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التنمية الوطنية وأجندات خطط 

اءالتنمية االقليمية والدولية وعالقتها باالحص



التنمية واالحصاء

،....والنقلوالصحةالتربية:القطاعيةالمخططات❖
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ي،الصحالصرفللشراب،الصالحالماءالتنوير،التصحر،
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لمطاراتاالسدود،االتصال،تكنولوجياالتنقل،:التحتيةالبنى❖
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....الثروةوخلقالبشريةوالتنميةاالستثمار❖

والمؤشراتالبياناتالوطنيةاالولوياتتحديد❖



2030أجندة التنمية المستدامة 

قدمالتمنعال  مستوىلتحقيقالطموح❖
مجموعةحولواسعنطاقعلىوالرقي

غاية،169وهدفًا17:التنميةقضايامن

أكبريعتبرمنالفقربأناالعتراف❖
العالمي،المستوىعلىالتحديات

عنيتخلفأحدتركعدم"إلىالدعوة❖
الىاالولويةاعطاءمع"الركب

كثروأالركبعنتخلفااألكثراألشخاص
هشاشة،

يميةاإلقلالتنميةلخططالمشتركالمرجع❖
فقةمتواتكونأنعلىالعملمعوالوطنية

التنميةوأولوياتاألخرىالبرامجمع
.والوطنيةاإلقليمية



اطار : 2030المخططات التنموية الوطنية وأجندة 

نتائج متبادل

!متكاملةولكنها....متوازيةوالمنفصلةالليستاألهداف❖

نيةالوطالتنمويةباألولوياتيتعلقومشتركمتكاملنتائجإطار❖
.والعالميةواإلقليمية

يةالتنمخططإعدادفيبالتسريعالمستدامةالتنميةأهدافساهمت❖
،للتنميةإقليميةاستراتيجياتوكذلكالوطنية

إلى2006عام62منوطنيةتنمويةخططلديهاالتيالبلدانعددزاد❖
.2018عام134

2015منذعليهاالمصادقالوطنيةالتنميةخططمن٪91استناد❖
.المستدامةالتنميةأهدافإلىصراحة

البيانات وبروز حاجيات جديدةالطلب على زيادة 



طلبات متزايدة على البيانات متأتية من المخططات

الوطنية واالجندات االقليمية والدولية

ةمصنفوموثوقة،وحديثةالجودةعاليةبيانات"إلىالحاجة❖

الهجرةووضعاالثنيواالنتماءوالعمروالجنسالدخلحسب

،"الجغرافيوالموقعواالعاقة

نشر وابالغ

موارد

احصائيات 

محلية

احصائيات 

النوع 

االجتماعي

احصائيات 

تربية : قطاعية

وصحة ونقل 

وفالحة 

....وبيئة

احصائيات 

رسمية

نظام 

االحصاء منظومة 

؟بيانات



تطوير االحصائيات كغاية من اهداف التنمية 

المستدمة

اعتمدتها)غاية169وهدفًا17ورصدقياس❖
يوليو6فيالمتحدةلألممالعامةالجمعية
يتمالمؤشراتمنهامعددخاللمن(2017
،دوريبشكلومراجعتهاتحديثها

يفبماالمنهجية،القضايابمعالجةااللتزام❖
ثحيمنوالمنهجيةالقدراتفيالثغراتذلك

والمساءلةواإلبالغوالرصدالبيانات
البيانات-(17.19و17.18الغايتان)

ـوالمساءلةواإلبالغوالرصد



:17.18الغاية❖

نمواألقلاالبلدانذلكفيبماالنامية،البلدانفيالقدراتلبناءالدعمتعزيز،2030عامبحلول❖
عاليةاتبيانتوفرفيالقصوىالزيادةبهدفالنامية،الصغيرةالجزريةوالدول
والعرقوالعمروالجنسالدخلحسبمصنفةبهاوموثوقوحديثةالجودة

منوغيرهاالجغرافيوالموقعواإلعاقةالهجرةوحالةاالثنيواالنتماء
الوطنية،بالسياقاتالصلةذاتالخصائص

❖17.18.1

مقارنةكاملبالتصنيفهامعالوطنيالمستوىعلىالمنتجةالمستدامةالتنميةمؤشراتنسبة❖

اتلإلحصاءاألساسيةللمبادئوفقًاوذلكالدراسة،قيدبالغاية
الرسمية،

❖17.18.2

األساسيةلمبادئامعتتالءمإحصائيةتشريعاتلديهاالتيالبلدانعدد❖
الرسميةلإلحصاءات

❖17.18.3

زاالنجاوبصددبالكاملممولوطنيإحصائيمخططلديهاالتيالبلدانعدد❖
التمويلمصدرتحديدمع SNDS



:17.19الغاية❖

المتوفرةالمبادراتعلىاالعتماد،2030عامبحلول❖
تكمللتياالمستدامةالتنميةفيالمحرزالتقدمقياسلتطوير
فيئيةاإلحصاتعزيزالقدراتوتدعماإلجماليالمحليالناتج
،الناميةالبلدان
❖17.19.1

بلدانالفياإلحصائيةالقدراتتعزيزأجلمنالمعبأةللمواردالجمليةالقيمة❖

،االمريكيبالدوالرالنامية
❖17.19.2

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

17.19و17.18الغايتينعلىالمسؤولةهي21باريس



جيات يعتبر مسار اعداد االستراتي
الوطنية لتطوير االحصائيات
عملية االستجابة االستراتيجية وال
انات للحاجيات المتزايدة الى البي

والمؤشرات



مفهوم االستراتيجية

؟الوطنيةما هي استراتيجية تطوير اإلحصاءات 

:إطار❖
حيثمناإلحصائيةالقدراتعلىتحسيناتبإدخالالسماح❖

طيطالتخلضمانوذلكالتحتية،والبنيةالقدراتبناء،األنشطة
،والموارداألهداف،الرؤية:الجيد

:مسار❖
ثبحيالتصميم،وخطواتمراحلكلفيتشاركيةمقاربةاتباع❖

االحصائيالنظامفيالمصلحةأصحاببينالتنسيقتحقق
النظامخارجمنالمهتمينذلكفيبماوالماليين،الفنيينوالشركاء
العمومي،اإلحصائي

:انتاج❖
إلنتاجالدوللفائدةالتكلفةومحددةمفصلةعملوخطةرؤيةتوفير❖

.سنوات10-5لمدةرسميةإحصاءات



االهداف

فيبماي،واإلقليمالوطنيالصعيدعلىالتنميةبرامجمعتتواءم❖
المستدامة،التنميةأهدافعنواإلبالغاالدماجذلك

اساتوالسيالتنميةعملياتفياإلحصائياتدمجعلىتشجع❖
فيالتنميةأولوياتدمجعلىأيضاتشجعكما،والحوكمة
اإلحصائي،التخطيط

ه،وإدارتاالحصائيللنظامالتنظيميالجانبتطويرتسهل❖
عام،بشكلالبياناتومنظومة

أصحابوتشبيكتعبئةخاللمناإلدماج/المشاركةتضمن❖
البيانات،منظومةوشركاءالرئيسيينالمصلحة

.اإلحصائيةالقدراتتنميةتدعم❖



اءاالستراتيجيات الوطنية لتطويراالحصمسار اعداد 

أـ مرحلة 
أولية

ب ـ مرحلة 
التصميم 

ج ـ مرحلة 
التنفيذ 

التحضير. 2

اشراك . 1
اصحاب 
المصلحة

تحديد . 4
االطار 

واالهداف 
ةاالستراتيجي

تشخيص . 3
النظام 

االحصائي

وضع . 5
البرنامج 
التنفيذي

التقييم. 7

التنفيذ . 6
والمتابعة

وثيقة مرجعية. 1.1

خارطة طريق. 1.2
برنامج تحسيسي. 1.3

احداث الفرق. 2.1

الشروع في المسار. 2.2
ورشات تدريب. 2.3

تقييم قدرات النظام. 3.1

تقييم المخرجات . 3.2

والخدمات

تقييم الحاجيات. 3.3

اعداد التقرير . 3.4
والمصادقة

االعداد والتكلفة. 5.1

خطة التمويل. 5.2

تقييم المخاطر. 5.3

مالمتابعة والتقيي. 5.4

اعداد . 5.5

االستراتيجية 
والمصادقة عليها

الرؤية، الرسالة، . 4.1

القيم

تحديد االهداف . 4.2

والمبادرات

تقديم الرؤية . 4.3
والرسالة واالهداف

ةنشراالستراتيجي. 6.1

حشد التمويل. 6.2

تنفيذ خطة العمل. 6.3

المتابعة . 6.4

واالعالم المتواصل

التقويم . 6.5

والمصادقة

انجاز تقييم . 6.6

مرحلي

مراجعة . 6.7

االهداف والخطة 
والتمويل

االستعداد . 7.1

للتقييم النهائي

انجاز التقييم. 7.2

المصادقة على . 7.3
التقييم ونشره



دور االستراتيجيات في دعم قدرة األجهزة اإلحصائية على إدارة 

البيانات من اجل التنمية

مرحلة 
أولية

التحضير. 2

اشراك . 1
اصحاب 
المصلحة

وثيقة مرجعية. 1.1

خارطة طريق. 1.2
برنامج تحسيسي. 1.3

احداث الفرق. 2.1

الشروع في المسار. 2.2
ورشات تدريب. 2.3

حاب تهيئة الظروف للمشاركة الفعالة ألص• 

المصلحة في مسار اعداد االستراتيجية،

رات الوطنية للتنمية والمؤشتحديد األهداف • 

ذات الصلة ليتم أخذها بعين االعتبار،

ام االحتياجات من البيانات، تحديات النظ• 

.االحصائي ومنظومة البيانات



ب ـ مرحلة 
التصميم 

تحديد . 4
االطار 

واالهداف 
ةاالستراتيجي

تشخيص . 3
النظام 

االحصائي

وضع . 5
البرنامج 
التنفيذي

تقييم قدرات النظام. 3.1

تقييم المخرجات . 3.2

والخدمات

تقييم الحاجيات. 3.3

اعداد التقرير . 3.4
والمصادقة

االعداد والتكلفة. 5.1

خطة التمويل. 5.2

تقييم المخاطر. 5.3

مالمتابعة والتقيي. 5.4

اعداد . 5.5

االستراتيجية 
والمصادقة عليها

الرؤية، الرسالة، . 4.1

القيم

تحديد االهداف . 4.2

والمبادرات

تقديم الرؤية . 4.3
والرسالة واالهداف

تاج فهم أفضل للمشاكل وتحديات اإلن• 

اإلحصائي،
يات تلبية طلب المستخدمين بإحصائ• 

:جيدة

هم احتياجات-البيانات مستخدمو ✓

ورضاهم،
جودة –اإلحصائي اإلنتاج ✓

البيانات،

واإلطارالتشريعيالحوكمة✓
.والقدراتوالموارد 

االستراتيجية،تحديد التوجهات • 

النتائج،تطوير إطار • 

والتملك،تعزيز المشاركة • 

.اعداد خطة العمل• 



ج ـ مرحلة التنفيذ 
التقييم. 7

التنفيذ . 6
والمتابعة

ةنشراالستراتيجي. 6.1

حشد التمويل. 6.2

تنفيذ خطة العمل. 6.3

المتابعة . 6.4

واالعالم المتواصل

التقويم . 6.5

والمصادقة

انجاز تقييم . 6.6

مرحلي

مراجعة . 6.7

االهداف والخطة 
والتمويل

االستعداد . 7.1

للتقييم النهائي

انجاز التقييم. 7.2

المصادقة على . 7.3
التقييم ونشره

يجية، لتنفيذ االستراتالموارد حشد  •

التنفيذ،• 

المتابعة المستمرة،• 

التحديث والمصادقة على خطط • 

العمل السنوية،
التقييم المتواصل،• 

مراجعة مكونات بعض عناصر • 

(فاألولويات واالهدا)االستراتيجية 



الصعوبات والتحديات
تنميةالوأهدافاإلقليميةواالجنداتللتنميةالوطنيةالخططمنالبياناتعلىكبيرطلب❖

المستدامة،

األخرى،واألزماتCOVID-19بسببالبياناتطلب❖

خارجية،مواردعلىالحصولفيالجهودوفشلالذاتيةالمواردنقص❖

،لتنفيذهاالفعليةالقدراتيفوقبماالخطةفيالمفرطالطموح❖

أوهمألدوارالمنفذينلدىفهمسوءيخلقمماالخطةصياغةفيوالمفصلالزائدالتعقيد❖
معها،االيجابيالتفاعلعنعزوفهم

الشركاء،تعاونضعفأوالكافيبالشكلوالمعلوماتالبياناتتوفرعدم❖

إحداثها،المرادللتغييراتالقائمالواقعمقاومة❖

لشروطاكإحدىالسياسياالستقراررأسهاوعلىواالجتماعيةالسياسيةالبيئةتوفرعدم❖
الخطة،تنفيذإلنجاحالمطلوبة

،أهدافمنالخطةوضعتهعمايختلفوضعايخلققدالتكنولوجيالتقدمسرعة❖

والموثوقية،والتفصيلالمكانية،والتغطيةوالتوقيت،الدقة،:الموجودةالبياناتجودةتحسين❖

يانات،للبجديدةمصادرواستخداموتحديدالجديدة،الموضوعات/المجاالتعنالبياناتإنتاج❖
،األزماتأوقاتفيحتى-جديدةومنهجياتأساليبوتطوير

.البشريةالمواردغرارعلىالتحدياتمنأخرىوأنواعالمختلفةواألزماتالهشاشة❖



وطنية اللالستراتيجيات عوامل النجاح الرئيسية 

لتطويراالحصاء

االستراتيجيةلتنفيذالرئيسيةالنجاحعواملأهم•
يجياتاستراتفيباإلحصاءاتصريحواعترافقويسياسيدعم❑

الوطنيةالتنمية

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

تنميةالوأهدافالوطنيةالتنميةخطةتقييم/والرصدبـالتخطيط
المستدامة

االحصائيالنظاممكوناتجميعتدمجمشتركةإستراتيجية❑

خطةبتنفيذاالحصائيالنظاممكوناتجميعوالتزاممساهمة❑
العمل

الشركاءمنالمنسقوالدعمالوطنيالتمويل❑

االستراتيجيةتنفيذعندفعالةمتابعة❑



التوصيات

وطنيةالالتنمويةاالستراتيجياتضمناالحصائياتتطويرادراجضرورة❖
،والقطاعية

تطويرلكآليةاالحصائياتلتطويرالوطنيةاالستراتيجياتاعتمادضرورة❖
،وحوكمتهالوطنياالحصائياإلنتاج

للتطويرحالصحيالمنطلقواعتبارهالحاليالواقعتحليلأهميةعلىالتركيز❖
المستقبل،في

لوقتاوفيموثوقةبياناتتوفيرضمان:الشاملةالحلولبقيمةاالعتراف❖
صةوخاالحاالتكلفيواستخدامهاإليهاوالوصولالقرارلصناعالمناسب

األزمات،حالةفي

اتيجية ضوئها االسترعلى وضع رؤية ورسالة وإرساء قيم تعمل في التأكيد ❖
مع األخذ بعين االعتبار امكانياتها وواقعها على جميع المستويات، 

وقوف على تقدم على أهمية متابعة وتقييم خطوات تنفيذ االستراتيجية والالتأكيد ❖
.العمل وتصحيح االنحرافات الحاصلة ومعرفة مستوى األداء المتحقق

وطنية لتطوير توفير االطار المناسب لتمويل ومتابعة وتقييم االستراتيجيات ال❖
ة ودراسات االحصائيات لكي تساهم بشكل فعال في بناء استراتيجيات تنموي

،استشرافية مبنية على األدلة



مع الشكر الجزيل


