أن  و 
هر حبرصها على السرية، لديها نفس الشواغل.  يت تلتزم بالفعل باملعايري املهنية العالية وتشت، الالدواوين الوطنية لإلحصاء

، فإن تقاسم البيانات يشكل هتديدا خلصوصية األفراد. وكثريا  ما تكون التشريعات املتعلقة باخلصوصية هي السبب  ولذلك
ح ال تغطي على وجه التحديد البيانات الضخمة. وتتي معظم التشريعات احلالية يف هذا اجملالو’’ يف القيود التنظيمية. 

ن املكاتب اإلحصائية الوطنية ال يقصد هبا استغالل البيانات اجلزئية احلساسة  القوانني القائمة جماال للتفسري. ومن الواضح أ
مشاكل تتعلق مثل سجالت املكاملات. وباإلضافة إل ذلك، تواجه اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة مشاكل أخالقية و 

ردين. ولذلك فإن نقل هذه البيانات  ات عمالئها ميكن أن يدفع العمالء إل تبديل املو بسمعتها: فمجرد احتفاظ الشركة ببيان
]املبادئ التوجيهية لالسرتاتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات ’’ يشكل خطرا  كبريا  على املنظمات

https://nsdsguidelines.paris21.org/fr/node/716] . 

 البيانات ثورةتسخير ل ا أفريقي شمال بلدان استعداد مدى -ثالثا  

مدى استعداد بلدان مشال أفريقيا الستغالل فوائد مصادر البيانات غري التقليدية واالستفادة من الفرص اليت    لتقييم
تتيحها الثورة الرقمية، ت إيالء عناية خاصة ملؤشر اجلاهزية الشبكية للمنتدى االقتصادي العاملي. ويقي م هذا املؤشر قدرة 

على استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واالستفادة منها لزيادة   واملؤسسات( ،لعوامل، والسياساتالبلدان )ا
يف أربع فئات رئيسية هي: البيئة    امصنف   مؤشرا فرديا    53القدرة التنافسية والرفاه. ويستند مؤشر اجلاهزية الشبكية إل جتميع  

للخدمات،   داد )اهلياكل األساسية، وإمكانية الوصول(؛ اإلعالتجارية، واالبتكارال  )البيئة السياسية والتنظيمية، وبيئة األعم
  االقتصادية )اآلثار    واآلثار(  احلكومي  واالستخدام  التجارية  األعمال  واستخدام  الفردي،)االستخدام    االستخدام(؛  واملهارات

 (.واالجتماعية
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 اد الرقمي. االبتكار يف االقتص 2016: املنتدى االقتصادي العاملي، التقرير العاملي لتكنولوجيا املعلومات لعام املصدر

بني املغرب )املركز  نقطة 58يزال نطاق األداء حسب البلد يف منطقة مشال أفريقيا واسعا  جدا ، حيث تفصل  وال
. وحافظت اجلزائر، 2015و 2013مل تطرأ تغيريات كبرية بني عامي (. وعلى صعيد األداء، 136( وموريتانيا )املرتبة 78

 لرتتيب.  اجعت البلدان األخرى يف اجملموعة، مصر وموريتانيا، يف اواملغرب وتونس على مواقعها يف حني تر 

  مدفوعا    األداء  يكون  احلالني،   ويف .  اجلاهزية الشبكيةاملغرب وتونس أفضل البلدان أداء يف املنطقة من حيث  يبقى  و 
نت. ويف حني أن القطاع  اخنفاض أسعار خدمات اهلاتف احملمول واإلنرت ال سيما    ،املعلومات  تلتكنولوجيا  الوصول  بإمكانية

الركب على صعيد استخدام التكنولوجيا الرقمية، فإن القطاع العام هلذين البلدين يتميز بزيادة االهتمام العام ظل متخلفا عن  
  اإلطار  حتسني إللوجيا املعلومات واالتصاالت، وهو ما ينعكس يف رؤية احلكومات وجهودها الرامية الذي يول لتكنو 

  اخلاص،  للقطاع بالنسبة وخاصة األسعار،  وجاذبية األساسية اهلياكل هي املغرب يواجهها اليت التحديات كربوأ. التنظيمي
 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا شركات استخدام تنشيط  فهي لتونس بالنسبة  التحديات أكرب  أما

  البيانات  ثورة  الستغالل  بعد  مستعدة   ليست   متواترة  بيانات  نشر   يف   صعوبة   جتد   اليت  أفريقيا   مشال  بلدان  فإن   وإمجاال ، 
  واإلصالحات  األساسية اهلياكل ومتويل الكافية املهارات إل  واالفتقار الالزمة،  املوارد بتوافر تتعلق ألسباب منهجية بصورة

 .والتنظيمية املؤسسية
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 البيانات في بلدان في شمال أفريقيا الراهنة لمنظومات  حالةال :الثاني الفصل
 أفريقيا  شمال في  البياناتمنظومة  :األول الفرع

  النظام  إل  وباإلضافة. للبيانات موسعة بيئات  إطار  يف  الوطنية اإلحصائية النظم تعمل البيانات،  ثورة سياق  يف
  والقطاع املدين، اجملتمع من  البيانات  ومستخدمي منتجي دوائر من كبريا       عددا املنظومة هذه  تشمل الوطين،  اإلحصائي

وتتحدد  5.املتخصصة البيانات منتجي أو واحمللية اإلقليمية اهليئات عن فضال   والعلمية، األكادميية واألوساط ص،اخلا
استنادا إل قواعد قانونية، وسياسية، وتكنولوجية ومالية، فضال عن املصاحل املشرتكة يف زيادة   دوائرالتفاعالت بني هذه ال

 إل أقصى حد ممكن من خالل التفاعالت املتبادلة.إنتاج واستخدام البيانات املتاحة هلا 

ال أفريقيا. وهناك مخسة  متثيال  مبسطا  ملنظومة البيانات كما هو موجود حاليا  يف بلدان مش 4الرسم البياين  ويقدم
   :منتجني رئيسيني للبيانات

 عمجي’’ ائي الوطين، أي البيانات اإلحصائية الرمسية اليت تضم مجيع األعضاء املكونني للنظام اإلحص دوائر -
 ؛‘‘ اجلهات الفاعلة واملنظمات اليت تقوم جبمع اإلحصاءات الرمسية وجتهيزها ونشرها نيابة عن احلكومة

 ؛البيانات يف القطاع اخلاص  رئدوا -

 ؛العلمية البياناتدوائر  -

 .املتحدة األمم وكاالت  من  وغريها والدولية اإلقليميةيئات اهل يف البياناتدوائر  -

مركز النظام اإلحصائي الوطين وحدة يشار إليها عموما باسم الديوان الوطين لإلحصاء يعمل بوصفه  يف ويوجد
الوكالة الرائدة أو املنسقة. ووفقا للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية لألمم املتحدة، فإن الديوان هيئة مستقلة هلا ميزانيتها  

  واملايل   اإلداري   باالستقاللالديوان  تشريعية. ويف بلدان مشال أفريقيا، ال يتمتع  الة  اخلاصة هبا ومسؤولة بصفة رئيسية أمام اهليئ
 من خالل التشريعات واللوائح. ةاحلزبيتأثريات ال من باحلماية  مشمول غري  أنه كما

 

  

 
، وتعاجلها وتنشرها. وتستند هذه ‘‘اإلحصاءات الرمسية’’ويشمل النظام اإلحصائي الوطين مجيع اهليئات والدوائر اإلحصائية اليت جتمع  (5)

 املعدات إل البيانات اليت تنتجها اهليئات العامة كجزء من مهمتها الرمسية.
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 4الرسم البياين 

 البيانات واستخدامهامنظومة إنتاج 

  
 .‘‘2016متويل البيانات اإلمنائية لعام  حالة’’من أجل بيانات التنمية املستدامة،  : الفريق العامل التابع للشراكة العامليةاملصادر

. وعلى  ةنسبي ةركزييتسم مب ومن وجهة النظر الوظيفية، فإن تنظيم النظم اإلحصائية الوطنية يف بلدان مشال أفريقيا 
إل ذلك( ونشر اإلحصاءات الرمسية تدار،  الرغم من أن عملية اإلنتاج بأكملها )التعداد، والدراسات االستقصائية، وما 

بعض الوزارات مثل الصحة، أو التعليم أو الزراعة، أو وكاالت، مثل: اجلمارك  فإن    لإلحصاء،الدواوين الوطنية  مباشرة، من  
 كتباملعض اإلحصاءات اخلاصة هبا. ويف السودان، باإلضافة إل املركزية الوظيفية، يتسم  والضمان االجتماعي، قد تنشر ب

هيكل احتادي. وعلى وجه اخلصوص، تقوم املؤسسات اإلحصائية جبمع البيانات  ، وله  لإلحصاء أيضا مبركزية جغرافيةاملركزي  
 هجيات متسقة جلمع البيانات يف مجيع الكيانات.  على مستوى الواليات، ويستند املكتب املركزي لإلحصاء إل معايري ومن

تنسيق النظام اإلحصائي الوطين. ففي اجلزائر   تأمني  إلحصائياتل  الوطينلس  عدا مصر والسودان، يتول اجمل  وفيما
عن اإلذن بأنشطة إنتاج اإلحصاءات: الدراسات  املسؤوليةسيما  ال الفعال، التنسيق مسؤولية اجمللسواملغرب، يتول 

بني منتجي   والتنسيق ،ومراقبتها يةاإلحصائ والربامج اخلطط ستقصائية والتعدادات. وتتمثل هذه املهام الرئيسية يف وضع اال
التنسيق املؤسسي فاجمللس هو الذي يتول    اإلحصاءات ومستعمليها، ومواءمة التعاريف واألساليب والتصنيفات. أما يف تونس

الوطين   املعهد  صالحيات  من  هي فالتقين ومواءمة األساليب والتصنيفات    التنسيق  أما والعالقات بني املنتجني واملستخدمني،  
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ت. ويف مصر، ويف غياب اجمللس، أنشئت جلنة استشارية داخل الوكالة املركزية للتعبئة العامة واإلحصاء )اإلطار  لإلحصاءا
 ر مع مستخدمي اإلحصاءات.للتنسيق واحلوا (9

 منتجو البيانات اإلحصائية    -أوال

  جانب   إل(  ءاتاإلحصا  قانون )  ننو قا  مبوجب   أفريقيا  مشال   بلدان  يف  ونشرها الرمسية    اإلحصاءاتتنظيم إنتاج    يتم
 هذه أن من الرغم وعلى.  باإلحصاءات املتعلقة باألنشطة القيام ظلها يف يتم أن ينبغي اليت الظروف حتدد تنظيمية صكوك
 بيد. الوطنية اإلحصائية اهليئات صالحيات ما بطريقة مجيعها حتدد فإهنا املضمون، حيث من ختتلف والتشريعات القوانني

 املهمة  هذه صعوبة  من يزيد وما  الوطنية،  اإلحصائية النظم يف  الفاعلة اجلهات بني  فعال تنسيق إقامة  يف تكمن وبة الصع أن
 .الوطنية التشريعات  يف االتساق  وعدم القصور  أوجه

ت  مجع البيانااإلذَن واملسؤولية عن  ‘ 1’ :يلي  ما   اإلحصائية  التنظيمية  النصوص   أو   القوانني  تغطي  البلدان،  مجيع  ويف
األفراد والشركات    إلزام‘ 2’ ، الدواوين الوطنية لإلحصاءو   الوطين  ئينظام اإلحصاالونشرها، وبالتايل تنظيم وتشغيل    اإلحصائية

 إجراءات‘ 4’  نشر البيانات اإلحصائية وسريتها، قواعد ‘ 3’ بالرد بأمانة على الدراسات االستقصائية والتعدادات الرمسية،
  أن  غري(. وتونس اجلزائر حالة  يف )فقط  الكاملة  والشفافية  املصلحة أصحاب  مع التشاور  إل  احلاجة ذلك يف  مبا  الربجمة،

، كما أن تبادل املعلومات السياسية السلطات عن اإلحصائي النشاط استقالل حتديات تقاوم تزال ال البلدان بعض
 اإلحصائية داخل اإلدارة العامة )غري( مشمول بالتشريعات اإلحصائية. 

حصائية مالئمة وتنفيذها شروطا ضرورية لتطوير اإلحصاءات الرمسية. وميكن أن تكون  تشريعات إ ويشكل وجود 
اإلحصائية غري القائمة أو غري املتسقة أو السيئة التطبيق مصدرا ملشاكل من شأهنا أن تضر بشكل خطري بنوعية  التشريعات  

 اإلحصاءات:

السياسية إل التأخر يف نشر البيانات  طاتلسلل الدواوين الوطنية لإلحصاءتبعية ؤدي تميكن أن  -
 اإلحصائية، أو إل آثار جانبية؛ 

قواعد لتبادل املعلومات اإلحصائية داخل اإلدارات من إمكانية التحقق من البيانات  قد حيد عدم وجود  -
اإلحصائية أو مقارنتها مبصادر أخرى. بل إنه قد يؤدي يف بعض احلاالت إل أنشطة إحصائية موازية،  

تكاثر  ألمر الذي ميكن أن يؤدي إل عبء إداري إضايف، وإل استخدام تعوزه الكفاءة للتمويل العام، و ا
 املنشورات اإلحصائية؛

من شأن عقد اجتماع منتظم ألصحاب املصلحة أن يساعد على إجراء برجمة إحصائية تستند إل   -
 اإلحصاءات املنتجة وتأخذ يف احلسبان احتياجات املستعملني.

مشال أفريقيا، ختتلف التشريعات اإلحصائية وتنظيم اهلياكل اإلدارية اليت تنتج اإلحصاءات اختالفا كبريا من بلد   ويف
إل آخر. وأيا كان النهج املتبع، فإن هذه القوانني ينبغي أن تكون أقرب إل املبادئ األساسية إلحصاءات األمم املتحدة 

 . (2014يف ذلك امليثاق األفريقي لإلحصاء )الذي صدقت عليه تونس يف عام  ا الرمسية واألطر اإلحصائية اإلقليمية، مب
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  4 اجلدول

 أفريقيا شمال بلدان في  اإلحصائية التشريعات

 تونس السودان موريتانيا المغرب مصر الجزائر 

 

 التشريعية والنصوص القوانني

-94رقم  القانون
 15املؤرخ  01

 ينايركانون الثاين/
1994 

 ئاسيالر  املرسوم
لعام  ،2915
1964 

 

امللكي  املرسوم
370-67 

 ،67-371و
 1968لعام 

 

 026-90 املرسوم
 1990لعام 

 القانون
اإلحصائي لعام 

2003 

 

 32رقم  القانون
 1999لعام 

 واملراسيم

 ونشرها البيانات مجع يف احلق
 ذلك عن واملسؤولية

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 وتشغيل  تنظيم

 تئيالإلحصاين الوط الديوان

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 عن اإلحصائي النشاط استقالل
 السياسية السلطات

 

 ال

 

 ال

 

 ال

 

 ال

 

 ال

 

 ال

 بالرد والشركات األفراد التزام
 الدراسات على بأمانة

 الرمسية والتعدادات االستقصائية

 

 نعم

 

 ال

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 اإلحصائية البيانات نشر قواعد
 تهاريوس

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 اإلحصائية املعلومات تبادل
 العامة اإلدارة داخل

 

 ال

 

 ال

 

 ال

 

 ال

 

 ال

 

 نعم

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم الربجمة إجراءات

 أصحاب مع التشاور ضرورة
 املثلى والشفافية املصلحة

 

 نعم

 

 ال

 

 ال

 

 ال

 

 ال

 

 نعم

 

 .البلدان خمتلف من واللوائح والتشريعات اإلحصائية والقوانني ،املؤلفون به قام جتميع: املصدر
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 الرسمية اإلحصائية البيانات منتجو 1- أوال

‘(  2)’ ،  الدواوين الوطنية لإلحصاء  ‘(2)’:  املنتجون الرئيسيون للبيانات اإلحصائية الرمسية يف بلدان مشال أفريقيا هم
ن، مبا يف ذلك  و منتجو اإلحصاءات الرمسية اآلخر  ‘(3)’ )اهلياكل القطاعية(،  اإلدارات اإلحصائية للوزارات ذات الصلة

 .وغريهم والوكاالت، واملراصدالبنك املركزي 

الرئيسية، وهي املنت ج الرئيسي لإلحصاءات   اإلحصائية الوطنية: هي اهليئات والنظم الدواوين الوطنية لإلحصاء
املنشورات اإلحصائية ومعظم الدراسات االستقصائية. وحيدد   الدواوين معظمل ية. ويف مجيع بلدان مشال أفريقيا، تتو الرمس

 ه عن السلطة السياسية وما يتمتع به من سلطات داخل النظام يتوتبعيته اإلدارية مدى استقاللاملركز الذي يتمتع به الديوان  
ة املستقلة ليت لديها  ركز اهليئة العاميف مجيع البلدان مبالدواوين اإلحصائي الوطين. ويف مشال أفريقيا، ال تتمتع 

 بلد إل آخر: من على الديوان فهي تتبع يف بعض األحيان إحدى الوزارات. وختتلف سلطة اإلشراف  ،ميزانيتها اخلاصة
ملحق بوزارة املالية يف اجلزائر، ئيات الوطين لإلحصاديوان فال

اون الدويل  وموريتانيا والسودان، ووزارة التنمية واالستثمار والتع
يف تونس، ووزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري يف  

املعهد الوطين لإلحصاء هو هيئة عامة  فيف تونس، أما مصر. 
إدارة مكلفة مبهمة   ياملغرب، همستقلة هلا ميزانيتها اخلاصة. ويف  

 ملندوبيةتتمتع باالستقالل املؤسسي الوظيفي والفكري )ا
تعترب  ل ملحق برئيس احلكومة. و يكه  ي السامية للتخطيط(. وه

وتؤدي   ،اإلحصائي الوطينلنظام  لنسقة  اجلهة املاهليئة الرئيسية و 
دورا حموريا يف النظام اإلحصائي الوطين يف املغرب: فهي املنتج 
الرئيسي للمعلومات اإلحصائية، واالقتصادية، والدميغرافية 

من   4دة واالجتماعية وحسابات األمة. ويف اجلزائر، تشري املا
  ، 1995حزيران/يونيه  3املؤرخ  159-95املرسوم التنفيذي 

الوطين  ديوان الذي يعيد تصميم النظام األساسي لل
ت  ، إل أن الديوان مؤسسة عامة وطنية ذائياتلإلحصا

 شخصية قانونية واستقالل مايل. 

ائية. ويف بعض  األنشطة اإلحصأيضا بتنسيق  ءحصالإلالوطنية  دواوينإل إنتاج البيانات، تقوم ال وباإلضافة 
 واملغرب، مسؤوال عن اتساق التعاريف، والتصنيفات واملنهجيات؛ والتنسيق مسألة تقنية حبتة )اجلزائر،  الديوان  البلدان، يكون  

الوطين لإلحصاء  وان  يالدالوطين لإلحصاء )مصر والسودان(، كما أن  الديوان  وموريتانيا وتونس(. ويف بلدان أخرى، ال يعمل  
 نسيقها بني خمتلف اهليئات العامة. وعندها يكون التنسيق مؤسسيا.  ديد أولويات األنشطة اإلحصائية وتسؤول قانونا عن حتم

نه يكفل اتساق النتائج بني السالسل اإلحصائية املختلفة،  إإذ ، التقين لألنشطة اإلحصائية مهم جدا والتنسيق
فبدونه قد يعمد خمتلف  هيم املشرتكة. والتنسيق املؤسسي ضروري أيضا، من خالل استخدام التصنيفات، واملنهجيات واملفا

منتجي اإلحصاءات الرمسية إل تنظيم عمليات مجع متعددة للبيانات وإنتاج مصادر إحصائية متنافسة. ولن يكون أي منها  
 عندئذ ذا مصداقية.

 9 اإلطار
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر:  الجهاز
 ائي الوطني واإلشراف عليهتنسيق النظام اإلحصيتولى 

الجهاز هو الوكالة الرائدة في جمع البيانات اإلحصائية 
التنسيق التقني  يتولىوتحليلها ونشرها في مصر. و 

والمؤسسي فضال عن اإلشراف على النظام اإلحصائي 
  الوطني.

 له  تأسند  ،1964و  1960ومبوجب أحكام لوائح عامي  
 :التالية املهام

 احلسابات  وكذلك  واالجتماعية  قتصاديةاال  البيانات  مجع  -أ
 ؛ونشرها وحتليلها وتصنيفها، القومية،

 ؛االستقصائية والدراسات التعدادات إجراء -ب
 االقتضاء؛ حسب اإلدارية، اإلحصاءات مجع -ج
)الوثائق  للمنشورات مركزي دليل وتعهد تنظيم -د

 ؛الفوقية والبيانات اإلحصائية والبيانات( والتقارير
 ؛القطاعية اإلحصائية اهلياكل وتنسيق وجيهت - هـ
 .سنوي إحصائي برنامج وضع -و
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العامة واإلحصاء(. واملكتب مسؤول    الوطين لإلحصاء يف مصر )املكتب املركزي للتعبئةكتب  امل  9اإلطار    ويصف
 التقين واملؤسسي فضال عن اإلشراف على النظام اإلحصائي الوطين.  عن التنسيق

يف بلدان مشال أفريقيا يف متويلها. وميكن   ءإلحصالالوطنية  الدواوينأحد التحديات الرئيسية اليت تواجهها  ويتمثل
اية امليزانية )مجيع بلدان مشال أفريقيا باستثناء اجلزائر(، وتأخر اإلذن أن تتخذ املشاكل املالية أشكاال  عديدة: عدم كف

 زانيات السنوية اليت ال ميكن التنبؤ هبا )السودان وموريتانيا(.  بالتمويل، واملي

: لدى وزارات الشؤون  للبيانات اإلحصائية )إدارات اإلحصاءات القطاعية(المؤسسات األخرى المنتجة 
إنتاج ومجع إحصاءات رمسية هي نواتج ثانوية ألنشطة   م والصحة خدمات إحصائية. ويتمثل دورها يفاالجتماعية، والتعلي

بغي أخذها يف االعتبار عند اختاذ  مؤسساهتا. وهلذه اإلدارات معرفة متعمقة بامليدان وباملسائل أو املشاكل احملددة اليت ين
باشر مع اجلهات الفاعلة يف القطاع. وأهم البيانات اليت تنتجها هذه  القرارات االسرتاتيجية. كما أهنا تستفيد من تواصلها امل

علقة باجلهات اإلدارية وبيانات الدراسات االستقصائية. ويتم إنتاج البيانات اإلدارية من املعلومات املت  اإلدارات هي: البيانات
ه البيانات للمساعدة يف إدارة املؤسسة. أما  الفاعلة يف القطاع واالحتفاظ هبا يف السجالت اإلدارية. وعادة ما يتم مجع هذ

ل تواترا بالتعاون مع جمموعة متنوعة من املنظمات، ويف معظم األحيان  بيانات الدراسات االستقصائية فُتجمع بصورة أق
 املنظمات الدولية. 

  هذا ويصدق. يميةالتنظ خمططاهتا  يف  اإلحصائية اإلدارات ذكر يرد ال  أفريقيا، مشال بلدان يف الوزارات بعض ويف
  التابعة   والتعاون   والربجمة   الدراسات،  مديرية  أو  املوريتانية  والنقل  التجهيز  لوزارة  التابعة   والتعاون  والربجمة  الدراسات  مديرية  على
 اإلدارية،   البيانات  إنتاج  عزَّ تو ي  قليلة،  استثناءات  مع  أفريقيا،  مشال  بلدان  وزارات  مجيع  ويف.  السياحةو   والصناعة  التجارة،  لوزارة

 . توجيه أي  دون هياكل عدة على ونشرها وجتهيزها

  أن  هو لنظرما يُلفت ا أكثر  ولكن شائعة،  ممارسة هانفس الوزارة يف املختلفة اهلياكل بني البيانات يعد تشتت و 
  األساسي، ليم )التع مثال  التعليم كقطاع  ،نفسه  لقطاعل البيانات إنتاج عن املسؤولة  هي  خمتلفة إلداراتابعة ت عديدة هياكل

 ال  اإلدارية  البيانات  جلمع  الرمسية  الوالية  أن  إل  أيضا   اإلشارة  وجتدر.  العايل  للتعليم  وآخر(  املهين  والتدريب  الثانوي،  والتعليم
 . األنشطة  ازدواجيةأو  /و  البيانات   تغطية  يف   مشاكل   توجد  احلاالت،   هذه   ويف.  خمتص  هيكل  إل   االت احل  من   كثري  يف  ُتسند

أثناء البعثات امليدانية أن الدوائر اإلحصائية ملختلف اإلدارات هلا أبعاد وخصائص غري  املالحظة أظهرت  وقد
واستخدام اإلحصاءات، يف حني أن هياكل أخرى أحدث بكثري. متجانسة. ولبعض اهلياكل تقاليد راسخة يف ميدان إنتاج  

يف حني تفتقر هياكل أخرى إل هذه   شطتها اإلحصائية، مادية مناسبة ألنبنية حتتية ولبعض اهلياكل موارد بشرية ومالية و 
 مع وكيل واحد.  املوارد بصورة مزمنة. فعلى سبيل املثال، تعمل إدارة اإلحصاءات التابعة لوزارة التجارة السودانية 

 اآلخرون البيانات منتجو 2-أوال

 الخاص القطاع في البياناتدوائر  -

ألوراق املالية، واملصارف التجارية(  ملوجودة يف القطاع املايل )بورصات اشركات القطاع اخلاص، ال سيما تلك ا  تقوم
ويف اخلدمات )السياحة( أو األنشطة االستخراجية )شركات النفط والتعدين( بإنتاج بيانات إحصائية بانتظام. ولدى هذه  
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ائية. غري أن هذه البيانات ال  كميات كبرية جدا من البيانات اإلحص  الشركات نظم معلومات متطورة إل حد ما وهي جتمع
 مكرسة لالستعمال الداخلي بسبب حساسيتها والتخوف من املخاطر املرتبطة مبسؤولياهتا األمنية.  تزال 

  للجهات تسمح ونشرها،  اإلحصاءات إنتاج تنظم اليت أفريقيا، مشال بلدان بعض يف واللوائح القوانني أن ورغم
 اخلاص القطاع بني التعاون أن إال(، واملغرب تونس)اجلزائر،  أنشطتها من كجزء  هلاواستغال البيانات جبمع اخلاصة الفاعلة

 القطاع بني  والتعاون. منعدما يكون يكاد ( القطاعية واهلياكل إلحصاءالدواوين الوطنية ل) الرمسية اإلحصاءات ومنتجي
  وتكنولوجية  قانونية حواجز هناك تزال ال ذلك، ومع. كبرية  أمهية احلال، بطبيعة له، الرمسية اإلحصاءات ومنتجي اخلاص
 .التعاون هذا دون حتول وبشرية  ومالية

   العلمية البيانات دوائر -

اجلامعات ومعاهد البحوث جند األكادميية والعلوم يف بلدان مشال أفريقيا الدوائر بني منتجي البيانات من  من
. وإنتاج هذه اجلهات رادى فُ   والباحثنيلى سبيل املثال(  املتخصصة ومراكز البحوث )منتدى البحوث االقتصادية يف مصر ع

واهلياكل اإلحصائية القطاعية(   إلحصاء الدواوين الوطنية لمن البيانات منخفض جدا مقارنة مبنتجي اإلحصاءات الرمسية )
 كما أن الوصول إليه غري متاح عموما ملختلف أصحاب املصلحة يف النظام اإلحصائي الوطين.  

قل من الباحثني مقارنة بالبلدان املتقدمة األخرى. فهناك حوايل  أيوجد يف مشال أفريقيا عدد  الدويل،  الصعيد    وعلى
عاملا  يف تونس،   1.394عاملا  يف السودان، و  19عاملا  يف املغرب، و 864لكل مليون شخص يف مصر، وباحثا  581

يف الواليات  باحثا  3.984كوريا اجلنوبية، و  يفباحثا  6.428يف أملانيا، وباحثا  4.355يف فرنسا، و  4.125مقابل 
ن نتائج األحباث يف العامل.  ميف املائة    1أي أقل من    مقاال  15.885بلغ عدد املقاالت املنشورة    2014عام  ويف  املتحدة.  

  18 208) مليون نسمة قدرا  من البحوث أقل مما تنتجه بلجيكا  225وتنتج هذه املنطقة اليت يبلغ عدد سكاهنا حوايل 
 مقاال(. 

 وعدم  املالية   املوارد  إل   االفتقار   بني  القيود  هذه  وترتاوح.  أفريقيا  مشال   يف  العلمية  البيانات  إنتاج  على  قيود  عدة  وتؤثر
  اإلحصائية   النظم  مع  والتعاون  التنسيق  إل   واالفتقار   للبيانات،  السياسيني  املسؤولني  استخدام  وتدين   األساسية،  اهلياكل  كفاية 

 .الوطنية

 على اإلحصاءات  الطلب -ا نيثا 

  يتوافق و .  واستخدام هلايها  عل  طلب   هناك  يكن  مل  إذا  ونشرها   اإلحصائية  البيانات  إنتاجمن    جدوى   هناك   تكون  لن
  والباحثون،  اخلاص،  والقطاع  العامة،   واهليئات)املؤسسات    املستعملون  عنها  يعرب  اليت  االحتياجات  مع  البيانات  على  الطلب

 ووضع ختطيط  هو متثيال األكثر واجملال. االستخدام جماالت  من واسعة طائفة يف للعمل( املدين اجملتمع يف الفاعلة واجلهات
 .اإلمنائية واالسرتاتيجيات السياسات

إل مجيع هذه االحتياجات، ال ميكن ألي اسرتاتيجية هتدف إل تطوير نظم إحصائية وطنية أن تكون   وبالنظر
، ال توجد آليات رمسية للتشاور  لإلحصائيات  . ويف البلدان اليت ال يعمل فيها اجمللس الوطينفعالة دون أخذ ذلك يف االعتبار 

دمني، والتحقق من أمهية وفائدة اإلحصاءات فيما يتعلق باحتياجاهتم احلالية، واستعراض احتياجاهتم اجلديدة مع املستخ
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قط يف تونس واملغرب، تقيم الدليل على صحة القرارات . واالستبيانات اخلاصة برضا املستعملني، اليت أجريت فوأولوياهتم
 العمل اإلحصائية.   تعلقة باخلطط واألولويات اليت تنعكس يف برامجامل

مزدوجا يتمثل يف العرض والطلب على البيانات املرتابطة ترابطا وثيقا )الرسم البياين    بلدان مشال أفريقيا حتديا   وتواجه
 تؤدي  واسرتاتيجيات سياسات إل  يفضي ما بالتدين، باإلحصاءاتواضعي السياسات  استعانة تتسم السودان، في ف. (6

 على يؤثر ما  اإلحصائية، التنمية على ويؤثر نشاطا أقل البلد هذا يف الوطين اإلحصائي فالنظام. سيئة إمنائية نتائج إل
 اإلحصاءات،   من  العرض  الخنفاض  نتيجة   ،دواتواأل  ،األساسية  واهلياكل  املوظفني،  يف   االستثمار  واخنفاض   املستدام،  التمويل

 .والنوعية الكمية حيث من

  على  قيود لديها اليت البلدان متثل فهي  وتونس، واملغرب مصر،  وهي  ، 5من الرسم البياين  الثالثاملربع  بلدان أما
  ينبغي   مما  الكثري  هناك  الز ي  ال  ذلك،)ومع    مستمرا  تزايدا  املنتجة  البياناتجودة  و   كمية  فيها  وتشهد  اإلحصاءات  على  الطلب

  حني يف  الوطنية، التنمية وخطط  األجل املتوسطة االسرتاتيجيات وضع  يف البيانات ُتستخدم البلدان، هذه ويف (. به لقياما
عدم وجود معلومات لدى املسؤولني عن البيانات املتاحة وكيفية ‘ 1’ :منها أسباب، لعدة منها أي  متلك ال أخرى  بلدان أن

واضعو يفتقر ‘ 3’ واإلدارات املنتجة للبيانات،كثريا ما تكون البيانات موزعة بني خمتلف املؤسسات ‘ 2’ ا،الوصول إليه
لدى ‘ 4’ لديهم، بشكل عام، صالحية استخدام البيانات املتاحة بفعالية، ت السياسات إل املعرفة اإلحصائية وليس

 املستخدمني شكوك حول دقة وصحة البيانات املتاحة. 

حاجة إل تعزيز املعرفة اإلحصائية للمواطنني  األول والثالث(، هناكعني املربَّ يقيا )بلدان ن مشال أفر مجيع بلدا ويف
وصانعي القرار واالعرتاف بفائدهتا. ومع ذلك، جتدر اإلشارة إل أن بعض البلدان وضعت اسرتاتيجية اتصال لتطوير الثقافة  

وطنية  ني وبصفة خاصة الصحفيني، واملشاركة يف خمتلف املعارض الاإلحصائية مع التخطيط لتدريب خمتلف فئات املستعمل
بقيمة اإلحصاءات يف توجيه العمل تعرتف  واإلقليمية والفعاليات الطالبية. وسيتعني على املؤسسات واهليئات العامة أن 

هلا املستوى: فينبغي  دور تؤديه على هذا ءإلحصالالوطنية اوين دو العام، وتقييم النتائج واستحداث منتجات مفيدة. ولل
شركها يف الربامج الرمسية وغري الرمسية لتعميم املعارف  جمموعات املستعملني هذه، وأن تُ   شراكات، وأن تقيم عالقات معإقامة  

اإلحصائية. ولن يتسىن هلا االستفادة الكاملة من إمكاناهتا بالكامل إال بتشجيع تعميم املعارف اإلحصائية واالستخدام  
 بيانات.  الفعال لل

 مشال بلدان يف الوطنية اإلحصائية النظم ووضع املنخفض األداء هذا عن للكف كبرية  ضرورة هناك ذلك، ومع
 النظم أداء يف زيادة إل يؤدي  مبا البيانات ونوعية كمية  وحتسني الطلب زيادة تتيح( ع الرابعاملربَّ ) محيدة دائرة يف أفريقيا

. اإلحصائية التنمية وأولويات الوطين السياق على تتوقف احلميدة الدائرة هذه حتريك ىلع القدرةإن ’’ . الوطنية اإلحصائية
 ولكن أخرى، إل إدارة ومن آخر إل بلد من العامة السياسات لوضع قوية أدلة طلب إل  السياسات واضعي ميل وخيتلف

 البيانات ثورة إدارة على وقدرته  بيانات لا نظام عمل طريقة وعلى البيانات عرض  على مباشر تأثري هلا  الطلب هذا طبيعة
 أجل من جيدة بيانات واستغالل إنتاج على البيانات نظام قدرة كفالة  يف الوطنية اإلدارة دور ويتمثل. منها واالستفادة

 . (2017)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،  ‘‘ العمل احلكومي، ولرصد النتائج أولويات وتنفيذ حتديد
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 5البياين  الرسم

 والطلب للعرض المزدوج التحدي

 
 

 انظر، املصدر
Ben Kiregyera, The Emerging Data Revolution in Africa: Strengthening the Statistics, Policy and Decision-

Making-Making Chain, 2015.  

 
مستوى التطور الراهنة لحالة الة: تقييم القدرات اإلحصائية للنظم اإلحصائية الوطني  :الفرع الثاني

 اإلحصائي في بلدان شمال أفريقيا 

 القدرات اإلحصائية: تقييم أولي للنظم اإلحصائية الوطنية عزيز المؤشرات الدولية لت - أوال

مصادر البيانات الدولية مفيدة إلجراء تقييم أويل للنظم اإلحصائية الوطنية يف بلدان مشال أفريقيا، وإن كان هدفها  
من   الرئيسي هو أن تكون أساسا للمقارنات بني البلدان. وسريكز التقييم على نتائج مؤشر القدرة اإلحصائية للبنك الدويل،

 توافر البيانات، واالمتثال ألوقات اإلصدار.  أجل الوقوف على املمارسات املنهجية، و 

صائي لبلد ما. وهو يستند إل  ة النظام اإلحلتقييم فعالي ب  مركَّ  ومؤشر القدرة اإلحصائية للبنك الدويل هو معدل  
 إطار تشخيصي يتألف من ثالثة جماالت للتقييم: املنهجية، ومصادر البيانات، والتواتر وااللتزام باملواعيد.

البلد على االمتثال للمعايري واألساليب املوصى هبا دوليا.   األول، وهو املمارسة اإلحصائية، قدرةَ  لبعدُ ويقيس ا
مرجعية للحسابات   سنة   ذلك استخدامُ  تقييم النظم اإلحصائية الوطنية على أساس جمموعة من املعايري، مبا يف وهنا جيري 

حالة الديون اخلارجية، واالشرتاك يف املعيار اخلاص لنشر بيانات لصندوق  القومية، واستخدام أحدث دليل مليزان املدفوعات، و 
ر البيانات، فيشري إل ما إذا كان بلد ما يضطلع بأنشطة جلمع البيانات وفقا  النقد الدويل. أما البعد الثاين، وهو مصاد 

لالستخدام ألغراض إحصائية. وعلى وجه   ت البيانات اإلدارية متاحة وموثوقة وقابلةللتواتر املوصى به دوليا، وما إذا كان
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تواتر الدراسات االستقصائية للفقر والصحة،  التحديد، فإن املعايري املستخدمة هي تواتر التعدادات السكانية والزراعية، و 
فيبحث   بعد التواتر وااللتزام باملواقيت املقررة،ومشول التغطية بنظام تسجيل اإلحصاءات احليوية. أما البعد الثالث، وهو 

لفية. وتشمل  االقتصادية الرئيسية، اليت تتصل تسعة منها باألهداف اإلمنائية لأل - مدى توافر وتواتر املؤشرات االجتماعية 
وإمتام الدراسة   املعايري املستخدمة مؤشرات عن الفقر النقدي، وصحة األم والطفل، وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز،

  اجلنسني، وإمكانية احلصول على املياه، ومنو الناتج احمللي اإلمجايل. االبتدائية، واملساواة بني

  يف  الصلة ووثيقة موثوقة  إحصاءات ونشر إنتاج ، أال وهي أنةيطبس فكرة إل اإلحصائية  القدرة مؤشر ويستند
 العملية ضعف يف تسببي األبعاد هذه أحد يف ضعف وأي . مجيعها الثالثة األبعاد تغطي قدرات يتطلب املناسب الوقت

  ومعرفة  الوطين  ئياإلحصا النظام يف  الثغرات  حتديد  املثال،  سبيل  على  يتيح،  اإلحصائية  القدرة  فمؤشر.  بأكملها  اإلحصائية
 . حتسني إل حتتاج  اليت اإلحصائية اجملاالت

  . 2017املعدل )بالنسبة املئوية( للقدرة اإلحصائية لبلدان مشال أفريقيا السبعة لعام    متوسط   6الرسم البياين    وحيدد
إل    51ومن    ،(ةمنخفض  قدرة)  50إل    20وُقسِّمت درجات النظم اإلحصائية الوطنية املختلفة إل ثالث مستويات: من  

  أما  . يف املائة 22.2ث بلغ معدهلا . وسجلت ليبيا أدن نتيجة، حي( عالية قدرة) 100 إل  76و ، (متوسطة قدرة) 75
 والسودان  واجلزائر،)تونس،    بلدان  أربعة   وهناك  .يف املائة  83.3أعلى قدرة إحصائية فكانت من نصيب مصر اليت سجلت  

 قدرة لديهما نااللذ الوحيدان البلدان مها ومصر واملغرب. املتوسطة اإلحصائية القدرة ذي  الثاين املستوى  يف ( وموريتانيا
 . عالية  إحصائية

 اإلحصائية  القدرة على كثريا  يؤثر ال يبدو، ما على ،وطينال الدخل أن أيضا  اإلحصائية القدرة مؤشر نتائج وتبني
  لديها  يكون  أن  ينبغي  اجلزائر،  يف  الفرد  دخل  إل  وبالنظر.  د ار مو   مسألة  جمرد  ليس  الوطين  اإلحصائي  النظام  فتطوير.  للبلدان

  الوطين  اإلحصائي  للنظام  اإلحصائية  القدرة  أن   بيد.  مصر  من   تطورا ،  أكثر  يكن   مل  إن  بالكفاءة،  يتسم  وطينئي  إحصا  نظام
 . سياسية إرادة مسألة أيضا  هي

   6البياين  الرسم

 2017القدرة اإلحصائية )نسبة مئوية(، عام  مؤشر

 
 

 : قاعدة بيانات البنك الدويل، مؤشرات القدرات اإلحصائية املصادر
(indicators-capacity-http://databank.banquemondiale.org/data/source/statistical# )   
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  خاص، من بني األبعاد الثالثة  بوجه املتوسطة اإلحصائيةة در الق ذاتاألربعة  االت اليت تفتقر إليها البلدانواجمل
 .(6: املمارسة املنهجية ومصادر البيانات )اجلدول ملؤشر القدرات اإلحصائية، هي

 5 اجلدول

 ( 2017) المتوسطةأبعاد مؤشر القدرة اإلحصائية للبلدان ذات القدرات 

 

 تونس السودان موريتانيا الجزائر أبعاد مؤشر القدرة اإلحصائية

 70 50 40 60 المنهجية

 76.6 80 90 83.3 عيدالتواتر وااللتزام بالموا

 40 70 40 40 مصادر البيانات

 62.2 66.6 56.6 61.1 متوسط الدرجة
 

يشكل النظام اإلحصائي الوطين املوريتاين مثاال جيدا على ذلك: فاستنادا إل املعايري املستخدمة يف حساب  و 
بات القومية ليست صحيحة )سنة األساس  املمارسة املنهجية، يبدو أن السنة املرجعية للحسا وهو للبعد،  األويلاملؤشر 
ر االسترياد والتصدير على أساس شهري و/أو ربع سنوي؛  وال يتوفر مؤشر اإلنتاج الصناعي ومؤشرات أسعا  ؛( 1999

غري متوافقة مع تقديرات على املستوى الوطين    حصنيتغطية بالتالوحسابات املالية العامة ال ختضع للتوحيد؛ كما أن بيانات  
على اإلحصاءات االقتصادية    النظام العام لنشر البيانات الذي حيدد املعايري السارية   صحة العاملية ومل يشرتك البلد يفمنظمة ال

 السنوات يف زراعية تعدادات أي  رجتُ  مل موريتانيا أن يبدو اإلحصائية،  البيانات مبصادر اخلاص بالبعد يتعلق وفيما. واملالية
  نظام  أن  كما   متواترة، وغري مرجتلة  وصحتها  املعيشية  األسر بفقر  املتعلقة االستقصائية  اساتالدر  تزال وال  األخرية؛  العشر

 .كامل  غري املدنية األحوال تسجيل

  والدراساتعن املؤسسات  االستقصائية للدراسات بالنسبةكبري جدا إل البيانات يف موريتانيا أمر    واالفتقار 
ض معدالت الردود على االستبيانات، ال ميلك النظام اإلحصائي الوطين الخنفا  . ونظراالصغرى   ؤسساتملعن ا  االستقصائية

معلومات موثوقة لتتبع تطور اقتصاده احلقيقي. ونتيجة لذلك، من احملتم أن تتضرر موثوقية احلسابات القومية.   املوريتاين
 لنظام  الداخلي التماسك وتقييم رصد يعوق ماويواجه النظام اإلحصائي الوطين املوريتاين حتديات يف جمال التنسيق، 

  تتابع  ال املوريتانية القومية فاحلسابات : واألجور األسعار سلسلة بناء يف القصور  أوجه  نفس وُتالحظ . القومية احلسابات
 .احلضرية املناطق سوى  االستهالك أسعار مؤشر يغطي وال  السلع، صناعة  يف املستخدمة املدخالت أسعار

موريتانيا أحرزت تقدما كبريا فيما يتعلق باملعايري والقواعد القياسية اإلحصائية.   أنرة إل جتدر اإلشاذلك،  ومع
الذي أوصت به األمم املتحدة، كما ت تعزيز مصادر منشورات   ( 2008) وجيري تنفيذ نظام احلسابات القومية اجلديد

تا نظمهما اإلحصائية الوطنية بدرجة كبرية للتني عزز البيانات وتواترها بصورة كبرية. ويصدق هذا أيضا على اجلزائر وتونس ا
 يف السنوات األخرية.  

  



37 

 6 اجلدول

 ( 2017)  موريتانياالخاص بمؤشر القدرة اإلحصائية  أبعاد

 .اإلحصائية القدرة مؤشر الدويل البنك بيانات قاعدة من انطالقا املؤلفني إعداد من: املصادر
 

ال أفريقيا عرب الزمن وأبعادها  حملة عامة عن تطور النظم اإلحصائية الوطنية يف بلدان مش 8الرسم البياين  يقدمو 
يفسر االجتاهات السائدة يف النظم   ما ،2017- 2004دان، ازداد بُعد املنهجية خالل الفرتة املختلفة. ويف خمتلف البل

  2017و  2004ري أن توافر البيانات اخنفض بني عامي  اإلحصائية الوطنية لالمتثال للمعايري واألساليب املوصى هبا دوليا. غ
 ن مشال أفريقيا تقريبا بسبب القيود املالية اليت تعوق إجراء التعدادات والدراسات االستقصائية. بلدا مجيع يف

  

 النتيجة الوزن القيمة المركز المنهجية
 سنة األساس للحسابات القومية

 دليل ميزان املدفوعات املستخدم 
 ةتقارير حالة الديون اخلارجي

 األساس ملؤشر أسعار االستهالكسنة 
 مؤشر اإلنتاج الصناعي

 االسترياد والتصديرعند سعار األمؤشرات 
 حسابات املالية العامة 

تقرير عن حاالت التسجيل لدى 
 اليونسكو

 بالتحصني على املستوى الوطينتغطية ال
املعيار اخلاص لنشر البيانات )صندوق 

 النقد الدويل(

 وات العشر األخريةسنالسنة األساس خارج 
 استخدام الطبعة اخلامسة

 حقيقية أو أولية
 سنة األساس داخل السنوات العشر األخرية

 ةفصلي/ةشهري اتواتر غري متوفر بت
 ات شهرية/فصليةواتر غري متوفر بت

 وحدةاملاحلسابات غري 
ربع التقارير السنوية على مدى السنوات األ

 املاضية
ى طنية ال تتماشباللقاحات الو بيانات التغطية 

 4مع تقديرات منظمة الصحة العاملية ملدة 
 سنوات

 غري ُمسجل

0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 

 
0 
0 

10 
10 
10 

1010 
10 
10 
10 
10 

 
10 
10 

0 
10 
10 

100 
0 
0 
0 

10 
 

0 
0 

 
 40جمموع املنهجية 

 النتيجة الوزن القيمة المركز مصادر البيانات
 ةالسكاني اتالتعداد
 الصحة نعاالستقصائية ات الدراس
 رفقالعن االستقصائية  اتالدراس
 يةالزراع اتالتعداد

 تغطية نظام تسجيل احلالة املدنية؛

 ربع املاضيةالسنوات األخالل  تُأجري يتال
السنوات العشر خالل دراستان استقصائيتان 

 ةاملاضي
السنوات العشر خالل دراستان استقصائيتان 

 املاضية
لعشر السنوات اخالل عدم وجود أي تعداد 

 ضيةاملا
 غري مكتملة

1 
0.5 
0.5 
0 
0 

20 
20 
20 
20 
20 

20 
10 
10 
0 
0 

 
 40مجموع مصادر البيانات 
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 7البياين  الرسم

 أفريقيا  شمال لبلدان اإلحصائية ةالقدر  مؤشرتطور 

 العالية اإلحصائية  القدرة ذات البلدان

 
 مصر المغرب

 

 

 

  

 البلدان ذات القدرة اإلحصائية المتوسطة
 الجزائر موريتانيا 

 

 

 

    
 السودان تونس

 

 

 

  
 ،املصادر: قاعدة بيانات البنك الدويل، مؤشرات القدرة اإلحصائية

(http://databank.banquemondiale.org/data/source/statistical-capacity-indicators#;  2018 
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 10 اإلطار

 الحدود بعض: الدولي البنك عن الصادر اإلحصائية القدرة مؤشر

 ال األمر، حقيقة يف فهو،. القصور أوجه بعض من خيلو الإنه ف الوطنية، اإلحصائية النظم تقييم على اإلحصائية القدرات مؤشر قدرة رغم
 التمويل كفاية  عدم أن إل ظروبالن. الوطين اإلحصائي للنظام التقنية والقدرة املالية القدرة بني مييز ال أنه كما  والتنظيمية؛ املؤسسية القدرة عناصر يدمج
 اإلحصائية القدرة تقدير يف املبالغة إل يؤدي أن ميكن اإلحصائية القدرة مؤشر استخدام فإن البيانات، مجع أنشطة أمام رئيسيا عائقا يشكل ما كثريا

 القدرة مؤشر أن كما.  مالية صعوبات تواجه اليت دانالبل تلك شأن من والتقليل البيانات إلنتاج اخلارجية األموال على كبري  حد إل تعتمد اليت للبلدان
 بالنسبة  املؤشر،  حيدد  وال.  والبيئة  التجارية  األعمال  جمايل  عن  فضال  العمالة،  إحصاءات  ذلك  يف  مبا  اهلامة،  اإلحصائية  اجملاالت  بعض  يغطي  ال  اإلحصائية
 نوعية اإلحصائية القدرات تقييم يشمل وال. وتواترها وتوافرها البيانات، منهجية نظر وجهة من إال اإلحصائية املنتجات نوعية يغطيها، اليت للمجاالت

 إنتاج على البلد قدرة لتقييم تنفيذيا   إطارا   اإلحصائية القدرات مؤشر يوفر القيود، هذه كل  من الرغم وعلى. وحتليلها البيانات وجتهيز العينات أخذ
 .وتعميمها نشرها على أقل وبدرجة اإلحصاءات

 انظر، املصدر
Aperçu sur le développement des statistiques dans la région de l’Asie et du Pacifique, Commission économique 

et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 2008. 

 

 الوطنية اإلحصائية النظم لتقييم  الجيدة الممارسات ومدونات المعايير استخدام -ثانيا 
 :يلي مبا املتصلة املواضيع ملختلف عاما   تقييما   الوطين اإلحصائي للنظام املفصل التقييم يوفر أن ينبغي

التنظيمي والعالقات االسرتاتيجية بني اجلهات الفاعلة يف النظام اإلحصائي الوطين واحلكومة )القانون    اإلطار  -
ألنشطة اإلحصائية، والعالقات بني  اإلحصائي والنصوص التنظيمية، وآلية التنسيق اإلحصائي، وبرجمة ا

 .  منتجي البيانات اإلحصائية ومستخدميها(

  وفقا   الوظيفي املالك )هياكل  البشرية املوارد وقضايا ( توافرها عدم أو  العامة األموال كفاية)عدم   املالية املوارد -
  البشرية  املوارد  جمال  يف  يجيةاسرتات  وجود  عدم  أو   ووجود  املهارات، أو  /و  املعرفة  إل  واالفتقار   العمل،  ألساليب 

 (. املهارات وهروب  املوظفني، تدريب أو

 (.العمل  أماكن   أو   ، االتصاالت  نظم  أو   ،يةاسوباحل  ظمالن  أو اإلحصائية،    جميات)الرب   األساسية   واهلياكل  النظم -

لقانونية وحالة  هذه الدراسة إل تقييم تنظيم النظم اإلحصائية الوطنية يف بلدان مشال أفريقيا وقواعدها ا وتسعى
موجزا     11مواردها باستخدام مدونة املمارسات اجليدة للمكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب كإطار منهجي. ويقدم اإلطار  

 النظم اإلحصائية الوطنية لتحديد جوانبها الرئيسية يف خمتلف البلدان. لالستبيان التجرييب املوجه إل اجلهات الفاعلة يف
 

 11 اإلطار
 رئيسية نموذجية أسئلة – الوطني اإلحصائي بالنظام العمل سير استعراض
 الوطني اإلحصائي النظام عن عامة معلومات

 وزارة منجزء /مستقل كيان  الديوان الوطين لإلحصاء هل -
 مناسبا   يراه الذي بالشكل هبا ليتصرف اخلاصة ميزانيته له تكون أن على القدرة ءإلحصالالوطين لديوان ل هل -
  الدواوين الوطنية لإلحصاءتر وضع ميزانية توا هو ما -
 نشرها؟ قبل الداخلية اإلحصاءات على احلصول للحكومة ميكن هل -
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 هل هناك مدونة للممارسات اجليدة فيما يتعلق بأداء النظام اإلحصائي؟  -
 الثمن؟مدفوعة /جمانية بياناتالديوان الوطين لإلحصاء لدى  هل -
 اجلزئية البيانات توافر -
 الوطنية؟ اإلحصاءات مجع أكثر أو سسةمؤ  تتول هل -
 وجتمعها؟ اإلحصاءات تنتج اليت املؤسسات بني الصالت هي ما -
 الرمسية؟ باإلحصائية املكلفة املنظمات سياق يف ءإلحصالالوطين للديوان هو الدور القانوين  ما -

 اإلحصائية والبرمجة الوطني اإلحصائي المجلس
 تنسيق أخرى؟ أو هيئة اتلإلحصاء وطينهناك جملس  هل -
 ؟لإلحصاءات الوطينهم األعضاء الرمسيون يف اجمللس  من -
 تنظيمي؟ أو قانوين كإطاراجمللس الوطين لإلحصاءات  يعمل  هل -
 (العملية واملمارسة لألنظمة)وفقا   االجتماعات تواتر هو ما -
 وامليزانية؟ اإلحصائي الربنامج إعداد عن مسؤول لإلحصاءات اجمللس الوطين هل -
 امليزانية؟ أو اإلحصائي الربنامج تقر   اليت جلهةا هي من -
 اإلحصائي؟ الربنامج)بالسنوات(  مدة هي ما -

 اإلحصائي القانون
 التشريعات تاريخ -
 حتديث آخر تاريخ -
 اإلحصائي؟ القانون تطبيق ضمان عن مسؤولة هيئة أو شخص أي -
 الدوليةاإلنجازات 
 اإلحصاءات؟ لتطوير وطنية اسرتاتيجية هناك هل -
 اإلعداد خطوات -
 امليزانية؟ يف رمسيا   اإلحصاءات لتطوير الوطنية االسرتاتيجية أدرجت هل -
 رئيسية؟ إحصائية خطة هناك هل -

 الموارد
 (اإلحصاءات خرجيو فيهم)مبن  لإلحصاءات اجمللس الوطين موظفو -
 (اءاإلحص جمال يف خرجيون فيهم)مبن  ذلك إل وما اإلدارات، يف اإلحصاءات جمال يف العاملني عدد -
 ءاتإلحصال الوطينيوان للدالسنوية  امليزانية -
 ءإلحصال الوطينلديوان الدى احلواسيب  عدد -
 ءإلحصاالديوان الوطين ل داخل الشبكة -

 
 . لإلحصاءاتة الوطنيالدواوين : االستبيان املرسل إل خمتلف املصدر

ذه النظم، بل ينبغي أن ميتد ليشمل أيضا   أال يقتصر تقييم النظم اإلحصائية الوطنية على البيئة املؤسسية هل وينبغي
نوعية البيانات واإلجراءات املستخدمة يف إنتاجها. وعلى سبيل املثال، قد حيدث أن يفتقر النظام اإلحصائي الوطين إل  
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ودة لكنها مل  تكون البيانات املوروثة رديئة أو قدمية، أو أن تكون البيانات موجقيود تضبط املوارد املالية أو البشرية، أو أن 
 تنشر. ويعترب هذا النوع من املشاكل عامال  يربر التدخل من أجل تعزيز النظام اإلحصائي الوطين. 

اإلحصائية. فعلى سبيل املثال، يوفر املعيار اخلاص لنشر البيانات    البياناتجودة    تقييماملتاحة لمن األدوات    عددمثة  و 
التابع لصندوق النقد الدويل. ومن بني أطر اجلودة   البياناتنوعية طار تقييم نظامني مها: النظام العام لنشر البيانات وإ

يدان االقتصادي ومعيار اجلودة يف  ألنشطة اإلحصائية ملنظمة التعاون والتنمية يف املااألخرى يشار أيضا  إل إطار جودة 
  من  البيانات، لنشر العام للنظام التابع ياناتالبجودة املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس. وتستخدم هذه الدراسة إطار تقييم 

 يف أخذي وهو. للجودة املختلفة األبعاد هذا التقييم إطار ويغطي. أفريقيا مشال بلدان يف املنتجة البياناتجودة  تقييم أجل
 :باجلودة يتعلق هفإن مث ومن. ونشرها وجتهيزها البيانات مجع خالهلا من يتم اليت اإلحصائية العملية مراحل مجيع االعتبار

 . اإلحصائية النواتج‘ 3’  مجع البيانات وجتهيزها ونشرها؛ عمليات ‘ 2’  للعملية؛ العام التنظيم ‘ 1’ 

التابع للنظام العام لنشر البيانات يغطي البيئة املؤسسية والعملية اإلحصائية  البياناتجودة فإن إطار تقييم  ولذلك
ملتحدة األساسية لإلحصاءات الرمسية. وتتمحور تغطية إطار تقييم نوعية البيانات والنتائج اإلحصائية، وفقا  ملبادئ األمم ا

واتج حول مخسة أبعاد هي: ضمان النزاهة، واالتساق  للنظام العام لنشر البيانات يف جماالت احلوكمة والعمليات والن التابع
 (.12صول عليها )اإلطار املنهجي، والدقة واملوثوقية، والقدرة على استخدام البيانات وإمكانية احل

 
 12 إلطارا

 البياناتنوعية صندوق النقد الدولي لتقييم  إطار
 المؤسسية البيئة

 الصلة ذات واجلوانب. وتنشرها اإلحصاءات تنتج إحصائية هيئة أي ومصداقية فعالية يف كبريا    تأثريا   والتنظيمية املؤسسية العوامل تؤثر
 .األخالقية واملعايري والشفافية، واملهنية، باجلودة، والوعي واألمهية، املوارد، يةوكفا والقانوين، السياسي اإلطار هي

، وعند ءإلحصاديوان الوطين لاليت حتكم أي هيئة إحصائية )ال اإلطار السياسايت والقانوين: للبيئة القانونية واملؤسسية :1 املبدأ -
 ة اهليئة ومصداقيتها.االقتضاء، السلطات اإلحصائية األخرى( تأثري كبري يف فعالي

مدى كفاية املوارد: تكفل اهليئة اإلحصائية تناسب املوارد مع الربامج اإلحصائية، واملوظفني، واملرافق، واملعدات،  :2 املبدأ -
 والتكنولوجيات، وعمليات التدريب، ومع خمصصات متويل ما لديها من نظم املعلومات.

دد اهليئة اإلحصائية بصورة منهجية ومنتظمة ساس يف األنشطة اإلحصائية. وحتالوعي باجلودة: اجلودة هي حجر األ :3 املبدأ -
 مواطن الضعف ومواطن القوة من أجل مواصلة حتسني نوعية العملية واإلنتاج.

 الكفاءة املهنية: تسرتشد السياسات واملمارسات اإلحصائية باملبادئ املهنية. :4 املبدأ -
ا بطريقة موضوعية وشفافة، يعامل هبا املستعملون معاملة حصائية بإنتاج اإلحصاءات ونشرهالشفافية: تقوم اهليئة اإل :5 املبدأ -

 منصفة.
 املعايري األخالقية: تتسق السياسات واملمارسات مع املعايري األخالقية. :6 املبدأ -

 اإلحصائية العملية
 من اإلحصائية اهليئات تستخدمها اليت العمليات يف كامال    احرتاما   الدولية املمارسات وأفضل التوجيهية واملبادئ املعايري احرتام جيب

 اجلوانب  وأهم.  والكفاءة  اجليدة  اإلدارة  يف  مسعتها  بفضل  اإلحصاءات  مصداقية  وتتعزز.  ونشرها  وجتهيزها  ومجعها  الرمسية  اإلحصاءات  تنظيم  أجل
 .واملوثوقية والدقة املنهجية قوة هي

 املعايري الدولية واملبادئ التوجيهية واملمارسات اجليدة. املنهجي لإلحصاءات املنتجة قوة املنهجية: يتبع األساس :7 املبدأ -
 الدقة واملوثوقية: مصادر البيانات والتقنيات اإلحصائية قوية وتوفر النتائج اإلحصائية صورة دقيقة بدرجة كافية للواقع. :8 املبدأ -
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 اإلحصاءات نتائج
اجات املستعملني. وتتفق اإلحصاءات مع معايري اجلودة الدولية وتليب احتياجات املؤسسات جيب أن تليب اإلحصاءات املتاحة احتي 

الدولية واحلكومات ومعاهد البحوث وشواغل أوساط األعمال وعامة اجلمهور. ومن اجلوانب اهلامة األمهية، والتواتر واملالءمة، واالتساق 
 ل، والوضوح.وإمكانية الوصو 

 اإلحصاءات احتياجات املستعملني احلالية واحملتملة: األمهية: تليب :9 املبدأ -
 الراهنة؛ السياسية القضايا إل بالنسبة األمهية •
 املناسب؛ املستوى حسب اجلغرايف التصنيف سيما ال التصنيف، •
 .التمثيلية التغطية •

 واتر املقبول دوليا .إل الت اإلحصاءات يف الوقت املناسب، استنادا: تُنشر التوقيت املناسبالتواتر و  :10 املبدأ -
 االتساق: تتسق اإلحصاءات مع جمموعة البيانات ومع مرور الوقت، وكذلك مع جمموعات البيانات اهلامة األخرى. :11 املبدأ -
إمكانية الوصول والوضوح: اإلحصاءات والبيانات الوصفية متاحة بسهولة، وتقدم بطريقة واضحة ومفهومة، ويتاح  :12 املبدأ -

 لني. ويتعلق ذلك مبا يلي:الدعم للمستعم
 والتوزيع؛ النشر أساليب •
 الوصفية؛ والبيانات للنتائج الكاملة اإلتاحة •
 .اإلحصاءات مستعمليلتلبية حاجة  املنشوراتتوجيه  •

 ،2012املكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب،  املصدر:
Guide de la statistique de la coopération au développement de la Commission européenne  
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 8البياين  الرسم

   البيانات نوعية  لتقييم  الدولي النقد  صندوق إطار  بنية

 

 
 .2017: معهد اليونسكو لإلحصاء، املصدر

 المؤسسية البيئة 1-ثانيا 

 اتساقه وعدم والتشريعي التنظيمي اإلطار كفاية  عدم -

 وتنظيم  لتطوير  واحد  هنج   يوجد   وال   آخر،   إل  بلد  من   كبريا    اختالفا    أفريقيا،   مشال   يف   اإلحصائية   التشريعات  ختتلف
  وطنية،  إحصائية  نظم إنشاء خالل من  التقدم بعض إحراز التشريعات  هذه نتضم   وقد. اإلحصاءات تنتج اليت اهلياكل
زائر واملغرب(، يف بعض البلدان )تونس واجل  ،اتءلإلحصا  الوطنية  واجملالس  الدواوين الوطنية لإلحصاء  حول  عملياهتا  وتنظيم

جيع اإلدارات وغريها من اهلياكل اإلحصائية على املسامهة يف إنتاج اإلحصاءات. غري أن القوانني اإلحصائية والنصوص  وتش
التنظيمية أثبتت وجود قيود يف تطبيقاهتا: فهي ال حترتم املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية لألمم املتحدة )اللجنة  

 يف جمملها، وال تنظم إدارة النظم اإلحصائية الوطنية نتيجة لذلك.  (2014حدة، اإلحصائية لألمم املت
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اإلحصاءات الرمسية أن تتيح  اإلحصائيةالدواوين واجب  1بني املبادئ األساسية لألمم املتحدة، يؤكد املبدأ  ومن
  وتوفريه  اإلحصائية   البيانات  من  العملية  هفائدت  يثبت  ما  جبمع  الرمسية  باإلحصاءات  املعنية  الوكاالت  تقوم  أن  يتعني’’ للجميع:  
على الثقة يف اإلحصاءات الرمسية،   حفاظا  ’’ إل أنه  2. ويشري املبدأ ‘‘ املعلومات التماس يف  حبقهم وفاء بتجرد للمواطنني

 أنه  إل  5. ويشري املبدأ ‘‘ وعرضها وختزينها وجتهيزها اإلحصائية البيانات مجعيلزم إصدار حكم مهين وعلمي يف جمال 
  أو  اإلحصائية  االستقصائية  الدراسات من  سواء كان،   مصدر أي  من اإلحصائية  لألغراض البيانات  على احلصول جيوز’’ 

 استخدامها  ويتعني  باألفراد  املتعلقة  البيانات  على  التامة  السرية  إضفاء  يتعني’’ فيشري إل أنه    6. أما املبدأ  ‘‘ اإلدارية  تالالسج
  وخضوعها   اإلحصاء  ألجهزة  املهين  االستقالل’’ . وتشدد ديباجة املبادئ األساسية على أن  ‘‘ يةاإلحصائ  األغراض  يف  قصرا  

 يف  جتسيدها  مدى   على  تتوقف  اإلحصائي  العمل  حتكم  اليت  األساسية  واملبادئ   القيم  فعالية’’ وأن    ‘‘ للغاية  هامان  للمساءلة
  اإلحصائية النظم يف  املعنية األطراف كافة  جانب ومن  سيةالسيا املستويات مجيع على  واحرتامها واملؤسسية القانونية األطر

 . ‘‘ الوطنية

هناك   فإن، وحىت لو أشارت إليهاالقوانني واألنظمة هذه املبادئ يف جمملها،  رتذكُ  ال  أفريقيا، مشال بلدان ويف
 .  جةالنظم اإلحصائية ويف نوعية اإلحصاءات املنتتطبيقها، األمر الذي يؤثر يف فعالية يف صعوبة 

  بل ،ءإلحصال الوطينديوان لالعلمي ل الستقاللل ملزمة قوة اإلحصائي القانونيشكل  ال البلدان، معظم ويف
 العام  املدير لتعيني حمددة أحكاما   يتضمن ال فهو : املؤسسي االستقالل إل التنظيمي اإلطار يشري  وال. املهين الستقالله

 تعيني يتم وهكذا. اإلدارة يف اآلخرين العامني باملديرين اخلاصة القواعد نفس تتبع وهي. ولعزله ءإلحصال الوطين ديوانلل
  ومساءلتها، اإلحصائية للهيئات املهين االستقالل  ولضمان. املختصة الوزارة من  اقرتاح على بناء  مبرسوم وعزله العام املدير
  ملمارسة  املؤسسية  والشروط واليته،  إلهناء تملةاحمل واألسباب واليته،  ومدة العام،  املدير تعيني شروط القانون حيدد  أن  جيب
له ميزانية أو امتيازات خاصة به، فمن غري املرجح أن  توليس  ما، بوزارة ملحقا   إلحصاءل الوطينوان يدال كان  وإذا. واليته

 يكون مستقال مبا فيه الكفاية لنشر البيانات دون تأثري خارجي. 

أيضا  على كيفية نشر اإلحصاءات على املستعملني. وميكن أن يؤدي مصداقية النظام اإلحصائي الوطين  وتتوقف
  وقد . منعها حىت أو اإلحصائية، البيانات نشر يف التأخر إل يةالسياس السلطات على ءإلحصاالديوان الوطين لاعتماد 
  استقاللية   بشأن   كوكا ش  البعض  لدى   أن   السبعة  البلدان  يف  البعثات  أثناء   املستعملني  بعض  مع   جرت  اليت   املناقشات  أظهرت

يزال اجلدول الزمين للنشر، واملالحظات املنهجية، والدقة، فضال عن البيانات احلالية وااللتزام    : الالدواوين الوطنية لإلحصاء
 بانتظام تعلن ال الوطنية، اإلحصائية النظم مجيع يف الدواوين الوطنية لإلحصاءباملواعيد موضع جدل. واألمر املؤكد هو أن 

  اإلحصائية  اهلياكل وحالة. عنها لإلفراج جديدا   تارخيا   حتدد وال أسباهبا تشرح  وال  مقدما، احملتملة التأخري حاالت عن
 النسيب اكرتاثهم عدم القطاعية اهلياكل عن املسؤولني مع أجريت اليت املقابالت أظهرت فقد: بكثري صعوبة أكثر القطاعية

  ويتسبب.  اإلطالق  على  تنشر  ال  أو  املستعملني  طلب  على  بناء  إال  اإلحصائية  وماتاملعل  تنشر  وال.  املستعملني  باحتياجات
 .الكلي املستوى  على الكفاءة عدم من نوع إل بدوره يؤدي  ما املعلومات، تدفق يف كبرية  تأخريات حدوث يف اخللل هذا
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 13 اإلطار

 المهنية  االستقاللية

 الميثاق األفريقي لإلحصاء 

 قادرةمي: جيب أن تكون السلطات اإلحصائية االستقالل العل -1
 سيما وال العلمي، االستقالل ملبدأ  وفقا   بأنشطتها  االضطالع على
 . خاصة مصلحة ذات جمموعة وأي السياسية بالسلطة يتعلق فيما

النزاهة: جيب على السلطات اإلحصائية أن تنتج اإلحصاءات  -2 
ة حترتم االستقاللية العلمية األفريقية وحتللها وتنشرها وتعلق عليها بطريق

 وتتسم باملوضوعية واملهنية والشفافية. 

املسؤولية: جيب على السلطات اإلحصائية واإلحصائيني  -3
البيانات اإلحصائية   األفريقيني استخدام أساليب واضحة ومهمة جلمع

وجتهيزها وحتليلها وتقدميها. وباإلضافة إل ذلك، حيق للسلطات 
ها إبداء مالحظات حول التفسريات اخلاطئة  اإلحصائية ومن واجب

 للمعلومات اإلحصائية اليت تنشرها وحاالت إساءة استخدامها. 

الشفافية: تيسريا  للتفسري السليم للبيانات، تقدم السلطات  - 4
صائية وفقا  للمعايري العلمية املعلومات املتعلقة مبصادر اإلح

  توجيه  وجيب. هاتستخدماإلحصاءات واألساليب واإلجراءات اليت 
 . اإلحصائية  النظم  عمل  حيكم  الذي  احمللي  القانون   إل  اجلمهور  انتباه

 

الممارسات الجيدة في اإلحصاءات األوروبية  مدونة  
 :(2012)المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي، 

تكفل االستقاللية املهنية للسلطات اإلحصائية عن اهليئات 
إلدارية األخرى، وكذلك عن واخلدمات السياسية والتنظيمية وا

 مشغلي القطاع اخلاص، مصداقية اإلحصاءات األوروبية. 

 لمؤشرات ا

يكرس استقالل املعاهد اإلحصائية الوطنية واملكتب   :1-1
اإلحصائي لالحتاد األورويب عن التدخالت السياسية وغريها من 
التدخالت اخلارجية يف تطوير اإلحصاءات وإنتاجها ونشرها يف  

 ت ويكون مكفوال  للسلطات اإلحصائية األخرى. التشريعا

ة الوطنية واملكتب يتمتع رؤساء املعاهد اإلحصائي :1-2
اإلحصائي لالحتاد األورويب، وعند االقتضاء، السلطات اإلحصائية  
األخرى، برتبة هرمية عالية مبا يكفي لتمكينهم من إجراء اتصاالت 

ة. ومستواهم املهين  رفيعة املستوى داخل اإلدارات واهليئات العام
 هو من أعلى املستويات. 

حصائية الوطنية واملكتب  يقع على عاتق رؤساء املعاهد اإل 1-3
اإلحصائي لالحتاد األورويب، وعند االقتضاء، على السلطات 

اإلحصاءات وإنتاجها ونشرها  تطوير األخرى، كفالةاإلحصائية 
 بصورة مستقلة. 

حصائية الوطنية واملكتب يقع على عاتق رؤساء املعاهد اإل  :1-4
ات اإلحصائي لالحتاد األورويب، وعند االقتضاء، على السلط

القرار فيما يتعلق باألساليب واملعايري  األخرى، اختاذاإلحصائية 
واإلجراءات اإلحصائية، فضال  عن مضمون املنشورات اإلحصائية  

 وتاريخ نشرها. 

منتظمة عنها  تنشر برامج العمل اإلحصائية وتقدم تقارير  :1-5
 تصف التقدم احملرز. 

تتميز املنشورات اإلحصائية بوضوح عن البالغات   :1-6
 السياسية وتنشر بشكل منفصل.

إذا لزم األمر، يتحدث املعهد اإلحصائي الوطين واملكتب   :1-7
إلحصائية  اإلحصائي لالحتاد األورويب، وعند االقتضاء، السلطات ا

ية، مبا يف ذلك عن االنتقادات عن املسائل اإلحصائ  األخرى، علنا  
 اخلاصة باإلحصاءات وإساءة استخدامها.

يعني املسؤولون يف املعاهد اإلحصائية الوطنية واملكتب  :1-8
اإلحصائي لالحتاد األورويب، وعند االقتضاء، السلطات 

وحدها. وحتدد اإلحصائية األخرى على أساس مهاراهتم املهنية 
القانوين. وال ميكن أن تكون هذه  أسباب إهناء اخلدمة يف اإلطار

  عوامل ميكن أن هتدد االستقالل املهين أو العلمي.
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 المؤسسي التنسيق  آلية ضعف -

البلـدان أمـر التنـسيق بـني الوكـاالت اإلحـصائية داخـل  ’’ أن من بني مبادئ األمم املتحدة إل  8املبدأ  يشري
  الوطين   اإلحصائي  النظام  تنسيق  ضعف  يظهر  أفريقيا،  مشال  بلدان  ويف  ‘‘ اءته.لـة اتساق النظام اإلحصائي وكفكفاضـروري ل

 التنسيق) اإلحصائية واألساليب والتصنيفات املفاهيم ومواءمة( املؤسسي)التنسيق  اإلحصائية األنشطة  مستوى  على جليا  
 جملس السودان يف)يوجد  عملي غري إما الوطنية اإلحصائية للنظم املؤسسي التنسيق أن الوقائع مالحظة وتبني(. التقين
( أو يصعب تنفيذه. وتتألف أجهزة اإلنتاج اإلحصائي الوطين من جتاور هياكل إنتاج إحصائية  ال يعمل لإلحصاء قومي

وتنظيمية غري مناسبة، وهي غري عاملة بالنسبة إل بعض  معزولة ال توجد صلة هرمية وظيفية هبا، وتعمل يف بيئة قانونية 
 لسودان(.  البلدان )ا

املغرب، تتول جلنة تنسيق الدراسات اإلحصائية تنسيق وتعزيز الدراسات اإلحصائية. وهي تشرف على تطبيق   ويف
لجنة بوترية غري منتظمة. ويكمن عملها الرئيسي يف التنسيق من  العقد اجتماعات خمتلف أحكام القانون اإلحصائي. وتُ 

ب مجيع الدراسات االستقصائية اإلحصائية إلجرائها احلصول  قارهبا. وتتطلخالل اتساق الربامج اإلحصائية القطاعية وت
لألنشطة اإلحصائية للنظام   نظمالقانوين املعلى ترخيص من جلنة تنسيق الدراسات اإلحصائية. وسعيا  إل حتديث اإلطار 

 .ءاتإلحصال الوطين اجمللس موافقة  سيما  الاإلحصائي الوطين، ختضع مشاريع نصوص قوانني لعملية املوافقة، 

النشاط اإلحصائي.   موريتانيا، ترتبط عدم فعالية التنسيق واحلوكمة ارتباطا  وثيقا  بتقادم النصوص اليت حتكم ويف
نظام. وال ميكن حتقيق ذلك إال من أجزاء ال ويتطلب أساس حتسني اإلحصاءات العامة إجراء حوار مؤسسي بني خمتلف

لى أداء املهمة. وجتدر اإلشارة إل أن اجمللس احلايل مل جيتمع منذ عام  وقادر ع  فعال  ءاتحصالإل  وطين خالل إنشاء جملس  
تنقيح القانون اإلحصائي ونصوصه للسماح للنظام اإلحصائي الوطين بالعمل بشكل جيد واستعراض ال بد من . و 2010

 تكوين اجمللس اإلحصائي الوطين املسؤول عن دفع النشاط اإلحصائي.  

يق املؤسسي لألنشطة اإلحصائية على توجيه منتجي البيانات إل اختيار وتنفيذ أفضل األدوات  التنس وينطوي 
اإلحصائية لتلبية الطلب، وبالتايل جتنب االزدواجية يف العمل، والدراسات االستقصائية اإلحصائية، وتقليل عبء االستجابة 

الية. ويشكل تطوير الربنامج اإلحصائي العنصر الرئيسي يف هذا  ية بفع للدراسات االستقصائية واستخدام املوارد املالية والبشر 
التنسيق. ويف مشال أفريقيا، فإن تنفيذ الربنامج ومتابعته غائبان متاما بالنسبة لبعض البلدان )السودان(. وفيما خيص البلدان 

وارد البشرية واألدوات التقنية نقص املاألخرى )تونس ومصر واملغرب(، تواجه هذه الربامج اإلحصائية صعوبات كبرية بسبب  
  صبغة  تكتسي ال املختلفة والوزارات اتإلحصائيل الوطينالديوان املالئمة. غري أن عالقات التعاون وتبادل املعلومات بني 

  املبدأ، حيث منو . اإلدارية األعباء بسبب  مسبق ا  حمدد ا زمني ا جدوال   البيانات تبادل يتبع وال . تقريبا   البلدان مجيع يف رمسية
  املرور  بالضرورة يتطلب اإلحصائية واهلياكل ءإلحصادواوين الوطنية لال وبني القطاعية اهلياكل هذه بني اجليد التنسيق فإن
 . تعاون كل  خصائص بالتفصيل بروتوكول كل  حيدد  أن وجيب  تفاهم؛ مذكرات عرب

حزيران/يونيه   2لتنمية والتعاون الدويل املؤرخ  )قرار وزير الطابع الرمسي  باعمليات التبادل وتنظيمها  تتسم  تونس    فيف
 يتعلق بضبط طرق إحالة املعلومات( ووقعت مذكرات تفاهم بني أصحاب املصلحة. 2010

 : كالتايل  متنوعة آليات خالل من اجلزائر يف  تامة رمسية صبغة املؤسسات  بني التنسيق ويكتسي
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الذي  2016كانون األول/ديسمرب   13املؤرخ  3-16التنظيمية من خالل املرسوم التنفيذي رقم  النصوص )أ(  
حيدد كيفيات ولوج الديوان الوطين لإلحصائيات إل قواعد بيانات املركز الوطين للسجل التجاري أو األمر التنفيذي رقم  

 .  املنتجاتنة اجلزائرية لألنشطة و الذي يتضمن تأسيس املدو  2017تشرين األول/أكتوبر  9املؤرخ  17-278

  وكيفية  املصادر،   هذه  وأصحاب  املتاحة،  اإلدارية  باملصادر  املعنية  واملستعملني  املنتجني  بني   العاملة  فرقةاأل )ب(  
 .ذلك إل  وما الرئيسيني، وشركائه لإلحصائيات الوطين الديوان  واحتياجات املصادر، هذه إنتاج

  العامة املديرية مثل الشركاء وخمتلف ئياتلإلحصا الوطين الديوان بني عليها املتفق والربوتوكوالت االتفاقيات )ج(  
 واملديرية اجلزائر، وبنك األجراء، للعمال االجتماعي للتأمني الوطين والصندوق التجاري، للسجل الوطين واملركز للضرائب،

 .االستشرايف والتقييم املايل والتحليل االقتصادية  الدراسات ومؤسسة  للجمارك،  العامة

يق بني منتجي اإلحصاءات، تعاين النظم اإلحصائية الوطنية يف بلدان مشال أفريقيا من  إل ضعف التنس  وباإلضافة 
 أماكن كذلك  املصلحة ألصحاب تاحتُ  وال. املدين اجملتمع من املصلحة أصحاب سيما العدم التعاون مع املستعملني، 

  باملنتجات  اخلاصة نظرهم وجهات عن ربِّ تع وأن  عروفة امل اإلحصائية البيانات من  باحتياجاهتم تعرف  أن شأهنا  من حوارلل
  االقتصار  اعتادت ألهنا  إما املدين، اجملتمع احتياجات قليال   إال  التنسيق هيئات تراعي ال  العملية، الناحية ومن . اإلحصائية

  لإلحصاء   الوطين  اجمللس  يضم  ال   تونس،   ويف.  املدين  اجملتمع  متثل  اليت   الوسيطة  اهليئات   لضعف  وإما   الرمسي  اإلداري   اجملال  على
 عن الدفاع ومنظمة التونسية للمرأة الوطين واالحتاد للشغل، التونسي العام)االحتاد  املدين اجملتمع ممثلي من قليل عدد سوى 

 (.املستهلك

 غير مستقرةو  محدودة ميزانيات -

الدواوين الوطنية تدير    يف بلدان مشال أفريقيا. وكثريا  ما ال  (6)التمويلشديد يف    نقصاإلحصاءات الرمسية من    تعاين
من موظفي اإلحصاءات القطاعية، الذين يفتقرون إل االستقالل املؤسسي، ميزانياهتم اخلاصة وال يتلقون   وغريها  لإلحصاء

 إنتاج يف ممبهامه لالضطالع األجنبية املاحنة اجلهات من املوارد على ونيعتمد جيعلهم مامتويال  كافيا  من احلكومة، 
 عن واملسؤولون املوظفون ذكرها اليت األسباب أكثر هي امليزانية على املفروضة القيود وهذه. ونشرها هيزهاوجت اإلحصاءات
 .الستة البلدان إل املوفدة البعثات خالل اإلحصاءات

اخلاصة هبا بوجه عام، فإن األمر نفسه ال ينطبق على اخلدمات  ميزانياهتا ءاتإلحصال الوطنيةدواوين لل أن ورغم
صائية القطاعية، اليت كثريا  ما ختتلط مواردها مع موارد الوحدات اليت تعتمد عليها. ومن الصعب، إن مل يكن من  اإلح

املشكلة يف أن تكلفة    املستحيل، تقدير املوارد املخصصة يف ميزانية الدولة للخدمات اإلحصائية القطاعية. ويكمن جزء من
لقدرات اإلحصائية واحلفاظ عليها، غري مدرجة يف خطط وميزانيات الوزارات، إنتاج البيانات واإلحصاءات، فضال عن بناء ا

 حيد من وضوح االحتياجات يف هذا اجملال، وحتما، املوارد املخصصة هلا.   ما

ر أن بلدا  منخفض ن خطة مراكش اإلحصائية تقدِّ توافر سوى بيانات حمدودة حسب البلد واملنطقة، فإ  عدم  ورغم
ف اإلنفاق على تعزيز القدرات اإلحصائية لكي  أن يضاع   مليون نسمة جيبُ  50و  10كانه ما بني الدخل يرتاوح عدد س

حالتني:    . وتواجه النظم اإلحصائية يف بلدان مشال أفريقيا عموما املتعلقة بالتنميةيتمكن من إنتاج جمموعة كافية من البيانات  
 

ؤسسات الدولية )البنك الدويل، واألمم املتحدة، ومصرف التنمية األفريقي، من املمتول العمليات اإلحصائية الكبرية بشكل كامل تقريبا   (6)
 وما إل ذلك(.
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صائي، أو أن التمويل املخصص غري كاف فيما يتعلق باألهداف إما أهنا ال متلك ميزانيتها اخلاصة ألنشطة اإلنتاج اإلح
  البيانات   إنتاج  عمليات  يف  تأخريات  يسبب   أن  ميكن   ما وهو  مشكلة أخرى هي بطء صرف األموال املخصصة،    ومثةاحملددة.  

 . ومجعها  اإلحصائية

مويل من اجلهات املاحنة اخلارجية  مسألة عدم كفاية التمويل احمللي، تلجأ بلدان مشال أفريقيا عموما  إل التحللِّ و 
من  مع البيانات تقريبا   املتعلقة جبنشطة  كافة األل  وَّ لتغطية تكاليف أنشطتها اإلحصائية. ويف بعض البلدان، مثل السودان، متُ 

ية الدواوين الوطنواسع إل زيادة استقاللية على نطاق تخدام التمويل اخلارجي . وميكن أن يؤدي اسأساسا  موارد خارجية
جة وطبيعة النفقات املشمولة، مع ما حُيدثه من آثار  . ويؤثر االعتماد على اجلهات املاحنة على نوع البيانات املنتَ لإلحصاء

 إضافية على دقة البيانات وأمهيتها وحسن توقيتها ومالءمتها. 

فايته فحسب، بل أيضا   بعدم ك الدواوين الوطنية لإلحصاءو  الوطنية اإلحصائية  للنظم اخلارجي تمويلال يتسم وال
ز على مجع البيانات عن قطاعات حمددة )الصحة والزراعة والتعليم(، على حساب إحصاءات األحوال املدنية بكونه يركِّ 

البيانات األساسية واستخدامها بصورة مستدامة. وخالفا  لواضعي  والبيانات اإلدارية أو حىت بناء القدرات لضمان إنتاج 
األولوية للبيانات اليت تغطي كامل اإلقليم، وميكن تصنيفها على الصعيدين اإلقليمي أو دون حون نالسياسات، الذين مي

االستقصائية بالعينة اليت  فإن اجلهات املاحنة أكثر استعدادا  لتمويل الدراسات  ،مي وميكن إنتاجها على أساس منتظماإلقلي
توجيه قرارات ختصيصها يف عدة بلدان، أو اليت تغطي مساحة  م تقارير عن املؤشرات الدولية، أو تكون قادرة على تقدِّ 

 (. 2017جغرافية حمدودة لربنامج حمدد )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

 7 اجلدول

 بناء القدرات اإلحصائية )بماليين دوالرات الواليات المتحدة(لالمساعدة المقدمة من لجنة المساعدة اإلنمائية  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
        0.119  الجزائر

 0.663 0.254 0.128  0.093 0.076 017. 0   مصر
 0.350  6.1 0.001     0.008 المغرب
         0.053 موريتانيا
 2.800 0.033  1.659 0.149  0.344 0.04 7.84 السودان

        0.01  تونس
 انظر، املصادر

Statistiques de l’OCDE sur le développement internationalOCDE,  (base de cones 2017), 

B7http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE  

   موارد بشرية غير مالئمة -

اردها وغريها من اهلياكل القطاعية لإلنتاج اإلحصائي حتديات كبرية يف إدارة مو  الدواوين الوطنية لإلحصاءتواجه 
، ال سيما يف اهلياكل  الدواويننوعا( يف ا و البشرية. وتتمثل الصعوبة الرئيسية يف عدم كفاية املهنيني اإلحصائيني )كم  

فإن املؤهالت يف جمال اإلحصاءات ضعيفة،   ،كافية  املوظفني كفاءة  تعترب حيث ،واملغرب ومصر تونس يف وحىتالقطاعية. 
لوضع دليل   2015ت التدريب اإلحصائي. ويف موريتانيا، كشفت دراسة أجريت عام فأكثرهم ليسوا ممن تعلم يف مؤسسا

الوحدات اإلحصائية للنظام الوطين لإلحصاء عن نقص يف كبار اخلرباء اإلحصائيني يف النظام اإلحصائي الوطين ككل.  
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املائة من خرباء التدريب اإلحصائي    يف   15.3الدراسة، ليس لدى النظام اإلحصائي الوطين إال ما يزيد قليال على    ووفقا هلذه 
 يف املائة من اخلرباء اآلخرين يف مجيع التخصصات األخرى.  84.7مقابل 

  املشاكل يواجهون اإلحصاءات منتجي  أن  البشرية املوارد  جمال يف  الوطنية اإلحصائية  النظم حالة  استعراض ويبني
 :التالية

 التقنيني  املوظفني  عدد  لكن  ،اجململ  يفكاف    نياملوظفد  عد)  العمل  أساليب  الوظيفي  املالك  هياكل  تعكس  ال -
 (. قليل اإلحصاء جمال  يف العالية اخلربة ذوي 

  والنظام (، مواتيا أكثر) الديوان الوطين لإلحصاء  ملوظفي األساسي النظام: أساسيني نظامني بني التعايش -
 . القطاعية الوزارات يف اإلحصائيني للموظفني العامة  للخدمة األساسي

 املسؤولون  يكون   ما   وعادة.  القطاعية  اإلحصاءات  إدارات  من  قليل  عدد  يف   إال   إحصائيون  مهندسون  يوجد   ال -
 . اإلحصائية  باملهام مكلفني مديرين الوزارات يف اإلحصائيون

معظم بلدان مشال أفريقيا، يتقاعد املتخصصون دون توظيف   فيفتوجد اسرتاتيجية يف جمال املوارد البشرية.    ال -
حملهم يف الوقت املناسب. والنتيجة حدوث نقص يف اخلرباء املستعدين لشغل مناصب إدارية وتنفيذية  من حيل  

ليحلوا حمل   جدد    ية تتيح إمكانية تعيني موظفنيَ من املستويني العايل واملتوسط. ويف املغرب، مل تعد قيود امليزان
وظائف من خمتلف الفئات. ويتزايد  210املتقاعدين الذين تتزايد أعدادهم. ويبلغ عدد الوظائف الشاغرة 

هذا العدد فيما يتعلق باملهندسني اإلحصائيني واحملللني والدميغرافيني. وكثريا ما يُعوَّض النقص يف املوظفني 
 طريق العطاءات )اليت تُفتح ملقدمي هذه اخلدمات من القطاع اخلاص(. املؤقتني عن 

  احملفزة  اآلفاق إل واالفتقار  املرتبات كفاية  عدم بسبب  رجاخلا إل  أو اخلاص القطاع إل املهارات هروب -
  اإلحصائي النظام داخل والتنقل املستمر، والتعليم واملهارات، األذواق حبسب املصممة الوظيفية كاملالمح

 . املشاريع يف  واملشاركة  اإلدارة، وداخل الوطين

  وبالتدريب  اجلديدة،  واالتصاالت  املعلومات  بتكنولوجيات  يتعلق  فيما   خصوصا  املستمر،  التعليم  إل   االفتقار -
  اإلحصائيني  لتكييف التدريب يف نقص أيضا وهناك. التحديد وجه على والنشر، التحليل يف تطبيقها على
  يف  الزمن من عقد  حوايل قبل بواُدرِّ  الذين اإلحصائيون  يشارك  مل  ورمبا. والدولية الوطنية اإلمنائية الربامج مع

 . اجلنسانية القضايا حتليل يف  أو احلوكمة، أو بالبيئة لقتتع إحصاءات إنتاج

 كافية  غير أساسية وهياكل تجهيزات -

.  عام بوجه  مالئمة، عمل بيئة السودان، باستثناء أفريقيا، مشال بلدان يف ءاتإلحصال الوطنيةللدواوين  تتوفر
  منصات  إلها يفتقر  بعض  أن  رغم(،  اتوبرجمي  وشبكات)حواسيب    مناسبة  حاسوبية  معدات  عموما،  ،الدواوين  هذهمتلك  و 

 .وحفظها البيانات جتميع تتيح

 : يلي ما ُيالَحظ  اإلحصائية،  القطاعية باهلياكل يتعلق وفيما
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اإلحصائية، وعدم وجود عقود صيانة   والربجمياتكفاية املعدات احلاسوبية وسوء حالتها: )احلواسيب،   عدم -
 لصيانة املعدات احلاسوبية(؛ 

 مناسبة )املباين صغرية ومتداعية( ألنشطة اإلنتاج اإلحصائي؛   بان  وجود مقر وم عدم -

  املشرتكة األدوات إل  واالفتقار  اإلحصائية  القطاعية  واهلياكل الدواوين الوطنية لإلحصاء الرتابط بني  عدم -
 البيانات؛ نقل على القادرة

 . وحفظها اإلحصائية البيانات لتجميع منصة وجود عدم -

 واالتصاالت المعلومات  ولوجياتتكن  استخدام دينامية -

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت دورا  يف العملية اإلحصائية برمتها، من األدلة )أطر أخذ العينات(، إل   تؤدي 
التحليل والنشر، مرورا بأخذ العينات، ومجع البيانات وحتليلها ومعاجلتها وختزينها. ويؤدي استخدامها إل خفض كبري يف 

مليات اإلحصائية، مع تيسري نشر النتائج على املستعملني. ويف تونس  لوقت الذي يتعني ختصيصه ملختلف العالتكاليف وا
جلمع بيانات   شخصيال رقمال املساعدو فائقة، ال ةمولاحلواسيب احملو  ، واملغرب ومصر، بدأ استخدام احلواسيب اللوحية

ات وحتليلها بفضل طريقة إعادة جتميع البيانات اليت ييسرها االتصال  . ويقل الوقت الالزم ملعاجلة البيانالدراسات االستقصائية
الدواوين باإلنرتنت. وُتستخدم أيضا تطبيقات إدخال البيانات يف شبكة اإلنرتنت مع جتميع البيانات يف خوادمي مقرات 

ئية، ما أتاح ملختلف ثة خيار البث الشبكي لألنشطة اإلحصاالبلدان الثال يفالدواوين . واعتمدت الوطنية لإلحصاء
 املستخدمني ضمان توافر النتائج والوصول السريع إليها.  

 بالجودة الوعي ضعف -

 تعاجل وحدة أي  أفريقيا مشال بلدان يف الدواوين الوطنية لإلحصاءديوان من وجد يف أي تاجلزائر، ال  باستثناء
هي اليت تتول  والوحدات املسؤولة  (7) .اإلحصائية  لألنشطة اجلودة مبؤشرات قائمةديوان  أي  يضع ال كما  اجلودة، مشاكل

وحدات متخصصة    ، أي  سرب اآلراءلوحدات  الدواوين  ، وال توجد يف أي من  سرب اآلراءو ئية  االستقصاالدراسات  خطط    إعدادَ 
  مباشرة   ابلةمق  طريق  عن  املعلوماتتتول تصميم خمتلف التحقيقات اليت يتم تنفيذها. وعادة ما جُتمع    سرب اآلراءيف تقنيات  

ول دون االستفادة من مزايا املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب فيما يتعلق مبنع حيُ  ماوهو  شخصي، رقمي ومساعد
 حدوث أخطاء يف مجع البيانات. 

اليت مشلتها الزيارات اهتماما كبريا باجلودة. ومع ذلك، ال يوجد أي إطار   الوطنية لإلحصاءالدواوين خمتلف  وهتتم
يم يستند إل مناذج معرتف هبا ألطر إدارة اجلودة مثل إطار تقييم جودة البيانات التابع لصندوق النقد الدويل أو املدونة تقيلل

ناهيك عن نظام شامل ومتكامل متاما إلدارة اجلودة. ونادرا ما يُقيَّم  األوروبية للممارسات اجليدة املتبعة يف جمال اإلحصاء، 
 بانتظام وبشكل شامل، وهو إن حدث، يتم باستخدام خرباء خارجيني.   اإلنتاج اإلحصائي الرئيسي

 
جودة قاعدة سرب اآلراء، ال سيما الفرتة الفاصلة بني آخر  ‘2’ ‘ أخطاء سرب اآلراء، 1’ ينبغي أن تشمل هذه القائمة على األقل ما يلي: (7)

معدل الردود املتعلقة بوحدات املعلومات   ‘4’  النسبة املئوية للبدائل،  ‘3’  جعية للدراسة االستقصائية،املر حتديث لقاعدة البيانات هذه والفرتة  
‘برنامج املراقبة: النسبة املئوية لألخطاء املكتشفة، النسبة املئوية 6’  احلد األقصى لعدد الزيارات املقررة ملوقع وحدة املعلومات،  ‘5وأبواهبا،  ’

 وصول اجلمهور إل النتائج، والنتائج على االنرتنت، وعدد املشاورات عرب اإلنرتنت. ‘7’ ها،صحيحلألخطاء اليت ت ت
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الدواوين  وتفتقر. املستخدمني احتياجات ودراسة الفعل ردود لتحديد رائعة وسيلة منياملستخد   جمموعات ومتثل
 يتاح للجودة ماتقيي جُتري  الدواوين من جدا قليل فعدد. أيضا األمر هذا إل أفريقيا مشال بلدان يف نية لإلحصاءالوط

 .اإلحصائية العمليات جودة على لالطالع للجمهور

 من جدا القليل املنشورات وتصاحب . القطاعية اهلياكل مستوى  على املشكالت من مزيدا احلالة هذه وتطرح
  نوعية  ذلك يف  مبا  اإلدارية، امللفات نوعية أن  كما (،  االستقصائية الدراسة خطة حىت تتضمن ال )اليت  املنهجية املعلومات
 .مضمونة غري امللفات، هلذه األساسية البيانات

 ةاإلحصائيالعملية  2 –  ثانيا

 والتعاريف المستخدمة والمفاهيم التصنيفات بين المواءمة ضعف -

معزولة متجاورة إلنتاج اإلحصاءات دون   من هياكلمجيع بلدان مشال أفريقيا، تتألف النظم اإلحصائية الوطنية    يف
فية ودون هيكل متكامل. ويف معظم احلاالت، يضع كل منت ج )هيكل، إدارة( منهجيته وتدابريه اخلاصة صلة هرمية وظي

ملراقبة اجلودة يف جمال اختصاصه. ويؤدي ذلك، بطبيعة احلال، إل مضاعفة اجلهود وأوجه عدم االتساق وإنتاج اإلحصاءات 
ة تضمن يف معظم البلدان التنسيق التقين وتعطي املوافقة على  و معقد وغري فعال. غري أن املكاتب اإلحصائية الوطنيعلى حن

 العمليات اإلحصائية )اختيار العينات واالستبيان واملنهجية(.  

  حتقيق أجل من تكافح  فإهنا  اإلحصاءات، منتجي بني التقين  التنسيق حتقيق يف يتمثلالدواوين  دور  أن ورغم
  وغريها   القوانني  من  أي   ينص  وال .  املستخدمة  واملفاهيم  والتعاريف  التسميات  حيث   من  الوطنية  اإلحصائية  النظم  بني  املواءمة

  جمالس  الوطنية اإلحصائية النظم لدى  تكون عندما وحىت. التنسيق هذا لتحقيق فعالة  وسائل على القانونية النصوص من
  اليت  والتعاريف تصنيفاتوال التسميات القطاعية اهلياكل على تفرض  أن  اجملالس هذه بوسع ليس  ،لإلحصاءات وطنية

  اإلحصائية  اهلياكل  جتريها اليت  االستقصائية  الدراسات ويف. الدولية املعايري  تسميات تكيف أن  أو الدواوين  تستخدمها
  هذه تقيمها اليت العالقات تفرضه مما  أكثر الدولية املعايري مع التواؤم اهلياكل هذه على املاحنني متطلبات تفرض القطاعية،

 . الوطنية اإلحصائية املكاتب مع اإلحصائية اهلياكل

توجيه رمسي يتعلق بالقضايا املنهجية، من أجل تطوير ورصد تطبيق األساليب الدواوين  مشال أفريقيا، ليس لدى    ويف
، على املوظفني للدواويناإلحصائية من جانب الوحدات املواضيعية واهلياكل اإلحصائية القطاعية. ويف الوحدات املواضيعية  

ياكل القطاعية. فبعضها يفتقر حىت إل اخلرباء  املعنيني أن حيلوا مشاكلهم املنهجية. واحلالة معقدة أكثر بكثري فيما يتعلق باهل
 اإلحصائيني.  

  جتميع يف رئيسية ميزة عموما البيانات وهلذه. التعقيد من القدر بنفس يتسم اإلدارية البيانات استخدام أن كما
  موثوقية  أن  غري . ذلك عن الناجتة  البيانات وجتهيز  االستقصائية  الدراسات إجراء من تكلفة أقل  أهنا  حيث اإلحصاءات،

 والتعاريف  التسميات  مواءمة  علىالدواوين    قدرة  على  يتوقفان  اخلصوص،  وجه  على  كفايتها،  ومدى   اإلدارية،  البيانات  هذه
.  أفريقيا مشال لبلدان الوطنية اإلحصائية النظم يف احلال هو هذا وليس. اإلدارية املعلومات نظم تستخدمها اليت واملفاهيم

 استعراض حقدواوين لل اإلدارية البيانات استخدام يعطي ال امليدانية، البعثات أثناء لوحظ  وكما الشائعة، املمارسة  ويف
  عموما  البيانات  هذه وتعكس اجملمعة، اإلدارية  البيانات سوى الدواوين  إل حتال  ال بلدان، عدة ويف . هاوحتليل خصائصها 

 البيانات هذه اتساق ملدى  حتليل احلاالت معظم يف يوجد وال. الرمسية اإلحصاءات مفاهيم وليس اإلدارية، املفاهيم تغطية
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  البيانات   سرية  اللوائح  حتمي  احلاالت،   بعض  ويف .  اإلحصائية  للمفاهيم  وفقا   جـتُعالَ   ال   أهنا   كما  األخرى،  املصادر   مع  اإلدارية
 .الوطنية اإلحصائية املكاتب داخل عنها الكشف ميكن ال  أنه لدرجة اإلدارية

 إلى المواءمة بين البيانات التي تجمعها مختلف المصادر   االفتقار -

مصادر البيانات العديدة )السجالت اإلدارية والتعدادات والدراسات االستقصائية( يف النظم اإلحصائية   تتسبب
 .املستعملني بني االرتباك عضبيف الوطنية لبلدان مشال أفريقيا 

التباين صارخة بني البيانات اإلدارية وبيانات الدراسات االستقصائية والتعدادات السكانية يف جماالت   وأوجه
التعليم والزراعة والصحة والفقر. ففي املغرب، على سبيل املثال، تبني مالحظة البيانات املتعلقة مبعدل التحاق األطفال دون  

إلحصاءات اليت مُجعت من مصادر البيانات اإلدارية لوزارة التعليم وتلك عشرة باملدارس تفاوتات كبرية بني اسن احلادية 
اليت مُجعت من التعدادات السكانية. وهذه الثغرات ليست هامشية: فمعدالت االلتحاق باملدارس من املصادر اإلدارية تبني  

تعليم االبتدائي. لكن بيانات  مية املستدامة املتمثل يف تعميم المن أهداف التن 4أن املغرب على وشك حتقيق اهلدف 
 . به يامالق  ينبغي مما  الكثري هناك يزال ال وأنه بعد، يتحقق مل اهلدف هذا أن إل  تشري السكانتعدادات 

 9البياين  الرسم

 دون سن الحادية عشرة بالمدارس األطفال التحاق معدل

 

  
 إلحصاءاتا مقابل إدارية بيانات: املصدر

، مبقارنة البيانات  ةتقنيجهات تنسيق ، يف إطار دورها كالدواوينأن تقوم  املهم جدا  من حيث اجلودة، من و 
الواردة من مصادر خمتلفة، مبا يتيح هلا حتديد وفهم املشاكل والثغرات، وتصحيح األخطاء، وقياس التعاريف والتصنيفات  

إدارة   ‘ 1’ تتول  ‘‘ وحدات منهجية’’ يف إمكانية إنشاء  الدواوين  بغي أن تنظر  . وعلى هذا النحو، ينومواءمتها  املستخدمة
دعم إنتاج ونشر اإلحصاءات  و   ‘ 2’   أساس املفاهيم والتعاريف والتسميات والتصنيفات داخل النظم اإلحصائية الوطنية؛

 نهجية.اليت تنتجها النظم اإلحصائية الوطنية، من الناحيتني العلمية وامل
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 اإلحصائي تباراالخ 3-ثانيا 
 الشفافية  وقليلةالحصول عليها  ويصعب يكفي بما مفتوحة غير ة جالُمنت   البيانات -

البحثية  لدوائرالسياسات وا واضعيل متاحة تكن مل إذا الفائدة عدمية ومالءمة موثوقية األكثر البيانات ستكون
واإلدارات اإلحصائية  الدواوين ل أفريقيا، تكافح والقطاع اخلاص واجملتمع املدين يف شكل قابل لالستخدام. ويف بلدان مشا

القطاعية لنشر بعض البيانات بسبب االفتقار إل القدرات الالزمة لنشر البيانات وإدارهتا وفقا ألفضل املمارسات الدولية،  
ت. وبالنسبة ى فهم احتياجات املستخدمني من البيانات وعدم القدرة على تزويدهم هبذه املعلوماأو بسبب عدم القدرة عل

 لبعض اهلياكل القطاعية، حيد اخلوف من ردود فعل واضعي السياسات من نشر البيانات يف بعض األحيان.  

ة اإلنرتنت تتضمن بوابات يف النظم اإلحصائية الوطنية لبلدان مشال أفريقيا مواقع على شبكالدواوين  وجلميع
 واملغرب واجلزائر)تونس  أمهية  األكثر إحصاءاهتا نشر عند صحفية اجتماعات بانتظامالدواوين للبيانات. وتعقد بعض 

 أظهرت وقد. اجلمهور على االنفتاح من النوع هذا يف ترددا أكثر القطاعية اهلياكل أن يتبني أخرى، ناحية  ومن(. ومصر
 اخلاص  القطاع  اتاحتياج  هلياكلهم  اإلحصائي  اإلنتاج  يليب  أن  ضمان  يف  ترددهم  املسؤولني  بعض  مع  أجريت  اليت  املقابالت
 .وزاراهتم احتياجات فقط  وليس املدين، واجملتمع والباحثني

  صانعي  إل  حصرا  موجهة  اإلحصائية  واملعلومات.  الشبكية  مواقعها  على  عنها  إحصاءات  الوزارات  معظم  تنشر  وال
 .عليها  لللحصو  املكتبات لزيارة  إليها حيتاجون الذين املستخدمني من وغريهم الباحثون ُويضطر .القرار

 وضعه  الذي   البيانات  لتوزيع  األعلى  للمعيار  اخلاضعة  البلدان  جمموعة  تضم  ال   السبعة،  أفريقيا  مشال  بلدان  بني  ومن
 على يوضع زمين جدول باتباع الظرفية اإلحصاءات نشر املعايري هذه وتقتضي. واملغرب تونس سوى  الدويل النقد صندوق

  وال  صحفي، ببيان يُتبع أو  االقتصادية املؤشرات نشر يف التأخري يُرفق ال  العادة، ويف .تقريبا أشهر أربعة قبل الشبكي املوقع
 . املقرر النشر موعد عن ومعلومات التأخري، أسباب عن تقنية إيضاحات اإلنرتنت شبكة على توضع

ن بلدان مشال  أ ، (14)اإلطار انفتاحها جرد البيانات املفتوحة، الذي يقيس درجة تغطية البيانات ودرجة  ويبني
(. ويتيح تقييم مجيع البلدان معرفة العالمات املنبثقة عن  ODW, 2017a, bأفريقيا ال تزال حباجة إل بذل مزيد من اجلهود )

لليبيا. وقد أحرزت البلدان اليت اضطلعت بإصالحات ذات   13.7ملصر و 38.9ترتاوح بني  جرد البيانات املفتوحة واليت
ومصر وموريتانيا( تقدما كبريا، لكن تغطية فئات هامة من اإلحصاءات ما زالت ضعيفة بالنسبة    صلة بفتح البيانات )تونس 

 ملوريتانيا.

عن األسر املعيشية غري متاحة يف مجيع النظم اإلحصائية   ةال تزال دراسات استقصائية كثري   ،جراءاإل  هذا  جانب  وإل
ا. ويبني فهرس الشبكة الدولية الستقصاءات األسر املعيشية، املتعلق الوطنية لبلدان مشال أفريقيا؛ وحيد ذلك أيضا من فائدهت

انات اجلزئية املستمدة من الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية  يف املائة فقط من البي  50ملفات البيانات اجلزئية، أن    بنشر
 أفريقيا. تاحة يف النظم اإلحصائية الوطنية لبلدان مشالم 2017و  2000اليت أجريت بني عامي 

  القيود  حتديد على القطاعية اإلحصاءات وإداراتالدواوين ساعدت عمليات التبادل املنظمة مع مسؤويل  وقد
   :يلي كما  وهي البيانات نشر دون حتول اليت الرئيسية

 املختصة؛  البشرية املوارد إل واالفتقار  املالية القيود -
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 للبيانات؛ املنتظم التحديث بسبب العمل عبء زيادة -

 .املفتوحة البيانات بوابات عليهم تفرضها اليت بالتحديات املتعلقة املسؤولني خماوف -
 

 14 اإلطار

 أفريقيا  شمال في  المفتوحة  البيانات

ة وهي دائمة ومجانية وغير تمييزية وغير خاضع  ،المفتوحة هي بيانات كاملة وأولية ومناسبة في توقيتها ويمكن الوصول إليها واستخدامها البيانات
 ( 2010لحقوق ملكية أو غير ذلك من الحقوق )مؤسسة صان اليت، 

 

 

 

 

 

 خصائص 

 البيانات 

 

 متاحة ألكبر عدد من األفراد أو المنظمات                                 إمكانية الوصول إليها       متاحة لمجموعة واحدة فقط

 

                                                                                        ومعالجتها بأدوات حاسوبية   متاحة في أشكال من السهل استردادها           عالجتها واستردادها م من الصعب  أشكال  متاحة في            قابلة لالستغالل  
 

 مجانية                                         مقدمة فقط مقابل ثمنالتكلفة                    

 

 البيانات وإعادة توزيعها         الحق في إعادة استخدام              التوزيع ممنوع إعادة االستخدام، وإعادة النشر       قوق  غير خاضعة لح

 

 مفتوحة هي شراكة متعددة األطراف ترمي إل تعزيز فتح البيانات. جل حوكمة من أالشراكة 

 ، ال تضم الشراكة بين أعضائها سوى المغرب وتونس. السبعة يامن بين بلدان شمال أفريق
  ,Foundation Mo Ibrahim (2016), Strength in numbers, Africa's data revolution جتميع قام به املؤلفون  انظر،املصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 مفتوحة بالكامل 

 

 مقفلة بالكامل 
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 10البياين  الرسم

 انفتاحهاالبيانات ودرجة المتعلقة بتغطية  2016جرد البيانات المفتوحة لعام عالمات  متوسط

  
 .http://www.opendatawatch.com :املفتوحة البيانات جرد قائمة —املفتوحة البيانات جرد مراقبة: املصدر

 

 15 اإلطار

 ‘‘المفتوحة البيانات جردمؤشر ’’استخدام باالنفتاح درجة  قياس

تغطية البيانات ودرجة فتحها. واألبواب املستخدمة يف تغطية  بلدا  درجة تستند إل مدى 173 "جرد البيانات املفتوحةمؤشر " نحمي
ا على البيانات هي: التصنيف )التفصيل(، وتوافر البيانات على مدى السنوات اخلمس املاضية، وتوافر البيانات للسنوات العشر املاضية، وتوافره

ملستوى اإلداري الثاين )البلديات(. أما األبواب اليت احُتفظ هبا فيما يتعلق األقاليم(، وتوافرها على اواملناطق و  احملافظاتاملستوى اإلداري األول )
بفتح البيانات فهي: إمكانية قراءهتا بواسطة األدوات احلاسوبية، وعدم خضوعها حلقوق ملكية، وإتاحة خيارات التحميل، وإتاحة البيانات 

  املقيد. الوصفية، واالستخدام اجملاين أو غري

فئة من فئات البيانات اجملمعة يف اجملاالت التالية: اإلحصاءات االجتماعية،  20يانات املفتوحة كل بلد درجة على الب جردُ  نحومي
ني واإلحصاءات االقتصادية واملالية، واإلحصاءات البيئية. ويف كل فئة من فئات اإلحصاءات، جيري اختيار مؤشرات متثيلية، إما ألن السياسي

 اإلحصائية للمكاتب اإلحصائية الوطنية. سم العمليات تا تيطلبوهنا كثريا أو ألهن

: اإلحصاءات السكانية وإحصاءات احلالة املدنية، واهلياكل األساسية للنظام التعليمي، والنتائج التعليمية، االجتماعية اإلحصاءات
 العدالة، والفقر. و نوع اجلنس، واجلرمية واهلياكل األساسية للنظام الصحي، ونتائج النظام الصحي، والصحة اجلنسية واإلجنابية، و 

 والتجارة  واملصارف،  والعمالت  العامة،  واملالية  األسعار،  ومؤشر  العمالة،  وإحصاءات  الوطنية،  اباتاحلس:  واملالية  االقتصادية  اإلحصاءات
 .املدفوعات وميزان الدولية،

 .املبنية والبيئة والتلوث، الطاقة، واستخدام ،الطبيعية املوارد واستخدامات األراضي، استخدام: البيئية اإلحصاءات
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 8 اجلدول

 ( 2017-2000) المعيشية  األسر عن  ئيةالستقصاللدراسات ا الجزئية البيانات  نشر
 

 نستو  السودان موريتانيا المغرب مصر الجزائر 

 املوارد من املتاحة البيانات
 اخلارجية

 

3 

 

28 
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9 

 

10 

 18 4 7 25 16 4 املتاحة؛ غري اجلزئية البيانات

 28 13 20 36 44 7 التحقيقات نتائج
 

 .2018: فهرس الشبكة الدولية للدراسات االستقصائية لألسر املعيشية، املصادر

 والفرص والمخاطر في النظم اإلحصائية الوطنيةتحليل مواطن القوة والضعف   :الفرع الثالث

مزايا واإلدارات القطاعية  ،  الدواوين الوطنية لإلحصاء، و  النظم اإلحصائية الوطنيةيفمتلك اجلهات الفاعلة  إمجاال،  
خمتلفة تفضل إل حد ما العمل املنتظم. بيد أن هذه اجلهات الفاعلة تواجه عددا من التحديات، سواء من حيث األطر  

شرية، أو املوارد املالية، أو اهلياكل األساسية، أو املنصات املستخدمة،  القانونية، أو التشريعات أو السياسات، أو املوارد الب
بعوامل تؤثر على بيئتها اخلارجية وهي عوامل قد متثل  فضال عن العالقات اليت حتكمها. وتتأثر هذه اجلهات الفاعلة أيضا  

كل منها وإدراك كثافة الفرص و/أو    بط اختيار االسرتاتيجية املالئمة لتعزيز وتوطيد قدراتفرصا  و/أو هتديدات. ويرت
التهديدات اليت تواجهها بطريقة عملها، ويف هناية املطاف، مبواطن قوهتا وضعفها. ونقاط القوة هي العناصر الداخلية. وإذا 

ستفادة من الفرص، فيمكنها أن تشكل مزايا. ومن  ستخدمت هذه العناصر بالطريقة الصحيحة وجرى توجيهها حنو االاُ 
ينبغي معاجلتها. وتتضمن اجلداول التالية العناصر اليت وردت يف القسم  إخفاقاتخرى، فإن نقاط الضعف هي ناحية أ

 . (10والفرص والتهديدات )اجلدول  ،(9السابق، ولكن بطريقة تركيبية. وهي تصف مواطن القوة والضعف )اجلدول 
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 9اجلدول 
 : مواطن القوة والضعففي النظم اإلحصائية الوطنية والمخاطرمواطن القوة والضعف والفرص تحليل 

 

 .املؤلفون به قام جتميع: املصدر

 10 اجلدول

 : الفرص والتهديداتم اإلحصائية الوطنيةلنظفي ا والفرص والمخاطر والضعف القوةمواطن  تحليل

 

 التهديدات الفرص
لني بشأن مواطن الضعف يف النظم وعي عام لدى املسئو  -1

اإلحصائية الوطنية واحلاجة امللحة إل تنفيذ اسرتاتيجيات 
 وتدابري ملموسة لتعزيزها؛ 

التزام املوردين من بني اجلهات املتعاونة اإلقليمية والدولية  -2
بدعم مبادرات بناء القدرات اإلحصائية، ماليا  وتقنيا  على 

 السواء؛ 
تقليدية جديدة ميكن استخدامها  ر مصادر بيانات غريظهو  -3

 لسد الفجوة يف البيانات.

عدم القدرة على اجتذاب املوارد البشرية املناسبة واالحتفاظ  -1
 هبا؛

 اخنفاض االستثمار يف بناء القدرات اإلحصائية؛ -2
 عدم وجود إصالحات تشريعية ونصوص تنظيمية؛ -3
املصلحة يف النظم عدم االلتزام بالتنسيق بني خمتلف أصحاب   -4

 إلحصائية الوطنية؛ا
تعدد املبادرات وانعدام التنسيق، ال سيما فيما بني الشركاء  -5

 الدوليني.

 
 املصدر: جتميع قام به املؤلفون.

 

  

 الضعف مواطن القوة مواطن
وجود أطر قانونية وتشريعات وسياسات تنظم األنشطة  -1

 اإلحصائية؛ 
وجود هياكل أساسية لالضطالع باألنشطة، ومجع البيانات  -2

 سات االستقصائية، وما إل ذلك(؛ )التعدادات، والدرا
وجود مهارات بشرية جلمع البيانات وحتليلها يف املكاتب  -3

 اإلحصائية الوطنية وبعض اهلياكل القطاعية؛ 
وجود جهات فاعلة إقليمية ودولية يف جمال التعاون قادرة على  -4

  الدعم التقين واملايل؛تقدمي
 وجود مبادرات خمتلفة لبناء القدرات اإلحصائية؛  -5
استعداد أصحاب املصلحة الرئيسيني يف النظم اإليكولوجية  -6

اإلحصائية للتعاون بشأن فعالية التكاليف والكفاءة يف إنتاج 
 البيانات اإلحصائية وحتليلها ونشرها. 

 ائية؛ العجز يف توافر البيانات األساسية واإلمن -1
 ضعف االستقالل املهين للمكاتب اإلحصائية الوطنية؛ -2
 ويل الداخلي؛عدم كفاية التم -3
تدين القدرة اإلحصائية )البشرية والتقنية والتنظيمية( يف معظم  -4

 اهلياكل القطاعية؛ 
عدم اتساق البيانات الواردة من مصادر خمتلفة وتدين نوعية  -5

 البيانات؛ 
املتعلقة ببعض املؤشرات  عدم كفاية املعلومات اإلحصائية -6

 نس واحلوكمة؛اإلمنائية الرئيسية، مبا يف ذلك البيئة ونوع اجل
 تدين انفتاح البيانات؛ -7
 عدم وجود ترتيبات حتفيزية و/أو قدرات الستخدام البيانات.  -8
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أنظمة إحصائية للمساعدة بطريقة أفضل في وضع  بيانات    ثورةالحاجة إلى    :الثالث الفصل
وخطة عام    فجوة البيانات في مجال أهداف التنمية المستدامةوسد  وطنية  

2063  

نظم إحصائية وطنية فعالة لتتبع التقدم احملرز يف    قامةإل  البيانات  يف  ثورة  يف  االخنراط  إل  مدعوة  أفريقيا  مشال  بلدان
. وجيب أن تعاجل األهداف الرئيسية لثورة البيانات احلاجة إل معاجلة  2063حتقيق أهداف التنمية املستدامة وخطة عام 

واملنصات، وأدوات  القواعد التشريعية والسياسية، واحلوكمة، والقدرات البشرية واملالية، والتكنولوجيات، الثغرات املتعددة يف
استخراج البيانات، واملعايري واستخدام البيانات ونشرها )فريق اخلرباء االستشاريني املستقل املعين بتسخري ثورة املعلومات 

النظم اإلحصائية   تعزيز ‘(1)’ : عنصرين يتطلب البيانات ثورة منوذج  نفإ ولذلك(. 2014ألغراض التنمية املستدامة، 
  ودولية إقليمية دعم آليات إنشاء ‘( 2)’  ؛ 2063األساس لرصد أهداف التنمية املستدامة وخطة عام  الوطنية اليت تشكل 

  األساسية   املبادئ   إليها   تستند  اليت  الثالثة   اجملاالت  العنصرين  من  واحد  كل  ويضم.  اجلودة  عالية  بيانات  ونشر  إنتاج  أجل  من
  البيانات  واستخدام اإلحصائي، اإلنتاج وعملية ،واتيةامل البيئة: لإلحصاءات األفريقي وامليثاق املتحدة األمم إلحصاءات

 . ونشرها

تكييف القوانني واألنظمة واملعايري إلنشاء مؤسسات قادرة على إنتاج بيانات موثوقة، وتعزيز  :مواتيةمنظومات 
 ات البشرية والتقنية والتنظيمية، وحتسني كمية ونوعية التمويل املخصص لإلحصاءات.  القدر 

تطبيق اخلصائص الرئيسية للمصداقية اإلحصائية، مبا يف ذلك الصالبة املنهجية، والدقة، وحسن   : البيانات إنتاج
واهلياكل القطاعية؛ توسيع نطاق مصادر   ءإلحصاالدواوين الوطنية لالتوقيت واملوثوقية؛ مواءمة معايري مجع البيانات بني 

 صاءات األساسيةالبيانات حبيث تشمل املصادر غري التقليدية تعزيز برامج اإلح

  لبيانات ليكون لتعزيز آليات استخدام البيانات ونشرها؛ استخدام التكنولوجيا  : ونشرها البيانات  استخدام
 . أكرب تأثري واملعلومات

، إل حد كبري، على مشاركة املسؤولني السياسيني. حيث إن حرص  ههذ ياناتالب ثورة جناحتوقف ي ذلك، ومع
السلطات السياسية على وجود بيانات جيدة له تأثري مباشر على توفري البيانات وعلى طريقة عمل النظم اإلحصائية الوطنية.  

تاج واستخدام بيانات جيدة من در على إنوتقع على عاتق اإلدارة الوطنية، يف هناية األمر، مسؤولية إجياد نظام للبيانات قا
 أجل حتديد وتنفيذ أولويات العمل احلكومي، ولرصد النتائج. 
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   ذات  األداء الجيد الوطنية اإلحصائية النظم   أسسُ  : األول الفرع
 اتيةو م بيئة ةئتهي   -أوال

 بيانات موثوقة إنتاج ى والمعايير من أجل إنشاء مؤسسات قادرة عل نظمةألواالتشريعات تكييف  :1 اإلجراء

وجود تشريعات إحصائية مالئمة وتنفيذها شرطني ال غىن عنهما إلنشاء مؤسسات وهياكل إحصائية   يشكل
موثوقة وشفافة. وعلى مدى السنوات العشرين املاضية، اختذت بعض بلدان مشال أفريقيا خطوات إلصالح نظمها اإلحصائية  

كبرية يتعني مواجهتها، مبا يف ذلك االفتقار إل    ع ذلك، ال تزال هناك حتدياتالوطنية )تونس، واجلزائر والسودان(. وم
يف  الدواوين . ومثة مشكلة رئيسية أخرى تتمثل يف مكانة ء إلحصال دواوينها الوطنية لاالستقالل الوظيفي واالستقالل املهين 

العديد من مبا أن  ية. و ع اهلياكل اإلحصائية القطاعإطار النظم اإلحصائية الوطنية وقدرهتا على تويل القيادة وتعزيز التنسيق م
الرتويج هلذه املعايري واستخدامها من اليت تتول هي إهنا قادرة على اعتماد معايري دولية واتباع املمارسات اجليدة، فالدواوين 

 جانب اهلياكل القطاعية وتنسيق األنشطة اإلحصائية يف إطار النظام اإلحصائي الوطين ككل.  

ت الفاعلة، واملنظمات العاملة يف القطاعني العام واخلاص، ومنظمات اجملتمع بب العدد املتزايد من اجلهاوبس 
كة يف إنتاج البيانات واستخدامها يف النظم اإلحصائية الوطنية يف بلدان مشال أفريقيا فقد أصبح من الضروري،  املدين املشار  

العام واخلاص جلمع البيانات اليت يصعب  مثل الشراكات بني القطاعني وعلى وجه اإلحلاح، جتريب مناذج مؤسسية جديدة 
احلصول عليها أو االستعانة مبصادر خارجية جلمع البيانات. وسُتستكمل هذه النماذج املؤسسية بنصوص ومعايري  

  السارية. ت موثوق هبها تفي باملعايرياوبروتوكوالت واضحة، على الصعيد القانوين واألخالقي، لضمان إنتاج إحصاء

في كل نظام  فيف بلدان مشال أفريقيا من النفوذ احلزيب. الدواوين حبيث تتم محاية  :الوظيفي ستقاللاالاعتماد 
أن يعمل بصورة مستقلة عن الوزارات القطاعية للحكومة وأن يتمتع باالستقالل عن التأثريات ديوان  إحصائي وطين، ميكن لل

اخلاص واجملتمع املدين يف إطار إنتاج ونشر اإلحصاءات الرمسية.  ت الفاعلة يف القطاع السياسية واإلدارية وكذلك عن اجلها
يف شكل هيئة مستقلة هلا ميزانيتها اخلاصة مسؤولة  الديوان وعلى هذا النحو، سيجري استحداث نصوص تنظيمية لوضع 

 يف املقام األول أمام السلطة التشريعية.

 بقواعد التشريعي اإلطار إصالحات سياق يف ختاذهاا يتعني اليت رتتيباتال تتعلق التشغيلية، النظر وجهة ومن
أن يقوم  . وعلى وجه اخلصوص، ميكن الديوان مدير يضعها اليت االختيار وإجراءات املؤهالت عن فضال واإلبعاد، التعيني

على الرتشيح. وميكن أيضا أن   ال تعرتضهذه األخرية وليس السلطة التنفيذية، ما دامت الديوان مدير بتعيني جملس إدارة 
يشمل جملس اإلدارة، باإلضافة إل املسؤولني السياسيني وموظفي القطاع العام واألكادمييني، ممثلني عن القطاع اخلاص  

تملة  واجملتمع املدين. وينبغي تعيني املدير لفرتة حمددة سلفا، ال تتطابق مع اجلدول الزمين لالنتخابات وحتدد األسباب احمل
 زل. للع

الديوان   مركز يعد   : القطاعية   اإلحصائية   الهياكل   مع   التنسيق   وتعزيز   بالقيادة   الدواوين الوطنية لإلحصاء   اضطالع   ضمان 
 بعض  يف  حاد  بشكل  تنشأ  اليت  املشاكل  أحدوقدرته على القيام بدور قيادي وتعزيز التنسيق مع اهلياكل اإلحصائية القطاعية  

لتنسيق األنشطة اإلحصائية يف كافة النظم اإلحصائية الوطنية بصورة    اتبدي استعدادالدواوين    أن  ورغم.  أفريقيا  مشال  بلدان
أفضل، فإن بعضها جيد صعوبة يف حتقيق هذا اهلدف، أوال بسبب الصعوبات يف إدارة براجمها اإلحصائية، وثانيا بسبب عدم  

  دورا  قياديا  الدواوين فريقيا انونية يف بلدان مشال أمعظم القوانني والنصوص القنح جود تشريعات ونص تنظيمي واضح. ومتو 
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يف التنسيق التقين، مبا يف ذلك مواءمة التسميات والتعاريف واملفاهيم، فضال  عن إدارة الدالئل وامللفات اإلدارية. غري أن  
يا حباجة إل إصالح  هذه التشريعات والنصوص القانونية ال تنص على أي وسيلة فعالة لتحقيق ذلك. فبلدان مشال أفريق

صها القانونية وإصدار تشريعات تنظم تنسيق اهلياكل القطاعية. ومن شأن اختاذ قرار تشريعي يفرض على مجيع عناصر  نصو 
تنسيقية فنية   اتكجهالدواوين  النظم اإلحصائية الوطنية االلتزام بتوحيد التعاريف والتصنيفات والتسميات أن يعزز موقف 

 نية.  مبوجب النصوص القانو 

مثل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص جلمع البيانات اليت يصعب احلصول    :جديدة   يةمؤسس  نماذج  تجريب
والشركاء اإلمنائيني الدوليني توفري التمويل جلهات  دواوين  عليها أو االستعانة مبصادر خارجية جلمع وحتليل البيانات. وميكن لل

ددة )مثل برامج البيانات املفتوحة، ومجع البيانات،  إدارة عمليات إحصائية حمفاعلة من القطاع اخلاص لكي تتمكن من 
وأن دواوين  لوحتليل البيانات، وما إل ذلك(. وميكن هلذه الشراكات، بطبيعة احلال، أن تزيد من االستقالل الوظيفي واملايل ل

وختفيف دواوين  ختفيف العبء الواقع على ال  كنهاحتافظ على التزامها باملساءلة أمام أصحاب املصلحة، إن مل تعززه. كما مي
 أعباء العمل يف براجمها اإلحصائية، للرتكيز بشكل أكرب على مهام الرصد، مبا يف ذلك مراقبة جودة اإلحصاءات الرمسية.

  Robin  ,Kleinت جتريب عدة أشكال/مناذج من الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال اإلحصاءات )  وقد

and  Jütting  ,2016  .)بصفة خاصة يف بلدان مشال أفريقيا. الشكل األول هو االستعانة مبصادر    نيصلحا  قد  شكالن  وهناك
.  اخلاص  القطاع إل لديوانا هبا  يضطلع اليت باألنشطة  يعهد أن  وميكنلإلحصاء:  ةالوطنيالدواوين خارجية ألداء أنشطة 

 تقليدية غري  مصادر  من املستمدة البيانات وحتليل جتهيز وكذلك ساسية، األ البيانات ومجع إنتاج األنشطة  هذه تشمل وقد
  اخلاص للقطاع اململوكة البيانات قواعد نقل فهو الثاين الشكل أما(. االنرتنت شبكة على عنها املعلن التجزئة أسعار)مثل 

  البيانات،   ونوعية  االتفاق،   أهداف  حتدد  واضحة  شروطا    يتضمن  بروتوكول  مبوجب  النهائي،  املستخدم  بوصفها  ،دواوينال  إل
 . العقد لشروط االمتثال عدم حالة يف والعقوبات الفاعلة اجلهات من جهة كل  ومسؤوليات

تتألف النظم اإلحصائية الوطنية يف بلدان مشال أفريقيا من تالصق   :لإلحصاء الوطنية  المجالس دور  تفعيل
عض وال توجد صلة هرمية وظيفية بينها. والتنسيق املؤسسي للنظم هياكل معنية بإنتاج اإلحصاءات معزولة عن بعضها الب

، من الناحية العملية،  اإلحصائية الوطنية إما غري عملي أو يصعب تنفيذه. ويتطلب التنسيق املؤسسي لألنشطة اإلحصائية
السودان(، وبالنسبة للبعض  . وبالنسبة لبعض البلدان، فإن تنفيذ الربنامج اإلحصائي غائب متاما )اإلحصائية تطوير الربجمة 

اآلخر، فإن ما ينقصها هو باألحرى الرقابة ورصد الربنامج )تونس ومصر واملغرب وموريتانيا(. غري أنه من الضروري تنقيح  
 والنصوص القانونية: وجيب أن حيدد ذلك التنقيح إجراءات وضع الربنامج اإلحصائي ومراقبته ورصده. التشريعات 

  وهذه  لإلحصاء الوطينديوان ال بني وفيما لإلحصاءات القطاعية اهلياكل خمتلف بني فيما  التنسيق فإن وهكذا،
 للتشريعات تعديل إجراء من بد وال. الشخصية  العالقات أساس  على( وموريتانيا)السودان  البلدان بعض يف يتم اهلياكل
 . تعاون  عالقة   كل  خصائص  بالتفصيل  وتوكولبر   كل  حيدد  أن   وجيب.  الربوتوكوالت  إل  القائمة  االتفاقات  تستند  أن  لضمان
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 16 اإلطار
 والمعايير من أجل إنشاء مؤسسات قادرة على وضع بيانات موثوقة نظمةواأل التشريعات تكييف

 دواوينلل املهين واالستقالل الوظيفي باالستقالل تسمح وطنية إحصائية وأنظمة تشريعات تعتمد أن أفريقيا مشال لبلدان ينبغي 1-1
وتنسيقا فعليا مع اهلياكل القطاعية، فيما يتعلق مبواءمة التسميات والتعاريف واملفاهيم  وتكفل هلا دورا  قياديا   لإلحصاء الوطنية

 وإدارة األدلة وامللفات اإلدارية. 
والعمل اعتماد طرق جديدة جلمع البيانات،  من لإلحصاء الوطنيةدواوين شأن هذا التشريع واللوائح الوطنية أن متكن ال ومن 2-1

جية، مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص، ونشر البيانات على املأل. ومن خالل سن يف شراكة مع الوكاالت اخلار 
قوانني بشأن احلق يف احلصول على املعلومات واتباع سياسات منفتحة بشأن البيانات ميكن استكمال هذه النصوص واتاحة 

 والسرية. محاية اخلصوصيةضمان ات اململوكة للسلطات احلكومية، مع سبل وصول املستخدمني إل اإلحصاء
 لالحتاد اإلحصائي واملكتب االقتصادي، امليدان يف والتنمية التعاون)منظمة  اإلمنائيون الشركاء يساعد أن املستصوب ومن 1-3

 بلدان( ألفريقيا االقتصادية واللجنة األفريقي، التنمية)مصرف  األفريقية واملؤسسات( ذلك إل وما الدويل، والبنك األورويب،
 ميكنهم  التقين،  والتعاون املوضوعي  احلوار  خالل  ومن. االمتثال  وضمان مناسبة  واسرتاتيجية  قانونية  أطر  وضع على  أفريقيا  مشال

 عن  فضال  ومستقلة،  قوية  فاعلة  وجهات  هيئات  إل تستند  النطاق،  واسع  متثيل  ذات  وطنية  إحصائية  نظم  إنشاء  ودعم  مساندة
 .عائق دون إليها الوصول وميكن وشاملة موثوقة بالتنمية اخلاصة البيانات تكون أن لضمان الضرورية الرقابة آليات

 بناء القدرات البشرية والتقنية   :2 اإلجراء

ات ذإلنتاج إحصاءات    ا أساسي  اأمر   املناسبة  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيات  املؤهلة  البشرية   املوارد  وجوديعد  
فحسب، بل ينطبق أيضا على مجيع اهلياكل   لإلحصاء  الوطنية دواوينال على ذلك ينطبق وال . فعالة بصورة  ونشرها جودة 

القطاعية املنتجة لإلحصاءات. وعلى الرغم من إحرازها بعض التقدم، ال تزال بلدان مشال أفريقيا تفتقر إل املهارات واهلياكل  
  املزيد من البيانات فحسب، بل  2063وخطة عام  2030جيدة. وال تتطلب خطة عام الالزمة إلنتاج بيانات  األساسية

 تتطلبان أيضا املزيد من البيانات املصنفة واملوارد والقدرات التقنية اليت تتيح احلصول على البيانات الصحيحة.  

سني  وارد البشرية وحتهناك حاجة إل تعزيز القدرات اإلحصائية. ويشمل هذا التعزيز االستثمار يف امل ولذلك،
ية. ولذلك جيب أن تشمل اجلهود الرامية إل بناء القدرات اإلحصائية  القطاع  واهلياكل  دواوينالظروف اليت تعمل يف ظلها ال

مستويي القدرات البشرية والتقنية على حد سواء. ويشكل تدريب املوظفني وتعليمهم جانبا هاما من جوانب بناء القدرات،  
توفري  ويعد  م اليت تقع على عاتقهم.  املوظفني باملعارف التقنية واملهارات اإلدارية الضرورية لالضطالع باملها  فالتدريب يزود

للعملية  امهمأمرا املطلوبة،  الربجمياتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املناسبة، سواء من حيث املعدات أو تطبيقات 
 .  ومجع ومعاجلة وختزين البيانات اإلحصائية   وأخذ العيناتعينات( إل التحليل  اإلحصائية برمتها: بدءا باألدلة )أطر أخذ ال

يتعلق ببناء القدرات البشرية، ميكن اختاذ عدة خطوات. وأول اخلطوات هي استكشاف إمكانية انتداب  وفيما
  بني  مشرتكة   إحصائية  هيئات  ءإنشا  إل  املطاف  هناية   يف  يؤدي   مبا  القطاعية،  اإلحصائية  باهلياكل  وإحلاقهمدواوين  الموظفي  
  ذلك  أن  غري . الوطين اإلحصائي النظام  أحناء مجيع يف  اإلحصائيني اخلرباء لنشر سياسة  وضع املستصوب فمن. اإلدارات
. وفيما يتعلق ديوانال ألنشطة العادي  التشغيل يتطلبها اليت التعيينات إل  باإلضافة التعيينات، من بالعديد القيام سيتطلب
مبادرة واعدة. وينبغي توسيع نطاق هذه املبادرة لتشمل   يشكلدواوين  ال، فإن إنشاء مراكز للتعليم املستمر داخل  بالتدريب

أن يقيم شراكات مع هياكل التدريب يف  الدواوين من ديوان املوظفني يف اهلياكل القطاعية. وعلى هذا النحو، ينبغي لكل 
 صائي.تقدما يف امليدان اإلح البلدان األخرى األكثر
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. الدواوين من ديوان  كل  داخل الوظيفية  احلياة إلدارة وحدة إنشاء  جيب  البشرية، املوارد  تنشيط  أجل  من وأخريا،
من خالل تأمني آفاق    ،(األدمغة  هجرة)لتجنب    للموظفني  الوظيفية  احلياة  وختطيط   تطوير  عن  مسؤولة  الوحدة  هذه  وستكون

والتدريب املستمر، والتنقل داخل نظام  منهم، تتناسب مع أذواق ومهارات كل وظيفية حمفزة هلم: املواصفات الوظيفية اليت
 واملشاركة يف املشاريع.  واإلدارة،اإلحصاءات الوطين 

 17 اإلطار
 والتقنية  البشرية  القدرات تعزيز 

  واهلياكل  التقنية  دواملوار  األوضاع وحتسني( ونوعيا)كميا  البشرية املوارد يف االستثمار إل أفريقيا مشال  بلدان حتتاج 1-2
 . القطاعية  واهلياكل   الدواوين الوطنية لإلحصاء ظلها  يف  تعمل  اليت األساسية 

  واألدوات  املهارات ذلك  يف مبا األولوية،  سبيل على  األساسية اإلحصائية القدرات بناء إل أفريقيا  مشال بلدان حتتاج 1-3
  النظام   يف  أساسية  مرتبة  حتتل  اليت  اإلدارية،  السجالت  يةورعا   االستقصائية  والدراسات  التعدادات  لوضع  الالزمة  التقنية

 . الوطين اإلحصائي

 وجودته  للبيانات  المكرَّس التمويلتحسين كمية  :3 اإلجراء

سيما يف   الاإلحصاءات الرمسية من نقص التمويل فيما يتعلق بإنتاج اإلحصاءات الرمسية وحتليلها ونشرها،  تعاين
كبريا على املوارد اخلارجية )مثل السودان(. واملشكلة هي أن تكلفة إنتاج البيانات،    اعتمادادواوين  الالبلدان اليت تعتمد فيها  

عليها، ال تؤخذ يف االعتبار يف امليزانيات الوطنية وخطط التنمية؛ وهذا حيد من فضال عن بناء القدرة اإلحصائية واحلفاظ 
 املبادئ ) 21ارد املخصصة هلا. ومن جهة أخرى فإن تقرير باريس التعرف على االحتياجات، كما حيد، بالضرورة، من املو 

ل التنمية يف القرن احلادي والعشرين، منظمة  التوجيهية لالسرتاتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة، الشراكة اإلحصائية من أج
( بشأن دعم الشركاء  http://nsdsguidelines.paris21.org/fr 2017التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، باريس، 

لإلحصاءات يشدد أيضا على أن التمويل الوطين والدويل املخصص لإلحصاءات كثريا ما حيبذ مجع البيانات عن قطاعات 
والبيانات اإلدارية. ويضاف إل ذلك أن اجلهات    ةاملدنيالة  ة )مثل الصحة والتعليم(، على حساب تسجيل بيانات احلحمدد

الوطنية لإلحصاء واهلياكل القطاعية ال متلك، يف الغالب األعم، اسرتاتيجيات   دواوينحصائية الوطنية والالنظم اإلالفاعلة يف  
 والشركاء التقنيني واملاليني.  لتعبئة املوارد من اجلهات املتعاونة

  ولن.  اهتمميزاني  زيادة   الضروري   من  كبرية،  بكميات  اجلودة  عالية   بيانات   إنتاج  من  املتعاونة   اجلهات  تتمكن  ولكي
  على  ويتعني. اإلحصائية للبيانات املخصص بالتمويل يتعلق فيما  واملساءلة  الشفافية تعزيز خالل من إال  ذلك فعل يتسىن
  اإلمنائية  اسرتاتيجياهتا يف أولوية جتعلها وأن اإلمنائية خططها أو ميزانياهتا يف البيانات متويل تضع أن أفريقيا مشال بلدان

 ترتيب حسب اإلحصاءات على احلكومات تسبغها اليت املكانة املطاف، هناية يف يعكس، حصاءاتاإل فتمويل. الوطنية
  عن  تعرب  أن احلكومية  السلطات على  جيب  اإلحصاءات، متويل زيادة أجل ومن . العامة املالية  حالة  حيث ومن  أولوياهتا 
 . الوطنية اإلحصائية  نظمها تطوير على واضح تصميم

 القطاع  من  سيما  الريقيا أيضا أن تستحدث أدوات مبتكرة لتعبئة مصادر جديدة للتمويل،  لبلدان مشال أف  وميكن
 إعطاء  يتم الطريقة، وهبذه. دواوينال إشراف حتت  البيانات، ومجع إنتاج يف  اخلاص القطاع إشراك ذلك ويشمل. اخلاص

 للهياكل امليزانية يف بنود وضع ينبغي وأخريا،. اإلحصاءات جمال  يف  واخلاص العام القطاعني بني للشراكات  األفضلية
 .املختلفة اإلدارات يف  القطاعية اإلحصائية
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 18 اإلطار
 وجودته للبيانات المكرَّس التمويلكمية   تحسين

 يف البيانات متويل تضع أن أفريقيا مشال بلدان على يتعني. اإلحصائية للبيانات املخصص بالتمويل يتعلق فيما واملساءلة الشفافية تعزيز 1-4
 الوطنية اإلمنائية اسرتاتيجياهتا يف أولوية جتعلها وأن ميزانياهتا

 .واخلاص العام القطاعني بني الشراكات خالل من ذلك يف مبا لإلحصاءات، املخصصة واخلاصة العامة املوارد زيادة 1-5
 .واملاليني التقنيني والشركاء تعاونةامل اجلهات من املوارد لتعبئة اسرتاتيجيات ووضع اإلمنائي، للتعاون شاملة أولوية البيانات جعل 1-6
 .قطاعية وزارة لكل اإلحصائي لإلنتاج خمصص امليزانية يف بند وضع 1-7

 املصدر: خرباء استشاريون.
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 رصينة   بيانات إنتاجعلى  الحرص  -ثانيا 
 ناسبالم التوقيتو األساسية لمصداقية اإلحصاءات: المنهجية المالئمة والدقة مبادئ ال وضع :4 اإلجراء

 والموثوقية

وال غىن عنه يف النظم اإلحصائية الوطنية   ضروريا   أمرا أمكن، إذا ومستقل اجلودة، إلدارة فعال نظام إنشاء يعد
هيكال  ذلك  لبلدان مشال أفريقيا. وجيب أن يكون دور هذا النظام هو توحيد إجراءات اجلودة وتعميمها. وجيب أن يشمل  

 ارا عاما وأدوات خلطة العمل، ورصد نوعية البيانات اليت يتم مجعها.  تنظيميا مناسبا )وحدة اجلودة(، وإط

   البيانات جودة  لمراقبة آليات وضع -

يكون دورها توفري الدعم واإلشراف  ءإلحصاالوطنية ل دواوين’’وحدات للجودة‘‘ ضمن ال إنشاءال بد من 
  القطاعي  التقييم إطار  ويقدم. القطاعية واهلياكل يندواو ال والرقابة على جودة عمليات مجع وحتليل البيانات اليت تقوم هبا 

  واهلياكل  العامة  اهليئات لتحسني  خططا اإلطار  هذا ويوفر. الصدد هذا يف  جيد مثاال أفريقيا جلنوب اإلحصاءات ملكتب
 .املؤشرات من شبكة باستخدام اخلطط  هذه جودة ويقي م قطاعيةال

وضع قائمة منسقة مبؤشرات اجلودة للعمليات  ‘ 1’  :يلي ما  على حترص أن اجلودة لوحدات وينبغي
دراج اهلياكل القطاعية يف وإ ‘ 3’  نشر مجيع الدراسات االستقصائية مع خطة الدراسات االستقصائية،و  ‘ 2،’ اإلحصائية

والبيانات اليت تنتجها   دواوينالضمان االتساق بني البيانات اليت تنتجها و  ‘ 4’  مؤشرات جودة اإلحصاءات،و  عملياهتا
 هلياكل القطاعية.ا

حاجة أيضا إل وضع إطار عام لقواعد اجلودة وإجراءاهتا. ومن بني مسؤوليات خطة العمل هذه تقييم  ومثة
وحتسني اجلودة، سواء على الصعيد العاملي أو على صعيد جماالت إحصائية حمددة. وجيب أن تكون هذه اخلطة مفصلة،  

 شرات للجودة. مشفوعة بإجراءات حمددة، ومواعيد هنائية ومؤ 

 المساءلةعمال وإ المحرز قدمالت رصد -

ملستخدمي البيانات اإلحصائية، مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين ومراكز الفكر والباحثني واجلهات   ينبغي
.  يف جمال حتسني جودة البيانات، وحماسبتها على النتائج دواوينالالفاعلة اخلاصة، رصد التقدم احملرز، ال سيما على يد 

. وينبغي أن تزود هذه  الشبكية مواقعهاعلى بوضع صفحة خمصصة للجودة  دواوينالومن الضروري بعد ذلك أن تقوم 
 دة. للممارسات اجليدة واملبادئ األساسية إلحصاءات األمم املتح دواوينالاجلمهور بإشارات عن كيفية امتثال  الصفحةُ 
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 19 اإلطار
 اءات اإلحص لمصداقية األساسية  سماتال وضع

 البيانات  جودة  لتحسني اجلماعية  اجلهود  تكثيف 
دورها توفري الدعم واإلشراف والرقابة على جودة   يكون  ء إلحصال  الوطنية الدواوين إنشاء ’’وحدات للجودة‘‘ ضمن  جيب 4-1

 . القطاعية  واهلياكل املكاتب  هذهعمليات مجع وحتليل البيانات اليت تقوم هبا 
  صعيد  أو  العاملي  الصعيد  على  سواء  نوعيتها،  وحتسني  وتقييمها اإلحصائية  البيانات  لرصد  هتاوإجراءا اجلودة لقواعد دليل  وضع  4-2

 . حمددة إحصائية  جماالت  مستوى 
. وستزود هذه الصفحات اجلمهور مبعلومات عن كيفية امتثال املكاتب  الدواوينصفحات مكرسة للجودة على مواقع  إنشاء 4-3

 . اجليدة املمارسات ملدونات

 
 اء استشاريون.املصدر: خرب 

 الجمع بين مصادر البيانات التقليدية وغير التقليدية من أجل معالجة أوجه قصور اإلحصاءات :5 اإلجراء

من حيث جودة البيانات  2063وخطة عام  2030سبيل تلبية متطلبات خطة التنمية املستدامة لعام  يف
اجلديدة والتوسع يف نطاق العمل.  يقيا امتالك التكنولوجيات املفص لة، ينبغي للنظم اإلحصائية الوطنية يف بلدان مشال أفر 

وعليها بوجه خاص توحيد البيانات املستقاة من املصادر التقليدية، مثل التعدادات السكانية والدراسات االستقصائية  
غرافية املكانية.  الدورية و/أو البيانات اإلدارية مع غريها من البيانات املستمدة من مصادر جديدة، مثل املعلومات اجل

دماج عمليات رصد األرض اليت تتم بواسطة السواتل أو غريها من وسائل االستشعار عن بعد )مثل الطائرات وميكن إ
وميكن بعد   .طيار( يف البيانات التقليدية املستمدة من التعدادات أو الدراسات االستقصائية أو غريها من املصادر بدون

ات اجلغرافية. وميكن أن حُتقق البيانات اجلغرافية املكانية، عند  اجلتها بواسطة نظم املعلومذلك حتليل هذه البيانات ومع 
 اقرتاهنا بالدراسات االستقصائية لألسر املعيشية، توزيعا يستند إل اخلصائص املكانية مثل قرب الطرق أو الكثافة السكانية.  

  تكنولوجيا  ميدان يف تقدم إحراز يتطلبان الوصفية ياناتالب وحتليل املكانية اجلغرافية املعلومات تطبيق أن غري
  مفتاح  أيضا هي بل فحسب، البيانات ثورة أساس ليست واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا. واالتصاالت املعلومات

 الوطنية اإلحصائية للنظم ينبغي ولذلك. واسع نطاق على واإلحصاءات البيانات ونشر العامة  اإلدارة خدمات حتسني
 .اجملال هذا يف  قدراهتا تعزز  أن أفريقيا مشال لبلدان

  حتتاج املكانية، اجلغرافية بالبيانات التقليدية االقتصادية االجتماعية البيانات ربط  يف املتمثل التحدي  وملواجهة
هذا التعاون إذا   سيتطورو . املكانية اجلغرافية دوائروال الرمسية اإلحصائية  دوائرال بني  التعاون تعزيز إل  أفريقيا مشال بلدان

. وميكن توسيع نطاقها لتشمل املنظمات ذات األهداف املماثلة. وميكن  دوائرات وعالقات رمسية بني هذه الأقيمت شراك
، كجزء من جهودها الرامية إل بناء القدرات البشرية والتقنية، أن تنظر يف دمج نظام للمعلومات اجلغرافية املكانية دواوينلل

، عند وضع اخلطط اإلحصائية هاإجراءات للتدريب يف اجملال املكاين تركز على اإلحصاءات. وميكن ل وضعوأن تسعى إ
 الوطنية، أن تدرس فرص ربط البيانات اإلحصائية واملكانية يف ضوء أولوياهتا يف جمال تطوير اإلحصاءات. 
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 20 اإلطار
ر التقليدية أن يسد الثغرات في اإلحصاءات المتعلقة بأهداف  شأن الجمع بين مصادر البيانات التقليدية والبيانات غي  من

 2063خطة عام و التنمية المستدامة 

التقليدية.  البيانات اجلغرافية املكانية غري  دوائر  اإلحصائية الرمسية و   دوائربلدان مشال أفريقيا إل تعزيز التعاون بني ال  حتتاج 5-1
. وميكن توسيع نطاقها لتشمل املنظمات  دوائرقات رمسية بني هذه الوسيتم تطوير هذا التعاون إذا أقيمت شراكات وعال

 ذات األهداف املماثلة.  
، كجزء من جهودها الرامية إل بناء القدرات البشرية والتقنية، أن تنظر يف دمج نظام للمعلومات  دواوينلل ميكن  5-2

 تركز على اإلحصاءات.   كانية وأن تسعى إل وضع إجراءات للتدريب يف اجملال املكايناجلغرافية امل
عند وضع اخلطط اإلحصائية الوطنية، أن تدرس فرص ربط البيانات اإلحصائية واملكانية يف ضوء  دواوين، لل ميكن 5-3

 أولوياهتا يف جمال تطوير اإلحصاءات.  
 

 املصدر: خرباء استشاريون.

 تعزيز برامج اإلحصاءات األساسية :6 اإلجراء

قدرة على إنتاج مجيع البيانات الالزمة لتخطيط ورصد براجمها اإلمنائية، وال على  متلك بلدان مشال أفريقيا ال ال
إبالغ املستعملني جبميع نتائج أنشطتها اإلحصائية. والتخطيط اإلحصائي وتعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ اخلطط هي الوظيفة 

امج اليت تتناول اإلحصاءات األساسية: التعدادات، للرب  األولويةَ  هذه اخلططُ مَتنح ية للنظام اإلحصائي. وينبغي أن الرئيس
والدراسات االستقصائية، والبيانات اإلدارية، ال سيما التسجيل يف احلالة املدنية. وال تزال هذه الربامج أساسية يف النظم 

 ية.  كثر كفاءة، من خالل اعتماد تكنولوجيات وأساليب جديدة، مهمة رئيساإلحصائية الوطنية؛ وسيكون جعلها أ

: على الصعيد الدويل، مل يتمكن سوى عدد قليل من النظم اإلحصائية المدنية الحالة في التسجيل نظم تعزيز
املتقدمة من االستعاضة عن تعدادات السكان ببيانات مستمدة من نظام التحقق من سجل احلالة املدنية والنظم اإلدارية  

لوحيدة إلنتاج إحصاءات دميغرافية مشال أفريقيا، يعد تعداد السكان الفرصة ا  األخرى. وبالنسبة ملعظم البلدان، مبا فيها بلدان
 شاملة تبني بالتفصيل اخلصائص السكانية اهلامة مثل العمر، اجلنس ومكان اإلقامة.  

األحوال املدنية ضرورية للحفاظ على اخلصائص الدميغرافية  إحصاءاتو  املدنية احلالة يف التسجيل نظم وتعد
. ومثة حاجة إل إحصاءات ياتجيل الوالدات وأسباب الوفصائي تسوجيب أن يكون اهلدف من أي نظام إح األساسية.

 مستكملة وموثوقة لتوجيه السياسة العامة والقرارات املالية واالقتصادية.  

ة املدنية  بلدان مشال أفريقيا، من أجل تعزيز نظمها اخلاصة بالتسجيل يف احلالة املدنية وبإحصاءات احلال وحتتاج
تعجيل بتحسني التسجيل يف احلالة املدنية وإعداد إحصاءات احلالة املدنية يف أفريقيا )االحتاد إل تنفيذ الربنامج األفريقي لل

  الناجحة   التجارب   بعض  من  تستفيد  أن  أفريقيا  مشال  لبلدان  ميكن  اإلقليمي،  الربنامج  هذا  إل  وباإلضافة (.  2017األفريقي،  
 التسجيل:  املستوى   هذا  على  بتجربتني  االستشهاد   وميكن.  الوطنية   تسجيلها  نظم  لتحسني  مبتكرة  لوجياتتكنو   تستخدم  وأن

 .أوغندا يف املواليد لتسجيل احملمولة اهلواتف واستخدام رواندا يف املدنية احلالة  يف اإللكرتوين
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 21 اإلطار
 أوغندا في المحمول الهاتف طريق عن المواليد تسجيل

غندا، بدعم من منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( وشركة االتصاالت األوغندية، بتجربة استخدام حكومة أو  قامت
اهلواتف احملمولة لتسجيل املواليد من خالل حل أُطلق عليه اسم نظام اإلبالغ الطوعي املتنقل. ويتألف هذا النظام من سلسلة العمليات 

كومة احملليني عن الوضع بعد الوالدة مباشرة أو عندما تذهب إل املستشفى مع طفلها )ألخذ اجلرعة ري احلأحد خُمط  غ األم بلِّ التالية: تُ 
. األول من اللقاحات على سبيل املثال(. مث يتم نقل املعلومات املرسلة بواسطة رسالة نصية قصرية مشفرة بسيطة إل قاعدة بيانات حكومية

تشفى، ُتطبع شهادة ميالد رمسية وتُعطى إل الشخص الذي قام بالتبليغ. وقد مكنت هذه إداري يف املس وبعد التحقق من قبل موظف
 يف املائة تقريبا. 100التكنولوجيا البسيطة وغري املكلفة بعض القرى من حتقيق معدل تسجيل مواليد بلغ نسبة 

 
 املصدر: خرباء استشاريون.

 البيانات جودة تقييم أظهرم نوعية البيانات اإلدارية. إلدارية، وتقيياالستثمارات في جمع البيانات ا تعزيز
إمكانية وجود و   ‘ 2’   انعدام الرقابة على جودة البيانات،  ‘ 1’   :ذلك  يف  مبا  قيود،  عدة  القطاعية،  اهلياكل  خمتلف  يف  اإلدارية

الدواوين معايري    اختالفات يف التعريف ومفاهيم التسميات معو   ‘ 3’   سجالت جزئية أو مفقودة متاما  )ملف غري مكتمل(،
تلق ي بعض أو كل البيانات    مدبيانات غري حمد ثة )ميكن عو   ‘ 4’   سبب مشاكل تتعلق بالتحيز والتغطية،اليت من املرجح أن تُ 

واملعدات الكافية بعدد كبري من يف الوقت املناسب(. ويف مشال أفريقيا، يضر االفتقار إل املوارد البشرية واملعدات واملباين 
 إلحصائية القطاعية، ويتطلب حتسني هذه اهلياكل االستثمار يف بناء القدرات. اهلياكل ا

 
 22 اإلطار
 األساسية اإلحصاءات برامج تعزيز

 للتعدادات األساسية باإلحصاءات املتعلقة للربامج اإلحصائي، ختطيطها يف األولوية،نح مت أن أفريقيا مشال بلدان على جيب 6-1
 .املدنية األحوال وإحصاءات املدنية احلالة يف التسجيل سيما ال اإلدارية، اتالبيان االستقصائية؛ والدراسات

 وبتسجيل.  األساسية  الدميغرافية  اخلصائص  على  للحفاظ  ضرورية  املدنية  األحوال  وإحصاءات  املدنية  احلالة  يف  التسجيل  نظم  تعد 6-2
 وتوفر، العامة، اخلدمات يف واحلق واملرياث واطنةللم القانوين األساس النظم هذه ترسي والوفاة، والطالق والزواج الوالدات

 .الصحية الرعاية نظام إل املعلومات قيمة الوفاة، سبب بتسجيلها
 .اإلدارية البيانات جلمع( واملادية)البشرية  االستثمارات زيادة إل أفريقيا مشال بلدان حتتاج  6-3
 

 املصدر: خرباء استشاريون.

 يسر  أ بصورةمتاحة و افة أكثر مفتوحة وشف البيانات جعل -ثالثا 
 وضع استراتيجيات لنشر البيانات اإلحصائية :7 اإلجراء

تضع اسرتاتيجيات لنشر البيانات وإبالغها. كما جيب عليها إصدار وثائق توضع يف متناول    أندواوين  لل  ينبغي
استخدام املوقع الشبكي،  املستخدمني. وجيب أن تتضمن هذه الوثائق خططا سنوية للبيانات املنشورة، مبا يف ذلك

اسات استقصائية لرضا املستعملني أن تضع در للدواوين والعالقات مع وسائط اإلعالم. كما ينبغي نات، البياوجدول 
وأن جتمع دالئل للمستخدمني الذين ميكنهم إجراء اتصاالت دورية معهم بشأن مستوى رضاهم عن البيانات املتاحة  

 تفاصيل مع صحفي بيان بنشر مصحوبا البيانات نشرب أن يكون أي تأخري يف وحاجتهم إل بيانات جديدة. وجي
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  يف تنظر أن  الوطنية اإلحصائية  للمكاتب ميكن وأخريا ،. اجلديد للمنشور  احملتمل لتاريخا وعن التأخري أسباب  عن تقنية
 .اجلزئية البيانات إل الوصول للمستخدمني يتيح ما كامل،   وصفية بيانات نظام  مع للبيانات مستودع  إنشاء

 
 23 اإلطار
 استراتيجيات لنشر البيانات اإلحصائية   وضع

  اعتماد وعليها. وموثوقة مستكملة وإحصاءات بيانات إنتاج على قدرهتا زيادة إل  أفريقيا مشال بلدان حتتاج 7-1
 .اآلخرين البيانات منتجي مع والشراكة حبرية،  البيانات وتقاسم االنفتاح، ثقافة

ن مشال أفريقيا إل تعزيز استخدام البيانات يف صنع القرار عن طريق إشراك املستخدمني داخل بلدا حتتاج  7-2
  .اإلحصاءاتواستخدام اإلدارة أو خارجها وتنفيذ الربامج اليت هتدف إل تطوير الفهم 

 
 املصدر: خرباء استشاريون.

 تباره عامل تمكينباع والدولي اإلقليمي الصعيدين على والتمويل الدعم  :الثاني الفرع

 البلدان،  مجيع  وتعتمد.  واملالية  البشرية  املوارد  إل  أفريقيا  مشال  بلدان  يف  الوطنية  اإلحصائية  النظم  تفتقر  ما  كثريا
 الفعال والدويل القاري  اإلقليمي للدعم وميكن. اإلحصائية قدراهتم لتعزيز التعاون مقدمي دعم على متفاوتة، بدرجات

 .محيدة حلقة يف الوطنية اإلحصائية النظم وضع وجتنب املوارد إل واالفتقار  الناقص داءاأل كسر  على يساعد أن

بلدان مشال أفريقيا، يركز الدعم الدويل للبيانات اإلحصائية إل حد كبري على املساعدة التقنية، مثل دعم   ويف
ميز هذا النوع من الدعم بضعف التنسيق الدراسات االستقصائية، وتنظيم التدريب، وتوفري البيانات واملساعدة. وإذ يت

( وميليه توفري البيانات وليس احتياجات غريهاتعليم والزراعة، ، فإنه يستهدف قطاعات حمددة )الصحة والمقدِّميهبني 
  يكون   ما     وكثريا.  الدواوينأو  الدعم  مجيع النظم اإلحصائية الوطنية. وينصب الرتكيز على البيانات اليت حيتاجها مقدمو  

 قدرات  بناء  من  بدال    فقر،ال  معدل  تقدير  مثل  املفقودة،  البيانات  عن  للتعويض  إجراءات  يف  للشروع  أولوية  القدرات  بناء
  يف  شخص أي  على ويستحيل خارجي مستشار  يد على الفقر عتبات  حساب يتم احلاالت  من كثري   ويف الربنامج،
  اليت  الفورية  النتيجة توليد يف  الرغبة بدافع -  البيانات نتاج إ من النوع هذا ’’مع. التحليل مواصلة أو حتديثالدواوين 
االحتياجات القصرية األجل الكفاءة واالستدامة على املدى الطويل‘‘ )منظمة  تفوق، حيث اخلارجي التمويل حيتاجها

لقدرة (. وبصفة عامة، مل تسفر هذه اجلهود عن تعزيز ملحوظ ل2017التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
يزال يف ازدياد( وال يسمح لبلدان مشال أفريقيا    اإلحصائية للنظم اإلحصائية الوطنية. وكان التقدم بطيئا بالفعل )ولكنه ال

 . 2063وخطة عام   2030بتحقيق طموحات خطة التنمية املستدامة لعام 

م الدويل ملواءمتها مع أولوياهتا  سياق ثورة البيانات، حتتاج بلدان مشال أفريقيا إل إعادة حتديد هُنج الدع ويف
تنسيق الدعم. وعالوة على ذلك،  بنفسها كما تتول البلدان تتوالها بيانات بشأن الالوطنية، عن طريق وضع اتفاقات 

البلدان زمام األمر بنفسها وأمهية مواءمة اإلجراءات تتول  أن  ( على أمهية  2005شدد إعالن باريس بشأن فعالية املعونة )
 .ونتعاوناملخذها اليت يت
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 11 اجلدول
 متجدد دعم إلى التقليدي الدعم من االنتقال: الخارجي الدعم

 البيانات ثورة التقليدي النهج
 الدراسات إعداد دعم مثل التقنية، اجلوانب على يركز 1

 املساعدة وتقدمي البيانات، إدارة نظم وتوفري االستقصائية،
 .الالزمة

 املاحنني أولويات عملد اإلحصائية األنشطة برنامج 2
 .واحتياجاهتم

 ؛نياإلمنائي ونتعاوناملمبلغ التمويل؛ قلة التنسيق بني  اخنفاض 3
 تقنيا جانبا اإلحصاءات اعتبار النتائج؛ على قائم حمدود متويل

 .التمويل جوانب من
 االهتمام وقلة، الدواوين الوطنية لإلحصاءحمدود ب اهتمام 4

 .اخلارجيني باملستخدمني

 ساعدة التقنية لبناء الشراكات وتطوير املهارات. امل تجاوزت 1
 للبلدان؛  اإلحصائية  واألولويات  اخلطط  مع  املتسق  الدعم  تقدمي 2

 النشر وعلى ومستخدميها البيانات استخدام على الرتكيز
 (.مكاين وجغرايف ومفتوح مفصل)تكامل  أشكال يف املناسب

 تعزيز لإلحصاءات؛( واخلاص والدويل)الوطين  الدعم زيادة 3
 اعتبار النتائج؛ على القائمة التمويل آليات استخدام

 .املستدامة التنمية أهداف لتأمني أساسية وسيلة اإلحصاءات
 نظم إحصائية وطنية تتوالها البلدان بنفسها.  تعزيز 4

 
 . البيانات والتنمية. 2017: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، املصادر

 التمويل القائمة على النتائج  لياتآيز استخدام  تعز  :8 اإلجراء

أو ذات جودة ميكن لبلدان مشال أفريقيا أن تستخدم ترتيبات التمويل استنادا إل األثر املؤكد إلنتاج بيانات 
تشجيع نشر البيانات واستخدامها. وتربط آليات التمويل القائمة على النتائج بني نتائج برنامج التعزيز اإلحصائي  

سات أن يثبتوا بامللموس  وأن يكافئها. ويتعني على واضعي السيا  مويل. وجيب أن يستند التمويل إل نوعية النتيجة والت
لبناء القدرات اإلحصائية مكرس هلا بالفعل. ويرغب املوردون يف معرفة كيفية استخدام مساعدهتم  املقدم دعمأن ال

 املالية وعن النتائج اليت حتققت.  

 على ذلك بالنسبة لبلدان مشال أفريقيا.  مثاال  جيدا   ‘‘ إلحصاءات من أجل النتائجكينيا ل  برنامج’’ ويعترب 
سد  ‘1ويهدف هذا الربنامج إل تعزيز القدرة اإلحصائية للمكتب الوطين لإلحصاء يف كينيا ويتألف من ست ركائز هي:’ 

البيانات دمج  ‘3’  اإلنتاج ومجع البيانات، البيانات عن طريق تعزيز عمليةجودة حتسني ‘2’  الثغرات وثغرات البيانات؛
تعزيز رأس املال   ‘5’  توسيع نطاق نشر املعلومات اإلحصائية ونشرها والوصول إليها؛  ‘4’  يف الوزارات والوكاالت،

 حتسني اإلدارة. ‘6’  البشري واهلياكل األساسية املادية؛

اإلحصاءات من أجل ملرفق    احلفاز  قالصندو   ويف هذا الصدد، ميكن لبلدان مشال أفريقيا أن تشارك يف برنامج
النتائج لتغطية صعوبات متويل خطط بناء القدرات اإلحصائية يف نظمها اإلحصائية الوطنية. ويعطي هذا الربنامج، 
الذي يديره البنك الدويل بالنيابة عن عدة ماحنني، األولوية لإلدارة القائمة على النتائج من أجل املساعدة اإلمنائية  

 ية املعونة. ويقدم الصندوق منحا ملا يلي:بشأن فعال 21 الن باريسوإع

 املماثلة؛ اإلحصائية التنمية خطط  أو اإلحصائية للتنمية الوطنية االسرتاتيجية لتنفيذ املقدم الدعم تعزيز •

 الوطين؛ الصعيد  على اإلحصائية املنظومة نطاق على  إحصائي هنج اتباع تشجيع •
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 ومنتجيها؛ اإلحصاءات مستعملي بني والشراكة قالتنسي حتسني على التشجيع •

 . النتائج وقياس اإلحصائية النظم تعزيز أجل من وكفاءة  فعالية أكثر تقنية مساعدة تقدمي •

 24 اإلطار
 آليات التمويل القائمة على النتائج  إلى استخدام  اللجوء

  مقدمي   ه يتوجتسمح ب و   احتياجاهتا   تليب  اليت  تاإلحصاءا  لتعزيز   واسرتاتيجيات   تدابري  وضع  إل   أفريقيا  مشال  بلدان   حتتاج 8-1
  مبا  اإلحصاءات يف  االستثمار  مع اإلحصاءات، توافر  إلدارة الوطنية  األولويات حيرتموا  أن  للشركاء وينبغي . دعمال

 . األولويات  هذه مع  يتماشى
ا يتعلق باحلالة  إلحصاءات فيمأن خيططوا لرصد وتقييم التقدم احملرز يف اإلجراءات املتخذة لتعزيز ا  دعمالملقدمي    ينبغي 8-2

 األولية.  
 

 املصدر: خرباء استشاريون.

 من أجل حشد المزيد من الموارد لجمع البيانات  مبتك رةتمويل  وضع آليات  :9 اإلجراء
لبلدان مشال أفريقيا أن تستكشف إمكانية إنشاء صناديق حملية للتنمية اإلحصائية. ومنذ اعتماد امليثاق   ميكن
  التخصيص   حساب:  أشكال  عدةيف    الصناديق  هذه  إنشاء  األفريقية  البلدان  بعض   قررت  ،2009فريقي يف عام  اإلحصائي األ

 . العامة واملؤسسات العامة  احملاسبة لقواعد وفقا واملدار العامة اخلزانة يف املوجود
  حلوال حصائية، اإل القدرات لبناء األقران من الدعم مثل األخرى، االبتكارية  التمويل آليات تكون أن وميكن

 .واعدة
 25 اإلطار
   البيانات لجمع الموارد  من  المزيد  حشد  أجل  من  للتمويل   مبتكرة  آليات وضع

  توجد  ختصيص  حسابات األموال  هذه تكون  أن  وميكن. اإلحصائية للتنمية  حملية  صناديق إنشاء  أفريقيا مشال لبلدان  ميكن 
 . العامة املؤسسات أو  العامة  احملاسبة مؤسسات إطار  يف  وتدار العامة  اخلزانة يف

 
 املصدر: خرباء استشاريون.
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  خالصة

  لإلدارة  ضرورية  هبا،   املعرتف  واألساليب   واملعايري  اجليدة  املمارسات  لقواعد  وفقا  مجعها   يتم  اليت   املوثوقة،  البيانات
  ورصدها   اإلمنائية  السياسات  فيذتن  يف   وتساعد  ما  بلد  يف   التنمية  ملستوى   تقييما  اإلحصاءات  وتقدم.  النتائج  على  القائمة

 .والبيئية  واالجتماعية والدميغرافية االقتصادية امليادين يف وقياسها  وتقييمها

املقومات األساسية   تزال ال  أفريقيا،  مشال بلدان يف  املتاحة البيانات كمية  على طرأت اليت التحسينات ورغم
مشال أفريقيا صعوبة يف مجع البيانات على حنو   بلدان (8)بعض جتد و . التنمية حتديات تواجه  الوطنية اإلحصائية لنظمل

 مستمر وبكفاءة.

، وضعف آلية التنسيق  ه وتضارب هذه احلالة كثرية: عدم كفاية اإلطار التنظيمي والتشريعي والسياسي وأسباب
اهلياكل األساسية،   املعدات وخمصصاتو  املؤسسي، وحمدودية امليزانيات وعدم استقرارها، وعدم كفاية املوارد البشرية 

واخنفاض النظر يف النوعية، واخنفاض مواءمة التسميات واملفاهيم والتعاريف املستخدمة، وعدم مواءمة البيانات اجملمعة 
 من مصادر خمتلفة.  

النظم اإلحصائية الوطنية يف بلدان مشال أفريقيا على   2063أهداف التنمية املستدامة وخطة عام  وتضع
بعُد مجيع البلدان بيانات للعديد من املؤشرات وتواجه صعوبات كبرية. وال تزال هناك حتديات كبرية  حملك. وال متلك ا

ذات طابع منهجي واسرتاتيجي ينبغي التغلب عليها، مبا يف ذلك احلاجة إل التوفيق بني إنتاج البيانات املوجهة لرصد  
 عام على الصعيد الوطين. خلدمة العمل ال األهداف اإلقليمية والعاملية وإنتاج بيانات

اإلحصائية أمر أساسي لرصد وتقييم التقدم احملرز يف خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام   والبيانات
. ويتمثل أحد متطلبات هذه الربامج يف احلاجة إل بيانات جيدة ومصنفة  2063وخطة االحتاد األفريقي لعام   2030

 ها لرصد حتقيق األهداف املستهدفة.ملني الوصول إليويسهل على املستع

لتحول اهليكلي‘‘ احلالة حداث االتقرير املعنون ’’ثورة البيانات يف مشال أفريقيا: تسخري البيانات إل ويستعرض
يذها لسد  الراهنة للنظم اإلحصائية الوطنية يف بلدان مشال أفريقيا. وهو يدعو إل اختاذ تدابري وإجراءات رئيسية ميكن تنف

 فجوة يف البيانات وتعزيز القدرة اإلحصائية لنظمها اإلحصائية الوطنية.  هذه ال

إنتاج املزيد من البيانات املفيدة من  إمكانية ءإلحصال الوطنية دواوينثورة البيانات للحكومات وال وتتيح
، ال أن تكون بديال  املصادر اجلديدة وأدوات وتكنولوجيا ابتكارية، اليت جيب أن ُتكمِّل اإلحصاءات الرمسية وتعززها 

عنها. فالتكنولوجيات واألساليب اجلديدة جلمع البيانات، ال سيما البيانات اجلغرافية )الصور الساتلية( وبيانات  
  وضع أجل من  السياسات صناع  إليها  حيتاج  اليت البيانات جتعل  االستشعار  وبيانات  والالسلكية  السلكية التاالتصا

 . تكلفة وأقل ع وأسر  أسهل إمنائية اسرتاتيجيات

 واإلدارات  ء إلحصال  الوطنية  دواوينعثات اليت ت إيفادها إل المجيع اإلجراءات املوصى هبا من خمتلف الب  وتنبع
الوزارية املعنية باألهداف اإلمنائية لأللفية لبلدان مشال أفريقيا. وهي تفرتض مسبقا وعي السلطات السياسية. حيث إن  

نات جيدة له تأثري مباشر على توفري البيانات وعلى طريقة عمل النظم اإلحصائية السلطات على وجود بياهذه  حرص  
 

 ليبيا، موريتانيا، السودان.  (8)



72 

اء اإلمنائيني )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واملكتب  الوطنية. وفيما يتعلق هبذه النقطة، فإن للشرك 
قية )مصرف التنمية األفريقي، واللجنة  اإلحصائي لالحتاد األورويب، والبنك الدويل، وما إل ذلك( واملؤسسات األفري

ت يف بناء قدرات النظم ي السياساواضعاالقتصادية ألفريقيا( دورا هاما يف املشاركة الفعالة لواضعي السياسات و 
 اإلحصائية الوطنية وحتسني اإلنتاج من حيث الكمية والنوعية من اإلحصاءات لتغطية مجيع اجملاالت. 

، هي يف املقام األول مسائل  الدواوين الوطنية لإلحصاءا هتللتحسني، اليت حددذات األولوية  واالحتياجات
ن بتكييف القوانني واللوائح واملعايري من أجل إنشاء مؤسسات قادرة  يف هذا الشأ املأمولةمؤسسية. وتتعلق اإلجراءات 

التنسيق مع  وتعزيزللدواوين دة قياالعلى وضع بيانات موثوقة. ويتعلق األمر أيضا ببناء االستقالل الوظيفي وضمان 
يكون تكوينه مرنا   وأن    اهلياكل اإلحصائية القطاعية. وفيما يتعلق باجلهاز اإلحصائي الوطين، من املهم جعله يعمل وأن

 ييسر هذه االجتماعات. 

على حنو فعال. وال ينطبق ذلك على ذات جودة بناء القدرات أمرا أساسيا إلنتاج ونشر إحصاءات  ويعد
فحسب، بل ينطبق أيضا على مجيع اهلياكل القطاعية املنتجة لإلحصاءات. وعلى الرغم من إحراز بعض دواوين ال

 أجل من( والدميغرافيوناإلحصائيون اخلرباء ) املهارات يف  فجوة من تعاين أفريقيا مشال بلدان يفالدواوين التقدم، فإن 
 .ذات جودة بيانات إنتاج

 التلقائية  القراءة  مثل  اجلديدة  لتكنولوجياتا  استخدامالدواوين تعميم  ا  هتحدديت  االحتياجات األخرى ال  وتشمل
  جيب  كما .  الوقت مرور مع يينهيتم حتو  رمز تعريفي فريدبوضع دليل و  واستغالهلا،  البيانات إنتاج يف والالمركزية للوثائق،

  حتسني  ضمان املستصوب من ذلك، إل  وباإلضافة. والنشاط والعمالة  األعمال رقم مثل معينة متغريات يتضمن أن
  العام  القطاعني  من  املستعملني  الحتياجات  أفضل  اعتبار  إيالء  وضمان  التقنية  للوزارات  اإلدارية  السجالت  إل  الوصول
 . واخلاص

ينبغي  يتعلق برصد مؤشرات الربناجمني، سيكون من الضروري إنشاء هيكل مكرس لتطويرمها ورصدمها. و   وفيما
اهليكل من خمتلف ممثلي النظم اإلحصائية الوطنية. واهلدف من ذلك هو تعبئة مجيع املصادر التقليدية هذا أن يتألف 

ات والدراسات االستقصائية واإلحصاءات اإلدارية( ولكن أيضا استخدام البيانات غري التقليدية اليت تسمح هبا  )التعداد
 . 2063املستدامة وخطة عام ثورة البيانات لسد الثغرات يف إحصاءات عن أهداف التنمية 

من عن رغبتها يف العمل  بلدان مشال أفريقيا    يف  لإلحصاء  الوطنية  الدواوينأعربت  يتعلق بثورة البيانات،    وفيما
 منها  نيأجل االستفادة من فوائد إنتاج مؤشرات إحصائية معينة. ويتطلب تنفيذ هذه الثورة العديد من االبتكارات، اثن

 الرمسية  البيانات  مجيع  مركزية  عن  املسؤولة  ،لدواوينلويتعلق األول بإعادة تعريف املفهوم التقليدي  يتسمان بأمهية خاصة.  
 اخللفيات مجيع  من أشخاص  من تتألف اليت البيانات‘‘  ’’لدوائر االمتياز  هذا وختصيص. وإبالغها مجعها  يتم اليت

(  احلكومية الوكاالت من وغريها ،الدواوينو  علمية،ال واألوساط  احلكومية،  غري واملنظمات اخلاص، )القطاع  التنظيمية
  بوصفها  قبوهلا  ميكنالدوائر  تنتجها  اليت  البيانات هذه إن  القائل املبدأ إل  الثاين  املفهوم ويستند. مالءمة األكثر يبدو

 . الديوان الوطين لإلحصاء عليها يوافق أن شريطة الرمسية، لإلحصاءات مصادر 

  املصادر إل باإلضافة جديدة بيانات مصادر ستخدمت أنفمن شأهنا  البيانات يف حقيقية ثورةإذا حدثت و 
 الدعم وتقدمي البيانات، واستخدام املفتوح الوصول وتعزيز القرار، صنع يف اإلحصاءات إدماج إل تدفع وأن املوجودة،

 الصغرية‘‘   ’’البيانات  حيث  من   صائيةاإلح  الثقافة  وتعزيز  اإلحصائية  القدرات  بناءب  الثورة  هذهتتعلق  و .  اإلحصائية  لنظمل
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 ومؤشرات  أهداف  ووضع  الشفافية  تعزيز  أجل  من  البيانات  ونشر  البيانات،  مجع  نظم  وحتديث  الضخمة،  البيانات  وحتليل
 .جديدة

هذه إل تكيف النظم اإلحصائية الوطنية لتلبية االحتياجات. كما  البيانات اجلديدةُ  أن تؤدي بيئةُ  وينبغي
املكاملات اهلاتفية املتنقلة. ومن املرجح أن  ستخدام هُنج جديدة لتنفيذ عمليات إحصائية مثل سجالت يتطلب منها ا

إدارية جلمع  نظموضع تظل بيانات الدراسات االستقصائية والتعداد املصدر الرئيسي للمعلومات. وسيتعني أيضا 
 البيانات هبدف ترسيخ مصادر جديدة للبيانات. 

طريق تتضمن اإلجراءات اليت  خارطةوضع بيانات لتطوير النظم اإلحصائية الوطنية ثورة التسخري  ويتطلب
 :الدواوين الوطنية لإلحصاءيتعني اختاذها، وخاصة تلك اليت ترغب فيها 

 الحتياجات بفعالية االستجابة أجل من اإلحصائي للتنظيم املؤسسية بالقضايا العامة السلطات توعية •
 البيانات؛ ثورة تتيحها اليت اجلديدة فرصوال باتواملتطل املستعملني

 أدوات  يف  والتحكم  ونشرها،  واستغالهلا  البيانات  جلمع  اجلديدة  التكنولوجيات  استخدام  جمال  يف  القدرات  بناء •
 البيانات؛ حتليل ويف البيانات ثورة

  الزراعة أو  الصحة أو التعليم مثل  معني قطاع على  تنطبق اليت القطاعية العمل برامج لتنفيذ املساعدة تقدمي •
 واإلحصاءات  احلكومية،  غري  املنظمات  إحصاءات  املدنية،  احلالة)إحصاءات    قطاعية  إمنائية  برامج  إل  وتنقسم
 (؛ذلك  إل  وما  الفرعية،  واحلسابات  واالتصاالت،  الثقافة  وإحصاءات  التجارية،  األعمال  وإحصاءات  البيئية،

  ،الدواوين الوطنية لإلحصاء:  للبيانات  منظومة  يف   املصلحة   حابأص  مجيع  بني)جيمع    ميثاق  لتنفيذ  الدعم  تقدمي •
  يف  االستثمار جهود  تنسيق أجل من( املاحنة واجلهات املدين، واجملتمع اخلاص، والقطاع العامة، واإلدارات
 .ومواءمتها البيانات

 التنسيق  جمال  يف  املمارسات  وأفضل  اخلربات  تبادل  على  الوطين  اإلحصائي  النظام  يفاجلهات الفاعلة    تشجيع •
 اإلحصائيني؛ واملواءمة

 .بني بلدان اجلنوب، ال سيما يف إطار التعاون فيما بلدان مشال أفريقيافيما بني  الدويل التعاون تعزيز •
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 مرفق
 المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية لألمم المتحدة 

قدمــه للحكومــة  إن اإلحصاءات الرمسية عنصر ال غىن عنـه يف النظـام اإلعالمـي ألي جمتمـع دميقراطــي، مبــا ت -  1المبدأ 
جلمهــور مــن بيانــات عــن احلالــة االقتــصادية والدميغرافيـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة. ولتحقيـــق ذلـــك، يـــتعني أن  واالقتــصاد وا

 تقـــوم الوكـــاالت املعنيـــة باإلحصاءات الرمسية جبمع ما يثبت فائدته العملية من االحصاءات الرمسيـة وتـوفريه للمـواطنني بتجرد 
 حبقهم يف التماس املعلومات.  وفاء 

حفاظــا علــى الثقــة يف اإلحــصاءات الرمسيــة، يلــزم أن تقــوم الوكــاالت اإلحصائية، وفقا العتبارات فنية دقيقة   - 2المبــدأ 
ختزينها  تشمل املبادئ العلميـة وآداب الـسلوك املهـين، بتحديـد أساليب وإجراءات مجع البيانات اإلحصائية وجتهيزها و 

 وعرضها.

تقدمي معلومات عن  بتيسريا للتفسري السليم للبيانات، تقوم الوكاالت اإلحصائية، وفقا للمعـايري العلمية ،  -  3المبدأ 
 .هنامصادر اإلحصاءات واألساليب واإلجراءات اليت تطبق بشأ

 ســتعمال غري سليم لإلحصاءات.للوكــاالت اإلحــصائية أن تعلــق علــى أي تفــسري خــاطئ أو ا -  4المبــدأ 

جيوز احلصول على البيانات، لألغراض اإلحصائية، مـن أي مـصدر كـان، ســواء مــن الدراســات االستقــصائية   - 5المبدأ 
عناصــر النوعيــة  اإلحــصائية أو الــسجالت اإلداريــة. وينبغــي للوكــاالت اإلحــصائية وهــي ختتــار املــصدر أن تــضع يف االعتبــار  

 .ل اجمليبنيوالتوقيــت والتكــاليف والعبء الذي يقع على كاه

يـتعني إضـفاء الـسرية التامـة علـى البيانـات املتعلقـة بـاألفراد الـيت جتمعهـا الوكــاالت اإلحــصائية ألغــراض إعــداد   -  6المبـدأ 
 و معنويني، ويتعني استخدامها قصرا يف األغراض اإلحصائية. اإلحــصاءات، ســـواء تعلقــت بأشــخاص طبيعــيني أ

 تتـــاح للجمهـــور القـــوانني واألنظمـــة والتـــدابري الـــيت تعمـــل مبوجبـــها النظم اإلحصائية. -  7المبـــدأ 

 النظام اإلحصائي وكفاءته.  لـة اتساقكفاالتنـسيق بـني الوكـاالت اإلحـصائية داخـل البلـدان أمـر ضـروري ل -  8المبـدأ 

قيـام الوكـاالت اإلحـصائية يف كـل بلـد مـن البلـدان باسـتخدام املفـاهيم والتـــصنيفات واألســـاليب الدوليـــة يعـــزز    -  9المبـدأ  
 علـــى مجيـــع املستويات الرمسية. ـصائية وكفاءهتالـــنظم اإلحــ ا اتـــساق 

ي واملتعدد األطراف يف جمال اإلحصاءات يـسهم يف حتـسني نظم اإلحصاءات الرمسية يف مجيع  التعاون الثنائ -  10المبدأ 
 .البلدان

 


	Page vierge



